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چكیده

در این نوشتار ،جملههای اسنادیشده در زبان فارسی را در چهارچوب
نظریهای نقشگرا ،بهلحاظ نحوی و کاربردشناختی بررسی کردهایم .هدف
از نگارش این مقاله ،از یك سو ،تبيين ویژگیهای نحوی جملههای
اسنادیشده در چهارچوب دستور نقش و ارجاع ،و از سوی دیگر ،یافتن
ارتباط بخش ساخت اطالع و به ویژه ساخت کانون این نظریه در استفاده از
اینگونه جملهها و نيز پیبردن به عوامل مختلف اطالعی در بهکارگيری
آنهاست .بدین منظور ،دادههای عينی گفتاری را در زبان فارسی معاصر ،از
رادیو ،تلویزیون ،مكالمههای روزمره و دادههای نوشتاری از روزنامهها و
رمانها جمعآوری کرده و با توجه به مبانی نظری تحقيق ،آنها را تحليل
 .2استادیار زبانشناسی دانشگاه اصفهان vali.rezai@fgn.ui.ac.ir
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی Mozhgan.neisani@gmail.com
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کردهایم .مطالعۀ دادهها نشان میدهد که در فرافكنی سازهای ،ضمير
اسنادی ،بهعنوان گروه اسمی موضوع و سازۀ اسنادیشده ،بهعنوان هستۀ
محمولی و فعل «بودن» بهصورت فعل اسنادی ظاهر میشود و بند پيرو
نسبتبه مرکز اصلی ،در حاشيه قرار میگيرد .ازنظر ساخت اطالع و کانون
نيز مشخص شد که در این ساختها ،سازۀ اسنادیشده ،دارای ساخت
کانونی محدود بیابهام است و ساختهای اسنادی ،قالب نحوی خاص خود
را دارند که در گنجينۀ نحوی ذخيره میشوند .درنهایت ،بررسی این
ساختها نشان میدهد که عالوهبر تأکيد ،عواملی همچون تقابل و پرسش و
پاسخ ،در فرایند اسنادیشدن مؤثرند.
واژههای کلیدی :دستور نقش و ارجاع ،ساختهای اسنادیشده،
ساخت اطالع ،کانون ،کانون موضوعی ،کانون گزارهای.
 .مقدمه
2

ساخت اسنادی شده ،ساخت نحویای دوبندی است .این ساخت ،یك بند اصلی حاوی فعل ربطی
و بندی پيرو را دربر میگيرد که بيانگر گزارهای واحد است .مثال ( ،)2جملهای اسنادیشده
همراهبا اصطالحاتی است که در این تحقيق ،برای نشاندادن بخشهای سازندۀ آن بهکار میرود.1
( )2این سومين گلم بود که تو این فصل زدم.
این :ضمير اسنادی

سومين گل :سازۀ اسنادیشده

بود :فعل ربطی

که تو این فصل زدم :بند اسنادی

بند اسنادی ،بيشتر با موصولساز «که» آغاز میشود .این بند نيز ازلحاظ نحوی ،ممكن است
حاوی عنصری محذوف باشد که با سازۀ اسنادیشده در بند اصلی ،همنمایه است.
1. Cleft Construction
 .1این اصطالحات به پيروی از هدبرگ ( )1999برای ذکر اجزای ساختهای اسنادیشده انتخاب شدهاند.
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( )1کمال کاميانی iبود که ــــــــ  iبه توپ ضربه زد و از کنار دروازه بيرون رفت.
شایان ذکر است که ساختهای اسنادیشده ،از ساختهای مشابه شبهاسنادیشده متمایزند و
در پژوهش حاضر ،برای محدودکردن موضوع ،تاحد امكان ،تنها نوع اسنادیشده را بررسی
کردهایم .مثال ( )9نمونهای از ساخت اسنادیشده را نشان میدهد که با ساختهایی مشابه ،مانند
نوع شبهاسنادیشده در مثال ( )4و نوع شبهاسنادیشدۀ برگردان 2در مثال ( )1متفاوت است .در این
مقاله ،اصطالح «اسنادیشده» را بهعنوان اصطالحی پوششی برای هرسه نوع ساخت اسنادیشده
بهکار برده و جملۀ ( )9را بهترین نمونه برای این ساختها فرض کردهایم.
( )9این ،شگردی است که پدرم به من یاد داده.
( )4آنچه به عالم واقعی معنی میبخشد ،امتزاج آن با عالم غيرواقعی است.
( )1دو چرخه چيزی بود که پدرش برایش خرید.
اینگونه ساختها در بيشتر زبانهای هندواروپایی یافت میشوند و مطالعات فراوان دربارۀ
ساختهای اسنادیشده در زبانهای مختلف ،اهميت این موضوع را نشان میدهد .به طور کلی،
مطالعات صورتگرفته در این حوزه را میتوان درقالب دو رویکرد عمده دستهبندی کرد که
ازمنظری گشتارگرایانه به این ساختها پرداختهاند.

رویکرد اول که «پسگذاری »1ناميده میشود ،درپی انتشار کتاب دستور انگليسی جدید
براساس اصول تاریخی ،ازسوی یسپرسن ( )2311شكل گرفت .در این رویکرد تأکيد میشود که
ساختهای اسنادیشده ،ماهيتی اسنادی دارند و بند اسنادی ،توصيفکننده و مربوط به ضمير
اسنادی بهشمار میرود .ایندو با هم ،یك سازۀ معنایی را تشكيل میدهند و حضور فعل ربطی،
باعث برابری این سازه با سازۀ اسنادیشده می شود .ازجمله پيروان این رویکرد میتوان
آکماجيان ،)2319( 9گاندل )2311( 4و اسكچر )2319( 1را نام برد.

1. Reverse Pseudo Clefts
2. Extraposition
3. Akmajian
4. Gundel
5. Schachter
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دومين رویکرد را یسپرسن ( )2391با انتشار کتاب نحو تحليلی پایهگذاری کرد .طرفداران
این رویکرد معتقدند ضمير اسنادی و حتی فعل ربطی ،تنها برای پرکردن جایگاه نحوی خالی
میآیند؛ بدین ترتيب میتوان این رویکرد را رویکرد «عنصر زاید» ناميد؛ در حالی که بند
اسنادی با عنصر اسنادیشده ،رابطۀ معنایی دارد .ازجمله پيروان این رویکرد میتوان کيس

2

( ، )2338هادلستون )2384( 1و لمبرکت )1992( 9را نام برد .لمبرکت معتقد است توالی ضمير
اسنادی و فعل ربطی و نيز موصول ،عناصری دستوری هستند که در ترکيب معنایی جمله شرکت
نمیکنند؛ ولی در عين حال ،به عملکردی کاربردشناختی برای ضمير اسنادی و فعل ربطی در
ارتباط با سازۀ اسنادیشده قائل است .ازجمله پيروان اینگونه دیدگاههای نقشگرایانه -کالمی
دربارۀ ساختهای اسنادیشده میتوان پرینس )2318( 4را نام برد .وی ساختهای اسنادیشده را
براساس عملکرد کالمی آنها تقسيمبندی کرده است .ميان دو رویکرد ذکرشده ،مرزی دقيق را
نمیتوان مشخص کرد .در مطالعات اخير ،این دو رویکرد را در هم آميختهاند و دیدگاهی
غيرگشتارگرایانه دارند .ازجمله این رویکردها میتوان رویکرد نقش و ارجاع را نام برد که در
زبانهای مختلف ،ساختهای اسنادیشده ،در چهارچوب آن بررسی شده است .ازجمله

پژوهشهای این حوزه میتوان بررسی ساختهای اسنادیشدۀ انگليسی در چهارچوب دستور
نقش و ارجاع ،اثر پيوی )1994( 1را نام برد.
پژوهش حاضر ،ازنوع توصيفی -تحليلی است؛ بدین شرح که در آن ،نخست ،ویژگیهای
دستوری ساختهای اسنادیشده را توصيف کرده و سپس آنها را در چهارچوب دستور نقش و
ارجاع تحليل کردهایم .در این مقاله ،بهدنبال پاسخ به دو پرسش زیر هستيم:
 آیا نظریۀ ساخت کانون دستور نقش و ارجاع ،قادر به تبيين جملههای اسنادیشده است؟ ساخت اطالع و بهویژه ساخت کانونی ،در استفاده از جملههای اسنادیشده ،چه تأثيریدارد؟
1. Kiss
2. Huddleston
3. Lambrecht
4. Prince
5. Pavey
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دادههای پژوهش را از هردو صورت گفتاری و نوشتاری برگزیدهایم؛ زیرا هدف از این
تحقيق ،بررسی تفاوتهای سبكی جملههای اسنادیشده نيست؛ بنابراین ،دادهها را از برنامههای
رادیو و تلوزیون ،گفتگوهای روزمره و نيز متون نوشتاری همچون ادبيات داستانی ،روزنامهها و
مجلهها گرد آوردهایم.
 .مباني نظری
نظریۀ دستور نقش و ارجاع «به تعامل ميان نحو ،معناشناسی و کاربردشناسی در نظامهای دستوری

میپردازد» (ون ولين)1 :1991 ،2؛ به بيان دیگر ،در دستور نقش و ارجاع ،زبان بهعنوان «نظامی از
کنش اجتماعی ارتباطی» بررسی میشود (ون ولين و لپوال )29 :2331 ،1و درك ساختار دستوری،
تنها با توجه به نقشهای ارتباطی و معنایی زبان ،امكانپذیر است .شكل  2چهارچوب نظری دستور
نقش و ارجاع را نشان میدهد.
بازنمایی نحوی

الگوریتم پيوندی

بازنمایی معنایی
شكل  .نظام دستور نقش و ارجاع

الگوریتم پيوندی 9دوسویه ،تعامل ميان بازنمایی نحوی و معنایی را ازدید گوینده (از
معناشناسی به نحو) و شنونده (از نحو به معناشناسی) توصيف میکنند .مالحظههای کاربردشناختی
1. Van Valin, Jr., R.
2. R. Lapolla
3. Linking Algorithms
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و کالمی میتواند بر هر مرحله از این فرایند اثر گذارد .شایان ذکر است که دوسویهبودن
الگوریتمهای پيوندی ،بهمعنای گشتاریبودن فرایند پيوند نيست؛ به عبارت دیگر ،هيچنوع صورت
روساختی و زیرساختیای وجود ندارد .درواقع ،دوسویهبودن پيوند ميان بازنماییهای نحوی و
معنایی ،تنها امكان بررسی یك پارهگفتار را از دو دیدگاه فراهم میکند .بخشهای اصلی این
نظریه عبارتاند از :ساخت بند؛ ساخت معنایی؛ روابط دستوری؛ ساخت اطالع؛ فرایند پيوند .در
ادامه ،هریك از این بخشها را توصيف خواهيم کرد.
 . -ساخت بند

تعبير دستور نقش و ارجاع از ساخت بند ،برپایۀ دو تقابل معنایی ،استوار است :یكی تقابل عناصر
محمولی و غيرمحمولی و دیگری تمایز ميان گروههای اسمی و حرفاضافهای که موضوع محمول
هستند و آن دسته که غيرموضوعاند .گروههای اسمی و حرفاضافهای که موضوع محمول تلقی
نمیشوند ،در بخش حاشيه 2قرار میگيرند و شامل افزودههایی 1هستند که مرکز 9را توصيف
میکنند .برای تمام سازههای نحوی درون بند میتوان عناصری معنایی درنظر گرفت .این عناصر
در جدول  2آمدهاند.
جدول  .واحدهای معنایي ساخت بند (ون ولین و لپوال) 1 : 991 ،

واحد نحوی

عنصر /عناصر معنایی

4

محمول

هسته

موضوع در بازنمایی معنایی محمول

موضوع مرکز

غيرموضوع

حاشيه

موضوعها

+

محمول مرکز

غيرموضوعها  +موضوعها  +محمول


(حاشيه  +مرکز)= بند

1. Periphery
2. Adjunct
3. Core
4. Nucleus
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عناصری که در جدول  2آمدهاند عناصر جهانی ساخت الیهای بند (س.ل.ب) را نشان میدهند
و عالوهبر آنها ،برخی عناصری غيرجهانی هم وجود دارند .جایگاه پيشاز مرکز( 2ج.پ.م) ویا
جایگاه پساز مرکز( 1ج.پ.م) برای برخی زبانها ،جایگاهی نحوی برای سازههای پيشایندشده و
کلمههای پرسشی است که در جایگاه اوليه نيستند .این عناصر ،خارجاز مرکز ،اما درون بند قرار
دارند .در خارجاز بند ،عبارتهای جداشده از راست و چپ وجود دارند که بهترتيب ،در جایگاه
جداشده از راست( 9ج.ج.ر) و جایگاه جداشده از چپ 4قرار میگيرند .عناصر موجود در
جایگاههای جداشده معموالً بهوسيلۀ یك مكث ،از بند اصلی جدا میشوند .شكل  1ساخت الیهای
بند را در یك جملۀ زبان فارسی نشان میدهد.1
جمله
بند
ج.ج.ر

حاشيه

مرکز
ج.پ.م

هسته
گ.ا

دیروز ،چه کسی ر ا

گ.ح .ا

پدرت

به تو

محمول

در جلسه

معرفی کرد؟

شكل  .ساخت الیهای بند

)1. Pre-Core Solt (PrCS
)2. Post-Core Slot (PoCS
)3. Right Detached Position (RDP
)4. Left Detached Position (LDP
 .1در این شكل« ،گ.ا» بهجای گروه اسمی و «گ.ح.ا» بهجای گروه حرفاضافهای بهکار رفته است.
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در این شكل ،گره هسته بيانگر عناصری است که ازلحاظ معنایی ،ازنوع محمولیاند .این معيار
معنایی ،به تمایز ميان فعلهای محمولی و غيرمحمولی میانجامد .ازجمله فعلهای غيرمحمولی
میتوان فعلهای ربطی را نام برد که در جملههای دارای اینگونه فعلها ،عناصر غيرفعلی،
محمولاند .در این جملهها ،بهترتيب ،گروههای صفتی ،اسمی و حرفاضافهای ،محمول واقع
میشوند.
درنهایت ،ذکر این نكته الزم است که ساخت الیهای بند بهصورت قالبهای نحوی زبان ویژه،
در گنجينۀ نحوی 2آن زبان خاص ذخيره میشود .این قالبها میتوانند از گنجينه انتخاب شوند و
بهتنهایی بهکار روند ویا با یكدیگر ترکيب شوند و جملههای مرکب را بهوجود آورند.
 . -ساخت معنایي

رویکرد دستور نقش و ارجاع به ساخت معنایی ،واژگان و تعامل آنها با ساخت نحوی ،بر مفاهيم
بازنمایی واژگانی و نقشهای معنایی استوار است .بازنمایی معنایی بر دو جنبه از نقش ارتباطی
زبان ،استوار است :یكی ارجاع و دیگری اسناد .فعلها و دیگر عناصر محمولی معموالً موقعيتها
یا وضعيتها را توصيف میکنند؛ در حالی که عبارتهای ارجاعی ،بر شرکتکنندگان در کالم
داللت میکنند .فعلها براساس نوع وضعيتهایی که توصيف میکنند ،طبقهبندی میشوند .نوع
فعل بهکاررفته ،نقش شرکتکنندگان کالم را مشخص میکند و دستهبندی روابط معنایی

1

بهصورت فرانقشها 9صورت میگيرد.
  . -طبقهبندی فعلها و ساخت منطقي4

دستور نقش و ارجاع ،از نظام طبقهبندی نوع عمل  ،برای فعلها استفاده میکند و دراصل ،وندلر

1

( )2391آن را پيشنهاد کرده است .این نظام از ایستاها ،9کنشیها ،2لحظهایها 1و پایاها 9تشكيل
1. Syntactic Inventory
2. Thematic Roles
3. Macrorole
4. Aktionsart
5. Vendler
6. States
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تشكيل شده و برای هریك از این چهار دسته ،یك نوع سببی 4نيز وجود دارد .دستهای دیگر که به
این طبقهها افزوده میشود ،منقط ع 1است که به رویدادهای منقطع میپردازد؛ مثالً فعل
«سرفهکردن» از این دسته است (ون ولين .)99 :1991 ،گروه دیگر ،پایاکنشیها9ست که به
کنشهای دارای نمود پایانی اطالق میشود .شش طبقه فعل غيرسببی ،بهوسيلۀ چهار مشخصه
تعریف میشوند  [ :ایستا]  [ ،پویا  [ ،]1پایانی ]8و [  لحظهای .]3کاربرد این مشخصهها
برای طبقههای فعلی را در نمونههای ( )9نشان دادهایم.
[ +ایستا]-[ ،پویا] -[ ،پایانی] -[ ،لحظهای]

( )9الف) ایستا
مثال :دانستن ،شنيدن

[ -ایستا] +[ ،پویا] -[ ،پایانی] -[ ،لحظهای]

ب) کنشی
مثال :نوشتن ،شناکردن
ج) لحظهای

[-ایستا]-[ ،پویا] +[ ،پایانی] +[ ،لحظهای]

مثال :منفجرشدن ،غشکردن

د) لحظهای بیپایان [ -ایستا]  [ ،پویا] -[ ،پایانی] +[ ،لحظهای]
مثال :سرفهکردن ،عطسهکردن
هـ) پایا

[ -ایستا] -[ ،پویا] +[ ،پایانی] -[ ،لحظهای]

مثال :ذوبشدن ،یادگرفتن
و) پایا کنشی

[ -ایستا]+[ ،پویا] +[ ،پایانی] -[ ،لحظهای]

مثال :خوردن (چون فاطمه غذا را خورد)

1. Activities
2. Achievement
3. Accomplishments
4. Causative
5. Semelfactive
6. Active Accomplishments
7. Dynamic
8. Telic
9. Punctual
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(کنشی :فاطمه غذا خورد)
ساخت منطقی( 2س .م) برای هریك از طبقههای فعلی ،در جدول  1آمده است .فعلهای ایستا
ایستا و کنشی ،دو دستۀ اصلی هستند که ساخت منطقی دیگر طبقههای فعلها براساس آنها نشان
داده میشود (پيوی.)293 :1929 ،1
جدول  .طبقههای فعلي و ساخت منطقي آنها (ون ولین)52 : 002 ،

ایستا
)predicate´ (x) or (x , y
کنشی
لحظهای
منقطع
)predicate´ (x) or (x , y
پایا
(x) or (x , y) or
پایــا -کنشــی
)predicate2´ (z , x) or (y
سببی
ساخت منطقی باشند.

)])do´ (x, [predicate´ (x) or (x,y
INGR predicate´ (x) or (x , y)or
)])INGR do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y
SEML
)])SEML do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y
´BECOME predicate
) ])BECOME do´ (x, [predicate´ (x) or (x, y
do´ (x , [predicate1´ (x,(y)] ) & INGR
 α ، α CAUSE βو  βمیتواننـد هـرنـوع

 . - -نقشهای معنایي

بازنماییهای منطقی و نقشهای معنایی ،با هم ساخت معنایی دستور نقش و ارجاع را بهوجود
میآورند و نقشهای اثرگذار 9و اثرپذیر ،4دو نقش عمده در این رویکرد هستند .ایندو،
عنوانهایی عمومی برای روابط معنایی مرسوماند؛ بنابراین ،روابط معنایی را میتوان براساس

1. Logical Structure
2. Pavey, E.
3. Actor
4. Undergoer
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جایگاه موضوع آنها در ساختهای منطقی ،به پنج دسته تقسيم کرد .شكل  9این روابط معنایی را
نشان میدهد.

موضوع حالت

دومين موضوع

اولين موضوع

اولين موضوع

موضوع

)Pred´(x

)Pred´(x,y

)Pred´(x,y

پذیرندۀ
موردتملك

مكان
مالك

)…do´(x
تأثيرگذار

Do
اثرگذار

پذیرای
موجود

شكل  .3پیوستار روابط معنایي با توجه به جایگاههای موضوع در ساخت منطقي (ون ولین و لپوال) 1 : 991 ،

اساس نظریۀ معنایی دستور نقش و ارجاع را فرانقشهای معنایی تشكيل میدهد .دو فرانقش
اثرگذار و اثرپذیر ،دو موضوع اصلی را در یك رابطۀ متعدی معمول نشان میدهند (ون ولين
 .)181 :2339هر نقش کالن ،تعدادی از روابط معنایی را تحت عنوان خود فرض میکند .انتخاب
یك موضوع در ساخت منطقی بهعنوان اثرگذار و اثرپذیر (ویا هيچکدام) براساس احتمال و
بهصورت سلسلهمراتب ،در شكل  4آمده است.
شكل  .5سلسلهمراتب اثرگذار -اثرپذیر (ون ولین و لپوال) 51 : 991 ،

اثرپذیر

اثرگذار

موضوع حالت

دومين موضوع

اولين موضوع

اولين موضوع

موضوع

)Pred´(x

)Pred´(x,y

)Pred´(x,y

)…do´(x

Do

[افزایش

نشانداری

وقوع

یك

موضوع

بهعنوان

کالننقش]
شایان ذکر است که اصطالحات اثرگذار و اثرپذیر با دو اصطالح مرسوم فاعل و مفعول،
یكسان نيست؛ زیرا اثرگذار و اثرپذیر ،به معيارهای معنایی وابستهاند؛ در حالی که جایگاه نحوی،
نقشهای فاعلی و مفعولی را تعيين میکند.
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 . - -3رابطۀ دستوری موضوع نحوی ترجیحي

تنها نقش نحوی در اینگونه دستور ،نقش دستوری ترجيحی است که موضوع نحوی ترجيحی

2

[مونت] آن را برعهده دارد (رضایی .)2983 ،این نقش ،یك مفهوم ساختی است تا ویژگی یك
زبان به طور کلی باشد و اینگونه تعریف میشود« :خنثیسازی محدود نقشهای معنایی و

کاربردشناختی برای اهداف نحوی» (پيوی) 249 :1929 ،؛ به عبارت دیگر ،در برخی ساختها ،تمایز
ميان اثرگذار و اثرپذیر خنثی میشود ویا با چگونگی اثرگذاشتن موضوع بر تطابق فعلی و تعيين
عنصر غایب در جمله ارتباطی ندارد .این خنثیسازی از آن جهت محدود است که تنها فرانقشها
(اثرگذار و اثرپذیر) خنثی میشوند .سلسلهمراتب نشانداری که بر انتخاب موضوع معنایی بهعنوان
موضوع نحوی ترجيحی ،تأثيرگذار است ،در نمونههای  1نشان داده شده است.
( )1سلسلهمراتب انتخاب موضوع نحوی ترجيحی (ون ولين و لپوال)181 :2331 ،
موضوع ) > pred´(xدومين موضوع ) > pred´(x,yاولين موضوع ) > pred´(x,yاولين موضوع ´do
> موضوع Do
شایان ذکر است که موضوع نحوی ترجيحی ،تطابق فعلی را در فعلهای خودایستا کنترل
میکند (ون ولين.)298 :1991 ،
 . -3ساخت اطالع

در دستور نقش و ارجاع ،اساساً سه نوع ساخت کانونی وجود دارد که بيانگر توزیع اطالع در جمله
است :ساخت محدود ،ساخت گزارهای و ساخت جملهای( 1رضایی و طيب .)2981 ،کانون
گزارهای مربوط به جملهها ازنوع «مبتدا -خبر» است و نوع کانونی بینشان جهانی است .این
کانون ،ویژگی جملههایی است که در آنها ،فاعل ،مبتدای جمله است و بقيۀ جمله ،اطالعی نو را
دربارۀ آن مبتدا بيان میکند .از سوی دیگر ،ساختهای دارای کانون جملهای ،مبتدا ندارند و دامنۀ

1. Privileged Syntactic Argument
 .1گاه کانون توسط عناصر زبرزنجيری همچون تكيه بيان میشود و این مورد با آنچه در اینجا آمده ،متفاوت است.
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کانون آنها کل جمله است .درنهایت ،در ساختهای دارای کانون محدود ،دامنۀ کانون ،یك
سازۀ منفرد است.
با توجه به ترتيب نحوی سازه و ساخت اطالع ،زبانها در سطوحی مختلف از انعطاف قرار
میگيرند .تعامل ميان توالی نحوی سازه و ساخت اطالع ،به طرح راهکارهایی مختلف میانجامد
تا از آن طریق ،نيازهای کاربردشناختی گویندگان برطرف شود .این راهکارها شامل الگوهای
آهنگ ،ابزار ساختواژی و ساختهای نحوی است .محدودیتهای ایجادشده در هر زبان،
قلمروهای کانونی بالقوه( 2ق.ك.ب) را برای هریك بهوجود میآورد که در آنها ،کانون
میتواند واقع شود .درون قلمرو کانونی بالقوه ،قلمرو کانونی واقعی( 1ق.ك.و) قرار میگيرد که
در آن کانون آمده در هر ساخت جای میگيرد (ون ولين و لپوال .)121 :2331 ،این دو جنبه از
ساخت اطالع یك جملۀ معيّن (قلمرو کانونی بالقوه و واقعی) ،در فرافكنی کانونی بازنمایی
میشوند و این فرافكنی ،انواع فرافكنیهای نحوی و معنایی را در یك جملۀ معيّن تكميل میکند.
ساخت کانونی محدود در نمونۀ  ،1فرافكنی کانونی را نشان میدهد .واحدهای اطالعی پایه نيز
مقولههای گروهی کمينه را نشان میدهد که بيانگر قلمرو کانونی کمينه است( 9ون ولين:1991 ،
.)18

)1. Potential Focus Domain (PFD
)2. Actual Focus Domain (AFD
« .9و.اط» صورت اختصاری «واحد اطالعی» است.
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جمله
بند
قلمرو کانونی واقعي
مرکز
گ .ا

حاشيه
هسته

گ .ا

محمول
من
واحدهای اطالعی پایه

و .اط

فيلم را
و .اط

تو سینما

و .اط

قلمرو کانونی بالقوه

دیدم
و .اط

شكل .2فرافكني سازهای و کانوني
 . -5پیوند

سلسلهمراتب اثرگذار -اثرپذیرکه در شكل  4آمده و نيز سلسلهمراتب ذکرشده برای موضوع
نحوی ترجيحی در نمونۀ  ،1سطحی از نظاممندی را در رابطۀ ميان حوزههای نحو ،معناشناسی و
کاربردشناسی نشان میدهد .روابط موجود بين این سه حوزه ،در بخش پيوند نظریۀ دستوری نقش
و ارجاع ،بهشكل صوری نشان داده میشود.
سلسلهمراتب اثرگذار -اثرپذیر ،تعامل اوليه ميان معناشناسی و نحو است .این سلسلهمراتب،
امكان تعامل ميان بازنماییهای نحوی و معنایی را فراهم میآورد و نيز تعامل عوامل
کاربردشناختی -کالمی را ميسر میکند .مدخلهای واژگانی برای محمولها و اسمها ،بازنمایی
معنایی جمله را شكل میدهند و موضوعها در ساختهای منطقی آنها با فرانقشها انطباق
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مییابند .ازلحاظ نحوی ،یك قالب نحوی (ویا مجموعهای از قالبها) انتخاب میشود و فرانقشها
و دیگر موضوعها بر نحو و موضوع نحوی ترجيحی منطبق میشوند .این مرحلهها در هردو جهت،
از معناشناسی به نحو یا برعكس ادامه پيدا میکنند؛ زیرا بازنماییها از یكدیگر مشتق نمیشوند و
تنها به هم پيوند میخورند (ون ولين و لپوال.)921 :2331 ،
 . -5-الگوریتمهای پیوندی

دستور نقش و ارجاع ،از شرط تماميت ،در هردو جهت پيوند بهره میگيرد .این شرط ناظر بر
انطباق موضوعهای معنایی و نحوی است و در نمونۀ  8نشان داده شده است.
( )8شرط تماميت (ون ولين و لپوال)911 :2331 ،
تمام موضوعهایی که آشكارا در بازنمایی معنایی جمله مشخص شدهاند ،باید ازنظر نحوی ،در
جمله ظاهر شوند و تمام عبارتهای ارجاعی در بازنمایی نحوی جمله باید به جایگاه موضوع
ساخت منطقی در بازنمایی معنایی جمله پيوند بخورند.
الف) پيوند از معناشناسی به نحو:
پيوند از معناشناسی به نحو ،در مرحلههایی از ساخت منطقی محمول آغاز میشود و درنهایت،
به بازنمایی نحوی جمله ختم میشود .مرحلههای این پيوند در نمونۀ  3آمده است.
( )3الگوریتم پيوندی :معناشناسی

نحو (ون ولين)299 :1991 ،

 بازنمایی معنایی جمله را براساس ساخت منطقی محمول بسازید؛ اثرگذار -اثرپذیر را با توجه به سلسلهمراتب اثرگذار -اثرپذیر (شكل  )4تعيين کنيد؛ صورتبندی ساختواژی نحوی موضوعها را تعيين کنيد؛ قالب(های) نحوی را برای جمله انتخاب کنيد؛ گروهها را به جایگاههای موجود در بازنمایی نحوی جمله مرتبط کنيد.ب) پيوند از نحو به معناشناسی:
مرحلههای این پيوند به شرح ذیل است:
( )29الگوریتم پيوندی نحو  معناشناسی (ون ولين 243 :1991 ،و )219
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 فرا نقشها و دیگر موضوع(های) مرکزی را تعيين کنيد؛ ساخت منطقی محمول در هستۀ بند را از واژگان بازیابی کنيد؛ ميان موضوعهای تعيينشده در مرحلۀ یك و موضوعهای تعيينشده در مرحلۀ دو ،پيوندبرقرار کنيد تا درنهایت ،تمام موضوعهای مرکزی پيوند یابند؛
 در الحاق غيروابسته ،یكی از موضوعهای مرکز اصلی باید با جایگاه موضوع در ساختمنطقی درونه پيوند یابد؛
 اگر یك گروه حرفاضافهای بهصورت افزوده و محمولی وجود داشته باشد ،ساخت منطقیآن را از واژگان بازیابی کنيد؛ ساخت منطقی مرکز اصلی را بهعنوان موضوع دوم در ساخت
منطقی و مفعول گروه حرفاضافهای را بهعنوان موضوع اول در حاشيه درج کنيد؛
 اگر عنصری در جایگاه پيش ویا پساز مرکز وجود داشته باشد ،آن را به جایگاه موضوعپيوندنيافته در ساخت منطقی جمله ببرید؛ البته مشروط به اینكه ساخت منطقیای که به آن پيوند
میخورد ،به بندی در قلمرو کانونی بالقوه ،مربوط باشد.2
 .3تحلیل
در این بخش ،نخست ،ضمير اسنادی ،سازۀ اسنادیشده و بند اسنادی را -که سازههای اصلی در
ساخت اسنادیشده هستند -بررسی میکنيم؛ سپس ساختهای اسنادیشده را در چهارچوب
دستور نقش و ارجاع تحليل میکنيم؛ درنهایت ،نقشهای کالمی ساختهای اسنادیشده را
بررسی میکنيم و تأثير ساخت اطالع را در استفاده از این جملهها نشان میدهيم.
 .3-سازهها در ساخت اسنادیشده

به طورکلی ،در ساخت اسنادیشده ،ضمير اسنادی ،یك موضوع نحوی درون بند اصلی تلقی
میشود و بيشتر مطالعات بيانگر آن است که بهلحاظ معنایی ،ضمير اسنادی ،عبارتی ارجاعی
نيست؛ یعنی بر مرجعی داللت نمیکند؛ البته این فرضيه به توجيه نياز دارد؛ زیرا برخی بررسیها
 .2این مورد ،از زبانی به زبان دیگر متفاوت است.
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بيانگر ویژگیهای ارجاعی برای ضمير اسنادی هستند ویا نقش یك وابستۀ پيشرو هسته را برای
آن ،در ساخت اسنادیشده درنظر میگيرند .ازجمله این مطالعات میتوان آثار هدبرگ )1999( 2و
داویدز )1999( 1را ذکر کرد .داویدز ( )1999با مقایسۀ آن دسته از ساختهای اسنادیشده در
زبان انگليسی که با  Itشروع میشوند با آنهایی که با  Thereآغاز میشوند ،به این نتيجه رسيده
است که ضمير اسنادی برای سازۀ اسنادیشده ،حكم سور یا کميتنما را دارد .از طرف دیگر،
هدبرگ ( )1999ساختهای اسنادی با ضمير اسنادی  Itرا با آن دسته از ساختهای اسنادیشده
مقایسه کرده است که ضميرهای اسنادی  That/Thisدارند .او کوشيده است تا ميان ضمير
اسنادی بهعنوان یك وابستۀ پيشرو هسته و وضعيت شناختی بند اسنادی ،ارتباطی نشان دهد .با
توجه به این مطالعات ،این فرض که ضمير اسنادی ،عنصری زاید است ،رد میشود .در زبان
فارسی ،یك فرض ممكن این است که ضمير اسنادی ،یك صفت اشاره است .نگارندگان برای رد
این فرض ،به جملههای اسنادیشدهای استناد میکنند که در آنها ،ضمير اسنادی و صفت اشاره
درکنار هم قرار گرفتهاند و از آنجا که حشو در زبان ،مجاز نيست ،باید این دو عنصر را از یكدیگر
متمایز دانست .از طرفی نيز در این جملهها ،بند اصلی ،یك جملۀ اسنادی و محمول ،سازهی
اسنادیشده است و مسند بهشمار میرود؛ بنابراین ،جمله به یك مسنداليه نياز دارد و درنتيجه،
ضمير اسنادی نمیتواند صفت اشاره باشد .جملۀ  22این مطلب را نشان میدهد.
( )22این ،آن خانهای است که میگفتم.
دربارۀ سازۀ اسنادیشده ،تحليلهای مختلفی انجام شده و علت گوناگونی تحليلها آن است
که سازۀ اسنادیشده ،همزمان نقش یك موضوع معنایی (اگر یك گروه اسمی باشد) و نوعی
گزاره را برعهده دارد .بهلحاظ ساختاری میتوان گفت این سازه در بند اصلی قرار دارد و در عين
حال ،با متغير موجود در بند اسنادی ،همنمایه است.
اگر سازۀ اسنادیشده ،یك عبارت ارجاعی باشد ،ماهيتی ارجاعی دارد .هنگامیکه سازۀ
اسنادیشده ،یك گروه اسمی معرفه ،یعنی یك مرجع تشخيصپذیر را صورتبندی میکند،
1. Hedberg, N.
Davidse, K.2.

 /23بررسي نحوی و کاربردشناختي ساختهای اسنادیشده در زبان فارسي...

معموالً بهصورت ارجاعی بهکار میرود؛ به عبارت دیگر ،سازۀ اسنادیشده به موجودی اشاره
میکند که هنگام شنيدن آن عبارت ،برای شنونده قابل شناسایی است .نقش مشخصگرای ساخت
اسنادیشده ،مستلزم آن است که سازۀ اسنادیشده ،آنچه را بند اسنادی توصيف میکند ،ازطریق
مشخصکردن هویت آن برای شنونده ،ارجاعی سازد؛ به دیگر سخن ،این سازه ،وجود یك
موجود مشخص را مفروض میدارد و فرایند ارجاع را برای این موجود ،کامل میکند؛ بنابراین،
شنونده میتواند شناساییای کامل(تر) بهدست آورد و آن را برگزیند .سازۀ اسنادیشده در ساخت
اسنادیشده تااندازهای ازپيشتشخيصپذیر و بنابراین ،مشخص است .این تشخيصپذیری ازطریق
همنمایگی با مرجع کالمیای تشخيصپذیر بهدست میآید که توسط متغير بيان شده است.
بهعقيدۀ نگارندگان ،مرجع سازۀ اسنادیشده بهدليل رابطهاش با متغير ،تشخيصپذیر است و متغير
که بيشتر توسط بند اسنادی توصيف میشود ،به طور کلی ،برای شنونده ،تااندازهای تشخيصپذیر
فرض میشود .هنگامیکه در ساخت اسنادیشده ،گروههای اسمی نكره بهعنوان سازۀ اسنادیشده
بهکار روند ،آنها بهصورت مشخص ،غيرارجاعی تعبير میشوند؛ بنابراین ،اگر سازۀ اسنادیشده،
گروه اسمی نكره باشد ،یك ویژگی از ارزش را بهجای هویت آن برای شنونده بهدست میدهد.
از سوی دیگر ،سازۀ اسنادیشده بهعنوان نوعی محمول ،نقش ایفا میکند .اگر بخواهيم نقش
محمولی را برای سازۀ اسنادیشده شرح دهيم ،نخست باید مفهوم محمول مشخص شود .به طور
سنّتی ،مفهوم محمول معنایی را اینگونه میتوان بيان کرد :آنچه دربارۀ فاعل گفته میشود؛ با
وجود این ،برای ساختهای دارای کانون محدود که ارزشی را برای یك متغير مشخص میکنند
(مثل :سعيد کارخانه را اداره میکند) ،این برابر با اشكال مواجه است؛ زیرا در این ساخت ،فاعل،
مبتدا نيست و نقش مشخصگرای «گفتن چيزی دربارۀ بقيۀ جمله» را برعهده دارد؛ بنابراین ،تمایز
ميان دو مفهوم محمول معنایی و محمول کاربردشناختی ،ضروری است .ساخت اسنادیشده ،این
تفاوت را بهخوبی نشان میدهد؛ زیرا ساخت نحوی آن بهگونهای است که یك عنصر در کانون
محدود قرار دارد ،دارای نقش مشخصگرا و محمولی کاربردشناختی است و در عين حال،
بهلحاظ معنایی ،محمول محسوب نمیشود .یك روش برای ایجاد ارتباط ميان ویژگیهای بهظاهر
ناهماهنگ نحوی و معنایی سازۀ اسنادیشده ،استفاده از مفهوم محمول کاربردشناختی لمبرکت
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( )2334است  .لمبرکت ( )419 :1992دربارۀ ساخت اسنادیشده ،با مرتبطکردن فعل اسنادی با
سازۀ اسنادیشده گفته است اگرچه کانون ،موضوعی معنایی است ،بهدليل جایگاهش پساز فعل
اسنادی (در زبان انگليسی) ،در بند اصلی ،نقش محمول را برعهده دارد .این محمول
کاربردشناختی ،وظيفۀ تعيين هویت و شناسایی امری را برعهده دارد تااینكه یك محمول معنایی
باشد .در این مفهوم ،لمبرکت یك موضوع معنایی را یك محمول میداند و اساساً بهنظر میرسد
که این محمول کاربردشناختی ،همان نقش «ارزش» را در جملههای مشخصگرا داشته باشد.
ساخت اسنادیشده بهعنوان ساختی مشخصگرا ،یك ارزش را برای یك متغير مشخص
میکند و به طور کلی ،متغير محتوای بند اسنادی تلقی میشود؛ بنابراین ،تعيين ماهيت متغير،
اهميت بسيار دارد .عنصر متغير در جملههای مشخصگرا ،اطالعی را بهدست میدهد که گوینده و
شنونده ،هردو بر آن اشراف دارند .این اطالع ،تمام آن چيزی است که شنونده پيشاز پارهگفتار
دارد؛ در حالی که گوینده دارای اطالع بيشتر است؛ بنابراین ،هدف از بيان یك جملۀ مشخصگرا
و بهویژه نقش ارزش افزون دانش گوینده به دانش مشترك شنونده است .گوینده از حوزۀ شناختی
مشترك آغاز میکند و اطالعی مشخص را میافزاید که بهموجب آن ،شنونده میتواند
شناساییای کامل(تر) را دربارۀ متغير نامشخص بهدست آورد .این نقشها باعث میشوند عناصر
ارزش و متغير ،بهگونهای متفاوت بهلحاظ مفاهيمی چون تشخيصپذیری ،مشخصبودن و خاصيت
ارجاعی تعبير شوند .عنصر متغير « »xدر ساخت اسنادیشده ،موضوعی معنایی است که بر یك
مرجع کالمی تشخيصپذیر داللت میکند و با سازۀ اسنادیشده همنمایه است؛ بنابراین ،هردو
همارجاع هستند .موضوع « »xبه عنوان یك عبارت ارجاعی که بر متغير ساخت مشخصگرا داللت
میکند ،تشخيصپذیر و غيرارجاعی است.
 .3-تحلیل در چهارچوب دستور نقش و ارجاع

بازنماییهای مرتبط نحوی ،معنایی و کاربردشناختی در دستور نقش و ارجاع ،فهم ساخت
اسنادیشده و اجزای آن را آسان میکند.
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 .3- -بازنمایي نحوی

در شكل  ،9فرافكنی سازۀ نحوی را برای ساخت اسنادیشده همراهبا فرافكنی عملگر نشان
دادهایم.2
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« .2ف.ك» اختصار «فعل کمكی» است.

زمان
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سازۀ اسنادیشده در فرافكنی سازهای ،بهعنوان هستۀ محمولی درون بند اصلی بازنمایی میشود
و فعل اسنادی بهعنوان یك فعل کمكی نشان داده شده است؛ زیرا سازۀ اسنادیشده ،نقش نوعی
محمول کاربردشناختی را درون ساخت اسنادیشدۀ مشخصگرا برعهده دارد .از آنجا که نقش
محمولی جمله ،ازنوع کاربردشناختی است (نه معنایی) ،هستۀ مرکز اصلی را محمول
(کاربردشناختی) اصلی پر میکند .ضمير اسنادی ازلحاظ نحوی ،بهعنوان یك گروه اسمی
موضوع ،درون مرکز تظاهر مییابد .بهلحاظ وضعيت ارجاعی نمیتوان ادعا کرد این گروه اسمی،
عبارتی ارجاعی است .نبودِ ضمير اسنادی در بازنمایی معنایی ساخت اسنادیشده ،نشاندهندۀ
ماهيت خالی از معنای آن است .بهدليل نقش ضمير اسنادی در تعيين نقش معنایی ساخت
اسنادیشده ،صورت این ضمير باید درقالب ساختاری مشخص شود .در شكل  9برای ساختار
جملۀ اسنادیشده ،بند اسنادی پيرو ،نسبتبه مرکز اصلی ،در حاشيه قرار دارد .یك دليل برای
قراردادن بند اسنادی خارج از مرکز ،امكان حذف آن است؛ عالوهبر این ،همنمایگی ميان متغير در
بند اسنادی و سازۀ اسنادیشده ،به وابستگی ساختاری ميان آندو میانجامد .در حاشيه قراردادن
بند اسنادی ،این وابستگی را نشان میدهد و موصول «که» درون بند اسنادی نشان میدهد که بند
الحاقی ،یك بند پيرو است.
ساختار نحوی متمایز ساخت اسنادیشده ،بهعنوان یك قالب نحوی ذخيره میشود .این ساختار
در شكل  1آمده است.
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شكل  .1قالب نحوی برای ساخت اسنادیشده

 /22بررسي نحوی و کاربردشناختي ساختهای اسنادیشده در زبان فارسي...
 .3- -بازنمایي معنایي

ساخت منطقی برای جملۀ اسنادیشده ،در نمونۀ  21آمده است.

( )21این رضا است که ماهی میخورد.
( iرضا  ( [ ( [ ,ماهی be´ )]do´ )xi , ]eat´ )xi ,
محمول اصلی ساخت اسنادیشده ،محمول بند الحاقی نيست؛ بلكه  Beاست .وضعيت امر
توصيفشده در نمونۀ  ،22خوردن ماهی نيست؛ بلكه مشخصکردن هویت رضا موردنظر است که
در نحو ،ازطریق قرارگرفتن ساخت منطقی خوردن در بند پيرو تظاهر مییابد .محمول  Beبا داشتن
دو عبارت ارجاعی بهعنوان موضوعهای خود ،نقش مشخصگرای ساخت اسنادیشده ،یعنی
فراهمکردن ارزش برای یك متغير را نشان میدهد.
 .3- -3ساخت اطالع

یكی از مشخصههای اصلی ساختهای اسنادیشده ،ساخت اطالع بیابهام آنهاست که در ساختار
نحویشان تجلی مییابد .بند اسنادی ،بندی پيرو است و مفروض تلقی میشود؛ نهاینكه
تصریحشده باشد .این بند خارج از قلمرو کانونی واقعی قرار دارد .سازۀ اسنادیشده ،عنصر دیگر
در ساخت اسنادیشده است که بافرض غيرارجاعیبودن ضمير اسنادی ،محتوای معنایی دارد .از
آنجا که ساختهای اسنادیشدۀ مشخصگرا هميشه ساختهایی با کانون محدود هستند ،قلمرو
کانونی واقعی ،هميشه هستۀ مرکز اصلی است .ساخت کانونی نسبتاً بیابهام ساختهای
اسنادیشده ،آنها را از انواع دیگر جملهها متمایز میکند؛ زیرا در جملههای غيراسنادیشده،
هریك از عناصر جمله میتوانند در قلمرو کانونی واقعی قرار گيرند .از آنجا که ساخت
اسنادیشدۀ مشخصگرا دارای ساخت کانونی محدود بیابهام است ،ساخت کانونی آن همراه
قالب نحوی ذخيره میشود (ون ولين و لپوال .)194 :2331 ،در شكل  ،3قالب نحوی را که شامل
فرافكنی ساخت کانونی است ،برای ساخت اسنادیشدۀ مشخصگرای فارسی نشان دادهایم.
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شكل  .9قالب نحوی برای ساخت اسنادیشدۀ مشخصگرای فارسي شامل فرافكني ساخت کانوني

 .3- -5پیوند

در این بخش ،فرایند پيوند را برای ساخت اسنادیشده ،از حوزۀ معناشناسی به نحو و نيز از نحو به
معناشناسی بررسی میکنيم.
الف) از معناشناسی به نحو:
با توجه به الگوریتمهای ذکرشده در نمونۀ  ،29مرحلههای پيوند از معناشناسی به نحو را برای
جملۀ  ،29در شكل  29خالصه کردهایم.
( )29این نيما بود که آن اسب سياه لگدش کرد.
شایان ذکر است که در فرایند پيوند از معناشناسی به نحو و برعكس ،برای انتخاب قالب
نحوی ،شباهت ميان بندهای موصولی و ساختهای اسنادیشده ،این امكان را فراهم میکند که
شرایط خاص بندهای موصولی را با تغييرهایی ،برای ساختهای اسنادیشده نيز استفاده کنيم.
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شكل  . 0پیوند معناشناسي به نحو

ب) از نحو به معناشناسی:
مرحلههای پيوند از نحو به معناشناسی را برای جملۀ  ،24در شكل 22نشان دادهایم.
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( )24این یك کيك گردویی است که مرجان پخته است.
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 .پیوند از نحو به معناشناسي یك ساخت اسنادیشدۀ بدون ضمیر موصولي

 .3-3ساخت اسنادیشده و ساخت کانوني

بهلحاظ ساخت کانونی ،دو نوع ساخت اسنادیشده را میتوان در زبان فارسی ،از یكدیگر متمایز
کرد .در نوعی که میتوان آن را ساخت اسنادیشده با کانون تأکيدی ویا بینشان ناميد ،تأکيد
قوی روی کانون است و سازۀ اسنادیشده معموالً اطالع نو و بند اسنادی (پيشفرض) ،اطالع کهنه
ویا دانسته است .مثال زیر ،نمونهای از ایننوع ساخت اسنادیشده است.
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( )21بارها خواستم به تو بگویم؛ اما گفتم شاید کار درستی نباشد .این ،خواهرت بود که مخفيانه
به آنها کمك میکرد.
در این دسته از ساختهای اسنادیشده ،بهویژه هنگامیکه بهعنوان پاسخی برای یك سؤال
بهکار میروند ،بند اسنادی را میتوان حذف کرد:
( )29الف) چه کسی بود که شيشه را شكست؟
ب) علی بود.
در نوع دیگر ،ساخت اسنادیشده با پيشفرض اطالعی ویا نشاندار ،عنصر برجستهشدۀ کهنه و
بند اسنادی ،اطالع نو است و از خواننده یا شنونده انتظار نمیرود آن را بداند .کانون اینگونه
ساختهای اسنادیشده معموالً یك قيد مكان یا زمان ویا گروه اسمیای درنقش قيد است .این
دسته از ساختهای اسنادیشده معموالً جملۀ اول از یك پاراگراف هستند.
( )29ساعت نُه بود که زنگ زد.
 . -3-3نقشهای کالمي ساختهای اسنادیشده

برای ساختهای اسنادیشده میتوان سه نقش کالمی را بدین شرح درنظر گرفت:
الف) پرسش و پاسخ:
( )21الف) چه کسی بود که شيشه را شكست؟
ب) علی بود که شيشه را شكست.
در نمونۀ  -21ب ،جملۀ اسنادیشده برای پاسخدادن به پرسش بهکار رفته است.
ب) تقابل:
( )28شهرت بيخودیست که اصفهان پيدا کرده؛ ازنظر فراوانی دو چرخه ،این ،یزد است که شهر
دوچرخههاست.
در این مثال میتوان تقابلی ميان «یزد» و «اصفهان» ایجاد کرد.
ج) اطالع دانسته:2
1. Known Fact
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ساختهای اسنادیشده ،اطالعی را بهصورت دانستهشده میسازند که براساس بافت قبلی ،به
نوعی دربارۀ آن اطالع داریم؛ بدین ترتيب نمیتوان یك گفتمان یا متن را با یك ساخت
اسنادیشده آغاز کرد.
( )23این بهمعنای آن است که سياست خارجی تحت تأثير سياست اقتصادی است و اقتصاد است
که حرف اول را میزند.
در این مثال ،دومين واژۀ «اقتصاد» ،برای خواننده ،ازنوع دانسته است.
 .2نتیجهگیری
در این تحقيق ،درپی تعيين ویژگیهای نحوی و کاربردشناختی ساختهای اسنادیشدۀ فارسی در
چهارچوب دستور نقش و ارجاع بودهایم .در فرافكنی سازهای ،سازۀ اسنادیشده بهعنوان هستۀ
محمولی ،درون بند اصلی ظاهر میشود و فعل اسنادی بهصورت یك فعل کمكی در نمودار،
نمایان میشود .بهلحاظ نحوی ،ضمير اسنادی بهصورت یك گروه اسمی موضوع در مرکز نمود
مییابد .درواقع ،ساختار بند اصلی در ساخت اسنادی ،شبيه ساختار یك جملۀ اسنادی است که
محمولی ازجنس اسم یا صفت داشته باشد .درنهایت ،در ساختاری که برای جملۀ اسنادیشده
بهدست دادیم ،بند اسنادی ،پيرو است و نسبتبه مرکز اصلی ،در حاشيه قرار دارد.
در پاسخ به سؤال نخست این تحقيق که «آیا نظریۀ ساخت کانون دستور نقش و ارجاع ،قادر به
تبيين جملههای اسنادیشده است؟» میتوان گفت نظریۀ دستور نقش و ارجاع ،با عرضۀ یك قالب
نحوی شامل فرافكنی ساخت کانونی میتواند جملههای اسنادیشده را تبيين کند .در این قالب،
بند اسنادی ،بندی پيرو و مفروض و بنابراین ،خارجاز قلمرو کانونی واقعی است و از آنجا که
جملههای اسنادیشدۀ مشخصگرا هميشه ساختهایی با کانون محدودند ،سازۀ اسنادیشده
بهعنوان هستۀ بند اصلی ،هميشه در قلمرو کانونی واقعی قرار میگيرد.
در پاسخ به سؤال دوم ،یعنی «ساخت اطالع و بهویژه ساخت کانونی چه تأثيری بر استفاده از
جملههای اسنادیشده دارند؟» ،نشان دادهایم که تأثير ساخت اطالع و بهویژه ساخت کانون در
استفاده از جملههای اسنادیشده را میتوان در نقشهای کالمی درنظرگرفته برای ساختهای
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