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Abstract  
Functional Discourse Grammar presented by Hengveld and Mackenzei (2008) as 

one of the newest Functional Grammar. This theory is mainly based on Dick’s 

Functional Grammar (1970s). According to Dick, every perfect Grammar should 

have Pragmatic, Psychological and Typological adequacy. FDG considers a top-

down procedures for making speech for the sake of psychological adequacy. For 

acquiring Pragmatic adequacy, Speech act is considered as the basic element of 

studying in this approach. Furthermore, In FDG, language is studied in four 

separated levels in a top-down manner. The order of levels reveals the governing 

notion of functional and pragmatic units on formal and syntactic ones. 

Furthermore, FDG introduces a new approach for constituent order which has 84 

positions in contrast to Greenberg (1963) 6 positions theory. In this paper, the 

general principles of FDG and different steps for making speech act is presented 

by giving Persian examples. Alongside this presentation, some typological 

behavior of Persian based on FDG and analyzing some Persian grammatical and 

discoursal phenomenon are discussed.   
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  شناختيرده نقشي؛ شواهدیدستور گفتماني هایي ازجنبه
 از زبان فارسي

    حامد موالیی کوهبنانی 
صر )عج( رفسنجان، رفسنجان، ناسی، دانشگاه ولی عشاستادیار گروه زبان

 ایران
  

 انشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانناسی، دشدانشیار گروه زبان زاده علی علی
  

 فردوسی مشهد، مشهد، ایرانناسی، دانشگاه شگروه زباندانشیار  شهال شریفی 

  چکیده
 ،مشترک است (1970) گراي دایککه در بسياري از فرضيات خود با دستور نقش، «نقشيدستور گفتماني»

که قادر  ،عقيده داشت که هر الگوي دستوري معرفي شد. دایک از جانب هنگولد و مکنزي ،2008در سال 
. دستور استکامل  دستوريدست یابد،  يختي و کاربردشناختشناشناختي، روانرده ژ کفایتوباشد به سط

پایين صورت باالبهشناختي، فرایند توليد گفتار را بهدستيابي به کفایت روان منظوربه ،نقشيگفتماني
لعه معرفي گفتمان را واحد اصلي مطاکنشبه کفایت کاربردشناختي،  يابيمنظور دستبه ،کنددهي ميسازمان

که واحدهاي کاربردي و معنایي )نقش( بر  کندطراحي مي ايبه گونهرا ژ زباني وکند و ترتيب سطمي
 84 ، نيز شناختيمنظور دستيابي به کفایت ردهنحوي و واجي )صورت( حاکميت دارند. بهواحدهاي صرفي

ویژۀ خود در سطح  راساس نقشه است. در این نظریه، واحدهاي زباني بمعرفي شداي الگوي ترتيب سازه
وارد مرحلة رمزگذاري در دو  ،و سپس شوندميدر سطح بازنمودي توليد  بينافردي و براساس طبقة معنایي

دنبال به ،شوند. در این پژوهش، ضمن معرفي اصول کلي این نظریة دستورينحوي و واجي ميسطح صرفي
در خالل آن،  تا ارائه دهيمهاي فارسي دستور را با مثال در این گفتمانکنشآن خواهيم بود تا نحوۀ توليد 

 ي گفتماني و دستوري فارسي نمایان شود. هاهاي این دستور در جهت تبيين تعدادي از پدیدهکارایي

  کفایت  ، یختشااانا کفایت روان   ،شاااناختی کفایت رده   ،نقشااایدساااتور گفتمانی  ها: کلیدواژه 

 .یختکاربردشنا
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 مقدمه . 1

 3دایک 2گراياي از دستور نقششدهتحت عنوان نمونة اصالژ 1«د.گ.ن»جرقة نخستين 
زده شد.  4( از جانب کيس هنگولد2000گرا )( در نهمين کنفرانس دستور نقش1987)

هاي گفتماني بر داد که هنگولد به تأثير ویژگينشان مي« گفتمان»شدن اصطالژ اضافه
جنبة کفایت کاربردشناختي، گرچه دایک  از هاي زباني توجه ویژه کرده است.صورت

تحليل ساخت دروني  براما تمرکز اصلي وي  ،به اهميت مطالعة گفتمان اشاره کرده بود
جایگزین  ،عنوان واحد اصلي مطالعة زبانبه ،را 5گفتمانکنش« د.گ.ن»جمالت بود. 

 ،ند نيست( عقيده دارند واحد اساسي گفتمان ب24: 2008) 6هنگولد و مکنزي .جمله کرد
تر از بند نقش تر یا کوچکهایي بزرگتوان یافت که سازهچراکه موارد زیادي را مي

شناختي به کفایت روان يابيمنظور دستبه« د.گ.ن»کاملي در برقراري ارتباط دارند. 
، توليد واحدهاي اساسنیرا براي بررسي زبان در نظر گرفت. برا پایينسازماندهي باالبه

 ،شودارتباطي آغاز و به رمزگذاري دستوري و واجي اطالعات ختم مي زباني از نيت
گيرند. را نقطة آغاز توليد در نظر مي 7هاي دستوري واژگاناکثر نظریه کهيدرحال

سه  ،«فعل»و  «مفعول»، «فاعل»بودن اصطالحات شمولبا تردید در جهان«  د.گ.ن»
را جایگزین آنها کرد تا از این طریق و با  «محمول»و « پذیرکنش» ،«کنشگر»اصطالژ 

در ها در دسترس باشد. الگو براي ترتيب سازه 84 ،نحوي جدیدهاي صرفيارائة قالب
گفتمان در کنشاین پژوهش، قصد داریم تا انگارۀ اصلي و همچنين مراحل توليد 

ن دستور شناختي فارسي براساس ایهاي ردهرا شرژ دهيم و به برخي ویژگي« د.گ.ن»
گفتمان براساس اصول این دستور در چهار سطح کنشتوليد  کهیيازآنجا. 8اشاره کنيم

                                                           
 .است «نقشيدستور گفتماني»اي براي واژهکوتاه «د.گ.ن». 1

2. Functional Grammar 

3. Dik, S. C. 

4. Hengeveld, K. 

5. discourse act 

6. Mackenzie, L.  

7. lexicon 

موارد  ،سعي شده تا در این اثر ،حالنپذیر نيست؛ باایدر قالب یک مقاله امکان دستوري قطعاً ۀمعرفي کامل هر انگار. 8

 د.شوفرد این دستور در قالب مثال هایي از زبان فارسي ارائه اصلي و منحصربه
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هاي این پذیرد، سعي شده در هر سطح و هر مرحله، به کارایيو طي مراحلي صورت مي
 هاي فارسي اشاره شود. دستور در تبيين برخي ویژگي

 . مباني نظری2
هاي ارائه خواهد شد تا بتوان در بخش« د.گ.ن»سي در این بخش مطالبي دربارۀ اصول اسا

براي  ،«د.گ.ن» هاي زبان فارسي را براساس این نظریه مورد سنجش قرار داد.بعدي، ویژگي
 را مدنظر قرار داده است. ينظریة تعامل کالم ختي،شنادستيابي به کفایت روان

 «تعامل کالمي ۀنظری»انگارۀ . 1ـ2

و  4، بافتي3بخش مفهومي است که با سه 2نظریة تعامل کالمي 1بخش دستوري« د.گ.ن»
 6توليد طبيعي گفتار ليولت الگوياز « د.گ.ن»اساس، در ارتباط است. براین 5داديبرون

، 7سازم، توليد گفتار سه بخش اصلي مفهو(1989کند. براساس نظریة ليولت )پيروي مي
هاي مفهومي، دستوري و توليدي بخش ،شود. درواقعرا شامل مي 9و توليدکننده 8سازنده

ساز، سازنده و نوعي الگوبرداري از سه بخش اصلي مفهوم ،ترتيببه ،نظریة تعامل کالمي
نيز به سه بخش نظریة  را . هنگولد و مکنزي بخش بافتياستتوليدکننده در نظریة ليولت 

بودن یابد و ماهيت دستوريتا ميزان توجه به عوامل نقشي زبان افزایش اند کردهليولت اضافه 
 را نشان دهند.  «د.گ.ن»

 ،دیگرعبارتبه دارد؛دستوري قرار  که پيش از بخشاست محرکي ي بخش مفهومي نيرو
عنوان بازنمودي به ،این نيت ارتباطي .نيت ارتباطي استبراي توليد هر واحد زباني نياز به 

ليد واحدهاي زباني است که در همان نيروي محرک براي تو ،غيرزباني( يرهني )و ماهيت
گفتارهاي با کنش رابطه هاي بخش مفهومي درگيرد. یکي از نقشبخش مفهومي شکل مي

 ,Hengeveld & Mackenzie) شودمشخص مي غيرمستقيم و پدیدۀ استلزام معنایي

                                                           
1. grammatical component 

2. verbal interaction 

3. conceptual component 

4. contextual component 

5. output component 

6. Levelt, W. 

7. conceptualizer 

8. formulator 

9. articulator 
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یي از قبيل هاتواند واکنشمي« اینجا هوا خيلي سرد است»جملة  ،مثالعنوانبه(. 2008
 در پي داشته باشد: ت زیر راجمال
 .بله، هوا خيلي سرد است الف(( 1

 .کنمب( االن بخاري را روشن مي
 پ( پس داخل ماشين منتظرم.

توان نتيجه گفتمان غيرمستقيم است، ميکنشاي از به این مثال که نمونه توجه با ،بنابراین
گوینده بدون استفاده از ابزارهاي زباني انتظار دارد که  )پ(،و  )ب(هاي گرفت که در پاسخ

 مخاطب قصد و نيت ارتباطي را درک کند.

بخش بافتي حاوي اطالعاتي درمورد موقعيت رخداد هر واحد زباني و همچنين روابط 
 با(.  ,2008Hengeveld & Mackenzie)است  آن 1کنندگاناجتماعي ميان شرکت

طبيعي است که بافت زباني  ،داندزبان را ابزار برقراري ارتباط مي« د.گ.ن» به اینکه توجه
عامل ارتباط  ينوعهاي مرتبط با بافت ارتباطي که بهجنبه ،نینيز مدنظر قرار گيرد؛ بنابرا

سطوژ  ريتأثت بين بخش دستوري و حافظه هستند در این بخش قرار دارند. بخش بافتي تح
و رمزگذاري تأثير  بنديصورت يهااتيعمل بر ،ارد و در مقابلقرار د« د.گ.ن»چهارگانة 

 گذارد. مي
و رمزگذاري  بنديصورت هايداد خود را از سازوکار عملياتدرون ،داديبخش برون

گيرد قرار مي 2داد بخش دستوري در این بخش تحت عمل فرایند توليدکند. بروندریافت مي
، یا عالمت ي وبه سه شکل آکوستيک، نوشتار ،ازبه فراخور ني ،و اطالعات دستوري را

  کند.هاي گفتاري، نوشتاري و زبان اشاره تبدیل ميدر گونه ،ترتيببه

 
  

                                                           
1. participants 

2. articulation 
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 نظریۀ تعامل کالمي انگارۀدر « د.گ.ن» ۀانگار .1شکل 

 
 (Hengeveld & Mackenzie, 2008.) 

 «د.گ.ن»انگارۀ . 2ـ2
تشکيل شده  و سطوژ تحليل 1اوليه وادها، معملياتاز سه قسمت « د.گ.ن»انگارۀ اصلي 
 ،سياهي هستند که اطالع چنداني از ساخت دروني آنها نداریمها شبيه جعبهاست. عمليات

کنند. بخش دستوري داراي داد خاصي را توليد ميدادي را دریافت و برونبلکه تنها درون
ي ساخت سنگ بنامواد اوليه نيز  .استو رمزگذاري بندي صورتدو نوع عمليات 

 (:Hengeveld & Mackenzie, 2008شوند )ها محسوب ميگفتمانکنش
شوند که ترکيب احتمالي عناصر مي 3هاو قالب 2هامواد ساختاري: این مواد شامل قاب .1

 دهند. در هر سطحي را نشان مي

                                                           
1. primitives 

2. frame 

3. template 
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عمليات  دهند. درمواد عنصري: این مواد عناصر زباني هر سطحي را نشان مي .2
شوند که دربرگيرندۀ تمام عناصر بندي، این عناصر شامل واژگان رهني ميصورت

 منظور ارتباط موفق با یکدیگر، در رهن دارند. معناداري است که گویندگان زبان، به
هاي هر سطحي( را : عملگرها اطالعات دستوري هر سطحي )و همچنين الیه1عملگرها .3

بندي، عملگرهاي کاربردي و معنایي وجود يات صورتدهند. در مرحلة عملنمایش مي
 دارند. 

هاي زباني است. هر الیه یک هستة داراي چهار سطح مجزا اما مرتبط در تحليل« د.گ.ن»
. نقش واحدها در هر الیه دارد ،فگريیعني نقش، عملگر و توص ،اجباري و سه عامل اختياري

عناصر  فگرهايکند؛ توصالیه را تعيين مينحوۀ ارتباط هر واحد با واحدهاي موجود در آن 
واژگاني )همچون صفات و قيدها( و عملگرها عناصر دستوري و واجي )همچون وندها، 

 ها بيانعناصر اصلي الیه بارۀتکميلي در يتکيه، کشش و ...( هستند که توضيحات ها،شناسه
، ر نظر گرفت که طبق آنتوان فرمول زیر را براي معرفي هر الیه دمي ،اساسکنند. براینمي
𝑎1  ،متغيرهاπ    ،عملگرها 𝜎  یک یا چند توصيفگر وφ  نقش واحدهاي زباني را نشان
 (:Hengeveld & Mackenzie, 2008) هنددمي

( π V1 : [ Head (V1)ᶲ]:[ Ʃ/σ(V1)ᶲ] )ᶲ 

 2سطح بینافردی. 1ـ2ـ2
بين گوینده و مخاطب نقش هاي ساخت واحدهاي زباني که در تعامل این سطح با تمام جنبه

که از یک  است 3دارند در ارتباط است. واحد اصلي مطالعه در این سطح یک اقدام گفتاري
خاص خودش  4گفتمان بر مبناي کارانجامکنشگفتمان تشکيل شده است. هر کنشیا چند 

. شود. هر قاب کارانجام از گوینده، مخاطب و محتواي ارتباطي تشکيل شده استمعرفي مي
باشد. دستور  6و ارجاعي 5تواند شامل دو نوع زیرکنش اسناديهر محتواي ارتباطي نيز مي

و  توانست ميان ماهيت معنایينمي ،بود و به همين دليل يهایگرا فاقد چنين زیرکنشنقش

                                                           
1. operators 

2. interpersonal level 

3. move 

4. illocution 

5. ascription 

6. reference 
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قادر است « د.گ.ن»هاي کاربردي ارجاعات و اسنادات تفاوتي قائل شود. در مثال زیر، نقش
 در این دو مثال ارائه دهد:« راننده»ي براي واژۀ نگاشت متفاوت

  )1R] :راننده) [1R ((صحبت کردم. رانندهالف( من با ( 2

  )1T] :راننده) [1T ((است. رانندهب( همسایة ما        

 مراتبي سطح بینافردیساخت سلسله .2شکل 

 

 1نمودیسطح باز. 2ـ2ـ2

« د.گ.ن»شناسي در معني .زباني سروکار داردهاي معنایي واحدهاي سطح بازنمودي با جنبه 
هایي است که زبان را با دنياي واقعي یا تصوري که از جانب آن توصيف محدود به شيوه

 بارۀاطالعات الزم در ،تر، در سطح بازنموديبه عبارت ساده ؛کندشود مرتبط ميمي
در . است وجود دارد ازيهاي واقعي یا تصوري که براي برقراري تعامل موفق موردنماهيت

همان گونه که در دنياي واقعي و غيرزباني رخ  ،هااین سطح، گفتار از طریق توصيف ماهيت
توان به آن که مي است 2ايشود. باالترین الیة این سطح محتواي گزارهدهد، بررسي ميمي

تشکيل شده است؛  4اي از یک یا چند اپيزوداعطا کرد. هر محتواي گزاره 3ارزش صدق

                                                           
1. representational level 

2. propositional content 

3. truth value 

4. episode 
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نيز از یک  ي امرهاوضعيتاست. الیة  1ي امرهاوضعيتمنسجمي از  ةاپيزود نيز مجموع
مکان و زمان  ۀدهنداصطالحات نشان ،و در صورت نياز 3یک یا چند شخص ،2ویژگي

 (:Hengeveld & Mackenzie, 2008)تشکيل شده است 

 مراتبي سطح بازنمودیساخت سلسله .3شکل 

 

 ینحو يسطح صرف. 3ـ2ـ2
 ي، برخحالنیود؛ بااشمي نييتع يمعنا و کاربرد زبان یةزبان بر پا ينحو يتوال« د.گ.ن» در

 يو کاربرد یيمعنا ميبا مفاه رمرتبطيممکن است از جانب اصول مستقل و غ ينحو قیحقا
نحوي گرا که ساخت صرفيبرخالف دستور نقش ،نی(؛ بنابراKeizer, 2015شوند ) نييتع

نحوي در مستقل به نام سطح صرفي يسطح«  د.گ.ن» گرفت،داد دستور در نظر ميرا برون
ندارد که  يلزوم ،«.نگد.»در  يسطح مستقل نيچن يکند. با معرفمي يمعرف يبخش دستور

 ،نگاشت شوند ينحو اهگیدر جا ،ميطور مستقبه ي،در سطح بازنمود یيمعنا يهاحتماً سازه
 يهاوند. قالبشمستقل محسوب مي يسطوح ،با هم ارتباط رغميعل ،دو سطح نیچراکه ا

زبان را نشان  یةواژگان در هر ال يريقرارگ بيترت يبرا ياساس يالگو ،درواقع ،سطح نیا
 (.Hengeveld & Mackenzie, 2008هند )دمي

  

                                                           
1. state-of-affairs  

2. property 

3. individuals 
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 نحویمراتبي سطح صرفيساخت سلسله .4شکل 

 

  سطح واجي. 4ـ2ـ2
 ،هاي منسجميدر قالب ،آیندهاي واجي اطالعات واجي را که از سطوژ باالتر ميقالب

که از یک یا چند گروه  داردقرار  1گفته ،کنند. در باالترین الیة این سطحسازماندهي مي
 شکيلت 3نيز از یک یا چند گروه واجي يروبمیهاي زتشکيل شده است. این گروه 2يروبمیز

هر گروه واجي نيز از یک یا چند کلمة ، (428: 2008) هنگولد و مکنزياعتقاد به  اند.شده
 6و هجا 5هامگاترِ توان آنها را نيز به واحدهاي کوچکشکيل شده است که ميت 4واجي

 .تجزیه کرد
  

                                                           
1. utterance 

2. intonational phrase 

3. phonological phrase 

4. phonological word 

5. feet 

6. syllable 
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 مراتبي سطح واجي. ساخت سلسله5شکل 

 
 ها . یافته3

تواند معادل واژه، گروه شود ميباعث برقراري تعامل ميگفتمان که کنش، هر «د.گ.ن»در 
دو نوع عمليات دخيل « د.گ.ن»گفتمان، در کنشبراي توليد هر  د.و یا بند محسوب شو

مراتبي گفتمان، طي فرایند سلسلهکنشکنند تا هستند؛ این دو عمليات از مواد اوليه استفاده مي
ها تعيين خواهد کرد که گفتمانکنشنوع  شود. پایين، در چهار سطح زباني توليدباالبه
از بين چهار سطح زباني براي توليد  :از چهار سطح زباني در توليد آن نقش دارند کیکدام

دیگر، عبارتبه ؛هاي سطوژ بينافردي و واجي ضروري هستندگفتمان، تنها سازهکنشهر 
بدون انتقال به  ،ات سطح بينافردياطالع ،هاگفتمانکنشامکان دارد در روند توليد برخي 

 منظور. به1به بخش واجي منتقل شود ماًيمستق ،نحوي )و یا هر دو(سطح بازنمودي یا صرفي
در هر سعي شده است تا ، «د.گ.ن»، براساس اصول جهاني فارسي شناختيرده رفتار بررسي
 ود.هایي از این زبان ارائه شمثال ،مرحله

گفتمان کنشعناصر واژگاني که در ساخت یک  ،(14: 2008طبق نظر هنگولد و مکنزي )
معادل  ينوعشود که بهها ميگيرند: دستة اول شامل هستهشرکت دارند در دو دسته قرار مي

شود که معادل شناخته مي 2. دستة دوم تحت عنوان توصيفگرهستندها محمول و موضوع

                                                           
طور مستقيم چراکه این نوع کاربرد زبان به ،نمایان استخوبي ( بهinterjectionsوضعيت در رابطه با  اصوات ). این 1

 کنند.در سطح واجي نمود پيدا مي ،نحويبدون داشتن محتواي معنایي و ساختار واژي ،از سطح بينافردي

2. modifier 



 1400 | نامه کرونا ویژه | 8سال |  علم زبان | 312

 

کردن اطالعات واژگاني وظيفة فراهم فگرهايگفتمان است. توصکنشسازندۀ یک  1ادات
دارند و وجه مشترک دو سطح بينافردي و  را تکميلي در مورد برخي دیگر از عناصر هر الیه

 ،هاي سطوژ بينافردي و بازنموديهرکدام از الیه ،به عبارتي ؛شوندبازنمودي محسوب مي
 ته باشند.و ممکن است یک یا چند توصيفگر نيز داش دارندیک هسته  ،طورقطعبه

و  گفتمان نقش دارند نيز در دو دستة عملگرهاکنشعناصر دستوري که در توليد یک  
نيت ارتباطي گوینده  يگيرند. هرکدام از عناصر واژگاني ممکن است بر مبناها قرار مينقش

هاي کاربردي و هایي در سطوژ مختلف نيز باشند. در سطح بينافردي، نقشداراي نقش
  .مهم هستندنحوي يين شکل و ترتيب عناصر در سطح صرفيدر تع 2بالغي

 گفتمانکنشتولید  . مراحل1ـ3
که فرد براي برقراري یک  را تمام عناصر معناداري بنديصورتعمليات  ،در دو سطح اول

 ،کند؛ در چنين شرایطيهاي مناسب ميارتباط کامل در حافظة واژگاني دارد وارد قاب
گفتمان با قرارگيري تمامي کنشطرژ اصلي  ،پایان این مرحلهتصور است که در قابل

را  يزبان هايتکواژهاي واژگاني شکل گرفته است. پس از آن، عمليات رمزگذاري صورت
تنها تکواژهاي  ،نحويدر سطح صرفي کند.نحوي نگاشت ميهاي مناسب صرفيدر قالب

مليات رمزگذاري وارد کار عناصر واژگاني مکسر از جانب ع ،دستوري و در سطح واجي
نقش  ةیبه دنبال ساخت صورت زباني بر پا« د.گ.ن»دهد که شوند. چنين ترتيبي نشان ميمي

نحوي است محدود به سطح صرفي ،در مرحلة اول رمزگذاري ،عمليات رمزگذاري. است
 انجام و مطابقه 3اي عناصر، درج عناصر ساختگيسه فرایند تعيين ترتيب سازه ،که طي آن

  شود.گفتمان در آخرین سطح تعيين ميکنشدر نهایت، شکل واجي پذیرند. مي

 بندیصورتعملیات مرحلۀ اول: . 1ـ1ـ3
 تصور کنيد فردي قصد دارد خبر تصادفي را اعالم کند:

 تهران تصادف کرد.ومشهد ۀ(  علي امروز در جاد( الف3

                                                           
1. adjunct 

2. rhetorical 

3. dummy 
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 فتادهياميدوارم براي علي اتفاقي نمشهد تصادفي شده است؛ وتهران ۀامروز در جاد ب(
 باشد.

 مشهد تصادف کرده است.وتهران ۀشنيدم علي در جاد پ(
هاي شوند که به شيوههر سه فرایند فوق بخشي از نيت ارتباطي گوینده محسوب مي

دهند در بخش گونه اطالعات زباني که نيت گوینده را نشان مياند. اینمختلف بيان شده
 اما تمام اطالعات مفهومي در ساخت بخش مفهومي دخالت ندارند.  ،انددهمفهومي رخيره ش

شود داراي است چراکه آنچه در این سطح توليد مي 1سطح بينافردي، سطحي راهبردي
برد به کار مي 2هایي است که گوینده براي توليد گفتاربلکه توالي کنش ،نيست محتواي پيامي

(Keizer, 2015: 44)تباطي گوینده براي برقراري ارتباط در بخش غيرزبانيِ . البته نيت ار
گيرد. براي درک شکل زباني به خود مي ،در سطح بينافردي ،گيرد و سپسمفهومي شکل مي

 :دیرينحوۀ خطاب قراردادن در فارسي را در نظر بگ ،بهتر تمایز کارکرد این دو بخش
 رگروهیف( خطاب قراردادن مد( ال4

   خطاب قراردادن دوست صميمي ب(             
گيرد متفاوت موقعيت که در بخش مفهومي شکل مي دومورد استفادۀ گوینده در  راهبرد

خواهد بود؛ یعني تصویري که مخاطب براي خطاب قراردادن هرکدام از افراد فوق در رهن 
در ، يسخنگویان فارس ،رسنددها به بخش زباني ميراهبراما وقتي این  ،دارد متفاوت است

براي این شرایط استفاده کنند؛ در موقعيت « شما»و « تو»مجبورند از دو ضمير  ،سطح بينافردي
در بخش  ،نیشود؛ بنابرابه کار گرفته مي« تو»ضمير  ،و در موقعيت دوم« شما»ضمير  ،اول

 ،خاصي انتخاب کردراهبرد  ،توان براي هر موقعيتيمحدودیت، مينبودِ به  توجها ب ،مفهومي
هاي زباني مواجه با محدودیت مدنظر باشد،صورت کالمي به راهبردما زماني که بيان آن ا

 خواهيم شد.
شود تا وارد سطح بازنمودي مي بندي،صورتدر ادامة عمليات  ،داد این سطحبرون

توان هایي از معنا سروکار دارد که ميمحتواي معنایي خود را دریافت کند. این سطح با جنبه
اطالعات این سطح  ،رونیبدون درنظرگرفتن نيت ارتباطي گوینده توصيف کرد؛ ازا آنها را

اساس، در این شوند. براینکنندۀ اطالعات سطح بازنمودي محسوب ميتکميل ينوعبه

                                                           
1. strategic 

2. utterance 
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مهيا  بنديصورتداد عمليات عنوان برونگفتمان بهکنشبازنمود کاربردي و معنایي  ،مرحله
بندي عناصر توليدشده به دو دستة تقسيم عبارت است از دو سطحک این اشتراوجه  شود.مي

کار هنگام آغازبهبه ،شدن ميان این دو دسته از عناصر. اهميت تمایز قائل1اصلي/ غيراصلي
هایي که در این دو سطح به واحدهاي زباني اعطا شود. نقشنمایان مي ،عمليات رمزگذاري

  دارند. هاگفتمانکنشو معنایي  شوند نيز نقش مهمي در درک کاربرديمي

 های سطح بینافردی. نقش1ـ1ـ1ـ3
در تعيين شکل و ترتيب عناصر در )بالغي و کاربردي( نقش دو نوع در سطح بينافردي، 

گفتمان که دومين الیة این سطح کنشدارند. در الیة  اهميت باالیينحوي سطح صرفي
ها تخصيص گفتمانکنشبه برخي ي بالغهاي نقش ،در شرایط ویژه ،شودمحسوب مي

 .یابدمي
هاي سطح بينافردي )بالغي( بيان در تعریف نوع اول نقش (53: 2008هنگولد و مکنزي )

دو نوع رابطه ميان آنها برقرار  ،گفتمان در کنار هم قرار گيرندهرگاه دو کنش اند کهکرده
 ،گفتمان داراي نقش ارتباطي یکسان هستند و درنتيجههر دو کنش ،خواهد شد؛ در حالت اول

 یاد شده است؛ مثال زیر را در نظر بگيرید: 2از آن تحت عنوان رابطة تعادل
  هاي دیروز؟  يزچه خبر از با (الف ( 5

 استقالل برد اما پرسپوليس مساوي کرد. (ب

(M :A1]-استقالل برد- :A ( )A2-پرسپوليس مساوي کرد - :A)M[) 

 به نسبت -کرد مساوي رسپوليسپ -و  -استقالل برد-گفتمان دو کنش (،ب5)در مثال 
ها داده گفتمانکنشاز  کدامبه هيچ يلیتأو نقش درنتيجه، و کنندمي عمل یکسان یکدیگر

 .شودنمي
گفتمان اصلي و کنشداشته باشند، یک  3گفتمان با هم رابطة وابستگيکنشهرگاه دو 
بالغي جهاني  پنج نوع نقش« د.گ.ن». شودگفتمان فرعي محسوب ميدیگري کنش

                                                           
1. core & non-core 

2. equillibrum 

3. dependency 
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هاي گفتمانکنشرا براي  5ايهيحاشو توضيح  4، مغایرت3، تصحيح2، محوریت1انگيزشي
 گيرد. مثال زیر را در نظر بگيرید:فرعي سازندۀ یک اقدام گفتاري در نظر مي

 ي انحرافي زیادي باشد.هاسؤالقت کنيد، زیرا ممکن است در امتحان ( د6
(M1: [ (AI: -دقت کنيد- (AI)) (AJ: - ممکن است در امتحان سؤالهاي انحرافي زیادي

 (Motiv] (M1)((AJ) -باشد
 

هشداردادن به مخاطب است.  ،در این مثال، راهبرد انتخابي گوینده، در سطح بينافردي
گفتمان را در قالب یک اقدام گفتاري به کار برده است؛ کنشوي براي این کار، دو 

 گفتمان فرعي کارانجام خبري دارد.کنشگفتمان اصلي کارانجام امري و کنش

ها و همچنين در شيوۀ بيان رابطة آنها نقش گفتمانکنشهاي بالغي در تعيين ترتيب نقش
ها و نقش بالغي آن در تعيين گفتمان(،  ترتيب ارائة کنش6د. براي نمونه، در مثال )دارن

نحوي، حرف ربط شود تا در سطح صرفيحرف ربط دخيل است. ترتيب ارائة باال باعث مي
 جاجابهاگر ترتيب ارائة آنها  کهيدرحالبراي ارتباط این دو سطح به کار گرفته شود، « زیرا»

 استفاده کرد:« بنابراین»رف ربطي همچون شود، باید از ح
 دقت کنيد. بنابرایني انحرافي زیادي باشد ها(  الف( ممکن است در امتحان سؤال7

 دقت کنيد.زیرا هاي انحرافي زیادي باشد *ب( ممکن است در امتحان سؤال          
اند شکيل شدهگفتمان تکنشدهد که از دو ي زیر چند اقدام گفتاري را نشان ميهامثال

نقشي را گفتمان فرعي یکي از سه نقش بالغي دیگر دستور گفتمانيکنشو در تمام آنها، 
 پذیرفته است.

 

 .مغایرت() پاسخ دادم هاسؤالمن به همة اگرچه  امتحان سخت بود (8

 من با قيمت خيلي خوبي فروختمش.، محوریت() ماشينم را (9
)تصحيح( یعني بخوني، ).. منظورم اینه( بفرستيتواني جدیدترین خبر رو برام مي (10

.
 

                                                           
1. motivation 

2. orientation 

3. correction 

4. concession 

5. aside 
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که اطالعات  هددمي( نيز حالتي را نشان 11در مثال ) گفتمانميان دو کنش بالغي نقش
، از جانب گفتمان اصليهاي موردبحث در کنشیکي از ماهيت بارۀاي درزمينهپس

 . 1شده استفراهم  گفتمان فرعي،کنش
 در شيراز متولد شد. سراي تاریخ ایران استغزل نیترکه بزرگحافظ  (11
M]:(1A :-حافظ متولد شيراز است-A( )2A: سراي ایرانبزرگترین غزل-A) توضيح حاشيه

 (.M]اي
 

هاي سطح بينافردي، از ميان الیهدهد که در این زبان، شناختي فارسي نشان ميبررسي رده
گفتمان )الیة دوم( و محتواي ارتباطي )الیة سوم( اهميت باالتري کنشهاي دو الیة قشن

جهاني و در الیة محتواي  بالغيهاي گفتمان در فارسي پنج نوع نقشکنشدارند. الیة 
 پذیرند. ارتباطي سه نوع نقش کاربردي جهاني را براساس ارتباط عناصر هر الیه با یکدیگر مي

در الیة محتواي ارتباطي به عناصر این )کاربردي( هاي سطح بينافردي نقش دومين نوع از
منظور هاي کاربردي بهیابد. این نقشهاي ارجاعي و اسنادي تخصيص ميالیه یعني زیرکنش

در تعامل ارتباطي  ،راهبرد انتخابي گوینده بر وضعيت رهني مخاطب يرگذارياطمينان از تأث
اي نقش دارند که در تعيين ترتيب سازه« د.گ.ن»نقش کاربردي شوند. سه به کار گرفته مي

 اند از:عبارت
که اطالعات جدیدي را براي پرکردن خأل اطالعاتي و  یيهاکنشریکيد: زأت .1

 یا اصالژ اطالعات نادرست مخاطب فراهم کنند داراي چنين نقشي هستند.

که نحوۀ ارتباط محتواي ارتباطي با بخش مفهومي را نشان  یيهاکنشریز: مبتدا .2
 دهند داراي چنين نقشي هستند.مي

ها و اطالعات بافتي باشند با سایر زیرکنش ضهایي که در تناقکنشرزی :تقابل .3
 .داراي چنين نقشي هستند

ي داشته باشد و از این نظر، کاربرد نقشتواند بيش از یک یک سازه مي« د.گ.ن»در 
هاي کاربردي تنها به (، نقش90: 2008ودیتي وجود ندارد. براساس هنگولد و مکنزي )محد

                                                           
 شوند.هایي محسوب ميهاي موصولي و بدل نمونة بارز کاربرد چنين نقش. ساخت1
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شود که ویژگي خاصي داشته باشند. آنها چهار حالت زیر را از مواردي واحدهایي داده مي
 :1نقش کاربردي بپذیرد واندتميدانند که یک سازه مي

 ي(ديتأکهاي نوایي ویژه )تکيه روي سازۀ سازه .1

 شده(.اسناديشده و شبهي تأکيدي ویژه )ساخت اسناديهاساخت .2

مفعول فارسي در جایگاه  قرارگرفتن)هاي بند ار در توالي سازهدجایگاه نشان .3
 فعلي(اوليه یا پس

 تأکيدي در فارسي(« که)»هاي تأکيدي صوري وجود برخي نشانه .4

هاي بالغي در الیة اقدام گفتاري سطح بينافردي در تعيين ترتيب که نقشدرحالي
هاي کاربردي در الیة بودند، نقش رگذاريتأثها )بندها در سطح ساختاري( گفتمانکنش

هاي دروني بند( ها )سازهمحتواي ارتباطي این سطح در تعيين ترتيب توالي زیرکنش
هاي کاربردي تأکيد، مبتدا و شناختي فارسي، نقشردههاي . براساس ویژگيرگذارنديتأث

 شوند.اي بند فارسي مهم محسوب ميتقابل براي تعيين ترتيب سازه

 های سطح بازنمودی. نقش2ـ1ـ1ـ3
هاي زباني اعطا به ماهيتي امر هادر الیة وضعيتهاي معنایي در سطح بازنمودي نيز نقش 

چهار  ،عنایي که در نظریات قبلي ارائه شده بودهاي ماز مجموع نقش ،«د.گ.ن»شود. مي
دهد. عملگرهاي این هاي زباني تخصيص ميش عامل، محمول، مکان و زمان را به ماهيتقن

کنندگان در تعامل ارتباطي گفتمان و همچنين شمار و شخص شرکتسطح نيز زمان هر کنش
 دهند.را نشان مي
. کنندمي يباز يمتفاوت يهاقشن نندگانکشرکت امر، يهاتيوضع نوع براساس

 گرفته کار به امر يهاتيوضع در کنندهکتشر هر نقش دادننشان يبرا یيمعنا يهانقش
 & Hengeveld) وندشمي گرفته نظر در ریز یيمعنا نقش سه ،دستور نیا در. وندشمي

Mackenzie, 2008:) 
ي امر هاوضعيت دراي که نقش فعالي کنندهاثرگذار: )شامل عامل و نيرو(: شرکت .1

 دارد.

                                                           
 اند.شناختي فارسي ارائه شدهبراساس رفتار رده ،در پرانتز ،از هر کدام از این موارد يهای. نمونه1
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اي که نقش منفعلي کنندهپذیر(: شرکتگر و کنشرو، تجربهاثرپذیر )شامل کنش .2
 دارد.

 ي امر.ها، هدف و غيره(: موقعيت رخداد وضعيتمبدأپذیر، جایگاهي )شامل بهره .3

 نحویمرحلۀ دوم: عملیات رمزگذاری صرفي. 2ـ1ـ3
شوند؛ در مرحلة در دو مرحله نگاشت مي ،بترتيبه بندي،صورتعناصر حاصل از عمليات 

نحوي روي سطح صرفي 2پيکريعناصر هم ،و در مرحلة دوم 1مراتبيتمام عناصر سلسله ،اول
 شوند.نگاشت مي

و  فگرهايهاي کاربردي، توصعناصر واژگاني داراي نقش مراتبي:عناصر سلسله .1
 .عملگرها

 .هااي: هستهپيکرهعناصر هم .2
بخشي از قواعد عمليات رمزگذاري وظيفة تعيين ترتيب خطي اطالعات سطوژ بينافردي 

اولویت قرارگيري  ،ايمنظور ورود به بحث تعيين ترتيب سازهدارند. بهبر عهده و بازنمودي را 
نحوي از جانب عمليات هاي صرفيعناصر واژگاني و دستوري براي ورود به قالب

 د:شوئه ميرمزگذاري به ترتيب زیر ارا
 عناصر واژگاني داراي نقش کاربردي. .1
 ترتيب الیة محدودکنندۀ خود.عملگرها به .2

 ترتيب الیة محدودکنندۀ خود.به فگرهايتوص .3

ترتيب محمول، کنشگر و ها براساس نقش معنایي به)هسته يگیعناصر همپا .4
 پذیر(.کنش

گرهاي سطح بينافردي همواره عملگرها و توصيف ،مراتبيدر فرایند نگاشت عناصر سلسله
است  يبه عملگرها و توصيفگرهاي سطح بازنمودي در اولویت قرار دارند؛ این در حالنسبت

طي فرایندي به نام  ،مراتبيساخت سلسله دليل نبودِبه ،پيکريعناصر هم ،که در مرحلة دوم
 ،هاشوند. در بسياري از نظریهنحوي نگاشت ميدر واحدهاي مناسب صرفي ،«3بنديصف»

نحوي از طریق توالي کلمات، نظام مطابقه روابط دستوري ميان عناصر جمله در سطح صرفي

                                                           
1. hierarchical 

2. configurational 

3. alignment 
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این فرایند محدود  ،هایيدیگر، در چنين نظریهعبارت؛ بهشوندداده ميدهي نشان و نظام حالت
اما  ،هاي فعلهاي دستوري فاعلي و مفعولي به محمولشود به چگونگي تخصيص نقشمي

هاي نقش ،(22: 2013شناختي است و طبق ادعاي هنگولد )دنبال کفایت ردهبه « د.گ.ن»
از  ،«د.گ.ن»شوند. به همين دليل است که هاي جهاني محسوب نميفاعلي و مفعولي پدیده

نحوي براي بندي بينافردي، بازنمودي و صرفيسه نوع شيوۀ صف ،شناختيلحاظ رده
 هاي دنيا معرفي کرده است.زبان

 «د.گ.ن»عناصر در  بندیصفجهاني  هایهشیو. 2ـ3
بندي عناصر از ( براي صفنحويبينافردي، بازنمودي و صرفي) سه شيوۀ جهاني« د.گ.ن» 

 (:Hengeveld & Mackenzie, 2008جانب عمليات رمزگذاري معرفي کرده است )
هاي بينافردي عناصر زباني هاي کاربردشناختي و سایر نقشکاربردشناختي: نقش .1

 کنندۀ ترتيب عناصر اصلي بند هستند.تعيين

معناشناختي: عوامل معناشناختي، مثل نقش معنایي و جانداري، ترتيب قرارگيري  .2
 کنند.عناصر ترتيبي را تعيين مي

هاي نحوي، طبقة نقش ريتأث تحتنحوي: ترتيب قرارگيري عناصر اصلي صرفي .3
 د.شوواژگاني هر سازه و همچنين سنگيني سازه تعيين مي

هایي وجود دارد که در زبان ،نحويبندي صرفيبندي یعني صفترین شيوۀ صفرایج
هاي صوري واحدهاي هاي کاربردي و معنایي با ویژگيدر آنها رابطة مستقيمي بين ویژگي

شناختي گيري از مطالعات ردههبا بهر (،325: 2008)زباني وجود ندارد. هنگولد و مکنزي 
نحوي استفاده هایي که از روش صرفيبندي در زبانکه شيوۀ صفکنند مي بيان ،پيشين

 ،به عبارتي ؛گيردمفعولي و ارگتيومطلق صورت ميبندي فاعليبه دو صورت صف ،کنندمي
دو نوع شيوه براي  ،دهي که قبالً عنوان شده بودهاي حالتبراساس نظام ،«د.گ.ن»در 

نيت  ،برخالف دو شيوۀ قبلي ،نحويبندي صرفيبندي عناصر اصلي وجود دارد. صفصف
هاي خودمختار ویژگي لةيوسبندي بهبلکه این نوع صف ،دهدارتباطي گوینده را نشان نمي

چيد و ممکن است توليد و درک گفتار را بدون داشتن هشونحوي تعيين ميسطح صرفي
بندي هایي که از این شيوۀ صفدر زبان ،نیم کاربردي و معنایي تسهيل کند؛ بنابرامفهو گونه

هاي نحوي یعني نقش ،شکل و جایگاه هر عنصر زباني به دو ویژگي مهم ،کننداستفاده مي
 حساس است. ،هافاعلي و مفعولي و سنگيني و پيچيدگي سازه
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هاي زیر با درنظرگرفتن مثال ؟کندزبان فارسي از کدام یک از این سه شيوه استفاده مي
 توان به پاسخ این سؤال رسيد:مي

 علي کجا رفت؟   الف( پسر ( 12
 به مدرسه رفت. (Topic) علي پسر ب(   

 ( چه کسي از مدرسه اخراج شد؟ الف (13
 از مدرسه اخراج شد. (Focus) علي پسر ب(   

داراي شکل و جایگاه یکساني در « علي پسر»گروه اسمي  ،که در هر دو مثال باالدرحالي
 که به آن اعطا شده متفاوت است.  ايهاي کاربردياما نقش ،جمله است

 به مدرسه رفت.( Actor) علي پسرالف(  (14
 از مدرسه اخراج شد. (Undergoer) علي پسرب(    

که درحالي ؛داراي شکل و جایگاه یکساني است« پسرعلي»گروه اسمي  ،نيز 14 در مثال
پذیر نقش معنایي کنش )ب(نقش معنایي کنشگر و در مثال  )الف(این گروه اسمي در مثال 

هاي با نقش« پسر علي»نحوي گروه اسمي هاي صرفيویژگي ،در فارسي ،نیدارد؛ بنابرا
بيني کرد توان پيشمي ،اساسمعنایي و کاربردي آن در سطح بازنمودي ارتباطي ندارد. براین

بندي عناصر اصلي سطوژ بينافردي و يان سه شيوۀ جهاني فوق براي صفکه فارسي از م
گيرد. با توجه به اینکه در سوم بهره مي ۀنحوي از شيوبازنمودي خود روي سطح صرفي

فاعل افعال الزم و متعدي داراي حالت یکساني هستند )بدون نشانة صوري( و مفعول  ،فارسي
بيني کرد که توان پيشمي ،)را( از آن دو استنمایي متفاوت افعال متعدي داراي حالت

مفعولي بندي فاعلياز شيوۀ صف ،«د.گ.ن»نحوي بندي صرفيدو شيوۀ صف انيفارسي از م
دهي هاي زبان فارسي با نظام حالت( به برخي شباهت1384مهند )راسخ. کنداستفاده مي

اصلي  را شيوۀ نحويرفيبندي صشيوۀ صف وي نيز اما، ارگتيومطلق نيز اشاره کرده است
 داند.مياین زبان 

 «د.گ.ن»عناصر در  بندیصفجهاني  . اصول3ـ3
نحوي متأثر از نگاشت واحدهاي بازنمودي و بينافردي روي واحدهاي صرفي« د.گ.ن»در 

کنند. هرگاه این آنها استفاده مي هر سه یا از تعدادي از از هاکه زبانني است سه اصل جها
 شود. نشان جمالت توليد ميساخت بي ،اصول رعایت شوند
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بين ترتيب واحدهاي توليدشده در سطوژ بينافردي و  :1گونگيشمایل اصل .1
نحوي و واجي رابطة مستقيم بازنمودي با ترتيب بيان این واحدها در سطوژ صرفي

 وجود دارد.
تي که در سطوژ بينافردي و بازنمودي به یکدیگر متعلقاطالعا: 2صل تماميت دامنها .2

 .نحوي نيز در کنار هم خواهند بوداند، در سطح صرفي
 ،اي دارندواحدهایي که مشخصات بينافردي و بازنمودي ویژه: 3اصل ثبات نقشي .3

 گيرند. قرار مي يمعموالً در جایگاه مشابه ،براساس ارتباط با یکدیگر
گونگي و تماميت دو اصل شمایل ،از آن است که در این زبانهاي فارسي حاکي ویژگي

نحوي نقش دارند. دامنه در نگاشت واحدهاي بينافردي و بازنمودي روي سطح صرفي
گفتمان )در کنشمشاهده کرد که دو  (15)توان در مثال گونگي را مياي از شمایلنمونه

معادل دو بند )در سطح  قاًيودي( دقاي )در سطح بازنمسطح بينافردي( با دو محتواي گزاره
 نحوي( است:صرفي

امتحان را با موفقيت  پشت سر و  ،دانشجویان سخت تالش کردند    (  15
 .گذاشتند

  :IL 1A 2A 
:RL   1p 2p 

:MSL 1CL 2CL 

موصولي  گفتمان فارسي در ساختکنشاي از کاربرد اصل تماميت دامنه در نمونه
هسته  ،هاي موصولي تحدیدي فارسيبا توجه به اینکه در ساختاست.  مشاهدهقابل تحدیدي

نحوي در سطح صرفي ،دهند( مي1Xو بند موصولي تشکيل یک واحد معنایي )یک شخص 
 شوند:( محسوب ميNpنيز واحد یکساني )گروه اسمي 

 امتحان را با موفقيت پشت سر گذاشتند. ،دانشجویاني که سخت تالش کردند (16

:RL 1X  
:MSL 1Np  

 ،آن بارۀشده دربا اطالعات توصيفي داده« دانشجویان»چون اسم  ،در این مثال ،به عبارتي
 ،شونددر سطح معنایي یک واحد مستقل محسوب مي ،«که سخت تالش کردند»یعني بند 

                                                           
1. iconicity 

2. domain integrity 

3. functional stability 
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و تشکيل یک  گيرندمينحوي نيز در کنار هم قرار در سطح صرفي ،طبق اصل تماميت دامنه
 دهد.گروه اسمي مي

طور کامل اعمال شوند، رابطة هرگاه سه اصل فوق به ،(160: 2015براساس نظر کيزر )
اي از این حالت در زبان فارسي نمونه( 17) شود. مثالمستقيمي ميان ساخت و نقش برقرار مي

 دهد:را نشان مي

 .خرید یک کيلو گوشت علي (17

:IL  TO(2R)  FOC(2R) (T) 

:RL A (1x) U (2x) (f) 

:MSL   subj(1Np)   obj(2Np) (Vp) 

کنند. تر ميدرک گفتار و یادگيري زبان را ساده هاي شفافيوجود چنين ساخت
چراکه  ،دنکامالً شفاف باش آنهاي ساختتمام وجود ندارد که  يعمالً هيچ زبان ،حالبااین

 ،نیرفت؛ بنابراتحليل زبان زیر سؤال ميه سطح مجزا براي لزوم وجود س ،در آن صورت
به دالیل  ،نحويطبيعي است که تطابق کامل بين سطوژ بينافردي و بازنمودي با صرفي

هاي خوردن توالي سازهبرهم بخورد. عدم رعایت هرکدام از این اصول باعث برهم ،مختلفي
 زبان خواهد شد. 

گونگي محسوب ض اصل شمایلاي از نقهاي موصولي غيرتحدیدي فارسي نمونهساخت
نقش گفتماني مستقل با کنشبند موصولي غيرتحدیدي  ،«د.گ.ن»اصول شوند. طبق مي

گفتماني دیگر )بند اصلي در کنشدر کنار  شود کهمحسوب مي ايتوضيح حاشيه بالغي
گفتمان تشکيل کنشهایي از دو ، چنين ساختنیساخت موصولي( قرار گرفته است؛ بنابرا

اما  ،نحوي باعث تشکيل دو بند مجزا شده استاند که معادل این دو در سطح صرفيشده
شدن دو واحد زباني در سطح بينافردي با ترتيب رمزگذاري آنها در سطح چون ترتيب ساخته

 شود:گونگي نقض مينحوي یکسان نيست، اصل شمایلصرفي
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 در شيراز متولد شد.سراي تاریخ ایران است غزل نیترحافظ که بزرگ( 18
IL:        (1A :-حافظ متولد شيراز است-A( )2A: سراي تاریخ ایران غزل نیتراو بزرگ
 (.ايهيحاشتوضيح ( A-ت اس
 ML:   (1Cl :- حافظ- (2Cl: -سراي تاریخ ایران است غزل نیترکه بزرگ-)-  در

 .(-شيراز متولد شد
عنوان کليت( قبل از در سطح بينافردي )بهگفتمان اصلي کنشکه در این مثال، درحالي

گفتمان کنشنحوي بند موصولي )معادل شود، در سطح صرفيگفتمان فرعي بيان ميکنش
 گفتمان اصلي( درونه شده است.کنشفرعي( در بين بند اصلي )معادل 

اي از نقض اصل تماميت دامنه در فارسي به دالیل نقشي و پردازشي نمونه( 19) مثال
در این مثال، اسم و بند توصيفگر با هم تشکيل یک واحد معنایي در سطح بازنمودي  .است

نحوي نيز کنار هم قرار گيرند؛ رود در سطح صرفيانتظار مي ،دهند و طبق اصل تماميتمي
این اصل نقض شده  ،است که به دليل انتقال اطالعات برجسته به انتهاي جمله ياین در حال

 است:
 .که از استادم هدیه گرفته بودمبه دوستم قرض دادم  کتابي (19

RL:        (1x :- کتابي که از استادم هدیه گرفته بودم-) 
 ML:    (1Cl :-2( )-کتابي به دوستم قرض دادمCl: -بودم  که از استادم هدیه گرفته) 

 «د.گ.ن»جهاني عناصر در  ای. ترتیب سازه4ـ3
آغاز خواهد شد. براساس  1هاي مطلقاز طریق پرشدن جایگاه گفتمانکنش ساخت ندیفرا

نحوي صرفي 2هايچهار جایگاه مطلق درون قالب ،شناختي این دستور، در ابتداماهيت رده
اند از جایگاه ابتدایي، جایگاه دومين، جایگاه ميانة بند وجود دارد. این چهار جایگاه عبارت

نوبت به ایجاد و پرشدن  ،هاي مطلق پر شدنداهپس از آنکه جایگ. بند انیو جایگاه پا
 تر شوند:نحوي تا حد دلخواه بزرگهاي صرفيرسد تا قالبهاي نسبي ميجایگاه

 

 

                                                           
1. absolute 

2. template 
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نحوی های قالب صرفيجایگاه.6شکل   

 

براساس این طرژ، جایگاه آغازي و دومين به سمت راست، جایگاه پایاني به سمت چپ 
گسترشهاي نسبي قابلشدن جایگاهراست از طریق اضافهو جایگاه مياني به سمت چپ و 

شود تا بسياري از اي باعث مياین نوع نگاه به ترتيب سازه(، 23: 2013هنگولد )اند. براساس 
 1نبرگیشناسي سنتي گرها براساس ردهاي زبانهایي که در توجيه ترتيب سازهمحدودیت

آرایش واژگاني جهاني  6در مقابل  ،چراکه طبق این روش ،ت از بين برودش( وجود دا1963)
در هاي دنيا معرفي خواهد شد. الگوي بالقوه براي زبان 84 ،معرفي کرده بود نبرگیکه گر

جایگاه  ،از قبل ،نيازي نيست که به عناصر خاص ،با این شيوه ،گرا به زبانهاي صورتنگاه
ري در جایگاه مشخصي ثابت نخواهد بود. هيچ عنص ،داده شود و در نتيجه اختصاصثابتي 

هاي اضافه تنها زماني جایگاه ،هاي مطلق و نسبيبا تمایزگذاشتن ميان جایگاه عالوه بر این،
این سازوکار هيچ محدودیتي براي توليد  حالنيدرع و ،شوندکه ضرورت دارند توليد مي

 هاي نسبي ندارد و داراي انعطاف باالیي است. جایگاه
« د.گ.ن»هاي شناختي ترتيب سازهبررسي رفتار فارسي براساس الگوي رده حال به

اي چهار جایگاه حوي طبق ترتيب سازهن. در ابتداي فرایند جاسازي عناصر صرفي2پردازیممي
 تصور است:براي ساخت بند قابل ،به ترتيب زیر ،مطلق

FP               MP           SP               IP 

 دید.دیروز حسن را  علي (20
 ،نحويگفتمان از سطوژ اول و دوم روي سطح صرفيکنشبراي تعيين نحوۀ نگاشت این 

 يراصليعنصر غ دو ،گيرند. در این مثالابتدا عناصر غيراصلي در جایگاه موردنظر قرار مي
طبق قاعدۀ . نماي مفعولي )را(نقشو  اند از: قيد زمان )دیروز(شود که عبارتدیده مي

                                                           
1. Greenberg, H. 

اي عناصر و همچنين تحليل هاي فارسي در بحث ترتيب سازهبراي تحليل ساخت« د.گ.ن»هاي . یکي از بهترین کارایي2

اي بند ترتيب سازه»اي با عنوان فرایندهایي همچون قلب نحوي و حرکات نحوي در این زبان است. نویسندگان مقاله

دانشگاه فردوسي مشهد زیرچاپ  هاي خراسانيشناسي و گویشزباندر مجلة « نقشيفارسي با تکيه بر دستور گفتماني

 اند.ت این اصول رکر نشدهرو و با توجه به هدف مقالة حاضر، جزئيادارند؛ از این
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نگاشت این عناصر زودتر از عناصر اصلي و طبق ترتيب خاصي صورت ، «د.گ.ن»پایين باالبه
نماي مفعولي عملگر الیة زیرکنش ارجاعي در سطح بينافردي است و خواهد پذیرفت. نقش

این عنصر در  ،اي زبان فارسيبه ترتيب سازه توجه با. در باالترین جایگاه قرار دارد ،درنتيجه
 عنوانبه ،قيد زمان که توصيفگر الیة اپيزود است ،پس از آن شود.ي نگاشت ميجایگاه ميان

به آزادي قيود در زبان  توجه شود. بادر جایگاه مناسب نگاشت مي ،عنصر غيراصلي یک
توانند براي نگاشت این هاي ابتدایي، دومين، مياني و یا پایاني ميهرکدام از جایگاه ،فارسي

شوند و با توجه نشان فارسي با فاعل آغاز ميبه آنکه جمالت بي توجه عنصر انتخاب شوند. با
 ،1( مبني بر نگاشت عناصر غيراصلي طبق روش مایل به مرکز201: 2015به تعبير کيزر )

عنصر،  دوتوان جایگاه دومين را براي قيد زمان در این مثال در نظر گرفت. پس از این مي
به « دیدن»ابتدا گزارۀ فعلي  ،(3: 2013دعاي هنگولد )رسد. طبق انوبت به عناصر اصلي مي

 ،اي فارسيطبق ترتيب سازه ،«من»سپس فاعل  ؛شودشناسة فعلي در جایگاه پایاني متصل مي
نماي خودش در جایگاه به نقش« حسن»مفعول  ،گيرد و در نهایتدر جایگاه ابتدایي قرار مي

 شود:مياني نگاشت مي

  

 «گ.ن.د»در  مطابقه. 5ـ3

رسد. نوبت به نظام مطابقه مي ،پس از آنکه تمام عناصر در جایگاه مناسب بند نگاشت شدند
هاي سایر عناصر بند هاي یکي از عناصر درون بند روي ویژگيطبق فرایند مطابقه، ویژگي

 دو نوع فرایند مطابقه وجود دارد:  ،«د.گ.ن» اصول شوند. طبقمي اعمال نيز

  يموضوع ۀمطابق. 1ـ5ـ3
هاي مختلفي از جنبه ،یعني فاعل و مفعول ،هاي فعلبراساس نظام مطابقة موضوعي، موضوع

ۀ دهندوند نشانشمي دهند. معموالً وندهایي که در مطابقه به فعل اضافهبا فعل مطابقه نشان مي
. در هستند فاعل و مفعول یا هر دوي دستور هایي مانند شخص، شمار و جنسویژگي

                                                           
1. centripetal 
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بيشتر استفاده  مطابقه از فارسي دارد، اما مطابقه فعل با فاعل گاهي، صورت محدودبه، انگليسي
ۀ دهندنشان فارسي جمالت اکثر در فعل و فاعلة دادن مطابقنشان يو وجود شناسه برا کندمي
فارسي گاهي مطابقه ميان مفعول و  ،(279: 1384مهند )البته بنا بر ادعاي راسخ .است امر این
  .دهدمي نشان نيز را فعل

در  ،مثالعنواندهند. بهوندهاي پایاني افعال مطابقة شمار با فاعل را نشان مي ،در فارسي
صورت این شناسه به ،«د.گ.ن»شخص مفرد است؛ در دهندۀ اولنشان «مو» ةشناس ،جملة زیر

 شود:ر نگاشت ميیز
21) (1Cl: ] (1Np: (1Nw: من( ))1Ap: ( )1به دانشگاهVw:  .گذشته. اول شخص رفتن

 ]Cl((مفرد

 عملگر ۀمطابق. 2ـ5ـ3
شدن عملگري در الیة تواند باعث فعالبراساس این مطابقه، وجود عملگر در یک الیه مي 

 ها دانست:توان در مورد توالي زماناي از این نوع نظام مطابقه را ميتر شود. نمونهپایين
بوده که قبالً در این شهر دانشجو  گفته بودبه دوستش  ،رفته بودوقتي علي به کرمان  (22
  است.

عملگر زمان در بند اصلي باعث شده تا این عملگر در بند پيرو نيز به کار  ،در این مثال
نشانة فعل گذشته در بند پيرو در این مثال ناشي از اطالعات ، «د.گ.ن» اصولگرفته شود. طبق 

نحوي مکانيزم مطابقة عملگر زمان در سطح صرفي بلکه ،معنایي در سطح بازنمودي نيست
دارد این مطابقه در  ( عقيده181: 2015است. کيزر )باعث تطابق زماني بند اصلي و بند پيرو 

 مشاهده است:اي از این ادعا در مثال زیر از فارسي قابلشود؛ نمونهها همواره رعایت نميزبان
 خواهد رفت.که به خارج از کشور  گفته بودبه دوستش  ،رفته بودوقتي علي به تهران  (23

 در فارسي هر دو نوع فرایند مطابقه وجود دارد.بنابراین، 

 يگفتمان در عملیات واجکنشگیری نهایي شکل. 6ـ3
نحوي وارد چرخة داد عمليات رمزگذاري صرفيدر آخرین سطح بخش دستوري برون

شود سطح واجي نيز به بخش توليدي فرستاده مي دادشود. برونعمليات رمزگذاري واجي مي
تا بازنمود نهایي به یکي از سه شکل آوایي، نوشتاري و یا اشاره توليد شود. اطالعات این 

تنها اطالعات ضروري براي توليد هر نوع  ،همراه اطالعات سطح بينافرديبه ،سطح
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ممکن است نسبت به ، اطالعات سطح واجي حالنیشوند. بااگفتمان محسوب ميکنش
اي از چنين حالتي را شود نيز حساس باشد. نمونهاطالعاتي که از سطح بازنمودي فرستاده مي

 هاي داراي ابهام فارسي مشاهده کرد:توان در مورد ساختمي
  که سوار قطار شدند شک دارد.  یک مرد و یک زن قدبلندپليس به  (24

این دو خوانش  ،ارد؛ در سطح بازنموديشده در این مثال دو خوانش دعبارت مشخص
چراکه در آنجا مشخص است که آیا عبارت وصفي  ،شونداز هم تمایز داده مي يراحتبه
عنوان توصيفگر هر دو اسم به کار رفته یا تنها اسم دوم را توصيف کرده است. در به« قدبلند»

شخيص ابهام شوند و تهر دو خوانش طبق یک بازنمود ارائه مي ،نحويسطح صرفي
تنها در سطح واجي است که کاربرد زیروبمي ویژه مشخص  ،بنابراین ؛شودغيرممکن مي

 گفتمان چيست. کنشکند منظور دقيق این مي

نحوي تأثير سطح صرفي عناصر تحت يبرخ يممکن است شکل واج ،گریاز طرف د
نحوي ح صرفيخود را در سط يواج یياز کلمات شکل نها ياريکه بسشود. درحالي نيمع

 یيآوا طيتأثير مح آنها تحت یيکه شکل نها يقاعده و کلماتيکلمات ب يبرخ رند،یپذمي
 . وندشمنتقل مي يود به بخش واجشمي نييتع

اد دنحوي، در این سطح نيز عمليات رمزگذاري تنها روي برونهمانند سطح صرفي
شود؛ در نتيجه، در این اعمال ميدر دو سطح بازنمودي و بينافردي( )بندي عمليات صورت

که اشاره شد، سطح واجي به همراه سطح  گونه همانگونه زایشي وجود ندارد. سطح نيز هيچ
، ارتباط سطح نیبنابرا ؛بينافردي تنها سطوژ اجباري براي ساخت هر نوع واحد زباني هستند

ني بيش از یک بينافردي با سطح واجي همواره برقرار است. در حالتي که یک واحد زبا
خوانش معنایي داشته باشد، ارتباط بين سطح بازنمودي با سطح واجي حائز اهميت خواهد 

توانند ابهام ي( ميروبمیزبود، چراکه تنها در سطح واجي است که عملگرهاي این سطح )
نحوي نيز در مواردي که دستور قادر اد سطح صرفيد، بروننیا برمعنایي را رفع کنند. عالوه 

تواند وارد سطح واجي شود. نمونة بارز شکل نهایي عناصر زباني نيست مي کردنمشخص به
شود. عالوه قاعده افعال، اسامي و صفات دیده ميي مکمل و بيهاچنين حالتي در مورد شکل

بر این، عناصر زباني که تحت تأثير محيط واجي )همگوني، ناهمگوني، حذف، و غيره( تلفظ 
اهند کرد نيز در سطح واجي، شکل نهایي خود را پس از اعمال عمليات متفاوتي دریافت خو

 کنند.رمزگذاري واجي دریافت مي
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نحوي و واجي (، عمليات رمزگذاري بين دو سطح صرفي254: 2015کيزر ) نظربراساس 
شوند؛ ها تنها در یکي از این دو سطح اعمال ميحال، برخي رمزگذاريمشترک است. بااین

نحوي و از طریق هاي فاعلي و مفعولي تنها در سطح صرفيال، رمزگذاري نقشمثعنوانبه
هاي کاربردي که رمزگذاري نقششود، درحاليتمایز در شکل و جایگاه عناصر تعيين مي

ي )عناصر روبمیزتأکيد و تقابل و همچنين کنایه تنها در سطح واجي و از طریق تفاوت در 
 شود. نوایي( مشخص مي

 گیری . نتیجه4
 ،به این معنا نيست که تمام عناصر« د.گ.ن» الگويپایين دهي باالبهباید توجه کرد که سازمان

آیند تا مرحله پایين ميبهشوند و سپس مرحلهميتوليد  ةوارد چرخ ،در همان باالترین سطح
هر سطح  ،بلکه همان گونه که در توضيح سطوژ اشاره شد ،شوند ليوتحلهیبررسي و تجز

در  ،دیگرعبارتبه ؛کندسازد و وارد چرخة توليد ميخاصي از واحدهاي زباني را مي بخش
یکي ميان سطوژ مختلف این دستور وجود ندارد. بهنگاشت مستقيم و یک ،این دستور

 اما ،کندداد خود را از حاصل کار سه سطح باالتر دریافت ميسطح واجي برون ،مثالعنوانبه
داد حتماً حاصل فعاليت هر سه سطح باالتر باشد. با توجه به لزومي ندارد که این برون

و  ساختگيهمچون عناصر  ،زباني ۀهاي پيچيدتوان تحليلمي ،هاي این دستورویژگي
شدن نشان کلمات را بهتر تبيين کرد. براي روشنخوردن توالي بيهمچنين علت برهم

 ر نظر بگيرید:مثال فارسي زیر را د ،موضوع
 øهاي دیني را دیروز خواند علي تمام کتب و جزوه( 25

 ،اساسهر چهار سطح دخيل هستند. براین ،«د.گ.ن» الگوي طبق ،براي ساخت گفتار باال
عنوان واحد به «خواند» عنوان یک واحد ارجاعي بدون محتواي توصيفي وبه «علي»واژۀ 

که همگي به  ،«دیروز»و  «دیني»، «جزوه»هاي واژه شوند.اسنادي در سطح بينافردي توليد مي
شوند. تکواژهاي دستوري در سطح بازنمودي توليد مي ،ماهيتي در دنياي واقعي اشاره دارند

، شکل «ها»شوند و نشانة جمع توليد مي نحويصرفيدر سطح  «تمام»نماي و کميت «را»و  «و»
شوند. ( هم در سطح واجي توليد ميøشخص مفرد )و شناسة تهي سوم «کتب»مکسر 

ها را این پدیده ،ها ندارد و درنتيجهاعتقادي به وجود فرایند حرکت سازه در زبان« د.گ.ن»
 دهد.زایشي مورد تحليل قرار مياز دیدگاه پایه
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