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 سؼیده ضوسائی

 دوتشی آٔٛصؽ صثبٖ اٍّ٘یؼی دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ ا٘ـزٛید

 هحودرضا هاضوی

 دا٘ـیبس ٌشٜٚ صثبٖ ٚ ادثیبت اٍّ٘یؼی دا٘ـٍبٜ فشدٚػی ٔـٟذ

 
 

 چکیده

. ی إٞیت وبسوشدی آٟ٘ب اػت دٞٙذٜ ی اخیش ٘ـبٖ ٞبی لبِجی دس دٞٝ ؿٙبػبٖ ثٝ تشویت تٛرٝ سٚصافضِٖٚ ػجبست

. ؿٛ٘ذ ٞؼتٙذ وٝ ثٝ كٛست یه ٔزٕٛػٝ، ٍٟ٘ذاسی ٚ ثبصیبثی ٔیای  ػبختٝ پیؾٞبی لبِجی، ػٙبكش صثب٘ی  تشویت

. ٞبی لبِجی فبسػی ٚ استجبط آٟ٘ب ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ اػت ٞبی وبسوشدی تشویت ٞذف پظٚٞؾ عبضش ثشسػی ٚیظٌی

وّٕی ٚ ٌٛیـٛس صثبٖ فبسػی اص ٘ظش  10ٞبی فبسػی تِٛیذ ؿذٜ تٛػظ  ٞبی لبِجی دس ٘ٛؿتٝ دس ایٗ پظٚٞؾ، تشویت

ی فبسػی ثٛدٜ وٝ  ٘ٛؿتٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ 100ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ؿبُٔ   ی تِٛیذ پیىشٜ. ا٘ذ ویفی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ

ٞبی لبِجی اص ا٘ٛاع وبسوشدی ٔختّف ٚ ٕٞضٙیٗ ػغظ ٟٔبست ٍ٘بسؽ،  وبسٌیشی تشویت اص ٘ظش ویفیتِ ثٝ

ٚ دس ثخؾ ویفی اص   جؼتٍی ٚ تغّیُ آصٖٔٛ خیدس ثخؾ وّٕی، اص تغّیُ ثؼبٔذ، تغّیُ ٕٞ. ا٘ذ ٌزاسی ؿذٜ ٕ٘شٜ

ٔـبسوبٖ اػتفبدٜ ؿذٜ   ٞب ٚ داٚسی ٞب، تغّیُ فشم ٍ٘ش ثشای وبٚیذٖ پیؾ ٞبی ٌزؿتٝ تغّیُ ٔغتٛا ٚ ٔلبعجٝ

ٞبی لبِجی فبسػی ِضٚٔبً ویفیت  ثؼبٔذ ثبالی اػتفبدٜ اص تشویت( 1)دٞذ وٝ  ی عبضش ٘ـبٖ ٔی ٘تبیذ ٔغبِؼٝ. اػت

ٞبی لبِجی ثبیذ ثب تٛرٝ ثٝ ٚرٜٛ ثیٙبصثب٘ی آٟ٘ب ٚ  ٞبی وبسوشدی تشویت ثشسػی ٚیظٌی( 2)ثشد ٚ  ٕی٘ٛؿتبس سا ثبال ٘

تٛاٖ دس ٔغبِؼبت  ٞبی ایٗ پظٚٞؾ سا ٔی یبفتٝ. ٌبٜ ثب تٛرٝ ثٝ دا٘ؾ صثبٖ اٍّ٘یؼی ٌٛیـٛساٖ فبسػی ا٘زبْ ؿٛد

 .ٝ لشاس دادٞب ٔٛسد تٛر ؿٙبختی ٚ آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی ثٝ ٌٛیـٛساٖ ػبیش صثبٖ صثبٖ
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 هقدهه. 1

ا٘ذ ٚ دس ایٗ  ٞبی صثب٘ی خٛد ثٛدٜ آٔٛصاٖ ٕٞٛاسٜ دس رؼتزٛی ساٞی ثشای یبدٌیشی ٔإحشتش ٚ ثٟجٛد ٟٔبست صثبٖ

ایٗ تٛا٘بیی تغت . اػت ٞب ٔغؼٛة ؿذٜ ثشاٍ٘یضتشیٗ ٟٔبست آٔٛصاٖ یىی اص صبِؾ تبسی صثبٖٔیبٖ تٛا٘بیی ٘ٛؿ

ٞبی ٔختّف  ٞبی آٔٛصؿی ٔٛرٛد اص رٙجٝ ٟب سا ثب تٛرٝ ثٝ اِٚٛیتتٛاٖ آ٘ تأحیش ػٛأُ ثؼیبس صیبدی اػت وٝ ٔی

تٛا٘بیی ٘ٛؿتبس فبسػی  ؿٙبختیِ ٞبی ػجبست ای اص ٚیظٌی پبسٜ  ا٘ذ دس ایٗ ٔمبِٝ، پظٚٞـٍشاٖ وٛؿیذٜ. ثشسػی وشد

ؿٙبػی اػت وٝ ٔؼبئُ ٔتٙٛػی ٔب٘ٙذ  ای اص ٔغبِؼبت صثبٖ عٛصٜ 1ؿٙبػی ػجبست. سا ٔؼشفی ٚ تجییٗ وٙٙذ

دس ٌفتبس ٚ ٘ٛؿتبس دس ی داخّی ٚ وبسوشدٞبی دسٖٚ ٔتٙی آٟ٘ب سا ٞب، ػبصٚوبسٞب فشاٌیشی ٚ فٟٓ ػجبست

دس ایٗ ٔمبِٝ، ثشای . ؿٛد حبثت ٔی سٞبی حبثت ٚ ٘یٕٝیٙذٞب، اكغالعبت ٚ ػبختببؿبُٔ ٕٞ 2ػجبست. ٌیشدٔی ثش

 3«ٞبی لبِجی تشویت»اص تؼجیش رذیذ « ػجبست»ثٝ ربی  ،ٞبی ٘بٔغّٛة پشٞیض اص خّظ ٔجغج ٚ ایزبد ثشداؿت

 . وٙیٓ اػتفبدٜ ٔی
ی ٘ٛپبی ٔغبِؼبت  ی تلٛیشی ٚاضظ ٚ ٌٛیب اص عٛصٜ ٘خؼت، اسائٝ. ایٗ ٔمبِٝ صٙذ ٞذف اكّی داسد

ؿٙبختی دس ٘ٛؿتبس فبسػی ٚ اٍّ٘یؼی ثٝ ٔخبثٝ آغبصی ثش  ٞبی ػجبست ی ٚیظٌی ػی؛ دْٚ، ٔمبیؼٝؿٙب ػجبست

ٞبیی اص  صثب٘بٖ؛ ػْٛ، اؿبسٜ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی پظٚٞـی آٖ دس ٔیبٖ فبسػی ی ٔغبِؼبتی ٚ سٚؽ ٌؼتشؽ ایٗ عٛصٜ

ٞب دس  وشدی ایٗ ػجبستٞبی وبس ٚ ثشسػی ٚیظٌی صثب٘بٖ فبسػیٞب دس ٘ٛؿتبس فبسػی تٛػظ  وبسٌیشی ػجبست ثٝ

صٟبس پشػؾ اَٚ ثٝ )ٞبی پظٚٞؾ عبضش ثٝ لشاس صیش اػت  ثش ایٗ اػبع، پشػؾ. استجبط ثب ٟٔبست ٘ٛؿتبس

 (:كٛست وّٕی ٚ پشػؾ پٙزٓ ویفی ٔغشط ؿذٜ اػت

 ٞبی لبِجی ٔختّف فبسػی ٚ ٟٔبست ٍ٘بسؽ استجبط ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد؟ آیب ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت -1

ٞبی لبِجی ٔختّف فبسػی ٚ ٟٔبست ٍ٘بسؽ استجبط ٔؼٙبداسی  اػتفبدٜ اص تشویتآیب ٔیبٖ ویفیت  -2

 ٚرٛد داسد؟

ٞبی وبسوشدی ٔختّف، تفبٚت ٔؼٙبداسی دیذٜ  ٞبی لبِجی فبسػی اص ٌشٜٚ آیب ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت -3

 ؿٛد؟ ٔی

فبلذ ٞبی  اٍّ٘یؼی ٚ تشویت (ٔؼبدَ) ٞبی لبِجی فبسػیِ داسای ثشاثشٟ٘بدِ آیب ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت -4

 ثشاثشٟ٘بد اٍّ٘یؼی، تفبٚت ٔؼٙبداسی ٚرٛد داسد؟

ٞبی دس ٘ٛؿتٝ« ثذ»، ٚ «ٔغفَٛ»، «وٓ ثؼبٔذ»، «پشثؼبٔذ»ٞبی لبِجی  ٍ٘شؽ ٔـبسوبٖ ثٝ تشویت -5

 خٛد صٍٛ٘ٝ اػت؟

                                                 
1
. phraseology 

2
. phraseme 

3
. formulaic sequences 
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ؿٙبػی ٔٙتـش  ی ػجبست ی فبسػی ثب سٚیىشدی ٔـبثٝ پظٚٞؾ عبضش دس عٛصٜ تمشیجبً ٞیش ٔمبِٝ رب وٝ اص آٖ

ای دس ٔمبالت فبسػی ٘ذاس٘ذ ٚ ثؼضی عتی  بسی اص ٔفبٞیٓ ٔؼشفی ؿذٜ دس ایٗ ٔمبِٝ، ػبثمٝثؼی ،٘ـذٜ اػت

ؿٙبػبٖ  ٚ ٘جٛد ٍ٘بٞی ٔٙؼزٓ دس ٔیبٖ صثبٖ ػیؿٙب تبصٌی ٔجبعج ػجبست. ا٘ذ فبلذ ثشاثشٟ٘بد فبسػی

ثٝ ٔخبثٝ وٙٙذ اص ایٗ خأل ٔغبِؼبتی  ٍ٘بس٘ذٌبٖ تالؽ ٔی. صثبٖ، دٚ دِیُ اكّی ؿشایظ فؼّی ٞؼتٙذ فبسػی

. ای پیؾ سٚی پظٚٞـٍشاٖ صثبٖ فبسػی ثٟشٜ ٌیش٘ذ ای رذیذ ٚ ثیٙبسؿتٝ فشكتی ٔغتٙٓ ثشای ٌـٛدٖ ػشكٝ

ٞبی وّٕی ٚ  ٞبی دیٍش، ٚیظٌی  ی پظٚٞـی دس صثبٖ ٞبی ٘ظشی ٚ پیـیٝٙی صبسصٛة پغ اص اسائٝثٙبثشایٗ، 

 .دٞبی فبسػی ٔٛسد ٘ظش دس ایٗ ٔغبِؼٝ سا ثشسػی خٛاٞیٓ وش ویفی ػجبست

 

 هبانی نظری . 2

ی ػیٙیت ٚ  ٞبی لبِجی، ثٝ ٔؼأِٝ ؿذٜ ثشای ا٘ٛاع تشویت  دس ایٗ ثخؾ، ثؼذ اص پشداختٗ ثٝ تؼبسیف اسائٝ

ی ادسان ایٗ  ٞبی ٔغشط دس ثشسػی ٘غٜٛ ؿٙبػی خٛاٞیٓ پشداخت ٚ ثب رذیذتشیٗ سٚؽ رٞٙیت دس ػجبست

ٞبی لبِجی ٔٛسد ثغج  ثٙذی وبسوشدی تشویت سدٜٞبی ؿٙبػبیی ٚ  دس ادأٝ، ؿیٜٛ. ؿٛیٓ ٞب آؿٙب ٔی تشویت

 .لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت

 های قالبی ترکیب. 1.2

تؼشیف   ا٘ذ ٔٛفك ٘ـذٜ« ؿٙبػبٖ ػجبست»تؼبسیف ٔتؼذدی ثشای تشویت لبِجی اسائٝ ؿذٜ اػت ِٚی تب وٖٙٛ 

ٞبی  تشویت( 2009)ثب٘بسد ٚ ِیِِٖٛ (. 2010: ٚ اؿٕیت 2002: سی)ٚاعذی سا ثشای ایٗ ٔفْٟٛ اسائٝ وٙٙذ 

 ٚ ٕٞىبساٖ  وٛسیٍبٖ. دا٘ٙذ وٝ دس صثبٖ عجیؼی ثؼبٔذ ثبالیی داس٘ذ ای اص صثبٖ ٔی وّٕٝ ٞبیی صٙذ لبِجی سا لغؼٝ

ٚ « ؿىُ ٔغذٚد»وٙذ؛  ٞبی ػبدی ٔتٕبیض ٔی ٞبی لبِجی سا اص تشویت ٔؼتمذ٘ذ دٚ ٚیظٌی، تشویت( 2009)

ٌبٞی اٚلبت اكالً )تٛاٖ تغییش داد  سا تب عذ ٔؼیٙی ٔیٞب  ثٝ ایٗ تشتیت، ػبختبس ایٗ تشویت. «تٛصیغ ٔغذٚد»

لشاسٌیشی ػٙبكش تشویت وٙبس  ،ٕٞضٙیٗ(. أىبٖ تغییش ٚ ربثزبیی دس ػٙبكش داخُ تشویت ٚرٛد ٘ذاسد

اتفبلی ٘جٛدٜ ٚ تٛصیغ آٟ٘ب ثٝ ؿىّی وبٔالً ٔؼٙبداس ٚ ٞذفٕٙذ ثب وبسوشدٞبی  ،ٞبی ٔختّف یىذیٍش دس ٔٛلؼیت

ٔؼتمذ اػت وٝ ؿشایظ لشاسٌیشی ٚ ( 2003)اِجتٝ ٘ؼّٟبف . ؿٛد یـٛساٖ تٙظیٓ ٔیٔتٙی ٔـخق تٛػظ ٌٛ

ٞبی اعتٕبَ  وٙذ ٚ ثبیذ آٖ سا ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ ٞبی لبِجی اص اكَٛ ٔغّمی تجؼیت ٕ٘ی وبسٌیشی تشویت ثٝ

دس  ػت وٝٞب ا تؼشیف  تشیٗ یىی اص ربٔغ( 2: 2002)ؿذٜ تٛػظ سی ٚ پشویٙض   تؼشیف اسائٝ. ثشسػی وشد

 :وٙٙذ ٞبی لبِجی سا ایٗ ٌٛ٘ٝ تٛكیف ٔی آٟ٘ب تشویت. ٔمبیؼٝ ثب تؼبسیف دیٍش ثیـتش ٔٛسد اسربع ثٛدٜ اػت
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ثٝ ٘ظش « ػبختٝ پیؾ»اص وّٕبت یب دیٍش ػٙبكش ٔؼٙبیی، وٝ  مغغ،ٕٙٔتذ یب ٔیه تشویت، 

٘ٝ اص عشیك تغّیُ دػتٛسی  ، ٚسػذ؛ ایٗ تشویت دس صٔبٖ اػتفبدٜ ثٝ ؿىُ یه ثؼتٝ ٔی

 . ؿٛد دس رٞٗ فشاٌیش ٍٟ٘ذاسی ٚ ثبصیبثی ٔی ،صثب٘ی ٚ

ی اكغالعی ٚ ػّیغ اص صثبٖ ایفب  ٞبی لبِجی ٘مـی ثؼیبس وّیذی دس اػتفبدٜ ؿىی ٘یؼت وٝ تشویت

آٔٛصاٖ صٍٛ٘ٝ صثبٖ لبِجی سا  اِجتٝ ٞٙٛص ٔـخق ٘یؼت وٝ صثبٖ(. 2009: دٚسا٘ت ٚ اؿٕیت)وٙٙذ  ٔی

اٚ ٔؼتمذ اػت وٙبس ٞٓ لشاس ٌشفتٗ . دٞذ ٙی اص صثبٖ لبِجی اسائٝ ٔیٔؼیّ تٛكیف( 1987)ػیٙىّش . ٌیش٘ذ ٔی فشا

دس ٍ٘بٜ ٚی، ایٗ . ػبختٝ ٞؼتٙذٞبیی وٝ تب عذی پیؾ ٌٛاٞی اػت ثش ٚرٛد ػجبست ،ٞب ثب فشاٚا٘ی ثبال ٚاطٜ

سا  ای اٍ٘بسٜ( 2003)اِیغ . اعذ ٚرٛد داس٘ذٞبیی ٚ ػبختٝ دس رٞٗ ٌٛیـٛس ثٝ ؿىُ ٔزٕٛػٝ ٞبی پیؾ ػجبست

ؿٙبختی ثٝ ٘بْ سٚاٖ یفشایٙذ ی ی سا ٘تیزٕٝٞبیٙذاٚ . وٙذ ٞب دس صثبٖ اَٚ اسائٝ ٔیٕٞبیٙذثشای یبدٌیشی 

. ٞب ٚیظٜ دس تشویت ٚاطٜ لغؼٝ دیذٖ صثبٖ دس ػغٛط ٔختّف ثٝ رب یؼٙی لغؼٝ  تمغیغ دس ایٗ. دا٘ذ ٔی 1تمغیغ

عشٚف، كذاٞب،  ،ی آٖ افتذ ٚ ٔب ثٝ ٚاػغٝ ی ػغٛط صثبٖ اتفبق ٔی ی ٚی، فشایٙذ تمغیغ دس ٕٞٝ ثٝ ػمیذٜ

ٞبی ٔتؼذد  ٘تبیذ آصٔبیؾ( 2003)ثٝ ٘ظش اِیغ . وٙیٓ ٞب سا دسن ٚ تِٛیذ ٔی ٚ رّٕٝ ػجبسات ٞب، ٞب، ٚاطٜ ٚاطن

ای  اػبع تزشثٝ ٞبی صثب٘ی ٚ ثش ثب ٞذف تؼٟیُ ٚ تؼشیغ پشداصؽ دادٜ وٙذ وٝ تمغیغ ؿٙبختی احجبت ٔی سٚاٖ

 ،تٛرٝ ثٝ إٞیت تمغیغ دس ٚالغ. افتذ وٙٙذ، اتفبق ٔی ٞبی صثب٘ی وؼت ٔی ثب ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٌٛیـٛساٖ دس ٔٛارٟٝ

ٔذت ٘ٝ ثٝ  ی وٛتبٜ ظشفیت عبفظٝ (1956)اص ٍ٘بٜ ٔیّش . عالػبت اػتثٙذی ا تأویذ ثش تٕبیُ ٔغض ثٝ ثؼتٝ

 .ٞبی اعالػبتی ٔغتٛی آٖ ثؼتٍی داسد ثّىٝ ثٝ تؼذاد یب ثؼتٝ ،ٔیضاٖ اعالػبت دس یه پیغبْ

آالِی ٚ . ؿٙبػبٖ ثٛدٜ اػت ٞبی لبِجی اص ٚرٜٛ ٔختّفی ٔٛسد تٛرٝ ػجبست ٕٞیت پشداختٗ ثٝ تشویتا

وب٘ىّیٗ ٚ . ا٘ذ ٞبی ٔؼِٕٛی پشداختٝ ثب ٚاطٜ  ٞب دس ٔمبیؼٝ ٞبی تذسیغ ایٗ تشویت ثٝ ٚیظٌی( 2012)اؿٕیت 

ٚ ٌٛیـٛساٖ صثبٖ ٞبی لبِجی تٛػظ فشاٌیشاٖ  ٞبی پشداصؽ تشویت ثش تفبٚت (2012 ٚ 2008)اؿٕیت 

ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ سدیبثی ٔشدٔه صـٓ، ( 2011) ٚ ٕٞىبساٖ صب٘تٛسیب-ػیب٘ٛٚا.  ا٘ذ اٍّ٘یؼی ٔتٕشوض ؿذٜ

 . ا٘ذ ٞبی لبِجی تٛػظ ٌٛیـٛساٖ ٚ فشاٌیشاٖ صثبٖ سا ٔٛسد ثشسػی لشاس دادٜ ٞبی پشداصؽ تشویت تفبٚت

 ها هوایند. 2.2

اسائٝ ؿذٜ، ( 2005)، ٚ ٞٛئی (1995)، اػتبثض (1991)وٝ تٛػظ پظٚٞـٍشا٘ی صٖٛ ػیٙىّش  2٘ٛفشحی تِدس ػّٙ

. ؿٛ٘ذ وبس سٚ٘ذ، دس وٙبس یىذیٍش اػتفبدٜ ٔی اص آٖ وٝ ثٝ تٟٙبیی ثٝ  ٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ثیؾ ػجبست 3«ٕٞبیٙذٞب»

ٕبیٙذ یبفت ؿٛد، اعتٕبَ وٙٙذ؛ ٞشٌبٜ ثخـی اص ٞ خٛا٘ٙذ ٚ تذاػی ٔی یىذیٍش سا فشا ٔی ،ٞبی یه ٕٞبیٙذ ٚاطٜ

                                                 
1
. chunking 

2
. new-firthian 

3
. collocations 



 327/آنهادرنگارشیمتنیوکارکردهایفارسیقالبیهابیترک

 

 

ی  ٙذ وٝ اػتفبدٜٞؼت ثش ایٗ ثبٚس( 2002)ٚ سی ( 1991) ىّشیٙػ. سٚد ٞبی دیٍش آٖ ٞٓ ثبال ٔی یبفتٗ ثخؾ

ثشای خّك ٘ٛؿتبسی وٝ اص ٘ظش فٗ ثیبٖ . ٘یبص دػتیبثی ثٝ ثؼٙذٌی صثب٘ی ثبالػتپیؾ ،ٞب كغیظ اص ٕٞبیٙذ

ی ٘بدسػت اص  اػتفبدٜ. اص صثبٖ لبِجی ثٝ دسػتی اػتفبدٜ وٙذ آٔٛص ثبیذ ثتٛا٘ذ پؼٙذیذٜ ٚ ٔٙبػت ثبؿذ، صثبٖ

 (. 2010ٚیٙشت، )تٛا٘ذ ٔب٘غ ثشلشاسی استجبط ٔیبٖ عشفیٗ ٔغبٚسٜ ؿٛد  ٞبی لبِجی ٔی تشویت

دٚسا٘ت ٚ . ا٘ذ سٚ٘ذ، ٔٛسد تٛرٝ پظٚٞـٍشاٖ ثؼیبسی ثٛدٜ ای اص صثبٖ لبِجی ثٝ ؿٕبس ٔی ٞب، وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٕٞبیٙذ

ی ثیـتش ثب ایٗ دػتٝ  ٚ ٔٛارٟٝ  ا٘ذ ٞب پشداختٝ خبعشػپبسی ٕٞبیٙذ تٛا٘بیی فشاٌیشاٖ دس ثٝثٝ ( 2010)اؿٕیت 

ٌیشی ٕٞبیٙذٞبیی وٝ آٔٛصاٖ دس یبد صثبٖ. دا٘ٙذ ٞب ٔإحش ٔی  ٞبی لبِجی سا دس یبدٌیشی ثٟتش آٖ اص تشویت

آٔٛص دس ٔٛارٟٝ ثب  وٝ صثبٖ ایٗ دس عبِی اػت. ؿٛ٘ذ دس صثبٖ ٔبدسی داس٘ذ، دصبس ٔـىُ ٕ٘ی یٔٙبػج ثشاثشٟ٘بدِ

دس ٚالغ، . ثٝ رٞٗ ثؼپبسد تٛا٘ذ آٟ٘ب سا ٞبی رذیذ، ثٝ دِیُ ایٗ وٝ ٔزٕٛع ایٗ ػٙبكش رذیذ اػت، ٕ٘یٕٞبیٙذ

آٔٛصاٖ ٖ  ٌیش٘ذ وٝ ثب ٞٙزبسٞبی صثبٖ ٔبدسی صثب اػبع لٛاػذی وٙبس ٞٓ لشاس ٔی ٞب ٌبٜ ثشٌٛ٘ٝ ػجبست ایٗ

ی ٕٞبیٙذٌیشی دا٘ؾ  ا٘ذاصٜ  ٞبی ساٜ( دس دػت صبح)فش٘ب٘ذص ٚ اؿٕیت ٌٙضاِغ (. 2009ٔیّش، )ٔتفبٚت اػت 

دٞٙذ وٝ صٍٛ٘ٝ ؿشایظ  ٘ـبٖ ٔی( 2013)ػٙجَٛ ٚ اؿٕیت . ا٘ذ ٌٛیـٛساٖ ثٛٔی یه صثبٖ سا ثشسػی وشدٜ

یىی اص . تٛا٘ذ دس اعالػبت كشیظ یب ضٕٙی فشاٌیشاٖ ٘ؼجت ثٝ آٟ٘ب ٘مؾ داؿتٝ ثبؿذ ٞب ٔی فشاٌیشی ٕٞبیٙذ

ٞب دس صثبٖ اَٚ ٚ  ؿٛد تٛرٝ ثٝ استجبط ٔیبٖ ٕٞبیٙذ ؿٙبػی دیذٜ ٔی ٞبی رذیذی وٝ دس ػجبست ٌیشیرٟت

ٞب  ٞبی لبِجی وٝ تغت ػٙٛاٖ ٕٞبیٙذ ٔؼتمذ اػت وٝ تٛرٝ ثٝ ٚرٜٛ ثیٙبصثب٘ی تشویت( 2013)ٔیّش . دْٚ اػت

 . ؿٙبػی رذیذ اص إٞیت ثبالیی ثشخٛسداس ؿذٜ اػت ؿٛ٘ذ، دس ػجبست ؿٙبختٝ ٔی

 (های واژگانی ترکیب)های واژی  بافه. 3.2

ٞبیی لبِجی ٞؼتٙذ وٝ ثشاػبع ثؼبٔذ ثبالتش دس پیىشٜ ؿٙبػبیی  ٞب تشویتیٙذ٘یض ٔب٘ٙذ ٕٞب 1ٞبی ٚاطی ثبفٝ

ٞبی دٚتبیی ؿبُٔ ػٙبكشی ٔب٘ٙذ كفت  أب ثشخالف ٕٞبیٙذٞب وٝ تشویت ،(2004 ثبیجش ٚ ٕٞىبساٖ،)ؿٛ٘ذ  ٔی

ثش  ػالٜٚ. ا٘ذ ٞبی ٚاطی ٔؼٕٛالً اص ػٝ یب صٟبس وّٕٝ تـىیُ ؿذٜ یب اػٓ ٚ فؼُ ٞؼتٙذ، ثبفٝ ،ٚ اػٓ، لیذ ٚ فؼُ

ٞبی اَٚ رّٕٝ  وبسوشدی ػبختبسی ٞٓ داس٘ذ ٚ دس ثؼیبسی اص ٔٛاسد ػبختبس ٚ تشتیت ٚاطٜ ،ٞبی ٚاطی ، ثبفٝایٗ

ٞبی لبِجی دس  ػٙٛاٖ تشویت دس عبِی وٝ ٕٞبیٙذٞب ثیـتش ٘مـی ٔؼٙبؿٙبختی داؿتٝ ٚ ثٝ وٙٙذ؛ سا تؼییٗ ٔی

ٞبی  ٞبی ٚاطی ٘مؾ ٟٕٔی دس تٕبْ ٌٛ٘ٝ ثبفٝ. ٌیش٘ذ ٞبی ٚاطی ربی ٔی داخُ ػبختبسٞبی دیٍش اص رّٕٝ ثبفٝ

دس ػبَ  ای وٝ ثبیجش ٚ ٕٞىبسا٘ؾ ٘تبیذ ٔغبِؼٝ. ایٗ ٘مؾ دس ػیبق آوبدٔیه ثبسصتش اػت. وٙٙذ صثبٖ ایفب ٔی

اص  ٞبی والػیه، ثیـتش ٞبی آوبدٔیه ٘ؼجت ثٝ ٘ٛؿتٝ س ٘ٛؿتٝدٞذ وٝ د ا٘ذ، ٘ـبٖ ٔی ا٘زبْ دادٜ 2004

ٞبی دیٍشی ٞؼتٙذ  فبلذ ضٕبیش ؿخلی یب ٘ـب٘ٝ «فشدی ٞبی غیش ثبفٝ». ؿٛد شدی اػتفبدٜ ٔیف ٞبی غیش ثبفٝ

                                                 
1
. lexical bundles 
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وٙذ وٝ اٌش  اؿبسٜ ٔی ٘یض( 2005)ٞٛئی . وٙٙذ ٔغذٚد ٔی ،ٔؼذٚد یوٝ ٔلذاق رّٕٝ سا ثٝ ٔٛاسد یب افشاد

تٛا٘ذ اتلبَ ٔیبٖ وّٕبت سا ٍٞٙبْ  ٞبی ٚاطی لشاس ٌیشد، ثٟتش ٔی عٛس ٕٔتذ ٚ فشاٚاٖ دس ٔؼشم ثبفٝ ٌٛیـٛس ثٝ

 . تِٛیذ صثبٖ ایزبد وٙذ

ٞبی ٚاطی ٚ ػغظ ٟٔبست ٌٛیـٛساٖ ا٘زبْ داد وٝ دس آٖ ػٝ  ای ثش سٚی ثبفٝ ٔغبِؼٝ 2009آِٗ دس ػبَ 

ٞب، ٚ  ػبختبس دػتٛسی ایٗ ثبفٝ( 2)ٞبی ٚاطی،  ثبفٝدسػتی اػتفبدٜ اص ( 1) :ٔؼیبس ٟٔٓ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفت

ٞب ثب  ی ایٗ ثبفٝ ساثغٝ ،ٞبی ٚاطی ٔٙظٛس اٚ اص دسػتی یب دلت ٌفتبسی ثبفٝ. ٞب دس ٔتٗ وبسوشد ایٗ ثبفٝ( 3)

( 2008)ٞبیّٙذ . ٞب اػت دسػتی ٚ دلت دس ایٗ رب ٔؼغٛف ثٝ ٔؼٙب ٚ وبسوشد ثبفٝ. ؿبٖ اػت ٞبی پیشأٖٛ ٚاطٜ

ٔغٛس ٚ - ٞبی ٔتٗ ٔغٛس، ثبفٝ  -ٞبی پظٚٞؾ ٞبی ٚاطی ٔؼشفی وشد؛ ثبفٝ اكّی سا ثشای وبسوشد ثبفٝ ی ػٝ عجمٝ

اؽ سا اص د٘یبی  وٙٙذ تب تزشثٝ ثٝ ٘ٛیؼٙذٜ وٕه ٔی «ٔغٛس -ٞبی پظٚٞؾ ثبفٝ». ٔغٛس - وٙٙذٜ ٞبی ؿشوت ثبفٝ

 :ٞب ػجبستٙذ اص ایٗ ثبفٝ. وٙذ ٞب سا ٔؼشفی ٔی ؿؾ ٘ٛع اص ایٗ ثبفٝ (2008) ٞبیّٙذ. عمیمی ؿىُ دٞذ

 (in the present study)ٞبی ٔىب٘ی یب ٔٛلؼیتی  ثبفٝ -

 (the aim of this study)ٞبی فشایٙذی  ثبفٝ -

 (the extent to which)ٌشایب٘ٝ  ٞبی وٕیٙٝ ثبفٝ -

  (the length of the)ٞبی تٛكیفی  ثبفٝ -

  (in this site)ٞبی ٔٛضٛػی  ثبفٝ -

  ( the relationship between)ٞبی استجبعی  ثبفٝ -

ٔتٕشوض  ،ثش ػبختبس ٔتٗ ٚ ٔؼٙبی ٔٛرٛد دس آٖ ثٝ ٔخبثٝ یه اػتذالَ یب پیغبْ «ٔغٛس -ٞبی ٔتٗ ثبفٝ»

  :ثٙذی وشدٜ اػت ٞب سا ثذیٗ ؿىُ عجمٝ ٞبیّٙذ ػٝ ٘ٛع اص ایٗ ثبفٝ. ٞؼتٙذ

 (in case of)ٞبی كٛسی  ؿٙبػٝ -

 (as it can be seen)ٞبی ػبختبسی  ؿٙبػٝ -

  (the result of)ای  ٞبی ٘تیزٝ ؿٙبػٝ -

اص ایٗ . صشخٙذ ٔتٗ ٔٛسد ٘ظش ٔی ی ثیـتش عَٛ ٔغٛس خٛا٘ٙذٜ یب ٘ٛیؼٙذٜ «ٔغٛس-وٙٙذٜ ٞبی ؿشوت ثبفٝ»

 :ٞب اؿبسٜ وشد تٛاٖ ثٝ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ دػتٝ ٔی

 (it is known that)ٞبی عبِتی  ؿٙبػٝ -

  (it is difficult to)ٞبی اسصیبثب٘ٝ  ؿٙبػٝ -
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 ضناسی ػینیت و ذهنیت در ػبارت. 4.2

ٞبی لبِجی ٔؼتمُ اص رٞٗ ٌٛیـٛساٖ اػت  ثٟتش اػت ثغج سا ثب ایٗ ػإاَ ؿشٚع وٙیٓ وٝ لبِجی ثٛدٖ تشویت

ؿٙبػی تغّیُ  تٛا٘ذ دس سٚؽ ؿٛد ٔی یب ٚاثؼتٝ ثٝ آٖ؟ سٚیىشدی وٝ دس ٔٛارٟٝ ثب ایٗ پشػؾ اتخبر ٔی

ٞبی اخیش پظٚٞـٍشاٖ ثیـتشی ثٝ  دس ػبَ. فتبس ٚ ٘ٛؿتبس تأحیش ٟٕٔی داؿتٝ ثبؿذٞبی لبِجی دس ٌ تشویت

ی  ٘مؾ تفبٚت دس تزشثٝ( 2009)ثشای ٔخبَ ثب٘بسد ٚ ِیِِٖٛ . ا٘ذ ٞبی لبِجی تٛرٝ وشدٜ ٔبٞیت فشدی تشویت

تجییٗ ٞبی لبِجی  افشاد سا دس دسن آ٘بٖ اص تشویت( ٞبی صثب٘ی ی لشاسٌیشی دس ٔؼشم دادٜ ٘غٜٛ)صثب٘ی 

ٞبی ثٛٔی لشاس ٌیش٘ذ، اعتٕبَ  ٔؼتمذ٘ذ وٝ ٞشصٝ فشاٌیشاٖ صثب٘ی ثیـتش دس ٔؼشم دادٜآٟ٘ب . وٙٙذ ٔی

( 2010)اؿٕیت . وبس ثش٘ذ ٞبی لبِجی ٔٛرٛد دس آٖ صثبٖ سا فشاٌشفتٝ ٚ ثٝ ثیـتشی ٚرٛد داسد وٝ تشویت

ثشخٛسداس ثٛدٜ ٚ ثبیذ دس ٔغبِؼبت ٚ ٞبی لبِجی اص إٞیت ثبالیی  ؿٙبختی تشویت ٔؼتمذ اػت وٝ اػتجبس سٚاٖ

ی پشداصؽ ٚ ٔتؼبلجبً  ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت وٝ دس ٔشعّٝ. ؿٙبختی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌیشد ٞبی ػجبست پظٚٞؾ

تٛا٘ذ  ی صثبٖ، ٔؼیبس ٟٕٔی اػت وٝ ٔی ٌیشی ٔؼٙب دس رٞٗ فشاٌیش٘ذٜ ی ؿىُ ٞبی لبِجی، ٘غٜٛ تِٛیذ تشویت

 . ثبؿذ ٞب ٘مؾ داؿتٝ دس یبدٌیشی ایٗ تشویت

( لبِجی)كٛست تشویت لبِجی  ثٝثٙبثشایٗ یه تشویت صثب٘ی وٝ ثٝ دِیُ وخشت اػتؼٕبَ ثشای یه ٌٛیـٛس 

اٌش ٌفتٝ ؿٛد وٝ لبِجی ثٛدٖ . ای دیٍش داؿتٝ ثبؿذ آیذ، دس ٘ظش ٌٛیـٛسی دیٍش ٕٔىٗ اػت ٌٛ٘ٝ دس ٔی

ٌیشی داسد،  ا٘ذاصٜ  ٞذٜ ٚٞبی ظبٞشی ٚ لبثُ ٔـب أشی ػیٙی ٚ ٔؼتمُ اص رٞٗ ٌٛیـٛساٖ اػت ٚ ؿبخق

ٔغٛس ٔٛرٛد سرٛع وٙیٓ ٚ  -ٞبی ثؼبٔذ ٞبی لبِجی وبفی اػت ثٝ یىی اص سٚؽ ٌبٜ ثشای ؿٙبػبیی تشویت آٖ

ی ٔٛسد ٘ظشٔبٖ ؿبخلی آٔبسی ثشای ٔیضاٖ لبِجی ثٛدٖ ثٝ  ٞب دس پیىشٜ ثش اػبع اعتٕبَ تٛصیغ ایٗ تشویت

ی  خٛا٘یٓ، صاییذٜ اص آٖ صٝ وٝ ٔب آٖ سا لبِجی ثٛدٖ ٔی أب اٌش ٔؼتمذ ثبؿیٓ وٝ عذالُ ثخـی. دػت آٚسیٓ

تٛاٖ ثٝ  ٌبٜ دیٍش ٕ٘ی ٞبی پشداصؿی ٔغض اػت، آٖ تؼبُٔ رٞٗ ٌٛیـٛس ثب ػٙبكش صثب٘ی ٚ ٚاثؼتٝ ثٝ ٚیظٌی

ی  ی ٔب ثش پبیٝ ؿٙبػب٘ٝ ٞبی ػجبست دس عبِت دْٚ، یؼٙی ٚلتی وٝ فشضیٝ. ٔغٛس ثؼٙذٜ وشد -ٞبی ثؼبٔذ سٚؽ

ٞؼتیٓ وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ ربی پشداختٗ ثٝ  ٞبی لبِجی ؿىُ ٌشفتٝ، ٘یبصٔٙذ سٚؿی پظٚٞـی ویترٞٙی ثٛدٖ تش

ایٗ وبس اص دٚ عشیك ٕٔىٗ اػت؛ . ی پشداصؽ آٖ ثپشداصد ٔغلَٛ رٞٗ ٌٛیـٛساٖ، ثٝ تغّیُ خٛد ٔغض ٚ ٘غٜٛ

اػتجبستش   تش، ٚ وٓ ٙٝٞضی تش، وٓ سٚؽ اَٚ ػبدٜ. شداسی ػلجیتلٛیشث( 2اػتفبدٜ اص تغّیُ ثّٙذٌٛیی افىبس، ٚ ( 1

دس تغّیُ . ٞبی فٙی ثؼیبس ِٚی دس ػٛم ثٝ ٔشاتت ٔؼتجشتش اػت اػت دس عبِی وٝ سٚؽ دْٚ ٚارذ پیضیذٌی

ٞبی ؿىّی،  ٞبی لبِجی ٚ ٚیظٌی ؿٛد وٝ فٟٓ خٛد اص تشویت ثّٙذٌٛیی افىبس ثٝ ٘بصبس اص ٌٛیـٛساٖ خٛاػتٝ ٔی

ی  ٝ دس سٚؽ دْٚ، أٛاد ٔغضی ایزبد ؿذٜ ٍٞٙبْ ٔٛارٟٝٔؼٙبیی، ٚ وبسوشدی آٖ سا تٛضیظ دٞٙذ دس عبِی و

 . ؿٛد ٞبی لبِجی ثش سٚی كفغٝ ٕ٘بیؾ ظبٞش ؿذٜ ٚ تغّیُ ٔی ٌٛیـٛساٖ ثب تشویت
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ٞبی لبِجی تأحیشی ٔؼتمیٓ ثش  ی ػیٙیت ٚ رٞٙیت دس ثشسػی تشویت دسن پظٚٞـٍشاٖ اص ٔؼأِٝ

صٟبس سٚیىشد دس ثشسػی ( 2009)ِی ٚ اؿٕیت . ؿٙبختی داسد ؿٙبختی دس ٔغبِؼبت ػجبست سٚیىشدٞبی سٚؽ

. ؿٛد ی ثبسص لبِجی ثٛدٖ ؿٙبختٝ ٔی ٘ـب٘ٝ« ثؼبٔذ»دس اِٚیٗ سٚیىشد، . وٙٙذ ی سا تجییٗ ٔیلبِج ٞبی یتتشو

ىُ دػتٛسی ٔـخلی داس٘ذ ٚ ثش ربیٍبٜ دػتٛسی ایٗ وٙذ وٝ ؿ سٚیىشد دْٚ، تشویجبتی سا ثشسػی ٔی

دس . ػی اػتؿٙب  تاص ػجبس« ٔىتت سٚػی»سٚیىشد ػْٛ، ٔجتٙی ثش تؼشیف . ؿٛد تشویجبت دس رّٕٝ تأویذ ٔی

ٞب تشویجبتی ٞؼتٙذ وٝ تغییش آٟ٘ب ثذٖٚ ایزبد تغییش ٔؼٙبیی ػٕذٜ ثٝ ػبدٌی أىبٖ پزیش  ایٗ ٔىتت، ٕٞبیٙذ

ی ٌٛیـٛساٖ ثٛٔی ثب ٟٔبست ثبال  ْ، تـخیق ػٙبكش لبِجی دس ٔتٗ سا ثش ػٟذٜدس سٚیىشد صٟبس. ٘یؼت

ٞبی صثب٘ی سا وٝ ثٝ اٚ دادٜ ؿذٜ اػت،  ؿٛد تب ثٍٛیذ آیب لغؼٝ دس ایٗ سٚؽ، اص ٌٛیـٛس خٛاػتٝ ٔی. ٌزاس٘ذ ٔی

 .ٛاٖ ثشٌضیذت ٞب سا ثب تٛرٝ ثٝ اٞذاف پظٚٞـی ٔختّف ٔی تٛاٖ لبِجی ٘بٔیذ یب ٘ٝ؛ ٞش وذاْ اص ایٗ سٚؽ ٔی

 برداری ػصبی تصویرهای قالبی از طریق  تحلیل ترکیب. 5.2

ٞبیی وٝ  ػٕش ثؼیبس وٛتبٞی داسد ٚ تؼذاد پظٚٞؾ 1ثشداسی ػلجی تلٛیشٞبی لبِجی اص عشیك  تغّیُ تشویت

ٞبی  ٞبی پظٚٞؾ رب وٝ ػٕك ٚ تؼذاد رضئیبت یبفتٝ أب اص آٖ ؿٕبس اػت، اٍ٘ـت  ا٘ذ، صٙیٗ سٚیىشدی داؿتٝ

ػت، ٕٞیٗ صٙذ ٔٛسد ٔؼذٚد، اعالػبت اسصؿٕٙذی دس اختیبس ا ؿٙبختی صثبٖ ثٝ ؿىُ لبثُ تٛرٟی ثبال ػلت

ٞبی ٔشػْٛ  ٞبی ػلت ؿٙبختی ثب دیٍش سٚؽ ٛی آصٔبیؾتفبٚت ٔبُٞ. ؿٙبػبٖ لشاس دادٜ اػت ػجبست

ْ ؿٙبختی صثبٖ ٞبی ٔختّف ػّٛ ؿٛد وٝ پظٚٞـٍشاٖ فؼبَ دس عٛصٜ ؿٙبػی ثبػج ٔی آٚسی دادٜ دس صثبٖ رٕغ

ثشای ٔخبَ، . ؿٙبػبٖ ٔٛضٛػیت ٘ذاؿتٝ اػت ٞبیی سٚثشٚ ثبؿٙذ وٝ پیؾ اص ایٗ ثشای صثبٖ ثب دغذغٝ

ی دلت یىؼبٖ ٔٛسد  ٞبی صثب٘ی ثب دسرٝ تٛاٖ ثٝ ساعتی ثشای تٕبْ ٟٔبست ؿٙبختی سا ٕ٘ی ٞبی ػلت آصٔبیؾ

یؾ ثب أٛاد ٔشثٛط ثٝ عشوت ػضالت، ثٛدٖ أٛاد ٔغضی ضجظ ؿذٜ دس عیٗ آصٔب  ٕٞشاٜ. اػتفبدٜ لشاس داد

ٞبی ؿٙیذٖ  ؿٙبختی ثش سٚی ٟٔبست ٞبی ػلت ثیـتش آصٔبیؾ ،ثٝ ٕٞیٗ دِیُ. وٙذ صٙیٗ وبسی سا ػخت ٔی

أٛاد ضجظ . ذٙوٙ ٌفتبس ٚ ٘ٛؿتبس وٝ ػضالت دیٍش ثذٖ سا ٞٓ دسٌیش ٔیثش سٚی  تب ا٘ذ ٚ خٛا٘ذٖ ا٘زبْ ؿذٜ

ی  وٝ ٔـبٞذٜ  ا٘ذ لذس ثب أٛاد عشوتی ٔخّٛط ؿذٜ  ٔؼٕٛالً آٖٞبی ٌفتبسی ٚ ٘ٛؿتبسی  ؿذٜ دس آصٔبیؾ

دس . وٙذ اػتٕبد ٔی لبثُ ٞبی ٔؼٙبداس یب سٚاثظ لبثُ تٛرٝ ثیٗ ٔتغیشٞبی ٞذف سا ثٝ ؿذت ٔغـٛؽ ٚ غیش تفبٚت

 .ؿٙبختی صثبٖ خٛاٞیٓ پشداخت ٞبی ػلت ٞبی ٔٛرٛد اص پظٚٞؾ ادأٝ، ثٝ رضئیبت ثیـتشی اص ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞبی دسیبفت ؿذٜ  اِٚیٗ وؼب٘ی ثٛد٘ذ وٝ دٚ ػیٍٙبَ ٔـخق اص ٔیبٖ ػیٍٙبَ( 1980)بسد وٛتبع ٚ ٞیّی

ی والػیه  ٔمبِٝ. ی ا٘ؼبٖ سا ٔؼتمیٕبً ثٝ فشایٙذ صثب٘ی سثظ داد٘ذ اص اِىتشٚدٞبی ٘لت ؿذٜ ثش سٚی رٕزٕٝ

ٚ  N400یؼٙی ٞبی ثؼذی ؿذ ٚ تب أشٚص ٘یض ایٗ دٚ ػیٍٙبَ  آٟ٘ب دس ایٗ صٔیٙٝ، ٔجٙبی ثؼیبسی اص پظٚٞؾ

                                                 
1
. neuroimaging 
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P600 عشف . اػت  ٞبی ادساوی داؿتٝ ٟٔبست  ٞبی صثب٘ی ثٝ ٚیظٜ ٘مـی ٔغٛسی دس ثشسػی ٟٔبستN 

ٚ ثٝ  Positive ٘ٛؿتِ وٛتٝ Pٚ عشف ( تشی پبییٗ أٛاد ثب دأٙٝ)ٚ ثٝ ٔؼٙبی ٔٙفی  Negative ٘ٛؿتِ وٛتٝ

ی ٔٛد ثؼذ اص ٘ـبٖ دادٖ  ٔـبٞذٜ ی فبكّٝ 600ٚ  400اػذاد . اػت( ی ثبالتش أٛاد ثب دأٙٝ)ٔؼٙبی ٔخجت 

ٞبی  ثٝ ٘بٞٙزبسی N400ؿٛد وٝ  ضٕٙبً ٌفتٝ ٔی. دٞذ حب٘یٝ ٘ـبٖ ٔی عؼت ٔیّی ٔغشن ثٝ آصٔٛد٘ی سا ثش

ٌٛییٓ وٝ ٔٛد  ت، ٚلتی ٔیثٝ ایٗ تشتی. ٞبی دػتٛسی ثٝ ٘بٞٙزبسی P600ٔؼٙبؿٙبختی عؼبع اػت ٚ 

یؼٙی ایٗ وٝ اِىتشٚدی وٝ سٚی لؼٕتی اص ٔغض لشاس  ،دس یه آصٔبیؾ ٔـبٞذٜ ؿذٜ اػت N400ٔؼٙبداس 

 400دٞذ ٔغض آصٔٛد٘ی  وٙذ، ػیٍٙبِی سا حجت وشدٜ وٝ ٘ـبٖ ٔی ٞبی صثب٘ی سا پشداصؽ ٔی ٌشفتٝ وٝ دادٜ

دس ایٗ . ٔٛرٛد دس ٔغشن ٚاوٙؾ ٘ـبٖ دادٜ اػت حب٘یٝ ثؼذ اص سؤیت ٔغشن، ثٝ ٘بٞٙزبسی ٔؼٙبؿٙبختی ٔیّی

ی ٚی ثٛدٜ اػت یب  تٛا٘ذ ادػب وٙذ وٝ ٚاوٙؾ ٔغض ثٝ ٔغشن ٔٛسد ٘ظش ٔغبثك فشضیٝ ؿشایظ پظٚٞـٍش ٔی

ٞبی  ی ادسان ٚ تِٛیذ تشویت ؿٙبػبٖ سا دسثبسٜ ٞبی ػجبست ایٗ صبسصٛة پظٚٞـی أىبٖ آصٔٛدٖ فشضیٝ. خیش

 .آٚسد لبِجی فشاٞٓ ٔی

 های قالبی ضناسایی ترکیب. 6.2

ثشای ٔـخق ؿذٖ . ٞبی ؿىّی ٚ سفتبسی آٟ٘ب سا ثذا٘یٓ ٞبی لبِجی ثبیذ ؿبخق ثشای ؿٙبػبیی تشویت

عٛس وّی، دٚ ٘ٛع  ثٝ. ٞب ثٟشٜ ثُشد ی ایٗ تشویت ٞب ٘یض ثبیؼتی اص یه سٚیىشد ٘ظشی ٔـخق دس ٔغبِؼٝ ؿبخق

دػتٛس »ٞبی ٔجتٙی ثش سٚیىشد  ی اَٚ، ٘ظشیٝ دػتٝ. ؿٙبػی ٚرٛد داسد ٞبی ػجبست ٘ظشیٝ دس ٔیبٖ پظٚٞؾ

تٛا٘ذ ثٝ  ٞیش یه اص ایٗ سٚیىشدٞب ٕ٘ی. 2ثٙیبد -ٞبی وبسثشد ی دْٚ، ٘ظشیٝ ٚ دػتٝ ثٝ صثبٖ اػت 1«صایـی

صیشا ایٗ  ؛ٞبی لبِجی سا تجییٗ وٙذ ٞبی تشویت ٞب ٚ ؿبخق تٟٙبیی ٚ ثذٖٚ وٕه دیٍشی تٕبٔی ٚیظٌی

فبدٜ اص صبسصٛة تثٝ ٕٞیٗ دِیُ ثشای اػ. تٛسی داس٘ذ ٚ ٞٓ ٚرٜٛ وبسثشدیدػ  -ٞب ٞٓ ٚرٜٛ ٚاطی ٚیظٌی

ٞبی اخیش  ٞبیی وٝ دس ػبَ ثٙذی دس ػُٕ ٞٓ عجمٝ. وبسآٔذ ثٟتش اػت اص ٞش دٚ سٚیىشد اػتفبدٜ وشد ؿٙبػبییِ

 . ٌیشد ٔی ٞبی لبِجی سا دس ثش ٚرٟی ثٛدٜ ٚ عیف ٔتٙٛػی اص تشویت ؿٙبػبٖ اسائٝ ؿذٜ، صٙذ ٛػظ ػجبستت

، «ٞب ٕٞبیٙذ»ٞبی لبِجی ٔؼشفی ؿذٜ اػت؛  ، ٞـت عجمٝ ثشای تشویت(2009)ثٙذی اّٚٞشٚي  دس عجمٝ

ادات » ،7«ٞب ٚاطٜ ٚاْ» 6«ٞبی ٌزاس ٚاطٜ»، 5«٘ـبٍ٘شٞبی ؿخلی عبِت» 4«افؼبَ تشویجی» 3«اكغالعبت»
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دی ٔشثٛط ثٝ ٞش ؿخق ٞبیی اػت ؿبُٔ اعالػبت فش ػجبست ،ی آخش دػتٝ ؛2«ٞبی فشدی ػجبست»ٚ  1«ثالغت

 :اؿبسٜ ثٝ ٘بْ، خٛیـبٚ٘ذاٖ ٚ عشفٝ ،ثشای ٔخبَ)ٞب  ٚ ٔؼٕٛالً ثب تشویت حبثتی اص ٚاطٜ

My name is; I have X brothers(s) and Y sister(s); I work in a(n) 

صبسصٛة . ؿٛ٘ذ ٚ دس صثبٖ ٘ٛؿتبسی ٔٛضٛػیت صٙذا٘ی ٘ذاس٘ذ ثٝ صثبٖ ؿفبٞی ٔشثٛط ٔی 8ٚ  6ٞبی  ٌشٜٚ

ػٙٛاٖ اثضاسی ٔٙبػت تٛا٘ذ ثٝ اسائٝ ؿذٜ ٚ ٔی( 2002)٘ظشی دیٍشی ٞٓ ٚرٛد داسد وٝ تٛػظ سی ٚ پشویٙض 

دس ایٗ صبسصٛة ثٝ ػٝ ٚرٝ اكّی . ٞب دس ٘ٛؿتبس اػتفبدٜ ؿٛد ٌیشی ٔیضاٖ لبِجی ثٛدٖ تشویت ا٘ذاصٜ  ثشای

ثٙذی  صیبدی ثشای دػتٝ ٞبی تبوٖٙٛ تالؽ. ٔؼٙب، ٚ وبسوشدؿىُ، ٞبی لبِجی تٛرٝ ؿذٜ اػت؛  تشویت

ٞبی ػجبست ٚ  ٔؼغٛف ثٝ تؼذاد ٚاطٜ« ؿىُ». ٞبی لبِجی عَٛ ایٗ ػٝ ٔغٛس كٛست ٌشفتٝ اػت تشویت

ٔفٟٛٔی اػت وٝ ثب دیذٖ ػجبست دس رٞٗ ٔخبعت ؿىُ « ٔؼٙب»ػبختبس دػتٛسی آٖ اػت؛ ٔٙظٛس اص 

دٞی ٌفتٕبٖ یب ا٘تمبَ پیبٔی ٚیظٜ  بٖٞٓ ثیـتش ٘بظش ثٝ للذ ٘ٛیؼٙذٜ یب ٌٛیٙذٜ ثشای ػبٔ« وبسوشد» ٌیشد؛ ٔی

ٞب  ٞبی ظبٞشی ٚ تشویت دػتٛسی ایٗ تشویت ٚیظٌی( 2012)ثشخی ٔب٘ٙذ ٔبستیٙض ٚ اؿٕیت . ثٝ ٔخبعت اػت

ثٝ ٚرٜٛ ٔؼٙبؿٙبختی ( دس دػت صبح)ثشخی دیٍش ٔب٘ٙذ ٌبس٘یٝ ٚ اؿٕیت . ا٘ذ ثٙذی لشاس دادٜ سا ٔجٙبی سدٜ

سٚ ؿذٜ ٚ ثٝ ؿىُ ٝ ٞبی وبسوشدی ثب اػتمجبَ ثیـتشی سٚث ثٙذی سػذ سدٜ یأب ثٝ ٘ظش ٔ. پشداص٘ذ ٞب ٔی تشویت

ٞبی  ثٙذی دس ثخؾ صیش ثٝ سدٜ. ا٘ذ ؿٙبػی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ٞبی ػجبست وبسآٔذتشی دس پظٚٞؾ

 .وبسوشدی خٛاٞیٓ پشداخت

 

 های قالبی بندی کارکردی ترکیب رده. 7.2

، ٚ ٕٞىبساٖ اِیغ)  ا٘ذ ٔغؼٛع ثٝ وبسوشد صثبٖ ٔتٕبیُ ؿذٜ عٛس ؿٙبػی ثٝ ٞبی ػجبست رذیذتشیٗ ٘ظشیٝ

ِٞٛؼتیٗ ٚ )ا٘ذ  ؿٙبختی ٚ ارتٕبػی صثبٖ ؿىُ ٌشفتٝ ی استجبط ثیٗ ٚرِٜٛ ٚ ثش پبیٝ( 2014 ٚ 2013

. ٞبی لبِجی اػت ٞبی وبسوشدی تشویت دس پظٚٞؾ عبضش ٘یض تٕشوض اكّی ثش سٚی ٚیظٌی(. 2014، ٕٞىبساٖ

ؿٙبػی پشٞیض وشدٜ ٚ ثٝ  دػتٛسی ٚ ٔؼٙبؿٙبختی دس ػجبست  ثٙذیتٗ ثٝ ا٘جٜٛ سدٜثٝ ٕٞیٗ دِیُ اص پشداخ

ٞبی لبِجی دس پظٚٞؾ عبضش، دس یه  رب وٝ تشویت اص آٖ ،ػالٜٚ ثٝ. سٚیٓ ٞبی وبسوشدی ٔی ثٙذی ػشاؽ سدٜ

ٌیش٘ذ،  ثبفت ٘ٛؿتبسی ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٔیضاٖ تأحیشٌزاسی آٟ٘ب ثش ویفیت ٘ٛؿتبس فبسػی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی

 . ٔب ٞؼتٙذ ٘ظشٞبی لبِجی ٔٛسد  ٞبی ٘بظش ثٝ وبسوشدٞبی ٌفتٕب٘ی تشویت ثٙذی سدٜ
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ٞبَ . ٞبی لبِجی دس ثشلشاسی استجبط ثیٗ ٌٛیٙذٜ ٚ ؿٙٛ٘ذٜ تٛرٝ داس٘ذ وبسوشدٌشایبٖ ثیـتش ثٝ ٘مؾ تشویت

ٞؼتٙذ  1ی ٔتذاَٚٞب ٞبی صٙذٚاطی ثب كٛست ػجبست ،ٞبی لبِجی دس ٚالغ اؿبسٜ وشد وٝ تشویت 2009دس ػبَ 

ٞبی لبِجی  ٚی ٔؼتمذ اػت تشویت. وبسوشد صثب٘ی داس٘ذ ،٘غٛی -٘غٛی ٚ وبسثشد -وٝ دس ػغٛط تؼبّٔی ٌفتٕبٖ

ی  دٞٙذٜ دٞٙذٜ ٚ پبیبٖ دٞٙذ، ػٝ وبسوشد اكّی دس ٔتٗ داس٘ذ؛ آغبصوٙٙذٜ، ادأٝ وٝ ٌفتٕبٖ سا ؿىُ ٔی

ٞبی لبِجی سا تغییش  تٛا٘ٙذ كٛست ٔتؼبسف تشویت یاٚ ثش ایٗ ثبٚس اػت وٝ تٟٙب ٌٛیـٛساٖ تٛا٘ب ٔ. ٔٛضٛع

 . ٟب ٔخذٚؽ ؿٛد، ثذٖٚ آٖ وٝ وبسوشد آ٘دٞٙذ

ثیٙی ثٛدٜ ٚ اص لٛاػذ  پیؾ ٞب غیشلبثُ وٙذ وٝ ػبختبس ثؼیبسی اص ایٗ تشویت اؿبسٜ ٔی( 1999)سات 

وبسوشدی پیذا ٌیشی  ٞبی لبِجی ثیـتش رٟت ثٙذی تشویت ثٝ ٕٞیٗ دِیُ، دػتٝ. وٙٙذ دػتٛسی تجؼیت ٕ٘ی

ٞبی اَٚ   ٞبی ٔتٙی دس صثبٖ دٞٙذٜ دٜ وبسوشد فشاٌفتٕب٘ی ثشای اتلبَ( 2009)ثش٘یىت  ،ثشای ٔخبَ. وشدٜ اػت

ٚ دْٚ اسائٝ ٕ٘ٛدٜ اػت وٝ ػجبستٙذ اص خالكٝ، تٛاِی، ٘تیزٝ، ٔمبیؼٝ، افضایؾ، ٌشایؾ رٞٙی، تلذیك، 

تشی ا٘زبْ داد٘ذ وٝ ی ربٔغ ٔغبِؼٝ( 2010)اِیغ ٚالس ٚ  -پغ اص آٖ، ػیٕپؼٖٛ. ٛع، ٚ تٛضیظثبصٌٛیی ٔٛض

دس ایٗ . ٞبی لبِجی دس ٌفتٕبٖ دا٘ـٍبٞی ٔٛسد ثشسػی لشاس ٌشفتٝ اػت تشویت ٞبی ثالغیِ وبسوشد ،دس آٖ

ی اٍّ٘یؼی  دس ایٗ رب دس وٙبس ٕ٘ٛ٘ٝ. ا٘ذ ٞبی لبِجی روش ؿذٜ ٔغبِؼٝ، ػٝ وبسوشد صثب٘ی اكّی ثشای تشویت

ؿبیبٖ تٛرٝ اػت وٝ . فبسػی ٞٓ آٚسدٜ ؿذٜ اػت ی ٚالس ٚ اِیغ، یه ٕ٘ٛ٘ٝ -ٖٛاسائٝ ؿذٜ تٛػظ ػیٕپؼ

تٛاٖ آٟ٘ب سا اص ٘ظش  ٞشصٙذ دس ثیـتش ٔٛاسد ٔی ،ٞبی اٍّ٘یؼی ٘یؼتٙذ ػجبست ٞبی فبسػی ِضٚٔبً ثشاثشٟ٘بدِ ػجبست

 .ؿىّی یب ٔؼٙبیی ؿجیٝ دا٘ؼت

 :های ارجاػی ترکیب (1

 : ٞب تؼییٗ ٚیظٌی (اِف

 ٞبی غیشٔغؼٛع تؼییٗ ٚیظٌی: in the form of ثٝ كٛستِ»؛» 

 ٞبی ٔغؼٛع تؼییٗ ٚیظٌی :over a period of ای ثٝ عَِٛ دس عی دٚسٜ»؛» 

 تؼییٗ وٕیت :a series of ای اص ٔزٕٛػٝ/ یه ػشی»؛» 

 «تٛاٖ دیذ عٛس وٝ ٔی ٕٞبٖ»؛ as can be seen: ؿٙبػبیی ٚ تأویذ ( ة

 «ػٛی دیٍشاص »؛ on the other hand: ٔمبثّٝ ٚ ٔمبیؼٝ (ح

 «دس صٔبِٖ»؛ at the time of: ٞبی صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٘ـب٘ٝ ( ت

 «ثٝ ٕٞیٗ تشتیت»؛ and so forth: ٘ـبٍ٘شٞبی اثٟبْ( ث

 

                                                 
1
. conventional 



 3131،تابستان(7پیاپی)یدومسالسوم،ضمارهزبانان،یآموزشزبانفارسیبهغیرفارسینامهپژوهص/311

 

 

 :های بیاى هوضغ ترکیب( 2

 «ثبؿذ.  . .سػذ  ثٝ ٘ظش ٔی»؛ appears to be: وٙٙذٜ ٞبی ٔغتبعب٘ٝ ٚ تّغیف ػجبست (اِف

 «. . .ٔفشٚم اػت .  . .»؛ assumed to be: ؿٙبختی ٔٛاضغ ٔؼشفت( ة

 «ثبؿذ.  . .ثبیذ »؛ needs to be: اِضاْ ٚ دػتٛس (ح

 «(وٝ)ٕٔىٗ اػت »؛ it is possible (to, that): اثشاص تٛا٘بیی ٚ أىبٖ( ت

 اسصیبثی :it is obvious that ٚاضظ اػت وٝ»؛» 

 ثیٙی للذ یب پیؾ :to do so ثذیٗ ٔٙظٛس»؛» 

 :ی گفتواى دهنده های ساهاى ترکیب( 3

 «دس یه ٍ٘بٜ ارٕبِی»؛ at the outset: فشاٌفتٕبٖ ٚ اسربع ٔتٙی (اِف

 «ثشای ٔخبَ»؛ for example: ٔؼشفی ٔٛضٛع ٚ تٕشوض (ة

 : ؿشط ٔٛضٛع (ح

 ّّیػِ غیش :in more detailثٝ تفلیُ» ؛» 

 ِّّیػ :as a consequence ثٝ تجغ آٖ»؛» 

 «. . .ی  ػالٜٚ ثٝ»؛ in conjunction with: ٘ـبٍ٘شٞبی ٌفتٕب٘ی (ت

اص . اػتٙبدتش اػت تش ٚ لبثُٞبی لجّی ربٔغ دس ٔمبیؼٝ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ( 2010)ٚالس ٚ اِیغ  -ثٙذی ػیٕپؼٖٛ سدٜ

ٞبی  ٌزاسی، ؿٕبسؽ ٚ تغّیُ تٛصیغِ ثؼبٔذ تشویتثٙذی ثشای ثشصؼت سٚ دس پظٚٞؾ عبضش، اص ایٗ سدٜ ٕٞیٗ

 .ٞبی ٔـبسوبٖ اػتفبدٜ ؿذٜ اػتلبِجی دس ٘ٛؿتٝ

 

 روش پژوهص .3

ٞبی  ٞیش وذاْ اص آ٘بٖ دس دٚسٜ. صثبٖ دس ایٗ پظٚٞؾ ٔـبسوت داؿتٙذ فبسػی ثٛٔیٌٛیـٛس  10تؼذاد 

ٟٔبست ٍ٘بسؽ دس صثبٖ ٔبدسی خٛد ؿشوت ٘ىشدٜ ثٛد٘ذ ٚ تٟٙب آٔٛصؽ سػٕی وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ  ی پیـشفتٝ

ٞبی صثبٖ فبسػی دس عَٛ  والع ٞبی ا٘ـب ٚ ٘ىبت ٍ٘بسؿی ثٛد وٝ دس دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ، ٔغذٚد ثٝ والع

ٔشد  5صٖ ٚ  5ػبَ ػٗ داؿتٙذ ٚ ؿبُٔ  35تب  25ٔـبسوبٖ ثیٗ . دٚساٖ تغلیُ دسیبفت وشدٜ ثٛد٘ذ

ی  ٞبیـبٖ ثذٖٚ روش ٘بْ ٚ فمظ ثشای ٔغبِؼٝ وٝ ٘ٛؿتٝ ثٝ تٕبٔی ٔـبسوبٖ اعٕیٙبٖ دادٜ ؿذ. ؿذ٘ذ ٔی

سا ثشای ؿشوت دس پظٚٞؾ اػالْ وشدٜ ٚ اػتفبدٜ آ٘بٖ ٘یض سضبیت خٛد . ٞبی صثب٘ی ثشسػی خٛاٞذ ؿذ ٚیظٌی

 .ٞب سا ٔزبص دا٘ؼتٙذ اص دادٜ
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ٕ٘ٛ٘ٝ اص ػإاالت ثخؾ  10ی ٔؼتمیٓ  ػإاَ اػتفبدٜ ؿذٜ وٝ دس ٚالغ تشرٕٝ 10دس ایٗ پظٚٞؾ اص 

ٚ   ا٘ذ ٞبی ٚالؼی ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٌشفتٝ ایٗ ػإاالت پیؾ اص ایٗ دس آصٖٔٛ. ٞؼتٙذ 1٘ٛؿتبس آصٖٔٛ آیّتغ

پظٚٞـٍشاٖ دالیُ . ا٘ذ ؿذٜ تٛػظ ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ وٕجشیذ ثٝ ثبصاس اسائٝ ؿذٜ ٞبی ٔٙتـش ػپغ دس وتبة

٘خؼت آٖ وٝ ٞٙٛص آصٖٔٛ ثؼٙذٌی ربٔؼی ٕٞب٘ٙذ آیّتغ یب . ا٘ذ ٔختّفی ثشای اػتفبدٜ اص ایٗ ػإاالت داؿتٝ

أب ٞٙٛص ساٜ دساصی تب  ،كٛست ٌشفتٝٞبیی دس ایٗ صٔیٙٝ  ٌشصٝ تالؽ ؛تبفُ دس صثبٖ فبسػی ٚرٛد ٘ذاسد

تٛرٝ عشاعبٖ آصٖٔٛ . دػتیبثی ثٝ ٔغلِٛی ٕٞپبی آصٖٔٛ آیّتغ اص ٘ظش پبیبیی ٚ سٚایی ثبلی ٔب٘ذٜ اػت

ٞب دس ا٘ٛاع وبسٞبی  وبسٌیشی ایٗ آصٖٔٛ آیّتغ ثٝ ثؼیبسی اص ظشایف فشٍٞٙی ٚ آٔٛصؿی ٔٛرت ؿذٜ وٝ ثٝ

دِیُ دْٚ . آٚسی ؿذٜ اص اػتجبس ثیـتشی ثشخٛسداس ثبؿذ بی رٕغٞ پظٚٞـی ثب ٔـىالت وٕتشی ٕٞشاٜ ٚ دادٜ

ی ٔـبسوبٖ ثب ػبختبس آصٖٔٛ آیّتغ ٚ ٔؼیبسٞبی ٔٛسد ٘ظش ثشای  ثشای اػتفبدٜ اص ایٗ ػإاالت ایٗ ثٛد وٝ ٕٞٝ

آٚسی دادٜ ٚ پشٞیض اص ػٛأُ  ػبصی فشایٙذ رٕغ یىؼبٖ وبسِ ،ٌٛیی ثٝ آٟ٘ب آؿٙب ثٛد٘ذ ٚ ایٗ پبػخ

 .وشد تش ٔیٞب سا آػبٖ اػتجبس ایٗ دادٜ یٜ وٙٙذ ٔخذٚؽ

 ها روش تحلیل داده. 1.3

ػت ٚ ثشسػی ا ٞبی آٔبسی آٟ٘ب ٞبی لبِجی ٚ ٚیظٌی اػبع ؿٙبػبیی ا٘ٛاع تشویت ٞب ثش ٞبی وّٕی دادٜ ثشسػی

ٞبی رذیذی اص وبسثشد  ثٝ رٙجٝ 2ٍ٘شٌزؿتٝ ی ٞبی تغّیُ ٔغتٛا ٚ ٔلبعجٝ ویفی ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ

 .ا٘ذ ؿٙبػی دس اٍّ٘یؼی ٔغفَٛ ٔب٘ذٜ ٞبی ػجبست ٞبی لبِجی دس صثبٖ فبسػی پشداختٝ اػت وٝ دس ٘ظشیٝ تشویت

 

 تحلیل کوّی. 1.1.3

ٚلتی . ی اخیش عشاعی ؿذٜ اػت ؿٙبػبٖ دس دٝٞٞبی ػجبست صبسصٛة تغّیّی ایٗ پظٚٞؾ عجك آخشیٗ یبفتٝ

ٞبی  پظٚٞـٍشاٖ دیٍش ٘یض وٛؿیذ٘ذ دیذٌبٜٞبی لبِجی اسائٝ وشد،  تؼشیفی ٔشرغ ثشای تشویت( 2000)سی 

ٞبی اسائٝ ؿذٜ  تشیٗ صبسصٛة ػٝ ٕ٘ٛ٘ٝ اص وبُٔ. ٍٕٞشا وٙٙذ ،ٞبی لبِجی ی خٛد سا دس ٔٛسد تشویت پشاوٙذٜ

ٔؼیبسٞبی ( 2002)سی ٚ پشویٙض . تٛاٖ یبفت ٞبی لبِجی سا دس ػٝ احش ٟٔٓ ٔی ثٙذی تشویت ثشای عجمٝ

ٕٞیٗ وبس ( 2009)لبِجی دس ٔتٖٛ ٘ٛؿتبسی ٔؼشفی وشد٘ذ؛ اّٚٞشٚي ٞبی  ػٛدٔٙذی ثشای ؿٙبػبیی تشویت

٘یض فٟشػتی عٛال٘ی اص ( 2010)الس ٚ اِیغ ٚ-سا ثشای ثشسػی ٟٔبست ٌفتبس صثبٖ آٔٛصاٖ ا٘زبْ داد؛ ػیٕپؼٖٛ

پظٚٞؾ . ا٘ذ ٞبی ٔختّف آٟ٘ب سا ثشسػی وشدٜ ٞبی لبِجی ٘ٛؿتبسی ٚ ٌفتبسی سا حجت وشدٜ ٚ ٚیظٌی تشویت

ٞشصٙذ ثشای تىٕیُ وبس اص ٘ىبت ٟٕٔی وٝ ٔٛسد تٛرٝ  تغّیّی آ٘بٖ اػتٛاس اػت؛اػبع صبسصٛة  ض ثشعبضش ٘ی

 . ٘یض اػتفبدٜ ؿذٜ اػت  ا٘ذ سی ٚ پشویٙض ٚ ٕٞضٙیٗ اّٚٞشٚي ٚ ٔٛسد غفّت اِیغ ثٛدٜ
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 تحلیل کیفی. 2.1.3

خٛؿجختب٘ٝ . اػت ٍ٘ش اػتفبدٜ ؿذٜ ی ٌزؿتٝ دس ثخؾ تغّیُ ویفی اص دٚ سٚؽ تغّیُ ٔغتٛا ٚ ٔلبعجٝ

اػتجبستش ٚ  ٞبی ویفی سا وٓ إِّّی، ٘تبیذ تغّیُ ٞبی عبوٓ ثش ٔغبفُ ثیٗ  سٚیىشدی وٝ تغت تأحیش رشیبٖ

اوٖٙٛ . تش ؿذٜ اػتتٛاٖ اخیش دس ایشاٖ وٓ یٝ دا٘ؼت، دس دٞ ٞبی وّٕی ٔی اػتٕبدتش اص ٘تبیذ تغّیُ غیشلبثُ

ٞبی ٔبٞٛی دس ػّٓ آٔبس  وٝ ثٝ دِیُ ٔغذٚدیت سا ایبی ٟٕٔیٞبی ٔتؼذد ویفی، صٚ تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ ٔی

سػذ وٝ تٛا٘بیی ٘ٛؿتبسی  ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی( 2001)ٞیشٚع . ٚ ٍ٘شؽ وّٕی ٔغفَٛ ٔب٘ذٜ ثٛد٘ذ، ٚاوبٚی وشد

اٚ ٕٞضٙیٗ دس . یب دْٚ داس٘ذ/ٌیشد وٝ سیـٝ دس صثبٖ اَٚ ٚ آٔٛصاٖ تغت تأحیش ػٛأُ ثؼیبسی لشاس ٔی صثبٖ

. تغت تأحیش صثبٖ اَٚ اػت یه ٘ٛؿتٝ دس صثبٖ دْٚ ٘یض ػٕیمبً د وٝ خّكٌیش ٘تیزٝ ٔی( 2003)ش پظٚٞـی دیٍ

ٞبی لبِجی فبسػی اػت وٝ ثبیذ دس  ، ثشسػی ویفی دس پظٚٞؾ عبضش، ٘بظش ثٝ آٖ دػتٝ اص تشویتثٙبثشایٗ

خالف   پغ ثش. ی ؿٛ٘ذٖ صثبٖ اَٚ ٚ دْٚ ثشسػی ٔیب ٞبی لبِجی اٍّ٘یؼی ٚ دس صبسرٛة ساثغٝ استجبط ثب تشویت

ٞب تٛرٝ داسد، تغّیُ  ٞبی لبِجی تٛػظ آصٔٛد٘ی صثب٘ی تشویت ٞبی آٔبسی دسٖٚ ی وٝ ثیـتش ثٝ رٙجٝتغّیُ وّٕ

ٞبی اَٚ ٚ دْٚ   ٞب ٚ عبالت ٔختّف احشٌزاسی صثبٖ ایٗ تشویت ٞبی ثیٙبصثب٘یِ ویفی دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ ٚیظٌی

 . ثش یىذیٍش تٕشوض داسد

یه  ،ٚ دس پظٚٞؾ عبضش ثٝ كٛست خبف ،ؿٙبػی ثٝ كٛست وّی ویفی دس ػجبستٞبی  سرٛع ثٝ سٚؽ

ٞبی  دس سٚؽ. ػتا ٞبػجبست فشدِ ثٝ ٞبی ٔٙغلش دِیُ اكّی دیٍش ٞٓ داسد ٚ آٖ تالؽ ثشای ؿٙبخت ٚیظٌی

س ٞبی ٔخذٚؽ وٙب ػٙٛاٖ دادٜ فشد یب ثٝ ثٝ ٞبی ٔٙغلش ٞب، ٕ٘ٛ٘ٝ ثٙذی دادٜ ػبصی ٚ ٌشٜٚ وّٕی ثٝ دِیُ یىؼبٖ

ٞب  دس فشایٙذٞبی آٔبسی وٝ ػٕٛٔبً ٔجتٙی ثش ٔیبٍ٘یٗ دادٜ ؿٛ٘ذ یب آٖ وٝ تأحیش ٚ إٞیت آٟ٘ب ٌزاؿتٝ ٔی

، دس ایٗ تغمیك پظٚٞـٍشاٖ ثب آٌبٞی اص اعتٕبَ اص دػت سفتٗ ثخـی اص ثٙبثشایٗ. ؿٛد اػت، ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ٔی

ٞبی  ؾ تٛرٝ ثیـتشی ثٝ ٚیظٌیذ تب دس ثخؾ ویفی پظٚٞٙاعالػبت ٟٔٓ دس تغّیُ وّٕی، تلٕیٓ ٌشفت

 ،روش ایٗ ٘ىتٝ ضشٚی اػت وٝ اص ٘ظش پظٚٞـٍشاٖ. ٞبی لبِجی فبسػی داؿتٝ ثبؿٙذ فشد تشویت ثٝ ٔٙغلش

ٞب دس ٞش ثخؾ ثذٖٚ دیٍشی ٘بلق خٛاٞٙذ  ی ٚ ویفی ایٗ پظٚٞؾ ٔىُٕ یىذیٍش ثٛدٜ ٚ دادٜٞبی وّٕ ثخؾ

 . ثٛد

 

 پژوهص های یافته. 4

پشاوٙذٌی ٚ ثؼبٔذ  ،ٌیشد؛ دس ثخؾ وّٕی پظٚٞؾ دس دٚ ثخؾ وّٕی ٚ ویفی ٔٛسد ثغج لشاس ٔی ٞبی یبفتٝ

صثبٖ ٚ سٚاثظ ٔیبٖ ػغظ ثؼٙذٌی صثبٖ ٚ  ٞبی ٌٛیـٛساٖ ثٛٔیِ ٞبی لبِجی فبسػی دس ٘ٛؿتٝ تشویت

ٞبی  ٞبی ٔؼٙبداس تؼذادی اص تشویت دس ثخؾ ویفی ٘یض ٚیظٌی. ٌشدد ٞبی لبِجی ٘ٛؿتبسی ثشسػی ٔی تشویت



 317/آنهادرنگارشیمتنیوکارکردهایفارسیقالبیهابیترک

 

 

وبسٌیشی ایٗ  ٞبی اَٚ ٚ دْٚ، ٚ ٍ٘شؽ ٔـبسوبٖ ثٝ ٚرٜٛ ٔختّف ثٝ  ٚیظٜ دس استجبط ٔیبٖ صثبٖ لبِجی، ثٝ

 .ٌیشد ٞب ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی تشویت

 

 ینتایج کوّ. 1.4

تغّیُ ( 3تغّیُ ٕٞجؼتٍی، ( 2تغّیُ ثؼبٔذ، ( 1ؿٛد؛  ٘تبیذ وّٕی ایٗ پظٚٞؾ دس ػٝ ثخؾ اسائٝ ٔی

 . آصٖٔٛ خی

 بساهدتحلیل . 1.1.4

. ٞبی ثیبٖ ٔٛضغ اص ثبالتشیٗ ثؼبٔذ ثشخٛسداس ٞؼتٙذ ؿٛد تشویت دیذٜ ٔی (1)ٌٛ٘ٝ وٝ دس رذَٚ  ٕٞبٖ

 ٞبی خبِْ ایٗ دادٜ. ی ٌفتبسی اص ثؼبٔذ وٕتش ٚ ٘ضدیه ثٝ ٞٓ ثشخٛسداس٘ذ دٞٙذٜ ٞبی اسربػی ٚ ػبٔبٖ تشویت

 .ٌیش٘ذ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔیٞبی ثؼذی  ثؼبٔذی ثشای تغّیُ ٕٞجؼتٍی ٚ آصٖٔٛ خی دس ثخؾ

 

 ٞبی لبِجی فبسػی ٔتؼّك ثٝ ا٘ٛاع وبسوشدی ثؼبٔذ اػتفبدٜ اص تشویت. 1رذَٚ 

 (2010 ،ٚالس ٚ اِیغ-ػیٕپؼٖٛ)
 

 بساهد های قالبی نوع ترکیب

 66 اسربػی

 226 ثیبٖ ٔٛضغ

 58 ی ٌفتٕبٖ دٞٙذٜ ػبٔبٖ

 

 هوبستگیتحلیل . 2.1.4

ٞبی  ٕٞجؼتٍی ثشای ثشسػی ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ویفیت اػتفبدٜ اص تشویت دس ایٗ پظٚٞؾ، اص آصٖٔٛ تغّیُ

ٞبی لبِجی فبسػی ٚ  لبِجی فبسػی ٚ ٟٔبست ٘ٛؿتبسی ٚ ٘یض ثشسػی ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ثؼبٔذ اػتفبدٜ اص تشویت

دٚ ٔفْٟٛ ٔؼتمُ ٚ ٘یبصٔٙذ « ثؼبٔذ اػتفبدٜ»ٚ « ویفیت اػتفبدٜ». ٟٔبست ٘ٛؿتبسی اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

ٔتٗ لبثُ دػتیبثی اػت ِٚی ٞب دس  ی ٕ٘ٛ٘ٝ تٟٙب ثب ؿٕبسؽ ػبدٜ« ثؼبٔذ اػتفبدٜ». ا٘ذٝثشسػی رذاٌب٘

ثٝ ٞش ٘ٛؿتبس . اػت ٚ ثبیذ تٛػظ ٔتخلق كٛست ٌیشد 1ی ٘ٛػی اسصیبثی رٞٙی ٘تیزٝ« ویفیت اػتفبدٜ»

ٞبی لبِجی دس ٞش ٘ٛؿتبس،  تؼذاد تشویت ،ثٙبثشایٗ. دادٜ ؿذ( 0.5ثب دلت  9تب  1ثیٗ )ویفیت  ی یه ٕ٘شٜ

وبس سفتٝ دس ٞش ٘ٛؿتبس ٘یض  ثٝ ٞبی لبِجیِ دادٜ ؿذٜ ثٝ ٔزٕٛع ػجبست ی ویفیِ ، ٚ ٕ٘شٜ«ی وٕیت ٕ٘بیٝ»

ثب  9تب  1ثیٗ )ٞبی ٍ٘بسؽ  ٔیضاٖ ٔؼٙبداسی استجبط ایٗ دٚ ٕ٘بیٝ ثب ٕ٘شٜ. تّمی ؿذٜ اػت «ی ویفیت ٕ٘بیٝ»

                                                 
1
. subjective 
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ثٝ تشتیت ٘تبیذ  (3)ٚ  (2)ٞبی  رذَٚ. ػی لشاس ٌشفتٝ اػتاص عشیك آصٖٔٛ ٕٞجؼتٍی ٔٛسد ثشس( 0.5دلت 

 .دٞٙذ ی پظٚٞؾ ٘ـبٖ ٔی دس پیىشٜسا ٞبی لبِجی  آصٖٔٛ ٕٞجؼتٍی ٔشثٛط ثٝ ویفیت ٚ ثؼبٔذ تشویت
 

 ٞبی لبِجی ٚ ٟٔبست ٘ٛؿتبس تغّیُ ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ویفیت اػتفبدٜ اص تشویت. 2رذَٚ 

 نگارشهوبستگی کیفیت با ههارت  نوع ترکیب قالبی

 0.42 اسربػی

 0.10 ثیبٖ ٔٛضغ

 0.54 ی ٌفتبس دٞٙذٜ ػبٔبٖ

ٕٝٞ 0.39 

ثبالتشیٗ  ،«ی ٌفتٕبٖ دٞٙذٜ ػبٔبٖ»ٞبی  وبسٌیشی تشویتویفیت ثٝ ،ؿٛد عٛس وٝ دیذٜ ٔی ٕٞبٖ

وٕتشیٗ ٕٞجؼتٍی سا ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ داؿتٝ  ،«ثیبٖ ٔٛضغ»ٞبی  ٚ ویفیت اػتفبدٜ اص تشویت ،ٕٞجؼتٍی

ػغش . ذ٘ی ٌفتٕبٖ لشاس داس دٞٙذٜ ٞبی ػبٔبٖ ٞٓ ثب ا٘ذن فبكّٝ ثؼذ اص تشویت «اسربػی»ٞبی  تشویت. اػت

ػغش  ،دس ٚالغ. دٞذ سا ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ ٘ـبٖ ٔی ٞبی لبِجی تشویت رذَٚ ٘یض ٕٞجؼتٍی ویفیت وُِ آخشِ

سا ثب  آٚسی ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ ی رٕغ پیىشٜ ٞبی لبِجیِ تشویت یِثشآٔذ وّّ ِٖٔیضاٖ استجبط ٔؼٙبداس ٔیب ،آخش

 . دٞذ ٞبی آٖ ٘ـبٖ ٔی ویفیت ٘ٛؿتٝ

 ٞبی لبِجی ٚ ٟٔبست ٘ٛؿتبس تغّیُ ٕٞجؼتٍی ثؼبٔذ اػتفبدٜ اص تشویت. 3رذَٚ 

 هوبستگی بساهد با ههارت نگارش نوع ترکیب قالبی

 - 0.24 اسربػی

 0.26 ثیبٖ ٔٛضغ

 - 0.13 ی ٌفتبس دٞٙذٜ ػبٔبٖ

ٕٝٞ 0.09 

 

ٞبی  ثبالتشیٗ ٕٞجؼتٍی ٚ ثؼبٔذ تشویت ،«ثیبٖ ٔٛضغ»ٞبی  ثؼبٔذ تشویت ،ؿٛد ذٜ ٔیٔـبٞعٛس وٝ  ٕٞبٖ

 ،ػغش آخش رذَٚ. سا ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ داس٘ذ 1وٕتشیٗ ٕٞجؼتٍی ٔؼىٛع ،«ٌفتبس ی دٞٙذٜ ػبٔبٖ»

ثٝ ثیبٖ دیٍش، ایٗ ػغش ٘ـبٖ . دٞذ ٟٔبست ٍ٘بسؽ ٘ـبٖ ٔیثب سا ٞبی لبِجی  ٕٞجؼتٍی ثؼبٔذ وُ تشویت

اػت وٝ  0.09ٔـبسوبٖ  عٛس وّی ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽِ ٞب ثٝ دٞذ وٝ ٔیضاٖ ٔؼٙبداسی استجبط ثؼبٔذ تشویت ٔی

ثؼبٔذ  دس ایٗ ثخؾ، ٕٞجؼتٍیِ. آیذ ثبؿذ، ٕٞجؼتٍی ٔؼٙبداسی ثٝ عؼبة ٕ٘ی 0.05ٚلتی ضشیت اعٕیٙبٖ 

 . ٔؼٙبداس اػت ،ٞبی ثیبٖ ٔٛضغ ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ شویتٞبی اسربػی ٚ ت تشویت

                                                 
1
. negative correlation 
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ٞبی لبِجی ٚ  ثؼبٔذ تشویت ی آیذ وٝ ٘ٛع ساثغٝ ی وّی ثٝ دػت ٔیاص دٚ آصٖٔٛ ٕٞجؼتٍی ثبال ایٗ ٘تیزٝ

 ،ٞبی لبِجی دس یه ٘ٛؿتٝ یؼٙی ثؼبٔذ ثبالتش تشویت. وبسٌیشی آٟ٘ب ثب ٟٔبست ٍ٘بسؽ یىؼبٖ ٘یؼت ویفیت ثٝ

ٞبی  ٕٞجؼتٍی ٔؼىٛع ٚ ٔؼٙبداس ثیٗ ثؼبٔذ تشویت. وبسٌیشی آٟ٘ب ٘یؼت بال سفتٗ ویفیت ثِٝضٚٔبً ثٝ ٔؼٙبی ث

ٞب  ی ٘بثزب اص ایٗ تشویت دٞذ وٝ اػتفبدٜ عتی ٘ـبٖ ٔی ،ٚ ٟٔبست ٍ٘بسؽ ،ی ٌفتبس دٞٙذٜ اسربػی ٚ ػبٔبٖ

ی وّی ویفیت ی ٕٞجؼتٍ ػالٜٚ، ٔمبیؼٝ ثٝ. ٞب كذٔٝ صدٜ ٚ آٖ سا وبٞؾ دٞذ تٛا٘ذ ثٝ ویفیت ٘ٛؿتٝ ٔی

ی اػتفبدٜ اص ایٗ  دٞذ وٝ ٘غٜٛ ٘ـبٖ ٔی( 0.09)ثب ٕٞجؼتٍی وّی ثؼبٔذ آٟ٘ب ( 0.39)ٞبی لبِجی  تشویت

 .ٞب إٞیت داسد ٚ ٘ٝ ِضٚٔبً تؼذاد آٟ٘ب تشویت

 

 آزهوى خیتحلیل . 3.1.4

ای دس ایٗ  ٔفْٟٛ پبیٝدٚ . سٚد وبس ٔی ٞب ثٝ آصٖٔٛ خی ثشای ثشسػی ٔؼٙبداسی ػذْ تٛاصٖ دس تٛصیغ ثؼبٔذ دادٜ

ٙی دس فشَٔٛ اٌش تفبٚت ایٗ دٚ اص عذ ٔؼیّ. «ثؼبٔذ ٔـبٞذٜ ؿذٜ»ٚ  «ثؼبٔذ ٔٛسد ا٘تظبس»آصٖٔٛ ػجبستٙذ اص 

ؿٛد ٚ  سػذ وٝ تفبٚت ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٔؼٙبداس تّمی ٔی آصٖٔٛ خی ثیـتش ؿٛد، ضشیت آصٖٔٛ خی ثٝ عذی ٔی

 .عجیؼی ٍ٘بٜ وشد تلبدفی یب ػٙٛاٖ یه ػذْ تٛاصِٖ تٛاٖ ثٝ آٖ ثٝ ٕ٘ی

ٚ  ،ٞبی لبِجی فبسػی اص ا٘ٛاع وبسوشدی ٔختّف ی تٛصیغ ثؼبٔذ تشویت دس ایٗ پظٚٞؾ، ثشای ثشسػی ٘غٜٛ

، اص دٚ تغّیُ آصٖٔٛ خی ٟ٘بد ٞبی لبِجیِ داسای ثشاثشٟ٘بدِ اٍّ٘یؼی ٚ فبلذ ثشاثش ی تٛصیغ ثؼبٔذ تشویت ٘غٜٛ

ٞبی  تٛاٖ تفبٚت ٔؼٙبداسی دس ثؼبٔذ ا٘ٛاع ٔختّف تشویت ٞذف ایٗ ثٛد وٝ ثذا٘یٓ آیب ٔی. اػتفبدٜ ؿذٜ اػت

٘تبیذ ایٗ دٚ آصٖٔٛ خی سا  (5)ٚ  (4)ٞبی  رذَٚ. ی پظٚٞؾ ٔـبٞذٜ وشد یب خیش لبِجی فبسػی دس پیىشٜ

 .دٞٙذ ٘ـبٖ ٔی

 های کارکردی های قالبی در دسته توزیغ بساهد ترکیب. 1.3.1.4

ی وبسوشدی پیـٟٙبدیِ  دػتٝ ػٝٔتؼّك ثٝ ٞش یه اص  ٞبی لبِجی  سفت دسكذ ثؼبٔذ تشویتا٘تظبس ٔی

ی ػذْ  فشضی دسثبسٜ صیشا ایٗ پظٚٞؾ ٔجتٙی ثش ٞیش ٌٛ٘ٝ پیؾ ؛ثبؿذ 33، (2010) ٚ اِیغ ٚالس-ػیٕپؼٖٛ

ٞبی لبِجی ٔتؼّك  دٞذ وٝ دسكذ ثؼبٔذ تشویت أب ٘تبیذ ٘ـبٖ ٔی .ٞبی لبِجی ٘یؼت تٛاصٖ تؼذاد ایٗ تشویت

وٝ آیب ایٗ تفبٚت دس  ثشای ثشسػی ایٗ. ثٛدٜ اػت 33دػتٝ ثیـتش یب وٕتش اص ثٝ ٞش یه اص ایٗ ػٝ 

ٞبی  تشویت ،اػتفبدٜ وشدیٓ وٝ دس آٖ ثُؼذی آصٖٔٛ خیِ یهاص یه  ،ٞبی لبِجی ٔؼٙبداس اػت یب خیش تشویت

 ضشیت. ٞبی لبِجی ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚاسد فشَٔٛ آصٖٔٛ ؿذ٘ذ فشم ؿذٜ ثٛد ٚ تشویت 33 ،ٔٛسد ا٘تظبس لبِجیِ

 .آٔذٜ اػت (4)ٔشثٛط ثٝ ایٗ آصٖٔٛ دس رذَٚ  خیِ

 

 



 3131،تابستان(7پیاپی)یدومسالسوم،ضمارهزبانان،یآموزشزبانفارسیبهغیرفارسینامهپژوهص/311

 

 

 ٞبی لبِجی  آصٖٔٛ خی ثشای ثشسػی تشویت٘تبیذ . 4رذَٚ 

 ٞبی لبِجی فبسػی اص ا٘ٛاع وبسوشدی ٔختّف ثؼبٔذ تشویت تٛصیغ

 های ترکیب

 ارجاػی

 های ترکیب

 بیاى هوضغ

های  ترکیب

 دهنده گفتواى ساهاى
 سطح هؼناداری ضریب خی

19% 65% 16% 153.97 0.00 

 

 ی ٞبی لبِجی فبسػی اص ػٝ دػتٝ ػذْ تٛاصٖ ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت ،دٞذ ٘ـبٖ ٔی (4)عٛس وٝ رذَٚ  ٕٞبٖ

ٔٛضغ  ٞبی ثیبِٖ ثٝ ؿىُ ٔؼٙبداسی ثٝ ٘فغ تشویت «ی ٌفتٕبٖ دٞٙذٜ ػبٔبٖ»ٚ  «ثیبٖ ٔٛضغ»، «اسربػی»

عٛس ٔؼبٚی دس  ٞبی لبِجی فبسػی ثٝ تشویتخالف ا٘تظبس اِٚیٝ، ثؼبٔذ  ایٗ ثذاٖ ٔؼٙب اػت وٝ ثش. یُ اػتٔتٕب

 ،ؿٛد ٔـبسوبٖ دس پظٚٞؾ ثٝ ؿىُ ٔؼٙبداسی ایٗ ػٝ دػتٝ تٛصیغ ٘ـذٜ ٚ ػٛأّی ٚرٛد داسد وٝ ثبػج ٔی

دس ثخؾ تغّیُ ویفی ثٝ ثشخی اص ایٗ ػٛأُ خٛاٞیٓ . ٔٛضغ اػتفبدٜ وٙٙذ ٞبی ثیبِٖ ثیـتش اص تشویت

 .پشداخت

 

 های قالبیِ دارا و فاقد برابرنهاد انگلیسی توزیغ بساهد ترکیب. 2.3.1.4

ایٗ پظٚٞؾ صیشا  ؛ثبؿذ 50داسا ٚ فبلذ ثشاثشٟ٘بدِ اٍّ٘یؼی  ٞبی لبِجیِ ا٘تظبس اِٚیٝ ایٗ ثٛد وٝ ثؼبٔذ تشویت

یىی اص  ثٛدِٖ ٞبی لبِجی ٚ ثیـتش ی ػذْ تٛاصٖ تؼذاد ایٗ تشویت فشضی دسثبسٜ ٔجتٙی ثش ٞیش ٌٛ٘ٝ پیؾ

ٞبی داسای  یؼٙی ثؼبٔذ تشویت. دٞذ ذ ٔـبٞذٜ ؿذٜ صیض دیٍشی سا ٘ـبٖ ٔیأب ثؼبٔ ،دیٍشی ٘یؼت

وٝ آیب تفبٚت  ػی ایٗسثشای ثش. ثٛد 50وٕتش اص  ٞبی فبلذ ثشاثشٟ٘بد، ٚ ثؼبٔذ تشویت 50ثیـتش اص  د،ثشاثشٟ٘ب

 ،ثُؼذی اػتفبدٜ وشدیٓ وٝ دس آٖ ، اص یه آصٖٔٛ خی یهٞبی لبِجی ٔؼٙبداس اػت یب خیش ٔیبٖ تشویت

ٞبی لبِجیِ ٔـبٞذٜ ؿذٜ ٚاسد فشَٔٛ آصٖٔٛ  فشم ؿذٜ ثٛد ٚ تشویت 50 ،ٔٛسد ا٘تظبس ٞبی لبِجیِ تشویت

 .آٔذٜ اػت (5)ضشیت خی ٔشثٛط ثٝ ایٗ آصٖٔٛ دس رذَٚ . ؿذ٘ذ

 

 آصٖٔٛ خی ثشای ثشسػی تٛصیغ ثؼبٔذِ ٘تبیذ. 5رذَٚ 

 ٞبی لبِجی فبسػیِ داسا ٚ فبلذ ثشاثشٟ٘بد اٍّ٘یؼی تشویت 

های دارای  ترکیب

 برابرنهاد

 انگلیسی

های فاقد  ترکیب

 برابرنهاد

 انگلیسی

 سطح هؼناداری ضریب خی

76% 24% 92.57 0.00 

ٞبی لبِجی فبسػیِ داسا ٚ فبلذ  ػذْ تٛاصٖ ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت ،دٞذ ٘ـبٖ ٔی (5)عٛس وٝ رذَٚ  ٕٞبٖ

ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت . ٞبی لبِجی داسای ثشاثشٟ٘بد تٕبیُ داسد ثٝ ٘فغ تشویت ،ثٝ ؿىُ ٔؼٙبداسی ،اٍّ٘یؼی ثشاثشٟ٘بدِ
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ٞبی لبِجی فبسػیِ داسا ٚ فبلذ ثشاثشٟ٘بد اٍّ٘یؼی اص تٛصیغ یىؼب٘ی  خالف ا٘تظبس اِٚیٝ، ثؼبٔذ تشویت وٝ ثش

ٞبی لبِجیِ داسای  ثیـتشی ثٝ اػتفبدٜ اص تشویت یُا٘ذ ٔـبسوبٖ تٕب ثشخٛسداس ٘یؼت ٚ ػٛأّی ثبػج ؿذٜ

ٞبی لبِجی فبسػی، ثیـتش ثٝ  دس تغّیُ ویفی ٚرٜٛ ثیٙبصثب٘ی دس تشویت. اٍّ٘یؼی داؿتٝ ثبؿٙذ دثشاثشٟ٘ب

 .ػٛأُ اعتٕبِی صٙیٗ تٛصیؼی خٛاٞیٓ پشداخت

ثؼبٔذی ٚ تفبٚت ٔغؼٛع ثیٗ ثؼبٔذ  ٞبی خبِْ ٕٔىٗ اػت ایٗ پشػؾ ٔغشط ؿٛد وٝ ثب ٚرٛد دادٜ

پبػخ ایٗ اػت وٝ . صٝ ِضٚٔی ثٝ اػتفبدٜ اص آصٖٔٛ خی ٚرٛد داسد ،ٞبی ٔختّف ٞبی لبِجی دس دػتٝ تشویت

ٞب ثبیؼتی عتٕبً اص  ٞبی تٛكیفی ٔؼٙبداس اوتفب وشد؛ ثشای اعٕیٙبٖ اص ٔؼٙبداس ثٛدٖ تفبٚت تٛاٖ ثٝ تفبٚت ٕ٘ی

ٖ آصٖٔٛ خی دس ایٗ رب سٚؿی اػتٙجبعی اػت ثشای اعٕیٙبٖ اص ٔؼٙبداس ثٛد. آٔبس اػتٙجبعی ٞٓ اػتفبدٜ وشد

 . ٞبی لبِجی تفبٚت لبثُ ٔـبٞذٜ دس ثؼبٔذ تشویت

 

 نتایج کیفی. 2.4

٘تبیذ ثٝ ؿىّی   ثٙذی رٕغ  ا٘ذ، دػت آٔذٜ  اٌشصٝ ٘تبیذ ویفی ایٗ پظٚٞؾ دس ٔشاعُ صٔب٘ی ٔختّف ثٝ

 ٞب، تشتیتدس ٚالغ، تمذْ ٔٙغمی یبفتٝ. ؿٛد ٞب اسائٝ ٔی آٚسی دادٜ یىپبسصٝ ٚ ثذٖٚ تٛرٝ ثٝ تشتیت صٔب٘ی رٕغ

ی  ٞب ٍٞٙبْ ثشسػی ٔغتٛای پیىشٜ ثخـی اص یبفتٝ. سا ٘ٝ تبسیخ تِٛیذ آٟ٘ب، وٙذ ی ٔغبِت سا ٔـخق ٔی اسائٝ

ٞبی لبِجی اٍّ٘یؼی ثٝ دػت  ؿذٜ تٛػظ پظٚٞـٍشاٖ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ اعالػبت ٔٛرٛد دس ٔٛسد تشویت تِٛیذ

٘تبیذ ایٗ دٚ ٔشعّٝ دس . تٞب ٔـخق ؿذٜ اػ ٍ٘ش ثب آصٔٛد٘ی ٞبی ٌزؿتٝ آٔذٜ ٚ ثخـی دیٍش دس ٔلبعجٝ

ی ایٗ پظٚٞؾ ٔٛسد ثغج  ٞبی لبِجی دس پیىشٜ تشویت ٞبی لبثُ تٛرِٝ وٙبس یىذیٍش ٚ عیٗ پشداختٗ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

 .ٌیشد لشاس ٔی

 انگلیسی  های دارای برابرنهادِ ترکیب. 1.2.4

دالیُ ٔختّفی داؿتٝ تٛا٘ذ  داس٘ذ وٝ ایٗ ٔؼأِٝ ٔی ، دس اٍّ٘یؼی ثشاثشٟ٘بدٞبی لبِجی فبسػی ثیـتش تشویت

اػالٔی داس٘ذ ٚ اعتٕبَ داسد وٝ  -٘ی دس ٔتٖٛ فبسػی ٚ تٕذٖ ایشا٘یٞب لذٔتی عٛال ثؼضی اص ایٗ تشویت. ثبؿذ

ثشخی دیٍش اص . دس صثبٖ اٍّ٘یؼی ربی ٌشفتٝ ثبؿٙذ ،اكالً اص ایٗ عشیك ثٝ اسٚپب ٔٙتمُ ؿذٜ ٚ دس ٟ٘بیت

داػتب٘ی ٚ  ایِ ٚ ثیـتش اص عشیك ٔتٖٛ تشرٕٝ  ٙذٞؼت  ٍّ٘یؼیٞبی لبِجی ا ی تشویت ٞب اعتٕبالً تشرٕٝ تشویت

ٞبی لبِجی دیٍشی ٞٓ ٞؼتٙذ وٝ دس پبػخ ثٝ  ثٝ غیش اص ایٗ دٚ دػتٝ، تشویت. ا٘ذ غیشٜ ٚاسد ٘خش فبسػی ؿذٜ

یب  ٚ اوٖٙٛ اص ٘ظش كٛست  ا٘ذ یه ٘یبص وبسوشدی ٚاعذ دس ٞش یه اص دٚ صثبٖ ثٝ كٛست ٔؼتمُ ؿىُ ٌشفتٝ

ش٘ذ ٌی ٞبیی لبِجی لشاس ٔی ی تشویت ٟب دس صٔشٜی آ٘ ، ٕٞٝدس ٞش كٛست. وشد ثب یىذیٍش تـبثٝ داس٘ذٔؼٙب ٚ وبس

، ؿشایظ ٔتفبٚتی دس ٞبی لبِجیِ ثذٖٚ ثشاثشٟ٘بد ٔؼتمیٓ دس ٔمبیؼٝ ثب تشویت وٝ ثٝ دِیُ ٚرٛد ثشاثشٟ٘بد

 . وٙٙذ وبسٌیشی پیذا ٔی تذسیغ، یبدٌیشی ٚ ثٝ
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ؽ دس اٍّ٘یؼی دس ٔٛلؼیت وبسوشدی ٔـبثٝ ٚ بِجی فبسػی وٝ ٔب٘ٙذ ثشاثشٟ٘بدلٞبی  یىی اص ثبسصتشیٗ تشویت

ایٗ ػجبست یىی اص پشوبسثشدتشیٗ . اػت« ثٝ ٘ظش ٔٗ» ٌیشد، ػجبستِ ثب ربیٍبٞی یىؼبٖ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی

ایٗ  اٍّ٘یؼیِٞبی ٝ ثشاثشٟ٘بدثب تٛرٝ ثٝ ایٗ و. ی ایٗ پظٚٞؾ ثٛدٜ اػت دس پیىشٜ «ٔٛضغ ثیبِٖ»ٞبی  تشویت

ثب تٛرٝ  ،٘یض ثؼیبس پشوبسثشد اػت ٚ ٕٞضٙیٗ( in my view, in my opinion, in my idea)تشویت 

ٞبیی وٝ ٘ظش ؿخلی ٔـبسوبٖ سا دس ٔٛاسد ٔختّف  ٞبی ایٗ پیىشٜ دس پبػخ ثٝ پشػؾ ثٝ ایٗ وٝ ٘ٛؿتٝ

ی ربِت تٛرٝ  ٘ىتٝ أب. ؿٛد ٔی خٛاػتٝ ثٛد، تِٛیذ ؿذٜ اػت، دالیُ ثؼبٔذ ٘ؼجتبً ثبالی ایٗ تشویت آؿىبس

ٞبی ٔتٙٛع سا ثشای اثشاص ٔٛضغ دس اختیبس خٛا٘ٙذٜ لشاس  خالف اٍّ٘یؼی وٝ عیفی اص تشویتایٗ اػت وٝ ثش

« ٘ظش»ی ػشثی  دٞذ، صثبٖ فبسػی ثٝ ٔشٚس صٔبٖ دس ایٗ عٛصٜ، ٔغذٚدتش ؿذٜ ٚ ٌٛیـٛساٖ آٖ أشٚصٜ اص ٚاطٜ ٔی

 . وٙٙذ اػتفبدٜ ٔی« دیذٌبٜ»یب « دیذ»یٍش اص لجیُ ٞبی ٕٔىٗ د ثؼیبس ثیـتش اص ا٘تخبة

 

 هاها از نگاه آزهودنی ترکیب. 2.2.4

ٞبی لبِجی دس  ىشی دس ٔٛسد ٔبٞیت ٚ وبسوشد تشویتٞبی ٔتٙٛع ٚ ٌبٜ ثِ ٞبی ایٗ پظٚٞؾ دیذٌبٜ آصٔٛد٘ی

ٞش یه اص  ٞبی فبسػیِ ٘ٛؿتٝسفتٝ دس  وبس ٞبی لبِجی ثٝ ی ثشسػی تشویت رّؼٝ  .ا٘ذ ٞبی خٛد اثشاص وشدٜ ٘ٛؿتٝ

ی فشد  ی اػتفبدٜ ٞب ٚ تشتیت آٟ٘ب ثٝ ٘غٜٛ ٔـبسوبٖ ثٝ كٛست ٚیظٜ ثشای ٕٞبٖ فشد عشاعی ؿذٜ ثٛد ٚ پشػؾ

تٛا٘ؼت وبسوشدی آٔٛصؿی  ٞبی ٔضثٛس ٔی ػالٜٚ، ٞشصٙذ پشػؾ ثٝ. ٞبی لبِجی فبسػی ثؼتٍی داؿت اص تشویت

ی  صٔیٙٝ ٞب كشفبً دػتیبثی ثٝ پغ ٍشاٖ ٘جٛدٜ ٚ ٞذف ٔلبعجٝ٘یض داؿتٝ ثبؿذ، صٙیٗ وبسوشدی ٔذ ٘ظش پظٚٞـ

 .ٞبی لبِجی ثٛدٜ اػت ی تشویت رٞٙی ٔـبسوبٖ دسثبسٜ
 

 های قالبی هغفول دالیل ػدم استفاده از ترکیب. 1.2.2.4

فىش  ٟ٘بٞبی فبسػی ٚ ػذْ اػتفبدٜ اص آ اص ٔـبسوبٖ خٛاػتٝ ؿذ وٝ دس ٔٛسد ٔغفَٛ ٔب٘ذٖ تؼذادی اص تشویت

تٛاٖ ثٝ ؿشط صیش ٌضاسؽ  دالیُ ٔغشط ؿذٜ اص عشف ٔـبسوبٖ سا ٔی. وٙٙذ ٚ دالیُ اعتٕبِی خٛد سا روش وٙٙذ

 :وشد

أب ٞیش ٚلت ٔٛلغ ٘ٛؿتٗ ثٝ رٞٙٓ  ،فٟٓ اػت خٛا٘ٓ ثشایٓ وبٔالً ٔأ٘ٛع ٚ لبثُ ٔٛلؼی وٝ آٖ سا ٔی (1

 .آیذ ٕ٘ی

اْ ثیؾ اص عذ ػٍٙیٗ ٚ ٔتىّفب٘ٝ ثٝ ٘ظش خٛاٞذ ٘ٛؿتٝ ،وٙٓ اٌش اص ایٗ ػجبست اػتفبدٜ وٙٓ اعؼبع ٔی (2

 .سػیذ

تشی ٞبی خاللب٘ٝ دٞٓ اص ػجبست پیذا وشدٜ؛ تشریظ ٔی ای وٙٓ ایٗ ػجبست خیّی عبِت وّیـٝ فىش ٔی (3

 .اػتفبدٜ وٙٓ
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اْ اػتفبدٜ فبسػی دس ٘ٛؿتٝ ٞبی غیش وٙٓ تب عذ أىبٖ اص تشویت ایٗ ػجبست ػشثی اػت ٚ ػؼی ٔی (4

 .٘ىٙٓ

ٞبی  فشمتٛاٖ ٌفت وٝ اِٚی خبسد اص اختیبس ٘ٛیؼٙذٜ اػت ٚ ثمیٝ ٘یض اص پیؾ دالیُ ثبال ٔیدس تغّیُ 

تٛاٖ ثب تٕشیٗ  سا ٔی (1)ٔؼضُ ٔغشط ؿذٜ دس ؿٕبسٜ . صثب٘ی ٚ عتی ٘ظبْ اسصؿی ٌٛیٙذٜ ٘ـأت ٌشفتٝ اػت

أب ػبیش دالیُ  ،ٞبی لبِجی تب عذ صیبدی ثشعشف وشد ی آٔٛصؽ تشویت ٞبی ٚیظٜ ٌیشی اص سٚؽ ثیـتش ٚ ثٟشٜ

تٛاٖ آٟ٘ب سا ثذیٗ تشتیت خالكٝ وشد وٝ یه ا٘ـبی خٛة فبسػی ثبیذ  ٌشد٘ذ وٝ ٔیثٝ ػٝ عىٓ اسصؿی ثشٔی

تٛرٝ ثٝ ایٗ دیذٌبٜ دس آٔٛصؽ صثبٖ فبسػی . ٞبی غیشفبسػی ثبؿذ ٔتىّفب٘ٝ، خاللب٘ٝ ٚ ػبسی اص تشویت غیش

اػت  «فیّتش ػبعفی»یه  ،ٞبی آٔٛصؿی حش ٘جٛدٖ سٚؽإدس ثؼیبسی اص ٔٛاسد دِیُ اكّی ٔ. إٞیت ثؼیبس داسد

ایٗ (. 1982وشؿٗ، )دٞذ  ی ػجٛس ثشخی اص ػٙبكش صثب٘ی سا ٕ٘ی ٌیشد ٚ اربصٜ وٝ پیؾ صـٓ فشاٌیش لشاس ٔی

تٛا٘ذ ٞٓ دس ٌٛیـٛساٖ ٚ ٞٓ دس فشاٌیشاٖ صثبٖ فبسػی ثٝ دالیُ ٌٛ٘بٌٖٛ ٚ ٔتأحش اص ػٛأُ ٔتفبٚت  ٔی فیّتش

ای اص  ٔغفَٛ دس فبسػی ٘یض رّٜٛ ٞبی لبِجیِ ی تشویت ا٘زبْ ؿذٜ دس ایٗ پظٚٞؾ دس صٔیٙٝ ٞبی ٔلبعجٝ. ثبؿذ

 . ٕٞیٗ ٔؼأِٝ اػت

  یقالب یها بیترک یناهناسب از برخ ی استفادهدالیل . 2.2.2.4

٘بثزب اص ثشخی  ی دالیُ اػتفبدٜ ی ی ا٘ـبٞبی خٛد، دسثبسٜ اص ٔـبسوبٖ خٛاػتٝ ؿذ وٝ ثؼذ اص خٛا٘ذٖ دٚثبسٜ

اص ٘ظش خٛد . ایٗ دالیُ سا ثٝ ثغج ثٍزاس٘ذ ،ای ثب پظٚٞـٍش ٞبی لبِجی فىش وٙٙذ ٚ دس لبِت ٔىبِٕٝ تشویت

ٞبی لبِجی ٔـىّی ٘ذاؿتٝ ٚ تٟٙب ثؼذ اص تٛضیظ ٔغّت ٚ ثیبٖ وبسوشد  ٘ٛع اػتفبدٜ اص ایٗ تشویت ،ٔـبسوبٖ

ٞبی لبِجی ٚ  ی تشویت ٔٛضٛع تٛرٝ وشدٜ ٚ دسثبسٜٞبی لبِجی ثٛدٜ وٝ ٔـبسوبٖ ثٝ ایٗ  دسػت ایٗ تشویت

ی  ثشخی اص دالیُ ٔـبسوبٖ دسثبسٜ. ا٘ذ ٞبی خٛد ا٘ذیـیذٜدس ٘ٛؿتٝ (ػیؼتٕبتیه);ٔٙذ ٘ظبْدالیُ خغبی 

 :ٞبی لبِجی فبسػی ثٝ لشاس صیش اػت ثشخی تشویتاص ی ٘بٔٙبػت  اػتفبدٜ

ثب آٖ ؿشٚع وٙٓ ٚ استجبط ٔٙغمی آٖ ثب اْ سا ثؼذی ی ٌـتٓ وٝ رّٕٝ فمظ د٘جبَ ػجبستی آؿٙب ٔی (1

 .ٞبی پیـیٗ ٔذ ٘ظشْ ٘جٛد رّٕٝ

فٟٕٓ صشا ؿٕب فىش  ی ٔٗ اص ایٗ ػجبست ٔـىّی داؿتٝ ثبؿذ؛ ٕ٘ی وٙٓ اػتفبدٜ ٞٙٛص ٞٓ فىش ٕ٘ی (2

 .ٞبی پیـیٗ ٚرٛد داسد ی ٔٙغمی آٖ ثب رّٕٝ وٙیذ ٔـىّی دس ساثغٝ ٔی

ٞب دس ٔتٗ دسػت ٘یؼت؛ اٌش ایٗ  ربیٍبٜ ٔٙغمی ػجبستٌیشی تب ایٗ عذ دس ٔٛسد  ثٝ ٘ظش ٔٗ ػخت (3

 .ٞب ٔـىُ داس٘ذ عٛس ثبؿذ وٝ ثبیذ ٌفت خیّی اص ٔتٗ

ٔخالً )دیذٌبٜ اَٚ ٘ٛػی اػتشاف ثٝ ٘بثزب ثٛدٖ اػتفبدٜ اص تشویت ٔٛسد ٘ظش  ،ؿٛد عٛس وٝ دیذٜ ٔی ٕٞبٖ

ٞبی دْٚ ٚ ػْٛ، ثب دٚ اػتذالَ ٔتفبٚت، اكُ ٔؼأِٝ سا صیش ػإاَ  أب دیذٌبٜ ،اػت( «ٚالغ دس»یب « ثٙبثشایٗ»
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رب ٞٓ   دس ایٗ. فـبس٘ذ ٞبی لبِجی پبی ٔی اٍ٘بسا٘ٝ اص تشویت دلیك ٚ ػُٟ ی غیش ثشدٜ ٚ ٕٞضٙبٖ ثش اػتفبدٜ

« ٞبی لبِجی ثی تٛرٟی ثٝ ربیٍبٜ ٔٙغمی تشویت»یؼٙی  (1)تٛاٖ ٌفت وٝ ٔـىُ ٔغشط ؿذٜ دس ؿٕبسٜ  ٔی

ثٝ ٘ٛع ٍ٘شؽ  (3)ٚ  (2)ٞبی  دس عبِی وٝ دیذٌبٜ ،اٖ ثب آٔٛصؽ ٚ تٕشیٗ ثیـتش تب عذی ثش عشف وشدتٛ سا ٔی

ٟب سا تٛاٖ ثٝ ساعتی آ٘ ٌشدد وٝ ٕ٘یدلت والٔی ٚ ٔؼیبسٞبی كغت دس ٍ٘بسؽ ثشٔی ی ٘ٛیؼٙذٜ ثٝ ٔؼأِٝ

 . تغییش داد

 یفارس یها ترکیب ینازبانیوجوه ب. 3.2.2.4

ٞبی لبِجی فبسػی ػجبست اػت اص استجبط اعتٕبِی ٔیبٖ یبدٌیشی ٚ وبسثشد ایٗ  تشویتٔٙظٛس اص ٚرٝ ثیٙبصثب٘ی 

ی تأحیشات  ٔؼأِٝ. ٔـبسوبٖ اص اٍّ٘یؼی ٚ ٔیضاٖ دا٘ؾ ٍ٘بسؿیِ ٞبی اٍّ٘یؼی آٟ٘ب ٞبی لبِجی ثب ثشاثشٟ٘بد تشویت

دس . ؿٙبػبٖ لشاس داسد دیشصٔب٘ی اػت وٝ ٔٛسد تٛرٝ صثبٖ ،ٔخجت یب ٔٙفی صثبٖ دْٚ ثش صثبٖ ٔبدسی ٚ ثبِؼىغ

 وٙٙذ ثٝ ربی ٔغذٚد ٚ ػؼی ٔی  ا٘ذ ؿٙبػبٖ ٘یض ثٝ ایٗ ٟٔٓ تٛرٝ ثیـتشی ٘ـبٖ دادٜ ٞبی اخیش، ػجبست ػبَ

تش ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٞبی لبِجی ٚػیغ ٞبی لبِجی ثٝ صثبٖ ٔجذأ، آٟ٘ب سا دس تشویت وشدٖ ثبفت ثشسػی تشویت

 . تؼبٔالت ثیٙبصثب٘ی تغّیُ وٙٙذ

ٞبی ویفی، تالؽ ؿذ تب ثب رّت تٛرٝ ٔـبسوبٖ ثٝ ایٗ  پظٚٞؾ عبضش ٚ دس لبِت ٔلبعجٝ، دس ثٙبثشایٗ

. ٞبی لبِجی فبسػی ثٝ دػت آیذ تشی اص اثؼبد ٔختّف یبدٌیشی ٚ وبسثشد تشویتٚرٜٛ ثیٙبصثب٘ی، تغّیُ ربٔغ

 ٛرٝ ؿذٜٞبی لبِجی ت ٞبی ثیٙبصثب٘ی تشویت دس ؿٙبػبیی ٔتغیشٞب دس ثخؾ ویفی تب عذ صیبدی ثٝ ٚیظٌی

ی ٞٓ ٘ذاؿتٝ اػت، اػتفبدٜ ٞبی لبِجیِ فبسػی دس اٍّ٘یؼی ثشاثشٟ٘بد یؼٙی عتی دس ؿشایغی وٝ تشویت اػت؛

ِٚی ایٗ ثٝ ٞیش . ٔزوٛس تغّیُ ؿذٜ اػت دس فبسػی ثب ٍ٘بٞی ثٝ تأحیش اعتٕبِی ػذْ ٚرٛد ثشاثشٟ٘بدِ اص آٟ٘ب

ٞبی لبِجی یب ٔغذٚد ثٛدٖ ٍ٘بٜ آٟ٘ب ثٝ  ویتٚرٝ ٘جبیذ ثٝ ٔؼٙبی غفّت پظٚٞـٍشاٖ ٘ؼجت ثٝ ٚرٜٛ دیٍش تش

. ٌیشد ٞبی ٚالؼیت ٔذ ٘ظش لشاس ٕ٘یٝ ج٘بصبس ثشخی اص رٙ دس ٞش پظٚٞؾ، ثٝ. ٞبی ثیٙبصثب٘ی تّمی ؿٛد ٚیظٌی

اػت وٝ پظٚٞـٍشاٖ ثشای سػبیت   1ای ٞبی خٛدخٛاػتٝ ٔغذٚدیت ، رضٚپٛؿی اص ٚالؼیت ایٗ ٘ٛع صـٓ

دٞٙذ؛ پظٚٞؾ عبضش ٘یض اص ایٗ أش  بصی ٔٛضٛعِ تغمیك ثذاٖ تٗ ٔیػ ؿفبفیت دس سٚؽ ٚ ٔغتٛا ٚ ػبدٜ

ٚ اٍّ٘یؼی ( ی ٕٞیٗ پظٚٞؾ ثشٌشفتٝ اص پیىشٜ)ٞبی لبِجی فبسػی  ثشخی اص تشویت. ٔؼتخٙب ٘جٛدٜ اػت

وٝ فبلذ ثشاثشٟ٘بد ٔؼتمیٓ دس صثبٖ دیٍش ٞؼتٙذ دس ( 2010)ٚالس ٚ اِیغ  -ی ػیٕپؼٖٛ ثشٌشفتٝ اص ٔغبِؼٝ)

 .ا٘ذ ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ (6)رذَٚ 

 

 

 

                                                 
1
. delimitations 
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 ٞبی لبِجی فبلذ ثشاثشٟ٘بد ثشخی اص تشویت. 6رذَٚ 

 های انگلیسی ترکیب

 هستقین در فارسی بدوى برابرنهاد

 های فارسی ترکیب

 هستقین در انگلیسی بدوى برابرنهاد

By virtue of 

By way of explanation 

For that matter 

For the most part 

For what it is worth 

In due course 

So to speak 

That is all to the good 

To sum up 

 اص رّٕٝ

 ثذاٖ ٔؼٙب

 ی ػُٕ پٛؿیذٖ ربٔٝ

 صشا وٝ

 صٝ ثؼب

 دس ایٗ ٔیبٖ

 

٘جٛد یه تشویت لبِجی ثب  ،دس ٚالغ ،ثشای یه تشویت لبِجی اػت وٝ ٔٙظٛس اص ٘جٛد ثشاثشٟ٘بد الصْ ثٝ روش

تٛاٖ ثٝ ٘غٛی دس صثبٖ  سا ٔی( 6)ٞبی رذَٚ  ٔـبثٝ اػت ٌٚش٘ٝ ٞش یه اص تشویتٞب یب ػبختبس یب وبسوشد  ٚاطٜ

ثشای یه تشویت لبِجی « ثشاثشٟ٘بد»ْ ثشای ایٗ وٝ ٔفٟٛ. ٞبی لبِجی دیٍش ثیبٖ وشد، أب ٘ٝ ثٝ كٛست تشویت

یٗ پظٚٞؾ دس ای ٔٛسد ثشسػی  ٞبی لبِجی اػتخشاد ؿذٜ اص پیىشٜ تش ؿٛد دس ادأٝ صٙذ ٕ٘ٛ٘ٝ اص تشویتسٚؿٗ

 .آٚسدٜ ؿذٜ اػت( 7)دس رذَٚ  ،اٍّ٘یؼی ٞؼتٙذ ٞبی ٔؼتمیِٓ وٝ داسای ثشاثشٟ٘بد
 

 ٔؼتمیٓ اٍّ٘یؼی داس٘ذ  ٞبی لبِجی فبسػی وٝ ثشاثشٟ٘بد ثشخی اص تشویت. 7رذَٚ 

 انگلیسی فارسی

 On the other hand اص ػٛی دیٍش

 It is obvious that ثذیٟی اػت وٝ

 According to ثش عجك

 In other words ثٝ ػجبست دیٍش

 In my opinion ثٝ ٘ظش ٔٗ

 In addition ػالٜٚ ثٝ

 In fact دس ٚالغ

 By and large وٓ ٚ ثیؾ

 Point of view ٘ظش ٘مغٝ
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 گیری نتیجه. 5

ؿٙبختی ثش سٚی ٘ٛؿتبس فبسػی آغبص ؿذ ٚ  ساٜ ثشای ا٘زبْ ٔغبِؼبت ػجبست ٌـٛدِٖایٗ پظٚٞؾ ثب ٞذف 

ٞبی لبِجی ٘ٛؿتبسی فبسػی ٚ ػبصٚوبسٞبی دخیُ دس  ٞبی تشویت پشداختٗ ثٝ ٚیظٌی ،ی اكّی آٖ ٔؼأِٝ

ثذیٗ . ثب ویفیت ٔتٖٛ ٍ٘بسؿی فبسػی ثٛدٜ اػت ، ٔیضاٖ ٕٞجؼتٍی آٟ٘بیبدٌیشی ٚ وبسثشد آٟ٘ب ٚ ٕٞضٙیٗ

تٛاٖ دس  ٞبی اكّی ایٗ پظٚٞؾ سا ٔی یبفتٝ. ٞبی ویفی اػتفبدٜ ؿذ ای ٚ ٔلبعجٝ ٞبی پیىشٜ اص دادٜ ،ٔٙظٛس

 :ٔٛاسد صیش خالكٝ وشد
. ؿٛد ٞبی لبِجی فبسػی یىؼبٖ ٘یؼت ٚ تفبٚت ٔؼٙبداسی ٔیبٖ آٟ٘ب دیذٜ ٔی ثؼبٔذ وبسثشد ا٘ٛاع تشویت (1

ی  دٞٙذٜ ػبٔبٖ»ٞبی لبِجی  ثؼبٔذ، ٚ تشویت، ثیـتشیٗ «ثیبٖ ٔٛضغ»ٞبی لبِجیِ  دس ایٗ ٔیبٖ، تشویت

 .ا٘ذ وٕتشیٗ ثؼبٔذ سا داؿتٝ« ٌفتٕبٖ

ٞبی لبِجی فبسػی ٚ ٔیضاٖ ٟٔبست ٍ٘بسؽ ٘ـبٖ  ٕٞجؼتٍی ٘ؼجی ٔیبٖ ویفیت اػتفبدٜ اص تشویت (2

ٞبی لبِجی ٚ ٟٔبست ٍ٘بسؽ ٌٛیـٛساٖ  ی ٔؼٙبداسی ٔیبٖ ویفیت اػتفبدٜ اص تشویت دٞذ وٝ ساثغٝ ٔی

ٞبی لبِجی ٚ ٟٔبست  ایٗ دس عبِی اػت وٝ لٛت ٕٞجؼتٍی ٔیبٖ ثؼبٔذ تشویت. داسدفبسػی ٚرٛد 

ٞبی  دٞذ وٝ ثؼبٔذ ثبالی اػتفبدٜ اص تشویت ایٗ ٘ـبٖ ٔی. تش اػت ٍ٘بسؽ ثٝ ؿىُ ٔؼٙبداسی پبییٗ

ا٘زبٔذ ٚ ػٛأُ دیٍشی دس ایٗ ویفیت دخیُ ٞؼتٙذ وٝ  لبِجی ِضٚٔبً ثٝ استمبی ویفیت ٍ٘بسؽ ٕ٘ی

 . ٞبی آیٙذٜ ٔٛسد ثشسػی ثیـتش لشاس ثٍیش٘ذ ظٚٞؾثبیذ دس پ

دس ٔتٖٛ  ٔـبسوبٖ ػجبستٙذ اص تىشاس صیبد آٟ٘بٞبی لبِجی اص ٘ظش  دالیُ ثؼبٔذ ثبالی ثشخی تشویت (3

ٞبی لبِجی ٔضثٛس؛ تأحیش  ؿخلی ٘ٛیؼٙذٜ ثٝ تشویت ی ػبْ یب تخللی؛ ػاللٝ ٌفتبسی یب ٘ٛؿتبسیِ

ٔؼتمیٓ دس اٍّ٘یؼی؛ ٚ  ٚ ػیبق ٔتٗ؛ ٚرٛد ثشاثشٟ٘بدِثشدٖ سػٕیت  ٞبی لبِجی دس ثبال تشویت

 .ٞب ٘ذاس٘ذ تشویت ٞبیی وٝ استجبط ٔؼتمیٕی ثب ٚیظٌی لبِجی ثٛدِٖ ػّت

ٞبی  ٞبی لبِجی اص ٘ظش ٔـبسوبٖ ػجبستٙذ اص پشٞیض اص ػجبست دالیُ ٔغفَٛ ٔب٘ذٖ ثشخی اص تشویت (4

فبسػی؛ ٚ ػذْ  ٞبی غیش پشٞیض اص ػجبست٘ٛیؼی؛  ای؛ پشٞیض اص ٘خش ٔتىّفب٘ٝ ٚ تٕبیُ ثٝ سٚاٖ وّیـٝ

 .ٞبی ادساوی ٚ تِٛیذی ثشلشاسی استجبط ثیٗ ٟٔبست

ی  دس ٔیضاٖ ٚ ؿیٜٛ ،ٞبی لبِجی فبسػی آیذ ثٛد یب ٘جٛد ثشاثشٟ٘بد اٍّ٘یؼی ثشای تشویت ثٝ ٘ظش ٔی (5

ٞبی  تشویتتٛاٖ دس ثؼبٔذ ٘ؼجتبً ثبالی  ایٗ ٘مؾ سا ٔی. ٞبی لبِجی فبسػی ٘مؾ داسد اػتفبدٜ اص تشویت

ٌیش ؿذٖ آٔٛصؽ  ؿٛد ایٗ ٔؼأِٝ ثب ٕٞٝ ثیٙی ٔی پیؾ. لبِجی داسای ثشاثشٟ٘بد اٍّ٘یؼی ٔـبٞذٜ وشد

تش ؿٛد ٚ تأحیشات ٔخجت ٚ ٔٙفی سً٘ صثب٘بٖ دس آیٙذٜ پش اٍّ٘یؼی ٚ استمبی ػغظ دا٘ؾ اٍّ٘یؼی فبسػی

 .بؿذثیـتشی ثش ویفیت ٘خش فبسػی ٚ ٟٔبست ٍ٘بسؽ ٌٛیـٛساٖ ایٗ صثبٖ داؿتٝ ث
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ٞبی لبِجی  ثٙذی ٚ تذسیغ تشویت تٛا٘ذ ثؼتش ٔٙبػجی ثشای ؿٙبػبیی، عجمٝ ٞبی پظٚٞؾ عبضش ٔی یبفتٝ

ٞبی ا٘زبْ ؿذٜ ٘ـبٖ  ثشسػی. وبسٌیشی آٟ٘ب تٛػظ ٌٛیـٛساٖ ٚ فشاٌیشاٖ صثبٖ فبسػی ثبؿذ فبسػی ٚ ثٝ

ٞبی لبِجی فبسػی  جیت تشویتی ٟٔبست ٍ٘بسؽ اٍّ٘یؼی افشاد ثشای تخ تٛاٖ اص دا٘ؾ ٚ پیـیٙٝ دٞذ وٝ ٔی ٔی

ٞبی لبِجی  تٛاٖ ٌفت وٝ ثشخی اص ا٘ٛاع وبسوشدی تشویت ٞب ٔی اػبع ایٗ یبفتٝ ٕٞضٙیٗ ثش. ثٟشٜ رؼت آ٘بٖ

فبسػی ثٝ ِغبػ ضشٚست فٗ ثیبٖ ٚ تأحیشٌزاسی ثشای ویفیت ٍ٘بسؽ فبسػی اص اِٚٛیت آٔٛصؿی ثبالتشی 

وبسٌیشی  ؿٙبػی فبسػی ثشای تؼشیف ٚ ثٝ ش ٔغبِؼبت ػجبستتٛاٖ اص ٘تبیذ ایٗ پظٚٞؾ ٚ دیٍ ثشخٛسداس٘ذ ٚ ٔی

 .ٞبی لبِجی اػتفبدٜ وشد ثٙذی تشویت ٞبی اسصیبثی ثٝ ٔٙظٛس اِٚٛیت صبسصٛة
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