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ردگونهچهاربهمذکورعناصرگیريِ پایهدهد نشان میاین تحقیق آن،برعالوه.رده استک

با شد که  چنین استداللضمندر.یردگ می شکلبافتیاوخودمیزبانِ)گفت پاره(گفتۀ

یگردر کنار د،تصویرگونگیواقتصادشاملرقیبوذهنیپردازشچونییها هانگیزمعرفی

.کردارائهسازوکاراین ازتريتصویر روشنتوان می،عضوگیريفرایندگیري  شکل عوامل

را تا حد هاي حاصل از آن ساختهاي رخداد فرایند عضوگیري و حاضر  انگیزه، پژوهش واقعدر

.سازدمی قابل توجهی نمایان

.عضوگیريگزیده،معترضه،دستورجمله،دستورکالم،دستور:هاواژهکلید

مقدمه-1

،آلمانیوانگلیسیهمچون،دیگريها نزباباقیاسدرکهاستییها نزباۀجمل ازفارسی

چندآثاريالبتهاست،نگرفتهقرارمطالعهمورد1»کالمدستور«جدیدارچوبچدرچندان

وآزموده؛1396دیگرانوآزموده؛1393آزموده،وعموزاده(همکارانوآزمودهتوسط

چارچوبمختلفابعادروشنگريودركبرايهنوزکهاستگرفتهانجام)1396عموزاده

زباندر2عضوگیريپدیدةازییها هجنببهحاضرمطالعۀاینکهترمهم.دانناکافیواندكمذکور

در3معترضهعناصربررسی.دان هنگرفتقرارواکاويموردفوقمطالعاتدرکهردازدپ میفارسی

دردند،ش میمحسوباي یهحاشزایشیدستورچونییدستورهادرتاکنونکهفارسیزبان

درزمینۀییها يروشنگرموجبواندت میواند هیافتدوچنداناهمیتیامروزیشناس زبان

عناصرمندترِروشوترعمیقمطالعۀبرايیچارچوبوفارسیزباندرپدیدهاینيها یویژگ

درآتیوگذشتهتحقیقاتباحاضرتحقیقپیامدهايتطبیقهمچنین.باشدفارسیمعترضۀ

خصوصاًو4معترضهدستورپیرامونپردازينظریهودهیتعمیممسیرواندت میدیگريها نزبا

قصدحاضرمطالعۀرو،ایناز.سازدهموارتررامعترضهدستورو5جملهدستورتعاملنحوة

به  فارسیزباندرعضوگیريپدیدةومعترضهعناصرمختلفابعاداجمالیِبررسیضمندارد

عناصرکلدرو–6گزیدهعناصرايبرییها یویژگچهاینکه،اول.دو سؤال زیر پاسخ دهد

1. discourse grammar
2. cooptation
3. thetical element
4. thetical grammar
5. sentence grammar
6. coopted unit
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وانت میفارسیزباندرخودمیزبانباعناصراینپیوندوکاربردهاساخت،ازمنظر-معترضه

ها همعترضخلقدرعضوگیريفرایندازگیري بهرهيها هانگیزوها ههزینآنکهدومشد؟متصور

سازوکارهايکهاستشدهریزيپایههافرضپیشاینبراساسسؤالدوایناست؟کدام

وداردراالزمییکارااحتماالًفارسیزبانيها هنمونتحلیلبرايکالمدستوردرشدهمطرح

يها هانگیزاست،کاربردشناختیوشناختیفرایندیکعضوگیريچونکهفرضاینهمچنین

.دنسازشنروزیاديحدتارافراینداینرخدادبتوانندبایدکاربردشناختیوشناختی

تحقیق پیشینهونظريمبانی-2

درآنهامشارکتمیزانساخت،نحوةمعترضه،عناصر1سرنمونیمشخصاتچونمباحثی

موردمیزبانگفتۀبهآنهاپیوندنحوةوعناصرایننقش،2)گفت پاره(گفتهاطالعاتیمحتواي

.استبودهکالمتحلیلحوزةنامحققتوجه

4گسستهيها هسازچونییها مناباجمالتدر3مندرجاجزايرجی،خاپیشینمطالعاتدر

8معترضهعناصربهنزدیکنامیبهیاو)7،1997دیک(6فرابندييها هساز،)5،1991اسپینال(

دادهالحاقیواي یهحاشنقشی،عناصراینبهودندش مینامیده)10،2007کاوالواو9دهه(

همکارانو11بوكکالتنتوسطدستور کالممعرفیزمانتاروندنایسدر مینظرهب.دش می

.ه باشدیافتادامه)2013(همکارانو12هاینهو)2011(

کهاستکالمتحلیلبرايدستوريچارچوبیکوگرانقشاساساًدستوريدستور کالم

ها هنشانیاوتارگفنوشتار،زبانچوندردسترس،زبانیِامکاناتتمامتحلیلبرمبتنیازطرفی

فرابندييها هسازبر)1997(دیکسیمونمطالعۀنظیرمطالعاتیبرپایۀ،دیگرازطرفواست

زبانساختار،دستور کالمنظریۀبراساس.استاستوار-13گرانقشدستورنظریۀچارچوبدر-

ومالتجساختاربخشیبهیکیکهیردگ می شکلمعترضهدستوروجملهدستورحوزةدواز

1. Prototypical 8. parenthetical
2. Utterance 9. N. Dehé
3. interpolated element 10. Y. Kavalova
4. disjunct constituent 11. G. Kaltenböck
5. M. Espinal 12. B. Heine
6. extra-clausal constituent 13. functional grammar
7. . C. S. Dik
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همانحاويتقریباًجملهدستورحوزة.گردن میجملهازفراتر1کالمدهیسازمانبهدیگري

.استبودهزایشییشناس زبانچونیشناس زبانهايسنتتوجهعطفنقطۀکهاستمطالبی

تکواژهاوکلمهگروه،بند،جمله،چونها هسازانواعیاکالميها همقولبرپایۀدستوراین

ايگزارهمفاهیمبهجملهدستوردر.استاستواریکدیگربهها هسازاینپیونديعناصراضافۀبه

رابنديخودموضوعیساختباکهطوري به،استبندهستۀفعلوودش میايویژهتوجه

.یابدبسطواندت میها هافزودتوسطکهاستساخته

ها يامر،)اوالًمانند(مفهومیيها هرضمعتمانندمعترضهعناصرحاويمعترضهدستورحوزة

مانند(اصواتو!)سالممانند(اجتماعیتعاملهايقالب،!)علیمانند(ها ییندا،)!بنشینمانند(

اهمیترویکردایندرداشتنداي یهحاشنقشیپیشیندستورهايدرکهعناصراین.است)اي

قبلتصوربرخالف.یابندبازمیمعترضهتوردسنامتحتییمجزاحوزةعنوان بهراخودبایستۀ

در(جملهحاشیۀدروانندت میودنرندارادیگربندهايدروندرجبهنیازيلزوماًاجزااین

.شوندظاهر)ب1در(میزبانبدونومستقلطوربهحتییاو)الف1

!ببینمبیا؟ییکجا.ندیدمتوقتیهچند.الف)1(

!سالم.ب

چندیایکازوانندت میلذاهستند،عضوگیريفرایندازحاصلمعترضۀعناصرها هگزید

):2011همکاران،وبوكکالتن(ندباش برخوردارزیرسرنمونیویژگی

.ندا مستقلخودمیزبانزبانیبافتازنحوينظرازعناصراین.الف

.ندارندییمعناتحدیدنقش.ب

.نندک میعملنهآزاداگفتهدرعمدتاًگیري جاينظراز.ج

.متمایزندگفتهبقیۀازآواییمشخصاتنظرازعناصراین.د

خودبه2محذوفشکلواندت میامااستجملهدستوراصولبراساسواحدهااینساخت.ه

.بگیرد

بخشییاومیزبانگفتۀمحمولازموضوعیعناصراینیعنیگزیدهعناصرنحوياستقالل

.نیستندآنيها هسازاز

 مستقلمعناییاغلب،ها همعترضکهاستمعنیبدانمعنینبودنمحدودکنندهمشخصۀ

1. text organization
2. elliptic
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بهطریقیبهبلکهنیستندآنيها هسازیاجملهمحمولمعنیازبخشیتحدیدگردارند و

).2-3-4.نک(وندش میمربوط1کالمموقعیتيها همؤلف

خودگیري جاياینالبته.استآنهمستقلنحونتیجۀ،گیري جايدرها هگزیدنسبیآزادي

).2-4.نک(استییها تمحدودیتابع

اشکالبهکهآنهاستمستقلنحوبازتابنیزها همعترضدیگریاها هگزیدآواییاستقالل

ودش میدادهنشانگفتاردرصدابلنديوضرب،وآهنگفرکانس،تغییرچونمتفاوتی

وپرانتزوتیرهخطنقطه،ویرگول،باراخودتقاللاسایننوشتاردر).2،2005:233دیکسون(

برايالزممشخصۀراآواییاستقاللمطالعات،برخی،اینوجودبا.هدد مینشانتعجبعالمت

).2007،بوكکالتن؛3،1989:186بولینجر.نک(انندد مینبودنمعترضه

دستورنحويعدقوابراساساغلبکهستها همعترضساختارمورددردیگر،مشخصۀ

دستورملزوماتباتعارضدرکهبگیرندخودبهمحذوفصورتینوعیبهوانندت میاماند،ا جمله

یاومیزبانزبانیبافتتحتمحذوفاجزايکهاستطریقیبهحذفاینالبته،.باشدجمله

ویستنجملهدستورمطابقاولگزیدةساخت)2(در.باشنداحیاقابلکالمغیرزبانیبافت

.است"بودنداراذلمشتیکآنهابیشترکه"4همحدودکنندموصولیِبندازمحذوفشکلی

قولبهبودن،آمدهصبح..اراذلمشتیکبیشتر..نماهامحصلاینازمشتیک)2(

.حقوقشاناحقاقبرايخودشون،

عضوگیري«.استآنبهمربوطمطالعاتوعضوگیريماهیتاینجادربحثقابلدیگرمسئلۀ

واحديیاواژهگروه،بند،یکمانندمتنازقطعهیکآنواسطۀبهکهاستشناختیفرایندیک

حوزةیکازنداردرادیگرينحويسازةهیچصورتکه5متنیقطعۀیکمثالًدیگر

-2011:875همکاران،وبوكکالتن.نک(»ودش میآندیگرحوزةواردکالمدهندةسازمان

ازیکیعضوگیريبنابراین،).204-2013:205همکاران،وهاینه؛2013:1221هاینه،؛874

جملهدستورحوزةازمتنیمختلفاجزايآنطریقازکهاستمعترضهعناصرافزایشيها هرا

جامیزبانیکدرمعموالًگزیدهآنادامه،درووندش میواردمعترضهدستورحوزةبهوگزیده

1. situation of discourse
2. R. M. W. Dixon
3. D. Bolinger
4. restrictive relative clause
5. chunk
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جملهدستورعنصرعنوان به)3(درخالصهقیدآندرکهبنگریدزیرمثالبه.یردگ می 1پایهیا

:استرفتهکار بهمعترضهدستوردرگزیدهعنصرعنوان به)4(درو

.کردندصحبتموضوعمورددرخالصهآنها)3(

.داشتندشکایتآنها..خالصه)4(

حوزةازگزیدهاعضايمعترضهعناصرهمۀکهنیستگونهاینکهکردخاطرنشانبایدالبته

چوناصواتیوامانندمکثيها هپرکننديها همعترضبرخیمثالً،وندر شمار بهجملهدستور

.ندارندجملهدستورحوزةدرراخودمتناظرعضووايوآخها،

گیتیاف تخصیصبینارتباطوجودبرمبنیشناختیعصبشواهدازحاکیمطالعاتبرخی

یعنیباالسطوحدراطالعاتپردازشمسئولراراستنیمکرةآنها.هستندعضوگیريو2مغز

-4،2012:216برایانو3شرات.نک(انندد میمنسجمکلیکصورت بهمتنياجزاپیوند

.نک(مخاطبنیازهايبهتوجهواجتماعیرابطۀبرقراريدررانیمکرهایننقشیا).215

،6دوینسکی.نک(انندد میناگزیرسخنگونظراتوعواطفبیاننیزو)2003ن،همکاراو5برمن

تعاملکالم،دهیسازمانیعنیمعترضهعناصرعمدةنقشسهمطالعات،اینبراساس).2000

.دانستراستنیمکرةبارابطهدروانت میغالباًراسخنگونظربیانومخاطب-سخنگو

دراگرچهکهدان هکردادعابرخی7گیشد دستوريوضوگیريعمیانتفاوتوشباهتبارةدر

کالمیساختارهايوها شنقرمزگذاريبرايموجودزبانیواحدهايفرایندهااینهردوي

عضوگیريازحاصلگزیدةواحدیکاوقاتگاهیتنهاحالاینبااماابند،ی میتوسعهجدیدي

استمواقعآنمصادیقازکالمیهايانم نقشظهورکهودش میواقعگیشد دستوريتحت

).1223-2013:1238هاینه،؛2011همکاران،وبوكکالتن؛8،2008:108میتون.نک(

معترضهبهجملهدستورازطرفهیکحرکتیتنهاعضوگیريبراي)2017(همکارانوهاینه

و9مند ساخت انواعخصوصهب(ها همعترضبرخیشایدکهنندک میادعاووندش میمتصور

وبشوندجملهدستورازواحديشاننحويوآواییمعنایی،استقاللدادنازدستبا)10قالبی

عضوگیري،نهگی،شد دستوريازمورديراجملهدستوربهمعترضهدستورازسازهحرکتاین

1. anchor 6. O. Devinsky
2. lateralization 7. grammaticalization
3. S. Sherratt 8. M. Mithun
4. K. Bryan 9. constructional
5. S. M. Berman 10. formulaic
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یعنیعبارتگیشد دستوريبهاشارهبا)1393(نوراوعموزادهآنتأییددر.آوردحساببهباید

سپسوشدهمعترضهدستورواردعضوگیريطیجملهدستورازیعنیعبارتنندک میادعا

تحولسیرادامۀدرواستشدهتبدیلکالمیينما نقشیکبهگیشد دستوريفرایندتحت

.استشدهجملهدستورواردومجددگیشد دستوريدچارخودزبانی

وانوري؛1366:331شریعت،(دان هنامیدجملهشبهاغلبرامعترضهعناصرداخلیمحققان

بااینکهیاوباشدسادهواندت میواستجملهمعنیدارايکهايکلمهیعنی،)1378گیوي،

)همان(شریعت.نماانسانمردماینازافسوسیاوافسوسمانندشود؛پیچیدهايسازهگرفتن

،)خدایاپسر،اي(ها یندای،)افسوسخوشا،(اصوات؛)بلهآري،(مفهومیيها همعترضازبعضی

زیرمجموعۀرا)حاشا(نفیو)ساکتزود،(ها يامر،)جاویدسالم،(اجتماعیتعامليها یقالب

دیگران،وآزموده(همکارانوآزمودهاخیرمطالعاتاستذکرشایان.استآوردهجملهشبه

دستورازییها هجنبپیرامون)1393آزموده،وعموزادهو؛1396عموزاده،وآزموده؛1396

مطالعۀبهبیشترکهآنجاازامااعتناست،قابلهرچند،دستور کالمرویکردبراساسمعترضه

سازوکاربررسیخصوصاًمعترضهدستورمختلفابعادتبییندرود،ش میمحدود موصولیبند

جبرانبرايراحوزهایندربیشترتحقیقاتانجامضرورتواست ناکافیاساساًعضوگیري

عناصرانواعتحلیلوتوصیفدرآغازینگامیحاضرجستار.ازدس میبرجستهموجودهايخأل

اینکهترمهموشودمیتلقیفارسیزباندرعضوگیريپدیدةعمکردییشناسادرگفتمانی

ایندرضوگیريعمکانیزمتشریحدر2تصویرگونگیو1ذهنیتمانندشناختیيها شانگیز

همچنین.ازدس میمتمایزپیشینتحقیقاترا از کارماهیتامراین.ودش میکاویدهمطالعه

اینتحتها هگزید)جایابییا(3گیري پایه وساختارييها یویژگنظرازفارسیزبانيها هداد

.ودش میبررسیچارچوب

ها هدادنوعومطالعهروش-3

يها هشنیدازاغلبها هداد.استکردهاتخاذتحلیلیویفیتوصرویکرديحاضرپژوهش

واندااستن،امعلمتعاملیگفتارمیانازبیشترتحقیق،ماهۀپنجدورةیکطولدرنامحقق

1. subjectivity
2. iconocity
3. anchoring



شناسیزبان و زبان مجله |8

جملههزارپنجحدودبرمشتملها هداد.استشدهآوريجمعوضبطیکدیگربادانشجویان

-معترضهعناصرحاويکاربردهايیعنی-عینیيها هنمونآنها،بهدادنگوشازپسکهدش می

زبانورچندینزبانیشمتوسطآنها،بودنمعمولازاطمینانبرايوندشدانتخابتحقیقبراي

کاربردشناختیودستور کالمسازوکارهاياساسبرها هنموناینسپس،.خوردندمحکدیگر

يها هدادمیانازعبارت50حدودودشدنتحلیلتحقیقسؤاالتبهپاسخراستايدرکالم

ایننگارشدر.شدندانتخابتحقیقدردرجبرايبودندجامعهآننسبیمعرفکهشدهتحلیل

.دان هشدنوشتهکجمعترضهدستورعناصروعاديصورت بهجملهدستورعناصرعبارات،

براي.استشدهکشیدهخطدارندپایهنقشکهواحدهاییزیرهامثالبرخیدرهمچنین

.ایمبردهبهره(...)نقطهسهازطوالنیمکثبرايو(..)نقطهدوازکوتاهمکثدادننشان

تحلیل و بحث -4

نظامبررسیهمان،پژوهشایناصلیهستۀبهاینککارروشونظريچارچوببیانازپس

،معترضهدستوروملهجدستوريها مناهبدستورحوزةدوپیونددهندةعنوانهبعضوگیري

ها هگزید)جایابییا(گیري  پایه وساختارييها یویژگابتدا،هدفاینبهنیلبراي.ردازیمپ می

فرایندبهاقداميها هانگیزوها ههزینسپسوشدخواهدبندي دستهوتوصیففارسیزباندر

.شودواکاوي میعضوگیري

ساختازمنظرها هگزید-4-1

آنبینذهنیارتباطایجادامکانبر گزیده،یکبهخاصساختیکتلقیبرمحاکمحدودیت

سازةیکصورتها هگزیدزیريها لمثادر.استاستوارآنبافتیاومیزبانگفتۀوساخت

این.استبرقرارفرازبانییازبانیبافتباآنهامفهومیارتباطاماندارند،راجملهدستورعادي

است؛برقرارگفتهدراشپایهیعنیآنبامرتبطسازةیکتوصیفشکلبه)5(درارتباط

بافتیکبهارجاعشاندرمعترضهوجملهدستورواحدهايذهنیارتباط)6(درکهدرحالی

باگزیدهبینارتباطاین)7(دراماهد؛د میرويدرسکالسشرایطیعنیمشتركکالمی

درکهاستیادآوريقابل-ودش مینقضارتباطاصللذاوودش میندیدهبافتیاوگفته

.استشدهکشیدهخطپایهنقشبايها هساززیر،ها لمثابرخی
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رامدرسهپارسالآشوبنتوانست..شماقولبهماخوبمدیر..مهدیهآقايهمین)5(

.کندمدیریت

.باشیدکردهآمادهرومطلبینادیگههفتۀتاباید..سهر میکهصدا..عزیزدانشجویان)6(

رامدرسه..شماقولبهماخوبمدیر..پارسالآشوبنتوانست..مهدیهآقاي؟همین)7(

.کندمدیریت

در(امريیاو)9در(سؤالی،)8در(خبريجملۀواندت میگزیدهجمله،نوعمورددر

.باشد)10

روبروعزیزدبیرانشماموافقتباکهیمامیدوارودارد،نظرمدمهدیهآقايکهطرحی)8(

.استماهديامتحاناتازقبلآمادگیامتحاندورهیکبرگزاري..شوداقدامسریعاًوشود

تا...ندارید؟کهمخالفتی..باشیدباهمدوبارهروروزيچندکهشداینبهتصمیمپس)9(

.آیدمیپیشچهببینیم

.کنیدتمومشزودترهرچهباید ..نخواهیدیابخواهید..روداستاناین..بله)10(

جملهدستورواحدهايازمتنوعیاشکالواندت میگزیدهکههدد مینشانفوقيها لمثا

.بگیردخودبهرا )5-10مانند(بزرگتريها هسازیا)10ابتدايو4نمونۀمانند(کلمهشامل

و)ايدرونهبند(پیروجمالتازخودکهطوري به،اشدبزیادیاکمواندت میگزیدهپیچیدگیلذا،

چندیایکازواندت میگزیدههمچنین.باشدبرخوردار)10و8مانند(متعدديبندهايیا

بندۀمعترضیکوبدلۀمعترضیکازگزیده)5(درمثالً.باشدشدهتشکیلمعترضهعنصر

.استشدهتشکیلقولینقل

مقولۀسهبهساختازمنظروانت میراها هگزیدیاومعترضهواحدهايي،بندتقسیمیکبهبنا

وهاینه؛2011همکاران،وبوكکالتن.نک(قالبیومند  ساخت ،1آنی:کردتقسیمعمده

.ودش میآوردهفارسیزبانازییها لمثاباها هگوناینتبیینذیلدر).2017همکاران،

هردرواستالبداههفیمعترضه،عناصراینتولیدکهفتگبایدآنیيها هگزیدمورددر

اغلبها هگزیداین.پذیرندترکیبکامالًمعنایینظرازودارندایجادقابلیتمکانیوزمان

.دارندزیاديتنوعواژهساختونحونظرازلذاونیستندتکرارپذیر

.بکشیمخطیکزاویهآنتا..مایکردهمشخصابتداکهايهنقط..اینجاازباید)11(

شکلیکدارايهریککههستندتکرارپذیرالگوهاییمند  ساخت يها هگزیدکهدرصورتی

1. instantaneous
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.هستندخاصکاربردينیزو2تگییاف تخصیصازمشخصمیزانیباخاص1ايوارهطرح

وايمیمهضسؤاالت،ها لبد،3نظرحاويبندهايقول،نقلبندهايها هگزیداینازییها هدست

نقلبندهايايوارهطرحساختمثال،براي.هستند)8مثال(واوربطکلمۀبامتصلبندهاي

.استقولنقلفعل+فاعلساختازمتشکلعموماًقول

.کنیمتصحیحمدرسهخودتويباید..فتگ می مدیر..رها  نامتحا)12(

اغلبود،ان هتجزیغیرقابلوثابتشکمابیکوتاه،صورتنحووصرفازنظرقالبیيها هگزید

چیدیگهودرحقیقتیعنی،رحال،ه به:چونکالمیهاينما نقش.دارندپذیرترکیبغیرمعنی

سفربخیرو ندارهقابلنم،ک میخواهشچونموارديدسته،اینعناصردیگراز.دان هدستایناز

اگهچونمفهومیيها همعترضنهمچنی.هستنداجتماعیتعارفاتبرايییهاقالبکههستند 

.وندر میشمار بهها یقالبدستۀاز!آشپزچونها یینداو!بیاچونها يامر،بخواهی

تغییرفرایندتحت،زمانپهنۀدرمداوماستفادةدرصورت،آنیيها همعترضاغلبازآنجاکه

به)8،2013:257تروسدلو7تراگوت.کن(6شدگیساختیو)5،2013هیلپرت.نک(4ساختی

قالبییامند  ساخت يها همعترضشکلبهادامهدرومتعارفاي واره طرحالگوهايشکل

از.مایدن میترضروريعضوگیريماهیتسازيروشندرها همعترضاینبررسیلذاآیند،درمی

.استآنیيها هگزیدمواردشاملمطالعهایندرمايها لمثااغلبرواین

ها هگزیدگیري  پایه ومیزبان-4-2

یکی:استضروريبخشدوبهتوجهکالمبهگزیدهیکپیوندچگونگیبررسیبراي

کهپایهدیگريوآن،درگزیدهقراردادنبرايمناسبمتنتکهیکیعنیمیزبانبهدسترسی

.ندک میمشخصراگزیدهقلمروواستگزیدهمفهومیارتباطلنگرکهاستمتنیتکهمعناي

نقش.استمعناییمقولۀیکپایه،ونحوي-صرفمقولۀیکمیزبان،کهکردادعاودش میذال

1. schematic
2. specificity
3. comment clause
4. constructional change
5. M. Hilpert
6. constructionalization
7. E. Traugott
8. G. Trousdale
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بافتنیزو-وجوددرصورت-متنیپایۀباگزیدهمعنیبینتعاملازحاصلگزیده،ارتباطی

پیوندیکسخنگوبافت،یامتندرگزیدهگیريِ جايیعنی،گیري پایه ازطریق.استغیرکالمی

دربافتازمنظور.ازدس میبرقرارخاصبافتیاومتنآنباگزیدهبیناربردشناختیک-معنایی

بافتدرونپایهولیاستگفتهمتنخودمیزبانزیرگفتۀدرمثالً.استکالمموقعیتاینجا

.استگرفتهقرارآزمایشگاهقالبهمانیعنی

واندت میاسیدسولفوریکمولیکبا...بدینلطفاًروبِشر..مایعاینازمولیک)13(

.شودرقیق

-بافتگزیدةدونوعوبنیاد-میزبانگزیدةنوعدوبهوانت میها هگزیدگیريِ جايبحثدر

سازه،درپایه)الف:آورندمیپیشها هگزیدگیريِ پایه برايحالتچهاردرکلکهشدقائلبنیاد

بحثذیلدر.میزبانبدونبافتدرپایه)دوزبانمیدارايبافتدرپایه)جگفته،درپایه)ب

.نیمک میاشارهحاالتاینازهریکبهاختصاربه

-شانپایهیعنی-خودمیزبانگفتۀيها هسازازیکیمفهومدرموردسازه،درپایهيها هگزید

مکانینظرازسازهآنبامجاورتبهنیازسبببهلذاودارندمشارکت معنایی یا کاربردشناختی 

یا1نگرپیشراآنهاوانت می،بیایندشانپایهازبعدیاقبل،ها هگزیداینکهبنابه.هستندثابت

.استآمدهزیردرآنيها هنمونکهنامید2نگرپس

.بشهحلزودترباید..باشهحلقابلاگه..اومدهپیشکهمشکلیاین)14(

کاريفعالًبهترهنش میعوضدارنجاللی،آقاي..ادارهپرورشیمعاونآنجاکهاز)15(

.نکنیم

.بودکردهرواشتباههمونکههمسر،برخاكامین،)16(

دارهتشکرجايولیبودنددادهروپیشنهاداینقبالًحلّیآقاي..کنمفکر..اگرچه)17(

.کردینیادآوريکه

و17در(مند  ساخت ،)14در(آنیوعنازوانندت میساختازنظرسازهدرپایهيها هگزید

.ندنگر پسنوعازآنهااغلبکهباشند)16در(قالبییاو)بدلونظرحاويبندنقشِبا15

-17درمثالً(گروهچونمتنوعیيها هسازازواندت میسازهدرپایهيها هگزیددرپایهسازة

فعلچونواژگانیمقوالتنوعازاندوت میهمچنین).14در(باشدشدهتشکیلبندیاو)15

1. prospective
2. retrospective



شناسیزبان و زبان مجله |12

.باشد)تندواژة20در(قیدیاو)19در(کمکیفعل،)18در(

.شستییعنیروماشیناین)18(

.کنینخالیروخونهدیگههفتۀتابایدنم،ک میتأکید..بایدشما)19(

.هستندینهگزبهترینظاهراً..اماانندر میتندقولی،بهگرچه،حمیديآقاي)20(

بینواندت میگزیدهیرند،گ می پایهموصولیووابستهبندهايدرونکهییها هگزیددرمورد

 نیزمواردبرخیدر.بیاید)21(موصولیجملۀوموصولیضمیریاو،)20(متممبندونمامتمم

).22(ودش میواقعاسمیگروههستۀوتعریفحرفبینگیري  پایه

اثرها هبچروحیۀدرهم،گیاهانبقیۀمثل..کهبکاریمرادرختانیموانیت میما)21(

.بدهندمیوههم...باشندداشتهمثبتی

.اینجابوداومدهدیروزآقاییاصطالحبه،یک)22(

گفتۀاصلیگزارةگزیده،آندرکههستندگفتهدرپایهيها هگزید،ها هگزیدازدوممورد

ایندرعبارتیبهاست؛گفتهکلآنقلمرویعنییرد،گ می خودپایۀراگفتهکلیاومیزبان

،)23در(آنیانواعازوانندت میها هگزیداین.داردکاملهمپوشانیپایهبامیزبانمورد،

باشند)25درکالمیينما نقشمثل(قالبییاو)24مورددرنظرحاويبندمثل(مند  ساخت

.ندا ارتباطدر1بیناذهنیتوذهنیتمؤلفۀبابیشترکه

.بدمحسنبهدیگهفرصتیهونمت می...دارندقبولهمهاگهالبته...من)23(

.شوندبرداشتهروپیشازبرجاممسئلۀبا..امیدواریمما..نیزبانکیيها متحری)24(

داره؟دوستروزهراحسنواقعا،ً)25(

پایهيها هگزیدازترآزادانهیابیجابراي،دان هگفتکلبهمتعلقچونگفتهدرپایهيها هگزید

اینالبته.بگیرندجايگفتهيها نمکااکثردروانندت میتقریباًونندک میعملسازهدر

بین-اسمیگروهیکدرونمثالًسازهیکاجزايبینسازهدرپایهيها هگزیدمانندها هگزید

مرکبفعلدرونیاو-آننشانۀومفعولاسمیگروهیاواسمیگروههستۀوتعریفحرف

عالمتکهییجاهادراغلبقسمخداهبگزیدة)26(جملۀدرمثال.قرارگیرندوانندت میناغلب

عالمتکهجاهاییدرواست رفتهکار بهشدهگذاشتهودر مینکار بهاستشدهگذاشته.

)26(اگربرويدیگراینقضیهارپنهاننخواهمکرد.

میزبانعنوانبهراگفتهیکگزیدهمیزبان،دارايبافتدرپایهيها هگزیدیعنیسوم،نوعدر

1. intersubjectivity
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معناییشالودةدرگیري  پایه جايهبلذا،ابد؛ی میناي یهپاگفتهآندراماند،ک میانتخابخود

.یردگ می پایهآنجادرودهدمیقرارخودمعناییپایۀعنوان بهراغیرزبانیبافتزبانی،میزبان

:کنیدتوجهاستدادهرخکالسبافتدرکهزیرمثالبه

اینببینین...نه؟خریدینش،سروشمغازةازکنمفکر..روآموزدانشاینکتاب)27(

.دارهمحکمیوخوبصحافیقدرچهکتاب

کهاستمعناییفضايازبخشیکالمموقعیت،دستور کالمدرکهاستذکربهالزماینجادر

آنهاوانت مینلذافضایندهمینازبخشیبافتدرپایهيها هگزیدوندک میعملدستورآندر

یا(میزبانگفتۀدرمفهومیپایۀفاقدتنهاآنهاکهگفتبایدبلکهبرشمرد؛منفصلییها هسازرا

برجستهها هگزیدنوعایندرکهیکالمموقعیتيها همؤلف.هستند )زبانیدیگرسازةهر

.است)بیناذهنیت(مخاطب-سخنگوتعاملو1کالمساحتشاملاغلبوندش می

کهطوري به،استآزادتقریباًگیري  پایه برايمکانمیزبان،دارايبافتدرپایهيها هگزیددر

آنهاتمایزحالتایندر.آوردمستقلطوربهومیزبانبهنیازبدونحتیراها هگزیداینوانت می

جملهدستورازواحديراآنهاگاهیوانت میوودش میخنثیجملهدستورواحدهايبا

دستورواحدیکمانندمستقلطوربهشدهگذاريدرونجمله)27(درمثالً.آوردحساببه

.کندنقشایفايواندت میجمله

یابافتدرقبلموردمانندگزیدهپایۀمیزبان،بدونبافتدرپایهیعنی،چهارمنوعدر

راگزیدهتانداردوجودمیزبانیهیچاینجادراماود؛ش میگذاشتهکالمموقعیتهمان

بافتباتعاملدرشانمعنیکههستندمستقلیواحدهايها هگزیداینروازاین.دربرگیرد

مخاطب-سخنگوتعاملمؤلفۀبیانگراغلبها هگزیداین.ودش میمشخصشانغیرزبانی

.هستندموقعیتیبافتاز)ذهنیت(سخنگونظریاو)بیناذهنیت(

!بخیرصبح)28(

!آشپز)29(

!قشنگیگلچه)30(

!اَمبديپدرمنکه)31(

کاملیانسبیطوربهیعنیهستندقالبییامند  ساخت بخشاینيها هگزیداغلب

1. discourse setting
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قالبییک)29(درواجتماعیتعاملقالبیِیک)28(درمثالً،دارندواژگانیتگییاف تخصیص

و...!چهوارةطرحباتعجبیمند  ساخت گزیدةیک)30(در.ودش میدیدهتهیاف تخصیصنداییِ

برخی.دارندواژگانیتگییاف تخصیصتاحديکه...که1سرخودبندساختیک)31(مثالدر

ساختیمعترضه،عناصرازنوعیعنوان بهها هگزیدکهاندواقعیتاینبردالها لمثاایناز

میزبانبدونبافتدرپایهيها هگزیددرآنکهدیگرۀنکت.دارندجملهدستورعناصرازمتفاوت

.نیستمطرحآنهابرايمیزبانوجودچوننداردمعنیجایابی

دستور کالمپردازاننظریهدیدازکهشوداشارهمطلبدوبهاستالزمبخشاینپایاندر

ونیستشفافیمرزبنديدارايفوقشدةارائهبنديتقسیماینکهاول.استنماندهپنهاننیز

مانندنظرحاويبندهايمثالً.دانستگیري  پایه نوعچنددارايوانت میراها هگزیدبرخی

درپایهگاهیوانت میوندش میفرضگفتهدرپایهاغلبکهرا ونید میزنم،میحدسفکرکنم،

)گویندهگمانیعنی(زنممیحدسگزیدة)قلمرویا(پایه)32(در.آوردحساببهنیزسازه

بررسیحاالت،آنتمایزبراي.باشدشونسهوهزاردوسالمقالۀسازةیاوگفتهواندکلت می

.گشاستراهگفتهحولغیرزبانیوزبانیبافتوآوا

.باشندکردهنقضرامطلباینشوندوهزاروسهسالالۀمقزنممیحدس...توي.الف)32(

.باشندکردهنقضرامطلباینشوندوهزاروسهسالمقالۀزنممیحدس...توي.ب

برمبتنیستها هگزیدبودنسیالمیزانعبارتیبهیاوجایابیدرآزاديدرمورددیگر،نکتۀ

اینهرچهوداردتريثابتجايگزیده،دباشبیشترزبانیمتنبهگزیدهوابستگیهرچهاینکه

جایابیوحرکتدرها هگزیدآزادي،شدبیشترکالمفرازبانییاموقعیتیبافتبهوابستگی

.بودخواهدبیشتر

عضوگیريفرایندهايانگیزهوها ههزین-4-3

یردگمیقرارگفتهیکدروودش میگزیدهمعترضهدستورحوزةبرايمتنازايتکهوقتی

همکهداشتخواهدپیامدهاییتعاملیاهدافانتقالوآنازرمزبرداريکالم،رمزگذاريبراي

ازنظرراموارداینبخشایندر.بودخواهدییها ههزینهمومند شدهي انگیزشمزایاشامل

.است)2017(همکارانوهاینهنظراتازبرگرفتهعمدتاًکهگذراندخواهیم

1. insubordinate clause
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عضوگیريفراینديها ههزین-4-3-1

بافتوپایهمیزبان،یکیافتنابتدادرسخنگو،برايعضوگیريبهاقداميها ههزینازجمله

بخشدوبهمیزبانگفتۀگزیده،یکشدنايدرونهبااینکهدوم).2-4.نک(استمناسب

دیگرکهشویمروبروايگفتهباانتهادرودش میباعثاینوشدخواهدشکستهیاتقسیم

حالتاینباشد؛نداشتهنحويومعناییازنظررانشانبیايگزارهجملۀیکساختیخوش

باشدپیروهموپایهجملۀشاملهممرکبايجملهخودگزیده،واحدکهمورديدرویژه به

:بنگریدزیرجملۀبه.استگیرترچشم

و..بودنآوردهکربالازاوناکهستاسوغاتیمنظورم..ناشناختهآنفوالنزايیکرنج)33(

.دش میدیدهبیماراناینتويشدنخوببهواهیامیدیک

متفاوتمتنتکهنوعدوزمانهمبایدمخاطبگزیده،یکگذاريدرونباآنکهدیگرهزینۀ

-مفهومیارتباطیاطالعاتحاويیکیکهکندپردازشگفتهیکدررامعناییونحويازنظر

درپایهيها هگزیددرچالشاین.استگفتهآندر1فراارتباطیاطالعاتحاويیکیوياگزاره

.خوردمیچشمبهبیشتر)34مانند(بافت

ساعتاولازمدامکهصالحیآقايهستمشمابا..روییجاامروزدرسازاگرها هبچ)34(

.بپرسینیننفهمیدروییجاامروزدرسازاگر...نینک میصحبتحاالتا

پیوندمنظوربهپردازشیبارحاويفوقعامل،)2017(همکارانوهاینهادعايطبقاگرچه

پردازشیباراینکهگفتبایداما،استمخاطبحافظۀبرگفتهجداشدةبخشدومفهومی

باسخنگوگاهیکهاستآنمدعااینشاهد.ودش میواردنیزسخنگوخودذهنبرگاهی

برايشنوندهازفتمگ می چیخوب،مانندعباراتیگفتنباخوداصلیصحبتدنکرفراموش

.طلبدمیکمکخوداولبحثجریانیادآوري

مخاطببهتااستمتنیانسجامرفتنازدستجبرانبرايراهکاريبهتوسلهزینه،سومین

2کالرك.دبدهراجملهدستورواحدازسرگیريوگزیدهاتماموشروعنقاطتمیزامکان

وارةطرحدرمرحلهچهارآنبربناکهاستدادهارائه3کالمانفصالوارةطرحیک)1996(

:تمیزندقابلیکدیگرازکالمانفصال

1 metacommunicative information
2. H. Clark
3 disruption
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کالماولیۀتحویل-1

تعلیقنقطۀ-2

فاصله-3

ازسرگیرينقطۀ-4

کالمتحویلادامۀ-5

توسطکهدان هجملدستورحدهايوایعنیمیزبانگفتۀقرارگیرييها نمکا5و1مراحل

فوقةوار طرحدراصلیمسألۀ.دان هجداشدیکدیگرازاستگزیدهقرارگیريمحلکه3مرحلۀ

آندركوسخنگوتوسطگزیده،اتماموشروعمرزهايیعنی،4و2مراحلسازيمشخص

وگفتاردرمعناییونحويآوایی،هايسرنخازاستفادهمواقعایندر.استمخاطبتوسط

برخیدر.گشاستراهتاحديگزیدهمرزهايدادننشانبرايویرگولچوننوشتاريعالئم

امراینراهکارهايازتکرارنیزودرنگيها هنشانمکث،يها هپرکنندازگیري بهرهها  نزبا

ازاستفادهمنظوراینبرايفارسیدر).2002،همکارانوکالرك.نک(وندر میحساببه

مکث،ازاستفادهگفتار،دروود،ش میدیدهنوشتاردرتیرهخطوپرانتزگذاري،ویرگول

وگزیدهازبعدیاوقبلدر–استهمراهکششباغالباًکه-اصدايماننددرنگيها هپرکنند

زکردنمتمایبراي راهکارهااینازايآمیزهیاوطوالنی،يها هگزیددرویژه بهتکرارراهکاریا

در.استآمدهذیليها لمثادرامراینازمصادیقی.استرایججملهدستورواحدازگزیده

.دان هرفتکار بهیکدیگرباتکرارومکثراهکارهاي)35(مثال

تنها...شماسهمراهکهبارهمهاینبهتوجهبا...آدبرمیدستمازکهيکارتنها)35(

.بدمبهتونروباالییاقتاکهاینهکار

.بودهرحمبیخیلینگ می ..مگ می روفرانسهامپراطوراابناپارت)36(

تکرارِ،ودش میاستفاده4مرحلۀدادننشانبرايفارسیزباندرکهدیگريراهکارهاياز

.استگزیدهپایانازبخشی

.استتدارکاتیيها يبازدرمانتنهافتگ می...فتگ می مربی..امیدتیمبراي)37(

کالممشارکانجانبازتالشیباعضوگیريبهاقدامسدر مینظربهفوقمباحثبهتوجهبا

ایجادباآندروکندطراحیگفتهکلبرايرامنسجمالگويیکبایدسخنگو.استهمراه

بهرقادمخاطبکهطوري بهکند؛اقدامگزیدهدرجبرايمقتضیمکانیدرقدرتمند،هاییسرنخ
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فرایند برايفوقذکرشدةيها ههزینبا وجود.شودمیزبانوپایهباارتباطشوگزیدهتشخیص

که در بخش  استی های انگیزه حضورر، حاکی از سامد باالي استفاده از این راهکاب ،عضوگیري

.شوداشاره می هااي از آنبعدي به پاره

عضوگیريفراینديها هانگیز-4-3-2

فوایدازگیري بهرهدرها هگزیدخلقوعضوگیرييها هانگیزجستجويبهپژوهشازبخشاین

موقعیتآنینیازهايبهپاسخانگیزةعناوینتحتترتیببهها هانگیزاین.استیافتهتخصصآن

ترآسان1ذهنیپردازشماندن،برخطرقیبانگیزةمقابلدرآنيها همؤلفسازيبرجستهوکالم

.ودش میتبیینکالمزیباشناسیوتصویرگونگی،و2اقتصادچوندیگريرقیبيها هانگیزو

درها هانگیزایننقش)4،1985دوبوا؛3،1983هایمن(رقیبيها هانگیزنظریۀبیانازپس

.استبودهانشناس زبانموردتوجههموارهمتندهیسازمانوزبانیساختارهايبهدهیشکل

وحفظبهمجبورنظام،یکعنوانبهرادستورکهاستنیروهاییها هیزانگاینمصادیقازیکی

نیرودوهرارضايبراي.استکالمموقعیتنیازهايبهپاسخدیگرنیروي.ندک میرویهثبات

ایناز.معترضهدستورحوزةوجملهدستورحوزة:یردگ می کمکحوزهدوازدستور کالم

وندمکمل یکدیگرکالمدهیسازمانامردرمعترضهستوردوجملهدستورحوزةدو،منظر

ارائۀمناسبجملهدستور.نندک میدنبالراخودبهمخصوصارتباطیيها شنقهریک

همپایگی،گروه،بند،ساختچونراهکارهاییبرکهاستخطینظامیکدرايگزارهاطالعات

باارتباطپیشرفتوها هایدخطیتوسعۀلمسئودستوراینلذا.داردتکیه آنمانندووابستگی

وموردیکرويبحثداستان،نقلواقعه،یکنقلمثلبزرگترارتباطیهدفیکبهنگاهی

معترضهدستور،دیگرطرفاز.استقبلیریزيبرنامهنوعیمستلزمآنهاهمۀکهاستآنمانند

کالمموقعیتوقایعبهفوريواکنشهمانکهندک میدنبالرامدتیکوتاهوفورياهداف

عاملاین).5،2007:1843مازالند(»استتعاملیاهدافمبینبیشتر«لذاواستدستدم

گیري بهرهمستلزمنوشتارازبیشبودن،زندهدلیلبهگفتاري،مکالماتکهودش میموجبخود

1 processing
2 economy
3. J. Haiman
4. J. W. Du Bois
5. H. Mazeland
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نحويمراتبسلسلهبندوقیدازمعترضهدستورعناصرنسبیآزادي.باشدمعترضهعناصراز

دیگريها همشخصوبودنسیالهمیندلیلبه«وودش میآنهانسبیِبودنسیالباعثکالم

وانندت می-ها هگزیدچون-معترضهعناصرکهاستآواییومعنایینحوي،استقاللازقبیل

ازتریکنزدارتباطیلذاودهندنشانخودازجملهدستورعناصرازبیشراتعاملیمناسبات

بهسریعیيها شواکنهمچنینوکنندبرقرارزبانکاربردشناختیمحیطباجملهدستور

).2014هاینه،وبوكکالتن(»باشندداشتهکالمموقعیت

بینکشمکشسببکالم،موقعیتآنینیازهايبهپاسخبرايمعترضهدستورعناصربهنیاز

معترضهگروهعضویتبهجملهدستورازعناصرينآدنبالبهوودش میمعترضهوجملهدستور

مسیرازسخنگوخروجقیمتبهاستفادهایناگرحتیوند؛ر میکاربهجملهدرونوآینددرمی

عمدتاً(آنیيها هگزیدجزهب.باشدمربوطيها هسازمجاورتحفظونظامخطیِيها تمحدودی

ایندرنیز)مند ساخت تاحديوقالبیواعانمثل(ساختهپیشيها هگزید)ها هگزیدشکلبه

کالمازییها شنقرمزگذاريعضوگیري،فرایندانگیزةتریناصلی«پس.دارندنقشمیان

نامناسبیاوناکافیها شنقآنبرايجملهدستورواحدهايکهاست]ها هگزیدتوسط[

).2017همکاران،وهاینه(»مایندن می

وآزادندنحوييها هسازبرحاکميها تمحدودیازگیريعضوازحاصليها هگزیدچون

وزبانیبافتدرمتنوعشانيها شنقبهتوجهباآنهامعنیلذا،دارند؛بافتیاوگفتهدرپایه

).2007کاوالوا،ودهه؛2،2007اشنایدر؛1،2005بلیکمور.نک(ودش میتعیینموقعیتیبافت

.نک(وندش میتحلیلکالمموقعیتسازندةمؤلفۀششتقالانیاسازيبرجستهدرها شنقاین

):860-2011:864همکاران،وبوكلتناک

متندهیسازمان-1

مخاطبوسخنگوتعامل-2

سخنگونظربیان-3

اطالعاتیمنبعبیان-4

خارججهاندرمورددانش-5

1. D. Blakemore
2. S. Schneider
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کالمساحتیاپردازيصحنه-6

.ردازیمپ میها هنمونۀارائازطریقفوقيهاشنقتشریحوتوضیحبهاجماالًحال

:ودش میممکنزیراعمالباها هگزیدتوسطمتندهیسازماننقشایفايیعنیاول،مؤلفۀ

متنبهساختاربخشیدرخطینظامونحوجانبازشدهاعماليها تمحدودیبرغلبه.الف

نآازمنسجمیتعبیرخلقومتنیبزرگترقطعاتبنديبسته.ب

گفتهبرايبزرگترمنظریکایجاد.ج

پیوندبراياطالعاتاین.باشدروشنگرمتندركبرايکهاضافیاطالعاتسازيفراهم.د

وشرحبرايیاشوند؛گرفتهکار بهاستممکنمتنی-برونجهانبهیاویکدیگربهمتنیقطعات

موارددر.روندکار بهگفتهبهسخنگوتعهدحذفیاوتخفیفوتأکیدیاوموجودمتنتصحیح

درگفتهبرايبزرگترمنظریکایجاد،)38(مثالدراشپایهبرتوضیحیمنظوربهگزیدهذیل

.استرفتهکار به)40(مثالدرقبلیکالمبهگفتهارتباطو)39(مثال

بهدنبودنشانپایبننشانگر..اریمد میبرندستکردنتحریمازماکه..ایشانپیاماین)38(

.استطرفینمعاهدات

.دهدانجامقباحتاینبهکاريواندت می..مسلمانغیریامسلمان..فردیکچگونه)39(

شدهصحبتدرموردشگذشتههفتۀکهمدرسه،بههمراهگوشیآوردنممنوعیت)40(

.شوداجرابایدهفتهایناز،بود

ارتباطیتعاملجهانبهمتنجهانازخنگوسمخاطب،-سخنگوتعاملمؤلفۀبرتمرکزبا

اینکهیاودهدتغییریاوکندحفظیاایجادرااجتماعیرابطۀیکبتواندبلکهتاندک میحرکت

یعنی،بیناذهنیتبهتوجهسبببهمؤلفهاینازگیري بهره.گیرددستدرراتعاملجریان

.استآمدهذیلدرآنازییها لمثا.وستسخنگتوسطوينیازهايدركومقابلفردباتعامل

.بیانبگیم..ینش مینناراحتاگه..هماینابابکبه)41(

بحثباهمبیشترقیمتشروونیمت میبعداًالبتهکه..هاروجنسایننمک میفکرمن)42(

.کنیمردشونبایداول..کنیم

یعنیعبارتکاربرددربیناذهنیتتظاهر)1393نورا،وعموزادهازنقلبه(زیرمثالدر

بهفرضآنردةاجازواوستهمبازيپذیرشبهمنوطسخنگونظرقبولکهاستايگونهبه

.استشدهدادهمخاطب

.هستمبدجنسگرگمنیعنی)43(
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احساسیوضعیتیاومعرفتیجهانسمتبهفردسخنگو،نظربیانمؤلفۀکردنبرجستهبا

ارائۀبهیاوداردمیبیانراخوداحساساتوعقایدیاکاراینباوي.ندک میحرکتخود

صورتنظرحاويبندهايمسیرازبیشترکهمورداین.ردازدپ میمطلبازاستنباطوارزیابی

.استکالمدرسخنگوذهنیتظهورذیرد،پ می

.باشنکردهاجراروگرفتندکهاشتباهیتصمیم..فکرکنماحمدي،آقاي)44(

.ودش مینقلآنجاازگفتهکهاستمنبعیبیانگراطالعاتی،منبعبیانیعنیبعدمؤلفۀ

.کنیمتصحیحمدرسهخودتويباید..فتگ می مدیر..رها نامتحا)45(

نتیجهیکبهرسیدنبرايانگاريازپیشخلقعاملبیشترخارججهاندرمورددانشمؤلفۀ

.است

ه،گ می طوراینوقتاییچنینبشهدارپولهرکیمعموالًیعنی...فتگ می مهرداد)46(

بودي؟وایسادهکجا.نشناختمتمنکهفتگ می

.ندیدیمشمهمانیتو...بودشدهناراحتظاهراًعلی)47(

کهاستفرازبانیبافتتوصیفهمانکالمساحتیاپردازيصحنهمؤلفۀیعنیآخرمؤلفۀ

هدد مینشانکهاستکالمفیزیکیوانسانیمحیطمبیناغلبویردگ می شکلگفتهآندر

.استشدهبیانگفتهکسیچهبهوکسیچهتوسطچگونه،کجا،موقع،چه

.اینجامیاندارنگفتن..نش میپارهنکشایناروقدرایناینا،عموزهرا)48(

درمثالًابدت میراوتیمتفايها همؤلفگزیدهیکمعموالًکهاستذکرقابلقسمتایندر

یعنیمخاطبباويرابطۀسازيروشنبهذهنیت،یعنیسخنگونظربیانبهگزیده)49(جملۀ

.ندک میاشارهگفتهدهیسازمانبههمچنینوبیناذهنیت

فرزند...نکنیدتلقیاهانتنوعیمراصحبتاینالبته...شمافرزندکهکنیدتوجهباید)49(

.دان هآمدبارسلوکمیشما

بودنِصرفهبهمقرون،عضوگیريخلقدرکالمموقعیتآنیِنیازهايبهپاسخانگیزةجزهب

.استتوجهقابلترآسانذهنیپردازشبراي قالبیومند  ساخت آنی،گزیدةعناصرازاستفاده

درآنهاازاستفادهارتباطیِسودکهمایدن میصرفهبهمقرونآنجاازآنیيها هگزیدازگیري بهره

خطیِجریانموقّتیتعلیقبرغلبهدرذهنیپردازشهزینۀازبیش،کالمآنینیازهايرفع

ازايپارهبیاندرمعترضهواحدیکدرجبرايذهنیپردازشهزینۀازطرفی.استجملهدستور

توسططالعاتاآنبنديبستهبراينیازموردهزینۀازکمترمواردازبسیاريدراطالعات
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کالمنحوشدنپیچیدهوزیادترریزيبرنامهبهنیازآخرگزینۀانتخابچوناست،جملهدستور

).50مثالتوضیح.نک(دارد

ساختارشاننسبییاوکاملثباتدلیلبهمند  ساخت وقالبیيها هگزیدبودنصرفهبهمقرون

هزینۀکاهندةخودامراینوندک میفعرراگفتارزماندرآنهابرخطچینشبهنیازکهاست

نشاننوشتارازبیشترگفتاردرراخودعاملاین.استمخاطبوسخنگوذهنیپردازش

مثلکالمیيها هپرکنندمانند-ذهندرشدهذخیرهثابتعناصرِاینازاستفادهچونهد،د می

.بخشدمیسخنگوبهراجملهدستورةگزارریزيبرنامهبرايکافیزمان-...آرهوابگم،باید

ذهندرکلیکصورتبهکهعناصر،اینازسریعاستفادةوبازیابیقابلیتدیگر،ازطرف

.بخشدمیسخنگوبهرادستدمکالمموقعیتبهفوريپاسخامکاند،ان هشدذخیره

دستورعناصرزاگیري بهرهبردیگريتوجیهتصویرگونگیواقتصادچونرقیبیيها هانگیز

بایدزبانیعباراتکهاستمطلباینبیانگراقتصادانگیزة.استگفتار،درخصوصهبمعترضه،

تجربۀچندبیانبراي،جملهدستورازگیري بهره).1،2003:102کرافت(شوندکمامکانتاحد

نحويدگیپیچیوکالماطالۀباعثیاواستناممکنگاهی،گفتمانموقعیتیکدرهمزمان

شدهکوتاهشکلباهمآنجمله،دستورکناردرمعترضهعناصرازگیري بهرهاماشد،خواهدآن

ومفهومچندینبیانونشودزیادها هگفتتعدادتاودش میسبب،گفتهیکدرومحذوفشان،یا

ازصرفبردنِبهرهازتراقتصاديموازيگیري بهرهاینلذا.شودممکنهمزمانکالمینقش

دستوردرتنهابخواهیماگراستعبارتیککهرا )2(مثالمثالً.بودخواهدجملهدستور

:بیاوریمذیلمانندجملهسهدربایدکنیم،بیانجمله

احقاقبرايفتندگ می آنها.بودندآمدهصبحنماهامحصلاینازمشتیک)50(

.بودندذلارامشتیکبیشترشانآنها.دان هآمدحقوقشان

جهان،یکبرداشتنتکیهجايهبتاودش میسبباقتصادانگیزةهمینازپیرويهمچنین

ازگیري بهرهبابتوانجمله،دستورتوسطمتندرايگزارهاطالعاترمزگذاريِجهانیعنی

سخنگو،جهانازقبیلمتنوعیيها نجهادارند،سیطرهکالمموقعیتکلبرکهمعترضهعناصر

.دادارائهگفتهیکدرصرفهبهمقرونوفشردهشکلیبهراکالمبافتومتنمخاطب،بااملتع

بازتابندةزبانساختارکهاستآنمبینکالمتصویرگونگیانگیزةیعنیبعدي،رقیبانگیزة

1. W. Croft
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تصویرگونگی،باشندمتناظریکدیگرباساختاردواینکهاندازههر.باشدانسانیتجربۀساختار

نقلمثلاهدافیبیانگرکهوقتیتاجملهدستور)2003:102کرافت،(استشدهرعایتبیشتر

بیناذهنیتوذهنیتازپررنگطیفیهمراهیبدونمطلبیکبیانیاوگزارشوداستان

.باشندگذشتهرویدادهايبهمربوطوقایعکهوقتیخصوصهباست،وقایعآنازتصویري،باشد

بیانبهنیازفرداینکهیاباشد،کالمیآنیيها شواکننیازمندحاضرکالمموقعیتهکزمانیاما

ازجدانشدنبکند،رامخاطبرعایتاجتماعیتعاملدربخواهدیاوباشدداشتهخودنظر

،معترضهدستورعناصربهتوسلبافردلذا.بردمیمیانازراارتباطتصویرگونگیجملهدستور

راکالمدرخارججهانتجاربتصویرگونگیاینواندت می،عضوگیريازحاصليهاهگزیدچون

مخاطب،نامناسبوضعیتمشاهدةباسخنگو،)51(گفتۀبرحاکمموقعیتدر،مثالً.کندحفظ

آمدنییتوانابرمبنیآن،گونگیسیالویژگیوشینینن مینچراقالبیِگزیدةازگیري بهرهبا

ادامهآخرتاراسخنشوهدد میرابحثادامۀونشستنپیشنهادمخاطببهکالم،میانۀدر

صورتبهیاوگفتهپایاندرعبارتآنبیانومعترضهازآنیاستفادةعدمکهدرحالی.هدد مین

درسخنگوتمایلمعرفکهکندعوضايگونهبهرامعنیواندت میجملهدستورسازة

.باشدمکانتركبرايمخاطبازويضمنیخواستدروسخنبهبخشیدنپایان

ترمپایانتابایدتحقیقتان..شینین؟ن مینچرا...تحقیقتان!سلیمیآقاي!بله.الف)51(

.بشهدادهتحویلبندهبهشدهارائهبرنامۀطبقجاري

تحویلدهبنبهشدهارائهبرنامۀطبقجاريترمپایانتابایدتحقیقتان!سلیمیآقاي!بله.ب

شینین؟ن مینچرا.بشهداده

گیري جايخاصیتازاستفادهعضوگیري،ازگیري بهرهيِها هانگیزسایرازاينمونهعنوانبه

زیباشناختیویژگیکلدرونظمدرقافیهوکالموزنرعایتمنظوربهکالمدرها هگزیدآزاد

نظمآمد،میکالمابتدايیاپایاندراگرشدهمشخصمعترضۀعبارتزیربیتدر.استسخن

.مانددرمیسخن

توبهلبالبپیاپیجاموزتوبهشبکنمکهآنمبرروزهر)52(

توبهیارب،توبه،زگلموسمدرنیستبرگمگلبرگشکفتکهواکنون

موتورهايپژوهشایننامحققوقبلینامحققتوسطذکرشدهيها هانگیزاگرچه

ها هانگیزاینکهکرداقراربایدلیکناست،عضوگیريفرایندرخدادراستايدرايدهندهشتاب

.استکالمدرگزیدهعناصرازاستفادهوفراینداینگیري  شکل يها هانگیزازايپارهتنها
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گیري نتیجهوبندي جمع-5

مشخصاتوکالمدستوردرعضوگیريپدیدةتحلیلوبررسیراستايدرحاضرپژوهش

چه.الف:برداشتگامبنیادینسوالدوبهپاسخراستايدرعمدتاًوگرفتانجامگزیدهاصرعن

ساخت،وتشکیلمنظراز-معترضهعناصرکلدرو-گزیدهعناصربرايرا ییها یویژگ

پاسخبرايشد؟متصوروانت میفارسیزباندرخودمیزبانباعناصراینپیوندوکاربردها

فرایندآندرکههستندعضوگیريفرایندمحصولمعترضۀعناصرها هدگزیشدمشخص

تادان هشدمنتقلمعترضهدستورحوزةبهجملهدستورحوزةازمتنیواحدیکصورتبه

تحلیلوتجزیهبا.ندنکایفاکالمموقعیتيها همؤلفبارابطهدررامتنوعیکالمیيها شنق

واندمستقلاغلبمعنیونحوآوا،نظرازها هگزیدکهشدمشخصفارسیزبانازییها هنمون

 آنی،عناصرشکلهبوانندت میها هگزیدهمچنین.آیندمیحساببهمعترضهعناصروجزلذا

یاوبندتاکلمهازجملهدستورواحدهايقالبدروشوندبندي دستهقالبییاومند  ساخت

ظاهرمحذوفشکلبااغلبوجملهدستورهايواحدبهشباهتبدونمتنیيها هتکحتی

گزیدهمعنیاینکهدیگرمطلب.باشدزیادیاکمواندت میآنهاپیچیدگیهمچنین.شوند

آنکهنتیجه.باشدبافتبهمربوطوآنبهارتباطبیتاحديیاوخودمیزبانبهمربوطواندت می

برقرارکند،خودبافتیاومیزبانگفتۀوگزیدهبینمنطقیارتباطیکبتواندمخاطبوقتیتا

درسؤاالتیحال،اینبا.نداردوجودبپذیردواندت میگزیدهکهساختیشکلبرمحدودیتی

باها هگزیدچگونهاینکهوگفتارونوشتارسبکدرها هگزیدگیريکار بهيها تتفاومورد

.داردوجودردازندپ یمجملهاطالعاتیساختارمدیریتبهمتفاوت،يها گیري جاي

وها ههزینتبیینوشناخت،بودآنبهپاسخجستجويدرپژوهشکهسؤالیدومین

راستاایندر.بودها همعترضخلقدرعضوگیريفرایندازگیري بهرهبرايممکنيها هانگیز

برذهنیباراعمالچونییها ههزینسببها هگزیددرجوعضوگیريبهاقدامکهشدمشخص

کالمکردندنبالهمچنینوها هگزیدبرايمناسبپایۀیافتنامردرمخاطبوسخنگوحافظۀ

برگرفتهفواید،ها ههزیناینرغمبهاماود،ش میجملهدستورجداشدةاجزايذهنیپیوندبراي

زیادقدرآنکالمموقعیتيها همؤلفایفايدرگزیدهعناصرواسطۀبهایفاشدهيها شنقاز

صورتنوشتاروگفتارزباندرهاي مختلفی ا انگیزهبعضوگیريفرایندودش میسببکهتاس

.گیرد
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آننوعبراساسوخودکالمیارتباطدرموفقیتبرايسخنگوکهشدمشاهدههمچنین

اختیارشدرمعترضهدستوروجملهدستورکهامکاناتیاز-گفتاريیانوشتاري-ارتباط

نحوخطیقواعدازپیرويبهجملهدستورازاستفادهکهدیدیم.ندک میادهاستفهدد میقرار

ذارد؛گ می سخنگواختیاردرکالمايگزاره-مفهومیاطالعاتجهانارائۀبرايابزاريزبان،

برايعضوگیري،فرایندازحاصليها هگزیدچونمعترضهدستورعناصرازاستفادهکهدرحالی

یعنیمخاطبباويتعاملوي،ذهنیتیعنیسخنگونظرازجمله،یمختلفيها نجهاتوصیف

ذهنیپردازشآنکهنتیجه.ذیردپ میصورت،کالمموقعیتآنینیازهايبهپاسخوبیناذهنیت

واقتصاديها هانگیزازمنظرعناصراینازاستفادهپذیريتوجیهکناردرمعترضهعناصرآسان

گونۀدرخصوصبهعضوگیريفرایندوعناصراینازادهاستففراوانیباعثتصویرگونگی،

بهکالمموقعیتآنینیازهايبهپاسخدرالزمانعطافتاودش میسببواستکالمگفتاري

.شودبخشیدهدستور

فارسیزبانگزیدةمعترضۀعناصرتحلیلدرکالمدستورتنهانهکهگفتوانت میکلدر

روشنچنداننهمفاهیمبرخیازنقابفارسیيها هنموندقیقرسیبربلکه،داردکاربردقابلیت

گرتوجیهزبانکاربردشناختیوشناختیيها هانگیزمطالعۀهمچنین.اردد میبررویکرداین

عضوگیريپدیدةمختلفابعادهنوزحال،اینبا.استزباندرعضوگیريفرایندازگیري بهره

.اردد مینگهبازبعديمطالعاتبرايرازمینهکهنیستروشنکالمدستورنظریۀدر
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