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چکیده
دػتٛس٘ٛیؼبٖ  ٚصثبٖؿٙبػبٖ ثؼیبسی سفتبس ٘حٛی ٔ ٚؼٙبیی فؼُٞب دس صثبٖ فبسػی سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜا٘ذ .دس ٔمبِٝی
حبضش ٘یض ثب تمؼیٓ فؼُٞب ث ٝد ٚدػتٝی ػبدٌ ٚ ٜشٞٚی ،پیٛػتبس ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی فبسػی سا ثشسػی خٛاٞیٓ وشد.
ثش ایٗ اػبع ،پغ اص ٌشدآٚسی ؿٕبسی اص فؼُٞبی ٌشٞٚی ثٝوبسسفت ٝدس ٌفتبس سٚصٔش ٜو ٝداسای ػبصٜٞبی فؼّی «وشدٖ»،
«صدٖ» ٌ« ٚفتٗ»ا٘ذ  ٚػپغ دػتٝثٙذی آٟ٘ب ثش اػبع ٘ظبْ ٌزسایی ّٞیذی ،پیٛػتبس ٌزسایی دس ایٌٗ ٝ٘ٛفؼُٞب ثب ثشسػی
 20جّٕ ٝتجضی ٚ ٝتحّیُ ؿذ ٜاػت .ث ٝایٗ تشتیت ،تغییش دٚثبسٜی ٔیضاٖ ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی ٌزسا  ٚحتی ٘بٌزس،
پیٛػتبسیثٛدٖ ػبختبس ٌزسایی دس ایٗ فؼُٞب سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٕٞ .چٙیٗٔ ،ـبٞذٔ ٜیؿٛد و ٝفؼُٞبی ٌشٞٚی دس پیٛػتبس
ٔؼٙبیی لشاس داس٘ذ؛ ث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝدس ایٌٗ ٝ٘ٛفؼُٞب ثشخی ػبصٜٞبی فؼّی ثٚ ٝاطٌب٘یؿذٖ  ٚثشخی ث ٝدػتٛسیؿذٖ
٘ضدیهتش٘ذ .ثبصٕ٘بیی پیٛػتبس فشآیٙذٞب ٘یض اص دیٍش ٔٛاسد عشحؿذ ٜدس ٔمبِٝی حبضش اػت.
كلیدواژهها :فؼُ ٌشٞٚی ،پیٛػتبس ٌزسایی ،ػبصٜی فؼّی ،ػبختبس ٌزسایی ،فشآیٙذ.

 -1وبسؿٙبع اسؿذ صثبٖؿٙبػی
 -2دا٘ـیبس صثبٖؿٙبػی دا٘ـٍب ٜاِضٞشا (ع)
تاريخ دريافت39/01/72 :

|nkhedri63@yahoo.com
|fsasani49@yahoo.com
تاريخ پذيزش39/10/10 :
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مقدمه
اص دیشثبص ،صثبٖ  ٚثشسػی ٕٝٞجب٘جٝی آٖ ثِ ٝحبػ ٘ظشی  ٚوبسثشدی اص جّٕٔ ٝجبحثی ثٛد ٜوٕٛٞ ٝاس ٜتٛجٝ
پظٞٚـٍشاٖ سا ث ٝخٛد جّت وشد ٜاػت .اص آٖ جب وٛٔ ٝضٛع وّیذی ایٗ ثشسػیٞب ،یؼٙی صثبٖ ،پذیذٜای
اجتٕبػی اػت  ٚدس حیبت ا٘ؼب٘ی  ٚثٝعٛسوّی دس تٕبٔی ػشكٞٝبی ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ث ٝػٛٙاٖ جضء جذا٘ـذ٘ی ثٝ
ؿٕبس ٔیآیذ  ٚثٌٝ٘ٛٝای ا٘ذیـٝی آدٔی سا ثبص ٔیتبثب٘ذ ،ػال ٜٚثش صثبٖؿٙبػبٖ ،ا٘ذیـٕٙذاٖ ثؼیبسی ثب صٔیٞٝٙب
 ٚسٚیىشدٞبی ػّٕی ٔتفبٚت اص اثؼبد ٔتفبٚت ٔ ٚتٛٙػی ث ٝثشسػی ایٗ پذیذٔ ٜجبدست ٚسصیذٜا٘ذ .ثب ایٗ ٚجٛد
ٛٙٞص ٘ ٓٞبٌفتٞٝبی ثؼیبسی دسثبسٜی چیؼتی  ٚػُٕوشد صثبٖ ثب تٛج ٝث ٝجٙجٞٝبی ٔتفبٚت ٚجٛد داسد.
دس ٔمبِٝی حبضش و ٝثب ٞذف ثشسػی یىی اص اجضای صثب٘ی ٔغشح ؿذ ٜاػتٔ ،مِٝٛی پیٛػتبس 1سا اص ٔٙظش
ػبختبس ٘حٛی ٔ ٚؼٙبیی صثبٖ ،دس فؼُ ٌشٞٚی فبسػی تحّیُ ٔیوٙیٓ .ث ٝایٗ تشتیتٔ ،جٕٛػ ٝای اص فؼُٞبی
ٌشٞٚی حبكُ اص جٕغآٚسی ؿٕبسی اص جّٕٞٝبی تِٛیذؿذ ٜدس ٌفتبس سٚصٔشٜی افشاد سا دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ .دس
ایٗجب ثبیذ ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؿبس ٜوشد وٌٝ٘ٛ ٝی صثب٘ی جّٕٞٝبی یبدؿذ ٜفبسػی ٌفتبسی ٔؼیبس ثٛد ٚ ٜجّٕٞٝب ثٝ
كٛست اتفبلی جٕغآٚسی ؿذ ٜاػت .ػپغ دادٜٞبی ثٝدػتآٔذ ٜسا ثٌٝ٘ٛ ٝای دػتٝثٙذی ٔیوٙیٓ و ٝدس ٞش
دػت ،ٝفؼُٞبی ٌشٞٚی داسای ػبصٜی فؼّی ٔـبث ٝلشاس ٌیش٘ذ؛ ؿبیبٖ ٌفتٗ اػت ث ٝدِیُ وبسثشد ثؼیبس ػٝ
ػبصٜی فؼّی «وشدٖ»« ،صدٖ» ٌ« ٚشفتٗ» دس ػبخت فؼُٞبی ٌشٞٚی فبسػی ،ث ٝثشسػی ثبٓٞآیی ػبصٜٞبی
غیشفؼّی  ٚایٗ ػ ٝػبصٜی فؼّی دس  20جّٕٔ ٝیپشداصیٓ .اص آٖ جب و ٝثشای ثشسػی ٔمِٝٛی پیٛػتبس ٘بٌضیش اص
عشح ٔجحث ٌزسایی خٛاٞیٓ ثٛد ،جفتٞبی ٔتٙبظش ایٗ فؼُٞب و ٝثب تغییش ٌزسایی 2سٚثٝس ٚؿذٜا٘ذ سا دس
دػتٝای دیٍش لشاس ٔیدٞیٓ .دس ٔشحّٝی ثؼذ ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝع فشآیٙذ 3فؼُٞبی ٌشٞٚی دػتٝثٙذیؿذٔ ،ٜمِٝٛی
پیٛػتبس سا ث ٝكٛست جضئیتش ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔیدٞیٓ.
ثٌ ٝفتٝی جٟبٖخب٘ی (ٔ ،)97-95 :1372تؼذیثٛدٖٔ ،ؼتّضْ ٔؤِفٞٝبی ػذیذٜای اػت و ٝتٟٙب یىی اص
آٖ ٔؤِفٞٝب حضٛس ٔفؼ َٛفؼُ اػت ٌ ٚزسایی سا ثبیذ ثٝػٛٙاٖ ٚیظٌی ثٙذٞب دس یه پیٛػتبس ٔحؼٛة وشدٚ .ی
ٌزسایی سا ث ٝد ٚدػتٝی ٌزسایی ثٔ ٝیضاٖ ثبالٌ ٚ 4زسایی ثٔ ٝیضاٖ پبییٗ 5تمؼیٓ ٔیوٙذ .ث ٝػمیذٜی
جٟبٖخب٘ی ،دس ػبختبس ٌزسایی ،حضٛس ٔفؼ َٛث ٝػٛٙاٖ دٔٚیٗ ؿشوتوٙٙذ 6ٜضشٚسی اػت ،أب ٔیضاٖ ٌزسایی
ثبال ثٚ ٝجٛد ٔؤِفٞ ٝبی دیٍش ثؼتٍی داسدٚ .ی ٔؼتمذ اػت ثٙذٞبی داسای ٌزسایی ثٔ ٝیضاٖ ثبال اص پتب٘ؼیُ
ٔجَٟٛؿذٖ ثشخٛسداس٘ذ ،أب ثٙذٞبی داسای ٌزسایی ثٔ ٝیضاٖ پبییٗ ث ٝعٛس عجیؼی دس صثبٖ فبسػی ٔجَٟٛ
ٕ٘یؿ٘ٛذ.

1. Continuum
2. Transitivity
3. Process
4. High Transitivity
5. Low Transitivity
6. Participant
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حكثیٗ (ٔ )62-61 :1383ؼتمذ اػت ٘بٔتؼدذیثدٛدٖ تٟٙدب دس فؼدُٞدبی الصْ ٔتجّدی ٕ٘دیؿدٛد ،ثّىدٝ
ػبختٞبی الصْ یىی اص ا٘ٛاع ٘بٔتؼذیٞب دس صثبٖ فبسػی اػت؛ ضٕٙبً تٟٙب ٔظٟش ٘بٔتؼذیثٛدٖ ،حضٛس ٘ذاؿتٗ
ٔفؼ َٛدس جّٕ٘ ٝیؼت ،ثّىٔ ٝـخلٞٝبی دیٍشی ٘یض ٔیتٛا٘ذ دس ایٗ ػٙجؾ ٔالن لشاس ٌیدشدٚ .ی ضدٕٗ
ثشسػی ٔـخلٞٝبی ٔٛسد٘ظش ،ث ٝایٗ ٘ىت ٝاؿبسٔ ٜیوٙذ و ٝثش خالف ٍ٘شؽ ػٙتی و ٝدس آٖ فؼُٞدب ثد ٝدٚ
ٌش ٜٚالصْ ٔ ٚتؼذی تمؼیٓ ٔیؿٛد ،فؼُٞب سا ثبیؼتی دس ساثغٝای پیٛػتبسی ِحبػ ٕ٘ٛد و ٝدس د ٚا٘تٟدبی آٖ،
ٔتؼذیتشیٗ ٘ ٚبٔتؼذیتشیٗ فؼُٞب ثب تٛج ٝثٔ ٝالنٞبی ٔدٛسد ٘ظدش لدشاس ٔدیٌیش٘دذ  ٚدس حدذ فبكدُ آٟ٘دب
فؼُٞبی دیٍش ثب ساثغٝای تذسیجی ٔشتت ٔیؿ٘ٛذ .ثٝعٛسوّی ،ا )93 :1383( ٚدس ثشسػی ػبختٞبی ٘بٔتؼذی
ثب تٛج ٝثٔ ٝالحظبت ٘حٛی ٔ ٚؼٙبیی ،ث ٝایٗ ٘تیجٔ ٝیسػذ و ٝاٌشچٔ ٝتؼذیثٛدٖ ثِ ٝحبػ ٘حدٛی لغؼدی ٚ
دٌٚب٘ ٝاػت  ٚثشخی ػبختٞب ث ٝعٛس ٔغّك ٔتؼذی  ٚثشخی ٘بٔتؼذیا٘ذ ،أب ٔبثٝاصای ٔؼٙبیی آٟ٘ب دس ساثغدٝی
پیٛػتبسی لشاس داس٘ذ  ٚدس ثشخی ٔٛاسد ،ػبخت ٘بٔتؼذی ثیؾ اص آٖ و٘ ٝبٔتؼذی ثبؿذ ،ثیـدتش سفتدبس ٔتؼدذی اص
خٛد ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
ثٌ ٝفتٝی حكثیٗ ( ،)72-71 :1385ث ٝدِیُ تفىیه٘ـذٖ ٘مؾ ٘حٛی اص ٘مؾ ٔؼٙبییٙٔ -غمی ػبصٜٞبی
اكّی ثخلٛف ٔٛضٛعٞب دس تؼشیفٞبی ػٕ ْٛدػتٛس٘ٛیؼبٖ ایشا٘ی اص جّٕٝی ٔتؼذی  ٚجّٕٝی ٘بٔتؼذی،
أىبٖ دػتیبثی ث٘ ٝتیجٝای لبعغ دسثبسٜی تٕبیض ٔتؼذی اص ٘بٔتؼذی ثب تٛج ٝث ٝثؼیبسی اص جّٕٞٝبی فبسػی،
ٔـىُ  ٚحتی ٘بٕٔىٗ ث٘ ٝظش ٔیسػذٚ .ی ثب ؿبٞذآٚسدٖ چٙذیٗ جّٕ ،ٝپیٛػتبسیثٛدٖ ٔتؼذی سا ٘ـبٖ
ٔیدٞذ .ثشای ٔثبَٚ ،ی ثش ایٗ ػمیذ ٜاػت و ٝد ٚجّٕٝی «ٟٔشداد ػؼیذ سا وته صد» ٟٔ« ٚشداد ػؼیذ سا
ٔیؿٙبػذ» ث ٝیه ا٘ذاصٔ ٜتؼذی ٘یؼتٙذ .اص ػٛی دیٍش ،جّٕٞٝبیی ٔب٘ٙذ «ػّی ثب ٔبدسؽ ص٘ذٌی ٔیوٙذ»
ٚجٛد داس٘ذ و ٝدس ٍ٘شؽ ػٙتی ثٞ ٝیچ ٚجٔ ٝتؼذی ٘یؼتٙذ ،أب ٚجٛد ٔٛضٛع د ْٚدس آٟ٘ب ضشٚسی اػت ٚ
حزف آٖ ػبخت جّٕ ٝسا ٘بدػتٛسی ٔیوٙذ.
پیوستار گذرایی
ّٞیذیٔ ٚ 1تیؼٗٔ )177-170 :2004( 2مِٞٝٛبی دػتٛسی صثبٖ دس چبسچٛة ثٙذ سا ٔتـىُ اص ػٔ ٝؤِفٝی
«فشآیٙذ»« ،ؿشوتوٙٙذٜٞب» « ٚؿشایظ»ٔ 3یدا٘ٙذ .دس ایٗ ٔیبٖ ،فشآیٙذ آٖ اػت و ٝعی ٌزس صٔبٖ كٛست
ٔیٌیشد  ٚثٚ ٝػیّٝی ٘مؾ ٘حٛی ٌش ٜٚفؼّی ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛد  ٚؿشوتوٙٙذٜٞب ػبُٔٞب ٛٔ ٚضٛعٞبی
دخیُ دس ٚلٛع فشآیٙذ٘ذ و ٝثٚ ٝػیّٝی ٘مؾ ٘حٛی ٌش ٜٚاػٕی ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿ٘ٛذ.
آٟ٘ب دس ادأ ،ٝػ ٝفشآیٙذ اكّی  ٚػ ٝفشآیٙذ ثیٙبثیٙی سا دس ٘ظبْ ٌزسایی ٔغشح ٔیوٙذ .ػٛ٘ ٝع اكّی
فشآیٙذٞب دس ٘ظبْ ٌزسایی ػجبست اػت اص فشآیٙذٞبی «ٔبدی»« ،رٙٞی» « ٚساثغٝای» .دس ػٔ ٝشص ٔیبٖ
فشآیٙذٞبی اكّی ،ػ ٝفشآیٙذ «سفتبسی»« ،والٔی» ٚ« ٚجٛدی» ٔـخق ٔیؿٛد.
1. Halliday
2. Matthiessen
3. Circumstances
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ٞبپش ٚ 1تبٔپؼ )280 ،251 :1980( 2ٖٛدٔ ٜؤِفٝی ٔؼٙبیی سا اسائ ٝدادٜا٘ذ و ٝثٌٝ٘ٛ ٝای پیٛػتبسیٚ ،یظٌی
ٌزسایی سا ٘ـبٖ ٔی دٞذ .ؿبخق ػٙجؾ ٔیضاٖ ٌزسایی ،ؿبخلی لغؼی ٘یؼت؛ ث ٝػجبست دیٍشٕ٘ ،یتٛاٖ
ثٙذٞب سا ثٌ ٝزسا ٘ ٚبٌزس تمؼیٓ وشد ،ثّى ٝثٙذٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٌزسا ثب دسجٝی ثبال ،ثب دسجٝی ٔتٛػظ  ٚیب ثب
دسجٝی پبییٗ  ٚثیٙبثیٗ ثبؿٙذ .ؿبیبٖ ٌفتٗ اػت دٔ ٜؤِف ٝیبدؿذ ٜدس صثبٖٞبی ٔختّف د٘یب ث ٝكٛست
كشفی٘ -حٛی  ٚیب ٔؼٙبیی دس ثٙذ ٔتجّی ٔیؿٛد.
ثشاػبع فشضیٝی ٞبپش  ٚتبٔپؼٔ ،)254-253 :1980( ٖٛؤِفٞٝبی ٌزسایی دس حذ ثبال  ٚپبییٗ ػجبست اػت
اص:
اِف) ؿشوتوٙٙذٞ :ٜیچٌ ٝ٘ٛا٘تمبَپزیشیای كٛست ٕ٘یٌیشدٍٔ ،ش آٖ و ٝدػت وٓ د ٚؿشوتوٙٙذٚ ٜجٛد
داؿت ٝثبؿذٞ .شچ ٝتؼذاد ؿشوتوٙٙذٜٞب ثیـتش ثبؿذٔ ،یضاٖ ٌزسایی ثیـتش اػت.
ة) جٙجـیثٛدٖ :3ػبخت ٌزسایی تٕبیُ ث٘ ٝـبٖ دادٖ ػُٕ داسد تب حبِت.
ج) جٙج٘ :4ٝبظش ثش ٔـبٞذٜی ػُٕ اص ٘مغٝی پبیب٘ی اػت .دس ایٗ كٛست ،غبیتٔٙذی 5دس ثشاثش غیش
غبیتٔٙذی٘ 6ـب٘ٝی ٌزساثٛدٖ اػت.
د) ِحظٝایثٛدٖ :7آٖ اػت و ٝثیٗ آغبص  ٚا٘جبْ یه ػُٕ فبكّ٘ ٝجبؿذ.
 )ٜاسادیثٛدٖٚ :8یظٌی اساد ٜدس فؼُٞبی ٌزسا ثیـتش اػت.
 )ٚاثجبت :9ػبخت ٔثجت ٘ؼجت ثٙٔ ٝفی اص ٔیضاٖ ٌزسایی ثیـتشی ثشخٛسداس اػت.
ص) ٚج٘ :10ٝبظش ثش تٕبیض ٔیبٖ سٔضٌزاسیٞبی سٚیذادٞبی ٚالؼی  ٚغیشٚالؼی اػت .ػّٕی و ٝیب سخ ٕ٘یدٞذ
 ٚیب دس جٟبٖ غیشٚالؼی اتفبق ٔیافتذ٘ ،ؼجت ث ٝػّٕی و ٝحمیمتبً دس جٟبٖ ٚالؼی سخ ٔیدٞذ ،اص ٔیضاٖ
ٌزسایی وٕتشی ثشخٛسداس اػت.
ح) ػبّٔیتٞ :11ش چ ٝػبّٔیت یب وٙؾٌشی ثیـتش ثبؿذٔ ،یضاٖ ٌزسایی ثیـتش اػت.
ط) تأثیشپزیشی ٔفؼٕٔ :12َٛىٗ اػت ٔیضاٖ تأثیشٌزاسی فبػُ ثش ٔفؼ َٛصیبد یب وٓ ثبؿذ ،یؼٙی تأثیش وّی
یب جضئی داؿت ٝثبؿذ .ثٙبثشایٗ ،تأثیشپزیشی وّی ٔیضاٖ ٌزسایی ثیـتشی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ.
ی) ٚیظٌیٞبی ٔفؼِٛی :1ایٗ ٚیظٌیٞب ؿبُٔ ؿؾ خلیل ٝاػت و ٝدسجٔ ٚ ٝیضاٖ ٔفؼَٛثٛدٖ سا تؼیدیٗ
ٔی وٙذٞ .شچٚ ٝیظٌی ٔفؼِٛی ثیـتش ثبؿذٔ ،یضاٖ ٌزسایی ثیـتش اػت .ایٗ خلیلٞٝب ػجبست اػت اص «خدبف
1. Hopper
2. Thompson
3. Kinesis
4. Aspect
5. Telicity
6. Atelicity
7. Punctuality
8. Volitionality
9. Affirmation
10. Mode
11. Agency
12. Affectedness of object
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ثٛدٖ» 2دس ثشاثش «ػبْثٛدٖ»« ،3ا٘ؼبٖ  ٚجبٖداسثٛدٖ» دس ثشاثش «ثدیجدبٖثدٛدٖ»ٔ« ،دبدیثدٛدٖ» 4دس ثشاثدش
«ا٘تضاػیثٛدٖ»« ،5فشدثٛدٖ» دس ثشاثش «جٕدغثدٛدٖ»« ،ؿدٕبسؽپدزیشی» 6دس ثشاثدش «ؿدٕبسؽ٘بپدزیشی»ٚ 7
«اسجبػیٔ ٚ 8ؼشفٝثٛدٖ» دس ثشاثش «غیشاسجبػی٘ ٚ 9ىشٜثٛدٖ».
ثش اػبع فشضیٝی ٌزسایی ٞبپش  ٚتبٔپؼٞ ،)254 :1980( ٖٛشچٔ ٝؤِفٝی ٌزسایی دس یه ثٙذ ثیـتش ثبؿذ،
آٖ ثٙذ ٌزساتش اػت.
گذرایی در فعل گزوهی فارسی
ػبػب٘ی ( )83-82 :1390ث ٝجبی فؼُ ثٝاكغالح ٔشوت ،اص «فؼُ ٌشٞٚی» و ٝدالِت ثش تشویت ٔؼٙبیی داسد
تب تشویت ػبختبسی  ٚكشفی ،اػتفبدٔ ٜیوٙذ .ایٗ فؼُٞب ،فؼُٞبیی ٞؼتٙذ ؤ ٝؼٙیای ؤ ٝیتٛا٘ذ دس یه
فؼُٚاط ٜثبصٕ٘بیی ؿٛد سا دس ثیؾ اص یه ٚاط ٜثبصٕ٘بیی ٔیوٙٙذ.
ا 5 ،)97-82 :1390( ٚدِیُ سا ثشای ٚجٛد فؼُ ٌشٞٚی دس فبسػی ٔتزوش ٔیؿٛد و ٝػجبستا٘ذ اص:
 )1ػبختبس فؼُٞبی ٌشٞٚی تشویجی ٘یؼت.
 )2اػتمالَ ٔؼٙبیی ػبصٜی فؼّی  ٚغیشفؼّی
 )3جبثٝجبیی ٌ ٚؼؼتٍی ػبصٜی غیشفؼّی
 )4اػتمالَ آٚایی ػبصٜی غیشفؼّی
 )5اػتمالَ ػبصٜی غیشفؼّیٌ :ؼتشؽپزیشی
ػبػب٘ی ( )97 :1390یىی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ثبصٕ٘بیی فشآیٙذٞب دس فبسػی سا دس لبِت فؼُ ٌشٞٚی ٔیدا٘ذ .اٚ
( )100-99 :1390ث٘ ٝمُ اص ّٞیذی ٔ ٚتیؼٗ ( )194-192 :2004ایٌٗ ٝ٘ٛفؼُٞبی ٌشٞٚی سا دس ٚالغ
دسثشٌیش٘ذٜی یه فشآیٙذ ٔبدی دس لبِت یه فؼُ ثٕٞ ٝشا ٜدأٝٙی آٖ ٔیدا٘ذ  ٚدأ ٝٙسا ث ٝدٌٝ٘ٛ ٚی
«ثٛد 10»ٜیب «ٞؼتبس» « ٚفشآیٙذ» تمؼیٓ ٔیوٙذ.
ثٙبثشایٗ ،اٍِٛی پیـٟٙبدی ػبػب٘ی دسثبسٜی فؼُٞبی ٌشٞٚی ،ث ٝكٛست «اػٓ یب ٌش ٜٚاػٕی  ٚػجبست
حشف اضبفٝای دس ٔمبْ فشآیٙذٕ٘ب (دأ ٝٙدس ٔمبْ ثٛد ٜیب فشآیٙذ)  +ػبصٜی فؼُٕ٘ب دس ٘مؾ خٛدایؼتب» اػت؛
ٔب٘ٙذ:
1. Iindividuation of object
2. Proper
3. Common
4. Concrete
5. Abstract
6. Count
7. Mass
8. Referential
9. Non-referential
10. Entity
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 -1غشی ٛثّٙذی وـیذ.
فشآیٙذ ٔبدی (دس وُ تذاػی فشآیٙذ والٔی)
دأٝٙ
ػبػب٘ی ( )101 :1390ثٛ٘ ٝع دیٍشی اص ایٗ ٌ ٝ٘ٛفؼُٞب اؿبسٔ ٜیوٙذ و ٝث٘ ٝظش ٔیسػذ ؿجی ٝفؼُٞبی
ٌشٞٚی ػُٕ ٔیوٙٙذ ،أب دس ٚالغ فؼُ ٌشٞٚی ٘یؼتٙذ  ٚدس ٚاطٌبٖ فٟشػت ٕ٘یؿ٘ٛذ ،صیشا ثؼیبس صایبتش اص آٟ٘ب
ث٘ ٝظش ٔیسػٙذ  ٚػبختبسی وبٔالً ٘حٛی داس٘ذ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛدس لبِت ػ ٝاٍِٛی صیش ثبصٕ٘بیی ٔیؿٛد:
اِف) ٚیظٌی (دس لبِت كفت)  +فؼُ ساثغٝای ایؼتب (اػتٞ ،ؼت ،ثبؽ ،ثٛد)
ة) ٚیظٌی  +فؼُ ساثغٝای آغبصی (ؿ ،ٛؿذٌ ،ـتٌ ،شد)
ح) ٚیظٌی  +فؼُ ٔبدی ػججی (وٗ ،وشد ،ػبص ،ػبخت)... ،
دس ایٙجب ثبیذ ٌفت ٚیظٌی ٕٞیـ ٝكفت ٘یؼت  ٚدس ٔٛاسدی ٔیتٛا٘ذ اػٓ ٘یض ثبؿذ.
ساسهی فعلی «كزدن»

ثب تٛج ٝثٔ ٝذَ ّٞیذی ،ػبصٜی فؼّی «وشدٖ» فشآیٙذ ٔبدی  ٚػبصٜی غیشفؼّی ٕٞبٖ دأ ٝٙخٛاٞذ ثٛد.
ثٙبثشایٗ ،اص ثبٓٞآیی ػبصٜی فؼّی «وشدٖ»  ٚػبصٜی غیشفؼّی ،فؼُ ٌشٞٚیای ثٚ ٝجٛد ٔیآیذ و ٝثٝعٛسوّی
ٔیتٛا٘ذ ٕ٘بیبٌٖش فشآیٙذٞبی ٔختّف ثبؿذ.
ثٌ ٝفتٝی ّٞیذی ٔ ٚتیؼٗ ( ،)179 :2004فشایٙذ ٔبدی ث ٝا٘جبْدادٖ  ٚسخدادٖ ٔشثٛط ٔیؿٛد  ٚداسای دٚ
ؿشوتوٙٙذٜی «وٙٙذٞ« ٚ »ٜذف» یب «وٙؾپزیش» اػت.
ّٞیذی ٔ ٚتیؼٗ ( )180 :2004ثٙذٞبی ٔبدی سا ث ٝد ٚدػتٝی ٌزسا ٘ ٚبٌزس تمؼیٓ ٔیوٙٙذ .دس ثٙذٞبی
٘بٌزس ،تٟٙب ؿشوتوٙٙذٜی «وٙٙذ ٚ »ٜدس ثٙذٞبی ٌزسا ،ػال ٜٚثش ؿشوتوٙٙذٜی «وٙٙذ ،»ٜؿشوتوٙٙذٜی
«ٞذف» ٘یض حضٛس داسد.
ث ٝایٗ تشتیت ،دس ثبٓٞآیی فؼُ «وشدٖ» ثب ػبصٜی غیشفؼّی ،فؼُ ٌشٞٚی ثٚٝجٛدآٔذٔ ٜیتٛا٘ذ ٌزسا  ٚیب
٘بٌزس ثبؿذ؛ ٔب٘ٙذ:
 -1ثجیٗ یؼٙی ٔیص٘ٓ ٞالوت ٔیوٌ( .ٓٙزسا)
ؽ
فشآیٙذ ٞذف ٔبدی وٙٙذٜ
 -2اٖٚلذس ث ٝخٝ٘ٛی ا٘ٚب سفتٚآٔذ ٔیوشدو.ٍٛ٘ ٝ
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
ؿبیبٖ ٌفتٗ اػت دس فبسػی چٙب٘چ ٝضٕیشٔ ،ؤوذ ٘جبؿذ حزف ٔیؿٛد ،أب ؿٙبػٕٛٞ ٝاسٚ ٜجٛد داسد  ٚثٝ
ٚػیّٝی فؼُ جّٕٔ ٝیتٛاٖ آٖ سا تـخیق داد و ٝدس ایٗجب ثب ٘ـب٘ٝی «ؽ» ٘ـبٖ دادٔ ٜیؿٛد.
دس ثشخی اص فؼُٞبی ٌشٞٚی ٘بٌزسٔ ،یضاٖ ٌزسایی ثبص  ٓٞاص لبثّیت تغییش ثشخٛسداس ثٛد ٜو ٝایٗ ٔؼئّ ٝخٛد
٘ـبٖدٙٞذٜی پیٛػتبسیثٛدٖ تغییش ػبختبس ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی اػت .جّٕٝی  2اٌشچ٘ ٝبٌزس اػت،
أب تغییش ػبصٜی فؼّی دس ایٗ فؼُ ٌشٞٚی ثبص ٙٔ ٓٞجش ث ٝتغییش ٔیضاٖ ٌزسایی ٔیؿٛد؛ ٔب٘ٙذ:
(٘بٌزس)
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 -3اكالً ا ٖٚجب سفتٚآٔذی ٔیؿ( .ٝتغییش ٔیضاٖ ٌزسایی)
وٙٙذٛٔ /ٜجٛد فشآیٙذ ٔبدیٚ/جٛدی
فشآیٙذٞبی ٚجٛدی٘ ،ـبٖدٙٞذٜی ٚجٛدداؿتٗ یب سخدادٖ چیضی ٞؼتٙذ .دس ایٗ ثٙذٞب تٟٙب یه ؿشوت
وٙٙذ ٜث٘ ٝبْ «ٔٛجٛد» ٚجٛد داسد (ّٞیذی ٔ ٚتیؼٗ .)256 :2004 ،دس ایٙجب ٍ٘بس٘ذ« ٜؿذٖ» دس ػجبستٞبیی
ٔب٘ٙذ «سفتٚآٔذؿذٖ» سا ث ٝػٛٙاٖ یه فؼُ داسای فشآیٙذ ٔبدیٚ /جٛدی دس ٘ظش ٔیٌیشد ،چ ٖٛثب ٘ظش ثٝ
ٔذَ ّٞیذی فؼُ «ؿذٖ» دس ایٗ ٌ ٝ٘ٛػبختبسٞب اص ؿشوتوٙٙذٜی «حبُٔ» ٚ« ٚیظٌی»  ٚیب «ؿٙبختٚ »ٝ
«ؿٙبػٙذ »ٜثشخٛسداس ٘یؼت  ٚسخذادی دس وبس اػت.
ثش پبیٝی فشضیٝی ٌزسایی ٞبپش  ٚتبٔپؼ٘ ،ٖٛجٛد ٔالنٞبی «جٙجـیثٛدٖ»« ،اسادیثٛدٖ» « ٚػبّٔیت»
دس جّٕٝی ٔ ،3یضاٖ ٌزسایی ایٗ جّٕ ٝسا دس ٔمبیؼ ٝثب جّٕٝی  2وبٞؾ داد ٜاػت .اٌشچٔ ٝالنٞبی ٔؼٙبیی
ٞبپش  ٚتبٔپؼ ٖٛاص ٘ظش صثبٖؿٙبػب٘ی ٕٞچ ٖٛتؼٛ٘ٛدا  ٚحكثیٗ ٘یبصٔٙذ اكالح اػت (حكثیٗ-225 :1382 ،
 ،)228وبسثشد فشضیٝی ٌزسایی آٟ٘ب ثشای تؼییٗ ٔیضاٖ ٌزسایی ثبالتش  ٚپبییٗتش فؼُٞبی ٌشٞٚی  ٚدس ٘تیجٝ
٘ـبٖدادٖ پیٛػتبس دس ایٗ فؼُٞب ساٌٜـب اػت چ ٖٛیىی اص ٔجحثٞبی ٔٛسد تأویذ ٞبپش  ٚتبٔپؼ،ٖٛ
پیٛػتبسیثٛدٖ ٌزسایی اػت.
دس ایٙجب  2جّٕٝی صیش سا ث ٝػٛٙاٖ ؿبٞذی ثش ٌفتٞٝبی یبدؿذ ٜدس ٘ظش ٔیٌیشیٓ.
ِٛٞ -4ت وشدٖ حؼبثیٞبٌ( .زسا)
ؽ
فشآیٙذ ٞذف ٔبدی وٙٙذٜ
 َٛٞ -5وشدی چمذس؛ چیضی ٘ـذ ٜآخ٘( .ٝبٌزس)
ؽ
فشآیٙذ رٙٞی حغٌش
ثٌ ٝفتٝی ّٞیذی ٔ ٚتیؼٗ ( ،)197 :2004ثٙذٞبی رٙٞی ثٙذٞبی حغوشدٖ ٞؼتٙذ .فشآیٙذٞبی رٙٞی
ضشٚستبً ثٚ ٝػیّٝی د ٚؿشوتوٙٙذ ٜو ٝیىی «حغٌش»  ٚدیٍشی «پذیذ »ٜاػت ،ثبصٕ٘بیی ٔیؿ٘ٛذ.
اٌشچ ٝفؼُٞبی ٌشٞٚی جّٕٞٝبی  5 ٚ 4دس ظبٞش یىؼبٖ ٞؼتٙذ ،ثب تٛج ٝثٔ ٝالحظبت ٘حٛیٔ -ؼٙبیی،
داسای پیٛػتبس ٌزسایی ٔتفبٚتا٘ذ ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت ث ٝدِیُ داؿتٗ فشآیٙذٞبی ٔختّف ،سفتبسٞبی ٔتفبٚتی اص
خٛد ٘ـبٖ ٔیدٙٞذٕٞ .چٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝفشضیٝی ٞبپش  ٚتبٔپؼٔ ٖٛالنٞبیی ٔب٘ٙذ «ؿشوتوٙٙذ،»ٜ
«جٙجـیثٛدٖ»« ،اسادیثٛدٖ» « ٚػبّٔیت» دس جّٕٝی ٚ 4جٛد داسد ،حبَ آٖ و ٝدس جّٕٝی  5حضٛس چٙیٗ
ٚیظٌیٞبیی دیذٕ٘ ٜیؿٛد.
ساسهی فعلی «سدن»

دس ثبٓٞآیی ػبصٜی فؼّی «صدٖ»  ٚػبصٜی غیشفؼّی ،فؼُ ٌشٞٚی ثٚٝجٛدآٔذٔ ٜیتٛا٘ذ ٌزسا  ٚیب ٘بٌزس ثبؿذ؛
ٔب٘ٙذ:
 -6آفشیٗ! ِجبػبت ٛتب ثضٖ ٌ( .زسا)
ؽ
ٞذف فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ

32

بزرسی پیوستار گذرایی در فعلهای گزوهی فارسی

 -7ا ٜا !ٜسیـبت ٛثضٖ سػیذ ٜصیش پبت.
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
دس ادأ ٝتغییش ٌزسایی دس جّٕٝی  6سا ثشسػی ٔیوٙیٓ.
ٞ -8ضاس ثبس ثٟت ٌفتٓ دٚػت ٘ذاسْ جّذ وتبثٓ تب ثخٛس.ٜ
ٞذف فشآیٙذ ٔبدی
ٕٞبٖعٛس ؤ ٝیثیٙیٓ ،دس ٘تیجٝی تجذیُ ػبصٜی فؼّی «صدٖ» دس جّٕٝی  6ث ٝػبصٜی فؼّی «خٛسدٖ»
دس جّٕٝی  ،8تغییش ٌزسایی ثٚ ٝجٛد آٔذ ٚ ٜجّٕٝی ٌزسا ث ٝجّٕٝی ٘بٌزس تجذیُ ؿذ ٜاػت .ثٝعٛس وّی ،آ٘چٝ
دس ثشسػیٞبی ا٘جبْؿذ ٜدیذٔ ٜیؿٛد آٖ اػت و ٝتغییش ٔیضاٖ ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی ٔبدی داسای
ػبصٜی فؼّی «صدٖ» ثب تغییش فشآیٙذ ٕٞشا٘ ٜجٛد ٚ ٜدس ثیؾتش ٔٛاسد ثب تجذیُؿذٖ ػبصٜی فؼّی «صدٖ» ثٝ
«خٛسدٖ» ٘بٌزسایی حبكُ ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ،ؿشوتوٙٙذٜی «وٙٙذ »ٜحزف ؿذ ٚ ٜؿشوتوٙٙذٜی
«ٞذف» جبی آٖ سا ٌشفت ٝاػت.
جّٕٝی ٘ 7یض اٌشچ٘ ٝبٌزس اػت  ٚدس ٔیبٖ دادٜٞبی ٌشدآٚسیؿذ ٜجفتی ثب ػبصٜی فؼّی ٔتفبٚت دیذ٘ ٜـذ
و ٝدس ٔمبیؼ ٝثب فؼُ ٌشٞٚی ایٗ جّٕ ٝاص ٔیضاٖ ٌزسایی ثبالتش  ٚیب پبییٗتش ثشخٛسداس ثبؿذ ،دس ٔیبٖ جّٕٞٝبی
٘بٌزس ،جّٕٞٝبیی ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد و ٝثب تغییش ػبصٜی فؼّی دس آٟ٘ب ٔیضاٖ ٌزسایی وبٞؾ پیذا وشد ٜاػت؛
ٔب٘ٙذ:
 -9اِف) یٔ ٝـت صد ت ٛدٙٞؾ پؼش٘( .ٜبٌزس)
وٙٙذٜ
فشآیٙذ ٔبدی
ة) ٔـتـ ٛخٛسدی ،دسد داؿت؟ (تغییش ٔیضاٖ ٌزسایی)
فشآیٙذ ٔبدی ٞذف
 -10اِف) صً٘ ثضٖ ثجیٗ وؼی خٞ ٝ٘ٛؼت یب ٘٘( .ٝبٌزس)
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
ة) ٞشچی تّفٙـ ٖٛصً٘ خٛسد ،وؼی ثش٘ذاؿت( .تغییش ٔیضاٖ ٌزسایی)
ٞذف فشآیٙذ ٔبدی
 -11اِف) ی ٝػیّی ثضٖ تٌٛ ٛؿؾ حبِؾ جب ثیبد٘( .بٌزس)
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
ة) تب حبال د ٚثبس اص ثبثبْ ػیّی خٛسدْ( .تغییش ٔیضاٖ ٌزسایی)
فشآیٙذ ٔبدی ٞذف
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝدس جّٕٞٝبی ثبال ٔـبٞذٔ ٜیؿٛد تغییش ػبصٜی فؼّی دس جّٕٝی «اِف» ٔیضاٖ ٌزسایی
جّٕٝی «ة» سا وبٞؾ داد ٜاػت .ثش پبیٝی فشضیٝی ٌزسایی ٞبپش  ٚتبٔپؼٔ ٖٛیتٛاٖ حضٛس ثشخی ٔالنٞب
ٔب٘ٙذ «جٙجـیثٛدٖ»« ،اسادیثٛدٖ» « ٚػبّٔیت» دس جّٕٞٝبی «اِف» ٘ ٚجٛدٖ ایٗ ٚیظٌیٞب دس جّٕٞٝبی
«ة» سا دِیُ وبٞؾ تغییش ٌزسایی دس ایٌٗٛٔ ٝ٘ٛاسد ث ٝحؼبة آٚسد .ثبیذ ٌفت دس ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٘یض دس ٘تیجٝی
(٘بٌزس)
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تغییش ٔیضاٖ ٌزسایی ،تغییش فشآیٙذ كٛست ٍ٘شفت ٚ ٝعی تجذیُ جّٕٞٝبی ٘بٌزس ث ٝجّٕٞٝبیی ثب ٔیضاٖ ٌزسایی
پبییٗتش تٟٙب ؿشوتوٙٙذٜی «وٙٙذ »ٜحزف ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ دس تٕبٔی جّٕٞٝب ثب ٔیضاٖ ٌزسایی پبییٗتش،
ؿشوتوٙٙذٜی «ٞذف» یبفت ٔیؿٛد .جّٕٞٝبی ثبال ثب ٘ـبٖدادٖ لبثّیت تغییش دٚثبسٜی ٔیضاٖ ٌزسایی دس
فؼُٞبی ٌشٞٚی ٌزسا  ٚحتی ٘بٌزس ،ث ٝخٛثی ثیبٌٖش پیٛػتبسیثٛدٖ ػبختبس ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚیا٘ذ.
ساسهی فعلی «گزفتن»

دس ثبٓٞآیی ػبصٜی فؼّی «ٌشفتٗ»  ٚػبصٜی غیش فؼّی ،فؼُ ٌشٞٚی ثٚٝجٛدآٔذٔ ٜیتٛا٘ذ ٌزسا  ٚیب ٘بٌزس
ثبؿذ؛ ٔب٘ٙذ:
 -12ایٗ خغ ٛالن ثٍیش ٌ( .زسا)
ؽ
ٞذف فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
 -13ی ٝوٕی اص ایٗ جیٍش ثخٛس ج ٖٛثٍیشی.
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
دس ٔیبٖ دادٜٞبی ٌشدآٚسیؿذ ٜجفتی ثب ػبصٜی فؼّی ٔتفبٚت دیذ٘ ٜـذ و ٝدس ٔمبیؼ ٝثب فؼُ ٌشٞٚی
جّٕٝی  12اص ٔیضاٖ ٌزسایی ثبالتش  ٚیب پبییٗتش ثشخٛسداس ثبؿذ .ثٝعٛس وّی ،ث٘ٝظش ٔیسػذ پیٛػتبس تغییش
ٌزسایی دس ثبٓٞآیی ػبصٜی فؼّی «ٌشفتٗ»  ٚػبصٜی غیشفؼّی دس ٔمبیؼ ٝثب دیٍش ػبصٜٞبی فؼّی اص ٌ٘ٛبٌ٘ٛی
وٕتشی ثشخٛسداس اػت .ث ٝػجبست دیٍش ،ثب تٛج ٝث ٝدادٜٞبی ثشسػیؿذ ،ٜث٘ ٝظش ٔیسػذ فؼُٞبی ٌشٞٚی
ٔبدی داسای ػبصٜی فؼّی «ٌشفتٗ» دس د ٚػٛی پیٛػتبس ٌزسایی لشاس ٔیٌیش٘ذ ٔ ٚیضاٖ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی تغییشات
ٌزسایی دس ایٗ دػت ٝاص فؼُٞب ٔحذٚد اػت .دسثبسٜی جّٕٝی ٘ 13یض اٌشچ ٝجّٕٝی ٔ 14ـبٞذٔ ٜیؿٛد
وٟذس آٖ ػبصٜی فؼّی تغییش وشد ٜاػت ،ث٘ٝظش ٔیسػذ دس ٘تیجٝی تجذیُ ػبصٜی فؼّی «ٌشفتٗ» ث« ٝدادٖ»،
تغییشی دس ػبختبس ٌزسایی كٛست ٍ٘شفت ٝاػت.
 -14اص ثغ ؿىٙجؾ دادٖ ج ٖٛداد.
ؽ
فشآیٙذ ٔبدی وٙٙذٜ
ث٘ٝظش ٔیسػذ ثش پبیٝی فشضیٝی ٌزسایی ٞدبپش  ٚتبٔپؼدٔ ،ٖٛیدضاٖ ٌدزسایی جّٕدٝی  14دس ٔمبیؼد ٝثدب
جّٕٝی  13تغییش ٘ىشد ٜاػت .ؿبیبٖ ٌفتٗ اػت فؼُ ٌشٞٚی «جدبٖدادٖ» اص فؼدُٞدبیی اػدت ود ٝاص ٘ظدش
ٔؼٙبیی ٘یٕٝؿفبف ثٛد ٚ ٜچد ٖٛثد ٝؿدىُ اػدتؼبسی ثد ٝجدبی ٚاطٜی «ٔدشي» ثدٝودبس ٔدیسٚد ثد ٝفشآیٙدذ
ٚاطٌب٘ی ؿذٖ٘ 1ضدیه اػت ،أب ایٗ فشآیٙذ ٛٙٞص ث ٝعٛس وبُٔ اتفبق ٘یفتبد ٜاػت.
ؿبیبٖ ٌفتٗ اػت دس دادٜٞبی ٌشدآٔذ ٜثب ٔٛاسد ثیؿٕبسی اص ثبٓٞآیی ػبصٜٞبی فؼّی «ٌشفتٗ»«،خٛسدٖ»
« ٚدادٖ»  ٚػبصٜی غیشفؼّی ثشخٛسد ؿذ وٍٕٞ ٝی دس پیٛػتبس ٔؼٙبیی لشاس داس٘ذ .ث ٝػجبست دیٍش ،دس ثبٓٞآیی
ػ ٝجفت ػبصٜی فؼّی یبدؿذ ٚ ٜػبصٜی غیشفؼّی ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی یبفت ٔیؿٛد و ٝدس آٖ ٕٔىٗ اػت ػبصٜی
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فؼّی ثٚ ٝاطٌب٘یؿذٖ ٘ضدیه ؿذ ٜثبؿذ ،أب ث ٝدِیُ آٖ و ٝاص ٘ظش ٔؼٙبیی ٘یٕٝؿفبف اػت دس ٘یٕٝی سا ٜلشاس
داسد .ثشای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ ثٛٔ ٝاسد صیش اؿبس ٜوشد:
 -15ؿبٌْشفتٗ /خٛسدٖ /دادٖ
٘ -16بٌٖشفتٗ /خٛسدٖ /دادٖ
دس ٞش ػ ٝػبصٜی فؼّی ٔثبَ  ،15فؼُ اص ٘ظش ٔؼٙبیی ؿفبف اػت  ٚاص ایٗ سٞ ٚیچ یه اص ػجبستٞبی
یبدؿذ ٜفؼُ ٌشٞٚی ٘یؼت .دس ٔثبَ ٌ« ،16شفتٗ» دس «٘بٌٖشفتٗ» دس ٔؼٙبی حمیمی آٖ ث ٝوبس سفت ٝاػت،
دس حبِیو٘« ٝبٖخٛسدٖ» ٘« ٚبٖدادٖ» ػال ٜٚثش ٔؼٙبی حمیمی خٛدٔ ،ؼٙبی وّیتشی داؿت ٚ ٝدس ٔٛاسدی
«خٛسدٖ» « ٚدادٖ» ٔـخلبً دس ٔؼٙبی حمیمی اػتفبدٕ٘ ٜیؿ٘ٛذ ،ثّى ٝتب حذٚدی اص ٔؼٙبی ؿفبف خٛد دٚس
ٔیؿ٘ٛذ .اص ایٗ س ،ٚایٗ دػت ٝاص فؼُٞب سا فؼُ ٌشٞٚی ث ٝحؼبة ٔیآٚسیٓ؛ ٔب٘ٙذ:
 -17وُ خٛ٘ٛاد ٜسٔ ٖٛ٘ ٚید.ٜ
ٕٝٞ -18ی ٔب ٘ ٖٛؿٕب سٔ ٚیخٛسیٓ.
دس جّٕٝی ٘« 17بٖدادٖ» دس ٔؼٙبی «٘یبص وؼی سا تأٔیٗوشدٖ» ثدٝودبس سفتد ٚ ٝجّٕدٝی ٘ 18یدض جفدت
ٔتٙبظش جّٕٝی  17ثٛد ٜو ٝدػتخٛؽ تغییش ٌزسایی ؿذ ٜاػتٕٞ .چٙیٗ دس ثؼیبسی اص جفتٞبی ثشسػیؿدذٜ
ٔب٘ٙددذ «تحٛیددُدادٌٖ/ددشفتٗ»« ،أتحددبٖدادٌٖ/ددشفتٗ»« ،عددالقدادٌٖ/ددشفتٗ»« ،جددبٖدادٌٖ/ددشفتٗ»،
«ػفبسؽدادٌٖ /شفتٗ»  ٚغیش ٜتغییش ػبصٜی فؼّیٔ ،یضاٖ ٌزسایی سا ثٔ ٝیضاٖ لبثُ تٛجٟی تغییش ٕ٘دیدٞدذ ٚ
ث٘ ٝظش ٔیسػذ ٔیضاٖ ٌزسایی جفتٞبی ٔٛسد ٘ظش یىؼبٖ ثبؿذ.
ثٝعٛسوّی،دس فؼُٞبی ٌشٞٚی ٔیتٛاٖ اص «پیٛػتبس اػتمالَ ٔؼٙبیی فؼُ» ػخٗ ثٔ ٝیبٖ آٚسد ،ث ٝایٗ
ٔؼٙی وٞ ٝش چ ٝفؼُ اص ٘ظش ٔؼٙی تشویجی فؼُ ٌشٞٚی ث ٝػبصٜی غیشفؼّی ٚاثؼتٝتش ثبؿذ ،دػتٛسیتش ؿذٜ
اػت .ث ٝایٗ تشتیت ،ػبصٜی فؼّی دس فؼُ ٌشٞٚی ثیـتش وبسوشد دػتٛسی (صٔبٖ ،ؿخق ،ؿٕبس ٌ ٚبٕٛ٘ ٜد)
داسد تب ٚاطٌب٘یٕٞ .چٙیٗ ثؼیبسی اص ایٗ فؼُٞبی ٌشٞٚی دس ٚاطٌبٖ ثجت ٕ٘یؿ٘ٛذ (ػبػب٘ی.)86 :1390 ،
دس پبیبٖ ثشسػی ػبصٜی فؼّی «ٌشفتٗ» ثبیذ ٌفت دس جّٕٞٝبی ٌشدآٚسیؿذ ٜثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبیی ثشخٛسدیٓ وٝ
ثٌٝ٘ٛ ٝای ٘ـبٖدٙٞذٜی ٚیظٌی دٌٚب٘ٝی فشآیٙذٞبی فشػیا٘ذ و ٝدس ٔشص ٔیبٖ فشآیٙذٞبی اكّی لشاس داس٘ذ؛
ٔب٘ٙذ-19 :ثیخٛد ٚاػ ٗٔ ٝطػت سٚؿٗفىشی ٍ٘یش .
ؽ
سفتبسٌش
فشآیٙذ سفتبسی
دس جّٕٝی  19فؼُ ٌشٞٚی ػال ٜٚثش آ٘ىٕ٘ ٝبیبٌٖش فشآیٙذ سفتبسی اػت ،تب حذٚدی ٚیظٌی فشآیٙذ ٔبدی سا
٘یض داسدٔ .یتٛاٖ ٌفت فشآیٙذٞب ٘یض ٔب٘ٙذ ػبختبس ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی فبسػی ث ٝكٛست پیٛػتبسی
ثبصٕ٘بیی ٔیؿ٘ٛذ.
نتیجهگیزی
دس ٔمبِٝی حبضش ،فؼُٞبی ٌشٞٚی تـىیُؿذ ٜاص ػبصٜی غیشفؼّی  ٚػ ٝػبصٜی فؼّی «وشدٖ»« ،صدٖ» ٚ
«ٌشفتٗ» سا دس  20جّٕ ٝثشسػی وشدیٓ و ٝایٗ ٔجٕٛػ ٝاص فؼُٞبی ٌشٞٚی ،اص ؿٕبسی اص جّٕٞٝبی
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ثٝوبسسفت ٝدس ٌفتبس سٚصٔش ٜجٕغآٚسی  ٚثٌٝ٘ٛ ٝای دػتٝثٙذی ؿذ و ٝدس ٞش دػت ،ٝفؼُٞبی ٌشٞٚی داسای
ػبصٜی فؼّی ٔـبث ٝلشاس ٌیش٘ذ .ػپغ جفتٞبی ٔتٙبظش ایٗ فؼُٞب و ٝثب تغییش ٌزسایی سٚثٝس ٚؿذٜا٘ذ سا دس
دػتٝی دیٍشی لشاس دادیٓ .دس ٔشحّٝی ثؼذ ثب تٛج ٝثٛ٘ ٝع فشآیٙذفؼُٞبی ٌشٞٚی دػتٝثٙذیؿذٔ ،ٜمِٝٛی
پیٛػتبس سا ثشسػی وشدیٓ.
ثب ٍ٘بٞی وّی ث٘ ٝتیجٞٝبی ثٝدػتآٔذ ٜاص پظٞٚؾ حبضش ٔیتٛاٖ ٌفت ٔیضاٖ ٌزسایی دس فؼُٞبی
ٌشٞٚی ٌزسا  ٚحتی ٘بٌزس لبثّیت تغییش دٚثبس ٜداسد و ٝایٗ ٔؼئّ ٝثیبٌٖش پیٛػتبسیثٛدٖ ػبختبس ٌزسایی دس
فؼُٞبی ٌشٞٚی اػتٛٔ .سد یبدؿذ ٜسا ثٛیظ ٜدس فؼُٞبی ٌشٞٚی ٔبدی ٔیتٛاٖ ٔـبٞذ ٜوشدٕٞ .چٙیٗ ثبیذ
ٌفت اص ثبٓٞآیی ثشخی ػبصٜٞبی فؼّی ٔب٘ٙذ «ٌشفتٗ» «،خٛسدٖ» « ٚدادٖ»  ٚػبصٜی غیشفؼّی ،فؼُٞبی
ٌشٞٚیای ثٚ ٝجٛد ٔیآیذ وٍٕٞ ٝی دس پیٛػتبس ٔؼٙبیی لشاس داس٘ذ .ث ٝػجبست دیٍش ،دس ثبٓٞآیی ػبصٜٞبی
فؼّی یبدؿذ ٚ ٜػبصٜی غیشفؼّی ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی یبفت ٔیؿٛد و ٝدس آٖ ٕٔىٗ اػت ػبصٜی فؼّی ثٚ ٝاطٌب٘یـذٖ
٘ضدیه ؿذ ٜثبؿذ ،أب ث ٝدِیُ آٖ و ٝاص ٘ظش ٔؼٙبیی ٘یٕٝؿفبف اػت دس ٘یٕٝی سا ٜلشاس داسد .دس ٟ٘بیت ،دس
ایٗ پظٞٚؾ ثٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبیی ثشخٛسدیٓ و٘ ٝـبٖ ٔیدٞذ فشآیٙذٞب ٘یض ٔب٘ٙذ ػبختبس ٌزسایی دس فؼُٞبی ٌشٞٚی
فبسػی ٔیتٛا٘ٙذ ث ٝكٛست پیٛػتبسی ثبصٕ٘بیی ؿ٘ٛذ .اص ایٗ س ،ٚث٘ ٝظش ٔیسػذ دس فؼُٞبی ٌشٞٚی صثبٖ
فبسػی دػتٝثٙذی فشآیٙذٞب تٛػظ ّٞیذی دس ثشخی ٔٛاسد ثب تغییشاتی سٚثٝس ٚؿذ ٜاػت.
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