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اًضوام هفؼَل ٍ ارتباط آى با ًَع ػول در سباى فارسی
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مزیم تزاثی

چکیذُ
در این تحقيق ،وقوُ اننماب در اعْمبب ثمز غمت نموُ ّام ممورد ثزرعمی قمزار زع مش اعمو تمب مؾم ـ ؽمود ممش
ارتجبه عزایند انناب ثب ىجقمب نامودف عْم نهونمش اعمون ثمدین منَمور ،تْمدادف اس اعْمبب م ْمدف م ْبمق ثمش ن مبر
ىجقة ایغ ب ،منؾمی ،ابیمب و لحَمش اف اس م مو نوؽم برف و ا مبرف ان مبة ؽمدن و اننماب امذیزف آن مب ثمب مْيبريمبیی
نو مْيبر مْنمبیی ،دبنؾمينی ،مقدرعمبسف ،ؽمم سثمبنی ،مج داعمبسف ،قبمت نحموف و اعمشود قيمد ،ممورد ثزرعمی قمزار
زع ش اعون یبع شيبف این امضويؼ نؾمب ممی ديمد ممش عزاینمد اننماب ثمب نموُ ّام عْم در ارتجمبه اعمو و ثغمبمد
وقوُ آ در ىجقب ناودف م بف ،م امبو اعم و؛ ثمدین مْنمی ممش اعْمبب ایغم ب و ابیمب ؽمزایو نمور در ایمن عزاینمد
را ندارند ،اعْبب لحَمشاف اعم ْداد اننماب امذیزف امبیينی دارنمدن اننماب ماْموب ّامدتب در اعْمبب منؾمی رم ممیديمد،
سیزا اعْبب منؾی تأثيز ثيؾ زف ثزماْموب دارنمد و ثمز اعمبط افم تقمویز مونهی عبفمبة سثمبنی آن مب ممبيؼ ممییبثمدن
در اعْبب اننابمی ،اس آنذب مش تزميت اعمم و عْم دتلمو ثمز ما مو وا مدف دارد ،ثزاعمبط تقمویز مونهی تابیم ثمز
این اعو مش اس نَز عبخ برف نيش ثش فور وا دف ثيب ؽوندن
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 .1هقذهِ
انناب اعم ّجبرتغو اس يازان ؽد اعم و عْم ثمش ونمشاف ممش تزميمت بفم ثمشّنموا مشارة عْبمی
ثشمبر رودن تزميت ؽد اعمم و عْم عمجت ممی ؽمود تمب اس لحمبً مْنبؽمنبخ ی یمل وا مد مْنمبیی ایذمبد
ؽود و اس لحبً نحموف عْم م ْمدف ثمش عْم تس تجمدی مزدد؛ ثمشّجمبرتی ٍزعيمو عْم ممبيؼ یبثمدن
این عزآیند سمبنی رم می ديمد ممش مومموُ ايزاردمبّی محاموب وممش مومموُ درونمی آ اعمو ثمش عْم
مننم ؽودن
الف ّبی درطػ را خواندن
و1
ة ّبی درط خواندن
در داب مة و -1الممف « ،درط» داراف دو نؾممبنة دع م ورف ومممايز م ق م و نؾممبنش ماْمموب اعممون امممب
در دابمة و -1ة  ،يامة نؾممبنشيممبف دعم ورف خممود را اس دعممو دادن و عْم بفم  ،تس اعممو و مقممدر
«درط خوانمد » یممل مقمدر اننممابمی اعمو مممش یممل وا مد مْنممبیی را ؽمن مممیديمدن در ایممن ممبب،
مومموُ درونمی یْنمی «درط» اس بلمو اردممبّی ثمش ايزاردمبّی تجمدی ؽممدن و ثمب عْم يامزان ؾم ش و
ثشفور عْ مزمت تس  ،در ثبعو دع ورف ّا مزدن اعون
در ایممن اممضويؼ مممش ثممش ؽمميوة توفمميای-تحبيبممی انذممب زع ممش  ،عممْی ؽممدن اعممو عزاینممد اننمماب
ماْوب در سثب عبرعی ثب روینمزدف نقمؼ مزا ممورد ثزرعمی و تحبيم قمزار يمزد و توفميای اس ؽمزایو و
نهممونهی وقمموُ اننمماب در ىجقممب عْبممی ارايممش ممزددن اينممزة سثممبنی مممورد اع م ابدن در ایممن اممضويؼ
م ؾن اس دادنيبیی اعو ممش اس م مو نوؽم برف ،ا مبر روسانمة ممزد و عزينمس عم ن دامِآورف ؽمدن
اعون دادنيبف این تحقيق ؽمبم  111عْم عمبدن و مزممت اس ىجقمب نامودف م بمف ممیثبؽمدن اس آنذمب
مش تن ب اعْبب م ْدف ممیتواننمد در عزاینمد اننماب ؽمزمو مننمد ،دادنيمبف ایمن امضويؼ اس ميمب اعْمبب
م ْدف ان مبة ؽمدن انمد و عمْی ؽمدن اعمو اعْمبلی مشینؼ ؽموند ممش اس لحمبً مْنمبیی ناونمة اّميف
ىجقة ناودف خود ثبؽندن در ن بیو ،دادنيمبف ممذمور ثمب مْيبريمب و آسممو يمبف سثمبنی ممورد تحبيم واقمِ
میؽوندن
 .2پیشیٌة تحقیق
عزاینممد اننمماب در سثممب يممبف م بممف داراف ویض ممیيممب و ؽممزایو وقمموُ خبفممی اعممو و ثممب روینزديممب و
مجمبنی نَمزف م امبوتی توديمش ممیؽمود ممش يمز ممدا ثمب تودمش ثمش اميؼ عمزكيمبف نَمزف ویممضة آ
2
روینممزد یممب نَزیممش ،درفممدد اراي مة تْزیاممی اس عزاینممد اننمماب ثممودنانممدن روینزديممبف نحمموف ،1واص ممبنی و
نحوف-واص بنی ،3نبرنوةيبف نَزف ميبلْب داخبی و خبردی در مورد عزایند انناب يغ ندن

1. syntactic approach
2. lexical approach
3. morphosyntactic approach
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عبايز1و 1911اس ن غ ين سثب ؽنبعمبنی اعمو ممش ثمش ميبلْمة عزاینمد اننماب در سثمب يمبف ونمب و
ازداخ ش و آ را عزایندف عبخ واصف می داند و ثز ایمن ثمبور اعمو ممش رواثمو منيقمی ممش در امجمز سثمب يمب
توعممو قواّممد نحمموف نؾممب دادن مممیؽممود ،در ثزخممی اس سثممب يممب اس ىزیممق عزاینممديبف عممبخ واصف اثممزاس
میؽودن وف مْ قد اعو عزاینمد اننماب نامی توانمد ياشممب نحموف و عمبخ واصف ثبؽمد و عمزك دو بنمش
ثود این عزایند را رد میمندن
3
مي ممو 2و 1984اننمماب اعممم را ثممزاف انممواُ فممزعیؽممد ی ثممشمممبر مممیثممزد و ا ّممممب مممیدارد در
سثب يبیی مش ننين عبخو يمبیی ودمود دارد ،ثزاثمز نحموف آن مب نيمش در آ سثمب مودمود اعمون ثمش ّقيمدة
وف ،عممبخ واصف ؽممد ثبیممد نقممؼمنممد ثبؽممد ،یْنممی عممبخو عممبخ واصف بفم اس اننمماب داراف نقممؼ و
وٍيامشاف مغم ق و م امبو اس عمبخو نحمموف قجم اس اننماب اعمون نممزا ممش ودمود دو عمبخو يمممارس
در سثب ؾو اعو و ثب اف اق قبد در سثب مغبیز داردن
ثينممز4و 1988نيممش عزاینممد اننمماب اعممم را ثزاعممبط نَزی مة بمايممو و مزدممِ شینممی مممورد ميبلْممش
قزار دادن و آ را عزاینمدف نحموف ممی دانمدن وف مْ قمد اعمو يامب رواثمو مْنمبیی ممش ميمب وا مديبف
عبسندة تزميت بف اس انناب ودمود دارد ،ثمين ماْموب و عمبیز مومموُيمب ثمب عْم يمم ودمود داردن ثمش
ّجممبرتی دیهممز ،یممل عممبخو اننممابمی و عممبخو ايزاننممابمی مْممبدب آ  ،اس نَممز تْممداد موممموّب
ینغممب ثممودن و اس یممل ص-عممبخو وا ممد مؾمم ق ؽممدنانممدن وف ایممن دو عممممبخو را "يممممْنممبف
ت بیی"5میداندن ياچنين ،سایمبیی ثمبتف ایمن عزاینمد را ؽمبيدف ثمز ّابنمزد آ در موسة نحمو محغموة
میمندن
6
روس و 1989نيش ایمن عزاینمد را واص مبنی محغموة ممزدن اعمو و ثمب در نَمز مزع ن دو نموُ اننماب
اعم مزمت7و انناب ىجقشناب ، 8اٍ بر نامودن اعمو ممش در اننماب اعمم مزممت ،ماْموب ثمش عْم مننمم
مننممم مممیؽمود و ثممب مممبيؼ ینممی اس ٍزعيممويممبف عْم و دممذة ینممی اس نقممؼيممبف ت ممبیی آ  ،عْم
م ْمدف تجمدی ثمش عْم تس ممیؽمودن در مبلیمممش در اننماب اعمم ىجقمشنامب ،عْم ياچنمب م ْممدف
ثبقی میمبند نزا مش در این نوُ انناب تن ب اعمم ثمش عْم مننمم ممیؽمود و دمذة نقمؼ ت مبیی توعمو
عْ اتابق نایاع دن
11
اعپنغمز9و 1995عزاینممد اننمماب را در سثممب نممومچی ثزرعممی مممزدن و ثممش ایممن ن يذممش رعمميدن اعممو
مممش ایممن سثممب در ثغمميبرف ممموارد تحبيم نحمموف ثينممز را تأیيممد مممیمنممد ،مممجي سایممبیی عزاینممد اننمماب ،
1. Sapir
2. Mithun
3. morphologization
4. Baker
5. thematic paraphrase
6. Rosen
7. compound noun
8. classifier noun
9. Spencer
10. Chukchi
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اردبّی ثود ّنقز مننم ؽمدن ،مننمم ؽمد عبّم اس عْم يمبف فمزعب ايزماْمولی و ایمن ممش اننماب
اعممم ،دبثذممبیی ماْمموب ايزفممزیي را تغذیممش مممیمنممدن اس ىزعممی ،ممموارد دیهممزف در ایممن سثممب ممبمی اس
ّممد مبرامممدف تحبي م نحمموف ثينممز در مممورد اننمماب اعممون اس ایممنرو ،اعپنغممز روینممزد فممزعی را در
توديممش ثزخممی ممموارد اننمماب در ایممن سثممب منبعممتتممز مممیدانممد و ا ّممب مممیدارد عزاینممد اننمماب در
نومچی ثب ييچمدا اس روینزديبف فزعی و نحوف ميبثقو مبم نداردن
دثيزمقد و 1376در اضويؾمی ممش در ممورد اعْمبب مزممت سثمب عبرعمی انذمب دادن اعمو ،ثمب اعم نبد
ثش آثبر اضويؾهزا ایزانی و خبردی ن يذمش ممی يمزد ممش يميچ ممدا اس آن مب ثمش عزاینمد اننماب اعمم ثمش
ّنوا عزایند عبسندنف عْ مزممت در سثمب عبرعمی اؽمبرن ننمزدنانمدن وف تؾمني عْم مزممت در سثمب
عبرعی را عزایندف سایمب ممیدانمد و آ را ثمشّنموا ینمی اس ویض میيمبف ؽمبخـ ردنؽمنبخ ی ایمن سثمب
قباداد میمند و ثمز خميب ثغميبرف اس سثمب ؽنبعمب و دع ورنویغمب ممش عزاینمد عمبخو عْم مزممت را
عزاینممدف نحمموف تبقممی مممیمننممد ،آ را عزاینممدف عممبخ واصف مممیدانممد مممش ثممش مموسة ميبلْممب فممزب
مزثوه میؽودن
الجممزسف ورمممی و 1377اننمماب را اس منَممز "دع م ورفؽممد ی" مممورد ثزرعممی قممزار دادن و اع م دتب
مزدن اعو مش اعْبب را می تموا ثمز مجنمبف واص مبنی ثمود  ،دعم ورف ثمود و یمب در مز بمة مذار اس عْم
افبی ثمش مانمی تقغميم ثنمدف نامودن وف مْ قمد اعمو ثزونمداد اننماب ماْموب و عْم م ْمدف ،مانمن
اعو یل عْ تس و یب یل عْ م ْدف ثبؽدن
ارمممب و 1385ايوعمم هی و انغممذب تنواصيممبف مودممود در عممبخ بر اعْممبب اننممابمی را ؽممبيدف ثممز
ادّممبف فممزعی ثممود ایممن عزاینممد دانغمم ش و ثممب اؽممبرن ثممش مباممب مزمجممی ياچممو "نبيممبرخورف" و
" زو ب يمزف" ممش اس اعْمبب اننمابمی "نبيمبر خمورد " و " زو مب مزع ن" بفم ؽمدنانمد ،عمزك
فزعی ثود اننماب را قموف ممیدانمدن منقمورف و 1386ا ّمب ممیدارد دادنيمبف سثمب عبرعمی مبمی
اس آ اعو مش غ زد ی دامنة انناب در ایمن سثمب را نامیتموا ثمب روینمزدف فمزعب فمزعی یمب نحموف
و ثممدو در نَممز ممزع ن اثْممبد مممبرثزدؽممنبخ ی تجيممين مممزدن ثممش ّقيممدة وف ،عزاینممد اننمماب یممل ادیممدة
قيْی نيغون اس ایمنرو ،آ را در یمل عماو ايوعم برف ممیدانمد ممش در عموف دیهمز آ عزاینمد تزميمت
اعو و مزس قبىْی ثين این دو ودود نداردن
ؽقبقی و 1386دبیهبن انناب در سثمب عبرعمی را موسة فمزب ممیدانمد و تقمزیي ممیمنمد ثمب تودمش
ثش ایننش در روینزد نحوف تن مب اننماب بفم اس زممو ماْموب فمزیي اذیزع مش ؽمدن اعمو وثمش دليم
بمايو عْم ثمز رد ماْموب فمزیي  ،اننماب ّنبفمز دیهمزف نمو اثمشار ،منمب و وعميبش را نامیتموا
ثب ایمن روینمزد توديمش ممزدن ياچنمين ،روینمزد نحموف ممدّی اناقمبب تامبمی توفمياهزيبف ماْموب در
عبخو اننابمی اعمو در مبلیممش در سثمب عبرعمی توفمياهز يغم ة مزون اعمای داراف نقمؼ ماْموب،
میتواند ثش ّنوا ماْوب ايزفزیي در عبخو بمز ثبؽدن
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رمممبیی و 1386اننمماب را ثممشّنمموا ینممی اس عزاینممديبف مممبيؼ ٍزعيممو ثزرعممی مممزدن و در
نبرنوة دع ور نقؼ و اردبُ اعم دتب ممی منمد ممش ایمن عزاینمد در عميي مْنمبیی ثنمد اتامبق ممیاع مد و
دلي آ ّوام ا ابنی و مبرثزدؽنبخ ی اعون
نْا ی و 1391نيش انناب را عزاینمدف واص مبنی ممیدانمد و ودمون تامبیش آ را ثمب تموالی نحموف اعمم و
عْمم ثزرعممی مممزدن اعممون وف مْ قممد اعممو ياذمموارف عْمم و اعممم ثممدو واثغمم ش ،و یممب ویض ممی
ايزاردممبّی ثممود اعممم ،لشومممب منذممز ثممش اننمماب ناممیؽممود ،ثبنممش مانممن اعممو ن يذمة عزاینممد نحمموف
ثزينشعبسف اعم ثبؽد مش عزایندف ايؼاننابمی اعون
 .3هباًی ًظزي
ایممن تحقيممق در نممبرنوة نَزیممش دع م ورف نقممؼ ممزا انذممب ؽممدن اعممون ثنممبثزاین ،در ایممن ث ممؼ ثممش
مْزعی این نَزیش و ثش ویضن نَزیمة نموُ ّام  1در ىجقمشثنمدف اعْمبب ممیامزداسیمن دعم ور نقمؼ و اردمبُ
اردبُ نَزیمشاف نقمؼ مزا اعمو ممش ثمزاف اولمين ثمبر در ديمة  1981ممييدف توعمو و ولمين و عمولی
ميممزش ؽممدن فممور ن ممبیی و مبممم ایممن نَزیممش در و ولممين و تامموتو 1997و و ولممينو2115
مْزعی زدیدن اعمون ازعمؼ افمبی ممش منذمز ثمش ىمزش و ايمدایؼ ایمن نَزیمش زدیمد ،ایمن اعمو ممش
نهونش ممیتموا ثمين موسنيمبف نحمو ،مْنبؽنبعمی و مبرثزدؽنبعمی در نَمب يمبف دعم ورف سثمب يمبف
م بممف تْبممم ثزقممزار مممزدن ودممش تاممبیش دعمم ور نقممؼ و اردممبُ اس روینزديممبف فممور ممزا ،قبثبيممو
توفيف و ادراك عبخ بر آ ثب اردمبُ ثمش مْنمی و نقمؼ ارتجمبىی اعمون اس آنذمب ممش ایمن نَزیمش اّ قمبدف
ثش عميي ان شاّمی نمدارد و ثمزاف دابمش تن مب یمل عميي قبيم اعمو ،ممبيي ی ايزاؽم قبقی داردن در ایمن
نَزیش عبخو نحموف و مْنمبیی ثمب يمم تزميمت ممیؽموند و عمبخو مْنمبیی ثمشّنموا ث مؼ اعبعمی در
نَز زع ش میؽودن وٍياة افمبی ایمن دعم ور توفميف تْبمم ايچيمدة فمور و مْنمب در سثمب ممیثبؽمدن
اس ویض یيبف ثزدغم ة دعم ور نقمؼ و اردمبُ ممیتموا ثمش مابیمو تجيينمی و ردنؽمنبخ ی آ اؽمبرن ممزد
مممش درفممدد مؾممف دنجممشيممبیی اس عممبخ بر ثنممد اعممو مممش در ياممة سثممب يممب یبعممو مممیؽممود )و
ولمين(16:2115،ن در ؽمن  1-3انهمبرة دعم ور نقمؼ و اردمبُ نؾمب دادن ؽمدن اعمون

1. Aktionsart
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ثبسنابیی نحوف

ا اب -
مبرثزدؽنبعی

الهوری م ايوندف

ثبسنابیی مْنبیی
شکل  :1اًگارُ دستَر ًقش ٍ ارجاع (ٍى ٍلیي)2:2::5،

 .1-3ساخت ًحَي
عبخو نحوف در این نَزیمش یمل تیمشاف اعمو و اس تقبثم ميمب محاموب و مومموُ و نيمش تقبثم ميمب
موموُ و ايزموموُ3ثش ودمود ممی آیمدن دعم ور نقمؼ و اردمبُ مْ قمد ثمش نمور ایمن عمش تیمش در تامب
سثممب يممبف د ممب اعممون ایممن تیممشيممب داراف تزتيممت خيممی نيغم ند و تزتيممت آ يممب تحممو تممأثيز ّوامم
م ْدد تغييز میمندن
1

محمول

+

2

ايزموموُيب

موموُيب
شکل :2ػٌاصز هؼٌايی در ساخت اليِاي بٌذ

 .2-3ساخت هؼٌايی
عبخو مْنبیی ینمی اس ث مؼيمبف اعبعمی و ثنيمبدین دعم ور نقمؼ و اردمبُ اعمو و ثمز اعمبط نامبیؼ
واص بنی4اعْبب نؾب دادن میؽودن ثمزاف دعمو یمبع ن ثمش نَزیمشاف ممش وممْيويمبف اممز5م امبو عْم
و دیهممز ّنبفممز محاممولی را تؾممزیي منممد و ث وانممد تاممبو ميممب موقْيممويممب ،6رویممداديب ،7عزاینممديب8و
منؼيب9را مؾم ـ منمد ،نَزیمة نموُ ّام ممورد اعم ابدن قمزار ممی يمزدن ایمن واصة آلامبنی ممش توعمو

1. predicate
2. argument
3. non-argument
4. lexical representation
5. states of affairs
6. situations
7. events
8. processes
9. actions
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ونممدلز1و 1967ارايممش ؽممد ،در انهممبرنف داوتممی2و 1979ثممشمممبر رعممو و ثممز اعممبط آ اعْممبب ثممز غممت
ناودؽب ثمش ىجقمبتی تقغميم ؽمدند.ىجقمب عْبمی در اث مدا ثزاعمبط تقغميمثنمدف ونمدلز ثمش ن مبر ىجقمش
تقغيم ؽدند مش ّجبرتند اس ایغم ب ،منؾمی ،لحَمشاف و ابیمبن ىجقمشف منؾمی-ابیمب ثْمديب توعمو داوتمی ثمش
این تقغيمثندف اعمشودن ؽمدن اعْمبب ایغم ب ثيمبنهز ممنؼ خبفمی نيغم ند و تن مب نؾمب دينمدة یمل بلمو
يغم ند و ثممش ياممين دليم اعممو مممش قبثبيممو اعم ازار ندارنممدن مجم  :دوعممو داؽم ن ،دانغم ن ،تزعمميد ،
ثممود  ،خواعم نن اعْممبب منؾممی نابیممبنهز مممنؼ و ّام يغم ند و داراف مزا بممی مممیثبؽممند مممش نيبسمنممد
ذر سمب يغ ند و ثش ایمن دليم قبثبيمو اعم ازار دارنمدن ایمن اعْمبب نامود ابیمبنی 3ندارنمدن مجم نوؽم ن،
نوؽيد  ،خورد  ،خواند ن در دابشف سیز عْ "نوؽ ن" ثشفور منؾی ثش مبر رع شاندن
ّبی نبمش نوؽون
و2
4
اعْبب لحَمشاف اس دابمش عْم يمبف تغييمز بلمو يغم ند ،یْنمی در ما مو آن مب تغييمز مبل ی اس یمل
بلو ثش مبل ی دیهمز فمور ممی يمزدن ایمن اعْمبب در یمل آ رم ممیدينمد و نامود ابیمبنی دارنمد اممب
قبثبيو اع ازار ندارندن مج  :اع بد  ،تزميد  ،زع ن ،ؽنغ نن
اعْبب ابیب ياچو اعْمبب لحَمشاف در سممزنف عْم يمبف تغييمز بلمو قمزار ممی يزنمد ولمی نمو ثمش
فور آنمی انذمب نامی يزنمد ،داراف قبثبيمو اعم ازار يغم ندن ایمن اعْمبب نامود ابیمبنی دارنمدن مجم  :آة
ؽد  ،ؽد  ،وة ؽد  ،خؾل ؽد  ،یبد زع نن
اعْبب منؾی م ابیب يم ثش آ دعم ش اس اعْمبب منؾمی ا مش ممیؽمود ممش داراف نامود ابیمبنی ؽمدنانمدن
این اعْبب قبثبيو اع ازار دارندن ثشّجمبرتی يمز مبن مومموُ دو عْم يمبف منؾمی ،اردمبّی ثبؽمد ،ىجقمة
ناودف آ تغييز یبع ش و منؾیم ابیب میؽودن مج  :خورد در دابة "ّبی اذا را خوردن"
ً .3-1-3قشّاي هؼٌايی
دع ور نقؼ و اردبُ نقؼيمبف مْنمبیی را ثمش ؽمنبی م امبو اس دعم وريبف دیهمز مْزعمی ممیمنمدن در
در ایمن دعم ور ،نقمؼيممبف مْنمبیی در عممش عميي ثزرعممی ممیؽمموندن در عميي اوب ،نقممؼيمبف مْنممبیی
ویضة عْ قزار دارند مش در واقمِ مْنمبیی اعمو ممش خمود عْم در ثمز داردن ممجي دونمدن ،خورنمدن ،خواننمدن
و ايزنن در عيي دو  ،نقؼيبف مْنمبیی خمبؿ یمب رواثمو اذیزنمدن 6قمزار دارنمد ممش در واقمِ تْاميميمبف
مْنبیی مزتجو ثب نقؼيمبف عميي اوب ممیثبؽمندن در عميي عمو  ،نقمؼيمبف مْنمبیی تْاميم یبع مش قمزار
دارنممد مممش آن ممب را عممزانقؼيممبف مْنممبیی مممینبمنممد و ؽممبم اثز ممذار 7و اثزاممذیز 8يغم ندن عممزانقؼيممبف
5

1. Vendler
2. Dowty
3. endpoint
4. change of state
5. semantic roles
6. thematic relations
7. actor
8. undergoer
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مْنممبیی در ث ممؼيممبف ثغمميبرف اس دع م ور نقممؼ و اردممبُ ایاممبف نقممؼ مممیم ممنند و ثممز اع ممبط آن ممب
مقولممشيممبف نحمموف دیهممز توفمميف مممیؽمموند مممش اس آ ميممب مممیتمموا ثممش ثحممت ٍزعيممو و تْممدف،
مذ وب عبسف و بلمو نؾمبنی اؽمبرن ممزدن دعم ور نقمؼ و اردمبُ ثمين ٍزعيمو نحموف و مْنمبیی تامبو
قبي اعون در این دع ور ،منَمور اس ٍزعيمو نحموف تْمداد مومموُيمبف مْنمبیی محاموب ممیثبؽمدن ثبیمد
تودش داؽمو ممش ٍزعيمو نحموف و مْنمبیی ثمز يمم منيجمق نيغم ندن ثمز ایمن اعمبط ،تْمدف عْم ىجمق
ٍزعيو مْنبیی مؾ ـ می ؽمود نمش ثمز ىجمق ٍزعيمو نحموفن ثنمبثزاین ،ممیتموا امو ا مز در عمبخ بر
یل ثند تن مب یمل عمزانقؼ ودمود داؽم ش ثبؽمد ،آ ثنمد تس اعمو و در فمورتی ممش دو عمزانقؼ ودمود
داؽ ش ثبؽد آ ثند م ْدف میثبؽدن اننماب اعمم نيمش ینمی اس عزاینمديمبف ممزتجو ثمب نقمؼيمبف مْنمبیی
اعممو مممش ٍزعيممو و تْممدف عْ م را اس ىزیممق تجممدی ماْمموب اردممبّی ثممش ايزاردممبّی و ممذب ینممی اس
نقؼيبف مْنبیی دابش تغييز ممیديمدن اس آنذمب ممش منَمور اس ٍزعيمو در دعم ور نقمؼ و اردمبٍُ ،زعيمو
مْنممبیی اعممو نممش نحمموف وو ولممين و تامموت ، 151:1997،تْممداد نقممؼيممبف مْنممبیی در دابممش نؾممب
دينممدة ٍزعيممو آ يغم ندن ثنممبثزاین ،اننمماب ثممب تْممداد عممزانقؼيممب یممب ثممش ّجممبرتی نقممؼيممبف مْنممبیی
تْايمیبع ش در دابمش ویْنمی اثز مذار و اثزامذیز در ارتجمبه اعمون يز مبن ماْموب در دابمشاف ممش عْم آ
م ْممدف اعممو ،ثممش فممور اردممبّی و مؾ م ـ ثبؽممد ،نقممؼ مْنممبیی اثزاممذیز را ا ممزاس مممیمنممد و ن ممبد
داراف نقؼ مْنبیی اثز مذار خوايمد ثمودن در ایمن بلمو يمز ممدا اس نقمؼيمبف مْنمبیی ممبيي ی مغم ق
دارنممد و مْنممبیی مذممشا اس آنممب دریبعممو مممیؽممودن ممبب ننبنچممش ماْمموب نؾممبنشيممبف اردممبّی خممود را اس
دعمو ثديمد و ثممش فمور ايزاردممبّی درآیمد ،اس لحممبً مْنمبیی دیهمز یممل اثزامذیز محغمموة نامیؽممود
سیممزا اثزاممذیز يايؾممش اردممبّی اعممو و تحممو تممأثيز ؽممزمومننممد ب در رخممداد قممزار مممی يممزد
وايمموف 156:2111،ن در ایممن ممبب ،ماْمموب در منممبر عْ م قممزار مممی يممزد تممب ثممش ّنمموا ث ؾممی اس عْ م ،
يویو مْنبیی خود را ان قمبب ديمد و ثمدین تزتيمت ثمش فمور ث ؾمی اس عْم درممیآیمد و ثمش آ مننمم
میؽودن ثنبثزاین ،در دابمش اف ممش ماْموب آ ثمش عْم مننمم ؽمدن اعمو ،تن مب یمل عمزانقؼ واثز مذار
ودممود داردن در مجممبب و -3الممف  ،دابممش داراف دو عممزانقؼ اثز ممذار و اثزاممذیز اعممون در داب مة و -3ة  ،ثممب
تجدی ماْوب اردمبّی ثمش ايزاردمبّی ،عمزانقؼ اثزامذیز مذب ؽمدن و تن مب نقمؼ مْنمبیی اثز مذار ثمبقی
میمبندن در این بلو ،ماْوب مننمم ثمش عْم دیهمز نقمؼ مْنمبیی نمدارد ا مز نمش نقمؼ نحموف خمود را
اٌ مزدن اعون
الف خيبه لجبطيب را دوخون
و3
اثز ذار اثزاذیز
ة خيبه لجبط دوخون
اثز ذار

نشریه پژوهشهاي زبانشناسی تطبيقی

سال چهارم -شماره  -8پایيس و زمستان 1393

65

 .4هؼیارّاي تشخیص اًضوام
ثزاف ثزرعی دادن يب و تحبيم آن مب قجم اس يمز نيمش تس اعمو عمبخويمبف اننمابمی را اس عمبخويمبف
ايزاننابمی –ممش ؽمجبيو ثغميبر ثمب آن مب دارد -م امبیش ممزدن ثمدین منَمور مْيبريمبیی ثمزاف تؾم يـ
این دو عمبخو در نَمز زع مش ؽمدن اعمون در ایمن ث مؼ اس امضويؼ ثمش مْزعمی م ممتمزین مْيبريمب در
تؾم يـ اننمماب ازداخ ممش مممیؽممود مممش ّجبرتنممد اس مْيممبر مْنممبیی ،اعممم دممنظ ثممود ماْمموب ،م اممبیش
مممزد تمموالیيممبف اننممابمی اس تمموالیيممبف نحمموف اعممم و عْ م  ،مقدرعممبسف ،دبنؾممينی ،مج داعممبسف،
قبت نحوف ،ؽم سثبنی و اعشود قيد ،مش يز مدا اس این موارد ثشىور ادابلی توميي دادن میؽوندن
 .1-4اسن جٌس بَدى هفؼَل
ینی اس ؽزایو م مم ثمزاف مننمم ؽمد ماْموب ثمش عْم  ،اعمم دمنظ ثمود آ اعمون اس يامين رو ،در
مواردف مش ماْوب فزیي ثش فمور ايزاردمبّی ٍمبيز ممیؽمود ،نامیتوانمد ثمش عْم مننمم ؽمودن اعمم
دممنظ ثممش عممزد یممب ممزون خبفممی مزثمموه ناممیؽممود ثبنممش ثممش ىجقمة آ نيممش یممب ؽممي دتلممو مممیمنممد
وتینش 449:1977،ن مجي اعميبیی نمو "امذا ،عمزػٍ ،مزب و لجمبط" اعمم دمنظ يغم ند و يمز ممدا
میتوانند عمزناو ىجقمشاف اس اؽميب ثبؽمند و در عمبخو عْم يمبف اننمابمی نمو "امذاخورد  ،عمزػ
ثبع نٍ ،مزب ؽغم ن و لجمبط دوخم ن" ؽمزمو مننمدن اممب سیزىجقمشيمبیی ایمن اعمبمی مبننمد "آثهوؽمو،
بيم ،ثؾقبة و ؽبوار" نامی توانمد در منمبر عْم عمبخ ی اننمابمی تؾمني ديمدن ممبرمزد اعمم دمنظ در
عبخو اننمابمی ،محمدود ممزد نموُ ّام ثمش مذاوّمش اف اس اؽميبیی اعمو ممش اعمم ثمز آن مب دتلمو
میمندن
 .2-4تفاٍت اًضوام ٍ بزٌِّساسي اسن
توالی ماْوب و عْ يايؾش منذمز ثمش ایذمبد یمل عمبخو اننمابمی نامیؽمودن ا مز ماْموب اعمم دمنظ
نجبؽد ،این ياذوارف تن ب یل تموالی اعمم و عْم محغموة ممیؽمود ممش اس عزاینمد نحموف ثزينمشعمبسف
اعم ایذبد ؽمدن اعمون ممبینز1و 245:1986مْ قمد اعمو اعمميمبف ثزينمش ؽمدن مومموُ قبثم ؽنبعمبیی
عْ يغ ند و ينوس ث ؾمی اس عْم نؾمدن انمد ولمی در اننماب  ،اعمم ث ؾمی اس عْم اعمو و نمش تن مب ثمش
لحبً نحوف ثب عْ آمي ش ؽدن ،ثبنش اس لحمبً مْنمبیی نيمش ثمب عْم ّذمين ؽمدن اعمون ثمز ایمن اعمبط،
ايايممو اردممبّی اعممبمی ثزينممش و اعممبمی مننممم م اممبو اعممو؛ سیممزا در عزاینممد اننمماب  ،واصن دبیهممبن
مغمم قبی نممدارد ا زنممش ينمموس عممبخويممبف مْممبدب ايزاننممابمی آ در سثممب مودممممود ثبؽمممدن امممب در
ثزينشعبسف اعممّ ،بمیرامم اردمبُ ديمی ثغميبر ممْيف اعمم ،وممْيو مغم ق آ ينموس ثبقيغمون ممجي
"اذا خمورد و درط خوانمد " تموالی یمل اعمم دمنظ و یمل عْم را نؾمب ممیدينمد ممش اس تزميمت
آن ب ما و عْبلي ی ینپبرنش ثزداؽو میؽمود و ثمب اىاينمب ممیتموا امو ممش ایمن تموالیيمب اننمابمی
يغ ند ،امب "اي شاخورد و مذبش خوانمد " تن مب تموالی يمبیی اس عْم و مودمودی ی ممش عْم در ارتجمبه ثمب
آن ب انذب ؽدن را نؾب میديند و نایتوا آن ب را توالیيبیی اننابمی تبقی مزدن
1. Miner
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 .3-4هؼیار هؼٌايی
ننبنچش بف انناب ث واند ثزاف اردمبُ ثمش یمل عْبليمو ن بدینمش ؽمدن ممش ثغمبمد ثمبتیی دارد ثمش ممبر
رود و یب نبٍز ثز عْمبلي ی ثبؽمد ممش ثمش فمور ّبدتانمد رم ممیديمد و در آ وممْيو اردمبّی مومموُ،
عبقد ايايمو ثبؽمد ،ممیتموا امو آ عمبخو اننمابمی اعمو ومي مو  856:1984،ن ثزرعمی دادنيمب ثمب
مْيبر مْنمبیی نؾمب ممیديمد ممش در اعْمبب منؾمی "امذا خمورد  ،درط خوانمد ٍ ،مزب ؽغم ن و ثمو
ازع يد " میتوا ايوعم هی و ابیمدارف ایمن عمبخويمب را ممش ثمشفمور یمل اممز روسممزن و ّمبدف رم
مممیدينممد ،مي َممش مممزدن ایممن ومممْيو در مممورد اعْممبب ایغ م بیی ياچممو "دممواة دانغ م نّ ،زوعممل
خواع ن و خيبىی دوعمو داؽم ن" فمدق نامیمنمد سیمزا ثمشرا می ممیتموا ایمن عمبخويمب را اس يمم
غغو ،مان اینممش يميچ ممدا اس آن مب مبمی اس اممزف ّمبدف و ازثغمبمد نيغمون اعْمبب لحَمشاف نيمش
تن ب در بل ی ممش داراف ما مو عْمبلي ی ّبدتانمد ثبؽمند ،در سممزة مشارنيمبف مْنمبیی ايوعم ش و مغم ق
درممیآینممدن مممجي عْم يممبف "سثبلممش ری م ن و مذمموس ممزع ن" نممبٍز ثممش مممبرف ن بدینممش ؽممدن يغم ند در
ممبلی مممش اس ما ممو اعْممبب لحَممشاف "ؽيؾممش ؽنغم ن ،ىنممبة ثزیممد و مممبر ز مؾم ن" ننممين مْنممبیی
اع نجبه نای ؽودن اعْبب ابیب نيش قمبدر ثمش عمبخو ّجمبرتی ثمب تزميمت ابیمدار و ما مومی ّبدتانمد و م مداوب
نيغ ندن
 .4-4شن سباًی
ؽم سثبنی ینی اس ران يمبف عمنذؼ دامي سثمب اعمو ممش ممیتموا آ را ثمش نموّی دانمؼ ؽم ودف
سثبناندا در مورد سثب ممبدرفؽمب تبقمی ممزد و ثمش يامين ّبمو مْيمبر منبعمجی ثمزاف قنمبو درثمبرة
دع ورف یب ايزدعم ورف ثمود دامي سثمب و یمب ودمود اث مب در آن مب اعمون ثمشدليم ايوعم هی ميمب
ادممشاف عممبخو اننممابمی ،ویؾممورا سثممب ما ممو عْممبلي ی وا ممد و ن بدینممش ؽممدن را اس ننممين عممبخو-
يبیی اع نجبه میمنند و ثين تموالیيمبف اعمم و عْم در عمبخويمبف اننمابمی و عمبیز تموالیيمبف اعمم
و عْ تابو قبي يغ ند و تمب مد سیمبدف در ایمن مقولمش اتامبقنَمز دارنمد ومي مو و مورثمو 64:1999،ن
مممجي تزميممت عْبممی "اممذا خممورد " اس نَممز ویؾممورا یممل عْ م اننممابمی اعممو امممب تزميممت "اي ممشا
خورد " ثش ّنموا یمل عْم اننمابمی ممورد قجموب ؽمم سثمبنی ویؾمورا قمزار نامی يمزدن در عمنذؼ
دادن يب ثب ؽم سثبنی ویؾمورا نيمش ن مبیذی بفم ؽمد ممش مبمی اعمو مْاموت تزميجمب اعمم و عْم
منؾی قبدر ثش توليمد عمبخو يمبیی يغم ند ممش ممورد تأیيمد ؽمم سثمبنی قمزار ممی يمزدن ویؾمورا سثمب
عبرعممی تزميجممبتی ثممب اعْممبب ایغمم ب مبننممد "ّزوعممل خواعمم ن ،منيقممش ؽممنبخ ن ،مؾممن ع ايممد " را
ممشارناف وا ممد و مغ م ق مممش داراف مْنممبیی ن بدینممش ؽممدن ثبؽممد ،ناممیداننممدن ایممن در ممبلی اعممو مممش
تزميجبتی ثب اعْبب منؾی مبنند " امذا خمورد  ،لجمبط دوخم ن ،نقؾمش مؾميد  ،م نيمد  ،نبممش نوؽم ن و
عزػ ثمبع ن" را مشارنيمبیی وا مد و ینپبرنمش تبقمی ممی مننمد و آن مب را در ثبعمو دامي سثمب ثمش ممبر
میثزندن در ممورد اعْمبب لحَمشاف نيمش ؽمم سثمبنی ا ّمب ممیدارد تن مب آ دعم ش اس اعْمبب لحَمشاف ممش
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دع م وػ عزاینممد اننمماب مممی زدنممد ،ثممشّنمموا ّج ممبر عْب ممی ینپبرن ممش و م ممداوب در سثممب تبقممی
میؽوندن
 .5-4هصذر ساسي
آنچش در ایمن قغماو قبثم تودمش اعمو ،نمور مقمدر عمبخويمبف اننمابمی در ممبرثزد واقْمی اعمون
وق ممی یممل تمموالی اعممم و عْم  ،اننممابمی ثبؽممد ،مقممدر بفم اس ایممن عممبخو را مممیتمموا ثممش ّنمموا
تزميجممی مغ م ق و وا ممد در ثبعممو سثممبنی اع م ابدن مممزد و ثغممبمد مممبرثزد آ نيممش ثبتعممو ،در ممبلی مممش
مبرثزد مقدر بف اس عمبخو يمبف ايزاننمابمی در سثمب رایمخ نيغمون ممجي مقمدر "عميبم دیمد " اس
عْم منؾممی "دیممد " ثممش ّنمموا یممل عممبسة مغم ق  ،امنممب نممور در ی ممل ثبعممو سثممبنی را دارد و
میتوا آ را در دابشاف نو دابة و 4ثنمبر ثمزدن امظ "عميبم دیمد " یمل عْم اننمابمی اعمون اممب
در مممورد مقممدر "ؽيؾممش ؽنغمم ن" اس عْمم لحَممشاف "ؽنغمم ن" و مقممدر "خجممز ؽممنيد " اس عْمم
ایغم بف "ؽممنيد " ننممين ومممْي ی دیممدن ناممیؽممود و ناممیتمموا اممو يممز مممدا اس ایممن تزميجممب ثممش
فور مغ ق  ،قبث اع ابدن در یل دابش يغ ندن
* عيبم دید ینی اس عز زمیيبف ثچشيبف آعبیؾهبن ثودن
و4
* ؽيؾش ؽنغ ن تن ب نبيی ثود مش تب دواسدن عبلهی مزتنت ؽدن ثودن
و5
* خجز ؽنيد ؽزایيی داردن
و6
در مورد اعْبب ابیب نيش ّد امنب وقوُ اننماب منذمز ثمش ایذمبد تموالیيمبیی اس اعمم و عْم ممیؽمود
مش ثش ّنوا یمل عْم مزممت ،مقمدر م ْمبرب و ن بدینمش ؽمدناف در سثمب ندارنمدن دامي سیمز اس ایمن
دعو يغ ند:
* رمش عزاموػ مزد مْن ددید مبرؽنبعب زون ؽدن اعون
و7
* عجل ادید آورد ينز ينيبف خيق اعون
و8
* ثيابرف تؾ يـ داد خبرح اس دانؼ او ثودن
و9
* لجبط خؾل مزد ینی اس مبريبف روسمزة مبر ز ثيابرع ب ثودن
و11
ياب ونش ممش قمجي ا مش ؽمد ،اعْمبب منؾمی -ابیمب ثمب تغييمز وممْيو اردمبُ ماْموب ،دنمبر تغييمز در
ومْيو ّا می ؽموند و ثمش يامين دليم در ممورد ممبرثزد مقمدر در سثمب  ،يامب نمم اعْمبب منؾمی
ثزایؾب دبرف اعون
 .6-4جاًشیٌی
در اعْبب اننابم ی تن ب ياب اعمای ممش ثمب عْم يامزان ؽمدن ایمن قبثبيمو را دارد ممش مننمم ؽمود و ثمش
ّنوا ث ؾی اس عْ وارد عمبخو اننمابمی ؽمودن مبب ،ا مز ایمن اعمم ثمب اعمم دیهمزف دمبیهشین ؽمود،
دیهز نای توا ثش ىمور قيمِ امو تزميمت ددیمد يمم اننمابمی اعمون ممجي تزميمت "امذا خمورد " را
میتوا یمل عْم وا مد محغموة ممزد در مبلی ممش "آثهوؽمو خمورد " تن مب یمل تزميمت اس عْم و
مودودی ی مش عْ در ارتجمبه ثمب آ انذمب ؽمدن ،بفم ؽمدن اعمو و یمب در ممورد عْبمی نمو "ممبيی
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زع ن" ممیتموا ثمب قبىْيمو امو ممش یمل مشارن ف عْبمی وا مد و ینپبرنمش اعمو در مبلی ممش ا مز
اعميبف " موس و یمب ميهمو" دبنؾمين "ممبيی" ؽموند ،تزميمت " موس مزع ن" و یمب "ميهمو مزع ن"
دیهز عْ اننابمی ثمش دعمو نامیديمدن ثنمبثزاین ،ايوعم هی و ینپمبرنهی عمبخويمبف اننمابمی و نيمش
ثغبمد ممبرثزد آن مب در ثبعمو يمبف سثمبنی ،ممبنِ اس امنمب دبنؾمينی اعمای دیهمز ثمش دمبف اعمم مننممم
میؽوندن
 .7-4هبتذاساسي
در مج داعبسف ،ماْموب اس دبیهمبن اوليمة خمود ثمش اث مداف دابمش آممدن و ثزدغم ش ممیؽمودن در ایمن بلمو،
ننبنچش عْم اننمابمی ثبؽمد ،مج داعمبسف دمش اعمای عْم  ،منذمز ثمش ايزّمبدف ؽمد دابمش ممیؽمود
ا زنش مانمن اعمو دابمش ثدعمبخو نؾمود مبننمد دابمش و11نة ن اممب در مبل ی ممش مج داعمبسف در ممورد
ماْوب اعْبب ايزاننابمی فور ثهيزد ،دابة بف دع ورف خوايد ثودن
الف ثچشيب درط خواندندن
و11
ة #درط ثچشيب خواندندن
الف ثچشيب درط را خواندندن
و12
ة درط را ثچشيب خواندندن
 .8-4قلب ًحَي
قبت نحوف عزایندف اعو مش در ن يذة آ تزتيمت عمبسنيمبف تؾمني دينمدة یمل دابمش دمبثمشدمب ؽمدن
و توالی ثینؾب آن مب د ز مو ممیؽمودن ممان ایمن د ز مونی عمبسناف نؾمبنشيمبف دعم ورف يمز عمبسن
ثش بلو اوليش خود ثبقی میمبند و تن مب تزتيمت ادمشا ثمش ونمشاف م امبو درممیآیمدن ایمن عزاینمد ّامدتب
نبؽی اس ّوام مبرثزدؽمنبخ ی و ا امبنی اعمو و در سثمب ادثمی ثغميبر م مداوب اعمون نن مشاف ممش ایمن
عزاینممد را ثممش ّنمموا ینممی اس مْيبريممبف تؾ م يـ اننمماب مْزعممی مممیمنممد ،ايوع م هی نغممج ب ابیممدارف
اعو مش ثين اعم و عْم در عمبخو اننمابمی ودمود دارد و ممبنِ اس قبمت ینمی اس ادمشاف عْم اننمابمی
میؽودن ممجي در دابمة و -13المف  ،تموالی ثمینؾمب عمبسنيمبف دابمشاف ثمب عْم اننمابمی نؾمب دادن
ؽممدن اعممو و در دابمة و -13ة  ،قبممت نحمموف در مممورد عممبسة عْبممی ،دابممش را ثممد عممبخو ننممزدن اعممو
سیزا م عبسة عْبی دنمبر قبمت ؽمدن نمش عقمو دشيمی اس آ ن ایمن در مبلی اعمو ممش دامي و -14ح و
و -14د ثش دلي قبت نحوف ادشاف عبخو اننابمی ثش ىور مذشا ،ثدعبخو ؽدناندن
الف دانؼآموسا درط خواندندن
و13
ة درط خواندند دانؼآموسا ن
ح *خواندند دانؼآموسا درطن
د *دانؼآموسا خواندند درطن
بب ا ز عبسنيبف يامين دابمش ثمب عْبمی ايز اننمابمی دنمبر قبمت نحموف ؽمود ،د ز مونی یملیمل
آن ب مانن ثودن و داي بف دع ورف يغ ندن مجبب و 14ؽبيدف ثز این ادّبعو:
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الف دانؼآموسا درط را خواندندن
و14
ة درط را خواندند دانؼآموسا ن
ح درط را دانؼآموسا خواندندن
د خواندند درط را دانؼآموسا ن
ثنبثزاین ،میتوا او اس آنذب ممش عْم اننمابمی یمل عمبسة ياجغم ش و وا مد اعمو ،نامیتموا تن مب
دممش اعممای یممب عْبممی آ را قبممت مممزد ثبنممش م م عممبسن دنممبر قبممت مممیؽممود در ممبلی مممش در اعْممبب
ايزاننابمی ،امنب قبت عبسنيب ثش فور منازد ودود داردن
 .9-4افشٍدى قیذ
ینی اس ویض یيبف عبخو يبف اننمابمی ،ياجغم هی اعمم و عْم اعمو ممش ثبّمت ممیؽمود ياذموارف
آن ب ثمش ّنموا یمل عمبسة منامزد تبقمی ؽمودن ثنمبثزاین ،امنمب اعمشود قيمد ميمب ادمشاف یمل عمبخو
اننممابمی ودممود نممدارد نممو قيممديب ممم عممبسنف مزمممت را توفمميف مممیمننممد نممش ث ؾممی اس آ را
ودثيزمقد  38:1376،ن این در بلی اعمو ممش ثمين تموالیيمبف نحموف اعمم و عْم ممیتموا قيمد اممبعش
مزد و دابش يم خوػعبخو ثبقی میمبندن مجببيبف سیز این مغألش را نؾب میديندن
الف مزیم دیزوس درط خواندن
و15
ة *مزیم درط دیزوس خواندن
الف مزیم دیزوس درط را خواندن
و16
ة مزیم درط را دیزوس خواندن
 .5اًضوام در طبقات فؼلی با ًَع ػول هختلف
در ایممن ث ممؼ ،اننمماب اممذیزف تْممدادف اس اعْممبب م ْممدف سثممب عبرعممی مممش داراف ناوديممبف م اممبوتی
يغ م ند ،ىجممق مْيبريممبف مممذمور ثزرعممی مممیؽمموندن نهبرنممد ب ثممزاف ایممن منَممور ممدود  111عْ م را
مورد ثزرعی قزار دادناند ممش در اینذمب اس يمز ىجقمش تن مب  5عْم آوردن ؽمدن اعمون قبثم ممز اعمو ممش
در ایممن ث ممؼ ّمميون ثممز اعْممبب م ْممدف عممبدن ،اس اعْممبب م ْممدف مزمممت نيممش اعم ابدن ؽممدن اعممو؛ سیممزا
اننمماب تن ممب در اعْممبب عممبدن اتاممبق ناممیاع ممد و اعْممبب مزم ممت نيممش ثممب ا ممزاس ؽ ممزایو تس  ،در ایممن
عزایمند ؽزمو میمنندن
 .1-5افؼال ايستا
اعْممبب ایغم ب ثيممبنهز مممنؼ خبفممی نيغم ند و ّاممدتب یممل بلممو را نؾممب مممیدينممدن يزننممد ایممن ونممش
عْ يب نيبسمند ذر سمب يغم ند ،اممب ثمش دليم نداؽم ن ما مو ممنؼ داراف مزا مم انذممب ممبر نامی-
ثبؽممندن ثممش ياممين دليم  ،قبثبيممو اعم ازاراذیزف ندارنممد و ناممود ابیممبنی يممم در ما ممو ایممن اعْممبب یبعممو
نایؽودن ایغ بيب ثيمب مننمدة ویض میيمب ،مبت روانمی ،مبلنيمو و منمب ممیثبؽممندن نقمؼ ایمن ىجقمة
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عْبی در تجيين ویض ی يبف يمز ىجقمش آنقمدر تْيمين مننمدن اعمو ممش ثزخمی سثمب ؽنبعمب مْ قدنمد اعْمبب
یب ایغ ب يغ ند یمب ايزایغم بن اعْمبب ایغم ب ممی تواننمد تس و یمب م ْمدف ثبؽمندن دامي سیمز داراف اعْمبب
ایغ بف م ْدف میثبؽندن
داًستي:
و17
الف ّبی دواة مْاب را میدانغون
ة *ّبی دواة میدانغون
*دواة دانغ ن
در این مجمبب" ،دمواة دانغم ن" نامی توانمد عْم اننمابمی ثبؽمد سیمزا اس لحمبً مْنمبیی ایمن تزميمت
یل وا د مْنبیی ینپبرنش نيغو و مْنمبف يمز دمش ثمش ىمور مغم ق دریبعمو ممیؽمودن ؽمم سثمبنی يمم
این تزميت را ثش ّنوا عْبمی اننمابمی ممش نمبٍز ثمز عْمبلي ی ن بدینمش ؽمدن ثبؽمد ،تأیيمد نامیمنمد سیمزا
ثغبمد وقوُ این تزميمت در ثبعمو سثمب ثغميبر امبیين اعمون "دمواة" نيمش اعمم دمنظ نيغمو و مبامب
دیهممزف مبننممد "راس ،ابعمم  ،ران مم  ،آدرط و ايممزن" را مممیتمموا دبنؾممين آ مممزد و تزميجممب "راس
دانغ م ن ،ابع م دانغ م ن ،ران م دانغ م ن ،آدرط دانغ م ن و ننن" را توليممد مممزد مممش يمميچمممدا اننممابمی
نيغ ند و تن ب توالیيبف نحوف اعم و عْ میثبؽندن
فْویذى:
و18
الف من مؾن ؽاب را میع امن
ة *من مؾن میع امن
*مؾن ع ايد
در ایممن مجممبب "ع ايممد " ثممش مْنممبف "درك مممزد " اعممو ماممب ایننممش مممیتوانممد ثممش مْنممبف "آ ممبن
ؽمد " ثبؽمد ممش در آ فمور دیهممز عْم ایغم ب نجمودن و ابیمب محغمموة ممیؽمود نمو ما مو تغييممز
بلو اس ندانغ ن ثش دانغم ن را القمب ممیمنمدن ممجي در دابمة و" ، 19ع ايمد " در مْنمبف "آ مبن ؽمد "
ثشمبر رع ش و عْبی ابیب اعون
اظ اس مد يب ّبو عزعشيبف ادرػ را ع ايدن واس ّبو عزعشيبف ادرػ آ بن ؽدن
و19
خَاستي:
و21
الف ثچش ّزوعنؼ را میخوايدن
ة ثچش ّزوعل میخوايدن
* ّزوعل خواع ن
دٍست داشتي:
و21
الف من خيبىی را خيبی دوعو دار ن
ة من خيبی خيبىی دوعو دار ن
* خيبىی دوعو داؽ ن
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اعْممبب ایغمم بف "مممبدر دوعممو داؽمم ن ،آؽممپشف دوعممو داؽمم ن ،ايممبدنروف دوعممو داؽمم ن" نيممش
ياچو "خيبىی دوعو داؽ ن" اننابمی نيغ ند؛ سیزا عبقد مْيبريبف انناب يغ ندن
شٌاختي:
و22
الف ثزادر منيقة ازة مؾور را مبمي میؽنبعدن
ة *ثزادر مبمي منيقش میؽنبعدن
* منيقش ؽنبخ ن
در این مجمبب ،عْم "ؽمنبخ ن" در ما مو "آؽمنب ثمود " ثمشّنموا عْبمی ایغم ب ثمشممبر رع مش اعمون
قبث مز اعمو ممش عْم "ؽمنبخ ن" را ممیتموا ثمب وممْيو ّام لحَمشاف نيمش ثمشممبر ثمزدن ممجي در
دابة و" 23ؽنبخ ن" عْبی لحَشاف اعون
ّبی مزد مبرة را ؽنبخون
و23
 .2-5افؼال کٌشی
اعْبب منؾی ياب ونش ممش اس اعاؾمب ثمزممیآیمد ،ؽمبم منمممؼ و ّام يغ نممد و ممیتموا آن مب را
ثشفور اع ازارف ثشمبر ثمزد؛ سیمزا داراف مزا بمی يغم ند ممش نيبسمنمد مذر سممب اعمون ا زنمش اث مدا و
ان بف رخداد در این اعْبب مؾم ـ نيغمو ،ثمش ّجمبرتی نامود ابیمبنی ندارنمدن ایمن اعْمبب نيمش ممیتواننمد
تس یب م ْدف ثبؽندن در سیز تْدادف اس اعْبب منؾی م ْدف در عبخو داي ثشمبر رع شاندن
خَاًذى:
و24
الف ثچشيب ثب يم آواسيبف مودمبنش میخواندندن
ة ثچشيب ثب يم آواس میخواندندن
عْ اننابمی :آواس خواند
در ایممن مجممبب" ،آواس" اعممم دممنظ اعممو و ياذمموارف آ ثممب عْ م منؾممی "خوانممد " ،یممل عممبخو
اننممابمی تؾممني دادن اعممو مممش اس آ ما ممو عْممبلي ی وا ممد و ن بدینممش ؽممدن دریبعممو مممیؽممود و ؽممم
سثبنی يم این تزميمت را ثمشّنموا یمل مشارة عْبمی مغم ق ممیامذیزدن ثمب دمبیهشین ممزد اعمميمبف
دیهممزف ياچممو "ؽممْز و درط" ثممش دممبف "آواس" عممبخويممبف اننممابمی "ؽممْز خوانممد و درط
خواند " توليد میؽوندن
خَردى:
و25
الف عزثبسا در عبیة درخ ب ن اذایؾب را میخوردندن
ة عزثبسا در عبیة ن اذا میخوردندن
عْ اننابمی :اذا خورد
عْ "خورد " قبدر ثمش مننمم ممزد ماْموبيمبف دیهمزف ياچمو "دارو خمورد  ،عمو ند خمورد ،
نبيممبر خممورد  ،ؽممب خممورد و ننن" نيممش مممیثبؽممدن امممب ماْمموبيممبیی مممش اعممم دممنظ نجبؽممند و ویض ممی
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اردبّی آن مب ينموس امٌ ؽمدن ثبؽمد ،ثمش عْم منؾمی "خمورد " مننمم نامیؽموندن تزميجمب "ثغم نی
خورد  ،عبندویچ خورد و ؽني خورد " این ونش يغ ندن
چیذى:
و26
الف ثچشيب ثب ؽبدف و ؽْف يبف ثبٓ را مینيدندن
ة ثچشيب ثب ؽبدف و ؽْف مینيدندن
عْ اننابمی :نيد
ثب ودود این مش تزميمتيمبف "خوؽمش نيمد و ميمون نيمد " نيمش داراف ماْموب اعمم دمنظ يغم ند،
امب ثش دلي ثغبمد ثغيبر ابیين این عبخويب نایتوا آن ب را اعْبلی اننابمی قباداد مزدن
سزٍدى:
و27
الف سيزن ثب ال ب اس ىجيْو ؽْزيبف سیجبیی میعزایدن
ة سيزن ثب ال ب اس ىجيْو ؽْز میعزایدن
عْ اننابمی :ؽْز عزود
شستي:
و28
الف ياغزػ ثْد اس رع ن م اب يب تب ابعی اس ؽت ٍزبيبف مجيف را میؽغون
ة ياغزػ ثْد اس رع ن م اب يب تب ابعی اس ؽت ٍزب میؽغون
عْ اننابمیٍ :زب ؽغ ن
"لجممبط ؽغ م ن و عممزػ ؽغ م ن" اعْممبب اننممابمی دیهممزف يغ م ند مممش ثممب عْ م منؾممی "ؽغ م ن"
عممبخ ش مممیؽمموندن امممب تزميجممب "ثؾممقبة ؽغم ن ،دمموراة ؽغم ن و يممبه ؽغم ن" را ناممیتمموا عْم
اننابمی تبقی مزدن
 .3-5افؼال لحظِاي
اعْبب لحَشاف تن ب در یل لحَمش روف ممی دينمد و وقموُ رخمداد در آن مب در ننمب سممب موتمبيی اعمو
مش افي نای تموا ثمزاف ایمن اعْمبب قبيم ثمش ویض می اعم ازار ثمودن اعْمبب لحَمشاف درثزدارنمدة ما مو
تغييممز بلممو يغم ند و نقيمة ابیممب آن ممب مؾم ـ اعممون مجممببيممبف سیممز دايتممی ثممب اعْممبب لحَممشاف
م ْدف را نؾب میديندن
گزفتي:
و29
الف عيبم ددید افغز عزيبدف مذوس امزا زعون
ة عيبم ددید افغز عزيبدف مذوس زعون
عْ اننابمی :مذوس زع ن
عْ لحَشاف " زع ن" ثمب اعمميمبف "ممدرك و موايی" نيمش يامزان ؽمدن و عمبخويمبف اننمابمی
"مدرك زع ن و وايی زع ن" را توليد میمندن
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اًذاختي:
و31
الف دخ زك ثب ثی وفبهی داخ وك عنسيبف ریش میانداخون
ة دخ زك ثب ثی وفبهی داخ وك عنس میانداخون
* عنس انداخ ن
در این مجبب" ،انداخ ن" ثش مْنبف "از مزد " اعون
بلؼیذى:
و31
الف مبر ثوآ ثيعبفبش ىْاشاػ را ثبْيدن
ة * مبر ثوآ ثيعبفبش ىْاش ثبْيدن
* ىْاش ثبْيد
و32

يافتي:
الممف ا اممد ثْممد اس ام حممب دبمممدادفاػ را سیممز انجممون ميممف و م ممبةيممبف يانيعممبنؼ

یبعون
ة *ا اد ثْد اس ام حب سیز انجون ميف و م بةيبف يانيعبنؼ دبمدادف یبعون
*دبمدادف یبع ن
"یبع ن" در ما و "ايمدا ممزد " ثنمبر رع مش اعمون ثمزاف ایمن عْم ممیتموا اعْمبب "عزفمو
یبع ن و عْبد یبع ن" را نيش مجبب سد مش عبخويبیی ايزاننابمی يغ ندن
سپزدى:
و33
الف مدیز مدرعش مغئوليو دانؼآموسا را ثش مْبم ازورؽی عپزدن
ة مدیز مدرعش ثش مْبم ازورؽی مغئوليو عپزدن
* مغؤوليو عپزد
"امبنو عمپزد " نيمش عْبمی ايزاننمابمی اعمو ممش در آ عْم قمبدر ثمش مننمم ممزد ماْموب خمود
نيغون
 .4-5افؼال پايا
اعْممبب ابیممب اس دابممش اعْممبب ايزاویممب يغمم ند مممش در ممذر سمممب اتاممبق مممیاع نممد و تغييممز ممبل ی را اس
مممز بشاف ثمش مز بمة دیهمز نؾمب ممیدينمد و داؽم ن قبثبيمو اعم ازار در اعْمبب ابیمب ثمش يامين دليم
اعون در این اعْبب ،ان بف ثبسة سممبنی ممش تغييمز بلمو در آ اتامبق ممیاع مد ،مؾم ـ اعمون ثنمبثزاین،
اعْبب ابیب سمب -محدودندن داي سیز داراف اعْبب ابیب میثبؽندن
فزٍختي:
و34
الف عزوؽندة دورن زد دنظيبیؼ را ثب قياو ابیينی عزوخون
ة عزوؽندة دورن زد ثب قياو ابیينی دنظ عزوخون
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* دنظ عزوخ ن
عْمم "عممزوخ ن" در منممبر ماْمموبيممبف دیهممزف مممش اعممم ّممب يغمم ند ،تزميجممبتی نممو "مممواد
عممزوخ ن ،مجزیممو عممزوخ ن ،آد عممزوخ ن و عممجشف عممزوخ ن" مممیعممبسد مممش ياممممهی ايزاننممممابمی
میثبؽندن
آفزيذى:
و35
الف خداوند ثزاف تذبی فابتؼ انغب را آعزیدن
ة *خداوند ثزاف تذبی فابتؼ انغب آعزیدن
* انغب آعزید
تزميتيبف " ابعمش آعزیمد  ،ؽمبدف آعزیمد و اع مبر آعزیمد " نيمش ثمش دليم اعمم دمنظ نجمود
ماْمموب و ّممد ايوع م هی ثممين اعممم و عْ م و نيممش ثغممبمد اممبیين مممبرثزد تزميممت در مممي ویؾممورا ،
اننابمی محغوة نایؽوندن
آهَختي:
و36
الف ّبی در دورنيبف عنی زعشاف م بر يبف ثغيبرف آموخون
ة * ّبی در دورنيبف عنی زعشاف م بر آموخون
* م بر آموخ ن
"آموخ ن" در ما و یمبد مزع ن" ثمشممبر رع مش اعمو و مْنمی "یمبد داد " اس آ دریبعمو نامیؽمودن
اعْبب "ينمز آمموخ ن و زعمش آمموخ ن" نيمش مبننمد "م مبر آمموخ ن" ؽمزایو عمبخويمبف اننمابمی را
ا زاس ننزدناند و تن مب تموالی يمبیی نحموف يغم ند ممش يمز دمش در ثبعمو سثمب مْمممنبف خمبؿ خمود را
میرعبندن
خزيذى:
و37
الف عزازعو ثبؽهبن ثزاف تاب عوتجبليغويب ماؼيبف اع بندارد خزیدن
ة عزازعو ثبؽهبن ثزاف تاب عوتجبليغويب ماؼ خزیدن
* ماؼ خزید
"خبنش خزید  ،لجمبط خزیمد و م مبة خزیمد " ناونمشيمبف دیهمزف اس ّمد وقموُ اننماب در عْم
ابیبف "خزید " يغ ندن
ياد گزفتي:
و38
الف من خيبىی را اس مبدر نبسنين یبد زع من
ة من اس مبدر نبسنين خيبىی یبد زع من
اننابمی* :خيبىی یبد زع ن
" آؽپشف یمبد مزع ن ،راننمد ی یمبد مزع ن و ؽمنب یمبد مزع ن" نيمش تزميجمبتی ايزاننمابمی ثمب عْم
"یبد زع ن" يغ ندن
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 .6تبییي
در این دغم بر ،ثمب تودمش ثمش ناوداريمبف آممبرف عموق مؾم ـ زدیمد ممش اننماب عزآینمدف اعمو ممش
ّادتب در اعْبب منؾی رم می ديدن بب ثبید ثش ایمن ازعمؼ ابعم داد ممش نمزا ایمن ونمش اعمون ثمش نَمز
می رعد مش انناب در اعْمبب منؾمی ثمش دليم تمأثيز امذیزف ثيؾم ز عْم منؾمی ثمز ماْموب خمود اعمون
اعْبب منؾی اس آنذب مش اویب ثمودن و ثمز ّام دتلمو دارنمد ،ماْموب خمود را ثيؾم ز اس عمبیز ىجقمب عْبمی
تحو تأثيز قزار ممیدينمدن يمبیان و 116 :1985مْ قمد اعمو ممش مامبييای ممش ینمدیهز را تحمو تمأثيز
قممزار دينممد و ثممش ّنمموا یممل وا ممد درك ؽمموند اس نَممز ما ممومی ثممش يممم نشدیممل ثممودن و در ن يذممش ثممز
اعممبط تقممویز ممونهی عبفممبة سثممبنی 1اس نَممز فممورف نيممش ثممش يممم نشدیممل خواينممد ثممودن مزعممو
و 214:2113نيش اؽمبرن نامودن اعمو ممش ممبيؼ عبفمبة سثمبنی در ن يذمش ممبيؼ اعم قيب سثمبنی اعمون
ثنبثزاین ،می توا او اس آنذب مش عْم منؾمی تمأثيز ثيؾم زف ثمز ماْموب دارد ثمز اعمبط تقمویز مونهی
عبفممبة سثممبنی آن ممب م مبيؼ یبع ممش و ثممشّنمموا یممل وا ممد مناممزد یْنممی عْ م مزمممت ٍممبيز مممیؽمموندن
يامب ونمش ممش در ث مؼ و 4نؾمب دادن ؽمد ،در عْم يمبیی ممش ماْموب را ثمش خمود مننمم ممینابینممد
زون اعای ماْوب و عْ ارتجبه محنمتمزف داؽم ش و ثمش آعمبنی ماْموب را نامیتموا دمبثمشدمب نامود ،در
بلی مش در موارد ايمز اننمابمی ایمن عزآینمد ثغميبر آعمب تمز فمور ممیامذیزدن دبثمشدمبیی ماْموب در
عبخويبف اننابمی ثبّت اعشایؼ عبفبة سثبنی ؽدن و اف تقویز ونهی نقل میؽودن
ًتیجِگیزي
دع ور نقمؼ و اردمبُ ،اننماب در سثمب عبرعمی را بفم ممبيؼ ٍزعيمو مْنمبیی عْم و تغييمز تْمدف
آ میداندن ثمش ّجمبرتی اعْمبب م ْمدف ممش در عمبخو منيقمی خمود داراف ثميؼ اس یمل مومموُ ثبؽمند،
داراف دو عممزانقؼ مْنممبیی اثز ممذار و اثزاممذیز يغ م ند مممش در فممور ياممزان ؽممد ثممیواعممية ماْمموب و
عْ م مممش در ن يذ مة اناقممبب ماْمموب اس نؾممبنشيممبف دع م ورف رم مممیديممد ،موممموُ دو دیهممز نقممؼ
مْنممبیی اثزاممذیز را ایاممب ن وايممد مممزد و دابممش تن ممب یممل عممزانقؼ اثز ممذار خوايممد داؽممون در ایممن ممبب،
ٍزعيمو نحموف دابمش ،دو و ٍزعيمو مْنممبیی دابمش ،یمل ممیثبؽمدن یْنممی ماْموب ودمود دارد اممب دیهممز
اع قيب عبسناف قج را نداؽ ش و ثش عْ مننم ؽدن اعون
ياچنممين ،ایممن تحقيممق نؾممب مممیديممد مممش عزاینممد اننمماب ثممب ىجقممب عْبممی در راثيممش اعممو و ثممب
ودودف ممش ثمزاف وقموُ آ ثحمت ٍزعيمو و تْمدف ميمزش اعمو ،تامب اعْمبب م ْمدف قمبدر ثمش مننمم
مممزد ماْمموب خممود نيغم ندن اعْممبب ایغم ب داراف ماْمموب ثممش مْنممبف واقْممی نيغم ند و اس ياممين رو تغممبو
مبم م ثممز آ ندارنممدن ثنممبثزاین ،ؽممزایو تس ثممزاف ؽممزمو ایممن اعْممبب در عزاینممد اننمماب ودممود نممداردن
ماْوب اعْبب منؾی اعم ْداد ثمبتیی در مننمم ؽمد ثمش عْم دارد ،امظ ثمبتتزین ميمشا ا امبب وقموُ
اننمماب  ،در ایممن ىجقممشف عْبممی اعممون در اعْممبب لحَممشاف ،اردممبّی ثممود ماْمموب و قممزار ممزع ن آ در
1. linguistic distance
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مزتجممشيممبف اممبیين عبغممبش مزاتممت ؽمماوب مْنممبیی ،منذممز ثممش ّممد امنممب نممور آ در عممبخويممبف
اننابمی میؽمودن ثنمبثزاین ،ؽمابر انمدمی اس اعْمبب لحَمشاف عمبخويمبف اننمابمی تؾمني ممیدينمدن
در اعْبب ابیمب داؽم ن دیمزػ ىموتنی در ما مو عْم و در اعْمبب لحَمشاف دیمزػ ثغميبر ممم در وقموُ
عْ  ،مبنِ اس تبقی ياذوارف اعم و عْم ثمشّنموا یمل عمبخو اننمابمی ممیؽمود ،سیمزا در ایمن اعْمبب
تمموالی اعممم و عْ م اس ايوع م هی مممبعی ثزخمموردار نيغممو و اس ایممن ياذمموارف ،تزميجممی ابیممدار بفمم
نایؽودن ؽبیب ممز اعمو در ىجقمة اعْمبب ابیمب نيمش ياچمو ىجقمشف اعْمبب لحَمشاف ،مبييمو ماْموب
ّبم م ثبسدارنممدناف در وقمموُ اننمماب اعممو ،سیممزا در امجممز ممموارد ماْمموب فممزیي ،اعممم دممنظ نيغممو و
رخداد روف اثزاذیزف رم میديد مش تن مب ممیتوانمد اس نؾمبنش يمبف دعم ورف خمود دمدا ؽمود ثمدو ایننمش
تجدی ثمش اعمم دمنظ ؽمودن ثنمبثزاین ،ىجمق دادنيمبف ایمن امضويؼ ،ممیتموا اعْمبب ابیمب را ثمش ّنموا
ىجقممشاف مممش قبثبيممو تؾممني عممبخو اننممابمی ندارنممد ،تبقممی مممزدن در ن بیممو ،نؾممب دادیممم مممش دليم
انناب ثبت در اعْبب منؾی ثز اعبط اف تقویز ونهی عبفبة سثبنی قبث توديش اعون
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