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حاضش تِ تشسػی ػاخت تیٌا فشدی تا هحَسیت ٍجِ ،دسهثحج كفت دسچْاسکتاب دػتَس صتاى
فاسػی خیاهپَس ،دػتَس صتاى فاسػی اًَسی ،دػتَسصتاى فاسػی هـکَُ الذیٌی ٍ ػاخت صتاى فاسػی
خؼشٍ غالهقلی صادُ دس چاسچَب دػتَس ًؾام هٌذ ّلیذی تِ فشاًمؾ تیٌا فشدی هی پشداصد ّ ٍ .ذف
آى اػت تجَیضی ٍ تَكیفی تَدى گضاسُ ّا سا تِ کوک ٍجِ ًوایاى ػاصد .سٍؽ تِ کاس سفتِ دس ایي
پظٍّؾ  ،سٍؽ تحلیلی اػت .دس تمؼین تٌذی الؼام دػتَس اص حیج تایذی ٍ ًثایذی ،آى سا تِ
تجَیضی ٍ تَكیفی تمؼین کشدُ اًذ ٍ تـخیق آى اص ساُ تشسػی ٍجِ دس فثاسات هتي هوکي اػت
اص ایي هٌؾش تشسػی ٍجِ فعل تِ دسػتی هی تَاًذ ها سا تِ ًَؿ ًگاُ ًَیؼٌذگاى تِ اهش دػتَس سٌّوَى
تاؿذ.تٌاتشایي دس ایي همالِ تا ایي فٌلش کَؿؾ هی ؿَد تا چْاس دػتَس هزکَس تشسػی ٍ ًَؿ ًگاُ
ّشیک تاصًوَدُ ؿَد .دس ّش چْاس کتاب ٍجِ اخثاسی تیـتشیي تؼاهذ سا تِ خَد اختلاف دادُ اػت
ٍایي ًـاى اص آى داسد کِ هَلفاى کَؿیذُ اًذ اكَل ٍ لَافذ صتاى فاسػی سا تِ ؿکل هذٍى ٍ هٌؾن
اسائِ دٌّذ.اها تَجِ تِ هیضاى کاستشد ٍجِ التشاهی دسچْاس کتاب ًگشؽ تجَیضی یا تَكیفی تَدى
ٍاًقغاف پزیشی یا اًقغاف ًاپزیشی آًْاساًـاى هی دّذ کِ هی تَاى گفت فثذالشػَل خیاهپَستا
داؿتي تاالتشیي تؼاهذآهاسی دس ٍجِ التشاهی اص ًَؿ تایذی تجَیضی تَدى دػتَس خَد سا حاتت
ًوَدُ اػتٍ.ػاخت صتاى فاسػی غالهقلی صادُ کوتشیي ػْن سا اصٍجِ التشاهی داسا اػت.
کلید ٍاصُ:دػتَس صتاى فاسػیٍ ،جِ فقلٍ ،جِ اخثاسیٍ ،جِ التضاهیٍ ،جِ اهشی.

هقدهِ :
صتاى دػتگاّی اػت ًؾام هٌذ ٍ پیچیذُ کِ ّذف اكلی آى ایجاد استثاط ٍ اًتمال هفاّین اػت
.تحمك ایي اّذاف دس گشٍ فول تِ لَافذ ٍ لَاًیٌی اػت کِ سٍی ّن سفتِ دػتَس صتاى سا
ؿکل هی تخـذ  .دس ٍالـ دػتَس صتاى فاسػی تایذ تؼتشی فشاّن کٌذ تا تا تَكیف ایي لَافذ ،
تَاًایی تْشُ گیشی اص آى ؿکَفا گشدد .اگش ایي لَاًیي تِ ؿکل اجثاس تا اتضاس تحکن ٍ صٍس دس
پی اًتمال هفاّین تاؿذ ًـاى اص آى داسد کِ دس دػتَس فمظ یک ؿکل كحیح ٍجَد داسد ٍ
آى ّواى اػت کِ دػتَسًَیؼاى تذاى اؿاسُ هی کٌٌذ حال آًکِ دس دًیای اهشٍص چٌیي ًگشؿی
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،عشفذاس ًذاسد تِ ایي خاعش تجَیضی تَدى دػتَس هغشٍد گـتِ اػت .دػتَس ًَیؼاى ػٌتی جٌثِ
تجَیضی صتاى سا هَسد تَجِ لشاس دادًذ ٍ دس هماتل آًاى جشیاى ّای جذیذ دس دػتَس تِ ػوت
تَكیفی ًوَدى لَافذ ٍ لَاًیي هشتَط تِ دػتَس حشکت ًوَدًذ.
دس سٍاتظ ًحَی ،دس تشسػی دیذگاُ گَیٌذًُ ،مؾ ٍجِ 5تؼیاس تاحیشگزاس اػتً ٍ .گاُ
گَیٌذُ دس کل احش سا تاصگَ هی کٌذ دس ٍالـ ّوشاُ تا هقاًی کِ اص عشیك صتاى  ،تا سفایت
سٍاتظ ًحَی تشای هخاعة آؿکاس هی ؿَد  ،گَیٌذُ هی تَاًذ ًگشؽ ٍ دیذگاُ خَد سا ًؼثت
تِ گضاسُ ای کِ تیاى هی کٌذ تِ هخاعة اًتمال دّذ .فٌاكش دػتَسی دس ًحَ لادسًذ همَالت
هقٌایی ٍ رٌّیت ّش فشد سا تِ ؿیَُ ای خاف تِ ًوایؾ تگزاسًذ کِ ایي رٌّیت تحت فٌَاى
ٍجْیت  6دس پظٍّؾ ّای صیادی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ اػت .فافل دس همَلِ ٍجْیت
کبر تاصؿٌاػی ًمؾ ّا ٍ هقاًی ػاخت صتاًی سا آػاى هی کٌذ ،تِ گًَِ ای کِ تا تشسػی همَلِ
ٍجْیت  ،هی تَاى اص جٌثِ ّای سٍاى ؿٌاختی صتاى ٍ ػثک هَلف ،آگاّی دلیك تشی حاكل
کشد (.فتَحی )294: 1390 ،
دس ایي پظٍّؾ تِ کوک فٌلش ٍجِ بِ اػتخشاد جولِ ّای هثحج كفت پشداختِ این تا
دیذگاُ گَیٌذگاى سا دستاسُ لغقی تَدى  ،غیشلغقی تَدى یا اهشی تَدى فقل تشسػی کٌین  ٍ.تش
ایي اػاع تجَیضی ٍ تَكیفی تَدى تقاسیف کتاب سا هـخق ًوایین  .گفتٌی اػت کاستشد
ٍجَُ تش هثٌای هَلفِ ّای صتاى ؿٌاػی ّلیذی دس ػاخت تیٌافشدی هذ ًؾش اػت  .تذیي
تشتیة ها ٍجِ سا دس ػِ همَلِ اخببری ،التشاهی ٍاهزی دس هثحج كفت دس چْاسکتاب ،
دػتَس صتاى فاسػی دکتش خیاهپَس ،دػتَس صتاى فاسػی  2دکتش اًَسی دکتش گیَی  ،دػتَس
صتاى فاسػی دکتش هـکَُ الذیٌی ٍ ػاخت صتاى فاسػی دکتش خؼشٍ غالهقلی صادُ هَسد
تشسػی لشاس دادین ٍ تا تاکیذ تش فشاًمؾ تیٌا فشدی ،تجَیضی ٍ تَكیفی تَدى هثاحج ایي کتاب
ّا سا اسصیاتیٍ ،یافتِ ّا ساتِ ؿکل کوی ٍ دسكذی اسائِ ًوَدین.
mood
6 - modality
5-
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پیطیٌِ پضٍّص:
دس خلَف تحلیل هتَى فاسػی تش اػاع آهَصُ ّای صتاى ؿٌاػی ًمـگشا-ػیؼتوی هماالتی
ًَؿتِ ؿذُ اػت اص جولِ کاستشد آهَصُ ّای صتاى ؿٌاػی ًمـگشا دس تجضیِ ٍتحلیل هتَى ادتی
ًَ،ؿتِ فشدٍع آلاگل صادُ)1384( ،دس هجلِ داًـکذُ ادتیات ٍ فلَم اًؼاًی ،داًـگاُ
فشدٍػی هـْذ،ػال  38ؿواسُ  .149تحَل ٍجِ ًوبیی لْشهاى سهاى عَتی ٍهقٌای ؿة اص
دیذگاُ ًـاًِ ؿٌاػی اجتوافیًَ ،ؿتِ ًذا کاؽوی )1394( ،دس فللٌاهِ فلوی –پظٍّـی ًمذ
ادتی ،ع . 8ؽ .32اها دس دػتَس صتاى فاسػی تا ایي ًگشؽ کاسی كَست ًگشفتِ اػت.
سببى ضٌبسی ًقطگزا یب سیستوی

7

صتاى ؿٌاػی ًمؾ گشا یا صتاى ؿٌاػی کاس کشد گشا یکی اص سٍیکشدّای ًؾشی دس صتاى ؿٌاػی
اػت کِ دس هماتل صتاى ؿٌاػی كَست گشا لشاس هی گیشد.دس ایي سٍیکشد،تش ًمؾ ّای
اجتوافی ٍتافتی صتاى تاکیذ هی ؿَد.
فشدیٌاى دٍػَػَس 8صتاى ؿٌاع اّل طًَ ،اٍلیي کؼی اػت کِ تِ اًذیـِ ّای صتاى ؿٌاػی
ًَیي ؿکل دادٍ .دس دسع ّای داًـگاّی خَد تیي ػال ّای 1906تا1911صتاى ؿٌاػی سا تِ
سٍؽ فلوی اسائِ کشد.ػَػَس تیي صتاى ؿٌاػی دسصهاًی یاصتاى ؿٌاػی تاسیخی ٍصتاى ؿٌاػی
ّن صهاًی خغی لاعـ کـیذ ٍ .تاکیذکشد کِ ایي دًٍثایذ تاّن آهیختِ ؿَد.تاکیذ ػَػَس سٍی
جٌثِ دػتگاّی تَدى صتاى تافج ؿذ کِ صتاى ؿٌاػاى دس پی ػاخت ایي ًؾام
تشآیٌذ(.تاعٌی .)77-78 :1382،ػَػَس اًذیـِ ّای خَد سا تش هثٌای ًـاًِ پایِ گزاسی کشد ٍ
صتاى ؿٌاػاًی کِ تقذ اص اٍ آهذًذ جولِ سا هحَس تشسػی ّای خَد لشاس دادًذ.
اٍد پظٍّؾ ّای جولِ تٌیاد ،صتاى ؿٌاػی صایـی ًَ 9ام چاهؼکی 10اػت.اص ّواى ػال ّای
آغاصیي تفکش هتي تٌیاد دس صتاى ؿٌاػی سؿذ کشد.دسًتیجِ ًیوِ دٍم ػذُ تیؼتن ؿاّذ سؿذ دٍ
7 -functional

linguistics
de saussur

8 -F

9-generative
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ًگشؽ فام ٍاتؼتِ هتضاد ًؼثت تِ صتاى ّؼتین ،یکی ًگشؽ هثتٌی تش تثییي كَسی صتاى
ّوچَى پذیذُ ای دسٍى فشدی ٍ رٌّی ٍدیگشی ًگشؿی هثتٌی تش تثییي ًمؾ صتاى تِ هخاتِ
پذیذُ ای تیٌافشدی ٍاجتوافی.اص دِّ ؿلت تِ ایي ػَ پذیذُ هتي تِ فٌَاى ٍاحذ تشسػی
ٍتحلیل صتاى ؿٌاختی هَسدتَجِ لشاس گشفت ٍکاستشد صتاى ٍاسد للوشٍ ًؾشیِ پشداصی ّای
صتاًی ؿذ ٍتِ صٍدی جایگاّی دس خَس یافت .پظٍّؾ ّای گؼتشدُ جاهقِ ؿٌاػاى صتاى اص
جولِ تشى اػتایي ،لثاٍ،گاهپشص ٍ دیگشاى داًؾ ها سا اص کٌؾ هتماتل هیاى صتاى ٍجاهقِ تش
تٌیادی فلوی اػتَاس کشدً(.ک .کلواى ٍدیگشاى :1981هذسػی)1368یاکَتؼي تثییي تؼیاس
کاسآهذی اص کاسکشدّای صتاى تِ دػت داد(.یاکَتؼي)213-220 :1963ایي سٍیکشدّای
کاستشد ؿٌاػی آى لذس پشهایِ تَدًذ کِ آى سا تحت فٌَاى کاستشد ؿٌاػی صتاى دس کٌاس تحج
ّای صتاى ؿٌاػی لشاس دادًذ.پیاهذ هْن تش ایي تحَالت ،صایؾ ٍتالؾ آى دػتِ اص ًگشُ ّای
فوَهی صتاى ٍ ًؾشیِ ّای صتاى ؿٌاختی تَد کِ اص هٌؾشی کاستشدی تِ تواهی ػاحت ّای صتاى
هی ًگشیؼتٌذ.دس چاسچَب ّویي سّیافت کاستشد ؿٌاختی تِ صتاى تَد کِ ًگشُ ّای ًمؾ
گشای افشادی چَى هایکل ّلیذی  11ػاختِ ٍپشداختِ ؿذ(.هْاجش)6-13 :1376،
هـخلِ اكلی صتاى ؿٌاػی ػیؼتوی _ًمـی ً،مؾ ٍػیؼتن اػت کِ ّلیذی ایي هفَْم سا تِ
ّوشاُ هفَْم ػاختاس اص فشث ٍام گشفت.
فزاًقص بیٌبفزدی

12

چٌاًکِ گفتِ ؿذ دػتَس صتاى ًمـگشایی ًؾام تٌیاد ،هذلی اص دػتَس صتاى اػت کِ تَػظ هایکل
ّلیذی دس دِّ  1960تَػقِ یافت.اكغالح ًمـگشا تِ ًگشؽ ایي سٍیکشدصتاى ؿٌاػی تِ هقٌاٍ
هفَْم اؿاسُ داسدکِ صتاى سا تِ كَست تالفقل ٍدس تافت هَسد تشسػی لشاس هی دّذ ٍ ٍاحذ
هَسد هغالقِ آى ًیض تٌذ اػت .دػتَس ًؾام تٌیاد صتاى ،اص ػِ الیِ هقٌایی فشاًمؾ
n Chomsky

10 -

11 - M halliday
12- interpersonal metafuction
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اًذیـگاًی،13فشاًمؾ تیٌافشدی ٍفشاًمؾ هتٌی 14ؿکل هی گیشد.کِ دس ایي تخؾ تِ تشسػی
فشاًمؾ تیٌافشدی هی پشداصین.
دس چاسچَب ایي ًمؾ اص صتاى تشای تشلشاسی استثاط ٍ تٌؾین سٍاتظ اجتوافی اػتفادُ هی ؿَد
 .دس ایٌجا ًمؾ صتاى ،تٌْا هیاى ٍالقیت ّای دًیای تیشٍى ٍ دسٍى ًیؼت تلکِ تخـی اص تقاهل
تیي گَیٌذُ ٍ ؿًٌَذُ اػت .دس ٍالـ هی تَاى گفت صتاى دس ًمؾ اًذیـگاًی ،اًقکاع ٍ دس
ًمؾ تیٌافشدی ،کٌؾ15اػتّ(.لیذی ٍ حؼي)19: 1989،تا تشسػی فشاًمؾ تیٌا فشدی هَجَد
دس هتي ٍتثییي هیضاى فشاٍاًی آى هی تَاى اص ًگاُ ًَیؼٌذُ تِ هثحج هَسد ًؾش آگاُ ؿذ.
صتاى تِ کاستشد تشلشاسی ،حفؼ ٍتخثیت ٍتٌؾین سٍاتظ اجتوافی هی پشداصد .دس ایي ساػتا،
تخـی اص ّش هتي داللت تش کٌؾ هتماتل افشاد دسگیش دس استثاط داسد.دس ایي جا هقٌی ّوچَى
ؿکلی اص کٌؾ هغشح هی ؿَد ٍعی آى گَیٌذُ یا ًَیؼٌذُ تِ کوک صتاى ،فولی سا ًؼثت تِ
ؿًٌَذُ یا خَاًٌذُ كَست هی دّذّ(.لیذی)53 :1985،
هـاسکیي کٌؾ کالهی دس چاسچَب ًمؾ ّای استثاعی کِ صتاى خَد،آفشیذُ اػت تاّن
ساتغِ ای تشلشاس هی کٌٌذٍدس ایي ساتغِ ّش ایفاگش ًمؾ هی ؿَد:خثشی هی دّذ فشهاًی هی
دّذ ػَالی هی پشػذ ٍاًجام خذهاتی سا پیـٌْاد هی دّذ .دس ًتیجِ چْاس ًمؾ استثاعی پایِ
خَاّین داؿت کِ هثتٌی تش خثش دّی،پیـٌْاد خذهات،پشػؾ گشی ٍكذٍس فشهاى
ّؼتٌذّ.شیک اص ایي ًمؾ ّا حاهل یک کٌؾ اػت دس ًتیجِ چْاس کٌؾ کالهی پایِ کِ دس
استثاط صتاًی كَست هی گیشد فثاست اػت اص:خبز ،پیطٌْبد ،پزسص ،فزهبى.
ایي کِ ایي ًمؾ ّا چگًَِ تَصیـ هی ؿًَذ تؼتگی تِ چگًَگی تافت استثاط کالهی ٍجایگاُ
ّش یک اص هـاسکیي دس آى تافت داسد ٍایي ّوِ ًمؾ تیٌا فشدی صتاى سا سلن هی صًذ.

13 -ideational metafaction
14 - textual metafaction
15-action
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ایي کٌؾ کالهی دسالیِ ٍاطی دػتَسی صتاى تِ ٍػیلِ ػاختاس ٍجْی تٌذ تحمك هی یاتذ.تِ
فٌَاى هخال کٌص خبز ٍپزسص تِ ٍاػغِ ٍجِ اخببریٍ16کٌص فزهبى تِ ٍاػغِ ٍجِ
اهزی  17هتحمك هی ؿَد(.هْاجش)48-50: 1376،
اص ًؾش ّلیذی ،صتاى داسای ًمؾ ٍ کاسکشدّای هختلف دس جاهقِ ٍ پذیذُ ّای اجتوافی اػت
.اص ایي سٍی تا ایي سٍیکشد ،پذیذُ ّای صتاًی سا تشسػی هی کٌذ .دس ٍالـ سٍیکشد ًمـگشایی
ػقی داسد ّن خَد صتاى سا تِ عَس راتی تَضیح هی دّذ ٍ ّن ساتغِ آى سا تا ػاختاسّایی
چَى فشٌّگ ٍ جاهقِ تیاى کٌذ(.لیچ )76: 1988،
ٍجِ:
ٍجْییت ٍ ٍجِ فعل اص هثاحخی اػت کِ اص گزؿتِ هَسد تَجِ صتاى ؿٌاػاى دًیا ٍهَسد
فٌایت دػتَس ًَیؼاى صتاى فاسػی تَدُ اػت.الیٌض اؿاسُ هی کٌذ کِ ٍجْیت تِ ًگشؽ
ٍفمایذ هشدم دسهَسد گضاسُ ّای تیاى ؿذُ ًٍیض تِ ادات اختیاسی تَكیف ؿذُ تَػظ آى
گضاسُ ّا اؿاسُ داسد(.الیٌض)541 :1977،
دػتَس ًَیؼاى فاسػی ًیض ًؼثت تِ ٍجِ تقاسیف ًٍگشؽ ّای خاكی داسًذ.اص ًؾش خاًلشی
ٍجِ دس چْاس دػتِ ،عثمِ تٌذی هی ؿَدٍ:جِ اخببریٍ،جِ التشاهیٍ،18جِ اهزی
ٍ،جِ ضزطی.تقضی اص كیغِ ّای فعل تشای خثش دادى اص کاس ٍیاحالتی آٍسدُ هی ؿَد کِ
تِ آى ٍجِ اخببری هی گَیٌذ ٍّشگاُ ٍالـ ؿذى فقل هؼلن ًثاؿذ فقل اص ٍجِ التشاهی
تشسػی هی گشدد.فقلی کِ اص ٍجِ التشاهی اػت ّویـِ تِ دًثال فعل دیگش هی آیذ.كیغِ
ّایی کِ تشای فشهاى دادى یقٌی ٍاداؿتي کؼی تِ کاسی اػتقوال هی ؿَد ٍجِ اهشی اػت
ٍّشگاُ اًجام یافتي فعلی هـشٍط تِ ٍلَؿ فعلی دیگش تاؿذ ٍجِ ضزطی ًام داسد.ػپغ دٍ
ٍجِ ضزطی ٍ تزدیدی سا هختق ؿقش ًٍخش تضسگاى ادتیات فاسػی لذین هی
indicative mode
mode
18 -subjunctive mode
16 -

17 -imperative
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داًذ(.خاًلشی)142-154 :1377،اص ًؾش فشؿیذٍسد ٍجِ فعل كَست یا جٌثِ ای اص آى اػت
کِ تش اخببر،احتوبل،اهز،آرسٍ،توٌب،تبکید،اهید ٍتقضی اهَس دیگش داللت هی کٌذ ٍتش
ایي اػاع تِ ؿؾ ًَؿ ٍجِ هقتمذاػت کِ آى سا دس دٍ تخؾ هتلشف ٍغیش هتلشف دػتِ
تٌذی هی کٌذ (.فشؿیذٍسد)380: 1384،
هـکَُ الذیٌی تِ ًمل اص كادلی ٍاسطًگ هی آٍسد«:عٌصز ٍجِ تِ قطعی بَدى ٍغیز
قطعی بَدى ٍیب اهزی بَدى هفَْم جولِ اص ًؾش گَیٌذُ اؿاسُ داسد تش حؼة طسف
ػاخت جولِ فٌلش ٍجِ هوکي اػت اخببری ،اهزی یب التشاهی تاؿذٍ.جِ اخببری بِ
قطعی بَدى ٍ،جِ اهزی بِ تَصیِ،خَاّص،اهز یب ًْی ٍ ٍجِ التشاهی بِ غیز
قطعی بَدى هفَْم جولِ اؿاسُ داسد(.هـکَُ الذیٌی )68: 1391،
اص ًؾش ٍفایی فعل تِ افتثاس چگًَگی تیاى هفَْم اص حیج خبزی یااًجام فعلی تِ كَست
احتوبلی یب اهزی تَدى آى تش ػِ ٍجِ است :اخببری،التشاهی،اهزی(ٍفایی:1392،
)163اًَسی ٍگیَی ًیض ٍجِ فعل سا دس ػِ دػتِ اخببری،اهزی ٍالتشاهی دػتِ تٌذی
ًوَدُ اًذ.
دس صتاى ؿٌاػی هقاكش ،صهشُ گشاهشی «ٍجِ» سا صهشُ ای هی داًٌذ کِ تشای تیاى هٌاػثات
گَیٌذُ یا ًَیؼٌذُ تا عشص اجشای فولی کِ تَػظ فقل آهادُ هی ؿَد تِ کاس ؿَد ٍ تذیْی
اػت کِ ایي صهشُ ًیض تایذ هاًٌذ ّش صهشُ گشاهشی دیگش هٌحلشاً تا ٍػایل گشاهشی افادُ ؿَد.
تاسی ٍجِ فثاست اص هٌاػثات گَیٌذُ یا ًَیؼٌذُ ًؼثت تِ عشص اجشای فولی اػت کِ تَػظ
فعل تیاى هی ؿَدّ .شگاُ ایي هٌاػثات تا ٍػایل گشاهشی تیاى هی ؿَد صهشُ گشاهشی ٍجِ تِ
ٍجَد هی آیذ .تِ ایي تشتیة دیذُ هی ؿَد کِ دس صتاى فاسػی کًٌَی،تیؾ اص ػِ صهشُ
گشاهشی ٍجِ در افعبل هَجَد ًیؼت ٍ:جِ اخببریٍ،جِ التشاهی ٍ ٍجِ
اهزی(.ؿفاّی)88-89 : 1363،
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دس تشخی اص دػتَسّا تشای فعل ضص ٍجِ لائل ؿذُ اًذ :اخببری ،التشاهی ،اهزی،
ضزطی ،هصدری ٍٍصفی .اها ٍجِ ضزطی ًَفی اص ٍجِ التشاهی اػت ٍاػتمالل آى
هٌغمی تِ ًؾش ًوی سػذچَى ػاخت خاكی ًذاسد ٍ.جِ هصدری ًیض_تٌا تِ تقشیف دػتَس
ًَیؼاى آى اػت کِ فعل تِ كَست هلذس تیایذ-اكال فعل ًیؼت ٍاگش تخَاّین تشای آى
ٍجْی لائل ؿَین تایذ گفت اص ٍجِ التشاهی اػت صیشا یکی اص هفاّین التضام هاًٌذ لضٍم ٍ
اسادُ سا هی سػاًذ .دس ٍجِ ٍصفی تٌا تِ گفتِ ّواى دػتَس ًَیؼاى چَى فعل ّای هاضی
هغلك ،هضاسؿ اخثاسی،هؼتمثل ٍجض آى ّا تِ كَست كفت هفقَلی دس هی آیٌذ پغ ّواى
ٍجِ فعل تقذی سا داسًذ(.اًَسی ٍگیَی)72-73 :1377،
ؿکل گیشی ٍجِ کالم دس گشٍ فول فٌاكشی اػت کِ سٍی ّن سفتِ آى ّا سا عٌصز
ٍجِ 19هی ًاهین.
عٌصز ٍجِ
هْاجش دس کتاب تِ ػَی صتاى ؿٌاػی ؿقش ایٌگًَِ ،عٌصز ٍجِ سا تقشیف هی کٌذ:عٌصز
ٍجِ جایگاُ تثلَس تقاهل تیٌاهتٌی ٍتاحیش ٍتاحش دٍػَیِ اػت ٍػِ جضء فبعل ،عٌصز خَد
ایستبی فعل ٍ ادات ٍجِ ًوب 20سا دس تش هی گیشد.فافل یک گشٍُ اػوی یا یک ضویش
ؿخلی اػت کِ تِ لحاػ ؿخق ٍؿواس تا فعل ّن خَاًی داسد.
عٌصز خَدایستب ،فٌلشی اػت کِ گضاسُ سا هحذٍد هی کٌذٍ آى سا اص حالت اًتضاؿ دس هی
آٍسدٍگضاسُ تِ ٍاػغِ فول ایي فٌلش صهاى هٌذ ٍهَلقیت هٌذ هی ؿَد.ایي کاس تِ دٍ كَست
اًجام هی گیشد:سهبى ًوبیی ٍ ٍجِ ًوبیی.هٌؾَس اص صهاى ،صهاى حال ،آیٌذُ ٍگزؿتِ اػت
ٍ هٌؾَس اص ٍجِ ًوبیی تَجِ تِ سِ ٍجِ اخببری،التشاهی ٍاهزی هحؼَب هی
ؿَد.افعبل ٍجِ ًوبً 21یض دس تـخیق ٍجِ فعل هَحش اػت کِ هَسد تَجِ لشاس هی
element

19-mood

modal adjuncts
modal verbs

 2021 -
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گیشد.افعبل ٍجِ ًوب دػتِ ای اص فعل ّای غیش اكلی اػت کِ ّن اص لحاػ تجضیِ كَست
ٍّن اص لحاػ هقٌی تا فعل ّای هقیي هتفاٍت اػت هاًٌذ تایؼتي،تَاًؼتي(.تاعٌی-199 ،1354،
)194ایي افعبل سا هـکَُ الذیٌی فعل ًبقص هی داًذٍ اسطًگ قید هقشفی هی کٌذ.عٌصز
خَد ایستب هی تَاًذ تا گضیٌؾ یا فذم گضیٌؾ فٌلش ًفی ،اهکاًی دٍ لغثی سا تشای گضاسُ
فشاّن کٌذٍ.ػَیِ ای هخثت یا هٌفی تِ آى تذّذ اها هیاى ایي دٍ لغة ،پیَػتاسی ًیض ٍجَد
داسد کِ اهکاى ّای هیاًی تا دسجات هتفاٍت سا دس تش هی گیشد.کِ فثاستٌذ اص افعبل ٍجِ ًوب
ٍ ادات ٍجِ ًوب(.هْاجش)50-53 :1376،
رٍش تحقیق :
دس ایي پظٍّؾ اص سٍؽ تحلیلی اػتفادُ ؿذُ اػت  ٍ .سٍیکشد تحلیل آى  ،تا هاّیت کوی ٍ
کیفی تیاى هی ؿَد  .تذیٌلَست کِ اتتذا تِ اػتخشاد ٍجِ اص ًؾش کوی پشداختِ ٍ تحلیل
کیفی دادُ ّا سا ّوشاُ تا آهاس آٍسدُ این.
تجشیِ ٍ تحلیل:
آى چِ دس ایي اسصیاتی هَسد تَجِ لشاس گشفتِ اػت فثاست اػت اصًَ:ؿ بٌد کِ بِ
اخببری،التشاهی ٍاهزی تمؼین ؿذُ اػت .دس دس دػتَس خیاهپَس دس هثحج كفت 256
جولِ اػتخشاد گشدیذ ،دس کتاب دػتَس صتاى فاسػی 366، 2جولِ هَسد تشسػی لشاس گشفتِ
اػت  .دس دػتَس هـکَُ الذیٌی دس هثحج كفت 116جولِ اسصیاتی ؿذ.دس کتاب ػاخت صتاى
فاسػی 63جولِ هَسد تَجِ تَدُ اػت .دس اداهِ ًوًَِ ّایی اص ٍجِ اخببری ٍ،جِ التشاهی
ٍ ٍجِ اهزی دس چْاس کتاب رکش هی ؿَد ٍ تؼاهذ آهاسی اًَاع ٍجِ دس ایي جوالت تا
تحلیل ٍاػتخشاد دسكذ دس لالة جذٍل  ،هَسد تشسػی لشاس هی گیشد.دس ایي همالِ تالؽ
ًوَدین تا اص ساُ ٍجْیت تجَیضی ٍ تَكیفی تَدى دػتَسّای حاضش سا هـخق ًوایین.
کبربزد ٍجِ در دستَر سببى فبرسی دکتز خیبهپَر:
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ٍجِ دس ایي کتاب  ،تیـتش تِ ؿکل حبل اخببری دیذُ هی ؿَداص ًَؿ حبل اخببری
بی ًطبًِ .ایي ػاخت ؿاهل افعبلی اػت کِ تِ حبل اخببری داللت هی کٌٌذ ،فعل ّای
«اػت ،داسدّ،ؼت ً،یؼت »اص ایي ًَؿ ّؼتٌذٍ(.فایی)157: 1392 ،هاًٌذ :دس هخال ّای هزکَس
فمظ فشهَل لیذ داخلی كادق اػت ٍ،لی هخال ّایی ّن ّؼت کِ دس آًْا ّش دٍ فشهَل كذق
هی کٌذ(.ف ) 51یا ها دس صتاى خَد تشکیة تمییذی داسین کِ كذی پٌجاُ آى تا لیذ تشکیثی
اػت ًیاصی تِ ایي تکلفات ًذاسین( .ف )52
حبل اخببری ببًطبًِ ًیض دس هثحج ٍجِ اخببری  ،اص ًؾش جایگاُ دس ستثِ دٍم لشاس هی
گیشد.هاًٌذ  ٍ :آى كفتی اػت کِ ًؼثت سا هی سػاًذ یا دس صتاى فشاًؼِ ًیض تقضی اص اػن ّا تِ
سًگ داللت هی کٌٌذ(.ف )52
ایي ٍجِ گاّی تِ ؿکل گزؿتِ هغلك هی آیذ هاًٌذ :چٌاًکِ دس هخال ّای گزؿتِ دیذین( .ف
)65گاّی تِ ؿکل فقل آیٌذُ .هاًٌذ :ضویش هَكَف ٍ کلوِ هاتقذ ٍكف اٍ خَاّذ تَد(.ف
)65
ٍجِ اخببری گاّی دس لالة فعل حبل اخببری تا حزف ًـاًِ «هی » ؿکل هی گیشد.
هاًٌذ :كفت هفقَلی دس حال تشکیة گاّی هاًٌذ كفت فافلی تخفیف یاتذ تذیي ؿکل کِ
جضء دٍم آى تِ كَست فقل اهش دس آیذ(.ف )57
ٍجِ التشاهی دس ایي کتاب تیـتش تا فعل گذضتِ التشاهی تِ چـن هی خَسد .هاًٌذ ٍ :ؿایذ
اص ایي لثیل تَدُ تاؿذ ف  .55یا كفت لیاػی كفتی اػت کِ اص سٍی لافذُ ػاختِ ؿذُ
تاؿذ(.ف )55
یکی دیگش اص فعل ّبیی کِ در ٍجِ التشاهی هحؼَع تِ ًؾش هی سػذ فعل ٍجْی
اػت.هـکَُ الذیٌی تِ ًمل اص تاعٌی هی آٍسد  :تِ دػتِ ای اص فعل ّبی غیز ٍجْی (غیز
ٍاصگبًی )کِ ّن اص لحاػ تجضیِ كَست ٍّن اص لحاػ هقٌی تا فعل ّبی هعیي هتفاٍت
اػت فعل ٍجْی گفتِ هی ؿَد(.هـکَُ الذیٌی )131 : 1391،
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خیاهپَس اص دٍ فعل ٍجْی هی تَاًذ ٍ تایذ تا تاالتشیي تؼاهذ دس هثحج ٍجِ التشاهی
اػتفادُ ًوَدُ اػت.کِ دس صیش ًوًَِ ّایی سا جْت سٍؿٌگشی هتي هی آٍسین .
کبربزد فعل ٍجْی اس ًَع ببیدی:
ایي ؿکل اص فعل ٍجْی تیـتش تشای اجثاس ٍ تاکیذ اػت ًٍـاى اص لغقیت داسد .هاًٌذ :هی
تیٌین کِ سفت دس همام هؼٌذالیْی اػت ٍ تایذ اػن تاؿذ  ،هؼٌذ الیِ تَدى سفت ؿثِ تشداس ًیؼت
پغ ًثایذ فقل تاؿذ(.ف  )53یا ًثایذ تیي ضویش ٍ اػن فاكلِ تاؿذ یا دس تشکیة تذلی هقوَالٌ
هاتیي تذل ٍ هثذل هٌِ ٍلفِ گًَِ یی تایذ تاؿذ(.ف )52
کبربزد فعل ٍجْی اس ًَع هی تَاًد :
اص فعل ّبی ٍجْی دیگشی اػت کِ خیاهپَس تِ آى تَجِ داسد  .هاًٌذ ٍ :لتی کِ كفت
جای اػن سا تگیشد هی تَاًذ دیگش حاالت اػن سا ًیض داؿتِ تاؿذ(ف  )66یا ضویش هي هی
تَاًذ تِ تٌْایی ٍكف «گذای » تاؿذ ٍ هی تَاًذ هفقَل غیش كشیح «چَ »تَدُ هجوَفاٌتشای
«گذای » ٍكفی تـکیل تذّذ(.ف )65
یکی دیگش اص کاسکشدّایی کِ دس ٍجِ التشاهی تا تؼاهذ تاال دیذُ هی ؿَد ؿکل ضزطی
آى اػت.هاًٌذ  :اگش یک سا لیذ تگیشین دس هقغَف ٍ هقغَف فلیِ تجاًغ حاكل هی
ؿَد(.ف )67یا اگش اػن حالت فافلی داؿتِ تاؿذ فقل کِ دس جولِ ّؼت تاتـ ضویش هی
گشدد .یا ٍكف ّویـِ هفشد اػت اگشچِ هَكَف جوـ تاؿذ (.ف )61
گاّی ٍجِ التشاهی دس لالة فقل حبل التشاهی هی آیذ.هاًٌذ :فقل سا اگش دس هماهی تثیٌین
کِ اختلاف تِ هؼٌذالیِ داسد فَسی حکن هی کٌین کِ هؼٌذالیِ اػت (.ف  )50گاّی ًیض تِ
كَست حبل التشاهی تا حزف «ب » دس اتتذای آى هی آیذ هاًٌذ :چَى تخَاٌّذ هَكَف سا
دس كفت تش دیگشی تشتشی دٌّذ دس آخش كفت لفؼ «تش» هی افضایٌذ (.ف  )59یا تشای همیذ
ػاختي اػن تشکیة هخلَكی اػت تِ ًام تشکیة تمییذی  ٍ ،آى ایٌکِ آخش اػن سا کؼشُ
دادُ کلوِ یی اص كفت یا اػن تذٍ هلحك ػاصًذ تا اٍ سا همیذ ًوایذ(.ف )50
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ایٌک ًوًَِ ّایی اص کاستشد ٍجَُ دس گضاسُ ّای ایي کتاب (اص آى جا کِ دس ایي همالِ ،
هجالی تشای گٌجاًذى توام جولِ ّای هثحج هَسد ًؾشٍ ،جَد ًذاسد تِ تیاى چٌذ جولِ اص ّش
احش اکتفا هی ًوایین ٍ هاتمی سا تِ كَست تؼاهذ آهاسی دس جذٍل رکش هی کٌین).
ٍجِ اخببری :
چٌاًکِ گفتِ ؿذ كفت کلوِ ای اػت کِ تخلَف تشای همیذ ػاختي اػن ٍضـ ؿذُ
تاؿذ.چٌاًکِ هی تیٌین ّشیک اص کلوِ « خَب ٍ فلی » لیذ اػت صیشا ّش دٍ سا اص اعالق تیشٍى
هی آٍسًذ ( .ف )50
تشای همیذ ػاختي اػن تشکیة هخلَكی اػت تٌام تشکیة تمییذی ( .ف )50
كفت  ،اػن سا تمیذ داخلی همیذ هی ػاصد ٍ لیذ خاسجی هخلَف هضاف الیِ اػت  ( .ف
) 50
ٍكف هغلك هقوَال تقذاص هَكَف هی آیذ ( .ف ) 60
هملَد اص لیاػی آى اػت کِ ّوِ ًؾایش آى كیغِ هـتشکی داسًذ کِ تش آى كیغِ ػاختِ ؿذُ
اًذ ( .ف ) 55
ٍجِ التشاهی :
هوکي اػت گَیٌذُ لیذ سا لیذ داخلی تگیشد یا اص ساُ ًؼثت افن تِ اخق هٌؾَسؽ لیذ
خاسجی تاؿذ هـشٍط تِ ایٌکِ ایي دٍ اػن دس هلذاق یکی تاؿٌذ تا فشهَل لیذ داخلی تتَاًذ
دس آًجا كذق کٌذ  ( .ف ) 51
تایذ اضافِ کشد کِ « ٍكف » گاّی اص تشکیة تمییذی خاسد اػت  ( .ف ) 55
اگش هَكَف فشتی ٍ هًَج تاؿذ تْتش آى اػت کِ ٍكف هزکش آٍسدُ ؿَد ( .ف ) 61
چَى تخَاٌّذ دس كفتی تشتشی هَكَف سا تشّوِ دیگشاى تیاى ًوایٌذ دس آخش آى كفت لفؼ
«تشیي » هی افضایٌذ ( .ف ) 59
ٍلتیکِ كفت جای اػن سا تگیشد هی تَاًذ دیگش حاالت اػن سا ًیض داؿتِ تاؿذ  ( .ف ) 66
کبربزد ٍجِ در دستَر سببى فبرسی  2دکتز اًَری ٍ دکتز گیَی
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اًَسی ٍ گیَی دس کتاب دػتَس صتاى فاسػی تِ دٍ ٍجِ اخببری ٍ التشاهی تَجِ
داسد.فعل حبل اخببری بب ًطبًِ ،تاالتشیي هیضاى سا اص ًؾش کوی تِ خَد اختلاف دادُ
اػت.هاًٌذ  :اػوی کِ كفت دستاسُ آى تَضیح هی دّذ هَكَف ًاهیذُ هی ؿَد .یا كفت
تیاًی  ،كفتی اػت کِ ّوشاُ اػن ٍ اغلة پغ اص آى هی آیذ ٍ اػن تا کؼشُ تذاى افضٍدُ هی
ؿَد (.ف ٍ)132جِ اخببری گاّی تِ ؿکل حبل اخببری بی ًطبًِ هی آیذ هاًٌذ :
جاهذ كفتی اػت کِ اص تي فقل گشفتِ ًـذُ تاؿذ( .ف  )153یا تشخی اص كفات هکشس یا
هشکة فمظ دس ًمؾ لیذی اػتقوال داسًذ( .ف )170گاّی تِ ؿکل گزؿتِ ًملی هی آیذ
هاًٌذ  :چٌاى کِ هی تیٌین «داًـوٌذ » دس جولِ ّای تاال ًمؾ ّای اػن سا پزیشفتِ اػت (.ف
)169گاّی تِ كَست حال اخثاسی تا حزف « هی » دس اتتذای آى دیذُ هی ؿَد .هاًٌذ :كفت
پشػـی  ،كفتی اػت کِ تا آى اص ًَؿ یا چگًَگی یا همذاس هَكَف پشػؾ کٌٌذ( .ف )165
ٍجِ التشاهی دس ایي کتاب تیـتش تا کاسکشد ضزط تِ چـن هی خَسد .هاًٌذ :اگش كفت تیاًی
تِ جای اػن ًـیٌذ هاًٌذ اػن جوـ تؼتِ هی ؿَد (.ف  ) 169یا كفت اؿاسُ دس اكل دٍ لفؼ
«ایي ٍ آى » ّؼتٌذ ٍلتی کِ ّوشاُ اػن تیایٌذ ٍ تذاى اؿاسُ کٌٌذ(.ف  )159کبرکزد ببیدی
ٍجِ التشاهی ًیض دس ایي هثحج دیذُ هی ؿَد .هاًٌذ كفت هفقَلی اكَالٌ تایذ اص فقل هتقذی
ػاختِ ؿَد ًِ الصم  (.ف )139ایي ؿکل اص کاسکشد دس ٍالـ تشای اهز ٍ اجببر اػتقوال هی
گشدد.
ٍجِ التشاهی گاّی دس لالة فعل گذضتِ التشاهی هی آیذ .هاًٌذ  :اگش هَكَفی چٌذ
كفت تیاًی داؿتِ تاؿذ (.ف  ٍ)170گاّی تِ كَست حال التضاهی هاًٌذ :ػِ کلوِ ًخؼت
،اٍل ،آخش کِ كفت تشتیثی ّؼتٌذ اگش تِ ّویي كَست تیایٌذ هقوَال پغ اص هَكَف لشاس
هی گیشًذ (.ف )175
فعل ٍجْی تَاًستي ًیض دس ٍجِ التشاهی جوالت ایي کتاب دیذُ هی ؿَد.کِ گاّی
اهکبى ٍ تَاًبیی ٍقَع فعل سا هی سػاًذ هاًٌذ  :دس هیاى كفت ٍ هَكَف هی تَاًین یای
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ًکشُ تیاٍسین (.ف  ٍ ) 171گاّی قطعیت فعل سا تیاى هی کٌذ .هاًٌذ :فالٍُ تش الؼام تاال
تشکیثات دیگشی ًیض ّؼت کِ آًْا سا دس ؿواس گشٍُ ٍكفی هی تَاى ؿوشد (.ف ٍ )152جِ
اهشی دس ایي کتاب دس هثحج كفت ػِ هَسد تَدُ اػت کِ تثـتش جٌثِ تَكیِ داسد .هاًٌذ  :تِ
جولِ ّای صیش تَجِ کٌیذ(.ف ) 132
دس اداهِ ًوًَِ ّایی اص ٍجَُ اخببری  ،التشاهی ٍ اهزی سا دػتَس صتاى فاسػی اًَسی ٍ
گیَی رکش هی ًوایین .
ٍجِ اخببری :
ایٌک اص دیذگاُ ًخؼتیي ،یقٌی تِ فٌَاى یکی اص الؼام ّفتگاًِ کلوِ  ،كفت ٍ الؼام آى سا
تشسػی هی کٌین  ( .ف )132
كفت تیاًی كفتی اػت کِ ّوشاُ اػن ٍ اغلة پغ اص آى هی آیذ ٍ اػن تا کؼشُ تذاى افضٍدُ
هی ؿَد ( .ف ) 132
كفت ػادُ کِ تٌْا چگًَگی ٍ خلَكیت هَكَف سا هی سػاًذ  ( .ف ) 133
كفت فافلی هقٌی فافلیت داسد یقٌی تش اًجام دٌّذُ کاس یا داسًذُ ٍ پزیشًذُ حالت داللت هی
کٌذ ( .ف )133
گاّی ػاخت فقل اهش تِ تٌْایی یا تِ كَست تشکیة تا کلوِ یا فقل اهش دیگش ًَفی كفت
فافلی هی ػاصد کِ تیـتش هخلَف صتاى هحاٍسُ اػت  ( .ف ) 135
ٍجِ التشاهی :
ایي ٍ آى ٍلتی کِ ّوشاُ هَكَفٌذ ّویـِ هفشد هی آیٌذ  ،خَاُ هَكَف هفشد تاؿٌذ خَاُ
جوـ اها اگش تِ جای هَكَف ًـیٌٌذ هاًٌذ كفات تیاًی جوـ ًیض تؼتِ هی ؿًَذ  ( .ف ) 160
اگش كَست یک تاؿذ گاّی اٍل هخشد سا هی آٍسًذ ( .ف ) 164
اگش هَكَفی چٌذ كفت تیاًی داؿتِ تاؿذ یا چٌذ كفت تیاًی تا ّن دس ًمؾ هؼٌذی یا جضء
آى تِ کاس سًٍذ هقوَالً تِ ػِ كَست هی آیٌذ  ( .ف ) 170
دس هیاى كفت ٍ هَكَف هی تَاًین یای ًکشُ تیاٍسین  ( .ف ) 171
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اگش اًَاؿ كفت ّای ؿواسؿی هاًٌذ كفت ّای تیاًی تِ جای اػن تٌـیٌذ یقٌی تا حزف هقذٍد
جاًـیي آى ؿًَذ دس اًَاؿ ًمؾ ّای اػن تِ کاس هی سًٍذ  ( .ف ) 176
ٍجِ اهزی دس ایي کتاب دس هثحج كفت ،فمظ دس جولِ «تِ جولِ ّای صیش تَجِ کٌیذ
»آهذُ کِ ػِ تاس تکشاس ؿذُ اػت.
کبربزد ٍجِ در کتبة دستَر سببى فبرسی دکتز هطکَُ الدیٌی :
ٍجِ اخببری دس دػتَس صتاى فاسػی هـکَُ الذیٌی تیـتش تِ كَست حبل اخببری ًوَد
یافتِ اػت  .هاًٌذ  :تشسػی ٍاطگاى صتاى فاسػی ًـاى هی دّذ تِ دػتِ ای اص ٍاطُ ّا کِ اص
لحاػ هقٌایی تش حالت یا چگًَگی اؿاسُ هی کٌٌذ ٍ اص لحاػ ػاختَاطی یا تکَاطّای
تلشیفی تشتش ٍ تشتشیي كَست ّای كشفی پذیذ هی آٍسًذ كفت گفتِ هی ؿَد(.ف )184
ٍجِ التشاهی دس ایي کتاب تیـتش تافعل «هوکي است »هی آیذ کِ تیاًگش احتوبل
ٍقَع فعل اػت هاًٌذ  :یا تِ ایي ػثة کِ اص لحاػ هقٌایی كفت تِ چگًَگی یا حالت اؿاسُ
هی کٌذ ،هوکي اػت تِ ّوشاُ اػن ّای هتفاٍت تِ کاس سٍد(.ف  )185گاّی فعل حبل
التشاهی تذٍى ًـاًِ «ب »دس ٍجِ التضاهی دیذُ هی ؿَد  .هاًٌذ  :گشٍُ كفتی هوکي اػت تِ
كَست تٌْا یک كفت ؽاّش ؿَد( .ف )183
ٍجِ اهزی تیـتش جٌثِ تَكیِ داسد .هاًٌذ  :تِ كَست ّای ًادسػت تَجِ کٌیذ( .ف )185
دس اداهِ ًوًَِ ّایی اص کبربزد ٍجَُ دس جولِ ّای کتاب دػتَس صتاى فاسػی هـکَُ الذیٌی
تیاى هی ؿَد .
ٍجِ اخببری :
تِ سؿتِ ای اص ٍاطُ ّا کِ تِ كَست گشٍُ یا ّؼتِ كفت تِ کاس هی سٍد گشٍُ گفتِ هی ؿَد
 (.ف )183
گشٍُ كفتی تا سٍاتظ دػتَسی هتفاٍت دس گشٍُ اػوی  ،گشٍُ فقلی ٍ گشٍُ كفتی تِ کاس هی
سٍد )186(.
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دػتِ ی دیگش ٍاطُ ّای كفت تِ حالت ّای دسجِ ای اؿاسُ هی کٌذ ٍ تٌاتشایي دسجات
هتفاٍت سا ًیض ؿاهل هی ؿَد (.ف )186
ٍاتؼتِ تـثیْی ًَفی ٍاتؼتِ ی كفتی اػت کِ تیاًگش ؿثاّت اػن دسجایگاُ ّؼتِ تِ اػن
دسجایگاُ ٍاتؼتِ اػت (.ف )159
هتون كفت هقوَالً تِ دًثال كفت تِ کاس هی سٍد (.ف )160
دس ًضدیک تشیي جایگاُ پغ اص اػن ٍاتؼتِ كفتی ( گشٍُ كفتی ) ؽاّش هی ؿَد ( .ف )157
كفت تا اػن جوـ  ،تذٍى ًـاًِ جوـ ؽاّش هی ؿَد (.ف )158
اػن دس جایگاُ ٍاتؼتِ كفتی گؼتشؽ ًحَی ًوی پزیشد ٍ دس ٍالـ تاساتغِ دػتَسی كفت
ؽاّش هی ؿَد  (.ف)158
ٍجِ التشاهی :
هوکي اػت دس گشٍُ كفتی پیؾ اص كفت  ،حشف کوی یا حشف دسجِ ٍ تِ دًثال آى گشٍُ
اػوی  ،گشٍُ حشف اضافِ ای یا گشٍُ كفتی تا ساتغِ ی هتون تِ کاس سٍد (.ف )181
تٌاتشایي گشٍُ كفتی هوکي اػت تِ كَست تٌْا یک كفت ًیض ؽاّش ؿَد  (.ف )183
هوکي اػت گشٍُ كفتی تا ساتغِ ی دػتَسی ٍاتؼتِ ی كفتی دس گشٍُ اػوی تِ کاس سٍد
(.ف )186
تش ایي اػاع اص لحاػ ًحَی هی تَاًذ گؼتشؽ یاتذ (.ف )158
تاایي حال ّشیک اص آى ّا هوکي اػت تِ کاس ًشٍد ٍ دس ًتیجِ ٍاتؼتِ تقذی ًضدیک تش تِ اػن
لشاس گیشد(.ف)157
هوکي اػت گشٍُ كفتی تاساتغِ دػتَسی هتون تِ دًثال كفت دس گشٍُ كفتی تضسگتش تِ کاس
سٍد ( .ف )187
گشٍُ كفتی هوکي اػت تا سٍاتظ دػتَسی هتفاٍت دس جولِ تِ کاس سٍد ( .ف )187
تجضیِ سٍػاختی چٌذگاًِ گشٍُ كفتی سا تِ كَست صیش هی تَاى ًـاى داد ( .ف )161
ٍجِ اهزی :

تشسػی ٍجْیت سٍؿی دس تاصًوَد تجَیضی ٍ تَكیفی تَدى چْاس دػتَسصتاى فاسػی

125

تِ ًوًَِ ّای ()7تَجِ کٌیذ :جَاًاى ػشهایِ ّای کـَسًذ( .جَاى،اػن)(ف )185
تِ كَست ّای ًادسػت ف  11تَجِ کٌیذ :صًذُ تش  ،هًَج تشیي ،خاهَؿی تش (ف )185
کبربزد ٍجِ در سبخت سببى فبرسی غالهعلی سادُ :
ٍجِ اخببری دس کتاب ػاخت صتاى فاسػی غالهقلی صادُ تیـتش دس لالة فعل حبل
اخببری بی ًطبًِ آهذُ اػت .هاًٌذ  :غیش دػتَسی تَدى جولِ ّا دال تشایي اػت کِ حضَس
گشٍُ ّای كفتی فَق دس ایي جولِ ّا الضاهی اػت یقٌی آًْا هتون هفقَل ّؼتٌذ (.ف )109
ٍجِ التشاهی بب فعل ٍجْی تَاًستي تِ چـن هی خَسد کِ احتوبل ٍ اهکبى ٍقَع
فعل سا ًـاى هی دّذ .هاًٌذ ّ :ش فٌلش ٍاطگاًی ای کِ تَصیـ آى تِ ػاى ٍاطُ ّای هـخق
ؿذُ تا حشٍف هَسب دس تاال تاؿذ كفت اػت یقٌی آى فٌلش ٍاطگاًی کِ تتَاًذ جایگضیي
ایي ٍاطُ ّا ؿَد كفت اػت .یا گشٍُ اػوی هی تَاًذ تِ هٌضلِ هتون هفقَل فول ًوایذ(.ف
ّ)47واى عَس کِ هی تیٌیذ فعل تَاًستي دس جلَ فقل ٍاطگاًی آهذُ اػت ٍ اهکبى ٍقَع
فعل سا هی سػاًذ.
دس ٍجِ التشاهی جولِ ّا ،هی تیٌین کِ ٍقَع فعل غیز حتوی اػت ٍ لاعقیتی دس آى
دیذُ ًوی ؿَد .الثتِ دس ٍجِ التشاهی جوالت کتاب ػاخت صتاى فاسػی ببید ٍ اجببر ٍ
ضزطی گَیی دیذُ ًوی ؿَد ٍّش چِ ّؼت تَاًبیی بِ اًجبم رسبًدى فعل اػت.
ًوًَِ ّایی اص ٍجِ اخببری  ،التشاهی ٍ اهزی دس کتاب ػاخت صتاى فاسػی غالهقلی
صادُ:
ٍجِ اخببری :
یکی دیگش اص همَلِ ّای گشٍّی  ،گشٍُ كفتی اػت کِ پیؾ اص ایي ًیض هقشفی ؿذُ اػت
ً.خؼت ػاخت ایي گشٍُ سا هَسد تشسػی لشاس هی دّین ٍ پغ اص آى تِ تَكیف ًمؾ ّای آى
هی پشداصین ( .ف )107
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گشٍُ كفتی دس صتاى فاسػی ػاختی ًؼثتاً ػادُ داسد کِ اص یک كفت ٍ ٍاتؼتِ پیـیي یا پؼیي
آى تـکیل هی یاتذ ّواى گًَِ کِ فٌَاى ایي گشٍُ هٌقکغ هی کٌذ ّ ،ؼتِ گشٍُ كفتی ،
یک كفت اػت (.ف )107
گشٍُ كفتی دس جولِ ػِ ًَؿ ًمؾ ایفا هی کٌذ (.ف )108
ایي ًَؿ ًمؾ سا تذیي لحاػ کِ هفَْم آى هفَْم ًْاد سا کاهل هی کٌذ هتون ًْاد گَیٌذ .
اكغالح هؼٌذ یا هتون ًْاد دس ٍالـ تش ایي ًَؿ ًمؾ ًحَی داللت داسد (.ف )109
ّوِ كفت ّا لاتل دسجِ تٌذی ًیؼتٌذ( .ف)47
غیش دػتَسی تَدى جولِ ّا دال تش ایي اػت کِ حضَس گشٍُ ّای كفتی فَق دس ایي جولِ ّا
الضاهی اػت (.ف )109
استثاط هتون هفقَل تاگشٍُ اػوی هفقَل تِ ػاى استثاط گشٍُ كفتی تا اػن ّؼتِ
ًیؼت(.ف)109
ٍجِ التشاهی :
هتون هفقَل سا ًوی تَاى جضٍ فٌاكش گؼتشؽ دٌّذُ ی گشٍُ اػوی هفقَل تِ ؿواس آٍسد
(.ف )109
آى فٌلش ٍاطگاًی کِ تتَاًذ جایگضیي ایي ٍاطُ ّا ؿَد كفت اػت (.ف )47
تایذ تَجِ ًوَد کِ تٌْا كفت ّای لاتل لیاع ٍ لاتل دسجِ تٌذی سا هی تَاى تِ كَست ّای
تفلیلی فالی تِ کاس تشد (.ف )47
كفت هغلك ّواى كَست پایِ كفت اػت کِ تا افضٍدى پؼًَذ تش ٍ تشیي تِ پایاى آى هی تَاى
تِ تشتیة كفت ّای تفضیلی ٍ فالی تَلیذ کشد (.ف )47
ٍجِ اهزی :
ٍاتؼتِ پؼیي گشٍُ اػوی پیؾ اص ایي تَضیح دادُ ؿذُ اػت تشای هالحؾِ ی هخال ّای
هشتَط تِ ایي هَسد تِ آى تخؾ سجَؿ کٌیذ  (.ف )108
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گشٍُ كفتی یکی اص چْاس گشٍّی اػت کِ هی تَاًذ دس جایگاُ هؼٌذ یک جولِ اػٌادی لشاس
گیشد.تِ هخال ّای صیش تَجِ کٌیذ(.ف )108
افضٍى تش گشٍُ اػوی ،گشٍُ كفتی ًیض هی تَاًذ تِ فٌَاى هتون هفقَل فول ًوایذ(.ف )109
در اداهِ جدٍل تحلیل دادُ ّب را هی آٍرین:
جذٍل تحلیل دادُ ّا اص هٌؾش فشاًمؾ تیٌا فشدی تا هحَسیت ٍجِ فعل دس هثحج كفت دس
کتاب دػتَس صتاى فاسػی خیاهپَس
ٍجِ اخثاسی

ٍجِ التضاهی

ٍجِ اهشی

183

73

_

./.71

./.29

_

دس دػتَس خیاهپَس دس هثحج كفت  256کلوِ هَسد تشسػی لشاس گشفت کِ اص ایي هیضاى ٍجِ
اهزی ّیچ جایی دس جوالت ایي فلل ًذاؿتِ اػتٍ.جِ اخببری تا دسكذ تاالتشی ًؼثت
تِ ٍجِ التشاهی لشاس هی گیشد.اها تا همایؼِ چْاس کتاب هتَجِ هی ؿَین ٍجِ التشاهی دس
ایي کتاب تیؾ اص ػِ کتاب دیگش ًوایاى اػت ٍ جٌثِ تایذی ٍ تجَیضی ٍغیش تَكیفی تَدى
تؼیاس پش سًگ تِ ًؾش هی سػذ.
جذٍل تحلیل دادُ ّا اص هٌؾش فشاًمؾ تیٌا فشدی تا هحَسیت ٍجِ فعل دسهثحج كفت دس
کتاب دػتَس صتاى فاسػی  2اًَسی ٍگیَی
ٍجِ اخثاسی

ٍجِ التضاهی

ٍجِ اهشی

331

32

3

90/ 40

0/0 9

0/0 0 6
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دس ایي کتاب دس هثحج كفت  366جولِ اص ًؾش ٍجِ فعل هَسد تشسػی لشاس گشفتِ
اػت.کاسکشد ٍجِ اخببری دس دػتَس اًَسی تیؾ اص ٍجِ التشاهی ٍ ٍجِ اهزی اػت
.گفتٌی اػت کِ اص ٍجِ التشاهی تا کاستشدضزطی تیـتش اػتفادُ کشدُ اػت هاًٌذ :اگش
كفت تیاًی تِ جای اػن ًـیٌذ هاًٌذ اػن جوـ تؼتِ هی ؿَد(.ف )169الثتِ ٍجِ التضاهی تا
کاسکشد( تایذی ) ًیض دیذُ هی ؿَد .هاًٌذ:كفت هفقَلی اكَالً تایذ اص افقال هتقذی ػاختِ
ؿَد(.ف ًَ)139یؼٌذُ اص ٍجِ اهزی ًیض تشای تَكیِ ٍ آگاّاًذى اػتفادُ ًوَدُ اػت
هاًٌذ:تِ جولِ ّای صیش تَجِ کٌیذ(.ف  )132فعل ٍجْی تَاًستي کِ تِ هقٌی اهکبى
ٍقَع فعل ًٍیض تَاًبیی بِ اًجبم رسبًدى فعل اػت(هـکَُ الذیٌی )74: 1389،تِ
ّویي ؿکل دس جولِ ّا دیذُ هی ؿَد.هخال :دس هیاى كفت ٍهَكَف هی تَاًین یای ًکشُ
تیاٍسین یقٌی تِ هَكَف یایی اضافِ کٌین(.ف )171
گفتٌی اػت کِ گاّی فعل بِ صَرت حبل التشاهی هی آیذ اها هٌؾَسٍجِ اخببری
اػت .هاًٌذ:فذد کؼشی آى اػت کِ یک یا چٌذ جضء اص یک یا چٌذ ٍاحذ سا تشػاًذ(.ف
)164
جذٍل تحلیل دادُ ّا اص هٌؾش فشاًمؾ تیٌا فشدی تا هحَسیت ٍجِ فعل دس هثحج كفت دس
کتاب دػتَس صتاى فاسػی هْذی هـکَُ الذیٌی
ٍجِ اخثاسی

ٍجِ التضاهی

ٍجِ اهشی

95

17

4

./.82

./.14

0/0 4

دس دػتَس هـکَُ الذیٌی دس هثحج كفت  116جولِ هَسد تشسػی لشاس گشفتٍ .جِ
اخببری تا داساى تَدى ػْن  ./.82هْوتشیي ًمؾ سا دس ایي فلل تش فْذُ هی گیشد.ػپغ
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ٍجِ التشاهی دس ایي هثحج ./.14جایگاُ سا تِ خَد اختلاف هی دّذ.کاسکشد ٍجِ
اهزی ًیض دس جوالتی چَى «تَجِ کٌیذ »ًوَد هی یاتذ.ایي تؼاهذ آهاسی ًـاى اص آى داسد کِ
دس دػتَس هـکَُ الذیٌی اجثاس ٍ تاکیذ تا دسكذ تؼیاس پاییي تِ چـن هی خَسدًَ.یؼٌذُ تالؽ
هی کٌذ تا ػاختواى كفت سا تَكیف کٌذ ٍاكشاسی تشای تجَیضٍتحویل ًذاسد.دس ٍالـ
ّذف ایـاى تیاى هغالثی جْت آگاّی دس ػاختاس ًؾام هٌذ ٍ تش پایِ ًؾشیِ گـتاسی اػت ٍ اهش
ًٍْی دس آى ساُ ًوی یاتذ.
جذٍل تحلیل دادُ ّا اص هٌؾش فشاًمؾ تیٌا فشدی تا هحَسیت ٍجِ فعل دس هثحج كفت دس
کتاب ػاخت صتاى فاسػی خؼشٍ غالهقلی صادُ
ٍجِ اخثاسی

ٍجِ التضاهی

ٍجِ اهشی

55

5

3

./.87

0/8

./.5

دس ػاخت صتاى فاسػی غالهقلی صادُ دس هثحج كفت ٍ ػاخت ٍ ًمؾ گشٍُ كفتی 63جولِ
هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ هَلف اص ٍجَُ گًَبگَى فعل ٍ ًمؾ ّای هتوایض آى اػتفادُ
کشدُ اػت.جولِ ّای ایـاى ًگشؿی اعالؿ دٌّذُ ٍ یک ػَیِ داسد ٍ كذای دػتَسی دس آى
خبزی ٍ خٌخی اػت .ایي سٍیکشد سا خلَكا دس آهاس ٍ ./.87جِ اخببریٍ ./.5 ،جِ
اهزی ٍ ٍ ./.8جِ التشاهی هی تَاى هـاّذُ ًوَد.ػاخت صتاى فاسػی حالت تَكیفی داسد ٍ
هَلف ًگشؿی فاسی اص ّـذاس سا دس پیؾ گشفتِ اػت .اکخش جوالت خبزی اػت ٍ اص
قطعیت اًجبم فعل خبز هی دّذٍ.جِ التشاهی دس ایي جوالت تِ كَست احتوبل بب
فعل ٍجْی تَاًستي آهذُ هاًٌذ:گشٍُ اػوی هی تَاًذ تِ هٌضلِ هتون هفقَل ایفای ًمؾ
کٌذ(.ف .)109گفتٌی اػت ایي فعل ّب (تَاًستي)ٍجِ اخببری داسد ٍدس جولِ پایِ تِ
کاس هی سٍد ٍپیشٍ آى دس ٍجِ التشاهی هی آیذٍ.جِ اهزی دس جوالت ایي کتاب تا
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کاسکشد اعالؿ سػاًی آهذُ اػت هاًٌذ:تشای هالحؾِ هخال ّایی دس ایي تاسُ تِ آى تخؾ سجَؿ
کٌیذ(.ف )108
ًتیجِ گیزی:
ٍجِ ًـاى دٌّذُ لاعقیت گَیٌذُ دس هَسد اجضای گضاسُ اػت .کـف ًگشؽ ًَیؼٌذُ تا
تشسػی ًحَ اهکاى پزیش هی ؿَد .فقل دس ایي فشایٌذ هْن تشیي ٍؽیفِ سا فْذُ داس اػت .فعل
ّبیی کِ ًَیؼٌذگاى تِ کاس هی تشًذ تا حذ صیادی تیاًگش تفکشات ٍػالیك ٍفضای حاکن تش
هتي اػت.دس دػتَس خیاهپَس ٍ0/0 71جِ اخثاسی ٍ ٍ0/0 29جِ التضاهی دیذُ هی ؿَد ٍ ٍجِ
اهشی جایگاّی ًذاسد.دس دػتَس اًَسی 0/0 90جوالت دس هثحج كفت تِ ؿکل ٍجِ اخثاسی
دیذُ هی ؿَد  0/0 9جوالت ٍجِ التضاهی سا تـکیل هی دّذ ٍ ٍجِ اهشی کوتش اص 0/0 1سا تِ
خَد اختلاف دادُ اػت  .دس دػتَس هـکَُ الذیٌی 0/0 82جوالت دس ٍجِ اخثاسی تیاى ؿذُ
اػت ٍ ٍجِ التضاهی  0/0 14ػْن داسد ٍ ٍجِ اهشی  0/0 4اػت.دس ػاخت صتاى فاسػی
غالهقلی صادُ ٍ0/0 87جِ اخثاسی ٍ 0/0 8،جِ التضاهی ٍ ٍ 0/0 5جِ اهشی تِ چـن هی
آیذ.تشسػی دس چْاس کتاب حاضش ٍ ٍجَد دسكذ تاالی ٍجِ اخثاسی ًـاى اص آى داسد کِ
هغالة جٌثِ خبزی داسد  ،دس ٍالـ هَلفیي ایي کتة تش لَافذ دػتَسی تِ خَتی آگاّی داسًذ
ٍ داًؾ خَد سا دس لالة ٍجِ اخببری اًتمال هی دٌّذ.ایي تؼاهذ تاال دس ّش چْاس کتاب دیذُ
هی ؿَد،اها دس کٌاس ایي تحج،تَجِ تِ هیضاى کاستشد ٍجِ التشاهی دس ّش کتاب لاتل تاهل
اػتّ.واًغَس کِ گفتین ٍجِ اخببری دس ّش چْاس کتاب تاالتشیي دسكذ سا تِ خَد
اختلاف دادُ اها ٍجِ التشاهی تِ گًَِ ای هتفاٍت ًوَد یافتِ اػت.تا همایؼِ ٍجِ
التشاهی دس ایي کتة دػتَسی ،هتَجِ هی ؿَین کِ دس کتاب دػتَس خیاهپَس تاالتشیي تؼاهذ
آهاسی دس ٍجِ التشاهی دیذُ هی ؿَد،خیاهپَس اجثاس ٍ ضشٍست دس اًجام کاس سا تا فعل
ٍجْی ببیدی تیاى هی کٌذ.ایي فشایٌذ ًـاى اص آى داسد کِ دس چْاس کتاب حاضش ،دػتَس
خیاهپَس تیـتش جٌثِ تجَیضی داسد ٍ ًَیؼٌذُ ػقی کشدُ لَافذ صتاًی سا دس لالة جوالت
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التشاهی اص ًَؿ «ببیدی » تِ هخاعة الما کٌذ.ایي كَست کاستشدی اص ٍجِ التشاهی
تیاًگش آى اػت کِ دس دػتَس خیاهپَس جٌثِ اًقغاف ًاپزیشی هغالة تیـتش تِ چـن هی خَسد.
یقٌی ایٌکِ اص ًؾش هَلف ،فمظ یک كَست دسػت ٍجَد داسد ٍ ّشچِ جض آى تاؿذ غلظ
اػت (.تاعٌی)42: 1357،فالٍُ تشآى حالت تجَیضی ًیض دس آى غالة اػت.دس ایي ًَؿ دػتَس
ًَیؼٌذُ هی کَؿذ ّذف خَد سا دس ساٌّوایی اّل صتاى دس تِ کاس تشدى دسػت صتاًـاى لشاس
دّذّ(.واى)40: 1357،
دػتَس صتاى اًَسی ٍ گیَی ًیض تِ کاستشد ٍجِ التشاهی تا حذٍدی فاللوٌذ تَدُ اػت ٍ
کَؿیذُ تا اص ایي ٍجِ تا کاسکشد ضزطی اػتفادُ ًوایذ.هـکَُ الذیٌی اص ایي ًگاُ دس ستثِ
ػَم لشاس هی گیشدّ،واًغَس کِ هالحؾِ ًوَدیذ دس کتاب ػاخت صتاى فاسػی غالهقلی صادُ
ٍ،جِ التشاهی اص لحاػ فشاٍاًی دس جایگاُ چْاسم لشاس داسدٍ اص کن تشیي تؼاهذ تْشُ هٌذ
ؿذُ اػت کِ ًـاى اص آى داسد ًَیؼٌذُ تٌْا تِ ّذف تحلیل ػاخت صتاى فاسػی،کتاب سا
ًگاؿتِ اػت ٍ.یافتِ ّای صتاى ؿٌاػی دس ساػتای تَكیف ػاخت صتاى فاسػی تِ گًَِ ای تِ
کاس تشدُ ؿذ تا خَاًٌذُ تی اعالؿ اص تحج ّای پیچیذُ ًؾشی تتَاًذ اص آى تْشُ تشد(.غالهقلی
صادُ: 1374،پیـگفتاس)
کاستشد ٍجِ اهزی تِ كَست ضشٍست اًجام یک فول تِ ؿکل اهزی اػت کِ دس ایي
کتة ًمؾ پش سًگی ایفا ًوی کٌذ چشاکِ تقاهل دٍػَیِ ٍجَد ًذاسد ٍکاستشد ٍجِ اهشی دس
ایي کتاب ّا تیـتش جْت جلة تَجِ ٍ تَكیِ تشای اًتمال هفاّین ٍ آگاّی سػاًی اػت.
هٌببع
آلاگل صادُ ،فشدٍع«،)1391(،تشسػی ٍجِ فقل دس صتاى فاسػی تش پایِ ًؾشیِ فضاّای رٌّی»ٍ ،یظُ ًاهِ صتاى ٍ
گَیـی،ؿواسُ تیؼتن ،كق.135-154
اًَسی ،حؼي ٍ احوذی گیَی،حؼي،)1377(،دػتَس صتاى فاسػی ، 2چاج پاًضدّن،تْشاى،فاعوی.
تاعٌی،هحوذ سضا،) 1348( ،تَكیف ػاختواى دػتَسی صتاى فاسػی،چاج اٍل ،تْشاى،اًتـاسات اهیش کثیش.
ً،)1382(، ......................گاّی تاصُ تِ دػتَس صتاى فاسػی ،چاج دّن ،تْشاى،اًتـاسات آگاُ.
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خیاهپَس،فثذالشػَل، )1389( ،دػتَس صتاى فاسػی ،چاج پاًضدّن ،تثشیض،اًتـاسات ػتَدُ.
ؿفاّی ،احوذ ،)1363(،هثاًی فلوی دػتَس صتاى فاسػی ،چاج اٍل ،تْشاى،هَػؼِ اًتـاسات ًَیي.
فتَحی  ،هحوَد ،)1390(،ػثک ؿٌاػی ً ،ؾشیِ ّا ٍ سٍیکشدّا ٍ سٍؽ ّا ،چاج دٍم  ،تْشاى  ،ػخي .
فشؿیذ ٍسد،خؼشٍٍ«،)1349(،جِ فقل دس فاسػی هقاكش»،هجلِ ادتیات داًـگاُ تْشاى،دٍسُ ، 18ؿواسُ اٍل
،كق . )85-89
،)1384( ،...................دػتَس هفلل اهشٍص،چاج دٍم،تْشاى،ػخي.
هـکَُ الذیٌی،هْذی،)1391( ،دػتَس صتاى فاسػی تش پایِ ًؾشیِ گـتاسی ،چاج دٍاصدّن ،هـْذ،داًـگاُ
فشدٍػی هـْذ.
غالهقلی صادُ  ،خؼشٍ،)1384(،ػاخت صتاى فاسػی،چاج اٍل،تْشاى،احیاء کتاب.
هْاجش،هْشاى ٍ هحوذ ًثَی  )1376(،تِ ػَی صتاى ؿٌاػی ؿقش:سّیافتی ًمـگشا،چاج اٍل،تْشاى،هشکض.
الیٌض،جاى،)1391( ،دسآهذی تش هقٌی ؿٌاػی صتاى،چاج اٍل ،کَسؽ كفَی (هتشجن)،تْشاىً،ـش فلوی.
ًاتل خاًلشی،پشٍیض،)1377( ،دػتَسصتاى فاسػی،چاج ؿاًضدّن ،تْشاى،تَع.
ٍحیذیاى کاهیاس ،تمی ٍ فوشاًی،غالهشضا،)1379(،دػتَس صتاى فاسػی ،چاج اٍل ،تْشاى،ػوت.
ٍفایی ،فثاػقلی،)1392(،دػتَس تَكیفی (تش اػاع ٍاحذّای صتاى فاسػی)،چاج اٍل ،تْشاى،ػخي

