سال نهم -شماره  -18پاییز و زمستان 1398

بررسی ساخت اطالع و ساخت نحوی سازههای پسایندشده
در جمالت ساده نشاندار فارسی (یک مطالعه پیکره محور)
جانبخشی1

مریم
حبیب گوهری
اکبر عزیزیفر3
غالمحسین کریمیدوستان4
*2

چکیده
ساخت اطالع نحوه توزیع اطالع کهنه (مفروض) و نو در جمالت است که نقش مهم ی در و ورتبن ی جم الت داردد در
پژوهش حاضر ،تأثیر وضعیت اطالعی ،نقش دستوری و مقوله نحوی سازهه ا را در پساین س ازی زنه ا م ورد بررس ی ر رار
میدهیمد برای تحقق این ه ف ،پیکرهای شامل  226جمله ساده (بینشان و نشاندار) مورد بررسی ررار گرفتن تا وض عیت
اطالعی ،نقش دستوری و مقوله نحوی سازههای پساین ش ه مشخص شودد طبقهبن ی وارد و بیرنر ( )2004و همچنین بیرنر
( )2013از مصادیق کالمی بهعنوان چارچوب نظری جهت طبقهبن ی مصادیق سازهه ا م ورد اس تفاده ر رار گرف تد نت ای
پژوهش نشان داد که از نظر وضعیت اطالعی ،اکثر سازههای پساین ش ه در انواع جمالت ساده فارسی به لحاظ کالمی کهنه
(یا استنباطی) هستن  ،هر چن که از منظر شنون ه نو طبقهبن ی میشون د از نظ ر نق ش دس توری ،در هم ه ان واع جم الت
نشاندار ،سازههای بیانار فاعل بیشتر از دیار نقشهای دستوری پساین ش ه استد همچنین ،گروه حرف اض افهای و گ روه
اسمی مقوالتی هستن که بیشتر از دیار مقوالت پساین ش هان د
کلیدواژهها :ساخت اطالع ،پساین سازی ،کالم ،شنون ه ،جمالت ساده

 -1دانشجوی دکتری گروه زبانشناس ی ،واح ای الم ،دانش ااه ززاد
اسالمی ،ایالم ،ایران
 -2استادیار گروه زبانشناس ی ،واح ای الم ،دانش ااه ززاد اس المی،
ایالم ،ایران (نویسن ه مسئول)
 -3استادیار گروه زبان انالیسی ،دانشک ه علوم پزشکی ای الم ،گ روه
زموزش زبان انالیسی
 -4استاد گروه زبانشناسی ،دانشااه تهران
تاريخ دريافت97/09/06 :
شناسه دیجیتال (10.22084/RJHLL.2019.17781.1878 :)DOI

| a.janbakhshi@yahoo.com
| H_gowhari@yahoo.com
| Aazizifar2@gmail.com
| Gh5karimi@ut.ac.ir
تاريخ پذيرش97/11/16 :

138

بررسی ساخت اطالع و ساخت نحوی ...

 -1مقدمه
ساخت اطالع که عبارت است از توزیع اطالع کهنه و نو میتوان در تولی یک متن یکپارچه و منسجم نق ش
مهمی داشته باش د داشتن انسجام یکی از ویژگیهای مهم برای یک متن خوب استد وج ود ارتباط ات ب ین
عناور یک متن باعث ایجاد انسجام و سهولت در پردازش زن متن میگرددد زبانها از ابزارهای متنوعی بهره
میگیرن تا ساخت اطالع جمله را بازنمائی کنن د استفاده از ضمیر و نشانههای و رفی بی ان معرفا ی ب رای
اشاره به مصادیق زشنا و تشخیصپذیر روشهای ورفی جهت بازنمائی ساخت اطالع هستن د زهن و ا و
تکیه نیز ابزارهای زبانی دیاری هستن که جهت اشاره به مصادیق زشنا یا ن ازش نا م ورد اس تفاده گویش وران
زبان ررار میگیرن (گوهری1390 ،؛ راسخمهن 1382 ،؛ م رسی)1386 ،د به همین ترتیب ،نحو نیز اب زاری در
دست گویشوران زبان جهت بستهبن ی اطالع 1بر اساس نیازهای ارتب اطی زنه ا اس ت (وارد و بیرن ر2004 ،2؛
بیرنر2013 ،؛ سوزان وینکلر)2012 ،3د هر زبانی مجموعهای از ساختهای نحوی ب ینش ان و نش ان ار مانن
جمالت مقلوب ،وارونه ،مجهول و مبت ائی دارد که سخناویان زبان بنا بر مالحظ ات کالم ی از جمل ه نح وه
توزیع اطالع از بین زنها ساخت بجا 4را بهمنظور تولی یک متن روان و منسجم انتخاب میکنن د البت ه عوام ل
دیاری مانن وزن سازه ،جان اری و معرفای نیز هم در وورتبن ی زبان دارای نقش هستن که در ادام ه ب ه
زنها نیز بهوورت اجمالی پرداخته خواه ش د وارد و بیرنر ( )153 :2004دو نقش عم ه را ب رای س اخته ای
نحوی (بینشان و نشان ار) رائل هستن  :نخست ،نشاندادن وضعیت اطالعی سازهه ا و همچن ین کم ک ب ه
تسهیل در پردازش گزاره با رراردادن اطالع کهنه ربل از اطالع نود انتخاب از ب ین چن ین جمل ه ب ا معن ای
گزارهای (تحلیلی )5یکسان تحت انایزشهای 6رریب کالم ی و نقش ی مانن نح وه توزی ع اط الع و ورت
میگیردد یکی از مالحظاتی که گویشوران زبان به زن توجه دارن این اس ت ک ه در ه ر م ورعیتی س اختی را
انتخاب نمای که متناسب با فرضیات او در رابطه با میزان تشخیصپذیری مصادیق در ذهن مخاطب است .در
هر بافتی گویشور زبان ساختی را انتخاب میکن که متناسب با فرضیات او در رابطه با میزان تشخیصپذیری
مصادیق در ذهن مخاطب است (همان منبع)د برای منطبق کردن ساخت نحوی جمله ب ا مورعی ت کالم ی و
بافتی ،گویشوران زبان ابزارهای نحوی متناسبی در اختیار دارن که میتوانن با بکارگیری زنها س اخت نح وی
مناسب و بجا را بکار ببرن د پیشاین سازی 7و پساین سازی 8دو ابزار زبانی مهم هستن که در جمالت نش اندار
نحوی از زنها به تناسب بهره گرفته میشودد در پژوهش حاضر ،ورفاً سازههای پساین سازیش ه را از منظ ر
وضعیت اطالعی ،مقوله نحوی و نقش دستوری مورد مطالعه ررار خ واهیم دادد در رابط ه ب ا نق ش دس توری
1. Information packaging
2. Ward and Birner
3. Susanne Winkler
4. Felicitous
)5. Propositional (analytic
6. Motivations
7. Preposing
8. Postposing
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سازههای پساین ش ه ،فرامر ( )1981نقش سازههای منتقلش ه را به جایااه بع از فعل بررسی نموده استد او
با جمعزوری پیکرههای مختلف در مورعیتهای مختلف مانن برنامههای رادیوئی و گفتاوه ای وارع ی س عی
نموده است که در یک پیکره غیررسمی و محاورهای از زبان فارسی سازههای پساین ش ه را به تفکیک نق ش
دستوری طبقهبن ی نمای د بر این اساس ،فرامر فراوانی این سازهها را به تفکیک نقشهای مقص و غیرمقص ،
فاعل ،مفعول وریح (با پساضافه و ب ون پساضافه) و مفعول غیروریح در ج اولی ارائه نموده اس تد فرام ر
فقط به نقش دستوری این سازهها پرداخته است و از وضعیت اطالعی زنها و همچنین مقوله نحوی سخنی به
میان نیاورده استد راسخمهن و ریاسون ( )1392نیز پساین سازی سازهها و عوامل مؤثر بر زنها را مورد بررسی
ررار دادهان د برای اینکار زنها پیکرهای از دادههای وارعی را انتخاب نمودن تا تأثیر ع واملی مانن وزن س ازه،
جان اری ،وضعیت اطالعی و معرفای را در پساین سازی سازهها مورد مطالعه ررار دهن د ب ا مطالع ه پیک رهای
وارعی از گفتاوهای تلویزیونی ،زنها نتیجه گرفتن که سه عامل وزن دستوری ،معرفای و وضعیت اطالعی در
پساین سازی سازهها نقش دارن د در یک مطالعه دیار ،راسخمهن و همک اران ( )21 :2016تقریب اً ب ه نت ای
مشابهی در مورد پساین سازی بن های مووولی به جایااه پسا -فعلی دست یافتن د زنها وضعیت اطالعی ،وزن
دستوری و طبقه فعل را بهعنوان سه انایزش ممکن برای پساین سازی بن های مووولی م ورد مطالع ه ر رار
دادن د نتای نشان داد که وزن دستوری مهمترین عام ل در پساین س ازی محس وب م یش ود ،طبق ه فع ل و
وضعیت اطالعی بن مووولی عوامل بع ی هستن د راسخمهن و همکاران این موضوع را به تغییر ت ریجی رده
زبان فارسی از یک زبان فعل پایانی به یک زبان فعل میانی مرتبط میدان د ب رای پساین س ازی س ازهه ا ب ه
جایااه بع از فعل مالحظات دیاری نیز ممکن استد عالئی و همک اران ( )35 :1397در رابط ه ب ا چی مان
سازهها تبیینی پردازشمحور ارائه مینماین د به عبارت دیار ،سازهها بهترتیبی مرتب م یش ون ک ه پ ردازش
زبانی را تسهیل نمای د با بکارگیری یک روش تجربی با مشارکت  40ززمودنی ،زنها نتیجه گرفتن ک ه در وزن
دستوری سبک ،هرگاه سازه ه ف در جایااه بینشان باش  ،سرعت زمان خوانش نسبت به شق نشان ار بیشتر
استد برعکس ،ورتی که وزن سازه بیشتر میشود و این موضوع منجر ب ه حرک ت پس افعلی ش ود ،می اناین
خوانش جمله کاهش مییاب د بنابراین ،گرایش زبان فارسی در رراردادن سازههای سناین در پایان جمالت ب ا
انایزش افزایش ران مان پردازشی وورت میگیردد
همچنانکه میبینیم ،در برخی مطالعات وورتگرفته تأکی بر روی وضعیت اطالعی سازههای پساین ش ه
است ،در حالیکه برخی دیار ،در کنار وضعیت اطالعی به عوامل دیا ر مانن وزن دس توری ،طبق ه فع ل و
مالحظات پردازشی نیز توجه مینماین د در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت ساخت اطالع ،ورفاً با اتخاذ یک
رویکرد توویفگرایانه بهدنبال توویف وضعیت اطالعی سازهه ای پساین ش ه در ی ک پیک ره زب انی وی ژه
(گزارش فوتبال) هستیمد
البته در مورد زبان فارسی ،پژوهشهای فراوانی در رابط ه ب ا ت أثیر وض عیت اطالع ی در جابج ائی س ازه
وورت گرفتهان که ذکر همه زنها خارج از رلمرو پژوهش حاضر است و ورفاً بهطور خالوه به چن اثر اش اره
میشودد بیرنر و ماهوتیان ( )126 :1997با مطالعه وارونای در زبان فارسی بر نقش وضعیت اطالعی س ازهه ا
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در جابجائی زنها تأکی میکنن د به عقی ه زنها سازههای پیشاین ش ه نس بت ب ه س ازه پساین ش ه تش خیص
پذیر1تر استد همین موضوع بهوسیله شهی ی ( )1379در جمالت مبت ائی 2در زبان فارسی م ورد تأکی ر رار
گرفته استد به نظر او ،تقریباً هیچگاه سازه مبت ائی ش ه حاوی اطالع نو نیستد شهی ی عنصر مبت ائی ش ه
را همیشه شنون ه -کهنه میدان د همچنین راسخمهن ( )1385برای تبیین رابطه بین رلب نحوی و سازهه ای
جابجا ش ه بر نقش وضعیت اطالعی سازهها تأکی نموده استد م رسی ( )1386و گوهری ( )1390بر اس اس
چارچوب نظری المبرکت ( )1396ساخت جمالت فارسی را مورد بررسی ررار داده ،بر نقش وضعیت اطالع ی
سازهها در جابجائیها تأکی کردهان د شفیعی ( )2014با مطالعه  34مکالمه بین گویشوران زبان فارس ی س عی
نموده است تا نقش دستوری و مقوله نقشی و همچن ین وض عیت اطالع ی س ازهه ای پس این را در فارس ی
مشخص نمای د
بر این اساس ،در پژوهش حاضر سعی ش ه است تأثیر نظریه ساخت اطالع بر وورتبن ی نحوی جمالت
زبان فارسی مورد بررسی ررار گیردد به بیان دیار ،بهطور مشخص میخواهیم ب انیم که اوالً توزیع اط الع در
ساختهای نحوی نشان ار و بینشان چاونه است و اینکه فراین ی مانن پساین سازی در س اخته ایی مانن
جمالت مقلوب ،وارونه ،مجهول ،مبت ائی و خروج( 3به راست) تا چه میزان متأثر از نحوه توزیع اط الع خواه
بودد همچنین ،وض عیت اطالع ی س ازهه ای مختل ف در ی ک جمل ه نس بت ب ه ه م تح ت عن وان ت والی
تشخیصپذیری مورد بررسی ررار خواه گرفتد عالوه بر ای ن ،نق ش دس توری و مقول ه نح وی س ازهه ای
پساین ش ه نیز مشخص میشون د در ای ن پ ژوهش ،چ ارچوب و دس تهبن ی پ رینس ( ،)1992وارد و بیرن ر
( ،)2004و بیرنر ( )2013مبنای تحلیل دادهها ررار گرفته استد
 -2روششناسی پژوهش
همانگونه که اشاره ش  ،ه ف اولی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نحوه توزیع اطالع بر سازههای پساین ش ه
و تعیین وضعیت اطالعی زنها در زبان فارسی گفتاری میباش د برای این منظور ،تع اد  226جمل ه از گ زارش
مسابقه فوتبال بین تیمهای رئالمادری و یوونتوس 4برای تجزیه و تحلیل انتخاب ش ن تا معلوم گردد ک ه در
1. Identifiable
2. Topicalized
3. Right Dislocation

4د جهت تعیین وضعیت اطالعی جمالت ،پژوهشار نیاز دارد که بافت کلی (غیر) زبانی را بهوورت دریق در نظر داش ته باش ت ا بتوان
تشخیصی نسبتاً درست از وضعیت اطالعی مص اق یک سازه داشته باش د برای تشخیص وضعیت اطالعی سازهها ک ه بزرگت رین چ الش
پژوهش حاضر بوده است ،محقق مجب ور بود چن ین بار جمله را بخوان و ارتباط زن را با جمالت ربلی و بع ی و همچنین بافت غیرزب انی
بفهم تا تمامی عوامل مورعیتی و کالمی مورد توجه ررار گرفته باشن د در بسیاری از جمالت ،بر اساس چارچوب نظ ری پ رینس ()1992
و همچنین وورت اوالحش ه زن در وارد و بیرنر ( )2004و بیرنر ( ،)2013محقق از استنباط و استنتاج جه ت تش خیص ن وع مص اق و
وضعیت اظالعی سازهها بهره برده استد با این وجود ،زنچه اتفاق افتاده فقط یک تشخیص از طرف محقق بوده است و ممک ن اس ت در
مواردی دچار خطا هم ش ه باش د در مواردی که تردی بوده است ،محقق از راهنمایی همکاران و اساتی بهره برده و گ اهی مجب ور ش ه
است که مبانی نظری را دوباره مرور نمای تا از تشخیص خود اطمینان حاول نمای د
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فارسی گفتاری تا چه میزان ساختهای نحوی مختلف و فراین هایی مانن پساین سازی متأثر از نح وه توزی ع
اطالع استد در رابطه با حجم نمونه بای عنوان شود که تمام  226جمله بررسیش ه هما ی از ی ک گ زارش
نود دریقهای فوتبال بهوسیله یک گزارشار فارسزبان گرفته ش هان د جم الت انتخ اب ش ه هما ی س اده
(بینشان و نشان ار) هستن و این جمالت بهوورت متوالی نبودهان د جمالت پیچی ه ،مص ری ،اس نادی ،ش به
اسنادی ،محذوف ،متممی و درونهگیریش ه خارج از رلمرو این پژوهش هس تن د همچن ین جمالت ی ک ه ب ه
روی ادهای داخل زمین مربوط نیستن (مثالً در مورد زن گی شخص ی ی ک ب ازیکن هس تن ) ،و ب ه عب ارتی
روی اد -محور نیستن در نمونه حاضر به زنها پرداخته نش ه اس تد البت ه ب رای تش خیص وض عیت اطالع ی
سازهها به معنی همه جمالت (هم بررسیش ه و هم بررسینش ه) توجه ش ه است ،زی را ک ه تعی ین وض عیت
کالمی و اطالعی مص اق یک سازه ب ون توجه به تمام نشانههای مورعیتی امک انپ ذیر نخواه ب ودد ب رای
تعیین وضعیت دریق اطالعی و تأثیر زن بر روی وورتبن ی نحوی جمالت متغیی ره ای زی ادی ب ر اس اس
دستهبن ی پرینس )1992( 1و بع از مشاوره با اساتی و همکاران مورد بررسی ررار گرفتن ک ه در اینج ا ب ه
اختصار مورد اشاره ررار میگیرن د
ابت ا نوع جمله مورد بررسی مشخص میشودد بر این اساس ،جمالت یا معلوم هستن یا غیرمعلومد جمالت
غیرمعلوم بررسیش ه در این پژوهش عبارتن از مجهول ،مقلوب ،وارونه ،مبت ائی و جمالتی که در زنها ش اه
خروج یک گروه اسمی به سمت چپ یا راست هستیمد براین اساس ،جمالت معلوم بینشان و بقی ه نش اندار
هستن د چون در جمالت معلوم شاه جابجائی سازهها نیستیم ،لذا در پژوهش حاضر به زنها پرداخته نمیشودد
از طرف دیار ،همه ساختهای نشان ار هم منجر به پساین سازی نم یش ون د م ثالً فراین های مبت اس ازی،
وارونای 2و خروج به چپ (بر اساس خط انالیسی) ورفاً باعث پیشاین سازی برخی سازهها میشون  ،لذا نحوه
توزیع اطالع در این جمالت نیز خارج از رلمرو این پژوهش میباشن د بر این اس اس ،و رفاً فراین هائی ک ه
منجر به پساین سازی میشون مانن مجهولسازی ،رلب و خروج به راست در این پژوهش مورد تحلی ل ر رار
میگیرن  ،اگرچه اطالعات زماری مربوط به تمام جم الت بررس یش ه در پیک ره زب انی ای ن پ ژوهش ارائ ه
میشودد پساین سازی بهعنوان یک سازوکار جهت بستهبن ی و توزیع اطالع از اهمیت زیادی برخوردار اس تد
تعیین مقوله نحوی سازه پساین ش ه و همچنین تعیین وضعیت اطالعی زن ،دو موضوع دیا ر هس تن ک ه در
پژوهش حاضر به زنها پرداخته ش ه استد عالوه بر این ،در جمالتی که بیش از یک گروه اسمی وجود دارن ،
موضوع بع ی تعیین توالی این دو سازه است ،ک ام سازه با چه میزان تشخیصپذیری ،در ابت ای جمل ه زم ه

1. Prince

2د برخالف انالیسی که در زن وارونای همزمان منجر به پساین سازی فاعل و پیشاین سازی عناور پای انی ( Xمانن عب ارات ری ی و
حرف اضافهای) میشود ،وارونای در فارسی ورفاً باعث پیشاین سازی عبارات ری ی و حرف اضافهای میگردد و فاع ل ب ه بع از فع ل
منتقل نمیگرددد دلیل این موضوع روشن است ،چرا که فارسی زبان فعل پایانی است و بر این اساس نمیتوانیم ش اه پساین س ازی زن
باشیم ( بیرنر و ماهوتیان)1997 ،د
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استد اگر اطالع نو ربل از اطالع کهنه نیام ه باش حالت ساخت اطالع بینشان طبقهبن ی م یش ود و اگ ر
شاه توالی اطالع نو  +اطالع کهنه باشیم ،زن حالت را ساخت اطالع نشان ار طبقهبن ی کردهایمد
بع از تعیین وضعیت جمالت مورد بررسی بر اساس متغیرهای فوق ،سپس دادهها را با استفاده از نرماف زار
اسپیاساس با درت مورد تحلیل ررار دادیمد ابت ا ،هر ک ام از متغیرهای فوق تعری ف ش ه ،س پس دادهه ا
ک گزاری و وارد سامانه ش ن د این نرمافزار به ما اجازه میده ت ا رابط ه تم ام متغیره ای ف وقال ذکر را (در
وورت نیاز) با هم یار مورد ارزیابی ررار ب هیمد
 -3تحلیل دادهها
این رسمت به چهار بخش تقسیم ش ه استد نخست ،نمونهای از جمالت بررسیش ه در پیک ره زب انی م ورد
مطالعه را ارائه می نمائیم تا مخاطب در جریان انواع جمالت بررسی ش ه ررار گیردد در رسمت دوم این بخش،
یافتههای کلی در مورد ساخت اطالع و وورتبن ی نح وی جم الت بررس یش ه ارائ ه م یگ رددد س پس،
یافتههای اولی پژوهش در مورد فراین پساین سازی ارائه ش ه است و در رسمت پایانی هم یافتههای ج انبی
در مورد پساین سازی ارائه میشودد
نمونهای از جمالت بررسیشده

 -1یه پاس عمقی عالی ان اخته میشه برای مانژوکیچد
 -2سرخیو راموس ،باالی سر میبره جام رود
 -3گرت بیل ،توپو بهش ن اد کریم بنزماد
 -4همه دارن بهش اعتراض میکنن  ،داور این مسابقهد
 -5پشت محوطه جریمه ،توپشو میزنن سامی خ یراد
 -6توپو ناواس میبره به سمت چپد
 -7بهش لقب الجویا دادن هواداران تیم یوونتوسد
 -8در سمت راست جایااه ،طرف اران یووه هستن د
 -9در کنار زمین ،بازیکنان ذخیره در حال گرم کردن هستن د
جمله ( )1همزمان مجهول و مقلوب استد در این جمله شاه پساین سازی مفعول غیرمستقیم (هم راه ب ا
پیشاضافه) به جایااه پس از فعل هستیمد در جمله ( ،)2فاعل جمله از جایااه خود خارج ش ه و با ضمیر تهی
هممرجع استد بنابراین در این جمله فراین خروج به چپ (براساس خط انالیسی) رخ داده استد همچنین ،در
همین جمله شاه پسساین سازی مفعول مستقیم بر اثر فراین رلب نح وی هس تیمد در مث ال ( )3ه م ش اه
خروج به چپ (پیشاین سازی) مفعول حرفاضافه و پساین سازی فاعل بر اثر فراین رل ب نح وی هس تیمد در
مثال ( ،)4مفعول حرفاضافه بر اثر فراین خروج به راست پساین ش ه و با ضمیر متصل مفعولی همنمایه استد
همانن مثال ربلی در جمله ( )5شاه خروج به راست هستیمد در جمله ( ،)6مفعول مستقیم پیش این و مفع ول
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غیرمستقیم پساین ش هان ک ه ه ر دو ه م نتیج ه رل ب نح وی هس تن د جمل ه ( )7نی ز نمون های دیا ر از
پساین س ازی فاع ل اس تد در جم الت ( )8و ( ،)9دو نمون ه از جم الت وارون ه هس تن ک ه در زنه ا ش اه
پیشاین سازی عبارت حرف اضافهای هستیمد
بررسی ساخت اطالع در پیکره زبانی مورد بررسی

در پیکره زبانی انتخابش ه ،مجموع ًا  226جمله مورد بررسی ررار گرفتد نمودار ( )1توزیع فراوانی هر ک ام از
انواع جمالت را نشان میده د
بر اساس این نمودار ،بیشترین فراوانی مربوط به جمالت مقلوب و معلوم استد از مجموع  226جمله م ورد
بررسی ،جمالت مقلوب و معلوم به ترتیب  %43.4و  % 24.8را به خود اختصاص دادهان د دیار جم الت م ورد
بررسی عبارتن از جمالت مجهول ،وارونه ،مبت ایی و همچنین جمالتی که در زنها ش اه خ روج ی ک گ روه
اسمی به چپ یا راست هستیمد اینکه جمالت نشان ار نحوی از جمالت بینشان بیشتر بودهان ر ری تأم ل
برانایز است ،زیرا که جمالت بینشان غالباً از فراوانی بیشتری نسبت به جم الت نش ان ار برخ وردار هس تن ،
مثالً منشیزاده و گوهری ( )1390در یک مطالعه پیکره محور که  557جمله را در متون روائی م ورد بررس ی
ررار داده بودن  ،اکثر جمالت ( )%81از نظر نحوی بینشان بودن د دبیرمق م ( 1392ب ه نق ل از فرام ر )1981
نشان میده که فراوانی ساختهای نشاندار در پیکرههای مورد بررسی خیل ی کمت ر از جم الت ب ینش ان
استد در پیکرههای مختلف فقط تا ح ود  %17از این جمالت حاوی سازههای پساین هس تن د در دو مطالع ه
فوق همانن پژوهش حاضر ،تأکی بر روی جنبههای محاورهای و گفتاری زبان است ،اما نتای پژوهش حاض ر
با دو مطالعه فوق همراستا نیستد اما نتای این پژوهش خالف این را نشان میده د نویسن ه حاضر برای این
موضوع دو دلیل ارائه مینمای تا علت روشن شودد نخست ،دادههای پژوهش حاضر متعلق به گزارش ورزشی
هستن که سبک خاوی از زبان استد در این سبک ،تمرکز گزارشار بر روی روی ادی است که میبین د ه ر
روی ادی را که میبین بای زن را برجسته نمای د بهعبارت دیا ر ،جم الت در گ زارش ورزش ی ف رد -مح ور
نیستن که گوین ه فاعل و مفعول و دیار ارکان جمله را با همان توالی بینش ان بی ان نمای  ،بلک ه روی اد-
محور استد بای دی که در زن لحظه تمرکز دوربین و بینن گان بر روی چه روی ادی /چیزی است و ف وراً زن
را بیان نمای د زن چیز لزوماً نهاد جمله نیست ،شای توپ ،دروازه ،یک تکل خش ن ،ی ک حرک ت خ اص و ددد
باش )د دلیل دوم به زعم ناارن ه این است که در پیکره مورد بررسی ،همه جمالت انتخ اب نش ن د جم الت
مرکب ،پیچی ه ،مص ری و محذوف از دامنه تحلیل کنار گذاش ته ش ن د از ط رف دیا ر ،س عی ش ه اس ت
جمالتی انتخاب شود که از منظر نظریه ساخت اطالع اهمیت بیشتری داشته باشن د جمالتی که ورفاً جه ت
توزیع مناسب اطالع ساخته میشون و از این لحاظ به رول چیف )1976( 1دارای نقش بس تهبن ی اطالع ی
هستن د نقش جمالت نشان ار نحوی (دارای سازههای پساین ش ه یا پیشاین ش ه) در توزیع اطالع برجس تهت ر
هست ،هرچن منظور ما این نیست که جمالت معلوم فار این نقش هستن د
1 chafe,w
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موضوع دیاری که در پژوهش حاضر به زن پرداخته ش  ،مشخصکردن میزان تشخیصپذیری سازهه ای
درون جمله و توالی زنها نسبت به هم استد نمودار( )2بیانار توالی تشخیصپذیری سازهه ای جم الت م ورد
بررسی استد
این زمار نشان م یده ک ه از مجم وع  226جمل ه م ورد بررس ی ،جمالت ی ک ه دو س ازه او لی زنه ا
تشخیصپذیر رلم اد ش هان  %92 ،از کل دادهها را تش کیل دادهان د مبن ای تش خیصپ ذیری ،برانایختا ی
کالمی و رابلدسترس بودن مص اق برای شنون ه بوده استد این مبنا از پرینس ( )1992گرفت ه ش ه اس تد
بنابراین ،اگر مص اری از لحاظ کالمی یا شنون ه کهنه باش (نه لزوماً هردو) ،تشخیصپذیر رلم اد م یش ود و
اگر از لحاظ کالمی و شنون ه نو باش  ،تشخیصناپذیر طبقهبن ی ش ه استد همانگونه که ربالً گفته ش ب ر
اساس رویکرد پرینس ،چهار حالت ممکن استد از این چهار حالت ،حالتهای اول ،دوم و چه ارم (نم ودار )2
اول بینشانی اطالعی را حفظ کردهان د به عبارتی ،در دو حالت نخست ،اطالع تشخیصپذیر پیش از اط الع
تشخیصناپذیر ررار گرفته استد در حالت چهارم هم شاه توالی اطالع تش خیصناپ ذیر  +تش خیصناپ ذیر
هستیم که این هم نافی اول بینشانی اطالعی نیستد فقط در حالت س وم اس ت ک ه س ازه ح اوی اط الع
تشخیصناپذیر در برخی جمالت پیش از سازهای ررار گرفته است که به لح اظ کالم ی ی ا از منظ ر ش نون ه
تشخیصپذیر بوده استد در اینجا شاه تولی جملههایی هستیم که از لحاظ اطالعی نشان ار تلقی م یش ون د
نتای بهدست زم ه در باره توالی تشخیصپذیری در پژوهش حاضر با نتای دیار پژوهش اران در ای ن رابط ه
همسو است (بیرنر1994 ،؛ بیرنر و ماهوتی ان1997 ،؛ ش هی ی1379 ،؛ راس خمهن 1382 ،؛ م رس ی1386 ،؛
منشیزاده و گوهری)1390 ،د هر ک ام از این پژوهشها ورفاً روی یک ساخت نحوی مانن جمالت وارون ه،
مقلوب ،یا مبت ائی وددد متمرکز بودهان  ،در حالیکه در پژوهش حاضر ت والی تش خیصپ ذیری در تم ام ان واع
جمالت ساده بررسی ش ه است و تبیینی واح برای ای ن جم الت ارائ ه گردی ه اس تد در نم ودار  ،2ت والی
تشخیصپذیری را بهوورت کلی در پیکره مورد مطالعه دی یمد اکن ون م یخ واهیم ت والی تش خیصپ ذیری
مصادیق سازهها را به تفکیک جمالت مختلف بررسی کنیمد سؤالی که اینجا مطرح است این است که زی ا در
ساختهای نحوی نشان ار مانن مقلوب و مجهول هم شاه توالی بینشان اط الع هس تیمد ج ول( )1ت والی
تشخیصپذیری مصادیق سازهها را در جمالت مختلف بررسیش ه نشان میده د
ج ول فوق نشان میده که جمالت مقلوب و معلوم بیشترین فراوانی را ب ه خ ود اختص اص دادهان د در
جمالت مبت ائی ،وارونه و خروج به چپ ،تمامی موارد جمعزوری ش ه از ت والی ب ینش ان تش خیصپ ذیر +
تشخیصپذیر تبعیت نمودهان د به بیان دیار ،در تمامی این جمالت ،سازه جابجا ش ه بر اثر فراین هائی مانن
وارونای ،مجهولسازی و مبت اسازی حاوی اطالع تشخیصپذیر هس تن  ،و ه یچ جابج ائی در ای ن جم الت
سازههائی که مص اق زنها نو باش را به جایااه زغازین جمله منتقل ننم وده اس تد از ای ن منظ ر ،نت ای ای ن
پژوهش با بیرنر و ماهوتیان ( )1997و بیرنر ( )1994همسوئی داردد ه رچن ک ه در ای ن دو پ ژوهش ،فق ط
ساخت وارونه مورد بررسی ررار گرفته استد لذا ،میتوان نتیجه گرفت که ساختهای مختلف نح وی امک ان
بستهبن ی اطالع را بر اساس نیازهای ارتباطی گویشوران زبان ممکن میسازن د
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از جمله موضوعات دیاری که در جریان بررسی پیکره موج ود ب ه زن پرداخت ه ش بررس ی فراوان ی ب ه
تفکیک نشان اری /بینشانی اطالعی ب ودد نم ودار( )3توزی ع فراوان ی جم الت بررس ی ش ه را ب ه تفکی ک
نشان اری /بینشانی نشان میده د
نمودار فوق نشان میده که از مجموع  226جمله مورد بررسی ،در  % 93.8موارد ،ما شاه تولی جمالتی
بودهایم که در زنها سازههای زشناتر ربل از سازههای نازشنا ررار گرفتهان د زمار دریق در ج ول ( )1ارائه ش د در
این ارتباط ،طرح این موضوع حائز اهمیت است که خاطرنشان شود که نشان اری اطالعی از نشان اری نح وی
متفاوت استد در جمالت معلوم که از نظر نحوی بینشان هس تن ش اه نمون هه ایی هس تیم ک ه از لح اظ
اطالعی نشان ار هستن ( 2مورد) و بالعکس در جمالت مقلوب که از دی گاه نحوی نش ان ار هس تن  ،اکثری ت
جمالت از نظر اطالعی بینشان هستن ( 92م ورد از مجم وع )98د در جم الت وارون ه ،مبت ائی و جم الت
موسوم به خروج (چپ و راست) که همای از نظر نحوی نشان ار هستن  ،حت ی در ی ک م ورد ش اه س اخت
اطالعی نشان ار نیستیمد نکته حائز اهمیت این است که جمالت مقلوب ،وارون ه ،مبت ائی وددد ک ه هما ی از
منظر نحوی نشان ار هستن  ،از نظر ساخت اطالعی بینشان هستن د بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که توزی ع
طبیعی اطالع بهوورت بینشان اولویت نخست سخناویان زبان استد ساخته ای نح وی نش ان ار همانن
ابزاری هستن در دست سخناویان زبان جهت توزیع مناسب ساخت اطالعد این دستاورد با نتای پژوهشهای
دیار زبانشناسان همسو استد وارد و بیرنر ( )2004فراین هائی نظیر پیشاین سازی و پساین سازی و همچن ین
جمالتی که در زنها شاه خروج سازهها به سمت چپ و راست هستیم را ابزارهائی میدانن در جهت رراردادن
اطالع برانایخته (کهنه) ربل از اطالع نود زنها معتق هستن سازههای پیشاین ش ه حاوی اط الع کهن ه اس ت
که گاهی بهوورت زشکار رابل ارجاع به کالم ربل ی اس ت و گ اهی ه م ای ن ارتب اط بهو ورت تل ویحی و
غیرمستقیم است که مخاطب بای در بافت استنباط کن (وارد و بیرنر)162 :2004 ،د
ساخت اطالع و پسایندسازی

موضوع دیاری که در بررسی پیکره زبانی این پژوهش مورد مطالعه ررار گرفت نوع جابجائی سازهها ب ودد در
جمالتی که از لحاظ نحوی نشان ار هستن  ،همانگونه که اشاره ش  ،شاه فراین هایی هستیم که س ازهه ا را
پیشاین یا پساین میکنن د فراین های مبت اسازی ،خروج به چپ و وارونای منجر به پیشاین سازی سازهه ا از
جایااه اولی خود میشون د فراین خروج به راست هم باعث میشود که یکی از ارکان جمل ه (ظرفی ته ا) از
جای اولی خود به جایااه بع از فعل منتقل گرددد نهایتاً ،فراین هائی مانن رل ب و مجه ولس ازی همزم ان
ممکن است هم سازهای را به جایااه زغازین جمله منتقل نماین و هم ممکن است برخی از اجزای جمله را به
بع از فعل منتقل نماین د نمودار ( )4توزیع فراوانی دادهها را به تفکیک نوع حرکت نشان میده د
نمودار ( )4نشان داد که در مطالعه حاضر از مجم وع  226جمل ه م ورد بررس ی ،س ازهه ای پس این ش ه
( )39.8%کل دادهها را تشکیل دادهان که از سازههای پیشاین ش ه ( )%29.2بیشتر هس تن د همچن ین ،در 16
جمله ( )%7.1همزم ان ش اه پیشاین س ازی و پساین س ازی ب ودهای مد در  %23.9از جم الت بررس یش ه،
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هیچک ام از این دو فراین رخ ن ادهان د ب ر ای ن اس اس ،مجموع اً در  %46.9از جم الت ش اه پساین س ازی
سازهها بودهایمد در اینجا ابت ا فراوانی سازههای پساین ش ه را در جمالت مختلف بر اساس نقش دستوری زنها
بررسی مینمائیمد ج ول ( )2نقش دستوری سازههای پساین ش ه را به تفکیک نوع جمالت زورده استد
ج ول فوق نشان میده که جمالت مقلوب بیشترین فراوانی را در پساین سازی دارن د مجموعاً %75 ،کل
موارد پساین ش ه در جمالت مقلوب رخ داده استد در خروج به راس ت م ا لزوم اً ش اه پساین ش ن فاع ل،
مفعول یا مفعول غیرمستقیم هستیمد همچنین ج ول فوق نشان میده که سازهه ای پساین ش ه در پیک ره
مورد بررسی عم تاً فاعل و مفعول غیرمستقیم (همراه با پیشاضافه) هستن (هرک ام )%48.1د در یک مطالع ه
پیکرهای ،راسخ مهن و ریاسون ( )9 :1392دریافتن ک ه  %74.01از م وارد پس این ش ه مفع ول غیرمس تقیم
هستن و فاعل هم  %10.62از موارد پساین ش ه را تشکیل داده استد این نتای تا ح ودی ب ا زنچ ه در ای ن
مطالعه بهدست زم ه است هم راستا نیستد در پیکره مورد بررسی  24مورد ساخت موسوم به خروج به راس ت
مشاه ه ش ه است که در 14مورد فاعل و در  8مورد دیار مفعول غیرمستقیم و در  2مورد هم مفعول مستقیم
پساین ش هان د بهعبارت دیار ،در  %100موارد شاه پساین سازی بودهایم ،هرچن از لحاظ فراوانی در مقایسه
با جمالت مقلوب ،ما شاه فراوانی کمتری هستیمد همچنین ،نتای پژوهش حاضر به نوعی در تضاد است ب ا
نتای پژوهش فرامر ()1381د دبیرمق م ( 112 :1392به نقل از فرامر  )1981نشان میده که در پیک رهه ای
مختلف فاعلهای پساین ش ه از  %0تا  %40.8از مجموع فاعلها را تشکیل میدهن د این درو برای مفع ول
وریح در پیکرههای مختلف بین  %0/8تا  %4/2از مجموع مفعولهای وریح گزارش ش ه استد نهایتاً درو
گزارشش ه برای مفعولهای غیرمستقیم پساین ش ه از مجموع تمام مفعوله ای غیرمس تقیم در پیک رهه ای
مختلف بین  %0تا  %23/1بوده استد نکته رابل توجه در این پژوهش فراوان ی (درو ) ب االی مفع وله ای
غیرمستقیم پساین ش ه در مقایسه با فاعل و مفعول مستقیم استد نتای پژوهش حاضر نیز در رابطه با می زان
پساین سازی مفعول غیرمستقیم و همچنین مفعول مستقیم با پژوهش فرامر همراستا استد در هر دو پژوهش،
مفعول غیرمستقیم بیشتر و مفعول مس تقیم کمت ر پس این ش هان د ام ا ،در ارتب اط ب ا پساین س ازی فاع ل،
همانگونه که در ج ول مشاه ه ش در پیکره حاضر تع اد نس بتاً زی ادی از فاعله ا پس این ش ه اس تد از
مجموع  102سازه پساین ش ه در  226جمله مورد بررس ی 50 ،س ازه دارای نق ش فاع ل دس توری ب ودهان
()48.1%د
در پژوهش حاضر ،مقوله نحوی سازههای پساین ش ه هم مورد بررسی ررار گرفتد ج ول ( )3مقوله نحوی
سازههای پساین ش ه را به تفکیک انواع جمالت ارائه نموده استد
در رابطه با مقوله نحوی سازههای پساین ش ه ،نتای فوق نشان میده که در جمالت مختلف از مجم وع
 102سازه پساین ش ه %56.9 ،دارای مقوله نحوی گروه اسمی و بقیه گروه حرف اض افهای ب ودهان د در ای ن
ارتباط ،شفیعی ( )2014با مطالعه مقوله نحوی عناور پساین ش ه در فارسی نش ان داده اس ت ک ه در فارس ی
عم تاً عبارت حرف اضافهای و گروه اسمی پساین میشون د  %65از کل موارد پساین ش ه در مطالع ه ش فیعی
دارای مقوله نحوی حرف اضافهای بودهان د براین اساس ،نتای حاضر همسو با شفیعی ( )2014اس ت ،ب ا ای ن
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تفاوت که در پیکره مورد مطالعه شفیعی گروه حرف اضافهای بیشتر پساین ش هان  ،در حالیک ه در پ ژوهش
حاضر گروه اسمید از لحاظ بسام نیز ،جمالت مقلوب درو بیشتری از کل سازههای پساین ش ه را ب ه خ ود
اختصاص دادهان ()%76.5د در ساختهای خروج به راست هم شاه پساین سازی  20گروه اس می و  2گ روه
حرف اضافهای هستیمد
بع از بررسی نقش دستوری و مقوله نحوی سازههای پساین ش ه ،اکنون وضعیت اطالعی این س ازهه ا را
در جمالت مختلف بررسی میکنیمد
نتای فوق (ج ول  )4حاکی از زن است که سازه پساین ش ه در  %82.4موارد از لح اظ کالم ی کهن ه و از
منظر شنون ه نو محسوب ش ه استد در  %5.9از موارد از هر دو منظر کهنه تلقی ش هان د بنابراین ،مجموعاً در
 88.3%از موارد ،سازههای پساین ش ه از لحاظ کالمی کهنه هستن 1د در  %11.7موارد هم سازه پساین ش ه از
لحاظ کالمی نو تلقی ش ه استد جمالت مقلوب بیشترین فراوانی را در اینجا دارن ()%76.5د در همین ارتباط،
نتیجه این پژوهش با راسخ مهن و ریاسون ( )1392و راسخ مهن ( )1388در تضاد استد به نظر راس خ مهن
( )1388شرط مهم در پساین سازی فارسی شنون ه-کهنه بودن سازه پساین ش ه است ،در حالیکه در پژوهش
حاضر اکثر سازههای پساین ش ه از منظر شنون ه نو هستن  ،اگرچه از لحاظ کالمی کهنه یا استنباطی هس تن د
لذا ،شرط شنون ه -کهنه بودن سازه پساین ش ه در مورد پیکره مورد بررس ی ای ن پ ژوهش درس ت ب ه نظ ر
نمیرس د همانطور که گفته ش  ،شرط کالم -کهن ه ب ودن س ازه پساین ش ه در م ورد پیک ره حاض ر بهت ر
جواباوی جابجائی سازهها میباش د در راسخ مهن و ریاسون ( )1392نیز شاه حرکت سازههای مفروض و نو
به جایااه بع از فعل هستیم که در مورد مفعول غیرمستقیم (نسبت به مفعول مستقیم) سازههای پساین ش ه
بیشتر حاوی اطالع نو هستن  ،در حالیکه در مورد مفعول مستقیم شاه تفاوت چن انی (از نظ ر کهن ه ی ا ن و
بودن سازههای پساین ش ه) نیستیمد شفیعی ( )2014هم گزارش کرده اس ت ک ه در پیک ره م ورد مطالع ه او،
عناور پساین ش ه بهطور عم ه از نظر کالمی نو هستن ( %85از مجموع عناور پساین ش ه) ،در حالیک ه در
پژوهش حاضر  %82.4از موارد پساین ش ه از لحاظ کالمی کهنه (یا استنباطی) بودهان و این یعنی تضاد کامل
بین یافتههای پژوهش حاضر و پژوهش شفیعی ()2014د با این حال ،نت ای پ ژوهش حاض ر ب ا وارد و بیرن ر
( )168 :2004همسو استد زنها نشان میدهن که در فراین خروج به راست ب هعنوان فراین ی ک ه متض من
پساین سازی یک سازه به سمت راست (خط انالیسی) جمله هست ،سازه پساین ش ه که جایااه او لی زن ب ا
یک ضمیر هم-ارجاع 2پر ش ه است از لحاظ کالمی کهنه و برانایخته استد
1د نکته رابل تأمل این است که ظاهراً مص اری که در کالم فعال ش ه نمیتوان از منظر شنون ه نو باش و ظاهراً ایندو متنارض هس تن د
اما ،وارد و بیرنر ( )2004با پیشنهاد موضوع طرحواره ( )posetمشخص کردن که برخی مصادیق که بهوورت تلویحی و غیرمس تقیم در
کالم مطرح هستن  ،از لحاظ کالمی کهنه رلم اد شون هرچن وریحاً در کالم ربلی از زنها ذکری به میان نیام ه باش د پ رینس ()1992
ا ین مصادیق را که از لحاظ کالمی کهنه ولی از منظر شنون ه نو هستن مشخصاً استنباطی مینام د عالوه بر این ،رفتار عناور اس تنباطی
همانن عناوری است که از لحاظ کالمی کهنه هستن  ،فراین هائی نظیر پیشاین سازی و پساین سازی که منجر ب ه جابج ائی س ازهه ای
میشود عناور استنباطی و کهنه را یکسان جابجا میکن (وارد و بیرنر)2004 ،د
2. Co-referential
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البته ،در ساختهای وجودی 1و ارائهای 2در انالیسی ،سازه پساین ش ه حاوی اطالع نو هست (همان) ک ه
البته متنارض نتای پژوهش حاضر نیست ،چرا که جمالت بررسیش ه پیک ره حاض ر هیچک ام از ای ن ن وع
نبودهان د
یافتههای دیگر پژوهش

تاکنون ،نقش دستوری ،مقوله نحوی و وضعیت اطالعی سازهه ای پساین ش ه در ان واع جم الت بهو ورت
ج اگانه بررسی ش ن د اکنون ،مقوله نحوی و وض عیت اطالع ی زنه ا بهو ورت همزم ان بررس ی م یش ودد
ج ول( )5همزمان مقوله نحوی و وضعیت اطالعی سازههای پساین ش ه را نشان میده د
این ،نتای نشان میده که از مجموع  102سازه پساین ش ه %56.9 ،گ روه اس می و  %43.1ه م گ روه
حرف اضافهای هستن د همچنین در  %82.4از موارد هم این سازهها از لحاظ کالمی کهنه (یا اس تنباطی) و از
نااه شنون ه نو بودهان د در ج اول ( 3و  )4تقریباً همین اطالعات را مشاه ه نمودیم ،با این تفاوت که در زنج ا
وضعیت اطالعی (ج ول  )4و مقوله نحوی (ج ول  )3را در جمالت مختلف بهوورت ج اگانه بررسی نمودیم،
اما در این ج ول وضعیت این دو متغیر را نسبت به هم مورد بررسی ررار دادهایمد ش فیعی ( )2014ب ا مطالع ه
وضعیت اطالعی و مقوله نحوی عناور پساین ش ه در فارسی نشان داده اس ت ک ه در فارس ی ب هطور عم ه
عبارت حرف اضافهای و گروه اسمی پساین میشون د  %65از کل موارد پساین ش ه در مطالع ه ش فیعی دارای
مقوله نحوی حرف اضافهای بودهان د این ررم در پژوهش حاضر  %43.1استد
همچنین ،نقش دستوری این سازهها و وضعیت اطالعی زنها هم در پیکره حاضر بهوورت ج اگانه بررسی
ش که نتای زن در ج ول ( )6ارائه ش ه استد
این نتای نشان م یدهن ک ه از مجم وع  102س ازه پساین ش ه %49 ،مفع ول غیرمس تقیم (هم راه ب ا
پیشاضافه) هستن و  %47.1هم نقش فاعلی داشتهان د همچنین فاعلهائی ک ه از لح اظ کالم ی کهن ه و از
منظر شنون ه نو هستن  ،بیشتر پساین ش هان ()%43.1د به همین ترتیب ،مفع ول غیرمس تقیم /مفع ول ح رف
اضافه (همراه با پیشاضافه) در رتبه دوم هست ()%37.3د همانطور که در باال اش اره ش در مطالع ه راس خ
مهن و ریاسون ( %74.01 ،)1392از موارد پساین ش ه مفعول غیرمستقیم بودن و فاعل هم  %10.62از م وارد
پساین ش ه را تشکیل داده بودد بن ابراین ،نت ای پ ژوهش حاض ر ،ه م از لح اظ نق ش دس توری س ازهه ای
پساین ش ه و هم از لحاظ وضعیت اطالعی زنها با پژوهش راسخ مهن و ریاسون در تضاد استد نهایتاً ،در این
پژوهش ،بع از بررسی نقش دستوری و مقوله نحوی سازههای پساین ش ه در جمالت مختلف ،اکنون ای ن دو
متغیر را همزمان در ج ول( )7ارائه نمودهایمد

1. Existential
2. Presentational
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نتای این ج ول نشان میده که از مجموع  101سازه پساین ش ه %47.1 ،از عناو ر پساین ش ه فاع ل
هستن که طبیعتاً بهوورت گروه اسمی نمود یافتهان د  %43.1هم مفعول غی رمس تقیم هس تن ک ه بهو ورت
گروه حرف اضافهای نمود یافتهان د
 -4نتیجهگیری
پساین سازی در فارسی میتوان متأثر از عوامل گوناگونی باش د همچنانکه در مق م ه بح ث ش  ،در برخ ی
مطالعات وورتگرفته در کنار وضعیت اطالعی سازههای پساین ش ه ،به عوامل دیاری مانن وزن دس توری،
معرفای ،طبقه فعل و مالحظات پردازشی نیز توجه ش ه است (راس خمهن و ریاس ون 1392 ،؛ راس خمهن و
همکاران2016 ،؛ عالئی و همکاران1397 ،؛ فقیری و سامویلین)2015 ،د تفاوتی ک ه مطالع ه حاض ر ب ا ای ن
پژوهشها دارد این است که در زثار فوق بیشتر به پساین سازی سازهه ای س ناین مانن بن های موو ولی
پرداخته ش ه است ،در حالیکه در پژوهش حاضر ورفاً به بررسی وضعیت سازههای سبک مانن گروه اس می
و گروه حرف اضافهای پرداخته ش ه استد بهنظر میرس عوامل مؤثر بر جابجائی سازههای سناین از عوام ل
منجر به پساین سازی سازههای سبک متفاوت باشن د در مقابل ،پژوهشهای فراوانی نیز در رابطه ب ا جم الت
ساده زبان فارسی وورت گرفتهان که همای از اهمیت وضعیت اطالعی و کالمی سازهه ا در جابج ائی زنه ا
حکایت میکنن (بیرنر و ماهوتیان1997 ،؛ ش هی ی1379 ،؛ م رس ی1386 ،؛ راس خمهن 1382 ،؛ گ وهری،
 1390و )1392د بر این اساس ،در این پژوهش ،به جنبههای کالمی و نحوه توزیع اطالع بهعنوان یک عام ل
تأثیرگذار پرداخته ش د نتیجه حاول حاکی از زن بود که اکثریت سازههای پساین ش ه از لحاظ کالم ی کهن ه
(یا استنباطی) هستن  ،هرچن که از منظر شنون ه مص اق سازه مورد نظر در این بافت نو طبقهبن ی ش ه است
(ج ول)4د بنابراین ،شرط کالمی -کهنه بودن مص اق اینگونه سازهها ج ایازین ش رط ش نون ه -ن و ب ودن
(راسخ مهن و ریاسون  )1392 ،و یا شرط کالمی -نو بودن (شفیعی )2014 ،ش د این نتیج ه همس و ب ا وارد و
بیرنر ( )2004و بیرنر ( )2013هستد به زعم این دو محق ق ،عناو ر پساین ش ه در جم الت غیرارائ های ی ا
غیروجودی از نظر کالمی مفروض هستن د همچنین ،این نتیجه بهعنوان دستاورد اولی ای ن پ ژوهش نش ان
میده که زبان فارسی (بهعنوان یک زبان فعل پایانی) تمایل دارد که برخی سازهه ای خ اص را در جایا اه
پسافعلی ررار ده د به همین خاطر ،برخی پژوهشاران از تغییر رده زبان فارسی از یک زب ان فع ل پای انی ب ه
یک زبان فعل میانی وحبت بهمیان میزورن (دبیرمق م1392 ،؛ راسخمهن )2016 ،د از ای ن لح اظ ،پ ژوهش
حاضر نیز میتوان بهعنوان یک مطالعهای در نظر گرفته شود که تغییر رده زبان فارسی را تأیی مینمای د
نکته مهمی که در مورد یافته فوق بای اضافه گردد این اس ت ک ه در اینج ا و رفاً ب ه مطالع ه وض عیت
اطالعی و خصوویات نحوی سازههای پساین ش ه در یک گزارش ورزشی روی اد -محور با رویکرد توو یف-
گرایانه پرداخته میشود و اگر ررار است در مورد نتای این پژوهش ش اه تعمیم ی باش یم ،زن تعم یم و رفاً
مح ود به گزارش مسابقات ورزشی است و بای در تعمیم زن به ک ل زب ان فارس ی محتاطان ه برخ ورد ک رد،
هرچن ممکن است در بسیاری از جمالت زبان فارسی محاورهای (غیر از گزارش ورزشی) شاه تعم یم نت ای
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این پژوهش باشیمد بهر حال ،زبان دارای نقشه ا و کارکرده ای فراوان ی اس ت و توو یف هرک ام از ای ن
نقشها ممکن است از سایر کارکردهای زبان متفاوت باش د
همچنین ،از نظر نقش دستوری سازههای پساین ش ه در پیکره حاضر ،معلوم ش که فاعل جم الت س اده
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اس ت (ج ول )2د از نظ ر مقول ه نح وی ،س ازهه ای پساین ش ه
بهترتیب عبارت حرف اضافهای و گروه اسمی بودن (ج ول )3د همچنانک ه دی یم ،ای ن نت ای ب ا برخ ی
پژوهشهای انجام ش ه در زبان فارسی بهطور کامل همسو نیستد

منابع
 −دبیرمق م ،محم ( ،)1392ردهشناسی زبانهای ایرانی ،دو جل تهران :سمتد
 −راسخمهن  ،محم (« ،)1382رلب نحوی در زبان فارسی» ،رساله دکتری زبانشناسی ،دانشااه عالمه طباطبایید
 −راسخمهن  ،محم و ریاسون  ،مریم (« ،)1392عوام ل م ؤثر ب ر پساین س ازی در فارس ی» ،مجل ه زب انشناس ی و
گویشهای خراسان ،شماره پیاپی  ،9پاییز و زمستان 92د
 −شهی ی ،نوشین (« ،)1379مبت اسازی در زبان فارسی با نااهی نقشگرا» ،پایاننام ه کارشناس یارش  ،دانش ااه
عالمه طباطبائید
 −عالیی ،مجی (« ،)1397چی مان سازهها در زبان فارسی متأثر از وزن دستوری :تبیینی پردازشمحور» ،دو ماه نامه
علمی -پژوهشی جستارهای زبانی ،د  ،9ش ( 5پیاپی )47د
 −گوهری ،حبیب ( « ،)1390ساخت اطالع در انالیسی و فارسی و نحوه بازنمائی زن ،رساله دکتری» ،دانشااه عالمه
طباطبائید
 −گوهری ،حبیب (« ،)1392برخی پیام های نظریه ی ساخت اطالع برای ترجمه» مجله جستارهای زبانی ،دوره ،4
شماره 1د
 −م رسی ،بهرام (« ،)1386ساخت اطالع و بازنمایی زن در زبان فارسی» ،رساله دکتری ،دانشااه تربیت م رسد
 −منشیزاده ،مجتبی و گوهری ،حبیب (« ،)1392بررسی پارامتر تشخیص (نا)پذیری ب ر روی نم ود زب انی» ،مجل ه
جستارهای زبانی ،دوره  ،2شمارهی 4د
− Birner, Betty J. (1994), Information Status and Word Order: An Analysis of English
Inversion. Language 70: 233-59.
− Birner, Betty J. and Mahootian, Shahrzad. (1997), Functional constraints on inversion in
English and Farsi. Language Sciences 18(1-2): 127-138.
− Birner, Betty J., (2013), Information Status and Non-canonical Word Order in English.
John Benjamins, Amsterdam.
− Chafe, Wallace. (1976), Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics, and
Point of View. In Charles Li, ed., Subject and Topic. Academic Press, New York, 2555.

151

1398  پاييز و زمستان-18  شماره-سال نهم

نشريه پژوهشهای زبان شناسی تطبيقی

− Faghiri, P, and Pollet Samvelian. (2015), Constituent Ordering in Persian and the
Weight Factor in Empirical Issues in Syntax and semantics 10, ed. Christopher Pinon,
215- 232.
− Prince, Ellen F. (1992), The ZPG Letter: Subjects, Definiteness, and Information-Status.
In Sandra Thompson and William Mann, eds., Discourse Description: Diverse Analyses
of a Fundraising Text. John Benjamins, Amsterdam, pp. 295-325.
− Rasekh Mahand, M., Mojtaba Alizadeh-Sahraei, Rahele Izadifar. (2016), A corpusbased analysis of relative clause extraposition in Persian in Ampersand 3 (2016) 21-31.
− Shafiei, Soheila. (2014), Postposing and Information Structure in English and Farsi.
Downloaded from pubFactory. Norwegian University of Science and Technology.
− Ward, Gregory and Birner, Betty J. (2004), Information Structure and Non-canonical
Syntax.” in The Handbook of Pragmatics. Horn Laurence and Gregory Ward (Eds.).
Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing, 152-174.
− Winkler, Susanne. (2012), The Information structure of English. In The Expression of
Information Structure edited by: Krifka, Manfred and Renate Musan. Frank Benno
Junghanns, Berlin. Germany.

