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 پركاربردترين نوع گـروه  ،كه اين نوع گروه اسميدر متن اختصاص يافته است     

 درصـد   88دهد كـه    همچنين نتايج بررسي نشان مي    . اسمي در اين بررسي است    

-هاي اسمي به كار رفته در نقش نهاد جمله،  اطالعات كهنه را انتقـال مـي                گروه

  . دهند درصد ديگر اطالعات نو را انتقال مي12دهند و 

عي،  گروه اسمي،  اطالعات كهنـه،  اطالعـات           ساخت اطال : هاي كليدي واژه

  . شنونده بنيادةنو،  اطالعات كهن

  مقدمه -1

 از جمله، آوايي، واجي، نحوي،      ، عملي زبان در سطوح مختلف     ة مطالع ،شناسي       زبان

در مطالعـات نحـوي، اسـم وگـروه         . معنا شناختي، كاربرد شناختي و متنـي وگفتمـاني اسـت          

) 10 :1363(به عقيـده شـفايي   . شود مقوالت دستوري محسوب مي ترين  مهم ةاسمي در زمر  

اسم را در صدر اجزاء كلمـه  ، دستور زبان هاي دنياةكلي ترين جزء كالم است و در       مهم ،اسم

جايگـاه  ،يابـد   هايي كه غالبا گروه اسمي در آن كاربرد مـي         يكي از جايگاه  . كنندبررسي مي 

 از جمله مباحث    ،همچنين مطالعات گفتماني  ). 88-90 :1388شهبازي،. (مبتداي جمله  است   

هاي  شناختي است كه به موضوعاتي از قبيل استراتژي       و موضوعات مطرح در مطالعات زبان     

  و بافت توزيـع اطالعـات        4 ، عناصر شبه زباني    3، عوامل انسجامي  2، ساخت كالن  1آغازگري

 يكـي از    ،عـاتي سـاخت اطال   ). 30-35 :1378شـهبازي، (مـي پـردازد      ) 5ساخت اطالعـاتي  (

هـاي نحـوي،     شـود و ماننـد ديگـر سـاخت         زباني محـسوب مـي     ةهاي بند يك پديد    ساخت

  .آوايي و معنايي زبان احتياج به توصيف و بررسي دقيق دارد

 اغلب در مـتن و گفتمـان مفـروض    ،بر اين باور است كه اطالعات  ) 45: 1993(     نونان  

 هياز آن آگـا   ) مخاطـب (شنونده يا خواننده    كند كه    يعني گوينده يا نويسنده فكر مي      ؛است

  براي شنونده يا خواننـده جديـد        ، شده در متن يا گفتمان     ئهقبلي دارد و يا اينكه اطالعات ارا      

همچنين نونـان   . مخاطب خود برساندآگاهي قصد دارد آن را به ،است و گوينده يا نويسنده

آيد و مبتـدا يـا       در انتهاي جمله مي     اطالعات نو غالباً   ،نويسد كه در انگليسي   مي) 45 :1993(

تـوان گفـت كـه    در واقـع مـي  . نمايد اطالعات مفروض يا كهنه را منتقل مي       فاعل جمله غالباً  

اي نزديـك  بـين اطالعـات مفـروض و مبتـداي جملـه در زبـان انگليـسي وجـود دارد               رابطه

ضي از هـاي نحـوي بـا بعـ     برخـي از ويژگـي    ة رابطـ  ،در بررسـي حاضـر    ). 4: 1388شهبازي،(



195  هاي اسمي در نقش نهاد جمله  در بوستان سعديبررسي ساختار اطالعاتي گروه       93بهار و تابستان 

بـه عبـارت   .  واكاوي شـده اسـت     ، در ارتباط با مباحثي از گفتمان      ،هاي گفتماني نحو  ويژگي

 :االت زير پاسخ دهدؤ اين مطالعه تالش دارد كه به س،ديگر

  لهئ بيان مس-1-1

 به چه ميـزان بيـانگر     ،كاررفته در جايگاه نهاد جمالت    هاي اسمي به  گروه -1

 در مورد سـاخت اطالعـاتي جملـه         )252 :1981(ه شده توسط پرينس     ئمقوالت ارا 

  ؟است

در مـورد سـاخت     ) 252 :1981( پـرينس    ةكدام يك از مقوالت هفتگانـ      -2

كمترين كاربرد را در ايـن بررسـي        ، بيشترين كاربرد و كدام يك       ،اطالعاتي جمله 

  دهند؟نشان مي

 بـه چـه ميـزان حـاوي         ،كاررفتـه در جايگـاه نهـاد جمـالت        هاي اسـمي بـه    گروه -3

 ؟هستندنه و يا نو اطالعات كه

  

  ضرورت و اهميت تحقيق-1-2

 علمي در جهت نزديك كردن مباحث تحليل گفتمان و مباحث نحـو و            ة  تالش و مطالع  

ة ي مـورد عالقـه و مداقـ       ز زمينـه هـا     و يكي ا   است حائز اهميت      موجود بين آنها   ةيافتن رابط 

 بـه عنـوان   ،ي بـين سـاخت اطالعـ   ةدر ايـن بررسـي رابطـ   . زبان شناسـان محـسوب مـي شـود        

 ، بـه عنـوان موضـوعي نحـوي     ،و گروه هاي اسمي در نقـش نهـاد جملـه          ،موضوعي گفتماني 

تشخيص و تمييز انواع گروه هاي اسـمي بـه كـار رفتـه در نقـش                 . تحليل و واكاوي مي شود    

نهاد جمله و تعيين ساخت اطالعي آنها از منظر شنونده و بافت در متون مختلـف مـي توانـد                     

 و   بكـشد  نحوي و حتي سبك گفتماني خاص اين آثـار را بـه تـصوير               مختصات گفتماني و    

همچنين به كارگيري الگوها و مدل هاي تحليلي از ايـن دسـت مـي توانـد در بـومي كـردن                      

 .  بيش از پيش حائز اهميت باشد،مطالعات زبان شناختي

   

  پيشينه تحقيق-3  -1

  اسم يا گروه اسمي-1-3-1

هـاي كـم وبـيش     اسم و گـروه اسـمي بـه صـورت       ،فارسيهاي دستور زبان         در كتاب 

از ميان انواع . هاي آن تشريح شده است  تعريف و انواع آن ذكر و مختصات و ويژگي         ةمشاب
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 انـوري و  .م و موضوعات اساسي مورد نظر بررسي حاضر اسـت     هياسم، معرفه و نكره از مفا     

  :نويسنددراين رابطه مي) 80 :1382(احمدي گيوي 

 آن را معرفـه  ،اي خواننده يـا مخاطـب شـناخته وآشـنا باشـد         بر اسم اگر 

 هـم كتـاب وهـم محمـد         ،ازمحمـدگرفتم  كتـاب را  : ة درجملـ  مثالً   ؛گويند

 محمدكيست وگوينده ازكـدام      كه دانداند زيرامخاطب ياخواننده مي   معرفه

 سخني دربـارة كتـابي      درصورتي كه با مخاطب قبالً    . گويدكتاب سخن مي  

: كتاب را ازشخصي معين نگرفته باشيم، مـي گـوييم         مشخص نگفته باشيم و   

چـه  : توانـد بپرسـد   دراينجا مخاطب ياخواننده مـي  ؛گرفتم، كتابي   ،از مردي 

كتابي؟ ازچه كسي؟ به اسمي كه براي خواننده يامخاطـب آشـنا و شـناخته               

  . نكره گويند؛ كتابي و مردي در جملة باال نكره هستند،نباشد

هـاي  هاي معرفه و ويژگي   مورد خصوصيات روساختي اسم   در  )   80 -81: 1382(ايشان  

  :نويسدآن مي

عالمتـي، خـود     عالمتـي ندارنـد وبـي       معمـوالً  ،هاي معرفـه در فارسـي     اسم

هـاي  توان گفت كه كلمات و اسـم  اما باز مي  حاكي از معرفه بودن اسم است     

  :اندترين اقسام معرفهزير، مهم

 -2 ،" اميـد   و ، بابـك، امـين    ايـران، دهلـي   "ي خاص، چون  ها همة اسم  -1

 ايـن  "....آن، ايـن، همـان، همـين، چنـان، چنـين،      "ةهاي اشارموصوف صفت 

 اسـم   -3،.  چنـان مطلـب     و قلم، آن خانه، همين خبر، همان روز، چنين كتـاب         

 ،كتاب است آينة روزگـار    :  افراد يك جنس را در بر مي گيرد        ةجنس كه هم  

  و كتاب گلستان، دسـت فرهـاد  :ها مضاف شود   اسمي كه به يكي از معرفه      -4

آيـد   مي "كه" وپيش از    "ي" همراه   ، اسمي كه در جملة پيرو     -5 ،خانة فرشاد 

 -6،   بـرادر مـن اسـت      ،آيـد مردي كـه مـي    : دهد او خبر مي   ة پايه دربار  ةوجمل

  : اسم در موارد زير نيز معرفه است،عالوه بر اقسام باال

هـا بـا     بچـه  «در عبـارت  ،   "كـالس " و   "هابچه" مانند   :با قرينة لفظي  ) الف

  )25:آل احمد، ص(». رفتندهاشان به طرف كالس ميصف
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 بـه طريقـي بـا       ، در اين صورت، شـنونده يـا خواننـده         : با قرينة معنوي  ) ب

 در  "ريـيس جمهـور   " و   "ناهـار "،  "سـفره "اسم، آشـنايي ذهنـي دارد؛ ماننـد         

جمهـور  ريـيس   . بفرماييد؛ سفره چيده شد و نهار حاضر اسـت        : هاي زير جمله

  .در شيراز نطقي ايراد كرد

كتـابي كـه تـو    : يعني( كتاب را خواندم : باشد"را"مفعول وقتي همراه   ) ج

  همــة ضــماير شخــصي و اشــاره و مــشترك نيــز هميــشه  ). آن را مــي شناســي

  ... ومن، وي، خود، آن، اين: اندمعرفه

آنها، انوري   مطلب، در مورد اسامي نكره و برخي مختصات روساختي           ةهمچنين در ادام  

    هـاي زيـر   هـاي نكـره بـه صـورت      نويـسند كـه اسـم   مي) 81 -82 : 1382(و احمدي گيوي    

  :آيدمي

اگـر پـيش خودمـان بمانـد و         .  قلمي خريـدم   ،از مردي :  در آخر اسم   "ي") 1  

 ).106: دهخدا، چرند و پرند. (كنمعرض مي،جايي درز نكند 

رود بـاالي يـك   شـوق مـي   آن وقـت آدم بـا كمـال         :  در اول اسـم    "يك") 2  

  ).95:دهخدا، چرند و پرند. (ي يك بلنديدود باالدرخت يا مي

اش را همـان پـس و       چوپان مـا گلـه    :  در آخر اسم   "ي" در اول و     "يك") 3   

 ).9: آل احمد،  نون والقلم. (خواباند....  يك جايي لب جوي ،هاپناه

هـا  هم اسـت، جـزو نكـره   تنها و بدون اسم كه خود از ضـماير مـب    ، "يكي" ة كلم   

يـك چوپـان    . چكـس نبـود   ةيكي بود، يكي نبود، غيـر از خـدا          : شودمحسوب مي 

  ).9:آل احمد، نون و القلم.... (بود

ي كـه قابـل   اآيد اما جملة پيرو نكره مي"ي" مختصة اسمي است كه با  ،  نكره

 ،كـارد مـردي كـه تخـم مـي       : كنـد را معرفـه گونـه مـي       ويل به صفت اسـت، آن     أت

 قابـل  ،"كاردتخم مي...." پيرو ة نكرة مختصه است و جمل     "مردي". ز است كشاور

  .   كشاورز است،مرد تخم كارنده: تاويل به صفت است

   نهاد يا مبتداي جمله                                                                                            -1-3-2

 مـستلزم   ، تعريـف و تـشريح نهـاد       ،يابـد اد در جملـه تبلـور مـي            از آنجا كه مفهـوم نهـ      

پذيرد كه عبارتنـد  هاي گوناگون مي  اسم در جمله نقش   . استشناخت و درك مفهوم جمله      
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، )صـفتي (، مفعولي، متممي، ندايي، تميزي، قيـدي، وصـفي          )بازبسته اي (نهادي، مسندي   : از

است كه فعل يـا     ) مسند اليه (تي نهاد   اسم وق . يتأكيد، بدلي، معطوفي و     )اضافي (ةمضاف الي 

 آزادي  ،هـوا روشـن اسـت     هـاي   در جملـه  . صفت و يا كلماتي ديگر به آن اسـناد داده شـود           
 هوا، آزادي و بهاركه به تنهـايي يـا    ،رسد بهار دل انگيز به زودي فرا مي       ،نعمت بزرگي است  

وه كلمـاتي بـه آنهـا       اي ديگـر و يـا گـر       آيند و فعل يا صفت و يا كلمه       هايي مي همراه وابسته 

 حالـت مـسند     ،شود، نقش نهادي دارند؛ نقش نهادي را در دستورهاي پيـشين          نسبت داده مي  

 ممكـن اسـت بـه       ، اسم در جمله   )1382انوري و احمدي گيوي،      (.ناميدند يا فاعلي مي   هيالي

-112 :  1382(انـوري و احمـدي گيـوي     . هاي مختلف در نقش نهادي ظـاهر شـود        صورت

 ممكن است يكي از شـش صـورت زيـر را داشـته              ،ند كه اسم در نقش نهادي     نويسمي) 111

 :باشد

آيـد،   فعلي كه در جمله مـي      ، كه در اين صورت    :كنندة كاري باشد  ) الف

  ماننـد سـعيد در جملـة       ؛ فاعل آن فعل است    ،فعل معلوم است و نهاد آن جمله      

 فعـل   ،در ايـن جملـه    .  آورده شـد   كتاب: پذيرندة كاري باشد  )  ب ؛سعيد آمد 

 يعنـي  ، در نتيجـه بـه مفعـول آن    و است، يعني فاعل آن معلـوم نيـست        مجهول

 ماننـد   :دارنـدة صـفت و حـالتي باشـد        ) ج؛  نسبت داده شـده اسـت     ،   "كتاب"

 :پذيرندة صفت و حـالتي باشـد      )  د ؛ با هوش است   محمود  در جملة  "محمود"

: مهـي بت د وجود داشتن را بـه او نـس       ) ه؛   مريض شد  مينا:  در جملة  "مينا"مانند  

پـروين كتـاب    : مهـي مالكيت را به آن نـسبت د      )  و ؛)نيست( هست   كسياينجا  

  .دارد

احمـد  : شـود  اسم است ولي ضمير نيز نهاد و فاعـل واقـع مـي             نهاد معموالً 

  و نيـز ممكـن اسـت         مـن كتـاب دارم     ،آمـد .... آمـد؟ او    ....  كه   ،كتاب دارد 

 يعنـي بـا حـذف       ؛دصفتي با تغيير مقولـة دسـتوري خـود، جـاي اسـم را بگيـر               

 ،مرد دانـشمند آمـد    :  فاعل فعل گردد   ،موصوف، جانشين آن شود و در نتيجه      

  .دانشمند آمد
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شود، از انواع نهاد، فقط يك نوع آن فاعـل اسـت و             كه مالحظه مي   چنان

 نهاد است ولـي     ، هر فاعلي   كه توان گفت  پس مي  ؛پنج نوع ديگر فاعل نيستند    

  .  فاعل نيست،هر نهادي

- ساختارهاي ديگري در جايگاه نهاد جمله امكان وقـوع مـي           ، بر گروه اسمي   البته عالوه 

 ،)1382(اي، جمله و يا ساختاري كه انـوري و گيـوي    هاي حرف اضافه   همچون گروه  ،يابند

بـه نـام    "، فعـل اسـت    "آيـد مـي " مثـل ( انـد    ناميـده  "اسم لفـظ  "،) 1334(به نقل از خيام پور      

 را حـافظ  " نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد"  و از فردوسي است "خداوند جان و خرد   

  ).گفته است

 تعريـف و  ،به طور كلي، ديگر دستور نويسان زبان فارسي در زمينة نهاد يا مبتداي جملـه           

) 14 :1380(اند كه عالوه بر موارد ذكر شده، ناتل خانلري        ه داده ئهايي مشابه ارا  شرح و بسط  

 قسمتي است از جملـه كـه دربـارة آن    ،نهاد"كه نويسد نيز در مورد تعريف نهاد و گزاره مي       

كـورش بابـل را     " ماننـد    "؛  شود خبري است كه دربارة نهاد گفته مي       ،م و گزاره  هيدخبر مي 

      گـزاره محـسوب    ،"بابـل را فـتح كـرد      "مبتـدا و    ،   "كـورش " ، كه در ايـن جملـه      "فتح كرد 

  .دشومي

در رابطـه بـا نهـاد       ) 384 :1992(در فرهنگ توضيحي زبـان شناسـي كـاربردي النگمـن            

 در تعريف ساختار اطالعـاتي      6نهاد": ونقش آن در ساختار اطالعاتي جمله چنين آمده است        

-اي را مـشخص مـي  جمالت، اصطالحي است براي قسمتي از جمله كه فرد، شيء يا نظريـه           

  ".شود آن گفته ميةكند  و مطلبي يا گزاره اي در بار

تحليــل ســاخت ،) 149 :1992( النگمــن همچنــين در فرهنــگ توضــيحي زبــان شناســي

 دانسته شـده و آمـده   7كاركردي جملهةبري يا جنب نقش ة تحليل جنب  ة جمله به منزل   ،اطالعاتي

شناختي مربوط به مكتب پراگ است كـه         زبان ة نوعي تجزي  ،بري جمله  نقش ةجنب"است كه   

  .كندچگونگي توزيع اطالعات را در جمله توصيف مي

مخاطـب را از  ،  شاعر پـس از بيـان داسـتاني كوتـاه     ،بوستان سعدي      در اكثر حكايات    

 از  ،دهـد  و در ايـن راسـتا         مورد پند و اندرز قرار مي       و مستقيماً  مي كند فضاي داستان خارج    

. اسـت در فعـل  ) تـو (نمايد كه نهـاد آن بـه صـورت ضـمير مـستتر      جمالت امري استفاده مي   

 ايـن   ،جا تذكرش الزم است   اي كه در اين   نكته": نويسدره مي در اين با  ) 156 :1372(شريعت  
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  بـه كـار   › ي‹ يعنـي  ،دوم شـخص ) شناسـه ( ضـمير  ،است كه در فعل امـر دوم شـخص مفـرد         

سـوم شـخص   › شناسـه ‹ ضـمير  ،همان گونه كه در فعل ماضي مطلـق  و اسـتمراري      (رود  نمي

  ").شود استعمال نمي،›ي‹ يعني ،مفرد

 مـستلزم  ،سمي يـا اسـم در نقـش مبتـداي جملـه        هاي ا از آنجا كه تعيين و تشخيص گروه      

 باالخص در متون منظوم و ادبي مـورد نظـر ايـن بررسـي بـوده، قابـل         ،شناخت ساختار جمله  

  بـه طـور قابـل    ، به ضرورت اوزان عروضي و قافيـه و رديـف    ،ذكر است كه در متون منظوم     

شود ستا سعي مي  اي از قلب نحوي و حذف به قرينه استفاده شده است كه در اين را              مالحظه

 لفظي يـا معنـوي   ةهاي اسمي در نقش مبتدا در جمالت مورد بررسي كه به قرين      اسم يا گروه  

  .حذف شده اند، بازسازي و در تحليل ساخت اطالعاتي جمله لحاظ گردد

 اسـامي معرفـه و نكـره را تعريـف و تـشريح              ،نيز به تفـصيل   ) 216-221 :1372(شريعت  

 اسـم معرفـه را      ،آنها را ذكر نمـوده اسـت و بـه طـور كلـي             هاي  نموده و مختصات و ويژگي    

ايـن كتـاب از مـن    " ماننـد  "؛ مشخص و شناخته شده باشـد ،كه براي شنونده "داند  اسمي مي 

كتـابي  "ماننـد  ؛  " ناشـناس باشـد  ،بـراي شـنونده  "دانـد كـه    و اسم نكره را اسمي مـي       "است

  ."خريدم

ي خاص، اسـامي همـراه بـا صـفات     ها  اسم ةنويسد كه هم  مي) 216-221 : 1372(ايشان  

شـاها ادبـي كـن فلـك        "(شود، يعني در حالت ندا قرار گيرد        اشاره، اسمي كه منادا واقع مي     

شود، هر چند   ، اسمي كه براي بار دوم در جمله ذكر مي         )"...اي پسر بدان كه     " – "بدخو را 

 بـه  ةپادشـا " – "من اتومبيلي خريدم و اتومبيـل روز اول خـراب شـد    "(مرجع آن نكره باشد     

، تمام ضـماير  )"كشتن اسيري اشارت كرد، بيچاره در آن حالت ملك را دشنام دادن گرفت  

 و غيـره، اضـافه بـه معرفـه          "عـالي جناب"،  "عالي حضرت"،  "اين جانب "و كلماتي از قبيل     

 مكسور باشـد، آن اسـم   ،يعني هر اسمي كه قبل از اسم معرفه يا ضمير قرار گيرد و آخر آن   (

، اسم عامي كه    ) او ةكتاب علي، خان  : گويند معرفه مي  ، معرفه ة اضافه شدن به كلم    را به خاطر  

اتـاق بايـد    (  حكم اسم جنس پيدا كنـد        ،شود و آن اسم عام     آن حكمي كلي ذكر مي     ةدربار

 بـه   ،بزرگ باشد، اسم عام قابل جايگزيني با اسم خاص يا ضمير يـا اسـمي معرفـه در جملـه                   

ام خـسته "گويـد  دوست شما مـي مثالً( د را از دست ندهد      طوري كه جمله معناي اصلي  خو      

، اسـم همـراه بـا عالمـت         )اسـت  "روم خـود مـي    ةبه خان "ويل به   أ كه قابل ت   "رومبه خانه مي  
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پـسره،  (هـاي عاميانـه     در مكالمـات و نوشـته     › � -ه‹، اسم همراه با عالمـت معرفـه         ›را‹معرفه  

 .، معرفه هستند)ها را ديدي؟ار عربدر باز( اسامي همراه با عالمت جمع ، بعضاً)مرده

در مـورد اسـامي معرفـه       ) 220 :1372(مي است كه شـريعت      ة از ديگر مفا   ،"عهد ذهني "

 :نويسدايشان در اين باره مي. كار گرفته و در اين بررسي از آن استفاده شده استبه

م يـا   هياي بتوانيم به جاي اسم عامي، اسم خاصي قرار د         اگر در جمله  

اي اضافه كنـيم و هنـوز جملـه معنـي اول             ضمير يا اسم معرفه    ،پس از آن  

 وقتي يكي از     مثالًٌ ؛گوييمخود را حفظ كرده باشد، آن اسم را معرفه مي         

رفته است، بـه شـما بگويـد      رفقاي شما كه مدتي با شما در خيابان راه مي         

 ة خانه در جملـ    ة كلم ،روم شما به خانه مي    ةام و با اجاز   كه من خسته شده   

براي شما معرفه است، بي آنكه عالمت معرفـه داشـته باشـد امـا علـت               او  

 او را بـه ايـن ترتيـب در ذهـن خـود عـوض                ة اين است كه شما جمل     ،آن

  خود  ضمير   ،  خانه  ة يعني پس از كلم    ؛روم خود مي  ةمن به خان  : كنيدمي

  . گويند مي"عهد ذهني"اين حالت را . افزاييدرا مي

› ي‹نويسد كه پـسوند   هاي صوري اسم نكره مي    مورد نشانه همچنين در   ) 1372(شريعت  

قبـل از اسـم اگـر     › يـك ‹، كلمـه    ) بوم ةكس نيامد به زير ساي    (› كس ‹ة، واژ )پسري را ديدم  (

يك چيـزي   ( همراه با اسم    › ي‹و  › يك‹،  )يك شب سرد زمستاني بود    (براي شمارش نباشد    

د، يكـي گربـه در خانـه زال    شنوي، يكي طفل دنـدان بـرآورده بـو       يك چيزي مي   ،گويممي

يكـي  ( كه به جاي عالمت نكره و اسم به كار رفتـه باشـد     چنان ،به تنهايي › يكي ‹ة، كلم )بود

 از ،)پروريـد  گـرگ مـي  ةبريد، يكي را كه در بند بيني مخند، يكـي بچـ  بر سر شاخ و بن مي   

هـم  شوند و اگـر اسـمي هـم عالمـت نكـره داشـته باشـد و             هاي اسم نكره محسوب مي    نشانه

  ). برادر من بود،آن پسري كه ديدي(عالمت معرفه، بايد آن را معرفه دانست 

 ،      از آنجا كه بررسي ساخت اطالعاتي اسـم يـا گـروه اسـمي در جايگـاه نهـاد جملـه                   

، نهادهـاي  اسـت ) فاعل يا مسند اليـه (مستلزم شناخت ساختار جمله و باالخص تشخيص نهاد  

 و معرفه يا نكره بودن      گرددبايست بازسازي و لحاظ     محذوف در ساختار جمالت كوتاه مي     

 يكي از اركان اصلي يا اجزايي كه باعث تبديل جمله كوتاه به جملـه               ةگا. آن مشخص شود  

  :نويسددر اين باره مي) 395-397: 1372 (شريعت . گردد حذف مي،شوندبلند مي
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 شـخص يـا دوم       وقتي فعل ربطي اول    شود، مخصوصاً  مسنداليه از جمله حذف مي     هيگا

 هـم در  ةو گـا ) .... جاي مـا خـوبيم    به(، خوبيم   )به جاي من خوبم   ( مانند خوبم    ؛شخص باشد 

زندگي ماست كه پر از فـراز  :  مانند؛شود مسنداليه حذف مي،غير اول شخص و دوم شخص     

، از متقاضـيان    )"ايـن " يعنـي  ؛زندگي ما، مسند است براي مسنداليه محذوف        (و نشيب است    

 ايـن " يعني   ؛ مسند است براي مسنداليه محذوف     ،خواهشمند(خواهشمند است   واجد شرايط   

مثـل  :  بدون ذكر مسند اليه است     ،شودموقعي كه گفته مي    در فعل دعايي معموالً  ) ... "جانب

) يعني جشن شـما مبـارك بـاد   (مبارك باد   : گوييدرويد و مي  اينكه شما به مجلس شادي مي     

شود يا ضمير متصل به فعل شناسه جانشين آن         ينه حذف مي   فاعل به قر   ،هادر اغلب جمله  .... 

 مثـل گفـتم، گفتـيم، گفتـي،         ،و اين در مورد اول شخص و دوم شخص صادق اسـت           (است  

:  يعنـي فاعـل آنهـا بـه ترتيـب عبارتنـد از      ؛توان از فعل درك كرد گفتيد كه فاعل آنها را مي     

   مثـل  ؛كنـد ه فاعل را مـشخص مـي      اي در جمله وجود دارد ك     و يا قرينه  ) "من، ما، تو،  شما    "

 ة است كه بـه قرينـ  "تقي" فاعلش همان ،"آورد"فعل(تقي به خانه ما آمد و آن نامه را آورد  

، شاه از شنيدن اين سخنان پر انديشه گشت كه چگونه بـي پـر               )جمله قبلي حذف شده است    

ي حذف شـده     جمله قبل  ةشاه است كه به قرين    " همان   ،"پرواز كند "فاعل  (در هوا پرواز كند     

يعنـي شـما از اينجـا       (از اينجا برويـد     : شود  فاعل حذف مي   هاي امري غالباً  در جمله .... است

  ).برويد

در پژوهش حاضر، ساخت اطالعاتي جملـه كـه از موضـوعات اساسـي مطـرح شـده در                

 مـورد بررسـي   ،هاي نحـوي با عنايت به برخي ويژگي   ،مباحث تجزيه و تحليل گفتمان است       

) نهـاد  (ي  به تحليل ساخت اطالعاتي گروه اسمي در نقـش مبتـدا            ، اين مطالعه  .گيردقرار مي 

  .پردازدمي) 1988( بر اساس چارچوب پرينس ،جمله

  

   نظرات پرينس-3 -3- 1

هاي نحوي در رابطـه بـا مبـاحثي       برخي ويژگي  ةاي به مطالع  درمقاله) 1988(      پرينس  

ي اسـمي در نقـش نهـاد جمـالت و چگـونگي             هـا گروه،از گفتمان پرداخته  و در اين راستا         

سـاخت  اطالعـاتي مـورد    /  گفتماني وضـعيت ة در رابطه با پديده يا مقول      را    آنها 17گيمعرفه

  .مداقه و واكاوي  قرار داده است
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/ هاي اسـمي كـه بيـانگر       عقيده بر اين است كه گروه      ،نويسد كه اغلب  مي) 1988(ايشان  

هاي نحوي مختلـف    ستند، به طور تصادفي در جايگاه     در گفتمان ه  18نشانگر عبارات ارجاعي  

گـي و  م معرفـه ةيابند و قرار گرفتن يك گروه اسمي در جايگاه نهاد جمله يـا مفـا           وقوع نمي 

 مـرتبط  ،وضعيت اطالعات جزئي يا وجودي در گفتمان كـه گـروه اسـمي بيـانگر آن اسـت         

 بيـانگر يـا نـشانگر اطالعـات         و اغلـب  دارند  گي   تمايل به معرفه   ، به اين معنا كه نهادها     است؛

  .كهنه هستند

)  بنيـاد –شـنونده  ( به تشريح اطالع كهنـه و نـو از نظـر شـنونده      ،در ادامه ) 1988(پرينس  

 در مـورد  ،گوينده/ بر اساس عقايد و باورهاي نويسنده،  اطالعات  كه پرداخته و معتقد است   

 به عنوان مثـال اگـر       ؛ تلقي شود  تواند اطالع كهنه يا نو    شنونده مي / عقايد و باورهاي خواننده   

، چنـين  "منتظرم ظهر بشه تا بتونم با سندي تامپـسون تمـاس بگيـرم   ، "به همكار خود بگوييم  

 مصداق عيني سـني تامپـسون را كـه شخـصي اسـت در جهـان                 ،كنيم كه همكار ما   فرض مي 

داند كه در مورد يك مـصداق عينـي خـاص و مـشخص در       در ذهن خود دارد و مي      ،خارج

  .شناسدكنيم و او را مي خارج صحبت ميجهان

هاي آنهـا در  هاي اسمي را كه مصداق يا مصداقاين نوع اسم يا گروه) b1981(پرينس 

جديـد  " گـروه اسـمي      ،ذهن شنونده وجود دارد و شنونده قادر است آنها را شناسـايي كنـد             

"معين
 ،شـنونده دانـد كـه كـه بـراي         همچنـين اطـالع جديـد را اطالعـي مـي          .  ناميده است  19

"اسمي نامعين معرفـه نـشده  "و گروه اسمي داراي چنين مختصاتي را گروه        ناشناخته باشد 
20 

  .ديروز شخصي آمد و نامه را تحويل داد:  مثل؛نامندمي

بر اين باور است كه آنچه از منظر شنونده حاوي اطالعـات            ) 1988( پرينس   ،طور كلي به

 ، حاوي اطالع نـو باشـد      ، و آنچه از منظر شنونده     هاي اسمي معرفه   با گروه  كهنه باشد معموالً  

همچنـين بـه ايـن نكتـه        ) 1988(ايـشان   . شـود هاي اسمي نكره نشان داده مـي       با گروه  معموالً

 ةهاي اسـمي كـه از نظـر صـوري و روسـاختي نـشان              اشاره دارد كه ممكن است برخي گروه      

گردنـد كـه   الع كهنه محـسوب  ز نظر شنونده اطرسند، انظر مي نكره بهد و ظاهراً نمعرفه ندار 

  ."به جشن و سرور پرداختند)  ملت(مردم ": مثل. اي از اين قبيل است نمونه، اسم جنس

 بـه ايـن     ؛انـد بافت متني و گفتماني نيز در تبيين و تعيين اطالعات كهنه و نو قابل بررسـي               

. شـود داخته مـي   پر ، به بررسي كهنه يا نو بودن گروه اسمي        ،معنا كه از منظر گفتماني و متني      
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 در يك گروه اسمي ممكن است به شخصي، كسي يا چيزي يا وجودي اشاره كند كـه قـبالً              

 شـود و  ناميـده مـي    21گروه اسـمي اشـاره شـده در مـتن          است كه متن و گفتمان كاربرد يافته    

او در .  ايران اسـت   حافظ بهترين غزلسراي":  مثال؛شودمحسوب مي  بافت بنيادةاطالع كهن

› حـافظ ‹جهت اشاره به اسم خـاص       ،› او‹ ضمير   ، در اين جمله   ؛".كرد زندگي مي  قرن هشتم 

 اطـالع نـو     ، فـوق  ةدر جملـ  › حافظ   ‹ةكلم. استكار رفته  در بافت متني ذكر شده، به      كه قبالً 

  .شود شنونده بنياد محسوب ميةبافت بنياد و اطالع كهن

ص و دوم شـخص   ممكن است از ضـماير شخـصي اول شـخ   ،همچنين در گفتمان و متن  

بـه چنـين ضـمايري كـه     .  بدون اينكه به مرجعي در جمله يا مـتن ارجـاع دهنـد      ،استفاده شود 

 گـروه اسـمي مـورد    است، قابل درك  22مرجع آنها از طريق بافت غير متني يا بافت موقعيت         

نـه تـن   / شنيدم كه لقمان سيه فام بود   ‹ مثل   ؛گويند 23گو و اشاره واقع شده در موقعيت گفت     

 مرجعي در بافت متني نـدارد، حـال         ،›شنيدم‹در  › م‹كه ضمير متصل    ›  الغر اندام بود   پرور و 

در › م‹ ضـمير متـصل      ،آنكه اين بيت از حكايتي از بوستان سعدي انتخاب شـده و بنـا بـراين               

مثال جالب ديگري كه در اين زمينه درخـور   . شودارجاع داده مي  › سعدي‹ به   ،بافت موقعيت 

 ةانـد، در سـاز    به آن پرداخته  ) 1390(كه رشيدي وانصاري     مچنان اين است كه ه    ،ذكر است 

 خواننـده يـا   ، شـاعر  معمـوالً ،هاي ساخت كالن بوستان سعدي اسـت      پند و اندرز كه از سازه     

 ،دهد كه در اغلـب ايـن ابيـات   و پند و اندرز مي مي كند مخاطب را از فضاي داستان خارج  

 بـدون اينكـه مرجعـي در    ،است اده نموده دوم شخص مفرد استف از ضماير منفصل و متصل

تـوان دريافـت    كه از بافت موقعيتي مـي       درحالي ، باشد بافت متني براي اين ضماير ذكر شده      

 خواننـده يـا مخاطـب سـعدي اسـت و بنـابر ايـن        ،كه مرجع ضمير دوم شخص در اين موارد   

گـو   ويت گفت در موقعمي شوندهاي اسمي مورد اشاره واقع  در زمرة گروه  ،ضماير مذكور 

هايي هستند كه با استدالل منطقـي و بـا        گروه ، هاي اسمي حدس زدني   گروه. گيرندقرار مي 

 بـراي شـنونده   ،هاي اسمي اشاره شدههاي اسمي حدس زدني ديگر و يا گروه     توجه به گروه  

حدس زدنـي از طريـق خـود        : ند ا  دو نوع  ،هاي اسمي قابل شناسايي است و اين نوع از گروه       

 كه اسم يـا گـروه اسـمي نـوع اول، آنچـه               25 و حدس زدني از طريق استنتاج      24بخش اسمي 

 درخود گـروه اسـمي قـراردارد وبخـشي ازآن           ،كند تا گروه اسمي شناسايي شود     كمك مي 

كه در نوع     يك عضو با كل يك دسته، در حالي        ة مانند رابط  ؛شودگروه اسمي محسوب مي   
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اي م بـا گـروه اسـمي ديگـر درمـتن رابطـه            طور غيرمستقي ه  ب،گروه اسمي حدس زدني     ،دوم  

، نقـل شـده در      1981، پـرينس    (. براي شنونده قابل شناسـايي وتـشخيص اسـت         ،منطقي دارد 

  ).1388شهبازي،

مثال زيررا در تشريح وتوصيف گروه اسمي حـدس زدنـي ارائـه نمـوده             ) 1988(پرينس  

  :است
He Passed by the Bastille and the door was painted purple   

بستايل كه در آن به رنگ ارغـواني رنـگ شـده بـود، رد               › اداره يا سازمان  ‹او از جلوي    (

 ).شد يا عبور كرد

 the) جزئــي يــا بخــشي از گــروه اســمي ، فــوقة در جملــ)the door(گــروه اســمي 

Bastille)  براي خواننده يـا شـنونده قابـل شناسـايي و     ، به طور غير مستقيم، و بنابرايناست 

  ايـن  ،  در ذهـن خواننـده يـا شـنونده     (The door)گـروه اسـمي   ،بنابراين ؛ تشخيص است

 ،  كه يك سازمان يا اداره است (the Bastille) سازد كه گروه اسمي تصور را مجسم مي

داشـته باشـد كـه ايـن رابطـه و ارتبـاط             › در‹بايست داراي بخشي يا قسمتي بـه نـام           مي اصوالً

  .شودحي فهميده و استنتاج مي به صورت غير مستقيم و تلوي،منطقي

كـه از اسـم آن پيداسـت،     گروه اسمي حدس زدني از طريق خود بخش اسمي، همچنان     

معرفـت  (اي  حدس زدني است چون نياز به استنتاج و حدس بر اساس دانش پيش زمينـه         اوالً

 ،مشترك بين گوينده و شنونده يـا نويـسنده و خواننـده دارد و از ايـن لحـاظ                  ) ايپيش زمينه 

، گروه اسمي مرجـع يـا پـشتيبان          و ثانياً  استشبيه گروه اسمي حدس زدني از طريق استنتاج         

گروه اسمي حدس زدني از طريق خود گروه اسمي، در خود گروه اسمي قرار دارد نـه قبـل    

  :مثال.  وجه تمايز اين دو نوع گروه اسمي حدس زدني است،از آن كه اين مختصه

 The door of Bastille was )گ شـده بـود  در بـستايل بـه رنـگ ارغـواني رنـ     ( 

painted purple.  
 گروه اسمي حدس زدني اسـت كـه مرجـع يـا     ،)The door(گروه اسمي ، باال ةدر جمل

 بنابراين تمام تركيبات اضـافي را در        ؛در خود گروه اسمي قرار دارد     ) Bastille(پشتيبان آن   

در بـستايل،  :  ماننـد ؛ين مقوله دانستبندي نمود  و از ا  فارسي مي توان ذيل همين گروه طبقه      

بـه نـوع ديگـري از گـروه         ) 1388، نقل شده در شـهبازي،       1981پرينس(. كتاب علي و غيره   

شود ناميده مي  26اسمي جديد نامعين نيز قايل است كه گروه اسمي جديد نامعين معرفه شده            
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ن معرفـه    خـود جديـد نـامعي      ،شود كه آن گروه اسـمي     كه به گروه اسمي ديگري مرتبط مي      

كند، بـه كـار   ن را معرفه مي با بندي موصولي كه آ  معموالً ،اين نوع گروه اسمي   . شده نيست 

 اسـم   ، بند موصـولي   ، در اين مثال    و ›خيلي جالب است  ،كتابي كه علي خريده     ‹ مثل   ؛درومي

 بـه بررسـي و تحليـل        ،م مـذكور  هيبراساس مفـا  ) 1981(پرينس  .استرا معرفه كرده  › كتابي‹

كنـد كـه   گيـري مـي   و چنـين نتيجـه   اسـت تاري تخصصي زبان شناسي پرداختهيك متن نوش  

هاي اسمي اشـاره     گروه ،) مبتدا(هاي اسمي به كار رفته در جايگاه فاعلي         پنجاه درصد گروه  

 ،     كـار رفتـه در جايگـاه فاعـل        هـاي اسـمي بـه      و چهـل درصـد از گـروه        اسـت   شده در مـتن     

 بـه تعـداد بـسيار كمـي         ،هاي اسمي جديد معـين     و گروه  استهاي اسمي حدس زدني     گروه

 بنـابراين  ؛اندكار برده نشدههاي اسمي جديد نامعين در جايگاه فاعلي به       و گروه  داردكاربرد  

انـد  حامـل اطالعـات كهنـه بـوده       ) هافاعل(نهادها  ،  ، به طور كلي     )1981(در بررسي پرينس    

  ).1388شهبازي، (

   زبان فارسي مطالعات انجام شده درة پيشين-1-3-4

 از جمله مباحث نحوي، واجـي،    ،هاي زبان فارسي  بررسي برخي حوزه       زبان شناسان به  

-انـد كـه بـه   ساخت اطالعاتي و ساخت آغازگي و بررسي ارتباط آنها بـا يكـديگر پرداختـه           

  .كنيمها و نظريات اشاره مي به مواردي از اين پژوهش،اختصار

كار رفته  هاي اسمي به   انواع گروه  ةوصيفي در زمين  ، پژوهشي ت  )1383(    زندي و روشن    

ييد اين فرضـيه    أآنها در پي ت   . اندهاي زبان فارسي انجام داده    به عنوان آغازه يا مبتدا در جمله      

ايـشان  .  يـك گـروه اسـمي اسـت    ،هـاي خبـري   مبتـدا در جملـه  ،هستند كه در بيـشتر مـوارد     

 ة نوشته شده توسـط دانـش آمـوزان مقطـع تحـصيلي ابتـدايي را بـا شـيو        ة جمل954،  )1383(

 حـاكي   ،انـد كـه نتـايج ايـن پـژوهش          انتخاب و تحليل محتوايي نموده     ،گيري تصادفي نمونه

 بيشترين كـاربرد را در جايگـاه مبتـداي جملـه     ،) ما–من (ازآن است كه ضماير اول شخص      

  .به خود اختصاص داده است

 در جايگـاه    ،هـاي اسـمي   به بررسي ساخت اطالعاتي جمله و گـروه       ) 1388(     شهبازي  

ها نشان داده است كه بـيش از      هاي فارسي معيار پرداخته كه بررسي دقيق جمله       مبتداي جمله 

 بنيـاد را انجـام    – انتقال اطالعات كهنه  شنونده       ،هاي اسمي در جايگاه مبتدا     درصد گروه  80

 در جايگـاه   اي كـه هـاي اسـمي  اند كه گروهگيري كرده بنابراين ايشان چنين نتيجه    ؛دهندمي
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     رونــد، از ميــزان آشــنايي بــااليي هــاي نوشــتاري فارســي رســمي بـه كــار مــي مبتـداي جملــه 

  .كنند يعني اغلب اطالعات كهنه  را منتقل مي؛برخور دارند

، به بررسي ساخت اطالعي جملـه       )1369(زاده و رضويان         در بررسي ديگري آقا گل    

 ،نـشان كـه در آن ترتيـب اجـزاي جملـه       هـاي بـي   هاي نحوي در جمله    آن با صورت   ةو رابط 

 معنـي ايـن و نـه آن را      ، تقابلي كه در اين حالت، جملـه       تأكيد و   است فعل   – مفعول   –فاعل  

دار برگزيـده از  هـاي نـشان  در جملـه ) جا به جـايي اركـان جملـه   (القا مي كند و قلب نحوي  

 . اندتهپرداخ› بوف كور‹داستان 

) 1369(تـوان بـه دبيرمقـدم       هاي مشابه انجام شده در زبان فارسي مـي            از ديگر بررسي  

 سـه   ،نشاناشاره نمود كه طي پژوهشي براي يك جمله با فعل متعدي در حالت بنيادي يا بي               

تقطيـع نحـوي جملـه كـه شـامل          : گيرد كه با هم ارتباط نزديكي دارند      ر مي ظنوع تقطيع در ن   

ول صريح و فعل است و تقطيع كالمي جمله از نظـر گوينـده  كـه شـامل مبتـداي                  فاعل، مفع 

 و ، و تقطيع كالمي جمله از نظر شنونده كه اطالعات كهنـه استاوليه و مبتداي ثانويه و خبر     

 اطالعـات   هياسـت كـه گـا     هايي نشان داده  ايشان با ذكر مثال   . گيرداطالعات نو را در بر مي     

 اطالعات كهنه فقط با مبتداي اوليه       هي مبتداي ثانويه يكي است و گا       با مبتداي اوليه و    ،كهنه

  .شود بخشي از خبر محسوب مي،هم پوشاني دارد و مبتداي ثانويه

هاي نحـوي و گفتمـاني در زبـان     از ديگر پژوهشگران فعال در زمينه ساخت ،راسخ مهند 

 و سـاخت نحـوي   اي بين ساخت اطالعـاتي    كند رابطة تعريف شده   فارسي است كه سعي مي    

    )1388، نقل شده در شهبازي، 1386آقا گلزاده و رضويان، (.در زبان فارسي بيابد 

   روش تحقيق-4- 1

  هاي تحقيق داده-1-4-1    

 حكايت بوستان سعدي، يعني بيش از نيمي از كـل  160 حكايت از مجموع     82     تعداد  

 محمـد علـي فروغـي و        ةنـسخ  از روي    ، به طور تصادفي از كتاب بوسـتان سـعدي         ،حكايات

 1384دكتر غالمحسين يوسفي، به كوشش محمود حكيمـي از انتـشارات قلـم، چـاپ سـال                  

  .دهدهاي تحقيق را تشكيل ميانتخاب شده كه داده
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  هاروش تجزيه و تحليل داده -1-4-2

بندي اطالعات كهنه و نو كه توسـط پـرينس    طبقه ةها و شيو   براساس يافته  ،در اين تحقيق  

بررسـي و ميـزان و      ،هاي اسمي در نقش نهـاد جملـه         ه شده است، گروه   ئارا) 1992 و   1981(

بـر اسـاس فرضـيات    ) 1981(پـرينس  . شـود نوع اطالع كهنه و نو آنها واكاوي و تحليـل مـي    

هـاي   گـروه "آشـنايي  ميـزان "بنـدي   بـه درجـه  ،گوينده دربارة ميزان اطالعات قبلي شـنونده  

 اصطالحي است كه او به جـاي دانـش مـشترك    ،زان آشنايياسمي براي شنونده پرداخته، مي 

    و درجـاتي از ميـزان آشـنايي را بـراي اسـامي در نظـر                بـرد كار مي ميان شنونده و گوينده به    

  )1388شهبازي،. (گيردمي

-هاي اسمي مختلف، گروه    بر اساس ميزان آشنايي گروه     ،)1981(بندي پرينس   طبق رده 

باال ترين ميزان آشـنايي    ) Es(گو   و يا در موقعيت گفت   ) Et(هاي اسمي اشاره شده در متن       

هاي اسـمي حـدس   و گروه) U(هاي اسمي جديد معينگروه، و سپس   دارندبراي شنونده   را  

 ،)Ic(هاي اسمي حدس زدني از طريق خود گـروه اسـمي          و گروه ) I(زدني از طريق استنتاج   

هـاي اسـمي   صاديق ايـن گـروه  بـه ايـن معنـي كـه شـنونده بـا مـ       ؛ميزان آشنايي بيشتري دارند 

 حامـل اطالعـات      اي، هـاي اسـمي    چنـين گـروه    ،عبـارتي شناسد و بـه   آشناست  و آنها را مي     

هاي اسـمي  و گروه) BN(هاي اسمي جديد نا معين معرفه نشده اند، در حالي كه گروه كهنه

 ،نده و شنو   دارند  ميزان آشنايي بسيار كمي براي شنونده      ،) BNA(جديد نامعين معرفه شده     

براسـاس نظـرات    .  هـستند  حامـل اطالعـات نـو         و غالبـاً   نـدارد تصور كاملي از مصاديق آنها      

 با توجـه  ،توان الگوي زير را براي شناسايي اطالعات كهنه و اطالعات نو      مي) 1981(پرينس  

   )1388شهبازي،  (. در نظر گرفت،هاي اسمي براي شنوندهبه ميزان آشنايي گروه

  ت كهنه و نو و گروههاي اسميرابطه اطالعا. 1جدول

 Et = Evoked  textually "اشاره شده در متن"هاي اسمي گروه

 Es = Evoked situationally "اشاره شده در موقعيت گفتگو"هاي اسمي گروه

 U = Unused "جديد معين"هاي اسمي گروه

 I = Inferable (Inferrible) "حدس زدني از طريق استنتاج"هاي اسمي گروه

    
اطالعــــات 

  كهنه

  

  
 

 Ic = Inferable Containing "حدس زدني از طريق خود گروه اسمي"هاي اسمي گروه

اطالعــــات  BNA = Brand New Anchored "جديد نامعين معرفه شده"هاي اسمي گروه

 BN = Brand New "جديد نامعين معرفه نشده"هاي اسمي گروه نو
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گروه اسمي جديد نامعين ‹و  › گروه اسمي جديد معين   ‹ارات  به جاي عب  ) 1992( پرينس  

اطالعـات نـو   ‹و ›  بنيـاد -اطالعـات كهنـه شـنونده      ‹ به ترتيب از اصـطالحات         ،›معرفه  نشده  

 شـنونده  –هاي اسـمي كهنـه   است و بر اين باور است كه گروهاستفاده نموده›  بنياد-شنونده  

 .هـستند  نكره  و معموالً  نوعاً ، شنونده بنياد  –سمي نو   هاي ا  معرفه و گروه    و معموالً  نوعاً،بنياد  

- در متن به آنها اشـاره شـده   هاي اسمي را بر اساس اينكه قبالً      گروه) 1992(همچنين پرينس   

 و ه بافت بنياد و گـروه اسـمي نـو بافـت  بنيـاد تقـسيم نمـود         ة به گروه اسمي كهن    ،است يا نه    

  . تشريح نموده است راافت بنياد شنونده بنياد و بةارتباط اطالعات نو و كهن

   شنونده بنياد و بافت بنيادةارتباط اطالعات نو و كهن. 2جدول
 "كهنه بافت بنياد"اطالعات  "نو بافت بنياد"اطالعات  

 ندارد ›شخصي و كسي ‹"جديد نامعين"اسم  "نو شنونده بنياد"اطالعات 

 ›مرا و شما ‹"مورد اشاره"سامي ا ›حافظ ‹"جديد معين"اسم  " شنونده بنيادةكهن"اطالعات 

، نقـل شـده در شـهبازي،        1386( جدول فوق، راسخ مهند و موسـوي         ةدر تفسير و ترجم   

  :نويسندمي) 1388

هم به لحاظ بافت و هم به لحـاظ         ) معرفه شده يا نشده    ("جديد نامعين "هاي اسمي   گروه

چـه متنـي و چـه    (ر متن هاي اسمي اشاره شده د    گروه ،از طرفي .  اطالعات نو هستند   ،شنونده

 اطالعات كهنه هـستند و البتـه مـوردي نيـست       ،از حيث بافت و شنونده    ) گو و موقعيت گفت 

) پـرينس (وي  .  اطالعات كهنـه باشـد     ، اطالعات جديد و از حيث بافت      ،كه از حيث شنونده   

 هي      گـا ،اي جـدا قـرار داده كـه بـر اسـاس بافـت       هاي اسمي حـدس زدنـي را در طبقـه         گروه

ارتباط انواع  ) 1992(طور كلي، پرينس    به.  اطالعات كهنه باشند   ةنند اطالعات نو و گا    توامي

 وضوح تبيين نمـوده و بـر ايـن بـاور اسـت كـه       ، كهنه به–هاي اسمي را با اطالعات نو  گروه

 حامل اطالعات كهنه هستند و      ، از حيث بافت و شنونده     ،هاي اسمي اشاره شده در متن     گروه

  . براي شنونده دارند راترين ميزان آشنايي باال،از اين لحاظ

  بحث. 2

 در جايگاه نهاد جمله مشخص گشته و بار اطالعي آنهـا            ، گروه اسمي  2259 ،در مجموع 

) 1981(بنـدي پـرينس      تحليل و تقـسيم    ،از منظر بافت متني يا موقعيتي     ) اطالعات كهنه يا نو   (

 بر اين اساس مطالعه و بررسي        ،نهابر اين مجموعه اعمال گشته و كهنه يا نو بودن اطالعات آ           

  .شده است
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  ) (Eهاي اسمي اشاره شده در متنگروه. 102 

 57/56يعنـي  ، گـروه اسـمي   1278 گروه اسمي در جايگاه نهاد جملـه،      2259از مجموع   

هاي اسمي اشاره شده در مـتن        گروه ة در مقول  ،هاي اسمي مورد بررسي   درصد  از كل گروه    

خصي يا كسي يا چيـزي اشـاره         به ش  ،هاي اسمي معنا كه اين نوع گروه     به اين    ؛اندقرار گرفته 

 بافـت  ةكهن" اطالعات ، در بافت متني و گفتماني كاربرد يافته است و بنابر اين    كه قبالً دارند  

هاي اسمي اشـاره شـده   گروه.  اندد  و معرفه و قابل درك و شناسايي  نشو محسوب مي  "بنياد

 در بافـت    هايي كـه قـبالً     ل ضماير فاعلي، ضماير اشاره، اسم     هايي از قبي   اغلب گروه  ،در متن 

  :  مثال؛اند و يا صفات اشاره همراه با اسم هستندمتني به كار رفته

   تـابي   و جـزع و فـزع و بـي        مـي افتـد    هيدر چـا  ) گزيري(، ظالمي   10 ةدر حكايت شمار  

         او  شخـصي سـنگي بـر سـر    ، و در ايـن حـال  مـي كنـد     و طلـب كمـك و اسـتمداد          مي كند 

  : گويدو خطاب به او ميمي كوبد 

   امروز فريادرسهيخواتو هرگز رسيدي به فرياد كس                كه مي

 ،  و در مصرع دوم     "تو" در مصرع اول اين بيت، ضمير منفصل فاعلي دوم شخص مفرد            

 كـه در   در نقش نهاد جمله به كار رفته اند و از آنجـا         ،ضمير متصل فاعلي  دوم شخص مفرد      

ذكـر شـده،    ) گزيـري ( يعنـي گـروه اسـمي        ، مرجع ضماير مذكور     ،مصرع اول اين حكايت   

 ،بنـابراين .   در بافت متني كـاربرد داشـته و قابـل تـشخيص اسـت                قبالً ،مرجع ضماير مذكور  

هاي اسـمي مـورد اشـاره در مـتن           گروه ة در مقول  ،ضماير متصل و منفصل فاعلي مورد بحث      

  .گردندشناخته شده تلقي مي و معرفه يا  دارندقرار 

 كه پيـشتر    "بقال" به اسم    ،"اين" ة ضمير اشار  ،، در بيت چهارم   126همچنين در حكايت    

 براي شنونده يـا خواننـده       ،"اين" ة مرجع ضمير اشار   ، بنابراين ؛ اشاره دارد  ،در متن ذكر شده   

     دزدي وارد شـهر سيـستان      ،در ايـن حكايـت    . اسـت مشخص و معرفه و حاوي اطـالع كهنـه          

 دزد بـا  .كنـد و بقـال نـيم دانگـي از او دزدي مـي           مي كند    اي خريد    و از بقال محله    مي شود 

م  و ايـن  كـنم و از عملـم خوفنـاك     شب دزدي مـي    من در    :گويداظهار حيرت و شگفتي  مي     

  .چ كس هراس و باك نداردهيكند واز در روز روشن دزدي مي)  بقال(

             به روز اين ندارد زكس ترس و باك به شب هستم از فعل خود خوفناك       
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ــت   ــين در حكاي ــيزدهم 6همچن ــت س ــصراع دوم بي ــه ،، در م ــاد جمل ــمي  ، نه ــروه اس  گ

 در مصرع اول بيت سوم همين حكايت ذكـر           و از آنجا كه اين اسم قبالً       است "خدادوست"

ن قـرار  هاي اسمي اشاره شـده در مـت   گروهة اين گروه اسمي در مقول     ،شده، در بيت سيزدهم   

ــي ــردم ــاني      . گي ــت و مرزب ــام خدادوس ــه ن ــارف ب ــد و ع ــردي خردمن ــت م ــن حكاي در اي

  بــه ديــدار، جهــت جلــب توجــههي هرازگــا،شــوند و مرزبــان ســتمكارســتمكارمعرفي مــي

  ... و مي شود واقع هي و مورد بي توجمي رودخدادوست 

  ر وي نكردي نگاهبه ديدار شيخ آمدي گاه گاه                               خدادوست د

، از جملـه  )ايـن ريـسمان  ( نيـز صـفت اشـاره و اسـم     ،6مصرع اول بيـت   ،30در حكايت  

، زيرا در مصرع اول بيـت دوم ايـن حكايـت، ايـن              استهاي اسمي اشاره شده در متن       گروه

.   معرفه و قابـل تـشخيص اسـت         ، براي شنونده يا مخاطب    ،گروه اسمي ذكر شده  و بنابر اين       

 جواني با گوسفندي  كه ريسماني بـه         هي،كند كه در را   شاعر چنين نقل مي   در اين حكايت،    

     دنبـال تـو    ايـن ريـسمان و بنـد اسـت كـه گوسـفند را بـه        : پيشم آمد و گفـتم     ،گردن آن بود    

 و گوسـفند بـه   مـي كنـد   ريسمان را از گردن گوسفند باز  ، مرد جوان  ،پس از اين  . كشاندمي

گويد كه نه اين ريـسمان و بنـد اسـت كـه     و مرد جوان ميپويد دنبال او از چپ و راست مي   

      چنـين   او كـشاند بلكـه احـسان و لطفـي كـه بـه او كـرده ام، بـا         گوسفند را به دنبال مـن مـي    

  .كندمي

  برد با منش                   كه احسان كمندي است در گردنشنه اين ريسمان مي

ي اسمي  در جايگاه نهاد جمله، قـبال در مـتن   هابه طور كلي از آنجا كه اين نوع از گروه 

انـد و از ايـن حيـث        اند و براي مخاطب از طريق بافت متني مشخص و معرفه شـده            ذكر شده 

شود، هاي اسمي منتقل مي   باشند، لذا اطالعي كه توسط اين نوع گروه       حاوي اطالع كهنه مي   

  .شونداطالع كهنه بافت بنياد ناميده مي

  

 U)(جديد معين هاي اسمي گروه-2-2

 28/13 يعنـي    ،گـروه اسـمي   300 گروه اسـمي در جايگـاه نهـاد جملـه،            2259از مجموع 

. هـاي اسـمي جديـد معـين اختـصاص يافتـه اسـت              به گـروه   ،هاي اسمي درصد از كل گروه   
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هاي اسـمي در ذهـن شـنونده وجـود دارد و شـنونده قـادر          مصداق يا مصاديق اين نوع گروه     

  .اغلب اسامي خاص و يا اسم جنس هستند،اين اسامي است آنها را شناسايي كند و 

هـاي   در زمـرة گـروه  ،"بهلـول "، مصرع اول از بيت نهم، اسـم خـاص     80    در حكايت   

  .اسمي جديد معين قرار دارد

  چه خوش گفت بهلول فرخنده خوي                 چو بگذشت بر عارفي جنگجوي

 در جايگاه نهاد جملـه واقـع        ،"زر"، مصرع اول از بيت دهم،  اسم جنس          21در حكايت   

  . شده است

  زر افتاد در دست افسانه گوي            برون رفت از آنجا چو زر تازه روي 

   BN)(هاي اسمي جديد نامعين معرفه نشده  گروه-2-3

 حـاوي اطالعـات نـو هـستند زيـرا از      ،هاي اسمي در جايگاه نهاد جمله     اين نوع گروه  

در . انـد  در بافـت متنـي يـا مـوقعيتي ذكـر نـشده      جديد و نو هستند و قبالً ،منظر شنونده ومتن  

 كـه از نظـر      اسـت  "يكـي " گـروه اسـمي      ،مصرع اول از بيت اول، نهـاد جملـه        ، 31حكايت  

 .شودشنونده يا خواننده  نكره يا ناشناخته  و جديد تلقي مي

   و صنع خداي ديد بي دست و پاي                     فرو ماند در لطفهييكي روب

  

  )Ic(هاي اسمي حدس زدني از طريق خود بخش اسمي  گروه -2-4

 در خود گروه اسمي     ،شود كه اسم شناخته شود    در اين نوع گروه اسمي، آنچه باعث مي       

 يـك عـضو بـا كـل يـا       ة مانند رابطـ   ؛شودقرار دارد و بخشي از آن گروه اسمي محسوب مي         

  .   يك دسته

 ، گـروه اسـمي  206 گروه اسمي در جايگاه نهاد جملـه،     2259 از مجموع    ،دراين بررسي 

  : مثال؛ در اين مقوله قرار دارند،هاي اسمي درصد از كل گروه12/9يعني 

  و در  مـي رود   چند جهانگرد به ديدار مردي معـروف در روم           با، سعدي   32در حكايت   

 و با   اشت و حشم و خدم فراوان د      نويسد كه سخنور و دانا و دارا بود       توصيف آن شخص مي   

 در بيـت  ، و در ادامـه  مي كرد ولي بي مروت و خسيس بود       بوسه و تملق از ميهمانان استقبال       

  : چنين مي گويد،پنجم

  و مرد بود                    ولي ديگدانش عجب سرد بود ا مر به لطف و سخن گر
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 ،"ش" به واسطة اضافه شدن به  ضـمير متـصل            "ديگدان"  اسم    ،در مصرع دوم اين بيت    

  ).ميزبان( يعني ديگدان او؛معرفه و مشخص شده است

 نهـاد جملـه   ،"كـار خـويش  " گروه اسـمي  ،،  در مصرع دوم از بيت سوم24در حكايت  

 اضــافه شــدن بــه ضــمير مــشترك ة بــه واســط"كــار" ة واژ، كــه در ايــن گــروه اســمياسـت 

بـه راه   پيـري   ،در ايـن حكايـت      . شـود  يعني اضافه به معرفـه مـي       ؛گردد معرفه مي  ،"خويش"

 و  اسـت كند و گـرم عبـادت       كه خار مغيالن از پاي نمي       چنان ندك عبادت فراوان مي   ،حجاز

گـردد و در پايـان رحمـت حـق       و گمـراه مـي     مي شـود   گرفتار وسواس و خودپسندي      نهايتاً

  .... و مي دهدنجاتش 

  به آخر زوسواس خاطر پريش                   پسند آمدش در نظر كار خويش

  )I(هاي اسمي حدس زدني از طريق استنتاج ه گرو -2-5

هاي اسـمي ديگـر در مـتن     به طور غيرمستقيم با گروه ،اين نوع گروه اسمي حدس زدني     

، نقـل شـده در      1981پـرينس   (. اي منطقي دارد و بـراي شـنونده قابـل شناسـايي اسـت             رابطه

 درصـد  22/5 يعني ، گروه اسمي در جايگاه نهاد جمالت   118 ،در مجموع ). 1388شهبازي،  

هـاي اسـمي حـدس زدنـي از طريـق            گـروه  ة در زمـر   ،هاي اسمي مورد بررسـي    از كل گروه  

  :شود، با بيت زير شروع مي28حكايت :  مثالهستند؛استنتاج 

  بناليد درويشي از ضعف حال                    بر تندرويي خداوند مال

 و آن شـخص  نالـد تمنـدي از فقـر و تنگدسـتي مـي     درويـشي نـزد ثرو  ،در ايـن حكايـت  

 درويـش را  ، كه با خفت و خواريمي دهد  به غالم خود دستور      ،ثروتمند تندروي كوته نظر   

 "تنـدرويي خداونـد مـال     " بـا گـروه اسـمي        ،شخص ثروتمند در بيت اول    . از آنجا دور كند   

 ،)كوتـه نظـر   ( از عبـارت     شـف )بيت زيـر  (مورد اشاره واقع شده و در مصرع اول بيت پنجم           

  .همان شخص ثروتمند استفاده شده استجهت اشاره به 

  بفرمود كوته نظر تا غالم                        براندش به خواري و زجر تمام

  

  )Es(گو  وهاي اسمي اشاره شده در موقعيت گفتگروه -2-6

 81/3 يعنـي  ، گـروه اسـمي  86 گـروه اسـمي در نقـش نهـاد جملـه،        2259     از مجموع   

گو يا بافت موقعيـت كـه        و اگر گروه اسمي از طريق موقعيت گفت      . اند از اين مقوله   ،درصد
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براي شنونده يا خواننده قابل   وگو،   شامل شرايط زماني، مكاني و شركت كنندگان در گفت        

  : مثال؛شودگو ناميده مي وشناسايي باشد، گروه اسمي اشاره شده در موقعيت گفت

راوي حكايـت  ) سـعدي  (، از آنجـا كـه خـود شـاعر    45در مصرع اول بيت اول حكايت       

شـود و شـنونده يـا        محـسوب مـي     اسـت،  يكي از طرفين درگير در بافـت مـوقعيتي حكايـت          

 در  "م"يابد كه ضمير فاعلي متصل اول شـخص مفـرد            به راحتي درمي   ، شعر سعدي  ةخوانند

كـار  بـه ) سـعدي   ( و براي اشاره به شـاعر      ندارد مرجع و مصداقي در بافت متني        ،"دارم"فعل  

  : رفته است

  چنين دارم از پير داننده ياد                 كه شوريده اي سر به صحرا نهاد

، مصرع اول بيت اول، ضـمير متـصل فـاعلي اول شـخص مفـرد                69همچنين در حكايت    

  : به سعدي اشاره دارد، "شنيدم" در فعل "م"

  اي حق پرست              گريبان گرفتش يكي رند مستشنيدم كه فرزانه

  )BNA( اسمي جديد نامعين معرفه شده  گروه-2-7

 37/1 يعنـي   ، گـروه اسـمي    31 گروه اسمي در نقـش نهـاد جملـه،           2259       از مجموع   

 ايـن نـوع گـروه     . گيرنـد  در اين مقوله قرار مـي      ،هاي اسمي بررسي شده   درصد از كل گروه   

راسخ . كند كه آن را معرفه مي  است شامل يك اسم نكره و يك بند موصولي          اسمي معموالً 

 از مثـال زيـر      ،هـاي اسـمي   در تشريح و توصيف اين نوع از گروه       ) 1382:2(مهند و موسوي    

  :انداستفاده نموده

 را  معرفـه     "ماشـيني "بنـد موصـولي      (" خيلـي گـران اسـت      ،ماشيني كه علي سوار شده    "

آشنايي بسيار كمي بـراي     ،   اسمي    كه پيشتر اشاره شد، اين نوع گروه       همچنان). نموده است 

  و غالبـا حـاوي اطالعـات نوسـت       ندارد ، تصور كاملي از مصاديق آن      و شنونده  داردنونده  ش

  :مثال

گويـد كـه برخيـز و      مياسـت، ، زني به شوهر خود كـه سـرهنگ سـلطان            25در حكايت   

 سـلطان   ،گويد كه امروز  در جواب مي  ) سرهنگ(ا كن و شوهرش     ةغذايي براي فرزندانت م   

گويـد كـه وقتـي افطـار سـلطان، عيـد        مي، ناراحتي سرزروزه دار است  و مطبخ سرد و زن ا        

  :نويسد مي، در بيت ششمه،طفالن ماست، روزة سلطان چه ارزشي دارد؟ سعدي در ادام

  م الدهر دنيا پرستئخورنده كه خيرش برآيد زدست              به از صا
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 كـه " بنـد موصـولي   ة صفت جانشين اسم است كـه بـه وسـيل       ،"خورنده" ،در مصرع اول  

، شـاعر پـس از بيـان        41همچنـين در حكايـت      . اسـت  توصيف شـده   ،"خيرش برآيد زدست  

  :نويسد و در بيت بيستم ميمي پردازد  به پند و اندرز ،داستاني

  زندكس كه بر دزد رحمت كند            به بازوي خود كاروان مي هرآن

 دزد رحمـت    كه بر " و بند موصولي     "هرآن كس " ة شامل اسم نكر   ،مصرع اول اين بيت   

 اين مصرع يك گـروه اسـمي جديـد نـامعين معرفـه شـده را                 ،كه روي هم رفته    است    "كند

  .استكار رفته دهد كه در نقش نهاد جمله بهتشكيل مي

هـاي اسـمي بـه كـار رفتـه در جايگـاه نهـاد در        گر تعداد و درصـد گـروه      بيان، 3جدول  

  .استحكايات بررسي شده 

  اي اسمي به كار رفته در جايگاه نهادتعداد و درصد گروه ه. 3جدول 

تعــــــداد  ساير

 كل

BN

A 

BN Es I Ic U E  ــروه گــــ

 اسمي

9

3 

22

59 

31 240 86 11

8 

20

6 

300 12

78 

 تعداد

10

0 

37/1 63/

10  

81

/3 

22

/5 

12

/9 

28/

13 

57/

56 

 درصد

اطالعات   88%   

 كهنه

 

اطالعات       12% 

 نو

  

نهـاد  ،  مـورد  93ه و تحليـل شـده كـه در     تجزيـ ، جملـه 2352بنابراين در بررسي حاضر،  

اي، بندهاي خودايستا و    هاي حرف اضافه   مانند گروه  ،ها يا بندهاي غير اسمي     گروه ،جمالت

نيـز  ) 1388( همچـون شـهبازي   ةبندهاي ناخود ايستا بوده  و چنين نتايجي در تحقيقات مـشاب      

بوده كـه  ) 1381(يميان  رحتأكيدييد وأ اين موضوع مورد ت، و به طور كلي استمشاهده شده 

، عناصـر زبـاني     هـستند  بيانگر نهـاد جملـه       هاي اسمي كه نوعاً   معتقد است كه عالوه بر گروه     

هاي حرف اضافه اي، بندهاي خود ايستا و بنـدهاي نـاخود ايـستا نيـز      از جمله گروه ،ديگري

شـود و  ياالت تحقيق مربوط مـ ؤديگر نتايج بررسي كه به س     . توانند نهاد جمله واقع شوند    مي

 .شوند در قسمت بعد به اختصار تشريح مي،از جدول باال قابل تشخيص است
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  گيري نتيجه-3

ه ئـ االت تحقيق يادآوري و توضيحات مربوطـه بـه صـورت مجـزا ارا             ؤ س ،در اين قسمت  

  :شوندمي

  :سواالت تحقيق عبارتند از

نگر به چه ميزان بيا   ،  كار رفته در جايگاه نهاد جمالت       هاي اسمي به  گروه -3

  ؟استدر مورد ساخت اطالعاتي جمله ) 1981(ه شده توسط پرينس ئمقوالت ارا

ــرينس     -4 ــه پ ــوالت هفتگان ــك از مق ــدام ي ــاخت  ) 1981(ك ــورد س در م

 كمترين كاربرد را در ايـن بررسـي         ، بيشترين كاربرد و كدام يك     ،اطالعاتي جمله 

  دهند؟نشان مي

ه چه ميزان حـاوي      ب ،كاررفته در جايگاه نهاد جمالت    هاي اسمي به  گروه -5

 ؟هستنداطالعات كهنه و يا نو 

 :شونده ميئهاي زير ارانتايج بررسي در پاسخ

 گـروه  2259   نـشان داده شـده اسـت، مجموعـاً        3كه در جدول     همچنان -1

) 1981(هـاي پـرينس    اند و بر اساس تقسيم بنـدي       در جايگاه نهاد واقع شده     ،اسمي

  :اندتحليل و واكاوي شده

 گروه اسمي در 1278 گروه اسمي در جايگاه نهاد جمله،   2259موع   از مج  ،بنابراين

هـاي اسـمي مـورد بررسـي، مربـوط بـه        در صد از كل گـروه  57/56 يعني   ،جايگاه نهاد 

 28/13 يعنـي  ، گـروه اسـمي    300، اسـت   بـوده  E)(هاي اسمي اشاره شده در مـتن        گروه

 گـروه   U(،206(هـاي اسـمي جديـد معـين          مربوط به گروه   ،هاي اسمي درصد از گروه  

هـاي اسـمي حـدس       از نـوع گـروه     ،هـاي اسـمي    درصد از كل گروه    12/9 يعني   ،اسمي

 درصـد از كـل      22/5يعنـي   ، گـروه اسـمي      Ic(  ،118(زدني از طريق خود بخش اسمي       

 I( ،86(هـاي اسـمي حـدس زدنـي از طريـق اسـتنتاج        مربوط به گروه   ،هاي اسمي گروه

هاي اسمي اشـاره   از نوع گروه،ي اسميها درصد از كل گروه   81/3 يعني   ،گروه اسمي 

 درصـد از كــل  63/10 يعنــي ، گــروه اسـمي Es( ،240(گـو  وشـده در موقعيـت گفــت  

 31و  ) BN( جديـد نـامعين معرفـه نـشده          ،هـاي اسـمي    گروه ةهاي اسمي از مقول   گروه

 ،هـاي اسـمي  هاي اسمي مربـوط بـه گـروه    درصد از كل گروه37/1يعني  ،گروه اسمي   
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 جملـه، نهـاد   93چنانكـه اشـاره شـد، در     هم. هستند) BNA(فه شده جديد نا معين معر 

  .استها يا بندهاي غير اسمي بودهگروه،جمله 

 هـاي اسـمي     نشان داده شده است، از مجموع كـل گـروه          3كه در جدول     همچنان -2

هاي اسمي اشـاره شـده    از نوع گروه، گروه اسمي1278كار رفته در جايگاه نهاد جمله،     به

   هـاي اسـمي مـورد بررسـي را تـشكيل          درصد از كـل گـروه      57/56كه  است  ه  در متن بود  

هـاي حاضـر، بيـشترين كـاربرد را در     هـاي اسـمي در بررسـي     بنابر اين اين گروه    ؛دهدمي  

  . جايگاه نهاد جمله دارند 

هـاي   درصـد از كـل جمالتـي كـه در آنهـا گـروه      37/1 يعنـي    ، جمله 31همچنين، در   

هاي اسمي نامعين در جايگـاه نهـاد جمـالت          ه واقع شده، گروه   اسمي در جايگاه نهاد جمل    

لـه، كمتـرين   هـاي اسـمي در جايگـاه نهـاد جم        اند كه نسبت به ديگر انواع گروه      واقع شده 

 .د دهكاربرد را نشان مي

هـاي اسـمي از    نشان داده شـده اسـت، انـواع گـروه       2و1كه در جداول      همچنان -3

شوند كه اطالع كهنه يا نـو شـنونده       يا نو تلقي مي   حيث شنونده يا بافت، اطالعات كهنه       

هـاي  ، گـروه  )1981(از آنجا كـه طبـق نظـرات پـرينس           . شوديا بافت بنياد محسوب مي    

بـراي شـنونده   ) EsوE) (چه در بافت متني و چـه در بافـت مـوقعيتي   (اسمي اشاره شده   

هـاي  روهگـ . هـستند  شـنونده بنيـاد      ةشناخته شده و معرفه هستند، حاوي اطالعـات كهنـ         

 شـنونده بنيـاد     ةگو، اطـالع نـو بافـت بنيـاد و كهنـ            و اسمي اشاره شده در موقعيت گفت     

 مانند همان ضماير متصل يا منفصلي كه سعدي در بيت مطلع برخي             ؛شوندمحسوب مي 

كنـد كـه مرجعـي در بافـت متنـي ندارنـد بلكـه از لحـاظ بافـت              از حكايات استفاده مي   

هـاي اسـمي جديـد معـين،        گـروه .  اشـاره دارنـد    ،ي يعني سـعد   ، به خود راوي   ،موقعيتي

 از ديگـر  ،حدس زدني از طريق اسـتنتاج و حـدس زدنـي از طريـق خـود گـروه اسـمي               

هـاي اسـمي جديـد      گـروه . هـستند هاي اسمي هستند كه حـاوي اطالعـات كهنـه           گروه

 ،)BNA(هـاي اسـمي جديـد نـامعين معرفـه شـده       و گـروه ) BN(نامعين معرفه نـشده    

 بـا مـصداق   ، چرا كه شنونده در بافت متني يا موقعيتي      هستنداطالعات نو    حاوي   معموالً

 و از طريق اسـتدالل و اسـتنتاج ويـا سـاخت گـروه       استيا مصاديق آنها آشنايي نداشته   

 ،هاي اسـمي  اين نوع گروه، و به اصطالحنيستاسمي نيز قادر به تشخيص مصداق آنها       
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- نيـز نـشان داده شـده       3كه در جدول     مچنان بنابراين ه  ؛شوندنكره يا ناشناخته تلقي مي    

 88 يعنـي  ، گروه اسـمي 1988 گروه اسمي در نقش نهاد جمله،       2259است، از مجموع    

 12 يعنـي    ، گـروه اسـمي    271 حاوي اطالعات كهنـه و       ،هاي اسمي درصد از كل گروه   

هاي اسمي مورد بررسي در بوستان سعدي حـاوي اطالعـات كهنـه             درصد از كل گروه   

  .هستند
  هاداشتياد

1- Thematization strategies                               16- Tonic group                                         
2- Macro-structure                                             17- Definiteness 

3- Cohesive devices                                           18- Referential expression 

4- Paralinguistics                                               19- Unused 

5- Information structure                                     20- Brand New 

6- Topic                                                              21- Evoked textually 

7- Functional Structure Perspective                   22- Context of situation 

8- Speech act theory                                           23- Evoked situationally 

9- Ethnomethodology                                         24- Inferrable containing 

10- Gricean Implicature hypothesis                   25- Inferrable 

11- Text Linguistics                                           26- Brand New Anchored 

12- Supersegmental                                          

13- Primary stress 

14- Intonation 

15- Old-new 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



219  هاي اسمي در نقش نهاد جمله  در بوستان سعديبررسي ساختار اطالعاتي گروه       93بهار و تابستان 

  فهرست منابع

 چـاپ   .2دستور زبان فارسـي     ). 1382. (انوري، حسن و احمدي گيوي، حـسن       -1

  . فرهنگي فاطميةسسؤم: تهران. بيست و دوم
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