
 معاصر یدر فارس  یکاربرد  نینامع  یها ساخت

 (سدنب، هر ان، اررانشنبسی، دانشابه بواللیدکتری بببندویتۀ آ)دانش  1فام مشکینمهرداد  
 (سدنب، هر ان، اررانشنبسی دانشابه بواللیاستبد بببن)   2کهننغزگویمهرداد  

 1401 پاییز ، تاریخ انتشار:1/9/1401، تاریخ پذیرش: 30/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 

   

دعبصهر    ی در بببن فبرسه   ن« د نبدع   ی هب »سهبی،   ی کبربرد   ی دعنبهب   ی لژ هش، بررسه   ن ر ه ف ا   چکیده: 
[ NPi=i[X] … (Ɂajab) (če)]   ن د دعبصهر، سهبی، نبدع   ی اسه،  در فبرسه   ی ابدنظر دسهتور سهبیت 

سههبیه،، در    ن ر   الم ه بر ا کنه  ی د   ی را ردزگهذار   ‘ ی ر د   ’تحق  ‘ ی ر ر ’تقه    ‘، ی   ده ’تهأک ی کهبربرد   ی دعنهبههب 
 (ye)]   ‘، ی   د ’تأک  ی بب دعنب  j[seni[X] (ye)] ی کبربرد   ن د نبدع   ی هب سههبی،  ی فبرسهه   ن د ره اب ببب   ن ر ا 

[X]NPi ]  ی ر د ’تحق   ی بب دعنب ،‘ [ye/yak [X]NPi=i  ]   ی ر ر ’تق    ی بب دعنب ‘    [yak [X]APi ]    ی بب دعنب  
 یکهبربرد  ی ههب در نقش (  (yak) ک رهَ (   ye)    ره (،  i)=  ی )=  ن د نهبدع   ی ههب  جود دارنه   نشههبنه    ‘ ی   ده ’'تهأک

  ی دارا   ‘ ی ر د   ’تحق   ‘ ی ر ر ’تقه    ‘، ی   ده ’تهأک  ی کهبربرد   ی دعنهبههب   ی دعنهب که  در ردزگهذار   ن ر به  ا   برانه ؛   ده تد 
  ن ر ندت  البم اسهه، ک  ا   ن ر ذکر ا   ن د یود هسههتن    هرچن   ی دسههتور   ی نسهها، ب  هرتب   ی شههتر د ب   رش ر د 

دارنه    در    ی تر کم   رش ر د   ‘ ی ر د نسههاه، به  نقش ’تحق   ‘ ی ر ر   ’تقه    ‘ ی   ده ’تهأک  ی ههب ههب در نقش نشهههبنه  
  ی کهبهش انرژ   ی   در نقش بعه    ی ج ر ته ر   ی   ده تول   ی شههه   انرژ   ش ر د  نقش ا ل افزا   ی ردزگهذار 

ببم  بریط هم   ی گفتبر  ۀ در د اب ل   ی دعبصهر، بخشه   ی فبرسه   ی دنظور بررسه قبب  دشهبه ه اسه،  ب    ی ج ر ت ر 
 (HAMBAM  دتشههد  اب ،) ی ررسههر د غ  ۀ   من  دصههبحا  ق  د دق   31د    ب    ی رسههر   ی سههخنران   ک ر  

  آقهبی (   حهبج 1395درده بود )موبهک،    ش د که  لوب   ی کتهبب انتر   د    الم ه بر آن    قه  د دق   40ده    به  
  ن« د »نبدع   ی هب نشهبن    ری آ ا   ی هب   د شه ن   تحل    ه ر لژ هش برگز   ن ر ا   ۀ در د النوان ل (، ب  1330 ،، ر )ه ا 

   (praat)افزار لَر   اب نرم   ی ر د گ بهب بهره   ی گفتهبر   ۀ در د را در ل   ی کهبربرد   ن د نهبدع   ی ههب دوجود در سهههبیه، 
   م ر ا دس، داده ب   6/ 0/ 08

   ی فبرس  ، ری گرا نقش  ، ی دستور سبیت   ، ی کبربردشنبس    ، د تد   ن، د نبدع ها: کلیدواژه 
 
1. m.meshkinfam@alumni.basu.ac.ir 

2. mehrdad.kohan@basu.ac.ir 

  نورسن ه دسئول 
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 مقدمه    1
)برای دثبل  3شههون کبر برده دیهبی اسههری ب در ارتابط بب گر ه 2  »نبدعدن« 1اصههطمحب  »دعدن«

بب    برای دخببب   5(  درجع گر ه اسری »دعدن« اغلب برای گورن ه دشخص2006     2004، 4ا 
ک  دعرواًل برای گورن ه دشهخص اسه،، برای  آشهنبسه،  ادب، درجع گر ه اسهری »نبدعدن« درحبلی

ری »نبدعدن دشهخص« نبم دارد  گبهی درجع ارن گر ه اسهری  دخببب نبآشهنبسه،؛ ارن نوع گر ه اسه 
 هبی اسری، »نبدعدن نبدشخص« هستن  اس،؛ ارن قاد  گر ه  6برای گورن ه ندز نبدشخص

بببن ردزگذاری دیدر  را  دفهوم  د   ارن  دتفب تی  بببنی  اددبنب   نرون ،  هبی جهبن  برای  کنن ؛ 
ار لب بببن کلر   7هبی  ترتدب  بببنی  اددبنب   اب  »نبدعدن«  »دعدن«    دفبهدم  ردزگذاری  ،  8هب برای 

تعررف  جرل  9حرف  تددۀ  دقببل 10،  حبل،  نظبم  فعلی11ای ،  دطببقۀ  لسون هبی  لسون هبی    12،    
 ( 2006:66، 15  کوتوا 14برن  )هبرن  بهره دی 13 صفی

 yek/ye(«   »رک/ر      =ی )i=(«، »=ی )yek/yeهبی »رک/ر  )در فبرسی دعبصر، نشبن 
… =iررش   کنن   ابلحبظ تبررخی، »رک«   »=ی« هم(« نقش ردزگذاری دفهوم »نبدعدن« را ارفب دی

( 2008:310)  20لب ل ( 1911،  19؛ لمتز 1977،  18؛ برنر 1930،  17دن؛ سبل1919،  16هستن  )فدلو  
 نربر : ( در برر بببدی 1ارن ررشۀ دشترک را درقبلب شد  ) 

 
             

1. Definite            2. indefinite 

به  .3 جای اصطالح »نکره« از اصطالح »نامعین«  جای اصطالح »معرفه« از اصطالح »معین« و بهدر این پژوهش، 

کند، اما این مسئله  زیرا، هریک از دو اصطالح »نامعین« و »معین«، اصطالح دیگر را به ذهن متبادر می  ایم. بهره برده

 در مورد دو اصطالح »معرفه« و »نکره« صادق نیست. 
4. B. Abbott           5. specific 

6. non-specific           7. Languages of Europe 

8. word order           9. article 

10. sentence stress          11. case opposition 

12. verbal agreement suffix        13. adjectival suffix 

14. B. Heine           15. T. Kuteva 

16. D. C. Phillott          17. C. Salemann 

18. C. J. Brunner          19. J. T. Platts 

20. D. Paul 
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                                                          aiva    'رک'                                                   
  فبرسی ببستبن

                                                       ēv/ēvak 'رک'                                              

                                    yek/ ēv 'رک'                                    ē 'نبدعدن'                        
                     فبرسی ددبن    

  

           yek 'ال د رک'                      yek 'نبدعدن'      -i 'نبدعدن'                -i 
  فبرسی دعبصر   'تخصدص نبدعدن'

ی« در زبان فارسی -سیر تحول »یک« و » -1شکل   

دعنبی ال د »رک« بوده   نقش بدبن در فبرسهی ببسهتبن ب  'رک'  aivaالات ، براسهبس ارن شهد  کلرۀ  
اس،  ادب، در اقع ارن النصر بببنی در فبرسی ببستبن نقش »حرف تعررف  دفهوم »نبدعدن« را ن اشت 

  (1400کهن،  فبم   نغزگویکرده اس، )دشددنبر نقش »ال د« ارفب دینبدعدن« را ندز الم ه
ب لژ هش دح  دی  سبی،هبی  لردایت دعرفی  فبرسی  در  کبربردی«  »نبدعدن  ادب  هبی  ان ، 

هبی کبربردی سبی، »نبدعدن« توافق نظر ن ارن    تفب    هب بر سر تع اد   انواع نقشرک اب آن هدچ
نریسبی، دشخص  دستوری«  »نبدعدن  بب  را  کبربردی«  »نبدعدن  رک  هبی  لژ هش  ارن  کنن   
سبی،بن تقسدم اب  ج ر   براسبس  رژگیی  کبربردی،  نبدعدن  سبی،هبی  ارن  آ اری  در هبی  هب 

ب  سبیتی  دستور  دی مبرموب  بررسیدس،  براسبس  دعنبهبی  ده    ردزگذاری  نابرن گبن،  هبی 
 هبی جهبن من ان لربسبد  ندس، هبی »نبدعدن« در بببن  سدلۀ سبی،کبربردی ب 

ب  ر ردردهبی سبی،اکنون، لژ هشاران بدش اب د  ده  ا ای  بندبد ب  بببن توج   رژه س، ک  
لددبف 2001،  3؛ کراف،2005،  2؛ النابکر2006،  1ان  )برای نرون  گل برگ داشت  (    1987،  4؛ 

ان  )برای دثبل  هب   تغددرا  بببنی بهره بردهدنظور دطبلعب  گونبگونیهرچندن ایدرًا اب ارن ر ردرد ب 
بررم   ابدنظر  (  در ارن لژ هش ندز اب اصطمح سبی، بهره دی2008،  6؛ هدلرر 2003،  5هلرن 

 
1. A. E. Goldberg           2. R.W. Langacker 

3. W. Croft             4. G. Lakoff 

5. W. B. Hollmann           6. M. Hilpert 
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 کندم  هبی »نبدعدن« کبربردی را در فبرسی دعبصر دعرفی دیدستور سبیتی سبی،
بر بخش حبضر )دق د (، دارای شش بخش درار ندز اس،  بخش د م، دتعلق  ارن لژ هش الم ه

دس دابنی  بخش سوم،  در  اس،   لژ هش  لدشدنۀ  مهبرم،  ب   بخش  اس،   تشررح ش ه  تور سبیتی 
هبی نبدعدن در فبرسی دعبصر، در بخش  دعرفی ر ش انجبم لژ هش ایتصبص دارد  توبرع سبی،ب 

ان    هبی نبدعدن کبربردی فبرسی دعبصر دعرفی ش هلنجم ارائ  ش ه اس،  در بخش ششم، سبی،
 ربب   گدری لبربن دیدرنهبر،، ارن لژ هش بب نتدج 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ    2
هبی دسهتوری  بور ک  در بخش قا  ذکر شه ، بریی لژ هشهاران دعنبهبی کبربردی برای نشهبن هربن

الله، کراود ف هههب به  منه  دورد اب ارن »نهبدعدن« فهبرسههی دعهبصههر قهبئه  هسههتنه   در ارن بخش به 
 شود هب اشبره دیلژ هش
گون  »ی« در انتهبی صف،  شود   ی دعتق  اس،، ارن»ربی تعجب« ذکر دی  نامۀ دهخدالغتدر  

دی صبحب  تعجای  قول  اب  العجمآر     دیارن  براهین  نق   درصورتی گون   ندز  ربء  »ارن  ک   کن : 
(  دعر ف   دجهول بودن 4تب:  دخببب ببش ، دعر ف اس،«؛ دبنن  م  درد بشتی! )دهخ ا، بی

بود، رعنی لر یوان ه   کن : »اگر حرک، دبقا  »ی«، کسرۀ یبلصگون  تشررح دی»ی« را دهخ ا ارن
شود، »ی« دعر ف ببش ؛ مون تدر   شدر   تق رر   غدره   اگر کسرۀ دبقا  آن یبلص نابش ، رعنی 
لر یوان ه نشود، »ی« دجهول اس،؛ مون تدغ   دررغ  ربئی ک  دبقا  آن دفتوح ببش ، ن  دعر ف  

ن  دجهول« )دهخ ا، بی ببش  گفت  شود  2تب:اس،    بهتر  ادب، شبر   ب  صف، دتص   (   ارن »ی« 
بربودن    احتربل بربد دنظور دهخ ا اب »دعر ف«   »دجهول« تدد شود   ن  صف، تعجای  ب دی 

 ده  ناودن ارن نوع کبربرد »ی« اس،  ادب، هدچ شواه  الدنی اب تدد  ارائ  نری
نبدن «  دی( ارن »ی« را »ربی اسلوب تعجب  1393الرسول   یورابنی )ب  هردن صور ، ابن

گدری  آ رن  تب ابراب تعجب شبالر را بب بهره دنظور تشررح اظهبرا  یود بد، »دهرداد ا ستب« را دی  ب 
 اب ارن النصر بببنی نشبن دهن : 

 سرگشت  م  فرربدی   یوندن م  ناردی اس،  در الرصۀ ان رشۀ دن بب ک  توان گف،
 (97:1382)اس ی،  

ههبی »ب دی آده    تنه ی رفه،« ز قهبئه  هسههتنه    نرونه هرچندن، برای ارن »ی« نقش تهأکده ی ند
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دهنه   ارن رهبء  ( را ارائه  دی160:  1993(   »کاوتر، ب دی لر اب کرد« )حلری،  35: 1363)دعدن،  
داننه ؛ اگرمه ، دعدن    نهبدنه    کهبربرد آن را در ارن نقش تنههب بهب »قده « دیرا »رهبی تهأکده  قده « دی

 « ندستن  حلری قبئ  ب  مندن نقشی برای »ی
کن ، ارن س  نقش  ی« ذکر دی-تعادر  ی برای لسون  »( ندز س  نقش کبربردی را ب 2008لب ل )
 الابرتن  اب: 

 ( در برر  1الف( ربی تصغدر رب تحقدر: دبنن  کلرۀ »النداوتی« در نرونۀ )
 ب( ربی تعظدم برای احترام: دبنن  کلرۀ »لدغراری« در شبه  برر: 

  (1919:133دار  )فدلو ، را لرده  ی شود لدغراردی  ی  النداوت 1
 اس،   'ک  دندب'دعنبی « ک  ب یپ( ربی تأکد : دبنن  کلرۀ »البلر

اشبره  هدچ  ب   رژگیلب ل  کبربرد  ای  بب  آن  تفب    »ی«    کبربرد  نوع  ارن  بببنی  یبص  هبی 
 کن    تنهب ب   جود مندن دعنبهبری قبئ  اس،  اش نریدستوری

االم ه )بر  دبهوتدبن  نشبن 1378رن،  کبربردی  دعنبهبی  ب   اشبره (  فبرسی  در  »نبدعدن«  هبی 
توان  ی« را دی–ی/رک      -ی« رب ترکدب »ر       –دارد؛ لسون  »کن    ی در ارن راستب اظهبر دیدی 

 ب  اسبدی قبب  شربرش جرع افز د   دعنبی »من « را القب کرد، دبنن : 

   )ر ( دانشجوهبئی2

رسهبنن    ی« بب اسهبدی غدر قبب  شهربرش بدبرن ، دفردبودن را دی–ی/ رک      –)رک(   ر       اگر »ر   
رسهبن   بب قراردادن ارن ی« بب اسهبدی غدرقبب  شهربرش بدبر ، دعنی »من « را دی–اگر فقط لسهون  »

رر هبی بلسهون  لس اب اسهبدی غدرقبب  شهربرش جرع ب  انواالی اب آن اسهم اشهبره یواه  شه   نرون 
 نربرن :ارن دوارد را بببدی

 ئی(-  ر  قهوه )3
 ئی-  قهوه 4
 ئی-هب-  قهوه 5
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النوان جزئی ک  تأکده  بر کدفد، دارد، اشههبره  ( ب  کبربرد »=ی« ب 2003) 1در هردن راسههتهب، لراتن
 ر د:کبر دیدارد؛ کلرۀ »م « هردش  بب »=ی« ب کن    ی اظهبر دیدی

 'درد یوبی اس، '  دردی اس، ب  دعنبی  6  
 'کتبب یوبی 'ب  دعنبی     م  کتببی7

ههبی »نهبدعدن« در ببهبن گدری اب نشهههبنه ه ههب دال بر ردزگهذاری دعنهبههبی کهبربردی بهب بهرارن لژ هش
هب  فبرسههی هسههتن   دعنبهبی کبربردی بدشههتر یبص گونۀ گفتبری بببن هسههتن ، ادب در ارن لژ هش

رهک اب ههب  جود دارد  بنهببرارن، در هدچههبی آ اری ارن نوع سهههبیه،فقه ان لددرۀ گفتهبری   تحلده 
عدن دسههتوری«   »نهبدعدن کهبربردی«  ههبی »نهبدالهذکر تفهب   ببهبنی بدن سهههبیه،ههبی فوقلژ هش

هبی »نبدعدن«  هبی کبربردی سههبی،شههود  هرچندن، بر ر ی تع اد، اسههبدی   نقشدشههبه ه نری
هب تبکنون توافق نظر  جود ن ارد، ب  ارن دعنب ک  اصطمحب  دتفب تی برای نبدد ن ارن دس، سبی،

هبی  گدری اب لددرۀ گفتبری   تحلد ه کبر رفت  اسه،  بریمف ارن دطبلعب  در ارن لژ هش، بب بهرب 
هبی کبربردی ارائ  یواه  شهه    هبی »نبدعدن« در ارفبی نقشهبی آ اری سههبی،بسههت آ اری، هم
ههب دسههه، یواهدم رهبفه،  در گهذاری ارن نوع سهههبیه،ههب   نهبم بنه ی اب نقشرهک جرع به   هرچندن، 

 لردابرم بخش بع ، ب  دعرفی دستور سبیتی دی

 ی دستور ساخت    3
بندبد ک    جود ن ارد؛ بلد ، تربم ر ردردهبی سهبی،  2درحبل حبضهر تنهب رک نظررۀ دسهتور سهبیتی

    3انه ، نوالی دسههتور سهههبیتی نهبم دارنه  )ههبفرندفهوم سهههبیه،   دفهبهدم بندهبدرن آن را لهذررفته 
 نبدد    5توان ارن ر ردردهب را یبنوادۀ ر ردردهبی سبیتی(  بنببرارن، دی4: 2011،  4ترابدال

ببب سطوح  هرۀ  در  سبیتی،  دستور  سبی،،  ابدنظر  اب  دنظور  هستدم   دواج   سبی،  بب  نی 

 
1. A. K. S. Lambton         2. Construction Grammar 

3. T. Hoffmann           4. G. Trousdale 

5. constructionist approach      
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نقشجف، رب  دعنبهب  صور     )گل برگ،  هبی  اس،  دتعبرف  ذهنی  کبربردی  (؛  5:  2006هبی 
کن ؛ بنببرارن،  را ندز رک دشخصۀ دردز سبی، دعرفی دی  2( آهنگ 1993)  1بلوم-بر ارن،  الدربالم ه

 شود  ندز دی  4دبنن  تدد  3هبی نواری سبی، شبد   رژگی
صور  رک فهرس، یرر   جود ن ارن ؛ هب در ذهن گورشور ب هب   در اقع برحواره ارن سبی،

را تشدد  دیبلد ، شاد  (  در هردن 262-265:  2004،  5دهن  )کراف،   کر ب ای سبیتبردن  
 دارن :( اظهبر دی216: 1996) 7  لراری،  6راستب، دبردلدس 

نقش  -دعنب-هبی صور ربربنار فهرستی اب دجروال »در دستور سبیتی، دستور ن
هبی دستوری تنهب براسبس لدچد گی در نی دتربرز  اس، ک  در آن کلرب  اب سبی،

هب غدر سبیتبردن  ندس،؛ بلد ، دبنن  رک نقش  اس، تب  شون   فهرس، سبی،دی 
ب  رد رار   8دراتایرک فهرس، یرر   النبصر در ارن فهرس، اب بررق ارث سلسل 

 شود «ر ارتاببن  ک  شبد  الاوهبی کم   بدش کلی دید

هبی »نبدعدن کبربردی« را  گدررم تب سبی،در ارن لژ هش، اب دفبهدم دستور سبیتی کرک دی
- دعنبی نبدعدن-هبی »صور  نبدعدندر فبرسی دعبصر دعرفی   بررسی کندم  ب  ارن دعنب ک  جف،

 دس، دهدم  »نبدعدن« کبربردی را ب  هبی رژگی نواری« سبی،-دعنبی کبربردی نبدعدن

 روش انجام پژوهش    4
هبی ردزگذار دفهوم »نبدعدن« را در فبرسههی دعبصههر نوشههتبری    در ارن لژ هش، ابت ا توبرع نشههبن 
دسهه،  هبی »نبدعدن« ب دنظور ارائۀ تصههورری ر شههن اب سههبی،گفتبری براسههبس لددرۀ دنتخب ب 

بودن لددرۀ گفتهبری، اب ارن لددره برای  دلده   دردسههترس دهدم  سههرس، در فهبرسههی دعهبصههر به دی

 
1. R. Vӓlimaa-Blum          2. Intonation 

3. prosody             4. stress 

5. D. A. Cruse            6. L. A. Michaelis 

7. K. Lambrecht            8. hierarchical inheritance  
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بررم؛ بررا، دعنبهبی کبربردی بدشهتر دخصهوص گونۀ گفتبری  هبی کبربردی بهره دیاج نقشاسهتخر
ههبی »نهبدعدن« ردزگهذار ههبی آ اری نشهههبنه   دلده  د م ارنده  بهب  جود لددرۀ گفتهبری تحلده  هسههتنه 

شهود آرن ، در فبرسهی دعبصهر دحقق دیحسهبب دیدعنبهبی کبربردی ک  بخشهی اب  رژگی سهبی، ب 
هبی »نبدعدن دسههتوری«    توان بدن سههبی،بور اللری دیهبی آ اری ب گدری اب ارن تحلد ه   بب بهر

 »نبدعدن کبربردی« تربرز گذاش، 
هبی آ اری تدد  در بست تررن همبر هستن   دهمهبی کبربردی تدد هبی »نبدعدن« در نقشنشبن 

 4  کدفد،  اک   3، بلن ی ص ا 2دررش، 1ان  اب: برر بری هبی انالدسی، هلن ی   فبرسی الابر  بببن
هدست 51:  1986،  5)بدَرن  ل  دهم15:  1970،  6؛  دررش  برر بری    ادب،  تددۀ  بست تررن هم(؛  هبی 

شنبیتی بلن ی ص ا بر درک شند اری تدد  اثر  بستۀ صو  النوان هم اژگبنی هستن    ش   انرژی ب 
بستۀ ش   انرژی ب  درک  هب، دبنن  ر سی همبببن(، ادب در بریی  765:  1955،  7تری دارد )فرای کم

هم درار  ب   نسا،  بببن  در  دیبست تدد   شبربنی  کرک  )کراببسزکهب  هردبران،    8کن     2014   )
بستۀ دررش  ( ندز در بببن فبرسی بر هم1391 رژه هستن ؛ صبدقی )هبی تدد  بببنبست بنببرارن، هم

دی تأکد   تدد   درک  ارن  برای  در  نقشکن    آ اری  تحلد   ب   برر بری  ندز  کبربردی  لژ هش  هبی 
هبی »نبدعدن« هبی آ اری نشبن کن ؛ بنببرارن، تأکد  تحلد هبی »نبدعدن« کرک من انی نری نشبن 

هب را بب  هب در درجۀ ا ل بر ر ی دررش   د م بر ر ی ش   انرژی اس، تب بتوان ددزان آندر سبی،
نرم بهره  اب  لَر   گدری  انرژی نشبن   6.0.08افزار  هبی »نبدعدن« در نقش بب ددزان دررش   ش   

دهدم تب  هبی »نبدعدن« را ارائ  دینشبن   9نابش، هبی آ اری، بدفدستوری دقبرس  کرد  در تحلد 
ببشن   در بدفبست بدشتر هم قبب  استخراج  آ اری  دهن ۀ ش    نابش،، یط بردرنگ نشبن هبی 

 ردن بدف نابش، قبب  دمحظ  اس،  انرژی   ددزان دررش در لب
حاجی آقا  در ارن لژ هش، فبرسی دعبصر دارای د  لددرۀ گفتبری   نوشتبری اس،؛ د  کتبب  

)ب  صبدق ه ار،  بود(    1330قلم  مرده  لوطیش  که  )  انتری  موبک  صبدق  لددرۀ  1395نوشتۀ   )

 
1. pitch            2. duration 

3. loudness           4. vowel quality 

5. M. E. Beckman         6. I. Lehiste 

7. D. B. Fry          8. A. Chrabaszcz 

9. spectrum 
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دی تشدد   را  فبرسی  بببن  اب  د ره  ارن  لددرۀ1دهن نوشتبری  االظم  بخش  لژ هش،       ارن  گفتبری 
اب لر ژۀ دشترک » سدنب اس، ک   « دانشابه ببدارگ آلربن   دانشابه بواللی HAMBAMدستخرج 

دواد بببنی دورد استفبده   2  دهن  درحبل انجبم اس، برر نظر دکتر جفری هدگ   دکتر دحر  راسخ
اس، ک  بب استفبده   هبی غدررسریدقدق  دصبحا   40دقدق  سخنرانی رسری      31اب ارن لر ژه شبد   

 ان  ، دستن سببی ش ه5.1 3لنافزار ایاب نرم 

 معاصر   ی در فارس   ن ی نامع   ی ها ساخت   ع ی توز    5
دعبصر   ی   سرس در فبرس   ی دعبصر نوشتبر   ی در فبرس   ن د نبدع   ی هبسبی،  ع ربخش، ابت ا ب  توب   ن ر در ا 

    م رلرداب ی د   ی گفتبر

 ی معاصر نوشتار   ی در فارس   ن ی نامع   ی ها ساخت   ع ی توز    1- 5
گدری اب سهه  نوع نشههبنۀ دسههتوری ردزگذاری  در فبرسههی دعبصههر نوشههتبری دفهوم »نبدعدن« بب بهره 

تفددک شهواه ی (  در برر ب yek … =iرک     =ی ) -3(   i==ی ) -2(، yekرک ) -1شهود؛  دی
 دهدم:را اب لددره ارائ  دی

 («:yekالف( کبربرد حرف تعررف »رک ) 
 ( 37: 1330گرف،  )ه ار،، الصبی سرنقره هم دستش دی رک  8

 (71: 1395انتر دبده جلوش ساز ش ه بود  )موبک،  رک  9

 («:i=بس، »=ی )ب( کبربرد  اژه
 ( 21: 1330شند ه ش   )ه ار،،  ای  در داالن ص ای بچ 10

 (51: 1395بلن  ش   )موبک،  ی  ق ق    شدون درغ11

 («:yek … =i  »رک     =ی )پ( نشبنۀ نبدعدن ترکدای گسست

 
ابت اری دورد بررسی قرار گرفت    شدوۀ نابرش دناع اصلی در یط فبرسی حفق بور تصبدفی  اب هرکتبب ب .  1 د ابده هزار  اژۀ 

 اس،  ش ه

هبری ک   نرون .  اس،  bamberg.de/resources/hambam-https://multicast.aspra.uni  نشبنی بریط ارن لر ژه.  2
 اس،، دستخرج اب هردن لددرۀ گفتبری هستن   هب ذکر نش هدناع آن 

3. Elan 

https://multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam
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 ( 34: 1330  )ه ار،، یفردبناردار رکگفتن   یفردبن ه رک  12

 (20: 1330آ رده بودن   )ه ار،،  ئید ا  رک  13

صهور     457(«، yekحرف تعررف »رک ) 156در لددرۀ فبرسهی دعبصهر نوشهتبری  دورد بررسهی،  
(« قبب  دشبه ه اس،  در نرودار  yek … =iصهور  ترکدای »رک     =ی ) 26(«   i= ابسهتۀ »=ی )

 اس،:تصورر کشد ه ش ه ضوح ب برر ارن بسبد   قوع ب 

 
مقایسۀ بسامد وقوع کاربرد سه نشانۀ نامعین در فارسی معاصر نوشتاری  -1نمودار   

بسهه، نبدعدن بب بدشههتررن دق ار   حرف تعررف نبدعدن در براسههبس نرودار ببال، بسههبد   قوع  اژه
 ترتدب نسا، ب  سبی، نبدعدن گسست  بدشتر اس، جبرابه د م، ب 

 ی معاصر گفتار   ی در فارس   ن ی نامع   ی ها ساخت   ع ی توز    2- 5
 … yek(«   »رک     =ی )i=(«، »=ی )yekهربنن  لددرۀ نوشهتبری، سه  نشهبنۀ دسهتوری »رک )

=i ههبی ادهب، در بهبفه،شههود   دنظور ردزگهذاری دفهوم »نهبدعدن« دشهههبهه ه دی(« در لددرۀ گفتهبری به
اسه،  در اداد ، (« تغددر صهور  دادهyeتر شه ه   ب  »ر  )« سهبرد هyekغدررسهری، حرف تعررف »
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  1لردابرمتفددک ب  ارائۀ شواه ی اب لددرۀ گفتبری دیب 
(«: در دصبحاۀ غدررسری، شبه  حرف تعررف  ye(«   »ر  )yekالف( حرف تعررف »رک )

(« در نرونۀ  yek(   در سخنرانی رسری شبه   جود حرف تعررف »رک )14)(« در نرونۀ  ye»ر  )
 ( هستدم: 15)

 قفس آهنی داشتدم  ر   14
 دن ررز ندبب ر  اب بدر ن تشخدص دیگر ه نخا  گر ه برنبد  رک  15

 («:i=بس، »=ی )ب(  اژه

 هستن بب دشبرک، دعرواًل د ابده تب لبنزده نفر   ریهب  صن  ق16
 ن ارم  ی  س  َم ک  ک17

(«: در دورد ارن صور  ترکدای ندز yek/ye … =iپ( صور  ترکدای گسستۀ »رک/ر      =ی )
(«   هرگبه غدررسری yek … =iهرگبه ببف، گفتربن رسری اس،، دعرواًل بب صور  »رک     =ی )

»ر      =ی ) بب صور   اب  18(« دواج  هستدم  در برر نرونۀ )ye … =iاس،، دعرواًل  دصبحاۀ ( 
 ان :( اب سخنرانی رسری استخراج ش ه19غدررسری   نرونۀ )

 فردرس بود   ی دکتر  دبهر ر   18
 کن  ببب بر ب لد ا دی یدسألۀ ج ر  رک  19

ر ب هربن »نبدعدن«  نشبنۀ  من   بب  ندز  گفتبری  دعبصر  فبرسی  در  اس،،  دشخص  ک   ر   بور 
هبی »نبدعدن« در فبرسی دعبصر گفتبری بب نوشتبری  دنظور دقبرسۀ بسبد   قوع انواع نشبن هستدم  ب 

کندم  بر ارن اسبس، در لددرۀ گفتبری  لوشی دی (« مشمyek(«   »رک )yeابت ا اب تربرز بدن »ر  )
سبی، بب    50سبی،،    124کبر رفت  اس،  اب ارن  سبی، نبدعدن ب   124ارن لژ هش، در دجروع  
سبی، بب صور     32(«    i=بس، »=ی )اژهسبی، بب    42(«،  ye/yekحرف تعررف »ر /رک )

ان   نرودار برر دقبرسۀ بسبد   قوع ارن  (« ردزگذاری ش هye/yek … =iترکدای »ر /رک     =ی )

 
ان ؛ ب  ارن دعنب ک  تلفق کلرب  الدنًب در یط فبرسی  گدری اب یط البددبن  نابشت  ش ههبی فبرسی دعبصر گفتبری بب بهره   نرون 1

 اس،  ربفت بببتبب 



72 
   0۴01، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی، زبان و زبان

 
...   یدر فارس یکاربرد نینامع یهاساخت  

 

 کن : هب را تسهد  دینشبن 
 

 

مقایسۀ بسامد وقوع کاربرد سه نشانۀ نامعین در فارسی معاصر گفتاری  -2نمودار   

فبرسی گفتبری بریمف فبرسی نوشتبری، »حرف تعررف نبدعدن« بور ک  دشخص اس،، در  هربن
در ردزگهذاری »دفهوم نهبدعدن« بسهههبده   قوع بهبالتری دارد  ادهب، در هرد  گونهۀ گفتهبری   نوشههتهبری  

(« نسها، ب  د  نشهبنۀ »نبدعدن« درار بسهبد   قوع ye/yek … =iصهور  ترکدای »ر /رک     =ی )
   دهتری را ب  یود ایتصبص دیلبردن

هبی رسری   صور  »ر   (« در ببف،yekقاًم ارن ندت  ذکر ش  ک  صور  حرف تعررف »رک )
(ye،در ببف »)  سبی،    82هبی غدررسری کبربرد دارد  در ک  لددرۀ گفتبری ارن لژ هش ک  شبد

دورد   17(«    yekدورد »رک )  31شود، در ببف، رسری،  »نبدعدن« بب ح ور »حرف تعررف« دی 
(« هستدم    yeدورد »ر  )  34یورد  در ببف، غدررسری، تنهب شبه   جود  مشم دیب («  ye»ر  )

 کن : شود  نرودار برر ارن دقبرس  را دردن دی(« در لددره دشبه ه نریyekصور  »رک )
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یف »یه  -3نمودار   (« در بافت رسمی و غیررسمی ye / yekیک ) /مقایسۀ بسامد وقوع حرف تعر

(« کبربرد دارد   در yekنرودار فوق، در ببف، رسهری دعرواًل صهور  حرف تعررف »رک )براسهبس  
توان ارن دق ار را صهفر دطلق دانسه،؛ ر د  الات ، نریکبر نریببف، غدررسهری ارن صهور  اصهًم ب 

هبی درار در فبرسهی دعبصهر گفتبری ندز ب  ارن صهور  »حرف  بررا، دردن اسه، بب بررسهی لددره 
تر اب صههور  ای کمبور قبب  دمحظ تعررف« بریورد  ادب، هر دق اری هم ک  ببشهه ، دق ار آن ب 

 (« یواه  بود ye»ر  )
 هبی »نبدعدن دستوری« در فبرسی دعبصر گفتبری   نوشتبری ب  قرار برر هستن : سبی،

   [X]j, '20  'دفهوم نبدعدن. [[X]NPi=i]j 
[X]j, '21  'دفهوم نبدعدن. [yek[X]NPi] j 
[X]j, '22  'دفهوم نبدعدن. [yek[X]NPi=i] j 
[X]j, '23  'دفهوم نبدعدن. [ye [X]NPi=i] j 
[X]j, '24  'دفهوم نبدعدن. [ye [X]NPi] j 

بررسهی  هبی »نبدعدن« در فبرسهی دعبصهر، در بخش بع  ب اکنون بب تصهورری  اضهح اب توبرع سهبی،
 هبی نبدعدن یواهدم لردای، سبی،دعنبهبی کبربردی  
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 معاصر   ی در فارس   ی کاربرد   ن ی نامع   ی ها ساخت    6
ا  دعرف   نر در  ب   دعنبهب   ین د نبدع   یهب سبی،   یبخش،  الم ه   یکبربرد   یک   دعنب را   یدستور  یبر 

  مرلرداب ی دعبصر د   ی در فبرس  «ی کبربرد  ن د »نبدع   ی هب سبی،   ی الابرت ب   کنن ، ی د   ی ردزگذار 

 معاصر   ی ( در فارس i)=   ی =   ی کاربرد   ن ی بست نامع واژه    1- 6
« دعنبهبی کبربردی ’تأکد ی‘، ’تق رری‘   ’تحقدری‘ را  i=بسهه، نبدعدن »در فبرسههی دعبصههر،  اژه

بسه، کبربردی اسه،، دعرواًل بب تشه ر کنن ۀ  ای ک  دارای ارن  اژهکن   گر ه اسهریردزگذاری دی
شود  شواه  برر اب لددره، ارن دعنبهبی کبربردی    هرراه دی»م «   گبهی بب تش ر کنن ۀ »الجب«  

 نربرن :هب را بببدیهبی آ اری آن رژگی

 هرش دررض  1یبزرگ م   فرهبد بزرگ  ک  بود، 25

گدری اب تر ببشه ، ادب بب بهره تر   سهبلمتر اسه، قویای ک  بزرگدر ارن نرون ، گورن ه انتظبر دارد بچ 
رسهبن   («  ضهعد، دت هبد   نبدطلوب بچۀ دورد نظر را دی… i če=   =ی )سهبی، کبربردی »م   

(« بدبنار دعنبی کبربردی ’تحقدری‘   نسها، ب   i=بسه، کبربردی »=ی )در اقع، در شهبه  فوق  اژه
ربب ؛ ارن ت ررج کبهش دی« دارای دررش بسهدبر بدشهتری اسه،   انرژی آن ب i=بسه، دسهتوری » اژه

( در اداد  قبب  دمحظ  هسهتن   برحوارۀ ارن سهبی، در برر 1نابشه، )ر بدفهبی آ اری د رژگی
 آد ه اس،:

26. [(če)  یا م (Ɂajab) الجب … [X]NPi=i]j                [X]j, ' تحقدری', =i =    دررش
 بدشتر   کبهش انرژی 

 (« در کلرۀ »بزرگی« قبب  دشبه ه اس،: i=بس، »=ی )(  اژه1نابش، )در برر بدف 

 
نبمبر ر ی صف، »بزرگ« ظبهر ش ه؛ بررا، »م  بزرگی« رک گر ه اسری ب  ن هست   =(« ب iبس، »=ی )  در ارن نرون ،  اژه1

 اس،  اس،   هستۀ آن در اقع »بچ « بوده ک  در ارنجب حذف ش ه



75 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
 ...   یدر فارس یکاربرد نینامع یهاساخت

 

 

 25=« در کلمۀ »بزرگی« در جملۀ iبست »واژه -1نگاشت طیف

بسهه، ثبند (  اژه 0.47نابشهه، ببال، کبهش ت ررجی شهه   تولد    دررش بسههدبر بربد )در بدف
بسه، دسهتوری »=ی توان بب  اژه(« دشههود اسه،  ارن شه   تولد    دررش را دیi=کبربردی »=ی )

(=iدر نقش ردزگذاری دفهوم دسههتوری »ن »)( در برر ک   2نابشهه، )بدعدن« دقبرسهه  کرد  بدف
 سببد:( اس،، ارن دقبرس  را دردن دی27دتعلق ب  جرلۀ )

 بهم ناف،  ی  اصن کس27

 

 27=« در کلمۀ »کسی« در جملۀ iبست »واژه -2نگاشت طیف

 0.10(« »i=شههود، دررش نشههبنۀ نبدعدن »=ی )نابشهه، فوق دشههبه ه دیبور ک  در بدفهربن
تر اب دررش آن در نقش کهبربردی ’تحقدری‘ در نرونهۀ  ای کمبور قهببه  دمحظه ثهبنده « اسههه، که  به 

نابشه،  اضهح  نوای، ارن النصهر دسهتوری در ارن بدف( اسه،  هرچندن، شه   انرژی رک25)
(« قهببه   i=بسههه، کهبربردی »=ی )( در برر دعنهبی کهبربردی ’تهأکده ی‘ اب  اژه28اسههه،  در نرونهۀ )

 :استخراج اس،

  یرای  دردآببد تصبدف کنن، تصبدف ب   س 28

« در کلرۀ »ب ی« در i=بسه، کبربردی »هبی آ اری  اژهبسهت ( در برر نربربنار هم3بدف نابشه، )
 ( قبب  دشبه ه اس،:29( اس،  در برر برحوارۀ ارن سبی، کبربردی )28جرلۀ )
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29. [(če)  رب م (Ɂajab) الجب … [X]NPi=i]j               [X]j, 'تأکد ی', =i = 

 دررش بدشتر   افزارش انرژی 

 

 28=« در کلمۀ »بدی« در جملۀ iبست »واژه -3نگاشت طیف

  0.19( دارای دررش بدشتری )28« در نرونۀ )i=بسه، کبربردی »بور ک  دشهخص اسه،،  اژههربن
تری نسها، ب  ارن (   دررش کم27نرونۀ )ثبند ( در   0.10« )i=بسه، دسهتوری »ثبند ( نسها، ب   اژه

( اسه،  افزارش شه   انرژی 25ثبند ( در نرونۀ )  0.47بسه، در نقش بدبن دعنبی ’تحقدری‘ ) اژه
 در ارن نرون  من ان دحسوس ندس،، ادب تب ح ی دشخص اس، 

( نرونۀ  بهره 30در  بب  ’تق رری‘  کبربردی  دعنبی  ردزگذاری  برر، شبه   در  اب  اژه(  ، بسگدری 
 (« هستدم: i=کبربردی »=ی )

   د  الجب ببغ30

 اس،:دس، داده ش هدر برر برحوارۀ ارن سبی، ب 

31. [(če)  رب م (Ɂajab) الجب … [X]NPi=i]j               [X]j, ' تق رری', =i =   دررش
 بدشتر   افزارش انرژی 

ثبند ( را در کلرۀ   0.14)(«  i=بس، کبربردی »=ی )( در برر دررش بدشتر  اژه4نابش، )بدف
 نربر : «   افزارش انرژی آن را ببب دی i=بس، دستوری نبدعدن »( نسا، ب   اژه 30»ببغد « در نرونۀ )
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 30=« در کلمۀ »باغیه« در جملۀ iبست »واژه -4نگاشت طیف

بدبنی ک  رک  هب    هبری  جود دارن ، ادب دعرواًل در داستبندر لددرۀ نوشتبری ندز مندن سبی،
صحا، درحبل  )شخصد،  نرونۀ  برر،  در  اس،   )32کردن  ’تأکد ی‘،  دعنبی  ’تق رری‘    33(   )

 ( ’تحقدری‘ دارن :34)

 (42: 1395داری! )موبک،  یتب تن  م   32
 (12: 1330بود؟ )ه ار،،   ی  حبجی ددربا آقبسی کم کس33
 (16: 1330ن اش،  )ه ار،،   ی  اگرم  قببل34

(« در فبرسهی i=بسه، کبربردی »=ی )لددره ب  هردن شهدوه، دشهخص شه  ک   اژهلس اب بررسهی ک   
بر  رسههبن    در ارن نقش تدد دعبصههر سهه  دعنبی کبربردی ’تأکد ی‘، ’تق رری‘   ’تحقدری‘ را دی

 اس، 

 (« ye)   ه ی »   ی کاربرد   ف ی حرف تعر    2- 6
بر ردزگهذاری دفهوم  الم ه(« ندز  yeدر فهبرسههی دعهبصههر، باق لددرۀ لژ هش حرف تعررف »ره  )

نهبدعدن، ردزگهذار دعنهبههبی کهبربردی ’تهأکده ی‘   ’تحقدری‘ اسههه،  برای نرونه ، در شهههبهه  برر ارن 
 رسبن :حرف تعررف دعنبی کبربردی ’تأکد ی‘ را در دورد جرلۀ لس اب یود دی

 اتبقتو تردز کن   ر   سربن   35

 برحوارۀ ارن سبی، کبربردی در برر آد ه اس،:

36. [(ye)   ر [X]seni]j                 [X]j, 'تأکد ی', ye =  دررش بدشتر   گبهی افزارش
 انرژی
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(« در نقش دستوری، دررش  ye(« نسا، ب  حرف تعررف »ر  )yeدر ارن نقش کبربردی، »ر  )
بب افزارش ت ررجی انرژی هرراه اس،  ب  هبی  بست همدنظور دشبه ۀ ارن  بدشتری دارد   هرچندن 

 شود: ( ارائ  دی35(« در شبه  )ye( »ر  )5نابش، )آ اری، در برر بدف

 

یف کاربردی »یه ) -5نگاشت طیف  35(« در جملۀ yeحرف تعر

(« در نقش کبربردی برابر بب  yeنابشه، فوق قبب  اسهتخراج اسه،، دررش »ر  )بورک  اب بدفهربن
(« در نقش yeافزارش اسهه،  ارن دقهبدرر را بهب دقهبدرر »ره  )ثهبنده «   شهه   انرژی آن ر  به   0.15»

 توان دقبرس  کرد:حرف تعررف »نبدعدن« بب استفبده اب نرونۀ برر دی

 برادر داشتم  ر   37

 ( آد ه اس،:37( نرونۀ )6نابش، )در برر بدف

 

یف »یه )  -6نگاشت طیف  37(« در جملۀ yeحرف تعر

(« در نقش دسههتوری ردزگهذار دفهوم  yeدررش »ره  )ناهبشههه، دشههخص اسههه، که   در ارن بدف
ثهبنده « اسههه،     0.09تر اب دررش آن در نقش کهبربردی ’تهأکده ی‘   برابر بهب »»نهبدعدن« ندم برابر کم

(« ندز در yeنوای، اسهه،  درنتدج ، حرف تعررف نبدعدن »ر  )بر ارن، انرژی تولد ی آن رکالم ه
 اب نقش دستوری یود دارد  هبی آ اری دتفب تیبست نقش کبربردی هم

(«  yeگدری اب حرف تعررف کبربردی »ر  )در نرونۀ برر شبه  ردزگذاری دعنبی ’تحقدری‘ بب بهره 
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 هستدم: 

  هش، سبلسب  هف، بدس،دیتر دثًم فک کن بدس، ر   38

 در برر برحوارۀ ارن سبی، قبب  دشبه ه اس،:

39. [(ye)   ر [X]NPi]j                    [X]j, ' دررش بدشتر   کبهش انرژی  ,'تحقدری 

 ده :( نشبن دی38(« را در جرلۀ )ye( در برر تحلد  آ اری »ر  )7نابش، )بدف

 

یف کاربردی »یه ) -7نگاشت طیف  38(« در جملۀ yeحرف تعر

کبربردی  (« در نقش دعنبی  yeنابشهه، ببال قبب  اسههتخراج اسهه، ک  حرف تعررف »ر  )اب بدف
 0.15ثبند ( حتی اب نقش کبربردی ’تأکد ی‘ ارن حرف تعررف )  0.18’تحقدری‘ دررش بدشهتری )

ت ررج  ب  ‘تحقدری ’، اب انرژی تولد  ارن حرف تعررف در نقش ‘ثبند ( دارد   بریمف نقش ’تأکد ی
 اس، کبست  ش ه

کبربردی »ر     بور ک  دشخص اس،، براسبس لددرۀ دنتخب لژ هش حبضر، حرف تعررفهربن
(ye دعنبی کبربردی ’تق رری‘ را ردزگذاری نری »)   کن 

 (« ye … =i)  ی ... =  ه ی »   ی کاربرد   ی ب ی صورت ترک    3- 6
(«، سهبی، نبدعدن »ر       ye(«   »ر  )i=تاعد، اب د  نشهبنۀ نبدعدن »=ی )در فبرسهی دعبصهر، ب 

بر  ( ارن سههبی، الم ه40برر )اسهه،  برای نرون ، در شههبه   (« ندز کبربردی شهه هye … =i=ی )
کنه   به  ارن دعنهب که  فرد دورد نظر  دعنهبی ’نهبدعدن‘ دعنهبی کهبربردی ’تقه رری‘ را ندز ردزگهذاری دی

 دبشدن بسدبر یوبی دارد:
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 کن  تو هوالدرب نشست  شدن  توش احسبس دیداره! اصن آدم دی  یدبشدن ر   40

(«   حرف تعررف  i=بسه، کبربردی »=ی )ژهشه گی   آ اری  ا هبی کبربردیدر ارن سهبی،  رژگی
ر نه   کهبر دیتنههبری به ههبری اسههه، که  به ههب در بهبفه،ههبی آن(« دقدقهًب دهبننه   رژگیyeکهبربردی »ره  )

 برحواۀ ارن سبی، در برر قبب  دمحظ  اس،:

41. [(ye)   ر [X]NPi (=i)]j                 [X]j, ' تق رری', ye  و =i  دررش   انرژی 
 افزارشی بدشتر 

تعررف کبربردی »ر  )هربن ندز حرف  ارن سبی،  در  ب  حرف yeبور ک  ذکر ش ،  (« نسا، 
دنظور  («، دررش بدشتری دارد   بب افزارش ت ررجی انرژی هرراه اس،  ب yeتعررف دستوری »ر  )

 ود:ش( ارائ  دی40« در شبه  )ye( »8نابش، )هبی آ اری، در برر بدفبست دشبه ۀ ارن هم

 

یف »یه )  -8نگاشت طیف  40(« در ساخت »یه ماشینی« در جملۀ yeحرف تعر

ثبند «     0.15(« برابر بب »yeبور ک  دشههخص اسهه،، دررش »ر  )نابشهه، ندز هربندر ارن بدف
ثبند ( اسه،   افزارش انرژی تولد  ارن النصر   0.09بدشهتر اب دررش آن در نقش دسهتوری »نبدعدن« )

بسه، کبربردی نبدعدن »=ی (  اژه9نابشه، )سهبی، کبدًم ر شهن اسه،  در برر بدفبببنی در ارن 
(=i( ندز در نرونۀ »)ب 40 ):،دس، داده ش ه اس 

 

 40(« در ساخت »یه ماشینی« جملۀ i=بست »=ی )واژه -9نگاشت طیف



81 
  1۴00، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی،  زبان و زبان 

 
 ...   یدر فارس یکاربرد نینامع یهاساخت

 

دررش آن ثبند ( در نقش کبربردی بدشهتر اب   0.16بسه، )نابشه، ببال، دررش ارن  اژهبراسهبس بدف
بر ارن افزارش نسای انرژی ثبند ( اسه،  الم ه 0.10در نقش دسهتوری ردزگذاری دفهوم »نبدعدن« )

نابشهه، دشههخص اسهه،  در لددرۀ ارن لژ هش، تنهب دعنبی کبربردی  بسهه، در ارن بدفارن  اژه
اسههه،  ههبی درار دردن  گدری اب ارن سهههبیه، رهبفه، شههه   ادهب، بهب بررسههی لددره ’تقه رری‘ بهب بهره 

ههبری که  برای درار ههبی کهبربردی دراری ندز برای ارن سهههبیه، بتوان رهبفه،؛ ابقاده  نقشنقش
 هبی کبربردی »نبدعدن« )’تحقدری‘   ’تأکد ی‘( ذکر ش  نشبن 

نقش در  گبهی  دعبصر،  فبرسی  )در  »ر   تعررف  حرف  کبربردی  ب yeهبی  »َرک («  صور  
(yakظبهر دی »)دره:شود، دبنن  نرونۀ برر اب لد 

  ری رم َرکببصفب،   َرکتردز،  َرکهب   ر   رمری تو شربل داره 42

هبی صههفتی ندز هرراه  هبی اسههری، بب گر هبر گر ه(« الم هyakدر نرونۀ فوق، النصههر بببنی »َرک )
(« هربنن  سههبی،  i=بسهه، »=ی )رسههبن    در ترکدب بب  اژهاسهه،   دعنبی ’تأکد ی‘ را دیشهه ه

 هب ب  قرار بررن :هبی ارن سبی،کن   برحواره ی ’تق رری‘ را ردزگذاری دی(، دعنبی کبربرد 41)

43. [yak … [X]NPi=i]j                 [X]j, ' تق رری', yak  و =i  دررش   انرژی افزارشی 
 بدشتر

44. [yak [X]APi]j                 [X]j, 'تأکد ی', yak دررش   انرژی افزارشی بدشتر   

هبی آ اری آن در درار (« هربنن   رژگیi=بسه، »=ی )هبی آ اری  اژه( ندز  رژگی43در برحوارۀ )
(« در ارن د  برحواره دارای دررش  yakهبی کبربردی اس، ک  قاًم ذکر ش   صور  »َرک )سبی،

ک ) گذار دفهوم »نبدعدن« اسه،    (« در نقش دسهتوری ردزyekبدشهتری اب صهور  حرف تعررف »ر 
(« را  yak( صهور  »َرک )10نابشه، )شه   انرژی تولد ی آن ندز بدشهتر اسه،  در برر ابت ا بدف

 دهدم:دس، دی(« ب yak tamizدر الابر  »َرک تردز )
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یف کاربردی »َیک ) -10نگاشت طیف  42(« در ساخت »َیک تمیز« در جملۀ yakحرف تعر

ثبند « دارد   ددزان فراب   نشدب ش     0.33(« دررشی برابر بب »yak»َرک )نابش، فوق، در بدف
کنابشه، را بب بدفانرژی تولد ی آن ندز دشهخص اسه،  البم اسه، ارن بدف   نابشه، صهور  »ر 

(yek:در دقبم »حرف تعررف نبدعدن« در شبه  برر دقبرس  کرد ») 

ک  در 45  توندم اب ا ن تجرب  استفبده بدندم دقبرسۀ تطادقی ماون  دی ر 

 (« در شبه  فوق اس،: yek( در برر دربوط ب  صور  »رک )11نابش، )بدف

 

یف کاربردی »یک ) -11نگاشت طیف  45(« در ساخت »یک مقایسه« در جملۀ yekحرف تعر

نقش ردزگذاری دفهوم »نبدعدن«  ثبند ( در    yek( »)0.18نابش، ببال، دررش »رک )براسبس بدف
(« اسه،   ددزان انرژی تولد ی آن ندز ب  دراتب yakتر اب دق ار آن در دقبرسه  بب صهور  »َرک )کم
 (« اس، yakتر اب »َرک )کم

تحلد ب  لددره    براسبس  یمص ،  صور  بور  آ اری  نشبن هبی  »ر /َرک  گرفت ،  نبدعدن  هبی 
(ye/yak( ر /َرک     =ی« ،»)ye/yak … =i( ی=«   »)=iالم ه »)  بر دعنبی دستوری، دعنبهبی

(« ردزگذار س  دعنبی کبربردی ’تأکد ی‘،  i=کنن   نشبنۀ نبدعدن »=ی )کبربردی را ردزگذاری دی 
(« دعنبهبی کبربردی، ’تأکد ی‘   ’تحقدری‘ را  ye’تق رری‘   ’تحقدری‘ اس،  نشبنۀ نبدعدن »ر  )

نشبن دی  »ر /رَ رسبن     )هبی  =ی  ’تق رری‘  ye/yak … =iک      کبربردی  دعنبی  بدبنار  تنهب   »)
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هبی صفتی کبربرد دارد   دعنبی ’تأکد ی‘ را  تنهبری فقط بب گر ه(« ب yakهستن ، ادب نشبنۀ »َرک )
دی  تحلد ردزگذاری  در  نشبن کن    ارن  تربم  ش ،  دشخص  آ اری  دعنبهبی  هبی  ردزگذاری  در  هب 

’تق  ’تأکد ی‘،  یود کبربردی  دستوری  هرتبی  ب   نسا،  بدشتری  دررش  دارای  ’تحقدری‘  رری‘   
تدد  رعنی  نشبن هستن ،  ارن  ک   اس،  البم  ندت   ارن  ذکر  الات   نقشبران ؛  در  ’تأکد ی‘    هب  هبی 

تری دارن    در ردزگذاری د  نقش ا ل گبهی افزارش  ’تق رری‘ نسا، ب  نقش ’تحقدری‘ دررش کم
دهن   براسبس لددرۀ ارن  بع ی کبهش انرژی ت ررجی اب یود نشبن دی انرژی ت ررجی   در نقش  

سبی، برای  »تحقدری«  »تأکد ی«    »تق رری«،  نقش  س   در  لژ هش،  کبربردی«  »نبدعدن  هبی 
ارن س  نقش، نقش قبئ  هستدم   ارن دس، سبی،فبرسی  برای  تبکنون  بب  هبری ک  لژ هشاران  هب 

گدرن   برای نرون ، در بخش د م ارن لژ هش، شبه ی  را ندز دربردی ان   هب اشبره کردهنبدی درار ب  آن
نبدۀ دهخ ا ذکر کردرم: »م  درد بشتی!«  دهخ ا دعتق  اس، ک  نشبنۀ »نبدعدن کبربردی«  را اب لغ،

رسبن ، ادب درحقدق، ارن شبه  در بدرۀ نقش »تأکد ی« قرار در ارن شبه  دعنبی »تعجای« را دی
( اس،؛ در 1919:133دار )فدلو ،  را لرده  ی شود لدغرار، شبه  »النداوتی دیگدرد  نرونۀ دراردی 

توان  در  ده ، ارن نقش دی( آن را در دستۀ دعنبی »احترام رب تعظدم« قرار دی2008ک  لب ل )حبلی
بن ی نو   ر شرن   دستۀ نقش »تق رری« ارن لژ هش قرار گدرد  بنببرارن، در لژ هش حبضر رک باق 

 ارم  دس، دادههبی »نبدعدن کبربردی« ب بی سبی،هاب نقش

 گیری نتیجه    7
هبی »نبدعدن« در فبرسههی دعبصههر ابدنظر  بررسههی دعنبهبی کبربردی سههبی،در ارن لژ هش، ب 

دسهتور سبیتی لردایتدم  در فبرسی دعبصر، سبی، نبدعدن کبربردی دعنبهبی ’تأکد ی‘، ’تق رری‘ 
بسهه، هبی نبدعدن کبربردی بب ح ههور لیهبی سههبی،رحواره کن   ب  ’تحقدری‘ را ردزگذاری دی

 (« در فبرسی دعبصر ب  قرار بررن :i=نبدعدن »=ی )

46. [(če/Ɂajab) … [X]NPi=i]j             [X]j, ' تحقدری', =i =   دررش بدشتر   کبهش
 انرژی

47. [(če /Ɂajab) … [X]NPi=i]j              [X]j, 'تأکد ی رب تق رری', =i =   دررش
 بدشتر   افزارش انرژی 
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آره ، اب آنجهب که  دادۀ گفتهبری اب ارن د ره اب ببهبن فهبرسههی  ههبی فوق بردیبور که  اب برحواره هرهبن
دشههخص شهه ، در   6.0.08افزار لر  گدری اب نرم هبی آ اری بب بهره دردسههترس اسهه،، بب تحلد 

بسهتۀ دررش برای درک ارن تدد  بسهدبر  همبر   (« تدد i=هبی کبربردی نشهبنۀ »نبدعدن« »=ی )نقش
 لراهرد، اس، 

(« ندز بدبنار دعنبهبی کبربردی  yeهب، در فبرسی دعبصر حرف تعررف »ر  )بر ارن سبی،الم ه
ب  اس،   ’تحقدری‘  ) ’تأکد ی‘    نشبنۀ »=ی  کبربردی  دعنبهبی  )i=دنابل  »ر      »)ye   صور ،»)

( =ی  »ر       ردزگذye … =iترکدای  ندز  برحواره («  اس،؛  ’تق رری‘  کبربردی  دعنبی  ارن  ار  هبی 
 هب در برر آد ه اس،:سبی،

    48. [ye [X]NPi =i]j                 [X]j,' تق رری' , ye  و  i=   دررش   افزارشی انرژی  

49. [ye [X]seni]j                [X]j, 'تأکد ی', ye =  دررش بدشتر   افزارش انرژی 

50. [ye [X]NPi]j                [X]j, ' تحقدری', ye= دررش بدشتر   کبهش انرژی 

( »َرک  رعنی  تعررف،  حرف  درار  صور   فبرسی،  بببن  اب  د ره  ارن  ردزگذار yakدر  تنهب   »)
)نقش بب »=ی  ترکدب گسست   در  بببنی  ارن النصر  اس،   کبربردی  کبربردی  i=هبی  نقش  فقط   »)

ب  بب  ’تق رری‘    تنهب  دستق   ب گر هصور   صفتی  دیهبی  را کبر  ’تأکد ی‘  کبربردی  نقش  ر د   
 هبری هستن : هبی برر بدبنار مندن سبی،کن ؛ برحواره ردزگذاری دی 

51. [yak … [X]NPi=i]j                [X]j, ' تق رری', yak   و =i =  دررش   افزارش 

 انرژی

   52. [yak [X]APi]j                   [X]j, 'تأکد ی', yak  دررش   افزارش انرژی   

نشبن ب  ارن  تربم  کلی،  کبربردی  بور  دعنبهبی  ردزگذاری  دردقبم  کبربردی«  »نبدعدن  هبی 
بران   بنببرارن، دارای دررش بدشتری نسا، ب  هرتبی دستوری ’تأکد ی‘، ’تق رری‘   ’تحقدری‘ تدد 

’تأکد ی‘    نقش  د   ردزگذاری  در  هستن     »نبدعدن«  دستوری  دفهوم  ردزگذاری  نقش  در  یود 
ری‘ دعرواًل افزارش انرژی ت ررجی   در نقش ’تحقدری‘ کبهش انرژی ت ررجی اب یود نشبن  ’تق ر 
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ارن نقشدی  را دیدهن    الف( دعنبی کبربردی  هب  تقسدم کرد:  ب  د  دست  دعنبهبی کبربردی  توان 
نقش »دنفی«   کبربردی  دعنبی  ب(  نقش  »دثا،«    دثا،    دستۀ  در  ’تق رری‘  ’تأکد ی‘    هبی 

بن ی، اصطمح »دثا،« دعنبی »یوب«    گدرد؛ در ارن تقسدم‘ در دستۀ دنفی جبی دی’تحقدری 
هبی بببنی کبربردی ارن  رسبن ؛ بلد ، براسبس یصوصدب  آ اری نشبن »دنفی« دعنبی »ب « را نری

هبی بببنی کبربردی دررش بدشتری را  بن ی صور  گرفت  اس،  رعنی، در دستۀ »دثا،« نشبن تقسدم
هب دعرواًل  دهن    ش   انرژی آنتر اب دستۀ دنفی اب یود نشبن دیی دستوری یود   کماب هرتب

هبی بببنی کبربردی در دستۀ »دنفی«، دررش بدشتری نسا،  ربب   دردقبب ، نشبن ت ررج افزارش دی ب 
هب  هبی بببنی کبربردی در دستۀ دثا،   هرتبی دستوری یود دارن    اب انرژی تولد ی آن ب  نشبن 

دیب  کبست   لددره ت ررج  بررسی  بب  سبی،شود   برای  بتوان  اس،  دردن  درار  بببنی  هبی  هبی 
 هبی کبربردی دراری ندز قبئ  ش   »نبدعدن« در ارن د  دستۀ »دثا،«   »دنفی«، نقش

 منابع 

  ن ادبی.فنو (  »انواع »ی« در بببن فبرسی ادر ب«   1393الرسول، سد دحر رضب   دحر  رحدری یورابنی )ابن 
2 ،58-49   
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 .النحو العربی   الفبرسی  الدور،: جبدعةالدور،(  دقبرنة بدن 1993ال رن )حلری، أحر  کربل

نبد  دهخ ا  برر نظر دکتر دحر  دعدن   دکتر جعفر شهد ی، ج  اکار  )بی اللیدهخ ا،   : حرف  44تب(  لغ، 
 .»ی«، تهران: سدر س 

، 2هبی بببن   ادبدب  تطادقی   (  »درک شند اری تددۀ  اژگبنی در بببن فبرسی«  لژ هش1391صبدقی،  حد  )
176-153  

 شنبسی  ترجرۀ سد  ده ی سربئی  تهران: نشر درکز  در گبه رده   (  دستور بببن فبرسی اب1378دبهوتدبن، شهرباد )

نغزگویدشددن  دهرداد  دهرداد    )فبم،  »دستوری 1400کهن  ببستبن«   (   فبرسی  در  ندره  تعررف  حرف  ش گی 
  33-71(، 4) 12جستبرهبی بببنی  

 (  اسم جنس   دعرف    ندره  تهران: اددر کادر  1363دعدن، دحر  )

 (  حبجی آقب  تهران: انتشبرا  جب ر ان 1330ه ار،، صبدق )
Abbott, B. (2004). "Definiteness and indefiniteness". The handbook of pragmatics. L. R, Horn, 

& G. L, Ward (Eds.), Oxford: Blackwell, 122-149. 



86 
   0۴01، پاییز و زمستان 10/ 17شناسی، زبان و زبان

 
...   یدر فارس یکاربرد نینامع یهاساخت  

 

Abbott, B. (2006). "Definite and indefinite". Encyclopedia of language and linguistics. 3, 392-

399. 

Beckman, M. E. (1986). Stress and non-stress accent. Foris: Dordrecht. 

Brunner, C. J. (1977). A syntax of western Middle Iranian. New York: Caravan Books. 

Chrabaszcz, A., M. Winn, C. Y. Lin, & W. J. Idsardi (2014). "Acoustic cues to perception of 

word stress by English, Mandarin, and Russian speakers". Journal of speech, language, and 

hearing research. 57 (4), 1468-1479. 

Croft, W. (2001). Radical construction grammar: Syntactic theory in typological perspective. 

Oxford: Oxford University Press. 

Croft, W., & D. A. Cruse (2004). Cognitive linguistics (Cambridge Textbooks in Linguistics). 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

Fry, D. B. (1955). "Duration and intensity as physical correlates of linguistic stress". The 

Journal of the Acoustical Society of America. 27 (4), 765-768. 

Goldberg, A. E. (2006). Constructions at work: The nature of generalization in language. 

Oxford: Oxford University Press. 

Haig, G., & M. Rasekh-Mahand (2020). HamBam: The Hamedan-Bamberg Corpus of 

Contemporary Spoken Persian. (multicast.aspra.uni-bamberg.de/resources/hambam/) 

Heine, B., & T. Kuteva (2006). The changing languages of Europe. Oxford University Press. 

Hilpert, M. (2008). Germanic future constructions: A usage-based approach to language 

change. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. 

Hoffmann, T., & G. Trousdale (2011). "Variation, change and constructions in English". 

Cognitive linguistics. 22, 1-23. 

Hollmann, W. B. (2003). Synchronic and diachrony of English periphrastic causatives: 

Adiachronic prespective. PhD dissertation, University of Manchester. 

Lackoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Lambton, A. K. S. (2003). Persian Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. 

Langacker, R. W. (2005). "Construction grammars: Cognitive, radical, and less so". Cognitive 

linguistics: Internal dynamics and interdisciplinary interaction, 32, 101-159. 

Lehiste, I. (1970). Suprasegmentals. MIT. Cambridge: MA. 

Michaelis, L. A., & K. Lambrecht (1996). "Toward a construction-based theory of language 

function: The case of nominal extraposition". Language. 72, 215-247. 

Paul, D. (2008). "The individuating function of the Persian “indefinite suffix". Aspects of 

Iranian linguistics. S. Karimi, V. Samiian, & D. Stilo (Eds.), Newcastle: Cambridge Scholars 

Publishing, 309-328. 

Phillott, D. C. (1919). Higher Persian grammar for the use of the Calcutta University, showing 

deferences between afghans and modern Persian with notes on rhetorics. Calcutta: The 

University Press. 

Platts, J. T. (1911). A grammar of the Persian language. Part 1. Accidence. Revised  and 

enlarged by G. S. A. Ranking. London: Williams and Norgate. 

Salemann, C. (1930). A Middle-Persian Grammar. Translated from German by L. Bogdanov, 

Bombay: The trustees of the Parsee Punchayet Funds and Properties. 

Välimaa-Blum, R. (1993). "Intonation: a distinctive parameter in grammatical constructions". 

Phonetica. 50 (2), 124-137. 

 


