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Abstract
Mostly, several formal structures could be used to express a specific proposition. In fact,
under different communicative circumstances, speakers choose a grammatical structure
among different ones with the same proposition to express their idea. Different factors could
affect such choice and in this research, we examine whether information structure has any
effect on this matter. Generally, information structure focuses on studying paired sentences
which are semantically identical, but not grammatically or pragmatically. One kind is
multiple argument realization, in which a verb appears with its arguments in diverse formal
structures with a single meaning. Therefore, we have analyzed some multiple argument
realizations of two argument verbs in Persian based on the theory of information structure
introduced by Lambrecht (1994). The data consisting of around 150 sentences in 50 multiple
realizations, have been collected from a few Iranian newspapers and then studied in
accordance with the mental states of the interlocutors and pragmatic relations, topic and
focus. The analysis showed that the mental representation of discourse referents, pragmatic
articulation of sentences along with different focus structures have an impact on shaping and
using this kind of realization. Moreover, it has been found that processes such as preposition
and topic promotion play an important role in this matter.
Keywords: information structure, identifiability, topic, focus structure, multiple argument
realization.
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مقالة پژوهشی

بررسی نقش ساخت اطّالع در بهکارگیری بازنمایی موضوعی متعدّد در زبان فارسی
بهاره بهمردی شریفآباد ،1علی افخمی

2

 -9دانشجوی دکتری زبانشناسی همگانی ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران -2 .استاد گروه زبانشناسی،
دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
دریافت9411/91/2 :

پذیرش9211/2/22 :

چکیده
گویشوران به طور معمول برای بیان یک گزارة مشخّص ،در هر موقعیت ارتباطی میتوانند از بین چندین صورت زبانی با معناای
گزارهای یکسان ،یکی را برگزینند .عوامل متفاوتی میتوانند روی این گزینش تأثیر بگذارند .هدف پژوهش حاضر ،بررسی نقاش
یکی از این عوامل ،یعنی ساخت اطّالع است .ساخت اطّالع روی مقایسۀ جملههایی متمرکز شده که از لحاظ معنایی برابر ،اماا از
نظر صوری و کاربردشناختی متفاوت هستند .نمونهای از چنین جملههایی ،بازنمایی موضوعی متعادد اسات کاه در نن ععلای باا
موضوعهایش در ساختهای زبانی متفاوتی با معنای گزارهای یکسان تظاهر مییابد؛ از این رو ،در این مقالاه باا هادف بررسای
نقش ساخت اطّالع در بهکارگیری این نوع بازنمایی در زبان عارسی ،نمونههایی از نن بر اساا

تعریا

لِاوین و رپپواورتهُاواو

( )2117و نیز نظریۀ لَمبرِکت ( )9112مطالعاه شادند .در ابتادا ،نموناههاا باه طاور تداادعی از متاون مطبوعااتیِ روزناماههاای
کثیراالنتشار داخل کشور استخراج شدند ،سوس ( )971جملۀ موجود در ( )71نمونه با توجاه باه رواباک کاربردشاناختی مبتادا -
کانون و وضعیت بازنمایی مدداقهای کالم تجزیه و تحلیل شدند .نتایج تحلیل نشان دادند که میازان تشاخیصپاذیری و ععاال
بودن مدداقهای مبتدایی و نوع ساخت کانونی در ایجاد بازنمایی موضوعی تأثیرگذارناد؛ همچناین ،تاأثیر عراینادهایی همچاون
پیشایندسازی و ارتقاء مبتدا در این نوع بازنمایی مشاهده شد.
کلیدواژهها :ساخت اطّالع ،تشخیصپذیری ،مبتدا ،ساخت کانونی ،بازنمایی موضوعی متعدد.

استناد :بهمردی شری نباد ،بهاره؛ اعخمی ،علی ( .)9411بررسی نقش ساخت اطّالع در بهکارگیری بازنماایی موضاوعی متعادد در زباان
عارسی .عدلنامۀ مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران.22-91 ،)44( 1 ،
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 -1مقدّمه
بررسی ساخت اطّالع 9در جمله ساابقهای طاوالنی دارد و باه مطالعاات زباانشناساان مکتاپ پارا
بازمیگردد (عیربا  .)252 :9122 ،2ساخت اطّالع همواره مورد توجه زبانشناساان متعاددی همچاون
هالیدی ،)9125( 4پرینس ،)9129( 2گیون ،)9122( 7وپلدووی ،)9111( 2لَمبرِکت )9112( 5بوده که هار
یک با رویکردهای زبانی متفاوتی نن را بررسی کردهاند و تعریا

خاصای از مفااهیم متفااوت و گااه

مشابه در رابطه با ساخت اطّالع مطرح کردهاند ،اما به طور کلّی میتوان گفت که ساخت اطّالع رابطاۀ
بین ساخت جملهها و باعتهای زبانی یا عرازبانیای را بررسی میکند که جملاههاا در ننهاا باه کاار
میروند.
لَمبرکت توصیفی جامع از رابطۀ بین سااخت صاوری جملاههاا و موقعیاتهاای ارتبااطیای کاه
جمالت در ننها به کار میروند ،ارائه میکند .او ساخت اطّالع را باهمثاباۀ بخشای از دساتور زباان و
البتّه عاملی تعیینکننده در ساخت صوری جمله و بخشی از دستور جمله در نظر میگیارد کاه در نن،
گزارهها 2بهمنزلۀ بازنمایی مفهومیِ وقایع جاری در قالپ ساختهای واژگانی -دستوری 1مختلفی بیاان
میشوند؛ سوس چنین ساختهایی بهوسیلۀ مشارکین در کالم و بر اسا

وضعیت ذهنی مشاارکین در

باعت کالمی مفروض ،به کار برده و نیز تعبیر میشوند (لَمبرکت .)7-4 :9112 ،وی بر این باور استوار
است که گوینده بر اسا

عرضیات خود دربارة وضعیت داناش و هوشایاری مخاطاپ در زماان ادای

پارهگفتار ،یک ساخت زبانی را از میان ساختهای متنوعی که در اختیار دارد ،برای بیان گازارة ماورد
نظرش به کار میبرد .دیدگاه وی به دستور جمله و چگونگی توزیاع اطّاالع در نن ،نغاازگر طیفای از
مطالعات جدید در بین زبانشناسان ایرانی و غیر ایرانی بوده که در ایان بخاش باه اختداار برخای از
ننها معرّعی میشود.
وارد و بیرنر )2112( 91بیان میکنند که یکی از عوامل اصلیای که در پیوستگی یک گفتمان ساهیم
1. information structure
2. J. Firbas
3. M. A. K. Halliday
4. E. Prince
5. T. Givón
6. E. Vallduvi
7. K. Lambrecht
8. propositions
9. lexico-grammatical
10. G. Ward & B. Birner
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است ،وجود حلقههای اطّالعاتی بین پارهگفتار حاضر و باعات قبلای اسات .ایان حلقاههاا پاردازش
گفتمان را برای شنونده نسانتر میکنند؛ زیرا به مخاطاپ ایان امکاان را مایدهناد تاا روابطای مانناد
هممرجع بودن عناصر گفتمانی را ایجاد و ردیابی کند؛ از سوی دیگر ،گوینده نیاز از طیا
ساختارهای نامتعارف نحوی 9استفاده میکند تا وضعیت اطّالعیِ عناصر مختلا

وسایعی از

درون یاک گازاره را

نشانهگذاری کند؛ سوس ،انتخاب هر یک از ساختارها بهوسایلۀ گویناده باعام مایشاود کاه جریاان
اطّالعیِ گفتمان ساخته شود.
لِوین و رپپوورتهُواو )2117( 2در مطالعۀ خود روی ارتباا باین معناشناسای واژگاانی و سااخت
موضوعی درمورد مالحظات مربو به بستهبندی اطّالعات هم صحبت میکنند و معتقدند که سااخت
اطّالع و وزن سازههای جمله در انتخاب هر یک از گزینههای بازنمایی موضوعی نقش دارند .در انتهاا
اشاره میکنند که عرایندهایی همچون اسنادیسازی ،4مبتداسازی و جاباهجاایی باه چا

عراینادهایی

هستند که بدون تغییر در شرایک صدق معنای جملههاا ،باعام ترتیاپ متفااوت و متنااوب ساازههاا
میشوند.
مدرسی ( )9422معتقد است در زبان عارسی از ابزارهای نحاوی ،صارعی و نوایای بارای سااخت
اطّالع استفاده میشود که البتّه این ابزارهاا از توزیاع براباری در بازنماایی سااخت اطّاالع برخاوردار
نیستند؛ اعزون بر این ،الگوهای متفاوت در بازنمایی ساخت اطّالع بهالزام با یکدیگر همپوشی ندارناد؛
همچنین ،وقتی تکیۀ کانونی 2در پایان جمله یا انتهای گروه نحوی باشد ،سااخت اطّاالع پاارهگفتارهاا
دارای روابک مبتدا  -کانون اسات و مداداقهاای تشاخیصپاذیر 7باه طاور معماول بادون تکیاه و
مدداقهای تشخیصناپذیر 2با تکیه تظاهر مییابند .بیشتر عناصری که در جایگاه مبتدا قرار میگیرناد،
صورتهای صفر و ضمایر هستند که بیشتر مدداقهای معرعهاند و بیشتر مدداقهای نکره در قلمارو
کانون به کار میروند .مدرسی ( )272 :9422معیاار ساه درجاهای (ععاال ،نیماهععاال 5و غیار ععاال)
لمبرکت درمورد وضعیت ععال بودن مدداقها را بدین گونه تعدیل مایکناد کاه درجاۀ چهاارمی باا
عنوان کامالً ععال را به این پیوستار میاعزاید .عناصر کامالً ععال از نظر او همان صورتهاای ضامیری
1. non-canonical syntactic constructions
2. B. Levin & M. Rappaport Hovav
3. clefting
4. focal stress
5. identifiable
6. non-identifiable
7. semi-active
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صفر هستند که در جایگاه مبتدا تظاهر مییابند.
گوهری ( )9412یادنور میشود ،در ساخت اطّالع مسئله این است که در موقعیت خاصای از باین
چندین صورت زبانی با معناای گازارهای 9و تحلیلای 2مشاابه ،کادام صاورت زباانی باهجاا و کادام
نابهجاست .وی کوشیده است برخی پیامدهای عملی نظریۀ ساخت اطّالع برای ترجمه را تبیین کناد و
نتایج به دست نمده نشان دادند که لزوم نموزش مباحم ساخت اطّالع به زباننماوزان و متارجمین در
حوزة صرف بیشتر احسا

میشود تا در حوزة نحو ،زیرا ترجمۀ تحاتاللّفظای صاورتهاای زباانی

بهویژه در حوزة صرف منجر به تولید صورتی نابهجا میشود ،اما در حوزة نحو ممکن است باه تولیاد
ساختی بهجا بینجامد .اعزون بر این ،مترجمین برای ارائۀ ترجمهای با ارزش نقشایِ برابار باه نماوزش
صوری ساخت اطّالع نیاز دارند.
طبیپزاده ( )9414در مطالعۀ خود راهی برای تشخیص تمایز بین دو تنااوب «نغاازی /4ساببی» و
«معلوم /مجهول» در زبان عارسی ارائه کرده است .اولی را میتوان همراه با قید «خودبهخاود» و دومای
را با «عمداً» به کار برد؛ گاه نیز الزم است با تغییار عاعال جملاه و اساتفاده از گاروه حارفاضااعهای
«توسکِ» نوع دوم را متمایز ساخت .برای گروه اول میتوان جمالت «هوا خود به خود سارد شاد ».یاا
«در خود به خود بااز شاد ».و بارای گاروه دوم جملاۀ «جنگال عماداً نتاش زده شاد» را بیاان کارد
(طبیپزاده .)22 :9414 ،اعزون بر این ،اگر بتوان ععل «شدن» را بدون تغییر معناای جملاه باه «باودن/
استن» تبدیل کرد ،نن وقت حتماً جملۀَ نغازی است ،مانند دو جملۀ «ماشاین روشان شاد» و «ماشاین
روشن است» (طبیپزاده.)22 :9414 ،
خرمایی و عباسی ( )9414رابطۀ میان مبتدا و پیشانگارة موضوعیت 2را بر اسا

نظریاۀ لمبرکات

در زبان عارسی بررسی کرده و دریاعتند که پیشانگارة موضوعیت انواعی دارد و مقولاهای یاکدسات
نیست ،بدین صورت که میزان مورد بحم بودن یا کانون توجه بودنِ ساازة مبتداساازیشاده ،همیشاه
یکسان نیست و بسته به متنی که در نن ظاهر میشود ،این میزان میتواند متغیر باشد .اعازون بار ایان،
باور دارند که در همۀ جایگاههای مقیا
بدین معنی که هرچه در این مقیا

پذیرعتگی مبتداها 7شااهد پایشانگاارة موضاوعیت نیساتیم؛

به سمت پایین حرکت میکنیم ،نهتنهاا امکاان وقاوع مبتداساازی
1. propositional meaning
2. analytical
3. inchoative
4. topicality presupposition
5. the topic acceptability scale
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کمتر میشود؛ بلکه احتمال وجود موضوعیت زیاد نیز کمتر میشود .درواقاع ،در ایان مقیاا

از یاک

سطح به پایینتر ننچه روی میدهد ،پیشنوری کانون 9است و ناه مبتداساازی؛ باه بیاان دیگار ،ننهاا
مقیا

ارائه شده بهوسیلۀ لمبرکت را بدین گونه اصالح میکنند که مدداقهای ععاال و نیماهععاال را

سازههای مبتداسازیشده و مدداقهای غیر ععال و تشخیصناپذیر را سازههاای کاانونی پیشایندشاده
در نظر میگیرند.
شجاعی و کریمیدوستان ( )9412نشان میدهند که عواملی ورای ویژگیهای واژگانی ععل نقشای
در تعیین ساخت موضوعی ععل و شرکت نن در تناوب ساببی ایفاا مایکنناد .از جملاه ایان عوامال
میتوان به ویژگی معنایی موضوعهای ععل ،سازههای غیر موضاوعی و داناش دایارةالمعاارعی کاه در
سطح بازنمون منطقی در تعامل هستند ،اشاره کرد؛ همچنین ،باید به سطوح باالتر از گروه ععلی ،یعنای
جمله و باعت زبانی نیز توجه داشت.
لِوین ( )2197تناوبهای مفعول غیر مستقیم 2و سببی را مطالعه و نقش عوامل معنایی  -کااربردی
را در استفاده از این تناوبها بررسی کرده است .او معتقد اسات کاه اعازون بار مالحظاات نحاوی و
معنایی باید مالحظات مربو به ساخت اطّالع و وزن سازههای جمله را نیز در مطالعۀ تناوب مفعاول
غیر مستقیم در نظر گرعت .وی همچنین دریاعت که اصول همکاری گرایس نقاش مهمای در کااربرد
تناوبهای سببی ایفا میکنند.
4

عرناندز-وست و وپنولین ( )2192با بهرهگیری از ترکیبی از نظریهها ساخت اطّالع در زبان گفتاار
را بررسی کردهاند .این مجموعه مقاالت بیشتر روی زبانهای غیر هندواروپایی 2و بهویاژه نماازونیای
متمرکز است که رابطۀ خویشاوندی ندارند .این پژوهشها شامل رویکردهای نظری به ساخت اطّاالع
و ارتبا ساخت اطّالع و اجزای گفتمانی 7یا روابک و برخوردهای زبانی 2هستند.
صادقی( )9412تحقّق نواییِ درجات کهنگیِ اطّالع در نظام نهنگ زباان عارسای را بررسای کارده
است .صادقی ( )2191ساخت نهنگ در زبان عارسی را شامل دو سطح سلسلهمراتبی نوایی میداند که
عبارتاند از گروه تکیهای 5و گروه نهنگ .2وی دریاعت که درجۀ کهنگی یک سازة اطّالعی ،رابطاهای
1. focus preposing
2. dative alternation
3 .M. M. J. Fernandez-Vest & R. D. Van Valin
4. non-Indo-European languages
5. discourse particles
6. language contacts
7. accentual phrase
8. intonational phrase
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معکو

با دامنۀ زیروبمی یا سطح ارتفاع قلّۀ نن سازه دارد؛ بدین معنی که دامنۀ زیروبمای یاک ساازة

اطّالعی با اعزایش میزان کهنگی نن ،کاهش مییابد؛ به بیان دیگر ،اطّالع نو با بیشترین دامناۀ زیروبمای
یا باالترین سطح ارتفاع قلّه و اطّالع کهنه با پایینتارین ساطح ارتفااع قلّاه تظااهر ماییاباد؛ بناابراین،
مهمترین همبستۀ نهنگیِ اطّالع کهنه در زبان عارسی کاهش سطح ارتفااع قلّاۀ تکیاۀ زیروبمای اسات.
شایان ذکر است که لمبرکت ( )9112نیز دستهبندی خود از درجات کهنگی را در قالپ عناصار ععاال،
نیمهععال و غیر ععال ارائه کرده است ،ولی از نقطهنظر نوایی به اختدار به سازههای مربو باه اطّاالع
کهنه پرداخته است؛ بنابراین صادقی ( )9412حداقل از منظر زباان عارسای زاویاۀ جدیادی باه نظریاۀ
پیشین میاعزاید.
همانطور که مشاهده میشود ،در پژوهشهای پیشاین تاأثیر مالحظاات کالمای بار تنااوبهاای
موضوعی و /یا بازنمایی موضوعی متعدد 9کمتر بررسی شده؛ بنابراین در نوشتار پیش رو ساعی شاده،
نمونههایی از بازنمایی موضوعی متعدد در زباان عارسای بار اساا
( )9112بررسی شوند تا تأثیر نقش عوامل مختل

نظریاۀ سااخت اطّاالع لَمبرِکات

اطّالعی در تولیدشان مشخّص شود؛ از ایان رو ،در

ادامه به اختدار چارچوب نظریۀ ساخت اطّالع لَمبرِکت و نیز تعری

مورد نظر از بازنمایی موضاوعی

متعدد توضیح داده میشود؛ سوس ،تحلیلی توصیفی از دادهها ارائاه خواهاد شاد تاا در نهایات بتاوان
رابطۀ بین ساخت اطّالع و کاربرد این نوع بازنماییها را مشخّص کرد.
 -2نظریة ساخت اطّالع لمبرکت
نظریۀ لمبرکت بر این باور استوار است که گوینده با در نظر گرعتن وضعیت اطّالعی سازههاای جملاه
در ذهن مخاطپ ،ساختاری خاص با ویژگیهای صوری معین را برمیگزیند تا هم بتواند امر برقاراری
ارتبا را نسانتر کند و هم گزارة مشخّدی را به بهترین شکل ممکن در قالپ یک جمله باه مخاطاپ
انتقال دهد .لَمبرکت تأکید میکند که اطّالع حاصل از یک پارهگفتار ،متفاوت از معنی نن عبارت اسات
(لمبرکت.)22-21 :9112 ،
او در این نظریه از دو اصطالح پیشانگاره 2و تدریح 4به ترتیاپ بارای اشااره باه اطّاالع کهناه و
اطّالع نو استفاده میکند .پیشانگاره عبارت است از مجموعهای از گزارهها کاه در جملاۀ دارای نماود
واژی  -دستوری هستند و گوینده عرض میکند که مخاطپ ننها را از قبال مایداناد .ایان گازارههاا
1. multiple argument realization
2. presupposition
3. assertion
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بخشی از دانش مخاطپ هستند که در حین ادای جملاه از ساوی گویناده بادیهی عارض مایشاوند
(لمبرکت .)72 :9112 ،تدریح عبارت است از گزارهای که بهوسیلۀ جملهای بیان مایشاود کاه انتظاار
میرود مخاطپ پس از شنیدنش ،نن را بداند یا بدیهی عرض کند .در بیان تدریح ،گوینده گازارهای را
بیان میکند که از یک سو بیانگر وضعیتی خاص اسات و از دیگرساو عرضایات او درباارة وضاعیت
ذهنی مخاطپ را نشان میدهد .برای درک بهتر دو مفهوم پیشانگاره و تداریح باه مثاال زیار توجاه
کنید:
?1) Q: Where did you go last night
A: I went to the movies.

در مثال باال ،از پرسش این پیشانگاره حاصل میشود که دیشپ مخاطپ به جایی رعته اسات و از
پاسخ پرسش این تدریح به دست مینید که مخاطپ به دیدن عیلم رعته است (لمبرکت.)25 :9112 ،
 -1-2بازنمایی ذهنی مصادیق کالمی9

لمبرکت مجموعۀ بازنمودهایی را مفاروض مایداناد کاه باین گویناده و شانونده مشاترک هساتند و
مدداقهای مشترک کالم نامیده میشوند .مدداقها میتوانند اشیاء باشند یا گزارهها ،اماا محماولهاا

2

نمیتوانند بیانگر مدادیق باشند؛ به بیان دیگر ،محمولها به طور کلّی مدداق کالمی ندارند؛ در واقاع
بین مدادیق رابطه برقرار میکنند یا ویژگیهای ننها را تعیین میکنند .باید توجه داشت کاه مداادیق
کالمی در زبان به طور معمولً به صورت موضوع ععلها تظااهر ماییابناد؛ مقولاههاای نحاوی مانناد
گروههای اسمی ،ضمیرها ،بندهای پیرو زماندار و بیزمان ،گروههای قیدی و ...نیز میتوانند مداادیق
کالمی اعم از اشیاء یا گزارهها را بیان کنند .دو مفهوم تشخیصپذیری 4و میازان ععاال باودن 2در ایان
رابطه مطرح شدهاند که در ادامه به ننها پرداخته میشود.
 -1-1-2تشخیصپذیری (قابلیت شناسایی)

لمبرکت عناصری را تشخیصپذیر مینامد که گوینده عرض میکند مدداقشان پیشتر در کاالم ععاال
شده است و شنونده میتواند مدداق ننها را تشخیص دهد؛ در حالی که چنین چیازی بارای عناصار
تشخیصناپذیر ممکن نیست؛ به بیان دیگر ،مدداق تشخیصپذیر هم برای گوینده و هم برای شنونده
1. mental representation of discourse referents
2. predicate
3. identifiability
4. activation
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نشنا است؛ ولی مدداق تشخیصناپذیر عقک برای گوینده نشنا اسات (لمبرکات .)52-55 :9112 ،الزم
است گفته شود که وی قائل به وجود یک طرحواره 9یا قالپ 2شناختی در ذهن مشارکین کاالم اسات
که مدداقهای گروه اسمی از راه نن تشخیصپاذیر مایشاوند .عیلماور ( )999 :9122ایان قالاپ را
نظامی از مفاهیمِ در ارتبا با یکدیگر میداند که برای درک هر یک از ننها باید کلّ سااختاری کاه در
نن قرار دارند ،درک شود .زمانی که یکی از این مفاهیم در کالم معرّعی شود ،سایر مفاهیم مرتبک باا نن
نیز به طور خودکار ععال میشوند و در دستر

قرار میگیرند.

لمبرکت به پیروی از چی  )41 :9152( 4بیان میکند که تشخیصپذیرترین گاروههاای اسامی بار
مدداقهای منحدربهعردی در عالم مقال 2داللت دارند که مشارکین کالم به راحتی قادر باه شناساایی
ننها هستند؛ مانند اسمهای خاص یا گروههای اسمی .اسمهای عام نیز درجۀ بااالی تشاخیصپاذیری
دارند؛ زیرا مخاطپ با شناسایی طبقۀ موجودیتهایی که نن اسم به نن داللت دارد ،مایتواناد مداداق
نن را تشخیص دهد .در کنار اسمهای خاص و عام ،میتوان به عبارتهای اشارهای و ارجاعی 7و نیاز
عبارتهایی که رابطۀ مالکیت را نشان میدهند ،بهمثابۀ گروههای اسامی تشاخیصپاذیر اشااره کارد.
همانند تشخیصپذیری ،برای تشخیصناپذیری یک مدداق در کالم نیز میتاوان درجااتی را در نظار
گرعت .لمبرکت به پیروی از پرینس ( )242 :9129مدداقهای تشخیصناپذیر را کامالً نو 2مایناماد و
ننها را به دو گروه باتکیهگاه 5و بیتکیهگاه 2تقسیم میکند .مدداقهای باتکیهگاه با اتّکا به یک گاروه
اسمی دیگر در کالم تشخیصپذیرتر از مدداقهای بیتکیهگاه هستند.
 -2-1-2میزان فعال بودن

گویشوران برای برقراری ارتبا نهتنها زمینه و دانش مشترک باید داشته باشند ،بلکه دسترسی باه ایان
دانش باید برای ننها نسان باشد .اعراد در هنگام صحبت کردن عقک مقدار ناچیزی از اطّالعاات ذهنای
را ععال میسازند که مدداقهای این اطّالعات میتوانند یکی از سه وضعیت ععال ،نیماهععاال و غیار
ععال را داشته باشند .مدداق ععال مدداقی است که بهوسیلۀ گوینده به تازگی در کاالم باه کاار بارده
1. scheme
2. frame
3. W. Chafe
4. universe of discourse
5. anaphoric
6. brand new
7. anchored
8. unanchored
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شده و در نن لحظۀ مشخّص در کانون هوشیاری و توجه مخاطاپ قارار دارد (لمبرکات.)12 :9112 ،
عبارتهایی که مدداق ععال دارند ،در بخش های مختلا

زباان ازجملاه صارف ،نحاو و ناوا نماود

متفاوتی خواهند داشت.
مدداق نیمهععال یا دستر پذیر ،9مدداقی است که مخاطپ از نن نگاهی دارد ،اما در زمان تولیاد
پارهگفتار در هوشیاری جانبی مخاطپ قرار دارد ،یعنی در کانون توجه او نیست .لمبرکت مدداقهاای
نیمهععال را به ترتیپ به سه گروه نیمهععال متنی ،2استنباطی 4و موقعیتی 2تقسیم میکند .وی گروه اول
را منطبق بر عالم درونمتنی و گروه سوم را منطبق بر عالم برونمتنی میداند و معتقد اسات کاه گاروه
دوم از راه باعت زبانی و باعت عرا زبانشناختی قابل دسترسی است .مدداقهای غیر ععال مدداقهایی
هستند که با وجود تشخیصپذیر بودن برای اعراد ،در زمان تولیاد گفتاار خاارج از کاانون هوشایاری
مشارکین کالم قرار دارند.
 -2-2روابط کاربردشناختی مبتدا و کانون

مبتدا بهمثابۀ یکی از مفاهیم بنیادین در نظریۀ ساخت اطّاالع مطارح اسات .لمبرکات باا اتّکاا باه مفهاوم
دربارگی ،7مبتدای یک جمله را چیزی میداند که گزارة بیاانشاده در جملاه درباارة نن اسات .بار ایان
اسا  ،مبتدا رابطۀ کاربردشناختی میان گزارة مفروض و مدداق مورد نظر اسات .در ایان نظریاه مفهاوم
مبتدا منطبق بر مفهوم نغازگر کالم نیست ،یعنی مبتدا لزوماً بهمنزلۀ اولاین عنداری نیسات کاه در جملاه
مینید .لمبرکت همبستگی زیاد میان نهاد و مبتدا را دو مشخّدۀ جهانی زبانهای طبیعی میداند و معتقاد
است تا زمانی که نشانۀ معنایی ،صرعی ،نحوی یا نوایی خاصی موجود نباشد ،نهاد جمله بهمثاباۀ مبتادا و
محمول جمله بهمنزلۀ خبری دربارة نن تعبیر میشود .به همین خاطر ،او نهاد را عبارت مبتدای باینشاان
و ساختار مبتدا  -خبری را ساختار پیشانگارهای بینشان در نظر میگیرد (لمبرکت.)995-942 :9112 ،
کانون ،مفهومی است مرتبک با ساخت اطّالع که هم از نظر نقش ارتبااطی و هام از نظار بازنماایی
دستوری با مفهوم مبتدا تفاوت دارد .کانون ،بخش معنایی گزارة به لحااظ کاربردشاناختی سااختمناد
است که از راه نن تدریح از پیشانگااره متماایز مایشاود .بار ایان مبناا ،کاانون مقولاهای معناایی -
کاربردشناختی است که در سطح دستوری به شکل جملۀ به لحاظ نحوی سااختمناد صاورتبنادی
1. accessible
2. textually accessible
3. inferentially accessible
4. situationally accessible
5. aboutness
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میشود .در اصل ،در یک جمله ،مبتدا و کانون نقش مکمل همدیگر را دارند ،اماا باا ایان تفااوت کاه
کانون بخش اجباری یک جمله است ،در حالی که مبتدا سازة اختیاری جمله اسات .کاانون بخشای از
گزاره است که در زمان تولید پارهگفتار مسلّم عرض نمیشود و نمایتاوان نن را در حاین ادای گفتاار
بدیهی عرض کرد .اعزون بر این ،کانون برخالف مبتدا عندر غیر قابل پیشبینی و غیر قابل بازیاابی در
کالم است (لمبرکت .)294-212 :9112 ،به مثال زیر توجه کنید:
?2) Q: Where did you go last night, to the movies or to the restaurant
A: We went to the restaurant.

مدلول گروه اسمی « »the restaurantدر رابطۀ کانونی با گزاره قرار دارد؛ زیارا موضاوع مفقاود در
گزارة پیشانگاشتۀ باز «گوینده به  xرعت» است (لمبرکت.)299 :9112 ،
در این نظریه ،بر اسا

محلّ وقوع عندر کانونی ،سه نوع سااخت کاانونی معرّعای مایشاود کاه

عبارتاند از ساخت کانون گزارهای ،9ساخت کانون موضوعی 2و ساخت کانون جملهای 4که بهترتیاپ
منطبق بر نقشهای ارتباطی مبتدا  -خبر ،شناسایی و ارائهای (واقعهنگاار) هساتند .در سااخت کاانون
گزارهای ،مبتدا بخشی از پیشانگارة عراخوانده شده در جمله است که گزاره به لحااظ کاربردشاناختی،
خبری را دربارة نن بیان میکند .در چنین جمالتی ،تدریح عبارت اسات از اساتقرار رابطاۀ درباارگی
بین مدداق مبتدا و رویدادی که محمول بر نن داللت دارد .در کانون موضوعی ،قلمارو کاانون گاروه
اسمی است .در نظریۀ ساخت اطّالع لمبرکت ،موضوع عبارت است از هر سازة اسامی یاا ضامیری و
به طور کلّی غیر محمولی (مانند عبارتهایی که بر زمان ،مکان و حالات داللات دارناد) کاه در یاک
رابطۀ معنایی با محمول قرار گیرد .بدین ترتیپ ،اعزودهها 2نیز موضوع هستند و مایتوانناد گازارة بااز
پیشانگاشته را به تدریح تبدیل کنند .در کانون جملهای ،پیشانگاارة کاربردشاناختی وجاود نادارد و
تدریح کل گزاره را دربر میگیرد .در نتیجه قلمرو کانون کلّ جمله است و گازاره بار تداریح جملاه
منطبق میشود.
1. predicate-focus structure
الزم به ذکر است که در نوشتار پیش رو به این دلیل معادل کانون گزارهای انتخاب شد که بتوان درک بهتری از نظریۀ مورد نظار
داشت و یکوارچگی با مطالعات پیشین را حفظ کرد زیرا این گروه اسمی به همین حالت به صورت یاک ترکیاپ ثابات در میاان
زبانشناسان ایرانی شناخته شده است ،حال ننکه بیشتر این زبانشناسان همچون نگارندگان این مقالاه ،وقتای واژة «»predicate
خارج ازترکیپ پیشگفته به کار میرود ،معادل محمول را برمیگزینند.
2. argument-focus structure
3. sentence-focus structure
4. adjuncts
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 -3بازنمایی موضوعی متعدّد
ارتبا بین معنای موضوعها در بازنمایی رویدادی ععل و نیز تظاهر نحوی ننها در جملاههاا هماواره
مورد توجه زبانشناسان بوده ،زیرا موضوعهای ععلی میتوانند به صورتهای مختل

تظااهر یابناد و

به دنبال نن ععل نیز میتواند در بیش از یک ساخت نحوی حضور یابد .به ایان امار یعنای باه پدیادة
تظاهر موضوعهای یک ععل به صورتهای گوناگون ،تناوب موضوعی 9گفته میشود و سااختهاای
شرکتکننده در یک تناوب نیز ساختهای تنااوبی 2نامیاده مایشاوند .در مثاالهاای زیار مایتاوان
نمونههایی از تناوب موضوعی در زبان انگلیسی و عارسی را مشاهده کرد.
3) a. Devon smeared butter on the toast.
b. Devon smeared the toast with butter.
4) a. Kerry hit the stick against the fence.
b. Kerry hit the fence with the stick.

(لِوین و رپپوورتهُواو)925-922 :2117 ،
 )7ال  .علی دیوار اتاقش را عکس رنگی چسبانده است.
ب .علی عکس رنگی را به دیوار اتاقش چسبانده است.
 )2ال  .خانمها دیوارهای نشوزخانه را از چربی پاک میکنند.
ب .خانمها چربی را از روی دیوارهای نشوزخانه پاک میکنند( .روشن)922 :9455 ،
 )5ال  .خدمتکار سالن مدرسه رو عرش انداخت.
ب .خدمتکار عرش توی سالن مدرسه انداخت( .کریمیدوستان و صفری)12 :9411 ،
لِوین و رپپوورتهُواو( )7 :2117نشان میدهناد کاه بسایاری از ععالهاا ایان قابلیات را دارناد تاا در
باعتهای نحوی متفاوتی تظاهر یابند .ننها این توانایی ععلها برای ظاهر شدن در باعاتهاای نحاوی
مختل

را پدیدهای به نام بازنمایی موضوعی متعدد ماینامناد کاه تنااوبهاای موضاوعی نشاانگار

نمونهای از این پدیده هستند .شایان توجه است که تمام نمونههای بازنماایی موضاوعی متعادد لزومااً
شکل متناوبِ مجموعۀ واحدی از موضاوعهاا را باه خاود نمایگیرناد .در واقاع ننچاه اهمیات دارد
رویدادی است که ععل نن را توصی

میکند؛ به بیان دیگر ،رویدادی که معنای ععل بر نن داللت دارد

باید در تمام نمونههای بازنمایی موضوعی یکسان باشد (لِوین و رپپوورتهُواو .)922 :2117 ،مثال زیار
میتواند روشنگر این مطلپ باشد:
1. argument alternation
2. alternating structures
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8) a. Terry swept.
b. Terry swept the floor.
c. Terry swept the leaves into the corner.
d. Terry swept the leaves off the sidewalk.
e. Terry swept the floor clean.
f. Terry swept the leaves into a pile.

(لِوین و رپپوورتهُواو)921 :2117 ،
 )1ال  .نشوبگران شیشۀ مغازهها را شکستند.
ب .شیشۀ مغازهها را نشوبگران شکستند.
پ .نشوبگران شیشۀ مغازهها را با سنگ شکستند.
ت .نشوبگران با سنگ شیشۀ مغازهها را شکستند.
ث .شیشۀ مغازهها را نشوبگران با سنگ شکستند.
 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش مبتنی بر شیوة توصیفی  -تحلیلی است که در طی مراحل مختلفی انجام شده است .ابتادا
دادههای پژوهش از مقالههای چاپشده در بخش «اخبار جهاان» از ( )2روزناماۀ کثیراالنتشاار داخلای
انتخاب شدند .پژوهشگران ایان مقالاههاا را باه صاورت تداادعی از راه نموناهگیاری سیساتماتیک
برگزیدند و با مطالعۀ تمامی جملههای موجود در مقالههای جمعنوری شده ،موارد بازنمایی موضوعی
متعدد استخراج شدند .هنگام خواندن مقالهها عهرستی از اععال دوموضوعی تهیاه شاد کاه در ماتنهاا
دیده میشدند؛ سوس ،جملههایی که این اععال در ننها به کار رعتاه بودناد بارای هار ععال باه طاور
جداگانه عهرست شدند تا پژوهشگران بتوانند درمجماوع ( )71نموناه بازنماایی موضاوعی متعادد از
زبان عارسی را انتخاب کنند که ععلهای دوموضوعی داشتند .در نخر ،ایان نموناههاا بار پایاۀ نظریاۀ
ساخت اطّالع لمبرکت ( )9112بررسی ،تحلیل و توصی

شدند .شایان ذکر است ،از ننجاا کاه بارای

تعیین وضعیت اطّالعی عناصر موجود در جمله به باعت کلّی زبانی و غیر زبانی نیاز است ،هار جملاۀ
موجود در هر بازنمایی نهتنها با جمالت قبلیاش در متن اصلی خودش ،بلکه با جملاههاای دیگار نن
بازنمایی نیز مقایسه و بررسی شد.
 -5تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش ،برخی از نمونههای بازنمایی موضوعی همراه با تحلیل وضعیت اطّالعای ساازههایشاان
ارائه میشوند .الزم است گفته شاود کاه بارای ایجااد تماایز میاان ساازههاای مبتادایی و کاانونی در
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نمونههای انتخابشده ،زیر عناصر مبتدایی خک کشیده شده و عناصر دارای تکیۀ کانونی یاا ععاالسااز
به صورت پررنگ نوشته شدهاند.
 )91ال  .سه سال بعد ،مسکو و پیونگ یانگ یک توافق همکاری هستهای امضاء کردند.
در ابتدای جملۀ (ال ) گروه اسمی و قیدی «سه سال بعد» را داریم که با عرایناد پیشایندساازی در
جایگاه نغازین جمله قرار گرعته و با توجه به باعت درون  -متنی مدداقی تشخیصپذیر و نیماهععاال
استنباطی دارد .این سازه در واقع زمینهساز /صحنهنرا برای بیان مبتدای اصلی و نیاز گازارة ماورد نظار
است .عدم حضور مبتدای اولیه در جایگاه بینشان نن ،یعنی جایگاه نغازین بند منجار باه نشاانداری
این جمله به لحاظ اطّالعی میشود .مبتدای جمله گروههای اسمی و همپایۀ «مسکو و پیوناگ یاناگ»
هستند و هر دو مدداقی تشخیصپذیر و نیمهععال متنی دارند .گزاره دربارة این مبتدا خبری مایدهاد
و شاهد رابطۀ مبتدا  -کانونی در گزاره هستیم .کانون از نوع گزارهای و قلمروش گروه ععلی است .در
این قلمرو گروه اسمی و مفعولی «یک تواعق همکاری »...تکیۀ کانونی گرعته و از نظر وضاعیت ذهنای
مدداقی تشخیصناپذیر و باتکیهگاه دارد زیارا گاروه «همکااری هساتهای» در پیوناد باا نن توصایفی
دربارهاش ارائه میکند.
ب) ننکارا قرارداد خرید سامانههای دعاع موشکی ا

( )211از روسیه را امضاء کرده است.

جملۀ (ب) از نقطهنظر اطّالعی بینشان به شمار میرود؛ زیرا نهتنها حااوی گازارهای باا عراگاویی
کاربردشناختی مبتدا  -کانونی است ،بلکه مبتدای نن یعنای گاروه اسامی  -اسام خااص «ننکاارا» در
جایگاه بی نشانش در ابتدای جمله قرار گرعته است .این گروه مبتداست ،زیرا در گزاره ،خبری درباارة
نن داده شده و مدداقش به لحاظ وضعیت ذهنی تشخیصپذیر است .سااخت کاانونی جملاه از ناوع
گزارهای است و سازة «امضاء» در گروه ععلای تکیاۀ کاانونی دارد .گاروه اسامی و مفعاولی «قارارداد
خرید »...با توجه به متن اصلی از نظر ذهنی و کالمی تشخیصپذیر و ععال است.
پ) در نساتانه ایان اجاال  ،پنن باننک توسنعهای کشنورهای عضنو بنریکس توافنقنامنة
همکاریهای مشترک را با یکدیگر امضاء کردند.
در جملۀ (پ) گزارهای با عراگویی مبتدا  -خبری داریم که مبتادای نن گاروه اسامی «پانج باناک
توسعهای »...است؛ زیرا بهمنزلۀ مبتدای برای خبر  xپیشانگاشته میشود و از ننجا که گزاره نیز حااوی
خبری دربارة نن است ،این پیشانگاره به تدریح تبدیل میشود .این عبارت مبتدایی از نظار وضاعیت
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ذهنی برای مخاطپ تشخیصپذیر ولی غیر ععال است که با تکیۀ ععاالسااز نماود زباانی یاعتاه و باه
همین خاطر شاهد عرایند ارتقاء مبتدا هستیم؛ اعزون بر این ،سازة «در نستانۀ این اجال » با اساتفاده از
عرایند پیشایندسازی در جایگاه نغازین بند قرار گرعته تا زمینه را بارای معرّعای ایان مداداق مبتادایی
جدید در دنیای درون  -متنی عراهم کند .با در نظر گرعتن این مطالپ ،ساخت اطّالعی جملاه از ناوع
نشاندار است .در رابطه با ساخت کانونی مایتاوان گفات کاه گازارهای اسات و ساازة «تواعاقناماۀ
همکاریهای »...در این قلمرو تکیۀ کانونی گرعته و مدداقی تشخیصپاذیر اماا نیماهععاال اساتنباطی
دارد.
ت) ترکیه بزرگترین قرارداد تسلیحاتی خود با روسیه را امضاء کرد.
از ننجا که جملۀ (ت) نغازگر کالم در متن اصلی است ،عاقد پیشانگاره بوده و تدریح کلّ جملاه
را دربر میگیرد؛ از این رو ،جمله ساخت کانون جملهای و عراگویی رویداد  -گزارش دارد کاه خاود
باعم نشانداری جمله به لحاظ اطّالعی میشود .گروه اسامی  -اسام خااص «ترکیاه» تکیاۀ کاانونی
گرعته و تشخیصپذیر ولی غیر ععال است .گروه اسامی و مفعاولی «بازر تارین قارارداد »...از نظار
وضعیت ذهنی و کالمی برای مخاطپ تشخیصپذیر اما غیر ععال است کاه باا تکیاۀ ععاالسااز نماود
زبانی یاعته است.
 )99ال  .به گزارش ایسنا ،اعضای شورای امنیت سازمان ملل امروز نشستی را درباارة خشاونتهاا
در میانمار برگزار میکنند.
در جایگاه نغازین جملۀ (ال ) گروه حرفاضاعهای «به گزارش ایسنا» نماده کاه نقاش صاحنهنرا
برای بیان گزاره و معرّعی مجدد یک مدداق نیمهععاال را دارد .واژة «ایسانا» از نظار وضاعیت ذهنای
تشخیصپذیر و غیر ععال و دارای تکیۀ ععاالسااز اسات .در رابطاه باا معرّعای مجادد یاک مداداق
نیمهععال باید گفت که این مدداق در اصل متعلّق به عبارت «اعضای شاورای امنیات »...اسات کاه از
نوع متنی و تشخیصپذیر است .این عبارت دارای تکیۀ ععالساز است .با توجه باه اینکاه ایان جملاه
عاقد پیشانگارة کاربردشناختی است ،تدریح و گازاره بار هام منطباق هساتند و عراگاویی رویاداد -
گزارش داریم .سازة «نشستی» دارای مدداقی تشخیصناپذیر و باتکیهگاه است که تکیۀ کانونی گرعتاه
و گروه «دربارة خشونتها »...با نن پیوند دارد و توصیفش میکند که خود مدداقی تشاخیصپاذیر و
ععال دارد.
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ب) ننها در کتابعروشی خود کنسرتهای کوچک با اناواع موسایقی عربای و ترکیاه ای و ...را
برگزار میکنند.
جملۀ (ب) حاوی گزارهای با ساخت اطّالع بینشان است که ضامیر «ننهاا» در ابتادای نن نقاش
مبتدایی برای خبر  xرا ایفا میکند و گزاره درمورد نن خبری به مخاطپ مایدهاد .باین مبتادا و خبار
رابطۀ کاربردشناختی مبتدا  -کانونی برقرار است و گروه اسمی «کنسرتهاای کوچاک» تکیاۀ کاانونی
دارد و به لحاظ ذهنی و کالمی تشخیصناپذیر و باتکیهگاه است .از این بابت باا تکیاهگااه اسات کاه
گروه حرفاضاعهای «با انواع موسایقی »...توضایحی درباارة نن مایدهاد .گاروه حارفاضااعهای «در
کتابعروشی خود» نقش قیدی دارد و مدداقی تشخیصپذیر و ععال دارد.
پ) استقاللطلبان کاتالونیا باه مناسابت روز ملّای ایالات کاتالونیاا باا شاعار «رأی خاواهیم داد»
تظاهرات گستردهای را برگزار کردند.
جملۀ (پ) که نغازگر کالم در متن اصلی است ،عاقد پیشانگارة کاربردشاناختی اسات و تداریح
کلّ جمله را دربر میگیرد .بدین ترتیپ ،ساخت کانون جملهای داریم .گاروه اسامی «اساتقاللطلباان
کاتالونیا» که در ابتدای بند نمده ،تشخیصپذیر اما غیر ععال است و تکیۀ ععالساز گرعته اسات .گاروه
اسمی و مفعولی «تظاهرات گستردهای» برای مخاطپ تشاخیصناپاذیر و بایتکیاهگااه و دارای تکیاۀ
کاانونی اسات .گااروههاای حارفاضاااعهای موجاود در جملااه اعازوده هساتند کااه مداداقهایشااان
تشخیصپذیر اما غیر ععال هستند.
 )92ال  .نیروهای ارتش میانمار در برخی روستاها خانههای روهینگیاییها را منفجر کردهاند.
در جملۀ (ال ) مدداق «نیروهای ارتش میانمار» بهمثابۀ مبتدایی برای خبر  xپیشانگاشته میشود؛
یعنی مخاطپ انتظار دارد گزاره حاوی خبری دربارة نن باشد و دقیقاً همینطور هم هست؛ از ایان رو،
این عبارت مبتدای جمله است و از نظر وضعیت ذهنی و کالمای تشاخیصپاذیر و نیماهععاال متنای
است .کانون از نوع گزارهای و قلمرو نن گروه ععلی است که سازة «منفجر» در نن تکیۀ کانونی گرعتاه
است .گروه حرفاضاعهای «در برخی روستاها» مدداقی تشخیصپذیر و نیماهععاال اساتنباطی دارد و
تکیۀ ععالساز گرعته است .گروه اسمی معرعۀ «خانههای روهینگیااییهاا» مداداقی تشاخیصپاذیر و
ععال دارد.
ب) چند روز قبل نیز یک عامل انتحاری ،بماپ هماراه خاود را مقابال در ورودی پایگااه بگارام
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منفجر کرد.
جملۀ (ب) با یک گروه قیدی شروع شده که با عرایند پیشایندسازی در جایگاه نغاازین بناد قارار
گرعته و زمینهساز ارائۀ گزاره بهوسیلۀ نویسنده شده است .در ادامۀ نن عبارت «یک عامال انتحااری» را
داریم که چون گزاره دربارة نن خبری میدهد ،پس مبتدای جمله است .مدداق این عبارت باا توجاه
به باعت درون  -متنی از نظر ذهنی و کالمی تشخیصپذیر و نیمهععال متنی است؛ ایان عباارت ،تکیاۀ
ععالساز گرعته است .از ننجا که مبتدا در جایگاه بینشاان خاود در نغااز قارار نگرعتاه و تکیاه دارد،
بنابراین ساخت اطّالع نشاندار داریم .سازة «منفجر» در گروه ععلی دارای تکیۀ کانونی است کاه منجار
به ایجاد تدریح شده و بدین ترتیپ بین مبتدا و خبر رابطۀ کاربردشناختی مبتدا  -کانونی برقارار شاده
است .پس ،کانون از نوع گزارهای و قلمروش گروه ععلی است .گروه اسمی و مفعاولی «بماپ هماراه
خود» با توجه به ضمیر ثابت «خود» و ارجاع به مبتدای جمله تشاخیصپاذیر و ععاال اسات .اعازودة
«مقابل در ورودی »...با توجه به باعت درون -متنی ،مدداقی تشخیصپذیر و نیمهععال متنی دارد.
پ) طبق اظهارات شاهدان عینی ،یک مهاجم انتحاری بعد از کشتن محافظان ،در ورودی مساجد
خود را منفجر میکند.
در جملۀ (پ) کلّ گزاره به نقل واقعهای مایپاردازد و تداریح را دربرگرعتاه ،بناابراین عراگاویی
رویداد  -گزارش با ساخت کانون جملهای داریم؛ اعزون بر ایان ،جملاه باا ساازة «طباق اظهاارات»...
شروع شده و نقش این سازه زمینهسازی /صحنهنرایی برای بیان گزاره اسات .ایان ساازه دارای تکیاۀ
ععالساز بوده که در جایگاه نغازین نمده است و چون گزاره دربارة نن نیسات ،مبتادا هام نمایتواناد
باشد .با توجه به این موارد ،ساخت اطّالع جمله نشاندار است .مداداق گاروه اسامی «یاک مهااجم
انتحاری» از نظر وضعیت ذهنی و کالمی تشخیصناپذیر و بیتکیاهگااه اسات کاه تکیاۀ ععاالسااز و
کانونی گرعته است .گروه اسمی و مفعولی «در ورودی  »...تشخیصپذیر و نیمهععال اساتنباطی اسات
(وجود در برای مسجد قابل استنبا است).
 )94ال  .این بمبارانها ارتش سوریه و حزب اهلل را که ] [Øمتّحد روسیه هستند ،هدف قرار داده است.
درمورد جملۀ (ال ) میتوان گفت که بین عبارت مبتدایی «این بمبارانها» و کاانون کاه قلماروش
گروه ععلی است ،رابطۀ کاربردشناختی مبتدا  -کانونی برقرار اسات و کاانون از ناوع گازارهای اسات.
مدداق مبتدا از نظر ذهنی تشخیصپذیر و از نظر کالمی ععال است .با این حال ،میبینایم کاه مبتادای
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جمله به صورت گروه اسمی معرعه نمود زبانی یاعته و نه به صورت مبتدای ارجح ،زیرا پایش از ایان
جمله در متن اصلی مدادیق جدیدی به دنیای درون -متنای وارد شاده بودناد کاه اساتفاده از ضامیر
میتوانست باعم ایجاد ابهام در برقراری ارتبا بین مخاطپ و نویسانده شاود .ساازة «هادف» دارای
تکیۀ کانونی است ،اما گروه اسامی «ارتاش ساوریه و حازباهلل» عاقاد تکیاه اسات؛ زیارا مداداقش
تشخیصپذیر و کامالً ععال است .این گروه اسمی در خارج یک بند موصولی نمده است که نقاش نن
در داخل بند با عبارت مبتدایی ارجح ] [Øایفا شده؛ بدین ترتیپ ،اصال جادایی نقاش و ارجااع ر
داده است .سازة «متّحد روسیه» در بند موصولی مدداقی تشخیصپذیر اما غیر ععال دارد کاه در اینجاا
تکیۀ ععالساز گرعته است.
ب) روز جمعه نیز جنگندههای ائتالف سعودی یک محلّة مسنکونی در منطقاۀ «عطاان» صانعا را
هدف قرار دادند.
جملۀ (ب) حاوی گزارهای است که خبری دربارة عبارت مبتدایی «جنگندههای ائاتالف ساعودی»
میدهد و از این رو با جملهای همراه با عراگویی مبتدا  -خبری روبهرو هستیم .جملاه باا یاک ساازة
پیشایندشده نغاز شده و مبتدا در جایگاه نغازین قرار نگرعته است ،پس ساخت اطّالع نشاندار داریام.
مدداق مبتدای جمله گروه اسمی معرعه ،تشخیصپاذیر و نیماهععاال متنای اسات کاه تظااهر نن باه
صورت گروه اسمی برای ععالسازی مجدد نن است .سازة «روز جمعه نیز» که در ابتدای جمله نماده،
نقش صحنهنرا دارد و مدداقش تشخیصپذیر و نیمهععال استنباطی است .این ساازه تکیاۀ ععاالسااز
گرعته است .گروه اسمی «یک محلّۀ مسکونی» تکیۀ کانونی دارد و مدداقش تشاخیصناپاذیر از ناوع
باتکیهگاه اسات؛ زیارا هماراه باا گاروه حارفاضااعهای نماده کاه نن را توصای

مایکناد و خاود

تشخیصپذیر اما غیر ععال است.
پ) بعد از شکست داعش ،در صورت حضور نظامیان آمریکایی در عاراق ،نیروهنای حنزباهلل
ننها را هدف قرار میدهند.
در جملۀ (پ) پیشانگارة کاربردشناختی وجود ندارد و تدریح کلّ جمله را دربرگرعته است .ایان
جمله عراگویی رویداد  -گزارش دارد؛ کانونش از نوع جملهای و قلمرو کانون کلّ جمله اسات .پاس،
ساخت اطّالع نشاندار است .دو سازه در ابتدای جمله داریم که هار دو تحات عرایناد پیشایندساازی
قرار گرعتهاند و نقش صحنهنرا ایفا میکنند .هار دو ساازه تکیاۀ ععاالسااز دارناد ،چاون مدداقشاان
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تشخیصپذیر اما نیمهععال متنی است .گروه اسمی «نیروهای حزباهلل» نیز با توجاه باه باعات درون -
متنی ،مدداقی تشخیصپذیر و نیمهععال از نوع متنی دارد و تکیۀ نن از نوع ععاالسااز اسات .ضامیر
«ننها» در جایگاه مفعول جمله از نظر ذهنی مدداقی تشخیصپذیر و از نظر کالمی کامالً ععال دارد.
 )92ال  .نخستوزیر اسرائیل برای سومین بار به روسیه سفر و ] [Øبا رئیس جمهاوری ایان کشاور
اقدام به گفتگو میکند.
در جملۀ (ال ) شاهد دو بند همپایه هستیم .بند اول با گروه اسمی معرعۀ «نخستوزیار اسارائیل»
نغاز شده که تشخیصپذیر اما غیر ععال است و از ننجا که خبری دربارة نن داده شده ،مبتادای جملاه
نیز هست؛ بنابراین ،شاهد عراگویی دستوری مبتدا  -خبری هستیم .قلمرو کانون گاروه ععلای اسات و
«سفر» تکیۀ کانونی دارد؛ بنابراین ساخت کاانون گازارهای داریام .در بناد دوم جملاۀ (الا ) عباارت
مبتدایی ارجح ] [Øنمده است که مدداقش گروه اسمی ارجاعی «نخساتوزیار اسارائیل» اسات و در
اینجا به لحاظ نحوی حذف به قرینۀ عاعل ر داده است .استفاده از عباارت مبتادایی مطلاوب بیاانگر
ععال بودن مدداق نن است و انطباق این مبتدا با جایگاه نغازین بند به معنی بینشانی اطّالعی این بند
است .قلمرو کانون گروه ععلی است؛ زیرا «اقدام» در این گروه تکیۀ کاانونی دارد و باه هماین خااطر
ساخت کانون گزارهای است .گروه حرفاضاعهای «با رئیسجمهاوری  »...دارای ضامیر اشاارة «ایان»
است که باعم میشود مدداق این گاروه بارای مخاطاپ تشاخیصپاذیر و ععاال باشاد و در گاروه
حرفاضاعهای «به گفتگو» شاهد مدداقی تشخیصپذیر ،غیر ععال اما همراه با تکیۀ ععالساز هستیم.
ب) ارتش سوریه و حزباهلل لبنان اقدام به انتقال داعشیها از منطقۀ قلمون غربی به دیرالزّور کردند.
جملۀ (ب) حاوی گزارهای اطّالعرساان اسات و ایان سااخت نحاویِ معلاوم و باینشاان دارای
عراگویی مبتدا  -خبری است .گروه اسمی «ارتش سوریه و حزباهلل لبناان» مبتادای جملاه اسات کاه
خبری دربارة نن داده شده است  .مبتدا در اینجا باه صاورت گاروه اسامی معرعاه تظااهر یاعتاه ،زیارا
مدداق نن برای مخاطپ از نظر ذهنی تشخیصپذیر و از نظر کالمی نیماهععاال اسات .مداداق ایان
گروه از نوع نیمهععال متنی است؛ زیرا بین رخداد قبلی و رخداد مجدد نن در متن اصلی عاصله اعتااده
است .انطباق مبتدا با جایگاه نغازین بند نشان میدهد که این جمله به لحاظ اطّالعی ساختی باینشاان
دارد .کانون از نوع گزارهای و قلمرو نن گروه ععلی است .در این قلمرو «اقدام» دارای تکیاۀ کاانونی و
«انتقال» دارای تکیۀ ععالساز هستند .مدداق «انتقال» تشخیصپذیر اما غیر ععال است.
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پ) در سالهای بعد ،بریتانیا ،فرانسه و چین نیز به تولید و نزمایش نن اقدام کردند.
در جملۀ (پ) یک گروه حرفاضاعهای که حالت قیدی هم دارد ،در نغاز بند نماده .مداداق ایان
گروه تشخیصپذیر اما نیمهععال موقعیتی است و کلمۀ «بعد» تکیۀ ععالساز دارد .مدداق این گروه در
نن موقعیت برای مخاطپ قابل بازیابی است .این گروه قیدی در اصل نقش صحنهنرایی دارد و جملاه
حاوی گزارهای با عراگویی واقعهنگار(رویداد  -گزارش) است .هدف تدریح در ایانگوناه گازارههاا،
گزارش یک رویداد است نه دادن خبری دربارة یک مدداق مبتادایی .بادین ترتیاپ ،از نظار کالمای
قلمرو کانون کلّ جمله است و ساخت کاانون جملاهای داریام .واژههاای «بریتانیاا ،عرانساه و چاین»
مدداقهای تشخیصپاذیر و غیار ععاال دارناد کاه در اینجاا تکیاۀ ععاالسااز گرعتاهاناد .در گاروه
حارفاضاااعهای «باه تولیااد و »...شااهد یااک ضامیر اشاااره و معرعاه هسااتیم کاه حضااورش باعاام
تشخیصپذیری و ععال بودن مدداق این گروه برای مخاطپ شده است.
ت) در آخرین مورد این کشور اقدام به نزمایش یک بمب هیدروژنی کرد.
جملۀ (ت) با گروه حرفاضاعهای نغاز شده که جایگاه بینشان نن در قلمرو کانون اسات؛ اماا در
اینجا بر اسا

عرایند پیشایندسازی به ابتدای بند انتقال یاعتاه و هماین امار باعام شاده تاا مبتادا در

جایگاه نغازین بند قرار نگیرد و شاهد گزارهای با ساخت اطّالع نشاندار باشیم .در این گاروه ترکیاپ
«نخرین مورد» مدداق تشخیصپذیر و نیمهععال موقعیتی دارد؛ زیارا بازنماایی زباانی نن باه صاورت
معرعه بوده و در این موقعیت مخاطپ میتواند مدداق نن را شناسایی کند .تکیۀ نن از نوع ععاالسااز
است و بخشی از ساختار ظرعیتی ععل به شمار نمیرود .جملۀ (ت) حااوی گازارهای اطّاالعرساان و
گروه اسمی «این کشور» مبتدای نن است و معرعه بودن این گروه اسمی نشاندهندة تشخیصپذیری و
ععال بودن مدداقش برای مخاطپ است .بین مبتادا و کاانون رابطاۀ کاربردشاناختی مبتادا  -کاانونی
برقرار است؛ گزارة موجود خبری دربارة مبتدا میدهاد؛ گاروه اسامی «یاک بماپ هیادروژنی» تکیاۀ
کانونی دارد؛ بدین ترتیپ کانون از نوع گزارهای است.
ث) امریکا برای جلب نظر مساعد چین و روسیه اقدام به اصالح پیشناویس و مالیامتار کاردن
مفاد نن کرده است.
جملۀ (ث) حاوی گزارهای دربارة «امریکا» است ،پس ایان جملاه عراگاویی مبتادا  -خباری دارد.
واژة «امریکا» تشخیصپذیر و نیمهععال متنی است؛ زیرا پیشتر در متن اصلی به نن اشاره شاده اسات.
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این واژه مبتدای جمله است و تظاهر نن به صاورت گاروه اسامی و ناه مبتادای مطلاوب باه خااطر
نیمهععال بودن نن است که گوینده با قرار دادن نن در جایگاه نغازین ،قدد ععاال کاردن مجاددش را
داشته است .بدین ترتیپ ،تکیۀ ععالساز دارد تا موقعیتش بهمثابۀ مبتدا تثبیت شاود و ارتقااء مبتادا ر
داده است که همین امر موجپ نشانداری جمله به لحاظ اطّالعی میشود .مبتدا باا عاعال دساتوری و
کانون با خبر انطباق دارد و کانون از نوع گزارهای و قلمروش گروه ععلای اسات« .اقادام» دارای تکیاۀ
کانونی است و جمله ساخت اطّالعی مبتدا -کانونی دارد .کلمههای «جلپ نظر» و «اصالح» کاه در دو
گروه حرفاضاعهای نمدهاند ،هر دو تکیۀ ععالساز دارند و برای مخاطپ تشخیصپذیر اماا غیار ععاال
هستند« .چین و روسیه» مدداق تشخیصپذیر و ععال دارند ،زیرا در جملۀ پیشین در ماتن اصالی باه
ننها اشاره شده و در مرکز هوشیاری مشارکین کالم هستند.
9

پس از انجام تحلیل ،همۀ دادهها با نزمون نماری کای-اسکوئر بررسی شدند و نتایج ایان نزماون
را میتوانید در نمودارهای زیر مالحظه کنید.

نمودار  .1نوع ساخت اطّالع در نمونهها

نمودار  .2عوامل مؤثر در نشانداری ساخت اطّالع نمونهها
1. Chi-square
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نمودار  .3نوع عبارات مبتدایی در نمونهها

نمودار  .4نوع و قلمرو کانون در نمونهها

نمودار .5وضعیت ذهنی مصداقهای مبتدایی در نمونهها

 -6نتیجهگیری
بسیاری از پژوهشهای انجامشده روی جمالت سادة زبان عارسای بیاانگار نن هساتند کاه وضاعیت
اطّالعی سازههای جمله نقش مهمی در بازنماایی جماالت دارناد (مدرسای9422 ،؛ گاوهری9412 ،؛
خرمایی و عباسی .)9414 ،در نوشتار پیش رو نیز سعی شد تا بررسی نقش ساخت اطّالع در انتخااب
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و کاربرد جملههای موجود در بازنمایی موضوعی متعدد در زبان عارسی بررسی شود .این تحلیال کاه
مبتنی بر نظریۀ ساخت اطّالع لَمبرِکت ( )9112و تعری

لِاوین و رپپواورتهُاواو ( )2117از بازنماایی

موضوعی متعدد بود ،نشان داد در هر نمونه از بازنماییها جملههای باا سااخت اطّالعای نشااندار در
کنار جملهای با ساخت اطّالعی بینشان قرار دارند؛ اما بیشتر گزیناههاای موجاود در هار بازنماایی از
ساخت اطّالع نشاندار برخوردار هستند و مفاهیم مرتبک با ساخت اطّالع در بهکارگیری این گزیناههاا
مؤثّر هستند .از جمله این موارد میتوان به تغییر در ساختهای کانونی اشاره کرد که گوینده بساته باه
مقدودش از بیان گزاره و ننچه از وضعیت ذهنی مدادیق نزد مخاطبش میداند ،نوع خاصای سااخت
کانونی (گزارهای ،جملهای و موضوعی) مرتبک با هدعش را از بین گزارههای بازنمایی به کار میبرد.
از ننجا که دادهها از متون مطبوعاتی به دست نمده بودند ،مشاهده شد که ساخت کاانون گازارهای
و کانون جملهای بیشترین کاربرد را داشتند که ساخت اول ساخت بینشان و منطبق با عراگاویی مبتادا
 خبری است و ساخت دوم منطبق با عراگویی واقعهنگار که برای شروع به نقل رویاداد یاا واقعاهایبه کار میرود .این مسئله ،در راستای یاعتههای مدرسی ( )9422اسات کاه بارای پاارهگفتارهاا اظهاار
میدارد متداولترین روش بازنمایی جمالت رابطۀ کاربردشناختی مبتادا  -کاانونی و رایاجتارین ناوع
کانون گزارهای است؛ البتّه برخالف پژوهش ایشان ،مشخّص شد که عبارات مبتدایی اغلپ به صاورت
اسمهای معرعه و اسمهای خاص و کمتر در قالپ ضمیر تظااهر یاعتاهاناد؛ همچناین ،بارخالف نظار
خرمایی و عباسی ( )9414که معتقدند مدداقهای مبتدایی از نوع تشخیصپذیر ععاال و نیماهععاال و
مدداقهای کانونی از نوع تشخیصپذیر غیر ععال و تشخیصناپذیر هستند.
نتایج نشان دادند که انواع مدداقهای تشخیصپذیر اعم از ععال ،نیمهععال و غیر ععاال مایتوانناد
در نقش مبتدا تظاهر یابند؛ البتّه به طور معمول عناصر غیر ععال باا برجساتگی ناوایی در ایان جایگااه
قرار میگیرند .اعزون بر این ،مشخّص شد کاه در کناار تغییار سااخت کاانونی ،عراینادهایی همچاون
تکیهدار کردن عناصر مبتدایی ،پیشایندسازی سازههای مختل
داشتن گزینههای مختل

یک جمله و نیز ارتقااء مبتادا منجار باه

در یک بازنمایی می شوند و باه دنباال نن سااختی کاه گویناده متناساپ باا

هدعش از بیان پارهگفتار به کار میبرد ،به ساختی نشاندار تبدیل میشود.
بدین ترتیپ ،با توجه به نتایج به دست نمده میتاوان گفات کاه پایشبینای لِاوین و رپپواورتهُاواو
( )2117مبنی بر احتمال تأثیر مالحظات مربو به بستهبنادی اطّالعاات در ترتیاپ متنااوب ساازههاای
موجود در جملههایی با شرایک صدق معنایی یکسان در زباان انگلیسای ،بارای زباان عارسای نیاز تأییاد

بررسی نقش ساخت اطّالع در بهکارگیری بازنمایی موضوعی متعدد در زبان عارسی 29/

میشود.
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