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تاریخ دریافت94/11/10 :
تاریخ تصویب95/7/7:
چکیده
این پژوهش بر آن است تا مسأله جابجایی بندهای موصولی در زبان فارسی امروز را بر اساس دستور کالم توصیف و
تبیین کند .در پدیده مذکور ،بند موصولی از مجاورت اسمهسته به جایگاهی در انتهای جمله جابجا شده و موجب به
وجود آمدن یک ساخت گسسته میشود .مشاهده نمونههای مختلف از گونههای موصولی در فارسی امروز نشان میدهد
که پدیده جابجایی ویژگی عام بندهای موصولی میباشد .بر اساس دستور کالم ،عناصر متعلق به دستور معترضه تابع
الزامات دستوری و معنایی دستور جمله نیستند ،به همین دلیل سیالیّت در جایگاه ساختاری یک ویژگی عام و
متمایزکننده آن عناصر میباشد .از این جهت ،استدالل میشود که جابجایی بندهای غیرتحدیدی به عنوان عناصر
دستور معترضه پیامد ماهیت دستوری آنها یعنی معترضهگی میباشد و جابجایی گونه تحدیدی نیز که از طریق
فرآیند دستوریشدگی از سطح معترضه به سطح دستور جمله انتقال یافته ،به عنوان یک ویژگی باقیمانده از ساخت
منشأ تحلیل میشود.
کلیدواژهها :دستور کالم ،دستور جمله ،دستور معترضه ،بندهای موصولی ،دستوریشدگی ،سیالیت ساختاری
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 .1مقدمه
بررسی بندهای موصولی از دیرباز مورد توجه محققین زبان بوده است .عمده مطالعات (فب19902؛ هگمن1991؛
چینکو2008 3؛ کامری1981؛ کینان 1985؛ تالرمن 1998؛ گیون2001؛ دیکسون  ،2010ج2؛ و غیره) چه سنتی و
چه جدید پدیده بندهای موصولی را بدو دسته کلی و متمایز تحت عناوین تحدیدی( 4توصیفی/محدود/وابسته) و
غیرتحدیدی( 5توضیحی/نامحدود/بدلی/آزاد) تقسیمبندی کردهاند .بند موصولی تحدیدی مصداقهای احتمالی اسم-
هسته را محدود میکند که برای فهم دقیق منظور اسم حضور آن الزامی میباشد در حالی که بند موصولی غیرتحدیدی
با ارائه اطالعات اضافی اسمهسته را بیشتر تشریح میکند .مطالعات مذکور زوایای مختلفی از پدیده مذکور را روشن
ساخته اند ،با این وجود هنوز مسائلی مهمی در این حوزه وجود دارد که بررسی بیشتر را بر اساس رویکردهای جدید
زبانشناسی میطلبد .یکی از مسائل حائز اهمیت پدیده جابجایی 6در بندهای موصولی است که نیاز به واکاوی عمیقتر
دارد.
در جابجایی ،بند موصولی از مجاورت اسم هسته خارج و در جایگاهی در انتهای جمله قرار میگیرد و ساختی
گسسته را شکل میدهد .این ویژگی در نمونههای ( )1نمایان است.
() 1

الف .علی کاسهای را که پر از آب بود به من داد
ب .علی کاسهای را به من داد که پر از آب بود

پرسش اصلی تحقیق این است که چرا چنین ساختی در برخی از زبانها و از جمله زبان فارسی وجود دارد درحالی که
عدم جابجایی آن نیز جمله را غیردستوری نمیسازد؟ این پژوهش با استفاده رویکرد دستور کالم 7استدالل میکند که
جابجایی بندهای موصولی از ماهیت معترضه گی آن نشأت گرفته است .برای نیل به این هدف ،ابتداء در بخش 2
چهارچوب نظری سپس در بخش  3جابجایی گونههای موصولی و محدودیتهای آن به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل
قرار میگیرد.
 .2چهارچوب نظری و روشکار
جمله8

معترضه9

(هاینه و دیگران2013؛
و دستور
دستور کالم شامل حداقل دو حوزۀ متفاوت مفهومی است :دستور
کلتن بوک و دیگران .)2011هر یک از این حوزهها اصول خود را در پردازش اطالعات دارند .دستور جمله به معنای
گزارهای جمالت و سازههای آن محدود میشود؛ به تعبیر دیگر ،دامنۀ معناییـکاربردشناختی واحدهای دستور جمله،
تنها جمله یا بعضی از سازههای آن است اما دستور معترضه به فرآیندهای استدالل و ساز و کار استنباطی میپردازد
که مبتنی بر ساخت جمله نیست بلکه مبتنی بر موقعیت کالم 10میباشد .موقعیت کالم متشکل از شش عنصر است:
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Discourse Grammar
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Sentence Grammar
9
Thetical Grammar
10
situation of discourse
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لنگر12

الف) سازماندهی متن :11عناصر معترضه در این نقش به طور صریح یا به طور ضمنی با آنچه از طریق پارهگفت
انتقال مییابد ،مشارکت {معنایی} دارد .به طور مشخصتر ،این عناصر جهت ایجاد یک تعبیر منسجم از طریق ارائه
اطالعات تکمیلی ،معنای پارهگفت را توصیف یا تعدیل میکنند.
ب) منبع اطالع :13نقش عمده دیگر واحدهای معترضه ارائه منبع اطالع پارهگفت میباشد.
پ) عقاید گوینده :14ارائه پیشنهادها ،ارزیابیها و سنجشهای وجهی ،15ایدهها و نظرات گوینده نیز از نقشهای عناصر
معترضه میباشد.
ت) تعامل گوینده-شنونده :16این مختصه به ویژگی و شرایط روابط گوینده-شنونده مرتبط است .برانگیختن شنونده
در انجام عملی مانند پرسش ،امر و غیره از جمله این موارد میباشد.
ج) ساحت کالم :17معترضههای مرتبط با این مختصه به موقعیت فرازبانی که پارهگفت در آن روی میدهد ،اشاره دارد.
این موقعیت میتواند شامل مشارکین کالم و بافت پیرامونی فیزیکی ،روش ارتباط ،خود ِعمل ارتباطی ،رویدادهایی که
در خالل کالم روی میدهند و همچنین دانش مشترکی که از کالم پیشین به دست آمده ،باشد.
د) دانش از دنیای پیرامونی :18گوینده ممکن است برای تعدیل معنای پارهگفت یا قرار دادن آن در یک نقطه نظر
وسیع تر به دانشی ورای موقعیت کالم متوسل شود اما فرض بر این است که آن دانش بین طرفین مکالمه مشترک
باشد .رویهمرفته ،موقعیت کالم دامنۀ معناییـکاربردشناختی واحدهای دستور معترضه است.19
با توجه به این تفاوتهای معنایی-کاربردشناختی ،هاینه و دیگران ( )2013و کلتن بوک و دیگران ( )2011بیان
میکنند که واحدهای زبانی دستور معترضه دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از واحدهای دستور جمله متمایز
میکند .این ویژگیها عبارتند از:
الف) واحد معترضه به لحاظ نحوی مستقل از بافت زبانی خود میباشد.
ب) واحد معترضه به لحاظ مختصات زبرزنجیری مجزاء از دیگر عناصر پارهگفت میباشد.

پ) معنای واحدهای معترضه نامحدود است.
ج) واحدهای معترضه به لحاظ جایگاه ساختاری سیال هستند.
د) ساختار درونی واحد معترضه بر اساس اصول دستور جمله شکل میگیرد ،اما میتواند حذف گردد.
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utterance anchor
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Speaker-hearer interaction
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World knowledge
 19به همین سبب معنای عناصر معترضه با ارجاع به مقولههایی مانند "گفتمان"" ،فرامتن" یا "معنای فراتر از جمله" (مرتبط با عنصر
سازماندهی متن)" ،ذهنیشدگی" (در ارتباط با عنصر عقاید گوینده) و "بینذهنیتی" (در ارتباط با عنصر تعامل گوینده-شنونده) نیز توصیف
میشود.
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الزم به توضیح است که این ویژگیها مبتنی بر یک مقولهبندی و مرزبندی مطلق نیست بلکه مبتنی بر تعریف سرنمون
از مقولهها هستند .هرچه واحدهای اطالعی بیشتر نمایانگر این ویژگیها باشند ،به تبع عضو بهتری از حوزه عناصر
معترضه خواهند بود .حال ،برای روشن ساختن تمایز این دو حوزه نمونه ( )2را در نظر بگیرید.
الف .امپراتور فرانسه ناپلئون بناپارت را نابغه میداند
() 2
ب .امپراتور فرانسه ،ناپلئون بناپارت ،نابغه است
در جمله (2الف) ناپلئون بناپارت سازۀ دستوری جمله یعنی مفعول صریح است و وجود را پس از آن بیانگر این رابطۀ
دستوری است .اما ناپلئون بناپارت در جملۀ (2ب) به لحاظ نحوی مستقل است؛ یعنی جزء ساختار موضوعی فعل
نیست و با هیچیک از دیگر عناصر جمله سازه دستوری تشکیل نمیدهد .همچنین ،هیچیک از سازههای جمله نمیتواند
در درون ساختار معترضه قرار گیرد .اصطالح سنتی این عنصر بدل است .دوم ،منحنی آهنگ ناپلئون بناپارت در جمله
(2الف) متفاوت از برابر معترضه آن در (2ب) میباشد؛ به این معنی که آهنگ واحد مورد نظر در (2ب) مستقل از
آهنگ دیگر سازههای آن جمله میباشد .این تفاوت آهنگ ،در نوشتار به صورت کاما ،ویرگول ،خط تیره و در گفتار با
استفاده از مکث و درنگ نشانگذاری میشود .سوم ،نقش و معنای واحد معترضه در (2ب) متفاوت از نقش و معنای
برابر دستوری آن در (2الف) میباشد .واحد مورد بحث در جملۀ (2الف) دارای معنای محدود و همان عنصر در جمله
(2ب) معنای نامحدود دارد .هما نطور که در بندهای پیشین مطرح شد نامحدود به این موضوع اشاره دارد که معنای
واحد مورد نظر به سازههای جمله محدود نیست بلکه به موقعیت کالم توجه دارد .در ( 2ب) واحد بدل عنصر سازماندهی
متن از مجموعه عناصر موقعیت کالم را در پیشزمینه قرار میدهد .چنین شرایطی سبب میشود که حذف سازۀ مورد
نظر در (2الف) معنای جمله را ناقص کند در صورتی که حذف آن در جملۀ (2ب) آسیبی به معنای جمله وارد نمیسازد.
در واقع ،در جملۀ (2ب) توصیف و توضیحی بر یکی از سازهها (معموالً فاعل یا مفعول) افزوده میشود .شایان ذکر است
که اکثر اجزای موقعیت کالم در ارتباط خاصی با مقوله و زیرمقولههای معینی از دستور معترضه میباشند .برای مثال،
بدل و بند موصولی عنصر سازماندهی متن ،بندهای نقل قولی منبع اطالع ،بندهای تفسیری عقاید گوینده و سؤاالت
ضمیمهای 20عنصر تعامل بین گوینده-شنونده را در پیش زمینه قرار میدهند.
بر اساس ویژگیهای نقشی و صوری ،مقولهبندهای متفاوتی از عناصر معترضه ارائه شده است .بارزترین
مقولهبندی مبتنی بر ویژگیهای نقشی شامل معترضههای مفهومی( 21مانند نقشنماهای کالمی/گفتمانی ،بدل و غیره)،
تبادلهای کلیشهای اجتماعی( 22مانند جمالت بیفعل و غیره) ،ساخت امری ،ندایی ،اصوات و تعجبیها و غیره میباشد.
همچنین بر اساس ویژگیهای صوری عناصر معترضه به سه مقوله معترضههای آنی ،23ساختمند 24و قالبی 25تقسیم
شده است (جهت آشنایی بیشتر با این مقوالت ر.ک .به هاینه و دیگران 2013؛ عموزاده و آزموده  .)1393بندهای
موصولی بر اساس مالک صورت بنیاد متعلق به معترضههای ساختمند میباشند .معترضه ساختمند الگوها یا ساختهای
تکرارپذیر از واحدهای زبانیاند که دارای نقش و قالب الگومند میباشند .همچنین ،بندهای موصولی بر اساس مالکهای
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نقش بنیاد به مقوله معترضه مفهومی تعلق دارد .معترضه مفهومی شامل ساختهای متفاوتی مانند جمالت ،گروهها،
واژهها و یا دیگر واحدهای دستور جمله میباشد که از طریق فرآیند شناختی عضوگیری 26مشتق میشوند.
عضوگیری فرآیندی آنی است که به موجب آن واحدی از دستور جمله مانند واژه ،بند ،گروه یا هر عنصر
نحوی دیگر به عنوان واحدی معترضه به کار برده شود (هاینه و دیگران 2013؛ کلتن بوک و دیگران .)2011عضوگیری
از حوزه دستور جمله به حوزه دستور معترضه تعدادی از تغییرات آوایی ،نحوی و معنایی برای واحد مورد نظر را در پی
دارد .اول ،به لحاظ آوایی از دیگر عناصر جمله متمایز میشود .دوم ،از آنجایی که نقش واحد عضوگیری شده در
موقعیت کالم استنباط میشود ،واحد مربوطه از محدودیتهایی که قبالً در قالب یک سازه نحوی بر آن تحمیل شده
آزاد می گردد یعنی دیگر به ملزومات نقش نحوی منشأ محدود نیست ،لذا این شرایط ممکن است منجر به حذف
سازههای اجباری یا سیالیت ساختاری در واحدهای مورد نظر گردد .سوم ،معنای واحد عضوگیری شده دیگر با ارجاع
به نقش نحوی توصیف و تعریف نمیشود بلکه از طریق محیط جدید یعنی موقعیت کالم باز تعریف میشود .در حقیقت،
عضوگیری دامنه معناییـکاربردشناختی را از نحو به مجموعه وسیعتر موقعیت کالم تغییر میدهد (کلتن بوک و
دیگران2011؛ میثون  .)2008به طور کل ،واحدهای دستور جمله از طریق فرآیند عضوگیری ویژگیهای عناصر معترضه
را کسب می کنند .از آنجایی که فرآیند عضوگیری به طور مستقیم از ساز و کارهای تحلیلی پژوهش حاضر نیست،
جهت پرهیز از اطاله کالم در اینجا به آن پرداخته نمیشود.
یک جنبه مهم در توصیف و تحلیل واحدهای معترضه یا عضوگیری شده ارتباط آن با کالم پیرامونیاش
میباشد .واحد معترضه/عضوگیری شده نیازمند یک واحد متنی 27مناسب است تا به آن ارتباط یابد ،این واحد متنی
میزبان نامیده میشود .از طرف دیگر ،واحد معترضه/عضوگیری شده به معنای واحد متنی که شالوده مفهومی و دامنه
را برای آنها مهیا میکند ،اشاره دارد .اصطالح لنگر 28نیز برای این شالوده مفهومی به کار میرود .تمایز میان میزبان
به عنوان یک واحد واژیـنحوی و لنگر به عنوان یک مقوله معنایی را میتوان از طریق ( )3نشان داد.
( )3آنچه در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت  -ممکنه کمی صدای میکروفن رو کمتر کنید  -اینکه
چگونه میتوانیم در تولید علم سهم بیشتری داشته باشیم
در ( )3جمله "آنچه در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت اینکه چگونه میتوانیم در تولید علم سهم بیشتری
داشته باشیم" عنصر میزبان را شکل میدهد .در مقابل ،لنگر واحد عضوگیری شده "ممکنه کمی صدای میکروفن رو
کمتر کنید" از طریق عنصر میزبان مهیا نشده بلکه توسط ساحت کالم از مجموعه عناصر موقعیت کالم ارائه شده است
زیرا در این سخنرانی علمی ،سخنران ممکن است مسئول برگزاری جلسه را مورد خطاب قرار دهد .گوینده با به
کارگیری واحد عضوگیری شده از دنیای متن به دنیای بیرونی که کالم در آن اتفاق میافتد ،رو میآورد.
در ارتباط با دو مفهوم میزبان و لنگر چهار نوع ساخت متمایز میشود .به عبارت دقیقتر ،نسبت به لنگر
واحدهای معترضه/عضوگیری شده چهار امکان در اختیار شنوندگان میباشد .این امکانات عبارتند از:
29
الف .واحدهای معترضه/عضوگیری شده سازه-وابسته
30
ب .واحدهای معترضه/عضوگیری شده پارهگفت-وابسته
26

cooptation
text piece
28
anchor
29
Constituent anchored coopted/ thetical units
30
Utterance anchored coopted/ thetical units
27
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پ .واحدهای معترضه/عضوگیری شده وابسته به بافت همراه میزبان
ج .واحدهای معترضه/عضوگیری شده وابسته به بافت بدون میزبان
این ردهشناسی از لنگر ،دامنه کاربردشناختی-معناشناسی یک واحد معترضه/عضوگیری شده را صورتبندی میکند.
دامنه واحدهای سازهوابسته ،یک عنصر از سازهمیزبان است؛ واحدهای پارهگفتوابسته ،کل یا بخش بزرگی از سازه-
میزبان را به عنوان دامنه انتخاب میکند؛ اما در مورد واحدهای بافتوابسته ،یک بافت خاص دامنه واحدهای معترضه
یا عضوگیری شده را شکل میدهد .در یک تقسیمبندی کلیتر میتوان الف و ب را واحدهای معترضه یا عضوگیری
شده میزبانوابسته ،و پ و ج را واحدهای معترضه یا عضوگیری شده بافتوابسته نام گذاشت .در ساختهای میزبان-
وابسته معنای واحد معترضه به نوعی به معنی میزبان خود ارتباط مییابد؛ اما در واحدهای بافتوابسته ،ممکن است
دو عنصر لنگر و میزبان نامرتبط با یکدیگر باشند .در بخش بعد مشاهده میشود این مقولهها نقش مهمی در توصیف
و تحلیل جابجایی عناصر معترضه از جمله بندهای موصولی و محدودیتهای آن ایفاء میکند.
32

 .3جابجایی بند موصولی
در بخش  1اشاره شد که در جابجایی ،بند موصولی از مجاورت اسمهسته خارج میشود و در جایگاهی در انتهای جمله
قرار میگیرد و ساختی گسسته را شکل میدهد .نمونههای ( )1که دوباره با شماره ( )4تکرار شده ،نشانگر این پدیده
میباشند.
() 4

الف .علی کاسهای را که پر از آب بود به من داد
ب .علی کاسهای را به من داد که پر از آب بود

بالتین ( )2006با اشاره به مطالعات صورتگرایانه عنوان میکند که هیچ یک از این مطالعات نتوانسته است به طور کامل
و متقاعد کنندهای تمام ویژگیهای خروج (جابجایی) بندهای موصولی را تبیین کند .فرانسیس ( )37 :2010همچنین
بیان می کند که فارغ از هر نوع دیدگاه صوری ،خروج بندهای موصولی عجیب است از این جهت که بین یک هسته
اسمی و وابسته آن (بند موصولی) فاصله میافتد و نوعی ساخت گسسته به وجود میآید.
در مطالعات نقشگرایان نیز دو دیدگاه اصلی برای جابجایی بند موصولی وجود دارد .یک دیدگاه دالیل کالمی
را موجب جابجایی بند موصولی میداند از آن جهت که بند موصولی جابجا شده ،به طور معمول اطالع نو یا تقابلی با
خود دارد و میزان نو بودن آن از اطالعی که گروه فعلی دارد ،بیشتر است (روچمنت و کالیکاور1990؛ هاک و نا 1990؛
کونو و تاکامی .) 332004این تحلیل همراستا با این اصل است که عبارات کانونی در زبانها عمدتا" در انتهای جمله
واقع میشوند (کالیکاور و جکندف  . )2005دیدگاه دوم وزن یا طول بند موصولی را دلیل جابجایی میداند .اگر یک
سازه نسبت به سازه های دیگر درون جمله طول و یا پیچیدگی بیشتری داشته باشد ،وزن دستوری آن سازه بیشتر
است (هاوکینز 2004؛ واسو .)2002 34بر اساس اصل سنگینی در انتها (واسو  ،)32 :1997سازههای سنگین به طور
معمول در انتهای جمله قرار میگیرند .لذا در اکثر زبانها بندهای موصولیای که طوالنی و پیچیده باشند ،بیشتر و
راحتتر جابجا میشوند (فرانسیس .)38 :2010علت آن نیز به دو حوزه پردازش و تولید جمالت نسبت داده میشود.
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گیون ( )2001در توضیح این علت بیان میکند حضور بندهای موصولی طوالنی در وسط جمله موجب میشود اجزای
بند اصلی از هم جدا شده و به تبع پردازش و درک جمله سختتر گردد .از این جهت جابجایی بند موصولی سبب
پردازش آسانتر جمله میشود.
راسخ مهند و دیگران ( )1391در تحلیل پدیده زبانی مورد نظر در فارسی نیز معتقدند چون خروج (جابجایی)
و عدم خروج (عدم جابجایی) بند موصولی به طور معمول به جمالت دستوری میانجامد ،نمیتوان دالیل نحوی را در
این امر دخیل دانست و باید در جستجوی دلیل یا دالیل نقشی بود که باعث جابجایی بند موصولی میشود .آنها با
استفاده از دیدگاه دوم نقش گرایی معتقدند که طول بند موصولی و نسبت آن با طول گروه فعلی بند اصلی مهمترین
عامل میباشد .هرچه این نسبت بیشتر باشد ،احتمال خروج بیشتر است مانند (.)5
الف .او فرشی را [که از عموی مادرش پارسال به قیمت خیلی کم و از روی بی میلی خریده بود] فروخت
() 5
ب .او فرشی را فروخت [که از عموی مادرش پارسال به قیمت خیلی کم و از روی بی میلی خریده بود]
راسخمهند و دیگران (همان) همچنین بیان میکنند که نوع فعل نیز بر خروج تأثیر دارد ،به این معنی که افعال ربطی
به علت وضعیت اطالعیای که دارند بیشترین افعالی هستند که بندهای موصولی از آنها عبور میکنند زیرا این افعال
در اکثر موارد دارای اطالعات مفروض میباشند.
علیرغم کارآیی این دیدگاه ها در توضیح بسیاری از موارد جابجایی ،به نظر میرسد که آنها با چالشهای
جدی نیز مواجه باشند .تعداد زیادی از ساختهای موصولی وجود دارد که با وجود اینکه در آنها بند موصولی از گروه
فعلی طوالنیتر نیست اما جابجایی رخ میدهد و در هر دو صورت نیز جمله به یک اندازه طبیعی به نظر میرسد مانند
()4؛ ضمن اینکه در این نمونه فعل ربطی نیز وجود ندارد .مهمتر اینکه در جمالتی که بند موصولی بلندتر از گروه فعلی
است حتی اگر این جابجایی صورت نگیرد جمله غیردستوری نمیگردد .عالوه بر این موارد ،همانطور که در ادامه بحث
خواهد شد بر خالف نظر بعضی از پژوهشگران (گیون207 :2001؛ راسخ مهند و دیگران  )1391پدیده جابجایی تنها
محدود به بندهای تحدیدی نیست بلکه در ساختهای غیرتحدیدی نیز روی میدهد؛ به بیان کلیتر ،جابجایی یک
ویژگی عام در ساختهای موصولی میباشد .با توجه به این نکات به نظر میرسد جنبههای نقشی ایجاد تقابل و فراهم
کردن پردازش آسان از پیامدهای ثانوی ساز و کار جابجایی باشند .مسأله اصلی این است که ساز و کار ایجاد چنین
امکان ساختاری چیست؟ به نظر میرسد که پاسخ این پرسش به ماهیت دستوری ساختهای موصولی برمیگردد که
در ادامه به آنها پرداخته میشود .ابتداء مسأله جابجایی بندهای غیرتحدیدی سپس جابجایی بندهای تحدیدی بحث
میشود .در نهایت به محدودیتهای این پدیده زبانی توجه میشود.
 .1 .3جابجایی بند موصولی غیرتحدیدی
بعضی از پژوهشگران (راسخمهند و دیگران 1391؛ گیون  )207 :2001معتقدند جابجایی بند موصولی غیرتحدیدی
غیرممکن است .گیون ( )207 :2001استدالل میکند که حضور بند موصولی در کنار هسته خود ،مطابق با اصل
تصویرگونگی زبانی است زیرا توجه شنونده را به اسمی معطوف میکند که بند موصولی بالفاصله کنار آن قرار گرفته
است .به همین دلیل ،جابجایی بندهای موصولی به طور معمول در هر شرایطی اتفاق نمیافتد .به طور مثال ،بندهای
موصولی تحدیدی میتوانند جابجا شوند ولی بندهای موصولی غیرتحدیدی جابجا نمیشوند.
برخالف نظر این پژوهشگران ،شواهدی در زبان فارسی وجود دارد که نشان میدهد در بندهای موصولی
غیرتحدیدی جابجایی روی میدهد و طی آن بند موصولی از مجاورت هسته اسمی خارج شده و به انتهای جمله جابجا
میشود .در نمونههای ( 8ـ )6مشاهده می شود که بندهای موصولی غیرتحدیدی هم در مجاورت اسمهسته قرار
7

میگیرند و هم می تواند از مجاورت هسته اسمی خارج شده و به انتهای بند جابجا شوند .در این موارد ،اسمهسته به
صورت مورب و بند موصولی با خطوط پررنگ مشخص شدهاند.
الف .وقتی دوره تحصیالت عالی را گذراندیم ،علی به وزارت دادگستری داخل شد و من در وزارت
() 6
آموزش و پرورش که در آن زمان وزارت فرهنگ نامیده میشد استخدام شدم
ب .وقتی دورهای تحصیالت عالی را گذراندیم ،علی به وزارت دادگستری داخل شد و من در وزارت
آموزش و پرورش استخدام شدم که در آن زمان وزارت فرهنگ نامیده میشد
الف .تو که از همه جا بیخبری قضاوت مکن
() 7
ب .تو قضاوت مکن که از همه جا بیخبری (ارژنگ)151 :1374 ،
الف .... .خون چند دانشجو که هنوز گرم و تازه است ،به زمین ریخت
() 8
ب ... .خون چند دانشجو به زمین ریخت که هنوز گرم و تازه است (مجله خبری شبکه یک سیما ساعت 25
.)94 /9 /16 ، 7:
عالوه بر مواردی مانند ( 6ب) که تنها یک بند بین هسته اسمی و بند موصولی واقع میشود ،مواردی نیز از جابجایی
وجود دارد که در آن بند موصولی به انتهای بند حاوی خود جابجا نمیشود بلکه ممکن است بیش از یک بند بین
هسته اسمی و بند غیرتحدیدی فاصله شود مانند (.)9
الف .ناگهان از میان حاضران بچهای که واقعاً شجاع و با جرأت بود فریاد زد که پادشاه لخت است
() 9
(نمونه از محمودی .)1394
ب .ناگهان از میان حاضران بچهای فریاد زد که پادشاه لخت است که واقعاً شجاع و با جرأت بود (نمونه
از همان).
در نمونههای (9ـ )6بندهای موصولی به لحاظ معنایی اطالعات اضافی یا حاشیهای را نسبت به سازه گروه اسمی در
بند اصلی ارائه میکنند ،لذا از آنجایی که دامنه ارجاعی اسمهسته را مشخص نمیکنند ،جزء معنای گزارهای جمله
نیستند .به لحاظ ساختاری نیز این بندها جزء ساختار موضوعی جمله نیستند به همین جهت حذف آنها جمله را
غیردستوری نمیسازد .به لحاظ آوایی نیز منحنی آهنگ آنها متفاوت از آهنگ بند اصلی میباشد .بنابراین ،ویژگی
های معنایی ،نحوی و آوایی بندهای موصولی در این موارد نشان میدهد که واحدهای مورد بحث گونه غیرتحدیدی
میباشند .حال در چنین ساختهایی ،پدیده جابجایی موصولیهای معترضه چگونه توضیح داده میشود؟
به نظر میرسد که ویژگی جابجایی این واحدها از ماهیت دستوری آنها در سطح کالم برخاسته میشود.
ماهیت معترضهگی منجر به بروز ویژگیها و رفتارهای زبانیای میشود که با عناصر متعلق به دستور معترضه مشترک
است .واحدهای دستور معترضه به لحاظ معنایی ،آوایی و نحوی در قیاس با واحدهای دستور جمله رفتارهای متفاوتی
را از خود بروز میدهند .دلیل چنین تمایزی این است که چون عناصر معترضه به طور عمده متوجه موقعیت کالم
هستند و به تبع معنای نا محدود دارند ،لذا تابع الزامات ساختاری و معنایی دستور جمله نیستند .از آنجایی که این
عناصر تابع الزامات ساختاری دستور جمله نیستند ،یکی از پیامدهای طبیعی برای این واحدهای زبانی سیّالیت
ساختاری است که منوط بر موقعیت کالم میتوانند در جایگاههای مختلف بند یا کالم درج شوند و تجلیهای متفاوتی
از تقابل نقشی را پدید آورند .برای روشن شدن این موضوع ،بیان موردی از واحدهای معترضه مفید واقع خواهد شد.
عبارت "به نظرم" را در نمونههای ( )10که به عنوان یک واحد تأمل پسینی 35توسط دستور معترضه در کالم درج شده
است ،در نظر بگیرید:
afterthought
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35

()10

الف .به نظرم ،فردا مدرسه تعطیل باشد
ب .فردا ،به نظرم ،مدرسه تعطیل باشد
ج .فردا مدرسه ،به نظرم ،تعطیل باشد
د .فردا مدرسه تعطیله ،به نظرم

همانطور که در نمونههای ( )10مشاهده میشود این عنصر به لحاظ آوایی ،معنایی و نحوی متفاوت از دیگر واحدهای
جمله یا کالم میباشد .عنصر معترضه "به نظرم" موقعیت کالم را به عنوان لنگرگاه خود انتخاب نموده 36و عقاید
گوینده و منبع اطالع از مجموعه عناصر موقعیت کالم را در پیش زمینه قرار میدهد .چنین شرایطی سبب شده تا
عنصر تأمل پسینی از محدودیتهای دستور جمله فراتر رود .آزاد شدن از محدودیتهای ساختاری و معنایی بروز
سیالیت ساختاری را در پی داشته است که طی آن واحد مورد نظر میتواند در ابتداء ،میانه و انتهای جمله قرار بگیرد.
با توجه به این مباحث ،همچنین میتوان گفت جابجایی بندهای غیرتحدیدی از ماهیت معترضهگی آنها
نشأت گرفته شده و استدالل نمود که چون این واحدها همچون دیگر واحدهای معترضه تابع الزامات ساختاری و
معنایی دستور جمله نیستند ،ویژگی سیالیت ساختاری در این موارد نیز مشاهده میشود .نمونههای ( )11بیانگر این
ویژگی در بندهای غیرتحدیدی میباشد.
( )11الف .این حرف رو از برادرم توقع نداشتم کسی که یه عمره براش زحمت کشیدم
ب .این حرف رو از برادرم که یه عمره براش زحمت کشیدم توقع نداشتم
ج .این حرف رو از برادرم توقع نداشتم که یه عمره براش زحمت کشیدم
اما تفاوت ظریفی بین نمونههای ( )10و ( )11وجود دارد و آن اینکه بندهای غیرتحدیدی بر خالف واحد تأمل پسینی
در ابتدای بند قرار نمیگیرند (.)12
( * )12که یه عمره براش زحمت کشیدم ،این حرف رو از برادرم توقع نداشتم
این محدودیت برخاسته از ویژگیهای مقوله معترضهگی آنهاست .به طور مشخص ،با توجه به اینکه عنصر تأمل
پسینی به نظرم یک معترضه پارهگفت وابسته است در حالی که بند غیرتحدیدی واحدی سازه وابسته است ،این تفاوت
در مقوله منشأ چنین محدودیتی است که در زیر بخش  .3 .3تحت عنوان محدودیتهای جابجایی به تفصیل بحث
خواهد شد.
 .2 .3جابجایی بند موصولی تحدیدی
بند موصولی تحدیدی در تقابل با بند غیرتحدیدی رفتارهای زبانی متفاوتی را به لحاظ معنایی ،نحوی و آوایی از خود
نشان میدهد .از این جهت ،بندهای تحدیدی بر خالف غیرتحدیدیها به لحاظ نحوی جزئی از ساختار موضوعی بند
اصلی میباشند و حذف آنها جمله را غیر دستوری میکند .به لحاظ معنایی نیز بخشی از معنای گزارهای بند میزبان
هستند و به لحاظ آوایی هم منحنی آهنگ آن با آهنگ بند اصلی یکسان است .اما همانطور که در بندهای پیشین هم
مطرح شد ،ساختهای تحدیدی نیز همچون بندهای غیرتحدیدی پدیده جابجایی را از خود نشان میدهند ،مانند
(.)13
 36در رویکرد حاضر ،اصطالح بافت به یک عنصر خاص از مقولههای انتزاعیتر اجزاء موقعیت کالم اشاره دارد و عناصر موقعیت کالم
انتزاعیترین سطح از لنگر را شکل میدهند.
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()13

الف .علی کاسهای را که پر از آب بود به من داد
ب .علی کاسهای را به من داد که پر از آب بود

حال جابجائی بندهای تحدیدی به عنوان واحدی از دستور جمله که تابع الزامات ساختاری بند است ،چگونه قابل
توضیح است؟ برای توضیح این مسأله از بُعد درزمانی ساختهای موصولی استفاده میشود.
آزموده و دیگران (در دست تهیه) بحث میکنند که در فارسی باستان بند موصولی  hyaدر قالب بند
غیرتحدیدی ساختاری غیردرونه داشتهاند که به عنوان یک عنصر تأمل پسینی در ارتباط با دو عنصر سازماندهی متن
و تعامل گوینده-شنونده در کالم درج میشدهاند .سپس منحنی آهنگ این بندها در همان دوره باستان در بافتهای
خاصی و به طور محدود با منحنی آهنگ بند اصلی یکپارچه شد و خوانشی توصیفی پیدا کرد .این شرایط منجر به بروز
ابهام در تعبیر بند  īکه دنباله  hyaمیباشد ،در فارسی میانه گردید یعنی در کنار خوانش توضیحی ،خوانشی توصیفی
نیز به دست آورد اما به لحاظ ساختاری در حالت وابستگی میانی 37میباشد .سپس این ابهام به تدریج منجر به استقرار
نقش جدید  īیعنی خوانش توصیفی در اواخر دوره میانه و اوایل فارسی جدید گردید و در نهایت  īبه نشانگر موصولی
تحدیدی و اضافی تحول یافت .اما آنچه که اهمیت دارد این است که این بند موصولی در تمامی دورههای تحولی خود
چه در فارسی باستان ،و چه فارسی میانه و چه در فارسی جدید ویژگی جابجایی و به تعبیر دیگر سیالیت ساختاری را
از خود بروز داده است به نحوی که بند موصولی هم بالفاصله پس از اسم هسته و هم از مجاورت هسته جدا شده و در
انتهای بند اصلی قرار می گرفته است .حتی در فارسی باستان موارد معدودی از حضور بند موصولی پیش از هسته
اسمی نیز مشاهده شده است (همان).
روند رمزگذاری دستوری موصولی تحدیدی در توضیح مسأله سیالیت ساختاری این واحدها راهگشاست.
نمونههای بررسی شده در حوزه دستوریشدگی نشان میدهند که واحدهای دستوری شده دو ویژگی عام دارند :الف)
صورتهای پیشین میتواند با صورتهای جدیدتر همزیستی داشته باشند ب) معانی اولیه میتوانند معانی و/یا
ویژگیهای ساختاری صورت جدیدتر را محدود کنند (هاپر و تراگوت  .)2003در ارتباط با ویژگی دوم ،هاپر ()1991
مفهوم پایداری 38را معرفی می کند .بر طبق مفهوم پایداری ،وقتی یک صورت واژگانی به یک واحد دستوری تحول
می یابد ،بعضی از بقایای معانی واژگانی اولیه خود را نیز به همراه دارد و همچنین ویژگیهای درزمانی ـ واژگانیاش ـ
آن واحد میتواند به صورت محدودیت هایی بر توزیع دستوری آن انعکاس یابد .به عبارت دیگر ،معانی اولیه میتوانند
معانی و/یا ویژگیهای ساختاری صورتهای جدیدتر را محدود کنند .با توجه به اینکه بندهای تحدیدی در فارسی امروز
همانند بسیاری دیگر از زبان ها منشأ در بندهای غیرتحدیدی دارند ،و از آنجایی که سیالیت ساختاری ویژگی عام
واحدهای معترضه از جمله موصولی غیرتحدیدی است ،لذا میتوان استدالل نمود وقتی بند موصولی غیرتحدیدی تحت
فرآیند دستوریشدگی از سطح دستور معترضه ،در قالب موصولی تحدیدی به سطح دستور جمله انتقال یافت ،اگرچه
ویژگیهای ساختاری و معنایی دستور جمله را پذیرفت اما با توجه به خصوصیت پایداری عناصر دستوری شده ،سیالیت
ساختاری را به عنوان یک ویژگی باقیمانده از منشأ درزمانیاش حفظ کرد .با توجه به این مباحث روشن است که این
دستور معترضه و ماهیت معترضهگی است که امکان ساختاری جابجایی را برای گونههای موصولی تحدیدی و
غیرتحدیدی فراهم میسازد .در واقع ،نقش انطباقی دستور بدین شکل گویشور زبانی را به ابزار دستوری مناسب مجهز
میسازد تا برای ایجاد تقابل نقشی یا پردازش آسانتر واحدهای سنگین دستوری از آن بهره گیرد.

hypotaxis
persistence
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 .3.3محدودیتهای جابجایی
اگرچه عناصر معترضه به لحاظ جایگاه ساختاری نسبتاً آزاد هستند ،اما هر مقوله از واحدها یا ساختهای معترضه
محدودیتهای خود را دارند (اسپینال ،1991پیتنر ،1995 39دهی  ،2014کلتن بوک و دیگران  .)7 - 864 :2011به
طور مثال ،در زیر بخش  .1 .3به طور گذرا اشاره شد که بندهای موصولی غیرتحدیدی بر خالف بسیاری از دیگر
واحدهای معترضه مانند عناصر تأمل پسینی در ابتدای بند و پیش از هسته اسمی قرار نمیگیرند .حتی بعضی از عناصر
معترضه به طور عمده در درون پارهگفت به یک جایگاه محدود شدهاند.
بعضی از پژوهشگران مانند (کاوالوا149 :2007 40ـ  )52برای توضیح این تفاوتها تمایزی را میان معترضههای
لنگردار 41و معترضههای سیال یا آزاد 42مطرح میکنند .در بخش  2اشاره شد که چهارچوب دستور کالم نیز چنین
تمایزی را به نوع دیگر برای مطالعه جایگاه ساختاری این عناصر در نظر میگیرد .در ارتباط با لنگر چهار نوع ساخت
متمایز میشود که هر کدام دارای محدودیتهای جایگاهی خاص خود را دارند .این ساختها زبانی عبارتند از:
الف .واحدهای معترضه سازهوابسته
ب .واحدهای معترضه پارهگفتوابسته
پ .واحدهای معترضه وابسته به بافت همراه با میزبان
ج .واحدهای معترضه وابسته به بافت بدون میزبان
بحث جایگاه ساختاری در ارتباط با تمامی این مقولهها مطرح میشود به جز نوع وابسته به بافت بدون میزبان؛ از آنجایی
که این واحدها فاقد پاره گفت میزبان هستند ،لذا راهبردهای جایگاه ساختاری در مقایسه با دیگر انواع معترضه ،برای
این واحدها موضوعیت ندارد .با توجه به اینکه واحدهای مورد بحث این نوشتار یعنی بندهای موصولی از واحدهای
سازه وابسته هستند ،در ادامه بحث بیشتر بر محدودیتهای این عناصر توجه میشود و تنها به صورت گذرا به دیگر
واحدها نیز اشاره میشود.
واحدهای سازهوابسته دارای مشارکت نقشیـشناختی با یک سازه خاص از یک پارهگفت در یک بافت وسیع
از یک مختصه موقعیت کالم میباشد (کلتنبوک  .)2008به عبارت سادهتر ،واحدهای سازهوابسته اطالعاتی را ارائه
میکند که به طور مستقیم مرتبط با معنی یک سازه خاص از یک پارهگفت میباشد مانند ( .)14-18در این نمونهها
واحد معترضه با خط پررنگ و عنصر لنگر به شکل مورب و سیاه نشان داده میشوند.
( )14دیروز با اکبر رفتیم کوه ،خیلی آدم باحالیه
( )15برادرم ،فریدون این وام را درست کرد
( )16این آداب را ما از علی بن ابیطالب ،که هیچ گاه تسلیم ناحق نشد آموختیم
( )17ما در این برنامه به مسئله ،به نظرم ،بسیار داغ این روزها یعنی انتخابات میپردازیم
( )18حیف از اون وقتی که ما برای این فیلم مثالً حرفهای گذاشتیم
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واحدهای سازه وابسته به دو زیر مقوله تقسیم میشوند .واحدهای سازه وابسته پیشنگر 43که به سازه پیش از خود
ارجاع میدهند مانند ( )14-16و واحدهای سازه وابسته پسنگر 44که به سازه پس از خود اشاره میکنند (.)17-18
گوینده میتواند از امکانات معترضههای آنی ،ساختمند و قالبی در تولید واحدهای سازه وابسته استفاده کند .نمونه
( )14موردی از معترضه آنی ،نمونه ( )18نیز موردی از معترضه قالبی هستند .گروههای بدلی ( ،)15بندهای موصولی
غیرتحدیدی ( )16و معترضههای عطفی 45از معترضههای ساختمند میباشند .این واحدهای ساختمند به طور معمول
حاوی یک عنصر ارجاعیاند که به لنگر ـ اغلب گروه اسمی ـ در ساخت میزبان ارجاع میدهند (.)19
( )19پدرم بزرگم که زحمت تمدید بیمهاش هم به دوش شما افتاد ،هنوز ترخیص نشده.
البته زمانی که رابطه ارجاعی بین لنگر و واحد معترضه استنباط میشود ،حضور عنصر ارجاعی ضروری نیست (.)16
بایست توجه داشت که در اینجا اصل ارتباط بسیار مهم و کارآ است زیرا گوینده به واسطه آن شنونده را قادر به ایجاد
یک فرضیه منطقی نسبت به این موضوع میسازد که واحد معترضه به نوعی با محتوای پارهگفت مرتبط است .به طور
مثال ،در نمونه ( )17از آنجایی که ایجاد یک رابطه منطقی بین واحد سازه وابسته "به نظرم" و سازه میزبان "بسیار
داغ این روزها" توسط شنونده امکان درک و تعبیر آن را فراهم نموده ،پارهگفتی پذیرفته میباشد .اما در نمونه ()20
چون پارهگفت میزبان فاقد هرگونه سازهای به عنوان لنگر منطقی برای واحد معترضه میباشد ،خوش ساخت به نظر
نمیرسد.
( * )20ما در این برنامه به مسئله ،به نظرم ،انتخابات میپردازیم
لنگر یک واحد سازه وابسته اغلب یک گروه اسمی در پارهگفت میزبان میباشد .اما گاهی دیگر سازهها مانند بندهای
پیرو ،و یا مقولههای واژگانی مانند افعال ،افعال کمکی ،قیود و صفات میتوانند به عنوان لنگر نیز برای این سازهها عمل
کنند .در نمونه ( )18واحد صفت "حرفهای" به عنوان لنگر برای معترضه "مثالً" ظاهر شده است.
در نمونههای ( )14-18مشاهده میشود که واحدهای سازه وابسته به لحاظ جایگاه ساختاری به مجاورت با
لنگر خود محدود شدهاند یعنی یا بالفاصله پیش و یا پس از سازه میزبان که به عنوان لنگر آن واحد نقش ایفاء میکند،
قرار میگیرد .معترضه های ساختمند به ویژه بندهای غیرتحدیدی در صورت حفظ الگوی ساختاری خود پیشنگر
هستند یعنی به طور معمول پس از اسم لنگر قرار میگیرند .46اموندز ( ،)1979اسپینال ( )753 :1991معتقدند که
بندهای موصولی غیرتحدیدی برخالف بندهای تحدیدی بایست بالفاصله پس از سازه لنگر قرار گیرند .اما همانطور که
در مباحث پیشین اشاره شد ،در زبان فارسی بندهای غیرتحدیدی هم بالفاصله پس از لنگر یا اسم هسته قرار میگیرند
مانند (9الف) و هم میتوانند از مجاورت آن خارج شده و در انتهای بند قرار گیرند (9ب) .نمونه ( )21نیز نشان میدهد
در مواردی بیش از یک بند میان لنگر و بند غیرتحدیدی فاصله ایجاد میشود.
( )21ناگهان از میان حاضران بچهای فریاد زد که پادشاه لخت است که واقعاً شجاع و با جرأت بود
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 46این قضیه در مورد دیگر انواع معترضه ساختمند نیز صادق است .از جمله واحدهای سازه محور بدل و گروههای بدلی هستند که عموماً
پس از لنگر قرار می گیرند .اما همیشه اینگونه نیست بلکه توصیفگرهای که همچون بندهای تفسیری عمل می کنند میتوانند پیش از
لنگر نیز قرار گیرد .معترضههای اسمی بایست در مجاورت گروه اسمی قرار گیرند .یا اینکه سواالت تهجملهای /ضمیمه ای پیش از لنگر قرار
نمی گیرند .حتی در ترتیب نشانگرهای کالمی ،نشانگرهای توجه مانند اصوات پیش از نشانگرهای جهت مانند معترضه مفهومی قرار میگیرد.
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تنها محدودیت بند غیرتحدیدی ( )22و تحدیدی )23( 47در زبان فارسی امروز این است که در صورت حفظ الگوی
ساختاری پیش از لنگر قرار نمیگیرند .به عبارت کلیتر ،بندهای موصولی در فارسی پسنگر نیستند.
( )22الف .ناگهان از میان حاضران بچهای که واقعاً شجاع و با جرأت بود فریاد زد که پادشاه لخت است
ب * .ناگهان از میان حاضران که واقعاً شجاع و با جرأت بود بچهای فریاد زد که پادشاه لخت است
( )23الف .مردی که امروز تو همایش کنارت نشسته بود ،برادر من بود
ب* .که امروز تو همایش کنارت نشسته بود ،مردی برادر من بود
گرینوبل )1967 :2004( 48در توضیح محدودیت واحدهای سازه وابسته بیان میکند چون این واحدها نقش تشریح،
توضیح ،تفصیل ،توصیف و مشخص نمودن یک ماهیت را در پارهگفت میزبان دارند ،لذا انتظار میرود پس از آن ماهیت
قرار گیرند .به تعبیر دیگر ،از آنجایی که واحدهای سازه وابسته سازهای از پارهگفت میزبان را به عنوان لنگر و دامنه
خود انتخاب می کنند ،به علت نیاز به همجواری با سازه لنگر در مقایسه با دیگر واحدهای معترضه به طور معمول ثبات
بیشتری را به لحاظ جایگاه ساختاری نشان می دهند .اما بایست توجه داشت که لزوماً اینگونه نیست و بسیاری از این
نوع واحدهای معترضه ممکن است پیش از لنگر خود نیز قرار گیرند مانند (.)24
( )24الف .راستی یادت باشه فردا به ه ه ه  ، ...اسم خیلی جالبی هم داره ،ها آقای هُمَسی بگی شبکه رو
راه اندازی کنه.
ب .میخوام برم به این ،خوش ندارم اسمش رو بیارم ،پسره یغور بگم ماشینش رو از در مغازه ما ورداره
پ .رضا جان چند لحظه اون هههه  ...چی بهش میگن ههه  ...اسم قشنگی داره ،ها خودنویست رو بده
هاینه و دیگران (زیرچاپ) نیز در این زمینه با ارائه نمونههای مانند ( )25-26بیان میکنند که اگرچه لنگر در اغلب
موارد پیش از واحد معترضه قرار میگیرد ،اما همیشه به این صورت نیست .جابجایی عنصر مورد نظر در نمونه ( )25از
حالت پیشنگر به واحد سازه وابسته پسنگر منجر به پارهگفتی غیرقابل قبول نمیشود (.)26
(25) I saw that Bob, just married, was booking a flight to Brazil
(26) I saw that, just married, Bob was booking a flight to Brazil

از طرف دیگر ،جایگاه واحدهای سازهوابسته میتواند بین واژهها و یا بین یک واژه (هسته اسمی) و حرف تعریف آن
واقع شود و این واحدها تنها در درون یک واژه قرار نمیگیرند (دهه2 :2014 49ـ11؛ کلتن بوک  .)2008در نمونه
(24پ) واحد معترضه "اسم قشنگی داره" میان حرف تعریف "اون" و هسته اسمی (لنگر) "خودنویس" واقع شده
است .بنابراین ،اگرچه معترضهها اغلب در مرز سازههای لنگر قرار میگیرند اما گاهی میتوانند در درون سازههای یک
گروه نیز قرار بگیرند.
در مقابل ،واحدهای پارهگفتوابسته که کل یا بخش بزرگی از سازه میزبان را به عنوان لنگر خود انتخاب
میکند ،برخالف واحدهای سازهمحور ،درجه باالیی از آزادی در جایگاه ساختاری را نشان میدهند و عمالً میتوانند در
هر جایی حتی در میان واژههای پارهگفتمیزبان نیز درج شوند .اسپینال ( )752 :1991معتقد است که تنها یک
محدودیت عمده در واحدهای پارهگفتمحور وجود دارد و آن اینکه این واحدها میان حرف تعریف و هسته اسمی ظاهر
 47بایست توجه داشت در زبانهای دیگر ممکن است بند تحدیدی پسنگر وجود داشته باشد .حتی در فارسی باستان نیز موارد معدودی از
حضور بند موصولی پیش از لنگر مشاهده شده است (آزموده و دیگران ،در دست تهیه).
48
Grenoble
49
Dehe
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نمیشوند .بنابراین ،با توجه به اینکه این واحدها با کل پارهگفت رابطه نقشی-شناختی دارند ،لذا میتواند در هر جای
پارهگفت ظاهر شود و محدودیتهای واحدهای سازهوابسته را نداشته باشند .عناصر گزارشی ،تفسیری ،تأمل پسینی
نمونههای از واحدهای پاره گفت وابسته هستند .نمونه ( )10در زیربخش پیشین موردی از عنصر تأمل پسینی است
که طی آن واحد "به نظرم" در جایگاههای مختلف پارهگفت قرار میگیرد .واحدهای بافت وابسته به همراه میزبان نیز
به لحاظ جایگاه ساختاری همچون واحدهای پارهگفت وابسته عمل میکنند و در جایگاههای مختلف پارهگفت میزبان
حتی میان واژهها ظاهر میشوند .اسپینال (همانجا) بیان میکند که تنها یک محدودیت برای واحدهای بافتوابسته
وجود دارد اینکه تنها میان حرف تعریف و هسته اسمی ظاهر نمیشوند.
به طور خالصه ،بررسی فوق تا حدودی توصیفی از محدودیتهای جایگاه ساختاری عناصر معترضه نشان
میدهد .واحدهای معترضه سازه وابسته به لحاظ جایگاه ساختاری محدوداند و انتظار میرود در مجاورت لنگر خود
ظاهر شوند اگرچه لزوماً اینگونه نیست؛ واحدهای پارهگفت وابسته و بافت وابسته نیز میتوانند به طور عملی در هر
جای پارهگفت ،در میان مقولههای گروهی مانند گروه اسمی یا گروه فعلی ،بین واژهها و ادات قرار گیرند .تنها محدودیت
درون گروهی آنها این است که میان هسته اسمی و حرف تعریف قرار نمیگیرند ،در صورتی که این جایگاه به طور
عام به واحدهای سازه وابسته اختصاص یافته است .اما جایگاهی که به طور کل برای هریک از واحدهای معترضه
غیرمجاز است ،درون یک واژه است.
تحقیقات انجام شده نشان میدهند اگرچه جایگاه عناصر معترضه نسبتاً آزاد است ،اما جایگاه عناصر معترضه
را نه نحو بلکه کاربردشناسی کالم و بیش از هر چیز تعامل معنایی میان واحد معترضه ،لنگرگاهاش و موقعیت کالم
است که محدود میکند .به تعبیر دیگر ،جایگاه آنها توسط نقش کالمی تعیین شود .به طور کل ،بایست در نظر داشت
که جایگاه و نقش رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند .از یک طرف ،جایگاه عناصر معترضه روابط معنایی  -کاربردشناختی
(پیتنر ،1995کلتن بوک  ،)248 :2010 ،2007ساخت اطالعی (روشتا1998 50؛ دهی و کاوالوا  )301 :2006یا ساخت
ارجاعی (نولز )5-394 :1980 51را در درون یک پاره گفت تحت تأثیر قرار میدهد .از طرف دیگر ،جایگاه همچنین
می تواند نقش و آهنگ عناصر معترضه را تحت تأثیر قرار دهد .به طور مثال ،روشتا ( )101-102 :1998بر این نظر
است که یک معترضه تفسیری ( )I wonderیا قید جمله ( )after allوقتی که در پایان یک پارهگفت قرار میگیرد،
بیشتر به عنوان واحدی اصالحی یا تأمل پسینی تعبیر میشود .گرینوبل ( )7-1966 :2004نیز نشان میدهد که جایگاه
معترضه ها در بند میزبان ممکن است دامنه معنایی و تعبیر عنصر معترضه را تحت تأثیر قرار دهد .البته این موضوعی
است که نیازمند بررسی در پژوهش دیگری میباشد.
 .4جمعبندی و نتیجهگیری
جابجایی بندهای موصولی به عنوان موردی از سیالیت ساختاری مورد بحث قرار گرفت .اشاره شد که طی این پدیده
زبانی ،بندهای موصولی از مجاورت هسته اسمی خارج شده و در انتهای بند اصلی قرار میگیرند .همانطور که نشان
داده شد جابجایی یا سیالیت ساختاری ویژگی عام بندهای موصولی است .یعنی بر خالف نظر بعضی از پژوهشگران
پدیده جابجایی تنها محدود به گونه تحدیدی نیست بلکه در ساختهای غیرتحدیدی نیز روی میدهد .بحث شد که
انگیزههای نقشی مانند ایجاد تقابل و فراهمکردن پردازش آسان از پیامدهای ثانوی ساز و کار جابجایی میباشند ،لذا
مسأله اصلی این است که ساز و کار ایجاد چنین امکان ساختاری چیست.
Rouchota
Knowles
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با توجه به رویکرد دستور کالم استدالل شد که جابجایی بندهای موصولی به ماهیت دستوری آنها برمیگردد.
دستور کالم واحدهای زبانی یک عمل کالمی را در دو حوزه دستور جمله و معترضه طبقهبندی میکند و تصریح
میکند که واحدهای این دو حوزه به لحاظ نقشی و معنایی ،نحوی و آوایی رفتار زبانی متفاوتی را از خود بروز میدهند
و از آنجایی که سطح معترضه مبتنی بر موقعیت کالم است ،تابع الزامات ساختاری و معنایی دستور جمله نیست .لذا
عدم پایبندی به الزامات ساختاری منجر به بروز ویژگیهای زبانی متفاوتی از جمله سیالیت ساختاری در سطح معترضه
گردیده است .بالطبع ،بندهای موصولی غیرتحدیدی به عنوان عناصری که از سطح معترضه برای ایفای نقش سازما
ندهی متن و تعامل گوینده ـ شنونده در یک عمل کالمی درج میشوند ،همچون دیگر عناصر معترضه از سیالیت
ساختاری برخوردار هستند .در رابطه با بند تحدیدی نیز ویژگی جابجایی به ساخت منشأ آنها بر میگردد .در این
رابطه نیز بحث شد با توجه به اینکه بندهای تحدیدی امروز همانند بسیاری از دیگر زبانها منشأ در بندهای غیرتحدیدی
دارند ،لذا میتوان گفت وقتی بند موصولی غیرتحدیدی تحت فرآیند دستوریشدگی از سطح دستور معترضه ،در قالب
موصولی تحدیدی به سطح دستور جمله انتقال یافت ،اگرچه ویژگیهای ساختاری و معنایی دستور جمله را پذیرفت
اما با توجه به خصوصیت پایداری عناصر دستوری شده ،سیالیت ساختاری را به عنوان یک ویژگی باقیمانده از منشأ
درزمانیاش حفظ کرد.
در پایان نیز اشاره شد اگرچه سیالیت ساختاری یکی از ویژگیهای بارز عناصر معترضه است اما محدودیتهای
نیز در این رابطه وجود دارد .با معرفی یک مقوله ردهشناسی از واحدهای معترضه نشان داده شد که واحدهای سازه-
وابسته همانند دیگر معترضهها اغلب در مرزهای سازه لنگر قرار میگیرند با این وجود گاهی نیز ممکن است در درون
سازههای یک گروه از جمله بین واژهها یا بین یک واژه و حرف تعریف آن واقع شوند .با این وجود ،واحدهای سازهوابسته
در زبان فارسی همانند دیگر زبانها به لحاظ جایگاه ساختاری محدوداند و انتظار میرود در مجاورت لنگر خود ظاهر
شوند یعنی یا بالفاصله پیش و یا پس از سازه میزبان که به عنوان لنگر آن واحد نقش ایفاء میکند ،قرار گیرند اما
نشان داده شد که لزوماً اینگونه نیست .واحدهای پارهگفتوابسته و بافتوابسته نیز میتوانند به طور عملی در هر جای
پارهگفت ،در میان مقولههای گروهی مانند گروه اسمی یا گروه فعلی ،بین واژهها و ادات قرار گیرند و تنها محدودیت
درون گروهی آنها این است که میان هسته اسمی و حرف تعریف قرار نمیگیرند ،در صورتی که این جایگاه به طور
عام برای واحدهای سازه وابسته بالمانع میباشد .اما جایگاه غیرمجاز برای هر یک از این مقولههای معترضه درون واژه
است.
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