
 بیرونی در جمالت مرکب زبان فارسیدرونی و  ساخت اطالعیبازنمایی 

 چکیده

گرا  رویکردهای نقش حثی است که توجه زیادی را در حوزۀها از جمله مبا و چگونگی بازنمایی آن در انواع ساخت یساخت اطالع

 مدیریت زمینۀ منظرِبه بررسی زبان به خود جلب کرده است. در این جستار برآنیم که به بررسی چگونگی توزیع اطالع ازنسبت 

افزودنی تقسیم  پایۀ پایۀ دختر و ناهم ناهم پایه به دو نوعِ مشترک در جمالت مرکب بپردازیم. در دستور نقش و ارجاع بندهای ناهم

مشتمل  را درونی ساخت اطالعیِپایه و  ناهم در کل بندِ ساخت اطالعیشامل  رابیرونی  ت اطالعیِساخ توان میاز این رو . شود می

 پایۀ برابر ناهمدختر در پایۀ های ناهم ساخت]پارامترهای مذکور  در این پژوهش براساسِ .محسوب کردبند درونه  ساخت اطالعیِ بر

اطالع در جمالت مرکب زبان فارسی  توزیعِ چگونگیِ به بررسیِ [درونی ساخت اطالعیِبیرونی در برابر  ساخت اطالعیِافزودنی و 

توانند میزبان کانون  نمی عموماًتحدیدی  بندهای موصولیِ :استطور خالصه به این شرح  و به نتایجی دست یافتیم که به پرداختیم

این بند مذکور،  ی اطالعیِها هوجود مقولهمچنین محدودۀ مناسبی برای ظهور مبتداهای تقابلی باشند، چراکه درصورت و  جمله

بندهای قیدی که نوعی  انجام دهد.است ( مورد توصیفای  هاصلی خود را که کمک به شناسایی مرجع )اسم هست ۀتواند وظیف مین

ها را آن درونیِهای  یک از سازهتوان هیچ عبارتی نمی بهدرونی باشند یا  ساخت اطالعیِتوانند دارای  از بندهای افزودنی هستند نمی

 است.به بافت شدت وابسته  به وضوعانعکاسی یا درجاست که این م طریقِ این عناصر به سازیِ سؤالیتنها راه . ال قرار دادؤمورد س

، نما واقعیت و بیانشیوۀ  دارای افعال متممیِ بندهایکامل هستند و  درونیِ ساخت اطالعیِبندهای متممی در زبان فارسی دارای 

 زنی انگارۀ تقابلی پیش وجودِ درصورتِ باشند، داشته درونی یِساخت اطالع توانند می گفتار زبان در خصوص به فارسی زبان در

های  دادهتجزیه و تحلیل پژوهش حاضر بر پایه الزم به ذکر است که  .درونی خواهند بود اطالعیِ ساختِدارای  ی متممیدهانب

 صورت گرفته است.از شبکه جهانی وب نزدیک به زبان گفتار  هایی با نثرِ خواندنی از داستان یِماشین

 ساخت اطالعیِ، 5درونی ساخت اطالعیِ، 4زودنیاف پایۀ ، ناهم3دختر پایۀ ، ناهم2زمینۀ مشترک، مدیریت 1ساخت اطالعی ها: کلیدواژه

 .6بیرونی

 مقدمه -1

، 8)کریفکا ارتباطی را دارد پاسخگویی به نیازهای فوریِ کند که قابلیتِ اطالعی تعریف می بستۀیک را  ساخت اطالعی 7یفچ

به  «ساخت اطالعی»کند: عنوان  گونه معرفی میاینرا  ساخت اطالعینیز با جرح و تعدیلی در تعریف مذکور  9متیچ .(2008

پیام ارائه  کنندۀ دریافت گوینده از حالت ذهنیِ زبانی با توجه به ارزیابیِ شدۀ رمزگذاری هایی اشاره دارد که در آنها اطالعاتِ شیوه

و همچنین  شود میاطالعاتی که در پیام ما منتقل  ،ایم؛ نخست گفتارها ما با انتقال دو پدیده مواجه پاره . در تمامیِشود می

 منظورِ شنونده. به انشِپردازش این اطالعات و درنهایت الحاق و آمیزش آنها به د چگونگیِ دربارۀهای صریح یا ضمنی  دستورالعمل

نو، از پیش باید انتقالی برای شنونده  سازد که چه بخش از اطالعِ گوینده معین می ،پیام درستِ یعنی انتقالِ ،نیل به این مقصود

اطالعات بستگی دارد. پس  شنونده در زمان انتقالِ های گوینده از حالت ذهنیِ موجود یا کهنه باشد و این تصمیم نیز به فرض
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 عنوانِ وسیلۀ بهابزار انتقال دانش و نیز  مثابۀ سازد: زبان به زبان را به یکدیگر مرتبط می مهمِ دو کارکردِاز این منظر  اخت اطالعیس

 (2015)متیچ،  تعامل اجتماعی.

 2استالناکر 1«زمینۀ مشترک» اساس نظریۀآن در جمالت مرکب بر توزیعِ و چگونگیِ ساخت اطالعی ،در این پژوهش

ارتباط زبانی  زمینۀ مشترکمدل براساسِ . گیرد می( مورد بحث و بررسی قرار 2008کریفکا ) 3«زمینۀ مشترکمدیریت »و  (2002)

. گیرد میها صورت بین آن زمینۀ مشترکند با افزایش و این فرای استکالم  های دانش مشترک بین مشارکینِ شامل کاهش تفاوت

این زمینه یا دانش مشترک وجود دارد که  روزشدنِ به و محتوای آن و چگونگیِ مشترکزمینۀ هایی بر  محدودیت ،بدین منظور

 که در بخش بعد معرفی خواهند شد. شود میو غیره  6، مبتدا5، تقابل4هایی نظیر کانون مقوله منجر به معرفیِ

ی ماهیت واحدهابه  مفهوم نخست؛ ب باید دربرگیرندۀ دو مفهوم باشدهرگونه تحلیل پیرامون جمالت مرک اساساً

ها و رویکردهای  همۀ نظریه ،کلی طور به. شود میمربوط  رابطۀ بین این واحدها به نوع مرکب و دیگری ۀیک جملدهندۀ  تشکیل

 (2005، 7ولین ون) پایه است. دستور نقش و ارجاع پایه و ناهم های مرکب متشکل از دو نوع هم شناسی بر این باورند که ساخت زبان

کند که پیرامون  تقسیم می پایۀ افزودنی ناهمو  پایۀ دختر ناهمپایه را به دو نوع  ناهم جمالت مرکبِ، ستگیرنیز ضمن پذیرش این دو

 بازنمایی و تعیین محدودۀمسئله و پرسش اصلی این پژوهش خواهیم گفت. سخن  2مختصر در بخش  طور به جملۀ مرکبنوع هر

 ساخت اطالعیدر این پژوهش  شایان ذکر است .است( 2014و همکاران ) 8گین ونی آرابراساسِ در جمالت مرکب  ساخت اطالعی

خوانده درونی ساخت اطالعیدر بندهای درونه تحت عنوان  ساخت اطالعیو  بیرونی ساخت اطالعی جملۀ مرکبدر کل یک 

پاسخ به  و جمالت مرکب نگارندگان درصددِ ساخت اطالعی دربارۀشده  توضیحات مطرحبراساسِ در پژوهش حاضر  .شود می

 :هستندزیر های  پرسش

 ؟شود میبازنمایی جمالت فارسی  و افزودنیِ پایۀ دختر ناهمهای  در ساخت رونید ساخت اطالعی چگونه -الف

 ؟شود میبازنمایی جمالت فارسی  و افزودنیِ پایۀ دختر ناهمهای  در ساخت رونیبی ساخت اطالعی چگونه -ب

جهانی وب ساخته شده است، به این  های ماشین خواندنی از شبکۀ دادهبراساسِ مورد استفاده در جستار حاضر  ۀپیکر

هایی از یک نوع ژانر استفاده  داده استمعیار  های یک پیکرۀ ستی که از ویژگیصورت که تالش شد برای رعایت اصل توازن و یکد

ذخیره  9ی که دارای نثر نزدیک به زبان گفتار و محاوره بودند در برنامه انتکانکهای ماشین خواندن شوند. برای این منظور داستان

فارسی استخراج  نیز از سایت پیکرۀ جملۀ مرکب 729و به تفکیک نوع فعل مورد استفاده قرار گرفتند. الزم به ذکر است که  شدند

 شده است.

 داده ارائه (1994) 10لمبرکت آرای برمبنای را فارسی جمالت درساخت اطالعی  به مربوط های تحلیل( 1387) مدرسی

 نحوی، بازنماییِ چگونگیِ توصیف به ...و پذیری تشخیص ،11تصریح انگاشت، پیش های مقوله از هریک معرفی ضمن نویسنده. است

 تمامی: کنیم می اشاره آنها از مورد چند به که یابد می دست نتایجی به و پردازد می فارسی زبان در آنها واژیِ ساخت و آوایی

 رابطۀ. برخوردارند کانون و مبتدا کاربردشناختیِ روابط از فارسی زبان در آنها بیشتر و هستندساخت اطالعی  دارای گفتارها پاره

 صورت ها، سازه نحویِ جایگاهِ رابطه، این در. کند می پیدا تظاهر تقابلی و ثانویه اولیه، های صورت به مبتدا کاربردشناختیِ
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 در فراوانی ترین بیش از ترتیب به نحوی قلبِ و حذف نحوی فرایندهای. کند می ایفا مهمی نقش آنها آوایی همچنین و واژی ساخت

 .برخوردارندساخت اطالعی  بازنمایی

 سوی از نحو و واژه ساخت شناسی، معنی شناسی، واج و سو یک ازساخت اطالعی  بین ارتباط بررسی به( 1390) مجیدی

 ،منظور این برایوی . است پرداخته ولین ون و 1فولی ارجاعِ و نقش دستورِ و هلیدی مندِ نظام گرای نقش دستورِ چارچوب در دیگر

 نظریه هردو مبانی تبیین به نخست وی. دهد می قرار بررسی موردرا ای  هروزنام و داستانی آموزشی، و علمی متون از نمونه 400

 بین ارتباط که یابد می دست نتیجه این به شدهذکر دستورهای از هریک فوایدِ و معایب توضیح و ها داده تحلیل از پس و پردازد می

 این همچنین. نیست مند قاعده و منظم دیگر، سوی از نحو و واژه ساخت شناسی، معنی ،شناسی واج و سو، یک ازساخت اطالعی 

 ماهیتِ در تشابه دلیل به نظریه، دو این از هریک در موجود های کاستی و متفاوت تحلیل شیوۀ رغمِ به که است آن مبین جستار

 .برخوردارند زیادی بسیار شباهت از رویکرد دو این چوبِرچا در آمده دست به نتایج که گفت توان می هردو، گرای نقش

ساخت  با ارتباط در رویکرد دو و پردازد می فارسی زبان متمم بندهای درساخت اطالعی  بررسی به( 1392) میرزایی

 قائل پایه ناهم بندهای در درونی ساخت اطالعیِ وجود به که است رویکردی یکی. کند می معرفی را متممی بندهای دراطالعی 

 نیا در. است اصلی بند از مستقل ناهمپایۀ بندهای در درونی ساخت اطالعیِ وجود به معتقد که است رویکردی دیگری و نیست

 و یفاعل یِمتمم یبندها ابتدا موجود، ییِمعنا یها یبند میتقسبراساسِ  ،یمتمم یبندها دراطالعی  ساختِ یبررس یبرا پژوهش

 و یاطالع یساختارها انگرینما یِزبان یابزارها شامل ،یاطالع ساخت یها آزمون از گروه دو سپس و شدند یبند طبقه یمفعول

 که است مطلب این دهندۀ نشان پژوهش این های یبررس .گرفتند قرار استفاده موردساخت اطالعی  خدمت در یِزبان یابزارها

 یالگو و اطالع عیتوز نوع اما هستند، یدرون ساخت اطالعیِ یدارا یهمگ ،یمفعول نوع از چه و یفاعل نوع از چه ،یمتمم یبندها

 .است متفاوت آنها در یاطالع یِساختاربند

. اند داده قرار تحلیل مورد متن بر تأکید بارا  نو فارسی در پرسشی جمالت ساخت اطالعیِ( 1394) کالنتریدبیرمقدم و 

 برای سازوکاری و عالمت مستقیماً یا هستند ارتباط در جمله ساخت اطالعیِ با که هستند زبانی ابزارهای ازجمله پرسشی جمالت

 فارسیِ دورۀ در آنها نقش و پرسشی جمالت تحولِ تطبیقیِ مطالعۀ به پژوهش این. شوند می محسوب جمله در اطالع نوع تشخیص

 حال، عین در و هستند ابقایی واژۀ پرسش نوع از نو فارسی در پرسشی جمالت اینکه از ندا عبارت حاصل نتایج و است پرداخته نو

 کانون نوعی حرکت، ازطریقِ ها واژه پرسش اطالعی، سازیِ کانونی بر عالوه تا شود می موجب ویژگی این و دارند آزاد واژگانیِ ترتیب

 به را پرسشی بارِ تنها و حرکت منظوری گروهِ جایگاه به کانون، بذجا عنصر هر وجودِ درصورتِ و بیاورند وجود به متن در تقابل

 نوع و حرکتبراساسِ  نو فارسیِ دورۀ های پرسش تطوریِ سیرِ داریِ نشان از پیوستاری جستار این نیز نهایت در .ندکن القا جمله

 .دهد می دست بهرا  ها پرسشاطالعی  ساختِ

 گوینده ایِ گزاره نگرشِ را گوینده انگاشتِ پیش وی دارد؛ انگاشت پیش از تعریفی ارائۀ در سعی نخست( 2002) استالناکر

 داند می آن دانستن فرض مسلم را چیزی انگاشتنِ پیش او. دارد ای گزاره نگرشِ مفهومِ تبیین در سعی ادامه در ولی کند، می معرفی

 کنندگان شرکت بین مشترک زمینۀ یا ای زمینه پیش اطالعاتِ ،تر فنی بیانی به و است مسلم چیزی که کردن عمل ای گونه به حداقل یا

 تلفِمخ تعابیر ،ادامه در. داند می آن عمومیِ و اجتماعی جنبۀ را ای گزاره نگرشِ این ممیز وجه وی .است زبانی ارتباط یک در

 با ارتباط در که موضوعی. کند می بیان کاربردشناسی و شناسی معنی در را آن جایگاه و ذکر را انگاشت پیش از شناسی زبان

 با ارتباط در شدهمطرح مباحثِ بیشتر توجه مرکز که است انگاشت پیش «ِفرافکنی مسئلۀ» ،شود می مطرح انگاشت پیش

 و مرکب جمالت در ها انگاشت پیش ارتباطِ به مربوط کلی طور به موضوع این. است شناسی زبان حیطۀ در انگاشت پیش

 یعبارت به ،کنیم تعریف معنایی های انگاشت پیش با ارتباط در را موضوع این اگر. است ها جمله همان اجزای های انگاشت پیش

براساسِ  که بود خواهد ترکیبی قواعدی ارائۀ شامل فرافکنی مسئلۀ ،نتیجه در دهیم، توضیح صدق ارزش لحاظبه را ها انگاشت پیش
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 مشترک زمینۀ از تعریفی وی سپس. بود خواهد بندها اجزای صدقِ ارزشِ تابعِ مرکب جملۀ یک صدقِ ارزشِ تعیینِ چگونگیِ هاآن

 گذاشته اشتراک به دهد، می رخ ارتباط گیری شکل برای تالش آن در که موقعیتی در متقابل صورت به که اطالعاتی»: دهد می ارائه

 تصور که دارد ذهن در هایی انگاشت پیش گوینده ،درواقع است. مشترک و متقایل باورهای مشترک زمینۀ ،تر ساده بیانیبه. «شود می

 نیز ادامه در. کند می تعریف مشترک زمینۀ برای مدلی سانِ به را مشترک باور ،اساس این بر و ندا مشترک مخاطب و او بین کند می

 واکاوی مشترک زمینۀ و مشترک باور انحرافِ و تالقی نقاط سپس و شود می مطرح آنها بین رابطۀ و انگاشت پیش همسازیِ بحثِ

 .شود می

( 1976) چیف از نقل به راساخت اطالعی  ،نخست پردازد؛ میساخت اطالعی  بنیادینِ مفاهیمِ معرفی به( 2008) کریفکا

 تولید نامخاطب فوریِ ارتباطیِ نیازهای به پاسخ در که شده بندی بسته اطالعات صورت به است ای پدیده»: کند می تعریف گونه این

 معرفی نمخاطبا بین اطالعات تبادل وساخت اطالعی  تبیین برای را الگویی ،چیف از تعریف این نقد با کریفکا ،ادامه در. «شود می

 مداوم طور به که نمخاطبا بین مشترک اطالعاتِ تبادلِ چگونگیِ برای است الگویی درواقع که است «مشترک زمینۀ» آن و کند می

 سازیِ هم وسیلۀ به تواند می تغییر این. کند می تغییر ارتباطی نیاز اقتضای به پیوسته مشترک، زمینۀ پس. شود می توصیف ارتباط در

اشاره « .دهم نشان پزشک دام به را ام گربه باید من» مثال به توان می انگاشت پیش سازیِ هم توضیحِ در. شود ایجاد نیز انگاشت پیش

 کرد.

 دارای A که فرض پیش این با را خود ذهن مکالمه حین در ،است گربه دارای A که نداند پیش از مخاطب که یدرصورت

 عنوان تحت مشترک زمینۀ از مجزا بندیِ تقسیم دو با جستار این در سپس. یابد می ادامه وقفه بی ارتباط و کند می سو هم است گربه

 درکه  پردازد میساخت اطالعی  از هایی جنبه ارتباطِ به اولی که ؛شویم می رو روبه زمینۀ مشترک مدیریت و زمینۀ مشترک یامحتو

 که دارد می بیان ادامه در کریفکا. شود میمربوط ( زبانی) عبارات کاربردشناختیِ استفادۀ به دومی و دارند تأثیر صدق شرط تعیین

 های زیرمجموعه وی ،مثال برای. نیست مانع و جامع واضح، کافی اندازۀ بهو...  کانون مبتدا، اطالع، ساخت: ازجمله مفاهیمی تعاریف

 ودهد  می توضیح را مصداقی کانونِ و بیانی کانونِ ،نمونه برای. دهد می توضیح را هریک کاربرد و کند می بیان را کانون از متعددی

 و شود می مربوط نمخاطبا ارتباطِ عمومیِ اهدافِ به اولی که؛ پردازد می کانون از معنایی و کاربردشناختی استفادۀ تشریحِ به

 مربوط واقعی اطالعاتِ تبادلِ به کانون از معنایی استفادۀ که درحالی ،گیرد می جای زمینۀ مشترک مدیریتِ حوزۀ در ،درنتیجه

 صدقِ شرط تعیین در حوزه این شد، ذکر نیز تر پیش که گونه همان و دارد قرار مشترکزمینۀ  محتوای حوزۀ در ،درنتیجه و شود می

 . شود می منجر واقعی اطالعات یمعنا بی و نادرست انتقال به کانون صحیحِ انتخابِ عدم و دارد تأثیر گزاره یک

 آورد می میان به سخن وسیع کانونِ و محدود کانونِ از ،مثال برای. دارد اشاره نیز لمبرکت دیدگاه از کانون تعریف به کریفکا

 انواع نیز و دارد،اشاره  جمله یک صدق شرط برروی کانون قرارگیریِ به که کند می معرفی را «صدق ارزش دارای کانونِ» و

. کنیم می اکتفا آنها عنوان ذکر به تنها که کند می بیان دارند وجود مختلف رویکردهای و ها نظریه در که را دیگری های کانون

 کانونِ ،مدرج کانونِ ،فراگیر کانونِ ،تقابلی کانونِ ،(باز کانونِ مقابل در) بسته کانونِ ،مضاعف کانونِ ،مرکب کانونِ: مانند هایی کانون

 موجود اطالع ،α( زبانی) بیان یک از x مشخصۀ: که مضمون این با دهد می ارائه موجود اطالع از تعریفی ادامه در ....و تأکیدی

 نکته این مؤید یا ؛خیر یا است حاضر زمینۀ مشترک در ɑ گفتمانیِ مصداقِ که باشد نکته این گرِ نمایان x که شرطی به ،بود دخواه

: برد می نام دارند اشاره موجود اطالع به که پدیده دسته دو از وی. دارد حضور زمینۀ مشترک در میزان چه تا مصداق این که باشد

 متعددِ های تعریف کریفکا. هستند حذف و( ها واژه) ترتیب ،اهیگ تکیه: ازجمله دستوری ابزارهای دیگری و ارجاعی های بیان یکی

 تعاریفِ بیان ضمن و داند نمی دقیق و واضحاطالعی  ساختِ به مربوط مفاهیمِ دیگر همانند را (کهنه اطالع) مبتدا از شده ارائه

 اطالع دارای مبتدا آنها در که آورد می میان به صحبت مواردی از دارد، وجود مبتدا به نسبت مختلف های دیدگاه در که مختلفی

 (.مبتدایی بی) ندارد وجود مبتدا نام به ای سازه آنها در که جمالتی همچنین و است جدید



 پردازد می آن با مرتبط شدۀمطرح های نظریه وساخت اطالعی  پیرامون مطالعات ۀچتاریخ به نخست( 2007) 1شیر ارتشیک

 خبر، مبتدا، ،یاطالع ساخت محدودیت ،جمله در آن توزیع وساخت اطالعی : مانند مفاهیمی کتاب مختلفِ های بخش در سپس و

 و را معرفیساخت اطالعی  تفسیر در معنایی و نحوی مختلفِ فاکتورهای آنها، برساخت اطالعی  تأثیر و جمله های سازه انواع کانون،

 .پردازد می مختلف های زبان از هایی مثال ذکر به همچنین وکند  تعریف می

 کنند می معرفی «مرکب جمالت در مرجع ردیابی وساخت اطالعی » عنوان تحت را پژوهشی (2014) همکاران و گین ون

 های زبان روی برساخت اطالعی  حوزۀ در شدهانجام های پژوهش شامل اول بخش است؛ بخش دو در مقاالتی مجموعه صورت به که

 ها پژوهش این از مورد دو به ادامه در و دارد اختصاص هایی زبان چنین در مرجع ردیابیِ به دوم بخش و است شده شناخته کمتر

 در مرکب ساخت انواع آن در کهاست  هشد معرفی کتاب این آغاز در جستاری صورت به ها پژوهش این ماحصل. شد خواهد اشاره

 چهار نیز ادامه در. شود می تشریح مرکب های ساخت این درساخت اطالعی  بازنمایی چگونگی همچنین و ارجاع و نقش دستور

 را حاضر پژوهش نظریِ رویکرد مذکور جستار که است ذکر به الزم. شود می معرفی مرجع ردیابیِ فرایندهای توضیح برای پارامتر

 :داشت خواهیم اشاره مقاالت مجموعه به مربوط های پژوهش از مورد دو به ادامه در. دهد می تشکیل

 مطالعات. دهند می ارائهساخت اطالعی  حوزۀ در مقاالت مجموعه قالب در را پژوهشی( 2016) 3ولین ون و 2وست-فرناندز

 های زبان از نیز بررسی مورد های داده و گرفته قرار بررسی مورد واحد نظریۀ یک چارچوبِ در عموماًساخت اطالعی  پیرامون

 یا شده شناخته های زبان از زبان دو هر شده، پرداخته زبان دو قیاس به که مواردی در و شده، تهیه( هندواروپایی) شده شناخته

 المللی بین پژوهشی با است، گرفته صورت ولین ون و فرناندز توسط آن تدوین و آوری جمع که پژوهش این در. اند بوده خانواده هم

 مطالعه نتیجۀ و پردازند می مختلف های زبان دراطالعی  ساختِ بررسیِ به زبان پردازیِ نظریه حوزۀ نمحققا آن در که هستیم روروبه

 در ها پژوهش دیگر به نسبت پژوهش این ممتاز وجوه. است رسیده چاپ به پژوهش این در مقاالتی مجموعه صورت به آنها تحقیق و

 بهساخت اطالعی  پیرامون پیشین مطالعاتِ چراکه ؛پردازد می گفتار زبان درساخت اطالعی  بررسی به پژوهش این که است این

 این در نیز و. است نگرفته قرار جدی مطالعۀ مورد منسجم ای پیکره دِنبو دلیلِ به گفتار زبان و است بوده محدود نوشتاری های داده

 دارای و( اند شده شناخته کمتر حداقل یا) نیستند شده شناخته که اند گرفته قرار مطالعه مورد( آمازونی بیشتر) هایی زبان پژوهش

 های یشناس روش و ها نظریه از تلفیقی نیز ها نزبا این درساخت اطالعی  بررسیِ برای نظری چارچوب. ندیستن خویشاوندی رابطۀ

( بافت) نوع هردو برای اطالع از سویه سه دوتاییِ سازمانِ یک رویکرد این در که تصریحی -نقشی رویکردِ: ازقبیل ،است مختلف

 در شناختی زبان های توتفا توضیح درساخت اطالعی  نقش بررسیِ به که ارجاع و نقش دستور ،است مفروض ها گفتمان و ها جمله

 ابهامِ رابطۀ واکاویِ به ،مثال برای. است قائل نحو برای محوری نقشی که صوری معناشناسیِ رویکرد و پردازد می دستوری های نظام

 تقسیم بخش چهار به مجموعه این در ها پژوهش. پردازد می( ثابت واژگانیِ ترتیب با هایی زبان) ترتیبی های زبان در صدق شرط

 اجزای وساخت اطالعی  پیرامون مطالعات( 3 ،گفتار زبان درساخت اطالعی ( 2 ،ساخت اطالعی به نظری رویکردهای( 1: شوند می

 .زبانی اتارتباط وساخت اطالعی ( 4 و گفتمانی

به توان  می نیز و نیز ساخت اطالعی مباحث پیرامون آن دستور نقش و ارجاعبراساسِ جمالت مرکب  بررسیِ در زمینۀ

(، واعظی 1391نژاد ) پور و پهلوان (، رسول1393) بین حقو  اسدی(، 1993،، 2001، 2005، 2009) ولین ون(، 2003رضایی )

 اشاره کرد.( 1997، 1973(، ارتشیک شیر )1382مهند ) (، راسخ2015)

 چارچوب نظری -2

خاصی  های زبانیِ گویندگان از شکل تعریف کرد، به این صورت که زمینۀ مشترکمدیریت  عنوانِ بهتوان  را می ساخت اطالعی

قداماتی که مشترک که به بخش مشخصی از گفتمان مربوط است و همچنین ا ۀهایی از زمین ا بتوانند آن جنبهد تنکن استفاده می
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ای است  شیوه ،(2008کریفکا ) یآرا طبق ،مشترک ۀرا نشان دهند. مفهوم مدیریت زمینمشترک انجام شود  ۀباید بر روی این زمین

مشترک  ۀمدیریت زمینمشترک و  ۀینکریفکا بین محتوای زم گفتنی استیابد.  مشترک گسترش می ۀآن محتوای زمینبراساسِ که 

مشترک  ۀگذارد محتوای زمین می تأثیرجمله  که بر روی شرط صدقِرا  ساخت اطالعیهایی از  جنبه ای که گونهبه ،استتفاوت قائل 

های  هداند. مقول مشترک می ۀمدیریت زمین استکاربردشناختی از عبارات زبانی  ۀکه مربوط به استفادرا هایی  داند و ویژگی می

شوند.  مبتدا، کانون و تقابل تقسیم می مشترک و تصریح، به مفاهیم سنتیِ ۀنیز عالوه بر زمین در این چارچوب ساخت اطالعی

شده  پذیرفته شترکِهای م های ممکن است که با گزاره ناای از جه مجموعه زمینۀ مشترک(، 1978تعریف استالناکر )براساسِ 

این مجموعه را در طول گفتمان  ،(. تصریحاست 1انگاره نوعی همان پیش به زمینۀ مشترکسو و سازگار است ) هم ناتوسط مخاطب

 ن بر درستیِاکند که مخاطب اضافه می زمینۀ مشترکبه را ای  هگزار ،موفق هر تصریحِ به این معنا که ،کند روزرسانی و جدید می به

ها  . کانونشود میجدید کامل  ۀوسیله گزار به زمینۀ مشترکسازد که چه بخش از  دارند. مبتدا مشخص می اتفاق نظرآن 

کانون بخشی است  ،درنتیجه .نیستند زمینۀ مشترکشده هنوز بخشی از  های بیان از گزاره یدهندۀ این هستند که چه قسمت نشان

که تقابل به این مفهوم است که تعداد مشخصی  درحالی ؛صریح داردبرانگیز است و درنتیجه ارزش ت بالقوه بحث صورت بهکه 

 .(2014 ،و همکاران گین ون) مورد نظر وجود دارد ها در بافتِ جایگزین بالقوه برای مبتداها و کانون

 یماهیت واحدهابه  مربوط مفهوم نخست. جمالت مرکب باید دربرگیرندۀ دو مفهوم باشد هرگونه تحلیل پیرامونِ اساساً

بر این  پردازان مۀ نظریهی هکل طورِ به. شود می رابطۀ بین این واحدها مربوط به نوعِ و دیگری است جملۀ مرکبیک دهندۀ  تشکیل

این دورستگی هرکدام را  نیز به پذیرشِ پایه است. دستور نقش و ارجاع پایه و ناهم های مرکب متشکل از دو نوع هم باورند که ساخت

 کند: یبه این صورت تعریف م

یک حرف با معمول  طور به که استدو یا چند واحد با اندازه و ساختاری مشابه  شامل اتصال و پیوندِ پایگی هم: پایگی هم

هردو از جنس گروه  مثالً ،نوع باشند واحدهای هم x،y، که yو  xی دیگر: عبارت به. شوند به یکدیگر متصل می ساز پایه هم 2عطفِ

 (:2مثال )یا هر دو از جنس بند باشند مانند (، 1مثال ) همچون، باشند

 .او را باور ندارم  و گریه هخند( 1

 ( مریم چند ساعت مطالعه کرد و به میهمانی رفت.2

 متممیشده در ساخت  گیری درونه . بندِشود مییک واحد در درون واحد دیگر  گیریِ پایگی شامل درونه ناهم: پایگی ناهم

 پایگی در دستور نقش و ارجاع شاملِ ناهمکننده را داراست.  قیدی و موصولی نقش توصیف پایۀ ناهمنقش موضوع، و در بندهای 

 بندِ گزارۀموضوع برای  سانِ وابسته به دختر که در آن بندِ پایگیِ . ناهمشود می (3ای )حاشیه افزودنی پایگیِ دختر و ناهم پایگیِ ناهم

بند قیدی یا بند موصولی  شکلِ بهاسمی،  هستۀ ۀکنند منزلۀ توصیف به عموماًوابسته  افزودنی که در آن بندِ پایگیِ و ناهم استاصلی 

 .شود میظاهر 

 [[ها را دزدیده است. که افشین پولپایه بند ناهم]داند  علی میبند اصلی] (3

ساختاری گره دختر بندی محسوب  لحاظِ بههای فعل در بند اصلی است و  منزلۀ یکی از موضوع پایه به بند ناهم (3) در

 نام دارد. پایۀ دختر ناهممذکور ساخت  . جملۀکه بر بند اصلی سیطره دارد شود می

)نقش موضوع را برای شوند  گیری نمی مستقیم در بند اصلی درونه صورت به عموماًپایه  بندهای ناهم ،افزودنی پایگیِ ناهم در

دارا هستنند و شامل بندهای قیدی و بندهای موصولی برای بند اصلی کننده را  توصیفنقش افزودۀ و کند(  گزاره بند اصلی ایفا نمی

 :پایه( )ب.ا: بند اصلی، ب.نا: بند ناهم دقت کنید( 4)  به مثال. شوند می

                                                           
1. presupposition 

2. conjunction 
3. peripheral subordination 



 [[ با رضا مواجه شد.ب.نا پلیس رسید که بعد از آن]علی ب.ا]( الف. 4

 [ب.نازهرا مهمانی را ترک کرد.   که از آنپس ]مریم با زهرا صحبت کرد ب.ا]ب.  

 [ب.اعلی از او ناراحت شد. [ب.ناچون رضا در مهمانی رفتار بدی کرد ]]پ. 

)مانند: بعد از  آشکاری 1سازهای پایه پایۀ افزودنی دارای ناهم بندهای ناهم ( مشهود است،پ-الف 4های ) که در مثال چنان

توانند  ها می ها آن است که این ساخت پایۀ افزودنی در میان زبان بندهای ناهم ویژگی معمولِ .هستند( ...و که، چون که، پس از آن آن

 .کند قرار گیرند آن را توصیف می بند اصلی کهاز قبل یا بعد 

جملۀ کل  ،که بود. نخست آن قائل در جمالت مرکب ساخت اطالعیتوان به وجود دو نوع  شده می مطالب مطرحبراساسِ 

نام دارد. دوم  بیرونی ساخت اطالعیباشد که  ساخت اطالعیتواند دارای  و چه از نوع افزودنی می پایۀ دختر ناهمچه از نوع  مرکب

 ساخت اطالعیِباشد که  ساخت اطالعیدارای  پایۀ افزودنی ناهمو  پایۀ دختر ناهماخص در هر دو نوع  طور بهخود  بند درونه، آن که
در جمالت مرکب  اطالعی ساختِ بازنماییِ ( به بررسی2014ِو همکاران ) گین ون آرایبراساسِ خش بعد . در بگیرد مینام  درونی

 خواهیم پرداخت.

 در زبان فارسی  ساخت اطالعیتوصیف  -3

جملۀ که یک است   نخست آن شیوۀ. توان به دو شیوه مورد بحث و بررسی قرار داد میدر جمالت مرکب را  ساخت اطالعیموضوع 

یک عنصر اطالعی  نیز / درونهپیرو/وابسته بندِکه در آن هر سازه و حتی  درنظر بگیریم خود یک واحد اطالعی خودیِ به را مرکب

 :یدکندقت  (5) ۀبرای مثال به جمل .شود میمحسوب 

 واحد اطالعی.[که علی را دیدم کانون[بعد از مراسم بود]]( 5

 ،از طرف دیگر .ساده عمل کرده است ۀکانونی در یک جمل ۀساز یک صورت بهبند افزودنی کانون واقع شده و  ،(5) ۀدر جمل

 :توجه کنید( 6)مثال به نمونه برای ،هستنددرونی  ساخت اطالعیِخود دارای  خودیِ بندهای وابسته نیز به

 [واحد اطالعی[.ه استعلی داد بهمریم  کانوناین کتاب روکه م]کن میفکر ] (6

 فرایندِ تحتِ ای سازهکه در آن  است جملۀ مرکبدر  در بند درونهدرونی  ساخت اطالعیِوجود از ای  هنمون (6)مثال 

 ۀدر جمل ساخت اطالعی. گیرد میآن انجام  سازیِ کانونی منظورِ به ،ابتدای جمله جایگاهِ یعنی حرکت سازه به سمتِ ،سازیمبتدا

در  ساخت اطالعی. است جملۀ مرکببند دارای ارزش اطالعی برای یک  چراکه در آن کل ،نامند میبیرونی  ساخت اطالعیِرا ( 5)

و اجزای آن  استدرونی  اطالعیِ ساختِوابسته خود نیز دارای  چراکه در آن بندِ ،نامند میدرونی  ساخت اطالعیِرا  (6) ۀجمل

به این صورت که در عین حال که خود یک واحد اطالعی  بجمالت مرک ۀدوگان این ماهیتِ .کانون واقع شوند یا توانند مبتدا می

هایی در  باعث ایجاد محدودیت ،درونی هستند ساخت اطالعیِها خود دارای بندهای وابسته نیز در درون آن و شوند محسوب می

 یهای محدود است و باعث ایجاد محدودیت ،د در جمله پردازش شودتوان میچراکه مقدار اطالعی که  ؛شود میها ایی اطالعی آنبازنم

کلی  طورِ بهآنچه که د. نکن با آن مقابله میهای گوناگون  های مختلف به شیوه زبانستور که د شود می ساخت اطالعی داریِ در نشان

 ،یعبارت بهیا  شود میتصریح دستخوش این بند اصلی یا پایه است که  عموماًآن است که  ،ها دارد جامعیت بیشتری در بین زبان

رونده و  پیش است که به گفتمان خاصیتِ ریحتص ۀمحدود ۀدهند چراکه مورد سؤال قرارگرفتن نشان ،شود میمورد سؤال واقع 

که  و چنان است انگاره پیش عموماًپیرو  که بندِ حالیدر، شود می زمینۀ مشترک روزرسانیِ دهد و باعث تبادل و به جریان می درحالِ

در  ساخت اطالعیاما  .پایگی است ناهم شدن محکی برای تعیینِ انگاره پیش ،در تعریفی کلی ،کند مطرح می (2003) اروکریستوف

. (2007، شیر ارتشیک)که این بستگی به شرایط خاص گفتمانی و عوامل واژگانی دارد  تواند ظاهر شود میساختارهای دیگری نیز 
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 ،استدرونی و بیرونی قابل بررسی  اطالعیِ ساختِ از دو منظرِ اطالعی ساختِ بازنماییِ ۀشده در زمین های مشاهده محدودیت

به این معنا که توزیع آن در دو ساخت  ،دهد می نشان را هایی دختر و افزودنی نیز نامتقارنی گیِپای مدر ناه اطالعی ساختِ ،ازطرفی

برابر دختر در پایگی هم بیرونی، دربرابر درونی ساخت اطالعی پارامترِ دو این از تالقیِ کلی طور به پس. یستمذکور به یک شیوه ن

های بعدی توضیح  که در قسمت شود میایجاد و جمالت مرکب  ساخت اطالعیتعامل بین  شناختیِ دهبررسی ر ۀچهار شیوافزودنی 

 .داده خواهد شد

 دخترپایگی  بیرونی در ناهم ساخت اطالعیِ -3-1

 به این معنی که کل بندِ ؛است عمیمتقابل  پایه ناهم بندِ کل به بیرونی یِساخت اطالع ،شد مطرح نیز پیشین مباحث در که  چنان

ای که مبتدا واقع  پایه های ناهمبند .کانون و غیره داشته باشد ،مبتدا تواند بار اطالعیِ ساده می ۀی یک جملها هپایه همانند ساز ناهم

پایۀ  ناهمدر یونانی مدرن قبل از بند  ،برای مثال .هستند خود یساخت اطالعخاص از حالت  ۀدارای یک نشان عموماً ،شوند می

 :(2015و همکاران ) گین ون)مثال از  کند میآید و آنها را اسمی  یک حرف تعریف می ،ستمبتدا ی کهدختر

7) [[to oti iparx-I  anerjia]TOP ol-i 

def.neut comp exist-3sg  unemployment all-pl   

to kser-ume]IU 

3sg.neut  know-1pl 

‘We all know that there is unemployment.’ 
دانیم بیکاری وجود دارد. همه ما می  

 اصطالح مصدری های به ساخت صورت بهیا  1اسنادیهای  مبتدا در قالب ساخت پایۀ دختر ناهمدر زبان فارسی نیز بندهای 

 :شود میتر گروه اسمی پیچیده( ظاهر  بیانی فنی به)

 .دانند میرا همه  دروغگو استافشین این که . الف( 8

 .دانند می همه را افشین بودن دروغگو. ب

 .فهمیدیم ما را اند آمده بیمارستان از ها آن که این. الف (9

 .فهمیدیم ما را ها آن آمدن بیمارستان از. ب

 چراکه حالت اطالعیِ ،است همراههای خاصی  اگرچه با محدودیت ،پذیر است نیز امکان پایۀ دختر ناهمبندهای  سازیِ انونیک

 :توجه کنید (10) برای نمونه به مثالِ ؛شوند واقع می انگاره پیش عموماًای است که  گونه این بندها به ذاتیِ

 .سف است که زهرا به مهمانی نیامدأمریم مت .الف (10

 .بدگویی کرده استاو رضا ناراحت شد که علی از . ب

پایه را در  وجود ندارد که بتواند بند ناهم 2زبرزنجیرییا  صوریهیچ ابزار  ،شود میدیده  (10)های  ه در مثالک طور همان

و  است 3نما آن است که هر دو جمله دارای فعل واقعیت ،شود میدیده  (10)که در جمالت  ای نکته .کانونی کند (10) های مثال

نما )افعالی مانند  های واقعیت بین گزاره ارتباطِ .دارداین بندهای وابسته  شتیِانگا پیش پایه ریشه در ویژگیِ بند ناهم سازیِ عدم کانون

 صورت به ،که است اصلی (گزاره) بند این همیشه که است گونه این به آنها های متمم و.( ..و ییدکردتأ بود، سفأمت فهمید،
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در  1گفتهاطالع  عموماًاست بلکه  هنگارا پیش ط صدقشر لحاظ به تنها نه متممی بند که درحالی ،شود می واقع کانون فرض، پیش

 متممی( د و اگر این اطالع )بندنکن نوعی نگرش گوینده را نسبت به متمم خود بیان می ما بهن که افعال واقعیت. چرااست گفتمان

. بود خواهد معنا بی آن به نسبت گوینده نگرش بیان ،نباشد جود(مو متن در و انگاشته پیش درواقع و) دسترسی قابل شنونده برای

 در آنها که آن مگر ،شود می آنها شدنِ کانونی قابل غیر موجب نما واقعیت افعالِ های متمم کاربردشناختی-معنایی های ویژگی این

 :گیرند قرار رقیب انگارۀ پیش یک با تقابل

 .بد است رفتار برادرشاین که نه به خاطر / که زهرا به مهمانی نیامداست مریم متاسف .الف( 11

کل این مثال ) .ه استدزدیده شدماشینش  این کهخاطر به نهاست/  کرده ازاو بدگویی علی شدکه ناراحتاز این  رضا. ب

 تواند دالیل دیگری نیز بسته به بافت داشته باشد.( رضا می بودنِ است که ناراحتاین مثال منظور آن در ، نیستبند مرکب 

اگر  .شود می یدرون بندِ سازیِ کانونی که متضمنِ گیرد میدیگری قرار  ۀنگارا بند متممی در تقابل با پیش (11) های در مثال

( الزم 7ای دیگر که در مورد مثال ) نکته .ناممکن خواهد بودا نیز هاین بند سازیِ کانونی، وجود نداشته باشد یرقیب انگارۀ پیشهیچ 

اصلی دارای  ای فعل اصلی نقش متمم ندارد و درواقع گزارۀپایه )متممی( بر رسد بند ناهم نظر می نماید آن است که به به ذکر می

های  نما دارای متمم واقعیت افعالِ موجب آن برخی چه که به. پس آنشود میسان علت برای آن مطرح  است و بند بعدی به 2فعل الزم

 شود میگونه که مشاهده  بودن دارد که همان الزم یا متعدی لحاظ بهنوعی ریشه در ماهیت فعل اصلی  شوند به انگاشتی می پیش

 .هستندنما در فارسی جزء افعال الزم  افعال واقعیت

 افزودنی گیِپای بیرونی درناهم ساخت اطالعیِ -3-2

. دارند کند، ای که توصیف می یا اسم هستهبند اصلی  فعلِ ری نسبت به ماهیتِحساسیت کمت پایۀ افزودنی ناهمبندهای  ،کلی طورِ به

همیشه مبتدا واقع  پایۀ افزودنی ناهمد. برخی بندهای نواقع شو یا کانون مبتدا آزادانه توانند می پایه ناهم بندهای این موارد اغلبِ در

مختص ی داشتن تنها یالبته تعبیر مبتدا .داند نوعی جهانی می (1978) 3که این رابطه را هایمنرطی، مانند بندهای ش ،شوند می

پایۀ  ناهم بندهای .هستند ویژگی چنین دارای نیز (6و هدفی 5علّی)یا  4ها بندهای زمانی و در برخی زبان نیستی رطبندهای ش

 قیدیِ های ساخت و شده پیشین های سازه توان به برای مثال می، هستند7ساز صحنه یابزارهای شوند می واقع مبتدا که افزودنی

 :کند می تغییر موضوعی چارچوب یا مکانی -زمانی ساختار در آنها که اشاره کرد گفتمان از یهای بخش رِاد زمان

 .[دیدم [ او راکه به خانه رسیدم درست بعد از آن]]. الف (12

 شد.[ ناراحت[ کرد بدی رفتار رضا که خاطرآن مادرم]به]. ب

نگاره ا پایه پیش بندهای ناهم عموماًکه رسد چرا نظر می جالب توجه به یپایه موضوع پذیری برخی بندهای ناهم نکانو امکان

 قابلیت سختی بهو  هستند انگاره پیش متممی )دختر( ۀپای بندهای ناهم، شد مطرحکه در مباحث پیشین نیز  و چنان دنشو میواقع 

بیان ( 283: 2005) ولین ون که گونه همان. است گفتمان به و وابسته ویژه زبان شدت به نیز موضوع این ،دنکن می پیدا پذیری کانون

بند متممی  گیریِ هشامل درون ،اولی و افزودنی آن است که پایۀ دختر ناهم بندهای اطالعیِ و ساختاری تمایز وجه ترین مهم ،دارد می

پیچیده )مرکب( واحد است که نسبت به  ۀفرایند تشکیل یک گزاراین  ۀنتیج و ستها گزاره زمانِ هم در بند اصلی و ادغامِ

گفته  پایۀ دختر ناهمکه در مورد بندهای  یهای ویژگی پایۀ افزودنی ناهمهای خود حساس است. بندهای  متمم شدنِ ه واقعانگار پیش
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 تشکیل مرکب گزارۀ یک از این رو، شوند؛ می ضمیمه اصلی بند به1رابط عنصرِ یک واسطۀ به آنها ،دیگر سخنِبه  ندارند.را شد، 

 تأثیرِل الاق یا ندارد یتأثیر آنها بیرونیِ پذیریِ کانونیرب اصلی گزارۀ ماهیت و آنها درونیِ ساخت اطالعی که آن نتیجه دهند. نمی

 بسیار کمی خواهد داشت.

گرهای  آزادانه و بی هیچ محدودیتی همانند توصیف پایۀ افزودنی ناهمای از بندهای  زیرمجموعه عنوانِ بهبندهای موصولی 

که است  دیگری مشترک ویژگیِ این و بود خواهد تقابلی عموماً آنها نهاییِ تعبیر و شوند کانونی توانند می (ب 13ساده ) گروه اسمیِ

 :کانونی دارند ۀسادگرهای  این بندها با توصیف

 (است پوشیده زرد کاله که مردی نه) شناسم را می که کاله آبی پوشیده استمردی آن . الف (13

 (پوش آبی نه) .شناسم می را زردپوش . آن مردب

 درونی: ساخت اطالعیِ -3-3

 اطالعیِ ساختِخود را متجلی سازند به  اخت درونیِستوانند  بندهای جمالت مرکب میدر ای که در آن عناصر وابسته  گستره

 های قطعیِ ها محدودیت معنی است که بسیاری از زبانآن آنها بستگی دارد. این به  گفتمانی و واژگانیِ-بیرونی، عوامل ساختاری

 3و آگهم 2وکاقیردر زبان تندرا ی ،کند. برای مثال وابسته اعمال می عناصرِ ساختاری و وابسته به گفتمان بر روی ساختار اطالعیِ

 که در مثال ها وجود دارد، چنان بافت پایه و در تمام بندهای ناهم مامیِکانون برای ت آشکارِ ۀقطعی بر عدم استفاده از نشان یممنوعیت

 :(2015و همکاران ) گین ون)مثال از  مشخص است (14)

14) *o l  gha [n  ’a             k  -b    no] 

He   want comp  I eat fufu   foc 

intended meaning: ‘He wants me to eat the fufu.’ 

[literally: ‘He wants that I eat the fufu.’] 

 از من خواست فوفو را بخورم.

توان  می موضوعاین  ه. در توجیشده استآن  شدنِ نادستوری پایه( موجبِ بند متمم )ناهم سازیِ کانونی، (14)در مثال 

تواند شامل کانون  پایه نمی وابسته یا ناهم پذیر است و بنابراین بخشِ این بند اصلی است که تصریح ،معمول طورِ به چنین گفت که

که  ؛ نخست آنوجود دارد ادعا ناقض این های تجربی و مفهومیِ چراکه دالیلی در زمینه نیستشود. البته این مورد همیشه درست 

تصریح در بخش وابسته جای گیرد  پدیدۀای که  گونه به ،شوند 4اطالعی انند باعث جابجاییِتو واژگانی و ساختاری می-عوامل ساختی

مانند  ،شود میدر بندهای وابسته ظاهر  ساخت اطالعی داریِ ها نشاند دارد که در آنهایی وجو که زبان نه در بند اصلی. دوم آن

در  اطالعی ساختِ داریِ توان استنباط کرد، نشان های دیگر می پیرامون زبانکه از مطالعه  . پس چنان6و آواتایم 5های کاریتیانا زبان

بندهای  پذیریِ قطعی در کانون دارد. وجود ممنوعیتِ 7ریشه در عوامل درزمانی ویژه است و احتماالً بندهای وابسته موضوعی زبان

 موضوعاین  ،بند وابسته شامل کانون شود ،هر دلیلی بنا به ،های تندرایوکاگیر و آگهم باعث شده است که اگر گاهی متمم در زبان

 طور بهیا  ،شود میکل بند حوزه کانون درنظر گرفته  ،و درنتیجه شود میبیان ن شود و مینادیده گرفته  8فرومشخص صورت به
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5. Karitiana 

6. Avatime 

7. dachronic 

8. underspecified  



درونی در بندهای  اطالعیِ ساختِ های ظهورِ انواع شیوه ،های بعدی . در بخششود میغیرمستقیم توسط دیگر ابزارهای زبانی بیان 

 تفصیل شرح داده خواهد شد. وابسته به

 دختر پایگیِ همنا درونی در ساخت اطالعیِ -3-3-1

 در اما، است ممنوع پایۀ دختر ناهم بندهای در ساخت اطالعی داریِ نشان ها زبان برخی در شد، بیان نیز پیشین قسمت که در چنان

 :درونی باشند ساخت اطالعیتوانند دارای  می پایه ناهم بندهای دیگر های زبان

 است. برداشته را ها پول افشین که کند فکرمی علی.لفا( 15

 ؟برداشته است افشینکه  کند می فکرعلی  را چیزی چه.ˊالف

 است. برداشته را ها پول افشین که کند نمی فکر علی.ب

 است؟ برداشته افشین را چیزی کندکه چه نمی فکر علی؟؟  .ˊب

پذیر  آن امکان یک عنصر از درونِ سازیِ سؤالی با امکانِ موضوعتواند شامل تصریح شود و این  می( الف15) بند متممی در

ساخت دهد که بندهای متممی در زبان فارسی دارای  نشان می ،سازی داللت دارد ازی بر کانونیس سؤالی از آنجا که .شده است

 الف( 15) ثالتوجه شود که م .بند اصلی کانونی واقع شوند عناصرِ سانِ توانند به میهای آنها  کامل هستند و سازه درونیِ اطالعیِ

 را اطالعی سازیِ معکوس اجازۀ ها هگزار گونه این (گیرند می قرار نما واقعیت های گزاره مقابلِ در که) است 1نما غیرواقعیت ۀگزار ۀبرپای

 .شود می منتقل پایه ناهم بندِ به اصلی بند از اصلی تصریحِ که معنا این به دهند، می

اجبار بر روی فعل  که کانون بهای  هگون به ،شود می ساخت اطالعی ۀباعث تغییر رابط ب(15) در اصلی بند نفی به کردنِ اضافه

بند درونه امکان  سازیِ سؤالیشود که در نتیجه  انگاره پیشکه بند متممی  شود میو باعث  گیرد میقرار  کند( میفکر ن)شده  منفی

نوعی فعل  کاربردنِ یا به ینف ۀواسط بند اصلی که به ۀگزار معنایی و کاربردیِ ۀدهد که هرچه کف یابد و این نشان می کمتری می

 یابد: می کاهش اطالعی ساختِ آشکارِ داریِ نشان و اطالعی سازیِ معکوس امکانِ رود، باالتر نما( خاص )افعال واقعیت

 .رضا را دیده است ، کند که علی مریم فکر می .الف( 16

 است؟ دیده علی که کند می فکر مریم را کسی چه؟؟ .ˊالف

 .برد را دزد ماشین که زدم داد .ب

 برد؟ دزد که زدی داد را چیزی چه؟؟. ˊب

 است. خوشحال علی دیدن از رضا که . فهمیدمج

 است. خوشحال او دیدن از رضا که فهمیدی را کسی ؟؟چه .ˊج

که حرکت  افعالی) است 4از نوع افعال واضحفعل  در مثال الف، دنکن اشاره می (2008)3گلدبرگو 2که و امبریج چنان

اما با افعال شیوۀ  (16)ب مثالِ در. و امثال آناست  گفت، معتقد فکرکرد، افعالی مانند: ،(استواژه از درون متمم آنها مجاز  پرسش

نیز فعل از نوع  (16)ج مثال دربارۀ. کرد زمزمه کرد، فریاد زد، نالهمانند:  هستندبیان  حالت و شیوۀ دهندۀ نشان که ایم مواجه 5بیان

ین توان چن می. پذیر نیست نوع خاصی از عناصر امکان جاییِ جابه ،این افعال هستند دارندۀبندی که دربر . درستنما افعال واقعیت

                                                           
1. non-factive 

2. B. Ambridge  

3. A. E. Goldberg 

4. bridge 

5. manner of speaking 



انگاره هستند و  فرض پیش پیش صورت بهنما  واقعیتعال اف بندهای متممیِ ست کهآن ا مستقیمِ مطرح کرد که این محدودیت نتیجۀ

ساخت پذیرای تصریح اصلی جمله باشند و این در نتیجه از بیان ( 1های بازتابی شبسیار خاص مانند پرس تحت شرایطِ) توانند نمی

این گونه  یکی از عناصرِ سازیِ سؤالی بلیتِقا را با عدمِ موضوعتوان این  در عین حال می آورد. ها ممانعت به عمل میآن درونیِ یِاطالع

افعال زبان  بندیِ تقسیم دربارۀرسد آنچه که گلدبرگ و امبریج )همان(  نظر می به نمایان است. (ج16)که در مثال  ؛ا ثابت کردهبند

 سازیِ سؤالی ( شیوۀ16های ) تمامی مثال چراکه در به همان شکل انگلیسی وجود ندارد، در زبان فارسی ،کنند انگلیسی مطرح می

 ۀپایه( در هم بند متممی )ناهم ،شود میمشاهده  (16)های  که در مثال چنان د.نمای أنوس میهریک از انواع افعال به یک اندازه نام

ریج )همان( بگلدبرگ و ام بندیِ تقسیمبراساسِ هرچند که فعل  ،(الف16)در مثال  ،پذیر باشد د کانونتوان یمنیادشده های  مثال

الف( در گفتار عادی و  16) ی آن را مورد سؤال قرار داد، اما بند درونۀ جملۀها هتوان ساز بنابراین میو ازنوع افعال واضح است 

 :شود میبه شکل زیر سؤالی  عموماًروزمره 

 مریم چی فکر میکنه؟. 17

 .گیرد میکانون قرار  حیطۀد درونه مورد سؤال واقع شده و در در مثال باال کل بن

 علی کی رو دیده؟ / رضا رو کی دیده؟. 18

تر کانون اطالع واقع شوند، تغییر توجه از بند  ی دقیقعبارت بهی بند متممی مورد سؤال قرار گیرند و ها هی که سازدرصورت

 بند درونه مورد توجه مخاطب است. و تنها بار اطالعیِگیرد  به بند درونه صورت می (کند مریم فکر می) اصلی

 زبان در (هستند نما واقعیت و بیان شیوۀ واضح، افعالکه دارای ) مذکور متممیِ بندهای ،نگارندگان نظرِ به که شود می دآوریا

 است 2درجا سازیِ پرسشی ۀشیو دارای فارسی زبان چراکه باشند، داشته درونی ساخت توانند می گفتار زبان در خصوص به فارسی

 ( توجه کنید:19) های مثال در های بازتابی پرسشبه  نمونه برای .هستند 3های بازتابی پرسش همانساخت شبیه  لحاظ به که

 دیده؟ را رضا کی که کند می فکرمریم . لفا (19

 دیده؟ رو کند که علی کی میر فک . مریمˊالف

 برد؟ چیو دزد که زدی . دادب

 ؟بردداد زدی که کی ماشین رو . ˊب

 خوشحاله؟ کی دیدن از رضا که . فهمیدیج

 خوشحاله؟ رضا دیدن از کی که . فهمیدیˊج

 زنی انگارۀ تقابلی پیش وجودِ درصورتِ ،بیان شد زهای متممی نیندب دربیرونی  ساخت اطالعیِگونه که در بخش  همان ،ضمناً

 «؟رضا از دیدن مریم خوشحالهفهمیدی که  »: درونی خواهند بود ساخت اطالعیِدها دارای نگونه ب این

 4دوربرد یِقلب نحو ،دنکن بند متممی استفاده می درونی در اطالعیِ ساختِ بازنماییِ منظورِ بهها از آن  دیگری که زبان ۀشیو

 :است

 .کند که رضا کاله خریده است مریم فکر می .الف( 20

 .است خریده رضا که کند می فکر مریم را . کالهب

                                                           
1. echo-question 

2. in situ 

3. echo question 

4. long distance scrambling  



 .استه کند رضا خرید میاست که مریم فکر این کاله پ. 

ساختار  این .سازی بیرون کشیده شده است کانونی منظورِ به متممی ندِب از درونِ کاله واژۀ ،ب و پ(20)های  در مثال

 :خواهد بود تقابلی خوانشِ تحت آن درستِ تعبیر مناسبِ شرایطزیرا  دار است نشان

 که کند می فکر مریم را کاله نهرضا خریده است / کند می فکر مریم که هست کاله این نه کند که رضا پیرهن خریده است؟ مریم فکر می (21

 .است خریده رضا

 ساخت اطالعیِ دارای مذکور بندهایاگر  ،است ممنوعآنها  متممی بندهای در درونی اطالعیِ ساختِ بیانهایی که  زباندر 

ند داشت و در نتیجه کل آن بند نخواه را درونی اطالعیِ ساختِ این بازنماییِ و بروز اجازۀ، شوند( گفتمانی دلیل هر به بنا) درونی

کانونی را رمزگشایی  ۀساز خودِ شناختیِبردهای کار استداللبراساسِ شنونده  و گیرند میقرار  کانوندر جایگاه بیرونی  یقبه طر

و همکاران،  گین ون) پیچیده در انگلیسی مشاهده کرد های اسمیِ گرهای گروه توان در توصیف میچنین فرآیندی را  .کند می

 :بگوییم که بود خواهد غیرممکن ،شود کانونی”the red car“عبارت  گرِ توصیف گر قرار باشدا (22، در جملۀ )برای مثال .(2014
22. *It was the red that I bought car. 

 :کرد استفاده شود می برده کار به آن پیوستۀ اسمیِ باگروه "the red" متغیر این آن در که ساختاری از باید لکهب

23. It was the red car that I bought. 

 ارسی نیز شامل چنین فرایندی است:زبان ف .""redهم و باشد ”the red car“تواند  میکه در آن تعبیر ما از کانون هم 

 قرمزه بود که خریدم.الف. ماشین  (24

 قرمزه بود که ماشین خریدم.⃰  ب.

 افزودنی پایگیِ ناهمدرونی در  ساخت اطالعیِ -3-4

ی دارای تصریح تممای که بندهای م شوند و هرگز به شیوه میانگاره واقع  پیشدر جایگاه افزودنی در عمل همیشه  پایۀ ناهم بندهای

 در مقایسه با کمتری بسیاربروزِ  احتمال بندها این درونیِ ساخت اطالعیِ بنابراین باشند.توانند پذیرای تصریح اصلی  هستند، نمی

 .دارد متممی بندهای

 .مریم از زهرا ناراحت شد چون او رفتار بدی با سارا داشتالف.  (25

 ؟چه کسی را مریم از زهرا ناراحت شد چون با او رفتار بدی داشت⃰ب. 

 داشت؟ کی با بدی رفتار شد چون اومریم از زهرا ناراحت پ. ؟؟ 

 .که رضا مهمانی را ترک کرد خوشحال شد علی بعد از آنالف.  (26

 ؟که او مهمانی را ترک کرد خوشحال شد چه کسی علی بعد از آن⃰ب. 

 ؟که چه کسی مهمانی را ترک کرد خوشحال شد علی بعد از آنپ. ؟؟ 

ی که مخاطب اطالعات بند درونه درصورت ،عادی و روزمره در گفتارِرسد که  نظر می به ،الف( 26و25در جمالتی نظیر )

 مورد سؤال قراردادنِ دربارۀ ،دهد کل بند درونه یا کل بند مرکب را مورد سؤال قرار دهد. برای نمونه ترجیح می ،سؤالی داشته باشد

 زبر را مطرح کرد: های پرسشیِ توان صورت الف( می 25) در جملۀبند درونه 

 مریم از چی ناراحت شد؟. 27

 چرا مریم از زهرا ناراحت شد؟. 28



 نمایند: تر می زیر مصطلح های پرسشیِ الف( نیز صورت25های ) در مورد مثال

 از چی رضا خوشحال شد/ رضا از چی خوشحال شد؟. 29

 یا با استفاده از فعل دیگر:

 رضا از رفتن کی خوشحال شد؟. 30

توانند  بندهای قیدی که نوعی از بندهای افزودنی هستند نمی آن است که شود میدیده  (26و  25)های  در مثال ای که هتنک

 تنها راهِ. ال قرار دادؤآنها را مورد س های درونیِ یک از سازه توان هیچ ی نمیعبارت بهدرونی باشند یا  ساخت اطالعیِدارای 

 است.به بافت شدت وابسته  به موضوعانعکاسی یا درجاست که این  طریقِ این عناصر به سازیِ سؤالی

های  به محدودیت (1967)1ریشه در مفهومی دارد که از زمان راس پایه ناهمبندهای  بارۀشده در مطرحهای  محدودیت

های این  محدودیت موجبِ که به ،شوند شامل تمامی بندهای افزودنی می ،کند که راس بیان می یهای جزیره اند. معروف 2ای جزیره

 .انجامد می هاشدن )یا غیر قابل قبول بودن( آن هر سازه به نادستوری کشیدنِ بیرون ،ها جزیره

واضح  طور بهکافی برای مرجع است که  توصیفیِ اطالعاتِ آوردنِ تحدیدی در گفتمان فراهم بندهای موصولیِ ۀوظیف

زمینۀ کند( از قبل بخشی از  آنها باید دارای ابزار توصیفی باشند که )گوینده فرض می ،برای دستیابی به این منظور .دشوشناسایی 

را نحوی  ۀتوانند یک محدود نمی عموماًتحدیدی  که بندهای موصولیِ شود مینتیجه آن  .بین گوینده و شنونده است مشترک

با . توانند میزبان کانون جمله باشند نمی ،ی دیگرارتعب به ؛معنادار رمزگذاری شود صورت بهد د که در آن تصریح بتواندهنتشکیل 

اگر عنصر  به این صورت که ،شود میآن مشخص  سازیِ عدم کانون دلیلِ ،تحدیدی موصولیِ شده از بندِ ارائه مل در تعریفِأقدری ت

اصلی خود را که کمک به شناسایی مرجع )اسم  ۀد وظیفتوان میاین بند ن ،بند تحدیدی قرار گیرد کانونی )دارای ارزش تصریح( در

 داشته باشد. ،است( مورد توصیفای  ههست

توانند محدودۀ مناسبی برای مبتداهای تقابلی باشند، چراکه باعث تغییر توجه )مخاطب(  به همین شیوه این بندها نمی

 ساخت اطالعیِدارای  توانند این بندها نمیکه  پس نتیجه آن        . کنند ایجاد میآنها بیانگری و باز هم خللی در انجام وظیفۀ  شوند می

 توانند مورد سؤال قرار گیرند. ی آنها نمیها هدرونی باشند، پس ساز

 کناری است صحبت کرد. الف. مریم با مردی که صاحب خانۀ (31

 مریم با مردی که صاحب چه چیزی است صحبت کرد؟؟؟ ب. 

 کناری است چه کرد؟ پ. ؟؟ مریم با مردی که صاحب خانۀ

شده در بند درونه داشته باشد  اطالعات مطرح دربارۀسؤالی ی که درصورتالف  ( شنونده پس از شنیدن جملۀ31در مثال )

کل بند درونه را مورد  عموماً مورد پرسش واقع دهد. در این باره، مجزا صورت بهرا  ای سازهتواند(  سختی می تواند )یا حداقل به نمی

 دهد: سؤال قرار می

 مریم با کی صحبت کرد؟. 32

 دهد: را مورد سؤال قرار می جملۀ مرکبیا کل 

 مریم چه کار کرد؟. 33

 شده نیز، بندهای مذکور نادستوری هستند: وجود گروه یا عبارت مبتداسازی درصورت

                                                           
1. J. R. Ross 

2 Islands restriction 



 شناسم. الف. من آن مردی که آن خانه را خریده است می( 34

 شناسم. آن خانه را من آن مردی که خریده است می⃰ ب. 

اطناب سخن توضیح  دلیلِ پذیر است. اما به شده، تحت شرایط خاصی امکان های مطرح ها تخطی از محدودیت در برخی زبان

 (69: 2002، 1و شیموجو 162: 2007، شیر ارتشیک)ر.ک نماید.  بیشتری ضروری نمی

 گیری نتیجه -4

های مختلف به عوامل و فرایندهای زیادی وابسته است که بسیاری از آنها در  آن در سازه توزیعِ و چگونگیِ اطالعی ساختِ بازنماییِ

مقدار  ،پژوهش حاضر های پیشینِ شده در قسمت مطرح مطالبِبراساسِ دارند، چراکه ریشه یک زبان  های دستوریِ محدودیت

های مختلف برای توزیع صحیح اطالع از ابزارهای  دود است و دستور زبانتواند در یک جمله پردازش شود مح اطالعی که می

توان از  میکه مورد بحث و بررسی قرار گرفت،  چنان ،یک واحد اطالعی عنوانِ بهجمالت مرکب  دربارۀگیرند.  مختلفی بهره می

کنند.  ایفای نقش می ،و چه از نوع افزودنیچه از نوع دختر  ،پایه های ناهم میان آورد که در انواع ساخت هایی صحبت به محدودیت

.( بند ..اطالعی )مبتدا، کانون و )متممی یا موصولی( در تعیین مقولۀماهیت فعل در بند اصلی و همچنین نوع بند درونه  ،برای نمونه

 ی کلی در موارد زیر خالصه کرد:صورت بهتوان  حاضر را می های پژوهشِ . یافتهاستگذار تأثیردرونه 

معنادار  صورت بهدهند که در آن تصریح بتواند تشکیل نحوی  ۀیک محدودتوانند  نمی عموماًتحدیدی  بندهای موصولیِ -

اگر عنصر کانونی )دارای ارزش تصریح(  به این صورت که. توانند میزبان کانون جمله باشند آنها نمی، ی دیگرعبارت به ؛رمزگذاری شود

 ،است( مورد توصیف ایِ همرجع )اسم هست خود را که کمک به شناساییِ اصلیِ ۀتواند وظیف میاین بند ن ،بند تحدیدی قرار گیرد در

 داشته باشد.

راکه باعث تغییر توجه )مخاطب( توانند محدودۀ مناسبی برای مبتداهای تقابلی باشند، چ نمیهمچنین بندهای موصولی  -

درونی باشند، پس  ساخت اطالعیِدارای  توانند این بندها نمی و  شود میایجاد آنها و باز هم خللی در انجام وظیفۀ بیانگری  شوند می

 توانند مورد سؤال قرار گیرند. ی آنها نمیها هساز

توان  ی نمیعبارت بهدرونی باشند یا  ساخت اطالعیِتوانند دارای  بندهای قیدی که نوعی از بندهای افزودنی هستند نمی -

 موضوعانعکاسی یا درجاست که این  طریقِ این عناصر به سازی سؤالی تنها راهِ. ال قرار دادؤآنها را مورد س درونیِهای  یک از سازه هیچ

 است.به بافت شدت وابسته  به

 بندِ عناصرِ سانِ توانند به میهای آنها  کامل هستند و سازه درونیِ ساخت اطالعیِبندهای متممی در زبان فارسی دارای  -

 .کانونی واقع شوند اصلیِ

 ساخت توانند می گفتار زبان در ویژه به فارسی زبان در، نما هستند واقعیت و بیان شیوه که دارای افعالِ متممی بندهای -

 های بازتابی پرسش ساخت شبیه همان لحاظِ به که است درجا سازیِ پرسشی ۀشیو دارای فارسی زبان چراکه باشند، داشته درونی

 هستند.

 زنی انگارۀ تقابلی پیشوجود  درصورتِ ،بیان شد زهای متممی نیندب دربیرونی  اطالعیِ ساختِگونه که در بخش  همان -

 .درونی خواهند بود ساخت اطالعیِدارای  ی متممیدهانب
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Abstract  

The information structure and how to represent it in a variety of constructions is one of the topics that has 

attracted much attention in the functional approaches to language review. In this essay, we will look at 

how to distribute information from the perspective of common ground management in complex sentences. 

Inthe role and reference grammar, subordinationconstructionsare divided into two types; daughter 

subordination and ad subordination. Hence, it is possible to construct external information, including 

information structure in an entirely subordinate clause, and constructing internal information including 

the embedded clause. In this research, based on the above parameters [daughter subordinate constructions 

vs ad subordinate and external information structure vs internal information structure] we considered the 

distribution of information in complex sentences of Persian language and obtained the results which are 

summarized as follows: restrictive relative clauses normally cannot host the focus of the sentence and 

Similarly, and they are not a good domain for contrastive topics, Because if there are any such categories 

of information then it cannot successfully fulfil its primary function, to help identify the referent of the 

head noun.The adverbialclauses that are kind of ad subordinate clauses cannot have internal information 

structure or, in other words, they cannot be questioned by any of their inner constituents. The only way to 

question these elements is through echo or in situ questions, which is highly dependent on texture. The 

complement clauses in the Persian language have a full internal information structure and the 

complementclauses with manner and factive verbs, in the Persian language, especially in the language of 

speech, can have internal information structure; if there is a contrastive presupposition, the complement 

clauses will have internal information structure. 

Key words: Information structure, common ground management, daughter subordination, ad 

subordination, internal information structure, external information structure. 


