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:چكيده
ي نحـوي، معنـايي و آوايـي       هـا  در كنارِ سـاخت    ن واقعيتي موجود در زبان    همچودر اين مقاله ساخت اطالعي    

زبـاني  ي هـا پيكـرة داده . گرفته اسـت مورد مطالعه قرار  در زبان فارسي    ي مختلف آن    هاسمتو ق گرديده  معرفي  
،به عنـوان شـاهد   دهد و ساخت اطالعي جمالت آن       كور صادق هدايت تشكيل مي    اين تحقيق را متن كتاب بوف     

.نده اتوصيف و تحليل شد
در ايـن مختـصر ضـمن طـرح و          . يـرد گمـي ام  تفكيك اطالع كهنه و نو در جمالت بر اساس قواعد معيني انج           

تـوان بـا  كور را مـي تِ كتاب بوفاطالعي موجود در جمالي هاشود كه واحدبندي اين قواعد، نشان داده ميجمع
فارسـي بـراي مـشخص      ن  ن داده شده است كـه زبـا       مثال نشا با. بندي و توصيف و تحليل نمود     اين قواعد مقوله  
ي زبا ن هااز ويژگيكند و اين امر نحوي استفاده مي  واژگاني و ،ي آوايي هابزاردرجمله ازا ) يدتأك(كردن اطالع نو    

 در پيكرة متـون داسـتاني فارسـي         هاساخت اطالعي جمله  دهد كه نه فقط     حقيق حاضر نشان مي    ت .فارسي است 
ا در خـود دارد و   ساخت ري اينهابزار انواع ا  كور،ي موجود در متن بوف    هاداده بلكه   ،قابل توصيف و تحليل است    

. ي دارنـد  گويان هر زبان از ساخت اطالعي زبان خويش به طور ناخودآگاه، آگـاه            اين فرضيه است كه سخن    مؤيد  
 بسيار مفيد   ،تواند در شناخت، درك و تفسير هر چه بهتر متن از جمله آثار داستاني             توجه به ساخت اطالعي مي    

شناسـي  ي نـوين در سـبك  هاتواند از شاخصله و متن مي  ر سطح جم  چگونگي توزيع اطالعات د   . و كارگشا باشد  
.انواع ادبي مطرح گردد

زبان فارسي،  تأكيد، اطالع كهنه، اطالع نو،ساخت اطالعي:هاكليدواژه

مقدمه. 1
زبـان يعنـي سـاخت نحـوي،        ي ديگـر  هـا  به عنوان يك ساخت الزم در كنار ساخت        1ساخت اطالعي 

وي به مطالعة ساخت نحوي و      گونه كه يك نح   همان.  است  در ارتباط  هابا آن و  شود  مطرح مي ييآواو  معنايي
يش گر كالم نيز در بخـشي از كـار خـو   پردازد، تحليلزبان مي) يآواي(شناس به مطالعة ساخت واجي      يك واج 

؛ آگاهنـد آگاه از سـاخت زبـان خـود   به طور ناخودن  سخنگويان هر زبا  . كندساخت اطالعي زبان را بررسي مي     
ايـن سـاخت بـه      ). 143: ج1383،مهنـد راسـخ (آگاهي دارند   نيز  ساخت اطالعي زبان خويش      از هاابراين آن بن

ممكن اسـت جمالتـي بـا واژگـان     . ي ديگر احتياج به توصيف دارد هاهمانند ساخت زباني،  واقعيت  عنوان يك   
ـ  دشـته باشـن    تفاوتي بـا هـم ندا      2"معناي تحليلي "اي مختلف از حيث   ي سازه هايكسان و آرايش   نظـر  ا از ؛ ام

ايـن  . گر كـالم، ضـروري اسـت   و مطالعة ساخت اطالعي توسط تحليلراز اين.ساخت اطالعاتي متفاوت باشند  
بـدين منظـور شـواهد از كتـاب     . جمـالت فارسـي را بررسـي كنـد        ي  اطالعـ پي آن است كه ساخت      اله در مق

1 information structure
2 analytic meaning
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انجـام   دليـل  سـه بـه  داستاني  اين كتاب   انتخاب.  شده است  انتخاب) 1356(صادق هدايت   ةنوشت"كوربوف"
بلكـه از آثـار مـستند زبـان فارسـي      ؛دن نشو توليدگان زباني نگارند  صرفاً براساس شم   ها اينكه داده   اول :فتگر

اره به آثار داستاني ازاين      دوب نگاهشودمير   تصو  اينكه  دوم ؛واننده نيز قابل ارجاع باشد    انتخاب شوند تا براي خ    
ده از سـاخت   يـك نويـسن  ؛ سوم اينكه چگونگي اسـتفادة  كمك خواهد كردخوانندگانتر  دقيقزاويه، به درك  

.شناسي به حساب آيدي سبكي در سبكهاتواند به عنوان يكي از شاخصاطالعي در اثر خود مي

مطالعاتةپيشين. 2
 بـاز   ي دوم  از جنگ جهـان    ي قبل ها سال  ساخت اطالعي به مكتب پراگ و به       ة مطالعات دربار  ةپيشين

بـه  2 نقـشي جملـه   با مطرح سـاختن نمـاي  گشناسان مكتب پرا زبان). 1،1989:153 و يول  براون (گرددمي
 و 3 كهنـه اطـالع  مكتب به دو بخش ساخت اطالعي در اين. ندجمله پرداخت) ارتباطي(ررسي معناي اطالعي   ب

ي فنيهاساخت اطالعي جمله، واژهبررسي شناسان مكتب پراگ در    زبان به هر حال  . شد تقسيم مي  4اطالع نو 
اي ب نظـري يكپارچـه   چهـارچو در درون راهاتوان آنبه سختي ميكه اند ي متفاوتي را به كار بردههاو تعبير 
ر آن گفتار از راه موقعيت كاربردي خاصـي كـه د  ها اين است كه ساخت    نآة هم  وجه مشترك  يگانه. قرار داد 
.)99 و 1381:98، الدينيۀومشك (گرددشود تعيين ميظاهر مي

)ويـژه زبـان گفتـاري     ه  ب(ه   در اين زمين   بندي اطالع كهنه و نو، به مطالعه       تقسيم  با پذيرش  5هاليدي
از .  استفاده كرد6 آهنگشناختي ماننداي اين منظور او از ابزارهاي آوا  بر. )1989:153، يول واون  رب(پرداخت
انديـشگاني  ايـن محتـواي   .  نام دارد9 كه محتواي انديشگاني است8 داراي يك محتوا يا جمله7 هر بندنظر وي 
 نحـوي   گوينـده ايـن محتـوا را در قالـب سـاختارهاي           . اي يك جمله يـا بنـد اسـت        ن معناي گزاره  هماتقريباً  

ـ    10 واحد اطالعـي    به صورت يك يا چند      اين محتوا  ،در زبان گفتاري  . كندسازماندهي مي   آهنـگ قابـل     ا كـه ب
واحـد اطالعـي بـه صـورت دقيـق بـا             بايد در نظر داشت كه يك        .)155:همان (شود مي ي، متجلّ اندتشخيص

، هاليـدي  (آن است  به   ي واحد دستور  ترينولي در واقع، بند نزديك    ؛ ندارد يك از واحدهاي دستور تطابق    هيچ
 در  .)2002:32هاليدي،  (واحد اطالعي از اجزاي اطالع كهنه و اطالع نو تشكيل شده است           هر). 1986:274

ـ ذكر است كـه      شايانِ   البته؛حبت خواهد شد  ص اطالع كهنه و نو    ةدربار به طور مفصل     بخش بعدي  ل بـه   توس
براي اطالع بيشتر  (نيستها آن طرحمجالست كه در اين مختصر     روهروبمعيارهاي آوايي صرف، با مشكالتي    

).158 و 157: 1989،يولبراون و. ك. ر

1 Brown & Yule
2 functional sentence perspective
3 old (given) information
4 new information
5 Halliday
6 intonation
7 clause
8 content
9 ideational content
10 information unit
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. هاي مختلف انجـام گرفتـه اسـت       نحو و ساخت اطالعي در زبان      ارتباط   ةنمطالعاتي در زمي  اخيراً نيز   
 جمله را از اين حيـث بـه          دكتري خود مورد مطالعه قرارداده و      ة را در رسال   ساخت اطالعي ) 1990 (1ولدووي
يل بيـشتري  صبه ديدگاه وي بـا تفـ      بعدي اين مختصر  در بخش . كند تقسيم مي  3 و زمينه  2هاي تأكيد قسمت
هد شد خواهتوج.

او جايگـاه  . دهـد ت اطالعـي را مـورد مطالعـه قـرار مـي     نيز در كتاب خـود سـاخ     ) 1994 (4لمبرخت
ة رسمي ساخت اطالعي معرفي دستور زبان قايل است و جمله يا بند را حوزمشخصي براي ساخت اطالعي در

دشناختي يـك    از نظر وي ساخت اطالعي يك جمله، بيان صوري ساخت كاربر           .)1994:7،لمبرخت (كندمي
.)5همان،  ( استكالمگزاره در يك 

ـ  .  استانجام گرفته  مطالعاتي در اين زمينه    زدر زبان فارسي ني    ،الـف 1383(مهنـد راسـخ ةچنـد مقال
مربوط به ساخت اطالعي در )1382( دكتري وي ة همچنين رسالو)ب1384و الف1384،ج1383، ب1383

. هايي به ساخت اطالعي اختصاص يافته اسـت        بخش فقط وي   ورِك در برخي از آثار مذ     البته. زبان فارسي است  
وي . كندرا معرفي مي  تلف آن هاي مخ  قسمت با ارائه شواهد فارسي، ساخت اطالعي و      ) ب1383 (راسخ مهند 
. اي وجود دارد تعريف شدهة رابطبت كند بين ساخت اطالعي و ساخت نحوي در زبان فارسيثاد كنتالش مي

 بـا  5مبتـدا نـشان،  هاي بـي در جمله معموالً :كر يك نكته ضروري است لب اصلي ذ  ورود به مط  زقبل ا 
 وجـود    ديگـري   براي انتخاب ترتيب   قابل قبولي  است مگر اينكه دليل    نطبقنو م  با اطالع  6 و خبر  اطالع كهنه 
ل  يا داليـ   7 قلب نحوي   مبتداي جمله به دليل    ،يعني در برخي جمالت   ). a2002:192،هاليدي (داشته باشد 

نشدن بين اين دو مورد يعني مبتدا و تمايز قائل. گرددمنطبق مي كهنه ديگر با اطالع نو و خبر جمله با اطالع
؛خواهـد داشـت   را در پـي  منـسجمي هـا و نتـايج غير      از طرف ديگر، تحليـل      كهنه و نو   خبر از طرفي و اطالع    

ورس (ن مطابقـت نـدارد   آنه بـودن اطـالع    خبري يك جمله لزوماً با ساختار نو و كه        -ا  ابراين ساختار مبتد  بن
.)1999:138،چورن

 و متن داستان بوف كورفارسير دساخت اطالعي . 3
شناسي و گفتماني به بررسي آثار داستاني پرداخـت و          توان با تكيه بر قوانين زبان     از لحاظ نظري، مي   

. كـاربرد دارد  شناسي  العي، در سبك   نيز، بررسي ساخت اط    از لحاظ عملي  . به نتايجي قابل اعتماد دست يافت     
د را بـا    سبك، روش و شيوة خاصي است كه گوينده يا نويسنده از طريـق آن، درك، انديـشه و احـساس خـو                     

ـ             . كنداستفاده از زبان بيان مي     ي و هـم در   بررسي ساخت اطالعي در نثر معاصر، هم در حوزة ارزيابي آثـار ادب
.از استثر زباني، كارسمؤزمينة شناخت ابزارهاي 

نتقال اين  است و يكي از ابزارهاي ا     خواننده  / نويسنده براي شنونده  / هر جمله حاوي پيامي از گوينده     
گاه معناي تحليلي و گـاه معنـاي        ( معناي جمله    ،هاي جمله تغيير آرايش سازه  . هاستپيام، شيوة آرايش سازه   

1 Vallduvi
2 focus
3 ground
4 Lambrecht
5 theme
6 rhyme
7 scrambling
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نحـوة   جمله را دگرگون ساخته،      كيديتأساخت  ها،  جايي سازه هبه بيان ديگر، جاب   . دهد، را تغيير مي   )باطيارت
: مثال، معناي اطالعي جمالت زير، با يكديگر متفاوت استبراي. دهدايش اطالعات را در جمله تغيير ميآر

.ديدمامروز  او را ، من-
. ديدم امروز من، او را-
.من او را ديدمامروز، -

همچنـين در آثـار     . ك خواهـد كـرد    بررسي ساخت اطالعي جمالت فوق، به درك دقيـق پيـام، كمـ            
خـش،  در ايـن ب . ثر استمؤ، در درك دقيق و بهتر پيام، روشداستاني نيز، تجزيه و تحليل جمالت، به همين         

.گرفتخواهد قراربررسي مورد از داستان بوف كور، ساخت اطالعي جمالتي 
،اطـالع نـو   .داندنو مي  اطالع كهنه و      اطالعي را متشكل از    ر شد هاليدي واحد    ذك همان طور كه قبالً   

ز آن دسته ا،نيزآن دسته از اطالعاتي است كه از نظر گوينده براي شنونده شناخته شده نيست و اطالع كهنه 
در هر  ). 154: 1989،  براون و يول  (براي شنونده شناخته شده است      كنداطالعاتي است كه گوينده فرض مي     

اطالع كهنه و البته تفكيك. شودبرقراري ارتباط ممكن مي، دهيب شجمله معموالً اطالع كهنه با اطالع نو ترك
تـوان جملـه را     يل ماهيت مفهـوم اطـالع، هميـشه نمـي          زيرا به دل   ؛هميشه به سادگي ممكن نيست    اطالع نو 
طالع كهنه و اطـالع نـو   كنيم، به دو بخش مجزّاي ا و گزاره تقطيع ميگونه كه به دو بخش مجزّاي نهاد    همان

.)34و1383:33،فرخزاعي(تقسيم كنيم
او بـا  . كنـد  واحـدهاي اطالعـي را متمـايز مـي    ،تأكيـدها وها كثهاليدي معتقد است كه گوينده، با م    

2 هجـاي اصـلي  و) نـواختي  (1دارگ آهنـ هـاي  مانند گـروه  از مفاهيميوايي آرداختن به زبان گفتار و ساخت     پ

دار قابـل   ي آهنـگ  هـا  گـروه  ي در گفتـار بـه صـورت       واحدهاي اطالع از نظر وي  . ندكاستفاده مي ) نواخت بر (
. تـرين نواخـت اسـت    اصلي وجود دارد كه داراي برجستهدار يك هجايو در هر گروه آهنگ تشخيص هستند 
:1989، يـول   و نبـراو (شتر و هجاي اصلي اسـت      بي دار، داراي تأكيد  يك گروه آهنگ   كلمه در    معموالً آخرين 

همچنـين  . آيـد  نـو مـي  بعـد اطـالع   كهنه و  اول اطالع،نشان جمالت بي هاليدي عقيده دارد در   .)156و155
.)b2002:32،هاليدي (ع نو در انتهاي واحد اطالعي استنشان براي اطالبيجايگاه 

كنـد كـه بـر وضـعيت       ز بيـان مـي     نيـ  نده انتظارات گوي  هاي اطالع كهنه و نو را بر حسب       ويژگيوي  
الع كهنـه بـه آن اطالعـاتي گفتـه     ساس از نظـر گوينـده، اطـ        بر اين ا   .شناختي اين دو مفهوم اشاره دارد     نروا
 نه به اين معني ، و اطالع نو، اطالعات كانوني هستند بازيافت باشد، قابل ارجاع يا موقعيت طريق كه ازشودمي

ه عرضـ نـده طـوري آن را    كه گوي بلكه از اين حيث   ) اندشدهن ذكر   هر چند برخي اوقات    (اندشدهكه قبالً ذكر ن   
.)1989:179،يول وبراون ( قابل بازيافت نيست، قبلكند كه گويا از كالممي

:نشان زير توجه كنيد بيتبه جمال
)14:هدايت      ( "  . شد ميتاريكهوا"

 اطالع نواطالع كهنه
)11:هدايت          ( ". بودنقاشي روي جلد قلمدانتمام روز مشغوليات من"

             اطالع كهنه                         اطالع نو

1 tone groups
2 tonic syllable
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 سپس اطالع نوآمـده     ، كهنه  ابتدا اطالع  نشاندر جمالت بي   شده است     مشخص هاطور كه در مثال   نهما
روي  تكيه  بلكه؛پذيردي است، معموالً تكيه نمي    قابل شناساي   اينكه براي شنونده    به اطالع كهنه با توجه   . است

:1383،فرخزاعي (شودبيش از يك كلمه منتقل مي     با  ه و گاه    اطالع نو گاه با يك كلم     . گيرداطالع نو قرار مي   
 اطالع نو بـا يـك كلمـه يعنـي            در جملة اول   .ييد است أهاي زير قابل ت   اين مطلب با توجه به مثال     .)36و35
هـاي كوچـك  هـا و بتـه  هـا، تنـة درخـت     نگخارها، س " و در جملة دوم با بيش از يك كلمه يعني            "گركوزه"

. شود به خواننده منتقل مي"كاكوتي را
)41:هدايت( "... بوده وگركوزهاين مرد در جواني "-

       اطالع نو
)53: هدايت(".شناختم ميهاي كوچك كاكوتي راها و بتهها، تنة درخت خارها، سنگ در صحرا"-

عبـاراتي در    بدين ترتيـب كـه       ؛پذير است  خاصي امكان  تشخيص اطالع كهنه نيز بر اساس معيارهاي      
 ظـاهر  هـاي نحـوي زيـر      اطالع كهنه بوده و معموالً در قالب يكي از صورت          ةدهندجمله وجود دارند كه نشان    

: شوندمي
. باشدنه مي اطالع كهوم در جملة س"گودال". شوند مي بار استفادهواحدهاي واژگاني كه براي دومين-1

: شناسانده شده استه براي خوانندچرا كه در جملة قبل
». چمدان بودة درست به اندازگودال- گذاشتم  با احتياط برداشتم و ميان گودالچمدان را« -

)28: هدايت(  اطالع كهنه
.  شناخته شده استقبلجملة  نيز در جملة آخر اطالع كهنه است و در "شراب"
هـر   كـه ز شرابيارم،  شراب در پستوي اطاقم د بغلييادم افتاد، نه، يك مرتبه به من الهام شد كه يك       "-

)79: هدايت(".شده بود در آن حل ناگدندان
.  آخر اطالع كهنه استة در جمل"پيرهن"طورهمين

 چركي كه روي گوشت تن پيرهن. امن او را برادشتهسوز ديدم كه پيره پيهدر اطاقم كه برگشتم جلو  "-
)81: هدايت(".او بود

يه گلدون «مثالراي ب اند؛ر شده  ذك قبالً و   تي قرار دارند   عبار  معنايي ة كه در حوز   ايواحدهاي واژگاني -2
.قرار دارداست،  آمده  قبلةكه در جمل»كوزه«معنايي ةدر حوز» راغه 
: هـدايت (»!انهـ  شهر قـديم ري      ، مال  راغه نودگل يه   من يه كوزه پيدا كردم،     مزدم وانگهي عوض « 
28(

:  قرار دارند"مشروب و ترياك"ر حوزة معناييد"ميدي  داروهاي ناا"      يا در مثال زير 
 ايـن داروهـاي     فسوس به جـاي اينكـه     از اين به بعد به مقدار مشروب و ترياك خودم افزودم، اما ا            "

) 16: هدايت( "... .  مرا فلج و كرخت بكند، به جاي اينكه فراموش بكنمرفكنااميدي 
ة در جملـ   "آن" مـثالً  ؛آيندكار رفته در جمالت قبلي، مي     ه  بهاي اسمي   جاي عبارت ه  كه ب ضمايري  -3

:گردد برمي"آينه"به زير 
) 39: هدايت( ".بينم  ميآن در قم يك آينه به ديوار است كه صورت خودم راولي در اطا"

 اطالع كهنه
:ته است به كار رف"دايه" كه در جملة دوم به جاي "او"و يا 
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: هـدايت (".كرد بود كه به من رسيدگي مياوام كمتر رودرواسي داشتم و فقط     از اين جهت پيش دايه    "
61 (
 آمده است و ضـميري اسـت كـه بـه            "پياز، برنج و روغن خراب شده     "جاي   نيز در جملة زير به       "هااين"

:ر رفته در جمالت قبلي، آمده استهاي اسمي به كاجاي عبارت
- آخر سال رفته بود فالگوش يك كاسه آورد كه در آن پياز، برنج و روغن خـراب شـده بـود                     چهارشنبه"

)62: هدايت("... متي من گدايي كرده و را به نيت سالهااينگفت 
"ايـن "ةكلم. گرددت فيزيكي برميها به موقعيت و بافضمايري كه برون ارجاعي هستند و مرجع آن      -4

:گردد خاصي درداستان بر ميدر جملة زير به موقعيت زماني
)16:هدايت(". به بعد به مقدار مشروب و ترياك خودم افزودمزاينا"

:گردد نيز به بافت فيزيكي داستان برمي"اينجا"واژة 
)27: هدايت("... .شه نزديك شاه عبدالعظيم، جايي بهتر از اين برات پيدا نمياينجا"
.يا معينهاي كمكيل فعهاي فعلي مثل جانشين-5

ازبراون و يـول   سي به نقل  يگلاي از زبان ان   اما نمونه ؛شد مشاهده ن  نوع موردي از اين     "بوف كور "     دركتاب  
: استي اين موردگويا) 171، ص1989(

- William works in Manchester.
- So do I.

رو  از ايـن ؛ حـضور نـدارد    مستقيماً در جمله  وجود دارد و     اطالع كهنه به صورت تلويح       نيزگاهي اوقات   
 دوم ةمـثالً در جملـ  ؛)137: 1999،ورس چـورن (دانـد  طور ضمني اطالع كهنه را مي     شنونده يا خواننده به   

: است"چمدان"شود كه منظور نويسنده يخواننده تلويحاً متوجه م
)28: هدايت(".چمدان را با احتياط برداشتم و ميان گودال گذاشتم"
 صـحبت  "اتـاق "سنده در جمالت بعدي نيـز دربـارة    آگاه است كه نوي    طور در مثال زير خواننده تلويحاً     همين
: است"اتاق"كند و اطالع كهنه مي
هاي قديمي ساخته شده، بدنة سفيد كـرده و   خشت و آجر روي خرابة هزاران خانه      ها با   قاهمة ات مثل  اتاقم  "

) 38: هدايت("... .-استه درست شبيه مقبر-اشيه كتيبه داريك ح
ها براي  نآشود كه مرجع    تشكيل نمي كلماتي  از  د كه اطالع نو ضرورتاً      گويمي) 1994:46(لمبرخت

ا و چيزي آشنيا  جديدي است كه بين شخص ة رابطگاه به صورت، نوشنونده جديد و ناآشنا باشد بلكه اطالع   
داند راي خواننده آشناست و خواننده مي ب"خودم" و "من"مرجع زير، مثالً در جملة؛گرددي ماي برقرارگزاره

عبـارت   و "مـن " رابطـة نمايـد، ميآنچه براي خواننده جديد   . داستان است  راوي   "خودم" و   "من"كه مرجع 
: است"خودم راكناركشيدم"
)64: هدايت(".من هراسان خودم راكناركشيدم"

يـد   براي خواننده جديد نيست، رابطة بين اين دو كلمـه جد           "كوزه" و   "من" مرجع   در جملة بعد نيز با اينكه     
:است

)31: هدايت("... شتم ومن كوزه را بردا"
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قابـل غيـر ونـو، جملـه را نـامفهوم        الع   به عنوان اطـ     موضوع ة دربار اطالعات داده شده  كافي بودن   نا
منجـر بـه  يـا  نيز مخاطب را خـسته كـرده  ) طالع نو بودن ازياد(ت اطور فزوني اطالع همين. كندپردازش مي 

كهنه و نو درجمـالت بايـد بـه         ان اطالع   براين چيدم ا بن ؛)35: 1371،پورلطفي (كند مي خواستههاي نا برداشت
 اصـول    را بـه نظريـة      اطالع كهنـه و نـو      لةمسئاين موضوع به نوعي،     . پيش نيايد كه موارد مذكور     باشد نحوي

وضوع متواند ميدهد كه  پيوند مي، و اصل كميت آن در يك ارتباط موفق و تأثيرگذارگرايسمكالمة همكاري 
).36: 1385زاده،آقاگل(باشد ري تحقيق ديگ

و طالح زمينـه  اصـ جاي اطالع كهنه و نو از هب) 1990(در بخش قبل ذكر شد، ولدووي    كه  طور  همان
زمينـه نيـز    .  نو بودن است    داراي ويژگي  براين بنا ؛د همان اطالع نو درجمله است     تأكي. كنديتأكيد استفاده م  

به وي عالوه بر تقطيع جمله به اين دو بخش، زمينه را            . ن است بودناش نو   ل اطالع كهنه است و ويژگي     معاد
دهد و انتها بعد از قبلي نشان مي ارتباط جمله را با بافت    ،رابط. كند  تقسيم مي   2"انتها" و   1"رابط"دو بخش   

نـشان،  تأكيـد در حالـت بـي      . دهـد ه و اطـالع نـو را بـا بافـت نـشان مـي              تأكيد آمده و چگونگي ارتباط جمل     
ممكن است قبـل يـا      نيز   زمينه   .تر است  عناصر جمله قوي   ةاش از بقي  رين عنصر به فعل است و تكيه      تنزديك

شود و نشان   بط قبل از تأكيد واقع مي      را نشان بي در جمالت ). 249: ب1384مهند،  سخرا(بعد از تأكيد بيايد     
صـورت  " زيـر ة در جملالً مث؛ده بايد قرار گيرددهد كه اطالعات جمله در كجاي چهارچوب اطالعي شنون       مي
:دهدجمله را به بافت قبلي ربط مي، ه رابط بود"او

) 19: هدايت           (» .  داشتا رحركت همان حالت آرام و بيصورت او«
   انتها    تأكيد رابط           

________________________
    زمينه

:را به بافت قبلي مرتبط ساخته است جمله ، به عنوان رابط"من"همچنين در جملة بعد 
)51: هدايت        (".  چون شبيه مادرش بودگرفتماو رامن"

  انتها  تأكيدرابط
________
    زمينه

 در دو ،، تأكيد و انتهامبتدا. شودمبتدا ناميده مي-آيداي جمله ميكه در ابتد-اولين عنصر در رابط
دا عنـصري  نـشان، مبتـ  در جمـالت بـي  . تندبودن يا نبودن متفـاوت هـس   و برجسته يا نبودن   ويژگي نو بودن    

،مهنـد راسـخ  (لي نو اسـت ونه برجسته و تأكيد برجسته نيست  انتها نه نو است    ؛برجسته است ولي نو نيست    
 بنابراين برجـسته اسـت ولـي داراي اطـالع نـو      ؛مبتداي جمله است » صورت« باال   ة در جمل  .)251: ب1384
.  نيست

در . )72: ب1383،مهنـد راسـخ (اسـت ه نيست بلكه فقط تأكيـد  زمينگاهي اوقات جمله اصالً داراي  
:كيدجمله استأتوداراي اطالع نو، بيان شدهوالسئ درپاسخ به  كه راويةكل جملمثال زير 

1 link
2 tail
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ي خيلي وقته زنت آبستن بود؟نسدوهيچ مي: دوباره گفت"
)81: هدايت(".يهالبد شكل بچه، شكل پيرمرد قاري: من خنديدم گفتم

:باشد و جمله فاقد زمينه است كل جواب داراي اطالع نو مي،ديگرييا در بخش 
)76: هدايت         (".آيا تو آزاد نيستي: حالت چطوره؟ من جوابش دادم: او به طعنه پرسيد كه"

. ن وجـود دارد   آاز  هاي مختلفي   شود بلكه صورت   ظاهر نمي   در جمالت  به طور يكسان  تأكيد هميشه 
اي وجـود دارد و صـرفاً    العي در هر جمله   تأكيد اط . 2تقابلي و تأكيد    1اطالعيكيد   تأ : نوع تِأكيد وجود دارد    دو
گونـه  ورد تأكيـد تقـابلي ايـن   اما در مـ ؛تواند بدون تأكيد اطالعي باشد نمي يعني جمله؛طالع نو استامل ا ح

در واقع، ايـن تأكيـد صـرفاً اطـالع نـو           . وجود نداشته باشد  يعني ممكن است تأكيد تقابلي، در جمله        ،نيست
.گيـرد ميرابل با ديگر عناصر آن مجموعه قرا      كه درتق  ممكن اي عنصري است منتخب ازمجموعه     بلكه ؛ندارد
 بين دو عنصر يا     ؛ مگر در جمالتي كه ايجاد تقابل در        اين ترتيب تأكيد تقابلي در همة جمالت وجود ندارد         به

تواند  ولي تأكيد تقابلي مي؛شودي و متمم مي درونهاي فقط شامل موضوعتأكيد  اطالعي.بيشتر ممكن باشد
.  نيز باشد3داتاَها و  موضوعة همشامل

نـشان  جايگاه بي .باشدنشان نيز مي  راي جايگاه بي  ا د نشان جمله است و    بي ةتأكيد اطالعي داراي تكي   
ن تأكيـد اطالعـي جملـه، اسـتفاده از      معمـول بـراي تعيـي   ةشيو. قبل از فعل است،ي اطالعي در فارس تأكيد

الع نو يا   آيد، همان اط   سؤالي مي  ة در جمل  واقع عنصري كه در پاسخ به پرسش واژه       در.  است پرسش و پاسخ  
:ست اطالعي جمله اتأكيد» احمد« زير ة مثالً در جمل؛)83: 1383،مهندراسخ (أكيد اطالعي جمله استت
 كي اومد ؟_
.  احمد_
در تـر اسـت و  اي قوي داراي تكيه  و را در خود دارد    4 تقابل ا تأكيد تقابلي عالوه بر داشتن اطالع نو، معناي        ام

،مهنـد راسـخ  (د گـردد   به يك تكـواژ محـدو      مكن است  آن م  ةدامنرود و حتي    ميجمله به كار     از   هر واحدي 
1384:12(.

 از ابزارهـاي  هاي مختلف با اسـتفاده كند و زبانيك صورت جلوه نميها تأكيد تقابلي به  زبان ةدر هم 
زارهـاي در زبـان فارسـي بـا اسـتفاده از اب          . دهندي م تأكيد تقابلي را نشان   )وي، واژگاني و نح   آوايي(متفاوتي  

كردن يك عنصر، تأكيد را بـر روي آن         داربا تكيه  و را نشان داد  تقابلي  توان تأكيد   آوايي، واژگاني و نحوي مي    
جملـه بـراي نـشان      ر هـ   عادي ةتكي. رد تقابلي ايجاد ك   ، تأكيد 5 تقابلي ة تكي گيري از كلمه نشان داد و با بهره     
ة ارتفـاع تكيـ  . تأكيـد تقـابلي اسـت   دهندةشانتقابلي نة كه تكي در حالي  ؛ر جمله است  دادن تأكيد اطالعي د   

 جمله داراي   دراين» ارغواني «ةالً كلم  مث ؛)78: ب1383،مهندراسخ ( عادي جمله است   ة بيشتر از تكي   تقابلي
در ه،  دا كـرد  تـر ا   قوي ة تكي را با آگاه درخواندن متن مجبور است آن      چراكه خواننده ناخود   ، تقابلي است  ةتكي

: قرار دهدهاي ديگرتقابل با رنگ

1 information focus
2 contrastive focus
3 adjunct
4 contrast
5 contrastive stress
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ام  عمـه بـه دسـت  ....  كـه درآن زهـر دنـدان     ارغواني شراب ي مادرم يك بغل   ، وقت خدا حافظي   ام گفت دايه«
)43هدايت، ص(» .سپاردمي

. گيرددر تقابل با شهرهاي ديگر قرار مي داراي تكية تقابلي است و "بنارس"در جملة بعد نيز 
)41: ايتهد        ("... بوده و بنارسپدرم در شهر"

 اسـتفاده از قيـود      .توان تأكيد تقـابلي را نـشان داد       استفاده از ابزار واژگاني نير مي     رسي، با   زبان فا رد
بدين . ارسي متداول استدر فقبل از عنصر مورد تأكيد      » جز«و  »االّ«،  »تنها«،  »مگر«،  »فقط«تأكيدي مانند   

تقـابلي در كلمـة     زيـر تأكيـد      ةجمل مثالً در    ؛هد شد داراي تأكيد تقابلي خوا    تأكيدي    بعد از قيود   سازةترتيب  
:نشان داده شده است» فقط« قيد اب» امدايه«
) 48: هدايت(»  .نشستالين من ميبكنار ...ت پير وبا صور،امدايهفقط؛حالم بدترشد«

: تأكيد تقابلي پيدا كند"به من" سبب شده است كه "االّ"همچنين در جملة زير
)    76: هدايت("... .  وبه من االّداردمي كس تن درزني كه به همه"

 در هاي نشاندارتوان گفت كه جملهدر واقع مي. تقابلي قلب نحوي استابزار نحوي نشان دادن تأكيد 
زبان فارسي از جملـه      به اينكه    با توجه ). 58:الف1383،مهندراسخ (اندسي همگي حاصل قلب نحوي    رازبان ف 
در ايـن   سـطح جملـه   ر مختلف دجايي عناصره، امكان جاباستكه داراي آرايش واژگاني آزاد      هايي است   زبان
هـاي   آن در زبـان هـاي ويژگـي ن و همچنـين  آقلب نحوي، انـواع   كه ميزان    بايد توجه داشت  .زياد است زبان  

صري افتـد و عنـ    اي اتفـاق مـي     وقتي قلب نحوي در جملـه      .)66:ب1383،مهندراسخ(مختلف يكسان نيست  
كنـد  پيدا مي تقابلي  نيز تكيةاشيي آوا ، در صورت  گيرد قرار مي  بلي تقا كند، چون در جايگاه تأكيد    حركت مي 
به ابتـداي جملـه    نحوي در اثر قلب  » دور سرم را  « زير    نشاندار ة در جمل   مثالً ؛رسدتر به نظر ب    طبيعي تا جمله 
:و داراي تأكيد تقابلي است كرده است حركت

)78: هدايت (».داد آتشين فشار مية حلقا يك ر دو رسرم،ستم بخوابموقتي كه خوا« 
حاصـل ايـن   .  آورده اسـت   را از انتهـاي جملـه بـه ابتـدا          "تمرفـ " اعمال شـده و      در جملة زير نيز قلب نحوي     

. جايي، ايجاد تكية تقابلي بر روي اين كلمه استهجاب
)12: هدايت(".... اطاقمتاريك  در پستوي رفتم"

 و   كـه جـاي مفعـول مـستقيم        نحويقلب  . قلب نحوي ازنظر مقدار حركت عناصر انواع مختلفي دارد        
 نـام   1 كوتـاه  ، قلـب نحـوي    )شودجايي مفعول نيز گفته مي    هو به آن جاب   (كند  مفعول غيرمستقيم را عوض مي    

:روي داده استدليل تغيير جاي دو مفعول قلب نحوي كوتاه ه زير بدر جملة . دارد
)                      76: هدايت("... پيدا كرده بود ويك تكه گوشت لخم را حكمبرايماو"

 مفعول مستقيممستقيمرمفعول غي
1383،مهنـد راسـخ (دهد   مي  روي 2 قلب نحوي ميانه   كنند،مي فاعل حركت     قبل از  وقتي عناصر به جايگاهي   

:قلب نحوي ميانه هستيمشاهد  زير در جمالت.)58:الف
) 78: هدايت    ( ».داد فشار مي آتشينةيك حلقا ر دور سرم«

فاعل  مفعول

1 short distance scrambling
2 middle distance scrambling
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)12: هدايت (».ام سابقاً ديده بودهمنا  اين مجلس ر آيا«
  فاعل          مفعول     

)  بردردو(2طوالنيرده باشد در آن صورت، قلب نحوي  پايه حركت كة به جمل پيروةاز جمل1مقلوباگر عنصر 
:مثالً؛)58:الف1383،مهندراسخ(خواهيم داشت

". خواست كه استخدام كند حميد ميعلي را"
روي داده3گانهشود قلب نحوي چند گفته مي د، ده اگر قلب نحوي بيش از يك سازه را شامل گردد و حركت           

مستقيم هر دو حركت  اين دليل كه مفعول مستقيم و غير زير بهدر جملة). 58: الف1383،مهندراسخ(است 
: مثالرايب؛وجود داردنه گاچنداند، قلب نحوي هكرده و به جايگاه قبل از فاعل آمد

".سر من پرسيدم از آن پاآدرس ر"
زباني نگارنـدگان توليـد   ها بر اساس شم   رو مثال از اين .  مشاهده نشد  "بوف كور "اي در   در دو مورد آخر نمونه    

.شده است

گيريخالصه و نتيجه. 4
.  اسـت رسـي ومطالعـه    بر هاي ديگـر قابـل    دركنار ساخت  و الزم    مهمساخت اطالعي به عنوان ساختي      

 زمينه و تأكيـد نيـز   ازاساننشاي از زبان عدهد كهشو و نو تقسيم ميش اطالع كهنه  اطالعي به دو بخ    ساخت
.باشدشامل دو زير بخش رابط و انتها ميمينه خود  كه زندااستفاده كرده

آثـار داسـتاني كمـك      خصوص  همتن، ب بهتر  هرچه  توجه به ساخت اطالعي در شناخت، درك و تفسير          
صـادق   «ة نوشـت  »بـوف كـور   «در برخي از جمالت كتاب      اطالعي  در اين مختصر ساخت     . فراواني خواهد كرد  

كهنه  اطالع نو و اطالع      .ه است  شد ي شناساي تلف جمالت هاي مخ  قسمت ، و از اين منظر    بررسي شده » هدايت
نشان داده است  تحقيق حاضر .اشاره شده استنيزانواع هر كدام  به  و  شده   جمالت مثال، تعيين     هر يك از  در

 بلكـه صـادق   ،ها در پيكرة متون داستاني فارسي قابل توصيف و تحليل است  ساخت اطالعي جمله   كه نه فقط  
در اثر خود از انواع ابزارهاي ساخت اطالعـي بهـره بـرده اسـت و ايـن مؤيـد ايـن فرضـيه اسـت كـه                            هدايت  

شـناختي در جهـت      و از ايـن امكـان زبـان        سخنگويان هر زبان از ساخت اطالعي زبان خويش آگـاهي دارنـد           
اسـتفاده از   .جوينـد ه انتقال پيام مورد نظـر، بهـره مـي         جذابيت متن و تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب به همرا        

شود تا به مياين امر سبب . شناسي انواع ادبي باشد در سبكهاي نوينتواند يكي از ويژگي   ساخت اطالعي مي  
ة ميـزان   و ارائـ هـا توسـط نويـسنده   فـرض  چرا كه رعايت پـيش     ؛منسجم جلوه كند  طور كلي ساختار داستان     

 پيـام اصـلي نويـسنده       ،در نتيجه  و   دشو از داستان و در هر جمله مشخص مي        مناسب اطالعات در هر قسمت    
توانـد  ، مي رعايت ساخت اطالعي مناسب در آثار جذاب داستاني   رسدبه نظر مي  . شودتر و بهتر درك مي    دقيق

در اي سـودمند    مطالعـه نگـاه بـه آثـار داسـتاني ديگـر از ايـن زاويـه،              .باشـد رآثا مقبوليت اين    يكي از داليل  
.خواهد بوداني شناسي متون داستشناسي و ريختسبك

1 scrambled
2 long distance scrambling
3 multiple scrambling
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