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  :يسيانگل زبان و يمشهد شيگو در رفتن فعل كاربرد يبررس

 ها تفاوت و ها شباهت 

  دهيچك

 فعـل  يبررسـ  دنبـال  به پژوهش نيا ها، شيگو گريد با سهيمقا در يمشهد شيگو تياهم به توجه  با
ـ انگل زبـان  با آن سهيمقا و يفارس زبان يمشهد شيگو در شدن يمعنا به رفتن  گـر يد از. اسـت  يسي

 ةطبقـ  و التيتحـص  سـطح  ت،يجنـس  سـن،  ليـ قب از ييرهـا يمتغ ريتـأث  يبررس پژوهش نيا اهداف
 يگـردآور  منظـور  بـه . باشـد  يمـ  يمـشهد  شيگـو  در رفـتن  فعـل  از اسـتفاده  زانيـ م بر ياجتماع
) سـال  76 تـا  13(ن مختلف يسن با يانيآقا و ها خانم مختلف از يها تي مكالمه در موقع300،ها داده
ج يشـد و نتـا   يآور جمـع ) بـاال  و متوسـط  ن،ييپا( متفاوت ياجتماع طيشرا و التيتحص سطح با
، از ي زبـان ةكـر ي پ ي و بررسـ   يسيـ  داده در بخـش انگل     يجهت گـردآور  . صورت جدول ارائه شد     به

ن پژوهش نشان داد كـه اسـتفاده از   ي ايها افتهي. ه شداستفاد   زبان و كتب مرجعي اطالعاتيها بانك
ت، سـطح  ي سـن، جنـس  يهـا  ريـ ر متغيتـأث   تحـت  يش مـشهد ي در گـو شـدن  يمعنـا   به  رفتنفعل  
 و زبـان  يش مـشهد ين فعـل در گـو   يـ ن، كاربرد ا  يا  بر    افزون  . باشد  ي م ي اجتماع ةالت و طبق  يتحص
  . داردييها ها و تفاوت  شباهتيسيانگل
  .يسي، زبان انگلشدن، رفتن، فعل يش مشهديوگ: دواژه هايكل

  مقدمه. 1

 يهـا  بخـش  مختلـف  يهـا  دوره طـول  در افتيدر توان يم يشناس زبان مباحث بر ينگاه با
ـ  از يمختلف ـ  و مـتن  كي  ةدور بـه  ورود بـا . اسـت  بـوده  شناسـان  زبـان  توجـه   مـورد  جملـه  اي
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 5نولـدز ير و 4گيـ هارل يباردو و) 1994 (3يرايش و 2اندرسون چون يشناسان زبان ،1ييگرا نقش
 افعـال  يبررس با تا داشتند آن بر يسع و دادند قرار شيخو توجه مورد را جمله "فعل")  1995(

ـ ز بپردازند؛ معنا يواكاو به جمله ـ ا در راي ـ ا دنبـال  بـه  هـا  آن دوره ني ـ ماه بـه  تـا  بودنـد  ني  تي
ـ ا بـر  شناسـان  زبان نيا. ببرند يپ 7جمالت نحو و 6يزبان انيم نظام يجيتدر يريگ شكل  بـاور  ني
 جملـه  فعـل  نيا كه چرا برد؛ يپ سندهينو اي و ندهيگو تيذهن به توان يم فعل ةمطالع با كه بودند
  .كند يم نييتع را جمله آن نينش هم اتكلم و كار ةكنند ت،يفعال نوع كه است
ـ ا دنبـال   به 9ييگرا سازنده مكتب از يريرپذيتأث با زين) 2003 ،1975 (8يديهل  بـا  تـا  بـود  ني
 ،يكـسان  چـه  معنـا،  و تيـ موقع گـرفتن  نظـر  در با يزبان عبارت هر در دهد نشان كالم يواكاو
 سـاختارها  يريادگي از فراتر را زبان يو رو، نيا از. كنند يم صحبت يزيچ چه ةدربار و چگونه

ـ  از نقـل  بـه  (است قائل نقش و معنا يبرا يا ژهيو تياهم و داند يم  امـا ). 45: 1392 ،قـدم  شيپ
ـ م در واژه انتخاب ايآ كه است نيا ياصل سوال ـ يذهن بـا  مختلـف  يهـا  زبـان  شورانيـ گو اني  يت

 كيـ  يبـرا  يكساني نينش هم كلمات ها زبان يتمام كه كرد نشان خاطر ديبا دارد؟ تفاوت كساني
 را يمتفـاوت  يواژگـان  ايـ  و يضـمن  يمعـان  مختلـف،  يها زبان در گوناگون افعال و ندارند فعل
  هـا  زبـان  انيم در موجود يها تفاوت به يا سهيمقا مطالعات انجام با تا است الزم لذا، دارند؛ بر در
  . ديرس زبان هر از يتر قيعم درك به و برد يپ

 بلكـه، . شـود  ينمـ  گونـاگون  يهـا  زبـان  ةسيمقا به محدود ها شباهت و ها تفاوت نيا است ذكر قابل
 موضـوعات  تواننـد  يم يفارس زبان در يمشهد چون ييها شيگو جمله از زبان كي متفاوت يها شيگو
 ريـ اخ سـال  چنـد  در كه يمشهد يفارس گر،يد عبارت به اي و يمشهد شيگو. باشند مطالعه يبرا يخوب

                                                           

1. Functionalism 

2. Andersen 

3. Shirai 

4. Bardovi-Harlig 

5. Reynolds 

6. Inter-language System 

7. Syntactization 

8. Halliday                                                                                                                                  

9. Constructivism  
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 از يكـ ي شـود  يمـ  گرفتـه  نظـر  در نـازل  گونـه  و اسـت  گرفتـه  قـرار  خـود  متكلّمـان  يتوجه يب مورد
ـ ا تياهم به توجه با لذا ؛)1384 ان،يديوح (تاس اريمع يفارس به ها شيگو نيتر كينزد  در ش،يگـو  ني
 مـورد  يفارسـ  زبـان  يمـشهد  شيگـو  در را "شـدن " يمعنا به رفتن فعل تا ميشد آن بر پژوهش نيا

ـ انگل زبـان  رسـد يمـ  نظـر  بـه . ميبپـرداز  يسيانگل زبان با آن ةسيمقا به و ميده قرار يواكاو  يدارا يسي
  . باشد يم رفتن فعل خصوص در يمشهد شيگو به هيشب يساختار

 قيتحق نهيشيپ .1

   يديهال يتجرب نقش يها نديفرا .1.1

 نقـش  فـرا  طريـق  از و فراينـدها  قالـب  در تجربـه  الگوهاي كه است اين بر فرض گرا نقش دستور در
 نـد يفرا سـه  1گـرا  نقـش  دستور بر يا مقدمه كتاب در) 2004 (يديهل. ابندييم يتجل زبان در انديشگاني

 يهـا  گـروه  يبـرا  را 7يوجـود  و 6يكالم ،5يرفتار يفرع روند سه و 4يا رابطه و 3يذهن ،2يماد ياصل
ـ يترك و يفرعـ  يدهانيفرا ،يبند طبقه نيا در. است كرده يمعرف يفعل  منـشعب  ياصـل  ينـدها يفرا از يب
ـ ا دارد اعتقـاد ) 89: 2004 (8تامــسون. شـوند  يمـ   و مـشترك  حــس گـرفتن  نظـر  در بــا اينـدها  فــر ني

 تـشخيص  را رويـدادها  مـشترك،  حس كمك به . شوند يم داده زيتم گريكدي از دستوري هاي مشخصه

  .مشترك حس نيا براي است تأييدي نيز دستور و دهيم مي
 افتـادن،  اتفـاق  ساختن، كردن، رنگ كردن،  خلق همچون مادي فرايندهاي ،يبند ميتقس نيا اساس بر 
 از مـا  ةتجرب به و دارند داللت كاري انجام اي واقعه كي رخداد بر كه هستند فيزيكي اعمالي رهيغ و رفتن

 شـوند  مـي  ذهني هاي واكنش و ختشنا ادراك، شامل كه ذهني فرايندهاي. باشند مي مربوط بيرون دنياي
 گـرفتن،  تـصميم  همچـون  يافعال با ندهايفرا نيا. دارند ارتباط خودمان خودآگاهي جهان از ما ةتجرب به

ـ ب ايـ  و ييشناسا ف،يتوص. هستند همراه خواستن و كردن فكر كردن، درك ،ترسيدن داشتن، دوست  اني

                                                           

1. An introduction to functional grammar 

2. Material 

3. Mental 

4. Relational 

5. Behavioral 

6. Verbal 

7. Existential 

8. Thomson 
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 بـودن،  هماننـد  بطـي  ر افعال از استفاده با و يا رابطه فرايند درقالب يكديگر با پديده يا چيز دو بين رابطه

  ).42: 2004 ،1متيسن و هليدي از نقل به( شوند مي بيان  رهيغ و شدن تبديل رسيدن، نظربه شدن،
 هـاي  فراينـد  .وجودي و كالمي رفتاري، :دارند وجود زين يفرع نديفرا سه اصلي، هاي فرايند مرز در

 قـرار  ذهنـي  و مـادي  هاي فرايند بين و باشند يم انسان شناختي روان و جسماني هاي تاررف شامل رفتاري

 . رهيـ غ و نشـستن  خوانـدن،  آواز كـشيدن،  نفـس  زدن، لبخند كردن، گريه كردن، نگاه همانند رند؛يگ يم

 گفـتن  نـوع  از هـايي  فراينـد  شـامل  و داشـته  قـرار  اي رابطـه  و ذهنـي  هاي فرايند بين كالمي هاي فرايند

 هـاي  فراينـد  سـرانجام،  .آن ماننـد  و دادن دسـتور  پرسيدن، دادن، گزارش كردن، صحبت مانند شوند؛ مي

ـ ب دارند قرار اي رابطه و مادي هاي فرايند بين كه وجودي  چيـزي  افتـادن  اتفـاق  يـا  داشـتن  وجـود  انگري

 زاده،آقاگـل  (هريـ غ و مانـدن  بـاقي  بـودن،  آويـزان  شـدن،  ظـاهر  داشتن، وجود نمونه عنوان به باشند؛ مي
  : شد گفته چهآن از است ياخالصه ريز شكل ).249: 1390رضويان، و كامبوزيا زعفرانلو

  
  )172: 2004 ،يديهل (يسيانگل زبان در ها نديفرا انواع: يديهل يتجرب نقش دستور ـ1 شكل

                                                           

1. Mathiessen 
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  زبان و لهجه ش،يگو گونه، .1.2

 داشـت  خاطر به ديبا كن،يل است؛ شده يم شناخته بشر يارتباط ةليوس عنوان به زبان همواره
 الزم البتـه، . اسـت  وانيـ ح و انسان زيتما ةيما و بوده نيا از فراتر يبس زبان يدگيچيپ و تياهم
 يجـا  به اغلب كه بوده زيانگ ابهام ياصطالحات لهجه و شيگو گونه، زبان، ميمفاه كه است ذكر به
 يبـرا  موجـود  فيتعـار  كـه  ييآنجـا  از عـالوه،  بـه ) 21: 1986 ،1ورداف (روند يم ركا به زين هم
 الزم باشـند،  يمـ  زين تضاد در يگاه يحت و نبوده ينيع و قيدق كامالً اصطالحات نيا از كدام هر

ـ تعر حوزه همان در و كشور هر يزبان اوضاع به توجه با الفاظ نيا است  ،يصـادق  (گردنـد  في
1349 :69 .(  

ـ ا شناسـان  زبان از يبرخ ـ تعر "متقابـل  درك" اريـ مع اسـاس  بـر  را ميمفـاه  ني    كننـد  يمـ  في
ـ آوا يها تفاوت كه است زبان از ييها گونه شامل شيگو اساس، نيا بر). 48: 1368 ،يمدرس(  ،يي

 شكلم زبانان يفارس جمله از زبان آن شورانيگو يبرا ها آن فهم لذا دارند، يساختار و يواژگان
 انـد؛  شده مشتق زبان آن از صورت هر در ،يول دارد؛ وجود يرسم آموزش به ازين يگاه و بوده
ـ  يفارسـ  و يكـابل  يفارسـ : از عبارتند يفارس زبان در آن يها نمونه كه  ،يصـادق . ك. ر (يتهران

  ).103 :1387 مقدم، ريدب ؛29: 1368 ،يمدرس ؛75: 1349
ـ آوا يهـا  تفـاوت  كـه  دارد اشاره زبان از ييها گونه به زين لهجه ـ  دارنـد؛  يواژگـان  و يي  يول

 يهـا  تفـاوت  وجـود  بـا  لهجـه  دو انيسخنگو ش،يگو خالف بر. ستندين متفاوت ساختار لحاظ از
 :1354 ،يباطن (يرازيش و يتهران مانند فهمند؛ يم را گريكدي سخن آموزش به ازين بدون يتلفظ
 شـكل  يدارا كـه  يزبان ةگون دو به زبان اصطالح) 31: 1374 ،يكلباس ؛ 51: 1386 ،يريش  ؛18

 يريپـذ  فهـم  هـا  آن انيسـخنگو  و داشـته  متفاوت ينوشتار و يگفتار يها صورت نبوده، واحد
 شـوند  يم محسوب زبان رانيا در يبلوچ و يكرد نمونه، عنوان به شود؛ يم اطالق ندارند متقابل

 و اســت يخنثــ يحاصــطال زيــن گونــه). 1386 ،يريشــ ؛1368 ،يمدرســ ؛1387 مقــدم، ريــدب(
ـ  يمفهـوم  عنـوان  بـه  زبان و لهجه ش،يگو مورد در شد دهيد فوق فيتعار در كه طور همان  يكّل

  ).99: 1387 (رود يم كار به

                                                           

1. Wardhaugh 
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  يمشهد شيگو. 3. 1

 از كننـد،  يمـ  اطـالق  آن به زين را لهجه اصطالح شناسان زبان يبرخ البته كه يمشهد شيگو
 عنـوان  بـه  (يشـناخت  زبان ريغ يها نهيزم در يگوناگون تمطالعا و بوده محققان توجه  مورد ربازيد

ـ اد ؛1339 نش،يب نمونه ـ م  ؛1341 ب،ي  پـور،  نـاظران  ؛1370 ،يشـالچ  ياكبـر  ؛1363 ،يويخـد  ري
  .است شده انجام آن مورد در يشناخت زبان و) 1386
 يهـا  جنبه يبررس به و نموده ليتحل و فيتوص را يمشهد شيگو يمتعدد قاتيتحق كنون تا
) 1387 (ينيالـد  مـشكوه  و) 1341 (محجوب ظفر مثال، عنوان به اند؛ پرداخته شيگو نيا فمختل

) 1347 (يالهـ  بيحب. اند نموده يواكاو را اريمع يفارس و يمشهد يمحل ةلهج ييآوا يها تفاوت
 و) 1384 (اريـ كام انيديـ وح. پرداختنـد  يمـشهد  شيگـو  در افعال ةمطالع به) 1388 (يخزاع و
 قـرار  كـاوش  مـورد  را آن يواجـ  ينـدها يفرا و يمـشهد  يفارس يها يژگيو) 1389 (انيروزيف

 شناسـان  زبان از يبرخ توجه  مورد زين يمشهد شيگو در يانجيم صامت يبررس عالوه، به. دادند
 شيگو به مربوط يها حوزه از يكي). 1389 (نژاد پهلوان و) 1388 (ينيحس همچون  است بوده
 و مختلـف  ياجتمـاع  طبقات در آن كاربرد است بوده يواكاو و ثبح مورد همواره كه يمشهد

 عوامـل  ريتـأث ) 1388 (نـژاد  پهلـوان  و) 1387 (پنـاه  داور ،)1385 (يزارعـ . اسـت  متفاوت نيسن
ـ ا كـاربرد  در را ياجتماع طبقه و تيجنس سن، ليقب از مختلف . انـد  نمـوده  يبررسـ  شيگـو  ني
 ينـدها يفرا بـر  را يشـناخت جامعـه  عوامـل  نيا ريتأث) 1392 (ينيحس و معصومينيحس نيهمچن
ـ ن) 1388 (پـور  يدريـ ح چـون  يبرخ. اندداده قرار مطالعه مورد يمشهد شيگو در يواج  بـا  زي
ـ ا مـرگ  نـد يفرا يبررسـ  بـه  مردم، انيم در يمشهد لهجه شدن رنگ كم گرفتن نظر در  لهجـه  ني

  .اند پرداخته
 در شـدن  يجـا  بـه  رفـتن  فعـل  بردكـار  يبررس به كدام چيه شده انجام يها پژوهش انيم در

 شيگـو  در را فعل نيا ةاستفاد موارد تا ميبرآن پژوهش نيا در لذا، اند؛ نپرداخته يمشهد شيگو
 آن در كـه  يسيانگل افعال از دسته آن با را ها فعل نيا نيهمچن و داده قرار كاوش مورد يمشهد
 ريتـأث  ةمطالعـ  قيـ تحق نيا اهداف گريد از. ميينما سهيمقا است رفته كار به شدن يمعنا به رفتن
ـ ا با رفتن فعل از استفاده زانيم بر التيتحص سطح و ياجتماع طبقه سن، يرهايمتغ  در معنـا  ني
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 بـه   ينگاه ،يديهال يتجرب نقش ليتحل يريكارگ به با ميآن بر عالوه، به. باشد يم يمشهد شيگو
 .ميباش داشته يسيانگل زبان و يمشهد شيگو در فعل نيا يبررس

  

  قيتحق روش. 2

 1392 از بهمـن   يش مـشهد  ي در گو  رفتنن با فعل    ينش   داده در بخش واژگان هم     يآور  جمع
زنـان و   يهـا  شوارهيـ گو انياز م ها داده .دا كرديادامه پ 1393ن يآغاز و تا فرورد در شهر مشهد

 متفـاوت  ياجتمـاع  طيشـرا  و التيتحـص  سـطح   و)سـال  76 تـا  13(ن مختلف يسن با يمردان
 دار، محـصل،  خانـه ( يمتفاوت يها شغل يدارا افراد نيا .شد يآور جمع) باال و متوسط ن،ييپا(

كـار   به خود ةروزمر مكالمات  درشدن يرا در معنا رفتنفعل  بودند كه) رهيمهندس و غ راننده،
 تنهـا  ي بودند و مـشهد ي مشهديشور بومين افراد گو  يان ذكر است كه ا    ين، شا يهمچن. بردند  يم

  .كردند يها بدان تكلم م آن بود كه يشيگو
 85 نوجـوان،    45 (ي نفر بود كه به چهار گروه سّن       250ق  ين تحق يكنندگان ا   تعداد كل شركت  

، سـه گـروه از      ) آقا 105خانم و   145(ت  ي،  دو گروه جنس    ) سالخورده 58ان سال و    ي م 62جوان،  
زان يـ ث م يـ وه از ح  و سه گر  ) نيي نفر پا  35 نفر متوسط و     135 نفر باال،    50 (يمنظر طبقه اجتماع  

م يتقـس ) يالت دانشگاه ي نفر فاقد تحص   90 و   يالت دانشگاه ي تحص ي نفر دارا  160(الت  يتحص
 يايـ د گويرسـ  ينظـر مـ    سال انجام گرفت كه بـه 15 ي بر مبناي سّن يها   گروه يبند  ميتقس. شدند

 درآمد  زانياساس منطقه سكونت و م      ز بر يكننده ن    افراد شركت  يطبقه اجتماع . باشد  ير نسل م  ييتغ
  .دي گرديبند ميبه سه گروه تقس

 هـر  در و مـشهد  شـهر  مختلـف  در منـاطق  ) مورد300(افراد  نيا  از مكالماتييها نمونه
  كـه يزمـان  تـا  يآور  جمع.شد يساز ادهيپ كاغذ يرو بر سپس و ديگرد ضبط ممكن تيموقع

 بـه  يديـ دج اطالعـات  كـه  معنا است نيا به  اشباع.داشت ادامه رفتيپذ صورت كامل اشباع
ـ (نـشود   اضـافه  هـا  داده ةمجموعـ  ـ پا  در). 48: 1،2010نيي  يان، پـس از حـذف مـوارد تكـرار    ي
  .  خالصه شدنديصورت جداول ج بهي انتخاب و نتارفتنا از كاربرد فعل ي گوييها نمونه

                                                           

1.Yin 
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ـ  داده در بخش انگل    يجهت گردآور   زبـان   ي اطالعـات  يهـا    از بانـك   ي زبـان  ةكـر ي پ ي و بررسـ   يسي
ـ انگل  Cambridge English و  American National Corpus،Corpus of Contemporary American English مچـون  هيسي

Corpus  و كتب مرجع ماننـد Oxford Dictionary of Collocations  ،Collins و Longman Dictionary    اسـتفاده شـد .
هـا را   گـر، آن يت وجود موارد دصور  كنند و دريها را بررس  خواسته شد تا آنيسي انگلي بوم2سپس از  

  . شدندي گردآوريسه در جدوليز جهت انجام مقاين بخش نيج اينتا. نديست اضافه نمايبه ل
  قيتحق جينتا. 3

 يسي و زبان انگلي، زبان فارسيش مشهدي در گورفتنموارد كاربرد فعل . 3.1

، يدش مـشه  يشـده از گـو      ي گـردآور  يهـا    نمونـه  يطور كه ذكر شـد، پـس از بررسـ           همان
سه يـ شتر و انجـام مقا ي بيكار رفته بود جهت بررس    به شدن ي به معنا  رفتنها     كه در آن   ييها  مثال

  :دي خالصه گرديدر جدول
  يش مشهدي در گو شدني به معنارفتنـ كاربرد فعل 1جدول 

 يش مشهدي در گوشدن ي به معنارفتنكاربرد فعل 

 !رفته كشته هم برادرش دميشن رِفته تموم درسم/ رفت تموم ميسرباز خدمت

 آدم جلو يچينپ جوريا كه يبر كهيت كهيت ياله رفت سالش هفت امسال پسرم

 مره ييهوا دلم نميبيم ونيزيتلو تو رو كعبه يوقت اصال برم عضو مخوام ميمو

 رفته خراب هاشان خانه آمده ليس رفته سرد/گرم هوا

  رفتم يسوخار مرغ مثه گرم يهوا يا يتو
 ينر سيخ بارونا تو كه وردار چتر

 رو خفه

 شدنش داماد نيا با رفت حروم يچ پسره رفته؟ چكار) محسن (موسن دست يديد

 هنوز نرفته مونيپش. سين بشو آدم يا رفته اَلفش بشورم دستامو برم

 ؟يبود كجا! رفته فيكث يچ لباسات گهيد بخور غذاتو نيبش ريبگ رفته جونُمرگ

 رفت اهيس كه واريد تو خورد دستش يمچه رفته يطيخ دوره چه رهي

 مرَن خراب خانه/ چارهيب درن مردم اوضاع نيا با رفته يعاد برام يچ همه نمره، تنگ قبال مثه دلم

 مره شيحال حرف مگه اصال رفت قرمز خجالت از دميد مو ديفهم

 مره وانهيد تو يكارا دست از آدم  ....كه رفته عهيشا شده؟ يچ يديفهم

 بِرِه داماد ادينم بدش انگار رفته مد چسب يشلوارا دايجد
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 نمره كش نخ كه نهيا اش پارچه يخوب برم قربونت

 مره كل داره كنم فك. زهيريم يليخ موهاش رفت پاره ميس

 رفته گچ) مثل (مث روش و رنگ رفت ولو وسط يا آمد

 چشام جلو از زده فميك يك كه اميب خودم به اومدم تا نره اسراف باشن مواظب
 رفت ديناپد

 !رفته زار و زرد يچ ضه؟يمر برُم اتوبوس سوار متنُم

 رفته هرز قسمتش نيا چيپ رفتم شوكه دميشن تا

 مره كيتار هوا مجنبه خودش به آدم تا مره كوتاه كه روزا رفتم وا آب تو خي نيع هم

 رفت قروت ساعتت مره سخت ها راه دعواها نيا با

 رفتن مست رفت ليحوت كه سال

 رفتم خسته خوردن قرص از گهيد رفت كنده هاش برگه افتاد دستم از ميتقو شيپ ماه چند

 رفتن سبز درختا همه شده) بهار (باهار گهيد رفته دفن خاك خروار هي ريز االن خدا بنده

 !!!رفته يزيچ چه طرف رفتن) خوشحال (خوشال ما خانه تو سيپرسپول برد از همه

 بودم رفته عاشقش ؟يرفت ناراحت/دلسرد وم از

 ...كه رفت خوردن شام وقت باالخره !يرفت خوشگل چه امروز ماشااهللا

 رفته ديسف همه موهاش م بچه رميبم رفته بلند ها شب

 رفته بد/خراب حالش شبيد باباش رفتن استخدام/ كاريب

 رفته تنگ مپا) يبرا (بِرِ ها كفش) نيا (يا رفته وا روت و رنگ نميب يم

 رفت گشاد شستمش ايمهمون نيا از رفتم زاريب

 بدن كار بهش كه رفته ضامن مو يبابا رفته نرم باهام دعوامان از بعد

 رفته آزاد سال 10 بعد رفت خُنُك نيهمچ

 نره ريد كه بِرم پاشم يتشنگ از رفتم هالك

 مره ادشيز كه بدم بهش رَميا گهيد اگه رفته گُم پتوم/ نمره دايپ مگردم يهرچ

  رفته ارزون / رفته؟ گرون باز خبره؟ چه

 دارد كـاربرد  يفارسـ  زبان عبارات از گريد يبرخ در رفتن فعل شده، ذكر يها نمونه بر عالوه
ـ ا  از ييهـا  مثـال . باشـند  ينم شدن يمعنا  به لزوما و نبوده يمشهد لهجه مختص كه ـ قب ني  در لي

  :اند شده يگردآور ريز جدول
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  يدر اصطالحات فارسرفتن كاربرد فعل ـ 2ول جد
 يفارس اصطالحات در رفتن فعل كاربرد

 رفت ادمي پاك اصال رفت سر ام حوصله

 رفته خواب پام ره يم ضعف دلم

 زدن حرف كه بس رفت سرم ره يم سر داره غذا

 رفته رو و رنگ دكتر يآقا ره يم جيگ سرم

 )شدن يعصبان (رفتن در رهكو/جا از )شدن پاره/كردن فرار (رفتن در

 رفته در ها مادر و پدر دست از ها جوان ازدواج گهيد رفته در بند از دستش

 رفت ادمي پاك اصالً شدن هدر: رفتن هرز

 رفته لباس رنگ رفت سر ام حوصله

 رفت آبروشون )دنيدزد (رفتن كش

 رفتن فرو فكر در رفت برقا

 رفتن شيپ/پس رفتن سهير خنده از

 رفته تو رشيگ گل خورده ضربه نميماش رفتن ليتحل

 در كـه  رفـتن  فعـل  كـاربرد  از ييهـا  نمونـه  يسيانگل ياطالعات يها بانك در جستجو از پس
  :ديگرد ارائه ايگو ييها نمونه و شده يآور جمع بود شدن يمعنا به يفارس

  يسي در زبان انگلشدن ي به معنارفتنـ كاربرد فعل 3جدول
 يسيانگل زبان در شدن يمعنا به رفتن فعل  كاربرد

 يسيانگل زبان يفارس زبان

 Go bankrupt/belly up شدن ورشكسته

 Go missing شدن گم

 Go astray شدن جيگ/گم

 …Go red/yellow/black/white شدن ... ديسف/اهيس/زرد/قرمز

 My headache is gone شد خوب سردردم

 Go dark شدن كيتار

 Go bald شدن كچل

 The army go into action شدن كار به تدس

 Go blind/deaf شدن كر/كور

 Go cheap شدن ارزان

 Go crazy شدن وانهيد

 Go mad شدن يعصبان

 Go numb شدن حس يب
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 Go public شدن بورس وارد

 Milk goes sour شدن فاسد

 Go wild شدن يوحش

 Go quiet شدن ساكت

 Go bad شدن خراب

 Go away شدن دور

 Go viral شدن يروسيو

 Go out of business شدن كاريب

 Go into partnership شدن كيشر

 Go awry شدن منحرف

 Go on board شدن سوار

 Go into great detail شدن اتيجزئ وارد

 Go bail شدن ضامن

 Go berserk/angry شدن يعصبان

 Go broke شدن ورشكسته/پول يب

 Go halves شدن كيشر

 Go haywire شدن جيگ

 Go sick شدن ضيمر

 Go well شدن خوب

 Go up in price شدن گران

 Go with the crowd/tide شدن جماعت همرنگ

 Go down شدن غرق

 Go off شدن فاسد

 Go out شدن خاموش

 Go over شدن منتقل

 Go ape شدن زده جانيه

 Go bananas شدن وانهيد

 Go down the drain شدن حرام/شدن افاسر كامال

 Go downhill شدن بدتر

 Go nonlinear شدن برآشفته

 Go quickly/slowly شدن يسپر يآرام به/سرعت به

 The money goes to the project شود يم پروژه صرف نهيهز
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 شـدن  يمعنـا  يفارسـ  زبان در و رفته كار به  GOفعل ها آن در كه يسيانگل عبارات يبررس از پس
ـ ا از يحاك جينتا. گرفت قرار يواكاو مورد زين يمشهد شيگو در افعال نيا كاربرد دارد،  كـه  اسـت  ني
ـ ي رونـد؛  يمـ  كـار  به رفتن فعل با يمشهد شيگو در شده ذكر يها مثال يتمام باًيتقر  كـاربرد  مـشابه  يعن
  :ثالم عنوان به شود؛ يم استفاده GO فعل ها آن در كه اصطالحات نيا يسيانگل

  يسي و زبان انگليش مشهدي شدن در گوي به معنارفتنـ كاربرد مشترك فعل 4جدول 
 يسيانگل زبان و يمشهد شيگو در رفتن فعل مشترك كاربرد

 يسيانگل زبان يمشهد شيگو

 Go bankrupt/belly up رفتن ورشكست

 Go missing رفتن گم

 Go astray رفتن جيگ/گم

 …Go red/yellow/black/white تنرف ... ديسف/اهيس/زرد/قرمز

 My headache is gone رفت خوب سردردم

 Go dark رفتن كيتار

 Go bald رفتن كچل

 Go into action رفتن كار به دست

 Go blind/deaf رفتن كر/كور

 Go cheap رفتن ارزان

 Go crazy رفتن وانهيد

 Go mad رفتن يعصبان

 Go numb رفتن كرخ

 Go public رفتن بورس كار تو

 Milk goes sour رفتن فاسد

 Go wild رفتن يوحش

 Go quiet رفتن ساكت

 Go bad رفتن خراب
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 Go away رفتن گم

 Go viral رفتن يروسيو

 Go out of business رفتن كاريب

 Go into partnership رفتن كيشر

 Go awry رفتن منحرف

 Go on board رفتن سوار

 Go into great detail رفتن اتيجزئ وارد

 Go bail رفتن ضامن

 Go berserk/angry رفتن يعصبان

 Go broke رفتن ورشكست/پول يب

 Go halves رفتن كيشر

 Go haywire رفتن جيگ

 Go sick رفتن ضيمر

 Go well رفتن خوب

 Go up in price رفتن گران

 Go with the crowd/tide رفتن جماعت همرنگ

 Go down فتنر غرق

 Go off رفتن فاسد

 Go out رفتن خاموش

 Go over رفتن منتقل

 Go ape رفتن يجانيه

 Go bananas رفتن وانهيد

 Go down the drain رفتن اسراف

 Go downhill رفتن بدتر

 Go nonlinear رفتن برآشفته
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 رفتن فعل كاربرد بر التيتحص سطح و ياجتماع طبقه سن، يرهايمتغ ريتأث. 2. 3

  سن.1. 2. 3

 جهـت  انـد،  بـوده ) سال13-76 (مختلف نيسن از قيتحق نيا در كنندگان شركت كه ييآنجا  از

 گـروه  چهـار  كننـدگان،  شـركت  سـن  حداكثر و حداقل گرفتن نظر در با ها آن انيم سهيمقا انجام

 :ميپرداخت يبررس به سپس و نموده فيتعر يسّن

   نوجوان: سال 13-19) الف

  جوان: سال 20-35) ب

   سال انيم: سال 36-50) ج

  سالخورده: سال 51-76)  د

 يسّن گروه در فعل نيا كاربرد داد نشان شدن يمعنا به رفتن فعل از استفاده يفراوان يبررس

  .باشد يم يسّن يها گروه ريسا از شتريب مراتب به%) 56 (د
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 مختلف يسّن يها گروه در شدن يمعنا به رفتن فعل از استفاده يفراوان ـ1 نمودار
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  تيجنس. 2. 2. 3

 رفـتن  فعـل  يريكارگ به زانيم ثيح از مرد، و زن گروه دو به كنندگان شركت ميتقس از پس
ـ آقا كـه  بود آن از يحاك جينتا. گرفتند قرار سهيمقا مورد گروه دو شدن يمعنا در  بـه %) 63 (اني
  .كنند يم استفاده فعل نيا از%) 37 (ها خانم از شتريب مراتب 

  
  انيآقا و ها خانم توسط شدن يمعنا به رفتن فعل از استفاده يفراوان  ـ2 نمودار

  ياجتماع طبقه .3.2.3

 بـوده  برخوردار باال ياجتماع ةطبق از كنندگان شركت از يبرخ كه نكته نيا گرفتن نظر در با 
ـ ا از بودند، نييپا اي متوسط ياجتماع ةطبق به قمتعّل يبرخ و  گـروه  سـه  بـه  را هـا  آن ثيـ ح ني

  :مينمود ميتقس
  باال ياجتماع ةطبق) الف
  متوسط ياجتماع ةطبق) ب
  نييپا ياجتماع ةطبق) ج
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 بـاال  ياجتمـاع  ةطبق در شدن يمعنا در رفتن فعل كه است نيا از يحاك آمده دست به جينتا
 افـراد %) 26 (متوسط و%) 65 (نييپا ياجتماع ةطبق در شتريب و داشته%) 9 (ياندك  اريبس كاربرد

  .كنند يم استفاده فعل نيا از خود مكالمات در

  
  مختلف ياجتماع طبقات در شدن يمعنا به رفتن فعل از استفاده يفراوان ـ3 نمودار

 

  التيتحص زانيم .4. 2. 3

 و انـد  بـوده  يدانـشگاه  التيتحص يدارا كنندگان شركت از يتعداد كه نكته نيا به توجه با
  :شدند ميتقس دسته دو به افراد آن، فاقد يتعداد

  يدانشگاه التيصتح يدارا) الف
  يدانشگاه التيتحص فاقد) ب
 از% 27 در شـدن  يمعنـا  بـه  رفتن فعل كه داد نشان گروه دو نيا در كنندگان شركت ةسيمقا
 شـده  اسـتفاده ) ب (گروه در افراد توسط موارد از% 73 در و) الف (گروه در افراد توسط موارد
  .است
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  مختلف التيتحص سطح با كنندگان شركت توسط شدن يمعنا به رفتن فعل از استفاده يفراوان ـ4 نمودار

  

  يريگ جهينت و بحث. 4

 يمعنـا  بـه  رفـتن  فعل يبررس قيتحق نيا انجام از هدف شد، اشاره زين شتريپ كه گونه همان
 بر افزون. بود دو نيا نيب سهيمقا انجام و يسيانگل زبان و يفارس زبان يمشهد شيگو در شدن

ـ قب از ييرهـا يمتغ ريتـاث  يبررس به توان يم پژوهش نيا اهداف گريد از ن،يا  ت،يجنـس  سـن،  لي
  .نمود اشاره يمشهد شيگو در رفتن فعل از استفاده زانيم بر ياجتماع طبقه و التيتحص سطح

 يمـشهد  شيگو در رفتن فعل كاربرد از ييها نمونه امكان حد تا اول دفه به يابيدست جهت
 قـرار  جداگانـه  يجـدول  در گـروه  دو نيا نيب مشترك افعال و شده يآور جمع يسيانگل زبان و

ـ ا از يحاك يفيك لحاظ به افعال نيا يبررس و سهيمقا. شدند داده  شيگـو  در هـم  كـه  اسـت  ني
 يمعنـا  در دارد يمنفـ  كاربرد اي معنا رفتن فعل كه يانزم اغلب يسيانگل زبان در هم و يمشهد
 ليـ تحل عـالوه،  بـه . رفتن ورشكست رفتن، يعصبان رفتن، وانهيد: مثال يبرا رود؛ يم كار به شدن
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ـ ب اريبـس  كاربرد يمشهد شيگو در شدن يمعنا به رفتن فعل كه دهد يم نشان جينتا يكم  يشتري
  .دارد يسيانگل زبان به نسبت
 نـده يگو و اسـت  رهيغ و يا رابطه ،يذهن ،يماد يها نديفرا شدن يزبان يتجّل فعل كه ييآنجا از

ـ م از يفعل مخاطب، به آن انتقال و نظرش مورد يمعنا به هتوج با ـ يگنج در موجـود  افعـال  اني  ةن
ـ  افـراد  تيـ ذهن بـه  تـوان  يمـ  افعال كنكاش و يواكاو با كند، يم انتخاب خود يذهن  از. بـرد   يپ
 فعل چه اگر كه برد  يپ نكته نيا به توان يم يديهال يتجرب نقش ليتحل ةينظر به توجه با رو، نيا

ـ ا كه يزمان دارد، تعلق يرفتار يها نديفرا گروه به) 2004 (يديهل يبند ميتقس در رفتن  فعـل  ني
 گرفـت؛  خواهـد  يجـا  يربطـ  ينـدها يفرا گروه در ،رديگ يم قرار استفاده مورد شدن يمعنا به
 بـه  يكـ يزيف اي يرفتار نديفرا كي از فعل نيا ،شدن يمعنا به رفتن از استفاده با گر،يد عبارت به
 در) شدن يمعنا با (رفتن فعل يانتزاع عدب كه معناست نيبد نيا. شود يم ليتبد يربط ينديفرا
 خطـاب  در را فعـل  نيا تنها نه يمشهد شورانيگو. كند يم فايا را يرنگ پر نقش يمشهد شيگو
 به مختلف يها يژگيو فيتوص اي و دادن نسبت يبرا بلكه برند يم كار به يكيزيف يها تيفعال به

  .كنند يم استفاده فعل نيا از زين افراد و طيشرا
 سـال  انيم افراد كه است نيا از يحاك مختلف يسّن يها گروه در آمده دست به جينتا يبررس

 سـن،  شدن كمتر با و نددار يمشهد شيگو در رفتن فعل كاربرد به يشتريب ليتما سالخورده و
ـ م تفـاوت . ابدي يم كاهش يريگ چشم طور به شيگو و فعل نيا از استفاده زانيم  يهـا  گـروه  اني
 گونه همان تر، ساده انيب به. باشد مرتبط ها نسل شكاف به يحدود تا تواند يم مورد نيا در يسّن
 از نقل به (است نيشيپ يها نسل از متفاوت اريبس يگاه كه دارد را خود خاص زبان نسل هر كه

 يحد تا رسد يم نظر به زين يمشهد شيگو يريگ كار به ،)16: 2005 ،2لورل ؛3:  2001 ،1يپرنسك
 .است شده رنگ كم رفته رفته و بوده گذشته يها نسل مختص

 هـا  خـانم  مواقـع  ثـر اك در كه دهد يم نشان رفتن فعل يريكارگ به در انيآقا و ها خانم سهيمقا
 از شتريب مراتب به انيآقا و دارند يمشهد شيگو اساساً و فعل نيا از استفاده از اجتناب بر يسع

                                                           

1. Prensky  

2. Laurel  
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 زبـان  بـر  تيجنـس  ريتـأث  توانـد  يم تفاوت نيا بر ثرؤم عوامل از يكي. كنند يم استفاده فعل نيا
: 1984 (3نالـت يم ،)102: 1990و 62 :1973 (2كافيل ،)44: 2009 (1ادواردز كه گونه همان. باشد
 يهـا  جنبـه  از انيآقا و ها خانم استفاده مورد زبان كنند، يم انيب زين) 29: 1384 (تيهدا و) 163
 دهنـد  يمـ  حيترج را "بانووار" و "استاندارد" يزبان شتريب ها خانم و داشته تفاوت هم با يمختلف

 خـاص  يزبـان  يهـا  يژگـ يو بـه  مربـوط  ها آن در فعل نيا و يمشهد شيگو از اجتناب ديشا و
  .باشد ها خانم

ـ ا از يحاك التيتحص سطح و ياجتماع ةطبق يعني گر؛يد عامل دو يبررس  بـا  كـه  اسـت  ني
 يمـشهد  شيگـو  و رفـتن  فعل از ها آن ةاستفاد زانيم افراد، يليتحص و ياجتماع سطح رفتن باال

 را،يـ ز ؛يرسـم  يفارسـ  زبان شدن  رنگ كم بر باشد يا هصح واندت يم نكته نيا و ابدي يم كاهش
 چيهـ  بـاً يتقر هـا  شيگـو  ريسـا  خـالف  بر يمشهد شيگو و بوده يدر يفارس خاستگاه خراسان
 با رسد يم نظر به گر،يد عبارت به). 558: 1383 ار،يكام انيديوح (ندارد اريمع يفارس  با يتفاوت

 يريـ گ كـار  بـه  از) دانـشگاه  دياسات مانند (باالتر يجتماعا و التيتحص سطح يدارا افراد اجتناب
  .ميريگ يم فاصله اريمع يفارس زبان از جيتدر به ،يمشهد شيگو
ـ ا يمشهد شيگو در شدن و رفتن فعل مورد در تياهم حائز مسائل از گريد يكي  اسـت  ني
 مـشاهده  يمك موارد در و گردد يم نيگزيجا رفتن با مواقع اكثر در شيگو نيا در شدن فعل كه
 فعـل  مـوارد  از يبرخـ  در تـر،  سـاده  انيب به. كند يم عمل معكوس صورت به نديفرا نيا كه شد
 رفـت  سـر  ام حوصله و) شد ادمي (رفت ادمي  مثال، عنوان به شود؛ يم استفاده رفتن يجا به شدن

  ).شد سر ام حوصله(
 كـه  ميبـرد  يپ نكته نيا به يرونيب مشاهدات انجام و يزبان ةكريپ يبررس با پژوهش نيا در

 يهـا  افتـه ي بـا  همسو رسد يم نظر به. شود يم تر پررنگ رفته رفته يمشهد شيگو مرگ نديفرا
ـ ا از اسـتفاده  اغلب و كرده رييتغ يمشهد شيگو به افراد نگرش امروزه) 1388 (پور يدريح  ني
 هـا،  شيگـو  ريسـا  خـالف  بـر  ن،يا بر افزون. دانند يم خود ةوجه اعتبار كاهش معادل را شيگو

                                                           

1. Edwards  

2. Lakoff  

3. Minault  
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 از طنزگونـه  يلحن جاديا منظور به و نموده فراهم را خنده و يشوخ ةجنب يمشهد شيگو امروزه
  .شود يم استفاده آن

ـ ب يهـا پـزوهش  م،يپرداخت يفيتوص شكل به رفتن فعل يبررس به ما پژوهش نيا در  يشتري
 شيگـو  در آن از استفاده علت ديشا تا رديگ انجام يحيتوض شكل به خصوص نيا در توانديم

 يفارسـ  زبان در فعل نيا خصوص در يخيتار يا مطالعه ن،يا بر افزون. شود مشخص يمشهد
ـ ب يايـ زوا و نمـوده  هيـ توج را آن يامروز كاربرد توانديم اتيادب و ـ دل از يشتري ـ ا لي  گونـه  ني

 . دينما شفاف را استفاده

  كتابنامه

  .1-41. 1. زيتبر اتيادب كدهدانش هينشر. »)يمشهد (ينوقان لغات«). 1341. (م ،يطوس بياد
: فعـل  اسـاس  بـر  داسـتان  شناسـي  سبك«). 1390. (ح رضويان، و ،.ع كامبوزيا، زعفرانلو ،.ف زاده، گل آقا

  .243ـ254. 1). ادب بهار (فارسي نثر و نظم شناسي سبك تخصصي ةفصلنام. »نقشگرا رويكرد
  .مركز رنش: تهران. بزرگ خراسان شيگو فرهنگ). 1370. (ا ،يشالچ ياكبر
  .آگاه انتشارات: تهران. مقاله ده: نينو يشناس زبان مسائل). 1354. (م ،يباطن
  .33-36. 1.خراسان فرهنگ هينشر. »يمشهد ةلهج در يهواشناس اصطالح چند«). 1339. (ت نش،يب

ـ  مقـاالت  دهيـ چك. »يمـشهد  شيگـو  در يواژگـان  فيتوص و يبررس«). 1388. (ر. م نژاد، پهلوان  نياول
  .48 مشهد،. مشهد يفردوس دانشگاه يشناس زبان و يفارس زبان آموزش يلم شيهما
 شيهمـا  مقـاالت  خالصـه . »يمشهد شيگو در يانجيم يها صامت يبررس«). 1389. (ر. م نژاد، پهلوان
  .7 سمنان،. رانيا يريكو مناطق يها شيگو يالملل نيب

 زبـان  مطالعات. »زبان يكاو فرهنگ در گرا تحول يابزار عنوان به زباهنگ يمعرف«). 1392. (ر قدم، شيپ
 .47-62).45(4. ترجمه  و

ـ ادب دانـشكده  مجلـه . »يمـشهد  لهجـه  در فعـل  يبررس و تيفيك«). 1347. (م ،ياله بيحب . مـشهد  اتي
  .3ـ244،200

ـ  مقـاالت  دهيچك. »يمشهد شيگو در يانجيم يها صامت يبررس«). 1388. (ز ،ينيحس  شيهمـا  نياول
 .61 مشهد،. مشهد يفردوس دانشگاه يشناس زبان و يفارس زبان آموزش يمل
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 كاربران گفتار در يواج يندهايفرآ يبررس«). 1392. (تكتم دهيس ،ينيحس و محمد ديس معصوم،ينيحس
-شيگـو  و يشناسـ زبان مجله. »اريمع يفارس زبان با سهيمقا در مختلف التيتحص با يمشهد لهجه
  .141-119 صص. 1392 زمستان و زييپا). مشهد يفردوس دانشگاه (خراسان يها

 دهيـ چك. »آن از يريجلـوگ  يهـا  روش و عوامـل : يمـشهد  لهجه مرگ نديفرا«). 1388. (م پور، يدريح
  .66 مشهد،. مشهد يفردوس دانشگاه يشناس زبان و يفارس زبان آموزش يمل شيهما نياول مقاالت

 شيهما نياول مقاالت دهيكچ. »يمشهد شيگو در افعال ييآوا فيتوص و يبررس«). 1388. (آ ،يخزاع
  .71 مشهد،. مشهد يفردوس دانشگاه يشناس زبان و يفارس زبان آموزش يمل

 و هـا  زبـان  يالمللـ  نيبـ  شيهما نينخست. »مشهد در يفارس زبان ياجتماع يبررس«). 1387. (ا داورپناه،
  .5 زاهدان،. بلوچستان و ستانيس دانشگاه. رانيا يها شيگو

-128. 5. يپژوه ادب. »يجهان و يبوم يكاربردها: لهجه و شيگو گونه، زبان،«). 1387. (م مقدم، ريدب
91.  
 طبقـه  سـن،  يهـا  ريـ متغ اسـاس  بر يمشهد شيگو يگوناگون يشناخت جامعه يبررس). 1385. (م ،يزارع

  .تهران نور اميپ دانشگاه: تهران. ارشد يكارشناس نامه انيپا. تيجنس و ياجتماع
  . اريماز نشر: تهران. يشناس شيگو بر يدرآمد). 1386. (ع ،يريش

  .66-73. 2. يزندگ و فرهنگ. »آن مختلف يها گونه و يفارس زبان«). 1349. (ا. ع ،يصادق
  .مشهد يفردوس دانشگاه مشهد. يكارشناس نامه انيپا. مشهد شيگو). 1341. (ز محجوب، ظفر
. »واحـد  خـود  يشناسـ  واج اساس بر يمشهد شيگو رد يواج يندهايفرآ يبررس«). 1389. (آ ان،يروزيف

  .113 سمنان، ،رانيا يريكو مناطق يها شيگو يالملل نيب شيهما مقاالت خالصه
 و چـاپ  موسـسه : تهـران . )يا مقابلـه  يبررسـ  كيـ  (كـستان يتاج و رانيـ ا يفارسـ ). 1374. (ا ،يكلباس

  .خارجه امور وزارت انتشارات
  .يفرهنگ قاتيتحق و مطالعات موسسه: تهران. زبان يشناس جامعه بر يدرآمد). 1368. (ي ،يمدرس
. 1. فرهنگـستان  نامـه . »يفارسـ  زبـان  يمحل يها لهجه و يرسم لهجه رابطه«). 1387. (م ،ينيالد مشكوه
82-71.  

 ةلهجـ  بـه  ياشـعار  و نثـر  و نظـم  فيلطـا  نيتـر  نيريشـ  دهيگز: يمشهد اشعار). 1363. (ا ،يويرخديم
  .باستان يكتابفروش: مشهد. خراسان ردمم رسوم و آداب  از يمشهد
  .سنبله: مشهد. يمشهد نيريش ةلهج به ميقد مشهد رسوم و آداب از يبرخ). 1386. (م پور، ناظران
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 دانـشگاه : مـشهد . ارشـد  يكارشناسـ  نامه انيپا. يمشهد شيگو فيتوص و يبررس). 1390. (ح ان،ينجات
  .مشهد يفردوس

ـ يا يهـا  زبـان  شيهمـا  نيدومـ . »يشهدمـ  شيگـو «). 1383. (ت ار،يكام انيديوح  يشناسـ  زبـان  و يران
  .567-551ران،يا
. 13. خراسـان  هنر و فرهنگ. »يمشهد يفارس يها يژگيو كوتاه يبررس«). 1384. (ت ار،يكام انيديوح

107-101. 

. 4. يفارسـ  اتيادب و زبان پژوهش دوفصلنامه. »تقاضا انيب ةنحو بر تيجنس ريتأث«). 1384. (ن ت،يهدا
40-17. 

Andersen, R. W., & Shirai, Y. (1994). “Discourse motivations for some 

cognitive acquisition principlesL. Studies in Second Language 

Acquisition, 16, 133-156. 

Bardovi-Harlig, K., & Reynolds, D. (1995). “The role of lexical aspect in 

the acquisition of tense and aspectL. TESOL Quarterly,, 107-131. 

Edwards, J. (2009). Language and identity. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Halliday, M. K. A. (1975a). Learning how to mean: Exploration in the 

development of language. London: Edward Arnorld.  

Halliday, M. A. K. (2003b). The language of early childhood. New York: 

MPG Books, Ltd. 

Halliday, M. A. K. (2004c). An introduction to functional grammar. 

London: Edward Arnold. 

Halliday, M. A. K., & Matthiessen, Ch. (2004). An Introduction to 

functional grammar (3
rd
 ed.). London: Edward Arnold Publishers Ltd. 

Lakoff, R. (1973). “Language and women’s place”. Language and Society, 

2, 45-79. 

Lakoff, R. (1990). Talking power. New York: Basic Books. 

Larsen-freeman, D. (1997). “Chaos/complexity science and second language 

acquisition”. Applied linguistics, 18, 141-165. 

Laurel, D. (2005). Bridging the generation gap. Madison, Wisonsin: Laurel 

and Associates, Ltd. 

Minault, G. (1984). “Begamati Zuban: Women’s language and culture in 

nineteenth-century Delhi”. India International Centre Quarterly, 11(2), 

155-170. 



  77                   ...   يمشهد شيگو در رفتن فعل كاربرد يبررس                         دوم شمارة ،ششم سال

Prensky, M. (2001). “Digital natives, digital immigrantsL. On the Horizon, 

9 (5), 1-6. 

Thomson, G. (2004). Introducing functional grammar. Oxford: Oxford 

University Press. 

Wardhaugh, R. (1986). An introduction to sociolinguistics. Basil: Blackwell. 

Yin, R. K. (2010). Qualitative research from start to finish. New York: The 

Guilford Press. 
 

 

 

 

 


