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مقدمه-1

کوچکتريانواعبهنحويیاواژيساختمشخصاتبرحسبجمالتها نزباازبسیاريدر

و1سیداكتوسطکهزبانچهلبررويسیشنا ردهتحقیقبراساسِ.وندش میبندي طبقه

اخباري،يها هدستدرراها هجملمختلفيها نزبادراست،شدهانجام)1985(2زوئیکی

.نندک میبنديتقسیمامريوپرسشی

دستایندر.اند هدادقرارمطالعهموردصورينظرازراامريساختپژوهشگرانازبرخی

يها یویژگتوسطکهصورييها همشخصبهامريساختتشخیصبرايها شپژوه

ایندرشدهانجاميها شپژوهجملهاز.ودش میتکیهوند،ش میدادهنشاننحويیاواژيساخت

و)1964(لیز،)1963:22(5کلیماو4لیز،)691-1955:694(3چامسکیبهوانت میحوزه

تحلیلکهدارندتأکیدموضوعاینبرهمگیکهکرداشاره)253-1964:255(7پستالو6کتز

ایندرودش میعنواننیزمسئلهاین.استغایبفاعلامريساختدرهدد مینشاننحوي

.استشدهحذفاختیاريصورت بهحديتاکهاستشما/توانتزاعی،سطحدرفاعلساخت

.کردمشاهده8پذیريانعکاسنحويِة پدیددروانت میرافاعلاینوجود

امريساختازنقشیبرداشتبیشترینکهاستایندهندة نشانگرایانهنقشيها یبررس

راها  يامرصرف،نقشیِدیدگاه.استمکالمهدرهدایتیکنشیاترغیبیکارگفتصورت به

،10ناقصبیانیاغیرمستقیمکارگفتدرپرسشیصورت بهبلکه9کنشیصورت بهتنهانه

.ندک میبندي طبقه

ارجاعباوانگلیسیزباندرامريساختتحلیل«شناختی،ۀ حیطدرموجودپژوهشتنها

مدلاینمحوريِمضمونِ.استشدهامانج)2012(11تاکاهاشیتوسطکهاست»ژاپنیزبانبه

باکهاستانتزاعیهوار طرح.استشناختیدستورِازبرگرفته،نمونه پیشوهوار طرحمفاهیمِ

طبقهیکاصلیِمفهومِبازنمودنمونه پیشوداردسازگاريطبقهیکدرموجوديها هنمونۀ هم

اولرویداددر12شدهفرديمخاطبِوعاملعنوانِ بهگویندهدربردارندةنیزنمونه پیش.است

وهوار طرحهم.ندک میاعمالمخاطببهرانیروازباالییدرجۀعامل-گویندهآندرکهاست

1. J. M. Sadock
2. A. M. Zwicky
3. N. Chomsky
4. R. B. Lees
5. E. S. Klima
6 . J. J. Katz
7. M. P. Postal
8. reflexivisation
9. performative
10. elliptic utterance
11. H. Takahashi
12. individuated adressee
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دراساسیعنصرينیرو،اعمال.دارندرانیرواعمالوشخصدومفاعلمعیارنمونه پیشهم

ازايمجموعهعنوانِ بهبلکهیکپارچهویکدستمفهومیکعنوانِ بهنهنمونگی،پیشینیعت

هرکدام.ودش میگرفتهنظردر6التزامو5سود،4هزینه،3قدرت،2قابلیت،1میلازقبیلِها مؤلفه

عدديمقیاسِیکباکههستند،)1998(8تورنبرگو7پنتر پژوهشبراساسِمؤلفهششایناز

بافتیوضعیتازاوادراكوگویندهقصددهندة نشاندرواقعها مؤلفهاین.اند هشدتعیین

.استشدهبیاننظرموردامريساختآندرکههستند 

درآنچه.استنگرفتهصورتفارسیزباندرامريساختبابدرچندانیيها شپژوه

ازمنظرِغالباً،ودش میدادهارجاعآنبهامريساختعنوانِ بهسنتیدستوريها باکت

پرداختهساختاینبهمفصلوشایستهصورت بهدستورهاییچنیندر.استراییگ صورت

ایندرمعنینقشبهتوجهازواند  هکردبسندهصوريجزئیِتوضیحاتبهواستنشده

یاجملهانواعۀ مطالعذیلراامريساختبررسیوانت میآثارایندر.اند هبودغافلها تساخ

.ردازدپ میامرمبحثبه،فعلبخشدر)1345(دبیرسیاقینمونه،براي.یافتافعالوجوه

یاکاريکردنِبهکسیداشتنِوایاعملی،دادنِانجامخواهشِیاحکموفرمانامر،اوازنظر

دریعنیجملهادايازپسمعموالًآنوقوعاماحال،زماندراستکسیازچیزيکردنِطلب

.حالزمانبهمتصلة آینداست،آینده

ویونددپ میآنآغاز»ب«حرفغالباًواستاصلیفعل»مضارع)ریشه(ماده«امرفعل

در.غایبوحاضرامربهاستمنحصرامريها هصیغجهتایناز.نداردنیزشخصاولۀ صیغ

و»بروید«یا»روید«و»برود«یا»رو«واست»رو«مضارعة ماد،»رفتن«مصدرازمثال

ادامهدر.جمعومفردهستند،آنغایبوحاضريها هصیغترتیببه»بروند«یا»روند«

،تأکیدواستمراربرايیردگمیقرار»همی«یا»می«امرمفردشخصدومآغازدرگاهویدگمی

:مانند

.ورمیهو،رمیرو،

.اشبمیهاش،بمیباش،

حکموفرمانراآنوندک میاشارهنهیمنفی،امرموضوعبههمچنین)همان(دبیرسیاقی 

بانهیيها هصیغ.اندد میآنارتکابازپرهیزداشتنیاعملازبازایستادنوتوقفخواهشِیا

1. desire
2. capability
3. power
4. cost
5. benefit
6. obligation
7. K. Panther
8. L. L. Thornburg
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دستبهها هصیغآغازاز»ب«حرفبرداشتنازپس،امريها هصیغاولبه»م«حرفافزودن

.هستندنهیفعليها هصیغمروندمروید،مرود،مرو،:»رفتن«مصدرازمثالدرید؛آمی

،)1346(بصاري،)1344(جوادداییماننددیگردستورنویسانيها بکتادرمذکورساخت

،)1364(شریعت،)1363(مدنیامین،)1351(خانلري،)1348(باطنی،)1347(خیامپور

فرشیدورد،)1383(گیوي و انوري،)1378(ماهوتیان،)1374(ارژنگ،)1367(اسالمی

کوتاهیة اشارفقطها بکتااینازبرخیدر.شدبررسیومرورنیز)1387(افراشیو)1388(

اینخوبیيها لمثاباومفصلطور بهدیگربرخیامااست،نمونهفاقدوشدهمذکورساختبه

ازمدونیبندي دستهآثاراینازیکهیچدرکهاستاینمهمنکتۀاما.ندا دادهشرحراساخت

.استنشدهارائهامريساخت

صرفاًيها نتدویکهسدرمینظر بهفارسی،زباندرامريساختبررسیدرکلیطور به

نندک میتالشمطالعاتیچنیناساساًوندارندباالییتبیینیقدرترایانهگ صورتوساختاري

رویکردکهدرحالی،دهندقیتطبرایانهگ صورت-زایشیچارچوبباصرفاًرافارسیيها هدادکه

سایربهنسبتردازد،پ میشناختیوذهنیواقعی،يها شپردازبهکهآنجاازشناختی

.داردباالتريتبیینیقدرتهستند،صوريقواعدواصولمبنايبرصرفاًکهها بچارچو

آنگذارپایهکهشناختیدستورتر،دقیقطور بهوشناختیرویکردقالبدرحاضرپژوهش

.ردازدپ میفارسیزباندرموضوع اینبررسیبه،است)1987(1کرلنگرونالد

نظريچارچوب-2

که در این  3هوار طرح و2نمونه پیشمانند شناختییِشناس زباندرپایهمفاهیمدر بحث حاضر 

.گیرندمورد توجه قرار می ،بررسی اهمیت دارند

نمونه پیشمفهوم2-1

برخی.ودش میدادهنسبت،یونانیفیلسوفارسطو،بهعموماًها  يبند طبقهبهکالسیکرویکرد

رانمونه پیشنظریۀأمنش.ه استشدنمونه پیشنظریۀپیدایشموجبرویکردایندرکمبودها

.یافت5فلسفیمطالعاتکتابدربندي طبقهکالسیکيها هیازنظر4ویتگنشتایننقدوانت می

شدهدادهنشاننیزانشناس زبانوشناختیسانِشنا نرواتوسطبندي طبقهبهکالسیکرویکردنارساییِ

-منگاسر؛10،1999جانسونو9لیکاف؛8،1981مدینو7اسمیت؛1978و6،1973،1977رش(است

طبقهیکعضوبهترینیعنی،هانمونه پیشکهمعتقدندپژوهشگراناین).12،2005تایلر؛11،2000وال

1. R. Langacker 7. E. E. Smith
2. Prototype 8. D. L. Medin
3. Schema 9. G. Lakoff
4 . L. Wittgenestein 10. M. Johnson
5. Philosophical Investigations 11. M. Mangasser-Wahl
6. E. Rosch 12. J. R. Taylor
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بایدطبقهیکيِایهحاشواصلیاعضايبین،درنتیجه.ودش میتعریفها مؤلفهۀ بیشینتعدادۀ وسیلبه

ۀ طبقیکاعضايبهترینبازنمودنمونه پیش، )1995:59(تایلر تعریفطبق.باشدداشتهوجودتمایز

.استخاص

ها هجملبهاي نهنمو پیشرویکرد2-1-1

محوریکطولدرطبقهیکاعضايکهاستاینودش میمطرحاي نهنمو پیشنظریهدرآنچه

سمتیکدراند  هشدتعریفمؤلفهتعدادبیشترینباکهطبقهیکازاعضایی.اند هشدتوزیع

يها مؤلفهازمحدوديتعدادیایککههستنداعضاییآندیگرسمتدرومحور،این

طبقهیکايِ حاشیهاعضايکهداردوجودامکاناین.هندد مینشانراطبقهآنگرِمشخص

طبقهیکاعضاي.بپیوندندمتضادطبقۀبهوبدهنددستازراطبقهآندرعضویتآسانیبه

کهآنچهطبق.هندد مینشانمدرجصورت بهرامذکورطبقۀآنها،درواقعبلکه نیستند،همگن

يها هدهدر.هندد مینشانخودازنمونگیپیشساختنیزها هجملۀ طبقشد،گفتهترپیش

،4سیموندو3کنیگ؛2،1994هارنیش؛1993و1،1987آلتمن(انشناس زبانازبسیارياخیر

جملهتلویحاًیاوضوحبه)6،1992شلوبینسکی؛1985زوئیکی،وسیداك؛5،1998لیدك؛2007

با.انندد میکاربرديومعنایینحوي،-صرفی،7نحوي-صرفیۀ گانسهاطالعاتة دربردارندرا

ها هجملدرمؤلفهسهاینکهدادنشانوانت می،بندي طبقهبراينمونه پیشنظریۀ ازگیري بهره

بینیپیشراجملهطبقۀدرعضویتمختلفدرجاتنمونه پیشنظریۀ .استدرآمیختههمبا

افرادازوقتی.دارندزبانیشم»خوب«ۀ جملمورددرافرادکهاستجالبموضوعاین.ندک می

اینمعموالًکنند،تولیدنمونهۀ جملیکقبلیریزيِبرنامهبدونکهودش میدرخواستبزرگسال

سیشنا ردهمطالعاتدرغیرمتخصصافرادشم.استمثبتوخبرينوعازتولیدشدهجملۀ

جملهبارزِۀ نمونعنوانِ بهرامثبتخبريِجملۀمعموالًتحقیقاتیچنین:استشدهمنعکس

.آورندمیحساببه

کاربرددرها هجملتعبیرنند،ک میبیانها هجملکهطبیعیقوانینیاکلیواقعیاتازگذشته

8بوهلرآنچهبراساسِ.داردبستگیآنهاموقعیتیبافتبهتاحدوديحداقلواقعی،ارتباطیِ

کهاستبافتیازمستقل،میزانبیشترینبهآلایدهۀ جملیکند،ک میتوصیف)1934:356(

1. H. Altmann
2. R. M. Harnish
3. E. König
4. P. Siemund
5. F. Liedtke
6. P. Schlobinski
7. morphosyntactic
8. K. Bühler
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نشانبودنوابستهبافتودستوريگذاريِرمزبینرابطۀزیرشکلدر.ودش میاستفادهآندر

.استشدهداده

بودنوابستهبافتودستوريگذاريِرمزبینرابطۀ-1شکل

چنینسدرمینظر بهباشد،مستقلبافتاي نهبیشیطور بهبایداي نهنمو پیشۀ جملاینکهازجدا

محتوايیکشاملها تکارگف.باشدمناسب1اولیهيها تکارگفاجرايبرايبایدايجمله

-معناییکارکردهردواي نهنمو پیشيها هجملوهستندغیربیانینیرويیکوايگزاره

.نندک میگذاريرمزراکاربردي

نیمک میفرضمصنوعی،هوشوشناختیشناسیِمعنیدرموجوديها تپیشرفباهمگام

،3ها هصحن،2ها بقالبرحسبِنیروش بهود،ش مینیزغیربیانیمعانیِشاملکهمعنی،که

کنشیسناریويیک.استتوضیحقابلغیره،و4سناریوها،ها واره طرحشناختی،يها لمد

وضعیتهامؤلفهاین.استاصلیۀ مولفچهارشاملکهشودمحسوبشناختیقالبیکواندت می

وپنتر؛1997پنتر،وتورنبرگ(هستند8پسینوضعیتو7کاربردشناسیپیامد،6هسته،5پیشین

یکتحقیقبراياي نهزمیپسيها هانگیزوشرایطپیشین،وضعیت).1998،2007تورنبرگ،

پسینوضعیت.استآنیکاربرديپیامدهمراهبهغیربیانیۀ نکتبردارندةدرهسته،.هستندکارگفت

عملیکارگفتیکآنتحتکهاستشرایطیشاملکهرددگمیبرکارگفتغیرآنیِپیامدبهنیز

).9،1990وندرویکن(ودش می

امريجمالتايِنمونهپیشهايویژگی2-1-2

ايِ نهنمو پیشویژگیِخبرييها هجملبهنسبتامرييها هجملجمله،طبقهازعضويعنوانِ به

.هستنداي نهنمو پیشساختداراينیزخودجمله،نوعیکعنوانِ بهاین،وجودبا.دارندکمتري

.هستندآشکارفاعلفاقدامرييها هجملکهاستاینخبرييها هجملباآنهاتفاوتبارزترین

1. elementary speech act
2. frame
3. scene
4. senario
5. before
6. core
7. result
8. after
9. D. Vanderveken

کمینهدستوريِگذاريِرمز بیشینهدستوريِگذاريِرمز

بیشینهوابستگیِ بافتینهکموابستگیِ بافت
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.استمستترمخاطبیکامريساختیکفاعلکهودش میفرضگونهاینمرسومصورت به

راترغیبیکارکردباامريۀ جملسناریويزیرنمودار.خاصافرادازگروهییافردیکیعنی

.هدد مینشان

ترغیبیکارکردباامريۀ جملسناریوي-2شکل

امريساختنمونگیِپیشدراساسیعنصرينیرو،اعمال

دربنیادینمعناییِطبقۀعنوانِ به2تالمیتوسطباراولین1نیروپویاییايهوار طرحسیستم

3سببیتمفهومصورت بهیشناس زباندرخاصطور بهوشدتعریففیزیکینیرويحوزة

متعاقباًاستعارييها لتبدی).70-1981،1985،1988،2000:409تالمی(یافتعمومیت

1. force dynamics
2. L. Talmy
3. causative

وضعیت پیشین

کاربرد شناسیپیامد 

پیامدهاي دیگر

هسته

وضعیت پسین

عمل  دادن شنونده قادر به انجام

است

دلیل خوبی براي انجام ندادن عمل براي 

شنونده وجود ندارد

شنونده عمل را انجام خواهد داد

عمل دادنگوینده شنونده را ملزم به انجام

عمل گوینده می خواهد شنونده 

را انجام دهد

عمل است دادن شنونده ملزم به انجام

کند آن عمل را انجام دهدشنونده اراده می

گوینده براي عمل انجام شده از 

.شنونده سپاسگزار است
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؛هندد میتعمیماجتماعیتعامالتودرونیروانیروابطيها هحوزبهرانیروپویاییازتصورات

دادهنشاناینکهازپیشودش میتحلیلنیروپویاییبرحسبِانگلیسیدروجهیتسیستممثالً

.ازدس میرااستداللوگفتمانتاحديونیروپویاییچگونهکهشود

نحودرنیروپویایی

رانحوونیروپویاییارتباطدستوري،روابطرويبر)1991:282؛1990(کرلنگيها لتحلی

کهاست دیگريویژگیو1دستورينیرويازمتشکلامريساختعملگر.ندک میتصدیق

محتوايکهدارنديعملگرمصدريوالتزامیوجه.ندک میگذاريرمزرانیافتهتحققوجهیت

ازبسیاريدرگفتوانت مینکتهاینبیانبا.استامريرِگعملبامرتبطزیرمجموعهیکدرآن

.داردوجودنزدیکیۀرابطساختسهاینبینها نزبا

تاودش میاعمالگویندهتوسطکهاستاجتماعی-روانیتأثیرهماناینجادرنیرواعمال

نیرواعمال.سازدمتناسبگفتهآنباراموجودشرایطیادریابدرا شدهگفتهآنچهمخاطب

کلیطور به.التزاموسودهزینه،قدرت،قابلیت،میل،:استکنندهتعیینمؤلفۀششدارايخود

نیروازباالییۀ درجاعمالباعامل-مسببیکآندرکهاستعبارتیامريساختنمونۀ پیش

مفهومازگیري بهرهبا.دهدانجامخاصیبافتدرراعملیاوودش میموجبمخاطببه

درنظرونگینمپیشپیوستارِیکدرراامرييها تساخازمختلفیانواعوانت مینمونه پیش

.گرفت

دررا اصلینقشخود داراي شش مولفه ذکر شده است، کهنیرواعمال،حاضرپژوهشدر

پارامترهرارزشدیگرعبارتبه.استبنیادگویندهاساساًنیرواعمال.داردنمونگیپیشتعیین

آندرنظرموردامريساختکهاستبافتیوضعیتازاودركوگویندهقصدکنندة منعکس

الزممؤلفههرعدديِمقدارتعیینبرايوسیعبافتیبهدسترسیمفهوم،ایندر.ودش میبیان

موقعیتدانستنِبدونوهستندگفتگوحالدرکسانیچهکهاطالعاتاینداشتنِبدون.است

یست ونپذیرامکانها مؤلفهعدديِتعیینهد،د میرويآندرگفتگوکهگفتمانیواجتماعی

دربرگیرندةالتزاموسودمیل،مؤلفۀسه.کردمحاسبهوانت مینرانیرواعمالمیزاندرنتیجه

ارزشیسهمقیاسدارايهزینهوقدرتمؤلفۀدوکهدرحالی،هستندارزشیپنجمقیاسی

انگیزة.ودش میتحلیل-هیچیاهمهیایعنی-دوشقیارزشِبرحسبِقابلیتمؤلفۀ.دهستن

اما،سادهايشیوهبهامرينیرويمختلفاجزايیاها هجنبترسیمِپیکربندياینپسدرنهانی

يها شارزبهمؤلفههرمحدودکردنِازطریقِپیکربندياین.استواقعیشناختی،لحاظبه

:شدخواهددادهتوضیحمؤلفههرگذاريِارزشنحوة،ادامهدر.ودش میحاصلعددي

1. directive force
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میلمؤلفۀ

عملِتحققبرايگویندهتمایلازمختلفیمیزانکهودش میتصدیقگونهاینامريگفتۀیک

:استتفسیرقابلعدديمقدارپنجقالبدرتمایلدرجاتاین.ندک میبیانراشدهتعیین

یا+]2[میلمؤلفهعدديِارزشامرييها تساخدرمعموالً.]-2[و]-1[،]0[،+]1[،+]2[

عملکهنیستمهمگویندهبرايیعنی،استصفرمقداراینهماوقاتگاهی.است+]1[

امريساختکاربردغیرحقیقیِيها تموقعیبرايمنفیمقادیر.نهیاشودمحققشدهخواسته

عدمبرايگویندهتمایلبیانگرکهگوینده،توسطهشداریاتهدیدبرايمثالً.ودش میبردهکاربه

ساختتمسخرآمیزِ/آمیزطعنهکاربرد.ودرمیکاربه]-2[عدديِمقداراست،عملیکتحقق

.است]-1[~]0[مقادیردربرگیرندةنیزامري

قابلیتمؤلفۀ

انجامبهقادرعامداًمخاطبکهندک میفرضگویندهکهاستمطلباینبهناظرمؤلفهاین

باورگویندهاگر+].1[یا]0[یا:استتحلیلقابلطریقدوبهقابلیت.استشدهتعیینعملِ

مقداراست،موقعیتیکدرنظرموردکارانجامبهقادرخوداختیاربامخاطبکهباشدداشته

.بودخواهدصفرمقدارایننهاگراست،+]1[قابلیتمؤلفۀبرايعددي

قدرتمؤلفۀ

مخاطبوگویندهنسبیِاجتماعیِموقعیتیاقدرتبهنسبتگویندهتخمینبهقدرتمؤلفۀ

+]1[+].1[و]0[،]-1[:استتحلیلقابلعدديارزشِسهقالبدرقدرت.ودش میمربوط

قدرتتفاوتکههنگامینیز]0[باشد،مخاطبازقدرتمندترگویندهکهودرمیکاربهوقتی

ازکمترقدرتازنظرگویندهکهوقتی]-1[ونداردوجودمخاطبوگویندهبینچشمگیر

.استثابتنسبیطور بهقدرتروابطموارداکثردر.یردگمیقراراستفادهموردباشد،مخاطب

قدرتروابطبرتارندبمیکاربهراترغیبیبیانازخاصیيها تصورگویندگانهمه،اینبا

.ودش میتعاملیودینامیکیقدرتموارديچنیندر.کنندزداییتأکیداز آن یاتأکید

هزینهمؤلفۀ

برايتنهاییبهسود-هزینهمقیاسزیراوندش میتحلیلمجزاسودوهزینهحاضرتحلیلدر

)آنهاهردويیاروانیفیزیکی،(باردرجۀباهزینه.استناکافیامرينیرويدقتمیزانتعیین

و+]1[،]0[ارزشیِسهعدديِمقدارصورت بهکهاستمرتبطود،ش میتحمیلمخاطببهکه

پولمنبهام،شدههورشکستمن(زیاديها ههزینتحمیلبراي+]2[.استبیانقابل+]2[

استفادهموردهزینهنبوددر]0[و)بدهادامهطورهمین(پایینهزینۀبراي+]1[،)بدهقرض

).ببرلذت(یردگمیقرار
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عملیانجامبرايدرخواستشاملکهامريساختدرهزینهکهاستذکرقابلنکتهاین

درخواستمواردبرخیاین،وجودبا.استاطالعاتدرخواستبرايهزینهازبیشتراست،

.داردباالییهزینۀاست،محرمانهیاشخصیمهم،اطالعاتآندرکهاطالعات

سودمؤلفۀ

فرضگویندهمیزانچهبهکهاستمطلباینبهناظرمؤلفهاین.استپیچیدهمفهومیسود،

پیچیدهرامؤلفهاینکهچیزي.استغیرسودمندیاسودمندنظرموردعملکهندک می

کهنندک میبازنماییراییها تموقعیامرييها تساخبرخیکهاستواقعیتاینازدس می

بهسودخاصطور بهامريدیگرِيها تساخبرخیدرکهدرحالیاست،گویندهسودبهعمدتاً

وگویندهبرايسود،دلیلهمینبه.)2،1987:72لوینسونو1نوبرا(استمخاطبنفع

یکصورت بهسودمؤلفۀ،اینوجودبا.یردگمیقراربررسیموردمجزاصورت بهمخاطب

صورت بهگویندهسودابتدا.ودش میگرفتهدرنظرمخاطبوگویندهسودبرايترکیبیمقیاسِ

منبه+]2[:مانندجمالتیبرايمثبتمقادیر.ودش میتحلیل+]2[تا]-2[ارزشیِپنجمقیاس

.استگویندهنفعبهآنتحققکهبده استقرضپول

)مشتریانسرویسبراي(بدهمنبهراآدرست+]1[

.وندرمیکاربهامرييها تساخغیرواقعیِکاربردهايبرايمنفیوصفرمقادیر

فرضیيها يامر]0[

)منفیمضمونباییها يامر(تجرأتهدیدها،هشدارها،]-1[و]-2[

.ودش میگرفتهدرنظرگویندهسودعنوانِ به،استدوطرفهسودکهمواردي

.استتحلیلقابل]-1[و]-2[،]0[صورتسهبهمخاطبسود

التزاممؤلفۀ

.استپیرويبهملزممخاطبندک میفرضگویندهکهداردمیزانیبهبستگیالتزاممؤلفۀ

اینکه،)1987:77لوینسون،وبراون(استاستخدامییااخالقیقانونی،التزامصورت بهالتزام

شدهتوافقآنحیندریامکالمهازپیشمخاطبوگویندهتوسطدوطرفهصورت بهالتزام

.هستندنسبیهردوزیرایردگمیدربرنیزرابودناختیاريجنبۀالتزاممؤلفۀ.است

.دهیدتحویلدوشنبهتاراخودمقالۀ:بودناختیاريپاییندرجۀ/التزامبااليدرجۀ+]2[

میارمسرتبالییچهببینبیاجلو:کدمؤهشدار/تهدید]-2[

امريساختآمیزطعنهکاربرد]-1[

1. P. B. Brown
2. S. C. Levinson
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هوار طرحمفهوم

پدیدهدوشناختیدستورخاصطور به.استشناختیدستوردربارورمفاهیمازیکیهوار طرح

ختیشنا نزباخودمحضمعنايدریکیکهردبمیکاربهشناختیمکانیسماینۀوسیلبهرا

و)هندد میتشکیلرازبانازقسمتیکهسخنگوذهندرهاتعمیموها  يبند طبقه(است

برايانشناس زبانکهییها يبند طبقهماننداستختیشنا نفرازبايها هپدیدبهمربوطدیگري

رفراگیمفهومیهوار طرح،خالصهطور به.رندبمیکاربهها نزبایازبانمورددرکردنصحبت

مفاهیم.ندک میمشخصراخاصمفاهیمازبسیاريیانیچندمشتركکلیخطوطکهاست

اصطالحاینکاربرد.وندش مینامیدههوار طرحیک3زیربخشیا2نمونهیا1بسطوشرحخاص

پژوهشدر.استبودهگذارتأثیرشناختیشناسیِنزبادر)1987(کرلنگو)1980(لیکافتوسط

:کردترسیمزیرصورت بهوانت میراامريساختةوار طرححاضر،

مخاطب:م/گوینده:گ

مخاطببهگویندهنیروياعمال)مختلفدرجات(

)امريفعلتوسطشدهگذاريرمز(مخاطبکنش

امريساختهوار طرح-3شکل

فلشبا(نیرواعمالازايدرجهگویندهاولرویداددر.استیدادوردوشاملحاضرةوار طرح

وقوعِمسببِوپیشینرویدادصورت بهرویداداین.ندک میاعمالخاطبمبهرا)چینخط

انجامراعملیکهفرديقالبدرمخاطبدومرویداددر.ودش میسازيمفهومدومرویداد

برايخرد،رویداددواین).استشدهدادهنشانکاملفلشبا(ودش میسازيمفهومهد،د می

يها هدایرقالبدرمخاطبوگوینده.وندش میتلفیقیکدیگرباکنشیزنجیرةیکساخت

گذاريرمزمعمولیصورت بهها تموجودیاینکهدهندنشانتااند  هشدترسیمکوچککمرنگ

چینخطفلشبراينیزمشابهیفرض.دارندوجودگویندهذهندراینکهوجودبا،اند هنشد

1. elaboration
2. instantiation
3. subcase

دومرویداد

فرضیموقعیت

اولرویداد

واقعیموقعیت

گ م
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نوعِتااستانداردنوعازامريساختکاربردهايتمامبرايهوار طرحپیکربنديِاین.داردوجود

.استاستفادهقابلغیراستاندارد

پژوهشروش-3

درموجودمنابعابتداآنانجامبراي،استايکتابخانهنوعازحاضرپژوهشکهآنجااز

مطرحومعتبرآثارکهبوداینبرسعیمطالعهطولدر .شدآوريجمعفارسیدستورنویسیِ

سهاز کهامريساختنمونه1100براساسِپژوهشاین.شودگردآوريسنتیدستورنویسانِ

پایگاهدوم،ناپلئونجانداییاجتماعیرماننخست.استگرفتهانجامشده،آوريجمعمنبع

زبانیِپیکرةدرموجودمتونانبوهمیاناز.نگارندگانزبانیشمسوموفارسیزباندادگان

روزنامه،بهرنگيها هقص،زهرابلوكيها نشین تاتمتوناین.شدانتخابمتنچهاردادگانپایگاه

متوناینانتخابدر.ندهست1382-2آموزشی-همشهريروزنامهو1382-1آموزشی-همشهري

وآموزشیمضمونباکودکانهيها نداستامتناجتماعی،رمانمتنازکهبوداینبرسعی

انتخابۀ اولیمعیار.باشندمتنوعها هدادامکانحددرتاشوداستفادهروزنامهآموزشیمتون

آنهادرامريساختبسامدکهآثاريازاالمکانحتیکهاستبودهاینها هداداستخراجبراي

دستی،پایین-باالدستیروابطمحوریتبااجتماعیرمانمانندشوداستفادهاست،بیشتر

استخراج.استرایجامريساختآنهادرکهآموزشیمتونیاکودکانبرايداستانیمجموعه

ثبتتنهایی،بهفعلنهوکاملايجملهصورت بهنظرموردساختکهاستگونهاینبهها هداد

در.باشیمداشتهدسترسینیزجملهآندرنظرموردبافتبهطریقاینازتااستشده

هرکدامبرايوشدجستجوامريقالبدرنظرموردفعلدادگانپایگاهازها هداداستخراج

.استشدهارائهنیزشاهدجمالتنظر،موردمتندررخدادبسامدبرعالوه

ها هدادتحلیل-4

ازوانت میرافارسیزباندرامريساختپژوهش،اینپیکرهدرموجوديها هدادبهتوجهبا

:کردبررسیجهتچند

:نوعازنظر-1

ازدستهایندرحاضر،پژوهشدراستفادهموردمفهومبراساسِ:اي نهنمو پیش-1-1

بهرامخاطبوگذاريرمزامريساختدررانیروازباالییدرجۀگویندهامرييها تساخ

.ندک میملزمخودنظرموردکنشانجام

ناپلئونجاندایی(.جانبابامبگو(

هاي بلوك زهرا نشین تات(.بگورادردت(

1382-2یآموزش-يهمشهر(؟يبودنشستهنیزميروچراکهبگوریمدخانمبه(
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هاي  قصه(.ارزانترتويبراوباشدتر یمتیقنهایاۀ هرسازمنيبراکهبخواهمتوازيزیچبگذار

)بهرنگ

يها تساخازدستهایندرکهاستاینمجهولامريساختازمنظور:مجهول-2-1

کنشگریاداردوجودکنشگربرايجمعیمصداقیانداردوجودمشخصیکنشگریاامري

.باشدواندت می)مبهم(یهرکس

ناپلئونجاندایی(!ممنوعکشیدننفس!محضسکوت!سکوت(

ناپلئونجاندایی(!کندتركرامحلایننداردحقکسهیچ(

ناپلئونجاندایی(!کننداجراراعدالتخودشاننبایداشخاص(

دستۀشدند،مشاهدهپیکرهدرصورتدوبهشرطیامريِيها تساخ:شرطی-1-3

درکمتريبسامدکهدیگردستۀواستآشکارآنهادرشرطاداتکههستندییها تساخاول

.استمستترآنهادرشرطاداتکههستندییها تساخدارند،پیکرهکل

»اگر«عیاننشانۀبا1-3-1

بگوصداقتکمالباپستگرفتنِتحویلازقبل،نداريراکاراینلیاقتواقعاًاگر.

)ناپلئونجاندایی(

هاي  قصه(.بزنندراگردنمبگو،اوردمیناگربده،رادخترآوردم،رارآتیقمهلتآخرتااگر

)بهرنگ

)اگر(مستترِشرطی2-3-1

نگارندگانزبانیشم(.بخرکتابیکهممنبرايرفتی،انقالب(

نگارندگانزبانیشم(.هستممنتظرشمنبگودیدي،رااو(

:حذفی-1-4

واستمحذوفآنهادرامريفعلکهودش مییافتییها تساخبررسیموردةپیکردر

.ودش میدركموجودبافتازبودنامريویژگی

ناپلئونجاندایی(!کلید-:کرددرازقاسممشطرفبهرادستنایب(

ناپلئونجاندایی(!دستبندآبادي،غیاثآسپیران(

:نفرینودعا-5-1

انواعازیکیعنوانِ بهدلیلهمینبه؛بودنفرینودعاصورت بهها هدادازتوجهیقابلبخش

:شدندگرفتهدرنظرامريساخت

ناپلئونجاندایی(...!اسداهللابدهمرگمخدا(

ناپلئونجاندایی(.ببخشمراخداوندا(

ناپلئونجاندایی(.باشیدسالمت..باشیدسالمت(

:گفتمانیينما نقشکارکرد-6-1
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عنوانِ بهراآنگفتمانی،ينما نقشبحثبهارجاعبا)1977:156(2فنشلو1لباوبارنخستین

یکعنوانِ بهwellبررسی،3روداپژوهشبهارجاعباآنها.کردندمعرفییشناس زباندراي طبقه

به عنوان یک  wellو در ادامه به این نتیجه رسیدند که  ساختندمطرحگفتمانی،ينما نقش

wellهنگامی که  .نماي گفتمانی، بیانگر نوعی دانش مشترك بین مشارکان گفتگو است نقش

اي است که مورد نظر هر دو طرف  ارجاع آن به موضوع ناگفته ین گفتمان است،مولفه آغاز

راگفتمانیهاينما نقش،خود)1983(کاربرشناسیکتابدرنیزلوینسون.گفتگو است

کتابانتشاربا.نکردارائهطبقهاینبراينامیهیچاگرچهکرد،عنوانمطالعهدرخورِايطبقه

یشناس زباندرايطبقهعنوانِ بهگفتمانینشانگرهايچشمگیريطور به،)1987(4شیفرین

شدگیدستوريفرآیندازاينمونهگفتمانینشانگر،اخیرمطالعاتازبسیاريدر.شدندشناخته

).8،1999دیوالد؛7،1995تروگات؛6،1996برینتون؛5،1991آبراهام(ودش میگرفتهدرنظر

guardaامرِفعلِگفتمانیِينما نقشویژگیِبهکهخودمقالۀدر)2002(9والتریت

صورتاز حدازبیشاستفادةحاصلِراویژگیاینردازد،پ میایتالیاییزباندر)دیدنمعنیبه(

انگیزشِنتیجۀگفتمانیهاينما نقشازبرخیکارگیريِهب،اوازنظر.اندد میفعلاینامريِ

ازگویندهاستفادة.داردارتباطتعاملوگفتمانساختاربهخودانگیزشاینکهاستگوینده

حائزبسیار،ویدگمیگویندهآنچهکهداردهمراهبهراضمنیمعناياینامرييها تساخ

حتی،روزمرهمکالماتدرامرييها تساخاینازبرخیحدازبیشکارگیريِهب.استاهمیت

امريصورتکهاستشدهموجبندارد،چندانیاهمیتویدگمیگویندهآنچهکهموارديدر

.یابدگفتمانیينما نقشکارکرد

دارايکهشدندمشاهدهامرييها تساخازمواردي،پیکرهدرموجوديها هدادبررسیِبا

ها هنموناینازبرخیبهادامهدر.دبودنايکلیشهحتیوغیرامريکارکرديوامريصورت

:ودش میاشاره

ناپلئونجاندایی(.جوبتوافتادهجیبشازدعواتوساعتشنگو(

ناپلئونجاندایی(!باشراما!دهه(

نگارندگانزبانیشم(.ببینوبیاکهکردبپاايشنگهالمیکمراسمدردیروز(

صوريازنظر-2

1. W. Labov
2. D. Fanshel
3. Rhoda
4. D. Schiffrin
5. W. Abraham
6. L. J. Brinton
7. E. Traugott
8 . G. Diewald
9. R. Waltereit
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:ماننداستصورتیکدارايکهامريساخت-1-2

،وبرداربگو،بیا...

):متوالیامرفعلدو(ترکیبیامريساخت-2-2

:استفعلدوهرباجهتهمکهواحدمعنییکداراي2-2-1

هاي بهرنگ قصه(.ببینکننگاه(

:استفعلدومینامر،هدففعلواستگفتمانیاولفعل2-2-2

جاندایی(.ومش میمرخصبنده.کنیداستنطاقبفرمائیدجنابعالیپس

)ناپلئون

ناپلئونجاندایی(!کنگذشتمنخاطربرايوبیا(

هاي  قصه(!...کنگمنجایاازراگورتبروایبکچل،يآها:گفتبلندبلند

)بهرنگ

نگارندگانزبانیشم(.بنشینبگیر(

غیرامريهاي صورتروزمرهمکالماتدرنیزوبررسیموردپیکرةدرهمچنین-3

:ماننددارند،امريکارکردکهوندش میمشاهده

کنسالم←)ناپلئونجاندایی(.واجبسالمجوابامااستمستحبسالماند  هگفتقدیماز

بیا←)نگارندگانزبانیشم(بیایم؟یامیایی

نرو←)نگارندگانزبانیشم(.بروينبینم

،بگو←)نگارندگانزبانیشم(!بودخبرچهآنجانگفتیخب

بگو←)نگارندگانزبانیشم(بگویی؟چیزيخواهینمی

نشانپژوهشاینةپیکردرموجودامريِيها تساخنمونه1100درموجودافعالسیِربر

دیدنودادنآمدن،رفتن،،)دادناجازهمعنیبه(گذاشتنرفتن،گفتن،کههدد می

اولخطابیِالگويباغالباًافعالاین.هستندفارسیزبانامريِساختدرافعالپربسامدترین

باالگواینکارگیريِهبمیزانبینمعناداريتفاوتویرندگمیقراراستفادهموردمفردشخص

.داردوجودجمعخطابیِالگوي

کههدد مینشانپژوهشموردپیکرةدرمنفیامريِيها تساخبررسیِهمچنین

نوعازغالباًواستترکمآنمثبتنوعبامقایسهدرمنفیامريِساختبسامدکلیطور به

مبنايبرکه،1فرآیندنوعنظاممفهومازافعالنوعتعیینبراي.ودش میاستفادهافعالازخاصی

بارنخستینفرآیندنوعنظام.استشدهگرفتهبهرهردازد،پ میافعالبندي دستهبهفرآیندشش

درفرآیندهاایننام.شدمطرحانگلیسیزباندربنددستوربخشدرو)1961(2هلیديتوسط

1 . process types
2. M. A. K. Halliday
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وايرابطهبیانی،ذهنی،رفتاري،مادي،فرآیندنوعششصورت بهتاکردتغییرزمانطول

پژوهشيها هدادبررسیِفرآیندها،انواعبنديِ دستهطبق).1985هلیدي،(شدعنوانوجودي

دستۀدرکهاست شدهتهگرفکارهبافعالیمنفی،امريِساختدرکهاستاینازحاکی

عاطفیوشناختیفرآیندهايدارندةدربرمشخصطور بهویرندگمیقرارذهنیفرآیندهاي

:هدد مینشانرافرآیندهاانواعبندي دستهدرذهنیفرآیندزیرجدول.هستند

)ذهنیفرآیند(فرآیندنوعظامن-1جدول 

نوعفرآیند

اول

نوعفرآیند

دوم

نوعفرآیند

سوم

نمونه

فهمیدن،فکرکردن،دانستن،شناختیذهنی

کردنحفظکردن،شک

،)خواستناشتیاق،(آرزوتصمیم،آرزویی

ترجیح

...عصبانیت،ترس،شادي،عاطفی

...المسه،چشایی،شنوایی،بینایی،ادراکی

:ودش میاشارهمنفیامريِساختازییها هنمونبهادامهدر

ناپلئونجاندایی(.نخورغصه...اسداهللا(

ناپلئونجاندایی(!نگیرعزااینجوريحاال(

نگارندگانزبانیشم(!نکنشکاوصداقتبه(

:نیرواعمالگانۀ ششيها مؤلفهبراساسِنمونگیپیشمیزاننیتعیازاي نهنمو

را)خدمتکار(قاسممشهمسرشواستشدهبیهوشناپلئونجانداییرمان،ازقسمتیدر

:فرستدمیپزشکدنبالبه

)اي نهنمو پیشنوع(!بیاورراناصرالحکمادکترقاسممش-

)جانداییهمسر(گویندهبرايشده،دادهشرحبافتبهتوجهباحاضرنمونۀدر

با.دارد+2معادلارزشیمیلمؤلفۀبنابراین.داردزیادياهمیتشده،خواستهعملشدنِمحقق

ارزشیقابلیتمؤلفۀاست،شدهخواستهعملانجامبهقادر)قاسممش(مخاطباینکهبهتوجه

بیانحاضربافتدرکهمخاطبوگویندهاجتماعیِجایگاهونقشبهتوجهبا.یابدمی+1معادل

معادلارزشیاست،مخاطببهنسبتگویندهباالترِجایگاهبرناظرکهقدرت،مؤلفۀاست،شده

است،مخاطببهآنهاهردویاروانییافیزیکیبارِتحمیلِبرناظرکهايمؤلفههزینه،.دارد+1

جملۀبافتبهعنایتباوها مؤلفهبنیادبودنِگویندهبهتوجهبا.یابدمی+2معادلمقداري

رامخاطبگویندهآیدبرمیجملهبافتازآنچه.یابدمی+2بامعادلمیزانیسودمؤلفۀحاضر،

مقدارِ،درمجموع.است+2التزاممؤلفۀمیزانرواینازاند،د میشدهخواستهعملانجامبهملزم
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نمونگیِپیشمیزانعدديپیوستاربهتوجهبا.است+10مؤلفهششاینازحاصلعدديِ

حاضرساختدرگانهششيها مؤلفهمجموعکهآنجاازاست،]-7،+10[کهامريساخت

.آیدمیشماربهاي نهنمو پیشامريِساختنوعازساختایناست،+10

+2):-2،+2(میل

+1):0،+1(قابلیت

+1):-1،+1(قدرت

+2):0،+2(هزینه

+2):-2،+2(سود

+2):-1،+2(التزام

+10:مجموع

گیرينتیجه-5

ساختتحلیلیِ-توصیفیبررسیِبهاي پیکرهروشِ بهوشناختیرویکردباکهحاضرپژوهشدر

.شداستخراجناپلئونجانداییرمانِازامرييها تساخابتداردازد،پ میفارسیزباندرامري

-1آموزشی-همشهريروزنامۀ،هاي بهرنگ قصه،هاي بلوك زهرا نشین تاتچونآثاريسپس

قراربررسیموردفارسیزباندادگانپایگاهاز،1382-2آموزشی-همشهريروزنامۀو1382

مجموعدر.شدگردآورينگارندگانشمبراساسِنیزپژوهشاینيها هدادازبخشی.گرفت

دستورنویسانِيها بکتادرساختاینسپس.گرفتقراربررسیموردامريساخت1100حدود

،)1348(باطنی،)1347(خیامپور،)1345(دبیرسیاقی،)1346(بصاري،)1344(جوادداییمانندفارسی

ماهوتیان،)1374(ارژنگ،)1367(اسالمی،)1364(شریعت،)1363(مدنیامین،)1351(خانلري

.شدبررسیومرور،)1387(افراشی،)1388(فرشیدورد،)1383(و انوري  گیوي،)1378(

فارسیزباندرامريساختازجامعیبنديِ دستهکهبوداینبرسعیپژوهشایندر

انواعبهتوانمیراامريجمالت،شناختیازمنظرِ.شودارائهآنشناختیِتبیینباهمراه

تقسیمگفتمانیينما نقشونفرینودعاحذفی،شرطی،مجهول،،اي نهنمو پیشامريِجمالت

دادنوآمدنرفتن،دیدن،،)دادناجازه(گذاشتنگفتن،دادنشانبررسیاینهمچنین.کرد

موردمفردشخصاولخطابیِالگويباغالباًوهستندفارسیزبانامريِساختدرافعالپربسامدترین

ساختنوعاینگفت،وانت میفارسیزباندرمنفیامريِساختمورددر.یرندگمیقراراستفاده

مطابقامريساختکارکردنیزمواردبرخیدر.استهمراهذهنیافعالکارگیريِهببااغلب

ازیادشدهنتایجِ.استیافتهگفتمانیينما نقشکارکردامريساختیعنیبودنصوريالگوي

نتایجِواندت میبیشتريها هنمونتردیدبی.استآمدهدستبهنمونه1100شاملپژوهشیپیکرة

.کندتعدیلیاتقویتراآمدهدستبه
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