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چکیدُ
دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة دسػی ،اص هؼائل هْن اًَاّ تشًاهِّای دسػی دس تْیِ ٍ تذٍیي هتَى آهَصؿی
هحؼَب هیؿَدّ .ذف پظٍّؾ حاهش ،اسائِی الگَیی خذیذ دس صهیٌِی دسخِتٌذیِ تٌذّا دس هتَى آهَصؽِ صتاى
فاسػی اص ًشیك پاساهتشّای «گزسایی» ٍ «اػتٔاسُی دػتَسی» اػت .تش ایي اػاع ،پشػؾّای ایي پظٍّؾ
ٓثاستٌذ اص )1 :اسصیاتی هیضاى گزساییِ ّش یه اص تٌذّا دس هتي ٍ ّوچٌیي ،تشسػی واستشد اًَاّ اػتٔاسُّای
دػتَسی ٍ كَست هتداًغِ آىّا چِ ووىی تِ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ تٌذّا دس هتَى آهَصؽ صتاى فاسػی خَاّذ
وشد؟  )2آیا هتَى پیىشُی تحمیك تِ لحاٍ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾِ هٌالة تا ایي اتضاسّا هٌاتمت ٍ ّوگشایی داسًذ؟
فشهیِّا ًیض تذیي تشتیة خَاٌّذ تَد( :الف) اسصیاتی هیضاى گزسایی تٌذّا ووه هیوٌذ تا دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ
هتَى آهَصؿی تشاػاع پیَػتاسِ گزساییِ تٌذّایِ تا گزساییِ تؼیاس تاال ،تاالً ،ؼثتاً تاال ،هتَػيً ،ؼثتاً هتَػي ٍ
پاییي تٔییي گشدد؛ یٌٔی تٌذّای تا گزسایی تؼیاس تاال ،دس ػٌح پایِی صتاىآهَصی ٍ تِ تذسیح دس ػٌَح تٔذی،
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دسخِ تٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة چٌذاى تا هالن گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی ّوگشایی ًذاسًذ .دس پظٍّؾ حاهش،
تٌذّای هتَى وتاب «خَاًذى ٍ دسن هٌلة فاسػی (دٍسُی پایِ)» ،تألیف خٔفشی ٍ ّوىاساى ( )1391اص ًشیك
دُ پاساهتش ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )1980دسخِتٌذی ؿذُاًذً .تایح ًـاى هیدّذ وِ هیضاى گزسایی تٌذّای هتَى
وتاب هزوَس ًؼثتاً پاییي اػت ٍ تٔذاد صیادی اػتٔاسُی دػتَسی اػنػاصی ٍ ٍخْیت دس وتاب هزوَس تِواس
سفتِ اػت؛ دس حالی وِ دس ػٌح پایِ ،هتي تایذ حاٍی تٌذّایی تا هیضاى گزسایی تاال تاؿذ ٍ ّوچٌیي ،تشاػاع
ًِشیِی صتاىتٌیادِ ّلیذی ( ،)1993اػتٔاسُی دػتَسی تایذ دس ػٌح پیـشفتِ آهَصؽ دادُ ؿَد.
کلیدٍاصُّا :هتَى آهَصؿی ،تٌذ ،دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ ،گزسایی ،اػتٔاسُی دػتَسی
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 .1هقدهِ
1

ّوَاسُ یىی اص هؼائل اػاػی دس تْیِ ٍ تذٍیي هٌالة دسػی دس آهَصؽ صتاى ،دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ تٌذّا
دس هتَى تَدُ اػت ٍ هتَى آهَصؽ صتاى فاسػی ّن اص ایي لآذُ هؼتثٌا ًیؼت ٍ اص ایيسٍ ،ساّىاسّا ٍ
هٔیاسّای هتٔذدی اص ػَی كاحةًِشاى آهَصؽ صتاى دس صهیٌِی دسخِتٌذی هٌالة دسػی اسائِ ؿذُ اػت.
سیچاسدص ٍ ساخشص ( )125 :1986دسخِتٌذی سا ؿاهل چیٌؾ هحتَای دٍسُی دسػی دس ًِش هیگیشًذ وِ
تش تشتیة چیٌؾ ٍاطگاى ،هٔاًی ٍاطُ ،صهاىّای دػتَسی ،ػاختاسّا ،هَهَٓاتً ،مؾّا ٍ هْاستّا تأثیش
هیگزاسد .دسخِتٌذی تش پایِ ی پیچیذگیِ یه ٌٓلش صتاًی ،تؼاهذ آى دس ًَؿتاس ٍ گفتاس ٍ ،اّویت آى اص
هٌِش صتاىآهَص ،اػتَاس اػت.
تشیٌذلی (َٓ )1987اهل هؤثش تش دسخِتٌذی تىالیف سا ؿاهل َٓاهل صتاىآهَص ،تىلیف ٍ هتي هیداًذ وِ
ٓاهل «صتاىآهَص» ،ؿاهل داًؾ پیـیي ،آتواد تِ ًفغ ،اًگیضُ ،تدشتِی یادگیشی ،تَاًایی هْاستّای صتاًی،
داًؾ فشٌّگی ٍ داًؾ صتاًی اػتٓ .اهل دیگش دس دسخِتٌذی« ،تىلیف» اػت وِ ؿاهل استثاىِ تىالیف تا
صتاى آهَص ،پیچیذگی تىالیف ،تافت فشٌّگی ٍ هَلٔیتی آؿٌا ،هیضاى ووهِ دس دػتشع صتاىآهَص ،دسخِی
پیچیذگی دػتَسی ٍ ،صهاىِ دس اختیاس صتاىآهَص اػت ٍ ٓاهل ػَم ًیض «هتي» اػت وِ ؿاهل وَتاًَُ/الًی
تَدى هتي ،اسائِی سٍؿيِ هٌالة ،ػشًخّای تافتی ٍ 2هحتَای آؿٌاً/اآؿٌا اػت (ًمل اص ًًَاى-124 :2004 ،
.)85-86 ٍ 123
وٌذلیي (َٓ )1987اهل هْن دس ػختی تىالیف سا ؿاهل تاس ؿٌاختی (پیچیذگی فٔالیتّای رٌّی،
پیچیذگی ؿٌاختی ؿاهل هیضاى آؿٌا تَدى هَهَّ ،هیضاى آؿٌایی ًَّ گفتواى ٍ آؿٌا تَدى تىلیف ٍ
پشداصؽ ؿٌاختی ؿاهل ػاصهاًذّی اًالٓات ،هیضاى وافی ٍ ٍاهح اًالٓات ًَّ ٍ ،اًالٓات)ّ ،یداى
استثاًی( 3اػتشع ًاؿی اص تافت ،هحذٍدیت صهاى ،ػشٓت اسائِی هٌالة ،تٔذاد هـاسواى ،حدن هتي)،
خضءگشایی ٍ تٔوینپزیشی( 4تثٔیت تىلیف اص الگَی خْاًی یا ولیـِای) ،پیچیذگیِ وذ ٍ تشاون تفؼیش
(پیچیذگی صتاى تشحؼة اًَاّ هحذٍدیتّای پشداصؿی ٍ داهٌِی تفؼیش صتاىآهَصاى اص هٌالة ؿٌیذاسی یا
خَاًذاسی ،تٌَّ صتاًی ،تٌَّ تاسِ ٍاطگاًی ٍ حـَ ٍ تشاون) ،پیَػتگی هحتَا (داهٌِی استثاى هحتَا تا ػالئك ٍ
ًیاصّای صتاىآهَصاى) ٍ پیَػتگی پشداصؽ (پیَػتگی ،تذاٍم ٍ استثاى هتماتل تىالیف) دس ًِش هیگیشد (ًمل
اص ًًَاى.)87 :2004 ٍ 59 :1998 ،
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. grading & sequencing
. contextual cues
3
. communicative stress
4
. individuation and generalization
2
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صًذی (َٓ )144 :1383اهل هَثش دس گضیٌؾ ٌٓاكش صتاى سا ؿاهل تٔذادّ ،وؼاصی (ػاخت ٍاحذّای
تضسگتش اص وَچىتش) ،اًالّسػاًی (آصادی ٓول دس اًتخاب ٌٓاكش هتفاٍت صتاًی) ،تشویةپزیشی ٍ
ػاختپزیشی (ًمؾّای هتٔذد تشخی ٌٓاكش صتاًی) دس ًِش گشفتِ اػت ٍ هالنّای گضیٌؾ ٍاطگاى سا
ؿاهل تؼاهذ ،داهٌِ (تَصیْ ٍاطُّا ٍ ػاختّای دػتَسی دس هتَى) ،دػتشػیپزیشی ،لذستِ پَؿؾ (هیضاى
خایگضیٌی یه ٍاطُ تِ خای ٍاطُّای دیگش) ٍ آػاًی یادگیشی تشهیؿواسد.
دس ایي پظٍّؾً ،گاسًذُ ًیض ػٔی خَاّذ وشد تا الگَی خذیذی تش پایِی تشخی سٍیىشدّای هٌشح دس
صهیٌِی دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ ػاختّای صتاى فاسػی هٔشفی وٌذ .پشػؾّای اكلی ایي پظٍّؾ ٓثاستٌذ اص:
 )1اسصیاتی هیضاى گزساییّ 1ش یه اص تٌذّا دس هتيّ ٍ ،وچٌیي تشسػی واستشد اًَاّ اػتٔاسُّای دػتَسی

2

ٍ كَست هتداًغ 3آىّا ،چِ ووىی تِ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ تٌذّا دس هتَى آهَصؽ صتاى فاسػی
خَاّذ وشد؟
 )2آیا هتَى پیىشُی پظٍّؾ تِ لحاٍ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة تا هالنّای هزوَس هٌاتمت ٍ
ّوگشایی داسًذ؟
فشهیِّای پظٍّؾ ٓثاستٌذ اص:
الف) اسصیاتی هیضاى گزسایی تٌذّا ووه هیوٌذ تا دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هتَى آهَصؿی تشاػاع یه
پیَػتاس گزسایی تٔییي ؿَد ٍ تِ ایي تشتیة ،تٌذّا داسای دسخِتٌذی گزسایی تؼیاس تاال ،تاالً ،ؼثتاً
تاال ،هتَػيً ،ؼثتاً هتَػي ٍ پاییي گشدًذ .تش ایي اػاع ،تٌذّایِ تا گزسایی تؼیاس تاال تایذ دس ػٌح
پایِی صتاى آهَصی لحاٍ ؿَد ٍ تا واّؾ گزسایی تٌذّا ،اػتفادُ اص آًْا دس ػٌَح تٔذی آهَصؽ
كَست گیشدّ .وچٌیي اػتٔاسُی دػتَسی ًویتَاًذ دس ػٌح پایِ تِواس سٍد.
ب) هتَى آهَصؽ صتاى فاسػی دس پیىشُی پظٍّؾ ،تِ لحاٍ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة چٌذاى تا
هالنّای گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی ّوگشایی ًذاسًذ.
دس اداهِ ،اتتذا پیـیٌِی هٌالٔات دس صهیٌِی دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة دسػی هٔشفی خَاّذ ؿذ ٍ
ػپغ چاسچَب ًِشی تحث دس صهیٌِی گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی هٌشح هیگشدد ٍ هتٔالثاً ،تِ تشسػی ٍ
تحلیل پیىشُی پظٍّؾ وِ هتَى وتاب خَاًذى ٍ دسن هٌلة فاسػی (دٍسُی پایِ) ٍیظُی صتاىآهَصاى غیش
فاسػیصتاى ،تألیف خٔفشی ٍ ّوىاساى ( )1391اػت ،خَاّین پشداخت.

1

. degree of transitivity
. grammatical metaphors
3
. congruent form
2
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 .2پیشیٌِی پضٍّص
سؿیٌا-پاًىَا ( )194 :2010دس صهیٌِی آهَصؽ اػتٔاسُی دػتَسی ادٓا هیوٌذ وِ افضایؾ آگاّی صتاىآهَص
ًؼثت تِ ًمؾ اػتٔاسُ ی دػتَسی دس گفتواى داًـگاّی ٍ آهَصؽ آى اص ًشیك تحلیل هتيّ ،وشاُ تا
ػاصٍواسّای ؿىلگیشی فشایٌذ اػنػاصی ٍ ًمؾ آى دس هٌٔاػاصی اهىاىپزیش اػت .ػاخت هٌٔاداسِ
اػتٔاسُ ی دػتَسی اص هٌِش تَلیذ صتاى اص ًشیك دسگیش وشدى صتاىآهَصاى دس خلك اًَاّ گفتواى اهىاىپزیش
اػت وِ چٌیي گفتواىّایی داسای هٌٔای اًذیـگاًی هـتشنٍ ،لی اّذاف استثاًی هتفاٍت ّؼتٌذ .تَاًایی
حشوت تیي اًَاّ كَستّای هتداًغ ٍ اػتٔاسی اص ًشیك دادىِ تاصخَسد اكالحی تمَیت هیؿَد.
اؿلپگشل ( )178 :2004هٔتمذ اػت وِ اػتٔاسُی دػتَسی دس آهَصؽ هْاست ًَؿتاسی ،حیاتی اػت ٍ
آهَصؽ دػتَس اص ًشیك دسن واسوشد ًمؾ دػتَس دس تافت گفتواًی تمَیت هیؿَد .یَّاسا ()10 :2011
سٍیىشد خذیذی سا دس صهیٌِی گزسایی تش هثٌای ػاختاس حَصُای تشای آهَصؽ دػتَس پیـٌْاد وشد وِ
تشاػاع آى ،ػِ هؤلفِی دػتَسی هؼتملِ «ػاختِ ًمـی-هَهَٓی»« ،ػاخت ًمـی» ٍ «ػاخت ًحَی» دس
ؿىل گیشی گزسایی دخیل ّؼتٌذ ٍ دس حمیمت ،گزسایی هحلَل تٔاهل كَسی تیي ٍیظگیّای
هٌٔاؿٌاختی-واستشدؿٌاختی ٍ ًحَی اػت .ایي سٍیىشد تِ صتاىآهَصاى ووه خَاّذ وشد تا هفاّین گزسایی سا
تْتش دسن ًوایٌذ .تِ ًِش هیسػذ ّیچ یه اص سٍیىشدّای هٌشح ؿذُ دس صهیٌِی آهَصؽ ٍ یادگیشی
اػتٔاسُی دػتَسی ٍ گزسایی تِ تحث چیٌؾ ٍ دسخِتٌذی هٌالة دس تْیِ ٍ تذٍیي هَاد دسػی ًپشداختِ ٍ
فمي تِ اّویت آهَصؽ گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی ٍ ؿیَُّای آهَصؽ آىّا اوتفا وشدُاًذ.

 .3هباًی ًظزی
دس اداهِ ،تِ تیاى هثاًی ًِشی ٍ هٌالة هَسد ًیاص تشای اًدام ایي پظٍّؾ هیپشداصین .ایي تخؾ ؿاهل
هٌالثی ّوچَى تمؼینتٌذی افٔال اص هٌِش ًٍذلش ،فشهیِی گزسایی ّاپش ٍ تاهپؼَى ،پاساهتشّای
تٔییيوٌٌذُی هیضاى گزسایی ،فشهیِّای هشتثي تا گزسایی ٍ ...هیتاؿذ.

 .1.3تقسینبٌدی افعال اس هٌظز ًٍدلز
ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )1980دُ پاساهتش سا تشای تٔییي هیضاى گزسایی تٌذّا هٔشفی وشدُاًذ وِ لثل اص ؿشح ایي
پاساهتشّا ،تِ دلیل استثاى آىّا تا تمؼینتٌذی افٔال اص هٌِش ًِشیِی ًَّ ٓولِ ًٍذلش ( )1967الصم اػت تِ
ؿشح ایي افٔال تپشداصین.
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 )1حالتی :هَلٔیتّای ایؼتا وِ راتاً تًَِس هَلت غیشهمیذ (غیشغایی) ّ 1ؼتٌذ (دٍػت داؿتي،
داًؼتي ،ؿاد تَدى ،هٔتمذ تَدى).
 )2حلَلیّا 2:تغییش آًی ٍ لحِِای ٍهٔیتی سا وِ تِ ًتیدِای هیاًداهذً ،ـاى هیدٌّذ (تشویذى،
هٌفدش ؿذى ،پظهشدى ،خشد ؿذى).
 )3تحممیّا 3:تِ تغییش فشایٌذی ٍ تذسیدیِ ٍهٔیتی وِ تِ ًتیدِای هیاًداهذ ،داللت هیوٌٌذ
(رٍب ؿذى ،یخ تؼتي ،خـىیذى ،آهَختي).
 )4وٌـیّا 4:پَیا ٍ راتاً تًَِس هَلت غیشهمیذ (غیشغایی) ّؼتٌذ (لذم صدى ،ؿٌا وشدى ،فىش وشدى،
تاسیذىًَ ،ؿتيًَ ،ؿیذى).
 )5تهٍلَٓیّا 5:سٍیذادّای لحِِای ٍ آًی ّؼتٌذ اها ًتیدِی پایذاسی ًذاسًذ (تشق صدى ،ػشفِ
وشدى ،هشتِ صدىً ،گاُ اًذاختي).
 )6تحممیّای وٌـی 6:ساتٌِ ای اؿتمالی تیي دٍ ًثمِ اص افٔال ٍخَد داسد وِ تِ لحاٍ تیيصتاًی
تؼیاس هْن اػت؛ یٌٔی ساتٌِی تیي وٌـیّا ٍ تحممیّای وٌـی (وِ واستشد غایتهٌذ افٔال
وٌـی ّؼتٌذ) .دس ٍالْ ،الگَیی ولّی ،افٔال وٌـی اص لثیل حشوت وشدى (هاًٌذ دٍیذى) ،هلشف
وشدى (هاًٌذ خَسدى) ٍ خلك وشدى (هاًٌذ ًماؿی وشدى) سا تا افٔال «تحممیِ وٌـیِ» هتٌاُش تا
آىّا هشتثي هیػاصد (ویه سا خَسدى ،تا پاسن دٍیذىٓ ،ىغ سا ًماؿی وشدى).
دس ًِشیِی ًٍذلشً ،ثمِتٌذی افٔال تشحؼة چْاس هـخلِی { ±حالتی} ±{ ،پَیا ±{ ،}7غاییٍ }8
{ ±لحِِای }9كَست گشفتِ اػت .هـخلِی «حالتی» هتوایضوٌٌذُی افٔالی اػت وِ ّیچ سخذادی سا
سهضگزاسی ًویوٌٌذ .هٌَِس اص «پَیایی»ٍ ،هٔیتی اػت وِ ؿاهل وٌؾ یا ٓذم وٌؾ تاؿذ ٍ هـخلِی
«غایی» تِ ًتیدِی وٌؾِ فٔل اؿاسُ داسد؛ یٌٔی ٍهٔیتی وِ تِ ًتیدِای تیاًداهذ .هـخلِی «لحِِای»،
سخذادّایی تا «دیشؽ دسًٍی» سا اص سخذادّای فالذ «دیشؽ دسًٍی» هتوایض هیػاصدً .ىتِی لاتل تَخِ آى
اػت وِ هیاى «ًوَد دػتَسی» ٍ «ًوَد ٍاطگاًی (هٌٔایی)» تفاٍت اػاػی ٍخَد داسد؛ ًوَد دػتَسی اص
ًشیك ولیِی ٌٓاكش دػتَسی هٌشح هیگشدد ،دس حالی وِ ًوَد ٍاطگاًی تِ دٍس اص ّش گًَِ هالحِِی
1
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دػتَسی ،اص هٌٔای فٔل تشهی خیضد وِ ایي هَهَّ ًخؼتیي تاس دس صتاى آلواًی ؿٌاختِ ؿذ ( كفا:1380،
ً .)98ثمِتٌذی افٔال تش حؼة هـخلِّای هزوَس تِ ؿشح صیش اػت (ٍى ٍلیي:)32-34 :2005 ،
 )1حالتیّا +{ :حالتی} -{ ،پَیا} -{ ،غایی} -{ ،لحِِای}
 )2وٌـیّا -{ :حالتی} +{ ،پَیا} -{ ،غایی} -{ ،لحِِای}
 )3حلَلیّا -{ :حالتی} -{ ،پَیا} +{ ،غایی} +{ ،لحِِای}
 )4تحممیّا -{ :حالتی} -{ ،پَیا} +{ ،غایی} -{ ،لحِِای}
 )5تحممیّای وٌـی -{ :حالتی} +{ ،پَیا} +{ ،غایی} -{ ،لحِِای}
 )6تهٍلَٓیّا -{ :حالتی} ±{ ،پَیا} -{ ،غایی} +{ ،لحِِای}
دس اداهِی تحث تِ تدضیِ ٍ تحلیل سٍیىشد ّاپش ٍ تاهپؼَى دس صهیٌِی هیضاى گزسایی هیپشداصین.

 .2.3فزضیِی گذرایی ّاپز ٍ تاهپسَى
«گزسایی» ؿاهل تٔذادی هؤلفِ اػت وِ تٌْا یىی اص آىّا «حوَس هفَٔل دس تٌذ» اػت .توام ایي هؤلفِّا
تش «وٌؾپزیش» تأثیش گزاؿتِ ٍ دس حمیمت ،اص ًشیك آىّا وٌؾ ؿىل هیگیشد؛ ًِیش لحِِای تَدى یا
غایتوٌذی فٔل ،وٌؾ آگاّاًِی ٓاهل ٍ اسخاّپزیشی ٍ هیضاى اثشپزیشیِ وٌؾپزیش .گزساییً ،مؾ اػاػی دس
واستشدؿٌاػی ٍ گفتواى داسد؛ گزساییِ تاال ًـاىدٌّذُی اخضای اكلی پیام ٍ گزساییِ پاییي ًـاىدٌّذُی
اخضای حاؿیِای پیام اػت .گزسایی ،ساتٌِی اػاػی ٍ حیاتی دس صتاى ٍ حاٍی پیاهذّای خْاىؿوَلِ لاتل
پیؾتیٌی دس دػتَس اػت .گزسایی تِ هثاتِی سٍؿی تشای توایض هیاى افٔالِ داسا /فالذِ هفَٔل ،هفَْم آؿٌایی
اػت؛ ّشچٌذ وِ گزسایی تِ هثاتِی یه ًِام دس ًمؾگشایی تشای تَكیف ولِّ یه تٌذ (ٍ ًِ فمي دس استثاى
تا هفَٔل) هَسد اػتفادُ لشاس هیگیشد (تاهپؼَى .)78 :1996 ،اگیٌض ( )214-215 :2004ادٓا هیوٌذ وِ دس
تحلیل ػاختاس گزساییِ یه تٌذ ،تا ػِ خٌثِی تٌذ ػش ٍ واس داسین:
الف) اًتخاب فشایٌذ وِ تِ كَست گشٍُ فٔلی تاصًوایی هیؿَد.
ب) اًتخاب هـاسواى وِ تِ كَست گشٍُّای اػوی تاصًوایی هیؿَد.
ج) اًتخاب افضٍدُّای حاؿیِای 1وِ تِ كَست هٔاًی حاؿیِای اص ًشیك گشٍُّای لیذی یا حشٍف
اهافِ تیاى هیؿَد.
ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )255 :1980فشهیِی گزسایی سا تذیي كَست هٌشح هیوٌٌذ« :اگش دٍ تٌذ دس یه
صتاى ،تِ لحاٍ گزسایی هتفاٍت تاؿٌذ ٍ هثالً تٌذ الف داسای گزسایی تاال تاؿذ ،آىگاُ چٌاًچِ تفاٍت هٌٔایی یا
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دػتَسیِ اخثاسی دس خای دیگشِ تٌذ اتفاق تیافتذ ،آى تفاٍت ًـاىدٌّذُی گزسایی تاالیِ تٌذ هضتَس اػت .ایي
اكل ًـاى هیدّذ وِ هؤلفِّای ًـاىدٌّذُی گزسایی تاال دس یه تٌذ تا یىذیگش ّوثؼتگی داسًذ.
 .1.2.3پارهتزّای تعییيکٌٌدُی هیشاى گذرایی
دُ پاساهتشِ گزسایی اص هٌِش ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )251-253 :1980ؿاهل هـاسواى ،خٌثؾ (ٍخَد یا ٓذم
ٍخَد وٌؾ)ً ،وَد ( ±غایی) ،آًی تَدى ( ±لحِِای) ،اسادی تَدى ( ±اسادی) ،تأییذ ٍ تلذیك (هثثت یا
هٌفی) ،ؿیَُی تیاى (ٍالٔی یا غیشٍالٔی ٍ خیالی)ٓ ،اهلیت (ًیشٍی صیاد یا ون) ،تأثیشپزیشیِ وٌؾپزیش

1

(تأثیشپزیشی واهل یا ًالق) ٍ فشدیتػاصیِ وٌؾپزیش( 2فشدیتػاصیِ تاالی وٌؾپزیش یا ٓذم فشدیتػاصی)
اػتّ .ش یه اص ایي هؤلفِّا ،تأثیشگزاسی خاكی سا تش وٌؾپزیش خَاٌّذ داؿت؛
 )1هـاسواىّ :یچ اًتمال وٌـی اتفاق ًخَاّذ افتاد ،هگش ایي وِ دٍ هـاسن دس تٌذ حوَس داؿتِ تاؿٌذ.
 )2خٌثؾ 3:وٌؾّا اص یه هـاسن تِ هـاسن دیگش لاتل اًتمال ّؼتٌذ ،اها حالتّا لاتل اًتمال
ًیؼتٌذ.
ً )3وَد :وٌؾِ غایی داسای ًمٌِی پایاى هـخق ًؼثت تِ وٌؾ غیشغایی اػت ٍ تًَِس هؤثش لاتل
اًتمال تِ وٌؾپزیش خَاّذ تَد.
 )4لحِِای :وٌؾّای هٌتمل ؿذُ تذٍى هشحلِی گزس ،اثش تیـتشی تش وٌؾپزیش ًؼثت تِ وٌؾّای
دس حال اًدام خَاٌّذ داؿت.
 )5اسادی تَدىٍ :لتی ٓاهل تًَِس ّذفوٌذ ٓول وٌذ ،تأثیش آى تش وٌؾپزیش تؼیاس صیاد خَاّذ تَد.
 )6تأییذ ٍ تلذیك :پاساهتش هثثت/هٌفی اػت.
 )7ؿیَُی تیاى :تِ توایض سهضگزاسیِ سخذادّای ٍالٔی اص غیشٍالٔی اؿاسُ داسد .تأثیش یه وٌؾ تخیلی ٍ
غیشٍالٔی ًؼثت تِ وٌؾ ٍالٔی ووتش اػت.
ٓ )8اهلیت :هـاسواىِ داسای هیضاى تاالی ٓاهلیتً ،ؼثت تِ هـاسواىِ داسای ٓاهلیتِ ووتش ،تأثیش تیـتشی
تش اًتمالِ وٌؾ خَاٌّذ داؿت.
 )9تأثیشپزیشیِ وٌؾپزیشٍ :لتی وِ وٌؾپزیش تًَِس واهل تحت تأثیش وٌؾ لشاس هیگیشد.
 )10فشدیتػاصی وٌؾپزیش :هٌَِس ،توایض وٌؾپزیش اص ٓاهلّ ٍ ،وچٌیي ،توایض وٌؾپزیش اص اخضای
حاؿیِای پیام اػت« .فشدیتػاصی» تِ اػاهی خاف ،اًؼاى ،خاًذاس ،اػاهی رات ،هفشد ،لاتل

1

. affectedness of patient
. individualization of patient
3
. kinesis
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ؿواسؽ ،اسخآی ٍ هٔشفِٓ« ٍ ،ذم فشدیتػاصی» تِ اػاهی ٓام ،تیخاى ،اًتضآی ،خوْ ،غیش
لاتلؿواسؽ ٍ غیشاسخآی اؿاسُ داسد.

 .3.3فزضیِ ّای هزتبط با گذرایی ٍ یادگیزی سباى
اص آىخا وِ ایي پظٍّؾ دس استثاى تا آهَصؽ صتاى تًَِس ٓام ٍ ،هتَى آهَصؽ صتاى فاسػی تًَِس خاف
هیتاؿذ ،دس ایي تخؾ اص پظٍّؾ ،تِ تیاى فشهیِّایی پشداختِ هیؿَد وِ تا همَلِّای «گزسایی» ٍ
«یادگیشی صتاى» استثاى داسًذ.
 .1.3.3فزضیِی بالکام
تالىام ( )1:1993دس صهیٌِی واستشد گزسایی دس وَدواى فشهیِای سا هٌشح وشد وِ هیگَیذ «وَدواى،
سخذادّایِ تا گزساییِ اكلی ٍ تٌیادی سا دس پاسُگفتاسّا سهضگزاسی هیوٌٌذ وِ تٔذاً تا اتضاسّای دػتَسی
فشاگشفتِ ؿذُ تشای تَكیفِ سخذادّایِ تا گزساییِ پاییيتش ،اص آىّا اػتفادُ هیوٌٌذ» ٍ ًتایح تحمیمات ٍی
دس تشسػی پاسُگفتاسّای وَدواى ًیض ایي فشهیِ سا تأییذ وشد .اٍ هذٓی ؿذ وِ پاساهتشّایِ سخذادّا تا
گزسایی اكلیّ ،وثؼتِّای ادساوی ٍ ؿٌاختی ّؼتٌذ ٍ ًتایح پظٍّؾ ٍی ایي فشهیِ سا تمَیت وشد وِ
وَدواى اص سخذادّای تا گزسایی تاال ٍ اكلی دس تِواسگیشی دػتَس صتاى اػتفادُ هیوٌٌذ.
 .2.3.3فزضیِی اسلَبیي
اػلَتیي ( )185 :1981هذٓی ؿذ وِ خٌثِّای خاف هٌٔایی ،تِ وَدواى اخاصُ هیدّذ تا سٍاتي دػتَسی
سا تٔییي وٌٌذٍ .ی چٌیي فشم هیوٌذ وِ دس هشاحل اٍلیِی دػتَسیؿذگی ،تٌْا سخذادّایِ تا گزسایی
اكلی ٍ تاال تِ كَست واًًَی (كَستّای دػتَسی تٌیادیيِ دس دػتشع دس صتاى) سهضگزاسی هیؿًَذ.
تٌاتشایي ،تا پزیشؽ ًِشیِی صتاىتٌیادِ ّلیذی )1993( 1دس صهیٌِی فشایٌذ یادگیشی صتاى اص ًشیك الگَّای
یادگیشی صتاى وَدن ،هیتَاى ایيگًَِ ًتیدِ گشفت وِ فاسػیآهَصاى ًیض دس صهیٌِی گزسایی ،تایذ اص
الگَّای یادگیشی صتاى وَدن تْشُهٌذ گشدًذ.
 .3.3.3فزضیِی ّلیدی
ّلیذی ( )93 :1993هذٓی اػت وِ تایذ فشایٌذّای یادگیشی سا تًَِس ولّی تِ ّواى سٍؿی هذلػاصی وٌین
وِ وَدواى اص اتضاسّا ٍ هٌاتْ تشای تاصًوایی هٌٔا اػتفادُ هیوٌٌذّ .لیذی ( )1993دس ًِشیِی یادگیشی
1
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صتاىتٌیاد هٔتمذ اػت وِ ًِشیِّای یادگیشی صتاى تایذ تشاػاع هـاّذات سؿذ صتاى وَدن ًشاحی ؿًَذ.
ّلیذیً ،ـاًِؿٌاػی سا خاػتگاُ یادگیشی تـش هیداًذ ٍ دس ایي ًِشیِ ،هـخلِّای سؿذ صتاى سا اص هٌِش
هٌالٔات ًمؾگشاییِ ًِامهٌذ دس صهیٌِ ی یادگیشی صتاى تَػي وَدواىًَ ،خَاًاى ٍ خَاًاى اسائِ وشدُ وِ دس
ایي تحث تِ تٔذادی اص آىّا اؿاسُ هیؿَد:
 )1وَدواى تا وٌؾ ّای هٌٔایی دسگیش ّؼتٌذ ٍ ّلیذی هٔتمذ اػت وِ ًـاًِّای صتاًی دس تٔاهل تا
دیگشاى ٍ تثذیلِ تدشتِ تِ هٌٔا (فشاًمؾِ اًذیـگاًی) ؿىل هیگیشد.
ً )2وادّا لثل اص تثثیت دس لالة ًـاًِ دس اٍائل یادگیشیِ صتاى تَػي وَدواى تِ ؿىل تلَیشگًَِ
(ؿوایل) ّؼتٌذ ٍ دس حمیمت ،ساتٌِی تیي لفَ ٍ هٌٔا تِ كَست ًثیٔی ًِ ٍ ،لشاسدادی ،اػت.
 )3ػٌح «ٍاطگاى دػتَس» تِ تذسیح دس ًِام صتاى ؿىل هیگیشد وِ دس ٍالْ ،تٌَِٓاى ػٌحی حائل
تیي هٌٔا ٍ آٍا اػت.
ً )4وادّا تٔذ اص ؿىلگیشی «ٍاطگاى دػتَس» تِتذسیح تِكَست لشاسدادی ٍ اختیاسی ُاّش هیؿًَذ.
 )5هْن تشیي اكل دس تحَل صتاى وَدن تِ صتاى هادسی تِ كَست فشاًمـی اػت .تِ ٓثاست دیگش ،دس
ایي هشحلِ ،دٍ فشاًمؾ اًذیـگاًی ٍ تیٌافشدی ؿىل هیگیشًذ ٍ ًِام ٍخِ (ًمؾّای گفتاس) ٍ
گزسایی (اًَاّ فشایٌذّای هادی ،رٌّی ٍ ساتٌِای) دس ّش یه اص تٌذّا دس گفتاس وَدن سهضگزاسی
هیؿًَذ.
 )6ػاخت اًالّ ،سٍاتي هٌٌمی-هٌٔایی ،یادگیشی اكٌالحات اًتضآی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی دس گفتاس
وَدواى دس هشاحل تٔذی تاصًوایی هیؿًَذ ٍ اػتٔاسُی دػتَسی دس ػٌح دتیشػتاى تَػي خَاًاى
تِ واس هیسٍد.
 )7فشاًمؾ هتٌی تِ هثاتِی اتضاس اكلی تَلیذ گفتواى دس هشاحل تٔذیِ سؿذ ؿىل خَاٌّذ گشفت.

 .4.3استعارُی دستَری اس دیدگاُ ّلیدی
«اػتٔاسُی دػتَسی» ،تاصًوایی سایح حَصُی ٓوَهیِ هٌٔاؿٌاػی ًیؼت ،تلىِ اػتٔاسُی دػتَسی تش پایِی
تاصًوایی هٔاًی والى هٌٔاؿٌاختی اػتَاس اػت؛ اػتٔاسات تیٌافشدی ،هٔاًی گفتاسً-مـی سا تِ سٍؿی هتفاٍت
ًؼثت تِ ٓثاساتِ تیٌافشدیِ غیشاػتٔاسی ًـاى هیدٌّذ ٍ اػتٔاساتِ دػتَسیِ تدشتی ،هٔاًی هَسد ًِش سا
تًَِس هتفاٍت ًؼثت تِ ٓثاسات تدشتیِ غیشاػتٔاسی تاصًوایی هیوٌٌذ (تاٍسًیشص .)463 :2002 ،اػتٔاسُی
دػتَسی تِ هثاتِی ًَّ ًـاًذاسِ ػاختِ صتاى تَكیف ؿذُ ٍ دس ًمؾگشایی ،اكٌالح «ًاهتداًغ» تشای اؿاسُ
تِ «ٓثاست اػتٔاسی» تِواس سفتِ اػتٓ .ثاسات اػتٔاسی ٓثاساتی ّؼتٌذ وِ تا سٍؽّای هٔوَلِ تیاى
هٌاتمت ًذاسًذ (ّلیذی .)321 :1985 ،دس اًتمال هفاّین تالغیٌٓ ،اكش دػتَسی ٍخَد داسد؛ ٓالٍُ تش آى،
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اػتٔاسُی دػتَسی ًیض دس ػاخت صتاى هـاّذُ هیؿَد وِ حاكل تٌَّ دس كَستّای دػتَسی اػت
(ّواى.)342 :
تاهپؼَى ( )165 :1996اػتٔاسُی دػتَسی سا تیاى هٌٔا اص ًشیك كَست «ٍاطگاى دػتَس» دس ًِش گشفتِ
اػت وِ تشای تاصًوایی ًَّ هتفاٍتی اص هٌٔا ؿىل گشفتِ اػت .اػتٔاسُی دػتَسی ،تؼي ًثیٔیِ
أًٌافپزیشی ٍ ًمؾّای چٌذگاًِی صتاى اػت ٍ تحلیل گزسایی ،لآذُی ولّی سا تشای تـخیق اػتٔاسُی
دػتَسی فشاّن هیػاصدّ .لیذی ( )1985دس ػٌح والى ،اػتٔاسُی دػتَسی سا تِ دٍ ًَّ «اًذیـگاًی» ٍ
«تیٌافشدی» تمؼین هیوٌذ وِ اػتٔاسُی دػتَسیِ اًذیـگاًی ؿاهل اػتٔاسُی گزسایی ٍ اػنػاصی 1اػت ٍ
اػتٔاسُی دػتَسی تیٌافشدی ؿاهل دٍ اػتٔاسُی دػتَسی ٍخِ ٍ ٍخْیت 2اػت.
 .1.4.3استعارُی اًدیشگاًی
اػتٔاسُی دػتَسیِ گزسایی تا تغییش ًَّ فشایٌذ (فٔل) ّوشاُ اػت ٍ هٔوَالً دس كَست هتداًغ (تیًـاى) اص
یه ًَّ فشایٌذ ٍ دس كَست ًاهتداًغ (اػتٔاسی) اص فشایٌذی هتفاٍت تِواس هیسٍد .دس صتاى فاسػی هَاسد
هتٔذدی اص ایي ًَّ اػتٔاسُ دػتَسی ٍخَد داسد:
/1الف) ٓلی دس واسّای ًالتفشػا ٍ ػخت صٍد ٓلثاًی هیؿَد( .كَست هتداًغ)
/1ب) ٓلی دس واسّای ًالت فشػا ٍ ػخت صٍد اص وَسُ دس هیسٍد( .كَست اػتٔاسی)
/2الف) دس هثاحث اختوآی هیتَاى اكَلی سا تیاى وشد وِ ؿالَدُی ٌّداسّای اختوآی خاهِٔ سا
دس تشهیگیشد( .كَست هتداًغ)
/2ب) دس هثاحث اختوآی هیتَاى اص اكَلی ػخي تِ هیاى آٍسد وِ ؿالَدُی ٌّداسّای اختوآی
خاهِٔ سا دس تشهیگیشد( .كَست اػتٔاسی)
دس اػتٔاسُی دػتَسیِ اػنػاصی ،فٔل یا كفت ،دس تٌذ ،تثذیل تِ اػن هیگشدد ٍ دس حمیمت ،ػاختِ
تٌذ ،هتشاون ؿذُ ٍ چٌذیي تٌذ ،تثذیل تِ یه تٌذ هیگشددً .وًَِّایی اص آى ٓثاستٌذ اص:
/3الف) ػیل خاًِّا سا خشاب وشد ،هضاسّ سا ٍیشاى وشد ٍ هشدم سا ًگشاى وشد( .كَست هتداًغ)
/3ب) تخشیة خاًِّا ٍ ٍیشاًی هضاسّ ًاؿی اص ػیل تآث ًگشاًی هشدم ؿذ( .كَست اػتٔاسی)
/4الف) تِ هحن ایي وِ الؼاى ٍام تاًىی تِ تأخیش افتاد ،هثیٌا همذاسی پَل اص دٍػتؾ لشم گشفت
ٍ پَل لؼي سا تِ تاًه پشداخت وشد.

1

. transitivity and nominalization metaphor
. mood and modality metaphor

2
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/4ب) هثیٌا تِ هحن تِ تأخیش افتادى الؼاى ٍام تاًىی تا لشم گشفتي پَل اص دٍػتؾ ،آى سا تِ
تاًه پشداخت وشد.
 .2.4.3استعارُی بیٌافزدی
اػتٔاسُی دػتَسی تیٌافشدی ؿاهل اػتٔاسُی دػتَسیِ «ٍخِ» ٍ «ٍخْیت» اػت .دس اػتٔاسُی ٍخْیت،
تٌَّ دػتَسی تش پایِی سٍاتي هٌٌمی-هٌٔاییِ فشافىٌی اػتَاس اػت .دس حالی وِ «هٔاًیِ ٍخْی» اص ًشیك
ٌٓاكش ٍخْی دس تٌذ تاصًوایی هیؿًَذ (ٓولگشّای ٍخْی ،1افضٍدُّای ٍخْی ٍ 2افضٍدُّای ٍخِ) ،اػتٔاسات
تیٌافشدی دس حمیمت تیاى هٔاًیِ ٍخْیِ خاسج اص تٌذ اػت .دس اػتٔاسُی ٍخْیت ،تٌذِ فشافىٌیوٌٌذُ

3

ٍُیفِی تاصًوایی ٍخْیت سا تِ ْٓذُ داسدً .وًَِّایی اص آى ٓثاستٌذ اص:
/5الف) ٓلی احتواالً اص ػفش تشگـتِ اػت (كَست هتداًغ).
/5ب) احتوال هیسٍد وِ ٓلی اص ػفش تشگـتِ تاؿذ (كَست اػتٔاسی).
/6الف) ها تایؼتی تِ هثاحث والى خاهِٔؿٌاػی ٍ اختوآی تَخِ خاكی داؿتِ تاؿین (كَست
هتداًغ).
/6ب) ؿایؼتِ اػت وِ تِ هثاحث والى خاهِٔؿٌاػی ٍ اختوآی تَخِ خاكی داؿتِ تاؿین
(كَست اػتٔاسی).
اًتخاب ٍخِ ٍ ًمؾّای گفتاس ّویـِ تا یىذیگش ّوپَؿی ًذاسًذ ٍ اػتٔاسُی ٍخِ ،ؿاهل واستشد یه
كَست صتاًی تشای تیاى هٌٔایی اػت وِ ًمؾ واهالً ًثیٔیِ آى كَست ًیؼت (تاهپؼَى .)175 :1996 ،دس
اػتٔاسُی ٍخِ ،هٌٔای ٍخِ دس دسٍىِ تٌذ تیاى ًویؿَد ،تلىِ دس خاسج اص تٌذ تیاى هیؿَد ٍ دس حمیمت،
ٍخْی خایگضیي ٍخِ دیگش هیؿَد ،اها واسوشد ٍخِ لثلی سا تاصًوایی هیوٌذ .هٔوَالً دس صتاى فاسػی ٍخِ
خثشی تِ كَست پشػـی ّن تیاى هیؿَد؛ هاًٌذ خولِی «آیا هی داًیذ وِ هیَُ ٍ ػثضیدات تشای ػالهتی
اًؼاى هفیذ ّؼتٌذ؟» .ایي ٍخِِ پشػـی دس حمیمت تِ خای ٍخِ خثشی تِ واس سفتِ اػت وِ كَست خثشی
آى تذیي كَست اػت« :هیَُ ٍ ػثضیدات تشای ػالهتی اًؼاى هفیذ ّؼتٌذ».

 .5.3پیاهدّای ًظزی
اص هثاحث ًِشی فَق دٍ پیؾفشم صیش اػتٌثاى هیگشدد:

1

. modal operators
. modal adjuncts
3
. projecting clause
2
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 )1دس اًتخاب خوالت /تٌذّا ،دس تذٍیي هتَى دسػی آهَصؽ صتاى فاسػی ،تایذ پیَػتاسی سا اص هٌِش
گزسایی دس ًِش گشفت وِ سٍی ایي پیَػتاس ،تٌذّای تا گزساییِ تؼیاس تاال ،تاالً ،ؼثتاً تاال ،هتَػي،
ًؼثتاً هتَػي ٍ پاییي لشاس هیگیشًذ .تٌاتشایي ،دس آهَصؽ صتاى فاسػی اتتذا تٌذّای تا گزسایی
تؼیاس تاال ٍ تِ تذسیح دس هشاحل تٔذی ،گزسایی تا همیاعّای تٔذی تایذ لحاٍ ؿًَذ.
 )2دس آهَصؽ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسػی تشای غیش فاسػیصتاًاى تایذ اػتٔاسُی دػتَسی سا دس
ػٌَح پیـشفتِ هذ ًِش لشاس داد ٍ اص واستشد آى دس هتَى دسػی ػٌح پایِ ٍ هتَػي اختٌاب
ٍسصیذ .تٌاتشایيّ ،ش چْاس ًَّ اػتٔاسُی دػتَسی تا تَخِ تِ ًِشیِی صتاىتٌیاد ّلیذی ()1993
هثٌی تش تمذم فشاًمؾِ تیٌافشدی ًؼثت تِ فشاًمؾِ اًذیـگاًی ،تذیي كَست دسخِتٌذی هیؿًَذ
وِ اػتٔاسُّای دػتَسیِ تیٌافشدی ،یٌٔی اػتٔاسُی ٍخِ ٍ ٍخْیت ،تایذ لثل اص اػتٔاسُّای
اًذیـگاًیِ اػنػاصی ٍ گزسایی دس تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسػی لحاٍ گشدًذ .تشاػاع ًِشیِی
یادگیشی صتاىتٌیاد ّلیذی الصم اػت وِ اػتٔاسُی دػتَسی سا دس ػٌح پیـشفتِ آهَصؽ دّین ٍ
اص واستشد آى ّا دس هتَى دسػی فاسػی ػٌح پایِ تایذ اختٌاب گشدد؛ صیشا یادگیشی ایي ػاختّا
تشای فاسػیآهَصاى تؼیاس هـىل اػت.

 .4رٍش پضٍّص
سٍؽ تحمیك اص ًَّ تَكیفی-تحلیلی ٍ هثتٌی تش پیىشُ اػت .دادُّای تحمیك اص دٍ هٌِش گزسایی ٍ
اػتٔاسُی دػتَسی اص وتاب «خَاًذى ٍ دسن هٌلة فاسػی (دٍسُی پایِ)» تألیف خٔفشی ٍ ّوىاساى
( )1391اػتخشاج ؿذُ اػت .پیىشُی پظٍّؾ هـتول تش  1011تٌذ اػت وِ ایي تٌذّا تشاػاع فشهیِی
تالىام ( )1993دس صهیٌِی واستشد گزسایی دس وَدواىًِ ،شیِی یادگیشی صتاىتٌیاد ّلیذی (ًِ ،)1993شیِی
ًَّ ٓول ٍ تمؼینتٌذی افٔال ًٍذلش ( ٍ )1967فشهیِی هیضاى گزسایی ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )1980تدضیِ ٍ
تحلیل ؿذُاًذ.

 .5یافتِّای پضٍّص
پیىشُی پظٍّؾ هـتول تش  1011تٌذ اػت وِ اص ایي تٔذاد  986تٌذ داسای گزساییِ ًؼثتاً پاییي ٍ 25
تٌذ داسای گزساییِ هتَػي ّؼتٌذ .تشسػی افٔال اص هٌِش تمؼینتٌذی ًٍذلش ( )1967دس ؿؾ دسع اٍل
وتاب ًـاى هیدّذ وِ تٔذاد افٔال ایؼتایی (تَدى ،داؿتي ،دٍػت داؿتيٍ ،خَد داؿتي ،خَؿحال ؿذى)
 138هَسد ،تٔذاد افٔال وٌـی ( هٌالِٔ وشدى ،دٍؽ گشفتي ،لثاع پَؿیذىً ،اّاس خَسدى ،خوْ ؿذى ،غزا
خَسدى ،غزا پختي)  96هَسد ،تٔذاد افٔال تحممی (فىش وشدى ،حثَتات سا پختي ،پیاص ٍ ػیش سا خشد وشدى،
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لثاع سا پَؿیذى)  11هَسد ٍ تٔذاد افٔال تحممی وٌـی (تِ وتاتخاًِ سفتي ،تِ خَاتگاُ تشگـتي ،تِ هذسػِ
سفتي ،پیؾ دٍػتاى سفتي ،تِ آسایـگاُ سفتي ،تِ حوام سفتي)  32هَسد اػتٍ ،لی ّیچ هَسدی اص افٔال
حلَلی ٍ تهٍلَٓی دس ًوًَِی هتي اًتخاتی هـاّذُ ًـذ .تٌاتشایي ،هیتَاى چٌیي ًتیدِ گشفت وِ یىی اص
دالیل پاییي تَدى هیضاى گزسایی تٌذّا دس وتاب هزوَس ًاؿی اص واستشد فشاٍاى افٔالِ ایؼتایی ٍ وٌـی اػت،
صیشا پاساهتشّای ٓاهلیتِ وٌـگش ،تأثیشپزیشیِ هفَٔل ٍ فشدیتػاصی دس تٌذِ حاٍی افٔال ایؼتایی ،چٌذاى
ًمـی دس افضایؾ هیضاى گزسایی ایفا ًوی وٌٌذ ٍ ّوچٌیي ،دس تٌذ حاٍی ِفٔل وٌـی ،پاساهتش فشدیتػاصی
چٌذاى ًمـی دس افضایؾ هیضاى گزسایی ًذاسد.
دادُّای پظٍّؾ ًـاى هیدّذ وِ فشهیِ ی اٍل تأییذ ؿذُ اػت؛ یٌٔی اسصیاتی هیضاى گزسایی تٌذّا
ووه هیوٌذ تا دسخِ تٌذی ٍ چیٌؾ هتَى آهَصؿی تشاػاع پیَػتاس گزساییِ تٌذّای تا گزسایی تؼیاس تاال،
تاالً ،ؼثتاً تاال ،هتَػيً ،ؼثتاً هتَػي ٍ پاییي تٔییي گشدد ٍ ایي وِ اػتٔاسُی دػتَسی ًویتَاًذ دس ػٌح
پایِ تِواس سٍد.
ّوچٌیي ،دادُّای پظٍّؾ ًـاى هیدّذ وِ فشهیِی دٍم ًیض تأییذ ؿذُ اػت؛ یٌٔی هتَى آهَصؽ صتاى
فاسػی تِ لحاٍ دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ هٌالة چٌذاى تا هیضاى گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی ّوگشایی ًذاسًذ.
ًوَداس ( )1تِ كَست دلیك هیضاى واستشد افٔال ایؼتایی ،وٌـی ،تحممی ،تحممی-وٌـی ،حلَلی ٍ
تهٍلَٓی سا تِ ًوایؾ گزاؿتِ اػت.
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ًوَداس  .1تشسػی افٔال اص هٌِش تمؼینتٌذی ًٍذلش ( )1967دس وتاب آهَصؽ صتاى فاسػی
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 .1.5هیشاى گذرایی
ًوًَِّایی اص تٌذّای هتَى دسػی دس ایي تخؾ تشاػاع پاساهتشّای گزسایی ،تدضیِ ٍ تحلیل خَاّذ ؿذ:
 )7اػن هي ػاسا اػت{.دٍ هـاسن - ،پَیا - ،غایی - ،لحِِای - ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ،
 تاثیشپزیشی - ،فشدیتػاصی}ُْ )8ش تا ّن دس سػتَساى داًـگاُ غزا خَسدین{.یه هـاسن + ،پَیا - ،غایی - ،لحِِای + ،اسادی،
 +هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشپزیشی - ،فشدیتػاصی}
 )9هشدم دٍس ایي حَمّا گلذاىّای صیثایی هیگزاؿتٌذ{ .دٍ هـاسن + ،پَیا + ،غایی - ،لحِِای،
 +اسادی + ،هثثتٍ +،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشپزیشی - ،فشدیتػاصی}
 )10هي هیٌا سا تِ دٍػتّاین هٔشفی وشدم{ .ػِ هـاسن + ،پَیا - ،غایی - ،لحِِای + ،اسادی+ ،
هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشپزیشی + ،فشدیتػاصی}
 )11فشّاد هذت صیادی تِ ؿغلّا ٍ آدمّای هختلف فىش هیوشد{ .دٍ هـاسن + ،پَیا - ،غایی،
 لحِِای + ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشپزیشی - ،فشدیتػاصی} )12اص سػتَساى ػٌتی ػش خیاتاى تشای ّوِ آؽ سؿتِ گشفتِام { .ػِ هـاسن + ،پَیا + ،غایی،
 لحِِای + ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشگزاسی - ،فشدیتػاصی} )13آى ؿة ّوِی تچِّای خَاتگاُ یه غزای خاًگی خَؿوضُ خَسدًذ{ .دٍ هـاسن + ،پَیا،
 غایی - ،لحِِای + ،اسادی + ،هثثت ٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشگزاسی - ،فشدیتػاصی} )14یه هدؼوِ ی ػفیذسًگ ّن اص ایـاى خلَی دس هَصُ ٍخَد داسد{ .یه هـاسن - ،پَیا،
 غایی - ،لحِِای - ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشگزاسی - ،فشدیتػاصی} )15فشٍؿگاُّای كٌایْ دػتی ّویـِ تِ خاًش سًگّای هختلف ٍ صیثایـاى دیذًی ّؼتٌذ{ .دٍ
هـاسن - ،پَیا - ،غایی - ،لحِِای - ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ - ،تأثیشگزاسی،
 فشدیتػاصی} )16اػتفادُ اص ٍػایل خذیذ دس خاًِّای اهشٍصی صًذگی هشدم سا َٓم وشدُ اػت{ .دٍ هـاسن،
 پَیا + ،غایی - ،لحِِای + ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً + ،یشٍ + ،تأثیشگزاسی - ،فشدیتػاصی}ّ )17ش ػال وٌََّسداى داخلی ٍ خاسخی تشای وٌََّسدی ٍ دیذى صیثاییّای ًثیٔت دهاًٍذ تِ
آًدا هیسًٍذ{ .یه هـاسن + ،پَیا + ،غایی  - ،لحِِای + ،اسادی + ،هثثتٍ + ،الٔیً - ،یشٍ،
 تأثیشگزاسی - ،فشدیتػاصی}تشسػی پیىشُی پظٍّؾ ًـاى هی دّذ وِ هیضاى گزسایی تٌذّا دس هتَى دسػی وتاب هزوَس ًؼثتاً پاییي
اػت ٍ اغلة تٌذّا حاٍی فٔلّای حالتی تَدُ ٍ دس هشحلِی تٔذی ،فٔلّای وٌـی لشاس هیگیشًذ .تٔذاد
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ولِّ تٌذّای وتاب  1011فمشُ اػت وِ اص ایي تٔذاد  986تٌذ داسای گزسایی ًؼثتاً پاییي ٍ  25تٌذ داسای
گزسایی هتَػي ّؼتٌذ .تا تَخِ تِ ایي وِ دسخِتٌذی افٔال تشحؼةِ داؿتي هؤلفِّای تیـتش ،تِ تشتیة
ؿاهل افٔال تحممی-وٌـی ٍ حلَلی ،تهٍلَٓیّا ٍ افٔال وٌـی ٍ تحممی اػت ،هتَى ػٌح/دٍسُی پایِ
تایذ تیـتش حاٍی افٔال تحممی-وٌـی ٍ حلَلی تاؿٌذ وِ تا تشسػی افٔال وتاب هزوَس هتَخِ هیؿَین وِ
تٔذاد ایي افٔال اًذن اػت.
ًتایح تدضیِ ٍ تحلیل تٌذّای فَق ًـاى هی دّذ وِ هیضاى پاساهتشّای ٓاهلیت ،تأثیشپزیشیِ وٌؾپزیش ٍ
فشدیتػاصیِ وٌؾ پزیش دس تٌذّای هتَى دسػی وتاب هزوَس تؼیاس پاییي اػت ٍ ًَیؼٌذگاى هتَى دسػی
فاسػی دس صهیٌِ ی آهَصؽ صتاى فاسػی تایذ ػٔی وٌٌذ ایي پاساهتشّا سا دس تْیِ ٍ تذٍیي هتَى تِواس گیشًذ
ٍ اص افٔالِ حالتی تؼیاس ووتش اػتفادُ ًوایٌذ.
هیضاى گزسایی تٌذّای فَق تشحؼة تٔذاد هؤلفِّای گزسایی تِ تشتیة ،)%60(6 ،)%40(4 ، )%30(3
 )%50(5 ٍ )%70(7 ،)%30(3 ،)%60(6 ،)%50(5 ،)%60(6 ،)%50(5 ،)%60(6اػت وِ هیاًگیي هیضاى
گزسایی ولِّ تٌذّای فَق حذٍداً % 50خَاّذ تَدً .وَداس  2هیضاى گزسایی تٌذّای فَق سا تِ ًوایؾ گزاؿتِ
اػت .تٌاتشایي ،تایذ اص تٌذّایی تا گزسایی تاالتش اص ػٌح هتَػي دس دٍسُی پایِی آهَصؽ صتاى فاسػی
اػتفادُ ؿَد ٍ ّوچٌیي دس دسعّای اٍلیِ هیضاى گزسایی تؼیاس تاال تاؿذ ٍ تِ تذسیح دس دسعّای تٔذی اص
هیضاى گزسایی واػتِ گشدد.
80
70
60
50
40
30
20
10

0
تٌذ 17تٌذ 16تٌذ 15تٌذ 14تٌذ 13تٌذ 12تٌذ 11تٌذ  10تٌذ9
ًوَداس  .2هیضاى گزسایی تٌذّا
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ًىتِی هْن دیگش ایي اػت وِ د س تٌذّای فَق تا حذ صیادی اص افضٍدُّای حاؿیِای اػتفادُ ؿذُ اػت
وِ ایي افضٍدُّا دس هشاحل اٍلیِ ی یادگیشی چٌذاى هَسد ًیاص ًیؼتٌذ؛ صیشا تأثیشی تش هیضاى گزسایی تٌذّا اص
هٌِش ّاپش ٍ تاهپؼَى تشخالف ًمؾگشایی ّلیذی ًذاسًذّ .وچٌیي دس وتاب هزوَس ،تٌذّای هشوة صیادی
تِ چـن هیخَسد ،دس حالی وِ دس هشاحل اٍلیِی یادگیشیِ صتاى ،تایذ تٌذّای ػادُ لحاٍ گشدًذ؛ ّواىگًَِ
وِ دس ًِشیِی یادگیشی صتاىتٌیاد ّلیذی (ً )1993یض اؿاسُ ؿذُ اػت وِ سٍاتي هٌٔایی-هٌٌمی (اًؼدام)
دس هشاحل اٍلیِی یادگیشی ًثایذ لحاٍ گشدًذ.

 .2.5استعارُی دستَری
دس وتاب هزوَس تیـتش اػتٔاسُّای دػتَسی اػنػاصی تِواس سفتِ اػت وِ تٔذاد آىّا  71هَسد اػت ٍ
تٔذادی اػتٔاسُی ٍخْیت ( 10هَسد) ًیض دس هتَى هـاّذُ هیؿَدً .وًَِّایی اص اػتٔاسُی دػتَسی
اػنػاصی ٓثاستٌذ اص:
 )18آؿٌا ؿذى تا ؿغلّای هختلف دس دٍساى هذسػِ تِ تچِّا ووه صیادی هیوٌذ( .ف )38
 )19تٔذ اص پان وشدى حثَتات ،آىّا سا پختین( .ف )42
 )20پیـشفت ٍ اختشاّ دػتگاُّای واهپیَتشی هختلف ،دًیای استثاًات سا ّش سٍص َٓم هیوٌذ.
(ف )142
 )21ػاختي ایي ٍػیلِ دس دًیای خیاًی خیلی هْن تَد( .ف )68
ّ )22ش ػال وٌََّسداى داخلی ٍ خاسخی تشای وٌََّسدی ٍ دیذى صیثاییّای ًثیٔت دهاًٍذ تِ
آًدا هیسًٍذ( .ف )130
 )23ساُ سفتي دس آب تشای آًاى هفیذ اػت( .ف )96
 )24اًؼاى تِ صٍدی تِ تیـتش آسصٍّای لثلی خَد هاًٌذ ؿٌاختي فوا ٍ سفتي تِ آى ػشیْتش هیسػذ.
(ف)150
 )25ؿٌاختي سًگّا ٍ اػتفادُی دسػت اص للن ًماؿی دس ایي ٌّش خیلی هْن اػت( .ف )162

ً .3.5وًَِّایی اس استعارُی دستَری ٍجْیت
اػتٔاسُ ی دػتَسی ٍخْیت داسای تؼاهذ تؼیاس ووتشی دس هتَى ًؼثت تِ اػتٔاسُی اػنػاصی اػت وِ
ًوًَِّایی اص آى ٓثاستٌذ اص:
 )26خیلیّا فىش هیوٌٌذ اًؼاى تِ صٍدی تِ تیـتش آسصٍّای لثلی خَد هاًٌذ ؿٌاختي فوا ٍ سفتي
تِ آى ػشیْتش هیسػذ( .ف )150
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 )27تٔویّا فىش هیوٌٌذ اهشٍصُ تا تىٌَلَطی خذیذ هشدم ووتش واس هیوٌٌذ( .ف)150
 )28اٍ فىش هیوشد تیـتش داًـدَیاى خَاى تِ فىش ًوشُ ّؼتٌذ( .ف )34
 )28تْتش اػت دس هذسػِّا تٔوی اص سٍصّا افشادی تا ؿغلّای هختلف تیایٌذ ٍ تا تچِّا حشف تضًٌذ.
(ف)38

 .6الگَی پیشٌْادی
تشاػاع سٍیىشد تلفیمی حاكل اص ًِشیِی صتاىتٌیاد ّلیذیًِ ،شیِی ًَّ ٓولِ ًٍذلش ،سٍیىشد تلىام دس
صهیٌِی واستشد گزسایی دس گفتاس وَدواى ٍ سٍیىشد ّاپش ٍ تاهپؼَى دس صهیٌِی هیضاى گزسایی هیتَاى الگَی
پیـٌْادی دس صهیٌِی آهَصؽ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي هَاد دسػی سا ؿاهل هَاسد صیش داًؼت:
 -1دسخِتٌذی هتَى آهَصؿی تایذ تِ گًَِای تاؿذ وِ دس ػٌح همذهاتی تا حذ اهىاى اص تٌذّایی تا
هیضاى گزسایی تاال اػتفادُ ؿَد وِ تشاػاع تحمیك حاهش ،اًتخاب ًَّ فٔل ٍ تِ تثْ آى ،تٔذاد
هـاسواى ٍ تأثیشپزیشیِ هفَٔل ًمؾ اػاػی دس هیضاى گزسایی تٌذّا داسًذ.
ٓ -2الٍُ تش اًتخاب هتَى ػٌح پایِ تشاػاع گزسایی ،الصم اػت اص واستشد اػتٔاسُی دػتَسی آن اص
اًذیـگاًی (گزسایی ٍ اػنػاصی) ٍ تیٌافشدی (ٍخْیت ٍ ٍخِ) دس هتَى ػٌح پایِ خَدداسی
گشدد؛ صیشا حوَس اػتٔاسُی دػتَسی دس هتي تآث پیچیذگی هٌٔای هتي هیگشدد ٍ اهىاى دسن
هتي تشای صتاىآهَصاى واّؾ هییاتذ.

ؿىل .1الگَی پیـٌْادی دس صهیٌِی تْیِ ٍ تذٍیي هَاد دسػی ػٌح پایِ
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ً .7تیجِگیزی
گزسایی ٍ اػتٔاسُی دػتَسی هیتَاًذ تا حذ تؼیاس صیادی هـىل دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ ػاختّا سا دس
آهَصؽ ٍ تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسػی فاسػی تشای غیش فاسػیصتاًاى تشًشف ػاصدً .گاسًذُ ػٔی وشدُ اػت تا
تا تدضیِ ٍ تحلیل هَسدیِ وتابِ «خَاًذى ٍ دسن هٌلة فاسػی تشای صتاىآهَصاى غیشایشاًی (دٍسُی پایِ)»
تألیف خٔفشی ٍ ّوىاساى ( )1391تا اػتفادُ اص ًِشیِی یادگیشی صتاىتٌیاد ّلیذی (ًِ ،)1993شیِی ًَّ
ٓول ًٍذلش ( ،)1967سٍیىشد تالىام ( )1993دس صهیٌِی واستشد ػاختّای تا هیضاى گزسایی تاال ٍ تٌیادی دس
گفتاس وَدواى ٍ ّوچٌیي سٍیىشد ّاپش ٍ تاهپؼَى ( )1980دس صهیٌِی ػٌدؾ هیضاى گزسایی تٌذّا اص
ًشیك دُ پاساهتش هٌٔایی ٍ ًیض اػتٔاسُّای دػتَسی ّلیذی ،الگَی خذیذی دس صهیٌِی دسخِتٌذی ٍ
چیٌؾ هٌالة دسػی دس آهَصؽ صتاى فاسػی اسائِ ًوایذ وِ تا حذی اص ًاسػاییّا ٍ هـىالت دس تذٍیي
هتَى دسػی هیواّذ.
ًتایح ایي پظٍّؾ ًـاى هیدّذ وِ هیضاى گزسایی تٌذّا دس وتاب هزوَس ًؼثتاً پاییي اػت ٍ اغلة تٌذّا
حاٍی فٔلّای حالتی تَدُ ٍ دس هشحلِی تٔذی فٔلّای وٌـی لشاس هیگیشًذ .تٔذاد ول تٌذّای وتاب
 1011هَسد اػت وِ اص ایي تٔذاد  986تٌذ داسای گزسایی ًؼثتاً پاییي ٍ  25تٌذ داسای گزسایی هتَػي
ّؼتٌذّ .وچٌیي ًتایح تدضیِ ٍ تحلیل تٌذّای فَق ًـاى هیدّذ وِ هیضاى پاساهتشّای ٓاهلیت،
تاًثیشپزیشی وٌؾپزیش ٍ فشدیتػاصی وٌؾپزیش دس تٌذّای هتَى دسػی وتاب هزوَس تؼیاس پاییي اػت .دس
وتاب هزوَس تیـتش اػتٔاسُّای دػتَسی اػنػاصی تِ واس سفتِ اػت وِ تٔذاد آىّا  71هَسد اػت ٍ
تٔذادی اػتٔاسُّای ٍخْیت ( 10هَسد) ًیض دس هتَى هـاّذُ هیؿَد .تشسػی افٔال اص هٌِش تمؼینتٌذی
ًٍذلش ( )1967دس ؿؾ دسع اٍل وتاب ًـاى هیدّذ وِ تٔذاد افٔال ایؼتایی  138هَسد ،تٔذاد افٔال
وٌـی  96هَسد ،تٔذاد افٔال تحممی  11هَسد ٍ تٔذاد افٔال تحممی-وٌـی  32هَسد اػت .یىی اص دالیل
پاییي تَدى هیضاى گزسایی تِ خاًش واستشد صیاد افٔال ایؼتایی دس تٌذّاػت .تٌاتشایي ،تا تَخِ تِ هفَْم
گزسایی هیتَاى تا حذ تؼیاس صیادی هـىل دسخِتٌذی ٍ چیٌؾ ػاختّا سا دس آهَصؽ صتاى فاسػی ،تٍِیظُ
دس صهیٌِی تْیِ ٍ تذٍیي هتَى دسػی فاسػی تشای غیش فاسػیصتاًاى تشًشف ػاخت.
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