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بررسی ٍ ًقذ ًظر دستَر ًَیساى در رابطِ با ٍجِ ٍصفی ٍ فؼل ٍصفی
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فاطوِ تقی ًصاد
زاًطدَی زوتطای زاًطگاُ سلواى فاضسی واظضٍى
تاضید زضیافت97/1/15:

تاضید پصیطش97/8/26:

چکیذُ
فؼل زض ظتاى فاضسی تِ زٍ غَضت تِ واض هی ضٍز فؼلی وِ تِ ّوِ ظهاًْا غطف هی ضَز ٍ
زاضای ضرع  ،ظهاى ٍ افطاز است وِ تِ آى فؼل غطفی هی گَیٌس ٍ فؼل ٍغفی وِ تسٍى
ظهاى ٍ ضرع است؛ یؼٌی تطای ّوِ ظهاًْا ٍ ّوِ اضراظ ،تِ یه ضىل تِ واض هی ضٍز.
فؼل ٍغفی ٍ ٍخِ ٍغفی زض زستَض ظتاى فاضسی هَضز تحث ظیاز لطاض گطفتِ ٍ ضاخغ تِ آى
ًظطیات ظیازی اػوال ضسُ است .عثك یافتِ ّا استٌثاط هی ضَز وِ ٍخِ ٍغفی ساذتاضی
است وِ ّن تِ غَضت غفت فاػلی است ٍ ّن غفت هفؼَلی ٍ زض خولًِ ،مص ٍغفی یا
لیس حالت ضا ایفا هی وٌس وِ تا ضطایظ ذاظ هی تَاًس تِ خای فؼل تِ واض ضٍز ٍ تا افؼال
زیگط زض خولِ ّوٌطیي ضَز ٍلی هؼازل ٍ خاًطیي تا ّوِ افؼال ،لطاض ًوی گیطز .زض ایي
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پژٍّص سؼی هی ضَز ًظطیات تؼساز لاتل تَخْی اظ زستَض ًَیساى زض ضاتغِ تا ٍخِ ٍغفی
ٍ فؼل ٍغفی ٍ اضىالی وِ زض ایي زٍ هَضز ،هس ًظط آًْا تَزُ تطضسی گطزز ٍ ّوچٌیي
ًطاى زّس وِ ٍخِ ٍغفی چگًَِ تثسیل تِ فؼل ٍغفی هی ضَز ٍ فؼل ٍغفی چگًَِ تا
افؼال زیگط ّوٌطیي هی ضَز ٍ آیا ّوٌطیي ضسى تا خاًطیي ضسى تِ یه هؼٌاست.
ٍاشُ ّای کلیذیٍ :خِ ٍغفی ،فؼل ٍغفی ،غفت هفؼَلی ،غفت فاػلی ،فؼل ،غفت،
لیس حالت.
هقذهِ ٍ ضرٍرت تحقیق:
ٍخِ ٍغفی ٍ یا فؼل ٍغفی ،ساذتاضی است وِ اظ عطف زستَض ًَیساى ،ضاخغ تِ آى
ًظطیات گًَاگًَی زازُ ضسُ است ٍلی تاوٌَى تَضیح ضفاف ٍ ضٍضٌی وِ حل وٌٌسُ ایي
ساذتاض زستَضی تاضس اضائِ ًطسُ است.
ػسُ ای اظ زستَضًَیساى ،واضتطز آى ضا زض خولِ ًاذَضایٌس ٍ آى ضا هغایط تا ًگاضش ضیَا ٍ
ضسای ظتاى فاضسی هی زاًستِ اًس( .زائی خَاز )59 :1338 ،وِ تراعط ظاّط ًالع ٍ ًاتوام
تَزى آى است چَى زض ٍالغ ،ضىل واهل یه فؼل ضا ًساضز ٍ الثتِ تْتط است وِ زض خولِ،
ٍخِ ٍغفی تِ واض تطزُ ًطَز ٍ ضایس تِ ّویي زلیل است وِ ػسُ ای هؼتمس تَزُ اًس وِ
واضتطز آى فمظ هرػَظ ًَضتِ ّای ضؼطی ٍ ازتی است( .یاض هحوسی ٍ.)22 :1370 .....
تَضیحاتی وِ اظ عطف زستَضًَیساى ،ضاخغ تِ ایي ساذتاض زستَضی اضائِ ضسُ است هتفاٍت
تَزُ ٍ زض تؼضی هَاضز تا ّن تضاز ٍ تؼاضؼ زاضتِ اًس؛چَى ػسُ ای اظ زستَضًَیساى اظ
ٍخِ ٍغفی ًام تطزُ اًس ٍ ػسُ ای اظ فؼل ٍغفی ٍ اضىال گًَاگًَی تطای ّط وسام زض ًظط
زاضتِ اًس .تِ ّویي زلیل هی تَاى گفت ایي ساذتاض زستَضی ،تحث تطاًگیعتطیي ػٌػط
لَاػس زض زستَض ظتاى فاضسی تِ ضواض هی ضٍز.
ػسُ ای فؼل ٍغفی ضا خعء افؼال اغلی هی ضوطزُ اًس ٍ ػسُ ای زیگط ،آى ضا ٍخْی
هستمل ًساًستِ ٍ آى ضا زض ظهطُ ٍخَُ افؼال زیگط لطاض هی زازُ اًس .ػسُ ای آى ضا تا ّوِ
افؼالّ ،ن ّوٌطیي لطاض هی زازُ اًس ٍ ّن هؼازل ٍ خاًطیي ٍ ػسُ ای هؼتمس تَزُ اًس وِ
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فؼل ٍغفی اغالً ًوی تَاًس فؼل تاضس ٍ خعء افؼال عثمِ تٌسی ضَز ٍ فمظ تا ضطایظ ذاغی
هی تَاًس تِ خای افؼال تِ واض ضٍز.
تا تَخِ تِ ایي اذتالف ًظطیات ٍ زیسگاّْای هتضاز ،اًدام یافتي ایي پژٍّص ،ضطٍضی تِ
ًظط هی ضسس وِ تِ ایي سَاالت پاسد زّس-1:آیا ٍخِ ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی زض خولِ،
ساذتاض یىساًی زاضتِ اًس یا هتفاٍت تَزُ اًس ٍ اگط هتفاٍت تَزُ اًس ٍخِ ٍغفی زض چِ
غَضتی هی تَاًس تثسیل تِ فؼل ٍغفی ضَز-2 .فؼل ٍغفی تا چِ افؼالی زض خولِ ّوٌطیي
هی ضَز-3 .آیا غطف ّوٌطیي ضسى فؼل ٍغفی تِ هؼٌی خاًطیي ضسى است ٍ هی تَاًس
هؼازل تا افؼال زیگط زض خولِ تاضس.
پیطیٌِ تحقیق :زض ضاتغِ تا فؼل ٍغفی ٍ ایٌىِ اظ آغاظ پیسایص تِ چِ غَضتی تَزُ همالِ
ای ًَضتِ ضسُ تحت ػٌَاى فؼل ٍغفی ٍ تحَل آى زض ظتاى فاضسی اظ ذسطٍ فطضیس ٍضز
وِ زض ایي همالِ اظ ساتمِ فؼل ٍغفی (وِ تا ٍاٍ یا تسٍى ٍاٍ تِ واض هی ضفتِ) ،فؼل ّوٌطیي
فؼل ٍغفی وِ ّوِ افؼال ٍ ّوِ ٍخَُ ضا تا فؼل ٍغفیّ ،وٌطیي ٍ هؼازل ،لطاض هی زّس،
ػغف فؼل ٍغفی ،اسن هفؼَلْا ٍ فؼلْایی وِ ضثیِ فؼل ٍغفی اًس یا واض فؼل ضا هی وٌٌس
ٍ یا واض لیس ٍ غفت ضا (وِ فطضیس ٍضز تِ آًْا ضثِ فؼل ٍغفی هی گَیس ٍ زستَضًَیساى
زیگط تِ آًْا ٍخِ ٍغفی هی گَیٌس) ،سري هی گَیس .زض وتاتْای زستَضی زیگط ّن وسی
وِ تیطتط اظ تمیِ ضاخغ تِ ٍخِ ٍغفی ،تحث وطزُ تاضس ،زتیط سیالی است وِ ٍخِ ٍغفی ضا
زض ول ،فؼل تِ ضواض ًوی آٍضز تدع هَضزی وِ فؼل ،ضٌاسِ اش تِ لطیٌِ حصف ضسُ است
ٍ هؼتمس است وِ فؼل ٍغفی تا افؼال زیگط ّوٌطیي ًوی ضَز ٍ هؼازل تا آًْا لطاض ًوی
گیطز.
همالِ ای تِ ایي غَضت وِ ًظط زستَضًَیساى ضا زض ایي ضاتغِ ًمس وٌس ًَضتِ ًطسُ است.
زض ایي پژٍّص سؼی هی ضَز وِ ًظطیات ایي زستَضًَیساى وِ ًسثت تِ تمیِ زض هَضز
ٍخِ ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی تیطتط تحث وطزُ اًس ٍ تمیِ زستَضًَیساى ضا هَضز تطضسی ٍ
همایسِ لطاض زّس ٍ اظ تیي زیسگاّْای آًْا ،زیسگاُ یا زیسگاّْایی وِ اظ ّوِ غحیحتط،

فػلٌاهِ ػلوی پژٍّطی ظتاى ٍ ازتیات فاضسی-زاًطگاُ آظازی اسالهی ٍاحس سٌٌسج-سال ًْن/ضواضُ /36پائیع97

73

خاهؼتط ٍ هغاتك تا لَاػس غحیح ظتاى فاضسی است تطگعیٌس.
رٍش تحقیق :ضٍش پژٍّص تِ ایي غَضت تَزُ وِ تؼساز لاتل تَخْی وتاتْای زستَض
هَضز هغالؼِ ٍ تطضسی لطاض گطفتِ ٍ ّط هغلثی زض هَضز ٍخِ ٍغفی یا فؼل ٍغفی زض آًْا
آهسُ است استرطاج ضسُ ٍ زض ایي همالِ ،تط اساس ضثاّتْا وٌاض ّن گصاضتِ ضسُ ٍ تفاٍتْا
ٍ اذتالف ًظطّا ًیع تحلیل ٍ تَخیِ ضسُ اًس ،الثتِ زض تؼضی اظ وتاتْای زستَضی زض ایي
ضاتغِّ ،یچ ًظطی زازُ ًطسُ؛ هثل زستَض سَزهٌس ،زستَض ضطیؼت ،زستَض سري ،زستَض
واضف ،زستَض هطىَُ السیٌی ٍ تؼضی وتاتْای زستَضی زیگط وِ چَى زض ایي وتاتْا ،ضاخغ
تِ ایي ػٌػط زستَضیّ ،یچ ًظطیِ ای اضائِ ًطسُ است زض ایي همالِ ،خعء هٌاتغ غیط
هستمین ّن ػٌَاى ًطسُ اًس ٍ فمظ وتاتْایی زض ایي همالِ خعء هٌاتغ هؼطفی ضسُ اًس وِ زض
آًْا زض ایي ضاتغِ هغالثی ،حتی اگط زض حس چٌس ذظ وَتاُ ًَضتِ ضسُ تاضس ٍ زض ایي
پژٍّص سؼی ضسُ وِ ّوِ اضىال ٍ حاالت ٍخِ ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی هَضز تطضسی لطاض
گیطز ٍ زض پایاى ّن زض هَضز ّوٌطیي ضسى فؼل ٍغفی یا افؼال زیگط ٍ ایٌىِ آیا هی تَاًس
هؼازل ٍ تطاتط تا ٍخَُ افؼال زیگط لطاض گیطز یا ًِ ،تحث هی ضَز.
-1تؼریف ٍجِ ٍصفی یا فؼل ٍصفی از ًظر دستَرًَیساى :زض ضاتغِ تا ٍخِ
ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی اظ عطف زستَضًَیساىً ،ظطیات گًَاگًَی اضائِ ضسُ استً .ىتِ ای
وِ ٍخَز زاضز ایي است وِ تؼضی اظ آًْا زض وتاتْای ذَز اظ ٍخِ ٍغفی ًام تطزُ اًس ٍ
تؼضی زیگط اظ فؼل ٍغفی ،تٌاتطایي تِ ًظط هی ضسس وِ تفاٍتی تیي ایي زٍ اظ لحاػ
ساذتاضی ٍخَز زاضتِ تاضس چَى اگط تفاٍتی ًثَز ّوِ اظ یه اغغالح استفازُ هی وطزًس.
ایٌه اضىالی وِ زض هَضز ٍخِ ٍغفی هَضز اتفاق زستَضًَیساى تَزُ است تیاى هی ضَز:
ٍ 1-1جِ ٍصفی بِ صَرت هفرد :اظ آًدا وِ ٍخِ ٍغفی ،ساذتاضی تسٍى ظهاى ٍ
ضرع است ،تِ ّویي ذاعط تطای ّوِ ظهاًْا ٍ ّوِ اضراظ ،تِ یه ضىل ٍ تِ غَضت
هفطز تِ واض هی ضٍز ٍ ایي ًظطیِ ،هَضز اتفاق ّوِ زستَضًَیساى تَزُ است ٍ زض ایي ضاتغِ،
ّیچ اذتالفی تا ّن ًساضتِ اًس ٍ ّوِ آًْا هؼتمس تَزُ اًس وِ فؼل ٍغفیّ ،ویطِ هفطز
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است ،فاػل آى چِ هفطز تاضس ،چِ خوغ وِ زض ایي ظهیٌِ فمظ تِ یه هثال اظ آًْا اوتفا هی
ضَز« :زیطة تطازضاًن تِ هٌعل آهذُ ،زضتاضُ زاًطىسُ غحثت وطزًس( ».تػاضی:1384 ،
 )209وِ آهسٍُ ،خِ ٍغفی است ٍ تطازضاى فاػل آى هی تاضس.
ٍ 1-2جِ ٍصفی بِ صَرت صفت هفؼَلی :اوثط زستَضًَیساى هؼتمسًس وِ ٍخِ
ٍغفی ،ضىلی اظ فؼل است وِ تِ غَضت ٍغف یا غفت هفؼَلی تِ واض ضٍز اها زض هؼٌی،
فؼل است .ایٌْا ٍخِ ٍغفی ضا غفت هفؼَلی هی زاًٌس .تِ ایي زلیل وِ غفت هفؼَلی
تطىیل ضسُ اظ فؼل هاضی سازُ +پسًَس «ُ» ایي زستِ اظ زستَضًَیساى ،زض ایي ضاتغِ،
تؼاضیف یىساًی زاضًس ٍ هثالْای یىساًی تِ واض تطزُ اًس« :ػلی تِ والس آهذُ ،وتاب ضا
برداضتِ ،ضفت» (اًعلی)87 :1366 ،؛( تیط خٌسی)131 :1354 ،؛ (هَلَی)22-23 :1359 ،؛
(ضٍایی)76 :137 ،؛ (یَسفی)88 :1379 ،؛ (ذعائلی ٍ هیط هیطاًی)119 -120 :1351 ،؛
(پطٍیي گٌاتازی)65 :1333 ،؛ (یعزگطی،

( )9:غالحی)60 :1371 ،؛ (زائی خَاز:1388 ،

)59؛(اًَضی ٍ احوسی گیَی)73 :1376 ،؛ (ٍظیي پَض)208 :1375 ،؛ (ٍحیسیاى واهیاض،
)38 :1383
احوس ضفائی ًیع هی گَیس :آًچِ تِ ًام «ٍخِ ٍغفی» ًاهیسُ هی ضَز ،ػثاضت اظ غفات
هفؼَلی است وِ اظ فؼل هطتك گطزیسُ (ضفائی )89 :1363 ،فطضیس ٍضز ٍ هله الطؼطای
تْاض ،فػل ٍغفی ضا اسن هفؼَلی هی زاًٌس وِ واض فؼل هی وٌس (فطضیس ٍضز)66 :1391 ،؛
(تْاض ،1388 ،ج)25 :1
زض ضاتغِ تا هثالی وِ ایي زستِ اظ زستَضًَیساى آٍضزُ اًس :ػلی تِ والس آهذُ ،وتاب ضا
برداضتِ ضفتّ ،واًغَض وِ هالحظِ هی ضَز زض ایي هثال ،زٍ گًَِ ٍخِ ٍغفی تِ واض
تطزُ ضسُ ،آهذُ ٍ برداضتِ ،آًْا ایي ّط زٍ فؼل ٍ ّط زٍ ٍخِ ضا هثل ّن للوساز وطزُ ٍ
ّط زٍ ضا ضىلی اظ فؼل هی زاًٌس وِ هؼتمسًس وِ تِ غَضت غفت هفؼَلی تِ واض تطزُ ضسُ
است .زض غَضتی وِ آهذُ اظ فؼل الظم گطفتِ ضسُ است ٍ برداضتِ اظ فؼل هتؼسی :
تٌاتطایي هطرع هی ضَز وِ ٍخِ ٍغفی ،غطفاً ًوی تَاًس غفت هفؼَلی تاضس تلىِ غفت
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فاػلی ّن هی تَاًس للوساز ضَز وِ اظ تیي زستَضًَیساىًَ ،ضٍظی ٍ فیطٍظهٌص ٍ ...تِ ایي
ًىتِ ،تَخِ وافی زاضتِ ٍ ٍخِ ٍغفی ضا اظ غفت هفؼَلی هتوایع هی وٌٌس؛ تِ ایي زلیل وِ
غفت هفؼَلی ،فمظ اظ فؼل هتؼسی گطفتِ هی ضَز زض غَضتی وِ ٍخِ ٍغفی هی تَاًس ّن
اظ فؼل الظم گطفتِ ضَز ّن اظ فؼل هتؼسی (ًَضٍظی)62 :1373 ،؛ (فیطٍظهٌص ٍ:1364 .....
)62 -63؛ تٌاتطایي هطرع ضس وِ ایي ًظطیِ اوثط زستَضًَیساى وِ ٍخِ ٍغفی ضا غفت
هفؼَلی هی زاًٌسً ،وی تَاًس ًظطیِ زضستی تاضس چَى تستگی زاضز تِ ایٌىِ اظ چِ ًَع
فؼلی ،گطفتِ ضسُ تاضس.
ٍ 1-3جِ ٍصفی زباى فارسی تقلیذی از ٍجِ ٍصفی زباى فراًسِ :زض ظتاى
فطاًسٍِ ،خِ ٍغفی ،تِ ایي غَضت ساذتِ هی ضَز وِ ضٌاسِ  onsاظ اٍل ضرع خوغ،
حصف هی وٌٌس ٍ تِ خای آى حطف  ،antآٍضزُ هی ضَز .هثال :
 )parlant( parl;parlons;parlerوِ زض فاضسی ّن تِ ّویي غَضت است
چَى اظ آذط فؼل هاضی سازُ ،ضٌاسِ ،حصف هی ضَز ٍ تِ پایاى آى پسًَس «ُ» اضافِ هی
ضَز ٍ زض ٍالغ ،زض ٍخِ ٍغفی ،ساذتاض حصف ٍ اضافِ غَضت هی گیطز چَى اظ لسوت آذط
آى یه ترص حصف هی ضَز ٍ تِ خای آى ،ترص زیگطی اضافِ هی ضَز ٍ تِ ّویي زلیل
گفتِ هی ضَز وِ ٍخِ ٍغفی زض فاضسی هی تَاًس تملیسی اظ ٍخِ ٍغفی ظتاى فطاًسِ تاضس
ٍ چَى ٍخِ ٍغفی ،اظ زٍ ترص ،تطىیل ضسُ هی تَاى گفت ،یه ساذتاض زٍضگِ یا تطویثی
است .احوس ضفائی ّن زض ّویي ضاتغِ هی گَیس« :ایي اغغالح تِ تملیس اظ گطاهط ظتاى
فطاًسِ آهسُ ٍ اغَالً فالس خٌثِ ػلوی است ٍ زض آى ،اثطی اظ هٌاسثات گَیٌسُ تا عطظ اخطای
ػول،احساس ًوی ضَز ٍ ،زض ازاهِ هی گَیس« :آًچِ تِ ًام «ٍخِ ٍغفی» ًاهیسُ هی ضَز،
ػثاضت اظ غفات هفؼَلی است وِ اظ فؼل هطتك گطزیسُ ٍ تا ٍخَزیىِ خعء سیستن افؼال تِ
ضواض هی ضٍز ،زض ضواض غفات ٍ اساهی ًیع زاذل هی ضَز ٍ زض حمیمت ،یه ظهطُ ّیثطیس
ولوات هی تاضس»
اٍ ّوچٌیي هی گَیسٍ :خِ ٍغفی ،فمظ زض ظاّط ،هثل غفت هفؼَلی است ٍلی اظ ًظط هؼٌا
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ٍ ٍظیفِ گطاهطی ،اضتثاعی تا غفت هفؼَلی ًساضز( .ضفائی )116 -117 ٍ 89 :1363 ،ولوِ
ّیثطیس تِ هؼٌی گیاُ پیًَسی است ٍ زض ساذتاض ٍخِ ٍغفی ّن زض ٍالغ هی تَاى گفت
ًَػی پیًَس ،غَضت گطفتِ است ٍ زض هَضز ایٌىِ ضفائیٍ ،خِ ٍغفی ضا اظ لحاػ گطاهط،
اضتثاعی تا غفت هفؼَلی ًوی زاًس ،ضایس تراعط ایي تاضس وِ تا حسی تِ لضیِ ایٌىِ اظ چِ
ًَع فؼلی الظم یا هتؼسی ،گطفتِ ضسُ تاضس ٍالف تَزُ است.
ٍ 1-4جِ ٍصفی بِ صَرت ،صفت ٍ در هؼٌی ،فؼل :تؼضی اظ زستَضًَیساى،
هؼتمس ّستٌس وِ ٍخِ ٍغفی تِ ظاّط ،غفت است ٍلی هؼٌای فؼل هی زّس .ایي زستِ اظ
زستَضًَیساىٍ ،خِ ٍغفی ضا غطفاً غفت هفؼَلی للوساز ًوی وٌٌس تلىِ آى ضا هغلماً غفت
ػٌَاى هی وٌٌس وِ زض ٍالغ ،ایي زیسگاُ هی تَاًس زیسگاُ زضستی تاضس تا تَخِ تِ ایٌىِ ٍخِ
ٍغفی ّن هی تَاًس اظ فؼل الظم گطفتِ ضسُ تاضس ٍ ّن اظ فؼل هتؼسی تٌاتطایي ّن هی
تَاًس غفت فاػلی تاضس ٍ ّن غفت هفؼَلی.
زستَضًَیساًی وِ چٌیي ػمیسُ ای زاضًس ػثاضتٌس اظ هحوس خَاز هطىَض وِ زض وتاب زستَض
ًاهِ ذَز ایي هثال ضا آٍضزُ است« :تْطام از راُ رسیذُ ،تا ّوِ احَالپطسی وطز»
(هطىَض( :)97 :1350 ،عالماًی)37 :1347 ،؛ (عالماًی)48 :1348 ،؛ (ضْثاظی )50 :1364 ،؛
(ًاظوی)54 :1339 ،؛ (ضٍایی ٍ هؼػَهی گیَی)49 :1361 ،؛ (لطیة ٍ ،1363 ...ج)37 :2؛
(هؼیٌیاى )14 :1369 ،تٌاتطایي هطرع هی ضَز وِ ٍخِ ٍغفی ضا تِ ول هی تَاًس غفت
للوساز وطز اػن اظ ایٌىِ غفت فاػلی تاضس یا غفت هفؼَلی.
ٍ -1-5جِ ٍصفی بِ ػٌَاى صفت فاػلی :اظ تیي زستَضًَیساى ،ذیام پَضٍ ،خِ
ٍغفی ضا غفت فاػلی هی زاًس تسٍى تَخِ تِ ایٌىِ اظ چِ ًَع فؼلی گطفتِ ضسُ تاضس .اٍ
هی گَیس« :تا افعٍزى «ّای» هرتفی تِ آذط هاضی هغلك ًَ ،ػی غفت فاػلی حاغل هی
ضَز وِ آى ضا ٍخِ ٍغفی هی ًاهٌس هثل :ضفتِ ،گفتِ ،زیسُ ٍ غیط آًْا( :ای رفتِ پی غیس
غعاالى سَی غحطا) (ذیام پَض )56 :1393 ،چٌاًىِ شوط ضس تا تَخِ تِ تحث فؼل الظم ٍ
هتؼسی ،ایي ًظطیِ ًوی تَاًس غحیح تاضس.
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ٍ 1-6جِ ٍصفی ،ضکل ًاقصی از یک فؼل :تؼضی اظ زستَضًَیساىٍ ،خِ ٍغفی ضا
ضىلی ًالع اظ یه فؼل هی زاًٌس ػلت آى ّن ایي است وِ ٍخِ ٍغفی زض ٍالغ تطىیل
ضسُ اظ فؼل هاضی سازُ +پسًَس «ّـ» وِ پس اظ آى ّیچ ضٌاسِ ای ٍخَز ًساضز وِ ظهاى،
ضرع ٍ افطاز آى ضا ًطاى زّس .تٌاتطایي هی تَاًس ضىلی ًاتوام اظ یه فؼل تاضس وِ تِ
ًظط هی ضسس ًظطیِ زضستی تاضس.
ّوایًَفطخٍ ،خِ ٍغفی ضا تِ غَضت عطیمِ ًالع ،هؼطفی هی وٌس ٍ هی گَیس« :ایي ًَع
استؼوال ،اساساً عطیمِ ًیست چَى زض ازای همػَز ٍ هؼٌی ،فاػل یه ًفط ٍ چٌسیي فؼل،
اظ اٍ تِ غسٍض هی آیس وِ ظهاى آى یىی تاضس ٍ تطای پیطگیطی اظ تىطاض یىٌَاذت فؼلْای
تا ضویط ،افؼال ضا تِ ضىل اسن فاػل یا اسن هفؼَل زض آٍضزُ ،آذطیي فؼل ضا توام آٍضًس.
هثال :چَى ذسطٍ اظ ذَاب برخاستِ ،زست ٍ ضٍی ذَز ضا ضستِ ،لثاس پَضیذُ ،اظ
ذاًِ تیطٍى ضفت (ّوایًَفطخ )519 :1364 ،ذیام پَضٍ ،خِ ٍغفی ضا یه خا ،غفت فاػلی
هی زاًس وِ شوط ضس ٍ زض خای زیگط تیاى هی وٌس وِ ٍخِ ٍغفی ،ضثِ فؼل است یؼٌی
ولوِ ای وِ زاللت هی وٌس تط اًدام گطفتي یا اًدام ًگطفتي واضی زض ظهاًی ًاهؼیي وِ
هثل فؼل ػول هی وٌس ٍلی تط ظهاى هؼیي زاللت ًساضز .هثل  :تْطام اظ هسضسِ برًگطتِ،
هي اظ ذاًِ تیطٍى ضفتن .وِ زض ایي هثالٍ ،خِ ٍغفی تطًگطتِ ،زض ظهاى گصضتِ تِ واض ضفتِ
ٍلی زاللت تط آى ًساضز ٍ فؼل ضفت ،ظهاى آى ضا تؼییي هی وٌس (ذیام پَض .)68 :1393 ،اظ
آًدا وِ ّوطاُ تا ٍخِ ٍغفیّ ،یچ ضٌاسِ ای ٍخَز ًساضز ،ذَز تِ تٌْایی ًوی تَاًس تؼییي
وٌٌسُ ظهاى اًدام فؼل تاضس ٍ فمظ اظ عطیك فؼلی وِ پس اظ آى زض پایاى خولِ هی آیس هی
تَاى ظهاى آى ضا هطرع زاز چَى زض ٍالغٍ ،خِ ٍغفی ،ذَز تِ تٌْایی ًِ اظ لحاػ ظهاًی
ٍ ًِ اظ لحاػ هؼٌاییً ،وی تَاًس خٌثِ هستمل زاضتِ تاضس.
ٍ 1-7جِ ٍصفی بِ ػٌَاى قیذ حالت :تؼضی اظ زستَضًَیساىٍ ،خِ ٍغفی ضا زض
خولِ ،لیس حالت زض ًظط هی گیطًس .ایي ًظطیًِ ،ظطیِ ای زضست است چَى ٍخِ ٍغفی
هی تَاًس ویفیت ٍ حالت اًدام گطفتي فؼل ضا تَسظ فاػل ًطاى زّس وِ زض هتَى ازتی،
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هػساق ّای فطاٍاًی تطای ایي ًمص ٍخِ ٍغفی ٍخَز زاضز .هحوَز ضفیؼی زض ایي ضاتغِ،
تِ وتاب ضاٌّاهِ ،استٌاز هی وٌس:
حىین ،ایي خْاى ضا چَ زضیا ًْاز براًگیختِ ،هَج اظ اٍ تٌس تاز
(ضفیؼی)234 :1343 ،
هطىَض ًیع زض زستَضًاهِ ذَز هثالی اظ گلستاى سؼسی هی آٍضز وِ ٍخِ ٍغفی زض تیاى
حالت تِ واض تطزُ ضسُ است« :هطزی تط لة زضیا ًطستِ تَز تطٌِّ ٍ هَی بالیذُ»
(هطىَض .)275 -276 :1350 ،تؼساز زیگطی اظ زستَضًَیساى ًیع ٍخِ ٍغفی ضا تِ هٌعلِ
غفت یا لیسی تطای فؼل زٍم هی زاًٌس :استاز آهذُ ،تِ زضس ضطٍع وطز (زائی خَاز،
)59 :1338؛ (ذعائلی ٍ هیط هیطاًی)19 :1351 ،؛ (اتیطخٌسی)132 :1354 ،؛ (ًَضٍظی:1373 ،
 .)62ذیام پَضٍ ،خِ ٍغفی ضا ضثِ فؼل هی زاًس وِ ایي ضثِ فؼل ،حالت ضا ًطاى هی زّس
تسٍى آًىِ تط ظهاى هؼیي ،زاللت وٌس« :وطیطاى (ّطگع ًیازردُ آب)» وِ ًیاظضزُ ،ضثِ
فؼلی است وِ حالت ضا ًطاى هی زّس( .ذیام پَض .)88-89 :1393 ،فطضیس ٍضز ،هؼتمس است
وِ فؼل ٍغفی زض آغاظ پیسایصًَ ،ػی لیس تَزُ وِ تِ تسضیح تِ غَضت فؼلی غیط تاتغ زض
آهسُ ٍ ّوٌطیي فؼلی زیگط ضسُ است ًِ تاتغ آى (فطضیس ٍضز؛ )67 :1391ضفائیٍ ،خِ
ٍغفی ضا ظطف فؼلی هی ًاهس ٍ هؼتمس است وِ زض خولِ ًمص لیس حالت یا گعاضُ زضخِ زٍم
ضا تاظی هی وٌس( .ضفائیّ )116-117 :1364 ،واًغَض وِ هالحظِ هی ضَز زض ایي هثالْا
پس اظ ٍخِ ٍغفیّ ،یچ حطف ضتغی ًیاهسُ ٍ حالت ػول فاػل ضا ًطاى هی زّس.
ٍ 1-8جِ ٍصفی بِ صَرت ػبارت ٍصفی :ساذتاض زیگطی وِ ٍخِ ٍغفی زض ظتاى
فاضسی هی تَاًس زاضتِ تاضس تِ غَضت ػثاضت است وِ تطىیل هی ضَز اظ چٌس حطف ٍ
فؼلی وِ تِ غَضت ًاتوام ّست ٍ پس اظ آى پسًَس «ُ» آهسُ وِ ایي ضىل اظ ٍخِ ٍغفی
ّن هؼوَالً زض خولًِ ،مص لیس حالت ضا ایفا هی وٌس .چیعی وِ ذاًلطی تِ ػٌَاى ٍخِ
ٍغفی ،تَغیف هی وٌس :ساذتاضی تِ ّویي غَضت است وِ چٌس ولوِ ضا تا ّوسیگط زض
خولِ هی آٍضز« :هي ذَز ،آى پیط تَ ضا زیسُ ام ،تِ ظهیي وٌؼاى ،بر سر باالیی ًطستِ،
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هی گطیست» (ذاًلطی .)336 :1374 ،تٌاتطایي هطرع هی ضَز وِ ٍخِ ٍغفی اظ لحاػ
ضىل ٍ ساذتاض ،زچاض تحَالت ذاغی ضسُ ٍ یىی اظ ایي ساذتاض ّایص ّن هی تَاًس تِ
ّویي غَضت تاضس ٍ ایي ساذتاض اظ ٍخِ ٍغفیّ ،ن هؼمَل است ٍ ّن زض ظتاى فاضسی زض
هتَى سٌتی ٍ هؼاغط ،هػساق ّای فطاٍاًی زاضتِ است.
ٍ-2ضؼیت قرار گرفتي ٍجِ ٍصفی در جولِ
ً 2-1یاٍردى ٍاٍ بؼذ از ٍجِ ٍصفی بِ دلیل قیذ بَدى آىّ :واًغَض وِ هی زاًین لیس ولوِ
ای است وِ تِ فؼل ،غفت یا هسٌس ،هفَْم زیگطی ػالٍُ تط هفَْم ذَز اضافِ هی وٌس ٍ
زض ٍالغ تِ ػٌَاى هىول هفَْم خولِ تِ واض هی ضٍز ٍلی ّیچ ٍلت پس اظ آى حطف ٍاٍ
ًوی آٍضین هثالً زض خولِ ػلی تٌس هی ًَیسس ،وِ تٌس ،لیس حالت تِ حساب هی آیس پس اظ
آى ّیچ ٍلت ٍاٍ هی آٍضین چَى ًظن خولِ اظ لحاػ زستَضی تِ ّن هی ضیعز.
زستَضًَیساى ًیع تِ ایي ًظطیِ ،اشػاى زاضًس ٍ تؼس اظ ٍخِ ٍغفی ،وِ تِ ػٌَاى لیس زض ًظط
هی گیطًسٍ ،اٍ ًوی آٍضًس وِ هثالْایی وِ لثالً زض ایي ضاتغِ شوط ضس هَیس ایي هغلة
است(:زائی خَاز)59 :1338 ،؛ (غوػاهی)393 :1346 ،؛ (فطضیس ٍضز)56 :1391 ،؛
(فیطٍظهٌص ٍ)62 :1364 ،....؛ (ٍحیسیاى واهیاض ٍ ػوطاًی.)57 :1380 ،
ً 2-2یاٍردى ٍاٍ بؼذ از ٍجِ ٍصفی بِ دلیل ضکل ًاقص بَدى آى :اظ آًدا وِ ٍخِ
ٍغفی ،ضىلی ًالع اظ یه فؼل است ٍ تِ تٌْایی ،خٌثِ هستمل ًساضز ٍ ًوی تَاًس ّیچ
وسام اظ هَاضز ضرع ،ظهاى ٍ افطاز ضا ًطاى زّس ،تٌاتطایي پس اظ آىّ ،یچ وسام اظ حطٍف
ضتظً ،وی تَاًس تیایس.
ّوایًَفطخ فؼل ٍغفی ضا ًَػی عطیمِ ًالع هی زاًس ٍ هٌحػطاً تِ ّویي زلیل هؼتمس
است وِ تؼس اظ آى ًثایس حطف ػغف ٍاٍ آٍضزُ ضَز ٍ هی گَیس :فمظ زض غَضتی وِ فؼل تِ
غَضت توام ٍ واهل آٍضزُ ضَز ،پس اظ آى ٍاٍ ػغف هی آیس (ّوایًَفطخ.)519 :1364 ،
ایي ًظطیِ ًیع ًظطیِ ای زضست است .چَى تؼساً ذَاّین زیس وِ ٍلتی وِ ٍخِ ٍغفی
تثسیل تِ فؼل ٍغفی (فؼلی وِ ضٌاسِ اش تِ لطیٌِ حصف ضسُ تاضس ٍ تدای فؼل اغلی تِ
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واض ضٍز) ضَز ،پس اظ آى هی تَاًس ٍاٍ تیایس.
ً 2-3یاٍردى ٍاٍ بؼذ از ٍجِ ٍصفی بِ دلیل صفت بَدى آىّ :واًغَض وِ هی زاًین غفت،
ولوِ ای است وِ یه اسن ضا تَغیف هی وٌس  ،یا ذػَغیت آى ضا ًطاى هی زّس یا
هغلثی تِ هفَْم آى اضافِ هی وٌس ٍ عثك ساذتاضی وِ زض خولِ زاضزّ ،یچ گاُ پس اظ آى،
ٍاٍ ًوی آیس هثالً زض خولِ لطآى ،وتاب همسس است ،ولوِ همسس ،غفت تطای وتاب است
ٍلی عثك زستَض ظتاى ٍ لَاػس ًگاضشّ ،یچ گاُ پس اظ همسس ،حطف ٍاٍ آٍضزُ ًوی ضَز.
اظ تیي زستَضًَیساى ،زتیط سیالی ٍخِ ٍغفی ضا تِ خع زٍ هَضز «حصف تِ لطیٌِ» ٍ
«حصف خعء زٍم سَم ضرع هفطز هاضی ًملی تسٍى لطیٌِ» فؼل تِ ضواض ًوی آٍضز ٍ
هؼتمس است وِ «ٍخِ ٍغفی» ّواًغَض وِ اظ ًاهص پیساست ،فؼل ًیستٍ ،غف است ٍ
ایي ٍغف ،ذَاُ تِ غَضت هفطز تِ واض ضٍز یا هطوة ،تایس زض همام تَغیف ٍ ّوطاُ
هَغَف ذَز یا تِ خای آى تاضس» اٍ زض ازاهِ هی گَیس« :یه ٍخِ ٍغفی هطوة ،اگط تط
خولِ ای همسم ضَز ٍ فاػل آى خولِ لطاض گیطز ،تسیْی است وِ ًثایس تِ ووه حطف ٍاٍ»
تِ آى خولِ تپیًَسزّ .واًغَض وِ اگط« ،غفتی» یا «غفت هَغَفی» همسم تط خولِ ای
ضَز ٍ فاػل آى خولِ تاضسً ،یاظهٌس ٍاٍ ػاعفِ ًیست( .زتیط سیالی )43-47 :1352 ،وِ ایي
ًظطیِ زتیط سیالی اظ لحاػ لَاػس ظتاى فاضسی هی تَاًس ًظطیِ زضستی تاضس.
 2-4در رابطِ با آٍردى چٌذ ٍجِ ٍصفی ،پطت سر ّن :تا تَخِ تِ ایٌىِ زض هَاضز لثل
ػٌَاى ضس وِ ٍخِ ٍغفی هی تَاًس غفت یا لیس حالت تاضس ،تٌاتطایي هی تَاى زض یه
خولِّ ،ن یه ٍخِ ٍغفی ٍ ّن چٌس ٍخِ ٍغفی ضا پطت سط ّن آٍضز ٍ ّط زٍ حالت
غحیح هی تاضسّ .وچٌاًىِ زض ظتاى فاضسی هی تَاًین چٌس لیس ٍ یا چٌس غفت ضا زض خولِ،
پطت سط ّن تیاٍضین؛ ػلی تسیاض ذَب هی ًَیسس وِ  2لیس پطت سط ّن آهسُ است ٍ زض
هَضز تؼسز غفت ّن هی تَاى ایي هثال ضا آٍضز :ذطگَش سفیس ظیثا ،ضٍی ظهیي ذَاتیسُ
است .اوثط زستَضًَیساى هؼتمس تِ آٍضزى چٌس ٍخِ ٍغفی پطت سط ّن تَزُ اًس وِ الظم تِ
شوط است وِ زض ایٌدا یه تساذل ٍ تطاتْی ایداز هی ضَز ٍ آى ّن ضثاّت تیي ٍخِ
ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی (فؼلی وِ لسوت زٍم آى تِ لطیٌِ حصف ضسُ است) وِ ایي تؼسز
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یؼٌی پطت سط ّن آٍضزى ضا ّن زض هَضز ٍخِ ٍغفی تِ واض هی تطزُ اًس ٍ ّن زض هَضز
فؼل ٍغفی؛ هٌتْا تا ایي تفاٍت وِ پس اظ ٍخِ ٍغفیّ ،یچ حطف ٍاٍی آٍضزُ ًوی ضَز
ٍلی پس اظ فؼلْای ٍغفی هی تَاًس ٍاٍ تیایس ٍ هی تَاًس ّن ًیایس الثتِ تؼساً ذَاّین زیس وِ
زض ظتاى فاضسی ،فؼلی تحت ػٌَاى فؼل ٍغفی ًساضین ٍ ها فمظ فؼلی ضا زاضین وِ لسوت
زٍم آى تِ لطیٌِ حصف ضسُ است ٍ تِ خای فؼل اغلی تىاض ضفتِ است وِ پس اظ آىٍ ،اٍ
ّن هی تَاًس تیایس ٍ ّن هی تَاًس ًثایس .زض هَضز آٍضزى چٌس ٍخِ ٍغفی پطت سط ّن ،اظ
عطف زستَضًَیساى 2 ،گًَِ هثال آٍضزُ ضسُ است وِ هی تَاى آًْا ضا ایٌگًَِ تیاى وطز :
ٍخِ ٍغفی ّایی وِ ّوگی زض یه ظهاى اًدام یافتِ اًس ٍ ٍخِ ٍغفی ّایی وِ زض
ظهاًْایی پطت سط ّن اًدام یافتِ اًس:
هثال اظ ٍخِ ٍغفی ّایی وِ زض یه ظهاى اًدام یافتِ اًس« :استاز ًطستِ ،ردا بِ
دٍش کطیذُ ،زضس هی زاز (تیطخٌسی ٍ« )131-132 :1354 ،هي خجالت زدُ ،زض
هماتل هازضش ،ایستادُ ،غسای پسضش ضا هی ضٌیسم» (ضْثاظیٍ ٍ )50 :1364 ،خِ
ٍغفی ّایی وِ زض ظهاًْایی پطت سط ّن اًدام یافتِ اًس« :چَى ذسطٍ اظ ذَاب
برخاستِ ،زست ٍ ضٍی ذَز ضا ضستِ ،لثاس پَضیذُ ،اظ ذاًِ تیطٍى ضفت»
(ّوایًَفطخ )519 :1364 ،فطیسٍى وتاب ضا خریذُ ،آى ضا خَاًذُ ،تِ تطازضش زاز»
(غوػاهی)392-393 :1346 ،
وِ زض خولِ فَق ،ذطیسُ ٍ ذَاًسٍُ ،خِ ٍغفی است وِ تِ غَضت غفت هفؼَلی پطت سط
ّن آهسُ است.
زاًطدَ ٍارد ضذُ ،سالم کردُ ،سط خای ذَز ًطست(ضفائی )117 :1363 ،وِ ٍاضز
ضسُ ٍ سالم وطزٍُ ،خِ ٍغفی ّایی است وِ تِ غَضت غفت فاػلی پطت سط ّن آهسُ
است.
فؼل ٍغفی (یؼٌی فؼلی وِ ضٌاسِ اش تِ لطیٌِ ،حصف ضسُ تاضس) ضا ّن تِ غَضت هتؼسز ٍ
پطت سط ّن هی آٍضزُ اًسًَ« :اب تٌسُ پطٍض ،هتغیط ٍ برآضفتِ ضذُ اظ وطسی برخاستِ
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ٍ حاون ضا گرفتِ ٍ بر زهیي زدُ ٍ وفص بر دٌّص زدُ ٍ زضٌام تسیاض تِ اٍ زاز.
(فطضیس ٍضز« )65 :1391 ،وسی وِ زض لغعش پای ًفطردُ ٍ چَى حك ضا ضٌاذت زض
تاظگطت تِ حك درًگ ًکردُ ،تِ خاى آظهٌس ًثاضس تِ فْن اًسن تسٌسُ ًىٌس» (تػیطیاى،
)105-106 :1390
«زض سطای هغاى ،ضفتِ تَز ٍ آب ظزُ

ًطستِ پیطٍ غالیی تِ ضید ٍ ضاب ظزُ

(هطىَض)277 :1350 ،
ّواًغَض وِ هالحظِ ضس زض ایي هثالْا ،چٌس فؼل ٍغفی آٍضزُ ضسُ وِ خعء زٍهص تِ
لطیٌِ حصف ضسُ ٍ زض ظهاًْایی پطت سط ّن اًدام یافتِ اًسٍ .لی تؼضی اظ زستَضًَیساى
هؼتمس ّستٌس وِ زض خولِ ،تیطتط اظ یه فؼل ٍغفی ًثایس تیایس .اظ خولِ( :اًَضی ٍ احوسی
گیَی)73 :1376 ،؛ (اًعلی)88 :1366 ،؛ (فیطٍظهٌص ٍ )62 :1364 ...وِ الثتِ تطای ایي
زیسگاُ ذَز زلیل ذاغی ًیاٍضزُ اًس.
عثك هثالْای شوط ضسُ هطرع ضس وِ پس اظ ٍخِ ٍغفیٍ ،اٍ ًوی آهسُ ٍلی پس اظ فؼل
ٍغفی (فؼلی وِ ضٌاسِ اش تِ لطیٌِ ،حصف ضسُ) ّن هی تَاًستِ ٍاٍ تیایس ٍ ّن ًیایس.
ایي هَاضزی وِ تا ایٌدا شوط ضس زض هَضز ٍخِ ٍغفی تَز ٍ اضىالی وِ هی تَاًس زض خولِ
زاضتِ تاضس .اظ ایٌدا تِ تؼس زض هَضز فؼل ٍغفی تحث ذَاّس ضس ٍ ایٌىِ زض خولِ تِ چِ
ضىلی هی تَاًس تیایس ٍ چِ ساذتاضی تطای آى زض خولِ لاتل لثَل است ٍ چِ ساذتاضّایی
لاتل ضز وطزى.
اظ آًدا وِ فؼل ٍغفی ،فؼلی ًاتوام است ٍ پس اظ آى ّیچ ضٌاسِ ای ٍخَز ًساضز وِ
ضرع ،ظهاى ٍ افطاز آى ضا ًطاى زّس ،تٌاتطایي تِ ًظط هی ضسس وِ ًوی تَاًس خعء افؼال
عثمِ تٌسی ضَز ٍ ّط خا وِ زض خولِ ای ّن آى ضا تِ ًام فؼل ٍغفی ًام هی تطًس زض ٍالغ
فؼلی است وِ لسوت زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ است.
ضىلی وِ ایٌه تطای فؼل ٍغفی آٍضزُ هی ضَز آٍضزى حطف ٍاٍ است وِ تؼس اظ ایي
فؼلّ ،ن هی تَاًس تیایس ّن ًیایس ٍ زض ّط زٍ حالت ،خولِ ،غحیح هی تاضس.
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-3آٍردى ٍاٍ بؼذ از فؼل ٍصفی« :تاضاى ضحوت تی حساتصّ ،وِ خا رسیذُ ٍ
ذَاى ًؼوت تی زضیغص ّوِ خا کطیذُ» (پژٍُ« )71 :1346 ،آًْا تاویسى تا ها ّوکاری
ًکردُ ٍ اظ ایي تِ تؼس ّن ًوی وٌٌس.هي ّویطِ تِ تَ اػتواد داضتِ ٍ اوٌَى ّن زاضم»
(ٍحیسیاى واهیاض ٍ )39 :1383 ،تؼضی هَالغ ،آٍضزى حطف ٍاٍ ،ذیلی ضطٍضی هی ضَز:
«هي تا اٍ زض ایي تاضُ صحبت ًکردُ ٍ ًوی وٌن» (ّواى )38 :الثتِ ٍحیسیاى واهیاض
حطف ضتظ تؼس اظ فؼل ٍغفی ضا هٌحػط تِ ٍاٍ ًوی زاًس تلىِ حطٍف زیگط ّن پس اظ آى
هی آٍضز :وتاب ضا خَاًذُ اها هغالثص ضا ًفْیوسم (ٍحیسیاى واهیاض ٍ ػوطاًی)57 :1380 ،
عثك ایي هثالْا هطرع ضس وِ تؼس اظ فؼل ٍغفی هی تَاًس ٍاٍ تیایس ٍ ّیچ هحسٍزیتی
ًساضز.چَى ایي افؼال زض ٍالغ ،افؼالی ّستٌس وِ لسوت زٍهطاى تِ لطیٌِ حصف ضسُ است.
الثتِ ٍحیسیاى واهیاض تطای ٍاٍ آٍضزى تؼس اظ افؼال ٍغفی هَخَز زض خولِ ،زض خای زیگط
هثالی هی ظًس وِ تٌظط ًوی آیس غحیح تاضس« :لیچی ضا برداضتِ ٍ تِ تاغچِ رفتِ ٍ یِ
زستِ گل چیسم» (ٍحیسیاى واهیاضّ )38 :1383 ،واًغَض وِ هالحظِ هی ضَز زض ایي خولِ
تطزاضتِ ٍ ضفتِ ّط زٍ غفت ّستٌس وِ اٍلی غفت هفؼَلی ٍ زٍهی غفت فاػلی است
تٌاتطایي ایي ّط زٍٍ ،خِ ٍغفی ای ّستٌس وِ تِ غَضت غفت زض زٍ خولِ ظاّط ضسُ اًس
ٍ پس اظ آًْا ًوی تَاًس ٍاٍ تیایسٍ« ٍ .اٍ» فمظ تؼس اظ فؼلی وِ خعء «زٍهص» تِ لطیٌِ
حصف ضسُ تاضس تِ واض هی ضٍز وِ زض آى غَضت آى فؼل تتَاًس تا فؼل زیگط زض خولِ زض
اضتثاط لطاض گیطز ٍ زض آى هَلغ ،تؼس اظ آى هی تَاًس ٍاٍ تیایس.
زض ایي خولِ ّن آٍضزى ٍاٍ غلظ هی تاضس چَى پسٌسیسٍُ ،خِ ٍغفی است ًِ فؼل ٍغفی:
«ضٌعتِ آى ضا پسٌذیذُ ٍ الظم گطفت» (ذعائلی ٍ هیط هیطاًی )119 :1351 ،چَى پسٌسیسُ
ٍخِ ٍغفی ای است وِ تِ غَضت غفت هفؼَلی ظاّط ضسُ است ٍ زض خولِ ًمص غفت
زاضز.
-4هٌطا پیذایص فؼل ٍصفی ٍ ّوٌطیي آى :اوثط زستَضًَیساى ،فؼل ٍغفی ضا
ٍخْی هستمل ًوی زاًٌس ٍ آى ضا تا افؼال زیگطّ ،وٌطیي لطاض هی زٌّس ٍ هؼتمس ّستٌس وِ
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ظهاى ،ضرع ٍ افطاز هطتَط تِ فؼل ٍغفی ،تَسظ فؼلی زیگط وِ پس اظ آى تِ غَضت
واهل زض خولِ آٍضزُ ضسُ است تؼییي هی ضَز ٍ زض ٍالغ ،فؼل ٍغفی ،تاتؼی اظ آى فؼل زض
خولِ هی تاضس .اظ تیي زستَضًَیساى ،فمظ تؼساز ووی اظ آًْا ،فؼل ٍغفی ضا فؼلی هستمل ٍ
آى ضا خعء ٍخَُ اغلی یؼٌی اذثاضی،التعاهی ،اهطی ،ضطعیٍ ،غفی ٍ هػسضی هی زاًٌس
(پطٍیي گٌاتازی )65 :1333 ،اظ ًظط اوثط آًْا ،فؼل ٍغفی ،تاتؼی اظ ٍخَُ زیگط افؼال است
وِ هی تَاى ایي عثمِ تٌسی ضا اًدام زاز:
ٍ 4-1جِ ٍصفی در زهرُ ٍجَُ اخباری ،التساهی ٍ اهری :ػسُ ای اظ زستَضًَیساىٍ ،خَُ
اغلی افؼال ضا ّواى ٍخَُ اذثاضی ،التعاهی ٍ اهطی هی زاًٌس ٍ هؼتمس ّستٌس وِ سِ ٍخِ
ٍغفی ،هػسضی ٍ ضطعی زض ظهطُ آًْاست ٍ آًچِ ٍخِ ٍغفی گفتِ ضسُ اظ ًظط ظهاى ٍ
ٍخِ ،لاتل تاٍیل تِ فؼل تؼس اظ ذَز است( .هؼیٌیاىٍ( ،)142 :1369 ،فایی .)29 :1390 ،وِ
ایي واتطز ًوی تَاًس غحیح تاضس ٍ ٍخِ ٍغفی ضا ًوی تَاى تِ خای ّیچ وسام اظ ایي افؼال
لطاض زاز .تِ ایي زلیل وِ ٍخِ ٍغفی ذَز ضىلی ًالع اظ یه فؼل است ٍ ًوی تَاًس تِ
خای افؼالی وِ ضىل واهل زاضًس تِ واض ضٍز.
ٍ4-2جِ ٍصفی تابؼی از ٍجِ اخباری :ػسُ ای ٍخِ ٍغفی ضا فمظ تاتؼی اظ ٍخِ اذثاضی
هی زاًٌس ًِ ٍخَُ زیگط «اٍ ّویطِ ػیٌىص ضا بر چطن زدُ ،هغالؼِ هی وٌس وِ آى ضا
ایٌغَض تؼثیط هی وٌس :اٍ ّویطِ ػیٌىص ضا تط چطن هی ظًس ٍ هغالؼِ هی وٌس (یَسفی،
)71 :1379؛ (غوػاهی )392-393 :1346 ،وِ ایي واضتطز ًیع اضتثاُ است.
ٍ 4-3جِ ٍصفی تابؼی از توام ٍجَُ (هاضی هطلق ،هضارع اخباری ،هضارع التساهی،
هاضی استوراری ،هستقبل ٍ اهر):

-1هاضی هغلك :آلا لغف ا ...تط گَضن ًْادُ ،گفتًْ :ازُ تِ خای ًْاز
-2هضاضع اذثاضی :زض ّوِ زًیا ٍلایغ ػوسُ آى سال ضا تؼضیْا زض یه وتاب ًَضتِ،
اًتطاض هی زٌّسًَ« .ضتِ» تِ خای هی ًَیسٌس.
-3هضاضع التعاهی :ػالثت هطافؼِ تِ ایي ذتن ضس وِ یَْزی ،یه غس زیٌاض ،تِ تاخط دادُ،
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اظ ولیِ حمَق ذَز تگصضز «زازُ» تِ خای «تسّس».
-4هاضی استوطاضی :هي ّط ضٍظ تِ پاضن رفتِ ،لسم هی ظزم «ضفتِ» تِ خای «هی ضفتن».
-5هستمثل :سیویي فطزا تِ تیواضستاى رفتِ ،اظ ًسطیي ػیازت ذَاّس وطز.
«ضفتِ» تِ خای «ذَاّس ضفت»
-6اهط :سیویي تِ تیواضستاى رفتِ! اظ ًسطیي ػیازت وي«.ضفتِ» تِ خای«تطٍ»
(اًَضی ٍ احوسی گیَی . )73-74 :1376 ،فطضیس ٍضز ًیع فؼل ٍغفی ضا تا ّوِ ایي افؼال،
ّوٌطیي ٍ خاًطیي لطاض هی زّس ٍ هؼتمسست وِ ٍخِ ٍغفی ًِ هستملست ًِ تاتغ ظیطا اگط
چِ تِ فؼلی زیگط وِ آى ضا فؼل ّوٌطیي هی ًاهٌس ًیاظ زاضز اها هتون ٍ تاتغ آى ًیست تلىِ
هَاظی ٍ ّوساى ٍ ّوٌطیي آًست اظ ایي ضٍ ٍخِ ٍغفی ضا اهطٍظ هی تَاى ٍخِ خاًطیي یا
ٍخِ ّوٌطیي ًاهیس ظیطا خاًطیي ٍ ّوٌطیي افؼال زیگط است» ٍ زض ازاهِ هی گَیس «فؼل
ٍغفی اهطٍظ زیگط خٌثِ ٍغفی ًساضز تلىِ تٌْا خاًطیي افؼال زیگط هی ضَز ٍ هی تَاى آى
ضا فؼل خاًطیي یا فؼل هطتطن ًاهیس» (فطضیسٍضز )67-68 :1391 ،الثتِ تحث ّوٌطیي
لطاض زازى ٍ هؼازل یا خاًطیي لطاض زازى تِ ولی هتفاٍت است چَى زض ّوٌطیي ضسى فؼل
ٍغفی (فؼلی ٍغفی ای وِ ضٌاسِ اش تِ لطیٌِ حصف ضسُ تاضس) تِ ّط ظهاًی وِ تاضس،
هی تَاًس تا ّط فؼل زیگطی ّوٌطیي ضَز ٍلی تِ خای آى ٍ هؼازل تا آى ًوی تَاًس لطاض
گیطز چَى فؼل ٍغفی ،ذَزش فؼلی است وِ ًالع ٍ ًاتوام است ٍ هسلواً چٌیي فؼلی
ًوی تَاًس تِ خای فؼل زیگطی وِ ذَز واهل است لطاض گیطز وِ فطضیسٍضز ّوٌطیٌی ٍ
خاًطیٌی ضا یىی زاًستِ است وِ ایي ًظطیِ ،اضتثاُ است.
 4-4فؼل ٍصفی تابؼی از هاضی ًقلی :تؼضی هَالغ ،فؼل ٍغفی هی تَاًس تِ خای فؼل
هاضی ًملی ای تِ واض تطٍز وِ خعء زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ تاضس .ػسُ ای اظ
زستَضًَیساى چٌیي ػمیسُ ای زاضًس ٍ ٍخِ ٍغفی ضا تاتؼی اظ هاضی ًملی هی زاًٌس؛ یؼٌی
هؼتمسًس وِ ٍخِ ٍغفی تِ خای هاضی ًملی تِ واض ضفتِ است .اتَالماسوی زض زستَض
تاضیری ذَز زض ّویي ضاتغِ هی گَیس« :ذَز هازُ ًملی ،زض خولِ ّای تِ ّن پیَستِ ،تِ
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خای فؼل خولِ یا خولِ ّای ًرستیي تِ واض هی ضٍز .اظ وٌٌسُ فؼل ٍ یا اظ فؼل خولِ
پایاًی ،زاًستِ هی ضَز وِ هازُ ًملی ،تِ خای چِ فؼلی تِ واض ضفتِ است (زض زستَض ظتاى
فاضسی تِ ایي فؼل ،فؼل ٍغفی گفتِ اًس)
اظ الؽ ضاُ ٍ آق ضاُ تؼس اظ اٍ تِ سِ ضٍظ ،اظ تاتاض گریختِ ،آًدا ضسیسًس( .زالٍضاى عطفیي،
پای خالزت پیص ًْادُ ،اتص حطب هطتؼل گطزیس» (اتَالماسوی.)208 :1375 ،
هطىَض هی گَیس :حطف «ُ» زض آذط ایي افؼال ػالهت ٍخِ ٍغفی است وِ غالثاً ّواى
هاضی ًملی است« :تْطام از راُ رسیذُ ،تا ّوِ احَالپطسی وطز
وتاب ضا باز کردُ ،ذَاًسم

ضذترَاب ضا اًذاختِ ،ذَاتیسم

(هطىَض)97-98 :1350 ،
الثتِ زض ایي هثالْایی وِ شوط ضسّ ،یچ وسام اظ ایي هَاضز تِ ًظط ًوی ضسس وِ فؼل ٍغفی
ای تاضس وِ اظ هاضی ًملی گطفتِ ضسُ تاضس ٍ ضٌاسِ اش حصف ضسُ تاضس تلىِ تِ ًظط هی
ضسس ّوگیٍ ،خِ ٍغفی ای تاضٌس وِ زض خولِ ًمص غفت یا لیس حالت زاضًس.
ّ-5واٌّگ ًبَدى فؼل ٍصفی از لحاظ زهاًی با فؼل ّوٌطیي :تؼضی هَالغ،
فؼل ٍغفی زض خولِ تا فؼلی ّوٌطیي هی ضَز وِ اظ لحاػ ظهاًی ّیچ تغاتمی تا آى ًساضز
الثتِ ایي ساذتاض هی تَاًس ساذتاض زضستی تاضس چَى فؼل ٍغفی تا آى فؼل فمظ ّوٌطیي
هی ضَز ٍلی تِ خای آى تِ واض ًوی ضٍز ٍ یا هؼازل ٍ تطاتط تا آى ًیست وِ تطای ایي
ػٌَاى هَاضز ذاغی ٍخَز زاضز:
 5-1فؼل ٍصفی هؼادل هاضی بؼیذ ٍ فؼل ّوٌطیي ،هاضی استوراری :هْس اٍ ضا کٌار
گرفتِ ،تَسِ ّوی زاز( .فطضیس ٍضز.)63 :1391 ،
5-2فؼل ٍصفی هؼادل هاضی هطلق ٍ ّوٌطیي ،هاضی استوراری :تِ فطػاًِ ضسیس ٍ زض
لػثِ اضس ساوي ضذُ ٍ اظ احَال تا ذثط ،تِ ّط ٍلت خاًة ذٌدس هی ضفت (فطضیس ٍضز،
)63 :1391
 5-3فؼل ٍصفی هؼادل هاضی ًقلی ٍ فؼل ّوٌطیي هضارع اخباری :چَى ایي ذثط تِ
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ػیي الحیَُ ضسیس وِ پسضش گریختِ هی آیس ضاز ضس .گطیرتِ یؼٌی گطیرتِ است.
(فطضیس ٍضزٍ )64 :1391 ،حیسیاى واهیاض ًیع هؼتمس است وِ ّوطیِ لعٍها فؼل ٍغفی اظ
ًظط ظهاًی تا فؼل پایاًی هغاتمت ًوی وٌس .هثالً هوىي است فؼل ٍغفی تطگصضتِ زاللت
وٌس ٍ فؼل پایاًی تط هضاضع « :آًْا تاوٌَى تا ها ّوکاری ًکردُ ٍ اظ ایي تِ تؼس ّن ًوی
وٌٌس .ها لثالً زض ایي تاضُ صحبت کردُ ٍ اوٌَى ًَتت السام است» ٍ زض ازاهِ هی گَیس:
هؼوَالً زض غَضتی فؼل ٍغفی اظ ًظط ظهاى هی تَاًس تا فؼل پایاًی هغاتمت ًساضتِ تاضس وِ
ّواى تاضس یا تا لطیٌِ ای ّوطاُ تاضس :ها تِ ضوا تسیاض زحوت دادُ اها زیگط ًوی زّین.
تایس تِ زیسى اٍ ضفتِ یا تا اٍ غحثت وٌیسٍ( .حیسیاى واهیاض)39 :1383 ،
ایي هَضز غحیح هی تاضس چَى فؼل ٍغفی هی تَاًس تا ّط فؼل زیگطی وِ اظ لحاػ ظهاًی
تا ذَزش ّواٌّگی ًیستّ ،وٌطیي ضَز ٍ تیي فؼل ٍغفی ٍ فؼل پس اظ آى ،حطف ٍاٍ
یا حطٍف زیگط چٌاًىِ زض هثالْای تاال آهسُ است هثل «یا» «ٍ» ٍ «اها» هی تَاًس لطاض
گیطز ٍ اگط زلت ضَز زض توام ایي هَاضز وِ اظ فؼل ٍغفی ،تا ػٌَاى فؼل ،یاز ضسُ است
ّوگی افؼالی ّستٌس وِ لسوت زٍم یؼٌی ضٌاسِ ضاى تِ لطیٌِ حصف ضسُ است.
-6برابر بَدى فؼل ٍصفی از لحاظ زهاًی با فؼل ّوٌطیي :تؼضی اظ
زستَضًَیساى ،فؼل ٍغفی ضا اظ لحاػ ظهاًی ،تِ عَض واهل تا فؼل تؼس اظ آى تطاتط هی زاًٌس
ٍ هؼتمسًس وِ تؼس اظ فؼل ٍغفی ،فؼل تِ ّط ظهاى وِ تاضس ،فؼل ٍغفی ّن تِ ّواى ظهاى
تاٍیل هی ضَز .ایي ًظطیِ ًوی تَاًس ًظطیِ زضستی تاضس .چَى چٌاًىِ گفتین فؼل ٍغفی
زض غَضتی هی تَاًس خعء افؼال لطاضگیطز ٍ تِ خای فؼل اغلی تِ واض ضٍز وِ ٍلتی زض یه
خولِ ،تِ ٍسیلِ حطٍفی ،تِ فؼل زیگط زض خولِ هؼغَف هی ضَز خعء زٍهص ضا تِ لطیٌِ
هحصٍف تساًین ٍ گطًِ فؼلی وِ ذَزّ ،یچ ضىل هستملی ًساضز ٍ زض ٍالغ ّن اظ لحاػ ظاّط
ساذتاضی ٍ ّن اظ لحاػ هؼٌاییً ،الع ٍ ًیوِ توام استّ ،یچ ٍلت ًوی تَاًس هؼازل ٍ
تطاتط تا فؼل زیگطی وِ تِ ٍسیلِ حطف ضتظ تا آى ّوٌطیي ضسُ لطاض گیطز هثالً زض ایي
خولِ ای وِ ػثاسؼلی هَلَی ،هثال ظزُّ ،یچ ٍلت تطگطتِ تا تطٍز هؼازل ٍ تطاتط ًیست
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«ضایس ایطج اظ زتیطستاى برگطتِ تِ هسافطت تطٍز» (هَلَی )22-23 :1359 ،اٍالً
تطگطتِ ،فؼل ٍغفی ًیستٍ ،خِ ٍغفی است چَى ًمص ٍغفی زاضز زٍم ایٌىِ چَى
تطگطتِّ ،یچ ظهاى ذاغی ضا ًطاى ًوی زّس هسلواً ًوی تَاًس تا تطٍز وِ سَم ضرع هفطز
هضاضع التعاهی است ٍ زاضای ضرع ،ظهاى ٍ افطاز هی تاضس ،هؼازل ٍ تطاتط ضَز .تٌاتطایي
واضتطز ٍخِ ٍغفی ،زض خولِ تِ ایي ضىل واهالً اضتثاُ هی تاضس ٍ ایٌىِ فطضیس ٍضز ٍخِ
ٍغفی ضا هَاظی ٍ ّوساى ٍ ّوٌطیي تا فؼل تؼس اظ آى هی زاًس ٍ هؼتمس است فؼل ٍغفی،
فؼل خاًطیي یا فؼل هطتطن است (فطضیس ٍضزً )67-68 :1391 ،ظطیِ زضستی ًوی تاضس ٍ
فؼل ٍغفی (فؼلی وِ لسوت زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ است) فمظ هی تَاًس تا فؼل زیگط
زض خولِ ّوٌطیي ضَز وِ اظ لحاػ ظهاًی هثل ذَزش تاضس ٍ زض ایي غَضت هی تَاًس
هؼازل تا آى ّن تطَز ّن اظ ًظط هؼٌایی ٍ ّن اظ ًظط ساذتاضی؛ هثل :ػلی غصا خَردُ ٍ
تِ هسضسِ ضفتِ است وِ ذَضزُ فؼل ٍغفی است وِ خعء زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ است
ٍ هسلواً هی تَاًس تا ضفتِ استّ ،ن ّوٌطیي ٍ ّن هؼازل ٍ تطاتط ضَز ٍ ضایس ػلت ایٌىِ
ازیة عَسی هؼتمس تَزُ ظهاى فؼل ٍغفی ٍ فؼل ّوٌطیي ،الظم است ّواٌّگ تاضس تِ
ّویي زلیل تَزُ (ازیة عَسی )101 :1312 ،چَى فؼل ٍغفی ذَزش ّیچ ظهاًی ًساضز،
ًوی تَاًس ًِ تؼییي وٌٌسُ ظهاى تطای ذَز تاضس ٍ ًِ ظهاى تطای فؼل تؼس اظ ذَز ،پس تْتط
است وِ تا فؼلی وِ زض خولِ ّوٌطیي هی ضَز ّن ّواٌّگ تاضس ٍ ّن هؼازل ٍ ّواٌّگ
ٍ هؼازل ضسًص ّن فمظ اظ عطیك ٍخِ ٍغفی ای وِ خعء زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ وِ
تا فؼل واهل وِ خعء زٍهص حصف ًطسُّ ،وٌطیي ضَز.
ٍ-7جِ ٍصفی را فؼل ًذاًستي :تا تَخِ تِ هَاضزی وِ زض لثل شوط ضس هطرع هی
ضَز وِ ٍخِ ٍغفی هی تَاًس ساذتاضی هدعا اظ فؼل ٍغفی زاضتِ تاضس ٍ زض ٍالغ ٍخِ
ٍغفی ّواى است وِ زض خولِ هی تَاًس ًمص لیس حالت یا غفت ضا ایفا وٌس وِ غفت ّن
تِ  2غَضت تَز غفت فاػلی ٍ غفت هفؼَلی ٍ ٍخِ ٍغفی ّن زض غَضتی هی تَاًس
تثسیل تِ فؼل ضَز وِ خعء زٍهص تِ لطیٌِ حصف ضسُ تاضس وِ زض ایي غَضت هؼازل ٍ
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تطاتط تا فؼلی وِ پس اظ آى لطاض هی گیطز ضَز ٍ الثتِ ایي وِ تؼضی اظ زستَضًَیساىٍ ،خِ
ٍغفی ضا فؼل ًوی زاًٌس هی تَاًس زض تائیس ّویي هغلة تاضس ٍ ایٌىِ ایي  2ساذتاض،
هتفاٍت اظ ّوسیگط ّستٌس؛ چٌاًىِ زض زستَض ذعائلی ٍ هیط هیطاًی آهسُ استٍ« ،خِ ٍغفی
ضٍیِ فطٍظُ ئی» زض حمیمت فؼل ًیست تلىِ خولِ ٍاضُ ئی است وِ لیس حالت تِ ضواض هی
آیس » ٍ ّوچٌیي زض ایي وتاب آهسُ است وِ «زٍ ٍخِ ٍغفی ٍ هػسضی چَى هتَخِ
ضرع هتؼیي ًیست ٍخَُ غیط هتؼیي ًام زاضز ٍ زض حمیمت اظ اًَاع فؼل تِ ضواض ًوی آیس
(ذعائلی ٍ هیطهیطاًی  )120 -1351چَى فمظ تا تَخِ تِ ضطایغی وِ گفتِ ضس ،هی تَاًس
تثسیل تِ فؼل ٍغفی ضَز .زتیط سیالی ٍخِ ٍغفی ضا خعء افؼال ًوی زاًس ٍ هؼتمس است وِ
«ٍخِ ٍغفی» ّواًغَض وِ اظ ًاهص پیساست ،فؼل ًیست ٍغف است .اٍ تط ذالف تمیِ
زستَضًَیساى ،آى ضا تا افؼال زیگط ّوٌطیي لطاض ًوی زّس ٍ هؼتمس است وِ تِ خع  2هَضز
حصف تِ لطیٌِ ٍ حصف خعء زٍم سَم ضرع هفطز هاضی ًملی تسٍى لطیٌِ ،تِ واض تطزى
ٍخِ ٍغفی ،تِ خای فؼل خایع ًیست چَى ایي خعء تِ تٌْایی ًِ هی تَاًس ًَع هاضی ضا
هطرع وٌس ٍ ًِ زض ّط ًَع هاضی ،غیغِ آى ضا ًطاى زّس ٍ زض پایاى هی گَیس تِ واض
تطزى ٍخِ ٍغفی تِ خای هاضی هغلك ٍ استوطاضی ٍ هضاضع ،زض ول غلظ است چَى زض
ساذتي ایي افؼالّ ،یچ زذالتی ًساضز .اٍ ٍخِ ٍغفی ضا لثاس ًاساظی هی زاًس وِ ًاآگاّاى
تِ لاهت غیغِ ّای افؼال هی پَضاًٌس.
ٍ هثالی وِ اٍ هی ظًس ایي است« :ایي هَاضؼِ است وِ تٌسُ «ًَضتِ» تا تط ضای ػالی
ػطضِ افتس» ٍ «فطاش» تاز غثا ضا «گفتِ» تا فطش ظهطزیي تگستطاًس» وِ زض هثال اٍل
«است» تِ لطیٌِ حصف ضسُ است ٍ زض هثال زٍم ًیع «است» وِ خعء زٍم ٍ سَم ضرع
هفطز هاضی ًملی است تسٍى لطیٌِ حصف ضسُ است( .زتیط سیالی )43-47 :1352 ،ایي ًظط
زتیط سیالی ًظطیِ زضستی است الثتِ اٍ تایس ٍخِ ٍغفی ضا اظ فؼل ٍغفی هتوایع هی وطز ٍ
ایٌغَض تیاى هی وطز وِ فؼل ٍغفی خع زض ضطایظ حصف تِ لطیٌِ ًوی تَاًس تا فؼل زیگط زض
خولِ ،هؼازل ٍ تطاتط ضَز ٍ خعء فؼل تلمی گطزز  .چَى زض ضطایغی وِ فؼل حصف تِ لطیٌِ
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تاضس هی تَاًس تا فؼلی زیگط وِ زض خولِ تِ غَضت توام ٍ واهل آٍضزُ ضسُ است ّن
ّوٌطیي ضَز ٍ ّن تا آى هؼازل ٍ تطاتط لطاض زازُ ضَز.
بحث ٍ ًتیجِ گیری
تا تطضسی ًظطیات زستَض ًَیساى زض ضاتغِ تا ٍخِ ٍغفی هتَخِ هتفاٍت تَزى ًظطیاتطاى
زض ایي ضاتغِ هی ضَین ٍ ّوچٌیي زض هی یاتین وِ ایي ساذتاض ،ساذتاضی ساذتگی است
وِ هی تَاًس اظ ظتاًْای تیگاًِ هثل ظتاى فطاًسِ گطفتِ ضسُ تاضس .تِ ایي غَضت وِ ضٌاسِ
پایاًی آى وِ ًطاى زٌّسُ ضرع ٍ ظهاى اًدام فؼل است اظ آى گطفتِ ضسُ است وِ زض
ظتاى فطاًسِ ّن تِ ّویي غَضت است وِ ضٌاسِ پایاًی اظ آى حصف هی ضَز ٍ تِ خای آى
ضٌاسِ زیگطی اضافِ هی ضَز .اها زض ضاتغِ تا ایٌىِ  2ػٌَاى ٍخِ ٍغفی ٍ فؼل ٍغفی اظ
عطف زستَض ًَیساى اضائِ ضسُ ،عثك یافتِ ّا استٌثاط هی ضَز وِ ایي زٍ هی تَاًٌس
ساذتاضی هدعا ٍلی اظ لحاػ ظاّط ،ضثیِ تِ ّن زاضتِ تاضٌس .الثتِ تِ ایي غَضت وِ زض
اتتسا ٍخِ ٍغفی ضا زاضتِ این وِ زض خولًِ ،مص غفت یا لیس حالت ضا زاضتِ است وِ ایي
ّواى است وِ فطضیس ٍضز اظ آى تِ ضثِ فؼل ٍغفی یاز وطزُ است ٍ تا تَخِ تِ ایي وِ زض
خولًِ ،مص لیس حالت یا غفت ضا ایفا هی وطزُ پس اظ آى ًوی تَاًستِ ٍاٍ یا حطٍف ضتظ
زیگط ضثیِ تِ آى تیایس؛ ّوچٌاًىِ زض ظتاى گفتاضی ٍ ًَضتاضی ًیع ّیچ گاُ پس اظ لیس ٍ
غفت ،حطف ٍاٍ ًوی آٍضین؛ هثالً ًوی گَیین :ػلی تسیاض ذَب ٍ هی ًَیسس تلىِ هی
گَیین ػلی تسیاض ذَب هی ًَیسس .زض هَضز تؼسز ٍخِ ٍغفی ًیعّ ،ط زٍ حالت ضا هی تَاًین
زض خولِ زاضتِ تاضین تِ ایي غَضت وِ ّن یه ٍخِ ٍغفی ٍ ّن ٍخِ ٍغفی تِ غَضت
پطت سط ّن هی تَاًس تیایس وِ اظ لحاػ ظهاًی یا هی تَاًٌس ّوگی زض یه ظهاى ذاظ ضخ
زازُ تاضٌس ٍ یا ایٌىِ تِ غَضت پطت سط ّن تاضٌس.
هثالً ٍلتی هی گَئین استاز ًطستِ ،ردا بِ دٍش کطیذُ ،زضس هی زازٍ ،خِ ٍغفی
ًطستِ ٍ ضزا تِ زٍش وطیسُ وِ حالت فاػل ضا ًطاى هی زّس ّط زٍ زض یه ظهاى ٍ تا
ّن غَضت گطفتِ است یؼٌی استاز زض حالتی وِ ّن ًطستِ است ٍ ّن ضزا تِ زٍش
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وطیسُ ،زضس هی زاز ٍلی زض خولِ زاًطدَ ٍارد ضذُ ،سالم کردُ ،سط خای ذَز
ًطست ایي زٍ ٍخِ ٍاضز ضسُ ٍ سالم وطزُّ ،وعهاى غَضت ًگطفتِ اًس تلىِ زاًطدَ اٍل
ٍاضز ضسُ ٍ تؼس سالم وطزُ  ،سط خای ذَز ًطست وِ تایس تِ ایي ًىتِ تَخِ زاضتٍ .خِ
ٍغفی ّوچٌیي حالت زیگطی ّن زض خولِ زاضز وِ تِ غَضت ػثاضت چٌس ولوِ ای زض
خولِ هی آیس وِ زض ٍالغ ،ضىلی زیگط اظ آى تَزُ است.
تِ هطٍض ٍ تا گصضت ظهاىٍ ،خِ ٍغفی تثسیل تِ فؼل ٍغفی هی ضَز الثتِ چَى پس اظ آى
ّیچ ضٌاسِ ای ٍخَز ًساضز ٍ ّیچ ضرع ٍ ظهاًی ضا ًطاى ًوی زّسً ،وی تَاى هغلماً آى
ضا فؼل ًاهیس تلىِ فمظ زض غَضتی وِ زض خولِ عَضی لطاض زازُ ضَز وِ ضٌاسِ آى ضا حصف
تِ لطیٌِ زض ًظط تگیطین زض ایي غَضت هی تَاًین آى ضا تِ خای فؼل اغلی زض ًظط تگیطین
وِ زض ایي حالت زض خولِ ّن تا ٍاٍ ٍ ّن تسٍى آى هی تَاًس تیایس ٍ ّیچ هحسٍزیتی ًساضز.
هثالً زض خولِ ضوا لثالً ّوىاضی وطزُ ٍ اظ ایي تِ تؼس ّن هی وٌیس هی تیٌین وِ ضٌاسِ
«ایس» تِ لطیٌِ حصف ضسُ ٍلی هی تَاًین ّوىاضی وطزُ( ایس) ضا تِ خای فؼل اغلی لطاض
زّین ٍ تا هی وٌیس ّوٌطیي لطاض زّین ٍ حطف ٍاٍ تیي زٍ فؼلّ ،ن هی تَاًس تیایس ٍ ّن
ًیایس.
زض ضاتغِ تا ّوٌطیي لطاض زازى فؼل ٍغفی تا افؼال زیگط ،ایي حالت ٍخَز زاضز یؼٌی فؼل
ٍغفی وِ زض ٍالغ ًطاى زٌّسُ ّیچ ضرع ٍ ظهاًی ًیست ضا هی تَاًین تا ّوِ افؼال
ٍخَُ زیگط ّوٌطیي لطاض زّین ٍلی خاًطیي ًوی تَاًین لطاض زّین چَى تحث ّوٌطیٌی تا
تحث خاًطیٌی تفاٍت زاضز .زض تحث ّوٌطیٌی فؼل ٍغفی تا حطف ٍاٍ یا تسٍى آى زض وٌاض
افؼال زیگط لطاض هی گیطز( .الثتِ زض غَضتی وِ ضٌاسِ آى ضا تِ لطیٌِ زض شّي ذَز زض ًظط
تگیطین ) هثالً ٍلتی هی گَئین ػلی غصا ضا ذَضزُ ٍ تِ هسضسِ ضفتِ است تایس حتواً زض ًظط
زاضتِ تاضین وِ ضٌاسِ است آى تِ لطیٌِ حصف ضسُ است.
ٍلی زض هَضز خاًطیي یا هؼازل ٍ هساٍی لطاض زازى تا افؼال زیگط ،چٌیي اهىاًی ٍخَز ًساضز
ٍ ّیچ ٍلت ًوی تَاًس زض ساذتي فؼل زیگط وِ تِ ظهاى هاضی ،هضاضع  ،اهط یا هستمثل
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تاضس ًمص زاضتِ تاضس چَى ٍخِ ٍغفی ،ذَز ظاّطی ًاتوام اظ یه فؼل است ٍ ًطاى
زٌّسُ ّیچ ضرع ٍ ظهاًی ًیست ٍ هسلواً چَى ذَز فؼلی ًاتوام است ًوی تَاًس زض
ساذتي فؼلی زیگط وِ واهل است زذیل تاضس ًِ اظ لحاػ هؼٌایی ٍ ًِ اظ لحاػ ساذتواى
زستَضی؛ هثالً زض خولِ اٍ ػیٌىص ضا تط چطن ظزُ هغالؼِ هی وٌسّ ،یچ ٍلت ًوی تَاًین
ٍخِ ٍغفی تط چطن ظزُ وِ ًطاى زٌّسُ ّیچ ظهاًی ًیست ضا تا فؼل هغالؼِ هی وٌس وِ
هضاضع اذثاضی است ،هؼازل ٍ تطاتط لطاض زّین .تٌاتطایي ایي وِ فطضیس ٍضز یا زیگطاى فؼل
ٍغفی ضا فؼلی خاًطیي یا هطتطن هی ًاهٌس ٍ هؼتمسًس فؼل ٍغفی تا فؼل پس اظ آى
هَاظی ٍ ّوساى استً ،وی تَاًس ًظطیِ زضستی تاضس ٍ واضتطز آى تِ ایي ضىل زض خولِ،
ًازضست است .زض ضاتغِ تا تؼسز فؼل ٍغفی تاظ ّن تِ ایي ضطط وِ خعء زٍم آى ضا حصف تِ
لطیٌِ تساًین ،واضتطز آى ضا زض خولِ هی تَاًین زاضتِ تاضین.

هٌابغ:
-1اتَالماسوی ،هحسي ( ،)1375زستَض تاضیری ظتاى فاضسی ،تْطاى ،تَس.
-2احوسی(،تیطخٌسی) احوس ( ،)1354زستَض ظتاى فاضسی یا غطف ٍ ًحَ ،چاج پٌدن،
تْطاى.
-3ازیة عَسی ،)1312( ،زستَض ًَیي ،تْطاى.
-4اًعلی ،حسي ،)1346( ،زستَض ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،اضٍهیِ ،اًتطاضات اًعلی.
-5اًَضی ،حسي ٍ احوسی گیَی ،حسي ،)1376( ،زستَض ظتاى فاضسی  ،2تْطاى ،هَسسِ
فطٌّگی فاعوی.
-6تػاضی ،علؼت ،)1348( ،زستَض ظتاى فاضسی ،چاج زٍم ،تْطاى ،وتاتراًِ عَْضی.
-7تػیطیاى ،حویس ،)1390( ،زستَض ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،لن ،اًتطاضات تیي الوللی:
تطخوِ ٍ ًطط هػغفی .
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-8تْاض ،هله الطؼطا ،)1388( ،سثه ضٌاسی یا تاضید تغَض ًثط فاضسی خلس زٍم ،چاج سَم،
تْطاى ،اًتطاضات ظٍاض.
-9پطٍیي گٌاتازی ،هحوس ( ،)1333زستَض ظتاى فاضسی ،تْطاى ،چاج ػغایی.
-10پژٍُ ،هحوس ( ،)1346ضالَزُ ًحَ ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،تْطاى.
-11ذعائلی ،هحوس ٍ هیط هیطاًی ،سیس ضیاء السیي ( ،)1351زستَض ظتاى فاضسی (خاٍیساى)،
چاج اٍل.
-12ذیام پَض ،ػثسالطسَل( ،)1393زستَض ظتاى فاضسی ،چاج ّفسّن ،تثطیع ،اًتطاضات
ستَزُ.
-13زائی خَاز ،ضضا ،)1338( ،زستَض ظتاى فاضسی ٍ ضاٌّوای تدعیِ ٍ تطویة ،اغفْاى.
-14زتیط سیالی ،هحوس ( ،)1352زستَض ظتاى فاضسی ،چاج ضطن ،تْطاى ،تی ًا ،چاپراًِ
حیسضی.
-15ضٍایی ،هحوس ()1370؛ زستَض ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،اًتطاضات هَلف.
-16ضٍایی ،هحوس ٍ هؼػَهی گیَی ،خْاًگیط ،)1361( ،زستَض ظتاى فاضسی تِ اًضوام غس
تیت تدعیِ ٍ تطویة ،هغاتك تا ًظام خسیس آهَظضی ،چاج اٍل ،اًتطاضات ػلَی.
-17ضفائی ،احوس ،هثاًی ػلوی زستَض ظتاى فاضسی ( ،)1363چاج اٍل ،اًتطاضات ًَیي.
-18ضفیؼی ،هحوَز ،)1343( ،ضاٌّاهِ ٍ زستَض یا زستَض ظتاى فاضسی تط پایِ ضاٌّاهِ
فطزٍسی ،اًتطاضات ًیل.
-19ضْثاظی ،ػلی )1364( ،زستَض ظتاى فاضسی ًَیي ،چاج زٍم ،اًتطاضات افطاض.
-20غالحی ،پطٍیع ( ،)1371زستَض ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،اًتطاضات َّش ٍ اتتىاض.
-21غوػاهی ،هحوس ،)1346( ،پیطًَسّا ٍ پسًَسّای ظتاى فاضسی ،تْطاى ،اًتطاضات
هطؼل.
-22عالماًی ،سیس ووال ( ،)1348اغَل زستَض ظتاى فاضسی ضاهل غطف ٍ ًحَ ،تدعیِ ٍ
تطویة ،هفطزات ،چاج پٌدن ،اًتطاضات اهیط وثیط.
 ،)1343(....................-23هرتػط زستَض ظتاى فاضسی ،اغفْاى ،اًتطاضات هغثَػاتی ٍ
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وتاتفطٍضی هطؼل اغفْاى.
-24فطضیس ٍضز ،ذسطٍ ،)1391( ،فؼل ٍ گطٍُ فؼلی ٍ تحَل آى زض ظتاى فاضسی ،تْطاى،
چاج زٍم ،اًتطاضات سطٍش.
-25فیطٍظهٌصَّ ،ضٌگ ،هسیح فمیِ ،سطوطیىی ،هٌیژُ )1364( ،زستَض ظتاى فاضسی
(ضاٌّوای تدعیِ ٍ تطویة) ،تْطاى ،چاج اٍل ،اًتطاضات هَلفاى.
-26لطیة ،ػثسالؼظین ( ،)1321زستَض ظتاى فاضسی ،چاج ّفسّن.
-27لطیة ،ػثسالؼظینّ ،وایی ،خالل ،یاسوی ،ضضیس ،فطٍظاى فط ،تسیغ العهاى ٍ تْاض ،هله
الطؼطا( ،)1363زستَض ظتاى فاضسی  5استاز ،چاج پاضس ،اًتطاضات هطوعی.
-28هطىَض ،هحوس خَاز ،)1350( ،زستَض ًاهِ زض غطف ٍ ًحَ ظتاى فاضسی ،چاج ّفتن،
اًتطاضات هغثَػاتی ضطق.
-29هؼیٌیاى،هْسی ،)1369( ،زستَض ظتاى فاضسی تا تدعیِ ٍ تطویة لسم تِ لسم ،چاج
ضطن ،اًتطاضات هؼیٌیاى
-30هَلَی ،ػثاسؼلی ( ،)1359زستَض ظتاى فاضسی ،چاج اٍل ،اًتطاضات تاتاى.
ً-31اتل ذاًلطی ،پطٍیع ( ،)1373زستَض ظتاى فاضسی ،چاج سیعزّن ،اًتطاضات تَس.
ً-32اظوی ،حسي ( ،)1339زستَض ًَ یا ضاٌّوای تدعیِ ٍ تطویة خولِ ّای فاضسی،
تطٍخطز ،اًتطاضات هغثَػاتی ضطق
ًَ-33ضٍظی ،خْاًثرص ( ،)1373زستَض ظتاى ضٍاى ٍ ساذت ظتاى فاضسی اهطٍظی ،چاج
اٍل ،ضیطاظ ،اًتطاضات ضاّگطا
ٍ-34حیسیاى واهیاض ،تمی ،)1383( ،زستَض ظتاى فاضسی گفتاضی ،چاج اٍل ،تْطاى ،اًتطاضات
تیي الوللی الْسی.
ٍ-35حیسیاى واهیاض ٍ ػوطاًی ،غالهطضا ( ،)1380زستَض ظتاى فاضسی  ،1تْطاى ،اًتطاضات
سوت.
ٍ -36ظیي پَضً ،ازض ( ،)1375زستَض ظتاى فاضسی ،تْطاى ،اًتطاضات هؼیي
ٍ -37فایی ،ػثاسؼلی ( ،)1390زستَض واضتطزی هتي ازتی ،تْطاى ،اًتطاضات سري.
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-38یاض هحوسی ،لغف ا ،....واٍٍسی ،هحوَز ،غسیمی ،فیطٍظ ،)1370( ،تطضسی ًاضسائیْا ٍ
ًاّواٌّگیْای زستَض ظتاى فاضسی زض وتاتْای زٍضُ ضاٌّوایی ٍ زتیطستاى ،ضیطاظً ،طط
زاًطگاُ ضیطاظ.
-39یعزگطزی ،اهیط حسیي( ،همسهِ ًمثِ الوػسٍض)
-40یَسفی ،حسیي ػلی ،)1379( ،زستَض ظتاى فاضسی  ،2ٍ1چاج زٍم ،تْطاىً ،طط ضٍظگاض.

