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بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی
بر اساس سلسهمراتب کهنگیِ گاندل ،هدبرگ و زاخارسکی
1ـ علیرضا خرمایی*  .2الینا اسکروچی

**

9ا استادیار زبانشناسی بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی دانشگاه شیراز
 .2دانشآموختة کارشناسی ارشد زبانشناسی دانشگاه شیراز
(تاریخ دریافت9811/81/83 :؛ تاریخ پذیرش)9811/86/95 :

چکیده
یکی از مباحث اصلی در تحلیال گفتماان سااخت اطالعای اسات .تاأثیر سااخت اطالعای را در
صورت نحوی ،واجشناختی و ساختواژی جمله میتوان دیاد .در حاوزة تاأثیر سااخت اطالعای بار
صورت ساختواژی جمله ،مبحثی تحت عنوان ارجاع گفتماانی وجاود دارد .در ایان مقالاه ،ارجااع
گفتمانی در رمان «مدیر مدرسه» و کتاب «زبان و تفکار» ،بار اسااس سلسالهمراتاب کهنگای گانادل،
هادبرگ و زاخارساکی ( )Gundel, Hedberg and Zacharski, 1993کاه یاا مادل شاناختی
است ،بررسی شده است .در این سلسلهمراتب شش وضعیت شناختی تعریف شده و ایادة اصالی ایان
است که انتخاب صورت لفی ارجاعی بستگی به وضعیت شناختی مرجع در ذهن شانونده (خوانناده)
دارد .در مقالااة حاضاار 92 ،صااورت ارجاااعی مختلااف انتخاااب شااده اساات و باار اساااس مثااالهااای
گردآوریشده ،وضعیت های شناختی هار صاورت ارجااعی در قالاب یاا جادول ارائاه مایشاود.
درنهایت ،بر اساس ارقام بهدستآمده ،نتیجهگیری و مشخص میشود که پیشبینیهای سلسلهمراتب
کهنگی تا چه حد با دادههای زبان فارسی سازگار است.

کلیدواژه ها :ساخت اطالعی ،ارجاع گفتمانی ،سلسلله مراتلب کهنیلی ،ویلعیت هلای
شناختی ،صورتهای ارجاعی فارسی.

(نویسندة مسئول) E-mail: khoalireza23@gmail.com
E-mail: skoorchi_62919@yahoo.com

*

**
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 .1مقدمه
تحلیل گفتمان ،بهعنوان حوزهای از زبانشناسی ،به ساختار جمالت و کشاف و توصایف
روابط بین آنها میپردازد .ساخت اطالعی 9کاه بخاش مهمای از تحلیال گفتماان را تشاکیل
ماایدهااد ،امااروزه ،در زبااانشناساای بساایار مطاارح و موردتوجااه اساات .ایاان ساااخت هماننااد
ساختهای نحوی ،معنایی و آوایی در زبانهای گوناگون ،یکی از واقعیاتهاای موجاود در
هر زبانی است و در سطح جمالت عمل میکند .تأثیرات سااخت اطالعای در حاوزة نحاو را
میتوان در انتخاب ساختارهای دستوری مناسب و یا ترتیب صحیح قارار گارفتن ساازههاا در
جمالت ،مشاهده کرد .تأثیر ساخت اطالعی در حوزة ساختواژه را به این صورت مایتاوان
مشاهده کرد که بارای ارجااع باه یاا مرجاع ،2از صاورتهاای ارجااعی 8مختلفای اساتفاده
میشود و هرکدام از این صورتها در شرایط اطالعای خاصای باه کاار مایروناد .در حاوزة
واجشناسی ،ساخت اطالعی تأثیر خود را بر عناصر زبرزنجیری نشان میدهد .در حاوزة تاأثیر
ساخت اطالعی بر صورت ساختواژی ،فرایندی به نام ارجاع گفتمانی 1وجاود دارد .ارجااع
گفتمانی فرایندی نظاممند و پویاست که ارتباط متقابل میان نشانههای زبان و مرجاع آنهاا در
بافت را برقرار میسازد .در ارجاع گفتمانی ،دو عنصر زبانی باه ناامهاای صاورت ارجااعی و
مرجع وجود دارند؛ با استفاده از صورت ارجاعی ،میتوان مرجع را تعبیر کرد .برای ارجاع به
یا موجودیت 7واحد ،میتوان از صورتهاای ارجااعی گونااگونی بهاره بارد .عکاس ایان
قضیه نیز صادق است؛ یعنی میتوان از یا صورت ارجاعی ،برای ارجاع به موجودیاتهاای
مختلف استفاده کارد .در مقالاة حاضار ،ارجااع گفتماانی در رماان مادیر مدرساه اثار جاالل
آلاحمااد ( )9862و کتاااب زبااان و تفکاار تااألیف محمدرضااا باااطنی ( ،)9853باار اساااس
سلساالهمراتااب کهنگاایِ 6گاناادل ،هاادبرگ و زاخارسااکی ( Gundel, Hedberg and
 )Zacharski, 1993بررسی میشود.
برای تحقق این هدف 92 ،صورت ارجاعی در زبان فارسی انتخاب شد .سرس ،بارای هار
صورت  97مثال از رمان مدیر مدرسه و  97مثال از کتاب زبان و تفکر گاردآوری شاد .کاار
گردآوری به این صورت بود که هر یا از دو کتاب به قطعات  97صفحهای تقسیم شادند و
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در هر قطعه ،مثالهای هر صورت ارجااعی از صافحة اول انتخااب شاد؛ البتاه در چناد ماورد
محدود ،صورت ارجاعی موردنظر بهسختی یافات مایشاد و نگارنادگان مجباور شادند کال
کتاب را برای یافتن مثالهای موردنیاز جستجو کنند .پاس از گاردآوری مثاالهاا ،بار اسااس
سلسلهمراتب کهنگی ،وضعیتهای شناختی تاتا صورتهای ارجاعی مشخص شد.
در مقالة حاضر ،روال کار به اینصورت است که بارای هار صاورت ارجااعی ،باهمنظاور
رعایت اختصار ،فقط دو مثال هماراه باا توضایحات الزم و جادولی نیاز بارای وضاعیتهاای
شناختیِ یافتشده ارائه میشود .صورتهای ارجاعی موردبررسی به شرح زیرند:
 )9اسم
 )2اسم  +را
 )8اسم  +توصیفگر
 )1اسم  +توصیفگر  +را
 )7این/آن  +اسم ( +توصیفگر)
 )6این/آن  +اسم ( +توصیفگر)  +را
( )5یا)  +اسم ( +ی نکره)
( )3یا)  +اسم ( +ی نکره)  +را
( )1یا)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)
( )98یا)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)  +را
 )99ضمایر شخصی (منفصل/متصل)
 )92ضمیر صفر
بخش  ،2بهاختصاار ،پیشاینة تحقیاق را عرضاه مایکناد؛ بخاش  ،8باه چاارچوب تحلیال
میپردازد؛ بخاش  1حااوی تحلیال دادههاسات و درنهایات ،در بخاش  ،7بار اسااس تحلیال
دادهها ،نتیجهگیریهای الزم ارائه میشود.
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 .2پیشینة پژوهش
عالوه بر سلسله مراتب کهنگی که مدلی شناختی است ،مدلهای دیگری نیز در ارتباط باا
ارجاع گفتمانی وجود دارند .پس از معرفی بسیار کوتاه این مادلهاا ،باه تعاداد محادودی از
کارهایی که بر اساس برخی از این مدلها صورت گرفته است ،اشاره میشود.

2ـ .1مدلها
در زمیناة ارجاااع گفتمااانی ،هفاات ماادل اصاالی وجااود دارد کااه عبااارتانااد از9 :اا ماادل
پیوستگی موضوعی .2 ،5مدل سلسلهمراتبی8 ،3ا مدل شناختی1 ،1ا مدل کاربردشناختی7 ،98اا
مدل دسترسی6 ،99ا مدل تناسب 92و 5ا مدل مرکزیت.98
در مدل پیوستگی موضوعی یا تداخل فاصلهای ،91موضوع به آن چیزی اشاره میکند کاه
در گفتماان ،موردبحاث اسات .گیاون ( ،)Givon, 1983; 1985; 1990باه بهتارین نحاو ،باه
بررسی این مدل پرداخته و فرضیة اصلی او این است که رمزگاذاری ارجااعی 97در گفتماان،
بهوسیلة پیوستگی موضوعی مشخص میشود.
فاکس ( )Fox, 1987با بررسای ماتن نوشاتاری و گفتماان محااورهای انگلیسای ،بهتارین
مطالعات را در مدل سلسله مراتبای انجاام داده اسات .وی باا توجاه باه سااختار سلسالهمراتبای
گفتمان ،به بررسی توزیع ارجاعی میپردازد.
مدل شناختی ،یعنی همان مدل مورداستفاده در این مقاله ،در بخاش ساوم کاه چاارچوب
تحلیل است ،بهتفصیل توضیح داده میشود.
هوانااگ ( )Huang, 1991; 1994; 2000; 2004; 2007بااا اسااتفاده از چااارچوب
نوگرایسی ،مدل کاربردشناختی خود را معرفی میکند .وی با استفاده از تعامل نظااممناد باین
سه اصل کمیت ،96اطالعمندی 95و شیوه ،93توزیع ارجاعی در گفتمان را بررسی میکند.
بنا بر نظریة دسترسی آریل ( ،)Ariel, 1988; 1991انتخاب لفی ارجاعی برای ارجااع باه
یا مرجع بستگی به میزان دسترسی به آن مرجاع دارد .طباق نظریاة وی ،در تحلیال عباارات
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ارجاعی ،عواملی وجود دارند که در دسترسی باه مرجاع نقاش عمادهای ایفاا مایکنناد .ایان
عوامل عبارتاند از9 :ا فاصلة بین مرجع و ارجاع .2 ،تعداد رقبا برای ایفای نقاش مرجاع8 ،اا
اهمیت موضوعیت در تعیین مرجع و 1ا نقش قالبها 91در شناسایی مرجع.
کمرسون ( )Kempson, 1988ازجمله افرادی است که اولاین تحلیال را در زمیناة ارجااع
گفتمانی و در چارچوب نظری تناسب انجام دادهاند .بر اساس این نظریه ،تعبیر انواع مختلاف
ارجاع بستگی به انواع اطالعاتی دارد که در دسترس مخاطب است.
گروز ،جاشای و واینشاتاین ( ،)Grosz, Joshi and Weinstein, 1995باا معرفای نظریاة
مرکزیت ،ادعا میکنند که در هر پارهگفتار ،موجودیتهایی وجود دارند که نسابت باه بقیاه
مرکزیترند و همین ویژگی باعث میشود گوینده در انتخاب صورتهای ارجاعی مختلاف،
با محدودیت مواجه شود.

2ـ .2ارجاع گفتمانی در چهار زبان مختلف
ارجاع گفتمانی توسط زبانشناسان متعددی ،در زبانهای مختلف ،تحلیل شاده اسات .در
این بخش ،به بررسی ارجاع گفتمانی در زبانهاای ژاپنای ،اسارانیایی ،یوناانی ناوین و فارسای
میپردازیم.
ارجاع گفتمانی در زبان ژاپنی بهصورت بسیار گستردهای مورد تحلیل قارار گرفتاه اسات
که در ماهیت و رویکرد ،با یکدیگر اختالفهایی دارناد .ایان رویکردهاا را مایتاوان باه دو
دسااته تقساایم کاارد9 :ا ا رویکاارد نحااوی کااه در سااطح جملااه عماال ماایکنااد؛  .2رویکاارد
معنایی/کاربردی که در سطح گفتمان یا مکالمه عمل میکند.
تاکامی ( )Takami, 1987که اثرش از نوع دوم تحلیلها محساوب مایشاود ،باه بررسای
ارجاع گفتمانی در زبان ژاپنی و بر اساس محدودیتهای معنایی/کاربردی میپردازد.
بلاول ( ،)Blackwell, 2000; 2001با در نظر داشتن ادعاهاای لوینساون ( Levinson,

 ،)1987a; 1987bبه بررسی ارجاع گفتمانی در پارهگفتارهای زبان اسارانیایی مایپاردازد .او
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نتیجه می گیرد که اصول نوگرایسی لوینسون صرفاً روندهای کلی را مشخص مایکناد؛ ولای
استثنائاتی نیز (مثالً در زبان اسرانیایی) وجود دارد.
چیو و هوانگ ( )Chiou and Huang, 2010به بررسی ارجاع گفتمانی گاروه اسامی در
زبان یونانی ناوین پرداختاهاناد .آن هاا باا تأییاد مزایاای نظاری و تجربای رویکارد زایشای در
مرجعگزینی ،تحلیلهایشان را بر اساس نظریة کاربردی نوگرایسی ارائه کردهاند.
تنها کاری که در زمینة ارجاع گفتمانی در زبان فارسای صاورت گرفتاه ،جاویاد ()9812
است که بر اساس مدل کاربردشناختی هوانگ صورت گرفته اسات .وی در ایان تحقیاق ،باه
بررسی دادههای سومشخص در نوشتار زبان فارسی میپردازد و پس از تحلیل موارد ارجااع،
به این نتیجه میرسد که این مدل ،علیرغم کارآمادی ظااهری در زباان فارسای ،باا مشاکلی
بنیادی روبهروست که به ذات طراحی آن ارتباط دارد.

 .3چارچوب تحلیل
در مدل شناختی گاندل ،هدبرگ و زاخارساکی ( Gundel, Hedberg and Zacharski,

 ،)1993برای تعیاین صاورت ارجااعی در گفتماان ،از شاش وضاعیت شاناختی مختلاف کاه
مربوط به وضعیت مرجاعِ صاورتهاای ارجااعی در ذهان شانونده/خواننده هساتند ،اساتفاده
میشود .این وضعیتها تحت عنوان سلسلهمراتب کهنگای شاناخته مایشاوند و باه ترتیاب از
راست به چپ در زیر آمدهاند:
کاااانونی > 28فعاااال > 29آشااانا > 22منحصاااراً قابااالشناساااایی > 28ارجااااعی > 21نوعا ااً
27

قابلشناسایی

26

این شش وضعیت ،معانی کامالً قراردادی دارند ،با هم در ارتباطاناد و از اصال تضامن
پیروی می کنند .تبعیت از اصل تضمن به این معناست کاه هرکادام از ایان وضاعیتهاا ساایر

وضعیتهایی را نیز که در پایین (سمت چپ) سلسلهمراتب قرار دارناد ،شاامل مایشاوند؛ باه
بیان دیگر ،اگر مرجعی در یا بافات ،یکای از ایان وضاعیتهاای شاناختی را داشاته باشاد،
وضعیتهای پایین تر از آن را نیز دارد .برای مثال ،اگر مرجعی منحصراً قابالشناساایی باشاد،
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لزوماً ارجاعی بوده و نوع آن نیز قابلشناسایی است؛ اما عکاس ایان قضایه صادق نمایکناد؛
یعنی اگر یا مرجع منحصراً قابلشناسایی باشد ،آشنا ،فعاال یاا کاانونی نیسات .طباق رابطاة
تضمن یاسویه که از راست به چپ (باال به پایین) سلسلهمراتب وجاود دارد ،یاا صاورت
ارجاعی که ا برای مثالا مرجعی با وضعیت شناختی آشنا دارد ،میتواند بارای وضاعیتهاای
باالتر از خود که فعال و کانونی هستند نیز استفاده شود؛ البته الزامی بارای ایان مطلاب وجاود
ندارد؛ به بیانی دیگر ،یا صورت ارجاعی که مرجعی با وضعیت شناختی آشنا دارد ،ممکان
است بهعنوان یا صورت ارجاعی ،برای مرجاعهاای دیگاری کاه دارای وضاعیت شاناختی
فعال و یا کانونی هستند نیز استفاده شاود؛ زیارا باهدلیال وجاود اصال تضامن ،وضاعیتهاای
شناختی فعال و کانونی ،خودبهخود ،وضعیت شناختی آشنا را نیز دربرمیگیرند.
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
مناسب را بهگونهای انتخاب میکند که شنونده قادر به شناسایی مرجع باشد .با در نظر گرفتن
مجموعهمرجعهای ممکنی که صورتهای مختلف ارجاعی میتوانند داشته باشاند ،وضاعیت
شناختی کانونی دارای بیشترین میزان محدودیت در انتخاب مرجع صاحیح اسات و وضاعیت
شناختیِ نوعاً قابلشناسایی کمتارین میازان محادودیت را دارد .پایشبینای ایان مادل بار ایان
مبناست که زمانی که مرجع موردنظر در ذهن شنونده فعال نیسات ،گاروههاای اسامی کامال
مورد استفاده قرار می گیرند و زماانی کاه مرجاع در ذهان گویناده و شانونده فعاال اسات ،از
لفیهای ارجاعی تخفیفیافتاه ،ازجملاه ضامایر شخصای و ضامیر صافر ،اساتفاده مایشاود.
سلسلهمراتب کهنگای همچناین رابطاهای باا اصال کمیات گارایس ( )Grice, 1975دارد .در
بخش پنجم ،برای نتیجهگیری از این مقاله ،بهطور مفصل به بررسی این اصال و رابطاهای کاه
بین آن و سلسلهمراتب وجود دارد خواهیم پرداخت .اکنون ،هرکدام از وضعیتهای شناختی
سلسلهمراتب را بهصورت جداگانه توضیح خواهیم داد.
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نوعاً قابلشناسایی :در این وضعیت شناختی ،مخاطب با توجه به لفی ارجاعی میتواناد
به نوع آن پی ببرد و تنها یا نمود نوعی از مرجع در ذهن او شکل میگیرد؛ یعنی مایتواناد
نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف میکند تشخیص دهد.
ارجــاعی :در ایاان وضااعیت شااناختی ،گوینااده قصااد دارد بااه یااا موجودیاات یااا
موجودیتهای خاصی ارجاع دهد .برای درک این لفی ارجاعی ،مخاطاب ناهتنهاا بایاد ناوع
این موجودیت را تشخیص دهد ،بلکه باید با شنیدن صورت ارجاعی ،نمودی عینای از مرجاع
موردنظر گوینده را بازیابی کند یا در همان زمانی که جمله توساط گویناده تولیاد مایشاود،
نمودی از آن را در ذهن خود بسازد.
نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در اینجاا« ،ارجااعی» ناه در معناای خااو
معناشناسی آن ،بلکه در معنای کاربردشناسی آن به کار رفته است؛ به بیانی دیگار« ،ارجااعی»
به این معنا نیست که موجودیت مشخصی مادنظر گویناده باشاد؛ بلکاه باه ایان معناسات کاه
گوینده فقط نیت ارجاع داشته باشد ،حتی اگر خودش از آن مرجع اطالعی نداشته باشد.
منحصراً قابلشناسایی :در این وضعیت شناختی ،مخاطاب مایتواناد مرجاع ماوردنظر
گوینده را تنها بر اساس لفی ارجاعی شناسایی کند؛ به بیاان دیگار ،مخاطاب باا شانیدن خاود
صااورت ارجاااعی ،مرجااع مااوردنظر را تشااخیص ماایدهااد .در اینجااا ،منظااور از منحصااراً
قابل شناسایی این نیست که مخاطب بتواند مرجع ماوردنظر گویناده را دقیقااً تشاخیص دهاد؛
بلکه به این معناسات کاه مخاطاب باا شانیدن یاا خوانادن لفای ارجااعی بتواناد یاا مرجاع
منحصربهفرد را تشخیص دهد و بهدنبال مرجع دیگری نباشد ،حتی اگار آن مرجاع را باهطاور
دقیق نشناسد.
آشنا :در این وضعیت شناختی ،مخاطب قادر است مرجع ماوردنظر را منحصاراً شناساایی
کند؛ زیرا ازپیش ،نمودی از آن را در حافظة کوتاه مدت یا بلندمدت خاود دارد .اگار مرجاع
موردنظر بهتازگی در گفتمان ذکر شاده باشاد ،نماود لفای ارجااعی در حافظاة کوتااهمادت
مخاطب است و اگر بهتازگی ذکر نشده باشد ،در حافظة بلندمدت وی وجود دارد.
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نکتة قابل توجه این است که برای آشنا بودن یا لفی ارجااعی ،بایاد نماود یاا مرجاع
خاو در ذهن مخاطب باشد و نه نمود نوعی آن مرجاع؛ زیارا نماود ناوعی موجودیاتهاای
فراوانی در ذهن ما وجود دارد و بهاینترتیب ،بسیاری از مرجاعهاا مایتوانناد بارای ماا آشانا
باشند.
فعال :در این وضعیت شناختی ،مرجع در حافظة کوتاهمدت جاری 25مخاطب نماود پیادا
میکند؛ اما ممکن است این نمود از حافظة بلندمدت یا از بافت بالفصل زبانی یا غیرزبانی نیاز
بازیابی شود.
کانونی :در این وضعیت شناختی ،مرجع نهتنها در حافظة کوتااهمادت جااری مخاطاب،
بلکه در مرکز توجاه نیاز قارار دارد و در پاارهگفتارهاای بعادی ،موضاوع موردبحاث اسات.
موجودیتهایی که در بخشای از گفتماان دارای وضاعیت کاانونی هساتند زیرمجموعاهای از
موجودیتهای فعالیاند که در پارهگفتارهای بعدی ،دربارة آنها صحبت مایشاود .صاورت
زبانی نیز میتواند تعیینکنندة مرجعهایی باشد کاه کاانونیاناد .بارای مثاال ،فاعال و مفعاول
مستقیم جمالت اصلی مرجع را در مرکز توجه قرار میدهند؛ درحالیکاه عناصار موجاود در
بند وابسته و عبارتهای حرفاضافهای اینچنین نیستند .بااینکه صورت زبانی ا یا به عباارتی،
همان نحو ا نقش مهمی در تعیین آنچه کانونی است ایفا مایکناد؛ اماا تعیاین آنهاا نهایتااً باه
عوامل کاربردی بستگی دارد .بهعنوان مثاال ،اگار مرجعای در یاا ماتن از اهمیات بسایاری
برخوردار باشد ،آنگاه وضعیت شناختی آن مرجع کانونی است.

 .4تحلیل دادهها
در این بخش ،باا توجاه باه چاارچوب تحلیال ارائاهشاده ،وضاعیت اطالعااتی و شاناختی
صااورتهااای ارجاااعی یافااتشااده مااورد تجزیااه و تحلیاال قاارار ماایگیاارد .ترتیااب بررساای
صورتهای ارجاعی بر این اساس است که کدامیا از این صورتها با پایینترین وضاعیت
شناختی ،یعنی نوعاً قابلشناسایی ،همخوانی بیشتری دارند و به همین ترتیب ،در سلسلهمراتاب
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کهنگی پیش میرویم تا به آخرین وضعیت شناختی ،یعنی کانونی ،برسیم .این صورتهاا باه
همراه مثالهایی از دو کتاب ،بهترتیب ،در زیر آورده شدهاند.

4ـ .1صورت ارجاعی «اسم»
صورت ارجاعی اسم ،صارفنظار از ضامایر شخصای و ضامیر صافر ،ازنظار سااختاری،
سادهترین گروه از صورتهای ارجاعی موردمطالعه را تشکیل میدهد .اسمهایی که در اینجا
انتخاب شدهاند ،اسم های عام هستند و از به کار بردن اصاطالحات تخصصای نیاز خاودداری
کردهایم .در ایان گاروه از صاورتهاای ارجااعی 88 ،مثاال از دو کتااب گاردآوری شاد و
وضعیت شناختی آنها مورد بررسی قرار گرفت .از  97مثاال رماان مادیر مدرساه ،مرجاع 98
مورد دارای وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی و مرجع  2مورد منحصراً قابالشناساایی باود؛
اما مرجع  97مثال کتاب زبان و تفکر ،همگی ،نوعاً قابلشناسایی بودند؛ بنابراین در  23ماورد
از این  88مورد ،خواننده تنها میتواند نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف
میکند تشخیص دهد و تنها در  2مورد از آن ،میتواند مرجع را منحصاراً شناساایی کناد .در
زیر به ذکر مثالهایی از این صورت ارجاعی میپردازیم.
 .9وسط حیاط یا حوض بزرگ بود و کمعمق .تنها قسمت ساختمان بود که رعایات حاال
بچههای قدونیمقد در آن شده بود .قسمت باالی حیاط ،تور والیبال بود که دو سه جاایش
دررفته بود و با سیم بسته بودند و دور حیاط دیواری بلند .درسات مثال دیاوار چاین .ساد
مرتفعی در مقابل فرار احتمالی فرهنگ .و ته حیاط ،مستراح و اطاق فاراش بغلاش و انباار
زغال و بعد هام یاا کاالس .کاالس اول؛ و معلـم داشات «آب ،باباا» را پاای تختاه از
شاگردی پس میگرفت (آلاحمد.)29 :9862 ،
در این مثال ،که نمایی از مدرسه را برای خواننده مجسم میکند ،صورت ارجاعی «معلم»
در جایگاهی به کار رفته که دارای مرجعی با وضعیت شناختی منحصراً قابالشناساایی اسات.
این مثال یکی از دو مثالی است که با موارد دیگر این رمان ،که همگی نوعاً قابلشناساییاناد،
تفاوت دارد .نویسنده در اینجا به توصیف قسمتی از مدرساه مایپاردازد و باا توجاه باه بافات

بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس /...علیرضا خرمایی و الینا اسکروچی

111

زبانی آن ،میتوان فهمید که منظور از «معلم» همان معلم کالس اول است .کامالً واضح است
که نویسنده قصد ارجاع به معلم کالس اول را دارد که از یکی از شاگردان درس مایپرساد؛
بنابراین ،مرجع این صورت ارجااعی ،حاداقل ،دارای وضاعیت شاناختی ارجااعی اسات؛ اماا
چون مخاطب تنها بر اساس خود صورت ارجاعی میتواند نماودی را بازیاابی کناد و مرجاع
مااوردنظر نویساانده را تشااخیص دهااد ،وضااعیت مرجااع ایاان صااورت ارجاااعی منحصااراً
قابلشناسایی است؛ به بیانی دیگر ،مخاطب با خوانادن واژة «معلام» ،منحصاراً یاا مرجاع را
تشخیص میدهد و به دنبال مرجع دیگری نمیگردد.
 .2واژه فااینفسااه از یااا صاادا یااا مجموعااهای از صااداها ساااخته شااده اساات .ایاان صااداها
بهخودیخود نه بد ،نه زشتاند و نه زیبا .معنی واژه عبارت است از واکنشی که اساتعمال
آن واژه در ذهن اهل زبان برمیانگیزد (باطنی.)988 :9853 ،
این متن ،صرفنظر از اینکه لفی «واژه» به چه واژهای ارجاع میدهد ،باه توصایف برخای
از ویژگیهای واژه می پردازد؛ به بیانی دیگر ،نویسنده قصد ارجاع به واژة خاصی را نادارد و
با شانیدن ایان صاورت ارجااعی ،تنهاا یاا نماود ناوعی از «واژه» در ذهان خوانناده شاکل
میگیرد؛ بنابراین ،وضعیت شناختی مرجع این صورت ارجاعی نوعاً قابلشناسایی است.
جدول  :9وضعیت شناختی صورت ارجاعی «اسم»
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4ـ .2صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر»
این گروه از صورتهای ارجاعی ،بعد از گروه اسمها ،بیشترین همخوانی را با پایینتارین
وضعیت شناختی ،یعنی نوعاً قابلشناسایی ،دارد .در این گروه ،برای هار اسام ،یاا یاا چناد
توصیفگر وجود دارد که این توصیفگر میتواند اسم یا صفت باشد .از  97ماورد رماان مادیر
مدرسه ،مرجع  98مورد آن نوعاً قابلشناسایی و مرجع  7مورد منحصراً قابلشناسایی بود؛ اماا
در کتاب زبان و تفکر ،مرجع  91مثال آن نوعاً قابلشناساایی باود و تنهاا یاا مثاال مرجعای
منحصراً قابلشناسایی داشت؛ بنابراین ،خواننده در  21مورد از ایان  88ماورد ،تنهاا مایتواناد
نوع موضوع یا موجودیتی را که لفی ارجاعی توصیف میکند تشاخیص دهاد و در  6ماورد،
میتواند مرجع را منحصراً شناسایی کند .در زیر ،مثالهایی از این صورت ارجاعی را بررسای
میکنیم.
 .8از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سالم کنم .هماینطاوری دنگام گرفتاه
بود قُد باشم .رئیس فرهنگ که اجازة نشستن داد ،نگاهش لحظاهای روی دساتم مکاث
کرد و بعد چیزی را که مینوشت تمام کرد و میخواست متوجه من بشاود کاه روناویس
حکم را روی میزش گذاشته بودم (آلاحمد.)5 :9862 ،
در این مثال که آغازگر این رمان است« ،رئیس فرهناگ» یاا گاروه اسامی اسات و در
جایگاهی باه کاار رفتاه کاه بارخالف انتظاار ،دارای مرجعای باا وضاعیت شاناختی منحصاراً
قابلشناسایی است .دلیل آن را میتوان باه ایان صاورت توجیاه کارد کاه گااهی اوقاات ،در
ابتدای رمان یا فصلها ،نویسنده برای اینکه خواننده را بهسرعت وارد فضای داساتان کناد ،از
اسمهای معرفه بهجای اسمهای نکره استفاده میکند .ازآنجاکه نام رمان ،مدیر مدرسه اسات،
قالبی که با شنیدن این گروه اسمی باال میآید ،قالب مدرسه ،یا بهطور کل ،آموزشوپرورش
است و در این قالب ،رئیس فرهنگ معرفه میشود .همچنین ،بر اساس براون و یول ( Brown
ال متنااظر بار اطاالع کهناه هساتند؛ اماا در اینجاا ،رئایس
 ،)and Yule, 1983معرفه هاا معماو ً
فرهنگ اسم معرفهای است که بهجای اینکه متناظر بر اطالع کهنه باشد ،متناظر بار اطاالع ناو
است .درنتیجه ،خواننده میتواند تنها بر اساس خود لفی ارجاعی ،نمودی را بازیابی کند .وی
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با خواندن این گروه اسمی ،منحصراً یا مرجع را شناسایی میکند و بهدنبال مرجاع دیگاری
نمیگردد .پس وضعیت شناختی مرجعِ این صورت ارجاعی منحصراً قابلشناسایی است.
 .1واژه فااینفسااه از یااا صاادا یااا مجموعااهای از صااداها ساااخته شااده اساات .ایاان صااداها
بهخودیخود نه بد ،نه زشتاند و نه زیبا .معنی واژه عبارت است از واکنشی که اساتعمال
آن واژه در ذهن اهل زبـان برمای انگیازد .ایان انگیزنادگی در اثار اساتعمال حاصال
میگردد (باطنی.)988 :9853 ،
در این مثال ،صورت ارجاعی «ذهن اهل زبان» که به های مرجاع خاصای ارجااع نادارد،
دارای مرجعی با وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی است؛ زیرا تنهاا یاا نماود ناوعی از آن
در ذهن خواننده شکل میگیرد و به ذهن شخص خاصی برنمیگردد.
جدول  :2وضعیت شناختی صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر»
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_

9

6/5

_

_

_

_

_

_

21

38

_

_

6

28

_

_

_

_

_

_

4ـ .3صورت ارجاعی «(یک)  +اسم ( +ی نکره)»
این گروه از صورتهای ارجاعی ،اسامی نکره را نشان میدهد .ایان اساامی باه دو شاکل
نکره میشوند9 :ا با اضافه کردن «یا» قبل از اسم؛  .2با اضافه کردن «ی» نکره بعاد از اسام.
البته گاهی اوقات پیش میآید که هر دو نشانة نکره قبل و بعد از اسم به کار میروند؛ اماا در
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مثالهایی که در اینجا یافتهایم ،چنین ماوردی وجاود نداشاته اسات .در  88صاورت ارجااعی
جمعآوریشده در این دو کتاب ،مرجع  95مورد دارای وضعیت شناختی نوعاً قابالشناساایی
و مرجااع  98مااورد ارجاااعی بااوده اساات .در کتاااب ماادیر مدرسااه ،مرجااع  7صااورت نوعااً
قابلشناسایی و مرجع  98صورت ارجاعی بود؛ درحالیکه در کتاب زبان و تفکار ،مرجاع 92
صورت نوعاً قابلشناسایی و مرجع  8صورت ارجاعی بود .همانطاور کاه مشااهده مایشاود،
تفاوت قابلتوجهی در تعداد این دو وضعیت شناختی در این دو کتاب وجاود دارد .در مادیر
مدرسه ،تمایل بیشتری برای اساتفاده از اساامی نکاره باا وضاعیت شاناختی ارجااعی و تمایال
کمتری برای استفاده از آنها با وضعیت نوعاً قابلشناساایی وجاود دارد؛ باه بیاانی دیگار ،در
متن روایی ،احتمال بیشتری وجود دارد کاه صاورتهاای نکاره بارای ارجااع باه موجودیات
خاصی استفاده شوند؛ اما در متن علمی ،احتمال بیشتری وجود دارد که این صاورتهاا فقاط
برای ایجاد یا نمود نوعی در ذهن خواننده به کار روند .در ادامه ،باه بررسای مثاالهاایی از
این صورت ارجاعی میپردازیم.
 .7خیلی کم تنها به مدرسه می آمدند .پیدا باود کاه سار راه همادیگر مایایساتند یاا در خاناة
یکدیگر می روند .البد برای نزدیا شدن به حصار فرهنگ باید یار و یاوری میداشاتند.
سه چهار نفرشان هم بودند که با اسکورت میآمدند .نوکری یا کلفتی دنبالشاان باود و
کیفشان را میآورد و میبرد (آلاحمد.)51 :9862 ،
در این قسمت ،دو صورت ارجاعی «نوکری» و «کلفتی» وجود دارد که اسمهایی نکاره و
دارای مرجعهایی با وضعیت شناختی ارجاعی هستند .نویسنده با بهکارگیری این دو صاورت،
فقط و فقط نیت ارجاع به یا شخص خاو را دارد و آن شخص همان کسی اسات کاه آن
سه چهار نفر را اسکورت و کیفشان را حمل میکرده است .ازآنجاکه خواننده با شنیدن خاود
صاورت ارجااعی نماایتواناد مرجاع مااوردنظر نویسانده را تشاخیص دهااد ،مرجاع ایان لفاای
نمیتواند منحصراً قابلشناسایی باشد؛ یعنی مخاطب تنها میتواند نوع مرجع را تشخیص دهاد
و نمودی از آن را در ذهن خود بسازد؛ بنابراین وضعیت شناختی مرجع این صورت ،ارجااعی
است.
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 .6زبان ،بهعنوان دستگاهی از عالئم ،غریزی و ارثای نیسات؛ بلکاه نهاادی اسات اجتمااعی و
قراردادی .اگر جز این بود ،انتقاال از یـک جامعـه باه جامعاة دیگار ماّثر نمایافتااد و
درهرصورت ،کودک به زبان والدین خود سخن میگفت (باطنی.)987 :9853 ،
لفاای ارجاااعی «یااا جامعااه» اساامی نکااره و دارای مرجعاای بااا وضااعیت شااناختی نوع ااً
قابلشناسایی است؛ زیرا در کاربرد این لفی ،تنها یاا نماود ناوعی از یاا جامعاه در ذهان
خواننده شکل میگیرد .در اینجا نویسنده به جامعة مشخصی اشاره نمایکناد و هار جامعاهای
میتواند مرجع واقع شود.
جدول  :3وضعیت شناختی صورت ارجاعی «(یک)  +اسم ( +ی نکره)»
وضعیت
شناختی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

7

88/8

98

66/5

_

_

_

_

_

_

_

_

92

38

8

28

_

_

_

_

_

_

_

_

95

76/5

98

18/8

_

_

_

_

_

_

_

_

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

مـــدیر
مدرسه
زبــان و
تفکر
مجموع

فعال

درصد

عنــوان
کتاب

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

4ـ .4صورت ارجاعی «(یک)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)»
این گروه از صورتهای ارجاعی شبیه گروه قبلی است ،با این تفااوت کاه یاا یاا چناد
توصیفگر وجود دارند که یا اسم نکره را توصیف میکنند و همانطور که گفته شاد ،ایان
توصیفگر میتواند اسم یا صفت باشد .باا اینکاه کال رماان مادیر مدرساه را مطالعاه کاردیم،
دادههای یافتشده از مثالهای ایان صاورت ارجااعی کاافی نباود و تنهاا  99ماورد را شاامل
میشد؛ اما در کتاب زبان و تفکر ،موفق به بررسی  97مورد شدیم .در  99مثال مدیر مدرساه،
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 8نوع وضعیت شناختی مختلف یافت شد؛ بهطوریکه مرجع  1ماورد نوعااً قابالشناساایی2 ،
مورد ارجاعی و  7مورد منحصراً قابلشناسایی بودند .در زبان و تفکر ،مرجاع  91ماورد نوعااً
قابلشناسایی و مرجع تنها  9مورد ارجااعی باود .هماانطاور کاه مالحظاه مایشاود ،تفااوت
چشمگیری بین تعداد مثالهایی که دارای وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی هساتند ،وجاود
دارد .این مسئله نشاانگر آن اسات کاه در ماتن علمای ،تمایال بیشاتری بارای اساتفاده از ایان
صورت ارجاعی در وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی وجود دارد؛ زیرا در چنین متنهاایی،
مخصوصاً کتابهای باطنی ،از لفیهایی استفاده میشود که معموالً لفیهایی عام هستند و باه
مرجعهای خاصی ارجاع نمیکنند و تنها به ارائة اطالعات کلی میپردازند؛ اما بیشتر لفیهای
ارجاعی بهکاررفته در مدیر مدرسه لفیهایی خاو و معین هستند کاه باه مرجاعهاای خااو
ارجاع میکنند؛ بنابراین ،امکان کمتری وجاود دارد کاه از آنهاا در وضاعیت شاناختی نوعااً
قابلشناسایی استفاده شود و حداقل میتوانند دارای وضعیت شناختی ارجاعی باشاند .در زیار
به ذکر دو مثال از این صورت ارجاعی میپردازیم:
 .5پرسید آیا غیر از او هم معلم زن داریم .گفتم :متأسفانه راه مدرسة ما را بارای پاشانة کفاش
خانمها نساختهاند؛ که خندید و احساس کردم زورکی میخندد .بعد کمای ایان دسات و آن
دست کرد و عاقبت :آخه من شنیده بودم شما با معلماتون خیلی خوب تا مایکنیاد .صـدای
جذابی داشات .فکار کاردم حیاف کاه ایان صادا را پاای تختاهسایاه خاراب خواهاد کارد
(آلاحمد.)32 :9862 ،
صورت ارجاعی «صدای جذابی» ،در ذهن خواننده ،دارای مرجعای باا وضاعیت شاناختی
منحصراً قابلشناسایی است .نویسنده هنگام استفاده از این صورت ،به صدای شخص خاصای
ارجاع میکند که صدای همان خانم معلمی است که برای همکاری و کار در مدرسه به آنجا
رفته است؛ بنابراین ،خواننده با خوانادن خاود صاورت ارجااعی ،مایتواناد مرجاع ماوردنظر
نویسنده را شناسایی کند و منحصراً یا مرجع را تشخیص دهد و بهدنبال مرجع دیگاری هام
نباشد.
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 .3به نظر نگارنده ،آموزش کاربردهای عملی زبان برای زندگی در یک جامعة پرتکاپو ،بر
آموزش کاربرد ادبی آن برتری دارد .اگر ما جنباههاای عملای زباان را نادیاده بگیاریم و
آموزش گونة ادبی را درخور تدریس در مدارس بدانیم ،اشتباه بزرگی کردهایام (بااطنی،
.)77 :9853
«یا جامعة پرتکاپو» دارای مرجعی با وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی است؛ زیارا باه
جامعة پرتکاپوی مشخصی ارجاع ندارد و با خواندن آن ،تنها نمودی نوعی از چنین جامعاهای
در ذهن خواننده شکل میگیرد.
جدول  :4وضعیت شناختی صورت ارجاعی «(یک)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)»

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

مــــدیر
مدرسه
زبـــان و
تفکر
مجموع

فعال

درصد

وضعیت
شناختی
عنـــوان
کتاب

نوع ًا
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصر ًا
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

1

86/1

2

93/2

7

17/1

_

_

_

_

_

_

91

18/8

9

6/5

_

_

_

_

_

_

_

_

93

61/28

8

99/71

7

91/28

_

_

_

_

_

_

4ـ .5صورت ارجاعی «(یک)  +اسم ( +ی نکره)  +را»
این صورت ارجاعی که از یا اسم نکره و نشانة مفعاولی «را» تشاکیل شاده اسات ،تنهاا
صورتی بود که با مطالعة کل کتاب مدیر مدرسه نیز حتی یا مثال از آن یافات نشاد؛ اماا از
این صورت به میزان کافی در زبان و تفکر وجاود داشات .از  97ماوردی کاه در ایان کتااب
بررسی شد 99 ،مورد آن مرجعی نوعاً قابلشناسایی و  1مورد آن مرجعی ارجاعی داشتند .در
زیر به بررسی دو مثال از آن میپردازیم.
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 .1پیشنهاد میشود که فرهنگساتان در خصاوو نحاوة اماالی همازه و حاروف علاه و دیگار
مواردی که اختالفنظر وجود دارد ،روالهایی را تصویب و عرضه نماید (بااطنی:9853 ،
.)66
صورت ارجاعی «روالهایی را» دارای مرجعی با وضعیت شناختی ارجاعی است .نویسنده
به روالهایی اشاره دارد که پیشنهاد میدهد فرهنگستان آنها را درباارة ماوارد خاصای کاه در
متن آمده است ،تصویب کند؛ بنابراین ،نویسنده به مرجع خاصی اشاره دارد .مخاطب ،عاالوه
بر تشخیص نوع مرجع ،میتواند نمود تازهای از آن را در ذهن خود بسازد ،بدون آنکه بتواناد
مرجع را منحصراً شناسایی کند .درنتیجه ،وضعیت شناختی مرجع در ذهان مخاطاب ارجااعی
است.
 .98وقتی جامعهای درنتیجة تماس ،عناصری را از فرهنگ جامعة دیگر به قارض مایگیارد،
طبیعی است که از اول برای نامیدن آن عناصر در زباان خاود ،واژهای نادارد (بااطنی:9853 ،
.)19
نویسنده در به کار بردن این صورت به عناصر خاصی اشاره نمیکند و هی نیت ارجااعی
در استفاده از آن ندارد؛ بنابراین ،مخاطب تنها میتواند به نمودی از نوع مرجاع دسات یاباد و
وضعیت شناختی مرجع این لفی ارجاعی ،در ذهن وی ،نوعاً قابلشناسایی است.
جدول  :5وضعیت شناختی صورت ارجاعی «(یک)  +اسم ( +ی نکره)  +را»

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع

تعداد

مدیر
مدرسه
زبان و
تفکر

فعال

درصد

وضعیت
شناختی
عنوان
کتاب

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

99

58/8

1

26/5

_

_

_

_

_

_

_

_

99

58/8

1

26/5

_

_

_

_

_

_

_

_
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4ـ .6صورت ارجاعی «(یک)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)  +را»
این گروه از صورتهای ارجاعی ،با تفاوتی جزئی ،شبیه گروه قبلی است .در ایان دساته،
یا یا چند توصیفگر وجود دارند که یاا اسام نکاره را توصایف مایکنناد .ایان صاورت
ارجاعی از آن صورتهایی است که با وجود مطالعة کل صفحات منابع ،بهندرت مثاالهاایی
از آن یافت شد .در کل 98 ،مثال از این صورت در دو کتاب بررسی شدند ( 2مثاال از مادیر
مدرسه و  3مثال از زبان و تفکر) .مرجع  2مورد رمان مدیر مدرسه نوعاً قابلشناسایی باود .در
زبان و تفکر ،مرجع  7مورد نوعاً قابلشناسایی و مرجع  8مورد ارجاعی بود .باه مثاالهاایی از
این گروه توجه کنید:
 .99عجااب گیااری کاارده بااودم! سایگارم را درآوردم و تعااارفش کااردم .مثاالاینکااه مگــس
مزاحمی را از روی دماغش برراند ،سیگار را رد کرد و من که سیگارم را آتش مایزدم
فکر کردم البد دردی دارد که چنین دساتوپابساته و چناین متکای باه تماام خاانواده باه
مدرسه آمده (آلاحمد.)991 :9862 ،
صورت ارجاعی «مگس مزاحمی را» به هی مگس خاصی اشاره نادارد و نویسانده آن را
بهگونهای استفاده کرده که تنها ،نمودی از نوع این مرجع در ذهن خوانناده شاکل مایگیارد.
درنتیجه ،وضعیت ارجاعی مرجع آن در ذهن مخاطب ،نوعاً قابلشناسایی است.
 .92یکی از روانشناسان به آزمایش جالبی دست زده است :روزی که فرزند او به دنیاا آماد،
نوزاد شمپانزهای را هم از باغوحش گرفت و به خاناه آورد و هار دو را تاا آنجاا کاه
ممکن بود در شرایط همانندی بزرگ کرد (باطنی.)981 :9853 ،
صورت ارجاعی بهکاررفته در اینجا عبارت است از« :ناوزاد شامرانزهای را» کاه وضاعیت
شناختی مرجع آن ارجاعی است .به وضوح مشخص است که نویسنده نوزاد شامرانزة خاصای
را در نظر دارد که آن روانشناس آزمایش خود را بر روی او انجاام داده اسات؛ بناابراین ،در
استفاده از این صورت ،نیت ارجاع وجود دارد و بااینکه خواننده نمیتواند مرجع را تشاخیص
دهد ،اما با شنیدن آن ،میتواند نمود تازهای از آن را در ذهن خود بسازد.
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جدول  :6وضعیت شناختی صورت ارجاعی «(یک)  +اسم  +توصیفگر ( +ی نکره)  +را»

7

62/7

8

85/7

_

_

_

_

_

_

_

_

5

58

8

88

_

_

_
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4ـ .۷صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر  +را»
این گروه از صورت های ارجاعی از یا اسم و یا یا چند توصایفگر و نشاانة مفعاولی
«را» تشکیل شده است .از  97مثال مدیر مدرسه ،مرجع  8مورد آن نوعاً قابلشناسایی 1 ،مورد
منحصراً قابلشناسایی و  8مورد آشنا بود .در زبان و تفکر 92 ،مرجعِ نوعااً قابالشناساایی و 8
مورد فعال وجود داشت .همانطور که مشاهده میشود ،تفاوت قابلتوجهی در تعاداد و ناوع
وضعیتهای شناختی وجود دارد .این آمار نشان میدهد کاه ماتن علمای ،در مقایساه باا ماتن
روایاای ،تمایاال بیشااتری باارای اسااتفاده از ایاان صااورت ارجاااعی بااا وضااعیت شااناختی نوعااً
قابلشناسایی دارد .در متن روایی ،وضعیتهای منحصراً قابلشناسایی و آشنا وجود دارند کاه
در متن علمی دیده نمیشوند و در متن علمی ،وضعیت فعال وجود دارد کاه در ماتن روایای،
به کار نرفته است .دلیل اینکه در متن روایی ،وضعیتهای منحصاراً قابالشناساایی و آشانا باه
کار رفته این است که نوع (ژانر) متن بر وضعیت شناختی صورتها تاأثیر گذاشاته تاا از ایان
طریق ،خواننده سریعاً در جوّ داستان قرار گیرد و مرجعها را تشخیص دهد .در زیر ،به تحلیال
دو مثال میپردازیم.
 .98بخاریها را هم سوار کردند .همان بخاریهای هیزمی قدیمی را .سی تومان بارای نصاب

بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس /...علیرضا خرمایی و الینا اسکروچی

131

آنها دادند که ناظم از فرهنگ گرفت و من یا هفته پایش ،پنج ورقـة رسـیدش را
امضا کرده بودم (آلاحمد.)85 :9862 ،
همانطور که واضح است ،صورت ارجاعی «پنج ورقة رسیدش را» به ورقههاای رسایدی
برمیگردد که مدیر ،آنها را برای نصب بخاریها امضا کرده است .خواننده بر اسااس خاود
صورت ارجاعی می تواند مرجع موردنظر نویسنده را تشخیص دهد؛ اماا چاون نماود آن را از
قبل در حافظه ندارد ،نمیتواناد بارایش آشانا باشاد؛ بناابراین ،وضاعیت شاناختی مرجاع ایان
صورت ،در ذهن خواننده ،منحصراً قابلشناسایی است؛ زیرا مخاطب با خواندن ایان صاورت
ارجاعی ،منحصراً یا مرجع را شناسایی میکند و بهدنبال مرجع دیگری نمیگردد.
 .91آیا فرهنگستان میتواند و یا باید همة بازرگاناان را مجباور کناد قبال از اینکاه اجنـاس
تازة خارجی را آگهی کنند ،به فرهنگستان مراجعه کنند و برای آنها شناسنامة فارسی
بگیرند (باطنی.)58 :9853 ،
لفاای ارجاااعی «اجناااس تااازة خااارجی را» ،دارای مرجعاای بااا وضااعیت شااناختی نوع ااً
قابلشناسایی است؛ زیرا فقط به نوع مرجع ا اجناس تازة خارجی ا اشاره میکناد و باه جانس
خاو و مشخصی ارجاع ندارد؛ بنابراین ،تنها یا نمود نوعی از این اجناس در ذهن خواننده
شکل میگیرد.
جدول  :7وضعیت شناختی صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر  +را»
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4ـ .۸صورت ارجاعی «اسم  +را»
این صورت ارجاعی از یا اسم و نشاانة مفعاولی «را» تشاکیل شاده اسات .در  97مثاال

مدیر مدرسه ،مرجع  1مورد منحصراً قابلشناسایی 7 ،مورد آشنا و  6مورد فعال باود .در زباان
و تفکر ،مرجع  1مورد نوعااً قابالشناساایی و  6ماورد کاانونی باود .هماانطاور کاه مالحظاه
میشود ،در این گروه هی وضعیت شناختی مشترکی بین دو کتاب دیده نمیشاود .دلیال آن
هم تمایزی است که میان ژانر آنها وجود دارد .در ژانر علمی ،احتمال ارائة اطالعاات عاام و
کلی به مراتب بیشتر از ژانر روایی است؛ بنابراین ،احتمال بیشتری وجود دارد که این صاورت
ارجاعی برای مرجعهایی که وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی دارند ،استفاده شاود؛ اماا در
ژانر روایی ،بیشتر با توصیف موجودیتهای خاو روباهرو هساتیم .باه هماین دلیال ،احتماال
استفاده از این صورت ارجاعی برای مرجعهاایی کاه نوعااً قابالشناسااییاناد ،کام مایشاود.
همچنین ،تعداد مثالهایی که مرجعهایی با وضعیت شناختی فعال و کانونی دارند ،در ایان دو
ژانر یکسان است .دلیل آن هم این است که مرجعهایی با وضعیت شناختی فعال و کانونی ،تاا
حدودی ،شبیه به هم هستند و هر دو در حافظة کوتاهمدت جاری خواننده وجاود دارناد .تنهاا
تفاوت این دو وضعیت در این است که مرجعهای کانونی در پارهگفتارهای بعادی در مرکاز
توجه هستند .اکنون دو مثال را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .97مدرسه آب نداشت .نه آب خوراکی نه آب جاری .با هرزاب بهاره ،آبانبار زیر حاوض
را میانباشتند که تلمبهای سرش بود و حوض را با همان پر میکردند و خود بچاههاا؛ و
در ربع ساعتهای تفریح ،گذشته از جنجال و هیاهوی بچهها ،صدای خشا و نالاهمانناد
تلمبه هم دائم به هوا بود (آلاحمد.)81 :9862 ،
صورت ارجاعی «حوض را» با مرجعی که وضعیت شناختی فعال دارد ،در ذهان خوانناده
شناخته می شود و در جایگاه نحوی مفعول مساتقیم قارار گرفتاه اسات .قبال از ایان صاورت،
«حوض» در بافت زبانی بالفصل معرفی شده است .نویسندة داستان بیان مایکناد کاه مدرساه
آب نداشته و برای خوردن آب ،از آبانبار زیر حوض که با هرزاب بهاره پر میشده استفاده
میکردهاند؛ بنابراین ،نمود مرجع این لفی ارجاعی در حافظة کوتاهمدت جاری خواننده باقی
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می ماند .پس او قادر خواهد بود که مرجع موردنظر نویسنده را منحصراً شناسایی کناد ،چاون
نمود آن را از قبل در حافظه دارد و ازآنجاکه نمود این مرجع در حافظاة کوتااهمادت جااری
اوست ،وضعیت شناختی مرجع این لفی فعال است.
 .96اگر شما از یا فرد تحصیلکرده سّال کنید «زبانشناسی یعنای چاه » ،اگار او اصاالً از
زبانشناسی تصوری داشته باشد ،معموالً یکی از این دو جواب را خواهد داد:
 )9زبانشناسی یعنی مطالعة ریشة لغات ،یعنی لغات چگونه به وجود آمدهاند ،چطور صاورت
و معنی آنها تغییر کرده است ،چطور از یکدیگر مشتق شدهاند و مانند آن .باه زباان فنای
میتوان گفت که او زبانشناسی را با ریشهشناسی معادل میداند )2 .زبانشناسای یعنای
دانستن چند زبان و زبانشناس کسی است که الاقل بتواند به چندین زبان سخن بگوید .به
زبان فنی ،میتوان گفت که او زبانشناسی را با چندزبانی معادل مایداناد (بااطنی:9853 ،
.)98
در این مثال ،صورت ارجاعی «زبانشناسی را» ،که در جایگاه نحوی مفعول مستقیم قارار
گرفتااه ،موضااوع موردبحااث در ایاان پااارهگفتارهاساات .نویساانده در ایاان بخااش از کتاااب و
همچنین در پارهگفتارهای بعدی ،توجه خود را معطوف به «زبانشناسی» کرده است و درباارة
آن صحبت میکند .نویسنده در همان جملة اول ،باا ذکار ساّال «زباانشناسای یعنای چاه »،
مرجع «زبانشناسی» را به حافظة کوتاهمدت جاری خواننده میآورد و در جمالت بعد ،آن را
در مرکز توجه قرار میدهد؛ بنابراین ،وضعیت شناختی این مرجاع در ذهان خوانناده کاانونی
میشود؛ زیرا مرجع هم در حافظة کوتاهمدت جاری او وجود دارد و هم موضوع موردبحاث
در پارهگفتارهای بعدی است.
دربارة وضعیتهای شناختی نوعاً قابلشناساایی و کاانونی ایان صاورت ارجااعی کاه در
زبان و تفکر وجود دارند ،باید به نکتهای اشاره کرد .ارائة اطالعاات در ایان کتااب کاه ژانار
علمی دارد ،عمدتاً بهصورت عام و کلی است و احتمال بیشاتری وجاود دارد کاه از صاورت
ارجاعی «اسم  +را» برای مرجعهایی که نوعاً قابالشناساایی هساتند ،اساتفاده شاود؛ بناابراین،
زمینة بیشتری ایجااد مایشاود کاه در پاارهگفتارهاای بعادی ،درباارة ایان مرجاعهاای دارای
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وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی صحبت شود و در کانون توجه قرار گیرند .درنتیجاه ،ایان
مرجعها در جمالت بعد دارای وضعیت شناختی کانونی میشوند.
جدول  :8وضعیت شناختی صورت ارجاعی «اسم  +را»
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4ـ .9صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)»
در این دسته از صورتهای ارجاعی ،از صفتهای اشارة «این» یا «آن» در جایگاه صافت
پیشین استفاده شده است .مثالهای یافتشده نشان میدهند که این صورت ارجاعی با صافت
پیشین «این» کاربرد بیشتری نسبت به «آن» دارد؛ بهطوریکه از  88مثال یافتشاده 21 ،ماورد
با صفت «این» و تنها  6مورد با صفت «آن» شروع میشوند .از  97مثال مادیر مدرساه ،مرجاع
 98مورد منحصراً قابلشناسایی و  7مورد آشنا ،و از  97مثاال زباان و تفکار ،مرجاع  98ماورد
فعال و  2مورد کانونی بود .همانطور که مالحظه میشود ،وضعیتهای شناختی این صاورت
ارجاعی در دو کتاب با هم متفاوت است.
 .95از راه که میرسیدند ،دور بخاریها جمع میشدند و گیوههاشاان را خشاا مایکردناد.
عدهای هم ناهار می ماندند و خیلی زود فهمیدم که ظهر در مدرسه ماندن هم مسئلة کفش
بود .هر که داشت نمیماند .این قاعده درمورد معلمها هم صدق میکرد .اقالً یا پول
واکس جلو بودند .باران کوهرایه ،کار یکی دو ساعت نبود و کوچاههاایی کاه از خیاباان
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قیرریز به مدرسه میآمد ،خاکی بود و رفاتوآماد بچاههاا ،آن را باهصاورت تکاهراهای
درمیآورد که آغل را به کنار نهر میرساند که دائماً گال اسات و آبافتااده و مانجالب
(آلاحمد.)18 :9862 ،
صورت ارجاعی «این قاعده» دارای مرجعی با وضاعیت شاناختی منحصاراً قابالشناساایی
است .مرجع این صورت در بافت زبانی بالفصل یافت نمیشود؛ اما از آنچه در پارهگفتارهای
پیشین آمده ،قابل استنباط است .این همان وضعیتی است کاه پارینس ( )Prince, 1981آن را
قابلاستنباط می نامد .در ایان وضاعیت ،نماود مرجاع در بافات زباانی بالفصال نیسات؛ اماا از
توضیحاتی که در ایان بافات آماده ،قابالاساتنباط اسات .وضاعیت شاناختی چناین مرجعای،
حداکثر ،منحصراً قابلشناسایی است .صورت ارجاعی «این قاعده» که در اینجاا باه کاار رفتاه
است به این مسئله اشاره دارد که هرکسی که کفش داشته ،ظهرها در مدرسه نمیمانده است؛
زیرا کفشهایش از شدت باران و گلآلوده شدن کوچاههاا گلای مایشاده اسات؛ بناابراین،
خواننده میتواند مرجع «این قاعده» را از متن استنباط کند و وضعیت شاناختی آن در ذهانش
منحصراً قابلشناسایی است.
 .93مطلب را میتوان بهصورت این سؤال و جواب خالصه کرد :اگر افراد اجتمااع ،اعام
از اینکه به مدرسه بروند یا نروند ،زبان ماادری خاود را باهمقتضاای ضارورت از اجتمااع
پیرامون خود یاد میگیرند ،پس وظیفة مدرسه در یاد دادن زبان ماادری چیسات وظیفاة
مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونههای زبان را که ماورای احتیاجاات
آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهاناه دارد باه او یااد بدهاد و متناساباً،
امکانات او را ازنظار زباان بارای برخاورداری از امکاناات جامعاه افازایش دهاد (بااطنی،
.)18 :9853
مرجع صورت ارجاعی «این سّال و جواب» با وضعیت شناختی کانونی در ذهن خواننده
شناخته میشود .این مرجع در پارهگفتارهای بعد از آن بهصورت یاا ساّال و یاا جاواب
آمده است و خواننده میتواند آن را بازیابی کند .همانطور کاه در چاارچوب تحلیال اشااره
شد ،عوامل کاربردی در تعیین موجودیتهایی که کانونی هستند ،نقش مهمی ایفا مایکنناد.
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در اینجا نیز یکی از این عوامال کااربردی کاه هماان اهمیات داشاتن در بافات اسات ،باعاث
میشود تا مرجع صورت ارجاعی «این سّال و جواب» موردتوجه قارار گیارد .دلیال اهمیتای
که این مرجع در بافت دارد این است که در بخاشهاای بعادی ،آن گوناههاایی کاه نیااز باه
آموزش آگاهانه دارند و همان خواندن و نوشاتن هساتند باهتفصایل توضایح داده مایشاوند؛
بنابراین ،وضعیت شناختی مرجع این صورت ارجاعی کانونی است.
جدول  :9وضعیت شناختی صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)»
وضعیت
شناختی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

_

_

_

_

98

66/5

7

88/8

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

98

36/5

2

98/8

_

_

_

_

98

88/8

7

96/5

98

18/8

2

6 /5

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع

تعداد

مدیر
مدرسه
زبان و
تفکر

فعال

درصد

عنوان
کتاب

نوع ًا
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصر ًا
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

4ـ .11صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)  +را»
گروه بعدی از صورتهای ارجاعی که مورد بررسی قرار میگیرد همان صورت ارجاعی
گروه قبل ،اما در جایگاه نحوی مفعول مستقیم است؛ به بیانی دیگر ،تنها تفاوت آن این است
که نشانة مفعولی «را» به آن اضافه شده است .از  97مثال مدیر مدرسه ،مرجع  2مورد منحصراً
قابلشناسایی و مرجع  98مورد کانونی بود؛ اما مرجع  97مثال زبان و تفکار همگای وضاعیت
شناختی کانونی داشتند .این گروه یکی از گروههایی است که بیشترین یکنواختی وضعیتهاا
را در دو کتاب نشان داده است؛ زیرا هم صفتهای اشارة «ایان» و «آن» و هام نشاانة مفعاولی
«را» در این گروه دیده میشود که هردو نشانههای کهنگی بیشتر هساتند و باه خوانناده نشاان
میدهند که برای شناسایی مرجع ،به میزان پردازش کمتری نیاز دارد.
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 .91زنگ که میخورد هجوم میبردند بهطرف آب .عجب عطشی داشاتند! صاد برابار آنچاه
بارای علاام و فرهنااگ داشااتند؛ و ایــن آب را از همااان باااغی ماایآوردیاام کااه ردیااف
کاجهایش روی آسمان ،لکة دراز سیاه انداخته بود .البته فراش میآورد .آب سالمی بود.
از مظهر قنات .خودم وارسی کرده بودم؛ و فراش را هر وقات مایخواساتی نباود و زناش
می دوید که فالنی رفته آب بیاورد .با یا سطل بزرگ و یا آبراش که سوراخ بود و تا
به مدرسه میرسید نصف شده بود (آلاحمد.)87 :9862 ،
همانطور که مالحظه میشود ،مرجاع صاورت ارجااعی «ایان آب را» در دو جملاة قبال
آمده و در پارهگفتارهای بعدی نیز موضوع موردبحث و در مرکز توجه است .همچناین ،ایان
مرجع در حافظة کوتاه مدت جاری خواننده وجود دارد؛ زیرا زمان زیادی از ذکر آن نگذشته
است .به این دالیل ،وضعیت شناختی مرجع این صورت در ذهن خواننده کانونی است.
 .28برای اینکه بتوانیم درباارة هاممعناایی و چنادمعنایی در واژههاای فارسای گفتگاو کنایم،
نخست باید بدانیم معنا چیست و ما این کلمه را چگونه به کار میبریم .تعریف معنا کار
آسانی نیست .به کلمة «معنا»  ،معانی مختلفی داده شاده تاا آنجاا کاه در یاا بحاث فنای
ضرورت پیدا میکند که این کلمه از نو تعریف شود و حوزة کاربرد آن مشخص گاردد.
ما در اینجا تعریف اولمن ( ،)Ullmannمعناشناس معروف انگلیسی ،را ماالک کاار قارار
میدهیم .او معتقد است «معنا رابطة دوجانبهای است که بین تصویر ذهنای و کلماه وجاود
دارد» (باطنی.)228 :9853 ،
صورت ارجاعی «این کلمه را» به واژة «معنا» که قبل از آن آماده ارجااع دارد؛ بناابراین،
مرجااع آن در ذهاان خواننااده باااقی ماایمانااد .در جمااالت بعااد از ایاان صااورت ارجاااعی نیااز
توضیحاتی دربارة «معنا» داده میشاود و نشاان مای دهاد کاه در ایان جماالت و همچناین در
جمالت بعدی ،موضوعِ موردبحث است .ما برای جلوگیری از طوالنی شدن این مثاال ،فقاط
بخشهای اولیة آن را در اینجا آوردهایم و همین جمالت محدود نشان میدهند که وضاعیت
شناختی این مرجع در ذهن خواننده کانونی اسات؛ زیارا هام در حافظاة کوتااهمادت جااری
اوست و هم موضوع موردبحث در پارهگفتارهای بعدی است.
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جدول  :11وضعیت شناختی صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)  +را»

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع

تعداد

مدیر
مدرسه
زبان و
تفکر

فعال

درصد

وضعیت
شناختی
عنوان
کتاب

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

_

_

_

_

2

98/8

_

_

_

_

98

36/5

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

97

988

_

_

_

_

2

6 /5

_

_

_

_

23

18/8

4ـ .11صورت ارجاعی «ضمایر شخصی» (منفصل و متصل):
در این بخش ،بهدنبال وضعیت شناختی مرجع ضمیرها هستیم .از  97مثال مادیر مدرساه،
مرجع  1مورد فعال و  99مورد کانونی بود .درحالیکه در زبان و تفکر ،مرجع  6مورد فعال و
 1مورد کانونی بود .اکنون از هر کتاب یا مثال را بررسی خواهیم کرد.
 .29این بود که ناظم دستور داده بود یا کاارگر هام گرفتاه بودناد کاه دو روز تماام تاوی
مدرسه میلولید و درست مثل حاجیفیروزهای شب عید بود .بیش از آنکاه بخااریهاا را
واکس بزند ،خودش را و سروصورتش را واکس میزد .لولوی مجسمی شده باود وساط
بچهها .شاید همین باعث میشد که ترسشـان بریازد .ساهپایاههاای بخااریهاا را عاوض
کردند و دیوارة توی آن هاا را باا گال و آجار پوشااندند و سوارشاان کردناد (آلاحماد،
.)85 :9862
ضمیر متصل «شان» که در «ترسشان» به کار رفته دارای مرجعی با وضعیت شناختی فعاال
است .این ضمیر متصل به گروه اسمی «بچهها» کاه در جملاة قبال از آن آماده ،برمایگاردد.
ازآنجاکه نمود این مرجع در حافظة خواننده باقی ماناده ،پاس مرجاع ایان صاورت ارجااعی
حداقل برایش آشناست و میتواناد آن را تشاخیص دهاد؛ اماا چاون نماود مرجاع در حافظاة
کوتاهمدت جاری خواننده است و نه در حافظة کوتاهمادتش ،پاس وضاعیت شاناختی آن در
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ذهن وی فعال میشود.
 .22مثالً یا کارگر کوره پزی را در نظار بگیریاد کاه باه مدرساه نرفتاه اسات .ایان شاخص
می تواند با زن و فرزناد خاود حارف بزناد ،باا همکاارانش گفتگاو کناد و بااالخره تماام
نیازمندیهای خود را با همین زبانی که بهطور طبیعی و عملای از اجتمااع آموختاه اسات،
برآورده کند .ولی او ماورای این حلقة محدود اجتماعی درمانده خواهد شاد :بسایاری از
برنامههای رادیو ،مثالً مرزهای دانش را نمیفهماد ،نمایتواناد کتااب و مجلاه و روزناماه
بخواند و درنتیجه از وقایعی که در جهان و کشور خودش میگذرد بایخبار مایماناد ،از
تماس و معاشرت با قشرها و طبقاات مختلفای در اجتمااع خاود محاروم مایماناد و غیاره
(باطنی.)18 :9853 ،
ضمیر منفصل «او» به کارگر کوره پزی که در ابتدای این بند آمده ارجاع دارد؛ بناابراین،
خواننده ،از قبل ،مرجاع آن را در حافظاة کوتااهمادت جااری خاود دارد .در پاارهگفتارهاای
بعدی« ،او» در مرکز توجه و موضوع موردبحث است و در چندین جمله دربارة «او» صاحبت
میشود؛ بنابراین ،وضعیت شناختی مرجع این صاورت ارجااعی ،در ذهان خوانناده ،کاانونی
است.
جدول  :11وضعیت شناختی صورت ارجاعی «ضمایر شخصی»

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع

_

_

_

_

_

_

_

_

1

26/5

99

58/8

_

_

_

_

_

_

_

_

6

18

1

68

_

_

_

_

_

_

_

_

98

88/8

28

66/5

تعداد

مدیر
مدرسه
زبان و
تفکر

آشنا

درصد

وضعیت
شناختی
عنوان
کتاب

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

فعال

کانونی
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4ـ .12صورت ارجاعی «ضمیر صفر»
ضمیر صفر بیشتر در جایگاه فاعلی قرار میگیرد .از  97مثال زبان و تفکر ،مرجع  1ماورد
فعال و  99مورد کانونی بود؛ اما مرجعهای  97مثال مدیر مدرسه همگی کاانونی بودناد .ایان
ارقام نشان میدهند که این صورت ارجاعی در زبان فارسی تاا حاد زیاادی باا مادل شاناختی
مطابقت دارد؛ زیرا از  88مورد 26 ،مورد کانونی بودند و طبق مدل شناختی ،ضمایر صافر در
وضعیت شناختی کانونی قرار میگیرند .اکنون ،از هر کتاب یا مورد را بررسی میکنیم:
 .28آنچه در دنیای بیرون وجود دارد ،انرژی نوری با طولموجهاای متغیار تادریجی اسات و
تأثیری که آنها روی چشم ما میگذارد ،یا دسته رنگهای مختلف است .ولای ماا در
زبان خود برای این رنگها نام گذاشتهایم :یعنای ( Øما) ایان رشاتة پیوساته را در نقااطی
قطع کرده ،برای آن نقطهها نامی گذاشته و نسبت به تفاوت تادریجی و پیوساتة آن نقااط
تقطیع با یکدیگر بیاعتنا مانادهایام .چاون زباان ماا دارای ایان تقسایمبنادی ویاژه اسات،
بنابراین ما عادت کردهایم این پدیدة پیوستة جهان خارج را بر طباق الگوهاای زباان خاود
تقطیع کنیم و نسبت به نوساان آنهاا بایاعتناا باشایم و حتای آنهاا را ادراک هام نکنایم
(باطنی.)997 :9853 ،
در مثال باال ،مرجع ضمیر صفر کانونی است .این وضعیت شناختی دو دلیل دارد؛ نخست
آنکه این ضمیر صافر باه «ماا» در بناد بالفاصالهقبال برمایگاردد ،پاس مرجاع آن در حافظاة
کوتاه مدت جاری خواننده قرار دارد .دوم آنکه اگر به جمالت بعدی نگاه کنیم ،درماییاابیم
که «ما» موضوع بحث است و یا سلسلهکارها در ارتباط با طیف رناگ باه ایان «ماا» نسابت
داده ماایشااود .ازایاانرو ،در مثااال  ،28مرجااع ضاامیر صاافر کااانونی اساات ،چااون در حافظااة
کوتاهمدت جاری خواننده قرار دارد و موضوع بحث است.
 .21مطلب را میتوان به صورت این سّال و جواب خالصه کرد :اگار افاراد اجتمااع ،اعام از
اینکه ( Øافراد اجتماع) به مدرسه بروند یا نروند ،زبان مادری خود را بهمقتضاای
ضرورت از اجتماع پیرامون خود یاد مایگیرناد ،پاس وظیفاة مدرساه در یااد دادن زباان
مادری چیست وظیفة مدرسه در آموختن زبان مادری این است که آن گونههای زبان را
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که ماورای احتیاجات آنی و فوری کودک است و احتیاج به آموزش آگاهانه دارد باه او
یاد بدهد و متناسباً امکانات او را ازنظر زبان ،برای برخورداری از امکانات جامعه افازایش
دهد (باطنی.)18 :9853 ،
در مثال  ،21فاعل دو فعل «بروند یا نروند» ،بهعنوان افعاال بناد دروناهگیاریشاده ،یاا
ضمیر صفر است که به «افراد اجتماع» برمیگردد .مرجع این ضمیر صفر فعال اسات؛ زیارا باه
همان فاعل بند اصلی که بند درونهگیریشده در آن قرار دارد ،اشاره میکند؛ بنابراین ،مرجع
در حافظة کوتاهمدت جاری خواننده قرار دارد؛ اما آنچنانکه از جماالت بعادی برمایآیاد،
موضوع بحث وظیفة مدرسه است و نه افراد اجتماع .پس مرجع ضمیر صفر در ذهن خوانناده
فعال است ،اما کانونی نیست.
جدول  :12وضعیت شناختی صورت ارجاعی «ضمیر صفر»

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مجموع

تعداد

مدیر
مدرسه
زبان و
تفکر

فعال

درصد

وضعیت
شناختی
عنوان
کتاب

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

آشنا

کانونی

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

97

988

_

_

_

_

_

_

_

_

1

26/5

99

58/8

_

_

_

_

_

_

_

_

1

98/8

26

36/5

 .3نتیجهگیری
در این بخش ،نتایج مترتب بر پژوهش حاضر ارائه میشود .این نتایج به دو دساته تقسایم
میشوند؛ ابتدا نتایج مرباوط باه آماار و ارقاام کلای را مطارح مایکنایم و سارس ،بار اسااس
پیشبینیهای سلسلهمراتب کهنگی ،به ارزیابی میازان انطبااق آنهاا باا دادههاای زباان فارسای
میپردازیم.
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5ـ .1نتایج مربوط به آمار و ارقام کلی
در بخش حاضر ،جداول  9تا  92در یا جدول کلی (جادول  )98خالصاه و بار اسااس
آن ،یا سلسله نتایج ارائه میشود .با توجه به جدول  98میتوان به نتایج زیر دست یافت:
الفا هر چه از صورت ارجااعی «اسام» باه سامت صاورت ارجااعی «ضامیر صافر» حرکات
میکنیم ،تمایل به سمت راست (باالی) سلسلهمراتب کهنگی مشااهده مایشاود؛ یعنای از
وضعیت شناختی نوعااً قابالشناساایی فاصاله مایگیاریم و باه وضاعیت شاناختی کاانونی
نزدیا میشویم.
جدول  :13دوازده صورت ارجاعی و شش وضعیت شناختی
وضعیت شناختی

نوعاً
قابلشناسایی

ارجاعی

منحصراً
قابلشناسایی

آشنا

فعال

کانونی

صورت ارجاعی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

درصد
تعداد

اسم

23

%18/8

_

_

2

%6/5

_

_

_

_

_ _

اسم  +توصیفگر

21

%38

_

_

6

%28

_

_

_

_

_ _

98

%18/8

_

_

_

_

_

_

_ _

8

%99/71

%91/28 7

_

_

_

_

_ _
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وقتی به جدول  98نگاه میکنیم ،متوجه میشاویم کاه در ابتادا ،آماار و ارقاام در خاناههاای
سمت راست جدول یا همان پاایین سلسالهمراتاب ،متاراکم اسات؛ اماا تقریبااً از میاناة ساتون
عمودی (ستون صورتهای ارجاعی) ،تراکم آمار و ارقاام باه سامت چاپ جادول یاا هماان
باالی سلسلهمراتب حرکت میکند.
با در  1صورت از این  92صورت ارجاعی« ،یا» یا «ی» نکره دیده مایشاود .مرجاع ایان
صورتها عمدتاً با دو وضعیت شناختی نوعاً قابالشناساایی و ارجااعی در ذهان مخاطاب
شناخته میشود .تنها در صورت ارجاعی «(یا)  +اسام  +توصایفگر ( +ی نکاره)» اسات
که تعداد کمی از دادهها وضعیت منحصراً قابلشناسایی دارند .از  32موردی که در این 1
صورت بررسی شدند ،مرجع  78مورد نوعاً قابالشناساایی 21 ،ماورد ارجااعی و  7ماورد
منحصراً قابلشناسایی بود .این مطلب نشان میدهد که «یا» یا «ی» نکره ،نشاانهای قاوی
برای کهنگی کمتر هساتند؛ باهطاوریکاه در حادود  %67از ایان مثاالهاا ،خوانناده تنهاا
میتواند به نمودی از نوع مرجع دست یابد .دو شاهد برای ایان امار وجاود دارد؛ نخسات
آنکه در  2صورت ارجاعی از  1صاورت موردبحاث ،شااهد حضاور نشاانة مفعاولی «را»
هستیم ،ولای بااز هام وضاعیت شاناختی مرجاع ماوردنظر نهایتا ًا ارجااعی اسات و از ایان
وضعیت باالتر نمیرود .دوم آنکه در اولین صورتی که در آن «یا» یا «ی» نکاره وجاود
ندارد (اسم  +توصیفگر  +را) ،مشاهده میکنایم کاه مرجاع ،عاالوهبار وضاعیت منحصاراً
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قابلشناسایی ،میتواند دارای وضعیت آشنا و فعال نیز باشد .این دو دلیل گویای آن است
که «یا» و «ی» نکره تا حدود بسیار زیادی نشاندهندة کهنگی کمتر هستند.
جا دو صورت «اسم» و «اسم  +توصیفگر» تنها در دو وضعیت شاناختی نوعااً قابالشناساایی و
منحصراً قابلشناسایی دیده میشوند .از  68مورد بررسیشده در ایان دو صاورت ،مرجاع
 72مورد نوعاً قابلشناسایی و  3موردمنحصراً قابلشناسایی است .حال اگر نشاانة مفعاولی
«را» ،که نشاندهندة میزان کهنگی بیشتر است ،به ایان دو صاورت ارجااعی اضاافه شاود،
شاااهد ایاان خااواهیم بااود کااه عااالوه باار دو وضااعیت نوع ااً قاباالشناسااایی و منحصااراً
قابلشناسایی ،وضعیت شناختی مرجعها به سمت باالی سلسلهمراتب سوق پیادا مایکناد؛
بهطوریکه مرجع صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر  +را» وضعیتهاای شاناختی آشانا و
فعال نیز دارد و مرجع صورت ارجاعی «اسم  +را» در وضعیتهای شناختی آشانا ،فعاال و
کانونی نیز مشاهده میشود .از  68مورد بررسیشده در این دو صورت ،مرجاع  21ماورد
نوعاً قابلشناسایی 98 ،مورد منحصراً قابلشناسایی 3 ،مورد آشنا 1 ،مورد فعاال و  6ماورد
کانونی است.
دا دو صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)» و «ایان/آن  +اسام ( +توصایفگر)  +را»
صورتهایی هستند که در ذهن مخاطب ،حداقل ،مرجعی منحصراً قابالشناساایی دارناد.
در  88موردی که در صورت «این/آن  +اسام ( +توصایفگر)» بررسای شادند ،مرجاع 98
مورد فعال 98 ،مورد منحصراً قابلشناسایی 7 ،مورد آشنا و فقط  2مورد کاانونی باود؛ اماا
از  88مثال بررسیشده در صورت ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)  +را» ،مرجع 23
مورد کانونی و مرجع تنها  2مورد از آن منحصراً قابلشناسایی بود .این آمار ماا را باه ایان
نتیجه میرساند که وجود صفتهای اشارة «این» یاا «آن» در ایان صاورتهاای ارجااعی،
نشاندهندة میزان کهنگی بیشتر هستند و به خواننده نشان میدهند کاه باه میازان پاردازش
کمتری برای شناسایی مرجع نیاز دارد .همچنین ،اضافه شدن نشانة مفعولی «را» بهصاورت
ارجاعی «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)» باعث میشود تا میزان کهنگی ایان لفای ارجااعی
بهمراتب افزایش یابد ،بهگونهای که مرجع  23مورد از  88مثال در وضعیت کاانونی قارار
گرفته است .ازاینرو« ،این» و «آن» نشانههای قوی برای میزان کهنگی بیشتر هستند و ایان
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دو ،در کنار «را» ،نشانهای بسیار قویتر برای میزان کهنگی بیشتر به شمار میآیند.
ه ا مرجااعهاای دو صااورت ارجاااعی «ضاامیر شخصاای» و «ضاامیر صاافر» دارای دو وضااعیت
شناختی فعال و کانونی هستند .تنهاا یاا تفااوت  28درصادی در وضاعیتهاای ایان دو
صورت دیده میشود؛ بهطوریکه مرجع  88/8درصد از ضمایر شخصی و 98/8درصد از
ضمایر صفر در وضعیت فعال قرار دارند و مرجع  66/5درصد از ضمایر شخصای و 36/5
درصد از ضمایر صفر در وضعیت کانونیاند .این آمار ،که چنادان دور از انتظاار نیسات،
به این دلیل است که وضعیت شناختی فعال ،برای استفاده از تمام صاورتهاای ضامیری،
الزم و برای ضمایر شخصی تکیهدار ،کافی است .همچنین ،وضعیت کانونی برای استفاده
از ضمایر صفر و ضمایر شخصی بیتکیه الزم است .واضح است که وقتی در جملهای ،از
یا ضمیر بهعنوان فاعل استفاده نمیشود ،یا به بیانی دیگر ،از ضمیر صفر در آن اساتفاده
میشود ،این ضمیر هم در حافظة کوتاهمدت جاری خواننده باقی میماند و هام در مرکاز
توجه و موضوع موردبحث است؛ بنابراین ،طبیعی است که  36/5درصاد از ضامایر صافر
دارای وضعیت شناختی کانونی باشند.
وا یکی از نتایج مهمی که از این مقاله به دست میآید این است که بارخالف آنچاه کریمای
( )Karimi, 1990گفته است ،نشانة مفعولی «را» در زبان فارسی نشانة مشخص بودن یا
مرجع نیست .منظور از مشا خص باودن ایان اسات کاه مرجاع صاورت ارجااعی یاا بارای
نویسنده (گوینده) و یا برای نویسنده و خواننده (شنونده) ،هردو ،مشخص باشد .در مقالاة
حاضر مواردی دیده شد که مرجع آنها با وضعیت شناختی نوعااً قابالشناساایی در ذهان
مخاطب شناخته مایشادند .هماانطاور کاه در جادول  98مشااهده مایشاود 7 ،صاورت
ارجاعی وجود دارند که نشانة مفعاولی «را» در آنهاا دیاده مایشاود .در ایان  7صاورت
ارجاعی 996 ،مثال مورد تحلیال قارار گرفات کاه از ایان تعاداد ،مرجاع  12مثاال دارای
وضاعیت شااناختی نوعااً قاباالشناسااایی اساات؛ بنااابراین ،در  12مااورد از ایاان  996مااورد،
مخاطب تنها میتواند باه نماودی از ناوع مرجاع دسات یاباد ،بادون اینکاه بتواناد مرجاع
مشخصی را تشخیص دهد.
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5ـ .2میزان انطباق سلسلهمراتب کهنگی با دادههای زبان فارسی
سلسلهمراتب کهنگی ،که بهصورت زیر بیان میشود ،سه پیشبینی دارد کاه در اداماه باه
آنها میپردازیم.
کانونی > فعال > آشنا > منحصراً قابلشناسایی > ارجاعی > نوعاً قابلشناسایی
پیشبینی اول مبتنی بر رابطة تضمن یاسویهای است کاه در ایان سلسالهمراتاب برقارار
است .برقراری تضمن به این معناست که هرکدام از این وضعیتها سایر وضعیتهایی را کاه
در پایین یا همان سمت چپ سلسلهمراتاب قارار دارناد نیاز شاامل مایشاوند .بار اسااس ایان
ویژگی ،مثالً یا صورت ارجاعی که دارای مرجعی با وضعیت شناختی آشناسات مایتواناد
برای وضعیتهای باالتر از خود که فعال و کانونی هستند نیز استفاده شود؛ البته الزامای بارای
این مطلب وجود ندارد .برای روشن شدن این مطلاب ،مثاالی از زباان انگلیسای و دو مثاال از
همین مقاله ذکر میکنیم .در زبان انگلیسی ،صورت ارجاعی « ،»the + Nکه برای مرجعی باا
وضعیت شناختی منحصراً قابلشناسایی استفاده میشود ،میتواند برای مرجعهاایی کاه دارای
وضعیتهای شناختی باالتر از آن ا یعنی آشنا ،فعال و کانونی ا هستند نیز استفاده شاود؛ زیارا
بین این وضعیتهای شناختی رابطة تضمن وجاود دارد .ایان مسائله را در نتاایجی کاه از ایان
تحقیق به دست آمد و در جدول  98ارائه شد نیز میتوان دید .بارای مثاال ،صاورت ارجااعی
«اسم» که در  18/8درصد از موارد ،دارای مرجعی باا وضاعیت شاناختی نوعااً قابالشناساایی
است ،در  6/5درصد از اسمها با مرجعی که وضعیت منحصاراً قابالشناساایی دارد نیاز دیاده
میشود؛ زیرا طبق اصال تضامن ،صاورت ارجااعی «اسام» ،کاه عمادتاً باا مرجاعهاای نوعااً
قابلشناسایی دیده میشود ،میتواند بهعنوان یا صورت ارجاعی برای مرجاعهاای دیگاری
که وضعیت شناختی منحصراً قابلشناسایی دارند نیز به کار رود .در مثالی دیگر مایبینایم کاه
صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر  +را» در  78درصد از موارد با مرجعی دیاده مایشاود کاه
وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی دارد؛ اما در مواردی مشااهده مایشاود کاه ایان صاورت
ارجاعی برای مرجعهایی که وضعیت شناختی منحصراً قابلشناسایی ،آشنا و فعال دارند نیز به
کار رفته است؛ زیرا طبق اصل تضمن ،صورت ارجاعی «اسم  +توصیفگر  +را» ،کاه بیشاتر باا
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مرجعهای نوعاً قابلشناسایی دیده میشود ،میتواناد باهعناوان یاا صاورت ارجااعی بارای
مرجعهای دیگری به کار رود که یکی از وضعیتهای شناختی منحصراً قابلشناساایی ،آشانا
و فعال را دارند .همانطور کاه مالحظاه مایشاود ،پایشبینای اول سلسالهمراتاب کهنگای باا
دادههای بهدستآمده از این مقاله سازگار است.
پیشبینی دوم سلسلهمراتب کهنگی این اسات کاه ایان سلسالهمراتاب رابطاهای باا اصال
کمیت گرایس ( )Grice, 1975دارد .همانطور که پیشتار اشااره شاد ،یاا رابطاة تضامن
یاسویه از راست به چپ در این سلسلهمراتب وجود دارد؛ بنابراین ،این امکاان وجاود دارد
که یا صورت ارجاعی که مرجعی با وضعیت شاناختی پاایینتاری دارد بارای یاا مرجاع
دیگر که وضعیت شاناختی بااالتری دارد نیاز باه کاار رود؛ اماا ماواردی دیاده مایشاود کاه
اینچنین نیست و یا صورت ارجاعی که برای مرجعی با وضعیت شناختی پایینتار باه کاار
رفته است ،نمیتواند برای مرجع دیگری کاه وضاعیت شاناختی بااالتری دارد اساتفاده شاود.
بهعنوان مثال ،در زبان انگلیسی ،صورت ارجاعی « »a + Nحداکثر میتواند برای مرجعی کاه
ارجاعی یا نوعاً قابالشناساایی باشاد ،اساتفاده شاود؛ باه بیاانی دیگار ،ایان صاورت ارجااعی
نمیتواند بارای مرجاعهاایی باا وضاعیتهاای بااالتر از وضاعیت ارجااعی ا یعنای منحصاراً
قابلشناسایی ،آشنا ،فعال و یا کانونی ا به کار رود .درحالیکه با توجه به اصال تضامن ،بایاد
امکان استفاده از این صورت ارجاعی برای وضاعیتهاای شاناختی بااالتر سلسالهمراتاب نیاز
وجود داشته باشد .این مسئله در دادههای موردبررسی در این مقالاه نیاز باه چشام مایخاورد.
بهعنوان مثال ،صورت ارجاعی «(یا)  +اسم ( +ی نکره)  +را» که تنها در دو وضعیت پاایین
سلسلهمراتب ا یعنی نوعاً قابلشناساایی و ارجااعی ا دیاده مایشاود در وضاعیتهاای بااالتر
سلسلهمراتب به چشم نمیخورد .طباق اصال تضامن ،ایان صاورت ارجااعی مایتواناد بارای
مرجعهای دیگری که وضعیت شناختی باالتری دارند نیز استفاده شود ،درحالیکه ایانچناین
نیست .دلیل این ناسازگاریها را میتوان در رابطهای که باین سلسالهمراتاب کهنگای و اصال
کمیت گرایس وجود دارد ،جستجو کرد .اصل کمیت گرایس در دو بخش و بهصورت زیار
بیان میشود:
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اصل کمیت  :)Q1( 9همان مقدار که الزم است ،اطالعات ارائه دهید.
اصل کمیت  :)Q2( 2بیشتر از آنچه الزم است ،اطالعات ارائه ندهید.
برای توضیح اصل  Q1به دو جملة زیر توجه کنید:
A- I agree with all of what you said.
B-I agree with some of what you said.

در ایاان مثااال ،جملااة  Aصااورت قااویتاار 23یااا صااورت متضاامن 21و جملااة  Bصااورت
ضعیفتر 88یا صورت موردتضمن 89است .درنتیجه ،جملة  Aمتضمن جملة  Bاسات و زماانی
که جملة  Aبیان میشود ،جملة  Bنیز خودبهخود تأیید میشاود .عکاس ایان مطلاب صاحیح
نیست و جملة  Bمتضمن جملة  Aنیست .با توجه به اصل  ،Q1اگر شرایط برای بیان جملاة B
(صورت ضعیفتر) محقق باشد و گوینده فقط با بخشی از آنچه مخاطبش گفته موافق باشاد،
آنگاه استفاده از جملة ( Aصورت قویتر) ،ناق] اصال  Q1اسات؛ باه بیاانی دیگار ،اگار در
چنین شرایطی بهجای جملاة ( Bکاه ماورد تضامن اسات) ،از جملاة ( Aکاه متضامن اسات)
استفاده کنیم ،اصل  Q1نق] میشود؛ زیرا اصل  Q1بیان میکند کاه هماان مقادار کاه الزم
است ،اطالعات ارائه کنید و با بیان جملة  ،Aهمان مقدار که نیاز بوده اطالعات ارائاه نشاده و
اطالعات کمتری ارائه شده است.
حال برای توضیح اصل  Q2به دو جملة زیر توجه کنید:
C- I’ll go to the meeting if and only if you go.
D-I’ll go to the meeting if you go.

در این مثاال ،جملاة  Cصاورت قاویتار یاا متضامن و جملاة  Dصاورت ضاعیفتار یاا
موردتضمن است .درنتیجه ،جملة  Cمتضمن جملة  Dاست و زمانی که جملة  Cبیان میشود،
جملة  Dنیز خودبهخود تأیید میشود .عکس این مطلاب صاحیح نیسات و جملاة  Dمتضامن
جملة  Cنیست .با توجه به اصل  ،Q2اگار شارایط بارای بیاان جملاة ( Dصاورت ضاعیفتار)
محقق باشد و گوینده در صورتی به جلساه بارود کاه مخااطبش نیاز باه آنجاا بارود و تأکیاد
ویژه ای برای رفتن گوینده به جلسه وجود نداشته باشد ،آنگااه اساتفاده از جملاة ( Cصاورت
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قویتر) ،ناق] اصل  Q2است؛ به بیانی دیگر ،اگر در چناین شارایطی باهجاای جملاة  Dکاه
مورد تضمن است ،از جملة  Cکه متضمن است ،استفاده کنیم ،اصل  Q2نق] میشود؛ زیارا
اصل  Q2بیان میکند که بیشتر از آنچه الزم است ،اطالعات ارائه ندهیاد و باا بیاان جملاة ،C
بیشتر از آنچه نیاز بوده اطالعات ارائه شده است.
حال ،با توجه به دو اصل کمیت  Q1و  ،Q2رابطة بین آنها باا سلسالهمراتاب کهنگای را
توضیح میدهیم .رابطة بین  Q1و این سلسلهمراتب را با ذکر مثالی بیان میکنیم :اگار شارایط
برای کاربرد صورت ارجاعی « »a + Nکه به مرجعی نوعاً قابلشناسایی یاا ارجااعی نیااز دارد
فااراهم باشااد ،آنگاااه اسااتفاده از صااورت ارجاااعی «ضاامیر باایتکیااه» ،کااه مرجعاای کااانونی
میخواهد ،ناق]  Q1است .بر طبق  ،Q1بایاد هماان مقادار کاه الزم اسات ،اطالعاات ارائاه
شود .اگر در اینجا ،بهجای صورت ارجااعی « ،»a + Nاز صاورت «ضامیر بایتکیاه» اساتفاده
کنیم ،همان مقدار که نیاز بوده ،اطالعات ارائه ندادهایام و اطالعاات کمتاری ارائاه دادهایام.
درنتیجه Q1 ،را نق] کردهایم .طبق سلسلهمراتب کهنگی نیاز صاورت ارجااعی « »a + Nباه
مرجعی نیاز دارد که دارای وضعیت شناختی نوعاً قابالشناساایی یاا ارجااعی باشاد و شانونده
برای شناسایی چنین مرجعی به اطالعات بیشتری نیاز دارد .حال اگر بهجای صاورت ارجااعی
« »a + Nاز صورت «ضمیر بیتکیه» که به مرجعی کانونی نیاز دارد ،استفاده کنایم ،اطالعاات
کمتری ارائه دادهایم و شنونده قادر به تشخیص مرجع نخواهد بود .این مسائله در نتاایجی کاه
از دادههای این مقاله به دست آمده نیز قابلمشااهده اسات .باا توجاه باه جادول  ،98مشااهده
میشود که هی گاه برای مرجعی که نوعاً قابلشناسایی یا ارجاعی است ،از ضمیر شخصی یاا
ضمیر صفر استفاده نشده؛ زیرا این مطلاب ،نااق]  Q1خواهاد باود و در صاورت اساتفاده از
ضمیر شخصی یا ضمیر صفر ،آن مقدار که الزم است ،اطالعات ارائه نمایشاود و اطالعاات
کمتری ارائه خواهد شد؛ بنابراین ،در هی جا در این جدول دیده نمیشود کاه بارای مرجعای
که دارای وضعیت شناختی نوعاً قابلشناسایی یا ارجاعی اسات ،از ضامیر شخصای یاا ضامیر
صفر استفاده شود؛ زیرا این مطلب ،اصل  Q1را نق] میکند.
رابطة بین  Q2و سلسله مراتب کهنگی را نیز با ذکر مثالی نشان میدهیم :اگر شرایط برای
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کاربرد صورت ارجاعی «ضمیر بیتکیه» که به مرجعی کانونی نیاز دارد فراهم باشاد ،در ایان
صورت ،استفاده از صورت ارجاعی « »a + Nکه به مرجعی نوعاً قابلشناسایی یا ارجاعی نیااز
دارد ،ناق]  Q2است .بر اساس  ،Q2نباید بیشتر از آنچه الزم است ،اطالعات ارائه شود .اگار
در اینجا بهجای صورت ارجاعی «ضمیر بیتکیه» از صورت « »a + Nاستفاده کنایم ،بیشاتر از
آنچه نیاز بوده ،اطالعات ارائه دادهایم و درنتیجه  Q2را نق] کردهایم .برطباق سلسالهمراتاب
کهنگی نیز صورت ارجاعی «ضمیر بایتکیاه» باه مرجعای کاانونی نیااز دارد و شانونده بارای
شناسایی مرجعی که کانونی است به اطالعات زیادی نیاز ندارد و تنها بر اسااس خاود ضامیر
بیتکیه ،میتواند مرجع را تشخیص دهد؛ بنابراین ،لزومی ندارد که بهجای ضمیر بیتکیاه ،از
صورت ارجاعی « »a + Nاستفاده کنیم؛ زیرا در این صورت ،اطالعات بیشتری ارائاه دادهایام
و اصل  Q2را نق] کردهایم .این مسئله در نتایجی که از دادههای این مقالاه باه دسات آماده
نیز قابلمشاهده است .با توجه به جدول  ،98مشاهده میشود که های گااه بارای مرجعای کاه
کانونی است ،از صورتهای ارجاعی که در آنها «یا» یا «ی» نکاره باه کاار رفتاه اساتفاده
نشده است؛ زیرا این مطلب  Q2را نق] خواهد کارد و در صاورت اساتفاده از صاورتهاای
ارجاعی نکره ،بیشتر از آنچه نیااز اسات ،اطالعاات ارائاه مایشاود .هماانطاور کاه مالحظاه
میشود ،پیشبینی دوم سلسلهمراتب کهنگی نیز با دادههای بهدستآمده از این مقاله ساازگار
است.
پیشبینی دیگری که از رابطة سلسلهمراتب کهنگی و اصل کمیت گرایس منتج میشود،
به این صورت است که صورتهای ارجاعی طاوالنیتار حااوی اطالعاات بیشاتری هساتند و
بیشتر به سمت پایین سلسله مراتب گرایش دارند؛ به بیانی دیگر ،ایان صاورتهاا بیشاتر بارای
مرجعهایی به کار میروند که وضعیتهای شاناختی نوعااً قابالشناساایی یاا ارجااعی دارناد.
برعکس ،صورتهای ارجاعی کوتاهتر حااوی اطالعاات کمتاری هساتند و بیشاتر باه سامت
باالی سلسله مراتب گرایش دارند؛ به بیانی دیگر ،این صورتها بیشتر برای مرجعهایی به کار
میروند که دارای وضعیتهای شناختی کانونی ،فعال یا آشنا هستند؛ اما ظاهراً در چند ماورد
از صورتهای ارجاعی در دادههای زباان فارسای ،ایان قاعادة کلای نقا] مایشاود و عادم
همخوانی وجود دارد .برای مثال ،با توجه به جادول  ،98مالحظاه مایشاود کاه ساه صاورت
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ارجاااعی «اساام  +توصاایفگر  +را»« ،ایاان/آن  +اساام ( +توصاایفگر)» و «ایاان/آن  +اساام +
(توصیفگر)  +را» با این قاعادة کلای ساازگار نیساتند و باوجوداینکاه صاورتهاای ارجااعی
طوالنی هستند ،به سمت باالی سلسلهمراتب گرایش دارند؛ یعنی بیشتر بارای مرجاعهاایی باه
کار رفتهاند که دارای وضعیتهای شناختی کانونی ،فعال یا آشنا هستند .ایان مسائله باه دلیال
وجود «این/آن» یا «را» و یا هردوی آنها در این صورتهای ارجاعی اسات .هماانگوناه کاه
پیش از این اشاره شد ،صفتهای اشارة «این» یا «آن» و یا نشانة مفعولی «را» نشاانههاای قاوی
برای میزان کهنگی بیشتر هستند و به خواننده یا شنونده نشان میدهند کاه باه میازان پاردازش
کمتری برای شناسایی مرجع نیاز دارد .بهعالوه ،زمانی که «این» یا «آن» و «را» با هام اساتفاده
شوند ،نشانة قویتری برای میزان کهنگی بیشتر هستند و به خواننده یا شنونده نشاان مایدهناد
که به میزان پردازشِ بهمراتبکمتری برای شناسایی مرجع نیاز دارد؛ بنابراین ،اگرچه ایان ساه
صورت ارجاعی نسبت به ضمیر بیتکیه و ضمیر صفر طوالنیتر هستند و قاعدتاً باید بیشتر در
پایین سلسلهمراتب استفاده شوند ،اما به دلیل حضور «این/آن» و «را» کاه نشاانهای قاوی بارای
کهنگیِ بیشترند ،بیشتر در باالی سلسلهمراتب مشاهده میشوند .درنتیجه ،صرفاً حجام و طاول
بیشتر صورت ارجاعی دلیل بر گرایش به سمت پایین سلسلهمراتب نیست.
با توجه به نتایجی که از دو پیشبینی اول سلسلهمراتب به دست آماد ،حاداقل بار اسااس
مقالة فعلی ،مدل شناختی با داده های زبان فارسی سازگار است و ظاهراً چارچوب کارآمادی
به نظر میرسد .هماانطاور کاه اشااره شاد ،ساه صاورت ارجااعی «اسام  +توصایفگر  +را»،
«این/آن  +اسم ( +توصیفگر)» و «این/آن  +اسم ( +توصیفگر)  +را» ظااهراً نقضای را در ایان
مدل نشان می دهند و باوجوداینکه صاورتهاای ارجااعی طاوالنی هساتند ،باه سامت بااالی
سلسلهمراتب گرایش دارند؛ اما اگر خوب دقت کنیم ،میبینایم کاه ایان مسائله خدشاهای بار
سلسلهمراتاب موردبررسای وارد نمایکناد؛ زیارا اصال سلسالهمراتاب و دو پایشبینای آن باا
دادههای زبان فارسی سازگار است و فقط باید این نکته را مادنظر داشات کاه صارفاً طاول و
حجم بیشتر صورت ارجاعی به معنای گرایش به سمت پایین سلسلهمراتاب نیسات .باهعاالوه،
در زبان فارسی نیز شاهد آنیم که کوچاترین صورتهای ارجاعی (ضمیر شخصی و ضمیر
صفر) دارای بیشترین پیوند با باالی سلسلهمراتب کهنگی هستند.

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

111

منابع
. رواق: تهران. مدیر مدرسه.)9862( . جالل،آلاحمد
. آگاه: تهران. زبان و تفکر.)9853( . محمدرضا،باطنی

 بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسـی بـر اسـاس مـدل.)9812( . سمیه،جاوید
. دانشگاه شیراز. پایاننامة کارشناسی ارشد.کاربردشناسی هوانگ

Ariel, M. (1988). “Referring and Accessibility”. Journal of Linguistics.
24(1). 65-87.
 ـــــــــــــــــ. (1991). “The Function of Accessibility in a Theory of Grammar”.
Journal of Pragmatics. 16. 443-463.
Blackwell, S. E. (2000). “Anaphora Interpretations in Spanish Utterances and
the Neo-Gricean Pragmatic Theory”. Journal of Pragmatics. 32. 389-424.
ـــــــــــــــــــــــــــــ. (2001). “Testing the Neo-Gricean Pragmatic Theory of
Anaphora: The Influence of Consistency Constraints on Iinterpretations of
Coreference in Spanish". Journal of Pragmatics. 33. 901-941.
Brown, G. and Yule, G. (1983). Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge
University Press.
Chiou, M. and Huang, Y. (2010). “NP-Anaphora in Modern Greek: A Partial
Neo-Gricean Pragmatic Approach”. Journal of Pragmatics. 42. 20362057.
Fox, B. A. (1987). Discourse Structure and Anaphora: Written and
Conversational Eenglish. Cambridge: Cambridge University Press.
Givon, T. (1983). Topic Continuity in Discourse: A Quantitative CrossLanguage Study. Amsterdam: Benjamins.
 ـــــــــــــــــاـ.(1985). Icoinicity, Isomorphism and Non-Arbitrary Coding in
Syntax. Amsterdam: Benjamins.
 ــــــــــــــــااااـ.(1990). Syntax: A Functional-Typological Introduction.
Amsterdam: Benjamins.
Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. London: Academic Press.
Grosz, B. J., Joshi, A. K. and Weinstein, S. (1995). “Centering: A Framework
for Modeling Local Coherence of Discourse”. Computational Linguistics.
21(2). 204-225.
Gundel, J. K., Hedberg, N. and Zacharski, R. (1993). “Cognitive Status and
the Form of Referring Expressions in Discourse”. Language. 69(2). 274307.
Huang, Y. (1991). “A Neo-Gricean Pragmatic Theory of Anaphora”. Journal
of Linguistics. 27. 301-335.
ـــــــــــــــــاـ. (1994). The Syntax and Pragmatics of Anaphora: A study with
Special Reference to Cchinese. Cambridge: Cambridge University Press.

113

 علیرضا خرمایی و الینا اسکروچی/...بررسی ارجاع گفتمانی در زبان فارسی بر اساس

ــــــــــــــــــ. (2000). Anaphora: A Cross-Linguistic Study. New York: Oxford
University Press.
ــــــــــــــــــ. (2004). Anaphora and the Pragmatics-Syntax Interface. Oxford:
Blackwell.
ــــــــــــــــــ. (2007). The Syntax and Pragmatics of Anaphora. Cambridge:
Cambridge University Press.
Karimi, S. (1990). “Obliqueness, Specificity, and Discourse Functions: Ra in
Persian”. Linguistic Inquiry. 3 and 4. 139-191.
Kempson, R. (1988). “Logical form: The Grammar-Cognition Interface”.
Journal of Linguistics. 24. 393-431.
Levinson, S. C. (1987a). “Minimization and Conversational Inference”. In: J.
Verschueren and M. Bertuccelli-Papi (eds.), The Pragmatic Perspective.
61-129. Amsterdam: Benjamins.
ــــــــــــــــــــــــــــ. (1987b). “Pragmatics and the Grammar of Anaphora: A
Partial Pragmatic Reduction of Binding and Control Phenomena”. Journal
of Linguistics. 23. 379-434.
Prince, E. (1981). “Toward a Taxonomy of Given-New Information”. In: P.
Cole (ed.), Radical Pragmatics. New York: Academic Press. 223-255
Takami, K. (1987). “Anaphora in Japanese”. Journal of Pragmatics. 11. 169191.

:پینوشتها
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
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