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چکیده

حثی است که توجه زیادي ها از جمله مبا و چگونگی بازنمایی آن در انواع ساخت یساخت اطالع

در این جستار .به بررسی زبان به خود جلب کرده استنسبت گرا  رویکردهاي نقش را در حوزة

مشترك در جمالت مرکب  مدیریت زمینۀ منظرِبرآنیم که به بررسی چگونگی توزیع اطالع از

افزودنی  پایۀ پایۀ دختر و ناهم ناهم پایه به دو نوعِ در دستور نقش و ارجاع بندهاي ناهم.بپردازیم

 در کل بند ساخت اطالعیشامل  رابیرونی  ساخت اطالعیِتوانمیاز این رو .شود میتقسیم 

در این  .محسوب کردبند درونه  خت اطالعیِسامشتمل بررا درونی ساخت اطالعیِپایه و  ناهم

افزودنی و  پایۀ برابر ناهمدختر در پایۀ هاي ناهم ساخت[پارامترهاي مذکور  پژوهش براساسِ

اطالع در  توزیعِ چگونگیِ به بررسیِ ]درونی ساخت اطالعیِبیرونی در برابر  ساخت اطالعیِ

طور خالصه به این شرح و به نتایجی دست یافتیم که به پرداختیمجمالت مرکب زبان فارسی 

همچنین محدودة و  توانند میزبان کانون جمله نمی عموماًتحدیدي  بندهاي موصولیِ:است

مذکور،  ي اطالعیِها همناسبی براي ظهور مبتداهاي تقابلی باشند، چراکه درصورت وجود مقول

مورد اي  هاسم هست(اصلی خود را که کمک به شناسایی مرجع  ۀتواند وظیفمیاین بند ن

توانند داراي بندهاي قیدي که نوعی از بندهاي افزودنی هستند نمی .انجام دهداست )توصیف

ها را مورد آن هاي درونیِیک از سازهتوان هیچ عبارتی نمی بهدرونی باشند یا  ساخت اطالعیِ

 وضوعانعکاسی یا درجاست که این م طریقِاین عناصر به سازيِ سؤالیتنها راه .ال قرار دادؤس

 درونیِ ساخت اطالعیِبندهاي متممی در زبان فارسی داراي .استبه بافت شدت وابسته به

خصوص بهفارسیزباندر، نما واقعیتوبیانشیوة داراي افعالمتممیِبندهايکامل هستند و 

 انگارة تقابلی پیشوجود درصورت باشند،داشتهدرونییِاطالعساخت توانند میگفتارزباندر

تجزیه و الزم به ذکر است که  .درونی خواهند بود اطالعیِ ساختداراي  ي متممیدهانب زنی
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نزدیک به زبان هایی با نثرِخواندنی از داستان یِهاي ماشیندادهتحلیل پژوهش حاضر بر پایه 

.گرفته استصورت از شبکه جهانی وب گفتار 

ساخت زودنی، اف پایۀ دختر، ناهمپایۀ ، ناهمزمینۀ مشترك، مدیریت ساخت اطالعی:ها کلیدواژه

.بیرونی ساخت اطالعیِدرونی،  اطالعیِ

مقدمه -1

پاسخگویی به نیازهاي  کند که قابلیت اطالعی تعریف می بستۀیک را  2ساخت اطالعی1یفچ

ساخت نیز با جرح و تعدیلی در تعریف مذکور 4متیچ.)3،2008کریفکا(ارتباطی را دارد فوريِ

هایی اشاره دارد که در آنها  به شیوه»ساخت اطالعی«عنوان :کند گونه معرفی میاینرا  اطالعی

پیام ارائه  کنندة دریافت گوینده از حالت ذهنیِ زبانی با توجه به ارزیابیِ شدة رمزگذاري اطالعات

اطالعاتی که در پیام ما  ،ایم؛ نخست گفتارها ما با انتقال دو پدیده مواجه پاره در تمامیِ.شود می

پردازش این  چگونگیِ دربارةهاي صریح یا ضمنی  و همچنین دستورالعمل شود میمنتقل 

یعنی  ،نیل به این مقصود منظورِبه.شنونده اطالعات و درنهایت الحاق و آمیزش آنها به دانشِ

نو، از باید انتقالی براي شنونده  سازد که چه بخش از اطالعِ گوینده معین می ،مپیادرست انتقالِ

شنونده در  هاي گوینده از حالت ذهنیِ پیش موجود یا کهنه باشد و این تصمیم نیز به فرض

زبان را به  مهمِ دو کارکرداز این منظر  ساخت اطالعیپس .اطالعات بستگی دارد زمان انتقالِ

.تعامل اجتماعی عنوانِ وسیلۀ بهابزار انتقال دانش و نیز  مثابۀ زبان به:سازد مییکدیگر مرتبط 

)2015متیچ، (

اساس نظریۀآن در جمالت مرکب بر توزیعِ و چگونگیِ ساخت اطالعی،در این پژوهش

مورد )2008(کریفکا 7»زمینۀ مشتركمدیریت «و)2002(6استالناکر5»زمینۀ مشترك«

هاي  ارتباط زبانی شامل کاهش تفاوت زمینۀ مشتركمدل براساسِ .گیرد میبحث و بررسی قرار 

ها صورت بین آن زمینۀ مشتركند با افزایش و این فرای استکالم  دانش مشترك بین مشارکینِ

 روزشدنِبه و محتواي آن و چگونگیِ زمینۀ مشتركهایی بر  محدودیت ،بدین منظور.گیرد می

،9، تقابل8هایی نظیر کانون مقوله این زمینه یا دانش مشترك وجود دارد که منجر به معرفیِ

.که در بخش بعد معرفی خواهند شد شود میو غیره  10مبتدا

1. W. L. Chafe 6. R. Stalnaker
2. information structure 7. common ground management
3. M. Krifka 8. focus
4. D. Matic 9. contrast
5. Common Ground Theory 10. topic
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مفهوم ؛ ب باید دربرگیرندة دو مفهوم باشدهرگونه تحلیل پیرامون جمالت مرک اساساً

رابطۀ بین این  به نوع مرکب و دیگري ۀیک جملدة دهني تشکیلماهیت واحدهابه  نخست

شناسی بر این باورند که ها و رویکردهاي زبان همۀ نظریه ،کلی طور به.شود میمربوط  واحدها

،1ینولون(دستور نقش و ارجاع.پایه است پایه و ناهم هاي مرکب متشکل از دو نوع هم ساخت

و2پایۀ دختر ناهمپایه را به دو نوع  ناهم مرکبِجمالت ، ستگیرنیز ضمن پذیرش این دو )2005

 2مختصر در بخش  طور بهجملۀ مرکبنوع کند که پیرامون هر تقسیم می3پایۀ افزودنی ناهم

ساخت بازنمایی و تعیین محدودةمسئله و پرسش اصلی این پژوهش .خواهیم گفتسخن 

در  شایان ذکر است .است)2014(و همکاران  4گین وني آرابراساسِ در جمالت مرکب  اطالعی

 ساخت اطالعیو  بیرونی ساخت اطالعیجملۀ مرکبدر کل یک  ساخت اطالعیاین پژوهش 

در پژوهش حاضر  .شود میخوانده 5درونی ساخت اطالعیدر بندهاي درونه تحت عنوان 

پاسخ  و جمالت مرکب نگارندگان درصدد ساخت اطالعیدربارةشده توضیحات مطرحبراساسِ 

:هستندزیر هاي  به پرسش

جمالت فارسی  و افزودنیِ پایۀ دختر ناهمهاي  در ساخترونیدساخت اطالعیچگونه-الف

؟شود میبازنمایی 

جمالت فارسی  و افزودنیِ پایۀ دختر ناهمهاي  در ساخت6رونیبیساخت اطالعیچگونه-ب

؟شود میبازنمایی 

جهانی  هاي ماشین خواندنی از شبکۀ دادهبراساسِ مورد استفاده در جستار حاضر  ةپیکر

ستی که از وب ساخته شده است، به این صورت که تالش شد براي رعایت اصل توازن و یکد

براي این منظور .هایی از یک نوع ژانر استفاده شوند داده استمعیار  هاي یک پیکرة ویژگی

هاي ماشین خواندنی که داراي نثر نزدیک به زبان گفتار و محاوره بودند در برنامه  داستان

الزم به ذکر است که .و به تفکیک نوع فعل مورد استفاده قرار گرفتند ذخیره شدند7انتکانک

.رسی استخراج شده استفا نیز از سایت پیکرة جملۀ مرکب729

برمبنايرا فارسیجمالتدرساخت اطالعی بهمربوطهاي تحلیل)1387(مدرسی

هاي مقولهازهریکمعرفیضمننویسنده.استدادهارائه)1994(8لمبرکتآراي

1. R. Van Valin

2. daughter subordination
3. ad subordination
4. R. Van Gijn
5. internal information structior
6. external information structure
7. AntConc
8. K. Lambrecht
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وآوایینحوي،بازنماییِچگونگیِتوصیفبه...وپذیري تشخیص،1تصریحانگاشت، پیش

آنهاازموردچندبهکهیابد میدستنتایجیبهوپردازد میفارسیزباندرآنهاواژيِ ساخت

ازفارسیزباندرآنهابیشتروهستندساخت اطالعی دارايگفتارها پارهتمامی:کنیم میاشاره

هاي صورتبهمبتداکاربردشناختیِرابطۀ.برخوردارندکانونومبتداکاربردشناختیِروابط

صورتها، سازهنحويِجایگاهرابطه،ایندر.کند میپیداتظاهرتقابلیوثانویهاولیه،

قلبِوحذفنحويفرایندهاي.کند میایفامهمینقشآنهاآواییهمچنینوواژي ساخت

.برخوردارندساخت اطالعی بازنماییدرفراوانیترین بیشازترتیببهنحوي

شناسی، واجوسویکازساخت اطالعی بینارتباطبررسیبه)1390(مجیدي

وهلیديمند نظامگراي نقشدستورِچارچوبدردیگرسويازنحووواژه ساختشناسی، معنی

متونازنمونه400،منظوراینبرايوي .استپرداختهولین ونو2فولیارجاعِونقشدستورِ

مبانیتبیینبهنخستوي.دهد میقراربررسیموردرا اي  هروزناموداستانیآموزشی،وعلمی

دستورهايازهریکفوایدومعایبتوضیحوها دادهتحلیلازپسوپردازد مینظریههردو

،شناسیواجوسو،یکازساخت اطالعی بینارتباطکهیابد میدستنتیجهاینبهشدهذکر

جستاراینهمچنین.نیستمند قاعدهومنظمدیگر،سويازنحووواژه ساختشناسی،معنی

نظریه،دواینازهریکدرموجودهاي کاستیومتفاوتتحلیلشیوةرغمِبهکهاستآنمبین

اینچوبِرچادرآمدهدستبهنتایجکهگفتتوان میهردو،گراي نقشماهیتدرتشابهدلیلبه

.برخوردارندزیاديبسیارشباهتازرویکرددو

وپردازد میفارسیزبانمتممبندهايدرساخت اطالعی بررسیبه)1392(میرزایی

رویکرديیکی.کند میمعرفیرامتممیبندهايدرساخت اطالعی باارتباطدررویکرددو

رویکرديدیگريونیستقائلپایه ناهمبندهايدردرونیساخت اطالعیِوجودبهکهاست

.استاصلیبندازمستقلناهمپایۀبندهايدردرونیاطالعیِساخت وجودبهمعتقدکهاست

يهايبندمیتقسبراساسِ ،یمتمميبندهادراطالعی  ساختیبررسيبراپژوهشنیادر

ازگروهدوسپسوشدنديبندطبقهیمفعولویفاعلیِمتمميبندهاابتداموجود،ییِمعنا

یِزبانيابزارهاویاطالعيساختارهاانگرینمایِزبانيابزارهاشامل،یاطالعساختيهاآزمون

ایندهندة نشانپژوهشاینهايیبررس.گرفتندقراراستفادهموردساخت اطالعی خدمتدر

ساخت يدارایهمگ،یمفعولنوعازچهویفاعلنوعازچه،یمتمميبندهاکهاستمطلب

.استمتفاوتآنهادریاطالعيِساختاربنديالگوواطالععیتوزنوعاماهستند،یدروناطالعیِ

1. assertion
2. W. Foley



5|...یرونیو ب یدرون یساخت اطالع ییبازنما

تأکیدبارا نوفارسیدرپرسشیجمالتساخت اطالعیِ)1394(کالنتريدبیرمقدم و 

ساخت باکههستندزبانیابزارهايازجملهپرسشیجمالت.اند دادهقرارتحلیلموردمتنبر

دراطالعنوعتشخیصبرايسازوکاريوعالمتمستقیماًیاهستندارتباطدرجملهاطالعیِ

درآنهانقشوپرسشیجمالتتحولِتطبیقیِمطالعۀبهپژوهشاین.شوند میمحسوبجمله

ازنوفارسیدرپرسشیجمالتاینکهازندا عبارتحاصلنتایجواستپرداختهنوفارسیِدورة

موجبویژگیاینودارندآزادواژگانیِترتیبحال،عیندروهستندابقاییواژة پرسشنوع

درتقابلکانوننوعیحرکت،ازطریقِها واژه پرسشاطالعی،سازيِ کانونیبرعالوهتاشود می

حرکتمنظوريگروهجایگاهبهکانون،بذجاعنصرهروجوددرصورتوبیاورندوجودبهمتن

سیرِداريِنشانازپیوستاريجستارایننیزنهایتدر.ندکنالقاجملهبهراپرسشیبارِتنهاو

دستبهرا ها پرسشاطالعی  ساختنوعوحرکتبراساسِ نوفارسیِدورةهاي پرسشتطوريِ

.دهد می

انگاشت پیشويدارد؛انگاشت پیشازتعریفیارائۀدرسعینخست)2002(استالناکر

نگرشِمفهومِتبییندرسعیادامهدرولی کند، میمعرفیگویندهايِ گزارهنگرشِراگوینده

اي گونهبهحداقلیاداند میآندانستنفرضمسلمراچیزيانگاشتنِ پیشاو.دارداي گزاره

بینمشتركزمینۀیااي زمینه پیشاطالعات،تر فنیبیانیبهواستمسلمچیزيکهکردنعمل

اجتماعیجنبۀرااي گزارهنگرشِاینممیزوجهوي.استزبانیارتباطیکدرکنندگان شرکت

راآنجایگاهوذکرراانگاشت پیشازشناسی زبانتلفمختعابیر،ادامهدر.داند میآنعمومیِو

مطرحانگاشت پیشباارتباطدرکهموضوعی.کند میبیانکاربردشناسیوشناسی معنیدر

درشدهمطرحمباحثبیشترتوجهمرکزکهاستانگاشت پیش»ِفرافکنیمسئلۀ«،شود می

ارتباطبهمربوطکلیطور بهموضوعاین.استشناسی زبانحیطۀدرانگاشت پیشباارتباط

ایناگر.استها جملههماناجزايهاي انگاشت پیشومرکبجمالتدرها انگاشت پیش

راها انگاشت پیشیعبارت به،کنیمتعریفمعناییهاي انگاشت پیشباارتباطدرراموضوع

ترکیبیقواعديارائۀشاملفرافکنیمسئلۀ،نتیجهدردهیم،توضیحصدقارزشلحاظبه

صدقِارزشِتابعِمرکبجملۀیکصدقِارزشِتعیینِچگونگیِهاآنبراساسِ کهبودخواهد

کهاطالعاتی«:دهد میارائهمشتركزمینۀازتعریفیويسپس.بودخواهدبندهااجزاي

اشتراكبهدهد، میرخارتباطگیري شکلبرايتالشآندرکهموقعیتیدرمتقابلصورتبه

،درواقع.استمشتركومتقایلباورهايمشتركزمینۀ،تر سادهبیانیبه.»شود میگذاشته

اینبرو ندا مشتركمخاطبواوبینکند میتصورکهداردذهندرهایی انگاشت پیشگوینده

بحثنیزادامهدر.کند میتعریفمشتركزمینۀبرايمدلیسانِبهرامشتركباور،اساس
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باورانحرافوتالقینقاطسپسوشود میمطرحآنهابینرابطۀوانگاشت پیشهمسازيِ

.شود میواکاويمشتركزمینۀومشترك

ساخت ،نخستپردازد؛ میساخت اطالعی بنیادینِمفاهیمِمعرفیبه)2008(کریفکا

اطالعاتصورتبهاستاي پدیده«:کند میتعریفگونه این)1976(چیفازنقلبهرااطالعی 

،ادامهدر.»شود میتولیدنامخاطبفوريِارتباطیِنیازهايبهپاسخدرکهشدهبندي بسته

بیناطالعاتتبادلوساخت اطالعی تبیینبرايراالگویی،چیفازتعریفایننقدباکریفکا

چگونگیِبراياستالگوییدرواقعکهاست»مشتركزمینۀ«آنوکند میمعرفینمخاطبا

زمینۀپس.شود میتوصیفارتباطدرمداومطور بهکهنمخاطبابینمشتركاطالعاتتبادلِ

سازيِ هموسیلۀبهتواند میتغییراین.کند میتغییرارتباطینیازاقتضايبهپیوستهمشترك،

ام گربهبایدمن«مثالبهتوان میانگاشتپیشسازيِ همتوضیحِدر.شودایجادنیزانگاشت پیش

.اشاره کرد».دهمنشانپزشک دامبهرا

خودذهنمکالمهحیندر،استگربهدارايAکهنداندپیشازمخاطبکهیدرصورت

سپس.یابد میادامهوقفهبیارتباطوکند میسو هماستگربهدارايAکهفرض پیشاینبارا

وزمینۀ مشتركيامحتوعنوانتحتمشتركزمینۀازمجزابنديِتقسیمدوباجستارایندر

ساخت اطالعی ازهایی جنبهارتباطبهاولیکه؛شویم میروروبهزمینۀ مشتركمدیریت

عباراتکاربردشناختیِاستفادةبهدومیودارندتأثیرصدقشرطتعییندرکه پردازد می

ساخت:ازجملهمفاهیمیتعاریفکهدارد میبیانادامهدرکریفکا.شود میمربوط )زبانی(

وي،مثالبراي.نیستمانعوجامعواضح،کافیاندازة به...و کانونمبتدا،اطالع،

براي.دهد میتوضیحراهریککاربردوکند میبیانراکانونازمتعدديهاي زیرمجموعه

وکاربردشناختیاستفادةتشریحِبهودهد  میتوضیحرامصداقیکانونِوبیانیکانونِ،نمونه

وشود میمربوطنمخاطباارتباطعمومیِاهدافبهاولیکه؛ پردازد میکانونازمعنایی

کانونازمعناییاستفادةکهدرحالی،گیرد میجايزمینۀ مشتركمدیریتحوزةدر،درنتیجه

داردقرارزمینۀ مشتركمحتوايحوزةدر،درنتیجهوشود میمربوطواقعیاطالعاتتبادلِبه

وداردتأثیرگزارهیکصدقِشرطتعییندرحوزهاینشد،ذکرنیزتر پیشکهگونه همانو

.شود میمنجرواقعیاطالعاتيمعنابیونادرستانتقالبهکانونصحیحِانتخابِعدم

ومحدودکانونِاز،مثالبراي.دارداشارهنیزلمبرکتدیدگاهازکانونتعریفبهکریفکا

بهکهکند میمعرفیرا»صدقارزشدارايکانونِ«وآورد میمیانبهسخنوسیعکانونِ

کهرادیگريهاي کانونانواعنیزودارد،اشاره جملهیکصدقشرطبررويکانونقرارگیريِ

اکتفاآنهاعنوانذکربهتنهاکهکند میبیاندارندوجودمختلفرویکردهايوها نظریهدر

،)بازکانونِمقابلدر(بستهکانونِ،مضاعفکانونِ،مرکبکانونِ:مانندهایی کانون.کنیم می
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موجوداطالعازتعریفیادامهدر....وتأکیديکانونِ،مدرجکانونِ،فراگیرکانونِ،تقابلیکانونِ

،بوددخواهموجوداطالع،α)زبانی(بیانیکازxمشخصۀ:کهمضموناینبادهد میارائه

یااستحاضرزمینۀ مشتركدرɑگفتمانیِمصداقِکهباشدنکتهاینگرِ نمایانxکهشرطیبه

ازوي.داردحضورزمینۀ مشتركدرمیزانچهتامصداقاینکهباشدنکتهاینمؤیدیا؛خیر

دیگريوارجاعیهاي بیانیکی:برد مینامدارنداشارهموجوداطالعبهکهپدیدهدستهدو

هاي تعریفکریفکا.هستندحذفو)ها واژه(ترتیب،اهیگتکیه:ازجملهدستوريابزارهاي

بهمربوطمفاهیمِدیگرهمانندرا)کهنهاطالع(مبتداازشدهارائهمتعددوواضحاطالعی  ساخت

وجودمبتدابهنسبتمختلفهاي دیدگاهدرکهمختلفیتعاریفبیانضمنوداند نمیدقیق

همچنینواستجدیداطالعدارايمبتداآنهادرکهآورد میمیانبهصحبتموارديازدارد،

).مبتداییبی(نداردوجودمبتدانامبهاي سازهآنهادرکهجمالتی

وساخت اطالعی پیرامونمطالعاتۀچتاریخبهنخست)2007(1شیر ارتشیک

مفاهیمیکتابمختلفهاي بخشدرسپسوپردازد میآنبامرتبطشدةمطرحهاي نظریه

انواعکانون،خبر،مبتدا،،یاطالعساختمحدودیت،جملهدرآنتوزیعوساخت اطالعی :مانند

تفسیردرمعناییونحويمختلففاکتورهايآنها،برساخت اطالعی تأثیروجملههاي سازه

مختلفهاي زبانازهایی مثالذکربههمچنینوکند  تعریف میورا معرفیساخت اطالعی 

.پردازد می

مرجعردیابیوساخت اطالعی «عنوانتحتراپژوهشی)2014(همکارانوگین ون

اولبخشاست؛بخشدودرمقاالتیمجموعهصورت بهکهکنند میمعرفی»مرکبجمالتدر

استشدهشناختهکمترهاي زبانرويبرساخت اطالعی حوزةدرشدهانجامهاي پژوهششامل

اینازمورددوبهادامهدرودارداختصاصهایی زبانچنیندرمرجعردیابیِبهدومبخشو

معرفیکتاباینآغازدرجستاريصورت بهها پژوهشاینماحصل.شدخواهداشارهها پژوهش

بازنماییچگونگیهمچنینوارجاعونقشدستوردرمرکبساختانواعآندرکهاست هشد

توضیحبرايپارامترچهارنیزادامهدر.شود میتشریحمرکبهاي ساختایندرساخت اطالعی 

نظريِرویکردمذکورجستارکهاستذکربهالزم.شود میمعرفیمرجعردیابیِفرایندهاي

مقاالتمجموعهبهمربوطهاي پژوهشازمورددوبهادامهدر.دهد میتشکیلراحاضرپژوهش

مقاالتمجموعهقالبدرراپژوهشی)2016(3ولین ونو2وست-فرناندز:داشتخواهیماشاره

چارچوبِدرعموماًساخت اطالعی پیرامونمطالعات.دهند میارائهساخت اطالعی حوزةدر

1. N. Erteschik-Shir
2. M. M. J. Fernandez-Vest
3. R. D. Van Valin, Jr
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شده شناختههاي زبانازنیزبررسیموردهاي دادهوگرفتهقراربررسیموردواحدنظریۀیک

اززباندوهرشده،پرداختهزباندوقیاسبهکهموارديدروشده،تهیه)هندواروپایی(

توسطآنتدوینوآوري جمعکهپژوهشایندر.اند بودهخانواده همیاشدهشناختههاي زبان

نمحققاآندرکههستیمروروبهالمللی بینپژوهشیبااست،گرفتهصورتولین ونوفرناندز

نتیجۀوپردازند میمختلفهاي زباندراطالعی  ساختبررسیِبهزبانپردازيِ نظریهحوزة

وجوه.استرسیدهچاپبهپژوهشایندرمقاالتیمجموعهصورت بهآنهاتحقیقومطالعه

ساخت بررسیبهپژوهشاینکهاستایندرهاپژوهشدیگربهنسبتپژوهشاینممتاز

هاي دادهبهساخت اطالعی پیرامونپیشینمطالعاتچراکه؛پردازد میگفتارزباندراطالعی 

قرارجديمطالعۀموردمنسجماي پیکرهدنبودلیلِبهگفتارزبانواستبودهمحدودنوشتاري

کهاند گرفتهقرارمطالعهمورد)آمازونیبیشتر(هایی زبانپژوهشایندرنیزو.استنگرفته

.ندیستنخویشاونديرابطۀدارايو)اند شدهشناختهکمترحداقلیا(نیستندشدهشناخته

وها نظریهازتلفیقینیزها نزباایندرساخت اطالعی بررسیِبراينظريچارچوب

سازمانِیکرویکردایندرکهتصریحی-نقشیرویکرد:ازقبیل،استمختلفهاي یشناس روش

دستور،استمفروضها گفتمانوها جمله)بافت(نوعهردوبراياطالعازسویهسهدوتاییِ

درشناختی زبانهاي توتفاتوضیحدرساخت اطالعی نقشبررسیِبهکهارجاعونقش

قائلنحوبرايمحورينقشیکهصوريمعناشناسیِرویکردوپردازد میدستوريهاي نظام

ترتیبباهایی زبان(ترتیبیهاي زباندرصدقشرطابهامِرابطۀواکاويِبه،مثالبراي.است

)1:شوند میتقسیمبخشچهاربهمجموعهایندرها پژوهش.پردازد می)ثابتواژگانیِ

پیرامونمطالعات)3،گفتارزباندرساخت اطالعی )2،ساخت اطالعیبهنظريرویکردهاي

.زبانیارتباطاتوساخت اطالعی )4و گفتمانیاجزايوساخت اطالعی 

و نیز ساخت اطالعی مباحث  دستور نقش و ارجاعبراساسِ جمالت مرکب بررسیِ در زمینۀ

و  اسدي، )1993،،2009،2005،2001(ولین ون، )2003(به رضایی توان  مینیزپیرامون آن

،)1382(مهند  ، راسخ)2015(، واعظی )1391(نژاد پور و پهلوان، رسول)1393(بین حق

.اشاره کرد)1973،1997(ارتشیک شیر 

چارچوب نظري-2

تعریف کرد، به این صورت که زمینۀ مشتركمدیریت  عنوانِ بهتوان  را می ساخت اطالعی

مشترك  ۀهایی از زمین ا بتوانند آن جنبهد تنکن خاصی استفاده می هاي زبانیِ گویندگان از شکل

 ۀقداماتی که باید بر روي این زمینکه به بخش مشخصی از گفتمان مربوط است و همچنین ا

،)2008(کریفکا  يآرا طبق،مشترك ۀمفهوم مدیریت زمین.را نشان دهندمشترك انجام شود 
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کریفکا بین  گفتنی است.یابد مشترك گسترش می ۀآن محتواي زمینبراساسِ اي است که  شیوه

هایی از  جنبهاي که گونهبه،استمشترك تفاوت قائل  ۀمدیریت زمینمشترك و  ۀمحتواي زمین

داند  مشترك می ۀگذارد محتواي زمین می تأثیرجمله که بر روي شرط صدقِرا ساخت اطالعی

 ۀمدیریت زمین استکاربردشناختی از عبارات زبانی  ةکه مربوط به استفادرا هایی  و ویژگی

مشترك و  ۀنیز عالوه بر زمین در این چارچوب ساخت اطالعیهاي  مقوله.داند مشترك می

تعریف استالناکر براساسِ .شوند مبتدا، کانون و تقابل تقسیم می تصریح، به مفاهیم سنتیِ

 شتركهاي م هاي ممکن است که با گزاره نااي از جه مجموعه زمینۀ مشترك، )1978(

1انگاره نوعی همان پیشبه زمینۀ مشترك(سو و سازگار است  هم ناشده توسط مخاطبپذیرفته

هر به این معنا که،کند روزرسانی و جدید میاین مجموعه را در طول گفتمان به،تصریح).است

 اتفاق نظرآن  ن بر درستیِاکند که مخاطب اضافه می زمینۀ مشتركبه را اي  هگزار،موفق تصریحِ

جدید کامل  ةوسیله گزاربه زمینۀ مشتركسازد که چه بخش از  مبتدا مشخص می.دارند

شده هنوز بخشی از هاي بیان از گزاره یدهندة این هستند که چه قسمت ها نشان کانون.شود می

برانگیز است و  بالقوه بحث صورت بهکانون بخشی است که  ،درنتیجه .نیستند زمینۀ مشترك

که تقابل به این مفهوم است که تعداد مشخصی جایگزین درحالی ؛صریح دارددرنتیجه ارزش ت

.)2014،و همکاران گین ون(مورد نظر وجود دارد ها در بافت بالقوه براي مبتداها و کانون

مفهوم .جمالت مرکب باید دربرگیرندة دو مفهوم باشد هرگونه تحلیل پیرامونِ اساساً

 مربوط به نوعِ و دیگري استجملۀ مرکبیک دهندة تشکیل يماهیت واحدهابه مربوط نخست

هاي  بر این باورند که ساخت پردازانمۀ نظریهی هکل طورِ به.شود میرابطۀ بین این واحدها

این  نیز به پذیرشِ دستور نقش و ارجاع.پایه است پایه و ناهم مرکب متشکل از دو نوع هم

:کند دورستگی هرکدام را به این صورت تعریف می

دو یا چند واحد با اندازه و ساختاري مشابه  شامل اتصال و پیوند پایگی هم:پایگی هم

ی عبارت به.شوند به یکدیگر متصل می ساز پایه هم 2یک حرف عطفبا معمول  طور بهکه است

مثال  همچون، هردو از جنس گروه باشند مثالً ،نوع باشند واحدهاي هم x،y، که yوx:دیگر

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

.او را باور ندارم و گریه هخند)1

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

1. presupposition
2. conjunction
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 بند.شود مییک واحد در درون واحد دیگر  گیريِ پایگی شامل درونه ناهم:پایگی ناهم

قیدي و موصولی نقش  پایۀ نقش موضوع، و در بندهاي ناهممتممیشده در ساخت گیري درونه

دختر و  پایگیِ ناهم پایگی در دستور نقش و ارجاع شاملِناهم.کننده را داراستتوصیف

موضوع  سانِوابسته به دختر که در آن بند پایگیِ ناهم.شود می)1اي حاشیه(افزودنی پایگیِ ناهم

منزلۀ به عموماًوابسته  افزودنی که در آن بند پایگیِ و ناهم استاصلی  بندگزارةبراي 

.شود میظاهر بند قیدي یا بند موصولی  شکلِبهاسمی،  هستۀةکنندتوصیف

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

 لحاظ بههاي فعل در بند اصلی است و  منزلۀ یکی از موضوعپایه به بند ناهم )3(در

مذکور ساخت  جملۀ.که بر بند اصلی سیطره دارد شود میساختاري گره دختر بندي محسوب 

.نام دارد پایۀ دختر ناهم

مستقیم در بند اصلی  صورت بهعموماًپایه  بندهاي ناهم،افزودنی پایگیِ ناهمدر

نقش افزودة و )کند نقش موضوع را براي گزاره بند اصلی ایفا نمی(شوند  گیري نمی درونه

دارا هستنند و شامل بندهاي قیدي و بندهاي موصولی براي بند اصلی کننده را توصیف

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

].رضا مواجه شدبا ]نا .بپلیس رسید که بعد از آن[علی ا.ب[.الف)4

]نا.ب.زهرا مهمانی را ترك کرد که پس از آن[مریم با زهرا صحبت کرد ا.ب[.ب

]ا.ب.علی از او ناراحت شد ]نا.بچون رضا در مهمانی رفتار بدي کرد [[.پ

پایۀ افزودنی داراي  بندهاي ناهممشهود است،)پ-الف 4(هاي  که در مثال چنان

 ویژگی معمولِ .هستند)...و که، چون که، پس از آن بعد از آن:مانند(آشکاري 2سازهاي پایه ناهم

بند از توانند قبل یا بعد  ها می ها آن است که این ساخت پایۀ افزودنی در میان زبان بندهاي ناهم

.کند قرار گیرند آن را توصیف می اصلی که

 در جمالت مرکب ساخت اطالعیتوان به وجود دو نوع  شده میمطالب مطرحبراساسِ 

و چه از نوع افزودنی  پایۀ دختر ناهمچه از نوع  جملۀ مرکبکل  ،کهنخست آن.بود قائل

بند درونه، دوم آن که.نام دارد بیرونی ساخت اطالعیباشد که ساخت اطالعیتواند داراي  می

باشد  العیساخت اطداراي  پایۀ افزودنی ناهمو  پایۀ دختر ناهماخص در هر دو نوع  طور بهخود 

1. peripheral subordination
2. subordinator
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)2014(و همکاران  گین ونآرايبراساسِ در بخش بعد .گیرد مینام  درونی ساخت اطالعیِکه 

.در جمالت مرکب خواهیم پرداخت اطالعی ساختبازنماییِ به بررسیِ

در زبان فارسی  ساخت اطالعیتوصیف -3

.بررسی قرار داد توان به دو شیوه مورد بحث ومیدر جمالت مرکب را  ساخت اطالعیموضوع 

که  درنظر بگیریم خود یک واحد اطالعیخوديِبه را جملۀ مرکبکه یک است  نخست آنشیوة

براي  .شود مییک عنصر اطالعی محسوب  نیزدرونه/پیرو/وابسته بنددر آن هر سازه و حتی 

:یدکندقت  )5(ۀمثال به جمل

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

 ۀکانونی در یک جمل ةساز یک صورت بهبند افزودنی کانون واقع شده و  ،)5(ۀدر جمل

 ساخت اطالعیِخود داراي خوديِبندهاي وابسته نیز به ،از طرف دیگر .ساده عمل کرده است

:توجه کنید)6(مثالبهنمونهبراي،هستنددرونی 

]واحد اطالعی].ه استعلی داد بهمریم  کانوناین کتاب روکه [مکنمیفکر [)6

که  استجملۀ مرکبدر  در بند درونهدرونی  ساخت اطالعیِوجود از اي  هنمون)6(مثال 

،ابتداي جملهجایگاه یعنی حرکت سازه به سمت ،سازيمبتدافرایند تحت اي سازهدر آن 

بیرونی  ساخت اطالعیِرا )5(ۀدر جمل ساخت اطالعی.گیرد میآن انجام  سازيِکانونی منظورِ به

ساخت .استجملۀ مرکببند داراي ارزش اطالعی براي یک چراکه در آن کل ،نامندمی

وابسته خود نیز  چراکه در آن بند ،نامندمیدرونی  ساخت اطالعیِرا  )6(ۀدر جمل اطالعی

 این ماهیت .کانون واقع شوند یا توانند مبتدا و اجزاي آن می استدرونی  اطالعیِ ساختداراي 

به این صورت که در عین حال که خود یک واحد اطالعی محسوب  بجمالت مرک ۀدوگان

باعث  ،درونی هستند ساخت اطالعیِها خود داراي بندهاي وابسته نیز در درون آن و شوند می

د در توانمیچراکه مقدار اطالعی که  ؛شود میها ایی اطالعی آنهایی در بازنم ایجاد محدودیت

ساخت اطالعیداريِ در نشان یهای محدود است و باعث ایجاد محدودیت ،پردازش شود جمله

 طورِ بهآنچه که .دنکن با آن مقابله میهاي گوناگون هاي مختلف به شیوهزبانستور که د شود می

این بند اصلی یا پایه است که  عموماًآن است که  ،ها داردکلی جامعیت بیشتري در بین زبان

چراکه مورد سؤال قرارگرفتن  ،شود میمورد سؤال واقع  ،یعبارت بهیا  شود میصریح تدستخوش 
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دهد و جریان میرونده و درحالِپیش است که به گفتمان خاصیتریحتص ةمحدود ةدهندنشان

و  استانگاره پیشعموماًپیرو  که بندحالیدر، شود میزمینۀ مشتركروزرسانیِباعث تبادل و به

شدن محکی براي انگاره پیش ،در تعریفی کلی ،کند مطرح می )2003(اروکه کریستوف چنان

که  تواند ظاهر شودمیدر ساختارهاي دیگري نیز  ساخت اطالعیاما  .پایگی است ناهم تعیینِ

.)2007، شیر ارتشیک(این بستگی به شرایط خاص گفتمانی و عوامل واژگانی دارد 

 اطالعیِ ساختاز دو منظرِ اطالعی ساختبازنماییِ ۀشده در زمینهاي مشاهده محدودیت

دختر و افزودنی نیز  گیِپای مدر ناه اطالعی ساخت،ازطرفی ،استدرونی و بیرونی قابل بررسی 

به این معنا که توزیع آن در دو ساخت مذکور به یک شیوه ،دهد مینشانراهایینامتقارنی

 پایگی همبیرونی،دربرابردرونیساخت اطالعیپارامترِدواینتالقیِاز کلیطور بهپس.یستن

و جمالت  ساخت اطالعیتعامل بین  شناختیِدهبررسی ر ةچهار شیوبرابر افزودنی دختر در

.هاي بعدي توضیح داده خواهد شدکه در قسمت شود میایجاد مرکب 

دخترپایگی  بیرونی در ناهمساخت اطالعیِ-3-1

قابل پایه ناهمبندکلبهبیرونییِساخت اطالع،شدمطرحنیزپیشینمباحثدرکهچنان

تواند بار  ساده می ۀي یک جملها هپایه همانند سازناهمبه این معنی که کل بند ؛استعمیمت

 عموماً،شوند اي که مبتدا واقع میپایههاي ناهمبند .کانون و غیره داشته باشد ،مبتدا اطالعیِ

در یونانی مدرن قبل از  ،براي مثال .هستند خود یساخت اطالعخاص از حالت  ۀداراي یک نشان

مثال از (کندمیآید و آنها را اسمی یک حرف تعریف می ،ستمبتدا ي کهپایۀ دختر ناهمبند 

:)2015(و همکاران  گین ون

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 بیکاري وجود دارد همه ما می

یا  1اسناديهاي مبتدا در قالب ساخت پایۀ دختر ناهمدر زبان فارسی نیز بندهاي 

:شود میظاهر )تر گروه اسمی پیچیده بیانی فنیبه(اصطالح مصدريهاي بهساخت صورت به

.دانندمیرا همه  دروغگو استافشین این که .الف)8

.دانندمیهمهراافشین بودندروغگو.ب

1.cleft
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.فهمیدیممارااندآمدهبیمارستانازها آنکهاین.الف)9

.فهمیدیمماراها آنآمدنبیمارستاناز.ب

هاي  اگرچه با محدودیت ،پذیر استنیز امکان پایۀ دختر ناهمبندهاي  سازيِانونیک

 انگاره پیشعموماًاي است که گونهاین بندها به ذاتیِ چراکه حالت اطالعیِ ،است همراهخاصی 

:توجه کنید )10(براي نمونه به مثالِ ؛شوند واقع می

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

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

وجود  1زبرزنجیريیا  صوريهیچ ابزار  ،شود میدیده  )10(هاي ه در مثالکطورهمان

)10(که در جمالت  اي نکته .کانونی کند)10(هايپایه را در مثال ندارد که بتواند بند ناهم

بند  سازيِو عدم کانون است2نماآن است که هر دو جمله داراي فعل واقعیت ،شود میدیده 

هاي  بین گزاره ارتباط .دارداین بندهاي وابسته  شتیِانگاپیش پایه ریشه در ویژگیِ ناهم

استگونهاینبهآنهاهايمتممو.)..وییدکردتأبود،سفأمتافعالی مانند فهمید،(نما  واقعیت

کهدرحالی،شود میواقعکانونفرض،پیشصورت به،کهاستاصلی)گزاره(بنداینهمیشهکه

در گفتمان 3گفتهاطالع  عموماًاست بلکه  هنگارا پیش ط صدقشر لحاظ بهتنهانهمتممیبند

د و اگر نکن نوعی نگرش گوینده را نسبت به متمم خود بیان میما بهنکه افعال واقعیتچرا.است

)جودمومتندروانگاشتهپیشدرواقعو(دسترسیقابلشنوندهبراي)متممی بند(این اطالع 

-معناییهايویژگیاین.بودخواهدمعنابیآنبهنسبتگویندهنگرشبیان،نباشد

که آنمگر،شود میآنهاشدنِکانونیقابلغیرموجبنما واقعیتافعالِهايمتممکاربردشناختی

:گیرندقراررقیبانگارةپیشیکباتقابلدرآنها

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

ماشینش این کهخاطربهنه/استکردهازاو بدگوییعلیشدکهناراحتاز این رضا.ب

است که  این مثال منظور آندر ، نیستکل این مثال بند مرکب (.ه استدزدیده شد

.)تواند دالیل دیگري نیز بسته به بافت داشته باشدرضا می بودنِناراحت

1. suprasegmental
2. factive verb
3. discourse given
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 که متضمنِ گیرد میدیگري قرار  ةنگارا بند متممی در تقابل با پیش )11(هايدر مثال

 سازيِکانونی، وجود نداشته باشد یرقیب انگارة پیشاگر هیچ  .شود مییدرون بند سازيِکانونی

نماید آن الزم به ذکر می)7(اي دیگر که در مورد مثال نکته.نیز ناممکن خواهد بودا هاین بند

 اي فعل اصلی نقش متمم ندارد و درواقع گزارةبر)متممی(پایه رسد بند ناهمنظر میاست که به

چه که پس آن.شود میسان علت براي آن مطرح است و بند بعدي به 1اصلی داراي فعل الزم

نوعی ریشه در شوند بهانگاشتی میهاي پیشنما داراي متممواقعیت برخی افعالِموجب آن به

افعال  شود میگونه که مشاهده بودن دارد که همانالزم یا متعدي لحاظ بهماهیت فعل اصلی 

.هستندنما در فارسی جزء افعال الزم واقعیت

افزودنی گیِپای بیرونی درناهم ساخت اطالعیِ-3-2

یا اسم بند اصلی  فعلِ ري نسبت به ماهیتحساسیت کمت پایۀ افزودنی ناهمبندهاي  ،کلی طورِ به

 مبتدا آزادانهتوانند میپایه ناهمبندهاياینموارداغلبِدر.دارند کند، اي که توصیف میهسته

مانند بندهاي  ،شوند همیشه مبتدا واقع می پایۀ افزودنی ناهمبرخی بندهاي .دنواقع شو یا کانون

ی داشتن تنها یالبته تعبیر مبتدا .داند نوعی جهانی می )1978(2که این رابطه را هایمنرطی، ش

داراينیز)5و هدفی 4علّییا (3ها بندهاي زمانیو در برخی زبان نیستی رطبندهاي شمختص 

6سازصحنهیابزارهایشوند میواقعمبتداکهپایۀ افزودنی ناهمبندهاي.هستندویژگیچنین

ازیهای بخشرِادزمانقیديِهايساختوشدهپیشینهايسازهتوان بهبراي مثال می، هستند

:کند میتغییرموضوعیچارچوبیامکانی-زمانیساختاردر آنها کهاشاره کردگفتمان

.]دیدم او را]که به خانه رسیدم درست بعد از آن[[.الف )12

.]شدناراحت]کردبديرفتاررضاکه خاطرآنبه[مادرم[.ب

که رسد چرا نظر میجالب توجه به یپایه موضوع پذیري برخی بندهاي ناهمنکانو امکان

، شد مطرحکه در مباحث پیشین نیز  و چنان دنشو مینگاره واقع ا پایه پیش بندهاي ناهم عموماً

پیداپذیري کانونقابلیتسختیبهو هستندانگارهپیش)دختر(متممی  ۀپای بندهاي ناهم

ولین ونکهگونههمان.است گفتمانبهو وابستهویژهزبانشدتبهنیزموضوعاین،دنکن می

1. intransitive
2. J. Haiman
3. temporal
4. reason
5. purpose
6. scene-setting
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و  پایۀ دختر ناهمبندهاياطالعیِوساختاريتمایزوجهترین مهم،داردمیبیان )2005:283(

 زمانِهم بند متممی در بند اصلی و ادغامِ گیريِهشامل درون ،اولیافزودنی آن است که

واحد است که نسبت به )مرکب(پیچیده  ةفرایند تشکیل یک گزاراین  ۀنتیجوستهاگزاره

که در  یهای ویژگی پایۀ افزودنی ناهمبندهاي .هاي خود حساس استمتمم شدنِه واقعانگارپیش

1رابطعنصرِیکواسطۀ بهآنها،دیگر سخنِبه  .ندارندرا گفته شد،  پایۀ دختر ناهممورد بندهاي 

که آننتیجه.دهندنمی تشکیل مرکب گزارةیکاز این رو،شوند؛می ضمیمهاصلیبندبه

یاندارديتأثیرآنهابیرونیِپذیريِکانونیرباصلیگزارةماهیتوآنهادرونیِساخت اطالعی

.بسیار کمی خواهد داشت تأثیرِل الاق

آزادانه و بی هیچ  پایۀ افزودنی ناهماي از بندهاي زیرمجموعه عنوانِ بهبندهاي موصولی 

تعبیروشوندکانونیتوانندمی)ب13(ساده  گرهاي گروه اسمیِ محدودیتی همانند توصیف

که این بندها با است  دیگريمشتركویژگیِاینوبودخواهدتقابلیعموماًآنهانهاییِ

:کانونی دارند ةسادگرهاي  توصیف

)استپوشیدهزردکالهکهمردينه(شناسمرا می که کاله آبی پوشیده استمردي آن .الف )13

)پوشآبینه(.شناسممیرازردپوشآن مرد.ب

:درونی ساخت اطالعیِ-3-3

خود را  اخت درونیِستوانند  بندهاي جمالت مرکب میدر اي که در آن عناصر وابسته  گستره

.آنها بستگی دارد گفتمانی و واژگانیِ-بیرونی، عوامل ساختاري اطالعیِ ساختمتجلی سازند به 

ساختاري و وابسته به گفتمان  هاي قطعیِ ها محدودیت معنی است که بسیاري از زبانآن این به 

و2وکاقیردر زبان تندرا ی ،براي مثال.کند وابسته اعمال می عناصرِ بر روي ساختار اطالعیِ

پایه و  بندهاي ناهم مامیِکانون براي ت آشکارِ ۀقطعی بر عدم استفاده از نشان یممنوعیت 3آگهم

و همکاران  گین ونمثال از (مشخص است )14(که در مثال ها وجود دارد، چنان بافت در تمام

)2015(:

14) *o lҒgha [nғ’a   ǹ   zҒ kғ-bɛ́ 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.’]

.فوفو را بخورم خواهدمیاو

1. connector
2. Tundra Yukaghir
3. Aghem
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.شده استآن  شدنِنادستوري موجبِ)پایه ناهم(بند متمم  سازيِکانونی، )14(در مثال 

این بند اصلی است که  ،معمول طورِ بهتوان چنین گفت که می موضوعاین  هدر توجی

البته این مورد .تواند شامل کانون شود پایه نمی وابسته یا ناهم پذیر است و بنابراین بخشِتصریح

؛ وجود داردادعا ناقض این هاي تجربی و مفهومیِ چراکه دالیلی در زمینه نیستهمیشه درست 

 ،شوند 1اطالعی انند باعث جابجاییِتو واژگانی و ساختاري می-که عوامل ساختی نخست آن

هایی  که زبان دوم آن.تصریح در بخش وابسته جاي گیرد نه در بند اصلیپدیدةاي که  گونهبه

مانند  ،شود میدر بندهاي وابسته ظاهر  ساخت اطالعیداريِ ها نشاند دارد که در آنوجو

توان استنباط  هاي دیگر می ون زبانکه از مطالعه پیرام پس چنان.3و آواتایم 2هاي کاریتیانا زبان

ریشه در  ویژه است و احتماالًدر بندهاي وابسته موضوعی زبان اطالعی ساختداريِ کرد، نشان

هاي  بندهاي متمم در زبان پذیريِقطعی در کانون وجود ممنوعیت.دارد4عوامل درزمانی

بند وابسته شامل کانون  ،لیلیبنا به هر د ،تندرایوکاگیر و آگهم باعث شده است که اگر گاهی

کل  ،و درنتیجهشود میبیان نشود و مینادیده گرفته 5فرومشخص صورت بهموضوعاین  ،شود

غیرمستقیم توسط دیگر ابزارهاي زبانی بیان  طور بهیا  ،شود میبند حوزه کانون درنظر گرفته 

درونی در بندهاي وابسته  اطالعیِ ساختهاي ظهورِ انواع شیوه ،هاي بعدي در بخش.شود می

.تفصیل شرح داده خواهد شدبه

دخترپایگیِهمنادرونی در یِساخت اطالع-3-3-1

بندهايدرساخت اطالعیداريِ نشانهازبانبرخیدر شد،بیاننیزپیشینقسمتکه در چنان

ساخت توانند داراي میپایه ناهمبندهايدیگرهاي زباندراما، استممنوعپایۀ دختر ناهم

:درونی باشند اطالعی

.استبرداشتهراهاپولافشینکهکند فکرمیعلی.لفا)15

؟برداشته است افشینکه  کند میفکرعلی  راچیزيچه.ˊالف

.استبرداشتهراهاپولافشینکهکند نمیفکرعلی.ب

است؟برداشتهافشینراچیزيکندکه چه نمیفکرعلی؟؟  .ˊب

1. informational reversal
2. Karitiana
3. Avatime
4. dachronic
5. underspecified
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 سازيِ سؤالیبا امکانِ موضوعتواند شامل تصریح شود و این  می)الف15(بند متممی در

 ،سازي داللت داردازي بر کانونیسسؤالیاز آنجا که .پذیر شده است آن امکان یک عنصر از درونِ

کامل هستند و  درونیِ ساخت اطالعیِدهد که بندهاي متممی در زبان فارسی داراي نشان می

15(ثالتوجه شود که م .بند اصلی کانونی واقع شوند عناصرِ سانِتوانند بهمیي آنها هاسازه

)گیرند میقرارنما واقعیتهايگزارهمقابلِدرکه(است1نما غیرواقعیت ةگزار ۀبرپای )الف

بندازاصلیتصریحِکهمعنااینبهدهند، میرااطالعیسازيِمعکوساجازةها هگزارگونهاین

.شود میمنتقلپایه ناهمبندبهاصلی

 ،شود میساخت اطالعیۀباعث تغییر رابط )ب15(دراصلیبندنفی بهکردنِاضافه

 شود میو باعث  گیرد میقرار  )کندمیفکر ن(شده اجبار بر روي فعل منفیکه کانون بهاي  هگونبه

یابد و بند درونه امکان کمتري می سازيِ سؤالیشود که در نتیجه  انگارهپیشکه بند متممی 

یا  ینف ۀواسطبند اصلی که به ةگزار معنایی و کاربرديِ ۀدهد که هرچه کفاین نشان می

واطالعیسازيِمعکوسامکانِرود،باالتر)نما افعال واقعیت(نوعی فعل خاص  کاربردنِبه

:یابد میکاهشاطالعی ساختآشکارِداريِ نشان

.رضا را دیده است،کند که علیمریم فکر می .الف)16

است؟دیدهعلیکهکند میفکرمریمراکسیچه؟؟.ˊالف

.برد را دزدماشینکهزدمداد.ب

برد؟دزدکهزديدادراچیزيچه؟؟.ˊب

.استخوشحالعلیدیدنازرضاکهفهمیدم.ج

.استخوشحالاودیدنازرضاکهفهمیديراکسی؟؟چه.ˊج

از نوع افعال فعل  در مثال الف، دنکن اشاره می )2008(3گلدبرگو 2که و امبریج چنان

:افعالی مانند ،)استواژه از درون متمم آنها مجاز که حرکت پرسشافعالی(است4واضح

 کهایم مواجه5بیاناما با افعال شیوة )16ب(مثالِدر.و امثال آناست گفت، معتقدفکرکرد،

)16ج(مثال دربارة.کرد زمزمه کرد، فریاد زد، ناله:مانند هستندبیان  حالت و شیوة دهندةنشان

نوع  جاییِجابه ،این افعال هستند دارندةبندي که دربردر.ستنما نیز فعل از نوع افعال واقعیت

 مستقیمِ ین مطرح کرد که این محدودیت نتیجۀتوان چن می.پذیر نیستخاصی از عناصر امکان

1. non-factive
2. B. Ambridge
3. A. E. Goldberg
4. bridge
5. manner of speaking
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انگاره هستند و فرض پیشپیش صورت بهنما  واقعیتعال افبندهاي متممیِست کهآن ا

پذیراي تصریح اصلی جمله )1هاي بازتابیشبسیار خاص مانند پرس تحت شرایط(توانند نمی

در عین حال  .آورد ها ممانعت به عمل میآن درونیِ یِساخت اطالعباشند و این در نتیجه از بیان 

که  ؛ا ثابت کردهاین گونه بند یکی از عناصرِ سازيِ سؤالیبلیتقا را با عدمِ موضوعتوان این  می

 دربارة)همان(رسد آنچه که گلدبرگ و امبریج نظر میبه .نمایان است )ج16(در مثال 

به همان شکل انگلیسی وجود  در زبان فارسی ،کنندافعال زبان انگلیسی مطرح می بنديِتقسیم

هریک از انواع افعال به یک اندازه  سازيِ سؤالیشیوة)16(هاي  چراکه در تمامی مثال ندارد،

 ۀدر هم)پایه ناهم(بند متممی  ،شود میمشاهده  )16(هاي که در مثال چنان.دنمایأنوس مینام

براساسِ هرچند که فعل ،)الف16(در مثال  ،پذیر باشدد کانونتوان یمنیادشده هاي  مثال

ي آن ها هتوان سازبنابراین میو ازنوع افعال واضح است )همان(ریج بگلدبرگ و ام بنديِتقسیم

به شکل  عموماًدر گفتار عادي و روزمره )الف 16(را مورد سؤال قرار داد، اما بند درونۀ جملۀ

:شود میزیر سؤالی 

مریم چی فکر میکنه؟.17

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

رضا رو کی دیده؟/علی کی رو دیده؟ .18

تر کانون ی دقیقعبارت بهي بند متممی مورد سؤال قرار گیرند و ها هی که سازدرصورت

و گیرد  به بند درونه صورت می)کندمریم فکر می(اطالع واقع شوند، تغییر توجه از بند اصلی

.بند درونه مورد توجه مخاطب است تنها بار اطالعیِ

واضح، افعالکه داراي (مذکورمتممیِبندهاي،نگارندگاننظرِبهکهشود میدآوریا

ساختتوانند میگفتارزباندرخصوص بهفارسیزباندر)هستند نما واقعیتوبیانشیوة

 لحاظ بهکهاست 2درجا سازيِپرسشی ةشیو دارايفارسیزبانچراکهباشند،داشتهدرونی

هايمثالدرهاي بازتابیپرسشبه نمونهبراي.هستند3هاي بازتابیپرسشهمانساخت شبیه 

:توجه کنید)19(

دیده؟رارضاکیکهکند میفکرمریم .لفا)19

دیده؟روکند که علی کیمیر فکمریم.ˊالف

1. echo-question
2. in situ
3. echo question
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برد؟چیودزدکهزديداد.ب

؟بردداد زدي که کی ماشین رو .ˊب

خوشحاله؟کیدیدنازرضاکهفهمیدي.ج

خوشحاله؟رضادیدنازکیکهفهمیدي.ˊج

،بیان شد زهاي متممی نیندب دربیرونی  ساخت اطالعیِگونه که در بخش همان،ضمناً

درصورت درونی خواهند بود ساخت اطالعیِدها داراي نگونه ب این زنی انگارة تقابلی پیشوجود:»

»؟رضا از دیدن مریم خوشحاله فهمیدي که

بند متممی درونی دراطالعیِ ساختبازنماییِ منظورِ بهها از آن  دیگري که زبان ةشیو

:است1دوربرد يِقلب نحو ،دنکن استفاده می

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

.استخریدهرضاکهکند میفکرمریمراکاله.ب

.استه کند رضا خریدمیاست که مریم فکر این کاله .پ

پ20(هاي در مثال و سازي بیرون کانونی منظورِ بهمتممی ندب از درونِ کالهواژة،)ب

 خوانشِتحتآندرستتعبیرمناسبِشرایطزیرا دار استنشانساختار این .کشیده شده است

:خواهد بود تقابلی

رضا خریده کندمیفکرمریمکههستکالهایننهکند که رضا پیرهن خریده است؟ مریم فکر می )21

.استخریدهرضاکهکند میفکرمریمراکالهنه/است 

اگر  ،استممنوعآنها متممیبندهايدردرونی اطالعیِ ساختبیانهایی که زباندر 

وبروزاجازة، شوند)گفتمانیدلیلهربهبنا(درونی ساخت اطالعیِدارايمذکوربندهاي

بیرونی  یقند داشت و در نتیجه کل آن بند به طرنخواهرادرونیاطالعیِ ساختاینبازنماییِ

ةساز خود شناختیِبردهاي کاراستداللبراساسِ شنونده  وگیرندمیقرار کانوندر جایگاه 

 هاي اسمیِگرهاي گروه توان در توصیفمیچنین فرآیندي را  .کند کانونی را رمزگشایی می

گر ا )22(، در جملۀ براي مثال .)2014و همکاران،  گین ون(پیچیده در انگلیسی مشاهده کرد

the“عبارت  گرِ توصیفقرار باشد red car”بگوییمکهبودخواهدغیرممکن،شودکانونی:

1. long distance scrambling
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22. *It was the red that I bought car.

the"متغیراینآندرکهساختاريازبایدلکهب red"بردهکاربهآنپیوستۀاسمیِباگروه

:کرداستفادهشود می

23. It was the red car that I bought.

the“تواند میکه در آن تعبیر ما از کانون هم  red car”هموباشدred"".ارسی نیز زبان ف

:شامل چنین فرایندي است

.قرمزه بود که خریدمماشین .الف)24

.قرمزه بود که ماشین خریدم⃰ .ب

افزودنی پایگیِناهمدرونی در  ساخت اطالعیِ-3-4

شوند و هرگز به میانگاره واقع پیشدر جایگاه افزودنی در عمل همیشه  پایۀ ناهم بندهاي

.باشندتوانند پذیراي تصریح اصلی ی داراي تصریح هستند، نمیتمماي که بندهاي مشیوه

بندهايدر مقایسه باکمتريبسیاربروزِ احتمالبندهاایندرونیِساخت اطالعیِبنابراین

.داردمتممی

.مریم از زهرا ناراحت شد چون او رفتار بدي با سارا داشت.الف )25

؟چه کسی را مریم از زهرا ناراحت شد چون با او رفتار بدي داشت⃰.ب

داشت؟کیبابديرفتارشد چون اومریم از زهرا ناراحت ؟؟ .پ

.که رضا مهمانی را ترك کرد خوشحال شد علی بعد از آن.الف )26

؟که او مهمانی را ترك کرد خوشحال شد چه کسی علی بعد از آن⃰.ب

؟که چه کسی مهمانی را ترك کرد خوشحال شد علی بعد از آن؟؟ .پ

ی درصورت،عادي و روزمره در گفتارِرسد که نظر میبه ،)الف 26و25(در جمالتی نظیر 

دهد کل بند درونه یا کل بند ترجیح می ،که مخاطب اطالعات بند درونه سؤالی داشته باشد

25(در جملۀبند درونه  مورد سؤال قراردادنِ دربارة،براي نمونه.مرکب را مورد سؤال قرار دهد

:زبر را مطرح کرد هاي پرسشیِتوان صورتمی)الف

مریم از چی ناراحت شد؟.27

چرا مریم از زهرا ناراحت شد؟.28

:نمایندتر میزیر مصطلح هاي پرسشیِنیز صورت)الف25(هاي در مورد مثال
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رضا از چی خوشحال شد؟/از چی رضا خوشحال شد.29

:یا با استفاده از فعل دیگر

رضا از رفتن کی خوشحال شد؟.30

بندهاي قیدي که نوعی  آن است که شود میدیده  )26و25(هاي در مثال اي که هتنک

توان  ی نمیعبارت بهدرونی باشند یا  ساخت اطالعیِتوانند داراي از بندهاي افزودنی هستند نمی

 طریقِاین عناصر به سازيِ سؤالیتنها راه.ال قرار دادؤآنها را مورد س هاي درونیِیک از سازههیچ

.استبه بافت شدت وابسته به موضوعانعکاسی یا درجاست که این

ریشه در مفهومی دارد که از زمان  پایهناهمبندهاي  بارةشده درمطرحهاي محدودیت

شامل  ،کند که راس بیان می یهای جزیره .اند معروف 2ايهاي جزیره به محدودیت )1967(1راس

هر  کشیدنِبیرون ،هاهاي این جزیره محدودیت موجبِکه به ،شوند تمامی بندهاي افزودنی می

.انجامدمی هاآن)یا غیر قابل قبول بودن(شدن سازه به نادستوري

کافی براي  توصیفیِ اطالعات آوردنِتحدیدي در گفتمان فراهم بندهاي موصولیِ ۀوظیف

آنها باید داراي ابزار  ،براي دستیابی به این منظور .دشوواضح شناسایی  طور بهمرجع است که 

بین گوینده و  زمینۀ مشتركاز قبل بخشی از )کند گوینده فرض می(توصیفی باشند که 

 ةتوانند یک محدود نمی عموماًتحدیدي  که بندهاي موصولیِ شود مینتیجه آن  .شنونده است

ی ارتعب به؛معنادار رمزگذاري شود صورت بهد د که در آن تصریح بتواندهنتشکیل را نحوي 

 موصولیِ شده از بندارائه مل در تعریفأبا قدري ت.توانند میزبان کانون جمله باشندنمی،دیگر

اگر عنصر کانونی به این صورت که،شود میآن مشخص  سازيِعدم کانون دلیلِ ،تحدیدي

اصلی خود را که  ۀد وظیفتوانمیاین بند ن ،بند تحدیدي قرار گیرددر)داراي ارزش تصریح(

.داشته باشد ،است)مورد توصیفاي  هاسم هست(کمک به شناسایی مرجع 

توانند محدودة مناسبی براي مبتداهاي تقابلی باشند،  به همین شیوه این بندها نمی

ایجاد آنها بیانگري و باز هم خللی در انجام وظیفۀ  شوند می)مخاطب(چراکه باعث تغییر توجه 

درونی باشند، پس  ساخت اطالعیِداراي توانند این بندها نمیکه  پس نتیجه آن        .کنند می

.توانند مورد سؤال قرار گیرند ي آنها نمیها هساز

.کناري است صحبت کرد مریم با مردي که صاحب خانۀ.الف )31

مریم با مردي که صاحب چه چیزي است صحبت کرد؟؟؟ .ب

کناري است چه کرد؟ ب خانۀ؟؟ مریم با مردي که صاح.پ

1. J. R. Ross
2. Islands restriction
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اطالعات  دربارةسؤالی ی که درصورتالف  شنونده پس از شنیدن جملۀ)31(در مثال 

 صورت بهرا  اي سازه)تواندسختی مییا حداقل به(تواند شده در بند درونه داشته باشد نمیمطرح

:دهد کل بند درونه را مورد سؤال قرار می عموماًدر این باره،.مورد پرسش واقع دهد مجزا

مریم با کی صحبت کرد؟.32

:دهدرا مورد سؤال قرار می جملۀ مرکبیا کل 

مریم چه کار کرد؟.33

:شده نیز، بندهاي مذکور نادستوري هستندوجود گروه یا عبارت مبتداسازي درصورت

.شناسم من آن مردي که آن خانه را خریده است می.الف)34

.شناسمآن خانه را من آن مردي که خریده است می⃰ .ب

پذیر شده، تحت شرایط خاصی امکان هاي مطرحها تخطی از محدودیت در برخی زبان

:2007، شیر ارتشیکك .ر(.نمایداطناب سخن توضیح بیشتري ضروري نمی دلیلِاما به.است

)1،2002:69و شیموجو 162

گیرينتیجه-4

هاي مختلف به عوامل و فرایندهاي زیادي  آن در سازه توزیعِ و چگونگیِ اطالعی ساختبازنماییِ

دارند، چراکه ریشه یک زبان  هاي دستوريِ وابسته است که بسیاري از آنها در محدودیت

تواند در  مقدار اطالعی که می ،پژوهش حاضر هاي پیشینِ شده در قسمتمطرح مطالبِبراساسِ 

هاي مختلف براي توزیع صحیح اطالع از  یک جمله پردازش شود محدود است و دستور زبان

که  چنان ،یک واحد اطالعی عنوانِ بهجمالت مرکب  دربارة.گیرند ابزارهاي مختلفی بهره می

رد که در انواع میان آوهایی صحبت به توان از محدودیت میمورد بحث و بررسی قرار گرفت، 

 ،براي نمونه.کنند ایفاي نقش می ،چه از نوع دختر و چه از نوع افزودنی ،پایه هاي ناهم ساخت

 در تعیین مقولۀ)متممی یا موصولی(ماهیت فعل در بند اصلی و همچنین نوع بند درونه 

توان  می حاضر را هاي پژوهشِ یافته.استگذار تأثیربند درونه .)..مبتدا، کانون و(اطالعی 

:ی کلی در موارد زیر خالصه کردصورت به

دهند که در تشکیل نحوي  ةیک محدودتوانند  نمی عموماًتحدیدي  بندهاي موصولیِ-

توانند میزبان کانون آنها نمی، ی دیگرعبارت به؛معنادار رمزگذاري شود صورت بهآن تصریح بتواند 

1. M.Shimojo
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بند تحدیدي قرار در)داراي ارزش تصریح(اگر عنصر کانونی به این صورت که.جمله باشند

مورد ايِ هاسم هست(مرجع  خود را که کمک به شناساییِ اصلیِ ۀتواند وظیفمیاین بند ن ،گیرد

.داشته باشد ،است)توصیف

توانند محدودة مناسبی براي مبتداهاي تقابلی باشند،  نمیهمچنین بندهاي موصولی -

ایجاد و باز هم خللی در انجام وظیفۀ بیانگري آنها  شوند می)مخاطب(راکه باعث تغییر توجه چ

ي آنها ها هدرونی باشند، پس ساز ساخت اطالعیِداراي توانند این بندها نمیو  شود می

.توانند مورد سؤال قرار گیرند نمی

 ساخت اطالعیِتوانند داراي بندهاي قیدي که نوعی از بندهاي افزودنی هستند نمی-

تنها .ال قرار دادؤآنها را مورد س هاي درونیِیک از سازهتوان هیچ ی نمیعبارت بهدرونی باشند یا 

به شدت وابسته به موضوعانعکاسی یا درجاست که این  طریقِاین عناصر به سازي سؤالیراه

.استبافت 

هاي کامل هستند و سازه درونیِ ساخت اطالعیِبندهاي متممی در زبان فارسی داراي -

.کانونی واقع شوند اصلیِ بند عناصرِ سانِتوانند بهمیآنها 

ویژهبهفارسیزباندر، نما هستند واقعیتوبیانشیوهکه داراي افعالِمتممیبندهاي-

 ةشیو دارايفارسیزبانچراکهباشند،داشتهدرونیساختتوانند میگفتارزباندر

.هستندهاي بازتابیپرسشساخت شبیه همان لحاظ بهکهاست درجا سازيِپرسشی

،بیان شد زهاي متممی نیندب دربیرونی  اطالعیِ ساختگونه که در بخش همان-

درونی خواهند بود ساخت اطالعیِداراي  ي متممیدهانبزنی انگارة تقابلی پیشوجود  درصورت.
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