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 (95/86/9811؛ تاریخ پذیرش: 83/81/9811)تاریخ دریافت: 

 چکیده

اخت اطالعای را در  یکی از مباحث اصلی در تحلیال گفتماان سااخت اطالعای اسات. تاأثیر سا       
تاأثیر سااخت اطالعای بار      حاوزة توان دیاد. در  واژی جمله میشناختی و ساختصورت نحوی، واج

واژی جمله، مبحثی تحت عنوان ارجاع گفتماانی وجاود دارد. در ایان مقالاه، ارجااع      صورت ساخت
گانادل،   مراتاب کهنگای  بار اسااس سلساله    ،«زبان و تفکار »و کتاب  «مدیر مدرسه»گفتمانی در رمان 

( کاه یاا مادل شاناختی     Gundel, Hedberg and Zacharski, 1993هادبرگ و زاخارساکی )  
اصالی ایان    ةمراتب شش وضعیت شناختی تعریف شده و ایاد است، بررسی شده است. در این سلسله

است که انتخاب صورت لفی ارجاعی بستگی به وضعیت شناختی مرجع در ذهن شانونده )خوانناده(   
هااای صااورت ارجاااعی مختلااف انتخاااب شااده اساات و باار اساااس مثااال  92حاضاار،  دارد. در مقالااة
شاود.  های شناختی هار صاورت ارجااعی در قالاب یاا جادول ارائاه مای        وضعیتشده، گردآوری
مراتب های سلسلهبینیشود که پیشگیری و مشخص مینتیجه آمده،دستبه، بر اساس ارقام درنهایت
 ن فارسی سازگار است.های زباتا چه حد با داده کهنگی

هلای  مراتلب کهنیلی، ویلعیت   ساخت اطالعی، ارجاع گفتمانی، سلسلله  ها:کلیدواژه

 .های ارجاعی فارسیشناختی، صورت
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 مقدمه .1

شناسی، به ساختار جمالت و کشاف و توصایف   ای از زبانعنوان حوزهبه ،تحلیل گفتمان
مای از تحلیال گفتماان را تشاکیل     کاه بخاش مه   9. ساخت اطالعیزدپردامیها روابط بین آن

اساات. ایاان ساااخت هماننااد  موردتوجااهشناساای بساایار مطاارح و در زبااان ،امااروزه ،دهاادماای
هاای موجاود در   های گوناگون، یکی از واقعیات های نحوی، معنایی و آوایی در زبانساخت

نحاو را   حاوزة کند. تأثیرات سااخت اطالعای در   هر زبانی است و در سطح جمالت عمل می
هاا در  توان در انتخاب ساختارهای دستوری مناسب و یا ترتیب صحیح قارار گارفتن ساازه   می

تاوان  واژه را به این صورت مای ساخت حوزةمشاهده کرد. تأثیر ساخت اطالعی در  ،جمالت
مختلفای اساتفاده    8هاای ارجااعی  از صاورت  ،2مشاهده کرد که بارای ارجااع باه یاا مرجاع     

 حاوزة روناد. در  ها در شرایط اطالعای خاصای باه کاار مای     از این صورت هرکدامشود و می
تاأثیر   حاوزة دهد. در شناسی، ساخت اطالعی تأثیر خود را بر عناصر زبرزنجیری نشان میواج

وجاود دارد. ارجااع    1نام ارجاع گفتمانی ی بهفرایند ،واژیساخت اطالعی بر صورت ساخت
هاا در  های زبان و مرجاع آن ابل میان نشانهمند و پویاست که ارتباط متقی نظامفرایندگفتمانی 

هاای صاورت ارجااعی و    سازد. در ارجاع گفتمانی، دو عنصر زبانی باه ناام  بافت را برقرار می
توان مرجع را تعبیر کرد. برای ارجاع به می ،با استفاده از صورت ارجاعی؛ مرجع وجود دارند
ونی بهاره بارد. عکاس ایان     هاای ارجااعی گونااگ   توان از صورتمی ،واحد 7یا موجودیت

هاای  برای ارجاع به موجودیات  ،توان از یا صورت ارجاعییعنی می ؛قضیه نیز صادق است
اثار جاالل    مادیر مدرساه  حاضار، ارجااع گفتماانی در رماان      مقالاة مختلف استفاده کارد. در  

(، باار اساااس  9853تااألیف محمدرضااا باااطنی )  زبااان و تفکاار ( و کتاااب 9862احمااد )آل
Gundel, Hedberg and ) یگاناادل، هاادبرگ و زاخارسااک   6کهنگاایِ مراتاابسلسااله

Zacharski, 1993) شود.بررسی می 

هار   ، بارای صورت ارجاعی در زبان فارسی انتخاب شد. سرس 92برای تحقق این هدف، 
. کاار  شاد  گاردآوری  زبان و تفکرمثال از کتاب  97و  یر مدرسهدممثال از رمان  97صورت 

و  ندای تقسیم شاد صفحه 97که هر یا از دو کتاب به قطعات  ودبگردآوری به این صورت 
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البتاه در چناد ماورد     شاد؛ های هر صورت ارجااعی از صافحة اول انتخااب    مثال ،در هر قطعه
شاد و نگارنادگان مجباور شادند کال      یافات مای   سختیبه موردنظرصورت ارجاعی ، محدود

هاا، بار اسااس    از گاردآوری مثاال   جستجو کنند. پاس  موردنیازهای کتاب را برای یافتن مثال
 های ارجاعی مشخص شد.تا صورتهای شناختی تاوضعیت ،مراتب کهنگیسلسله

 منظاور هبا  ،هار صاورت ارجااعی    بارای است که  صورتینابه در مقالة حاضر، روال کار 
هاای  فقط دو مثال هماراه باا توضایحات الزم و جادولی نیاز بارای وضاعیت        ،رعایت اختصار

 به شرح زیرند: موردبررسیهای ارجاعی شود. صورتمیارائه شده یافت شناختیِ

 ( اسم9
 ( اسم + را2
 ( اسم + توصیفگر8
 ( اسم + توصیفگر + را1
 ( این/آن + اسم + )توصیفگر(7
 ( این/آن + اسم + )توصیفگر( + را6
 ( )یا( + اسم + )ی نکره(5
 ( )یا( + اسم + )ی نکره( + را3
 + )ی نکره( ( )یا( + اسم + توصیفگر1
 ( )یا( + اسم + توصیفگر + )ی نکره( + را98
 ( ضمایر شخصی )منفصل/متصل(99
 ( ضمیر صفر92

، باه چاارچوب تحلیال    8بخاش   ؛دکنا عرضاه مای   تحقیاق را پیشاینة   اختصاار، به ،2بخش 
، بار اسااس تحلیال    7، در بخاش  درنهایات هاسات و  حااوی تحلیال داده   1بخاش   زد؛پردامی
 .شودارائه میهای الزم گیرینتیجه ،هاداده
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 ة پژوهش. پیشین2

های دیگری نیز در ارتباط باا  مراتب کهنگی که مدلی شناختی است، مدلعالوه بر سلسله
تعاداد محادودی از   ، باه  هاا این مادل  معرفی بسیار کوتاه  پس ازد. نارجاع گفتمانی وجود دار

 شود.اره میگرفته است، اش صورت هامدلکارهایی که بر اساس برخی از این 

 ها. مدل1ـ2

ماادل  ااا9: انااد ازهفاات ماادل اصاالی وجااود دارد کااه عبااارت ،در زمیناة ارجاااع گفتمااانی 
اا  7 ،98کاربردشناختی ا مدل1 ،1شناختی ا مدل8 ،3مراتبیمدل سلسله .2 ،5پیوستگی موضوعی

 .98مرکزیت ا مدل5و  92تناسب ا مدل6، 99دسترسی مدل

کند کاه  ، موضوع به آن چیزی اشاره می91ایاصلهدر مدل پیوستگی موضوعی یا تداخل ف
باه   ،باه بهتارین نحاو   (، Givon, 1983; 1985; 1990اسات. گیاون )   موردبحاث در گفتماان،  

در گفتماان،   97این است که رمزگاذاری ارجااعی   اواصلی  فرضیةو  پرداختهبررسی این مدل 
 شود.پیوستگی موضوعی مشخص می وسیلةبه

ای انگلیسای، بهتارین   سای ماتن نوشاتاری و گفتماان محااوره     ( با بررFox, 1987فاکس )
مراتبای  مراتبای انجاام داده اسات. وی باا توجاه باه سااختار سلساله        مطالعات را در مدل سلسله

 پردازد.گفتمان، به بررسی توزیع ارجاعی می

در این مقاله، در بخاش ساوم کاه چاارچوب      مورداستفادههمان مدل  یعنی ،مدل شناختی
 شود.توضیح داده می تفصیلبهتحلیل است، 

بااا اسااتفاده از چااارچوب   (Huang, 1991; 1994; 2000; 2004; 2007)هوانااگ 
مناد باین   کند. وی با استفاده از تعامل نظاام نوگرایسی، مدل کاربردشناختی خود را معرفی می

 کند.، توزیع ارجاعی در گفتمان را بررسی می93و شیوه 95مندی، اطالع96سه اصل کمیت

انتخاب لفی ارجاعی برای ارجااع باه   (، Ariel, 1988; 1991) آریلدسترسی  نا بر نظریةب
وی، در تحلیال عباارات    نظریاة یا مرجع بستگی به میزان دسترسی به آن مرجاع دارد. طباق   
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. ایان  کنناد ایفاا مای  ای عواملی وجود دارند که در دسترسی باه مرجاع نقاش عماده     ،ارجاعی
 اا 8 ،تعداد رقبا برای ایفای نقاش مرجاع   .2 ،بین مرجع و ارجاع صلةفا ا9: از اندعبارتعوامل 

 در شناسایی مرجع. 91هانقش قالب ا1 و اهمیت موضوعیت در تعیین مرجع

ارجااع   زمیناة را در  تحلیال افرادی است که اولاین   ازجمله (Kempson, 1988کمرسون )
نظریه، تعبیر انواع مختلاف   . بر اساس ایننداگفتمانی و در چارچوب نظری تناسب انجام داده

 ارجاع بستگی به انواع اطالعاتی دارد که در دسترس مخاطب است.

 نظریاة باا معرفای    (،Grosz, Joshi and Weinstein, 1995گروز، جاشای و واینشاتاین )  
هایی وجود دارند که نسابت باه بقیاه    گفتار، موجودیتکنند که در هر پارهادعا می ،مرکزیت
 ،های ارجاعی مختلاف شود گوینده در انتخاب صورتن ویژگی باعث میو همی ندترمرکزی

 با محدودیت مواجه شود.

 . ارجاع گفتمانی در چهار زبان مختلف2ـ2

تحلیل شاده اسات. در    ،های مختلفدر زبان ،شناسان متعددیارجاع گفتمانی توسط زبان
، یوناانی ناوین و فارسای    هاای ژاپنای، اسارانیایی   این بخش، به بررسی ارجاع گفتمانی در زبان

 پردازیم.می

ای مورد تحلیل قارار گرفتاه اسات    صورت بسیار گستردهارجاع گفتمانی در زبان ژاپنی به
تاوان باه دو   هایی دارناد. ایان رویکردهاا را مای    با یکدیگر اختالف ،که در ماهیت و رویکرد
یکاارد رو .2 ؛کناادرویکاارد نحااوی کااه در سااطح جملااه عماال ماای  ااا9دسااته تقساایم کاارد: 

 کند.معنایی/کاربردی که در سطح گفتمان یا مکالمه عمل می

شاود، باه بررسای    ها محساوب مای  از نوع دوم تحلیل اثرش ( کهTakami, 1987تاکامی )
 پردازد.های معنایی/کاربردی میارجاع گفتمانی در زبان ژاپنی و بر اساس محدودیت

 ,Levinsonادعاهاای لوینساون )  با در نظر داشتن  (،Blackwell, 2000; 2001ول )بلا

1987a; 1987b)،  پاردازد. او  گفتارهای زبان اسارانیایی مای  گفتمانی در پاره ارجاعبه بررسی
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ولای   ؛کناد گیرد که اصول نوگرایسی لوینسون صرفاً روندهای کلی را مشخص مای نتیجه می
 وجود دارد. (در زبان اسرانیایی)مثالً  استثنائاتی نیز

( به بررسی ارجاع گفتمانی گاروه اسامی در   Chiou and Huang, 2010)نگ چیو و هوا
هاا باا تأییاد مزایاای نظاری و تجربای رویکارد زایشای در         اناد. آن زبان یونانی ناوین پرداختاه  

 اند.هکردکاربردی نوگرایسی ارائه  نظریةرا بر اساس  هایشانتحلیلگزینی، مرجع

( 9812فارسای صاورت گرفتاه، جاویاد )    ارجاع گفتمانی در زبان  زمینةتنها کاری که در 
باه   ،. وی در ایان تحقیاق  اسات  صورت گرفته مدل کاربردشناختی هوانگ بر اساس است که

 ،پردازد و پس از تحلیل موارد ارجااع شخص در نوشتار زبان فارسی میهای سومبررسی داده
ا مشاکلی  کارآمادی ظااهری در زباان فارسای، با      رغمعلیرسد که این مدل، به این نتیجه می

 .ارتباط داردروست که به ذات طراحی آن هبنیادی روب

 . چارچوب تحلیل3

 ,Gundel, Hedberg and Zacharski) در مدل شناختی گاندل، هدبرگ و زاخارساکی 

برای تعیاین صاورت ارجااعی در گفتماان، از شاش وضاعیت شاناختی مختلاف کاه           ،(1993
شانونده/خواننده هساتند، اساتفاده    هاای ارجااعی در ذهان    مربوط به وضعیت مرجاعِ صاورت  

شاوند و باه ترتیاب از    مراتب کهنگای شاناخته مای   ها تحت عنوان سلسلهشود. این وضعیتمی
 :اندآمدهراست به چپ در زیر 

نوعااااً  < 21ارجااااعی < 28شناسااااییمنحصاااراً قابااال < 22آشااانا < 29فعاااال < 28کاااانونی
 27شناساییقابل

 26و از اصال تضامن   اناد ی دارند، با هم در ارتباطاین شش وضعیت، معانی کامالً قرارداد
هاا ساایر   کنند. تبعیت از اصل تضمن به این معناست کاه هرکادام از ایان وضاعیت    پیروی می
 شاوند؛ باه  مراتب قرار دارناد، شاامل مای   هایی را نیز که در پایین )سمت چپ( سلسلهوضعیت
ای شاناختی را داشاته باشاد،    ها یکای از ایان وضاعیت    ،دیگر، اگر مرجعی در یا بافات  بیان

شناساایی باشاد،   تر از آن را نیز دارد. برای مثال، اگر مرجعی منحصراً قابال های پایینوضعیت
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؛ کناد اما عکاس ایان قضایه صادق نمای      ؛شناسایی استلزوماً ارجاعی بوده و نوع آن نیز قابل
 رابطاة نیسات. طباق   شناسایی باشد، آشنا، فعاال یاا کاانونی    یعنی اگر یا مرجع منحصراً قابل

مراتب وجاود دارد، یاا صاورت    سویه که از راست به چپ )باال به پایین( سلسلهتضمن یا
هاای  تواند بارای وضاعیت  ، میداردمرجعی با وضعیت شناختی آشنا  ابرای مثال ا  ارجاعی که

جاود  البته الزامی بارای ایان مطلاب و    ؛باالتر از خود که فعال و کانونی هستند نیز استفاده شود
ممکان   ،به بیانی دیگر، یا صورت ارجاعی که مرجعی با وضعیت شناختی آشنا دارد ؛ندارد
هاای دیگاری کاه دارای وضاعیت شاناختی      برای مرجاع  ،عنوان یا صورت ارجاعیاست به

هاای  دلیال وجاود اصال تضامن، وضاعیت     زیارا باه   ؛فعال و یا کانونی هستند نیز استفاده شاود 
 .گیرنددربرمینیز را وضعیت شناختی آشنا  ،خودبهخود ،شناختی فعال و کانونی

بر اساس مدل شناختی، صورت لفی ارجاعی به وضعیت شناختی مرجاع بساتگی دارد؛ باه    
بیانی دیگر، گوینده با توجه به وضعیت شاناختی مرجاع در ذهان شانونده، صاورت ارجااعی       

جع باشد. با در نظر گرفتن کند که شنونده قادر به شناسایی مرای انتخاب میگونهمناسب را به
توانند داشته باشاند، وضاعیت   های مختلف ارجاعی میهای ممکنی که صورتمرجعمجموعه

و وضاعیت   اسات  بیشترین میزان محدودیت در انتخاب مرجع صاحیح  دارای شناختی کانونی
بینای ایان مادل بار ایان      کمتارین میازان محادودیت را دارد. پایش     شناسایینوعاً قابل شناختیِ

هاای اسامی کامال    مبناست که زمانی که مرجع موردنظر در ذهن شنونده فعال نیسات، گاروه  
گیرند و زماانی کاه مرجاع در ذهان گویناده و شانونده فعاال اسات، از         مورد استفاده قرار می

شاود.  اساتفاده مای   ،ضامایر شخصای و ضامیر صافر     ازجملاه  یافتاه، تخفیفهای ارجاعی لفی
( دارد. در Grice, 1975ای باا اصال کمیات گارایس )    بطاه مراتب کهنگای همچناین را  سلسله

 ای کاه رابطاه بررسی این اصال و  به طور مفصل به ،گیری از این مقالهبخش پنجم، برای نتیجه
های شناختی هرکدام از وضعیت ،. اکنونپرداخت وجود دارد خواهیم مراتببین آن و سلسله

 اد.صورت جداگانه توضیح خواهیم دمراتب را بهسلسله
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تواناد  در این وضعیت شناختی، مخاطب با توجه به لفی ارجاعی می شناسایی:نوعاً قابل
تواناد  یعنی مای  ؛گیردبه نوع آن پی ببرد و تنها یا نمود نوعی از مرجع در ذهن او شکل می

 کند تشخیص دهد.نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف می

ــاعی: بااه یااا موجودیاات یااا    گوینااده قصااد دارد  ،در ایاان وضااعیت شااناختی  ارج
تنهاا بایاد ناوع    های خاصی ارجاع دهد. برای درک این لفی ارجاعی، مخاطاب ناه  موجودیت

این موجودیت را تشخیص دهد، بلکه باید با شنیدن صورت ارجاعی، نمودی عینای از مرجاع   
 ،شاود لیاد مای  موردنظر گوینده را بازیابی کند یا در همان زمانی که جمله توساط گویناده تو  

 نمودی از آن را در ذهن خود بسازد.

ناه در معناای خااو    « ارجااعی » ،ای که باید به آن توجه شود این است که در اینجاا نکته
« ارجااعی »بلکه در معنای کاربردشناسی آن به کار رفته است؛ به بیانی دیگار،   ،معناشناسی آن

بلکاه باه ایان معناسات کاه       ؛دبه این معنا نیست که موجودیت مشخصی مادنظر گویناده باشا   
 گوینده فقط نیت ارجاع داشته باشد، حتی اگر خودش از آن مرجع اطالعی نداشته باشد.

تواناد مرجاع ماوردنظر    مخاطاب مای   ،در این وضعیت شناختی شناسایی:منحصراً قابل
دیگار، مخاطاب باا شانیدن خاود       بیاان  گوینده را تنها بر اساس لفی ارجاعی شناسایی کند؛ به

 منظااور از منحصااراً  ،دهااد. در اینجاااورت ارجاااعی، مرجااع مااوردنظر را تشااخیص ماای  صاا
 ؛شناسایی این نیست که مخاطب بتواند مرجع ماوردنظر گویناده را دقیقااً تشاخیص دهاد     قابل

بلکه به این معناسات کاه مخاطاب باا شانیدن یاا خوانادن لفای ارجااعی بتواناد یاا مرجاع             
طاور  مرجع دیگری نباشد، حتی اگار آن مرجاع را باه    دنبالفرد را تشخیص دهد و بهمنحصربه

 دقیق نشناسد.

مخاطب قادر است مرجع ماوردنظر را منحصاراً شناساایی     ،در این وضعیت شناختی آشنا:
مدت یا بلندمدت خاود دارد. اگار مرجاع    کوتاه حافظةنمودی از آن را در  ،زیرا ازپیشد؛ کن

مادت  کوتااه  حافظاة ود لفای ارجااعی در   تازگی در گفتمان ذکر شاده باشاد، نما   موردنظر به
 وی وجود دارد. بلندمدت حافظةتازگی ذکر نشده باشد، در ست و اگر بهامخاطب 
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توجه این است که برای آشنا بودن یا لفی ارجااعی، بایاد نماود یاا مرجاع      قابل نکتة
هاای  زیارا نماود ناوعی موجودیات     ؛خاو در ذهن مخاطب باشد و نه نمود نوعی آن مرجاع 

توانناد بارای ماا آشانا     هاا مای  بسیاری از مرجاع  ،ترتیبایننی در ذهن ما وجود دارد و بهفراوا
 باشند.

مخاطب نماود پیادا    25مدت جاریکوتاه حافظةدر این وضعیت شناختی، مرجع در  فعال:
یا غیرزبانی نیاز   بلندمدت یا از بافت بالفصل زبانی حافظةاما ممکن است این نمود از  ؛کندمی

 شود.بازیابی 

مادت جااری مخاطاب،    کوتااه  حافظةتنها در در این وضعیت شناختی، مرجع نهکانونی: 
اسات.   موردبحاث موضاوع   ،گفتارهاای بعادی  بلکه در مرکز توجاه نیاز قارار دارد و در پااره    

ای از هایی که در بخشای از گفتماان دارای وضاعیت کاانونی هساتند زیرمجموعاه      موجودیت
شاود. صاورت   ها صحبت مای آن دربارة ،گفتارهای بعدیپاره که دراند های فعالیموجودیت
فاعال و مفعاول    ،ناد. بارای مثاال   اهایی باشد کاه کاانونی  مرجع کنندةتعیینتواند زبانی نیز می

عناصار موجاود در    کاه درحالی ؛دهندمستقیم جمالت اصلی مرجع را در مرکز توجه قرار می
 ،یا به عباارتی ا صورت زبانی   بااینکهنیستند.  نینچاین ایاضافهحرفهای بند وابسته و عبارت

هاا نهایتااً باه    اماا تعیاین آن   ؛کناد نقش مهمی در تعیین آنچه کانونی است ایفا مای  ا  همان نحو
ی سایار ، اگار مرجعای در یاا ماتن از اهمیات ب     مثاال عنوان بهعوامل کاربردی بستگی دارد. 

 نی است.آنگاه وضعیت شناختی آن مرجع کانو ،برخوردار باشد

 هاتحلیل داده .4

، وضاعیت اطالعااتی و شاناختی    شاده ارائاه باا توجاه باه چاارچوب تحلیال       ،در این بخش
گیاارد. ترتیااب بررساای قاارار ماای و تحلیاال تجزیااهشااده مااورد هااای ارجاااعی یافااتصااورت
ترین وضاعیت  ها با پایینیا از این صورتهای ارجاعی بر این اساس است که کدامصورت
مراتاب  در سلسله ،همخوانی بیشتری دارند و به همین ترتیب ،شناساییی نوعاً قابلیعن ،شناختی
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هاا باه   برسیم. این صورت ،یعنی کانونی ،رویم تا به آخرین وضعیت شناختیکهنگی پیش می
 اند.در زیر آورده شده ،ترتیببه ،هایی از دو کتابهمراه مثال

 «اسم». صورت ارجاعی 1ـ4

 ،سااختاری  ازنظار ر شخصای و ضامیر صافر،    یاز ضاما  نظار فصار صورت ارجاعی اسم، 
هایی که در اینجا دهد. اسمرا تشکیل می موردمطالعههای ارجاعی ترین گروه از صورتساده

های عام هستند و از به کار بردن اصاطالحات تخصصای نیاز خاودداری     اند، اسمانتخاب شده
و  شاد  ل از دو کتااب گاردآوری  مثاا  88هاای ارجااعی،   ایم. در ایان گاروه از صاورت   کرده

 98، مرجاع  مادیر مدرساه   رماان مثاال   97. از قرار گرفت بررسیمورد ها وضعیت شناختی آن
 ؛شناساایی باود  مورد منحصراً قابال  2شناسایی و مرجع مورد دارای وضعیت شناختی نوعاً قابل

ماورد   23براین در بنا ؛شناسایی بودندنوعاً قابل ،همگی ،زبان و تفکرمثال کتاب  97اما مرجع 
تواند نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف مورد، خواننده تنها می 88از این 
تواند مرجع را منحصاراً شناساایی کناد. در    می ،مورد از آن 2کند تشخیص دهد و تنها در می

 پردازیم.هایی از این صورت ارجاعی میزیر به ذکر مثال

عمق. تنها قسمت ساختمان بود که رعایات حاال   گ بود و کموسط حیاط یا حوض بزر .9
در آن شده بود. قسمت باالی حیاط، تور والیبال بود که دو سه جاایش   قدقدونیمهای بچه

 ساد بود و با سیم بسته بودند و دور حیاط دیواری بلند. درسات مثال دیاوار چاین.      دررفته
فاراش بغلاش و انباار     اطاقمستراح و ته حیاط،  و .مرتفعی در مقابل فرار احتمالی فرهنگ

را پاای تختاه از   « آب، باباا »داشات   معلـم  و ؛زغال و بعد هام یاا کاالس. کاالس اول    
 .(29 :9862احمد، گرفت )آلشاگردی پس می

« معلم»کند، صورت ارجاعی که نمایی از مدرسه را برای خواننده مجسم می ،در این مثال
شناساایی اسات.   عی با وضعیت شناختی منحصراً قابال در جایگاهی به کار رفته که دارای مرج

 ،ناد اشناساییکه همگی نوعاً قابل ،این مثال یکی از دو مثالی است که با موارد دیگر این رمان
پاردازد و باا توجاه باه بافات      . نویسنده در اینجا به توصیف قسمتی از مدرساه مای  داردتفاوت 
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همان معلم کالس اول است. کامالً واضح است  «معلم»توان فهمید که منظور از می ،زبانی آن
 ؛پرساد که نویسنده قصد ارجاع به معلم کالس اول را دارد که از یکی از شاگردان درس مای 

اماا   ؛دارای وضاعیت شاناختی ارجااعی اسات     ،حاداقل  ،مرجع این صورت ارجااعی  ،بنابراین
د و مرجاع  نا ابی کتواند نماودی را بازیا  چون مخاطب تنها بر اساس خود صورت ارجاعی می

مااوردنظر نویساانده را تشااخیص دهااد، وضااعیت مرجااع ایاان صااورت ارجاااعی منحصااراً       
منحصاراً یاا مرجاع را     ،«معلام » ةشناسایی است؛ به بیانی دیگر، مخاطب با خوانادن واژ قابل

 گردد.دهد و به دنبال مرجع دیگری نمیتشخیص می

خته شااده اساات. ایاان صااداها ای از صااداها سااانفسااه از یااا صاادا یااا مجموعااهفاای واژه .2
و نه زیبا. معنی واژه عبارت است از واکنشی که اساتعمال   اندزشتخود نه بد، نه خودیبه

 .(988 :9853)باطنی،  انگیزدآن واژه در ذهن اهل زبان برمی
باه توصایف برخای     ،دهدارجاع می ایواژهبه چه « واژه»نظر از اینکه لفی صرف ،این متن

خاصی را نادارد و   ةپردازد؛ به بیانی دیگر، نویسنده قصد ارجاع به واژه میواژ هایویژگیاز 
در ذهان خوانناده شاکل    « واژه»با شانیدن ایان صاورت ارجااعی، تنهاا یاا نماود ناوعی از         

 شناسایی است.وضعیت شناختی مرجع این صورت ارجاعی نوعاً قابل ،بنابراین گیرد؛می

 «ماس»وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :9 جدول
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 «اسم + توصیفگر». صورت ارجاعی 2ـ4

تارین  ها، بیشترین همخوانی را با پایینبعد از گروه اسم ،های ارجاعیاین گروه از صورت
یاا یاا چناد     ،برای هار اسام   ،دارد. در این گروه ،شناسایییعنی نوعاً قابل ،وضعیت شناختی

مادیر   رماان ماورد   97تواند اسم یا صفت باشد. از توصیفگر وجود دارد که این توصیفگر می
اماا  ؛ شناسایی بودمورد منحصراً قابل 7شناسایی و مرجع مورد آن نوعاً قابل 98، مرجع مدرسه

شناساایی باود و تنهاا یاا مثاال مرجعای       مثال آن نوعاً قابل 91، مرجع زبان و تفکردر کتاب 
تواناد  تنهاا مای   ،ماورد  88مورد از ایان   21در بنابراین، خواننده ؛ شناسایی داشتمنحصراً قابل

 ،ماورد  6کند تشاخیص دهاد و در   نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف می
هایی از این صورت ارجاعی را بررسای  تواند مرجع را منحصراً شناسایی کند. در زیر، مثالمی
 کنیم.می

دنگام گرفتاه    طاوری هماین سالم کنم.  از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد .8
ای روی دساتم مکاث   نشستن داد، نگاهش لحظاه  اجازةکه  رئیس فرهنگبود قُد باشم. 

خواست متوجه من بشاود کاه روناویس    نوشت تمام کرد و میکرد و بعد چیزی را که می
 .(5: 9862احمد، حکم را روی میزش گذاشته بودم )آل

یاا گاروه اسامی اسات و در     « رئیس فرهناگ »، استدر این مثال که آغازگر این رمان 
دارای مرجعای باا وضاعیت شاناختی منحصاراً       ،جایگاهی باه کاار رفتاه کاه بارخالف انتظاار      

در  ،گااهی اوقاات   کاه  صاورت توجیاه کارد   ایان   توان باه شناسایی است. دلیل آن را میقابل
از  ،د فضای داساتان کناد  وار سرعتبهنویسنده برای اینکه خواننده را  ،هاابتدای رمان یا فصل

نام رمان، مدیر مدرسه اسات،   ازآنجاکهکند. های نکره استفاده میجای اسمهای معرفه بهاسم
 وپرورشآموزش ،طور کلیا به ،آید، قالب مدرسهقالبی که با شنیدن این گروه اسمی باال می

 Brown) و یول بر اساس براون ،شود. همچنیناست و در این قالب، رئیس فرهنگ معرفه می

and Yule, 1983)رئایس   ،اماا در اینجاا   ؛هاا معماوالً متنااظر بار اطاالع کهناه هساتند       ، معرفه
متناظر بار اطاالع ناو     ،جای اینکه متناظر بر اطالع کهنه باشدای است که بهفرهنگ اسم معرفه

ی کند. وی لفی ارجاعی، نمودی را بازیاب تواند تنها بر اساس خود خواننده می ،است. درنتیجه
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دنبال مرجاع دیگاری   کند و بهبا خواندن این گروه اسمی، منحصراً یا مرجع را شناسایی می
 شناسایی است.این صورت ارجاعی منحصراً قابل گردد. پس وضعیت شناختی مرجعِنمی

ای از صااداها ساااخته شااده اساات. ایاان صااداها  نفسااه از یااا صاادا یااا مجموعااه واژه فاای .1
و نه زیبا. معنی واژه عبارت است از واکنشی که اساتعمال   اندزشتنه  خود نه بد،خودیبه

انگیازد. ایان انگیزنادگی در اثار اساتعمال حاصال       برمای  ذهن اهل زبـان آن واژه در 
 .(988: 9853گردد )باطنی، می

که به های  مرجاع خاصای ارجااع نادارد،      « ذهن اهل زبان»در این مثال، صورت ارجاعی 
زیرا تنهاا یاا نماود ناوعی از آن      ؛شناسایی استشناختی نوعاً قابل دارای مرجعی با وضعیت
 .گرددبرنمیگیرد و به ذهن شخص خاصی در ذهن خواننده شکل می

 «اسم + توصیفگر»وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :2جدول 
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مـــدیر 
 مدرسه

98 5/66 _ _ 7 8/88 _ _ _ _ _ _ 

ــان و  زب
 تفکر

91 8/18 _ _ 9 5/6 _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ 28 6 _ _ 38 21 مجموع

 «یک( + اسم + )ی نکره(»). صورت ارجاعی 3ـ4

دهد. ایان اساامی باه دو شاکل     ، اسامی نکره را نشان میهای ارجاعیاین گروه از صورت
نکره بعاد از اسام.   « ی»با اضافه کردن  .2 ؛قبل از اسم« یا»با اضافه کردن  ا9شوند: نکره می

اماا در   ؛روندنکره قبل و بعد از اسم به کار می نشانةآید که هر دو البته گاهی اوقات پیش می
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صاورت ارجااعی    88چنین ماوردی وجاود نداشاته اسات. در      ،ایمهایی که در اینجا یافتهمثال
شناساایی  مورد دارای وضعیت شناختی نوعاً قابال  95در این دو کتاب، مرجع  شدهآوریجمع

صااورت نوعاااً  7، مرجااع ماادیر مدرسااه. در کتاااب اساات  مااورد ارجاااعی بااوده 98و مرجااع 
 92، مرجاع  زبان و تفکار که در کتاب درحالی؛ صورت ارجاعی بود 98شناسایی و مرجع قابل

 ،شاود طاور کاه مشااهده مای    صورت ارجاعی بود. همان 8شناسایی و مرجع صورت نوعاً قابل
در تعداد این دو وضعیت شناختی در این دو کتاب وجاود دارد. در مادیر    توجهیقابلتفاوت 

مدرسه، تمایل بیشتری برای اساتفاده از اساامی نکاره باا وضاعیت شاناختی ارجااعی و تمایال         
شناساایی وجاود دارد؛ باه بیاانی دیگار، در      ها با وضعیت نوعاً قابلکمتری برای استفاده از آن

هاای نکاره بارای ارجااع باه موجودیات       احتمال بیشتری وجود دارد کاه صاورت   ،متن روایی
هاا فقاط   احتمال بیشتری وجود دارد که این صاورت  ،اما در متن علمی ؛خاصی استفاده شوند
هاایی از  باه بررسای مثاال    ادامه،نوعی در ذهن خواننده به کار روند. در  برای ایجاد یا نمود

 پردازیم.این صورت ارجاعی می

 خاناة ایساتند یاا در   آمدند. پیدا باود کاه سار راه همادیگر مای     خیلی کم تنها به مدرسه می .7
داشاتند.  روند. البد برای نزدیا شدن به حصار فرهنگ باید یار و یاوری مییکدیگر می

دنبالشاان باود و    کلفتییا  نوکری. آمدندمیچهار نفرشان هم بودند که با اسکورت  سه
 .(51 :9862احمد، برد )آلآورد و میکیفشان را می

هایی نکاره و  وجود دارد که اسم« کلفتی»و « نوکری»در این قسمت، دو صورت ارجاعی 
این دو صاورت،   کارگیریهبهایی با وضعیت شناختی ارجاعی هستند. نویسنده با دارای مرجع

فقط و فقط نیت ارجاع به یا شخص خاو را دارد و آن شخص همان کسی اسات کاه آن   
 کرده است. ازآنجاکه خواننده با شنیدن خاود  سه چهار نفر را اسکورت و کیفشان را حمل می

تواناد مرجاع مااوردنظر نویسانده را تشاخیص دهااد، مرجاع ایان لفاای       صاورت ارجااعی نماای  
 دهاد تواند نوع مرجع را تشخیص یعنی مخاطب تنها می ؛شناسایی باشدنحصراً قابلتواند منمی

بنابراین وضعیت شناختی مرجع این صورت، ارجااعی   ؛و نمودی از آن را در ذهن خود بسازد
 است.
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بلکاه نهاادی اسات اجتمااعی و      ت؛عنوان دستگاهی از عالئم، غریزی و ارثای نیسا  به ،زبان .6
افتااد و  دیگار ماّثر نمای    ةباه جامعا   یـک جامعـه  ن بود، انتقاال از  قراردادی. اگر جز ای

 .(987 :9853گفت )باطنی، درهرصورت، کودک به زبان والدین خود سخن می

اساامی نکااره و دارای مرجعاای بااا وضااعیت شااناختی نوعاااً  « یااا جامعااه»لفاای ارجاااعی 
جامعاه در ذهان   زیرا در کاربرد این لفی، تنها یاا نماود ناوعی از یاا      ؛شناسایی استقابل

ای کناد و هار جامعاه   مشخصی اشاره نمای  جامعةگیرد. در اینجا نویسنده به خواننده شکل می
 تواند مرجع واقع شود.می

 «یک( + اسم + )ی نکره(»)وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :3جدول 

  
وضعیت 
 یشناخت

 
ــوان  عن
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مـــدیر 
 مدرسه

7 8/88 98 5/66 _ _ _ _ _ _ _ _ 

ــان و  زب
 تفکر

92 38 8 28 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 8/18 98 5/76 95 مجموع

 «یک( + اسم + توصیفگر + )ی نکره(»). صورت ارجاعی 4ـ4

های ارجاعی شبیه گروه قبلی است، با این تفااوت کاه یاا یاا چناد      گروه از صورتاین 
طور که گفته شاد، ایان   کنند و همانتوصیفگر وجود دارند که یا اسم نکره را توصیف می

 ه کاردیم، مطالعا  را مادیر مدرساه   رماان کال  اینکاه  تواند اسم یا صفت باشد. باا  توصیفگر می
را شاامل  ماورد   99تنهاا  کاافی نباود و   ایان صاورت ارجااعی     هایمثال شده ازهای یافتداده
، مدیر مدرساه مثال  99دیم. در ش مورد 97 موفق به بررسی ،زبان و تفکراما در کتاب  شد؛می
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 2شناساایی،  ماورد نوعااً قابال    1مرجع  کهطوریبه ؛نوع وضعیت شناختی مختلف یافت شد 8
ماورد نوعااً    91، مرجاع  زبان و تفکر دند. درشناسایی بومورد منحصراً قابل 7مورد ارجاعی و 

شاود، تفااوت   طاور کاه مالحظاه مای    مورد ارجااعی باود. هماان    9شناسایی و مرجع تنها قابل
شناسایی هساتند، وجاود   هایی که دارای وضعیت شناختی نوعاً قابلچشمگیری بین تعداد مثال

بارای اساتفاده از ایان     دارد. این مسئله نشاانگر آن اسات کاه در ماتن علمای، تمایال بیشاتری       
 ،هاایی زیرا در چنین متن ؛شناسایی وجود داردصورت ارجاعی در وضعیت شناختی نوعاً قابل

هایی عام هستند و باه  شود که معموالً لفیهایی استفاده میاز لفی ،های باطنیمخصوصاً کتاب
های اما بیشتر لفی ؛پردازنداطالعات کلی می ارائةکنند و تنها به های خاصی ارجاع نمیمرجع

هاای خااو   هایی خاو و معین هستند کاه باه مرجاع   لفی مدیر مدرسهدر  کاررفتهبهارجاعی 
هاا در وضاعیت شاناختی نوعااً     امکان کمتری وجاود دارد کاه از آن   ،بنابراین ؛کنندارجاع می

زیار  توانند دارای وضعیت شناختی ارجاعی باشاند. در  شناسایی استفاده شود و حداقل میقابل
 :پردازیمبه ذکر دو مثال از این صورت ارجاعی می

کفاش   پاشانة ما را بارای   مدرسةپرسید آیا غیر از او هم معلم زن داریم. گفتم: متأسفانه راه  .5
خندد. بعد کمای ایان دسات و آن    خندید و احساس کردم زورکی می که ؛اندها نساختهخانم

صـدای  کنیاد.  معلماتون خیلی خوب تا مای  دست کرد و عاقبت: آخه من شنیده بودم شما با

خاراب خواهاد کارد     سایاه تختاه داشات. فکار کاردم حیاف کاه ایان صادا را پاای         جذابی 
 .(32: 9862احمد، )آل

دارای مرجعای باا وضاعیت شاناختی      ،در ذهن خواننده ،«صدای جذابی»صورت ارجاعی 
به صدای شخص خاصای   ،شناسایی است. نویسنده هنگام استفاده از این صورتمنحصراً قابل
کند که صدای همان خانم معلمی است که برای همکاری و کار در مدرسه به آنجا ارجاع می
تواناد مرجاع ماوردنظر    مای  ،خاود صاورت ارجااعی    خوانادن خواننده با  ،بنابراین ؛رفته است

دنبال مرجع دیگاری هام   و منحصراً یا مرجع را تشخیص دهد و به کندنویسنده را شناسایی 
 د.نباش
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، بر پرتکاپو جامعةیک به نظر نگارنده، آموزش کاربردهای عملی زبان برای زندگی در  .3
هاای عملای زباان را نادیاده بگیاریم و      آموزش کاربرد ادبی آن برتری دارد. اگر ما جنباه 

ایام )بااطنی،   ادبی را درخور تدریس در مدارس بدانیم، اشتباه بزرگی کرده گونةآموزش 
9853 :77). 

زیارا باه    ؛شناسایی استدارای مرجعی با وضعیت شناختی نوعاً قابل« پرتکاپو معةجایا »
ای تنها نمودی نوعی از چنین جامعاه  ،پرتکاپوی مشخصی ارجاع ندارد و با خواندن آن جامعة

 گیرد.در ذهن خواننده شکل می

 «یک( + اسم + توصیفگر + )ی نکره(»)وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :4جدول 
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ــدیر  مــ
 مدرسه

1 1/86 2 2/93 7 1/17 _ _ _ _ _ _ 

زبـــان و 
 تفکر

91 8/18 9 5/6 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ 28/91 7 71/99 8 28/61 93 مجموع

 «یک( + اسم + )ی نکره( + را»). صورت ارجاعی 5ـ4

تشاکیل شاده اسات، تنهاا     « را»مفعاولی   نشانةاین صورت ارجاعی که از یا اسم نکره و 
اماا از   ؛حتی یا مثال از آن یافات نشاد   نیز مدیر مدرسهکل کتاب  ةصورتی بود که با مطالع

ماوردی کاه در ایان کتااب      97وجاود داشات. از    ان و تفکرزب این صورت به میزان کافی در
مورد آن مرجعی ارجاعی داشتند. در  1شناسایی و مورد آن مرجعی نوعاً قابل 99بررسی شد، 
 پردازیم.مثال از آن می دوزیر به بررسی 
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اماالی همازه و حاروف علاه و دیگار       نحاوة شود که فرهنگساتان در خصاوو   پیشنهاد می .1
 :9853تصویب و عرضه نماید )بااطنی،   هایی راروالوجود دارد،  نظرفاختالمواردی که 

66). 

دارای مرجعی با وضعیت شناختی ارجاعی است. نویسنده « هایی راروال»صورت ارجاعی 
ماوارد خاصای کاه در     درباارة  آنها را دهد فرهنگستانهایی اشاره دارد که پیشنهاد میبه روال
عاالوه   ،نویسنده به مرجع خاصی اشاره دارد. مخاطب ،براینبنا ؛کند تصویب است، متن آمده

ای از آن را در ذهن خود بسازد، بدون آنکه بتواناد  تواند نمود تازهمی ،بر تشخیص نوع مرجع
وضعیت شناختی مرجع در ذهان مخاطاب ارجااعی     ،مرجع را منحصراً شناسایی کند. درنتیجه

 است.

گیارد،  دیگر به قارض مای   جامعةاز فرهنگ  ی راعناصرتماس،  درنتیجةای وقتی جامعه .98
: 9853ای نادارد )بااطنی،   طبیعی است که از اول برای نامیدن آن عناصر در زباان خاود، واژه  

19). 

کند و هی  نیت ارجااعی  نویسنده در به کار بردن این صورت به عناصر خاصی اشاره نمی
ند به نمودی از نوع مرجاع دسات یاباد و    توامخاطب تنها می ،بنابراین ؛در استفاده از آن ندارد

 شناسایی است.نوعاً قابل ،در ذهن وی ،وضعیت شناختی مرجع این لفی ارجاعی

 «یک( + اسم + )ی نکره( + را»)وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :5جدول 
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مدیر 
 مدرسه

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

زبان و 
 تفکر

99 8/58 1 5/26 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 5/26 1 8/58 99 مجموع
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 «یک( + اسم + توصیفگر + )ی نکره( + را»). صورت ارجاعی 6ـ4

شبیه گروه قبلی است. در ایان دساته،    ،با تفاوتی جزئی ،های ارجاعیتاین گروه از صور
کنناد. ایان صاورت    یا یا چند توصیفگر وجود دارند که یاا اسام نکاره را توصایف مای     

هاایی  مثاال  ندرتبهکل صفحات منابع،  مطالعةهایی است که با وجود ارجاعی از آن صورت
مثاال از مادیر    2) ر دو کتاب بررسی شدندمثال از این صورت د 98از آن یافت شد. در کل، 

شناسایی باود. در  نوعاً قابلمدیر مدرسه  رمان مورد  2مثال از زبان و تفکر(. مرجع  3مدرسه و 
هاایی از  مورد ارجاعی بود. باه مثاال   8شناسایی و مرجع مورد نوعاً قابل 7، مرجع زبان و تفکر

 :این گروه توجه کنید

مگــس  اینکااهمثاالیگارم را درآوردم و تعااارفش کااردم. عجااب گیااری کاارده بااودم! ساا .99

زدم از روی دماغش برراند، سیگار را رد کرد و من که سیگارم را آتش مای  مزاحمی را
و چناین متکای باه تماام خاانواده باه        وپابساته دسات فکر کردم البد دردی دارد که چنین 

 .(991: 9862احمد، مدرسه آمده )آل

به هی  مگس خاصی اشاره نادارد و نویسانده آن را   « مگس مزاحمی را»صورت ارجاعی 
گیارد.  ای استفاده کرده که تنها، نمودی از نوع این مرجع در ذهن خوانناده شاکل مای   گونهبه

 شناسایی است.نوعاً قابل ،وضعیت ارجاعی مرجع آن در ذهن مخاطب ،درنتیجه

فرزند او به دنیاا آماد،    شناسان به آزمایش جالبی دست زده است: روزی کهیکی از روان .92
گرفت و به خاناه آورد و هار دو را تاا آنجاا کاه       وحشباغهم از  ای رانوزاد شمپانزه

 .(981 :9853ممکن بود در شرایط همانندی بزرگ کرد )باطنی، 

کاه وضاعیت   « ای راناوزاد شامرانزه  » از: استعبارت در اینجا  کاررفتهبهصورت ارجاعی 
خاصای   ةوضوح مشخص است که نویسنده نوزاد شامرانز . بهشناختی مرجع آن ارجاعی است

در  ،بناابراین  ؛شناس آزمایش خود را بر روی او انجاام داده اسات  که آن روان را در نظر دارد
تواند مرجع را تشاخیص  خواننده نمی بااینکهنیت ارجاع وجود دارد و  ،استفاده از این صورت
 ای از آن را در ذهن خود بسازد.تواند نمود تازهمی ،دهد، اما با شنیدن آن
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 «یک( + اسم + توصیفگر + )ی نکره( + را»)وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :6جدول 
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7 7/62 8 7/85 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 _ _ _ _ _ _ _ _ 88 8 58 5 مجموع

 «اسم + توصیفگر + را»صورت ارجاعی  .۷ـ4

مفعاولی   نشاانة های ارجاعی از یا اسم و یا یا چند توصایفگر و  این گروه از صورت
مورد  1شناسایی، مورد آن نوعاً قابل 8، مرجع مدیر مدرسهثال م 97تشکیل شده است. از « را»

 8شناساایی و  نوعااً قابال   مرجعِ 92، زبان و تفکرمورد آشنا بود. در  8شناسایی و منحصراً قابل
در تعاداد و ناوع    توجهیقابلشود، تفاوت طور که مشاهده میفعال وجود داشت. همان مورد 

ماتن   در مقایساه باا   ،کاه ماتن علمای   دهد می نشانین آمار های شناختی وجود دارد. اوضعیت
روایاای، تمایاال بیشااتری باارای اسااتفاده از ایاان صااورت ارجاااعی بااا وضااعیت شااناختی نوعاااً  

شناسایی و آشنا وجود دارند کاه  های منحصراً قابلدر متن روایی، وضعیت. شناسایی داردقابل
 روایای، فعال وجود دارد کاه در ماتن    در متن علمی، وضعیتو  شونددر متن علمی دیده نمی

شناساایی و آشانا باه    های منحصاراً قابال  است. دلیل اینکه در متن روایی، وضعیت نرفتهبه کار 
ها تاأثیر گذاشاته تاا از ایان     کار رفته این است که نوع )ژانر( متن بر وضعیت شناختی صورت

تحلیال  به تشخیص دهد. در زیر،  ها راو مرجع گیردطریق، خواننده سریعاً در جوّ داستان قرار 
 .پردازیممیدو مثال 

های هیزمی قدیمی را. سی تومان بارای نصاب   ها را هم سوار کردند. همان بخاریبخاری .98
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 رسـیدش را  ورقـة پنج ها دادند که ناظم از فرهنگ گرفت و من یا هفته پایش،  آن
 .(85: 9862احمد، )آل امضا کرده بودم

هاای رسایدی   به ورقه« رسیدش را ورقةپنج »صورت ارجاعی  طور که واضح است،همان
 ها امضا کرده است. خواننده بر اسااس خاود   ها را برای نصب بخاریکه مدیر، آن گرددبرمی

اماا چاون نماود آن را از     ؛تواند مرجع موردنظر نویسنده را تشخیص دهدصورت ارجاعی می
وضاعیت شاناختی مرجاع ایان      ،بناابراین  ؛تواناد بارایش آشانا باشاد    نمی ،قبل در حافظه ندارد

زیرا مخاطب با خواندن ایان صاورت    ؛شناسایی استمنحصراً قابل ،در ذهن خواننده ،صورت
 گردد.دنبال مرجع دیگری نمیکند و بهارجاعی، منحصراً یا مرجع را شناسایی می

اجنـاس  بازرگاناان را مجباور کناد قبال از اینکاه       همةتواند و یا باید آیا فرهنگستان می .91
فارسی  شناسنامةها آگهی کنند، به فرهنگستان مراجعه کنند و برای آن را خارجی تازة

 .(58 :9853بگیرند  )باطنی، 

، دارای مرجعاای بااا وضااعیت شااناختی نوعاااً  «خااارجی را تااازةاجناااس »لفاای ارجاااعی 
و باه جانس    کناد میاشاره  اخارجی  تازةاجناس  ازیرا فقط به نوع مرجع   ؛شناسایی استقابل

تنها یا نمود نوعی از این اجناس در ذهن خواننده  ،بنابراین ؛خاو و مشخصی ارجاع ندارد
 گیرد.شکل می

 «اسم + توصیفگر + را»وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :7جدول 
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 «اسم + را». صورت ارجاعی ۸ـ4

مثاال   97تشاکیل شاده اسات. در    « را»مفعاولی   نشاانة اسم و این صورت ارجاعی از یا 
زباان  مورد فعال باود. در   6مورد آشنا و  7شناسایی، مورد منحصراً قابل 1، مرجع مدیر مدرسه

طاور کاه مالحظاه    ماورد کاانونی باود. هماان     6شناساایی و  مورد نوعااً قابال   1، مرجع و تفکر
شاود. دلیال آن   ی بین دو کتاب دیده نمیدر این گروه هی  وضعیت شناختی مشترک ،شودمی

اطالعاات عاام و    ارائةها وجود دارد. در ژانر علمی، احتمال هم تمایزی است که میان ژانر آن
احتمال بیشتری وجود دارد که این صاورت   ،بنابراین ؛مراتب بیشتر از ژانر روایی استکلی به

اماا در   ؛اسایی دارند، استفاده شاود شنهایی که وضعیت شناختی نوعاً قابلارجاعی برای مرجع
رو هساتیم. باه هماین دلیال، احتماال      ههای خاو روبا ژانر روایی، بیشتر با توصیف موجودیت

شاود.  ناد، کام مای   اشناساایی هاایی کاه نوعااً قابال    استفاده از این صورت ارجاعی برای مرجع
، در ایان دو  دارندنی هایی با وضعیت شناختی فعال و کانوهایی که مرجعتعداد مثال ،همچنین

تاا   ،وضعیت شناختی فعال و کانونی باهایی ژانر یکسان است. دلیل آن هم این است که مرجع
مدت جاری خواننده وجاود دارناد. تنهاا    کوتاه حافظةهم هستند و هر دو در  به شبیه ،حدودی

مرکاز   گفتارهای بعادی در های کانونی در پارهتفاوت این دو وضعیت در این است که مرجع
 دهیم.توجه هستند. اکنون دو مثال را مورد بررسی قرار می

انبار زیر حاوض  مدرسه آب نداشت. نه آب خوراکی نه آب جاری. با هرزاب بهاره، آب .97
 و ؛هاا کردند و خود بچاه با همان پر می حوض راای سرش بود و انباشتند که تلمبهرا می

مانناد  ها، صدای خشا و نالاه و هیاهوی بچههای تفریح، گذشته از جنجال در ربع ساعت
 .(81 :9862احمد، تلمبه هم دائم به هوا بود )آل

در ذهان خوانناده    ،با مرجعی که وضعیت شناختی فعال دارد« حوض را»صورت ارجاعی 
شود و در جایگاه نحوی مفعول مساتقیم قارار گرفتاه اسات. قبال از ایان صاورت،        شناخته می

کناد کاه مدرساه    داستان بیان مای  نویسندةفصل معرفی شده است. در بافت زبانی بال« حوض»
شده استفاده انبار زیر حوض که با هرزاب بهاره پر میاز آب ،آب نداشته و برای خوردن آب

مدت جاری خواننده باقی کوتاه حافظةنمود مرجع این لفی ارجاعی در  ،بنابراین ؛اندکردهمی
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مرجع موردنظر نویسنده را منحصراً شناسایی کناد، چاون    ماند. پس او قادر خواهد بود کهمی
مادت جااری   کوتااه  حافظاة نمود آن را از قبل در حافظه دارد و ازآنجاکه نمود این مرجع در 

 اوست، وضعیت شناختی مرجع این لفی فعال است.

، اگار او اصاالً از   «شناسی یعنای چاه   زبان»کرده سّال کنید اگر شما از یا فرد تحصیل .96
 شناسی تصوری داشته باشد، معموالً یکی از این دو جواب را خواهد داد:بانز

اند، چطور صاورت  لغات، یعنی لغات چگونه به وجود آمده ریشة مطالعةشناسی یعنی ( زبان9
اند و مانند آن. باه زباان فنای    ها تغییر کرده است، چطور از یکدیگر مشتق شدهو معنی آن

شناسای یعنای   ( زبان2داند. شناسی معادل میبا ریشه را اسیشنزبانتوان گفت که او می
شناس کسی است که الاقل بتواند به چندین زبان سخن بگوید. به دانستن چند زبان و زبان

 :9853داناد )بااطنی،   شناسی را با چندزبانی معادل مای توان گفت که او زبانمی ،زبان فنی
98). 

که در جایگاه نحوی مفعول مستقیم قارار   ،«سی راشنازبان»صورت ارجاعی  ،در این مثال
گفتارهاساات. نویساانده در ایاان بخااش از کتاااب و در ایاان پاااره موردبحااثموضااوع  ،گرفتااه

 درباارة و  است کرده« شناسیزبان»گفتارهای بعدی، توجه خود را معطوف به همچنین در پاره
، «شناسای یعنای چاه    انزبا »باا ذکار ساّال     ،اول ةکند. نویسنده در همان جملآن صحبت می

آورد و در جمالت بعد، آن را مدت جاری خواننده میکوتاه حافظةرا به « شناسیزبان»مرجع 
وضعیت شناختی این مرجاع در ذهان خوانناده کاانونی      ،بنابراین ؛دهددر مرکز توجه قرار می

 بحاث موردمدت جاری او وجود دارد و هم موضوع کوتاه حافظةزیرا مرجع هم در  ؛شودمی
 گفتارهای بعدی است.در پاره

شناساایی و کاانونی ایان صاورت ارجااعی کاه در       های شناختی نوعاً قابلوضعیت دربارة
اطالعاات در ایان کتااب کاه ژانار       ارائةای اشاره کرد. وجود دارند، باید به نکته زبان و تفکر

کاه از صاورت   صورت عام و کلی است و احتمال بیشاتری وجاود دارد   علمی دارد، عمدتاً به
بناابراین،   ؛شناساایی هساتند، اساتفاده شاود    هایی که نوعاً قابال برای مرجع« اسم + را»ارجاعی 
هاای دارای  ایان مرجاع   درباارة گفتارهاای بعادی،   شاود کاه در پااره   بیشتری ایجااد مای   زمینة
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ایان   ،شناسایی صحبت شود و در کانون توجه قرار گیرند. درنتیجاه وضعیت شناختی نوعاً قابل
 شوند.ها در جمالت بعد دارای وضعیت شناختی کانونی میمرجع

 «اسم + را»وضعیت شناختی صورت ارجاعی : 8جدول 
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 «این/آن + اسم + )توصیفگر(». صورت ارجاعی 9ـ4

در جایگاه صافت  « آن»یا « این» اشارةهای های ارجاعی، از صفتدر این دسته از صورت
دهند که این صورت ارجاعی با صافت  شده نشان میهای یافته شده است. مثالپیشین استفاد

ماورد   21شاده،  مثال یافت 88که از طوریبه ؛دارد« آن»کاربرد بیشتری نسبت به  «این»پیشین 
، مرجاع  مادیر مدرساه  مثال  97شوند. از شروع می« آن»مورد با صفت  6و تنها « این»با صفت 

ماورد   98، مرجاع  زباان و تفکار  مثاال   97مورد آشنا، و از  7ناسایی و شمورد منحصراً قابل 98
های شناختی این صاورت  شود، وضعیتطور که مالحظه میمورد کانونی بود. همان 2فعال و 

 ارجاعی در دو کتاب با هم متفاوت است.

کردناد.  هاشاان را خشاا مای   شدند و گیوهها جمع میرسیدند، دور بخاریاز راه که می .95
کفش  مسئلةماندند و خیلی زود فهمیدم که ظهر در مدرسه ماندن هم ای هم ناهار میعده

یا پول  اقالًکرد. ها هم صدق میدرمورد معلم این قاعدهماند. بود. هر که داشت نمی
هاایی کاه از خیاباان    واکس جلو بودند. باران کوهرایه، کار یکی دو ساعت نبود و کوچاه 
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راهای  صاورت تکاه  هاا، آن را باه  وآماد بچاه  د، خاکی بود و رفات آمقیرریز به مدرسه می
افتااده و مانجالب   رساند که دائماً گال اسات و آب  که آغل را به کنار نهر می آورددرمی
 .(18 :9862احمد، )آل

شناساایی  دارای مرجعی با وضاعیت شاناختی منحصاراً قابال    « این قاعده»صورت ارجاعی 
گفتارهای اما از آنچه در پاره ؛شودانی بالفصل یافت نمیدر بافت زب است. مرجع این صورت

( آن را Prince, 1981همان وضعیتی است کاه پارینس )   اینقابل استنباط است.  ،پیشین آمده
اماا از   ؛نامد. در ایان وضاعیت، نماود مرجاع در بافات زباانی بالفصال نیسات        استنباط میقابل

 ،اسات. وضاعیت شاناختی چناین مرجعای      اساتنباط قابال  ،توضیحاتی که در ایان بافات آماده   
 که در اینجاا باه کاار رفتاه    « این قاعده»شناسایی است. صورت ارجاعی منحصراً قابل ،حداکثر
 ؛مانده استظهرها در مدرسه نمی ،به این مسئله اشاره دارد که هرکسی که کفش داشته است

 ،بناابراین  ؛سات شاده ا هاا گلای مای   آلوده شدن کوچاه هایش از شدت باران و گلزیرا کفش
را از متن استنباط کند و وضعیت شاناختی آن در ذهانش   « این قاعده»تواند مرجع خواننده می
 شناسایی است.منحصراً قابل

خالصه کرد: اگر افراد اجتمااع، اعام    این سؤال و جوابصورت توان بهمطلب را می .93
تضاای ضارورت از اجتمااع    مقاز اینکه به مدرسه بروند یا نروند، زبان ماادری خاود را باه   

 وظیفاة مدرسه در یاد دادن زبان ماادری چیسات     وظیفةگیرند، پس پیرامون خود یاد می
های زبان را که ماورای احتیاجاات  مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونه

آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهاناه دارد باه او یااد بدهاد و متناساباً،      
)بااطنی،   زباان بارای برخاورداری از امکاناات جامعاه افازایش دهاد        ازنظار نات او را امکا
9853 :18). 

با وضعیت شناختی کانونی در ذهن خواننده « این سّال و جواب»مرجع صورت ارجاعی 
صورت یاا ساّال و یاا جاواب     گفتارهای بعد از آن بهشود. این مرجع در پارهشناخته می

طور کاه در چاارچوب تحلیال اشااره     واند آن را بازیابی کند. همانتآمده است و خواننده می
کنناد.  نقش مهمی ایفا مای  ،هایی که کانونی هستندشد، عوامل کاربردی در تعیین موجودیت
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باعاث   ،در اینجا نیز یکی از این عوامال کااربردی کاه هماان اهمیات داشاتن در بافات اسات        
قارار گیارد. دلیال اهمیتای      موردتوجه« باین سّال و جوا»شود تا مرجع صورت ارجاعی می

هاایی کاه نیااز باه     هاای بعادی، آن گوناه   که این مرجع در بافت دارد این است که در بخاش 
 ؛شاوند توضایح داده مای   تفصایل باه آموزش آگاهانه دارند و همان خواندن و نوشاتن هساتند   

 وضعیت شناختی مرجع این صورت ارجاعی کانونی است. ،بنابراین

 «این/آن + اسم + )توصیفگر(»یت شناختی صورت ارجاعی وضع :9جدول 
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_ _ _ _ 98 5/66 7 8/88 _ _ _ _ 

 زبان و
 تفکر

_ _ _ _ _ _ _ _ 98 5/36 2 8/98 

 5/6 2 8/18 98 5/96 7 8/88 98 _ _ _ _ مجموع

 «این/آن + اسم + )توصیفگر( + را». صورت ارجاعی 11ـ4

گیرد همان صورت ارجاعی های ارجاعی که مورد بررسی قرار میگروه بعدی از صورت
یانی دیگر، تنها تفاوت آن این است گروه قبل، اما در جایگاه نحوی مفعول مستقیم است؛ به ب

مورد منحصراً  2، مرجع مدیر مدرسهمثال  97به آن اضافه شده است. از « را»مفعولی  نشانةکه 
همگای وضاعیت    زبان و تفکار مثال  97اما مرجع  ؛مورد کانونی بود 98شناسایی و مرجع قابل

هاا  ترین یکنواختی وضعیتهایی است که بیششناختی کانونی داشتند. این گروه یکی از گروه
مفعاولی   نشاانة و هام  « آن»و « ایان » اشارةهای زیرا هم صفت ؛را در دو کتاب نشان داده است

های کهنگی بیشتر هساتند و باه خوانناده نشاان     نشانههردو شود که در این گروه دیده می« را»
 به میزان پردازش کمتری نیاز دارد. ،دهند که برای شناسایی مرجعمی
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آب. عجب عطشی داشاتند! صاد برابار آنچاه      طرفبهبردند خورد هجوم مینگ که میز .91
آوردیاام کااه ردیااف از همااان باااغی ماای ایــن آب را و ؛بارای علاام و فرهنااگ داشااتند 

آورد. آب سالمی بود. دراز سیاه انداخته بود. البته فراش می لکةهایش روی آسمان، کاج
خواساتی نباود و زناش    فراش را هر وقات مای   و ؛از مظهر قنات. خودم وارسی کرده بودم

دوید که فالنی رفته آب بیاورد. با یا سطل بزرگ و یا آبراش که سوراخ بود و تا می
 .(87 :9862احمد، رسید نصف شده بود )آلبه مدرسه می

قبال   ةدر دو جملا « ایان آب را »شود، مرجاع صاورت ارجااعی    طور که مالحظه میهمان
ایان   ،و در مرکز توجه است. همچناین  موردبحثای بعدی نیز موضوع گفتارهآمده و در پاره

زیرا زمان زیادی از ذکر آن نگذشته  ؛مدت جاری خواننده وجود داردکوتاه حافظةمرجع در 
 است. به این دالیل، وضعیت شناختی مرجع این صورت در ذهن خواننده کانونی است.

هاای فارسای گفتگاو کنایم،     دمعنایی در واژهمعناایی و چنا  هام  درباارة برای اینکه بتوانیم  .28
بریم. تعریف معنا کار را چگونه به کار می این کلمهنخست باید بدانیم معنا چیست و ما 

، معانی مختلفی داده شاده تاا آنجاا کاه در یاا بحاث فنای        «معنا» ةآسانی نیست. به کلم
مشخص گاردد.   نکاربرد آ حوزةکند که این کلمه از نو تعریف شود و ضرورت پیدا می

را ماالک کاار قارار     ،معناشناس معروف انگلیسی ،(Ullmann) ما در اینجا تعریف اولمن
ای است که بین تصویر ذهنای و کلماه وجاود    دوجانبه رابطةمعنا »دهیم. او معتقد است می
 .(228: 9853)باطنی، « دارد

 ،بناابراین  ؛ع داردکه قبل از آن آماده ارجاا  « معنا» واژةبه « این کلمه را»صورت ارجاعی 
مانااد. در جمااالت بعااد از ایاان صااورت ارجاااعی نیااز مرجااع آن در ذهاان خواننااده باااقی ماای

دهاد کاه در ایان جماالت و همچناین در      شاود و نشاان مای   داده می« معنا» دربارةتوضیحاتی 
طوالنی شدن این مثاال، فقاط    ما برای جلوگیری ازاست.  موردبحث موضوعِ ،جمالت بعدی

دهند که وضاعیت  همین جمالت محدود نشان می و ایمآن را در اینجا آورده ةاولیهای بخش
مادت جااری   کوتااه  حافظاة زیارا هام در    ؛شناختی این مرجع در ذهن خواننده کانونی اسات 

 گفتارهای بعدی است.در پاره موردبحثاوست و هم موضوع 
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 «رااین/آن + اسم + )توصیفگر( + »وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :11جدول 
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 :)منفصل و متصل(« ضمایر شخصی»صورت ارجاعی . 11ـ4

، مادیر مدرساه  مثال  97دنبال وضعیت شناختی مرجع ضمیرها هستیم. از به ،در این بخش
مورد فعال و  6، مرجع زبان و تفکرکه در مورد کانونی بود. درحالی 99مورد فعال و  1مرجع 

 از هر کتاب یا مثال را بررسی خواهیم کرد. مورد کانونی بود. اکنون 1

این بود که ناظم دستور داده بود یا کاارگر هام گرفتاه بودناد کاه دو روز تماام تاوی         .29
هاا را  شب عید بود. بیش از آنکاه بخااری   فیروزهایحاجیلولید و درست مثل مدرسه می

باود وساط   زد. لولوی مجسمی شده را واکس می سروصورتشواکس بزند، خودش را و 
هاا را عاوض   هاای بخااری  پایاه بریازد. ساه   ترسشـان شد که ها. شاید همین باعث میبچه

احماد،  هاا را باا گال و آجار پوشااندند و سوارشاان کردناد )آل       توی آن دیوارةکردند و 
9862: 85). 

شناختی فعاال   به کار رفته دارای مرجعی با وضعیت« ترسشان»که در « شان»ضمیر متصل 
گاردد.  قبال از آن آماده، برمای    جملاة کاه در  « هابچه»به گروه اسمی  ر متصلاست. این ضمی

خواننده باقی ماناده، پاس مرجاع ایان صاورت ارجااعی        حافظةازآنجاکه نمود این مرجع در 
 حافظاة اماا چاون نماود مرجاع در      ؛تواناد آن را تشاخیص دهاد   حداقل برایش آشناست و می

مادتش، پاس وضاعیت شاناختی آن در     کوتاه ةحافظمدت جاری خواننده است و نه در کوتاه
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 شود.ذهن وی فعال می

پزی را در نظار بگیریاد کاه باه مدرساه نرفتاه اسات. ایان شاخص          مثالً یا کارگر کوره .22
تواند با زن و فرزناد خاود حارف بزناد، باا همکاارانش گفتگاو کناد و بااالخره تماام           می

و عملای از اجتمااع آموختاه اسات،     طور طبیعی های خود را با همین زبانی که بهنیازمندی
محدود اجتماعی درمانده خواهد شاد: بسایاری از    حلقةماورای این  اوبرآورده کند. ولی 

تواناد کتااب و مجلاه و روزناماه     فهماد، نمای  های رادیو، مثالً مرزهای دانش را نمیبرنامه
ماناد، از  خبار مای  گذرد بای بخواند و درنتیجه از وقایعی که در جهان و کشور خودش می

ماناد و غیاره   تماس و معاشرت با قشرها و طبقاات مختلفای در اجتمااع خاود محاروم مای      
 .(18 :9853)باطنی، 

 ،بناابراین  ؛پزی که در ابتدای این بند آمده ارجاع داردبه کارگر کوره« او»ضمیر منفصل 
ارهاای  گفتمادت جااری خاود دارد. در پااره    کوتااه  حافظاة از قبل، مرجاع آن را در   ،خواننده
صاحبت  « او» دربارةاست و در چندین جمله  موردبحثدر مرکز توجه و موضوع « او»بعدی، 
کاانونی   ،در ذهان خوانناده   ،وضعیت شناختی مرجع این صاورت ارجااعی   ،بنابراین ؛شودمی

 است.

 «ضمایر شخصی»وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :11جدول 

وضعیت 
 یشناخت

عنوان 
 کتاب

نوعاً 
 شناساییقابل

 جاعیار
منحصراً 

 شناساییقابل
 کانونی فعال آشنا

اد
د
تع

د 
ص
در

 

اد
د
تع

د 
ص
در

 

اد
د
تع

د 
ص
در

 

اد
د
تع

د 
ص
در

 

اد
د
تع

د 
ص
در

 

اد
د
تع

 

د
ص
در

 

مدیر 
 8/58 99 5/26 1 _ _ _ _ _ _ _ _ مدرسه

زبان و 
 68 1 18 6 _ _ _ _ _ _ _ _ تفکر

 5/66 28 8/88 98 _ _ _ _ _ _ _ _ مجموع



 1394، بهار و تابستان 4، شمارة 3سال علم زبان؛   141

 

 «صفر ضمیر»صورت ارجاعی . 12ـ4

ماورد   1مرجع  زبان و تفکر،مثال  97گیرد. از ضمیر صفر بیشتر در جایگاه فاعلی قرار می
همگی کاانونی بودناد. ایان     مدیر مدرسهمثال  97های اما مرجع ؛مورد کانونی بود 99فعال و 

دهند که این صورت ارجاعی در زبان فارسی تاا حاد زیاادی باا مادل شاناختی       ارقام نشان می
مورد کانونی بودند و طبق مدل شناختی، ضمایر صافر در   26مورد،  88زیرا از  ؛ردمطابقت دا

 :کنیماز هر کتاب یا مورد را بررسی می ،گیرند. اکنونوضعیت شناختی کانونی قرار می

متغیار تادریجی اسات و     هاای موجطولآنچه در دنیای بیرون وجود دارد، انرژی نوری با  .28
های مختلف است. ولای ماا در   گذارد، یا دسته رنگما میها روی چشم تأثیری که آن

پیوساته را در نقااطی    رشاتة ایان   )ما( Øایم: یعنای  ها نام گذاشتهزبان خود برای این رنگ
آن نقااط   پیوساتة ها نامی گذاشته و نسبت به تفاوت تادریجی و  قطع کرده، برای آن نقطه

بنادی ویاژه اسات،    دارای ایان تقسایم   ایام. چاون زباان ماا    اعتنا ماناده تقطیع با یکدیگر بی
جهان خارج را بر طباق الگوهاای زباان خاود      پیوستة پدیدةایم این بنابراین ما عادت کرده

هاا را ادراک هام نکنایم    اعتناا باشایم و حتای آن   هاا بای  تقطیع کنیم و نسبت به نوساان آن 
 .(997 :9853)باطنی، 

نخست  ؛عیت شناختی دو دلیل دارددر مثال باال، مرجع ضمیر صفر کانونی است. این وض
گاردد، پاس مرجاع آن در حافظاة     قبال برمای  در بناد بالفاصاله  « ماا »آنکه این ضمیر صافر باه   

یاابیم  مدت جاری خواننده قرار دارد. دوم آنکه اگر به جمالت بعدی نگاه کنیم، درمای کوتاه
نسابت  « ماا » کارها در ارتباط با طیف رناگ باه ایان   موضوع بحث است و یا سلسله «ما»که 

، مرجااع ضاامیر صاافر کااانونی اساات، چااون در حافظااة 28، در مثااال روازایاانشااود. داده ماای
 مدت جاری خواننده قرار دارد و موضوع بحث است.کوتاه

صورت این سّال و جواب خالصه کرد: اگار افاراد اجتمااع، اعام از     توان بهمطلب را می .21
مقتضاای  ، زبان مادری خود را بهنروند)افراد اجتماع( به مدرسه بروند یا  Øاینکه 

مدرساه در یااد دادن زباان     وظیفاة گیرناد، پاس   ضرورت از اجتماع پیرامون خود یاد مای 
های زبان را مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونه وظیفةمادری چیست  
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ه او که ماورای احتیاجات آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهانه دارد با 
زبان، برای برخورداری از امکانات جامعه افازایش   ازنظریاد بدهد و متناسباً امکانات او را 

 .(18 :9853دهد )باطنی، 

یاا   ،شاده گیاری عنوان افعاال بناد دروناه   به ،«بروند یا نروند»، فاعل دو فعل 21 در مثال
زیارا باه    ؛فعال اسات گردد. مرجع این ضمیر صفر برمی« افراد اجتماع»ضمیر صفر است که به 

؛ بنابراین، مرجع کندمیشده در آن قرار دارد، اشاره گیریهمان فاعل بند اصلی که بند درونه
آیاد،  که از جماالت بعادی برمای   چنانآن اما ؛مدت جاری خواننده قرار دارددر حافظة کوتاه

خوانناده  موضوع بحث وظیفة مدرسه است و نه افراد اجتماع. پس مرجع ضمیر صفر در ذهن 
 فعال است، اما کانونی نیست.

 «ضمیر صفر»وضعیت شناختی صورت ارجاعی  :12جدول 
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 8/58 99 5/26 1 _ _ _ _ _ _ _ _ تفکر

 5/36 26 8/98 1 _ _ _ _ _ _ _ _ مجموع

 گیری. نتیجه3

نتایج به دو دساته تقسایم    ایند. شودر این بخش، نتایج مترتب بر پژوهش حاضر ارائه می
بار اسااس    ،و سارس  مکنای مطارح مای  را ابتدا نتایج مرباوط باه آماار و ارقاام کلای       ؛شوندمی
هاای زباان فارسای    داده ابا  هاا ارزیابی میازان انطبااق آن  به مراتب کهنگی، های سلسلهبینیپیش
 .پردازیممی
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 . نتایج مربوط به آمار و ارقام کلی1ـ5

( خالصاه و بار اسااس    98در یا جدول کلی )جادول   92تا  9در بخش حاضر، جداول 
 توان به نتایج زیر دست یافت:می 98جه به جدول . با توشودیا سلسله نتایج ارائه می ،آن

حرکات  « ضامیر صافر  »باه سامت صاورت ارجااعی     « اسام »هر چه از صورت ارجااعی   االف
یعنای از   ؛شاود مراتب کهنگی مشااهده مای  سلسلهکنیم، تمایل به سمت راست )باالی( می

نونی گیاریم و باه وضاعیت شاناختی کاا     شناساایی فاصاله مای   وضعیت شناختی نوعااً قابال  
 شویم.نزدیا می

 وضعیت شناختی ششدوازده صورت ارجاعی و  :13جدول 

 وضعیت شناختی
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 _ _ _ _ _ _ %5/6 2 _ _ %8/18 23 اسم

 _ _ _ _ _ _ %28 6 _ _ %38 21 اسم + توصیفگر

)یک( + اسم + )ی 
 نکره(

95 5/76% 98 8/18% _ _ _ _ _ _ _ _ 

)یک( + اسم + 
توصیفگر + )ی 

 نکره(
93 28/61% 8 71/99% 7 28/91% _ _ _ _ _ _ 

)یک( + اسم + )ی 
 نکره( + را

99 8/58% 1 5/26% _ _ _ _ _ _ _ _ 

)یک( + اسم + 
توصیفگر + )ی 
 نکره( + را

5 68/68% 1 85/86% _ _ _ _ _ _ _ _ 

اسم + توصیفگر + 
 را

97 78% _ _ 1 88% 8 98% 8 98% _ _ 
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 %28 6 %28 6 %5/96 7 %8/98 1 _ _ %88 1 اسم + را

این/آن + اسم + 
 98 %5/96 7 %8/88 98 _ _ _ _ )توصیفگر(

8/18
% 

2 
5/6
% 

این/آن + اسم + 
 23 _ _ _ _ %5/6 2 _ _ _ _ )توصیفگر( + را

8/
18% 

 98 _ _ _ _ _ _ _ _ ضمایر شخصی
8/88
% 

28 
5/
66% 

 1 _ _ _ _ _ _ _ _ ضمیر صفر
8/98
% 

26 
5/
36% 

 86 %87/1 98 %3/99 83 %17/5 21 %86/18 921 مجموع
93/
99% 

32 
16/
27% 

هاای  م در خاناه آماار و ارقاا   ،شاویم کاه در ابتادا   کنیم، متوجه میمی نگاه 98وقتی به جدول 
اماا تقریبااً از میاناة ساتون      ؛تاراکم اسات  م ،مراتاب سمت راست جدول یا همان پاایین سلساله  

تراکم آمار و ارقاام باه سامت چاپ جادول یاا هماان         ،های ارجاعی(عمودی )ستون صورت
 کند.مراتب حرکت میباالی سلسله

شاود. مرجاع ایان    مای  نکره دیده« ی»یا « یا»صورت ارجاعی،  92صورت از این  1در  اب
شناساایی و ارجااعی در ذهان مخاطاب     وضعیت شناختی نوعاً قابال دو ها عمدتاً با صورت

اسات  « یا( + اسام + توصایفگر + )ی نکاره(   »)شود. تنها در صورت ارجاعی شناخته می
 1موردی که در این  32. از دارندشناسایی ها وضعیت منحصراً قابلکه تعداد کمی از داده

ماورد   7ماورد ارجااعی و    21شناساایی،  مورد نوعاً قابال  78سی شدند، مرجع صورت برر
ای قاوی  نکره، نشاانه « ی»یا « یا»دهد که شناسایی بود. این مطلب نشان میمنحصراً قابل

خوانناده تنهاا    ،هاا از ایان مثاال   %67کاه در حادود   طاوری برای کهنگی کمتر هساتند؛ باه  
نخسات   ؛یابد. دو شاهد برای ایان امار وجاود دارد   تواند به نمودی از نوع مرجع دست می

« را»مفعاولی   نشاانة ، شااهد حضاور   موردبحاث صاورت   1صورت ارجاعی از  2آنکه در 
هستیم، ولای بااز هام وضاعیت شاناختی مرجاع ماوردنظر نهایتااً ارجااعی اسات و از ایان            

وجاود  نکاره  « ی»یا « یا»رود. دوم آنکه در اولین صورتی که در آن وضعیت باالتر نمی
بار وضاعیت منحصاراً    عاالوه  ،کنایم کاه مرجاع   ندارد )اسم + توصیفگر + را(، مشاهده می
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این دو دلیل گویای آن است  .تواند دارای وضعیت آشنا و فعال نیز باشدمی ،شناساییقابل
 کهنگی کمتر هستند. دهندةنشاننکره تا حدود بسیار زیادی « ی»و « یا»که 

شناساایی و  تنها در دو وضعیت شاناختی نوعااً قابال   « توصیفگر اسم +»و « اسم»دو صورت  اج
شده در ایان دو صاورت، مرجاع    مورد بررسی 68شوند. از شناسایی دیده میمنحصراً قابل

مفعاولی   نشاانة . حال اگر استشناسایی موردمنحصراً قابل 3شناسایی و مورد نوعاً قابل 72
به ایان دو صاورت ارجااعی اضاافه شاود،       میزان کهنگی بیشتر است، دهندةنشانکه  ،«را»

شناسااایی و منحصااراً شاااهد ایاان خااواهیم بااود کااه عااالوه باار دو وضااعیت نوعاااً قاباال    
 ؛کناد مراتب سوق پیادا مای  ها به سمت باالی سلسلهشناسایی، وضعیت شناختی مرجعقابل
هاای شاناختی آشانا و    وضعیت« اسم + توصیفگر + را»که مرجع صورت ارجاعی طوریبه
های شناختی آشانا، فعاال و   در وضعیت« اسم + را»و مرجع صورت ارجاعی  داردال نیز فع

ماورد   21شده در این دو صورت، مرجاع  مورد بررسی 68شود. از کانونی نیز مشاهده می
ماورد   6مورد فعاال و   1مورد آشنا،  3شناسایی، مورد منحصراً قابل 98شناسایی، نوعاً قابل
 .استکانونی 

« ایان/آن + اسام + )توصایفگر( + را   »و « این/آن + اسم + )توصیفگر(»رت ارجاعی دو صو اد
د. دارنا شناساایی  مرجعی منحصراً قابال  ،حداقل ،هایی هستند که در ذهن مخاطبصورت
 98بررسای شادند، مرجاع    « این/آن + اسام + )توصایفگر(  »موردی که در صورت  88در 

اماا   ؛مورد کاانونی باود   2مورد آشنا و فقط  7شناسایی، مورد منحصراً قابل 98مورد فعال، 
 23، مرجع «این/آن + اسم + )توصیفگر( + را»شده در صورت ارجاعی مثال بررسی 88از 

شناسایی بود. این آمار ماا را باه ایان    مورد از آن منحصراً قابل 2مورد کانونی و مرجع تنها 
 ،هاای ارجااعی  ایان صاورت   در« آن»یاا  « این» اشارة هایصفترساند که وجود نتیجه می
دهند کاه باه میازان پاردازش     میزان کهنگی بیشتر هستند و به خواننده نشان می دهندةنشان

صاورت  به« را»مفعولی  نشانةاضافه شدن  ،کمتری برای شناسایی مرجع نیاز دارد. همچنین
 شود تا میزان کهنگی ایان لفای ارجااعی   باعث می« این/آن + اسم + )توصیفگر(»ارجاعی 

مثال در وضعیت کاانونی قارار    88مورد از  23ای که مرجع گونهمراتب افزایش یابد، بهبه
های قوی برای میزان کهنگی بیشتر هستند و ایان  نشانه« آن»و « این» رو،ازاینگرفته است. 
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 ند.آیبه شمار میتر برای میزان کهنگی بیشتر ای بسیار قوی، نشانه«را»در کنار  ،دو

دارای دو وضااعیت « ضاامیر صاافر»و « ضاامیر شخصاای»ای دو صااورت ارجاااعی هاارجااعما ه   
هاای ایان دو   درصادی در وضاعیت   28شناختی فعال و کانونی هستند. تنهاا یاا تفااوت    

از درصد  8/98از ضمایر شخصی ودرصد  8/88 که مرجعطوریبه ؛شودصورت دیده می
 5/36 ضمایر شخصای و از درصد  5/66و مرجع  قرار دارند ضمایر صفر در وضعیت فعال

 ،که چنادان دور از انتظاار نیسات    ،. این آمارانداز ضمایر صفر در وضعیت کانونیدرصد 
 ،هاای ضامیری  برای استفاده از تمام صاورت  ،به این دلیل است که وضعیت شناختی فعال

وضعیت کانونی برای استفاده  ،کافی است. همچنین ،دارالزم و برای ضمایر شخصی تکیه
از  ،ایجمله وقتی در تکیه الزم است. واضح است کهصفر و ضمایر شخصی بی از ضمایر

از ضمیر صفر در آن اساتفاده   ،یا به بیانی دیگر ،شودعنوان فاعل استفاده نمییا ضمیر به
ماند و هام در مرکاز   مدت جاری خواننده باقی میکوتاه حافظةشود، این ضمیر هم در می

از ضامایر صافر   درصاد   5/36طبیعی است که  ،نابراینب ؛است موردبحثتوجه و موضوع 
 ند.باشدارای وضعیت شناختی کانونی 

آنچاه کریمای    بارخالف آید این است که یکی از نتایج مهمی که از این مقاله به دست می او
(Karimi, 1990 ،گفته است )مشخص بودن یا  نشانةدر زبان فارسی « را»مفعولی  نشانة

خص باودن ایان اسات کاه مرجاع صاورت ارجااعی یاا بارای          مرجع نیست. منظور از مشا 
 مقالاة مشخص باشد. در  ، هردو،نویسنده )گوینده( و یا برای نویسنده و خواننده )شنونده(

در ذهان   شناساایی ها با وضعیت شناختی نوعااً قابال  حاضر مواردی دیده شد که مرجع آن
صاورت   7شاود،  مای  مشااهده  98طاور کاه در جادول    شادند. هماان  مخاطب شناخته مای 

صاورت   7شاود. در ایان   هاا دیاده مای   در آن« را»مفعاولی   نشانةارجاعی وجود دارند که 
مثاال دارای   12مثال مورد تحلیال قارار گرفات کاه از ایان تعاداد، مرجاع         996ارجاعی، 

مااورد،  996مااورد از ایاان  12بنااابراین، در  اساات؛شناسااایی وضاعیت شااناختی نوعاااً قاباال 
باه نماودی از ناوع مرجاع دسات یاباد، بادون اینکاه بتواناد مرجاع           تواند مخاطب تنها می

 مشخصی را تشخیص دهد.
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 های زبان فارسیمراتب کهنگی با دادهمیزان انطباق سلسله. 2ـ5

باه   در اداماه  بینی دارد کاه سه پیش ،شودصورت زیر بیان میکه به ،مراتب کهنگیسلسله
 پردازیم.ها میآن

 شناسایینوعاً قابل <ارجاعی  <شناسایی صراً قابلمنح <آشنا  <فعال  <کانونی 

مراتاب برقارار   ای است کاه در ایان سلساله   سویهبینی اول مبتنی بر رابطة تضمن یاپیش
هایی را کاه  ها سایر وضعیتست که هرکدام از این وضعیتااست. برقراری تضمن به این معن

شاوند. بار اسااس ایان     شاامل مای  مراتاب قارار دارناد نیاز     در پایین یا همان سمت چپ سلسله
تواناد  ویژگی، مثالً یا صورت ارجاعی که دارای مرجعی با وضعیت شناختی آشناسات مای  

البته الزامای بارای    ؛های باالتر از خود که فعال و کانونی هستند نیز استفاده شودبرای وضعیت
دو مثاال از   انگلیسای و زباان  مثاالی از   ،این مطلب وجود ندارد. برای روشن شدن این مطلاب 

که برای مرجعی باا   ،«the + N». در زبان انگلیسی، صورت ارجاعی کنیمذکر میهمین مقاله 
هاایی کاه دارای   برای مرجع دتوانمی ،شودشناسایی استفاده میوضعیت شناختی منحصراً قابل

زیارا   ؛هستند نیز استفاده شاود  ا  یعنی آشنا، فعال و کانونی ا  های شناختی باالتر از آنوضعیت
در نتاایجی کاه از ایان    را تضمن وجاود دارد. ایان مسائله     رابطةهای شناختی بین این وضعیت

. بارای مثاال، صاورت ارجااعی     توان دیدمیارائه شد نیز  98تحقیق به دست آمد و در جدول 
شناساایی  دارای مرجعی باا وضاعیت شاناختی نوعااً قابال      ،از موارددرصد  8/18که در « اسم»

شناساایی دارد نیاز دیاده    ها با مرجعی که وضعیت منحصاراً قابال  از اسمدرصد  5/6است، در 
هاای نوعااً   کاه عمادتاً باا مرجاع     ،«اسام »زیرا طبق اصال تضامن، صاورت ارجااعی      ؛شودمی
هاای دیگاری   عنوان یا صورت ارجاعی برای مرجاع تواند بهمی ،شودشناسایی دیده میقابل

بینایم کاه   ود. در مثالی دیگر مای به کار ریی دارند نیز شناساکه وضعیت شناختی منحصراً قابل
شاود کاه   از موارد با مرجعی دیاده مای   درصد 78در « اسم + توصیفگر + را»صورت ارجاعی 

شاود کاه ایان صاورت     اما در مواردی مشااهده مای   ؛شناسایی داردوضعیت شناختی نوعاً قابل
نیز به  دارندشناسایی، آشنا و فعال هایی که وضعیت شناختی منحصراً قابلارجاعی برای مرجع

کاه بیشاتر باا     ،«اسم + توصیفگر + را»زیرا طبق اصل تضمن، صورت ارجاعی  ؛کار رفته است
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عناوان یاا صاورت ارجااعی بارای      تواناد باه  می ،شودشناسایی دیده میهای نوعاً قابلمرجع
شناساایی، آشانا   بلهای شناختی منحصراً قاهای دیگری به کار رود که یکی از وضعیتمرجع

مراتاب کهنگای باا    بینای اول سلساله  شاود، پایش  طور کاه مالحظاه مای   و فعال را دارند. همان
 از این مقاله سازگار است. آمدهدستبههای داده

ای باا اصال   مراتاب رابطاه  مراتب کهنگی این اسات کاه ایان سلساله    بینی دوم سلسلهپیش
تضامن   رابطاة تار اشااره شاد، یاا     ه پیشطور ک( دارد. همانGrice, 1975کمیت گرایس )

این امکاان وجاود دارد    ،بنابراین ؛مراتب وجود داردسویه از راست به چپ در این سلسلهیا
تاری دارد بارای یاا مرجاع     که یا صورت ارجاعی که مرجعی با وضعیت شاناختی پاایین  

ود کاه  شا اماا ماواردی دیاده مای     ؛دیگر که وضعیت شاناختی بااالتری دارد نیاز باه کاار رود     
تار باه کاار    نیست و یا صورت ارجاعی که برای مرجعی با وضعیت شناختی پایین چنیناین

تواند برای مرجع دیگری کاه وضاعیت شاناختی بااالتری دارد اساتفاده شاود.       رفته است، نمی
تواند برای مرجعی کاه  حداکثر می« a + N»در زبان انگلیسی، صورت ارجاعی  ،مثالعنوان به

اساتفاده شاود؛ باه بیاانی دیگار، ایان صاورت ارجااعی          ،شناساایی باشاد  عاً قابال ارجاعی یا نو
یعنای منحصاراً   ا هاای بااالتر از وضاعیت ارجااعی       هاایی باا وضاعیت   تواند بارای مرجاع  نمی
بایاد   ،که با توجه به اصال تضامن  به کار رود. درحالی ا  شناسایی، آشنا، فعال و یا کانونیقابل

مراتاب نیاز   هاای شاناختی بااالتر سلساله    ارجاعی برای وضاعیت امکان استفاده از این صورت 
خاورد.  در این مقالاه نیاز باه چشام مای      موردبررسیهای وجود داشته باشد. این مسئله در داده

که تنها در دو وضعیت پاایین  « یا( + اسم + )ی نکره( + را»)، صورت ارجاعی مثالعنوان به
هاای بااالتر   شاود در وضاعیت  دیاده مای   ا   ارجااعی  شناساایی و یعنی نوعاً قابل ا  مراتبسلسله
تواناد بارای   طباق اصال تضامن، ایان صاورت ارجااعی مای        خورد.به چشم نمیمراتب سلسله
 چناین ایان که های دیگری که وضعیت شناختی باالتری دارند نیز استفاده شود، درحالیمرجع

مراتاب کهنگای و اصال    ساله ای که باین سل توان در رابطهها را مینیست. دلیل این ناسازگاری
صورت زیار  جستجو کرد. اصل کمیت گرایس در دو بخش و به ،کمیت گرایس وجود دارد

 شود:بیان می
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 (: همان مقدار که الزم است، اطالعات ارائه دهید.Q1) 9اصل کمیت 

 (: بیشتر از آنچه الزم است، اطالعات ارائه ندهید.Q2) 2اصل کمیت 

 لة زیر توجه کنید:به دو جم Q1برای توضیح اصل 

A- I agree with all of what you said. 

B-I agree with some of what you said. 

صااورت  Bو جملااة  21یااا صااورت متضاامن 23تاارصااورت قااوی Aدر ایاان مثااال، جملااة 
اسات و زماانی    Bمتضمن جملة  Aجملة  ،است. درنتیجه 89یا صورت موردتضمن 88ترضعیف

شاود. عکاس ایان مطلاب صاحیح      خود تأیید مینیز خودبه Bجملة  ،شودبیان می Aکه جملة 
 B، اگر شرایط برای بیان جملاة  Q1نیست. با توجه به اصل  Aمتضمن جملة  Bنیست و جملة 
تر( محقق باشد و گوینده فقط با بخشی از آنچه مخاطبش گفته موافق باشاد،  )صورت ضعیف

اسات؛ باه بیاانی دیگار، اگار در       Q1ل تر(، ناق[ اصا )صورت قوی Aآنگاه استفاده از جملة 
 (کاه متضامن اسات   ) A، از جملاة  (کاه ماورد تضامن اسات    ) Bجای جملاة  چنین شرایطی به
کند کاه هماان مقادار کاه الزم     بیان می Q1شود؛ زیرا اصل نق[ می Q1اصل  ،استفاده کنیم

ارائاه نشاده و   ، همان مقدار که نیاز بوده اطالعات Aاست، اطالعات ارائه کنید و با بیان جملة 
 اطالعات کمتری ارائه شده است.

 زیر توجه کنید: جملةبه دو  Q2حال برای توضیح اصل 

C- I’ll go to the meeting if and only if you go. 

D-I’ll go to the meeting if you go. 

تار یاا   صاورت ضاعیف   D جملاة تار یاا متضامن و    صاورت قاوی   C جملاة در این مثاال،  
شود، بیان می C جملةاست و زمانی که  D جملةمتضمن  C جملة ،رنتیجهموردتضمن است. د

متضامن   D جملاة و  نیسات شود. عکس این مطلاب صاحیح   خود تأیید مینیز خودبه D ةجمل
تار(  )صاورت ضاعیف   D جملاة ، اگار شارایط بارای بیاان     Q2نیست. با توجه به اصل  C جملة

اطبش نیاز باه آنجاا بارود و تأکیاد      محقق باشد و گوینده در صورتی به جلساه بارود کاه مخا    
)صاورت   C جملاة ای برای رفتن گوینده به جلسه وجود نداشته باشد، آنگااه اساتفاده از   ویژه
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کاه   D جملاة جاای  است؛ به بیانی دیگر، اگر در چناین شارایطی باه    Q2تر(، ناق[ اصل قوی
زیارا   ؛ودشنق[ می Q2که متضمن است، استفاده کنیم، اصل  C جملةمورد تضمن است، از 

، C جملاة کند که بیشتر از آنچه الزم است، اطالعات ارائه ندهیاد و باا بیاان    بیان می Q2اصل 
 بیشتر از آنچه نیاز بوده اطالعات ارائه شده است.

مراتاب کهنگای را   ها باا سلساله  بین آن رابطة، Q2و  Q1با توجه به دو اصل کمیت  ،حال
اگار شارایط    :کنیممراتب را با ذکر مثالی بیان میو این سلسله Q1بین  رابطةدهیم. توضیح می

شناسایی یاا ارجااعی نیااز دارد    که به مرجعی نوعاً قابل« a + N»برای کاربرد صورت ارجاعی 
کااه مرجعاای کااانونی  ،«تکیااهضاامیر باای»فااراهم باشااد، آنگاااه اسااتفاده از صااورت ارجاااعی  

الزم اسات، اطالعاات ارائاه    ، بایاد هماان مقادار کاه     Q1است. بر طبق  Q1ناق[  ،خواهدمی
اساتفاده  « تکیاه ضامیر بای  »از صاورت   ،«a + N»جای صورت ارجااعی  به ،شود. اگر در اینجا

 .ایام ایام و اطالعاات کمتاری ارائاه داده    اطالعات ارائه نداده ،کنیم، همان مقدار که نیاز بوده
باه  « a + N»مراتب کهنگی نیاز صاورت ارجااعی    ایم. طبق سلسلهرا نق[ کرده Q1 ،درنتیجه

شناساایی یاا ارجااعی باشاد و شانونده      مرجعی نیاز دارد که دارای وضعیت شناختی نوعاً قابال 
جای صاورت ارجااعی   برای شناسایی چنین مرجعی به اطالعات بیشتری نیاز دارد. حال اگر به

«a + N » که به مرجعی کانونی نیاز دارد، استفاده کنایم، اطالعاات   « تکیهضمیر بی»از صورت
ایم و شنونده قادر به تشخیص مرجع نخواهد بود. این مسائله در نتاایجی کاه    متری ارائه دادهک

مشااهده   ،98مشااهده اسات. باا توجاه باه جادول       های این مقاله به دست آمده نیز قابلاز داده
از ضمیر شخصی یاا   ،شناسایی یا ارجاعی استگاه برای مرجعی که نوعاً قابلشود که هی می

خواهاد باود و در صاورت اساتفاده از      Q1زیرا این مطلاب، نااق[    ؛استفاده نشدهضمیر صفر 
شاود و اطالعاات   ضمیر شخصی یا ضمیر صفر، آن مقدار که الزم است، اطالعات ارائه نمای 

شود کاه بارای مرجعای    این جدول دیده نمی در جابنابراین، در هی  ؛کمتری ارائه خواهد شد
از ضامیر شخصای یاا ضامیر      ،شناسایی یا ارجاعی اسات بلکه دارای وضعیت شناختی نوعاً قا

 کند.را نق[ می Q1زیرا این مطلب، اصل  ؛صفر استفاده شود

اگر شرایط برای : دهیممراتب کهنگی را نیز با ذکر مثالی نشان میو سلسله Q2بین  رابطة
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، در ایان  که به مرجعی کانونی نیاز دارد فراهم باشاد « تکیهضمیر بی»کاربرد صورت ارجاعی 
شناسایی یا ارجاعی نیااز  که به مرجعی نوعاً قابل« a + N»استفاده از صورت ارجاعی  ،صورت

الزم است، اطالعات ارائه شود. اگار   آنچه، نباید بیشتر از Q2است. بر اساس  Q2دارد، ناق[ 
ز استفاده کنایم، بیشاتر ا  « a + N»از صورت « تکیهضمیر بی»جای صورت ارجاعی در اینجا به

مراتاب  طباق سلساله  ایم. بررا نق[ کرده Q2ایم و درنتیجه اطالعات ارائه داده ،آنچه نیاز بوده
باه مرجعای کاانونی نیااز دارد و شانونده بارای       « تکیاه ضمیر بای »کهنگی نیز صورت ارجاعی 

ضامیر   شناسایی مرجعی که کانونی است به اطالعات زیادی نیاز ندارد و تنها بر اسااس خاود   
از  ،تکیاه جای ضمیر بیلزومی ندارد که به ،بنابراین ؛تواند مرجع را تشخیص دهدمی ،تکیهبی

ایام  اطالعات بیشتری ارائاه داده  ،زیرا در این صورت ؛استفاده کنیم« a + N»صورت ارجاعی 
های این مقالاه باه دسات آماده     ایم. این مسئله در نتایجی که از دادهرا نق[ کرده Q2و اصل 
گااه بارای مرجعای کاه     شود که های  مشاهده می ،98ه است. با توجه به جدول مشاهدنیز قابل

نکاره باه کاار رفتاه اساتفاده      « ی»یا « یا»ها های ارجاعی که در آناز صورت ،کانونی است
هاای  د و در صاورت اساتفاده از صاورت   کار خواهد را نق[  Q2زیرا این مطلب  ؛نشده است

طاور کاه مالحظاه    شاود. هماان  اطالعاات ارائاه مای    ،ارجاعی نکره، بیشتر از آنچه نیااز اسات  
از این مقاله ساازگار   آمدهدستبههای مراتب کهنگی نیز با دادهبینی دوم سلسلهشود، پیشمی

 است.

شود، مراتب کهنگی و اصل کمیت گرایس منتج میسلسله رابطةبینی دیگری که از پیش
وی اطالعاات بیشاتری هساتند و    تار حاا  های ارجاعی طاوالنی به این صورت است که صورت

هاا بیشاتر بارای    مراتب گرایش دارند؛ به بیانی دیگر، ایان صاورت  بیشتر به سمت پایین سلسله
. دارناد شناساایی یاا ارجااعی    های شاناختی نوعااً قابال   روند که وضعیتهایی به کار میمرجع

سامت   تر حااوی اطالعاات کمتاری هساتند و بیشاتر باه      های ارجاعی کوتاهبرعکس، صورت
هایی به کار ها بیشتر برای مرجعمراتب گرایش دارند؛ به بیانی دیگر، این صورتباالی سلسله

اما ظاهراً در چند ماورد   ؛های شناختی کانونی، فعال یا آشنا هستندروند که دارای وضعیتمی
شاود و عادم   کلای نقا[ مای    قاعادة های زباان فارسای، ایان    های ارجاعی در دادهاز صورت
صاورت   ساه شاود کاه   مالحظاه مای   ،98ی وجود دارد. برای مثال، با توجه به جادول  همخوان
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ایاان/آن + اساام +  »و « ایاان/آن + اساام + )توصاایفگر( »، «اساام + توصاایفگر + را »ارجاااعی 
هاای ارجااعی   ند و باوجوداینکاه صاورت  یسات کلای ساازگار ن   قاعادة با این « )توصیفگر( + را
هاایی باه   یعنی بیشتر بارای مرجاع   ؛تب گرایش دارندمرابه سمت باالی سلسله ،طوالنی هستند

های شناختی کانونی، فعال یا آشنا هستند. ایان مسائله باه دلیال     اند که دارای وضعیتکار رفته
گوناه کاه   های ارجاعی اسات. هماان  ها در این صورتآن هردویو یا « را»یا « این/آن»وجود 
هاای قاوی   نشاانه « را»مفعولی  نشانةو یا « آن»یا « این» اشارةهای اشاره شد، صفت این از پیش

دهند کاه باه میازان پاردازش     برای میزان کهنگی بیشتر هستند و به خواننده یا شنونده نشان می
با هام اساتفاده   « را» و« آن»یا « این»زمانی که  عالوه،بهکمتری برای شناسایی مرجع نیاز دارد. 

دهناد  هستند و به خواننده یا شنونده نشاان مای   تری برای میزان کهنگی بیشترقوی نشانةشوند، 
 ساه بنابراین، اگرچه ایان   ؛کمتری برای شناسایی مرجع نیاز داردمراتببه که به میزان پردازشِ

تر هستند و قاعدتاً باید بیشتر در تکیه و ضمیر صفر طوالنیصورت ارجاعی نسبت به ضمیر بی
ای قاوی بارای   کاه نشاانه  « را»و « این/آن»ل حضور مراتب استفاده شوند، اما به دلیپایین سلسله
صرفاً حجام و طاول    ،شوند. درنتیجهمراتب مشاهده می، بیشتر در باالی سلسلهندبیشتر کهنگیِ

 مراتب نیست.بیشتر صورت ارجاعی دلیل بر گرایش به سمت پایین سلسله

داقل بار اسااس   مراتب به دست آماد، حا  بینی اول سلسلهبا توجه به نتایجی که از دو پیش
های زبان فارسی سازگار است و ظاهراً چارچوب کارآمادی  فعلی، مدل شناختی با داده مقالة

، «اسام + توصایفگر + را  »صاورت ارجااعی    ساه طاور کاه اشااره شاد،     رسد. هماان به نظر می
در ایان  را ظااهراً نقضای   « این/آن + اسم + )توصیفگر( + را»و « این/آن + اسم + )توصیفگر(»

باه سامت بااالی     ،هاای ارجااعی طاوالنی هساتند    و باوجوداینکه صاورت  شان می دهندنمدل 
ای بار  ایان مسائله خدشاه   بینایم کاه   میکنیم، خوب دقت  اگراما  ؛مراتب گرایش دارندسلسله
بینای آن باا   مراتاب و دو پایش  زیارا اصال سلساله    ؛کناد وارد نمای  موردبررسای مراتاب  سلسله
ت و فقط باید این نکته را مادنظر داشات کاه صارفاً طاول و      های زبان فارسی سازگار اسداده

عاالوه،  مراتاب نیسات. باه   حجم بیشتر صورت ارجاعی به معنای گرایش به سمت پایین سلسله
)ضمیر شخصی و ضمیر  ارجاعیهای ترین صورتدر زبان فارسی نیز شاهد آنیم که کوچا
 هستند.مراتب کهنگی صفر( دارای بیشترین پیوند با باالی سلسله
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 ها:شتنوپی
1 - information structure 
2 - referent 
3 - referring forms 
4 - discourse anaphora 
5 - entity 
6 - givenness hierarchy 
7 - topic continuity 
8 - hierarchy 
9- cognitive 
10- pragmatic 
11 - accessibility 
12 - relevance 
13 - centering 
14 - distance interference 
15 - anaphoric encoding 
16 -quantity principle 
17 - informative principle 
18 - manner principle 
19- frames 
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20 - in focus 
21 - activated 
22 - familiar 
23 - uniquely identifiable 
24 - referential 
25 - type identifiable 
26 - entailment 
27 - current 
28 - stronger form 
29 - entailing form 
30 - weaker form 
31 - entailed form 

 


