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 شىاسيي رييكرد كمي ردٌزبان فارسي امريز بر پايٍ ٌبررسي ساختًاژ

 

 1ؼمتف ٌٜال ٌفيفي

 2اٍٜبُ اغالقي
 

  

 چكيدٌ

ٛب ـا ثف اوبن ت٘آ قثبٌٖٓبوي وبغت٘الي، ـٗينفؼي اوت مٚ ىفيٖجفه آٓ ـا ّؼففي مفؼٙ اوت تب ثـٗينفؼ مْي ـؼٙ

ٛبي يل ّتٔ ّٖتػت تقىيِ مفؼ ٛب ـا ثف تؼؽاؼ ٗالٙثف ائ اوبن ثبيؽ تؼؽاؼ تن٘ال .ٛب ثٚ ِ٘ـت يل پي٘وتبـ ّفتت مفؼثفغي ّتغيف

ز٘ٓ اضتْبالً ٛير قثبٕي ٕيىت مٚ ٕظبُ وبغت٘الي تطَيَي، پيٕ٘ؽي، آّيػتٚ يب ؼـٗٓ تّفيفي ّطٓ ٗ ٔفيت آٓ ـا ّطبوجٚ مفؼ. 

ٛبي اـائٚ ٌؽٙ ثٖؽيي ـؼٙٛبي وبغت٘الي ّتفبٗتي ؼاٌتٚ ثبٌٖؽ، مَيٚاٌتٚ ثبٌؽ ٗ ضتي ّْنٔ اوت اخكاي ّػتَف ٕظبُ قثبٓ، ـؼٙؼ

القُ ث٘ؼ ثفاي تؼيئ ـؼٙ ٛب ؼـ ٛف قثبٓ اوت. ائ ـٗينفؼ اوبن ثفـوي ائ پمًٗٛ قفاـ ىففتٚ اوت. ثبقتبثي اق ثيٍتفئ ىفايً

بـي اّفٗق، زٖؽ ّتٔ اوتفبؼٙ ٌ٘ؼ. ثٚ ْٛئ ّٖظ٘ـ ّتٕ٘ي اق زٖؽ ـٗقٕبّٚ ثٚ ِ٘ـت تّبؼفي إتػبة ٗ وبغت٘الي قثبٓ فبـوي ٌٕ٘ت

ثف اوبن تقىيْبت ـٗينفؼ ثٚ ؼوت آّؽ.  53/1ي قثبٓ فبـوي ػؽؼ ٌٖبوي مْي ؼـ وبغت٘الٙؼـ ثفـوي ـٗينفؼ ـؼٙ ثفـوي ٌؽٕؽ.

ثب ت٘خٚ اىف قثبٕي ثٚ ٘٘ـ ّت٘وٗ ثئ يل تب يل ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، قثبٕي تطَيَي اوت. ؼـ ٕتيدٚ  ،مْي

 ىيفؼ. قثبٕي تطَيَي قفاـ ّيي ٛب، قثبٓ فبـوي ؼـ ـؼٙٗ ثف اوبن ثيٍتفئ ىفايً ػؽؼ ثؽوت آّؽٙ  ثٚ 
 

 (quantitative approach) (، قثبٓ فبـوي، ـٗينفؼ مْيtypology)ٌٖبوي(، ـؼmorphologyٙوبغت٘الٙ ) كليدياژٌ:
 

 مقدمٍ - 1

وبغتبـ مَْٚ ٗ اخكاي مَْٚ اوت  ؼـٕٗي مَْبت اوت. ؼـ ٗاقغ وبغت٘الٙ ٕبظف ثف ي وبغتبـّٙبٍؼٚ ّٖظ٘ـ اق وبغت٘الٙ

ٌ٘ؼ. وبغت٘الٙ ؼـ ؼٗ وٙص تّفيفي ّي(. وبغت٘الٙ ثػٍي اق ؼوت٘ـ قثبٓ اوت مٚ ؼـ آٓ وبغتْبٓ ٗالٙ ثفـوي  3: 1993مبتبّجب، )

ي اٌتقبقي ٙٗ ؼـ وبغت٘ال ٌ٘ؼي تّفيفي ثٚ ٕقً ٕط٘ي ٗالٙ پفؼاغتٚ ّيىيفؼ. ؼـ وبغت٘الٙٗ اٌتقبقي ّ٘ـؼ ّٙبٍؼٚ قفاـ ّي

 (.  36: 2007ىيفؼ )ٌ٘پٔ، وبقي فبـؽ اق ٕقً ٕط٘ي آٓ ّ٘ـؼ ّٙبٍؼٚ قفاـ ّيزيٕ٘يي ٗالٙ

اي اوت مٚ ؼٗ ّٖظ٘ـ ـا ثفآٗـؼ. ٕػىت ائ مٚ ثت٘آ ثٚ مْل ائ ي ؼوت يبفتٔ ثٚ ٕظفيٚٛؽف ٕٜبيي ّٙبٍؼبت وبغت٘ال 

اي ثبيؽ ثت٘إؽ ّ٘اـؼ اوتثٖبيي ٗ ٌفايٗ ضبمِ ثف ثفائ، زٖئ ٕظفيٕٚظفيٚ وبغتْبٓ ٗالٙ ـا ؼـ قثبٓ ّ٘ـؼ ّٙبٍؼٚ تِ٘يف مفؼ. ػالٗٙ

-ي وبغت٘الٙ ٌبٛؽ ثيٍتفئ تٖ٘ع ٛىتيِ. ثٚ ْٛئ ؼٍيٌ ـؼٙ٘قٙ(. ؼـ ض9: 1386ٛبي ـايح ـا ٕيك تِ٘يف مٖؽ )ٌقبقي، وبغت

  .( 1985اوت )ؼـوَف،  ٌؽٙ مبـ ىففتٚٛبي خٜبٓ ثٚوبغت٘الي ثٚ ػٖ٘آ ـٌٗي اٍِ٘ي ثفاي ٘جقٚ ثٖؽي ٗ تْبيك قثبٓ ٌٖبوي
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ثٖؽيثٖؽي مفؼ. اّب ٘جقٚٛبيٍبٓ ـؼٙٛب ـا ثف اوبن ٛف يل اق ٗيمىيت٘آ قثبٓٛب اوت. ّيثٖؽي ض٘قٌٖٙبوي، ٘جقٚـؼٙ 

ٌٖبوي ثفاوبن تطَيٌ اًِ٘ ىيفٕؽ. ـؼٙتف ٛىتٖؽ ٕتبيح ثٜتفي ـا ؼـ ثف ّيٛبي ثٚ ِٛ ّفتجٗ ىىتفؼٙٛبيي مٚ اق ٕظف تؼؽاؼ ٗيمىي

ثٖؽي ّبٕٖؽ ـؼٙ ،ثٖؽي ؼييف ٘جقبت قثبٕي ـا ٕيك ؼاٌتت٘آ ـؼٌٖٙبوي وبغتبـي ّيٗ اٍي٘ٛبي اَِي ؼـ قثبٓ اوت. ػالٗٙ ثف ـؼٙ

 (. 3 :1981ثٖؽي لٕتيني قثبٓ ) َّيٖى٘ٓ، ـؼٙ ٗ خغفافيبيي قثبٓ

 ٌ٘ؼ:ٛب ثف اوبن يل يب زٖؽ ٗيمىي غبَ تؼفيف ّيي قثبٌٖٓبوي وبغت٘الي، ـؼٙؼـ ـؼٙ

 افكايي ٛىتٖؽ. ٛبي ىىىتٚ فبقؽ ٕٗؽافكايي: قثبٕٓٗؽ .1

الت ؼوت٘ـي ثيٍتفي ؼـ يل ٗالٙ ٛىتٖؽ ٛبيي مٚ ٕ٘ػبً يب اٍكاّبً ٌبٌّ ّق٘تؼؽاؼ تن٘الٛب ؼـ ٗالٙ: قثبٓ .2

تف ٛىتٖؽ ٗ اىف قثبٕي ؼاـاي افؼبً تّفيف ٌؽٙ ثفٕؽ، تفميجيٛبيي مٚ ائ تؼؽاؼ ـا مْتف ؼـ ٗالٙ ثٚ مبـ ّياق آٓ

ٌ٘ؼ تب قثبٕي ّثٌ إيَيىي مٚ فقٗ ثفاي ثفاي ْٕ٘ؼ، قّبٓ، ٗخٚ ٗ ّٙبثقٚ ثبٌؽ، ثيٍتف تفميجي ؼـ ٕظف ىففتٚ ّي

 ٌ٘ؼ. قّبٓ ِفف ّي

پؿيفي ي تقٙيغٛبي تّفيفي يب اؼغبّي ثف اوبن ؼـخٚٛبي پيٕ٘ؽي ؼـ ثفاثف قثبٓي اؼغبُ: قثبٓؼـخٚ .3

 ٛب تب ضؽٛب ٍّػُ اوت ٗ اـتجبٖ تن٘الىٌٕٕ٘ٚ٘ؽ. ؼـ يل قثبٓ پيٕ٘ؽي، ّفق تن٘الٛب ثٚ تن٘ال ٍّػُ ّيٗالٙ

ّثٌ التئ، ثٚ ؼٍيٌ ْٛيٕ٘ي، ضٕ٘ـ تن٘ال ٍّتفك ٌٕ٘ؽ. ؼـ قثبٕي تّفيفي ٌٖبغتي تؼفيف ّيقيبؼي اق ٍطبٚ ٗاج

-ٌ٘ؼ(، اؼغبُ ؼـ ّفقي وبغت٘الي يب ٕط٘ي اوتفبؼٙ ّي)تن٘الي مٚ ثٚ ٘٘ـ ٍّتفك ثفاي ٍٕبٓ ؼاؼٓ زٖؽ ّقٍ٘ٚ

ؼٖٛؽٙ، ٛبي تٍنيٌٛبي تن٘الي ٗ تن٘الىٕ٘يي ؼـ ٌنٌ ٘جقبت ِفف فؼٌ ٗ خٖه ؼوت٘ـي، تقىيِ ٗالٙ ثٚ تن٘ال

 اّفي پيسيؽٙ اوت. 

ٛبي ثىبٕٗؽي ٕٚ فقٗ ؼاـاي پبييي: قثبٓي زٖؽٛبي ٗالىبٕي ؼـ يل ٗالٙ يب پؽيؽٙتؼؽاؼ ِ٘ـت .4

ٌٕ٘ؽ، ٕ٘ػبً ثيً اق يل وتبك ٗالىبٕي ؼـ ٗالٙ ـا ّق٘الت ؼوت٘ـي قيبؼي ٛىتٖؽ مٚ ؼـ وبغتْبٓ فؼٌ ثيبٓ ّي

 (.1386ؼٖٛؽ ) مَجبوي، ٍٕبٓ ّي

ٌٖبوي، قثبٓ فبـوي ٛبي ّٙفش ؼـ ـٗينفؼ مْي ـؼٙثف اوبن ّتغيفمٚ ثٚ ؼٕجبً پبوع ائ وؤاً ٛىتيِ ؼـ ائ پمًٗٛ 

 ي وبغت٘الي تؼَق ؼاـؼ ؟ثٚ مؽاُ ـؼٙ
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ٌٖبوي وْٜي ٛب اق خَْٚ ّ٘اـؼي اوت مٚ ؼـ ىىتفي ٗ ٌن٘فبيي ػَِ قثبٓٛبي وبغتْبٕي ؼـ قثبٓمٍف ٗخ٘ؼ ٌجبٛت  

ي ٌٖبوي تٙجيقي پب ثٚ ػفٌِٖٚبوي تبـيػي ؼوتػ٘ي تطٍ٘ي ػظيِ ىٍت؛ قثبٓقثبٓاوت. ؼـ ٗاقغ اق ائ ـٛيؿـ ثىيبـ ِّٜ ؼاٌتٚ

 .ٛبي قثبٕي ففاِٛ آّؽٌٖبوي قثبٓ ٗ ْٛپبي آٓ ّٙبٍؼبت خٜبٕيٛبي ـؼٙٗخ٘ؼ ىؿاٌت ٗ ٕيك قّيٖٚ ثفاي ثفـوي

غ٘اوتٖؽ ٌٖبوبٓ ّيـؼٙ ٌٖبوي وبغت٘الي ائ ىٕ٘ٚ ثيبٓ ٌؽٙ اوت مٚ ؼـقفٓ ٕ٘قؼٙاق ٍطبٚ ٕظفي ويف تبـيػي ـؼٙ

 3(. اثتؽا ٗٓ ٌَيٌ 1986ٕينٍ٘ك، ثٖؽي مفؼ يب ٕٚ )ٛب ـا ثف اوبن وبغتبـ مَْبت يب ْٛبٓ وبغت٘الٙ ـؼٙت٘آ قثبٓثؽإٖؽ مٚ آيب ّي
ّؼَُ٘  ي ٌَيٌٛبي ّ٘ـؼ اوتفبؼٙي ٕٗؽي ٗ تّفيفي تقىيِ ْٕ٘ؼ. ىف زٚ ّؼيبـٛب ـا ثٚ ؼٗ ؼوتٚاي اثؽاع مفؼ ٗ قثبٓٛبي اٍٗيٚففًّ٘
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ٛب ؼـ تفميت ثبٌؽ. ثفاؼـ اٗ ثٖؽي اٗ ؼـ تفميت وبؼٙ تن٘الٛب ؼـ ثفاثف تٖبٗة ٗاخي آٓـوؽ تْبيك ؼٗ ـؼٕٙيىتٖؽ، اّب ثٚ ٕظف ّي

ؼإىت. ثؼؽ تبي قجَي افكٗؼ. اٗ قثبٓ زيٖي خؽيؽ ـا اق ائ ؼوت ّيافكايي ٗ تّفيف ( ـا ثٚ ؼٗ ، ففُ ثؽٗٓ وبغتبـ )ثؽٗٓ 4ٓٗاى٘وت

ٛبي ٛبيي ّثٌ قثبٓـا ثٚ ائ ّدْ٘ػٚ أبفٚ مفؼ. ٛؽف اٗ تِ٘يف قثبٓ 6ثب ٕبُ إْٕبّي ٕ٘ع زٜبـّي 1836وبً   ؼـ 5ّجٍ٘تاق آٓ ٛ٘

غ٘اوت غالء ٕج٘ؼ زٖئ ٌؽ. ثٚ ػالٗٙ اٗ ّيّي ثّ٘يبٓ آّفينبي ٌْبٍي ث٘ؼ مٚ ؼـ آٓ ٛب فؼٌ ٗ ّفؼً٘ يل مَْٚ ؼـ ٕظف ىففتٚ

 (.  2006پفمٖؽ ) ثبئفّٔ،  7ٛبي وٖتيثٖؽيتِ٘يفبتي ـا ؼـ ـؼٙ

ثٖؽي ثٖؽي ٌَيٌ، اّب ّتفبٗت اق آٓ إدبُ ؼاؼ. ؼـ ٘جقٌٚجيٚ تقىيِ ايثٖؽيتقىيِ 8ٛبي وٖتي، ٌاليػفثٖؽيؼـ ـؼٙ

ٛب ـا ثٚ ىىىتٚ، پيٕ٘ؽي ٗ تّفيفي تقىيِ ٌؽ. اٗ قثبٌٓاليػف تٖٜب يل ّتغيف يؼٖي وبغتبـ وبغت٘الي مَْبت ؼـ ٕظف ىففتٚ ّي

-ٌؽ مٚ تٖٜب ثٚ يل ّقٍ٘ٚٛبيي اوتفبؼٙ ّيٛبي پيٕ٘ؽي اق ٕٗؽٛبي ىىىتٚ ٛير ٕٗؽي ٕؽاٌتٖؽ؛ ؼـ قثبٓثٖؽي اٗ قثبٓق ـؼْٕٙ٘ؼ. ٘ج

ي ؼوت٘ـي ثٚ ٘٘ـ ي زٖؽ ّقٍ٘ٚؼاـٕؽٙٛب ؼـ ثفٛبي تّفيفي ٕٗؽمفؼٕؽ ٗ تٖبٗثبت آٗايي إؽمي ؼاٌتٖؽ؛ ؼـ قثبٓي ؼوت٘ـي اٌبـٙ ّي

-غ٘ـؼ. تفبٗت تقىيِخٖه ٗ ضبٍت. ثٚ ػالٗٙ ٖٛيبُ اتّبً ٕٗؽ ٗ ـيٍٚ، تٖبثبت آٗايي قيبؼي ثٚ زٍِ ّيْٛكّبٓ ث٘ؼٕؽ ّثٌ ٌْبـ، 

-ٗاضؽي يل پبـزٚ ؼـ ٕظف ىففتٚ ّي ،ٌؽ. ؼـ ائ ٕيفي ٛف قثبٓقثبٓ ّي 9ٛبي ٌَيٌ ٗ ٌاليػف ّفثٖ٘ ثٚ ٕيفي ٕئّ٘ٛ٘جٍ٘تيثٖؽي

 ي ِ٘ـت ؼـٕٗي آٓ ث٘ؼ. ٌؽ مٚ آٌنبـ مٖٖؽٙ

ثٖؽي وبغت٘الي ٛبي يل پبـزٚ ٗ ٘جيؼي آٓ ث٘ؼ. ثٚ ْٛئ ؼٍيٌ ـؼٙي ٗيمىيمٖٖؽٙوبغت٘الي يل قثبٓ آٌنبـي ـؼٙ 

ثٖؽي مفؼ. ْٛسٖئ ؼـ آٓ قّبٓ ـؼٙٛبيي مَي ث٘ؼ، قيفا وبغتبـ ؼـٕٗي آٓ قثبٓ ـا ثٚ ِ٘ـت مَي ثيبٓ ّيثٖؽيٛب تقىيِقثبٓ

-ٛبي فَىفي قثبٕي ث٘ؼ. ؼـ ٕتيدٚ خٖجً قثبٓٓ ِٛ مبّالً ّٖٙجق ثف ٕيفيٌؽ مٚ آثٖؽي ّطى٘ة ّيوبغت٘الي تٖٜب ّتغيف ـؼٙ

ٌٖبوي وبغت٘الي قثبٓ ـا تغييف ؼاؼ. پؿيفي ائ ففْ مٚ قثبٓ ٛب ؼاـاي وبغت ْٛكّبٕي ٌٖبوبٓ وبغتيفاي قفٓ ٕ٘قؼٙ ٕيفي ـؼٙ

ٛبي خؽيؽ قثبٕي ت٘وٗ اففاؼي ثٖؽيِتفتيت تقىيٛبي ّػتَف قثبٓ ـا ثٚ ٘٘ـ خؽاىبٕٚ ّْنٔ وبغت ٗ ثؽئٛىتٖؽ، ثفـوي ثػً

ـا  19ٌٖبوي قفٓ ( ـؼ1966ٙ)11ٌٖبوي إدبُ ٌؽ. ٛ٘ـٓثفاي ت٘وؼٚ ـؼٙ 20ٗ  19ٛبي قيبؼي ؼـ قفٗٓ تالياـائٚ ٌؽ.  10ز٘ٓ وپيف

 . ( إدبُ ٌؽ1921ٛب ت٘وٗ وپيف )تفئ تاليقبثٌ ت٘خٚ، 20ّ٘ـؼ ثفـوي ٗ ثبقثيٖي قفاـ ؼاؼ ٗ ؼـ قفٓ 

ثٖؽي قفٓ ٕ٘قؼٙ ـا ثٚ ؼٗ ّتغيف ّىتقٌ تؼؽاؼ تن٘الٛب ٗ ّيكآ تٖبٗة ٗاخي ؼـ ٛبي وبغت٘الي ٘جقٚوپيف ٗيمىي   

ٛب ـا ثٚ إ٘اع تطَيَي، تفميجي، زٖؽ وبغتي ٗ ّٖففؼ ٗ ثف اوبن ّتغيفؼُٗ تفميت تن٘الٛب، تقىيِ مفؼ. ثف اوبن ّتغيف اًٗ، قثبٓ

ٌٖبوي وبغت٘الي، ثٚ ٛبي ـؼٙٗي ثئ ؼٗ ّتغيف ّؼففي ٌؽٙ ؼـ ثفـويِ مفؼ. قثبٓ ٛب ـا ثٚ إ٘اع پيٕ٘ؽي، آّيػتٚ ٗ ْٕبؼئ تقىي

ي ٌٖبوي وبغت٘الي ـا يل ىبُ پيً ثفؼ ٗ ّفُٜ٘ ـؼٙثٖؽي ـؼٙ٘جقٚ  1954ثؼؽ اق آٓ ىفيٖجفه ؼـ وبً    ٗٔ٘ش تْبيك قبيٌ ٌؽ

ٛبي ت٘آ ّفق ؼقيقي ثئ ـؼٙؼاـؼ، ؼـ ٕتيدٚ ْٕي قثبٕي ـا ىىتفي ؼاؼ. اٗ ٍّبٛؽٙ مفؼ مٚ تؼؽاؼ تن٘الٛب ؼـ ٛف ٗالٙ اـقٌي مْي

ٛبي يل ث٘خ٘ؼ آٗـؼ. ائ ٌبغُ ثب تقىيِ تؼؽاؼ تن٘الٛب ثف تؼؽاؼ ٗالٙـا قثبٕي مٍيؽ. ىفيٖجفه ثفاي ضٌ ائ ٍّنٌ ٌبغّي مْي 

ٛب ثٚ ٘جقبت غتي قثبٌٖٓبثٖؽي ـؼٙثٖؽي ؼـ ائ اوت مٚ ؼييف ٕيبقي ثٚ تقىيِآّؽ. اْٛيت ائ ٕ٘ع ـؼٙؼوت ّيّتٔ ّٖتػت ثٚ
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ٛب ثٚ ِ٘ـت يل پي٘وتبـ ّفتت مفؼ. ػالٗٙ ثف ٌبغُ ؾمف ٌؽٙ اٗ ٛب ـا ثف اوبن ثفغي ّتغيفت٘آ قثبّٓدكا ٕيىت، ثَنٚ ّي

ٛبي ّيكآ ٗخ٘ؼ تن٘الٛبي اٌتقبقي، تن٘الٛبي تّفيفي، پيٍٕ٘ؽ ٗ پىٕ٘ؽ ـا ٕىجت ثٚ تؼؽاؼ ٗالٙ ؼـ يل ّتٔ، ٕيك ّؼففي ٌبغُ

 مفؼ. 

مه ؼييفي ٛبي ّتْبؼي ٛير، تب ؼ12ٚٛي ّؼؽٗؼي اق قثبٓ ٌٖبوبٓ ْٛبٕٖؽ ٗالؼّيف ونبٍيسنبِفف ٕظف اق ػؽٙ آٓ په اق

ي ٛب ثب ّدْ٘ػٌٖٚبغتي اوت مٚ ٛف مؽاُ اق ائ وبغتٌٖبوي اٗ ّجتٖي ثف پٖح وبغت ـؼٙي ػَْي ٕپفؼاغت. ـؼٙثٚ ائ ٌبغٚ

تّفيفي. خٌ٘ي ٗ ٕ٘ع ؼـٗٓپيٕ٘ؽي، ٕ٘ع آّيػتٚ، ٕ٘ع ىىىتٚ، ٕ٘ع زٖؽ ٌٕ٘ؽ: ٕ٘عٛبي ْٛبٖٛو ٍّػُ ّيّطؽٗؼي اق ٗيمىي

ثؼؽ اق  .إؽٕبّيؽٙ 13ي ٘جيؼيآٓ ـا ّنتت وبغت٘الٙ ،ٌٖبوبٓثٖؽي ونبٍيسنب ؼـ مبـثفؼي اوت مٚ ؼييف قثبٓت٘خٚ اَِي ـؼٙ

ٛب ٗاـؼ قفٓ ثيىت ؼٗثبـٙ ّفُٜ٘ ْٛيبٕيي ؼييفي ّٙفش ٌؽ ٗ وفإدبُ ؼـ ي ػَْي ثٚ ىٕ٘ٚىفايي ائ ٌبغٚونبٍيسنب ؼـ ػّف غفؼ

-ي وٚ ففْ ـؼٙٛب اوت٘اـ ث٘ؼ مٚ ػْؽتبً ثف پبيٚي ّطؽٗؼي اق غِّ٘يبت قثبٌٖٓبوي تٖٜب ثف ّدْ٘ػٌٖٚبوي ٌؽ. ائ ثبـ ـؼٙقثبٓ

 (. 16 :1992ٌٖبوي ّؽـج ) مبوتيفق، آً ّٛ٘جٍ٘ت ٗ ـؼٌٖٙبوي ايؽٙثٖؽي ٌَيٌ، ـؼٌٖٙبوي ـؼٌٖٙبوي ِّٜ ث٘ؼٕؽ: ـؼٙ

ٛبي ؼـ قّبٕي اوت. آى٘وت ٌاليػف ٌٖبوي خؽيؽ، ٕقً آٓ ؼـ ثفـويٌٖبوي وبغت٘الي ؼـ ـؼٙي ـؼٙتأثيف اٍٗيٚ   

ي ؼييف ـا ّٙفش مفؼ. اّب ثٚ ٕظف اٗ تغييفات يل ي وبغت٘الي ثٚ ـؼٙٛب اق يل ـؼٙي اّنبٓ تغييف قثبٓاٍٗئ ففؼي ث٘ؼ مٚ ّىأٍٚ

مٖٖؽ ٗ ائ تغييف ثٚ خٜت ػنه ٛب اق ىىىتٚ ثٚ پيٕ٘ؽي ٗ اق پيٕ٘ؽي ثٚ تّفيفي تغييف پيؽا ّيٓخٜتٚ ث٘ؼٕؽ. ثؽئ ّؼٖي مٚ قثب

ٛب ٛىتٖؽ. ثؼؽ اق آٓ وپيف اـقي ىؿاـي ٛبي تّفيفي ثفتفئ قثبٓؼاؼ. ؼـ ٗـاي ائ ٕظف، اٗ ّؼتقؽ ث٘ؼ اق ٍطبٚ ففٖٛيي قثبٓـظ ْٕي

-ٛب اق ٍطبٚ وبغت٘الي تغييف ّيمفؼ؛ مْب ائ مٚ قجً٘ ؼاٌت قثبٓ تغييفات ـا ـؼٛب ٗ ْٛيٍٚ ـٗ ثٚ پيٍففت ث٘ؼٓ ففٖٛيي قثبٓ

ٕط٘ي  -مٖٖؽ ٗ ائ تغييفات ِٛ ّفثٖ٘ ثٚ تغييفات ٕقٍي ٗ ِففياي تغييف ّيٛب ثٚ ِ٘ـت زفغٚمٖٖؽ، اّب اٗ ّؼتقؽ ث٘ؼ قثبٓ

 (. 42: 1993ٌ٘ؼ )مفافت، غبِي ّي

ٛبي وبغت٘الي ث٘ؼ. ائ اػتقبؼ ٗخ٘ؼ ؼاٌت مٚ ٛب ثف اوبن ـؼٙة، ثبقوبقي قثبٓي ؼييف ؼـ ائ ثبي ّٙفش ٌؽّٙىأٍٚ   

ي ىىىتٚ مٚ ؼـ آٓ مٖؽ ٗ ؼييف آٓ مٚ ـؼٙٛب ٕكؼيل ّيي قثبٓـٗي ثٚ مبـ ىففتٚ ٌؽٙ ؼـ قثبٍٕٖبوي تبـيػي ّب ـا ثٚ ٍّٖبء اٍٗيٚ

ٛبي ّقيؽ ت. ْٛسٖئ ائ اػتقبؼ ٗخ٘ؼ ؼاٌت مٚ تْبُ ِ٘ـتي قثبٕي اوتفئ يب اٍٗئ ـؼٙٛب خؽا اق ِٛ ٛىتٖؽ، اَِيتْبُ تن٘ال

ٛب ـا اق ىىىتٚ ثٚ پيٕ٘ؽي ٗ اق پيٕ٘ؽي ثٚ آّيػتٚ ػٖ٘آ ٛب وپه تغييف قثبٓٛبي آقاؼ ىؿٌتٚ ٛىتٖؽ. آٓي تن٘الاّفٗقٙ، ثبقّبٕؽٙ

ٕؽاـؼ مٚ تن٘ال ّقيؽ اق اًٗ ّقيؽ ٕج٘ؼٙ  إؽ. قيفا ٛير ؼٍيَي ٗخ٘ؼ(. امٖ٘ٓ تقفيجبً ائ ػقبيؽ ثي اـقي ٌؽ163ٙمفؼٕؽ )ْٛبٓ: ّي

 اوت. 

ٛب تب قفٓ ثيىت اؼاّٚ ؼاٌت ٗ ثؼؽ ثٚ ػَت ػؽُ مفبيت وبغتبـٛبي وبغت٘الي ثفاي ث٘خ٘ؼ ثٖؽي وبغت٘الي قثبٓـؼٙ 

ثفغ٘اوتٚ اق ٘جيؼت قثبٕي مٚ ٛبي ثئٛب ثٚ ٗيمٙ ثفاي مٍف تؼْيٌِٖبغتي قثبٓثٖؽي ـؼٙىفايبٕٚ ثفاي ٘جقٚاي ٗاقغآٗـؼٓ پبيٚ

 (. 19 :1981ي ٕط٘ ىىتفي يبفت ) َّيٖى٘ٓ، ٌٖبوي ؼـ ض٘قٙٛبوت، ثفـوي ـؼٙقثبٓ

ي قثبٕي ـٗاج يبفت. ٛبٛب ٗ ـؼٙػالقْٖؽي ثٚ ْٛيبٕي 1957ٌٖبوي وبغت٘الي ٕج٘ؼ ٗ ؼٗثبـٙ اق وبً اّب ائ پبيبٓ ـاٙ ـؼٙ

14ي غ٘ؼ ؼٗ ٌبغُ تفميتؼـ ّقبٍٚ 2000پيفمال 
ـا ّؼففي مفؼٙ اوت. ٌبغُ تفميت ّفثٖ٘ ثٚ ّيكآ ٕٗؽافكايي  15آّيػتييٗ  
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ٛبي تطَيَي ٗ ؼـ وف ؼييف ت٘آ ّيكآ ائ ٌبغُ ـا ثٚ ِ٘ـت پي٘وتبـي ٍٕبٓ ؼاؼ مٚ ؼـ يل وف آٓ قثبٌٓ٘ؼ. ّيؼـ يل قثبٓ ّي

ٛبي پيٕ٘ؽي ٌبغُ ٌ٘ؼ. ؼـ قثبٓٛب ّيٛبي تفميجي قفاـ ؼاـٕؽ. ٌبغُ آّيػتيي ّفثٖ٘ ثٚ ّيكآ وٍٜ٘ت تقٙيغ تن٘الآٓ قثبٓ

ٛبي پيٕ٘ؽي ثٚ غب٘ف ٗٔ٘ش ّفقٛبي تن٘الي، تقٙيغ ثىيبـ آّيػتيي پبيئ ٗ ؼـ قثبٓ ٛبي آّيػتٚ ائ ٌبغُ ثبالوت. ؼـ قثبٓ

(. ٌبغُ تفميت ؼـ ٗاقغ ْٛبٓ زيكي اوت مٚ 2000ٛبي آّيػتٚ تقٙيغ ٍّنٌ يب غيف ّْنٔ اوت ) پيفمال، آوبٓ اوت ٗ ؼـ قثبٓ

ت٘آ فْٜيؽ مٚ ائ ىفيٖجفه زٖؽ وبً قجٌ تطت ػٖ٘آ ٌبغُ مْي ـؼٙ ٌٖبوي وبغت٘الي ّٙفش مفؼٙ ث٘ؼ. ثب مْي تؼْق ّي

ٛب ث٘ؼٙ اوت ٛبي وبغتبـ ؼـٕٗي آٌٖٓبوي وبغت٘الي وٖتي قفٓ ٕ٘قؼٙ ٛىتٖؽ مٚ ثف اوبن تفبٗتؼٗ ؼـ ٗاقغ ْٛبٓ ّتغيفٛبي ـؼٙ

إٓسٚ ؾمف ٌؽ  ٘الي ثئ تن٘الٛبي يل مَْٚ ٗ ّيكآ پيسيؽىي ؼـٕٗي مَْبت اوت.ٗ ّالك آٓ ثف اوبن ٌفبفيت ّفقٛبي وبغت

ت٘آ ثٚ زٖؽئ پمًٗٛ مٚ ؼـ قثبٓ فبـوي ٌؽ. ؼـ ائ ـا٘ٚ ّيٌٖبوي وبغت٘الي ّيي ٕظفي ّفثٖ٘ ثٚ ـٗينفؼ مْي ـؼٙپيٍيٖٚ

  إدبُ ٌؽٙ اوت ٕيك اٌبـٙ مفؼ.

په اق  ٗي، اٍٗئ اثف فبـوي ؼـ ائ قّيٖٚ اوت. «ٌٖبوي قثبٓتطَيَي ثف ـؼٙ»، ثب ػٖ٘آ 1369ي ثْفٙ اضتْبالٌ ّقبٍٚ   

. ٘جق ّتغيف مٖؽّؼففي ّيـا ٌٖبوي قثبٓ، وبغت٘الٙ ٗ آـايً خَْٚ ي ـؼٙٛبي قثبٕي، ؼٗ ّتغيف ػْؽٙٛبيي اق ٌبغٚآٗـؼٓ ْٕٕ٘ٚ

تف ي م٘زلٗالىي غ٘ؼ ثٚ وٚ ـؼٌٕٙ٘ؽ. زٖؽىيِ ّيي مَي تل ٗالىي ٗ زٖؽ ٗالىي تقٛب ؼـ ثفي اًٗ ثٚ ؼٗ ـؼٙوبغت٘الٙ، قثبٓ

ىفؼؼ. اّب ؼـ ثٖؽي ّيىفٗٙ 17اي ٗ زٖؽپبيٚ ايپبيٌٕٚ٘ؽ. ثىبٕٗؽي ٕيك ثٚ ؼٗ قيف ىفٗٙ تلتقىيِ ّي 16پيٕ٘ؽي، تفميجي، ٗ ثىبٕٗؽي

يب زٜبـ ـؼٙ ثىيبـ مَي غيف  ؼٛؽ مٚ ثٚ خبي اوتفبؼٙ اق يل ّتغيف مَي يؼٖي وبغت٘الٙ، مٚ ّٖتٜي ثٚ پيؽايً وٚاؼاّٚ تفخيص ّي

ٛب ـا ّالك ػٌْ قفاـ ؼٛؽ. ثف ائ اوبن ؼٗ پؿيفي آٌٓ٘ؼ، ؼٗ ّتغيف تؼؽاؼ تن٘الٛب ؼـ ٗالٙ ٗ ضؽ تقٙيغّْيك ٗ ؼاـاي تؽاغٌ ّي

ٙت ي تفميت تن٘الٛب ؼـ ؼاغٌ ٗالٙ. ؼٗ قآيؽ. يني پي٘وتبـ ٌْبـ تن٘الٛب ؼـ ٗالٙ ٗ ؼييفي پي٘وتبـ ٕط٘ٙپي٘وتبـ ثٚ ؼوت ّي

ؼٖٛؽ. ثْفٙ پيٍٕ٘ؽي تٍنيٌ ّي پي٘وتبـ اًٗ ـا قثبٓ ّٖففؼ ٗ قثبٓ ثىبٕٗؽي ٗ ؼٗ قٙت پي٘وتبـ ؼُٗ ـا قثبٓ پيٕ٘ؽي ٗ قثبٓ تفميجي

ٌٖبغتي قثبٓ فبـوي ـا ٛبي ـؼٙمٖؽ. اٗ ؼـ ٕٜبيت ٗيمىييب پىٕ٘ؽي ث٘ؼٓ قثبٓ ـا يني اق ّتغيفٛبي ففػي آـايً خَْٚ قَْؽاؼ ّي

 مٖؽ:ائ ىٕ٘ٚ فٜفوت ّي

ي ٖٛؽ ٗ ايفإي، ّتؼَق ثٚ ٛبي ايفإي، اق ٌبغٚي قثبٓاق ٍطبٚ ٕىت: اق غبٕ٘اؼٙ .1

 ي ٖٛؽ ٗ اـٗپبيي. تيفٙ

 اق ٍطبٚ وبغت٘الٙ: پيٕ٘ؽي ثب ـٕو ٔؼيفي اق تفميجي.  .2

 (.  1369ػبٌّ ) ثْفٙ،  –اق ٍطبٚ آـايً خَْٚ: ػٌْ  .3

ٌٖبغتي قثبٓ فبـوي ـا تب آٓ ٛبي ـؼٙاؼا مٖؽ ٗ ٗيمىيـوؽ ثْفٙ ت٘إىتٚ اوت ثٚ مْبً ضق َّٙت ـا ثٚ ٕظف ّي   

ٛبي غبِي  إدبُ ٕؽاؼٙ ي وبغت٘الي ـا ثف اوبن ؼاؼٙاّب تؼيئ ـؼٙؼٛؽ، ثف ٌْبـؼ. خب مٚ ّطؽٗؼيت يل ّقبٍٚ اخبقٙ ّي

 اوت.

ٌٖبوي ٌفٗع مفؼٙ ٌٖبوي ؼـ قثبٓٛبي ّػتَف ـؼٙغ٘ؼ ـا ثب ثيبٓ مبـثفؼ« ـؼٙ ٌٖبوي وبغت٘الي»ي ّقبٍٚ 1381اٍجفقي 

ىيفؼ مٚ ٕٚ يل ت٘آ ثٚ وٚ ٕ٘ع ىىىتٚ، پيٕ٘ؽي ٗآّيػتٚ تقىيِ مفؼ. اٗ ائ ىٕ٘ٚ ٕتيدٚ ّيٛب ـا ّياوت. اٍجفقي ّؼتقؽ اوت قثبٓ

ٛبيي ثبٌٖؽ مٚ ؼٗ يب زٖؽ ٕ٘ع ٛب ّْنٔ اوت ضبٗي وبغتقثبٓ ثَنٚ يل وبغت ثٚ يل ٕ٘عِ قثبٓ ٌٖبغتيِ غبَ تؼَق ؼاـؼ ٗ قثبٓ

 (. 1381ىيفٕؽ ) اٍجفقي، فثـا ؼـ
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ٛب، اٗ ـا اق ٛب پفؼاغتٚ اوت. اّب ائ تِ٘يفِ مبٌّ اق ـؼٙٛبي وبغت٘الي قثبٓاي ثٚ غ٘ثي ثٚ تِ٘يف ـؼٙاٍجفقي ؼـ ّقبٍٚ

ٛف  ايٕبّيؽ يب اٌبـٙٛبي وبغت٘الي ّيٌٖبوي غبفٌ مفؼٙ اوت. ثٜتف ث٘ؼ يب ّقبٍٚ ـا ثفـوي ـؼٙت٘خٚ ثٚ وبيف ّىبئٌ ّٙفش ؼـ ـؼٙ

اي ـٗي مْي ىفيٖجفه ـا ّٖبوت ؼإىتٚ اوت. اٍجفقي ْٔٔ پفٛيك اق مفؼ. اٗ ؼـ ّقبٌٍٖٚبوي ّيزٖؽ ىؿـا ثٚ ّىبئٌ ؼييف ـؼٙ

 – 2/  99تؼيئ خبييبٙ فبـوي ؼـ ائ غَّ٘، ثٚ اٌتجبٙ ِؽُ ٗ ؼـِؽ ـا يني ؼإىتٚ اوت ٗ ثٚ خبي ؼٗ تب ؼٗ ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ ) 

 ٕٗٚ ؼـِؽ ـا ثٚ مبـ ثفؼٙ اوت.  (، ػجبـت ؼٗ تب ؼٗ ٗ ٕ٘ؼ2

 

چهارچًب وظري - 3  

ٛب ثٖؽيي وبغت٘الي قثبٓ تؼيئ مٖؽ، ـؼٙىفيٖجفه ّؼيبـٛبي مْي ـا ثفاي تؼيئ ـؼٙ 1954قجٌ اق ائ مٚ ؼـ وبً    

ٗالٙ ٌؽ ٗ ٛب ؼـ ٛف ىففت مٚ ؼقت زٖؽإي ٕؽاٌت. اٗ ّت٘خٚ اـقي مْي تؼؽاؼ تن٘الِففبً ثف اوبن تؼبـيف ِ٘ـي إدبُ ّي

ٛبي يل ّتٔ ّٖتػت تقىيِ مفؼ ٗ ٔفيت ٛب ـا ثف تؼؽاؼ ٗالٌٙبغُ مْي ـا ّؼففي مفؼ. ثفاوبن ائ ٌبغُ ثبيؽ تؼؽاؼ تن٘ال

 ؼٛؽ: ٌٖبغتي وبغت٘الي ـا تٍنيٌ ّيثٖؽي ـؼٙٛبي آٓ قثبٓ ّطبوجٚ مفؼ. ٕتبيح ضبٌِ، اوبن ـؼٙتن٘ال ٛب ـا ٕىجت ثٚ ٗالٙ

 ـ ّت٘وٗ ثئ يل تب يل ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، قثبٕي تطَيَي اوت. اٍف ( قثبٕي مٚ ثٚ ٘٘   

ة( قثبٕي مٚ ثٚ ٘٘ـ ّت٘وٗ ثئ ؼٗ تب ؼٗ ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، قثبٕي آّيػتٚ اوت ) ؼـ    

 ِ٘ـتي مٚ ىفايً زٖئ ثبٌؽ مٚ تن٘الٛبي ّػتَف ثب ِٛ تدَي يبثٖؽ(.

قثبٕي مٚ ثٚ ٘٘ـ ّت٘وٗ ثئ ؼٗ تب ؼٗ ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، قثبٕي پيٕ٘ؽي اوت )ؼـ  ج( 

 ي ْٕ٘ؼ تن٘ال ّدكا ٗ خؽاىبٕٚ تدَي يبثؽ(.ِ٘ـتي مٚ ىفايً ائ ثبٌؽ مٚ ٛف تن٘ال ثٚ ٗويَٚ

ىفيٖجفه، قثبٕي زٖؽ خٌ٘ي اوت ) ؼ( قثبٕي مٚ ثٚ ٘٘ـ ّت٘وٗ وٚ ِؽُ يب ثيٍتف تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، 

1954 .) 

ز٘ٓ اضتْبالً ٛير قثبٕي ٕيىت مٚ ٕظبُ وبغت٘الي تطَيَي، پيٕ٘ؽي، آّيػتٚ يب ؼـٗٓ تّفيفي ّطٓ ؼاٌتٚ    

ٛبي اـائٚ ٌؽٙ ثٖؽيي ـؼٙٛبي وبغت٘الي ّتفبٗتي ؼاٌتٚ ثبٌٖؽ، مَيٚثبٌؽ ٗ ضتي ّْنٔ اوت اخكاي ّػتَف ٕظبُ قثبٓ ـؼٙ

 ٛب ؼـ ٛف قثبٓ اوت. ثيٍتفئ ىفايًثبقتبثي اق 

-ٛبي يل وبغتبـ ثىيبـ ٍّنٌ اوت. قيفا ففايٖؽٛبيي ٗخ٘ؼ ؼاـؼ مٚ ّفق تن٘الي ـا ضؿف ّيٌْفؼٓ تؼؽاؼ تن٘ال

 ؽ. ائ ففايٖؽ ٛب اق ائ قفاـٕؽ:ٖمبٛؽ يب ّيٖمٖ

ؽ. ٛبي ّتفبٗت ّق٘الت ّتفبٗت اٌبـٙ مٖؼٛؽ مٚ يل تن٘ال ثٚ اـقي: قّبٕي ـظ ّي18اؼغبُ .1

إؽ. ؼـ ـفتِ مٚ ٍٕبٕيف اًٗ ٌػُ ّففؼ اوت. ؼـ ائ خب ؼٗ تن٘ال ٌػُ ٗ ٌْبـ ثب ِٛ اؼغبُ ٌؽٙ« َُ-»ْٛبٕٖؽ

 ـاٙ ضٌ ائ اوت مٚ تٖٜب يني ـا ثٚ ضىبة آٗـؼ.
قبػؽٙ ٛىتٖؽ مٚ ؼـِيغيبٓ تّفيفي اق زٖؽ ـيٍٚ ٛبيي مبّالً ثي: ِ٘ـت19ِ٘ـتٜبي ّنٌْ .2

ي ّفؼُ ؼـ تقبثٌ ثب ٌػُ يب ثيِٖ يب ٗالٙ(. ّبٕٖؽ ؼٗ ِ٘ـت ؼيؽُ ٗ ّي102: 2003ٌ٘ؼ )ففاّنئ، وبغتٚ ّي

                     
18 Fusion  
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ـٗؼ، ٕجبيؽ آٓ ٛبي ٌػُ يب ففؼ ثٚ مبـ ّيي ّفؼُ ثٚ خبي ِ٘ـت خْغ ٗالٙمٚ ٗالٕٙفف. ثٚ ػٖ٘آ ْٕٕ٘ٚ ٖٛيبّي

 ضىبة آٗـؼ.ـا تفميجي اق تن٘ال پبيٚ ٗ تن٘ال خْغ ّطى٘ة مفؼ. ـاٙ ضٌ ائ اوت مٚ مٌ ٗالٙ ـا يل تن٘ال ثٚ 
ي تغييف اي مٚ ٍٕبٓ ؼٖٛؽٙاي ؼـٗٓ ـيٍّٚفثٖ٘ ثٚ تغييفات ٗامٚ :20ايْٛيٕ٘ي ٗامٚ  .3

 ٌ٘ؼ.(. ؼـ ائ ّ٘ـؼ ٕيك مٌ ٗالٙ يل تن٘ال ّطى٘ة ّي101: 1993ٌ٘ؼ )مبتبّجب،ٕقً ؼوت٘ـي ٛىتٖؽ، ّي
تن٘ال  يي ٗاخي ثٚ تن٘ال اوت. ؼـ آٓ قىْتي يب ْٛٚ: ٌبٌّ افكٗؼٓ ّبؼ21ٙوبقيؼٗىبٓ    .4

يٖكٓ، (ٛبي ّىتقٌ اوت ٌٕ٘ؽ ٗ تب ضؽٗؼي ٌجيٚ تن٘الثيٖي تنفاـ ّيٗ ثيً قبثٌ پيً اي مِاٍٗيٚ ثٚ ٌي٘ٙ

وبقي ٌؽٙ ثٚ ـوؽ. اّب ثػً ؼٗىبٓوبقي ٌؽٙ، ؼٗ تن٘ال ثٚ ٕظف ّيثٚ ْٛئ ؼٍيٌ ِ٘ـت ؼٗىبٓ (.68:  1989

ٛبيي مٚ ٕٗؽ ؼٛؽ. ؼـ ٕتيدٚ ثبيؽ ٗالٙـظ ْٕيٛير ٗخٚ خؽاي اق ـيٍٚ ٕيىت ٗثٚ تٖٜبيي ثب ٛير تن٘ال ؼييفي 

 وبقي ٌؽٙ ؼاـٕؽ، ّدْ٘ػأ يل تن٘ال ؼـ ٕظف ىففتٚ ٌٕ٘ؽ. ؼٗىبٓ

 ي مَيؽي تؼفيف ٗ اق ِٛ ّتْبيك ٌٕ٘ؽ: ثفاي اػْبً ائ ـٗينفؼ ؼـ قثبٓ فبـوي ٕيبق اوت زٖؽ ٗالٙ       

اق ٕظف آٗايي يل وبغت آٗايي اوت مٚ اق يل يب زٖؽ ٛدب تٍنيٌ ٌؽٙ اوت. ؼاـاي يل تنيٚ اوت ٗ ؼـ آغبق ٗ  ياژٌ 

ت٘آ ؼـ آغبق ٗ پبيبٓ آٓ ون٘ت مفؼ. ٗالٙ اق ٕظف ِففي اق يل يب زٖؽ تن٘ال تٍنيٌ ٌؽٙ ٗخ٘ؼ ؼاـؼ، يؼٖي ّي 22پبيبٓ آٓ يل ؼـٕو

ـٗؼ. ٗالٙ اق ٕظف ّؼٖبيي ػجبـت اوت اق يل ٗاضؽ ؼـ وبغتْبٓ ىفٗٙ ثٚ مبـ ّيٛبي ؼوت٘ـي قثبٓ اوت ٗ ؼـ وَىَٚ ّفاتت ٗاضؽ

ّؼٖبيي مٚ ثف يل يب زٖؽ ّفُٜ٘ ّٖففؼ ؼالٍت ؼاـؼ. ٗالٙ اق ٕظف اّاليي ؼاـاي ٗضؽت اّاليي اوت، ثؽئ ّؼٖي مٚ ؼـ ٌٕ٘تٚ ّؼْ٘الٌ 

ي ت٘آ ثب ت٘خٚ ثٚ تؼؽاؼ تن٘الٛبي تٍنيٌ ؼٖٛؽٙـا ّي(. ٗالٙ  21 – 20: 1371مَجبوي، ٌ٘ؼ )اي ؼـ ؼٗ ٘فف آٓ ـػبيت ّيفبَِٚ

ي غيف وبؼٙ ضبٌِ تفميت ؼٗ يب زٖؽ تن٘ال اوت. ي وبؼٙ فقٗ يل تن٘ال ؼاـؼ ٗ ٗالٙآٓ ثٚ إ٘اع وبؼٙ ٗ غيف وبؼٙ تقىيِ مفؼ. ٗالٙ

ٛبي تٍنيٌ (. ٗالٙ 154: 1384ٛبي غيف وبؼٙ ٛىتٖؽ ) اىفاؼي ٗ ؼييفآ، ّفمت اق خَْٚ ٗالٙ –ٛبي ّفمت، ٍّتق ٗ ٍّتقٗالٙ

-ي ٍّتق اق يل تن٘ال آقاؼ ٗ يل يب زٖؽ ٕٗؽ تٍنيٌ ّيي ّفمت ؼٗ يب زٖؽ تن٘ال آقاؼ ٛىتٖؽ ّبٕٖؽ متبة غبٕٚ. ٗالٙي ٗالٙؼٖٛؽٙ

ً مبـٙ. ؼـ ائ پمٗٛٛبي ٍّتق ٗ ّفمت ـا ثٚ ِ٘ـت ْٛكّبٓ ؼاـؼ. ّبٕٖؽ ّْٛٚفمت ٗيمىي –ي ٍّتقٌ٘ؼ ّبٕٖؽ مبـّٖؽ ٗ ٗالٙ

 ي وبؼٙ ٗ غيف وبؼٙ ثٚ ػٖ٘آ يل ٗاضؽ قثبٕي ثفاي ٗالٙ ّ٘ـؼ ٕظف ىففتٚ ٌؽٙ اوت. ٗالٙ

ت٘آ ثٚ ـٗؼ. تن٘الٛب ـا ّيم٘زنتفئ ٗاضؽ قثبٕي اوت مٚ يب ّؼٖي ؼاـؼ يب ٕقً ٗ ؼـ وبغتْبٓ ٗالٙ ثٚ مبـ ّي تكًاژ   

ٛبي آقاؼ ـٗؼ. تن٘الي اوت مٚ ثٚ تٖٜبيي ٗ ثٚ ٘٘ـ ّىتقٌ ثٚ مبـ ّيؼٗ ىفٗٙ تن٘ال آقاؼ ٗ تن٘ال ٗاثىتٚ تقىيِ مفؼ. تن٘ال آقاؼ، تن٘ال

ي يب قبّ٘وي ٛىتٖؽ يب ؼوت٘ـي. تن٘ال قبّ٘وي ٌبٌّ اوِ، ِفت، ضفف أبفٚ ٗ قيؽ اوت ٗ تن٘الٛبي ؼوت٘ـي ٍٕبٓ ؼٖٛؽٙ

ٛبي ٗاثىتٚ ثٚ تٖٜبيي ٗ ثٚ ٘٘ـ ٌٕ٘ؽ. تن٘الإؽ ٗ ٌبٌّ إ٘اع ْٔبيف ٗ ضفٗف ـثٗ ّيا٘الػبت ؼوت٘ـي يب ـٗاثٗ ّٖٙقي ؼـ خَْٚ

ؼـ ائ پمًٗٛ تن٘الٛبي آقاؼ ثٚ ػٖ٘آ يل (.  3: 1387) تد٘يؽي،  زىجٖؽـٕٗؽ ٗ ّؼْ٘الٌ ثٚ تن٘الٛبي ؼييف ّيّىتقٌ ثٚ مبـ ْٕي

 إؽ.ٗ ؼـ ػئ ضبً ؼـ ٌْبـي تن٘الٛب ٕيك ّطى٘ة ٌؽٙ إؽٗالٙ ؼـ ٕظف ىففتٚ ٌؽٙ

اي ٕٗؽ يب ٕٗؽٛبيي ـا مٚ ؼـ وبغتْبٓ آٓ ثٚ مبـ ـفتٚ اوت خؽا مٖيِ، اوت. اىف اق مَْٚي تن٘الٛبي ٗاثىتٚ ؼـ قّفٙ يود 

ت٘آ آٓ ٛب ـا ثٚ وٚ ؼوتٚ تقىيِ ْٕ٘ؼ ) ٛب ؼـ ٗالٙ ّيٌ٘ؼ. ثب ت٘خٚ ثٚ ّطٌ قفاـ ىففتٔ ٕٗؽّبٕؽ پبيٚ ٕبّيؽٙ ّيآٓ زٚ ثٚ خب ّي
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ىيفؼ ىيفؼ ّثٌ مبـّٖؽ. پيٍٕ٘ؽ ٕٗؽي اوت مٚ پيً اق پبيٚ قفاـ ّيّي (. ٕٗؽي پىٕ٘ؽي اوت مٚ ثؼؽ اق پبيٚ قفاـ 29: 1978فبٍل، 

 ٌ٘ؼ ّثٌ ٍجبٍت. ضَِ٘ٚ ٗ ّيبٕٕ٘ؽ ٕٗؽي اوت مٚ ؼـ ؼـٗٓ پبيٚ ظبٛف ّيّثٌ ثي

-ي ثؼؽ يب قجٌ غ٘ؼ ّيـٗؼ مٚ مبـثفؼ ّىتقٌ ٕؽاـؼ ٗ ّبٕٖؽ ٕٗؽٛب ثٚ مَْٚيني اق إ٘اع مَْٚ ثٚ ٌْبـ ّي ياژٌ بست 

ٛبي ِففي ٌ٘ؼ. ائ ػّٖف ٕقٍي تل ٛدبيي، ؼقيقبٌ اـقي ٗيمىيثف غالف ٕٗؽٛب خكء وبغتْبٓ ائ مَْٚ ّطى٘ة ْٕيزىجٖؽ. اّب 

ي قجٌ ثىت ٛىتٖؽ، يؼٖي ثٚ مَْٚٛبي فبـوي ْٛٚ اق ٕ٘ع پي(. ٗالٙ ثىت 25: 2002ؼٛؽ ) ؼينى٘ٓ ٗ آيػٖ٘اٍؽ، ٕط٘ي ـا ٍٕبٓ ّي

 پيٕ٘ؽٕؽ. اق غ٘ؼ ّي

 شىاسي ساختًاژي در زبان فارسيبررسي رييكرد كمي ردٌ - 4

ي وبغت٘الي قثبٓ فبـوي ٌٕ٘تبـي اّفٗق، زٖؽ ّتٔ اوتفبؼٙ ٌ٘ؼ. ثٚ ْٛئ ّٖظ٘ـ پٖح ـٗقٕبّٚ القُ ث٘ؼ ثفاي تؼيئ ـؼٙ

ائ مٚ ث٘ؼٕؽ ثٚ ِ٘ـت تّبؼفي إتػبة ٗ تٜيٚ ٌؽٕؽ . ثفاي  1388ٌٖجٚ ثيىت ٗ ٛفت ثْٜٔ مٚ ْٛيي ّٖتٍف ٌؽٙ ؼـ وٚ

ي پٖح ٛف ـٗقٕبّٚ ثبٌؽ. ّؼيبـ آغف اوتفبؼٙ ي ّٖتػت اق ِفطٚثفىكيؽٓ ّتٔ ثؽٗٓ ٛف ىٕ٘ٚ و٘ىيفي ثبٌؽ تّْيِ ىففتٚ ٌؽ ّقبٍٚ

 اق ّقبالتي ثب ضدِ ٕىجتبٌ ينىبٓ اق ائ ِفطبت ث٘ؼ. ثؽئ تفتيت پٖح ّتٔ ثب ػٖبٗئ ؾمف ٌؽٙ ؼـ قيف ثٚ ؼوت آّؽ:

 . 1388ثْٜٔ  27ٌٖجٚ وٚ  "ٍْٜٛفي  ": 1ي مته شمارٌ

 "ٛكاـ ؼاَٗ٘ت مبـٌٖبوي اـٌؽ اق ففؼا  830آغبق ـقبثت  " ػٖ٘آ ّقبٍٚ:

 . 1388ثْٜٔ  27وٚ ٌٖجٚ "ٌٜف آـا  " :2ي مته شمارٌ

 "تأميؽ مٖىً٘ پبمىتبٓ ٗ ٌٜفؼاـ ٍّٜؽ ثف ىىتفي ْٛنبـي ؼٗ خبٕجٚ  "ػٖ٘آ ّقبٍٚ: 

 . 1388ثْٜٔ  27وٚ ٌٖجٚ  "اثفاـ " :3ي مته شمارٌ

 "غ٘ـؼ مَيؽ ّي 89ثٜبـ « ـٗثبٙ ٗ ثَ٘ذ »  "ػٖ٘آ ّقبٍٚ: 

 .1388ثْٜٔ  27وٚ ٌٖجٚ  "خبُ خِ  " :4ي مته شمارٌ

 "ؼٛؽٌٕ٘يؽٓ ٌيف ؼـ ؼٗـآ ثبـؼاـي غٙف ثفٗق اُ ان ـا مبًٛ ّي "ػٖ٘آ ّقبٍٚ: 

 .1388ثْٜٔ  27 "قؽن  " :5ي مته شمارٌ

 "ثيىت ٗ زٜبـّئ ؼٗـٙ "ٍٚ: ػٖ٘آ ّقب

ٛب ٛير ّطؽٗؼيت ي وبغت٘الي قثبٓ فبـوي اّفٗق إتػبة ٌؽٙ اوت، ؼـ آٓاق آٓ خب مٚ ائ ّت٘ٓ ثفاي تؼيئ ـؼٙ 

ٛب ثف اوبن تؼبـيف ّؼتجفي مٚ ؼـ ثػً ّؼففي ائ ـٗينفؼ ؼـ ٛب ٗ ٗالٙي إتػبة تن٘الوجني ٗ مالّي ٍطبٚ ٍٕؽٙ اوت. ٌي٘ٙ

 ؽٙ اوت، ِ٘ـت ىففتٚ اوت. زبـز٘ة ٕظفي آّ

ٛبي يل ّتٔ ّٖتػت تقىيِ مفؼ ٗ ٛب ـا ثف تؼؽاؼ ٗالٙثف اوبن ائ ٌبغُ ثبيؽ تؼؽاؼ تن٘ال ؼـ ثػً ىؿٌتٚ ىفتٚ ٌؽ   

. ؼٛؽٌٖبغتي وبغت٘الي ـا تٍنيٌ ّيٕؽي ـؼٙٛبي آٓ قثبٓ ّطبوجٚ مفؼ. ٕتبيح ضبٌِ، اوبن ـؼٙ ٔفيت تن٘ال ٛب ـا ٕىجت ثٚ ٗالٙ

 . اق ثفـوي ائ ّت٘ٓ ٕتبيح قيف ضبٌِ ٌؽ:ٙ ّ٘ـؼ ٌْبـي قفاـ ىففتٖؽٛب، ّت٘ٓ إتػبة ٌؽتؼيئ ؼـِؽ ضٕ٘ـ تن٘الثفاي 
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 ٌٖبوي وبغت٘اليؼـ ـؼٙ ٕتبيح ضبٌِ اق ثفـوي ـٗينفؼ مْي

 

 381ي آٓ ٛبٗ تؼؽاؼ ٗالٙ 577ي يل، تفىيف ائ خؽًٗ ائ ىٕ٘ٚ اوت مٚ ثٚ ػٖ٘آ ّثبً، تؼؽاؼ تن٘الٛبي ّتٔ ٌْبـٙ  

تقىيِ  5ـٗقٕبّٚ ثب ِٛ خْغ ٗ خ٘اة آٓ ثف ػؽؼ ثٚ ؼوت آّؽ. ٕتبيح ضبٌِ اق ثفـوي پٖح  51/1ػؽؼ  381ثف  577اوت. ثب تقىيِ 

ي قثبٕي تطَيَي آّؽ. ثف اوبن ٕتبيح ثٚ ؼوت آّؽٙ، قثبٓ فبـوي ؼـ ـؼٙ ؼوتٛب ؼـ ّتٔ ثٌٚؽ. ثؽئ ِ٘ـت ّيبٕيئ تؼؽاؼ تن٘ال

يب ؼـٗٓ تّفيفي ّطٓ  ٘٘ـ مٚ قجالً ؾمف ٌؽ ٛير قثبٕي ٕيىت مٚ ٕظبُ وبغت٘الي تطَيَي، پيٕ٘ؽي، آّيػتٚىيفؼ. اّب ْٛبٓقفاـ ّي

ٛبي ثٖؽيي ـؼٙٛبي وبغت٘الي ّتفبٗتي ؼاٌتٚ ثبٌٖؽ. ؼـ ٕتيدٚ مَيٚؼاٌتٚ ثبٌؽ ٗ ضتي ّْنٔ اوت اخكاي ّػتَف ٕظبُ قثبٓ ـؼٙ

ـ ي قثبٕي تطَيَي قفاٛب ؼـ قثبٓ فبـوي آٓ ـا ؼـ ـؼٙٛب ؼـ ٛف قثبٓ اوت. ىفزٚ ثيٍتفئ ىفايًاـائٚ ٌؽٙ ثبقتبثي اق ثيٍتفئ ىفايً

 ثبٌؽ. ؼاٌتٚ ـؼٙ يب ـؼٙ ٛبي قثبٕي ؼييفي ٕيك  غِّ٘يبتي اقت٘إؽ ؼٛؽ، اّب ائ قثبٓ ّيّي

گيريخالصٍ ي وتيجٍ – 5  

ٛب ـا ثف تؼؽاؼ ثف ائ اوبن ثبيؽ تؼؽاؼ تن٘ال .ّ٘ـؼ ثفـوي قفاـ ىففتٌٖبوي وبغت٘الي ـٗينفؼ مْي ـؼٙؼـ ائ ّقبٍٚ 

ز٘ٓ اضتْبالً ٛير قثبٕي ٕيىت مٚ ٕظبُ وبغت٘الي تطَيَي، . ٔفيت آٓ ـا ّطبوجٚ مفؼٛبي يل ّتٔ ّٖتػت تقىيِ مفؼ ٗ ٗالٙ

ٛبي وبغت٘الي ّتفبٗتي ـؼٙ ،پيٕ٘ؽي، آّيػتٚ يب ؼـٗٓ تّفيفي ّطٓ ؼاٌتٚ ثبٌؽ ٗ ضتي ّْنٔ اوت اخكاي ّػتَف ٕظبُ قثبٓ

القُ ث٘ؼ ثفاي تؼيئ ـؼٙ ي وبغت٘الي ـ ٛف قثبٓ اوت. ٛب ؼٛبي اـائٚ ٌؽٙ ثبقتبثي اق ثيٍتفئ ىفايًثٖؽيي ـؼٙؼاٌتٚ ثبٌٖؽ، مَيٚ

قثبٓ فبـوي ٌٕ٘تبـي اّفٗق، زٖؽ ّتٔ اوتفبؼٙ ٌ٘ؼ. ثٚ ْٛئ ّٖظ٘ـ ّتٕ٘ي اق زٖؽ ـٗقٕبّٚ ثٚ ِ٘ـت تّبؼفي إتػبة ٗ ثفـوي 

 ٌؽٕؽ.

ثٚ ؼوت آّؽ. ىفتٚ ٌؽ مٚ اىف قثبٕي مٚ ثٚ  53/1ػؽؼ ي قثبٓ فبـوي ٌٖبوي مْي ؼـ وبغت٘الٙـؼٙؼـ ثفـوي ـٗينفؼ 

ي ثٚ ؼوت ثف اوبن ٕتيدٚ٘٘ـ ّت٘وٗ ثئ يل تب يل ٗ ٕ٘ؼ ٗ ٕٚ ِؽُ تن٘ال ؼـ ٛف ٗالٙ ؼاٌتٚ ثبٌؽ، قثبٕي تطَيَي اوت. ؼـ ٕتيدٚ 

 ىيفؼ. قثبٕي تطَيَي قفاـ ّيي ٛب، قثبٓ فبـوي ؼـ ـؼٙآّؽٙ ٗ ثف اوبن ثيٍتفئ ىفايً

 

 مىابع

ّتٔ  

1 

ّتٔ 

2 

ّتٔ 

3 

ّتٔ 

4 

ّتٔ

5 

تؼؽاؼ 

 تن٘الٛب

   

577 

350 215 308 460 

 303 201 138 224 381 تؼؽاؼ ٗالٙ ٛب

ّيبٕيئ 

ضٕ٘ـ تن٘الٛب  ؼـ  

 ّتٔ

51/

1 

56/1 55/

1 

53/

1 

51/

1 

 53/1 ّيبٕيئ مٌ
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؛ تفخْٚ ػَي ؼـقي، تٜفآ: وبقّبٓ ّٙبٍؼٚ ٗ تؽٗئ متت ػَُ٘ إىبٕي ّؼبِف ٍٕٖبويقثب ثف ؼـآّؽي(،  1384اىفاؼي، ٗيَيبُ ٗ ؼييفآ ، )   

 ؼإٍيبٜٛب )وْت(.

، پمًٗٛ قثبٓ ٛبي غبـخي، ٍٕفيٚ پمٍٗٛي ؼإٍنؽٙ قثبٓ ٛبي غبـخي ؼإٍيبٙ «ـؼٙ ٌٖبوي وبغت٘الي»(،  1381اٍجفقي ٗـمي، پفٗيك، )  

.3-18، ثٜبـ ٗ تبثىتبٓ، ُِ 12تٜفآ، ي   

ٓ: وْت.، تٜفاٗالٙ وبقي إيَيىي ْٛفاٙ ثب ففايٖؽٛبي ٗالٙ وبقي ؼـ إيَيىي ٗ فبـوي(،  1387تد٘يؽي، غالّفٔب )     

، ُِ 1، ي7، ّدَٚ قثبٓ ٌٖبوي، ن«تطَيَي ثف ـؼٙ ٌٖبوي قثبٓ: ٗيمىي ٛبي ـؼٙ ٌٖبغتي قثبٓ فبـوي»(،  1369ثْفٙ، يؽاهلل، )  

80-61 . 

 ، تٜفآ: وْت. ّجبٕي ِفف )ٗالٙ((،  1386،    )_______  

 ّؤوىٚ ي ّٙبٍؼبت ٗ تطقيقبت ففٖٛيي. ، تٜفآ: وبغت اٌتقبقي ٗالٙ ؼـ قثبٓ فبـوي اّفٗق(،  1371مَجبوي، ايفآ، )  

-ي قثبٓ ٗ قثبٓ، ّدَٚ«ٌٖبويوبغتْبٓ فؼٌ ؼـ ى٘يً خفق٘يٚ ) ٍٗتي( اق ؼيؽىبٙ ـؼٙ»(،  1386ٗ قٖبؼي، ـٗيب، ) ________  

 . 103-123، 2ُِ، ي 3ٌٖبوي، ن 
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