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چکیده
زبان مهمترین سیرة ا تبتطراان تن ران س امر ترین تبررتب اةرا بیرانن تیرک رر دب دس یر گفتراب س نشترتاب
مشبد تیتفاده قیتب من گةرید تمریسزه ور سه بری ترازن بسزنامرر س بیرانرهرا معیرن یرعین س ب،ری ن یرانک-
هررا تنرتینتررن نةررر نیررر مهعررن دب اةررا بیررانن س اگرراهنبخشررن بررر مررید دتبنررد اببیدهررا س اب یدهررا
بسزتفرسن تن یانکهان انهرا بت برر ن رن تز رانشنهرا س تبرتبهرا مهرم تریسنو س امرشزب زبران فابیرن تطردن
رریده تیررک دب تنر نشتررتاب بررر تررةش تیررتییتنن س بررا تش ةررد برری یررانک دتنشررراما ازتد سن ررنارردنا فابیررن س

تیتخیتج نعشنررهرا مخت را تناریتز تز زبران میةراب دب بخرر هرا گشنراگشن استن ست،هن تی ةرنن نارشن نشرانر-
ها نگابتن س بیرمتلخر فابیرنن برر بی بیرن گگرشنگن س گیتنرن تنر ا اهرا زبرانن س تبتکرا بته ابهرانن
بیت بیسنبفک تز تنر گرالر ایدتاتررتنرم نترانو ارشسهر نشران مرندهردن برر دلةر نطرشدن مردنینک تان رترن
نادنررده گرریفت تهعةررک امررشزب هررا فرررن س تخ،،ررن دب زمةرررا نگررابب س سنرریتنر زبررانن دب یررانکهررا
تنرتینررن س نگررابب ازتد ررر ب رر سیررة ا وعررش س برردسن ناررابتن تن ررا مررن تررشدن ا اهررا س تنایتفررای زبررانن دب
فضاها م از ایمخااطن گشن سن نادنا بةر تز اةر تفرتنر مننابد
کلیدواژه :زبان فابینن یانک تنرتینتنن سن نادنا ن ا اها زباننن ایةنتراین
درآمد
«زبان دب تص

ابامدتین ن مرتامتین س امر ترین تبررتب اةرا بیرانن تیرک تمرا زبران ور سه بری اةرا بیراننن

نیر ها دنگی اةدت یده ر ان بت رم س برةر تز ار تصر ن دسب یرااتر تیرک ترا برر ارد

رر گراه نیرر

اةا بیرانن ان دب یرانر قریتب گیفترر تیرک وعردهترین نیرر هرا فیورن زبران بةران وشتارا س زنطراافینرن نرا
هری تیک » (یعةین گة ننن )44 :1389
«زبان تگی دب نشانر ها صرشتن اتر اب ترشدن زبران گفتراب س تگری دب نشرانرهرا نشترتاب (ا رن) اتر اب
تشدن زبان نشترتاب نامةرده مرنترشد ور سه بری تنر هرا تلطترر تترابتی س ای رای نةرر سمرشد دتبدن تمرا نرر ان
نشانرها صرشتن ستقیةرک زبران تیرک س نرر تنر نشرانرهرا ا رن ب رر زبران بت اریم نارا ستبه نرا دیرتگاه
تبتطاان اةچةدهت برا یرااتعانن تنترتورن مرنترشتن فریک رید رر دب ان دس تاراهی مرن ررد س برا نرشون بفتراب
تمتعاون هعیته تیک
زبان فابین تز ارانشتد زبرانهرا تنیتنرن س زبرانهرا تنیتنرن تز ارانشتد زبرانهرا «هررد س تنیتنرن» تیرک
زبانها هرد س تنیتنرن نةرر تز ارانشتد زبرانهرا «هررد س تبسارانن» تیرک زبرانهرا هررد س تبسارانن ن رن تز
1
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اانشتدهها مهم زبران بشری تیرک رر تراار هرا گشنراگشن ان دب ییتیری تبسارا س ق رعک اهرراسب تز ایرةا
س امین ا س تقةانشیةر س افینیا مرشبن ایت رده تده تیک » (تنشب س تاعد گةش ن )2 :1377
« زبان بر ورشتن نر

نهراد تمتعراون هعرشتبه تز وشتمر مخت را ترش ةی مرنارینید س میعرش ه هعیرا تارش ی

تمتعاونن تقت،اد ن یةایرن س فیهرگرن متارشی مرن گریدد مةررتن س یریوک ترةةریتی زبرانن برا اشنرانن مامیرا
زبانن س تبتطرا ان برا مشتمری دنگری بتب را ترگراترگن دتبد بردن میررن رر هیگیردب مامیررت اشنراتی باترد س
مةرررتن تاررش ی و عررنن تقت،رراد ن یةایررنن تمتعرراون س فیهرگررن دب ان بةشررتی باترردن دگیگررشنن زبرران دب ان
بةشتی اشتهد بشد » (تنشتراشبن )75 :1370
دب گرررتببهررا س نامررر هررا تدتب ن تررن دبیررنن میتنررد س م ر ی س اتررن تررازهرا تدبررن س هررری ن بررر
لرربها س تفیت س تفین ها فیتستن بی مناشبنم
سن رناردنا فابیرنن دتنشررامرت فابیرنزبران دب تنرتینرک تیرکن رر تز مع رر ن رخرهرا سن رناردنان تز
ارریمهررا برررب

برةرراد سن ررنمرردنا تیررک سن ررنارردنا ارریم گ ررتیدهت تیررک ررر هرردز انن ت ر

دتنشرامرهانن با ماتشت ازتدن با مشاب ک هعگان س بر هعا زبانها مع

دهررن

تیک

پیشینۀ پژوهش
بررر دلة ر تهعةررک سنررش زبرران س امررشزب انن ترراز هررا س میررا ی ب ررةاب دب تن ر زمةرررر نگاتررتر تررده تیررک

ایرةنترایرن س ایرةنگینرر زبرانن بةگانررر دب فیهرر س زبران فابیرن (تفتخراب ن  )38-23 : 1388س یررط -
تراین سب نشن رن برر زبران فابیرن (واصرن س م رگیاشننن  )98-87 :1389تز مع رر میرا تن تیرک رر برر
باث ایةن تراین زبان س بیبین مشقیةرک زبران دب فضرا م راز ایدتاترر تیرک تمرا دب تنر نشترتابن بریت
نخ تة باب ایةنتراین زبران فابیرن دب یرانکهرا تنرتینترن برا م الیرا مرشبد سن رناردنا فابیرن تن را
منتشد
فرضیههای پژوهش
 1یانک ها دب تیسنو س امشزب زبران نیرر مهعرن بری وهرده دتبنرد برر گشنررت
تز تن یانکها مانگرن

رر دب مرشتبد زنراد ن تیرتفاده

تازها تده تیک

 2ناهر اب ها زبانن س تنایتز تز زبران میةراب دب یرانکهرانن گرشن سن رناردنا رر برر سیرة ا وعرش نشترتر
منتشندن بةشتی تیک
 3با تشمر بر نشع س دلة تنایتفای زبرانن مشمرشدن مرن ترشتن بته ابهرانن بریت

راهر س نرا تز مةران بریدن تنر

ا اهااةشرهاد نعشد
سؤاالت پژوهش
 1تنایتز تز قشتورد دب ردت نر

تز بخررهرا زبران -استن ست،هن نارشن تمر ن نشرانرهرا نگابترن -دب یرانک

سن نادنا فابینن بةشتی تز یانی بخرها تیک؟
 2دلة تص ن سمشد ا اها زبانن دب نشتتاب مشمشد دب تن یانک گة ک؟
 3تز گر بته ابهانن من تشتن بیت بهطشد س تص م تنایتز زبانن دب تن یانک بهیه بید؟
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آوا
«صدتنن ر دب ن رن تز زبران هرا دنةرا راببید دتترتر باترد س برر سیرة ا دیرتگاه گفتراب تن ران تشلةرد ترشد است

نامةده منترشد بررابیتن مرنترشتن م عشورر ت مهرانن بت دب ناری گیفرک رر توضرا ان ن استهرا هعرا زبران-
ها دنةا ه ترد » (تفیتتنن )23 :1391
«بر ی

استنن [زبران مرنترش تن یر

مشیرةیةانن مرت نةرر گفرکن زنریت دب تنر میا رر مرت بت برر لارا

تبرتب مشیةینافین بیبین من رةم » (تعة ان )153 :1378

«استها هرگا همنشةرن دب زن ةی گفتراب بری هرم ترش ةی مرنگیتبنرد س دگراب تارشی مرنترشند بیارن تز تنر -
نرراهعگشنن ق ررن

گشنررر تاررش ی دب زبرران فابیررن وطررابیتنررد تز :هعگررشنن هعخررشتنن هعانرررد ست رررت
ایز تضافر س تبدتی » (تفیتتنن )54 :1391

د ن دگیگشننها استننن متیدد تیرک « رر مهعتری تز هعرر ن ایرانیراز س گینرر تز یررگةرن ت فرت تیرک
س و سه بری تنرهرا دگییراز (دگیترش ) س مانردیراز (مانرردگید ) نةرر مر ی تیرک دنگری نطرشد ستج مرایرن
دب زبان تیک بیت لرای اابمن (مانرد نیگس س نیمس) » (فیتةدسبدن )387 :1388
«گراهن اطرق قشتورد زبرانترایرن ارابهت تز ارریسز س ستجهرا بررا،رش انهرا رر مخریج س ستمگاهشرران
م اسب س نردن

ن دنگی تیک بر هم بدی مرن ترشند تنر وعر بت تبردتی نرا تطردن مرنگشنررد تز وشتمر مهرم

دنگی تبدتی یرگةرن ایسز س ه اها س دتشتب ت فت انهایک » (هعان)364 :
« 150انن بت من ترشتن جزوو راننهرا میعرشی بررترعاب اسبد » (سن رناردنان ینر

عرا راننترایرن18 :

دیامطی )2014
«زبان ها ب شب مدتس س اةشیتر دب ارای نشزو س نعران مینرانن س ترابب مرنباتررد (هعرانن ینر

عرا زبران-

تراین تابنخن 12 :مابس )2013
ایز یرگة هعره دب ست،هها «مرء» س «نرء» بر «س» تطدن منتشد
ن ن تز تنرشتع تبردتی تنر تیرک رر «م،رشی ب ررد «ت» ارةر تز «ه» م فرش بررارشب قةایرن س فیرای بردی برر
م،شی شتاه فتار (زبی) منتشد» (فیتةدسبدن  )365 :1388مانرد «گهن»ن «گرر» س «نگر» دب تشتهد زنی:
«هرری رردت دب گشترررت تز یر شین گهززی دبدتار یةتشا یررم س گرراهن دب دتار ه ررتر ی ر شی تشر ة ترردهن
امراده تهةررر س تشلةرد سنرریسس س ستبد میا ررا بیرد ان مررنگیدنرد » (سن ررنارردنان ینر

عرراسنیسس 11 :نررشتمطی

)2014
« ة اها اتا تیراد گنه ابتنر بت نگهدتب من ررد » (هعانن ین

عا یافش 17 :دیامطی )2014

«دب نتة ررا وع ررید فیتنرررد استنررن تضررافر( )additionهعخررشتن نررا ست رررت بررر زن ةرری ستارردها استنررن
همنشة تضافر منتشد » (تفیتتنن )59 :1391
«نگنتشب اعةی تیک رر تز خزورد ریدن مراهن تر نرا مراگشبس برر دیرک مرنانرد » (سن رناردنان ینر
عا نگنتشبس 12 :اسبن )2013
نشتت «اید» برر میررا « شگر » برر صرشبی «ارشبد» نتة را فیتنررد استنرن تضرافر دب زبران ماراسبه تیرک
ر بر زبان نشتتاب بته نافتر تیک
«تاک ترش ةی فیتنررد استنرن اریز( ) deletionهعخرشتن نرا ست رر نرا ه رانن تز زن ةری گفتراب اریز مرن-
تشد » (تفیتتنن )58 :1391
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«یایها  2006س  2007بیت ا رک بهطری اریس،ه اندنرد ترد » (سن رناردنان ینر

عرا تیرتةش مر -

تنرتانین 1ما )2014
«گرچه مرنترشتن برر ارشب ن

ران برر مرشباة امراتشب س ایفررت «مرشب » تار

رید » (هعرانن ینر

عرا

تابنخنگاب، 23 :سنةا )2014
دب تررشتهد بررا ن ست ررا «ت» دب « اندنرردت» س «تگیگررر» ارریز تررده تیررک فیتنرررد ارریز ست ررر دب ست،
« اندندت» بر دلةر نگرانگن صرشبی برا ست « ،اندنرد» برر میررن تاعرق س رشدن (دهخردتن  52-1325ینر

عرا

اندند) بر بةیتهر منبسد
«تن بتنانرها منتشتنرد بیت هدزهرا گونزهگزونی برر ابگیفترر ترشند » (سن رناردنان ینر

عرا بتنانرر:

، 6تنشنا )2015
تیتفاده تز «گهن» بر ما «گاهن»ن نرا «گشنررگرشن» برر مرا «گشنراگشن»ن بررسنرشه دب مترشن و عرن هعچرشن
مع رها با

ر بر «بتنانر» س «ت ثةری سنریسسهرا» ایدتاترر تیرکن نرر ترهرا مرانن نردتبدن ب رر گرشن سصر رت

نامشب دب مع ر ازتبدهرده تیک زنیت تگری مخاارن م تن رتن برا تنر ست،گران دتترتر باتردن ترهرا برر ا راب هرری
باز منگیدد
تز دنگی مشتبد ایز ست رن دب تی ةطرای سصرفن س تضرافن تیرک هیگررد هررشز تهر فر مةران هعرره س نرا
بررب ( ) برریت نعرانر رری تضرافر بررر نتة را ستاررد دیرک نةافتررر تنردن دب تلرررت سمرشد ن ررن تز تنر دسن
تیدند نة ک نطشدن هرة ست رر ت مةران تمررت تی ةطرای سصرفن س تضرافنن مخاارن بت گعریته س تنتیرای اةرا
بت مش

من رد منتشتن تن فیتنرد استنن بت بازاشبد تش ةیاینی زبان نشتتاب تز زبان گفتاب دتن ک

«تز ایت فای تین زلولهها تنریتن دب  24یرای گیترتر مرنترشتن تز زلرلرر برم

نرا برید( ».هعرانن ینر

عرا

مریتفةا تنیتن 27 :نشتمطی )2014
«هعچررة سنشگرن عمزده تنر ا راب سمرشد بسم م رنگیتنرن س نعرشد تیرااةی تنیتنرن دب انهرا برشد » (هعرانن
ین

عا تدبةای فابین 29 :دیامطی )2014

واژه
« عررر بررر ان ستاررد زبرران فابیررن گفتررر مررن تررشد ررر تز ن ر

ست،ی نررا بةشررتی یررااتر تررده تیررک س اررشد دب

یااتعان ستاد با تی نیرن گریسه برر راب مرنبسد دب ی ر ر میتترن ستاردها عرر ارانة تری تز گریسه س برا تی
تز ست،ی قیتب منگةید » (باارنن )178 :1387
زبان ترایان میتیدند ر سبسد ست،گران بةگانرر برر زبرانهرا مخت ران تمری اطةیرن تیرک س تنر دتد س یرتد
زبانن تز گیتتر سمشد دتتتر تیک س تز تن اس نةرر اشتهرد برشد بررابیتن هعرا زبرانهرا اةشیرتر دب ارای ترةةری
س یازگاب با نةازها زمان اشد ه تردن ترا برا ست گةری نرا افرینرر ست،ههرا نرش س تی ةرنهرا بردنی بتشتنررد
تز وهرد مشقیةرکهررا مدنرد بیانررد هیگررد سبسد بیاررن تز ست،ههرا بةگانرر بررر زبرانن تمرری تمتررازنااررینی
تیکن باند تشمر دتتک ر تن سبسد بر نر

ه رش س ت،ریز امر زبران ست گةینرده تطردن نشرشد رر دب تنر

صشبین بر تترای زبان س دب نهانک تیتاالا فیهرگن س تمتعاون س زبانن مر ی اشتهد تد
م ئ ا دنگین گگشنگن اببید ست،گان س تی ةطای زبران هرا بةگانرر تیرکن رر بانرد مر طرق بری قشتورد صریفن
س ناررش زبرران مطررد؛ باتررد دب صةرری تن ر صررشبین ست،گررانن یررااتر اشتهررد تررد امةختررر تز دس زبرران مخت رران
بدسن قاود و عن ر دب هة ن

تز زبان ها مطد؛ س می،دن یرد بیت تبماع نخشتهد دتتک
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«دتدیتان ها ا م م رن اقرا ایرانش بت لررش یدنرد س گفتررد رر دنگری برر تس ماررشن نة رترد » (سن رناردنان
ین

عا ییتامطی  12 :2010مابس )2013
هیگرد منتشتن برر مرا ست ،ویبرن «ماررشن»ن تز ست ،فابیرن «بردگعان» تیرتفاده نعرشدن تمرا ارای رر قریتب
راببی م رابق برا دیرتشبتی صریفن س نارش ان زبران صرشبی

بی تیتفاده تز ست،گران بةگانرر تیرکن بانرد تنر

گةید «مارشن» بی سزن مفیشین تیرم مفیرشی تیرک «دتدیرتانهرا» فاور وعر تر

ریدن تیرک ارس دبیرک

نة ک ر تیرم مفیرشی بریت ان اسبده ترشد برر راب بریدن «ظررة » بری سزن فیةر

رر صرفک مشرطتر تیرکن بری

«مارشن» بیتی دتبد
مانرد یانی ست،گان فابینن بریت معری ب رت «تیرتاد»ن «سزنری» س «دهیران» بانرد تز نشرانرهرا معری فابیرن
(تن -ها) تیتفاده ترشد سلرن صالطراه تراهد معری ب رت ان هرا برر صرشبی معری م

ری ویبرن (تیراتةد)ن (سزبت)ن

(دهاقة ) ه تةم
«گیسه اساتید مشیةین تنیتن» (هعانن ین
«نشت اساتید» (هعانن ین

عا گیسه تیاتةد 16 :ت تطی ) 2014

عا نشت تیاتةد 7 :دیامطی ) 2014

« مدم س یتانر ی اة س وزرا س تمیت با تع رق س گاا شیرن برر ارد ص رش س تفریت دب اریم تیاضرا برر ارد
یشتی س ت د من بیةده تیک » (هعانن ین

عا ق،ةده، 13 :تنشنا )2014

«دهاقین دب زمان یایانةان مال ران برشمن بشدنرد » (هعرانن ینر

عرا اشتمرر نارا تلع ر

اشیرن 1 :نرشتمطی

)2014
«فیردتن» نةررر تز مع ررر ست،گررانن تیررک ررر اررس تز بیرةدن بررر زبرران می،رردن تز نارری میرررانن دگیگررشن تررده
تیررک نیرررن گیتررتر تز تی،ررطای زبررانن ررر تیررتفاده تز ست ،فابیررن «نطررشدن» بت مررناررینیدن «فیرردتن» تز بنشررا
«ز د» بر میرن «گم تدن» تیکن نر برر میررن «نطرشدن» دب ارالن رر تص رن برر مرارشب بةران نطرشدن گةرر نرا
ن بر اب منبسد
«اطلسززی) (Petunia × atkinsianaگةرراهن تیررک ن
بر صشبی گةاهن گردیالر بسنر اشتهد ید » (هعانن ین
 «فقدان ادمای تهی مراین س افن» (هعانن ینگران ر منبةرةم دب هة ن
«تس دب یای 1381

ررالر ررر دب صررشبی فقززدان سمررشد دمررا ارراکة
عا تا ن 13 :ت تطی )2014

عا زتصر 14 :نشتمطی ) 2014

تز تشتهد با ن گم تدنن صشبی نگیفتر تیکن ب ر صاطک اةیتمشن «نطشدن» تیک

دستگیر تد » (هعانن ین

عا ا ة قاضةان، 5 :سک )2014

«دیررتگةی» بررر میرررن دیررکگةینرردهن نررابن مرردد اب س فینررادبس (دهخرردتن 1352 -1325ن ینر
س «دیتگةی تدن» برر میررن نراب س مردد اب

رن تردن (هعران :ینر

عررا دیررتگةی)

عرا دیرتگةی تردن) تیرک س دب تدبةرای

فابین یة با تنر میرانن برر سفرشب نافرک مرنترشد تمرا تمریسزه تص رن برر مرا «بازدتترک» س «بازدتترک
تدن» بر اب منبسد ر با قشتود نگابتن مرانیی دتبد
«تنر تیطةری [بیاررشبدتب برشدن وررابنتن تیرک س تز زبررانهرا بةگانررر (فیتن رر rejouir :تنگ ة ررن)enjoy :

گیفتررر تررده تیررک س بررر ا،ررش

ن دب بیضررن تز اببیدهررا ا ایررکن مانرررد تز افررای زنرراد بیاررشبدتب تیررک

گشن بیاشبدتب براب میررانن مثطرک دتبد س برر نیعرای تی رق مرنگةرید نرر برر افرای» (یرعةین گة نرنن :1389
 )177گران ر دب ترشتهد زنری نةرر «بیارشبدتب » دب مع رر هرانن برر راب بفترر تیرک رر میررانن نااشترانرد س
مرفررن بت تلیررا مررن رررد تیررتفاده تز «بیاررشبدتب » دب ررراب ست،ههررانن گررشن «اةچةرردگن» س «فیرری»ن تنتیررای اةررا بت
مخت من رد
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«زن تز اةچةدگنها ب ةاب س تفاسیهرا فریتستن ن رطک برر مررس مخرالا ارشد مرید برخزوردار تیرک »
(سن نادنان ین

عا زنان 17 :تسی )2014

« بةابرران یرریزمةرن تیررک ررر صالط راه تز فیرری از س گةرراه برخززوردار تیررک » (هعررانن ین ر

عررا دتررک31 :

دیامطی )2014
تیررتفاده تز ست،ههررا «وررد » بررر مررا «نطررشدن»ن «مهررک» بررر مررا «برریت » س «تشیر » ررر میعررش ه بررا فی ر
م هشی من اندن تز دنگی ن اتن تیرک رر قشتورد نگرابب فابیرن بری ان اریده مرنگةرید (ب ی یرعةین گة نرنن
) 184-176 :1389
«عدم تن اب بر تن مفهش تیک ر ایفة دبگةی دب ن
ر قط ه تهةر تده تیک بت تن اب نعانرد » (سن نادنان ین

نرتع ایشقنن نتشتنرد صاک س توتطاب ن

قیتبدتد نا مترن

عا ود تن اب 1 :فشبنا )2014

«تلشنتشب تبرتب تیک ر جهت ب رد یدن بافک ظینا س ا اس مشبد تیتفاده قیتب منگةید » (هعانن ین

عا

تلشنتشب 2 :نشتمطی )2013
«هدفر بت نافت قشتنة هعشتبه صراد ارا م بری مشتمری تن رانن توسز نر
(هعانن ین

بسترن و عرن تیینرا رید».

عا مامیرتراین، 5 :تنشنا )2015

ترکیبات
بر م عشوا ن

نا گرد ایز با ن

نا گررد تیرمن تی ةرن گفترر مرن ترشد تی ةطرای ب رةاب نةرر گرشن ست،گران

دب زبان فابین سمشد دتبند ر یرااتعان مع رر برا تیرتفاد نادبیرک تز انهرا ایرةن مرنبةررد ب رةاب تز تنر
تی ةطاین گیتربیدتب تده تز زبانها دنگی ه ترد رر برا تیمعررهرا ناترةانر ترانی تردهتنرد «تز نی رر ناری»ن
«تز ان ا ر»ن «برر وعر امردن»ن «برر وررشتن»ن « دب بتب رر برا» س نعشنررهرانن تز تنر تی ةطرای نادبیرک ه رترد
ر میادی دبیرک ان هرا دب زبران فابیرن سمرشد دتبد س بانرد برا راببید اةشیرتا تنر تی ةطرای دبیرک دب زبران
میةابن مانگاه انها بت تثطةک ید
«از نقطززه نظززر ارریت رر مهررانن بررر تیرردتد ررم دب ا ررةو فررابس نافررک مررنتررشند » (هعررانن ین ر

عررا

گیتزماهن 10 :مابس )2013
«از آنجززا کززه اطررق مرراده  588قررانشن ت ررابی تتررخا

ایررشقن نةررر مررنتشتنرررد دتبت ایررش س

م ررئشلةکهررانن ررر قررانشن برریت تفرریتد سضرری رریده باتررردن برررابیتن ترری کهررا ت ررابتن هررم تررامی ت یررن
منتشند » (هعانن ین عا بازبگان، 30 :تنشنر )2014
«تز فیالةتهررا تن ر می ررر م ررشگةی بززه عمززد آمززد » (هعررانن ین ر

عررا فیهرگ ررتان فیتن ررر، 28 :تنشنررا

)2014
«تابنخ به عنزوان نر

بترتا م الیراتن دتبت تراارهرا س گریتنرهرا مرانطن زنراد تیرک » (هعرانن ینر

عا تابنخ 26 :دیامطی )2014
«مراررشب تز تررابنخ ()1ن م عشوررا اررشتد

فیهرگررنن تیررک ررر دب گیتررتر س دب زمرران س م رران زنرردگن

تن انها س در رابطه با انها ب دتده تیک » (هعانن ین

عا تابنخ 26 :دیامطی )2014
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نحو
« ناررش بخشررن تز دیررتشب زبرران تیررک ررر تز بستب ر

عررای بررا هررم گفتگررش مررن رررد » (فیتررةدسبدن )53 :1388

« بةشتی انچر تاک ورشتن دیتشب زبان دب تایةیرای گشنراگشن زبران ترایرن یررتن س نرش برر بترتا تاینری دبامرده
تیکن دب ایةیک ترها بخشن تز تشصرةا دیرتشب تیرک رر تشصرةا نارش نرا دتبد زنریت وعرد تش ةرد انهرا
برری تشصررةا قشتوررد اررا م برری تی ةررن ست،ههررا دب قالررن وطررابتی س مع رررهایررک ناررش س تصررشی ناررش زبرران
بازتراز دتنرر یرخرگشنان ن ررطک برر قشتورد تیرک ررر بری ان تیراس ست،ههرا دب قالررن گریسههرا س مع ررهررا
تی ةن منتشند » (باةعةانن )19 :1389
کاربرد نابهجای وجه وصفی
«تیررتان تبدبة ر دب یررای  1372تز تیررتان ایببان رران ترریقن مرردت تررده س تیررتانن م ررتی گشررک » (سن ررنارردنان
ین عا مریتفةا تنیتن 27 :نشتمطی )2014
«تیین ررک ررر فاقررد قاوررده سزن س قافةررر بررشده س سزن ان بت مررنبانررد دب فاررشت
(هعانن ین

رر

م ررت ش ررید »

عا تدبةای فابین 29 :دیامطی )2014

«مدت تده» س «بشده» صةرا سمر سصفن تیرک «سمرر سصرفن گرران رر تز تیرعر بری مرنانردن صرفک تیرک
مرتها صرفتن رر تز مراد فی رن یرااتر مرنترشد س یرااک صرةرر تب بر ماضرنه هرا بةران ای رک تیرک س
متررراظی تیررک بررا  participle passéدب زبرران فیتن ررر س  past participleدب زبرران تنگ ة ررن تن ر صررةرر
بت هیگاه بر اب بیندن گشن نر زمان فیر بت نشران مرن دهرد نرر ترخ س نرر سمرر ان بت نراق تیرک راببید
صةرا سمر سصفن برر مرا صرةرا امر فی رنن دبنافرک اةرا بت هرم برر ترشاةی مرنتنردتزد س هرم دترشتب مرن-
یازد » (یعةین گة ننن )187 :1389
حذف فعد بدون قرینه
«مهعتررین بسداانرررهررا اشضررر ا ررةو فررابس س دبنررا وعرران تررام  :ررابسن( 890ة ررشمتی)ن میتاررن(438
ة شمتی) » (سن نادنان ین

عا مریتفةا تنیتن 27 :نشتمطی )2014

مع ا با فی ندتبد تگری «ترام » اسبده نعرنترد س ارس تز «وعران» دس نی رر مرنامرد  -رر نشرانا نگابترن
اةر تز م عشورت تز تشتهد س مثایهرا س تق را س تمررت تیرک -تز ناری فر نگابترن تنریتد بری ان ستبد نطرشد
تما با اسبدن «تام » ن مخاان تنتااب دتبد فی ن مع ر بت ام رد
«تنةررای ن ر بتنان را قرردنعن تنررا ی متاررده تصررش ه ایتاررن تررده تررا ماایررطای ایتابرررت تشاخانررر بت تن ررا
دهد( ».هعانن ین

عا بتنانر، 6 :تنشنا )2015

دب مع ا تسی فی «تیک» اس تز «تنا ی متاده» بدسن قینرا لفان س میرش ایز تده تیک
کاربرد حرف اضافۀ نامناسب
«هدز تابنخ و سه بی تنر ر مییفک بر تفیتد تن ان تیکن » (هعانن ین عا تابنخ 26 :دیامطی )2014
«مریتفةررا اطةیررن وطررابی تیررک تز م الیررا مریتفةررانن تز گهرریههررا اطةیررن یررةاب زمررة » (هعررانن ین ر
عا مریتفةا اطةین 10 :ییتامطی )2014
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ن ترت

ر دب مع ی با م ن تشمر مرن رردن برر راب بریدن اریسز تضرافا نامرایرن تیرک «مییفرک برر»

س «م الیررر تز » دب زبرران س تدز فابیررن تتررتطاه تیررک انچررر «م الیررر» س «مییفررک» -بررر میرررا ترررااک -بت بررر
ست ،اس تز اشد اةشند مندهدن ترها
دب هی ن

ی سص تیک

تز مع ی زنی با گرد تتتطاه دیتشب بسبربس ه تةم:

«ا ن مشضرشع مرشبد راببید دب نر
نا نعانشن قیتب منگةید( ».هعانن ین
نهاد مع ر «ن

افینرده تدبرن فابیرن ان بت دب اة رر تدبةرای اعایرنن صرراننن تی ةعرن
عا تدبةای فابین 29 :دیامطی )2014

افیند تدبن» تیرک س اطرق قشتورد دیرتشب زبران فابیرن بانرد دب تبتردت مع رر قریتب بگةریدن

س گرة نشده تیک با تشمرر برر یرانی تمررت مع ررن فیر اانرانن بانرد «قریتب مرندهرد» باتردن نرر «قریتب مرن-
گةید»
«دب تراز میدمرر س تز ت ریتب ترابنخ دب نر

گیارر تررر ن ر ن یرخ گفترر تنر گیارر تز اصراز نر

تمتعاع با ت ةر بی شاسبز ییس فرشن اصاز منتشد » (هعانن ین

عا مامیرتراین، 5 :تنشنا )2015

نهاد تنر مع رر «-س » -دب مةران مع رر امرده تیرک « -تیرک» دب مع را تسی بردسن دتترت قینررا لفارن س
میرررش ارریز تررده تیررک  -اررس تز ست « ،شرراسبز »ن سمررشد نشررانا نگابتررن سنیگررشی نررا ارریز بب ر «س»
ضیسب تیکن س دب تن مع ر هة دت نةامده تیک
«دب  20یای گیتترن هیگررد بیارن تبرتبهرا ارانگن رر تز نعشنررهرا قابر ی ری ان مرنترشتن میطررهرا
باز ها سندکشنن بت رر بیردها دب دیرتگاههرا دنگری تز مع رر ت فر هعریتهن دسببرة هرا ضرط سنردکشننن
س PDAهرا س دههررا هررتب سیررة ر ارانگنن صررریتنن اشدبسیراز س تعررا تبررتب
ررر نةازهررا ماتررة تشبنر ر
،تنشنا )2015

ررر دب دبسن انهرا مرردتبهانن

بت مهةررا یررااترتنرردن گ ررتیب نافررکن بت نررا بررید » (هعررانن ین ر

مع را ارش نن بررا تنتیرای اةرا بت بررر تردی برا مشر

عررا بتنانررر6 :

مشتمرر ریده تیررک بریت «میطررهررا براز هررا

سنردکشنن» ررر مفیرشی مع ررر تیرکن دس برراب «بت» نشرانا مفیررشلن اسبده تیرک
تده تیک س اشتنرده تشضة میتط با ان بت دب مع ر نعننابد

عررا «هیگررد» نةعررر رابه بهررا

«م اک ب ةاب سمشد دتبنرد رر نعرنترشتن تارک تریتن قضراسی وةررن اسبده ترشند » (هعرانن ینر

عرا

ف فر، 6 :تنشنا )2015
«نعنتشتن اسبده تشند» تتتطاه تیرک س نگابنرد تنر م رن بان رک مرننشترک« :نعرنترشتن اسبد» نرا «نعرن-
تشتنرد اسبده تشند »
«تن بته قانشنن تیرک س مرن بان رک دب تنر م رةی ای رک رید » (هعرانن ینر

عرا ارشدگیتنن تا قرن:

 10مابس )2013
زمان مع رن مضابع تلترتمن تیرک سلرن مرن بان رک فیر زمران ماضرن تیرک بانرد بررمرا «مرنبان رک» تز
«باند» تیتفاده تشد
فاصله بین مفعول و «را»ی نشانۀ مفعولی
«ارةاگیتن اابتن ییسدها ما ن رر ترا ارس تز تیر
ین عا تدبةای فابین 29 :دیامطی )2014

نرا اه رش نةرر دتترترد بت قیتکرک مرن یدنرد » (هعرانن
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«نشررانا «بت» هعررشتبه دب مانگرراهن اررس تز ه ررتا گرریسه تیررعن بررر رراب مررنبسد » (مشرر ش تلرردنرنن :1373
« )213ییسدهها ما ن» مفیرشی مع رر س ه رتا گریسه تیرعن تیرک سلرن نشرانا مفیرشلن «بت» برا فاصر ا گررد
ست،ه با ان امده تیک
ر تا تستن یرد گهرابدهم نةرر یرط

«تن یط

تد » (سن ن ادنان ین

تصر ن تریی فابیرن برشد تنر بازگشرک تز تصرفهان اصراز

عا تدبةای فابین 29 :دیامطی )2014

امدن « ر» دب مع ا تسین تنر ت،رشب بت تن راد مرن ررد رر گشنررده ق،رد دتبد تشضرةان بت بةران ررد سلرن
منبةرةم ر مع ر ها بید ستب تگن میرانن با مع ا تسی ندتبند س « ر» باند ایز تشد
«تیسع بر تدبنس تدن ید» س «امةختر من ید» نةر تز تتتطاههانن تیک ر دب تشتهد زنی سمشد دتبد:
«مامیرترایرن بریت تسلرة براب دب یرایهرا  1880س  1890مرة د دب دتنشرگاههرا تریسع برر تردبنس تردن
ید » (هعانن ین

عا مامیرتراین، 5 :تنشنا )2015

«بیبیررن ادنرردههررا ایررعانن بت بررا تف ررانرهررا س توتیررادتی میدمرران ان دسبه تز تررابنخ امةختررر مررن ررید »
(هعانن ین

عا فةرن ، 17 :تنشنا )2015

جدایی اجوای فعد مرکب
«بربگتین ما بت دب مر مهانن دس اشبد » (هعانن ین عا نةیس هشتنن تشبس  25 :مر )2013
« راببی مرن بان رک تا ورای رابی توتطراب ارشد بت ستبد انفرشن نعانرد » (هعرانن ینر عرا تار ارن:
 24ییتامطی )2014
«ما ارشبدن» س «ستبد نعرشدن» تفیرای می رن ه رترد س مردت تردن تمررت فیر می رن بریا ز قشتورد
دیتشب زبان فابین تیک
گرتهبرداری
«دب هی زباننن ستقیةای س تندنشررهرا س وشتارا برر بةرانن دب مرن انررد رر برا فیهرر
تگین با ست گةی تلگشها بةانن نایرازن ترةشه هرا نامترایرن برا فیهرر

ان زبران یرازگاب تیرک س

برشمن تاتةراب ررةمن برر ن رن تز نیرر-

هررا ب ررةاب مهررم زبرران ادتررر ستبد یررااترتنررم س ان نیررر تررابنخن اع ر فیهرگررن تصررة تیررک » (یررعةین
گة ننن )203 :1389
«بر یک تمیت زنرده (میعرش ه مشیرةین) دب میابر وردهت تعاتراگی گفترر مةشرشد » (سن رناردنان ینر

عرا

ر یی مشیةین 4 :دیامطی )2013
«تنر وابضررر مع ر تیررک هرری نر

تز مفاصر بت دبگیززر سزازد » (هعررانن ینر

عرا ابترریسز 13 :دیررامطی

)2014
اسبدن «ن » س «دبگةی یاات » دب مع رها با ن نتة ا گیتربیدتب س تیمعا نادبیک تیک
نشانههای نگارشی

نشانرها نگابتن بیت بیاندن دبیک س امر اةرا مرشبد ناری س تنتیرای میررن تز زبران گفتراب برر نشترتابن برر-
اب مرنبسنرد راببید تنر نشرانرهرا (نی ررن نی رر سنیگرشین نشرانا اییررن نشرانا تی رنن سنیگرشین دس نی ررن
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نشانا نی قشی س ) برر دبی مخاارن تز اةرا نراب مرن بیراند س تاتعرای بیدتترک نادبیرک بت ترا ارد زنراد
اهر مندهد
«و ش تمتعراون بخشرن تز و رش تن رانن تیرک رر برر بیرد تمتعراون تن ران مرن اریدتزد بری ار ز دنگری
و ررش تن ررانن ررر مع ر تیررک تص ر بیررد تمتعرراون تن رران برریتنر مهررم نطاتررد » (هعررانن ین ر

عررا و ررش

تمتعاون 12 :اسبن )2014
«تدبةررای

یررة

فابیررن دب دسبتن تسلةررر تیرر

دب تنرریتن ررر تاررک اا عةررک ورریزهررا تمررش س

ا عیتنران ما ررن انرران بررشد برر صررشبی تررفاهن اصرراز برر رراب ررید( ».هعررانن ینر

عررا تدبةررای فابیررن29 :

دیامطی )2014
مع رها با هی دت تز گرد مع ا م رتی تشر ة ترده تیرک س نةراز برر دیرک رم ترر نشرانا نگابترن
دتبد سلن هة و متن دب ییتیی تنر معر ی نةامرده تیرک نطرشدن نشرانرهرا نگابترن صریزناری تز تریسنو
نگابب نادبیکن اشتنرده بت دگاب مش

مرن ررد س اترن مع ر تیرک یرطن یرشء بیدتترک مخاارن ترشد س

نگابنده نتشتند اةا مشبد نای اشد بت بر دبیتن تنتیای دهد
رسمالخ
« ا دب ایسبب زبان ان بسنرد تطردن ان برر زبران میةراب نیرر مهعرن دتبد تگری زبران فابیرن هررشز نتشتن رتر
تیک بر تعا میرا بر زبان میةاب تطردن ترشد ترا ارد زنراد نتة را ان تیرک رر ار فابیرن برر افرت ت فرت-
ها متیدد بته مندهد دب ق عیس تز زبان فابیرن رر تنر زبران برر ار یرةین ة

نشترتر مرنترشد گرر ب را

بسنرد اریسبب زبرران میةراب س نر یران یراز ت فررت عرای یرریوک بةشرتی نافترر تیررک » (یرعةین گة نررنن
)223 :1389
دب تشتهد زنین تتتطاه هانن تم نرن سمرشد دتبد رر تص رن برر د ن رن گرشن :ترطاهک ت فرت ست،گرانن نردن رن
مخیج بیان ایسزن نطشدن مخریج بیارن اریسز دب زبران فابیرن رر تز زبرانهرا دنگری ستبد ترده تیرک س
عای مشتق س می ن دنده منتشد
نةر تم
«تن مسأله نی ر میاب یرکگیتننتیک (سن نادنان ین
«تس بیت تامة آزوقزه

برا مشر

عا تشی بر ت دد 20 :ییتامطی )2014

ی بربگرن بسبریس ترد » (هعرانن ینر

عرا ی ر ر تتر انن تبمر رتان:

 28دیامطی )2014
«تا اس تات ی تض یتبن من تشتنرد دتبت نشرانر هرا فةرن رن هعچرشن طزشش ق رن س لریز باترد (هعرانن
ین

عا تات ی تض یتز، 29 :سنةا )2014
«گرراز تیررک بررن بنر

بررن بررشن بیمززوهن ت ر

(هعانن ین

عا ابگشن، 22 :تنشنا )2015

(هعانن ین

عا میغ تاادتب، 2 :تنشنا )2015

تتعررنن تی ةررن تررةعةانن ان تررا رررشن ترررااتر نشرردهتیررک »

میغ شزاخدار (برر تنگ ة رن )Guineafowl :اینرده ت زنطرا برشده رر هعانررد طرشتی قرادب برر اریستز تیرک

صاة ست،گران «م رشلر»ن «ازسقرر»ن «اریر»ن «بةعرره» س «تراادتب» اطرق دیرتشب ار فابیرن م،رشز
تم
فیهرگ ررتان زبرران س تدز فابیررنن «م ررئ ر»ن «ایسقررر»ن «ترریر»ن «بررنمررره» س «تررا دتب» تیررک (صررادقن س زنررد ن
566 :1392ن 35ن 137ن 180س )407
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« بیرانرهرا ویتقرن نةرر بابهررا برا غزی
(سن نادنان ین
صرة

تز تس نرراد ری ده س صردت بریت یرری تس مرانره تیةرة

ریده بررشد »

عا وطدتلا ة بیسن ن 2 :مر )2014

بررر میررن ررم تردن از (دهخرردتن  55-1325ن ینر

ن بت س اشم (هعان :ین

عررا صرة

) س صررةت برر میرررن برر اشررم اسبدن

عا صرةت) تیرک دب مع را برا بریت بةران اشرم برر تترتطاه تز «صرة

» تیرتفاده

تده تیک تن قطةر تترتطاه هرا نتة را نردن رن مخریج تنر اریسز دب زبران ویبرن س نطرشدن تنر مخریجهرا دب
زبان فابین تیک
بحث و بررسی
زبرران تز دس بخررر گفترراب س نشتررتاب تش ر ة مررن تررشد س انچررر بانررد مررشبد تشمررر قرریتب گةرریدن تن ر تیررک ررر
م

سلةک گشنششبتن نر

زبران بریت افرت تصرالک ان زبران دب بخرر نشترتابن ب رةاب یررگة تری تیرک زنریت

طک نشتتابها بر انها بیرعةک س میمیةرک مرنبخشردن تص رن ا اهرا مشمرشد دب انهرا قابر تصر م نة رک
س نةر دب تاتةاب وعش قیتب من گةید تن م اک تشمر سنشه بر زبان نشتتاب بت بی منتنگةرد
دب مةان نشتتابهان بیانر ها وعرشمن ا ایرةک بةشرتی دتبنرد زنریت مرشبد تیرتفاد وامرا مرید قریتب مرن-
گةیند یانک سن نادنا ر دتنشرامرت ازتد تیرکن تز مع را تنر بیرانر هرا تیرک ن ترا ب رةاب مهرم دببراب تنر
یانکن نگرابب م الرن ان برر سیرة ا وعرش مرید تیرکن رر تنر م رئ ر مردنینک ان بت دب گرابگشز قشتورد
ب ةاب دتشتب من رد هی ن با هری مةررتن یرشتد س برا هری یر نشترتر س ق عرن برر ارشد تمراز نگرابب مرن-
دهد تز تنر بس تراهد تنرشتع فیتنرردها استنرن نابرر مران ست،گران نادبیرکن ا اهرا دیرتشب ن تصر

تم نرن

ه تةمن ساشتنردگان تن یانکها ان بت میةاب گفتاب س نشتتاب اشد قیتب مندهرد
دب بیبین زبانن تشمر برر م رانن زمرانن مخاارن س نرشع مرت ب رةاب مهرم تیرک بریت نعشنررن تتریابن تیةرد
عتی ن طک بر یانی مترشن دتبنرد مابرر مرانن تمررت مع ررن تنرشتع فیتنرردها استنرنن راببید ست،گران مدنرد
س تز سنشگررنهررا ترریی تیررک س دب بخررر یررط ترایررن تهعةررک سنررشهت دتبد تمررا گرررة بررنقةررد هررا س
هر ررابگینر هررانن دب زبرران میةرراب مررانر نة ررک مانگرراه فیتنررردها استنررن دب زبرران تدبررن س زبرران میةررابن
متفرراسی تیررک ب ررةاب تز فیتنررردها استنررن دب ا رراب هررری ن تشمةررر زنطاترررااتن س یررط ترایررن دتبنررد تمررا
سقتن تنر دگیگرشننهرا ستبد زبران میةراب مرنترشندن برر یرااتعان تصرة ست،ه ایرةن مرنبیرانرد راببید «به»ن
«نگررر»ن« گشنرررگررشن» س ست،گررانن تن ر گرررة ن بررا تیررتر اد بررر صرردها ت رری تدبررنن نادبیررک نة ررک تمررا دس اةامررد
نااشتانرد دتبد:
 1با بر ابگةی ست،گانن با گررة فیتنرردها استنرنن دب زبران میةرابن برا گریب زمران تز بیم رتگن تنر ست،گران
دب ت ی تدبن -ر تص نتین هدز هریمرد تیک -بر تدی من اهد س میز مةان هری س تدز تز مةان منبسد
 2هیگرد فییرانر س دگیگرشنن ر

تز ناگرنیهرا زبران بشری تیرکن یرین دب تمریت تنر وعر  -ان هرم

دب نشتتاب -مر ین بر نای نعنبید زنریت برر تخینرن تصرالک ست،ه مر ری مرن ترشد س گراه تنتیرای اةرا بت دترشتب
من رد
گاهن ا اها مشمرشد دب زبرانن اگاهانرر تیرک نیررن ت،رشب مرنترشد تیرتفاده تز ست،گران زبران بةگانرر نرا
منتفرتند
نااتران مع ی اش نن س مطهم س ایسج تز قشتودن بی توتطاب
مررنتررشتن گفررک بةشررتی تتررتطاه هررا مشمررشد دب زبرران فابیررنن ناتررن تز سبسد نابرررمررا س تیررتفاد نادبیررک تز
زبانها بةگانر س تیمعرهرا صةیفررن تیرک ست،هت

رر تز زبر ان ویبرن ستبد زبران فابیرن ترده تیرکن بانرد تز
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قشتود زبان مطد؛ تطیةک ردن س نةر نعنترشتن ست،ه هرا فابیرن بت برا قشتورد زبران دنگری برر راب برید متشیرفانر
تاهد ب ةاب تز تن قطة ا اها گفتاب س نشتتاب ه تةم
مش

دنگین ن

ان نطرشدن مخریج اریسز دب زبرانهرا متفراسی تیرک برر گشنررت رر سقترن ست،هت ستبد

زبرران فابیررن مررنتررشد ررر فابیررن زبانرران مخرریج ارریز نررا ایسفررن تز ان بت ندتبنرردن ست،هت بررا ت فررت مدنررد
یااتر منتشد ر بر هة ن

تز دس زبان تی ق ندتبد

سبسد گهرراب ارریز «ی»ن «ز»ن «ک» س « » دب زبرران فابیررن ررر ترهررا نرر
دنگرری تز تن ر نررشع-

ن سن

ن ین

س  -بیررمتلخ ر فابیررن بت بررا مش ر

ناهعاهرگن مةان گفتاب س نشتتابن یطن سمشد تص

مخرریج «ز» دتبدن س ارریسز
بسبررربس یررااتر تیررک تن ر

تم نن ب ةاب دب نشتتابها فابین منتشد

پیشنهادها و راهکارها
اس تز بةان تنشتع مشر

ی زبرانن مشمرشد دب فضراها م راز ن برا تشمرر برر تهعةرک س ا ایرةک ب رةاب زنراد

تن م ئ رن بته ابهانن بیت اهر تن نشتق اةشرهاد منتشد:
 1یررانکهرران برررسنررشه یررانکهررانن ررر دب قالررن دتنشرررامر ترردسن مررنتررشندن بانررد متشلةررانن صررااننارری س
متخ،

دب زبان س تدبةای فابین دتتتر باترد

 2تگی تةشهنامررهرانن مطتررن بری دیرتشب زبران فابیرنن ست،گران س بیرمتلخر م،رشز فیهرگ رتان س تا وراتن
دب زمةررا نشرانر هرا نگابتررن دب یرانک مرشبد تیرتفاده فرریتهم ترشدن ترا ارد تز مةرررتن تنر ا اهرا زبررانن
ایتر اشتهد تد
 3مهمتین بته اب ر من تشتن اةشررهاد ریدن سنریتنر زبرانن س تدبرن نشترتابها برر سیرة ا تفریتد متخ،ر
ته ف ن اةر تز نعانر وعشمن انها تیک

س

نتیجهگیری
راببید س رراب ید ت رشلرش ،هررا زمانررن بررر دلةر یرریوک س یرهشلک تیررتفادهن بسز برر بسز بةشررتی مرنتررشد س
بیانر ها تنرتینتن دب اای مانگرنرن سیران تبتطراان

یرة

ه رترد یرانکهرانن گرشن سن رناردنا رر برر

صشبی دتنشرامر ه تردن بر دلة تتتعای بری زمةرررهرا ف ری مخت را س بترترهرا و رش گشنراگشنن مخااطران
ب رةاب مریز مررن رررد س دب نتة رر تررش ةیتی مثطرک س مرفرن بةشررتی ن رطک برر یررانی یرانکهرا دب گ ررتیب
زبان نشتتاب دتبند بابزتین سمر مرفن تنر گشنرر یرانکهران نگرابب س سنریتنر انهرا برر سیرة ا وعرش تیرک
ر بر سمشد ا اها زبانن ن طت ها زنراد دب یر شم مخت را زبران مر ری ترده تیرک بیبیرنهرا تن را ترده
دب تن اشسهرن نشان مرن دهرد بةشرتین تناریتز تز قشتورد زبراننن دب یر

ست،هن نارش س تمر صرشبی گیفترر

تیرک زنریت فیتنررردها استنرن تص ررن دب زبران گفتراب نعررشد اةردت مررن رررد دلةر ا اهررا ست،گراننن دب بةشررتی
مشتبد بر تیمعا نادبیک ست،ههانن براز مرنگریدد رر تز زبرانن دنگری ستبد تردهتنرد تترتطاههرا تم نرن میعرش ه
نتة ررا سبسد ست،ه هررانن تز زبرران بةگانررر تیررک ررر مخرریج بیاررن ارریسز انهررا دب زبرران فابیررن سمررشد نرردتبد س
یطن برسمشد امدن گردن ایز با ن

ت فرت ترده تیرکن س بیرمتلخر

عرای مشرتق س می رن نةرر گعریته-

رررده تیررک تمرا بةشررتین تناریتز ررر دب یر ناررش دنررده مرن تررشدن ناترن تز نااگرراهن ن رطک بررر قشتوررد
دیررتشب زبرران فابیررن تیررک س تن ر ررر نشن ررردگان بررر تفرراسی تشم ر بیتنگةررر زبرران گفترراب س نشتررتاب ررمتشمررر
ه ترد ناابی متخ،،ة صاانناین سمرشد ترةشهنامررهرا نگابترن س سنریتنر مترشن بررسیرة ا تفریتد اطریه
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ارةر تز نعررانر وعررشمنن تز مع ررر وررشتم ن تیررک ررر برر رراهر تنایتفررای زبررانن مشمررشد دب یررانکها عر
من رد س تز تخینن زبان فابین دب فضاها م از من اهد
کتابنامه
تفیتتنن ازنتا( )1391ساخت زبان فارسی تهیتن :یعکن چ تشم
تنشب ن ا

س تاعد گةش ن ا

( )1377دستور زبان فارسی 2تهیتن :فااعنن چ اانردهم

تنشتراشبن تبشتلفض ( )1370روش تدریس فارسی ابتدایی تهیتن :تنیتنن چ تسی
باارنن ماعدبضا( )1387توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی تهیتن :تمةی طةین چ بة ک س ن م
دهخدتن و نت طی( )1352-1325لغتنامه تهیتن :یازمان لرتراما دهخدت
باةعةانن م ی( )1389ساخت زبان فارسی تةیتز :دتنشگاه تةیتزن چ تسی
یعةین گة ننن تاعد( )1389نگارش و ویرایش تهیتن :یعکن چ نازدهم
تعة ان یةیسس( )1378کلیات سبکشناسی تهیتن :فیدسینن چ ار م
صادقنن و رنتتریز س زنرد میرد ن زهریت ( .)1392فرهنز

امییزی خز فارسزی تهریتن :فیهرگ رتان زبران س

تدز فابین (نشی ا اب)ن چ ار م
فیتةدسبدن ا یس( )1388دستور مختصر امروز بر پایۀ زبانشناسی جدید تهیتن :یخ ن چ تسی
مش ر ش تلدنرنن مهررد ( )1373دیررتشب زبرران فابیررن برر ی اانررا ناینررا گشررتاب
یش

مشررهد :دتنشررگاه فیدسیررنن چ

