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Abstract  
Persian texts of the earlier period, can be selected as a good case study in the field of 

linguistics. It is possible to look at the texts of this period through the window of 

functionalist frameworks and to describe its linguistic features in such a way as to 

become a stylistic research tool for further ado. Investigating the order of the elements 

in a sentence and information structure, and then communicating these two categories 

together allows the linguist to better understand the meaning (function) relationship 

with the linguistic form, and can also be a tool for identifying the stylistic features of 

each period. The present study attempts to consider information structure in the fifth 

century within the framework of Holliday’s systematic functional grammar, and also 

to statistically describe the order of the elements in a sentence and the syntactic 

structure throughout this period. The body of work contains 1,200 sentences from 

works such as Kashf-ul-Mahjub, Bayhaqi's History, the Qeshiriiyya treatise, al-

Tafhim, the Qâboosnameh and the Ala'i encyclopedia, and then after, the patterns of 

ordering the main structures were identified in these texts. It was also determined 

whether the following sentences matched each of the patterns of information structure. 

This research showed that in the fifth century, the basic or unmarked form of the main 

elements of action statements, regarding their order, obeys the SOV pattern, and in 

the whole body of sentences, it corresponds to the head-final structures. The number 

of marked sentences was only ten percent of the whole body, which can be inferred 

as the flexibility of the texts in this period, in terms of the word order of the sentence. 

Investigating the state of information structure in this period also demonstrated that 

only 5% of sentences were under the marked patterns of information structure. 
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Information Structure, Word order, 5th century AH. 
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  قرن نثر متون در اطالع ساخت و جمله ارکان ترتیب

  یهجر پنجم

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه زبانشناسی، دانشیار ارسالن گلفام 
  

 ایران تهران، مدرس، تربیت دانشگاه زبانشناسی، دکتری دانشجوی محمدجواد برقعی
  

 چکیده 
 وردِم اند،رفتهیپذ ري أت نيشيپ ةدور يو متون فارس ياز زبان عرب که ق 9از قرن  ماندهيمتون منثور برجا

دوره  نیبه متون ا انهیگرانقش يهاتوان از رهگذر چارچو ي. مهستند يشناسدر قلمرو زبان يمناسب يِپژوهش
اسانه واقع شود. شنسبک قاتيتحق یةکرد که دستما حیتشر ياگونهرا به شانيزبان يهايژگینظر انداخت و و

 دهديپژوه امکان آن را مبه زبان گریکدیدو مقوله با  نیارتباط او  ،ارکان جمله و ساخت اطالع بيترت يبررس
 يهايژگیت واخنش يبرا يابزار توانديعالوه مرا بهتر فهم کند، به ي( با صورت زبانکاربرد) يمعن ةکه رابط

ساخت  تيوضع ،مندنظام يگراپژوهش تالش شده تا در چارچو  دستور نقش نیا. در باشدهر دوره  يسبک
 نیدر ا يارکان جمله و ساختمان نحو بيترت تيوضع ،يآمار يشود و با نگاه يبررسع در قرن پنجم اطال

 ،هیريقش ةرسال ،يهقيب خیتار ،المحجو کشب يهاجمله از کتا  6288شامل  ياکرهيگردد. پ بيتوصدوره 
خص متون مش نیدر ا ياصل يهاسازه بيترت يالگوها و ،يگردآور یيعال ةنامدانشو  نامهقابوس، ميالتفه
شان داد ن قيتحق نی. اکندياطالع مطابقت م اختس ياز الگوها کیبا کدام جملهشد که هر  ني. معدیگرد

-لفاع يمطابق با الگو گذرا،جمله در جمالت  يارکان اصل نشانيصورت ب ای نیاديبن بيترت 9که در قرن 
 فقطدار اننش يهابيست. تعداد جمالت با ترتا يانیپاهسته يبا الگو ابقفعل و در کل جمالت مط-مفعول

ارکان جمله  بيترت لحاظِ دوره به نیمتون ا انعطاف کمِ يکه به معنا داديم ليتشک را کرهيدرصد کل پ 68
 يجمالت منطبق با الگوهااز درصد  9 فقطنشان داد که  زيدوره ن نیساخت اطالع در ا تيوضع ي. بررساست
 .دندار ساخت اطالع بودنشان

 انارک ترتيب اطالع، ساخت مند،نظام گراینقش دستور گرا،نقش شناسيزبان ها:کلیدواژه
  .پنجم قرن نثر متون جمله،
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 مقدمه 
 خیتار لبمخت ادوار در يفارس زبان تطور و تحول ريس از يدرست ليتحل بتوان آنکه يبرا
 اديبنکرهيپ یيکردهایروپژوهان با از زبان يشمار از آن شيپ است الزمداد،  دست به

است  یيهانييمسلماً مقدم بر تب يامرحله نيکرده باشند. چن بيرا توص يساخت زبان فارس
یکي از  .شوديمداده  پاسخزبان  يهادستگاه يرفتارها و عملکرد یيچرا بهکه در آن 

 نیودت دوران يابتدا در يفارس زبان ساخت از يفيتوصاطالعات  ةارائ ،پژوهش نیا فاهدا
 .است آن

 رکانا بيترت» موضوع يفارس زبان نحو قلمرو درتوجه  انیشا موضوعات از يکی 
 گرِید يهاخود در زبان شاوندانیاز خو ياريمانند بس ياست. زبان فارس 6«جمله

 يبرا «ملهارکان ج بيترت» ةمؤلف از اند،رفته شيپ شدنيليتحل ريکه در مس یيهندواروپا
 ار منثور تولد آ هنگام از زبانيفارس سندگانی. نوکنديتفاده ماس ينحو يهانقش نييتع

 طیاند و به فراخور شرامؤلفه بهره گرفته نیمختلب از ا يهمواره به انحا يدر يفارس
آ ار قدما  ةمطالع با. اندچيدهمتفاوت، ارکان جمله را کنار هم  يهامختلب و در بافت

 يالسؤ اما ؛کرد مشاهده جمله ارکان بيترت رييتغ در را يریپذاز انعطاف يحد توانيم
 يازگانس يهابيترت از نوع کدام نینو يفارس نیآغاز يهاسده در يراستبه :دیآيم شيپ

 ای ديها به تأکآن لیتما و سندگانینو يذهن تيوضع و دارند يترپررنگ حضور
به  خمشخصاً پاس ؟شوديموضوع چگونه در صورت زبان منعکس م کی کردنبرجسته

 توانيرهگذر م نیباز کند. از ا گرید يهاليتحل يراه را برا توانديم یيهاپرسش نيچن
 نیا و دهديم رخ ينحو يزیهنجارگر ينوع يدر جمالت فارس يکه چه زمان داد حيتوض

 . رديگيمقرار  سندگانیشاعران و نو یةچگونه دستما يزیهنجارگر
. است 2اطالع ساخت کنديم نييله را تعارکان جم دمانيکه نحوة چ يعوامل از يکی
مسئلة  ينحو هاتياست تا با توج آنتالش بر  اد،ينحوبن ةانیگراصورت يکردهایدر رو

 نييتب انهیکارکردگرا يهادگاهیدر د اما ،شود يارکان جمله بررس یيجاحرکت و جابه
بافت و  به جز با توجه ،يمتنوع زبان يهاشیاز آرا شورانیاستفادة گو يعلل و چگونگ

واقع دستورزبان به ،گرانقش يشناسزبان منظر از. ردیپذيصورت نم يگفتمان عوامل

                                                            
1. word order 

2. Information structure 
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هر  يبرا انتويم منظر نیا ازاست.  يزبان يبندبا صورت يتطابق معن يچگونگ بيتوص
 بيتوص يبرا خی کوه ةاستعار دیشاارائه داد.  يکاربرد نييتب کی يصورت زبان

 ندیرآب با صرفاً اميپ کنندگانافتیدر که جهت آن از د؛باش مناسب يزبان يهاصورت
 در که يپرشمار و دهيچيپ يسازوکارها به عموماً و شونديم مواجه اميپ يکتب ای يداريشن

 . ندارند يتوجه است، نهفته يزبان يهاصورت ديتول پسِ
 متس به را ما يحد تا توانديم هاسازه یيجاجابه علل و جمله ارکان بيترت ةمطالع

 بارةدر يمطالعات نيچن. شود راهبر ميمفاه يبندصورت در ذهن کارکرد يچگونگ کشب
 متون بر که دست نیا از یيهاپژوهش شمار اما ،رفتهیپذ صورت يااندازه تا امروز يفارس
کنون  که تا يطالعاتا. است نبوده توجهقابل چندان باشد، يمتک يفارس زبان نيشيپ ادوار

آمده، عمدتاً  دست به نینو يفارس نیآغاز يهامنثور در سده متون ياز ساختمان نحو
 که ميابیيدرم نيشيبر مطالعات پ يمرور با .است يسنت شناسانسبک مطالعات محصول
در دوران  ياز ساخت زبان فارس ينحو اتیبر نظر يمبتن ياندک اديبنکرهيپ يهاپژوهش

 محققان يآرا بر نهادن ارج ضمناست تا  ستهیانجام شده است. لذا شا يو غزنو يسامان
بر  هيدورة موردبحث را با تک يو نحو يمختصات زبان ،يسنت شناسانسبک و بالغت علوم

  .کنيم يبازنگر ينظر يهاچارچو 
 حائز نقر نیا ةژیو يخیتار تيموقع بابت ازمتون قرن پنجم  يشناختمطالعة زبان

 اريبس يرونيو ب يدرون راتيدر معرض تأ  يرسکه باعث شد زبان فا يتيموقع است؛ تياهم
گرفت  قرآن صورت يريو متون تفس يکه از متون عرب یيها. شمار فراوان ترجمهرديقرار گ

 يدر رفتارها توانيو شواهد آن را م ،بر نثر قرن چهارم و پنجم ا ر گذاشت يتاحدود
 يموارد به( 87: 6888) بهارباره  نيکرد. در هم مالحظهدوره  نیدر ا يزبان فارس ينحو

فعل بر  میموارد فراوان تقد مثال يبرا ،کندياشاره م ياز عرب ينحو فارس يریرپذياز تأ 
 ريأ ت از نظرصرف. دانديم يزبان عرب يةفعل يهارا متأ ر از جمله دوره نیا متون درنهاد 
ون در مت زين را يو پهلو انهيم ةدور يفارس يهايژگیاز و يامجموعه توانيم ،يعرب زبان

 يو بررس ليتحل يبرا حاضر مقالةمؤلب  ياصل ةزيانگ يمباحث نيقرن پنجم مشاهده کرد. چن
 يهاليتحل يشود برا یيپژوهش خود سنگ بنا نیا جیاست نتا ديامدوره بوده است.  نیا

شناسان کو سب ي،نحو زبان فارس ،يخیتار يشناسمورد استفادة محققان حوزة زبان و گرید
 . رديثر قرار بگمتون ن
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ارکان  نیاديبن بي، ابتدا ترتيزبان ةکريپ يهاداده يآمار يحاضر با بررس پژوهشدر 
 6مندنظام يگراسپس در چارچو  دستور نقش شود،ميجمله در قرن پنجم مشخص 

 در .گرددميدوره ارائه  نیدار ساخت اطالع در انشان ياز الگوها يکمّ يفيتوص ،2يديهل
 اب اندازه چه تا يموردبررس متون در ياسازه يهایيجاجابهواهد شد که خ حیتشر تینها
 مطالعات رد مثبت يگام پژوهش نیا که است ديام. است گرفته صورت ياطالع يهازهيانگ

 .بردارد يخیتار يشناختسبک
 :استمطرش  يسؤال اصل سهپژوهش  نیا در

 است؟ مکداارکان جمله در متون نثر قرن پنجم  نیاديبن بيترت .6

 متون در ار بسامد نیشتريب اطالع ساخت دارنشان يالگوها از کیکدام بيترت به  .2
 دارند؟ پنجم قرن نثر

 ستند،ه دارنشان اطالع ساخت لحاظ به که پنجم قرن نثر متون از يجمالت انيم در .8
 شود؟يم مالحظه جمله ارکان یيجاجابه اندازه چه تا

 پژوهش نةیشیپ
ان در زب اطالع ساخت و جمله ارکان بيترت يبررس يبرا تعدديم يهاکنون پژوهش تا

 البغبوده است.  يامروز يها عمدتاً بر فارسصورت گرفته است اما تمرکز آن يفارس
مکالمات زنده و روزمرّه اخذ شده  انيساخت اطالع، از م حوزة يهاپژوهش يهاداده

 يکهنگ از يشتريب نانياطم اب 8یينوا يهاخاطر حضور مشخصهبه يتيوضع نياست. در چن
 قدما متون در اطالع ساخت دربارةاما قضاوت  شوديعناصر متن سخن گفته م بودن نو ای

 يبر بافت زبان هيمتون با تک یيمعنا بیو ظرا قیدقا دیبا رایهمراه است؛ ز يشتريب يبا دشوار
 .شوديحاضر اشاره م مقالة با مرتبط يهاپژوهش يبرخ به بخش نیا درفهم شود. 

 ،يآموزش ،يمتن علم 488متضمن  ياکرهيپ خود پژوهش در( 6868) يديمج
. کنديم ليتحل و يبررس يديمند هلنظام يگرادستور نقش ةیرا بر پا ياو روزنامه يداستان

 ميقست بخشانیابتدا به دو بخش آغازگر و پا پژوهش نیا در کرهيپ جمالت از کدام هر
 يديمج که يجینتا چةیدر از. گردديم نييتع سازه هر ننوبود و يکهنگ سپس، شونديم

                                                            
1. Systemic Functional Grammar 

2. Michael Halliday 

3. prosodic features 
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 يهاافتهی . طبقافتیارکان جمله با ساخت اطالع را در بيارتباط ترت توانيم کند،يم ارائه
 يسازگان شیکهنه/نو آرا يساخت اطالع ای بخشانیپژوهش موردنظر در قلمرو آغاز/پا

 يعيه طبکه البت شوديمشاهده م هاشنيچ گریاز د شيب «فعل-مفعول-فاعل»و  «فعل– فاعل»
 زين رگید ياطالع يهاتأمل آن است که در قلمروقابل نکتة اما ؛دینمايو مطابق انتظار م

 انيرتباط ما افتنیکه  دهديامر نشان م نیبوده است و ا ريچشمگ یيهابيترت نيچن حضور
واجه م يبا دشوار يارکان جمله در زبان فارس بيو ساخت اطالع با ترت يساخت آغازگر

 است.
بر  6ينحو قلب ريخود به تأ  ارشديکارشناس نامةانی( در پا6868) نيزجیکشاورز د

پرداخته است و در چارچو   يهقيب خیتار و ودمنهلهيکل متن دو در جمله ياطالع ساخت
 پژوهش نیا از حاصل جینتا. دارد متن دو نیا به ياسهیو مقا يقيتطب يساخت اطالع نگاه

 ،است ودمنههليکل از شتريب يهقيب خیتار درداده رخ ينحو يهاقلب يفراوان که دهديم شانن
 ديکتأ برداده رخ ينحو يهاقلب و است مشابه متن دو در تيوضع اطالع ساختنظر  از اما

 متن دودر  2يتقابل ديتأک گونهچيه باًیتقر نگارنده واند گذاشته ريتأ  جمالت ياطالع
 زةيبه انگ يکه قلب نحو دیآيچنان برم هاافتهیاز مجموع  تیاست. درنها هنکرد مشاهده

دار شده و نشان يهاساخت جادیمستخرج منجر به ا يهاها در جملهسازه 8يبرجستگ رييتغ
 ساخت اطالع ا ر گذاشته است. تيبر وضع

 ،يلمبرگرفته از متون ع ةواژ 928.888شامل  ياهکريپ ي( با بررس6864) یيطباطبا
تلب مخ يهابيتا بسامد ترت کنديها تالش مخبر روزنامه يهاو گزارش ي،داستان ،يادب

رساله مشخصاً توجه خود را بر  نیمعاصر را نشان دهد. مؤلب ا يارکان جمله در فارس
واژه برآورد شده است.  7839 شده،ادی کرةيکه در پ دارديمعطوف م نشانيب يهاساخت
 حیرو مفعول ص فاعل عناصر يسازندیپسا امکان يفارس زبان در هک کنديم انيب مؤلب

تقابل  ادجیو ا يسازبرجسته زةيانگ به حیصر مفعول يسازندیشايپ نيوجود دارد. همچن
 ليلتح طبق. شودينم بیتعر حیرصريغ مفعول مورد در امکان نیا اما دهديرخ م فراوان

                                                            
1  . scrambling 

2. contrastive focus 

3. prominence 
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 يکانون اهگیجا در آن قراردادن احتماالً حیصر مفعول يسازندیپسا يعلت گفتمان نگارنده،
 .باشد سازه ساختن مؤکّد و ژهیو

 و( بند 68184) جمله 737 بر مشتمل ياکرهيپ يگردآور با( 6866) ينينگ 
 يالگوها از يفيتوص کوشديم ارجاع و نقش دستور چارچو  در آن يگذاربرچسب

 يابیارز به رهگذر نیا از و دهد ارائه يهجر هفتم قرن منثور متون در جمله ارکان بيترت
 تیمزبور بپردازد. او درنها دورة ينحو يهايژگیو دربا  يسنت شناسانسبک يآرا

 -6موضوع  -8 موضوعصورت  بهدوره را  نیارکان جمله در ا بيترت نشانيساخت ب
 . دهديمنشان  OV ای SOV يبه عبارت ایمحمول 

 ینظر میمفاه

 ساخت ،ساخت اطالع حوزة در ينظر ميمفاه از يفيتوص ميکوشيبخش م نیا در
بر  هيرا با تک هاحوزه نیا انيو سپس ارتباط م ميارکان جمله ارائه ده بيو ترت يآغازگر

بحث  يظرن خاستگاهبه  ينگاه است الزم زيچ هر از شيپ. ميکن حیتشر انیگرانقش يآرا
 . ميداشته باش يديمند هلنظام يگرادر دستور نقش

 مندنظام یگرانقش دستور
 بيوصت ،پراگ ةحلق ينظر يبا استفاده از دستاوردها يديهل ي مایکلالديهشتاد م دهة در

رد. در ک يزیرطرش «مندنظام يگرانقش دستور»عنوان  تحت يقالب در را انخود از نظام زب
 يگراها دستور نقشآن نیمحورترمتن دیترديبه زبان ب انیگرانقش يکردهایرو انيم

فرهنگش  طيمح رامونيپ  6ينوفسکيمحور مالبه متن در آ ار متن شیگرا نیمند است، انظام
 يهابا داده ينظر يهاساخت انيتجدد ارتباط م به 2فرثدر اصرار  طورنيسابقه دارد و هم

بود که  نیبر ا هینظر نیدر ا يدياعتقاد هل (.Butler, 2003: 47) مشاهده استقابل يمتن
 او باور به. يزبان يبنداست با صورت يتطابق معن يچگونگ بيقع توصوادستور زبان به

تور که دس ستيارائه داد و چنان ن يکاربرد نييتب کی توانيم يهر صورت زبان يبرا
عنصر  يدينظر هلم از. رديگ شيرا در پ شیخو ريمس يرزبانيمستقالنه بدون ارتباط با بافت غ

                                                            
1. Bronisław Malinowski 

2. John Rupert Firth 
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ه نوع به س . او به سه نوع معنا و در تناظر با آندر دستور زبان معنا و کارکرد است ياصل
در بند را بر عهده دارند و  يمعن يسازمانده فةيواقع وظکه به کنديفرانقش اشاره م

 .8يمتن فرانقش و 2ي،نافرديفرانقش ب  6ي،شگانیاند فرانقش: از نداعبارت

 زبان یهافرانقش
 4يربارگداست و به مفهوم  يشگانیاندفرانقش  يديهل يدر چارچو  نظر فرانقش نينخست

ه فرانقش ب نی. اشوديم رادیا يزيچ ةاز زبان دربار قسمت هر که يمعن آن به دارد، ارهاش
 و يطيعناصر مح يبندجهان و طبقه ازدرك و شناخت زبانور  يبندصورت يچگونگ
دارد.  فرانقش  داللتو مفهوم گزاره  يشناخت يانسان ناظر است و به معن ياجتماع

ه مشاهدو روابط قابل خودآگاه يندهاایفر دادها،یها، روکنش ندها،ایفردر  يشگانیاند
 Halliday) دريگيصورت م یيمعنا ياز عناصر استفاده با فرانقش نیابند در  ليتحلاست. 

& Hasan, 1976: 26; Halliday,1985: 53.)   
استفاده از  هبکه  کنديم يمعرف ينافرديرا تحت عنوان فرانقش ب يگرید فرانقش يديهل

فرانقش است که زبانور احساسات،  نیا قیاشاره دارد. از طر يارتباط يهازبان در کنش
بر عهده  ينافرديدر تعامالت ب يو نقش کنديخود را ابراز م يهاها و قضاوتنگرش

 به واست  طيدر مح گرانیما در مواجهه با د يهاکنش نيّفرانقش مب نی. ارديگيم
 شوديم يزیرو درخواست طرش سؤال شنهاد،يپ اظهار، کنش، يهاصورت

(Halliday,1985: xiii.)   
 به وسيلةرا که  يفرانقش اطالعات نینام دارد. ا يمتن فرانقش مورد، نيسوم

نقش  ةردارندو درب سازديم شود،يبه اشتراك گذاشته م يشگانیو اند يمتننايب يهافرانقش
 (.Bloor & Bloor, 2004: 11)زبان در متن است  يسازمانده
که  ميابیدر تا ميدر تالش واقعبه ميکنيبه زبان نگاه م اندازچشم نیاکه ما از  يزمان

 اميپ ئةارا شکل با يمندساخت مفهوم. کننديمند مخود را ساخت اميچگونه پ شورانیگو
 يمعن کی يريگشکل به توانديم متن کی يبندصورت چگونه نکهیا ابد؛یيارتباط م

                                                            
1. ideational metafunction 

2. interpersonal metafunction 

3. textual metafunction 

4. aboutness 
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در  6امانسج مبحث که گفت توانيم جهيدرنت. نجامديب يساختار وحدت يدارا و منسجم
: ريوجود دارد نظ یيهاابزار يحصول انسجام متن ي. براگردديفرانقش مزبور طرش م

 يراب ای ميکنيم تکرار گفتار در را واژه کی که يزمان. 4يسازو آغازه 8يوستگيپ ،2تکرار
راهکار  يريکارگواقع در حال بهبه م،يکنيمعنا استفاده مهم ةواژ کیل از قب واژة به اشاره

ربط  و حروف وديق يريکارگبه ني. همچنميبه متن هست دنيانسجام بخش يتکرار برا
 متن به دنيشبخ انسجام يبرا توانيم هانیکند. در کنار ا هيمتن را توج يوستگيپ توانديم

 نیا. ندیوگ يسازآغازه آن به که کرد استفاده آغازگر گاهیجا در يعنصر يسازندیشايپ از
 با فرانقش نیا در بند ليتحل. سازديم دارنشان ارکان بيترت لحاظ به را بند مشخصاً اتفاق

 هم کنار در بخش دو نیا. شوديم انجام بخشانیپا و آغازگر يهاگاهیجا از استفاده
   (.Thompson, 2014: 146-145) دهنديم يآغازگر ساخت ليتشک

 جودو بند ساخت ليتحل در هم با مرتبط و يمواز نظام دو يمتن فرانقش بخش در 
 ساخت يگرید و دارد سروکار کهنه و نو اطالع با که است اطالع ساخت يکی دارد

 شوديم شناخته بخشانیپا و آغازگر اصطالحات همراه که است( یي)معنا يآغازگر
(Bloor & Bloor, 2004: 65) . 

 یآغازگر ساخت
به کار  بخشانیپاارکان آن به آغازگر و  کيمتن و تفک يسازمانده ليتحل يکه برا ينظام

بودند  يسانک نيشناسان مکتب پراگ نخستنام دارد. زبان يآغازگر ساخت شود،يگرفته م
را بر  يساخت آغازگر نيهمچن زين يديها هلجنبه از زبان پرداختند. پس از آن نیکه به ا

کار  به (فروتر ای فراتر سطح نه و) بندکرد و آن را در سطح  ليتحل يساس دستور نقشا
 یيمعنا قیدقا بهتر درك به نظام نیا بر يمبتن يهاليتحل رداوطور مشخص رهگرفت. به

نجش س يبرا يکرد و ابزار يانیکمک شا ندهیو فهم مقصد گو ،کالم ای نوشتار نیریز
 شوديم ببس يعنوان کرد ساخت آغازگر دیبا يکل طوربه. شدبودن متن  يعيانسجام و طب

                                                            
1. cohesion 

2. repetition 

3. conjunction 

4. thematization  
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 ,Baker) ابدیيم تيآن اهم مطالعة جهت نای از و کندجلوه  يعيو طب رشیپذقابل متن تا

2018: 140 .) 
ام ن آغازگر: بخش اول آن شوديم ميبخش تقس دو به يآغازگر ساخت در بند            

 يهر آنچه دربند باق ،جز آنبند است و به یيتدااب ةبخش درواقع همان ساز نیدارد. ا
 يدي(. از نگاه هلThompson, 2014: 147) ابدیيم تعلق بخشانیبه قلمرو پا ماند،يم

 ياميان پهم دارد؛کارکرد  اميعنوان پمتن است و در بند به ةو قل اميپ متیعز ةآغازگر نقط
ست بند ا ادآوریآغازگر  ،يريعب. به ترانديدر مورد آن سخن م سندهینو ای ندهیکه گو

(Halliday,1985: 36ِدر هر بند از پس .) ةجيکه به آن نت دیآيم بخشانیآغازگر، پا 
 نیافزوده و هرکدام از ا ،صورت بالقوه فاعل، مفعول، متمم. اگرچه بهشوديگفته م اميپ

زگر که ذاتاً آغاوجود دارند  ياما عناصر رديآغازگر بند قرار گ گاهیدر جا توانديعناصر م
و آنچه  يگیو همپا يو حروف ربط وابستگ يشرط ،يفيک ،يعطف يهاهستند مثل افزوده

 - Halliday,1985: 50) رديگيم يجا بخشانیپا قسمت در دیآيعناصر م نیا از پس

51.) 

 اطالع ساخت
 تن ازم يساخت اطالع است که به سازمانده ي،متن فرانقش بخش در ليتحل نظام نيدوم

از اطالع  يو جزئ ينيبشيپآنچه قابل نظام نیا در .نو و کهنه اشاره دارد يهالحاظ نقش
 ای یياابتد گاهیجا توانديو م رديگياطالع کهنه نام م ،و شنونده باشد ندهیمفروض گو

در جمله وجود دارند که  يرا در جمله اشغال کند. در کنار عناصر کهنه عناصر یيانتها
 کشند ويرا بر دوش م اميپ يبار اصل رایمله حضور داشته باشند؛ زدر ج دیبا لزوماً
 ای ندهیاطالع توسط گو ياز آنکه قسمت نو شياطالع نو در بند هستند. پ دهندةليتشک

هنه اطالع ک يعنی گریندارد و بخش د يشود، مخاطب نسبت به آن آگاه انيب سندهینو
ده است شناخته ش يبافت متن ای تيجمله بر اساس موقع کنندةافتیتوسط در ترشيپ
(Halliday & Hasan, 1976: 326). 

 ياطالعات ده است،نو شنو ندهیگو انيمشترك م نةيزمشياز پ يجزء که حاک نينخست 
ان بد و دانديشدن آن توسط شنونده را مفروض مشناخته ندهیکه گو کنديرا ارائه م

 ,Bakerاطالع نو رهنمون شود ) ينعیتا از آن رهگذر به سمت جزء دوم  دهديم يارجاع
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 رارق بند با تطابق در ضرورتاً نه و موارد ياريبس در ياطالع يواحدها نیا(. 159 :2018
اطالع نو و کهنه به بند محدود  حوزة انحصاراً معنا بدان ؛(Haliday, 1985: 38) رنديگيم

 ست،يد نبن اميپ کیو حسن واحد ساخت اطالع  يديطبق نظر هل ؛ به این ترتيب،شودينم
 است. يبلکه گروه نواخت

عناصر  يبرخ يساخت اطالع کهنگ در کندي( اشاره م2018) کريب طورکههمان        
 اعارج کالم نِيشيپ يرو که به بخشاست؛ ازآن صيتشخقابل شدنهمحض مشاهدبه
 يهاشکه در بخ يزيآن به چ قیطراز  ندهیکه گو است يژگیو آن يکهنگ اساساً. دهنديم
اشاره  يبه دو گروه کهنگ توانيم يصورت کل. بهکندياست، اشاره م يبافت زبان گرید

 گرها و حروفمشخص ،يشخص ریمثل ضما يدستور يهاکرد: گروه نخست شامل ابزار
 نيچن از نظرصرف. رديگيرا در برم يارجاع يهاعبارت ومو گروه د ؛است بیتعر

 از فارغ توانينم بند ياجزا گرید مورد در دارند، تعلق کهنه قلمرو به بالذات که يعناصر
 تيقعمو از متأ ر کهنه و نو اطالع تیهو که است دقت انیشا. زد قضاوت به دست بافت

 اول سطر رد که است ممکن ينوشتار متن کی در مثال، يبرا. ردیبپذ رييتغ توانديم بند
در  رو،نیازا ؛شود کهنه ياطالع به بدل بعد سطر در و باشد نو اطالع به متعلق واژه کی

 . روديبه کار م 6يابیبازرقابليمورد اطالع نو صفت غ

 اطالع ساخت با یآغازگر ساخت انیم زيتما کردن روشن
 بود راگپ مکتب راثيم که را يآغازگر ساخت که بود يشناسانزبان نينخست از يديهل
 ،داشت توجه بدان دیبا يگرآغاز ساخت مورد در که يزيچ. بازشناخت اطالع ساخت از

اصطالش برخالف ساخت اطالع کامالً  نیو شنونده است. ا ندهینسبت آن با گو
 گاهیکه کدام سازه در جا رديگيم مياست که تصم ندهیگو نیا يعنیاست  محورندهیگو

 بيا ترتب ماًيمستق ي. ساخت آغازگررديقرار گ بخشانیپا گاهیآغازگر و کدام سازه در جا
ا ساخت را ب يشناسان مکتب پراگ ساخت آغازگر. غالب زبانابدیيجمله ارتباط مارکان 

 د،اندانسته يکی کنديم بيتوص را آغازگر گاهیجا که سازوکاريعنوان اطالع به
 گفتمان ليتحل در يموارد در که دانديم مجزا ساخت دو را هاآن يديهل کهيدرحال

                                                            
1. unrecoverable 
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را در  يمتفاوت ةیرو شناسانزبان ،2وسيسيمتاز (. پس Baker, 2018: 136دارند ) 6يتالق
و  پنداشتند يکیدو اصطالش را  نیا ياگرفتند. عده شيمورد اطالع کهنه و آغازگر پ

 8زیفرا توسط گروه دو نیا(. Halliday, 2009: 219دادند ) زيدو را از هم تم نیا يگروه
ء را جز يديهل توانياساس، م نینام گرفتند. بر ا 9و جداکنندگان 4کنندگانقيتلف ،(1997)

دو نظام الزم است تا نخست  نیا انيم زیروشن شدن تما يدوم دانست. کنون برا ةدست
 .ميهرکدام داشته باش يهااز عناصر و مؤلفه يو درست قيدق بیتعر

 ابدیيارکان بند ارتباط م شیو آرا بيترت با فقطتوجه داشت که ساخت اطالع  دیبا        
ر مورد که د يگری. بخش دابدیيم تيارکان اهم نیا گاهینگاه فقط پا نیدر ا. يو نه معن

انسجام  .شوديم کیانسجام است که به ساخت اطالع متن نزد ابد،یيم تياهم يارکان متن
 انيارتباط م يو برقرارساز يونددهيندارد و در پ ياطالع يدرون واحدها يرينفوذ و تأ 

ست که ا يدر حال نی. اکنديم فایتوجه باشد، نقش البافت قاب اساسجمالت چنانچه بر 
 Halliday) رديگيعناصر درون واحد اطالع را بر عهده م انيارتباط م فةيساخت اطالع وظ

28-& Hasan, 1976: 27  .)آغازگر يجابه را 7اميپ و 1مبتدا واژة سانیدستورنو يبرخ 
 يوتمتفا داللت اصطالش نیا که اردديم اعالم يديهل اما اندکرده استفاده بخشانیپاو 

 (.Halliday,1985: 39) دارد اشاره آغازگر از نوع کی به فقط مبتدا رایز دارد

 :کننديم جدا آغازگر از را کهنه اطالع که ييهامؤلفه
 اما  ،شوديم دهيفهمارکان جمله  بيبر اساس ترت بخشانیپا-آغازگر ساختار

 .ماندير سطح بند محدود نمو د ستين گونهنیاطالع نو و کهنه ا
 يبرجستگ يدارا نو عناصر و شونديم دهيفهم نواخت اساس بر کهنه و نو اطالع 

 (.Halliday, 2009: 222) هستند ينواخت

                                                            
1. overlap 

2. Vilém Mathesius 

3. Fries 

4. combiners 

5. separators 

6. topic 

7. comment 
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 ،ست ا ندهیگو نیاست، البته ا محورشنونده کهنه اطالع و محورندهیگو آغازگر
 ندهیگو که است يزيچ آغازگر ،يعبارت به. کنديم نييرا تع هاآن يکه هردو

ه قصد دارد ب ندهیاست که گو يزياطالع کهنه چ ،اماکنديم صحبت آن بارةدر
 مخاطب منتقل کند.

 اطالع ساخت در یدارنشان 
ذهن  يخود با عناصر ياصل اميپ ةاز ارائ شيدارند تا پ لیغالباً تما شورانیازآنجاکه گو

 ياجزا يتوال ياهیپا ای نشانيگفتمان سازند، صورت ب نيشيمخاطب را متوجه عناصر پ
 يوالت کیدر  گر،یدعبارت . بهشوديصورت کهنه/نو در نظر گرفته مساخت اطالع به

سمت عناصر نو در ق نشانيب گاهیو جا شوندياز عناصر نو ذکر م شياطالع، عناصر کهنه پ
 ياجزا که داشت توجه دیبا کنيل(. Halliday,1985: 39است ) يواحد اطالع يانیپا

 اندتويم يمثال اطالع عنصر يکه برا يمدرّج هستند؛ به آن معن يميمفاه اطالع ساخت
 ياطالع یيایپو درجة توانيم اساس نیا بر و باشد ترنو یاتر کهنه گرینسبت به عنصر د

س از ساخت پ توانيم يديعالوه، طبق نظر هلکرد. به ليتحل وستاريپ يعناصر بند را بر رو
 شینما يروستايبر پ يدارنشان ةرا به لحاظ درج گریدار دنشان يهاساخت کهنه/نو نشانيب

 داد.

 (422: 4324 ،یدیساخت اطالع )مج یدارنشان .  الگوهای4 نمودار
 دارنشان نشانيب

 
 بخشاني/پاآغازگر بخشاني/پاآغازگر بخشاني/پاآغازگر بخشاني/پاآغازگر

 /کهنهکهنه /کهنهنو /نونو /نوکهنه

 نشانيساخت ب وستاريسر پ کیدر  شود،يفوق مالحظه م وستاريدر پ طورکهمانه
 يهانسبت به ساخت يباالتر يمتن از فراوان کیدر  روديکهنه/نو وجود دارد که انتظار م

هنه قرار کهنه/ک يعنیممکن  ساختِ نیترنشانيب گر،یبرخوردار باشد و در سمت د گرید
 يهااختس بيترتبه زين وستاريپ انةيم در. شوديتکرار م دارد که عموماً در متون کمتر

 برخوردارند. يشتريب يدارنشان درجة از/نو نو و/کهنه نو
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 جمله ارکان بیترت
 ،لهجم يهاسازه يخط نشيچ ای جمله ارکان بيترت مبحث که است قرن کی باًیتقر

 دارد تياهمن جهت مؤلفه از آ نیااست.  بوده يشناختزبان قاتياز تحق ياريموضوع بس
(. Baker, 2018: 135کند ) فایا متن سطح در اميپ يسازمانده در ينقش توانديم که

 عوامل يپا روديم احتمال شود،يمجا متعارف خود جابه گاهیجا از ياکه سازه يهنگام
و  ارکان جمله بيسخن گفتن از ترت هنگام. باشد انيدرم يکاربردشناخت و ياطالع

و  ينحو يهايژگیبه و یدبا ،انجامديم ياسازه يهایيجاجابهبه  هک یيسازوکارها
 ةنحو بر را يکسانی يهاتیمحدود هازبان تمامزیرا  ،هر زبان توجه داشت يشناخترده
حو زبان با ن اسيق در يمثال نحو زبان فارس يبرا ،کنندينم اعمالجمالت  يسازگان شیآرا
 يبا آزاد زبان نیا شورانیدارد و گو ياسازه یيجاجابه ثياز ح يشتريانعطاف ب يسيانگل

 . کنند يبندصورت نشاندار و نامتعارف يالگوها بر يمبتن را خود کالم تواننديم يشتريب

 ؟4غالب بیترت اي نيادیبن بیترت

 بيترت يبه عبارت .گذارنديم زیغالب تما بيبا ترت نیاديبن بيترت انيشناسان مزبان برخي
در  امااشد؛ داشته ب يشتريکثرت ب يو آمار يکه به لحاظ فراوان داننديم يبيترتغالب را 
 ,Siewierskaطرش است )قابل يگذرا و کنش جمالت در فقط نیاديبن بيمقابل ترت

ره دست دو کیها در سازه نیاديبن بياز ترت يفيبه توص ميبخواه اگر مسلماً(. 8 :1998
ها را کنار تساخ گرید ليو تحل مينیرا برگز حیواجد مفعول صر يجمالت یدبا  ميکن دايپ

 توانيوجود ندارد و نم حیمفعول صر ،يساخت اسناد رينظ یيهادر ساخت ، زیرامیبگذار
 ليتحل يبرا ن،یبنابرا .کرد يگذاربرچسب V و S، O يهابا مشخصه يزبان کرةيها در پآن

 رفت ياتینظر سراغ بهد یبا ریناگز (ناگذر چه و گذرا چهي )زبان کرةيپ کیکل جمالت 
 هستند.  يمتک ياسم يها)فعل( نسبت به وابسته هسته تيموقع بر که

 يچگونگ ،هسته تيموقع اساس برتالش کرد  که است يپژوهشگران از ينسکيپول 
و  ،زدها را روشن ساو پس اضافه هااضافهشيو پ رويو پ هیپا يهابند انيم زیارتباط و تما

ها( عبارت ةمقول کنندةنييتع يها)سازه يساختار يهاستهمشخص کند که ه نيهمچن
 دستور مفروضات بر بنا او. رنديگيقرار م يگاهیخود در چه جا يهانسبت به وابسته

                                                            
1  . dominant order 
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 را کسرعب ایخود را طرش کرد و در سطوش مختلب تقدّم هسته بر وابسته  دةیا يوابستگ
 داد: يجا ریز ةدو دست ها را درهسته زبان تيموقع يبر مبنا ي. ونمود يبررس

 ينکسيپول يبندميها در تقسدسته از زبان ني: نخستيانیپاهسته يهازبان( الب
 و «عطبنامن يانیپاهسته» يهازبانکه خود به دو گروه  رديگيم نام يانیپاهسته يهازبان
 .شوديم ميتقس «منعطب يانیپاهسته» يهازبان

 يهاانزب ،ينسکيپول يبندميها در تقساز زبان دوم دستة: يآغازهسته يهازبان(  
تن در هسته به قرار گرف شیو گرا يریپذانعطاف زانيم ينام دارند که بر مبنا يآغازهسته

 شونديم ميتقس« متفرقه»و  «يهسته آغاز» ،«يآغازکامالً هسته» ةبه سه شاخ يآغاز گاهیجا
(Polinsky, 2012: 348 - 359.) 

 جمله ارکان بیترتاطالع با  ساخت انیم ارتباط

 رتباطا در يکاربردشناخت عواملبا  ياسازه یيجاجابهعدم ای یيجاجابه علت است ممکن
 .گردد مشاهده جمله يهاسازه دمانيچ نوع در ياطالع عناصر يردپابدان معنا که  ،باشد

 نشان را جمله ارکان بيترت با اطالع ساخت ونديپ که يشواهد از يکی يدر زبان فارس
 ديتأکمطالعات ساخت اطالع به دو نوع  دراست.  6ديتأک گاهیرفتار سازه در جا دهد،يم

 گر،یجمله است و د نشانيب ديتأککه  ياطالع ديتأک ،نخست :شوديدر جمله اشاره م
(. 68: 6866 ،يو صادق ي)درز شوديهمراه م يبرجستگ يژگیکه با و يتقابل ديتأک

 يتگبرجس يژگیو واجد و يتقابل ديبا تأک یيهاسازه هک کنديم حیتصرمهند راسخ
 ياسازه تواندينم ينحو قلب ندایفراما  ،شوند جاجابه يقلب نحو ندایفرتحت  تواننديم

 :ديمثال توجه کن نیا به. (3 - 1: 6838) کند جاجابه ياطالع ديتأک گاهیجا از را
 ؟يکرد پارك کجا را نيماش( الب

 .کردم پارك نگيپارک در را نيماش(  
 .کردم پارك را نيماش نگيپارک در( ج

 دوممثال  رد است،به فعل  کینزد ةبر ساز يدر زبان فارس ياصل ديتأک آنکه بر نظر
 شنيچ رونيجمله قرار گرفته و از هم ياطالع ديتأک گاهیدر جا «نگيدر پارک» ةساز

« ج»به مثال  ينگاه اباما  ؛رسدينظر مبه يعيطب يلحاظ اطالعدوم به جملة يسازگان

                                                            
1. Focus 
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 زدهبرهم ار جمله ياطالع ساخت نیآغاز گاهیمزبور به جا ةساز ندشدنیشايپکه  ميابیيدرم
ز کالم ا يعناصر روديانتظار م يکل طوربه يجمالت فارس يسازگان شیآرا بارةدر .است
 يهایيجاجابهو درمقابل،  شوند مقلو  شتريب کنند،يم يبندصورت را نو اطالعکه 
 به این ترتيب .(6868 مهند،و راسخ اسونديعناصر کهنه کمتر مشاهده شود )ق در ياسازه

 يبا الگو سازه بيترت دارنشان يهاالگو انيما در پژوهش حاضر آن است که م فرض
نو/نو  يالگوها يو در قلمرو اطالع شود برقرار يترکم انطباق/کهنه کهنه دارنشان ياطالع

 مقلو  باالتر باشد.   يهازهو نو/کهنه بسامد سا

 پژوهش روش
 ششهش پژو نیشده است. در ا انجام ياکتابخانه روش به يليتحل-يفيپژوهش توص نیا

 ،هیريرسالة قش ،يهقيب خیتار ،المحجو  کشبشامل   يهجر پنجم قرن از منثور ا ر
 و اطالعخت به لحاظ سا يو بررس ليمنظور تحلبه یينامة عالدانشو  نامهقابوس، ميالتفه

جملة ساده  6288جملة ساده و مجموعاً  288. از هرکدام ندشد انتخا  جمله ارکان بيترت
 دمانيچ بر تارنوش مختلب يهاسبک ريتأ  به باتوجه. شد يبررساخذ و  يبه صورت تصادف

( انهيوفو ص ،رانهيدب ،ياز سه سبک متفاوت )علم يمتون که بود آن بر تالش جمله، ارکان
افزار اکسل شدند و در چند وارد نرم شده،ادیجمالت مأخوذ از متون  تمام. وندش انتخا 
 ياجزا نیعناوو سپس با  جمله، ياصل يهاسازه ينحو يهانقش ياسامابتدا با  مرحله

. الزم به ذکر است که انتخا  شدند يگذارو ساخت اطالع برچسب يساخت آغازگر
 دربارة وتقضا و گرفت انجام يفارس يتور سنتمتون دس يبر مبنا ينحو يهانقش نیواعن

. در بخش ترفیصورت پذ يو شمّ زبان يعناصر متن، بر اساس بافت متن ينوبودن و کهنگ
ر هر ارکان جمله د بيمختلب ساخت اطالع و ترت يالگوها يفراوان ها،داده ليوتحلهیتجز

 يوهابا الگ يجمالت انيم در که شد عنوان تیدرنهامحاسبه شد و  کرهيو در کل پ کتا 
 ارکان جمله مالحظه شده است.  یيجادار، تا چه اندازه جابهنشان ياطالع

 ارکان جمله بیبه لحاظ ترت هاداده يبررس
 يالگوها يررسابتدا به ب ،ارکان جمله در متون منثور قرن پنجم نیاديبن بيترت يمعرف منظوربه

 جمالت امتم در هسته گاهیجا از يفيصتو سپسو  میپردازيم گذرا جمالت در سازه بيترت
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 يجمله گذرا و دارا 268مأخوذ   ةساد جملة 6288 مجموع از. داد ميخواه دست به کرهيپ
 يجمله الگو 273فعل گذرا،  يدارا ةجمل 268از مجموع  6جدول  طبقبودند.  حیمفعول صر

درصد( با  9جمله ) 68 فقطو  دهندينشان م را( SOVفعل )-مفعول-فاعل يسازگان بيترت
 SVO يالگوها بي، به ترتSOV ي. پس از الگوخورديبه چشم م گرید يسازگان يالگوها

با دو مورد  OVSصدم درصد( و  46با پنج مورد ) OSVدرصد(،  صدم 98با شش مورد )
دوره  نیادينب بيبا ترت سهیاند که در مقارا داشته يفراوان زانيم نیشتريصدم درصد( ب 67)
 نکتة و نشدند دهید هم بار کی يحت VSOو  VOS يالگوها. ندینمايم زيناچ SOV يعنی

 جهينت نيچن اساس نیا بر. است هاآن نیآغاز گاهیجا در فعل گرفتن قرارجالب توجه 
فعل -فعولم-فاعل پنجم قرن نثر متون در نشانيب يسازگان بيترت يالگو که میريگيم
(SOV )توانيم يآمار يهاافتهی. بر طبق شونديم يدار تلقنشان گرید يو الگوها است 

 است.  9به  69دار، به نشان نشانيب يگفت که نسبت درصد جمالت گذرا

 قرن منثورمأخوذ از متون  گذرای در جمالت ترتیب سازه یشش الگو يدرصد فراوان. 4 جدول
 پنجم

سازه بیترت یالگوها  درصد 

فعل-مفعول-فاعل  91 

مفعول-فعل-فاعل  5 

فعل-فاعل-مفعول  5 

فاعل-فعل-مفعول  5 

مفعول-فاعل-فعل  1 

فاعل-مفعول-فعل  1 

 دهد:نمودار زیر درصد فراواني الگوهاي مختلب ترتيب ارکان اصلي جمله را نشان مي
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 هسته تیموقع لحاظبه دارنشان به نشانيب جمالت نسبت. 8نمودار 

 

ت تمام جمال ميو بخواه مينکن محدود حیمفعول صر يجمالت دارا بهنگاه خود را  اگر
 مؤلفةد را بر خو ليتحل انيبنید با ،نمایيم يابیارزارکان جمله  بيرا به لحاظ ترت کرهيپ

 حیفعول صرم کرهيپ نیاز جمالت ا ياري. ازآنجاکه در تعداد بسميهسته استوار کن تيموقع
. برد کار به ارگذريغجمالت  بيتوص يبراهمچنان  را SOV عنوان توانيوجود ندارد، نم

ارائه  يگرید يبندميفعل )هسته( در جمله تقس گاهیجا يبر مبنا تا شودمي تالش بنابراین
 تواننديمتفاوت م يهادر ساخت فعل از ريغ به ينحو ياصل يهانقش نگاه نوع نیا در. کرد

 ح،یفاعل، مفعول صر يحاو يهاسازه ،اساس نیشوند. بر ا يهسته تلق يهاعنوان وابستهبه
اخت و آن هنگام س شونديفعل محسو  م يهاو مسند وابسته هيمسندال ح،یرصريمفعول غ

 جمله 6288 يررسبشوند.  ندیپسا يريبه تعب ای ابندی ريکه بر فعل تأخ سازنديم نشانيرا ب
 قرار يانیپا گاهیجا در فعل جمله 11 در فقطکه  دهديپژوهش نشان م نیا يزبان کرةيپ در

، اندامدهين حسا  به هاافزوده و يراصليغ يهانقش مورد نیا در مشخصاً البته .است نگرفته
 ارقام نیا به ينگاه با. کرديم دايپ شیافزا 688دار به صورت تعداد جمالت نشان نیا در

 ؛است اندك اريبس پنجم قرن نثر متون در يآغاز گاهیجا در فعل وقوع بسامد ميابیيدرم
 قرن ششم و هفتم متفاوت يعنی يآمار در مورد دو قرن بعد نیه اک رسديالبته به نظر م

 توجهقابل ةداشته باشند. نکت يآغاز گاهیحرکت به جا يبرا يشتريب يباشد و افعال آزاد

جمالت بي نشان

19.54%

نشان داری فرعي

1.31%

هسته مياني

1.31%

هسته آغازی  

1.57%

نشان داری اصلي

1.46%
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 «شافتندی»به افعال  توانيمثال م يوجود دارد. برا يمفعول 6يهابستيپ بارةدر زين يگرید
فاعل )محذوف( و مفعول قرار  نيجمله و ماب يانيم گاهیاشاره کرد که در جا« نکنندش»و 

 ها افزوده شده است. ازآنجاکه دربه آن بستيصورت پبه حیصر يهااند و مفعولگرفته
 يموارد کم نیعنوان کرد که قضاوت در ا توانيم ،ندارد وجود 2يبستشيصورت پ يفارس

 بهره 8بستواژه ئتيه در مفعولبخواهد از  ندهیگو ای سندهیاگر نو رایاست، ز دهيچيپ
 .است مجبور آن ندکردنیپسا به اساساً رد،يبگ

. دهديم نشانهسته  تيلحاظ موقع به رادار به نشان نشانينسبت جمالت ب 2جدول         
درصد  36معادل  6878 کرهيکل پ نشانِيتعداد جمالت ب شوديم مالحظه طورکههمان

 از مراد که است ذکر به الزم درصد. 66معادل  688دار بوده است و تعداد جمالت نشان
ت. جمله )فعل( اس هستة برها( )افزوده يراصليغ يهاسازه ندشدنیپسا «يفرع يدارنشان»

 سازة لهجم نیا در«. فرستاده است او را از سمرقند يزن» :ديکن دقت هجملاین مثال به  يبرا
بر  دیآيحسا  م به مکان افزودة ای مکان ديق يکه به لحاظ نحو« از سمرقند» يراصليغ

 . است افتهی ريتأخ« فرستاده است» يعنیفعل جمله 

 اطالع ساخت لحاظ به هاداده يبررس
ت تا حال نیترنشانياز ب تیساخت اطالع درنها يالگوها شدعنوان  ترشيپ طور کههمان
( 4؛ کهنه/ نو( 8 ؛نو/ نو( 2؛ نو/ کهنه( 6 :شونديم ميتقس ریز دستة چهار به نیدارترنشان
 .کهنه/ کهنه

 يدر ساخت آغازگر بخشانیکه با آغازگر و پا شوديم دهید گاهیالگوها دو جا نیدر ا    
ان آن مشخصاً مقصودم م،يکنيصحبت م نوکهنه/ ياز الگو کهيزمان پس، .شوديمنطبق م

و  سندهینو انياند، از دانش مشترك مآغازگر قرار گرفته گاهیکه در جا ياست که عناصر
نو  اطالع يحاو بخشانیپا گاهیعناصر موجود در جا نيو همچن کننديم تیخواننده حکا

 متن هستند. ياصل اميو پ
ت فارغ از باف توانيارکان جمله را غالباً م بيترت يو الگو يساخت آغازگر ياجزا       

ع اطال عیزتو ةصورت مجزا مشخص ساخت اما ازآنجاکه نحوجمالت به يمتن و با بررس
                                                            
1. enclicit 

2. proclicit 

3. clitic  
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بسته به متن وا ةاطالع نو و کهن صيتشخ کند،يم نييبافت تع تيو موقع يدر متن را راو
 ردیبپذ رييغت توانديبند م تياطالع نو و کهنه متأ ر از موقع تیهو ،يبافت است؛ به عبارت

(Baker, 2018: 159برا .)کیممکن است در سطر اول  يمتن نوشتار کیمثال در  ي 
مالت ج يبررس  کهنه شود. يه اطالع نو باشد و در سطر بعد بدل به اطالعواژه متعلق ب

ساخت اطالع،  يمورد الگو 6816، در جمله 6288 انيپژوهش نشان داد که از م نیا کرةيپ
ساخت اطالع  گرید يمورد الگوها 642کهنه/ نو بوده است و در  يعنی نشانيب ةگون

 : مشاهده شده است

 يزبان کرةیجمالت پ انیدار ساخت اطالع در منشان یاز الگوها كيهر  ي. درصد فراوان8 جدول
اطالع ساخت یالگوها  درصد 

/نوکهنه  11 
/نونو  9 

/کهنهنو  3 
/کهنهکهنه  1333 

 ساخت اطالع یداربا نشان يسازگان یدارنشان رابطة
 27ر د که دهديمتون نثر قرن پنجم نشان م کرةيجمالت پ يشده بر روانجام يهايبررس

 بوده برقرارساخت اطالع مطابقت  يدارو نشان يسازگان يدارنشان انيدرصد موارد م
درصد  27دار بودند در نشان ياطالع لحاظکه به  یيهابند انيمعنا که در م نیا به است؛

 نيکه از ب دیآيم شيپ پرسش نیارکان جمله مشاهده شده است. حال ا یيجاموارد جابه
مطابقت صورت گرفته، چند  ياطالع يدارو نشان يسازگان يدارنشان نايکه م يموارد

 ياطالع يالگو ينو/ نو و چند درصد دارا ياطالع يالگوها يدرصد جمالت دارا
لحاظ نو/ نو به يبا الگو درصدِ جمالتِ 76 هايبررساند. طبق کهنه/کهنه و نو/کهنه بوده

 ليدرصد تقل 61مقدار به  نینو/کهنه ا يالگو با و در جمالتِ ،انددار بودهنشان يسازگان
ارکان رخ داده  یيجاکهنه/کهنه در پنج درصد موارد جابه يبا الگو در جمالتِ .ابدیيم

 امکان شتريب نو اطالع يحاو يهاسازه که گذارديم صحه فرض نیا بر آمار نیا است.
 . ابندیيم یيجاجابه
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 هاافتهي لیتحل و پژوهش یهاپرسش به پاسخ
 مطرش شد: نيارکان جمله اختصاص داشت و چن نیاديبن بيبه ترت پژوهش نخست پرسش
 است؟ کدامارکان جمله در متون نثر قرن پنجم  نیاديبن بيترت .6

-درصدِ جمالت ساخت فاعل 69 کرهيپ يگذرا جملة 268 نيب ازاشاره شد  شتريپ چنانچه
 بيترت عنوانرا به يسازگان يگوال نیا دیبا پس،. دادندي( را نشان مSOVفعل )-مفعول

 يگوهاال بيترتبه آنکرد. پس از  يارکان جمله در متون نثر قرن پنجم معرف نیاديبن
SVO، OSV، OVS، VOS  وVSO يتوجه است که دو الگو انی. شارنديگيقرار م 

 مالحظه نشده است. يزبان کرةيپ جمالت در هم بار کی يحت يانیپا
 توانديم زيهسته ن گاهیاز منظر جا را ارکان بيترت شده ئهارا ينظر مالحظات بنابه

ان داد که در نش پژوهش يهاافتهی. کرد ليتحلرا  يزبان کرةيجمالت پ ةيکلو  بررسي نمود
درصد موارد  66است و در حدوداً  آمدهجمله  يانیپا گاهیهسته در جا موارداز درصد  36

فت گ توانياساس م نی. بر اشوديحظه مهسته مال تيبه لحاظ موقع يسازگان يدارنشان
 است. يانیپاهسته نشانيب حالت رجمالت متون نثر قرن پنجم د يالگو

 نيحا ام نبود، يراصليغ ارکان یيجاجابه يبررسقصد  ي پژوهشابتدادر  گرچها
ان داد نش هايبررس است. توجهقابل هاافزوده يندیپسا زانيمآشکار شد که ها داده مشاهدة

 یيابتدا تيهسته در موقع يريقرارگ زانيافزوده در متون قرن پنجم با م يندیپسا زانيه مک
  .دهديم ليرا تشک کرهيو حدوداً پنج درصد پ کنديم يجمله برابر يانيو م

 :مربوط بوددار نشان ياطالع يهاتعداد ساخت بهدوم  پرسش

 متون در ار بسامد نیرشتيب اطالع ساخت دارنشان يالگوها از کیکدام بيترت به .2
 دارند؟ پنجم قرن نثر

ساخت اطالع  يالگو يدارا شدهيبررس جمالت درصد 33 حاضر پژوهش در آمار گواه به
 يالگو نیترنشانيالگو، ب نیا رفتيانتظار م طورکههمان بيترت نیو بد ،اندکهنه/ نو بوده

 يدارنشان وستاريپ در آنپژوهش است. پس از  يزبان کرةيپ جمالتساخت اطالع در 
 /کهنه قرار گرفتند. کهنه و کهنه/نو نو،/ نو يالگوها بيترتبه ،اطالع ساخت
 شارها اطالع ساخت يدارنشان با جمله ارکان بيترت يدارنشان مطابقت بهسوم  پرسش
 :داشت
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 هچ تا دارندنشان اطالع ساخت لحاظ به که پنجم قرن نثر متون از يجمالت در .8
 شود؟يم مالحظه جمله ارکان يیجاجابه اندازه

 .است گرفته شکل مطابقت نیا موارداز درصد  27 در فقطمشخص شد که  هايبررس طبق
 ياهبياند با همان ترتدار بودهکه از نظر ساخت اطالع نشان يدرصد موارد جمالت 78در 

ها هساز نشيدر چ رييفعل بدون تغ-مسند-هيفعل و مسند ال-مفعول-فعل، فاعل-غالب فاعل
 يالعاط زةيانگ با ياندک موارد در ياسازه يهایيجاجابه گرید يانيببهاند. مشاهده شده

 يبکنقش عوامل س توانيها مسازه ريو تأخ میعلل تقد افتنی يصورت گرفته است و برا
 تر دانست. را پررنگ
 رينظ يوننسبتاً  ابت مت يسازگان شیگرآراید ةنکتپژوهش،  ياصل جیکنار نتا در

 رفتيگمان م يسنت شناسانسبک از ياريبس يآرا به توجه بابود.  نامهقابوسو  يهقيب خیتار
 ياصل يهاسازه یيجاجابه ،يشناختیيبایز و يبالغ ةجنب وجود دليلبه  رانهيکه در متون دب

 يهقيب خیتارمأخوذ از  جملة 288 انيدر م هايبررس طبق يول ،شود دهید دفعات به جمله
انتظار پژوهش  خالف شده است. بر دهیهسته د تيدار به لحاظ موقعنشان جملة 69 فقط

. ستا ترنیيهم پا يسازه در متون علم بيترت يدارنشان آمار با اسيق در يحت آمار نیا
 سازه بيتتر نشاندار يمتون بر الگوها گریاز جمالت د شيب انهيصوف متونجمالت  البته

 گفتار به انهيصوف متونزبان  يکیموضوع را نزد نیاز علل ا يکیبتوان  دیانطباق داشتند. شا
 وةيکه بسته به موضوع نگارش، ش بيان نمود دیبا اطالع اما در قلمرو ساخت ،کرد عنوان

 کند و رييتغ توانديساخت اطالع م يدارنشان زانيم ياو دوره يسبک شخص ،یيروا
 ممکن است که منجر به خلق يلفظ نةیقر به حذف رينظ یيابزارها از استفاده نيچنهم

 شود.  کهنهنو/ يدارنشان يبا الگو يجمالت

 یریگجهینت
 اريبس ياهکريپ ازمندين پنجم قرن در زبان ينحو ساخت و يسبک تيوضعبارة در قضاوت

صدور حکم  يبرا يترقيدق يمطالعات آمار یدبا و است حاضر پژوهش از تربزرگ
 حيتوض و نييتب ةيداع مشخصاً پژوهش نیا. رديگ انجام رهدو نیادر رفتار جمالت  رامونيپ

 يآمار يهاافتهیکه با اتکا به  ستيآن ن يدوره را ندارد و در پ نیزبان در ا يساخت نحو
ر از مختص يفيتوص کوشديم کهبل ؛صادر کند يدوره حکم نیا ينحو ةرد بارةخود در
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 پژوهش يهاافتهیالع ارائه دهد. ساخت اط يدارو نشان ياصل يهاسازه یيجاجابه زانيم
 دوره نیادر جمالت  يریپذانعطاف زانيم بارةدر توانينم يسادگبه که دهديم نشان

 لحاظ هب دارنشان جمالت تعداد يسنت شناسانسبک از ياريبس يآرا خالف بر و راند سخن
 به اعتقاد هک سانیاز دستورنو يارينظر بس خالف بر نيهمچن. ستين فراوان هسته تيموقع

 ندرتبه فعل نندشدیشايبر ساخت متون قرن پنجم داشتند، موارد پ هيّفعل جملة ساخت ريتأ 
 ياافزوده ایقرار گرفته بود  يانيم گاهیفعل در جا دارنشان يهاساخت در غالباً و شد مشاهده

 و يناختشيیبایز عناصر حضور رفِصِ به توانينم رسديبود. به نظر م افتهی ريبر آن تأخ
و  يهقيب خیتار رينظ یيهامتن رانه،يو دب انهينگارندگان متون منش ترشيب عمل يآزاد

 کرد. اگرچه بيدار توصنشان يسازگان يبا الگوها يرا سرشار از جمالت نامهقابوس
 مؤلفان و مچهار قرن مترجمان خالف بر يو عنصرالمعال يهقيچون ابوالفضل ب يسندگانینو

در متن  يو عناصر بالغ يسبک شخص يهانامنعطب قرن پنجم از مؤلفهو  يکيمکان متون
که  انهياستاندارد در نگارش منش یيالگوها از همچنان رسدياما به نظر م ،اندخود بهره برده

 يرويپ داشت، وجود يسلجوق و يغزنو يدربارها رانيدب نزد يشفاه يهاهبه صورت آموز
 يترمرنگک حضور انهيصوف کتب سندگانینو آ ار در مسلماً یيالگوها نيچن. کردنديم

استفاده از  انزيدر م يزبان فارس يگفتار گونة به انهيصوف متون يکینزد احتماالً و داشت
 .دار ا رگذار بوده استنشان يهاسازه
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هاي اميرکبير، کتاب: تهران. يفارس نثر تطور خیتار ،ای ي،شناسسبک(. 6888. )يتقمحمد بهار،
 .پرستو

 .خواجو: تهران. يغن و اضيف اهتمام به. يهقيب خیتار(. 6878. )محمدبن حسين ،يهقيب
 و یيارتقا ساخت در یيآوا و ينحو يهايهمبستگ نييتع(. 6866) ديوح ،يادقو ص  يعل ،يدرز

 .دانشگاه تهران: تهرانویراستار فرشاد رضوان. . يفارس زبان در يمبتداساز
. يکاربردشناخت-يکالم دگاهید از يفارس زبان يهاسازه بيترت(. 6864. )نينازن ،یيطباطبا
 . ئيطباطبا مهعال دانشگاه. ارشديکارشناس ةنامانیپا

: تهران يسي.نف يدسع با مقدمه و حواشي .نامهقابوس(. 6847. )بن اسکندري، کيکاووسعنصرالمعال
 .يفروغ
 ودمنهلهيکل متن دو در جمله ياطالع ساخت بر ينحو قلب ريتأ (. 6868فاطمه. ) ن،يزجید کشاورز

 .ياسالم آزاد دانشگاه. ارشديکارشناس ةنامانیپا. يهقيب خیتار و
مند و نظام يدر چارچو  دستور نقشگرا يساخت اطالع در زبان فارس»(. 6868ستاره. ) ،يديمج

 .283-638 (:7) 7س  ،نامه نامة فرهنگستان: ویژهدستور. « دستور نقش و ارجاع
ي انریا يزبانشناس يهاپژوهش ،«يدر فارس يقلب نحو يرفتار کالم»(. 6838محمد. ) مهند،راسخ
اه مهند. همدان: دانشگزاده و محمد راسخ، به کوشش اميد طبيبتر یداهلل  مرهنامة دکجشن: 2

 .661-19بوعلي سينا: 
کوتاه  يدر قلب نحو يعوامل نقش ري أت اديبن کرهيپ يبررس»(. 6868. )میمر اسوند،يق وتتتتتتتتتتتتت 

 .663-618 :(2) 64س ، نامه فرهنگستان «.يفارس
 ةنامانی. پاکالم و ساخت اطالع در متون نثر قرن هفتم يجزاا بيترت(. 6866حسام. ) ،ينينگ

 .ئيارشد. دانشگاه عالمه طباطبايکارشناس
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