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Abstract
This article, first, is concerned with the study of left-dislocation and its information-structural implications in Persian.
Left-dislocation in Persian is syntactically manifested by the topical and contrastive left-dislocation constructions. The
double external possession construction as an instantiation of the topical left-dislocation is characterized by the
sequence of two external possessors in the left-periphery of the core. The contrastive left-dislocation construction is
distinguished from the topical one via the focality and position of the left-dislocated element figuring inside the clause.
Each construction has specific syntactic and information-structural properties that the layered structure of the clause in
the present RRG, as the framework of this study, fails to account for. Incorporating the concepts of discourse saliency
and contrast as explicit selection among alternatives into the information-structural lexicon in RRG, the author of the
present study tries to extend the scope of the left-periphery in the theory so as to increase its typological adequacy.
Keywords: Left-dislocation, Persian, Role and Reference Grammar, Information Structure, Left-periphery, Discourse
Saliency, Contrast.
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بحثی در باب چپنشانیِ 1فارسی و چالشهای نظری آن برای دستور نقش و ارجاع
 فرهاد معزی پور
چکیده
در اين مقاله ابتدا به معرفی چپنشانی و پيامدهای ساخت اطالعی آن در زبان فارسی میپردازيم .چپنشانی در زبان فارسی از منظر
ساخت اطالع در قالب دو ساخت چپنشان مبتداساز و تقابلساز تحقّق میيابد .ساخت ملکی بيرونی دوگانه به عنوان يک ساخت
چپنشان مبتداساز ميزبان دو سازۀ گسستۀ چپنشان در حاشيۀ بند میشود .دو ويژگی درون بندی بودن و کانونی بودن سازۀ
چپنشان ساخت چپنشان تقابلساز را از ساخت مبتداساز جدا میکند .هر يک از اين دو ساخت ويژگیهای نحوی و ساخت
اطالعی ويژهای دارند که ساخت اليه ای بند در دستور نقش و ارجاع به عنوان چارچوب نظری اين پژوهش از تبيين آنها باز
میماند .نگارنده در اين مقاله میکوشد تا با الحاق مؤلفههای ساخت اطالعی چون برجستگی گفتمانی و تقابل به معنی گزينش از
ميان مجموعهای با اعضای مشخص به واژگان ساخت اطالعی در اين الگوی دستوری ،دو جايگاه نحوی زبان -ويژه را به حاشيۀ
چپ مرکز در ساخت اليهای بند معرفی کرده تا بر کفايت ردهشناختی ساخت اليهای بند بيفزايد.

کلیدواژهها
چپ نشانی ،فارسی ،دستور نقش و ارجاع ،ساخت اطالع ،حاشيۀ چپ ،برجستگی گفتمانی ،تقابل
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شايان ذکر است که در اين مقاله ،استفاده از برابرنهادِ چپ نشانی به عنوان يک فرايند دستوریِ واحد ،مطابق با خط التين صورت گرفته است.
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 .1مقدمه :چپنشانی در فارسی
2

از منظر آرايش واژگانی چپنشانی از جمله ساخت های نحویِ نشاندار در زبان فارسی است که به واسطۀ آن مفعول
متممی يا مالک در ساخت اضافی به داليل کاربردشناختی از جايگاه اصلی خود در درون بند خارج شده و جايگاه اصلی
خود را به يک واژهبست ضميری که بازيافت نقش نحویِ آن سازۀ چپنشان را بر عهده میگيرد ،واگذار میکند .اين
جابهجايی در زبان فارسی با حضور پساضافۀ «را» به دنبال سازۀ چپنشان همراه میشود 1.با توجه به پيوند ناگسستنی را-
نشانی در زبان فارسی و مفهوم مبتدابودگی ،تنها انگيزۀ چپنشانی در زبان فارسی ،مبتداسازی سازۀ چپنشان برشمرده
شده است (دبيرمقدم .)2911 ،در مثالهای ( )2و ( )1به ترتيب میتوان چپنشانی مالک در ساخت اضافی و مفعول
متممی را مشاهده کرد.
( )2غزلُ ،شمارهشُ پيدا کردم.
( )1بچهرو ،چاقورُ ازش بگير.
لمبرکت )1002( 9از چهار ويژگیِ ردهشناختی برای تشخيص ساخت چپنشان نام میبرد .2 :برونبندی بودنِ سازۀ
چپنشان .1 ،امکان درونبندی شدنِ سازۀ چپنشان يعنی برگشت به همان شکل بینشان پيش از اعمال چپنشانی.9 ،
همنمايگی ضميری و  .1مشخصۀ آوايی ويژه .با استناد به اين چهار ويژگی میتوان دريافت که چپنشانی در زبان فارسی
از معيارهای چهارگانۀ لمبرکت پيروی میکند .با در نظر گرفتن مثالهای ( )2و ( )1برونبندی بودن سازۀ چپنشان از

طريق ويرگول نشان داده شده است ،امکان درونبندی شدنِ سازۀ چپنشان مهيّا است (به عنوان مثال شمارۀ غزلُ پيدا
کردم ،چاقورُ از بچه بگير) ،واژهبست ضميری از همنمايگی آن با سازۀ چپنشان حکايت دارد و نحوۀ ادای جمله در
ساخت چپنشان به گونهای است که گوينده با نهادن تکيۀ فعال سازی( 1لمبرکت (143 :2331 ،و ايجاد مکث ،مرز ميان
بند و جمله را تعيين میکند .ذکر اين نکته در اينجا الزم است که ويژگیهای چهارگانۀ فوق از منظر کاربردشناختی به
خوانش مبتدابودگیِ سازۀ چپنشان منجر میشود ،همان تعبيری که دبيرمقدم ( )2911از اين فرايند نحوی دارد و از آن
ذيل عنوان مبتداسازی ضميرگذار ياد میکند .به باور نگارنده عالوه بر برخورداری از ويژگیهای فوق ،چپنشانی در
زبان فارسی از مشخصه های نحوی و ساخت اطالعی ديگری برخوردار است که کمتر در ادبيات پژوهشی اين فرايند

1

2

left-dislocation
بايد خاطر نشان کرد که حضور «را» در مواردی غيرممکن و در مواردی اختياری مینمايد .به نقل از دبيرمقدم ( )2911اگر قبل از چپنشانی ساخت
اضافی در حالت فاعلی باشد ،بعد از چپنشانی حضور «را» به دنبال مالک چپنشان منتفی است ،مانند مثال (.)i
( )iالف .پدر فرهاد اومد.
ب .فرهاد (رو*) ،پدرش اومد.
در مواردی حضور يا عدم حضور «را» به دنبال سازۀ چپنشان عمالً دستوری بودن جمله را تحت تأثير قرار نمیدهد ،مانند مثال (.)ii
( )iiالف .مقالۀ دکتر کريمی رو خوندم.
ب .دکتر کريمی(رُ) ،مقالهشُ خوندم( .معزی پور)13 :2931 ،
K. Lambrecht
activation accent
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نحوی به چشم میخورد .در اينجا به اين مشخصهها اشاره میکنيم و در بخش  1به پيامدهای آنها و نحوۀ رويارويی با
آنها در دستور نقش و ارجاع میپردازيم.
به باور نگارنده چپنشانی در زبان فارسی صرفاً به منظور مبتداسازی انجام نمیگيرد .يکی ديگر از نقشهای
چپ نشانی در زبان فارسی ايجاد نقش کانون تقابلی برای مفعول متممیِ چپنشان است .بافت پرسش و پاسخ در مثال ()9
را در نظر بگيريد.
( )9الف .ديشب تو عروسی با کی رقصيدی ،فرزاد يا مهرداد؟
ب .مهردادُ باهاش رقصيدم.
در مثال (.9ب) سازۀ مهرداد يک مفعول متممی چپنشان است که البته با سازۀ چپنشان بچه در مثال ( )1تفاوتهايی
دارد .وجوه اشتراک اين دو سازه به شرح ذيل است:
 هر دو سازه در حاشيۀ چپ مرکز 2قرار گرفته اند.

1

 هر دو سازه با پساضافۀ «را» همراه شدهاند.
 امکان درونبندی شدن هر دو سازه و بازگشت به آرايش بینشان وجود دارد.
 سازۀ چپنشان با واژهبست ضميری همنمايه شده است.
اما سازۀ مهرداد در مثال (.9ب) از منظر ساخت اطالعی نقش کانون تقابلی دارد ،به عبارتی ديگر ،پرسش (.9الف)
تداعیکنندۀ پيشانگارۀ گوينده با  xرقصيد میباشد و مصداق مهرداد به عنوان ارزش صحيح ،گزارۀ باز حاضر را به
تصريح تبديل می کند ،لذا در وهلۀ نخست در ساخت اطالع جمله نقش کانون را بر عهده دارد و از آن جهت که در
رقابت/تقابل با عضو ديگری (فرزاد) از يک مجموعۀ تشخيص پذير ({فرزاد ،مهرداد}) به عنوان ارزش صحيح انتخاب
میشود ،تقابلی تفسير میشود .اعطای نقش کانونی تقابلی به سازۀ چپنشان در مثال (.9ب) برآمده از مشخصههای نحوی
و آوايی متفاوت با سازۀ چپنشان در مثال ( )1است که ذيالً فهرست میشوند:
 گرچه هر دو سازه در حاشيۀ چپ مرکز واقع شدهاند ،اما سازۀ چپنشان در مثال (.9ب) برای کانونی شدن نيازمند
حضور در حوزۀ بند است در حالی که سازۀ چپنشان در مثال ( )1به دليل مبتداشدگی ،از بند گسسته و در درون
جمله واقع میشود.
 سازه چپنشان در مثال ( )1مبتدای جمله است و با تکيۀ فعالسازی ادا میشود چراکه در زمان گفتگو ،مصداق آن در
آگاهی شنونده يا همان حافظۀ کوتاهمدت او قرار ندارد -که اين خود پيششرط مبتدابودگی است .لذا گوينده با تکيه
فعالسازی و مکث حاصل ،مصداق سازۀ چپنشان را از حافظۀ طوالنیمدت به حافظۀ کوتاهمدت مخاطب خود
آورده و سپس در باب آن به خبررسانی میپردازد .در حقيقت انگيزش کاربردشناختی در چپنشانیِ مبتداساز چون
مثالهای ( )2و ( ،)1رساندن وضعيت تشخيصپذيریِ مصداق سازۀ چپنشان از حالت غيرفعال/نيمهفعال به حالت
فعال است (گلوکنز2339 ،9؛ لمبرکت2331 ،؛ گرگوری و مايکليس .)1002 ،1اما سازۀ چپنشان در مثال (.9ب)
 2منظور نگارنده از حاشيۀ چپ مرکز در بخش  9ارائه خواهد شد.

core left-periphery
R. Geluykens
M. Gregory and L. Michaelis
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کانون تقابلی جمله است و با تکيۀ تقابلی در جمله ادا میشود ،از اينرو نيازمندِ گسستن از حوزۀ بند و نشاندن
ويرگول بعد از آن نيست.
بنابراين چپ نشانی از حيث ساخت اطالع مبيّن دو ساخت نحوی مجزا است :ساخت چپنشان مبتداساز 2و ساخت
چپنشان تقابلساز.1
نکتۀ ديگری که در باب چپنشانی بايد به آن اشاره کرد ،امکان چپنشانیِ دو مالک به طور همزمان از يک ساخت
اضافی است .پيشتر نمونۀ چپنشانیِ مالک را در مثال ( )2نمايش دادهايم .اين ساخت نحوی را به پيروی از پِين و بَرشی

9

( )2333ساخت مالک ِ بيرونی 1میناميم .از آنجايی که فارسی امکان چپنشانی همزمان دو مالک را مهيا میسازد،
ساختی که در آن دو مالک بيرونی وجود دارد را ساخت ملکی بيرونی دوگانه 4میناميم .اين ساخت نخستينبار در
دبيرمقدم ( )2911معرفی شد که نمونۀ آن را میتوان در مثال ( )1مشاهده کرد .در اين مثال سازههای بچه و دگمه دو
مالک بيرونی قلمداد میشوند که هر دو با پساضافۀ «را» همراه شدهاند .در مثال ( )4نيز ساخت ملکی بيرونی دوگانه
مشهود است با اين تفاوت که مالکهای برونی شامل فرزاد و خانم بدون «را» ظاهر شدهاند چراکه مملوک در اين ساخت
در حالت فاعلی قرار دارد .شايان ذکر است که هر دو مالک بيرونی در ساخت ملکی بيرونی دوگانه مبتداهای جمله
هستند ولی با توجه به برجستگی گفتمانیِ بيشتر مالکِ نخست (نسبت به مالک دوم) که از منظر نحوی با استقرار آن در
جايگاه نخستينِ خارج از بند متبلور می شود ،آن مالک به عنوان مبتدای اوليه و مالک دوم به عنوان مبتدای ثانويۀ جمله در
نظر گرفته میشوند .سازههايی که بعد از ويرگول دوم قرار میگيرند همگی بخش کانون جمله را تشکيل میدهند.
( )1بچهرو ،پيرهنشُ ،دگمهشُ بدوز( .دبيرمقدم)213 :2911 ،
( )4فرزاد ،خانمش ،کليهش از کار افتاده.
بعد از معرفی چپنشانی و نمونههای آن در زبان فارسی شامل ساخت چپنشان مبتداساز (مثالهای  1 ،1 ،2و  )4و
ساخت چپنشان تقابلساز (مثال .9ب) به پرسش اصلی اين پژوهش میپردازيم .نگارنده معتقد است که ساخت اليهای
بند در دستور نقش و ارجاع در وضعيت کنونی خود به داليلی که متعاقباً ذکر خواهند شد ،قادر به ميزبانی سازۀ چپنشان
تقابلی مانند سازۀ مهرداد در مثال (. 9ب) نيست .ساخت ملکی بيرونی دوگانه نيز به دليل حضور دو سازۀ نحوی گسسته از
بند از يک طرف و وجود تنها يک جايگاه نحوی گسسته در ساخت اليهای بند چالشبرانگيز است .با عنايت به اينکه
ساخت اليه ای بند در دستور نقش و ارجاع مدعی اين است که از کفايت ردهشناختی برای بازنمايی ساختار بند برخوردار
است (ونولين ،)9 :1004 ،بايد ديد که اين مدل دستوری چگونه امکان ميزبانی سازۀ چپنشان تقابلی و دو مالک بيرونی
را آنچنان که دادههای فوق نشان میدهد ،میيابد .پاسخ اين پرسشها را پس از مرور مختصر بر ادبيات چپنشانی در

1

topical left-dislocation construction
contrastive left-dislocation construction
3
D. Payne & I. Barshi
4
external possession construction
5
double external possession construction
2
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فارسی در بخش  1و معرفی ساخت اليهای بند در دستور نقش و ارجاع در بخش  ،9با ارائۀ راهکارهايی نوين در بخش 1
میيابيم.
 .2نگاهی مختصر بر پیشینۀ چپنشانی در زبان فارسی
چپنشانی در زبان فارسی از هر دو منظر نقشگرايی و صورتگرايی (مشخصاً نحو زايشی) مورد بررسی قرار گرفته است.
با مروری بر پيشينۀ تحقيق درمیيابيم که اين ساخت نحوی -همانگونه که پيشتر اشاره شد -اهميت خود را مديون
پساضافۀ «را» و نقش آن در زبان فارسی و به خصوص در جمالتی با نحو چپنشان میباشد.
کريمی ( )2313نقش «را» در زبان فارسی و نيز جمالت چپنشان را نمايش مؤلّفههای مشخصبودگی 2و غيرفاعلی
بودن 1گروه اسمی همراه آن می داند .منظور آن است که اگر يک گروه اسمی چون سازۀ چپنشان يک عضو برجسته از
يک مجموعه مرکب باشد ،حا لت فاعلی نداشته باشد و تحت حاکميت حرف اضافه نباشد ،حضور «را» در کنار آن
اجباری میشود.
9

قمشی (« )2331را» در زبان فارسی را نشانهای برای نماياندن گذرايی باالی يک گروه اسمی میداند به اين معنی که
يک گروه اسمی را -نشان قابليت بيشتری برای نماياندن مؤلّفههای معرفگی ،جانداری و نتيجتاً واقع شدن در مقام مبتدای
جمله/گفتمان را دارد .از نگاه فرماليستی ايشان ،گروههای اسمی را -نشان همگی مبتداهايی هستند که به صورت
افزودههای فعلی توسط اين پساضافه حالت غيرفاعلی میپذيرند.
گنجوی ( )1001را -نشانی در زبان فارسی را ابزاری برای نمايش کهنگی گروههای اسمیای میداند که مصاديق
آنها از مفروضات گفتمان پيشين در بافت گفتگو میباشند .به اعتقاد ايشان سازۀ چپنشان به صورت افزودگی به گروه
تصريف/زمان ملحق شده و به دليل برخورداری از يک جايگاه نحوی مجزا از گروههای اسمی را -نشانِ موضوعی (همان
مفعولهای مستقيم به تعبير عام) ،تفسير مبتدابودگی میپذيرند.
از ميان رويکردهای نقشگرا به دبيرمقدم ( ،)2911شهيدی ( )2913و رابرتس و همکاران ( )1003اشاره میکنيم.
دبيرمقدم ( )2911نقش «را» در زبان فارسی را چه زمانی که مفعولهای معرفه و نکرۀ مشخص و چه زمانی که قيود زمان و
مکان و سازههای چپنشان را مشايعت کند ،نماياندن مبتدای ثانويۀ جمله میپندارد به گونهای که توالی رخدادهای اين
پساضافه در جمالتی چون ( )1به تلقی مبتدای ثانويه به عنوان مؤلّفهای پيوستاری میانجامد .معزی پور ( )2931پيشتر به
نواقص اين فرضيه پرداخته و معتقد است که وقوع يک مالک چپنشان در جايگاه خارج از بند به منزلۀ آن است که اين
سازه تنها مبتدای جمله می باشد چراکه انگيزش کاربردشناختی در به کارگيری ساخت چپنشانِ مبتداساز ،انتقال
موضوعيتِ يک پارهگفتار از يک مصداق گفتمانی به يک مصداق گفتمانی ديگر است .به عنوان مثال ،منظور گوينده از
ادای جمالتی چون مثالهای ( )2و ( )1موضوعيتبخشی به مصاديق غزل و بچه می باشد فارغ از اينکه در گفتمان پيشين
چه مصداق يا مصاديقی مورد بحث بوده اند ،از اين حيث فرضيۀ مبتدای ثانويه بودن هر اسم را -نشان و پيوستاری بودن
مبتدای ثانويه ابطال میشود.
1

specificity
obliqueness
3
transitivity
2
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شهيدی ( )2913به پيروی از دبيرمقدم ( )2911پساضافۀ «را» را يک نقشنمای مفعولی در سطح نحو و نشانۀ مبتدای
ثانويه می داند .ايشان بر اين باورند که سير تحول تاريخی اين پساضافه شامل دو دورۀ تغيير است ،ابتدا زمانی که «را» به
عنوان يک نشانۀ دستوری نقطۀ تالقی نحو و کابردشناسی شده و برای نماياندن مفعولی که مبتدای ثانويۀ جمله است
دستوری می شود که البته اين کارکرد خود در فارسی محاوره برای چپنشانی مفعول متممی و مالک در ساخت اضافی
برای ايفای نقش مبتدای ثانويه بسط میيابد .در دورۀ دوم تغيير ،برخی از قيود زمان و مکان که عمدتاً افزودههای کانونی
هستند و نحو فارسی امکان را -نشانی از آنها را سلب میکند ،صرفاً برای مبتدای ثانويه شدن با «را» ظاهر میشوند .نکتۀ
ديگری که در اين اثر مورد بررسی قرار میگيرد وضعيت شناختی يک سازۀ چپنشان است که بايد برای شنونده ،کهنه
باشد ولو اينکه در گفتمان پيشين ذکر آن نرفته باشد.
رابرتس و همکاران ( )1003در بخش چهار کتاب خود به بررسی نمونههايی از جمالت نشاندار زبان فارسی که در
آنها آرايش واژگان از حالت کانونی خود خارج شده و دستخوش فرايندهايی چون مبتداسازی و کانونیسازی شدهاند،
پرداختهاند .گرچه در اين بخش ،هيچ جمله ای با نحو چپ نشان بررسی نشده است ،اما آنچه که نگارنده را وا میدارد تا
اثر مذکور را در پيشينۀ تحقيق خود جای دهد ،جمالتی هستند که در آنها مفعول مستقيمِ را -نشان بدون تأثيرپذيری از
فرايند چپنشانی و تنها با اعمال پيشايندسازی 2در جايگاه نخست جمله و مشخصاً در جايگاه پيشين ِمرکز به عنوان يکی
از جايگاههای زبانويژه در ساخت اليهای بند در دستور نقش و ارجاع-که در بخش سه به آن خواهيم پرداخت -قرار
میگيرد .پيامد ساخت اطالعی اين پيشايندسازی ،با در نظر گرفتن جايگاه تکيه ،ايفای نقش کانون تقابلی و مبتدای
تقابلی توسط مفعول پيشايندشده است  .خوانش کانون تقابلی و مبتدای تقابلی برای مفعول پيشايندشده در مثال ( ،)4به
تأسی از نگارندگان به ترتيب در ( )7.aو ( )7.bقيد شده است.
( )4اين کتاب داستانُ کيميا اغلب برای بچهها میخونه( .رابرتس و همکاران)219 :1003 ،
(7) a. Kimia reads THIS STORYBOOK often for children.
b. As for this storybook, Kimia often reads (it) for children.

آنچه که توجه نگارنده را به خود جلب میکند اين حقيقت انکارنشدنی است که مفعول مستقيم را -نشان در مثال ()4
می تواند پذيرای هر دو نقش کانون و مبتدای تقابلی باشد که تلويحاً مُبيّن اين حقيقت در دستور زبان فارسی است که
گرچه نمیتوان ارتباط تنگاتنگ ميان را -نشانی و مبتدابودگی را انکار کرد ،اما تلقّی محضِ «را» به عنوان نشانۀ مبتدا يا
مبتدای ثانويه نادرست است چراکه اين پساضافه قابليت همراهی با کانون جمله را نيز داراست .اين مشاهده همسو است
با ديدگاه گوينده مبنی بر تقسيم چپنشانی به چپنشانی مبتداساز و چپنشانی تقابل ساز؛ به سخنی ديگر ،امکان همراهی
«را» با سازۀ چپنشان هم در نقش مبتدا و هم در نقش کانون تقابلی مؤيّد اين ادعاست که «را» الزاماً ،مبتدانشان نيست.
توضيحات بيشتر را به بخش چهار مقاله موکول میکنيم.
بايد توجه داشت که فرايند پيشايندسازی که در نحو زايشی از آن ذيل عنوان قلب نحوی چپرو 1ياد میشود (ن.ک.
کريمی ،)1004 ،متمايز از فرايند چپنشانی است چراکه چپنشانی در زبان فارسی بر مالک در ساخت اضافی و مفعول

preposing
leftward scrambling
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متممی اعمال می شود و حضور واژهبست ضميری در جايگاه کانونی آن سازه ضروری است (مثالهای  .)2-1بالعکس
در مثال ( ،)4مفعول مستقيم به همراه نشانۀ دستوری خود يعنی «را» به جايگاه نخست و بدون حضور واژهبست ضميری در
جايگاه اصلی خود پيشايند میشود .شايان ذکر است که الزار ( ) 213-230 :2331و قمشی ( )241 :2331تلويحاً از
چپنشانی مفعول مستقيم نيز ياد کردهاند .به باور ايشان ،مفعول مستقيم تنها در صورتی که را -نشان باشد ،میتواند
دستخوش فرايند چپ نشانی شده و در جايگاه نخست جمله قرار بگيرد که البته اين جابهجايی حضور يک واژهبست
ضميری را میطلبد .نمونۀ چپنشانی مفعول مستقيم در مثال ( )1آمده است.
( )1سيبُ ،خوردمش( .قمشی)241 :2331،

 .3مبانی نظری
دستور نقش و ارجاع يک مدل دستوری ساختگرا -نقشگرا است .در اين مدل دستوری ،چون مدلهای رقيب خود مانند
دستور نظاممند -نقشگرا( 2هليدی و متيسن )1021 ،1و دستور گفتماننقشی( 9هِنگوِلد و مَکنزی ،)1001 ،1زبان نظامی
ساختمدار برای خلق ارتباطات انسانی است .در اين تئوری نقشگرا ،سخنوران زبانها در خالء قادر به گفتگو نمیباشند
بلکه اين فرايند در قالب فعاليتها و محيطهای فرهنگی -اجتماعی تعريفشده که سخنوران در آنها نقشها و
موقعيتهای اجتماعی مشخصی دارند ،شکل میگيرد (فولی و ونولين .)1 :2311 ،4آنچه که دستور نقش و ارجاع را از
نظريههای صورتگرا چون نحو زايشی متمايز میسازد ،عدم وجود اليههای انتزاعی مانند ژ -ساخت ،ر -ساخت ،ساخت
منطقی ،باز نمون ،ادغام و همچنين گشتارها است .الزم به ذکر است که بر خالف نحو زايشی ،ساختهای دستوری بر
اساس نقشهای معنايی و ارتباطی آنها تبيين میشوند (فولی و ونولين ،)21 :از اينروست که تعامل ميان حوزههای
نحو ،معناشناسی و کاربردشناسی (مشخصاً ساخت اطالع) ،قلب اين نظريۀ دستوری را تشکيل میدهد .شاکلۀ دستور نقش
و ارجاع را عمدتاً میتوان در آثاری چون ونولين و الپوال )2331( 4و ونولين ( )1004يافت .الزم به ذکر است از
آنجايی که چپنشانی يک راهکار نحوی -ساخت اطالعی نه تنها در زبان فارسی بلکه در ديگر زبانها قلمداد میشود،
در زيربخش  2-9تنها به معرفی ساخت اليهای بند و ساخت اطالع در اين مدل دستوری میپردازيم و از معرفی حوزۀ
معناشناسی در آن چشمپوشی میکنيم .در زيربخش  1-9بر حاشيۀ چپ مرکز و مشخصههای نحوی -کاربردشناختی آن
در ساخت اليهای بند تمرکز میکنيم.
 .1-3ساخت الیهای بند و ساخت اطالع در دستور نقش و ارجاع
ساخت اليهای بند 1در اين مدل از جمله مفاهيم اصلی و جهان شمول در حوزۀ نحو ِ دستور نقش و ارجاع است که در
صدد آن است که ويژگی ساختاری مشترک بند در زبان های مختلف را به تصوير کشد ،از اين رو است که ساخت
اليه ای بند به جای تکيه بر مفاهيم نحوی بر مفاهيم معناشناختی استوار میشود .ساخت اليهای بند ساختاری سلسلهمراتبی
1
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دارد .از ترکيب هسته( 2محمول) و موضوع(ها) مرکز 1ساخته میشود و حاصل ترکيب مرکز با غيرموضوعها چون
افزودههای زمانی و مکانی ،بند میباشد .سازههای نحوی در ساخت اليهای بند در شکل ( )2نمايش داده میشود.
در ساخت اليهای بند چهار جايگاه نحوی ديگر نيز متصور است که زبانويژه هستند و انگيزشهای ساخت اطالعی
چون مفاهيم مبتدا و کانون موجبات پيدايش آنها را در زبانهای مختلف فراهم میآورد .اين جايگاهها همگی خارج از
مرکز قرار دارند و به جايگاههای برونمرکزی 9شهرت دارند .در سمت چپ مرکز ،جايگاه پيشين مرکز 1و جايگاه
گسستۀ چپ 4وجود دارند .جايگاه پيشين مرکز يک جايگاه درونبندی است در حالی که جايگاه گسستۀ چپ يک
جايگاه برونبندی و درونجمله ای است .در سمت راست مرکز نيز جايگاه پسين مرکز و جايگاه گسستۀ راست واقع
هستند که ويژگیهای نحوی آنها به ترتيب مانند جايگاه پيشين مرکز و جايگاه گسستۀ چپ میباشد 4.اين ويژگیهای
نحوی ،پيامدهای ساختاطالعی ويژهای را برای اين جايگاه ها به همراه دارد که در زير بخش بعدی به آن خواهيم
پرداخت.

شکل  )1ساخت الیهای بند در دستور نقش و ارجاع

در زبانشناسی امروز نقش ساخت اطالع در شکل دادن به دستور جمله از اصولی است که در هر دو نحلۀ
زبانشناسی صورتگرا و نقشگرا بديهی پنداشته میشود .ونولين و الپوال ( )2331نظريۀ ساخت اطالع مطرحشده توسط
لمبرکت )2331( 1را به اين مدل میافزايند .ساخت اطالع جمله در اين چارچوب از سه بخش تشکيل میشود که به
ترتيب عبارتند از پيشانگاره دربرابر تصريح ،تشخيصپذيری 1و وضعيت فعالسازی مصاديق گفتمان در ذهن شنونده و
سرانجام مبتدا در برابر کانون.

1
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 6برگردان انگليسی اين جايگاهها متناسب با خط التين است.
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پيشانگارۀ کاربردشناختی 2مجموعه گزاره هايی است که گوينده ،آگاهی شنوندۀ خود را نسبت به آنها مفروض
میداند و تصريح کاربردشناختی 1آن گزارهای است که شنونده از محتوای آن حين مکالمه مطلع میشود.
ازآنجايیکه ذهن انسان انبارهای از هستارها و گزارهها است ،نمیتوان انتظار داشت که بازنمايیهای ذهنی متعلق به آنها
در زمان گفتگو شرايط يکسانی داشته باشند .برای تعيين وضعيت شناختی مصاديق و گزارهها ،لمبرکت از معيارهای چِيف
( )2311بهره می گيرد .اگر در زمان گفتگو شنونده بازنمايی ذهنی برای يک مصداق گفتمانی نداشته باشد آن مصداق
تشخيصناپذير اس ت .اما اگر حضور يک بازنمايی ذهنی برای يک مصداق در ذهن شنونده از جانب گوينده پيشانگاشته
تلقی شود (يعنی پيشانگارۀ تشخيصپذيری برقرار باشد) ،آن بازنمايی ذهنی میتواند يکی از سه وضعيت فعال ،نيمهفعال
و غيرفعال را داشته باشد .بازنمايی مربوط به مصداق فعال در زمان گفتگو کامالً در ذهن مخاطب برجسته است و در
کانون آگاهی او قراردارد .بازنمايی مربوط به مصداق نيمهفعال در حاشيۀ ذهن مخاطب قرار داشته و شنونده در زمان
گفتگو بر آن متمرکز نيست .بازنمايی مربوط به يک مصداق غيرفعال نه در کانون آگاهی و نه در حاشيۀ ذهن شنونده
قراردارد ،البته آن بازنمايی در حافظه بلندمدت او حضور دارد.
مبتدا در نظريۀ ساخت اطالع لمبرکت يک رابطۀ کاربردشناختی ،و نه نحوی ،است و بر خالف مفهوم آغازگر هليدی
بر پايۀ جايگاه نخست يک سازۀ نحوی در درون بند تعريف نمیشود .لمبرکت ،به پيروی از گوندل ( ،)2311در تعريف
مبتدا چنين مینويسد:
يک واحد زبانی( )Eمبتدای جمله است اگر و تنها اگر هدف گوينده از بهکارگيری آن در جمله ،افزايش آگاهی مخاطب ،مطالبۀ
اطالعات ،يا ايجاد واکنش از جانب شنونده نسبت به آن واحد زبانی باشد .يک گزاره ( )Pخبر جمله است اگر و تنها اگر هدف
گوينده ،برقراری ارتباط ميان آن گزاره و مبتدای جمله باشد (ص.)120 .

نحوۀ ارتباط مبتدا با ديگر مؤلفه های ساخت اطالعی چنين است که اگر يک مصداق گفتمانی در دايرۀ مفروضات
مشارکين کالم قرار داشته باشد ،وضعيت شناختی آن در ذهن مخاطب فعال باشد و گوينده در باب آن به خبررسانی
بپردازد ،آنگاه آن مصداق به عنوان مبتدای جمله در نظر گرفته میشود .از ديگر مؤلفههای ساخت اطالع لمبرکت
طبقهبندی انواع کانون است که شامل کانون محمولی ،9کانون محدود 1و کانون جملهای 4میشود .در ساخت کانون
محمولی ،فاعل در نقش مبتدا ظاهر شده و محمول جمله که میتواند فعل به تنهايی يا فعل به همراه مفعول باشد کانون
جمله است .در ساخت کانون محدود يکی از موضوعها يا غيرموضوعها يا حتی خود محمول/فعل به تنهايی حوزۀ
کانون 4جمله را تشکيل میدهد .در ساخت کانون جملهای فاعل به همراه محمول کانون جمله را میسازد.
بازنمايی صوری ساخت اطالع در دستور نقش و ارجاع تنها شامل بازنمايی ساخت کانون میشود .بازنمايی صوری
ساخت کانون نيز شامل محدودۀ کانون بالقوّه 1و محدودۀ کانون بالفعل 1میشود .محدودۀ کانون بالقوّه در فارسی تمامیِ

1

pragmatic presupposition
pragmatic assertion
3
predicate focus
4
narrow focus
5
sentence focus
6
focus domain
7
)potential focus domain (PFD
8
)actual focus domain (AFD
2
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بند میباشد چراکه هر سازهای در اين محدوده میتواند کانونِ بالفعل آن باشد .محدودۀ کانون بالقوّه به صورت خطچين
و محدو دۀ کانون بالفعل به صورت مثلثی که رئوس آن با خطوط پيوسته به هم متصل شدهاند نمايش داده میشوند .ون
ولين ( )1004از قرارداد ديگری در بازنمايی ساخت کانون محدود پرده برمیدارد که به موجب آن کانون محدود
بینشان با خطوط افقی و کانون محدود نشاندار -که خارج از جايگاه کانونی خود قراد دارد -با خطوط عمودی در درون
مثلث بازنمايی میشوند.
 .2-3حاشیۀ چپ مرکز و ویژگیهای نحوی -ساخت اطالعی آن در دستور نقش و ارجاع
در ساخت اليهای بند عالوه بر اين عناصر جهانشمول جايگاههای نحوی ديگری را میتوان ديد که برآمده از نقشهای
گفتمانی بوده و زبانويژه هستند .همان گونه که پيشتر اشاره شد ،در سمت چپ مرکز دو جايگاه پيشين مرکز و جايگاه
گسستۀ چپ وجود دارند که هريک از مشخصات نحوی -ساخت اطالعی ويژهای برخوردار هستند .اين مشخصات برای
جايگاه پيشين مرکز و جايگاه گسستۀ چپ ذيالً بيان میشود:
جايگاه پيشين مرکز:
 فقدان سازۀ مستقر در جايگاه پيشين مرکز در درون مرکز ديده میشود.
 خوانش ساخت اطالعی پيشفرض برای سازۀ مستقر در اين جايگاه کانونی است( .ونولين و الپوال:2331 ،
)111
جايگاه گسستۀ چپ:
 فقدان سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ درون مرکز از طريق حضور ضمير جبران میشود.
 خوانش ساخت اطالعی هميشگی برای سازۀ مستقر در اين جايگاه مبتدابودگی است( .ونولين و الپوال:2331 ،
)111
آنچه که تحت عنوان حاشيۀ چپ مرکز در اين مقاله مورد بررسی قرار میگيرد ،در حقيقت تجميع دو جايگاه پيشين
مرکز و جايگاه گسستۀ چپ میباشد که علت حضور آنها مؤلّفههای ساخت اطالعی چون مبتدا و کانون است .يادآوری
دو نکتۀ ديگر ضروری مینمايد .نخست آنکه هر دو جايگاه فوقالذکر برونمرکزی هستند با اين تفاوت که جايگاه
پيشين مرکز خارج از مرکز ولی در درون بند واقع شده است در حالی که جايگاه گسستۀ چپ خارج از مرکز ولی بيرون
از بند و در درون جمله مستقر میشود .درونبندی بودن جايگاه پيشين مرکز اين امکان را فراهم میسازد که سازۀ مستقر
در اين جايگاه در سيطرۀ عملکرد نيروی منظوری قرار گرفته و از خوانشی کانونی برخوردار شود .بالعکس سازههای
مستقر در جايگاه گسستۀ چپ به دليل برون بندی بودن از سيطرۀ عملکرد نيروی منظوری مصون مانده و هميشه مبتدا
قلمداد میشوند .نکتۀ ديگر آن است که اصطالح حاشيۀ 2مرکز و حاشيۀ چپ مرکز را نبايد خلط کنيم؛ حاشيۀ مرکز
محل قرار گرفتن همان افزودههای مکانی و زمانی است .و سرانجام بايد اشاره کرد که گاه يک افزودۀ زمانی يا مکانی در
نقش يک مبتدای چارچوبهنما 1به جايگاه گسستۀ چپ منتقل میشود که در اين حالت مرکزِ بند پذيرای يک ضمير
periphery
frame-setting topic

1
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بازيافتی در جايگاه پيشين اين عناصر نمی باشد چراکه استقرار يک ضمير بازيافتی نيازمند موضوع بودن و نه افزوده بودن
است .حال به مثالهای زير توجه کنيد.
( )3ديروز ،از سامان من ( )...پول گرفتم.
( )20سامانُ ،از(ش) پول گرفتم.
( )22مشهدُ ،با هواپيما برو.
در مثال ( )3ديروز يک مبتدای چارچوبهنما و گروه حرف اضافۀ از سامان کانونی پيشايندشده میباشند که به ترتيب
در جايگاه گسستۀ چپ و جايگاه پيشين مرکز قرار میگيرند .ديروز به دليل ماهيت غيرموضوعی خود در درون مرکز
بازيافت نمیشود و فقدان سازۀ از سامان به دليل قرار گرفتن در جايگاه پيشين مرکز در درون مرکز حس میشود که با
سه نقطه نمايش داده شده است .در مثال ( )20سامان يک مبتدای دربارگی 2و مستقر در جايگاه گسستۀ چپ است که
توسط واژهبست ضميری همنمايه با آن در درون مرکز بازيافت شده است .در مثال ( )22مشهد يک مبتدای چارچوبهنما
است که بر خالف ديروز در مثال ( )3با پساضافۀ «را» همراه شده است .با توجه به مثالهای فوق درمیيابيم که حاشيۀ
چپ مرکزِ بندِ فارسی ميزبان عناصری با نقش های ساخت اطالعی مشخص است که بيش از پيش اهميت گفتمانی
فرايندهايی چون پيشايندسازی و چپنشانی در زبان فارسی را که به موجب آنها سازهای (به تعبير عام و نه با در نظر
گرفتن ساخت اليهای بند در دستور نقش و ارجاع) در جايگاه نخست جمله قرار میگيرد ،آشکار میسازد .با توجه به
اينکه تمرکز اين پژوهش بر حاشيۀ چپ مرکز میباشد از پرداختن به حاشيۀ راست مرکز و جايگاههای نحوی مستقر در
آن صرف نظر میکنيم .وضعيت کنونی حاشيۀ چپ مرکز در دستور نقش و ارجاع در شکل ( )1به تصوير کشيده شده
است .خطوط نقطهچين محدودۀ کانون بالقوه در بند فارسی را نمايش میدهند.

شکل  )2وضعیت کنونی حاشیۀ چپ مرکز در دستور نقش و ارجاع (متناسب با بند فارسی)

 .4گامی به سوی توسیع حاشیۀ چپ مرکز با استناد بر چپنشانی در فارسی
در اين بخش نشان خواهيم داد که چالشهای چپنشانی در زبان فارسی برای نحو در دستور نقش و ارجاع چيست و

aboutness topic

1
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برای رفع اين چالشها چه بايد کرد .نخست به چالشهای موجود در ساخت ملکی بيرونی دوگانه به عنوان نمونهای از
ساخت چپنشان مبتداساز میپردازيم .سپس ساخت چپنشان تقابلساز را مورد بررسی قرار میدهيم.
 .1-4ساخت ملکی بیرونی دوگانه
ابتدا الزم به تأکيد است که هر دو مالک بيرونی در اين ساخت-که در ( )21تکرار میشود -دو سازۀ گسستۀ چپنشان
هستند .هر دو سازه از حوزۀ بند که در برگيرندۀ مفعول مستقيم و فعل يعنی دگمه  +بدوز میباشد ،جدا شدهاند و در
حاشيۀ چپ مرکز واقع شدهاند .هر دو سازه جداگانه با پساضافۀ «را» که از وظايف آن همراهیِ سازۀ چپنشان مبتداشده
میباشد ،ظاهر شده و هريک با يک واژهبست ضميری همنمايه شده است .نيز بايد اشاره کرد که مصاديق هر دو سازۀ
چپنشان بايستی برای مبتداشدگی ،برای مخاطب تشخيصپذير باشند که اين مهم را پساضافۀ «را» به عنوان نشانۀ
تشخيصپذيری بهجا میآورد .طبيعتاً تشخيص پذيری تنها شرط الزم و نه کافی برای مبتداشدگی است .اين دو مصداق
برای نيل به اين مقصود بايد در کانون آگاهی شنونده نيز قرار داشته باشند که البته استفاده از تکيۀ فعالسازی و نوای
خيزان که منجر به انفکاک اين دو سازه از بند و فعالسازی کامل آنها در کانون آگاهی شنونده میشود ،گوينده را در
اين امر ياری میرساند.
( )21بچهرو ،پيرهنشُ ،دگمهشُ بدوز( .دبيرمقدم)213 :2911 ،
چالشهای ساخت ملکی بيرونی دوگانه از منظر نحوی و ساخت اطالعی به شرح زيرند:
 در اين ساخت دو سازۀ گسستۀ چپنشان وجود دارند حال آنکه در ساخت اليهای بند تنها يک جايگاه گسستۀ
چپ برای سازههای چپنشان در نظر گرفته شده است.
 مالکهای بيرونی در اين ساخت به ترتيب مبتدای اوليه و ثانويه هستند که معيار نسبیِ سنجش مبتدابودگی آنها
برجستگی گفتمانی مالک اول نسبت به مالک دوم است؛ به سخنی ديگر ،مصداق هر دو مالک برای مخاطب بايد
تشخيصپذير باشند ،در غير اينصورت چپنشانی اعمال نمیشود .اما مصداق مالک اول بايد از ميزان
دسترسپذيری باال تری نسبت به مصداق مالک دوم برخوردار باشد يا به عبارتی وضعيت شناختی آن در ذهن
مخاطب فعال تر باشد .در دستور نقش وارجاع وضعيت شناختی موضوعهای يک محمول در ساخت منطقی نمايش
داده میشود ،به عنوان مثال جملۀ ( -)29که البته اين نمايش تنها به ايستايی وضعيت شناختی اشاره دارد و هيچ
اطالعاتی را در خصوص پويايی توزيع اطالع در مواردی چون ساخت ملکی بيرونی دوگانه در اختيار قرار نمیدهد
جايی که وضعيت شناختی دو مصداق دسترسپذير می باشد ولی دسترسیپذيری يکی بر ديگری سبقت میگيرد.
(13) [doˊ (DanaACT, ø) CAUSE BECOME haveˊ (PatACS, penINA)]1

برای رفع اين چالش نگارنده برای نخستينبار پيشنهاد میکند که به جای جايگاه گسستۀ چپ در ساخت اليهای بند از
جايگاه گسستۀ چپرو 1استفاده کنيم .اين جايگاه مانند همان جايگاه گسستۀ چپ ،برونبندی و درونجملهای است ،لذا
ACT: active, ACS: accessible, INA: inactive
)leftward detached position (LWDP
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از سيطرۀ عملکرد نيروی منظوری به دور است و تنها ميزبان سازههای چپنشانِ مبتداشده میباشد .اين جايگاه خود گرهِ
مافوقِ دو جايگاه گسستۀ چپِ نخستين و جايگاه گسستۀ چپ دومين است ،بنابراين میتوان دو مالک بيرونی در ساخت
ملکی بيرونی دوگانه را به ترتيب در جايگاه گسستۀ چپ نخستين و دومين قرار داد که در شکل ( )9نمايش داده میشود.
الزم به تأکيد است که در ذهن مخاطب و به هنگام ادای جمله ،سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ نخستين از ميزان
دسترسی پذيری باالتری نسبت به سازۀ مستقر در جايگاه گسستۀ چپ دومين برخوردار است ،لذا جايگزينی جايگاه
گسستۀ چپ با جايگاه گسستۀ چپ رو بيانگر نابرابری وضعيت شناختی يا پويايی جريان اطالعات در اين دو جايگاه
نحویِ درونجملهای است به سخنی ديگر ،هرچه يک سازۀ نحوی گرايش بيشتری را برای چپنشانی در نتيجۀ
برخورداری از ميزان دسترسپذيری بيشتر در ذهن مخاطب نشان دهد ،امکان تلقّی آن سازه بهعنوان مبتدای اوليه و
قرارگرفتن در جايگاه گسستۀ چپِ نخستين افزايش میيابد.

شکل  )3جایگاه گسستۀ چپرو ،میزبان دو مالک بیرونی

جايگاه گسستۀ چپرو میتواند ميزبان دو سازۀ چپنشان متوالی در ساختهايی دستوری از زبانهای ديگر
نيز باشد .به عنوان مثال حاشيۀ چپ در زبان فرانسه نيز امکان وقوع دو سازۀ چپنشان را فراهم میسازد .سازههای
 mon fre`reو  sa voitureبه ترتيب در جايگاه گسستۀ چپ نخست و دومين قرار میگيرند.
(14) Mon fre`rei sai voiturej, ellej
est
comple`tement foutue.
my brother his car.F 3SG.F be.PRS.3SG completely
broken.
''My brother's car is totally wrecked.
(لمبرکت)2040 :1002 ،

در زبان کاتاالن نيز امکان حضور دو مبتدای چپنشان در حاشيۀ بند وجود دارد .در مثال ( )24مفعول و گرروه حررف
اضافۀ مکانی دو سازۀ چپنشان هستند که در درون مرکز توسط واژهبست بازيافت شدهاند.
(15) El ganiveti al
calaixj, li’hij
ficarem.
the knife in.the drawer object-LOC we.will.put
''(In) the drawer, we'll put the knife there.
(والدُوی)211 :2334،1

حتی زبان انگليسی از اين قاعده مستثنی نيست .در اين زبان نيز میتوان جمالتی با نحو چپنشان يافت .در مثال ()24
 as forو  as far asنشانگر مبتداهای چپنشان هستند که هر يک توسط يک ضمير در درون مرکز بازيافت شده است.
E. Vallduvi

1
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(16) As for Johni, as far as this bookj is concerned, hei will definitely have to read itj.
(چامسکی)32 :2311،

با ارائۀ اين شواهد از زبانهای مختلف میتوان مدعی شد که جايگاه گسستۀ چپرو صرفاً به دليل حضور ساخت
ملکی بيرونی دوگانه در زبان فارسی بر ساخت اليهای بند در دستور نقش و ارجاع تحميل و اعمال نشده است ،بلکه
امکان حضور دو سازۀ چپنشان از منظر بينازبانی ممکن میباشد .البته تعداد مبتداهای چپنشان در مثالهای فوق از دو
تجاوز نمیکند؛ در صورت وقوع چنين پديدهای يعنی وقوع بيشتر از دو مبتدای چپنشان در هر يک از زبانهای دنيا
جايگاه گسستۀ چپرو قابليت تکرارپذيری دارد.
در خصوص نمايش پويای وضعيت شناختی مصاديق گفتمان در دستور نقش و ارجاع نگارنده استفاده از نظريۀ
مرکزها( 2گِرِش ،جُشی و واينستاين )2319 ،1را پيشنهاد میکند .اين مدل گفتمانی چارچوبی شناختی و محاسباتی برای
نمايش برجستگی مصاديق گفتمان در ذهن شنونده و چگونگی چينش آنها در گفتمان فراهم میکند .مصاديق گفتمان
که به آنها در اين مدل مرکز 9گفته میشود بر پايۀ ميزان برجستگی خود در درون فهرستِ مرکزهای پيشرو

1

قرارمیگيرند بهگونهای که چپترين مرکز در اين فهرست از باالترين برجستگی برخوردار است و مرکزهای ديگر در
صورت حضور در اين فهرست به تدريج از ميزان برجستگیشان کاستهمیشود .پرداختن به جزئيات اين مدلِ گفتمانی
نيازمند فضا و قلمفرسايی است که از حوصلۀ اين مقاله خارج است .از اينرو در شکل ( )1تنها به نمايش فهرست
مرکزهای پيشرو در مثال ( )21میپردازيم .وضعيت شناختی هر سه مصداق بچه ،پيرهن و دگمه در درجۀ اول
تشخيصپذير و در درجۀ دوم دسترسپذير است در صورتی که ميزان دسترسپذيری مصداق بچه نسبت به پيرهن و
پيرهن نسبت به دگمه در ذهن شنونده بيشتر است که باعث میشود اين مصاديق در ساخت اطالع جمله به ترتيب مبتدای
اوليه ،مبتدای ثانويه و بخشی از کانون جمله واقع شوند.

شکل  )4نمایش صوری پویایی جریان اطالعات در ساخت گفتمان و ایستایی آن در ساخت منطقی

جملۀ ( )21سه مرکز/مصداق را که در فهرست مرکزهای پيشرو قرارمیگيرند به گفتمان معرفی میکند .هريک از
اين مرکزها میتوانند متناسب با بافت گفتگو در پارهگفتارهای بعدی مورد ارجاع قرار گيرند .منظور از مرکز پسرو 4در
شکل ( )1آن مرکزی است که در پارهگفتار قبلی مبتدا بوده است و با ارزش آلفا نمايش داده شده است .توجه کنيم که
استفاده از ساخت چپنشان مبتداساز منجر به تعويض مبتدا در گفتمان میشود (گيوُن2319 ،؛ گلوکنز2339 ،؛ لمبرکت،
1

centering theory
B. Grosz, A. Joshi & S. Weinstein
3
center
4
)forward-looking centers list (Cf list
 5در شکل ( ،)1مرکز پسرو به صورت  Cbنمايش داده شده است که مخفف  back-ward looking centerمیباشد.
2
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1002؛ گرگوری و مايکليس ،)1002 ،اين بدان معنی است که با قراردادن سازۀ چپنشان در جايگاه بيرون از بند به عنوان
مبتدا ،گوينده تصميم به تغيير موضوع از پارهگفتار قبلی به پارهگفتار فعلی میگيرد .اين تغيير موضوع که از تغيير مبتدا
نشأت میگيرد به صورت نمادينِ ≠ CONTINUEدر ساخت گفتمانی در شکل ( )1نمايش داده میشود .با دو راه حل
پيشنهادشده شامل جايگزينی جايگاه گسستۀ چپ با جايگاه گسستۀ چپرو و نيز گنجاندن فهرست مرکزهای پيشرو از
نظريۀ مرکزها به دستور نقش و ارجاع ،دو چالش نحوی و ساخت اطالعی پيشآمده توسط ساخت ملکی بيرونی دوگانه
مرتفع میشود .تعامل نحو ،معناشناسی و ساخت اطالع در مثال ( )21در شکل ( )4نمايش داده میشود.
 .2-4ساخت چپنشان تقابلساز
در اين زيربخش به چالشهای ايجاد شده برای ساخت اليهای بند توسط ساخت چپنشان تقابلساز میپردازيم .برای
سهولت در انتقال مطالب مثال ( )9در ( )21تکرار میشود.
( )21الف .ديشب تو عروسی با کی رقصيدی ،فرزاد يا مهرداد؟
ب .مهردادُ باهاش رقصيدم.
سازۀ مهرداد در مثال فوق يک کانون تقابلی چپنشان است .دو استدالل نحوی قانعکننده برای اين ادعا ،همنمايگی

سازۀ چپنشان با واژهبست و همراهی پساضافۀ «را» می باشد .همچنين اين جمله در حالت بنيادی خود به صورت با
مهرداد رقصيدم بيان میشود .چالش مطرحشده توسط ساخت چپنشان تقابلساز اين است که جايگاه نحوی اين سازه
در حاشيۀ چپ مرکز کجا است:

شکل  )5تعامل نحو ،معناشناسی و ساخت اطالع در ساخت ملکی دوگانه

 جايگاه گسستۀ چپ نمی تواند ميزبان اين سازه باشد چراکه برای کانونِ تقابلی شدن ،سازۀ چپنشان بايد در سيطرۀ
نيروی منظوری (يعنی همان حوزۀ بند) باشد ،در حالی که جايگاه گسستۀ چپ خارج از اين محدوده قرار داشته و
هميشه ميزبان سازههايی با خوانش مبتدابودگی میباشد.


جايگاه پيشين مرکز علیرغم حضور در سيطرۀ نيروی منظوری نمیتواند ميزبان اين سازه باشد چراکه فقدان
سازههای مستقر در اين جايگاه در درون مرکز حس میشود در حالی که سازۀ چپنشان تقابلی در مثال فوق با
واژهبستی در درون مرکز همنمايه شده است.
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نگارنده برای رفع اين چالش جايگاه نحوی ديگری را به ساخت اليهای بند میافزايد که انگيزش کابردشناختی در
پيدايش آن مفهوم تقابل است .برای تعريف اين مفهوم ابتدا بايد به معرفی انواع کانون در زبان فارسی پرداخت .مثالهای
( )23و ( )10را در نظر بگيريد که در پاسخ به پرسش ( )21ادا شدهاند.
( )21ديشب تو مهمونی با کی رقصيدی؟
( )23با مهرداد رقصيدم.
( )10با مهرداد من ( )...رقصيدم.

در جملۀ ( )23گروه حرف اضافۀ با مهرداد به پيروی از ردهشناسی انواع کانون در ایکيس )2331( 2يک کانون
اطالعی 1است .کانون اطالعی بخش نو و پيشناانگاشتۀ يک گزاره است که از منظر نحوی توسط سازههايی که در
جايگاههای بنيادی خود قرار دارند ،بيان میشود ،مانند پرسشواژهها و سازههايی که جای آنها را پر میکنند .ونولين
( )11 :1004از اين نوع کانون ذيل عنوان کانون تکميلی 9ياد میکند .اما اين گروه حرف اضافه در ( )10از جايگاه
بنيادی خود در درون مرکز به جايگاه پيشين مرکز پيشايند شده است .از آنجايی که اين سازه در جواب پرسشواژه آمده
است ،پس کانون است اما بار ساخت اطالعی ديگری که در نتيجۀ اين جابهجايی به جمله تحميل میشود ،خوانش تقابلی
برای اين سازه است .در اينجا الزم است به تدقيق مفهوم تقابل بپردازيم .مهمترين مشخصۀ بارز در تعريف تقابل به پيروی
از ایکيس ( ،)2331ونولين ( )1004و چيف ( )2314گزينش از ميان مجموعهای با اعضای مشخص میباشد .طبق اين

تعريف در مثال ( )10با مجموعهای متشکل از اعضای مشخص روبهرو نيستيم ،لذا اطالق کانون تقابلی به مصداق مهرداد
با مشکل مواجه می شود گرچه گوينده با پيشايندسازی اين سازه حامل اين تضمّن پيامی برای مخاطب است که از ميان
افراد حاضر در مهمانی که بالقوه میتوانسته با برخی از آنها برقصدˊ ،تنهاˊ با مهرداد رقصيده است .پس انتخاب مهرداد به
عنوان ارزش صحيح برای تکميل گزارۀ باز تداعی شده در پرسش ( )21در نتيجۀ منحصربهفرد بودن 1آن است؛ اين نوع
از کانون محدود را نگارنده کانون انحصاری 4مینامدکه برای نمايش نمادين آن از خطکشی استفاده میکند.
حال دوباره به مثال ( )21توجه کنيم .در اين جمله مصداق مهرداد نه تنها ارزش منحصربه فردی است که گزارۀ باز را
تکميل میکند بلکه در نتيجۀ رقابت از ميان مجموعهای با اعضای مشخص انتخاب شده است .نگارنده اين نوع کانون
محدودِ منحصربهفرد را که مصداق آن از ميان مجموعهای با اعضای مشخص انتخاب میشود ،کانون تقابلی میخواند.
برای نمايش نمادين اين کانون به طور همزمان از قلم برجسته و خطکشی استفاده میشود .با توجه به توضيحات فوق
میتوان يک طبقهبندی سه گانه از انواع کانون محدود در زبان فارسی ارائه داد که بر مشخصههای معنايی منحصربهفرد
بودن ([ +منحصربهفرد]) و مشخص بودن اعضای مجموعه ([ +تقابلی]) استوار میشود:
 اگر مصداق کانون دارای مشخصههای [ +منحصربهفرد] و [ +تقابلی] باشد ،آن مصداق ،کانون تقابلی است.
 اگر مصداق کانون دارای مشخصههای [ +منحصربهفرد] و [ -تقابلی] باشد ،آن مصداق ،کانون انحصاری است.
1
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 اگر مصداق کانون دارای مشخصههای [ -منحصربهفرد] و [ -تقابلی] باشد ،آن مصداق ،کانون اطالعی است.
حال میتوان چنين جمعبندی کرد که مصداق مهرداد در جمالت ( )10( ،)23و ( )21به ترتيب کانون اطالعی ،کانون
انحصاری و کانون تقابلی میباشد که هر يک از طريق يک راهکار نحوی مجزا بيان شده است :کانون اطالعی از طريق
قرار گرفتن در جايگاه بنيادی (در درون مرکز) ،کانون انحصاری از طريق پيشايندسازی به جايگاه پيشين مرکز و کانون
تقابلی از طريق چپ نشانی .اکنون بايد به اين پرسش پاسخ داد :حال که جايگاه گسستۀ چپ و جايگاه پيشين مرکز به
داليل فوقالذکر نمیتوانند سازۀ چپنشان با خوانش تقابلی را ميزبانی کنند ،راه چاره چيست؟
اکنون با توجه به مفهوم دقيق کانون تقابلی نگارنده به پيروی از مونلَر ،)1004: 111( 2پيشنهاد میکند که در حاشيۀ
چپ بند فارسی میتوان جايگاهی را تصورکرد که تنها برای بيان تقابل ميان اعضای يک مجموعه که مصاديق آنها
پيشتر در گفتمان ذکرشده است و يا در موقعيت گفتگو برای شنونده کامالً برجسته هستند ،مورد استفاده قرار میگيرد.
اين جايگاه نحوی در حاشيۀ چپ مرکز ،جايگاه تقابل 1خوانده میشود .از آنجايی که انگيزۀ گفتمان -نقشی در پيدايش
جايگاه تقابل در ساخت اليهای بند ،حضور مجموعهای تشخيصپذير با اعضای مشخص است ،بهکارگيری ساختهای
بازنمايی گفتمان( 9ونولين )212-211 :1004 ،در ترسيم تعامل ميان ساخت نحوی ،اطالع و گفتمان در مثال (.21ب)
اجتنابناپذير است .به اين منظور ،ساختهای بازنمايی گفتمان در بافت (.21الف) در شکل  4ترسيم میشود .شکل ()4
نشانمیدهد که مصاديق مهرداد و فرزاد-که با ارزشهای  tو  uدر ساخت پيشانگاره نمايشدادهشدهاند -از طريق پيوند
تقابلی با يکديگر برای تکميل گزارۀ باز تداعیشده به رقابت مینشينند که در نتيجۀ اين رقابت ،با کنار رفتن مصداق
فرزاد در بخش تصريح ،مصداق مهرداد به عنوان ارزش صحيح انتخابمیشود .بيان صوری رابطۀ تقابل بين دو ساخت
بازنمايی گفتمان از طريق کمان خطچين در شکل ( )4از ابداعات شيموجو )290 :1003( 1میباشد.
حال که سازۀ چپنشان در جايگاه تقابل قرارگرفته و وجود يک مجموعۀ تشخيصپذير با اعضای مشخص از طريق
ساختهای بازنمايی گفتمان در شکل ( )4ترسيم شده ،میتوان تعامل نحو ،معناشناسی ،ساخت اطالع و گفتمان در مثال
(.21ب) را در شکل ( )1به نمايشگذاشت .در اينجا از پرداختن به جزئيات ساخت منطقی در مثال (.21ب) صرفنظر
میشود .تنها به ذکر اين نکته اکتفا میکنيم که ساخت منطقی جملۀ مذکور به صورت ) beˊ (x , yمیباشد .اين ساخت
منطقی در ونولين ( )11 :1004برای ساختهای تخصيصی 4استفاده شده است .موضوع اول محمول ˊ beيعنی  xخود
شامل نمايش ساخت منطقی پيشانگاره است و موضوع دوم يعنی  yهمان تنها ارزش موردنظر از ميان آن مجموعۀ
تشخيصپذير است که برای کاملکردن پيشانگاره انتخاب میشود.

1

V. Monlár
)kontrast position (KP
3
discourse representation structures
4
M. Shimojo
5
specificational constructions
2

41

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم  ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،12پاييز و زمستان 2931

شکل  )6ساختهای بازنمایی گفتمان در اشتقاق سازۀ گسستۀ تقابلی

 .5نتیجهگیری
در اين مقاله به بررسی چالش های ساخت ملکی بيرونی دوگانه و ساخت چپنشان تقابلساز برای ساخت اليهای بند
پرداخيتم و نشان داديم که حاشيۀ چپ مرکز در وضعيت کنونی خود نمیتواند ميزبان دو مالک بيرونی و سازۀ چپنشان
تقابلساز باشد .از اين رو نگارنده با معرفی دو جايگاه برونمرکزی ديگر تحت عنوان جايگاه گسستۀ چپرو و جايگاه
تقابل ،حاشيۀ چپ مرکز در ساخت اليهای بند را وسعت بخشيد .همانگونه که میدانيم ،جايگاههای برونمرکزی در
ساخت اليهای بند زبان -ويژه هستند و انگيزشهای گفتمان -نقشی منجر به پيدايش آنها میشود .انگيزش گفتمان-
نقشی در پيدايش جايگاه گسستۀ چپرو مفهوم برجستگی گفتمانی میباشد .برای نمايش پويايی توزيع اطالع يعنی
برجستگی بيشتر يک مصداق نسبت به مصداقی ديگر در سطح گفتمان نظريۀ مرکزها را به دستور نقش و ارجاع افزوديم.
انگيزش گفتمان -نقشی ديگر که در پيدايش جايگاه تقابل مؤثر است ،گزينش از ميان اعضای مشخص يک مجموعۀ
تشخيصپذير میباشد .برای نمايش مشخصبودگی اعضا از نظريۀ بازنمايی گفتمان -که پيشتر در ونولين ( )1004به کار
گرفته شد -بهره گرفتيم .در مجموع با معرفی اين دو جايگاه جديد به ساخت اليهای بند ،حاشيۀ چپ مرکز وسعت
میيابد که در شکل ( )1نمايش داده میشود.
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شکل  )7تعامل نحو ،معناشناسی و ساخت اطالع در ساخت چپنشان تقابلساز

شکل  )8حاشیۀ چپ توسعهیافته در ساخت الیهای بند با استناد بر چپنشانی در فارسی
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