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Abstract 
Language form is affected by many factors. This study is intended to investigate the information 

distribution in the simple Persian marked and unmarked structures. Information structure deals 

with how old (evoked) and new information are distributed in the sentences of a text. The present 

study is aimed at investigating the information structure of Pre-posed constituents of Persian 

simple sentences. Grammatical role and syntactic category of the pre-posed constituents were, 

also, investigated. To achieve the goals, a corpus including 226 simple sentences from a football 

match between Real Madrid and Juventus was investigated to analyze the information status of 

pre-posed constituents. The collected sentences were all simple (marked and unmarked) 

sentences. Prince (1992), Ward and Birner (2004) and Birner (2013) were referred to frequently 

as theoretical model of this study. After collecting the data, they were codified and analyzed 

employing SPSS software version 23. Findings revealed that most of the pre-posed constituents 

were old (evoked or inferential) in terms of discourse, while new in listeners' view. As far as 

grammatical role is concerned, indirect objects were found to be pre-posed more than other 

grammatical roles. Finally, in terms of syntactic categories, the pre-posed constituents were 

found to be mainly noun phrases and prepositional phrases. 
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 پژوهشیمقالة 

  فارسی جمالت سادة در شدهایندهای پیشسازه اطاّلعساخت  ساخت نحوی و بررسی

 (هایی از یک گزارش فوتبالبا استناد به داده)

 3فر، اکبر عزیزی2، حبیب گوهری1جانبخشی مریم

شناسی، واحد ایالم، دانشگاه آزاد ر گروه زبانیااستاد -2شناسی، واحد ایالم، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایران. دانشجوی دکتری زبان -6

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم، ایالم، ایران.گروه آموزش زبان انگلیسی، استادیار  -4اسالمی، ایالم، ایران، ایالم. 

 69/61/6471پذیرش:   21/1/6471 دریافت:

 یدهچک
ش بندی جمالالت دارد. در پالهوه  ی در صورته نقش مهمّک کهنه )مفروض( و نو در جمالت است اطاّلعتوزیع  ةنحو ،اطاّلعساخت 

ق ایال   بالرای تحقّال   شالده اسالت.  بررسالی   هالا ایندسازی آنها در پیشسازه نحوی ة، نقش دستوری و مقولیاطاّلع وضعیّتثیر أحاضر، ت

نقالش دسالتوری و    ی،اطاّلعال  وضالعیّت تا  شد بررسی فوتبال گزارش از دار(نشان و نشانیساده )ب ةجمل (221)ای شامل ، پیکرههدف

بالرای  ( 2164( و همچنالی  بیرنالر )  2113رنالر ) یوارد و ب (،6772) پرینس بندیشود. طبقه مشخّصایندشده های پیشنحوی سازه ةمقول

 وضالعیّت زنظالر  نتالای  پالهوهش نشالان داد کاله ا     شالد. اسالتفاده   چارچوب نظری مثابةبهاز مصادیق کالمی ها، بندی مصادیق سازهطبقه

لحالا  کالمالی کهناله هسالتند، هرچنالد کاله ازمنظالر شالنونده نالو          فارسی به ةایندشده در انواع جمالت سادهای پیشزهسابیشتر  ی،اطاّلع

ازنظر نقالش دسالتوری،    شنونده کهنه باشد. دیدگاهپیشایندشده یافت نشد که از ةهیچ مورد ساز نوشتار پیش رودر شوند. بندی می طبقه

ازنظالر   .هسالتند  شالده ایندپیشال  هالای دسالتوری  بیشتر از دیگر نقش مستقیم مفعول غیرگر انی بیهاسازهدار، انواع جمالت نشان ةدر هم

 گروه اسمی هستند.ه عمدطور بههای پیشایندشده نحوی سازه ةمقول

 .ایندسازی، کالم، شنونده، جمالت ساده، پیشاطاّلعساخت  :هاکلیدواژه

 

 
هالای پیشایندشالده در   بررسی ساخت نحالوی و سالاخت اطّالالع سالازه    (. 6477) فر؛ اکبرجانبخشی، مریم؛ گوهری، حبیب؛ عزیزیاستناد: 
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 مهمقدّ -1

رچاله و منسالجم   یکپا یتولیالد متنال  توانالد در  می که کهنه و نو اطاّلعاست از توزیع عبارت ، اطاّلعساخت 

وجود ارتباطات بی  عناصر مت  باعث ایجاد انسجام و سالهولت در پالردازش آن    ی داشته باشد.نقش مهمّ

کننالد. اسالتفاده    ییجمله را بازنمالا  اطاّلعگیرند تا ساخت عی بهره میهای متنوّها از ابزار. زبانشودمیمت  

هالای  پالییر روش ای اشالاره باله مصالادیق آشالنا و تشالخیص     ربیان معرفگی ب ،های صرفیو نشانه ضمیر از

ه هالای زبالانی دیگالری هسالتند کال     ا و تکیه نیز ابزارهستند. آهنگ صد اطاّلعی ساخت بازنمای برای صرفی

؛ 9311)گالوهری،   کننالد مالی اسالتفاده  هالا  از آن آشالنا اشاره به مصادیق آشالنا یالا نا  منظور به گویشوران زبان

بالرای   وران زبالان همی  ترتیب، نحو نیالز ابالزاری در دسالت گویشال    . به(9382 ،مدرسی ؛9382 ،مهند راسخ

 ،3وینکلالر  ؛2193 ،بیرنالر  ؛2113 ،2وارد و بیرنالر هالا اسالت )  های ارتباطی آنبراساس نیاز 9اطاّلعبندی بسته

2192  .) 

ماننالد جمالالت مقلالوب، واروناله،      ،دارنشالان و نشالان  های نحالوی بالی  ای از ساختهر زبان مجموعه 

از  اطّالالع توزیالع  چگالونگی   گویان زبان بنابر مالحظات کالمی ازجملاله ی دارد که سخ یامجهول و مبتد

ه عوامالل دیگالری   البتّال  ؛کننالد روان و منسالجم انتخالاب مالی    ید متنتولی منظوربهرا  3جاهها ساخت ببی  آن

 سالاخت بالا   طان برایند. دار نقش بندی زبانر صورتداری و معرفگی نیز هم دجان، 7وزن سازههمچون 

ی متناسالبی در اختیالار دارنالد کاله     های نحالو می و بافتی، گویشوران زبان ابزارکال موقعیّتنحوی جمله با 

 5و پسایندسالازی  2کار ببرند. پیشایندسازیهجا را بهها ساخت نحوی مناسب و بری آنگیکارتوانند با بهمی

درمالورد   شالود. سب بهره گرفته میها به تنادار نحوی از آندو ابزار زبانی مهم هستند که در جمالت نشان

انالد کاله   ی سازه صورت گرفتهیجاهی در جاباطاّلع وضعیّتثیر تأ بارةهای فراوانی درهشزبان فارسی، پهو

 شود.  الصه به چند اثر اشاره میطور خبهتنها  و پهوهش حاضر است وها خارج از قلمرآن ةهمبیان 

هالا  ی سالازه اطاّلع وضعیّتونگی در زبان فارسی بر نقش وار ة( با مطالع922: 9115بیرنر و ماهوتیان ) 

پسایندشالده   ةهالای پیشایندشالده نسالبت باله سالاز     هالا سالازه  آن بالاور کنند. باله کید میها تأی آنجایهدر جاب

                                                                                                                                                          
1. information packaging 

2. G. Ward & B. J. Birner 

3. S. Winkler 

4. felicitous  

5. constituent weight 

6. Preposing  

7. Postposing  
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 در زبالان انگلیسالی   ( معتقد اسالت در عناصالر پیشایندشالده   9113همچنی  بیرنر ) ؛هستندتر9پییرتشخیص

همالی   شود. شده ای  تمایل دیده نمیولی در مورد عناصر پسایند ؛اردد دتمایل زیادی برای معرفگی وجو

 نظالر او، اسالت. باله  کالرده  کید در زبان فارسی تأ 2مبتداشده ةبا ساز( در جمالت 9351شهیدی )را  موضوع

 نو نیست.   اطاّلعشده حاوی ییمبتدا ةگاه سازهیچکمابیش 

( بالرای تبیالی    9387مهنالد ) همچنی  راسخ ؛ندداکهنه می - را همیشه شنونده شهیدی عنصر مبتداشده 

ده اسالت.  کالر کیالد  هالا تأ ی سالازه اطاّلعال  وضالعیّت ه بر نقش شدجاهای جابهبی  قلب نحوی و سازه ةرابط

( سالاخت جمالالت   9312( براسالاس چالارچوب نظالری رمبرکالت )    9311( و گالوهری ) 9382مدرسی )

( 2193شالفیعی )  اند.کید کردهأها تییجاهبها در جای سازهاطاّلع وضعیّتبر نقش  کرده،فارسی را بررسی 

نقشالی و   ةاست تا نقالش دسالتوری و مقولال   کوشیده  بی  گویشوران زبان فارسیوگو گفت (33) ةبا مطالع

 کند. مشخّصد را در فارسی های پساینی سازهاطاّلع وضعیّتهمچنی  

عبالارت  باله  ؛نمایندارائه می محورتبیینی پردازش ،هاچیدمان سازه بارة( در37: 9315) و دیگران عالئی 

کالارگیری روش تجربالی بالا    با باله  ساده کنند.شوند که پردازش زبانی را ترتیبی چینش میها بهدیگر، سازه

 ةنتیجه گرفتند که در وزن دستوری سبک، هرگاه سالاز  (9315)و دیگران آزمودنی، عالئی چهل  مشارکت

 دار بیشالتر اسالت. بالرعکس،   ت باله شالق نشالان   نشان باشد، سرعت زمان خوانش نسبهدف در جایگاه بی

شود و ای  موضوع منجر به حرکت پسافعلی شالود، میالانگی  خالوانش جملاله     وزن سازه بیشتر میهرگاه 

های سنگی  در پایان جمالت بالا انگیالزش   بنابرای ، گرایش زبان فارسی در قراردادن سازه ؛یابدکاهش می

گرفتاله  در برخی مطالعات صالورت  شود،دیده میکه نگیرد. همچناوری پردازشی صورت میافزایش بهره

 وضالعیّت کاله برخالی دیگالر، در کنالار     های پسایندشده اسالت، درحالالی  ی سازهاطاّلع وضعیّتتأکید روی 

 .کنندمی توجّهفعل و مالحظات پردازشی نیز  ةی به عوامل دیگر مانند وزن دستوری، طبقاطاّلع

 کنالد. نخسالت،   بنالدی مالی   مفروض را در سه گروه طبقاله  اطاّلع( رویکردهای مختلف در 9189) 3پرینس

بینالی اسالت.    / قابلیالت پالیش  3اساس میزان قابلیت بازیابی کند که برمفروض را مطرح می اطاّلعتعریفی از 

بینالی یالا بازیالابی     برای شنونده قابالل پالیش   یکند که عنصر زبانی ویهه در موقعیت خاصّ گوینده فرض می

کنالد کاله شالنونده هنگالام ادای      است. گوینده فرض مالی  7تصویر ذهنی است. رویکرد دوم براساس مفهوم
                                                                                                                                                          
1. identifiable  
2. topicalized 
3. E. F. Prince 
4. recoverability 
5. saliency 
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: 9189م نمایالد )پالرینس،   خود تصالویری تجسّال   3در کانون هوشیاری 2یا چیز 9یءتواند از آن ش گفتار می

228  .) 

اسالت. گوینالده    3مفروض برپایة دانالش مشالتر    اطاّلع(، رویکرد سوم به 9189براساس نظر پرینس )  

 .(231)همالان:   کنالد یا چیز را تشخیص دهد یالا اسالتنبا     یءتواند مصدا  ش ده میکند که شنون فرض می

مصالادیق   ،ایال  پیوسالتار   یسالو  کند که در یالک خاذ میپیوستاری را اتّ ی( رویکرد9189نهایتً پرینس )در

همی  مفاهیم با اندکی تغییالر در   هستند. مصادیق کامالً نو ،آن سویپییر هستند و در دیگر تشخیص کامالً 

 بنالدی  ر در طبقاله ( نیز منعکس هستند. در اینجا، وی دو عامل کالم و شنونده را عوامل مالثثّ 9112پرینس )

تواننالد   ازآنجاکه ای  دو عامالل هرکالدام مالی    دارد.بودن بندی جدید نیز امتیاز پیوستاری داند. طبقه می اطاّلع

 کند: میبندی چهارگانه را پیشنهاد  پرینس طبقهبنابرای   کهنه یا نو باشند،

 (99: 2113)( برگرفنه از وارد و ب:ریر 1992پرینس ) اطاّلعبندی طبقه

 شنویده
 کالم  

 یو – شنویده کهنه - شنویده

 استنباطی برانگیخته کهنه - کالم
 نو نشده استفاده نو - کالم

بالرای   ،دهو با درنظرگالرفت  دو عنصالر کالالم و شالنون     اطاّلعپییری به مفهوم درجه توجّه با (2193) بیرنر

 اند از:   که عبارت ،کندبینی میاحتمال را پیش چهاری حداقل اطاّلعهای مختلف حالت

 2کهنه - و کالمی 7کهنه - شنونده اطاّلع -9

5نو - کهنه و کالمی - شنونده اطاّلع -2
 

 نو   - و کالمی 8نو - شنونده اطاّلع -3

 کهنه  -نو و کالمی -شنونده اطاّلع -3

 ،ختاله باشالد  ی که در کالم برانگیاطاّلع( ناممک  است. چون 3های طبیعی حالت )زبان درر بیرن باوربه 

هالای نحالوی   ( دو نقالش عمالده را بالرای سالاخت    2113وارد و بیرنالر )  .امکان ندارد برای شنونده نو باشد
                                                                                                                                                          
1. entity 
2. thing 
3. consciousness 
4. shared knowledge  
5. hearer-old 
6. discourse-old 
7. discourse-new 
8. hearer-new 
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 ها و دوم کمک به تسالهیل در ی سازهاطاّلع وضعیّتدادن دار( قائل هستند: نخست، نشاننشان و نشان )بی

ای چندی  جمله بالا معنالای گالزاره    میاننو. انتخاب از اطاّلعاز پیش  کهنه اطاّلعدادن پردازش گزاره با قرار

گیرد. یکالی  صورت می اطاّلعتوزیع  ةرقیب کالمی و نقشی مانند نحو 2هایانگیزشبا  یکسان 9()تحلیلی

 کننالد ی ساختی را انتخالاب  وقعیّتمدارند ای  است که در هر  توجّهاز مالحظاتی که گویشوران زبان به آن 

   .استمتناسب پییری مصادیق در ذه  مخاطب میزان تشخیص بارةها درکه با فرضیات آن

نحالوی و نقالش    ةی، مقولال اطاّلع وضعیّتشده ازمنظر های پیشایندسازیسازهتنها  در پهوهش حاضر، 

 یخالاذ رویکالرد  ، بالا اتّ العاطّال یت سالاخت  به اهمّ توجّهدر پهوهش حاضر با  د شد.خواه دستوری مطالعه

)گالزارش   ایزبانی ویهه ةهای پیشایندشده در پیکری سازهاطاّلع وضعیّتدنبال توصیف گرایانه بهتوصیف

(، و 2113(، وارد و بیرنالر) 9112بنالدی پالرینس )  چالارچوب و دسالته  نوشتار پیش رو، فوتبال( هستیم. در 

 است.  ها قرار گرفته( مبنای تحلیل داده2193بیرنر )

 شناسی پژوهشروش -2

هالای  سالازه بالر   اطاّلعتوزیع چگونگی  ثیرهدف اصلی پهوهش حاضر بررسی تأشد،  گونه که اشارههمان

 (222)برای ای  منظالور، تعالداد   است. در زبان فارسی گفتاری ها ی آناطاّلع وضعیّتایندشده و تعیی پیش

وتحلیل انتخالاب شالدند   برای تجزیه 3ونتوسمادرید و یوهای رئالاز گزارش مسابقه فوتبال بی  تیم جمله

نحالوی مختلالف و فراینالدهایی ماننالد     هالای  ر فارسی گفتاری تالا چاله میالزان سالاخت    که دشود  تا معلوم

 ةجملال  (222)کاله تمالام   گفالت  حجم نمونه بایالد   مورددراست. متأثّر  اطاّلعتوزیع  ةاز نحوپیشایندسازی 

 گرفتاله  یزبالان یگالر فارسال  گالزارش  ةوسالیل وتبال باله ای فنود دقیقه ةزند شده همگی از یک گزارشبررسی
                                                                                                                                                          
1. Propositional (analytic) 

2. motivations 

صورت دقیق درنظر داشته باشالد  ی )غیر( زبانی را بهگر نیاز دارد که بافت کلّالعی جمالت، پهوهشتعیی  وضعیّت اطّمنظور به -3

ها کاله  العی مصدا  یک سازه داشته باشد. برای تشخیص وضعیّت اطالعی سازهاز وضعیّت اطّ یدرستکمابیش تا بتواند تشخیص 

الت قبلالی و  بار جمله را بخواند و ارتبا  آن را با جممجبور بود چندی گر پهوهشتری  چالش پهوهش حاضر بوده است، بزرگ

در بسیاری از جمالالت، براسالاس   کرده باشند. ه تمامی عوامل موقعیتی و کالمی توجّبه زبانی بفهمد تا  بعدی و همچنی  بافت غیر

از گالر  پالهوهش ( 2193( و بیرنالر ) 2113آن در وارد و بیرنالر )  ةشالد ( و همچنی  صالورت اصالالح  9112چارچوب نظری پرینس )

فالا  افتالاده فقال     ها بهره برده است. با وجود ای ، آنچاله اتّ نوع مصدا  و وضعیّت اظالعی سازهتشخیص برای استنبا  و استنتاج 

در مالواردی کاله تردیالد بالوده     وی بوده است و ممک  است در مواردی دچار خطا هم شالده باشالد.   گر پهوهش سویاز یتشخیص

تا از تشخیص خالود  کند انی نظری را دوباره مرور است، از راهنمایی همکاران و اساتید بهره برده و گاهی مجبور شده است که مب

 .کنداطمینان حاصل 
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 اند.   شده

 به وجود جمالت غیر سالاده،  توجّهبا دار( هستند ونشان و نشانشده همگی ساده )بیجمالت انتخاب 

 اسالنادی، محالیوف،  اسالنادی، شالبه   اند. جمالالت پیچیالده، مصالدری،   صورت متوالی نبودههای  جمالت ب

همچنی  جمالتی که به رویدادهای داخالل   ؛قلمرو ای  پهوهش هستند شده خارج ازگیریمی و درونهمتمّ

 عبالارتی رویالدادمحور  ( و باله اندبوده ل درمورد زندگی شخصی یک بازیک امثبرای زمی  مربو  نیستند )

 ةمعنالی همال  هالا باله  ی سالازه اطاّلع وضعیّته برای تشخیص البتّ اند؛نشدهحاضر بررسی  ةدر نمون ؛اندنبوده

ی اطاّلعال کالمالی و   وضالعیّت زیرا تعیالی    ؛شده است توجّهنشده( شده و هم بررسیسیجمالت )هم برر

لالوم  جمالالت یالا مع   پالییر نخواهالد بالود.   ی امکانموقعیّتهای به تمام نشانه توجّهبدون  ،مصدا  یک سازه

 معلوم.   هستند یا غیر

و  ییمبتالدا وناله،  از مجهول، مقلوب، وارند اعبارتحاضر پهوهش شده در معلوم بررسی جمالت غیر 

. یمهسالت انگلیسالی(   )براسالاس خال ّ  ها شاهد خروج یک گروه اسمی به سالمت چال    جمالتی که در آن

 ییجالا هچون در جمالت معلوم شالاهد جابال  دار هستند. نشان و بقیه نشان، جمالت معلوم بیای  اساسبر

هالای  سالاخت  ةرف دیگر، همال از ط شود.ها پرداخته نمیبه آننوشتار پیش رو  دربنابرای   ؛ها نیستیمسازه

ایندسالازی  ی کاله منجالر باله پیش   نالدهای یفراتنها  ،ای  براساسشوند. نمیمنجر ایندسازی به پیشنیز  داراننش

، اگرچاله  شوندمیتحلیل حاضر در پهوهش چپخروج به  وارونگی و ،سازی، قلبمانند مجهول ،شوندمی

شالود.  ارائاله مالی  جسالتار پالیش رو    زبالانی  ةشده در پیکالر آماری مربو  به تمام جمالت بررسیات اطاّلع

 است.  بسیار مهم  اطاّلعبندی و توزیع بستهبرای  یسازوکار مثابةزی بهایندساپیش

هسالتند  ی آن، دو موضوع دیگر اطاّلع وضعیّتایندشده و همچنی  تعیی  پیش ةنحوی ساز ةتعیی  مقول 

ر جمالتی که بیش از یک گروه اسالمی  دبر ای ، افزون  ؛استرداخته شدهها پکه در پهوهش حاضر به آن

پالییری، در  ام سازه با چه میالزان تشالخیص  وجود دارد، موضوع بعدی تعیی  توالی ای  دو سازه است، کد

نشالان  بالی  اطّالالع حالالت سالاخت    ،شالد باکهنه نیامالده  اطاّلعاز پیش  نو اطاّلعاست. اگر آمده ابتدای جمله

دار نشالان  اطّالالع حالت را ساخت کهنه باشیم، آن  اطاّلعو + ن اطاّلعشود و اگر شاهد توالی بندی میطبقه

بالا   هالا داده گفته،پیشرهای جمالت مورد بررسی براساس متغیّ وضعیّتاز تعیی  پس  .ایمبندی کردهطبقه

تعریالف  گفتاله  پالیش  رهالای ابتالدا، هرکالدام از متغیّ   شد.ت تحلیل بادقّ 9.اس.اس.پی.افزار اساستفاده از نرم

رهالای  تمالام متغیّ  ةدهالد رابطال  افالزار اجالازه مالی   اری و وارد سامانه شدند. ای  نرمیها کدگادهشده، سپس د

                                                                                                                                                          
1 .SPSS 
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   شوند.)درصورت نیاز( با همدیگر ارزیابی  یادشده

 هاتحل:ل داده -3

زبالانی   ةشالده در پیکالر  ای از جمالت بررسینمونهاست. نخست،  بخش تقسیم شده به چهارای  قسمت 

گیرد. در قسمت دوم ایال    شده قرارخاطب در جریان انواع جمالت بررسیتا م شودارائه میمورد مطالعه 

 شالود؛ شده ارائاله مالی  بندی نحوی جمالت بررسیو صورت اطاّلعی درمورد ساخت های کلّیافتهبخش، 

 انیایندسالازی ارائاله شالده اسالت و در قسالمت پایال      های اصلی پالهوهش درمالورد فراینالد پیش   ، یافتهسپس

   شود.ایندسازی ارائه میپیش رةبانبی درهای جا یافته

 شدهای از جمالت بررسییمویه -3-1

شالده و  ییند از جمالت مجهول، مقلالوب، واروناله، مبتالدا   اعبارتحاضر شده در پهوهش جمالت بررسی

چالون در جمالالت معلالوم     ؛ها شاهد خروج یک گروه اسمی به سالمت چال  هسالتیم   جمالتی که در آن

ینالدهایی  افرتنهالا   شود وها پرداخته نمیبه آننوشتار پیش رو  دربنابرای   ها نیستیم،جایی سازهشاهد جابه

ی، قلالب، وارونگالی و خالروج باله چال       یسالازی، مبتالدا  مانند مجهول ؛شوندمیمنجر که به پیشایندسازی 

ارائاله شالده و سالپس     دارنالد شالده  سازیپیشایند ةهای زیر ابتدا جمالتی که سازدر نمونه شوند.میتحلیل 

 ها بیان شده است.نشان آنانتز معادل بیدرداخل پر

لالی  حرکالت رو انجالام    )بازیکنالان یوونتالوس اوّ   دهنالد. لی  حرکت رو بازیکنان یوونتوس انجام میاوّ (9

 (.دهند می

 (.نفع تیم رئال خطا گرفت)داور به فته شد.گرنفع تیم رئال خطا به (2

 (.کنندال ارتبا  رو قطع می)بازیکنای رئ کنند.ارتبا  رو بازیکنای رئال قطع می (3

 (.)ناواس باید بازی رو شروع کنه بازی رو ناواس باید شروع کنه. (3

 (.ره)توپ بدون خطا به بیرون می ره.بدون خطا توپ به بیرون می (7

 (.زمی  گره خورده ة)کار، گوش زمی  کار گره خورده. ةگوش (2

 (.کنهبنزما رو اعالم می)داور هند کریم  شه.ند کریم بنزما اعالم میهَ (5

 (.)داور هندش رو گرفت هندش گرفته شد. (8

 (.)بوفون باید بازی رو شروع کنه بازی رو بوفون باید شروع کنه. (1

 (.در سمت راست تصویر تیم رئال هست. )تیم رئال در سمت راست تصویر هست (91
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 (.سمت چ  تصویر قرار گرفتهدر سمت چ  تصویر تیم یوونتوس قرار گرفته. )تیم یوونتوس در  (99

 (.یوونتوس هستند ةیوونتوس طرفداران رئال هستند. )طرفداران رئال پشت درواز ةپشت درواز (92

 (.رئال هستند ةداران یوونتوس پشت دروازفرئال طرفداران یوونتوس هستند. )طر ةپشت درواز (93

 (.و گرفتسرخیو راموس، داور خطاش و گرفت. )داور خطای سرخیو راموس  (93

 (.گرت بیل، داور بهش کارت زرد نشون میده. )داور به گرت بیل کارت زرد نشون میده (97

 (.کنه. )شاید مربی، سامی خدیرا رو تعویض کنه سامی خدیرا، شاید مربی تعویضش (92

 (.فرستهمیکارواخال  فرسته. )ناواس توپ رو بلند برای، ناواس توپ رو بلند میکارواخال برای (95

دیالده  سازی مفعالول  ها پیشایندی هستند که در آنی( همگی جمالت مبتدا1( و )3(، )3(، )9جمالت ) 

 مفعالول  ها پیشایندسالازی نکه در آجمالت مجهول هستند  هایی از( نمونه8( و)5(، )2) جمالت شود.می

( و 7) ت( نمونه هایی از جمالت مقلالوب هسالتند. در جمالال   95( و )2(، )7) جمالت خورد.چشم میبه

( پیشایندسالازی گالروه قیالدی    2) ةای رخ داده اسالت و در جملال  اضالافه  ( پیشایندسازی گروه حالرف 95)

هالا پیشایندسالازی   ( جمالت وارونه هستند کاله در آن 93( و )92(، )99(، )91) شود. جمالتمشاهده می

براسالاس  یند خالروج باله چال  )   ا( فر95( و )92(، )97) . درجمالتشوددیده می ایاضافه عبارت حرف

( 92( و )97)هالای  جملاله و موسوم به جمالت خروج به چ  هسالتند. در   انگلیسی( رخ داده است خ ّ

 شده است. ای پیشایندسازیضافها ( گروه حرف95) ةشده است و در جمل گروه اسمی پیشایندسازی

 مورد بررسیزبایی  ةدر پ:ور اطاّلعبررسی ساخت  -3-2

از  ( توزیع فراوانالی هالر کالدام   9نمودار ) شد.جمله بررسی  (222)وع مجمدر، شدهزبانی انتخاب ةدر پیکر

 دهد.  انواع جمالت را نشان می

 
 شدهتوزیع فراوایی ایواع جمالت بررسی .(1یمودار )
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 (222)بیشتری  فراوانی مربو  به جمالت مقلالوب و معلالوم اسالت. از مجمالوع      براساس ای  نمودار، 

انالد.  خود اختصاص دادهرا به %(8/23)و  %(3/33) ترتیبمورد بررسی، جمالت مقلوب و معلوم به ةجمل

ند از جمالت مجهول، وارونه، مبتالدایی و همچنالی  جمالتالی کاله در     ادیگر جمالت مورد بررسی عبارت

دار نحالوی از جمالالت   جمالالت نشالان   اینکاله  شالود. دیده میها خروج گروه اسمی به چ  یا راست آن

طور معمول نسبت باله جمالالت   به نشانبی زیرا جمالت ؛برانگیز استلمّقدری تأ ،اندنشان بیشتر بوده یب

 ایدر مطالعاله  (921: 9312) زاده و گالوهری ل منشالی امثال بالرای  برخوردارند، از فراوانی بیشتری دار، نشان

%( ازنظالر نحالوی   89ت )جمالال بیشتر  بودند،کرده  ی بررسییمتون رواجمله را در  (775)محور که پیکره

   نشان بودند.بی

هالای  دار در پیکرههای نشاندهد که فراوانی ساخت( نشان می9189 ،به نقل از فرامر 9312دبیرمقدم ) 

هماننالد پالهوهش حاضالر،    گفتاله  پالیش  ةدر دو مطالعال  نشان است.ورد بررسی خیلی کمتر از جمالت بیم

 شالده ادی ةا نتالای  پالهوهش حاضالر بالا دو مطالعال     ست، امّای و گفتاری زبان اهای محاورهکید روی جنبهأت

ت روشال  شالود. نخسالت،    تا علّال  کندلیل ارائه میحاضر برای ای  موضوع دو د ةنویسند. راستا نیست هم

ی از زبان است. در ایال  سالبک،   ق به گزارش ورزشی هستند که سبک خاصّهای پهوهش حاضر متعلّداده

 کنالد؛ ن را برجسالته  بینالد بایالد آ  بیند. هر رویدادی را که مالی گر روی رویدادی است که میزارشتمرکز گ

ارکالان   ، جمالت در گزارش ورزشی فردمحور نیستند که گوینده فاعل و مفعالول و دیگالر  عبارت دیگر به

 .  ندستهبلکه رویدادمحور  کند؛نشان بیان جمله را با همان توالی بی

را  آندرنالگ  بی چیزی است ورویدادی/ ی چه لحظه تمرکز دوربی  و بینندگان روباید دید که در آن 

 .اشالد بخاص و...  ی، شاید توپ، دروازه، یک تکل خش ، حرکتنهاد جمله نیست د. آن چیز لزوماًنک بیان

جمالت انتخالاب نشالدند. جمالالت     ة، هممورد بررسی ةای  است که در پیکردلیل دوم باور نگارندگان به

اسالت   ، سالعی شالده  سالو از دیگر اشته شالدند؛ کنار گی تحلیل ةندامب، پیچیده، مصدری و محیوف از مرکّ

 تنهالا  یت بیشتری داشالته باشالند. جمالتالی کاله    اهمّ اطاّلعساخت  ةد که ازمنظر نظرینجمالتی انتخاب شو

بنالدی  ( نقالش بسالته  9152) 9قالول چیالف  شوند و از ایال  لحالا  باله   ساخته می اطاّلعتوزیع مناسب برای 

در توزیالع   هالای پسایندشالده یالا پیشایندشالده(    )دارای سالازه  ر نحویدانقش جمالت نشان دارند.ی اطاّلع

   را ندارند.تر هست، هرچند منظور ای  نیست که جمالت معلوم ای  نقش برجسته اطاّلع

پالییری  کالردن میالزان تشالخیص   مشالخّص شالد،  که در پهوهش حاضر به آن پرداختاله  دیگریموضوع  
                                                                                                                                                          
1. W. Chafe 
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پالییری  گالر تالوالی تشالخیص   ( بیالان 2نمالودار ) اسالت.  ها نسبت به هالم  های درون جمله و توالی آن سازه

 های جمالت مورد بررسی است. سازه

 پذیری در جمالتها براساس توالی تشخ:صتوزیع فراوایی سازه. (2یمودار )

هالا  اصاللی آن  ةمورد بررسی، جمالتی کاله دو سالاز   ةجمل (222)که از مجموع  دهدمینشان ای  آمار  

پییری، برانگیختگالی  مبنای تشخیص .اندرا تشکیل دادهها داده از کلّ (%12)اند، پییر قلمداد شدهتشخیص

 ( گرفتاله شالده  9112مبنالا از پالرینس )  اسالت. ایال     بودن مصدا  برای شنونده بودهدسترس کالمی و قابل

پالییر قلمالداد   هردو(، تشخیص هنه باشد )نه لزوماًبنابرای ، اگر مصداقی ازلحا  کالمی یا شنونده ک ؛است

 گوناله کاله  همالان  بندی شالده اسالت.  ناپییر طبقهتشخیص د و اگر ازلحا  کالمی و شنونده نو باشد،شومی

ل، هالای اوّ چهار حالت، حالتای   گفته شد براساس رویکرد پرینس، چهار حالت ممک  است. ازتر پیش

نخسالت،  عبالارتی، در دو حالالت    باله  ؛انالد ی را حفظ کالرده اطاّلعنشانی اصل بی (2)نمودار  دوم و چهارم

 گرفته است.  ناپییر قرار تشخیص اطاّلعپییر پیش از تشخیص اطاّلع

کاله ایال  هالم نالافی      شوددیده میییر ناپناپییر + تشخیصتشخیص اطاّلعچهارم هم توالی در حالت  

اپییر در برخالی  نتشخیص اطاّلعحاوی  ةوم است که سازی نیست. فق  در حالت ساطاّلعنشانی اصل بی

اسالت.   پییر بودهشنونده تشخیصلحا  کالمی یا از منظر ای قرار گرفته است که بهازهجمالت پیش از س

آمالده  دسالت ه  بال نتالای  شوند.ی میدار تلقّی نشاناطاّلعازلحا   هایی هستیم کهدر اینجا شاهد تولید جمله

اسالت  سالو  هالم  بالاره گران در ایال   پییری در پهوهش حاضر با نتای  دیگر پهوهشتوالی تشخیص ةباردر

زاده و ؛ منشالی 9382 ،مدرسالی  ؛9387 ،مهند؛ راسخ9351 ،شهیدی ؛9115 ،بیرنر و ماهوتیان ؛9113 ،)بیرنر

 (.  9312، گوهری

ی یب، یالا مبتالدا  روی یک ساخت نحوی مانند جمالت واروناله، مقلالو  تنها  هاهر کدام از ای  پهوهش 

تمالام انالواع جمالالت سالاده     پییری در که در پهوهش حاضر توالی تشخیصالیحاند، درو... متمرکز بوده

پالییری  توالی تشخیص ،(2) در نموداراست.  شدهای ای  جمالت ارائه تبیی  بریک است و  بررسی شده
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هالا  پییری مصادیق سازهتوالی تشخیص خواهیماکنون می دیده شد.مورد مطالعه  ةپیکر ی درصورت کلّهب

هالای نحالوی   ح ایال  اسالت کاله آیالا در سالاخت     مطالر  پرسشِ بررسی کنیم.جمالت مختلف  تفکیکبهرا 

( تالالوالی 9جالالدول ) هسالالتیم. اطّالالالعنشالالان شالالاهد تالالوالی بالالینیالالز  مقلالالوب و مجهالالول دار ماننالالد نشالالان

 دهد.  شده نشان میها را در جمالت مختلف بررسیپییری مصادیق سازه تشخیص

 جمالت ساختو  هاسازه یریپذص:تشخ یتوالها براساس توزیع فراوایی و درصد داده .(1) جدول

 مجموع

 توالی تشخ:ص پذیری سازه ها در هر جمله
فراوایی/ 

 درصد

ساخت 

 جمالت
 - یاپذیرتشخ:ص

 یاپذیرتشخ:ص

 - یاپذیرتشخ:ص

 پذیرتشخ:ص

 - پذیرتشخ:ص

 یاپذیرتشخ:ص

 -پذیرتشخ:ص

 پذیرتشخ:ص

 فراوانی 38 3 2 2 72
 معلوم

 درصد 2/29% 8/9% 1/1% 1/1% 8/23%

 فراوانی 93 1 2 1 92
 مجهول

 درصد 2/2% 1% 1/1% 1% 9/5%

 فراوانی 12 1 2 1 18
 مقلوب

 درصد 5/31%  1% 5/2% 1% 3/33%

 فراوانی 98 1 1 1 98
 وارونه

 درصد 8% 1% 1% 1% 8%

 فراوانی 8 1 1 1 8
 مبتدایی

 درصد 7/3% 1%  1% 1% 7/3%

خروج  فراوانی 92 2 1 1 93

 درصد %3/7 %1/1 %1 %1 %2/2 به چ 

خروج  فراوانی 22 1 1 1 92

به 

 راست
 درصد 9/5% 1% 1% 1% 9/5%

 فراوانی 218 2 91 2 222
 مجموع

 درصد 12% 5/2% 3/3% 1/1% 911%

انالد.  خالود اختصالاص داده    فراوانی را بهد که جمالت مقلوب و معلوم بیشتریدهنشان میبار  جدول 

نشالان  شالده از تالوالی بالی   آوریتمالامی مالوارد جمالع   ج باله چال ،   ی، واروناله و خالرو  یدر جمالت مبتالدا 

جالا شالده   هجاب ةبه بیان دیگر، در تمامی ای  جمالت، ساز ؛انددهپیروی کر پییرپییر + تشخیص تشخیص

و هالیچ  پالییر هسالتند   تشخیص اطاّلعزی و مبتداسازی حاوی سای مانند وارونگی، مجهولیفرایندهابراثر 

 نکالرده آغازی  جملاله منتقالل   ها نو باشد را به جایگاه ی که مصدا  آنهایازهی در ای  جمالت سجایهجاب
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ی دارد. یسالو ( هالم 9113( و بیرنالر ) 9115با بیرنالر و ماهوتیالان )  حاضر است. از ای  منظر، نتای  پهوهش 

توان نتیجه گرفالت کاله   میبنابرای   ؛استشده بررسی چند که در ای  دو پهوهش، فق  ساخت وارونه هر

ویشالوران زبالان ممکال     را براساس نیازهای ارتباطی گ اطاّلعبندی ف نحوی امکان بستهمختل هایساخت

بررسالی   ،موجالود باله آن پرداختاله شالد     ةسازند. ازجمله موضوعات دیگری که در جریان بررسی پیکرمی

را شالده  ( توزیع فراوانالی جمالالت بررسالی   3نمودار )بود. ی اطاّلعنشانی داری/ بینشان تفکیکفراوانی به

 دهد.نشانی نشان میداری/ بینشان تفکیکبه

 
 اطاّلعیشایی داری/ بیتفو:ک یشانشده بهتوزیع فراوایی جمالت بررسی. (3یمودار )

وارد، شالاهد تولیالد   مال  %(8/13) مورد بررسی، در ةجمل (222)که از مجموع  ددهمینشان بار  نمودار

آمار دقیق در جالدول  اند. آشنا قرار گرفتههای نااز سازهپیش  های آشناترها سازهکه در آنایم جمالتی بوده

داری نحالوی متفالاوت   ی از نشالان اطاّلعال داری نشالان  کهکرد خاطرنشان باید  در ای  ارتبا ،( ارائه شد. 9)

ی اطاّلعال لحالا   که ازشوند دیده می هایینمونه ،نشان هستندر جمالت معلوم که ازنظر نحوی بیاست. د

بیشالتر   دار هسالتند، عکس در جمالت مقلوب کاله ازدیالدگاه نحالوی نشالان    بهمورد( و  2دار هستند )نشان

ی و جمالالت  ی(. در جمالت وارونه، مبتدا18مورد از مجموع  12نشان هستند )ی بیاطاّلعجمالت ازنظر 

در یالک مالورد شالاهد    ی دار هسالتند، حتّال  موسوم به خروج )چ  و راست( که همگی ازنظر نحوی نشان

 دار نیستیم.  ی نشاناطاّلعساخت 

ار دی و... کاله همگالی ازمنظالر نحالوی نشالان     یای  است که جمالت مقلوب، واروناله، مبتالدا  مهم  ةنکت

 اطّالالع کاله توزیالع طبیعالی    توان نتیجه گرفالت  بنابرای ، می ؛نشان هستندی بیاطاّلعهستند، ازنظر ساخت 

دار همانند ابالزاری در  های نحوی نشانیان زبان است. ساختنخست سخنگواولویت  ،نشانصورت بی به

هالای  . ای  دستاورد با نتالای  پالهوهش  هستند اطاّلعتوزیع مناسب ساخت منظور به دست سخنگویان زبان

پیشایندسازی و پسایندسالازی و  همچون  یی( فرایندها2113وارد و بیرنر )سو است. شناسان همدیگر زبان

 راسالتای ی درت هستیم را ابزارهایچ  و راسسمت ها بهها شاهد خروج سازهنمالتی که در آهمچنی  ج

هالای پیشایندشالده   سالازه کاله  هالا معتقدنالد   . آندانندمی نو اطاّلعاز پیش  (کهنهبرانگیخته ) اطاّلعدادن قرار
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قابل ارجالاع اسالت و گالاهی هالم ایال       به کالم قبلی صورت آشکار هکه گاهی بهستند کهنه  اطاّلعحاوی 

مستقیم است که مخاطالب بایالد در بافالت اسالتنبا  کنالد )وارد و بیرنالر،        و غیرای اشاره صورتبا  بهارت

2113 :922). 

 ایندسازیو پ:ش اطاّلعساخت  -3-3

در  هالا بالود.  ی سالازه یجالا هنوع جاب شد،مطالعه حاضر زبانی پهوهش  ةموضوع دیگری که در بررسی پیکر

شالاهد فراینالدهایی هسالتیم کاله      ،گونه که اشالاره شالد  هماند، دار هستنکه ازلحا  نحوی نشان هاییهجمل

ارونگالی منجالر باله    فراینالدهای مبتداسالازی، خالروج باله چال  و و     کننالد.  ها را پیشایند یا پسایند میسازه

شود کاله یکالی   باعث مینیز  فرایند خروج به راست شوند.ها از جایگاه اصلی خود میپیشایندسازی سازه

 یی، فراینالدها نهایالت در شود.از فعل منتقل پس  ز جای اصلی خود به جایگاهها( ااز ارکان جمله )ظرفیت

و  کننالد ای را به جایگاه آغازی  جمله منتقالل  زمان ممک  است هم سازهسازی همقلب و مجهولهمچون 

هالا  ( توزیع فراوانالی داده 3نمودار )از فعل منتقل نمایند. پس  هم ممک  است برخی از اجزای جمله را به

 دهد.وع حرکت نشان میفکیک نترا به

 
 هاتفو:ک یوع حرکت سازهبه هاتوزیع فراوایی داده .(4یمودار )

هالالای مالورد بررسالالی، سالازه   ةجملالال (222)مجمالوع  از  حاضالالر ةدر مطالعال  کالاله ( نشالان داد 3نمالودار )  

 ؛%( بیشالتر هسالتند  2/21شایندشالده ) ای پیهال از سازه که اندها را تشکیل دادهداده کلّ%( 8/31)شده پسایند

از  %(1/23) ایالم. در د پیشایندسالازی و پسایندسالازی بالوده   زمان شاههم %(9/5) جمله (92)همچنی ، در 

از  %(1/32) مجمالوع در در، ایال   براسالاس  انالد. کدام از ای  دو فرایند رخ نالداده چشده، هیجمالت بررسی

هالای پسایندشالده در جمالالت    دا فراوانالی سالازه  در اینجا ابت ایم.ها بودهایندسازی سازهجمالت شاهد پیش

شالده  ایندهای پیشال ( نقش دستوری سازه2جدول ) شوند.میبررسی ها ساس نقش دستوری آنمختلف برا

 تفکیک نوع جمالت آورده است.را به
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 جمالت ساخته و شدندیشا:پ ةساز یدسنور یقشها براساستوزیع فراوایی و درصد داده .(2) جدول

 مجموع

 پ:شایندشده ةیقش دسنوری ساز
فراوایی/ 
 درصد

ساخت 
 مسند ق:دی جمالت

مسنق:م/ مفعول  مفعول غ:ر
 اضافه  حرف

مفعول 
 مسنق:م

 فاعل

 فراوانی 3 3 1 1 1 8
 مجهول

7/91%  1%  1%  1%  8/1%  8/1%  درصد 

 فراوانی 9 3 2 1 9 99
 مقلوب

8/22%  3/2%  1%  2/93%  3/5%  3/2%  درصد 

 فراوانی 1 1 8 9 1 1
 وارونه

22%  1%  3/2%  7/91%  1%  1%  درصد 

 فراوانی 1 3 1 1 1 3
 مبتدایی

8/1%  1%  1%  1%  8/1%  1%  درصد 
خروج به  فراوانی 3 2 2 1 1 8

%2/91 چ   1%  1%  1/3%  1/3%  8/1%  درصد 

خروج به  فراوانی 1 1 9 1 1 9
%3/2 راست  1%  1%  3/2%  1%  1%  درصد 

 فراوانی 91 92 95 9 9 39
 مجموع

911%  3/2%  3/2%  7/39%  3/21%  3/23%  درصد 

مسالتقیم همالراه بالا     مورد( شاهد پیشایندسالازی مفعالول غیالر    92مواقع )بیشتر  در جمالت وارونه، در 

جمله هستیم. در دو مورد هم مسالند پیشایندشالده اسالت. در سالاخت موسالوم باله        آن به آغاز ةاضافپیش

مورد فاعل پیشایندشالده و   (8)که در  شونددیده میها  د از ای  ساختمور (92) ،حاضر ةخروج، در پیکر

مسالتقیم   مفعول مسالتقیم و غیالر  نیز  مواردسایر  ضمیر )ضمیر محیوف( جایگزی  شده است. در ةوسیل به

 اند.   صورت پیشایندشده ظاهرشده جای خود را به ضمیر داده، به

هالا  نحالوی ایال  سالازه    ةمقولال  ه،شالد پیشالاینده های بررسی نقش دستوری سازه در پهوهش حاضر، پس از

 شود:( ارائه می3) تفکیک انواع جمالت در جدول به

 جمالت ساختو  شدهندیشا:پ ةساز ییحو ةمقولها براساس توزیع فراوایی و درصد داده .(3) جدول

 مجموع
 پ:شایندشده ةیحوی ساز ةمقول

 ساخت جمالت فراوایی/ درصد
 گروه اسمی ای اضافه  گروه حرف گروه ق:دی

 فراوانی 1 3 9 3
 معلوم

8/1%  3/2%  3/5%  1%  درصد 

 فراوانی 8 1 1 8
 مجهول

7/91%  1%  1%  7/91%  درصد 



 33/ (هایی...ی )با استناد به دادههای پیشایندشده در جمالت سادة فارسبررسی ساخت نحوی و ساخت اطالع سازه

  

 .(3)جدول ادامة 

 مجموع
 مقولة یحوی سازة پ:شایندشده

 ساخت جمالت فراوایی/ درصد
 گروه اسمی ای اضافه گروه حرف  گروه ق:دی

 فراوانی 3 5 1 99
 مقلوب

8/22%  1%  9/95%  8/1%  درصد 

 فراوانی 9 3 1 7
 وارونه

2/92%  1%  8/1%  3/2%  درصد 

 فراوانی 3 1 1 3
 مبتدایی

8/1%  1%  1%  8/1%  درصد 

 فراوانی 5 1 1 5
 خروج به چ 

9/95%  1%  1%  9/95%  درصد 

 فراوانی 2 1 1 2
 خروج به راست

1/3%  1%  1%  1/3%  درصد 

 فراوانی 22 93 9 39
 مجموع

911%  3/2%  9/33%  3/23%  درصد 

، %8/22)ترتیب جمالت مقلوب، مجهالول، خالروج باله چال  و واروناله      بهکه دهد  نشان میبار  نتای 

خالود اختصالاص   بررسالی باله   مالورد  ةسازی را در پیکالر بیشتری  تکرار پیشایند (%2/92و  9/95%، 7/91%

ی باله جایگالاه آغالازی     یهالا  سالازه  هایی هستند که منجالر باله حرکالت    ها همان ساخت اند. ای  ساخت داده

خالود اختصالاص   ای بیشتری  فراوانی را به اضافه  نحوی، گروه اسمی و گروه حرف ةشوند. ازنظر مقول می

ی ایال   اطاّلعال  وضعیّتاکنون  ،شدههای پیشایندنحوی سازه ةاز بررسی نقش دستوری و مقولپس  اند. داده

 .شودها در جمالت مختلف بررسی میسازه

 جمالت ساختو  شدهندیشا:پ ةساز یاطاّلع وضع:ّتها براساس توزیع فراوایی و درصد داده .(4) جدول

 مجموع

 ی سازه پ:شایندشدهاطاّلع وضع:ّت
فراوایی/ 

 درصد

ساخت 

 جمالت
 -کالم یو

 یو ةشنوید

 ةشنوید -کالم یو

 کهنه

 - کالم کهنه

 یو ةشنوید

 - کالم کهنه

 کهنه ةشنوید
 فراوانی --- 9 1 9 2

 معلوم
8/3%  3/2%  1%  3/2%  درصد --- 

 فراوانی --- 2 9 9 8
 مجهول

91%  3/2%  3/2%  3/93%  درصد --- 

 فراوانی --- 5 2 2 99
 مقلوب

2/22%  8/3%  8/3%  5/92%  درصد --- 

 فراوانی --- 8 9 1 1
 وارونه

3/29%  1%  3/2%  91%  درصد --- 
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 (.4) جدولادامة 

 مجموع
 :شایندشدهاطاّلعی سازه پ وضع:ّت

فراوایی/ 
 درصد

ساخت 
 جمالت

 - کالم یو
 شنویدة یو

شنویدة  - کالم یو
 کهنه

 - کالم کهنه
 شنویدة یو

 -کالم کهنه 
 شنویدة کهنه

 فراوانی --- 3 9 1 3
 مبتدایی

7/1%  1%  3/2%  9/5%  درصد --- 
خروج به  فراوانی --- 5 1 1 5

%5/92 چ   1%  1%  5/92%  درصد --- 

خروج به  فراوانی --- 9 1 1 9
%3/2 راست  1%  1%  3/2%  درصد --- 

 فراوانی --- 33 7 3 32
 مجموع

911%  7/1%  1/99%  2/58%  درصد --- 

دهالد کاله    نشان مالی بار  ةآمد دست پیشایندشده در تمامی انواع جمالت، نتای  به ةساز (83)از مجموع  

هالای   هرچنالد در گالزاره   ست،ا  می کهنه بودهپیشایندشده ازلحا  کال ةشده، ساز موارد بررسی %(2/58) در

پیشایندشالده یافالت    ةی یک مالورد سالاز  بررسی، حتّ مورد ةاستفاده برای مخاطب نو هستند. در پیکر مورد

 اطّالالع ر کالمی حالاوی  پیشایندشده ازمنظ ةموارد هم ساز %(3/29) نشده که ازمنظر شنونده کهنه باشد. در

 نو بوده است.

 وهشهای دیگر پژیافنه -3-4

ور طال  الت باله ایندشده در انواع جمهای پیشی سازهاطاّلع وضعیّتنحوی و  ةتاکنون، نقش دستوری، مقول

زمالان بررسالی   هالم صالورت  باله هالا  ی آناطاّلعال  وضالعیّت نحوی و  ةمقولاکنون، اند. جداگانه بررسی شده

 دهد.نشان میرا  ایندشدههای پیشی سازهاطاّلع وضعیّتنحوی و  ةمقول نزما( هم7جدول ). شود می

 شدهندیشا:پ ةساز ییحو ةمقولو  شدهندیشا:پ سازه یاطاّلع وضع:ّتها براساس توزیع فراوایی و درصد داده .(9) جدول

 مجموع
 یحوی پ:شایندشده ةمقول

 پ:شایندشده ةی سازاطاّلع وضع:ّت فراوایی/ درصد
 گروه اسمی ای اضافه  گروه حرف گروه ق:دی

 فراوانی 21 2 1 22
 نو ةشنوند - کالم کهنه

7/52%  1%  2/95%  8/78%  درصد 

 فراوانی 2 3 1 7
 کهنه ةشنوند - کالم نو

5/93%  1%  8/8%  1/7%  درصد 

 فراوانی 2 1 9 3
 نو ةشنوند -کالم نو

8/8%  1/2%  1%  1/7%  درصد 

 فراوانی 23 1 9 33
 مجموع

911%  1/2%  7/22%  2/51%  درصد 
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 ةهالای پیشایندشالده در ایال  پیکالر     از سازه (%7/52)ای  مطلب است که هندة دنشان آمدهدستبهنتای   

نالو   اطّالالع بررسی ازلحا  کالمی کهنه )یا قابل استنبا ( هسالتند، اگرچاله ازمنظالر شالنونده حالاوی       مورد

همچنالی   %(؛ 2/51)گروه اسمی هسالتند   هعمدطور بههای پیشایندشده  نحوی، سازه ةهستند. ازلحا  مقول

حاضر بررسالی شالد کاله     ةدر پیکرطور جداگانه نیز به های آناطاّلع وضعیّتها و ی  سازهنقش دستوری ا

 ( ارائه شده است.2) نتای  آن در جدول

 شدهندیشا:پ ةساز یدسنور یقشو  شدهندیشا:پ ةساز یاطاّلع وضع:ّتها براساستوزیع فراوایی و درصد داده .(6) جدول

 مجموع
 پ:شایندشده ةیقش دسنوری ساز

راوایی/ ف
 درصد

 ةی سازاطاّلع وضع:ّت
 مسند ق:دی پ:شایندشده

مسنق:م/ مفعول  مفعول غ:ر
 اضافه  حرف

مفعول 
 مسنق:م

 فاعل

 فراوانی 5 99 93 9 1 33
 نو ةشنوند - کالم کهنه

7/81%  1%  3/2%  9/33%  8/22%  9/95%  درصد 

 فراوانی 9 9 3 1 1 7
 کهنه ةشنوند - کالم نو

2/92%  1%  1%  3/5%  3/2%  3/2%  درصد 

 فراوانی 2 1 1 1 9 3
 نو ةشنوند - کالم نو

3/5%  3/2%  1%  1%  1%  1/3%  درصد 

 فراوانی 91 92 95 9 9 39
 مجموع

911%  3/2%  3/2%  7/39%  3/21%  3/23%  درصد 

ر شالنونده نالو   های پیشایندشده ازلحا  کالمی کهنه و ازنظ از سازه %(7/81) دهد که نشان میبار  نتای  

مستقیم )همراه بالا   ترتیب مفعول غیربه هعمدطور بههای پیشایندشده  همچنی ، سازه ها(؛ ستند )استنباطیه

 اضافه(، مفعول مستقیم و فاعل هستند.پیش

شالده در  هالای پیشالایند  نحالوی سالازه   ةررسی نقش دستوری و مقولاز بپس  ،حاضرپهوهش  نهایت دردر

 شده است:( ارائه 5) جدولزمان در ر همجمالت مختلف، ای  دو متغیّ

 شدهندیشا:پ ةساز یدسنور یقشو  ییحو ةمقولها براساس توزیع فراوایی و درصد داده .(7) جدول

 مجموع
 پ:شایندشده ةیحوی ساز ةمقول

 پ:شایندشده ةیقش دسنوری ساز فراوایی/ درصد
 گروه اسمی ای اضافه  گروه حرف

 فراوانی 1 1 1
 فاعل

3/25%  1%  3/25%  صددر 

 فراوانی 99 9 92
 مفعول مستقیم

3/32%  3%  3/33%  درصد 

 فراوانی 3 8 92
 اضافه  مستقیم/ مفعول حرف مفعول غیر

3/32%  2/23%  9/92%  درصد 

 فراوانی 23 1 33
 مجموع

911%  3/25%  5/52%  درصد 
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عناصالر  از %( 3/32) شالده پیشالایند  هالای سالازه  کاللّ  دهالد کاله از مجمالوع   نتای  ای  جدول نشان مالی  

صالورت گالروه حالرف    هها بآن %(2/23) افه( هستند کهض)مفعول حرف ا پیشایندشده مفعول غیر مستقیم

صورت گروه اسمی نمالود  هها بآن %(3/33) هستند که مفعول مستقیمنیز  %(3/32) اند.یافته نمود ایضافها

 اند.  یافته

 گ:ریین:جه -4

( بالا  922: 9115بیرنالر و ماهوتیالان )   امالل گونالاگونی باشالد.   ر از عوثّتواند متالأ سازی در فارسی میشایندپی

 د.نال کنکیالد مالی  هالا تأ جالایی آن هها در جابی سازهاطاّلع وضعیّتوارونگی در زبان فارسی بر نقش  ةمطالع

. همی  موضالوع  هستند ترپییرشده تشخیصهای پسایندشده نسبت به سازههای پیشایندها سازهآن باور به

 ةگالاه سالاز  نظالر او هالیچ  است. بهشده  کیددر زبان فارسی تأ یالت مبتدایدر جم( 9351شهیدی ) ةوسیلهب

زبالان فارسالی    ةجمالالت سالاد   بارةهای فراوان دیگری نیز درنو نیست. پهوهش اطاّلعشده حاوی مبتدایی

هالا حکایالت   جالایی آن هها در جابال ی و کالمی سازهاطاّلع وضعیّتیت اند که همگی از اهمّصورت گرفته

و  9311 ؛ گالوهری، 9382 مهنالد، ؛ راسخ9382 ؛ مدرسی،9351 ؛ شهیدی،9115 نند )بیرنر و ماهوتیان،کمی

عامالل   مثابالة باله  اطّالالع توزیالع  چگالونگی   های کالمی و، به جنبهحاضر در پهوهشای ، براساس ؛ (9312

 یهالا سالازه  ،شدهموارد بررسی (%2/58)آن بود که در گر آمده بیاندستبه ةنتیج ؛پرداخته شد یگیارثیرتأ

 های مورد استفاده برای مخاطب نو هستند.چند در گزارهاند، هرشده ازلحا  کالمی کهنه بودهپیشایند

شده یافت نشد که ازمنظر شنونده کهناله باشالد. در   پیشایند ةی یک مورد سازمورد بررسی حتّ ةدر پیکر 

نحالوی   ةمقولال  بالارة در نالو بالوده اسالت.    عاطاّلپیشایندشده ازمنظر کالمی حاوی  ةموارد هم ساز (3/29%)

نحالوی، گالروه اسالمی و     ةمورد بررسی نشان داد که ازمنظر مقولال  ةشده نتای  مربو  به پیکرپیشایند ةساز

همچنالی    ؛(%9/33و  %3/23ترتیب اند )بهخود اختصاص دادهای بیشتری  فراوانی را بهاضافه گروه حرف

( بیشالتری   %2/92و  %9/95، %7/91، %8/22) ونهر  و واترتیب جمالت مقلوب، مجهول، خروج به چبه

هالایی  ها همان ساختاند. ای  ساختخود اختصاص دادهمورد بررسی به ةسازی را در پیکرتکرار پیشایند

هالای  همچنی  ازنظر نقش دسالتوری سالازه   ؛شوندها به جایگاه آغازی  میهستند که منجر به حرکت سازه

 ،اضالافه جمالالت سالاده    مفعالول حالرف   مسالتقیم/  ، معلوم شد که مفعول غیرحاضر ةدر پیکرشده پیشایند

 خود اختصاص داده است.بیشتری  فراوانی را به

 وضالعیّت  ةباله مطالعال  تنهالا   ای  است که در اینجا شودباید اضافه یادشده  ةی که درمورد یافتمهمّ ةنکت 

رویالدادمحور بالا رویکالرد    های پیشایندشده در یک گزارش ورزشالی  ی و خصوصیات نحوی سازهاطاّلع
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آن  دیالده شالود،  شود و اگر قرار است درمالورد نتالای  ایال  پالهوهش تعمیمالی      گرایانه پرداخته میتوصیف

زبالان فارسالی محتاطاناله     محدود به گزارش مسابقات ورزشی است و باید در تعمیم آن به کلّتنها  تعمیم

ای )غیالر از گالزارش   حالاوره برخورد کرد، هرچند ممک  اسالت در بسالیاری از جمالالت زبالان فارسالی م     

و  داردهالا و کارکردهالای فراوانالی    رحال، زبالان نقالش  هورزشی( شاهد تعمیم نتای  ای  پهوهش باشیم. به

 .ها ممک  است از سایر کارکردهای زبان متفاوت باشدتوصیف هرکدام از ای  نقش

 منابع

 سمت. :تهران .یهای ایرانشناسی زبانرده .(9312) مقدم، محمددبیر

 دانشگاه عالمه طباطبایی. شناسی،دکتری زبان ة. رسالقلب نحوی در زبان فارسی (.9382مهند، محمد )خراس

، شناسالی بالان د زارشال کارشناسالی  ةنامال پایان .گرامبتداسازی در زبان فارسی با نگاهی نقش .(9351)شهیدی، نوشی  

 ی.اطبائطب دانشگاه عالمه

ر از وزن ثّأهالا در زبالان فارسالی متال    چیدمان سالازه . (9315) مهندسخمحمد راو  دوستمهدی تهرانی؛ ی، مجیدالئع

 .27-37، (35) 1، جستارهای زبانی پهوهشی - علمی ةدوماهنام. محورتبیینی پردازش: دستوری

شناسالی،  ی زبالان دکتالر  ةرسالال  .ی آنیبازنمالا  ةدر انگلیسی و فارسی و نحو اطاّلعساخت  .(9311) گوهری، حبیب

   .ائیدانشگاه عالمه طباطب

-213، (9) 3، جسالتارهای زبالانی   ةمجلّ .برای ترجمه اطاّلعساخت  ةبرخی پیامدهای نظری .(9312) ---------

223. 

 ةمجلاّل  .بررسالی پالارامتر تشالخیص )نا(پالییری بالرروی نمالود زبالانی        .(9311) گوهریحبیب زاده، مجتبی و منشی

 .913-921،(3) 2، جستارهای زبانی

دانشالگاه تربیالت   شناسالی،  ی زباندکتر ةرسال .و بازنمایی آن در زبان فارسی طاّلعاساخت  .(9382)مدرسی، بهرام 

 مدرس.
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