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  9/11/91: پذيرش                                                27/8/91: دريافت
 

  چكيده
هاي نحوي نشانداري هستند كه يك گزارة منطقي ساده را توسط  شده ساخت هاي اسنادي طور كلي ساخت به

تر با توجه به چارچوب نظري معين  اي هاي پايه ها با ساخت ارتباط اين ساخت. كنند دو بند بازنمايي مي
وي ديگر مطالعات گشتاري به دنبال اين هستند كه با استفاده از از س. رود ميكار  به شود كه براي تحليل مي

عنوان   چنانچه جمالت اسنادي به. ها را تعيين كنند شده ساخت زيربنايي آن هاي اسنادي هاي ساخت ويژگي
گذاري خواهد بود و در  شده در نظر گرفته شوند، تحليل از نوع پس هاي اسنادي براي ساخت  پايه  ساخت

ف اين هد. شود نشده تحليل عنصر زايد ارائه مي هاي اسنادي ها با ساخت ط كردن اين ساختصورت مرتب
هاي نحوي براي توصيف و تبيين  شده در نظريه هاي ارائه يك از تحليل پژوهش اين است كه نشان دهد كدام

اگون و تر هستند؛ بدين منظور ضمن معرفي رويكردهاي گون شدة زبان فارسي مناسب هاي اسنادي ساخت
در پايان، اين مقاله نشان . شود ها بيان مي هاي زبان فارسي نقاط ضعف و قوت آن ها با داده محك زدن آن

آيند، زيرا  خوبي از عهدة تبيين اين جمالت برنمي  گذاري و عنصر زايد به دهد كه رويكردهاي گشتاري پس مي
جمالت  .گيرند هاي بند پايه را ناديده مي ي سازهشده و بند پيرو يا ارتباط درون يا رابطة ميان سازة اسنادي

اي از تعامل نحو، معناشناسي، كاربردشناسي و كالم است؛ به سخني ديگر، تنها نگاه  شده نمونه اسنادي
گيرد،  و كاربردشناختي آن را ناديده مي هاي معناشناختي گرايانه به اين ساخت نحوي، ويژگي صورت

 - هاي معناشناختي از جمله وجود رابطة محمول اي است كه انگيزش ، نظريهكه دستور نقش و ارجاع حالي در
  .دهد هاي دستوري قرار مي ويژه را مبناي سنجش ساخت - هاي كاربردشناختي زبان موضوع و انگيزش

  
  .، كاربردشناسيزبان فارسي، گذاري، عنصر زايد شده، پس ساخت اسنادي: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
بندي هستند كه يك گزارة معنايي واحد دارند  هاي مركب دو جمله ساخت  از شده جمالت اسنادي 

آيد و  نما و ضمير موصولي مي اي كه به دنبال متمم به سازه. يابند و در دو بند تجلي زباني مي
اي كه به دنبال  شده و به سازه است، بند وابسته يا بند اسنادي) اطالع كهنه(انگاره  حاوي پيش

شود كه براي جلوگيري از يكي شدن اين مفهوم  آيد، كانون گفته مي بند درونه ميفعل ربطي در 
 3و كالينز) 1984( 2شناساني از قبيل هادلستون رفته است، زبانكار  به 1با آنچه در آثار هليدي

7، پيوي)2001( 6، لمبركت)1990( 5و هدبرگ 4از اصطالح عنصر مؤكد) 1991(
و ) 2004( 

  .اند شده استفاده كرده دياسناة ديگران از ساز
1. It was John who is responsible 

بند   who is responsibleكانون و John فعل ربطي،  was ضمير اسنادي، It در اين جمله
شده در صورتي كه به اطالع موجود در  گاه در جمالت اسنادي .روند شده به شمار مي اسنادي

حذف . شود شده حذف مي اشاره شده باشد، بند اسناديآن پيشاپيش در بافت زباني يا موقعيتي 
  . انجامد مي 8شدة مرخم شده به پيدايش جمالت اسنادي شده در جمالت اسنادي بند اسنادي

2. a. Who broke it? 

    b. I don’t know but it wasn’t me (who broke it).       شده مرخم جملة اسنادي  
بنيادند، در  ويژه مطالعاتي كه گشتار شده، به هاي اسنادي تشده در مورد ساخ مطالعات انجام

يك از اين دو  هر. توضيح خواهيم داد 4و  3هاي  گيرند كه در بخش دو رويكرد عمده جاي مي
. گيرد عنوان رابطة پايه در نظر مي ها را به  رويكرد يكي از دو رابطة اصلي موجود در اين ساخت

شده تكيه  شود، بر ماهيت اسنادي ساخت اسنادي ناميده مي 9ريگذا رويكرد اول كه در اينجا پس
ديگر، بر بند اصلي كه  10ها در ارتباط با انواع جمالت اسنادي دارد و براي تحليل اين ساخت

هاي  ها و ساخت رويكرد دوم به رابطة ميان اين ساخت. كند حاوي فعل اسنادي است تأكيد مي
به  5در بخش . داند بند اسنادي را نوعي بند موصولي مينشدة متناظرشان توجه دارد و  اسنادي

 12، هدبرگ)2000( 11، داويدز)2001(، لمبركت )1984(بررسي چند نظرية ديگر مانند هادلستون 
در اين مطالعات از . خواهيم پرداخت) 1999( 13دربن، ريباسكي و ريالند - كلچ ،)2000(

ها را در يكي از دو رويكرد  توان آن نمي شود و دقيقاً رويكردهاي نظري گوناگوني استفاده مي

  

- 1 .كانون به عنوان نقطه اوج اطالع نو در يك واحد اطالعي ياد مي كند از) 1985(هليدي  
2-Huddlestone   
3 -Collins 
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5 - Hedberg 

6-  Lambrecht 
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  . جاي داد 14گذاري و عنصر زايد پس
هاي مختلف  هدف ما در اين تحقيق يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه از ميان نظريه

شدة زبان فارسي را دارند؟ براي  هاي اسنادي يك كارايي بيشتري در توصيف و تبيين ساخت كدام
شده را مورد تحليل قرار  هاي اسنادي ي را بررسي خواهيم كرد كه ساختيافتن اين پاسخ مطالعات

ضمن معرفي رويكردهاي مختلف، . شوند اند و رويكردهاي عمده در اين زمينه معرفي مي داده
كوشيم كه كارايي اين رويكردها را در برابر  كنيم و مي هاي زبان فارسي را نيز مطرح مي داده

بنياد  اي و هم داده روش تحقيق در اين مطالعه هم كتابخانه. زنيمهاي زبان فارسي محك ب ساخت
ها،  هاي اين مقاله را از منابع گفتاري و نوشتاري زبان فارسي معاصر، مانند فيلم داده. است

  . ايم ها و ادبيات داستاني فراهم كرده هاي روزمره، روزنامه وگو هاي ورزشي، گفت گزارش
  

  پيشينة تحقيق. 2
با اين حال . اند شده در زبان فارسي تاكنون چندان مورد توجه قرار نگرفته سناديهاي ا ساخت

هايي در زبان فارسي  هاي اخير مطالعاتي در مورد توصيف و تبيين چنين ساخت در سال
زاده معتقد  غالمعلي. كنيم ها اشاره مي ترين آن صورت گرفته است كه در اينجا به برخي از مهم

شده  عنوان سازة اسنادي توان به  هاي يك جمله را مي سي تقريباً همة سازهاست كه در زبان فار
داوود ديروز شيشه را با سنگ «براي مثال جملة ). 230:1374زاده،  غالمعلي(به كار برد 

  :هاي مختلف زير بيان شود تواند به صورت مي» شكست
  .داوود بود كه ديروز شيشه را با سنگ شكست. الف. 3
  .بود كه داوود ديروز با سنگ شكستشيشه . ب    
  .ديروز بود كه داوود شيشه را با سنگ شكست. ج    
  .با سنگ بود كه داوود ديروز شيشه را شكست. د    

شده را تأكيد كردن بر يك  هاي نشاندار اسنادي زاده انگيزة استفاده از چنين جمله غالمعلي
نشان  حاصل اعمال گشتار بر جملة بيشده را  هاي اسنادي داند و اين ساخت سازة خاص مي

داند؛ به عبارت ديگر او در تحليل جمالت  مي» داوود ديروز با سنگ شيشه را شكست«
هاي  شده را مشتق از جمله هاي اسنادي شده رويكردي گشتاري دارد و جمله اسنادي

  .داند شده مي اسنادي شبه
  

��
-    
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شدة انگليسي و فارسي جمالت  ديهاي اسنا اي ساخت نيز در بررسي مقابله) 1996(رهبرنيا 
هايش را از پنج نمايشنامة انگليسي و  او داده. دهد شدة فارسي را مورد توجه قرار مي اسنادي

به اعتقاد . آوري كرده است هستند جمع  فارسي كه از لحاظ سبك و موضوع با يكديگر قابل مقايسه
برند تا بر عنصري  كار مي ها به ناي است كه زبا شده يكي از چندين شيوه هاي اسنادي وي ساخت

او در اين مطالعه به اين نتيجه . معين در جمله تأكيد كنند و از آن طريق باعث ايجاد تقابل شوند
شده در فارسي و انگليسي از لحاظ صورت و نقش بسيار به هم شبيه  رسد كه جمالت اسنادي مي

شده در دو زبان وجود دارد؛  سناديا هاي آشكاري ميان جمالت شبه با اين وجود تفاوت. هستند
شدة انگليسي فاقد آن  اسنادي براي نمونه تنوع كلمة پرسشي اين جمالت در فارسي كه جمالت شبه

كه به دنبال بند  حالي ها در زبان انگليسي، در جان براي اين ساخت بي/ هستند و محدوديت جاندار
  .جان باشند توانند جاندار يا بي سمي ميهاي ا شدة فارسي گروه اسنادي هاي شبه پرسشي در ساخت

اند و  شده پرداخته هاي اسنادي به بررسي نقش كانوني جمله) الف 1388(خرمايي و شهباز 
شده همواره اطالع جديد است و هرگز  اند كه سازة اسنادي  با ارائة چهار استدالل ادعا كرده

اند كه  هاي زبان فارسي نشان داده دهبا بررسي دا) ب 1387(ها  همچنين آن .شود اطالع كهنه نمي
اطالعي موضوعيت ندارد و با  - انگاره دار و پيش تكيه - بندي پرينس تحت عنوان كانون تقسيم

هاي مشترك كاربردشناختي  شده را داراي ويژگي هاي اسنادي حمايت از نظرية لمبركت جمله
  .دانند اي واحد مي نحوي و معنايي و در نتيجه مقوله

ساخت اطالع  ةوي به مطالع. استشده پرداختههاي اسنادينيز به بررسي ساخت) 1392(اميني
ها را طي فرايند ترجمه براساس  پردازد و سير تحول معنايي آنمي 15شدههاي اسناديآغازگر

او معتقد است كه ساخت اطالع و معناي انديشگاني بيشتر . دهددستور هاليدي مورد توجه قرار مي
رود كه در گيرد و بخشي از معنا از دست مير فرايند ترجمه دستخوش تغيير قرار ميها داين ساخت

  . توان از بسياري از اين تغييرات جلوگيري كرد هاي معنايي و ساخت اطالع ميصورت آگاهي به اليه
  

  گذاري رويكرد پس. 3
شود  ها تكيه مي تشده بر ماهيت اسنادي اين ساخ هاي اسنادي در اولين نوع تحليل صوري از ساخت

بند اسنادي و ضمير اسنادي . كنندة آن است و غالباً بند اسنادي مربوط به ضمير اسنادي يا توصيف
اي برابر با سازة  دهند و فعل اسنادي اين سازه را در رابطه اي معنايي تشكيل مي روي هم سازه

  

15
 15predicated theme 
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اين عقيده كه بند . شود شده مشخص مي دهد كه توسط آن ماهيت سازة اسنادي شده قرار مي اسنادي
» گذاري پس«ها  گونه تحليل شود كه اين اسنادي از طريق گشتار به آنجا منتقل شده است، سبب مي

  :شود نشان داده مي 4اين رويكرد در جملة ). Hedberg, 2000: 907(ناميده شوند 
كه به فينال راه + آن « ←. 16آن وقت آن بارسلون است كه به فينال راه پيدا خواهد كرد. 4

  » .پيدا خواهد كرد، بارسلون است
دستور انگليسي با نام ) 1927( 17گذاري را در كتاب يسپرسن ها از نوع پس هاي تحليل پايه
او در اين كتاب معتقد است كه بند اسنادي در . توان يافت مي اساس اصول تاريخي نوين بر

  . است 18حدود كنندهشده نوعي بند موصولي م ساخت اسنادي
او . دهد گذاري را در چارچوبي گشتاري ارائه مي اي از مطالعات پس نمونه) 1970(آكماجيان 

داند كه اين اشتقاق از طريق آنچه او  شده مي اسنادي شده را مشتق از شبه هاي اسنادي ساخت
كسي كه ثال از طور م به عبارت ديگر، به(پذيرد  نامد صورت مي مي 19شده بندهاي آغازين كوتاه
اشتقاقي كه ). آن كسي كه او مريض است من هستمشود تا از  مشتق مي مريض است من هستم

از درون واحدي كه  2آمده است كه در آن طي مسير الف به ب جملة  1دهد در شكل  او ارائه مي
تحت (شود  مي 1يابد و دختر گرة جملة  دهد به آخر جمله انتقال مي با ضمير اسنادي تشكيل مي

  ). گيرد قرار مي 1تسلط گرة جملة 

 

  )Akmajian, 1970: 165- 166(شده طبق نظر آكماجيان  اشتقاق ساخت اسنادي 1شكل

  

16
1/2/89، 3شبكة 16   

17- Jespersen  
18

- restrictive relative clause  
19 - reduced intial clauses  
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و  2قاعدة تطابق فعلي در جملة  :برد كار مي  آكماجيان در گذر از الف به ب، چندين قاعده را به
 - گذاري ه قاعدة پسگذاري مشخص ك سازي بر آن، قاعدة پس سپس اعمال قاعدة موصولي

كند و قاعدة  جا مي را به انتهاي جمله جابه 2و جملة ) (Ibid: 150شود  شده ناميده مي اسنادي
هاي  تحليل او همچنين به محدوديت. شود شده در ب منجر مي تطابق فعلي كه به جملة اسنادي
ان مبني بر اشتقاق ادعاي آكماجي. ها جلوگيري كند سازي محمول بيشتري نياز دارد تا از اسنادي

مشترك ميان اين دو  20هاي فرض شده، در ابتدا بر معنا و پيش اسنادي شده از شبه جمالت اسنادي
  ). (Ibid: 149- 150داند  مي» قابل تبادل«و » معني هم«ها را  ساخت استوار است تا جايي كه او آن

هاي  در برخي ويژگيشده  اسنادي شده و شبه هاي اسنادي هايي كه ساخت او نيز از شباهت
دارند، براي حمايت  21سازي نحوي صوري، همچون تطابق فعلي در بند پيرو و الگوهاي انعكاس

  .گيرد از ادعايش بهره مي
شده معناي  اسنادي شده و شبه هاي اسنادي كند كه نشان دهد ساخت آكماجيان تالش مي

دهند؛ ولي  اني را نشان ميهاي نحوي گوناگون الگوهاي يكس يكساني دارند و از لحاظ ويژگي
هاي نحوي  در مورد فرضية ويژگي. توان يافت بايد گفت كه شواهدي را خالف هر دو فرضيه مي

كرد  در زبان مورد مطالعه، يعني انگليسي اشاره 22توان به الگوي عناصر قطبي منفي يكسان مي
گر آمدن نشانة منفي ؛ به عبارت دي23دهند كه اين دو ساخت الگوهاي نحوي يكساني را نشان نمي

شده  اسنادي فرض مانع از وقوع عناصر قطبي منفي در بخش ديگر ساخت شبه در بخش پيش
شده باعث  هاي اسنادي فرضي ساخت شود، اما آمدن آن عناصر در بخش غير پيش نمي

نظر  از طرف ديگر بايد گفت كه حتي اگر از اين مسئله صرف. شود نادستوري شدن جمله مي
لگوهاي يكسان نحوي با توجه به زباني خاص چون انگليسي قابل طرح هستند و در شود، اين ا

  :دهندة اين مسئله است نشان 5مثال . مورد زباني چون فارسي موضوعيت ندارند
  ).36: 1372آل احمد، ( ]اول شخص مفرد[كه زياديم ] اول شخص مفرد[اين منم . الف. 5

  ]. اول شخص مفرد[منم  ،]سوم شخص مفرد[كسي كه زياديه . ب     
شده و  دهد معناي دو ساخت اسنادي دهد كه نشان مي شاهدي را ارائه مي 24سرنيكال

هايي  ب مثال. 6الف و . 6. متفاوت است 25»دربارگي«شده با يكديگر در مفهوم  اسنادي شبه
ود، ر الف دربارة كسي است كه به رم مي. 6كند كه  ها چنين بيان مي هستند كه با توجه به آن

  ).Sornicola, 1988: 356(ب دربارة من است . 6ولي 
  

20 - presuppositions  
21  �  reflexiveness  

��� (negative polarity  items)  : �	
 �����»���« �»�� ��� «�) ... ����� !"# � ".(  

%�� �� &�')�(!! # �)� (*+ ���, *-�'./0 ��� 1�0� 2, 23	4 �, *+ 0�.567+ 89:3 ;��<+ =6, �� *<�+ ���� �>+? 2� >�� �	@ A��0 =6, �� *<�+ *BCD ���� �	EF G��, >/0	4.  
24

- Sornicola  
25

- aboutness  
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  ).شده اسنادي شبه(رود من هستم  كسي كه به رم مي. الف. 6
  ).شده اسنادي(رود  اين من هستم كه به رم مي. ب     

او در تحليلش الية . كند گذاري پيروي مي شده از رويكرد پس گاندل در تحليل جمالت اسنادي
كند كه  افزايد و ادعا مي شده مي اسنادي شده و شبه يان جمالت اسناديانتزاعي ديگري را م

 26جا شده به راست هاي جابه شده اسنادي شدة شبه هاي كوتاه شكل«شده  هاي اسنادي ساخت
» يابد شود، ارجاع مي ها ضمير اسنادي به مبتدايي كه در آخر جمله ظاهر مي هستند كه در آن

)Gundel, 1977: 543 .(شود كه به نوبة خود از الف  ، ج از ب مشتق مي7ن در مثال بنابراي
  .يابد اشتقاق مي

  ).شده اسنادي شبه(آنچه تو شنيدي فقط يك قسمت از داستان بود . الف. 7
  ).جا شده شدة جابه اسنادي شبه(فقط يك قسمت از داستان بود، آنچه تو شنيدي . ب   
  ).شده اسنادي(شنيدي فقط يك قسمت از داستان بود كه آنچه تو . ج   

شده، از  اسنادي شده از شبه هاي اسنادي گاندل نيز همچون آكماجيان براي اشتقاق ساخت
توان  در حقيقت مي. كند تر از آن استفاده مي ساختاري با همان پيچيدگي يا حتي پيچيده

از  دو شده يافت، زيرا هر اسنادي شده و شبه هاي آشكاري را ميان دو ساخت اسنادي شباهت
روند، اما تحليلي كه يكي از اين دو ساخت را  گرا به شمار مي هاي اسنادي مشخص جمله ساخت

مراحل و قواعدي نيز براي . از ديگري مشتق كند نياز به چندين مرحله و قاعدة جداگانه دارد
اين مراحل و . ها وجود دارد آن  هاي زيربنايي شده از ساخت اسنادي هاي شبه اشتقاق ساخت

  .آورند اي را به وجود مي طور كلي مسيرهاي گشتاري پيچيده  عد بهقوا
ها  شده كه در آن كند كه براي برخي جمالت اسنادي ادعا مي) 1973( 27همچنين اسكچتر

شدة متناظري وجود  اسنادي اي است، ساخت شبه شده از نوع گروه حرف اضافه سازة اسنادي
در  به نداالف است كه در آن . 8شدة متناظر با  سناديب، ساخت ا. 8ندارد؛ بنابراين در مثال زير 
  .شدة متناظري براي آن وجود ندارد اسنادي كانون است، ولي ساخت شبه

  .من كيفي را به ندا دادم. الف. 8
  .به ندا بود كه من كيف را دادم. ب   
  .كسي كه من كيفي را دادم به ندا بود. * ج  

اي كه در  شده هاي اسنادي دهد كه ساخت او نشان مي. نددا گاندل چنين مواردي را استثنا مي
  

26
- right-dislocated  

27
- Schachter  
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  شده اسنادي فرض به جا مانده است، متناظري از نوع شبه ها حرف اضافه در بخش پيش آن
اي از  كند كه به وسيلة آن نسخه ؛ بنابراين او قاعدة ديگري را اضافه مي)(Ibid: 550دارند 

اصلي حذف شود كه احتماالً اين امر  فرض وارد شود و نسخة حروف اضافه در بخش پيش
  : كند اين مطلب را روشن مي 9مثال . جايي است متفاوت با فرايند جابه

  .ندا بود كه من كيفي را بهش دادم. الف. 9
  .كسي كه من كيفي را بهش دادم ندا بود. ب     

جا  هاي جابه شده اسنادي هايي را كه از لحاظ آهنگ ميان شبه از سوي ديگر گاندل بايد تفاوت
او همچنين بايد از عهدة تبيين تفاوت . ها وجود دارد، توجيه كند شده شده به راست و اسنادي

آنچه تو «شده، يعني عبارت  اسنادي صوري و معنايي ميان گروه اسمي اول در جملة شبه
الف كه يك گروه اسمي ارجاعي است با هستة اسمي و بند اسنادي در جملة . 7در » شنيدي
شده هسته ندارد و بنابراين يك  بند اسنادي در جملة اسنادي. برآيد» كه تو شنيدي«شدة  دياسنا

گاندل قاعدة ديگري را نيز براي حذف هسته . عبارت ارجاعي نيست، زيرا يك واحد ناتمام است
. دهد تا از تظاهر آن در بند اسنادي جلوگيري كند شده، ارائه مي اسنادي در جمالت شبه) آنچه(

قابل اعمال  28شده به راست در جمالت تشخيصي جا هاي اسمي جابه قاعده تنها براي گروه اين
شود،  است؛ به عبارت ديگر يك قاعدة بسيار خاص است كه تنها در شرايط محدودي اعمال مي

طوري كه گاندل نيز بر اين باور است كه شواهدي براي اين قاعده در زبان انگليسي وجود  به
  .)(Ibid: 557ندارد 

شده، از يك بند اصلي  هاي اسنادي طور كه پيشتر اشاره كرديم، ساختار متمايز ساخت همان
شده يا جمالت  اسنادي هاي شبه اي كه همچون ساخت و يك بند پيرو تشكيل شده است، به گونه

هستند، دو گروه اسمي كامل   گراي ديگر كه حاوي دو گروه اسمي معرفه اسنادي مشخص
ها در  اي براي تحليل البته دقيقاً همين تفاوت، انگيزه. دهند بر با يكديگر قرار نميارجاعي را برا
هاي  شود، زيرا در اين رويكرد مشكالت ناشي از اين تفاوت گذاري محسوب مي رويكرد پس

شده از انواع گوناگون  هاي اسنادي با اين وجود اشتقاق ساخت. رود روساختي از بين مي
كند، بلكه  تنها مشكلي را حل نمي ه خالف اصل اقتصاد زباني است، زيرا نهشد اسنادي جمالت شبه

يك رويكرد غيرگشتاري رسد كه تنها  بنابراين به نظر مي. آفريند هاي زيادي را نيز مي پيچيدگي
شده، اعم از معنايي، نقشي و  هاي موجود ميان انواع جمالت اسنادي تواند شباهت گرا مي و نقش

  

�H� (identify ing)  :1>/	�@ 2, 2� *49:3 *+ ���I 1>�I	J �K/��	+ L3�+ �>IMJ�, ��  >���)&�'���(!!# ���!(  
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  .هاي تبييني توجيه كند دگي كمتر و از طريق ديدگاهنحوي را با پيچي
گذاري كه ضمير اسنادي و بند اسنادي را در آغاز يك واحد زيربنايي  هاي پس تحليل

شده و بند اسنادي را ناديده  گونه رابطه ميان سازة اسنادي دانند نيز اشكال دارند، زيرا هر مي
نكتة اول اين است كه اين . توانيم ارائه دهيم ا مياز اين مسئله تلويحاً دو نكتة مهم ر. گيرند مي

شده در كانون است و  ها تنها بخشي از سازة اسنادي تواند براي جمالتي كه در آن مطلب مي
  . آفرين باشد بقيه به همراه بند اسنادي مفروض هستند، مشكل

هاي  لتحلي. شده است نكتة ديگر تطابق فعلي ميان محمول بند اسنادي و سازة اسنادي
گر سازة  دانند، نه توصيف كنندة ضمير اسنادي مي گذاري بند اسنادي را توصيف پس

شده  شده فعل در بند اسنادي با سازة اسنادي هاي اسنادي شده؛ با اين وجود در ساخت اسنادي
  .كند و لزوماً تطابقي با ضمير اسنادي ندارد مطابقت مي

. رو است ين رويكرد با سه مشكل عمده روبهبا توجه به آنچه در اين بخش بيان كرديم، ا
عنوان رويكردي گشتاري، گاه نيازمند توليد گشتارهاي   مشكل اول اين است كه اين رويكرد به

بندد كه تنها در شرايط محدودي قابل استفاده  متعدد است و از طرف ديگر قواعدي را به كار مي
گروه اسمي  - ان ساختار كلمة پرسشيمشكل دوم اين رويكرد تفاوت صورت و معنا مي. هستند
شدة فاقد  شدة داراي هستة اسمي ارجاعي و بند اسنادي جمالت اسنادي اسنادي هاي شبه ساخت

اي را ميان سازة  در نهايت با توجه به اينكه اين رويكرد هرگونه رابطه. است  هستة اسمي
تبيين تطابق فعلي ميان اين دو سازه گيرد، بايد بتواند از عهدة  شده و بند اسنادي ناديده مي اسنادي

  .هستند، توجيه كند  شده با بند اسنادي مفروض برآيد و مواردي را كه بخشي از سازة اسنادي
  

  رويكرد عنصر زايد. 4
طور كلي فعل اسنادي   شده، ضمير اسنادي و به هاي اسنادي رويكرد عمدة ديگر در تحليل ساخت

كه به يك رابطة معنايي ميان بند اسنادي و  حالي كند؛ در معني تلقي مي را عناصري زايد و بي
زايد دانستن ماهيت ضمير اسنادي، علت نامگذاري اين رويكرد . شده قائل است سازة اسنادي

  :آمده است 10طرحي از اين رويكرد در مثال ). Hedberg, 2000: 909(است 
  ].كه سرنوشت خودم را درست كردم[هستم ] من[اين . 10

ها را  هايي اسنادي بداند، آن شده را ساخت هاي اسنادي كرد به جاي اينكه ساختاين روي
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هاي  يسپرسن در دومين مطالعة خود روي ساخت. كند نشده مرتبط مي بيشتر به جمالت اسنادي
او در اين مطالعه به . گذاري كرد منتشر شد، اين رويكرد را پايه 1937شده كه در سال  اسنادي

توان بند موصولي را محدودكنندة ضمير  شده نمي هاي اسنادي كه در ساختاين نكته پي برد 
شده برقرار  اي نزديك و آشكار ميان بند اسنادي و سازة اسنادي اسنادي دانست، زيرا رابطه

شده و بند اسنادي و تطابق  از آن جمله او به عدم شكست آهنگ جمله بين سازة اسنادي. است
  .فعلي ميان آن دو اشاره كرد

اي به ادامة جمله  يسپرسن با كنار گذاشتن ضمير اسنادي، فعل اسنادي و موصول، به گونه
خانم خانه  به عبارت ديگر). Jespersen, 1937: 86(اي وجود ندارد  نگرد كه گويي هيچ وقفه مي

است و حضور » گيرد تصميم مي«يك عنصر محمولي نيست، بلكه فاعلي براي فعل  12در مثال 
است  29»تر فاعل و فعل كوچك«دهندة  نشان vو  sزيرنويس . شود ناديده گرفته مي عناصر ديگر

Ibid)(. 3[و
c [كند عالمتي است كه يسپرسن براي نشان دادن موصول از آن استفاده مي.  

  .گيرد اين خانم خانه است كه تصميم مي. الف. 11
s      [S            ]v] [3.   [ب      

c             [V Ibid)(.   
عنوان ابزاري براي اشاره  از لحاظ كاربردشناختي به» اين است«در مطالعة يسپرسن عنصر 

اي چون  در اين مطالعه يسپرسن از پرداختن به مسئله .)(Ibidشود  به بخشي از جمله تعبير مي
كند؛ به عبارت ديگر آنچه براي  تر امتناع مي اي شده از صورتي پايه هاي اسنادي اشتقاق ساخت

  ).(Ibid: 84ها  ها است، نه منشأ آن او اهميت دارد، شكل كنوني اين ساخت
انجام داده است و برخالف » عنصر زايد«اي را در چارچوب رويكرد  مطالعه) 1998( 30كيس

او دو نوع كانون را از هم . شده است هاي اسنادي يسپرسن به دنبال توضيح اشتقاق ساخت
 33دهد و ديگري كانون تشخيصي را نشان مي 32كه اطالع نو 31كند؛ يكي كانون اطالعي متمايز مي

جايگاه «كند كه كانون تشخيصي  او در ادامه بيان مي. دهد كه تشخيص جامع را ارائه مي
 ,Kiss, 1998:245; Brody(كند  را اشغال مي) گروه كانوني(يك فرافكني نقشي  34مشخصگر

» دهد عنوان گسترة هويت جامع نشان مي بخش بعدي جمله را به«اين كانون ). 225 -201 :1990
)1998: 253 Kiss, .(شدة  به اعتقاد كيس در زبان انگليسي كانون تشخيصي در سازة اسنادي

و ضمير اسنادي و فعل اسنادي عناصري ) (Ibid: 245شود  شده ظاهر مي هاي اسنادي ساخت
كند كه سازة  مي كيس ذكر. آمده است 2اين ساختار در شكل ). (Ibid: 258زايد هستند 

  

29 - Lesser subject and verb  
30 - Kiss  
31 -information focus  
32 - new 
33

- identificational focus  
34

- specifier  
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از طريق ) به صورت گروه تصريفي بيشينه در نمودار(شده از گروه فعلي درونه  اسنادي
كند  نماي بيشينه به جايگاه مشخصگر گروه كانوني بيشينه حركت مي مشخصگر گروه متمم

Ibid: 258- 259) .( اين موضوع با زيرنويس«i» نشان داده شده است.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  شده بر اساس نظر كيس تار جملة اسناديساخ 2شكل

  
شده است؛ به عبارت  عملكرد سازة اسنادي 35كند كه تشخيص جامع كيس آشكارا اعالم مي

براي مثال . دهند هاي كانوني تنها كانون اطالعي دارند و تشخيصي جامع را ارائه نمي ديگر سازه
  : تنها كانون اطالعي دارد 12عنصر كانوني در مثال 

  .براي خود يك ساعت خريداو . 12
چنانچه جمله بر عنصر . رسد كه اين موضوع به بافت بستگي دارد با اين حال به نظر مي

از سوي ديگر ممكن است ساخت كانون . پاياني تكيه داشته باشد، ساخت اطالع مبهم دارد
  

35 - exhaustive  

2��7�, *<I�54 1��J 

2/��� *<I�54 
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گر كنندة تشخيص جامع نيست، اما همان جمله ا اي داشته باشد كه در آن صورت بيان گزاره
كانون محدود بر عنصر پاياني داشته باشد و داراي بافت تقابلي باشد، تشخيص جامع را بيان 

  : دهندة اين مطلب است ب نشان. 13. كند مي
  .شادي چيپس و پنير خورد. الف. 13
  .خورد سوسيسشادي . نه. ب     

شده  به صورت ساخت اسنادي«بنابراين نظر كيس در مورد اينكه كانون تشخيصي تنها 
، از دامنة بسيار محدودي برخوردار است، زيرا كانون تشخيصي Ibid:( 245)» يابد تجلي مي
  .كار رود  اي كه كانون محدود دارند، به نشده هاي اسنادي تواند در ساخت نيز مي

ها بايد در رويكرد عنصر زايد به دست آورند، اين است كه  هايي كه تحليل يكي از موفقيت
؛ به )Collins, 1991: 51(» را توصيف كند  شده ، يك هستة از پيش تعريفبند موصولي«يك 

اين . كار روند  شده به عنوان سازة اسنادي  توانند به عبارت ديگر اسامي خاص و ضماير مي
شده  هاي اسنادي آيد كه بند موصولي موجود در ساخت مسئله زماني يك مشكل به شمار مي

با اين حال بسياري . شده در نظر گرفته شود ة سازة اسناديكنند كننده و توصيف بندي محدود
از پژوهشگران معتقدند كه اگرچه ساختار دروني بند اسنادي شبيه به يك بند موصولي است، 

شده متفاوت با آن است و كمك به شناسايي مرجع سازة  اما نقش آن در ساخت اسنادي
اعتقاد دارد كه بند اسنادي همين ) 1937(اما يسپرسن . شده يا ضمير اسنادي نيست اسنادي

كننده است و همچون  آن بند به نظر بندي محدود«كند كه  او چنين بيان مي. كند نقش را ايفا مي
اي را كه با آن در ارتباط است  طور منطقي كلمه شود، اگرچه به كننده با آن رفتار مي بندي محدود
به رابطة ) 2000(ان ديگر همچون داويدز پژوهشگر). Jespersen, 1937: 83(» كند محدود نمي

نمايگي ميان سازة  شده اعتقاد دارند كه اين رابطه هم هاي اسنادي در ساخت» متغير - ارزش«
  .كند نمايان مي  كننده شده و بند اسنادي را بدون نياز به نقشي محدود اسنادي

شده و بند  اسناديها در رويكرد عنصر زايد با اين عقيده كه سازة  از سوي ديگر، تحليل
دهند، بايد پاسخگوي امكان پيشايند شدن سازة  اسنادي يك واحد ساختاري را تشكيل مي

اين  14جملة . شده در بند اصلي و عدم امكان چنين امري به همراه بند اسنادي باشند اسنادي
  :دهد مطلب را نشان مي

   . 36سه كه بازي را در اختيار گرفتهحاال اين تيم يوونتو. الف. 14
  

36
15/9/88ورزش از نگاه دو، شبكة دو، 36   



 1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني

 

75 

  .حاال يوونتوس اينه كه بازي را در اختيار گرفته. ب    
  .حاال يوونتوس كه بازي را در اختيار گرفته، اينه. * ج    
طور خالصه مطالعات در رويكرد عنصر زايد بر رابطة ميان بند اسنادي و سازة   به
حاظ معنايي و شده تأكيد دارند و عناصري چون ضمير اسنادي و فعل اسنادي را از ل اسنادي

شده را با  هاي اسنادي كوشند ساخت محققان در اين مطالعات مي. دانند نحوي زايد مي
تواند رفتار نحوي  كنند كه اين مي نشدة متناظرشان مرتبط كنند و ادعا مي هاي اسنادي ساخت

  .شده و فعل در بند اسنادي را توجيه كند همچون تطابق فعلي ميان سازة اسنادي
  

  گشتاري هاي غير رويكرد. 5
توان در يكي از  شده را مي هاي اسنادي شده روي ساخت كه بسياري از مطالعات انجام حالي در

هايي  گذاري و عنصر زايد جاي داد، بايد گفت كه اين عناوين مربوط به تحليل دو رويكرد پس
ري غير گشتاري هاي نظ هايي كه بر پايه ويژه آن مطالعات ديگر، به. بنيادند شوند كه گشتار مي

چند نمونه از اين مطالعات را . شده قرار داد توان دقيقاً در يكي از دو رويكرد ياد استوارند را نمي
  :آوريم در زير مي

او با توجه به جمالت . كند گزيند، اما آن را اصالح مي هادلستون رويكرد عنصر زايد را برمي
. 15شده  طوري كه جمالت اسنادي  دازد، بهپر شده مي هاي اسنادي نشده به تحليل ساخت اسنادي

           داند الف مي. 15نشدة  از جملة اسنادي» هاي معنايي گونه«ج را . 15شده  اسنادي ب و شبه
) .(Huddleston, 1984: 45  

شود به شكارش نزديك شده و موفق  صبر بيش از اندازة اين گربه باعث مي. الف. 15
  .37شود
شود به شكارش نزديك شده و موفق  اين گربه است كه باعث مي صبر بيش از اندازة. ب
  .شود
شود به شكارش نزديك شده و موفق شود، صبر بيش از اندازة اين گربه  آنچه باعث مي. ج
  .است

نشدة اوليه  كند كه جملة اسنادي شده اظهار مي هادلستون در رابطه با ساختار جملة اسنادي
شده را ارائه دهد، اما  تا ساخت اسنادي) (Ibid: 462 گيرد تحت عمل اسنادسازي قرار مي

  

37
2/2/89شبكة يك،  برنامة دنياي حيوانات وحشي،(  37 



 ...زبان ةشد هاي اسنادي ساخت                                                          و همكار           والي رضايي             

 

76 

هاي  كند كه ساخت او ادعا مي. آورد دربارة ماهيت اين عمل اسنادسازي سخني به ميان نمي
فعالً آخرين نفري « 16هستند؛ به عبارت ديگر در جملة   درونه  شده شامل بند پيرو غير اسنادي
نشدني جملة  دو سازة جدا» دم دستش ببينه يارم ميكه من كارامو قبل از اينكه در ب«و » است

» دم دستش ببيند فعالً آخرين نفري است كه من كارامو قبل از اينكه در بيارم، مي«شدة  اسنادي
  .شود نمايش داده مي 3اين مطلب در شكل . هستند) 85: 1361آل احمد، (

  
  جمله    
  
  
  
  

  ]دم دستش ببينه كارامو قبل از اينكه دربيارم، مي كه من[              ]فعالً آخرين نفري است[ 
  

  شده طبق نظر هادلستون اسنادية ساختار جمل 3شكل
  

شده مرجع قبلي بند موصولي است، اما بند موصولي و  اساس اين تحليل سازة اسنادي بر
برخالف ). Huddleston, 1984: 462(دهند  اين مرجع با هم يك سازه را تشكيل نمي

شده و بند اسنادي يك سازة نحوي را  كند كه سازة اسنادي ادعا مي) 2000(دبرگ هادلستون، ه
بردن به نقش معنايي ضمير اسنادي و توجيه رابطة ميان سازة  او به دنبال پي. دهند تشكيل مي
بند [«يابد؛  هدبرگ بند اسنادي را درگير در دو رابطه مي. شده و بند اسنادي است اسنادي
شده در ارتباط است و از لحاظ معنايي  طور مستقيم با سازة اسنادي حوي بهاز لحاظ ن] اسنادي

بنابراين، هدبرگ از هر دو ). Hedberg, 2000: 907(» و كاربردشناختي با ضمير اسنادي
  .گيرد گذاري و عنصر زايد بهره مي رويكرد پس

ساختار  شده و بند اسنادي به كند كه رابطة نحوي ميان سازة اسنادي هدبرگ ادعا مي
كننده و غير  كننده شباهت دارد، زيرا از دو نوع محدود بندهاي موصولي غير محدود

كننده، ساختار بند اسنادي از لحاظ نحوي بيشتر شبيه به بندهاي موصولي غير  محدود 
هايي  با اين حال هرچند شباهت. كننده است؛ براي مثال مرجع هر دو اسم خاص است محدود 
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هايي نيز  كننده وجود دارد، تفاوت محدود شده و بندهاي موصولي غير  ناديهاي اس ميان ساخت
  .وجود دارد

موصول . كند كار رفته اشاره مي  ها در الگوهاي آهنگ و نوع موصول به سرنيكال به تفاوت
هاي  طور معمول در ساخت  كار رود، به تواند به  كننده نمي محدود كه در بندهاي موصولي غير 

همچنين تشكيل يك واحد نحوي از بند ). Sornicola, 1988: 346(رود  به كار مي شده اسنادي
شده به توجيه مسئلة تطابق فعلي نياز دارد كه اين امر هنوز موضوعي  اسنادي و سازة اسنادي

  .شده است هاي اسنادي برانگيز در مطالعات ساخت بحث
ميان ضمير » گذاري پس«ايي اش را به رابطة معن اي از مقاله بخش عمده) 2000(هدبرگ 

شناختي و درجة   خواهد نشان دهد كه وضعيت او مي. دهد اسنادي و بند اسنادي اختصاص مي
ادعاي . تأثيرگذار است...) اين، آن يا (بند اسنادي بر انتخاب نوع ضمير اسنادي  38مفروض بودن

هايي كه بر حرف  هاي حاكم بر انتخاب ضمير اسنادي با آن اصلي او اين است كه محدوديت
  .تعريف معرفه و محتواي اسمي يك گروه حرف تعريف ارجاعي تأثيرگذارند، يكسان هستند

اساس ادعاي اصلي خود، يعني الگوي يكسان ميان ضماير ارجاعي و حروف  هدبرگ بر
كند كه ضمير اسنادي و بند اسنادي از لحاظ معنايي و كاربردشناختي  تعريف نيز ادعا مي

كنند و نقش ضمير اسنادي همچون نقش يك  صيف معرفة گسسته عمل مييك تو«همچون 
  Hedberg, 2000: 891.(39(» حرف تعريف معرفه است

شده، معرفگي و ارجاع را با  رسد كه هدبرگ در تحليل خود از جمالت اسنادي به نظر مي
ن به و در پي آ» هاي معرفة گسسته توصيف«داند، زيرا او به دفعات به  يكديگر برابر مي

كند كه  توان گفت او چنين فرض مي بنابراين، مي. كند اشاره مي» هاي ارجاعي گسسته توصيف«
ها  توان يك عبارت ارجاعي دانست، زيرا در قياس با حروف تعريف اسم بند اسنادي را مي

داند  از لحاظ معنايي عنصري ناقص مي«در مقابل، لمبركت بند اسنادي را . دارند  ويژگي ارجاعي
ناقص «). Lambrecht, 1994: 232(» دهندة يك مرجع كالمي مشخص باشد تواند نشان نمي كه

  . كند بند اسنادي براي مقايسة ضمير اسنادي و حرف تعريف محدوديت ايجاد مي» بودن
دليل شباهت ضمير اسنادي  اينكه او بند اسنادي را به. تحليل هدبرگ عاري از اشكال نيست

داند، آوردن يك استدالل براي اثبات استداللي ديگر  ارجاعي ميبا حرف تعريف يك عبارت 
است، زيرا پس از مشاهدة رابطه ميان وضعيت شناختي بند اسنادي و كاربرد انواع ضماير 

  

38
- givenness  
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هاي  اسنادي براي اولين بار، اين امر بايد به دفعات تكرار شود تا بتوان اين مورد را با گروه
ت، به موجب اين رابطه بند اسنادي ارجاعي در نظر گرفته اسمي معرفه مقايسه كرد و در نهاي

  .شود
رويكرد او بيشتر . نگرد شده مي هاي اسنادي لمبركت از زاوية ديد متفاوتي به تحليل ساخت

شده را چنين بيان  هاي اسنادي كالمي نقش ساخت - گرا وي در اين رويكرد نقش. گرا است نقش
نشان  كار بندند تا سرپيچي خود را از نوع بي  توانند به ا ميه يكي از ابزارهايي كه زبان«: كند مي

  Lambrecht, 2001: 463.(40(» اي بيان كنند كانون گزاره
» بيني طور مستقيم قابل پيش به «شده  هاي اسنادي هاي ساخت از آنجا كه ويژگي

)Huddleston, 1984: 462 (را اتخاذ 41نيستند، لمبركت رويكردي از نوع دستور ساختي 
نگرد؛ به  شده همچون يك ساخت مي او به جملة اسنادي). Lambrecht, 2001: 466(كند  مي

هاي معنايي و ساختاري  به هم پيوستگي صورت و نقش كه ويژگي«عبارت ديگر به صورت يك 
... هاي ديگر دستور زبان يا دستور جهاني توجيه شود تواند كامالً با توجه به ويژگي آن نمي

  ). (Ibid» مند توضيح مستقل استبنابراين نياز
) 1937(طور كلي از نوع عنصر زايد است كه كمي بر مطالعة يسپرسن   تحليل لمبركت به

ضمير اسنادي، فعل اسنادي و موصول عناصري «كند كه در تحليلش  او ادعا مي. استوار است
با اين حال ). (Ibid: 463 » شوند روند كه در تركيب معناي جمله وارد نمي دستوري به شمار مي

كنندة كانون را به ضمير اسنادي و فعل  لمبركت در تحليل، يك نقش كاربردشناختي و اعطا
كند كه  دهد و در عين حال ذكر مي شده اختصاص مي اسنادي در رابطه با سازة اسنادي

لمبركت معتقد ). (Ibid» كند محمول بند موصولي به موضوع مشترك نقش معنايي اعطا مي«
ساخت اطالعي دارند كه از عملكرد / شده معناي كاربردشناختي هاي اسنادي ه ساختاست ك
كار   اين جمالت براي ايجاد كانون بر يك موضوع معنايي به. آيد هاي آن به دست نمي بخش
. سازند، ساخت اطالع موضوعي ندارند يك از دو بندي كه اين جمالت را مي اگرچه هيچ«روند؛  مي

انوني توالي اين دو بند غير تركيبي است و ويژگي آن ساخت نحوي مركب بنابراين معناي ك
  ).Lambrecht, 1994: 230(» طور كلي است  به

شده با كانون  هاي اسنادي قائل به وجود رابطه ميان ساخت) 1937(طور كه يسپرسن  همان
ي اعتقاد ا هاي كانوني به پيش آمده است، لمبركت نيز به وجود چنين رابطه محدود و ساخت
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برخالف يسپرسن كه سازة ). Lambrecht, 2001: 465(بخشد  دارد و آن را توسعه مي
در . داند كند، لمبركت آن را محمول نحوي و كاربردشناختي مي شده را يك فاعل تلقي مي اسنادي

و كانوني جمله است كه در مطالعة لمبركت  42شده حقيقت، ايفاي اين نقش به عهدة بخش تصريح
محمول  17گرا در مثال  هر دو جملة مشخص. بيشتر توضيح داده شده است )1994(

  .دارند» )است(ماشين گوينده «كاربردشناختي و 
  .من است كه خراب شد ماشيناين / من خراب شد  ماشين: جمله. 17

  »اش خراب شد xگوينده «: فرض پيش
  »ماشين=  x«: تصريح
  »ماشين«: كانون

  »گروه اسمي«: محدودة كانوني
 .»)است(ماشين گوينده « : محمول كاربردشناختي

شده  شده، با مرتبط كردن فعل اسنادي با سازة اسنادي لمبركت در مورد ساخت اسنادي
دليل جايگاهش پس از فعل اسنادي  كند كه كانون گرچه يك موضوع معنايي است، اما به بيان مي

اين محمول ). (Ibid: 470ه دارد در بند اصلي نقش يك محمول را بر عهد) در زبان انگليسي(
كاربردشناختي به جاي اينكه يك محمول معنايي باشد، وظيفة تعيين هويت و شناسايي امري را 

به نظر . داند در اين مفهوم است كه لمبركت يك موضوع معنايي را يك محمول مي. بر عهده دارد
  . گرا دارد ت مشخصرا در جمال» ارزش«رسد كه اين محمول كاربردشناختي همان نقش  مي

او . برد ميكار  به شده گرا در رابطه با جمالت اسنادي نيز رويكردي ساخت) 2000(داويدز 
دهندة اين  معتقد است كه اين جمالت تركيبي از دو رابطة معنايي هستند كه با دو ساخت تشكيل

مرجع آن، يعني سازة  كند كه رابطة ميان بند اسنادي و او در ابتدا ادعا مي. جمالت ارتباط دارند
كننده  كننده و محدود توصيف - متغير است و به صورت هسته - شده، از نوع ارزش اسنادي
طبق نظر داويدز اين تفاوت نقش بند اسنادي و بند موصولي تحديدي به علت ماهيت . نيست
از او به پيروي . شده است هاي اسنادي هاي اسمي داراي اين بندها و ساخت ها در گروه مرجع
هاي اسمي يك هستة بدون حرف  كند كه مرجع بند موصولي در گروه بيان مي) 1991( 43النگاكر

شده داراي  كه مرجع در جمالت اسنادي حالي ، در)Davidse, 2000: 1109(تعريف معرفه است 
شده است كه به وسيلة يك گروه اسمي كامل  شناخته پيش اي از اين حرف تعريف است يا نمونه

  

42 - asserted  
43

- Langacker  
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هاي اسنادي يك عبارت  ؛ به عبارت ديگر مرجع در ساخت)Ibid: 1112(شود  مي نشان داده
كه در بندهاي موصولي محدودكننده يك هستة  حالي ارجاعي از پيش شناخته شده است، در

  .اسمي است
كند كه يك رابطة معنايي درون  ها در رويكرد عنصر زايد، ادعا مي داويدز نيز برخالف تحليل

تحليل او نيز در تقابل با تحليل كاربردشناختي لمبركت است، گرچه هر . ردبند اصلي وجود دا
به اعتقاد داويدز ضمير اسنادي يك عنصر زايد نيست، بلكه نقش يك . دو نتايجي يكسان دارند

در ). (Ibid: 1112» كند بر متمم خود ارزش يك سور مشخص را تحميل مي«را دارد؛  44سور
اين ارزش سوري يك ارزش تشخيصي است؛  شده  ي اسناديها مورد ضمير اسنادي در ساخت

» كند شده در بند موصولي هستند، مشخص مي هايي را كه متناظر با متغير بيان تمام نمونه«يعني 
Ibid: 1125) .(  

شده ابتدا تحت تأثير  هاي اسنادي شده در ساخت بنابراين طبق تحليل داويدز سازة اسنادي
گيرد و سپس براي بند موصولي بعد از  رود قرار مي ه شمار ميضمير اسنادي كه نوعي سور ب

داويدز چندين مرتبه به اهميت توالي و يا گسترة اين ). (Ibidرود  كار مي  عنوان مرجع به  خود به
توان فرض كرد كه  مي. دهد كند، اما توضيحي در مورد آن ارائه نمي دو رابطة معنايي اشاره مي

  .توجه كرده، اما خود اين مطلب را ذكر نكرده است ها او به توالي خطي سازه
هاي  رو است، اما رويكرد او براي تحليل ساخت گرچه تحليل داويدز با اشكاالتي روبه

  .ها در چارچوب دستور نقش و ارجاع نيست شباهت با تحليل اين ساخت شده بي اسنادي
دار نحوي هستند كه  نهاي نشا شده ساخت هاي اسنادي توان گفت ساخت به طور خالصه مي

ها  آيد كه اين ساخت كنند؛ بنابراين اين سؤال پيش مي طور منطقي يك گزارة ساده را بيان مي به
هاي نظري  چارچوب. ي دارند ا هاي ديگر چه رابطه طوركلي با ساخت تر يا به اي هاي پايه با ساخت

ك ساخت اسنادي چنانچه ي. دهند هاي مختلف به اين پرسش پاسخ مي گوناگون به روش
از سوي ديگر، در . گذاري است آمده پس دست عنوان شكل پايه در نظرگرفته شود، رويكرد به  به

ها را به  ها كه آن شده در اين ساخت اولويت نهادن رابطه ميان بند اسنادي و سازة اسنادي
زايد منجر دهد، به رويكردي از نوع عنصر  نشدة متناظرشان قرار مي هاي اسنادي موازات ساخت

هاي  گيرند، از ويژگي مطالعات گشتاري كه در يكي از اين دو رويكرد جاي مي. شود مي
كنند كه اگر آن يك جملة  ها استفاده مي شده براي تعيين صورت زيربنايي آن هاي اسنادي ساخت

  

44
- quantifer  
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گذاري و اگر جملة غيراسنادي باشد، رويكرد عنصر زايد  شده باشد، رويكرد پس اسنادي شبه
اي كه اين رويكرد را درهم آميزد و به عبارتي يك تحليل تركيبي را  روشن است كه مطالعه. است

  .ارائه دهد، بسيار سودمند خواهد بود
هاي زيربنايي اعتقادي  رويكردي غير گشتاري همچون دستور نقش و ارجاع كه به صورت

دليل عدم وجود  به .آورد ندارد، چارچوبي مناسب را براي چنين مطالعات تركيبي فراهم مي
اين ) 2004(پيوي . ها در يكي از دو رويكرد جاي گيرند صورت انتزاعي الزم نيست كه تحليل

شدة انگليسي در  او به تحليل جمالت اسنادي. كند رويكرد را براي مطالعة خود انتخاب مي
داند و  هاي مشابه نمي ها را مشتق از ساخت پيوي اين ساخت. پردازد چارچوب اين رويكرد مي

اي از تعامل نحو،  شده نمونه جمالت اسنادي. پردازد گونه كه هستند، مي ها آن به بررسي آن
گرايانه به اين ساخت  معناشناسي، كاربردشناسي و كالم است؛ به سخن ديگر، نگاه فقط صورت

انگارة وجودي، نقش تخصيص و  هاي معناشناختي آن از قبيل تضمن مطلق، پيش نحوي، ويژگي
گيرد،  را ناديده مي... زدايي، ايجاد كانون تقابلي و هاي كاربردشناختي، مانند ابهام نين ويژگيهمچ
هاي معناشناختي، از جمله وجود  اي است كه انگيزش كه دستور نقش و ارجاع، نظريه حالي در

ويژه را مبناي سنجش  - هاي كاربردشناختي زبان موضوع و همچنين انگيزش - رابطة محمول
شده، اين نظرية غير اشتقاقي،  هاي اسنادي در مورد ساخت. دهد ي دستوري قرار ميها ساخت

شدة فارسي، شامل ضمير تأكيدي،  تنها از عهدة توصيف اجزاي اصلي در جمالت اسنادي نه
ها را  آيد، بلكه رابطة ميان اين سازه مي شده بر ساز و بند اسنادي شده، فعل ربطي سازة اسنادي

تواند پاسخگوي دليل وجود ساخت  يك تحليل فقط نحوي نمي. دهد خوبي نشان مي به
در نمودار  .هستند  شده باشد، زيرا مالحظات كاربردشناختي، ناظر بر وجود اين ساخت اسنادي

زير كه در دستور نقش و ارجاع مرسوم است، ساخت نحوي و معنايي و پيوند اين دو را نشان 
  .دهيم مي
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  گيري نتيجه. 6
هاي دستوري مركبي هستند كه كشف رابطة نحو، معناشناسي و  شده، ساخت جمالت اسنادي

. اشتقاقي به اين جمالت دارند هايي است كه رويكرد غير  كارگيري نظريه ها مستلزم به نحو در آن
گذاري و عنصر  شناسان زايشي، مانند رويكرد پس مله مطالعات زبانهاي اشتقاقي از ج رويكرد
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شده در نتيجة عملكرد گشتارها از جمالت  دانند كه جمالت اسنادي زايد، اين واقعيت را مسلم مي
شده، يا رابطة ميان  هاي زايشي از جمالت اسنادي تحليل. آيند شده به وجود مي اسنادي شبه

جمالت . گيرند هاي بند پايه را ناديده مي يا ارتباط دروني سازه شده و بند پيرو سازة اسنادي
اي از تعامل نحو، معناشناسي، كاربردشناسي و كالم است؛ به سخن ديگر،  شده نمونه اسنادي

هاي معناشناختي آن از قبيل تضمن مطلق،  گرايانه به اين ساخت نحوي، ويژگي نگاه فقط صورت
زدايي، ايجاد  هاي كاربردشناختي، مانند ابهام ويژگيانگارة وجودي، نقش تخصيص و  پيش

اي است كه  كه دستور نقش و ارجاع، نظريه حالي  گيرند، در را ناديده مي... كانون تقابلي و
هاي كاربردشناختي  موضوع و انگيزش - هاي معناشناختي، از جمله وجود رابطة محمول انگيزش
هاي  در مورد ساخت. دهد قرار ميهاي دستوري  ويژه را مبناي سنجش ساخت - زبان

تنها از عهدة توصيف اجزاي اصلي در جمالت  شده، اين نظرية غير اشتقاقي، نه اسنادي
شده  ساز و بند اسنادي شده، فعل ربطي شدة فارسي، شامل ضمير تأكيدي، سازة اسنادي اسنادي

تواند  تحليل فقط نحوي نمييك . دهد خوبي نشان مي ها را به آيد، بلكه رابطة ميان اين سازه مي بر
شده وجود دارد، زيرا مالحظات  پاسخگوي اين پرسش باشد كه چرا ساخت اسنادي

ابهام  شده خوانش كانوني بي جمالت اسنادي. ناظر هستند  كاربردشناختي بر وجود اين ساخت
ته توانند بيش از يك خوانش كانوني ممكن را داش نشده مي كه جمالت اسنادي حالي دارند، در

گرا بودن ساخت  توان ماهيت مشخص به اين ترتيب، در رويكردي غير گشتاري مي. باشند
شده را  بودن بند اسنادي را در هم آميخت و ساخت اسنادي مانند  شده و موصولي  اسنادي

گونه كه هست مورد تحليل قرار داد؛ به عبارت ديگر آنچه واضح است نياز براي يكي كردن  آن
شده است و به عبارتي، يك تحليل تركيبي بسيار  هاي اسنادي در مورد ساختاين دو رويكرد 

گشتاري همچون دستور نقش و ارجاع   سودمند خواهد بود و معتقديم كه رويكردي غير
تواند چارچوبي مناسب براي تحليل اين ساخت به شمار آيد و چون اين دستور به گشتار و  مي
گذاري و عنصر زايد  نياز نيست به يكي از دو رويكرد پسهاي انتزاعي قائل نيست، ديگر  اليه

  .روي آورد
  

 ها نوشت پي. 7

  .كند عنوان نقطة اوج اطالع نو در يك واحد اطالعي ياد مي از كانون به) 1985( هليدي .1



 ...زبان ةشد هاي اسنادي ساخت                                                          و همكار           والي رضايي             

 

84 

2. Huddlestone  
3. Collins 

4. highlighted element 

5. Hedberg 

6. Lambrecht 

7. Pavey 

8. truncated clefts 

9. extrapositional 

10. copular sentences  

11. Davidse  

12. Hedberg  

13. Clech-Darbon Rebuschi and Rialland  

14. expletive  

15. predicated theme 

 .1/2/89، 3شبكة  .16

17. Jespersen  
18. restrictive relative clause  

19. reduced intial clauses  

20. presuppositions  

21. reflexiveness  

22. (negative polarity items) : 34: 1384درزي، ... (و» هيچ كس«، »هيچ«عناصري چون           .(  
كند كه آمدن عناصر منفي در بخش مفروض جمالت  هاي انگليسي بيان مي دكلرك با توجه به داده .23

  .DeClerck, 1988: 52)(تواند باعث ظهور عناصر قطبي منفي در بخش ارزش شود  گرا مي مشخص
24. Sornicola  

25. aboutness  

26. right-dislocated  

27. Schachter  

28. (Identifying) :كنند  جمالتي كه شنونده را در برگزيدن مرجع مورد نظر گوينده ياري ميIbid: 108).(   
29. lesser subject and verb  

30. Kiss  

31. information focus  

32. new 

33. identificational focus  

34. specifier  

35. exhaustive 

 .15/9/88ورزش از نگاه دو، شبكة دو،  .36

 .2/2/89شي، شبكة يك، برنامة دنياي حيوانات وح .37

38. givenness  
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فاقد (شدة آن  شده و نوع كوتاه هدبرگ در اين زمينه تمايزي ميان ضماير اسنادي در جمالت اسنادي .39
 .داند شدة اين جمالت ارجاعي مي  او اين ضماير را در شكل كوتاه. قائل است) بند اسنادي

كلينز . اشاره كرد) 1978(و پرينس ) 1991(نز توان به كلي بنياد مي گرا و كالم از ديگر رويكردهاي نقش .40
). Collins, 1991: 1(كند  شده را بررسي مي اسنادي شده و شبه هاي اسنادي هاي ارتباطي ساخت ويژگي

  ). (Ibid: 4» پردازد شان مي هاي كالمي ها براساس نقش بندي اين ساخت تحليل و دسته«پرينس نيز به 
41. constructional grammar  

42. asserted  

43. Langacker  

44. quantifer  

  

  منابع. 7
  .اميركبير: تهران. ارزيابي شتابزده). 1361(آل احمد، جالل  •
 .انتشارات فردوسي: تهران. نفرين زمين). 1372(ــــــــــــــــــ  •

در فرايند » شده هاي اسناديآغازگر«تحوالت معنايي و ساخت اطالع «). 1392(اميني، رضا  •
فصلنامـة . »مند هاليديگراي نظامارسي در چارچوب دستور نقشترجمه از انگليسي به ف

  . 29 - 1صص . 4ش. 4د .هاي زبانيجستار
نقش كانوني سازة گسسته در جمالت «). الف 1388( خرمايي، عليرضا و افسانه شهباز •

  . 52- 27صص . 9ش. شناسي زبان زبان و. »گسسته
. دستور» اي واحد؟ تمايز يا مقولهدو مقولة م: جمالت گسسته«). ب 1388(  -----------  •

  .80 - 51صص . 5ش
  . سمت: تهران. شيوة استدالل نحوي). 1384(درزي، علي  •
 . احياء كتاب: تهران. ساخت زبان فارسي ).1374(زاده، خسرو  غالمعلي •
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