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Abstract
According to Heine (2013), the main function of
discourse markers is to relate our speech and the
situation of discourse (i.e. the speaker-hearer
interaction), to explain the speaker’s ideas, and
organize the text. They are syntactically
independent from the syntactic environment of the
sentence. Since these markers, as particular tools of
language usage and transferring messages, have a
significant role in social communication, they
make a part of sociolinguistic studies. This paper
focuses on a group of Persian discourse markers
which have mostly a fixed and certain syntactic
structure (such as “The truth is that…”). We call
these expressions “Disclosure” discourse markers
due to their function in preparing the process of
conversation and the addressee for revealing the
truths. The research data were gathered from
today’s Persian written texts and also Persian
speakers speech. The theoretical framework
consists of cognitive grammar and Aijmer’s (2007)
grammaticalization models. Data analysis indicates
that disclosure discourse markers represent a
grammaticalized picture of the matrix clause in
Persian because they no more carry the main
concept of the sentence. This picture reinforces the
necessity of reviewing the syntactic concepts of the
matrix and subordinate clauses by considering the
presence of discoursal elements in the sentence.
Key Words: Persian Disclosure Discourse marker, matrix
clause, grammaticalization, Discourse Analysis.
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چکیده
) نقش اصلی گفتماننماها را برقراری ارتباط میان گفتار0101( هاینه
 بیان عقاید، یعنی تعامل میان گوینده و شنونده،و موقعیت گفتمان
 این عناصر به لحاظ ساخت نحوی.گوینده و سازماندهی متن میداند
، از آنجا که واحدهای مذکور.مستقل از محیط نحوی جمله هستند
 در ارتباطات،بهعنوان ابزارهای ویژة کاربرد زبان و انتقال مؤثرتر پیام
 بخشی از مطالعات،اجتماعی نقش برجستهای بر عهده دارند
 در این مختصر به بررسی.زبانشناسی اجتماعی را تشکیل میدهند
دستهای از گفتماننماها در فارسی میپردازیم که نقش و تا حدود
زیادی ساخت نحوی ثابت و مشخصی دارند (مانند «حقیقت این است
 این عبارات را بهخاطر نقش آنها در آماده¬سازی روند گفتگو.)»... که
» گفتماننماهای «افشا،و شخص مخاطب برای افشای حقایق
 دادههای پژوهش از میان متون مکتوب فارسی امروز و نیز.نامیدهایم
 مبنای نظری پژوهش دو.گفتار فارسیزبانان گردآوری شدهاست
 تحلیل.) است0111( انگارة دستورشناختی و دستوریشدگی اِیجمر
دادهها نشان میدهد که گفتماننماهای افشا در زبان فارسی تصویری
دستوریشده از بند پایه را به نمایش میگذارند چراکه دیگر حامل
 تصویر حاصل لزوم بازنگری در مفاهیم.مفهوم اصلی جمله نیستند
نحوی بند پایه و بند پیرو را از رهگذر حضور عناصر گفتمانی در جمله
.تقویت میکند
، بند پایه، دستوریشدگی، افشا، گفتماننمای فارسی:واژهها
 کليد
.تحلیل گفتمان
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گفتماننماهاای «افشاا» در فارسای :نقاش و سااختار

مقدمه
0

گفتمان نماها عناصری وابسته به جریان متن و گفتمـان هسـتند کـه
معنی لغتنامهای مشخص ،ارجاعی و یا حتی معانی گزارهای و وابسته
به شرایط صدق را حمل نمیکنند ،بلکه مفهومی را به گفتمان اضـافه
میکنند که به طور مشـخص از سـوی اصـول کاربردشناسـی تعیـین
میشود و به عنوان ابزار «مـتنسـاز» در سـطح گفتمـان ،در خـدمت
رمزگذاری اندیشهها و ارزیابیهای ذهنیشدة گوینده قـرار مـیگیرنـد
1
(لوینسون .)0391 ،0در این مختصر بـه سـاختی ویـژه و قـائمبـهذات
میپردازیم که در زبان فارسی امروز نقش گفتمانی دارد .ساخت مذکور
را گفتماننمای «افشا »4نامیدهایم .این نام گذاری به این خـاطر اسـت
که عناصر مذکور ،مخاطب را به افشای حقیقتی دعوت میکنند که در
بند بعدی جمله بیان میگردد .عبارتهای «حقیقت این است کـه،»...
«واقعیت این است که« ،».....مشکل اینجاست که « ،»....شگفت این
که ،»....همگی در زمرة گفتمـاننماهـای «افشـا» در فارسـی قلمـداد
میشوند .در این مختصر میکوشیم تا با بررسی ساختهای مذکور به
هدف اصلی پژوهش دست یابیم که عبارت است از ارائۀ جایگاه و نیـز
الگوی مناسب برای تحلیل نقشی /نحوی این دسته از گفتماننماها در
5
ساخت جمـالت زبـان فارسـی .در ایـن پـژوهش از رویکـرد ایجمـر
( )0111درتحلیل ساختهای مشابه در زبان انگلیسی پیروی میکنیم.
1
این رویکرد بر مبنـای دو انگـارة دستورشـناختی 6ودسـتوریشـدگی
استوار است .در این راستا ،پژوهش حاضـر از متـون مکتـوب فارسـی
امروز ،گفتار فارسی زبانان و همچنین مطالب مکتوب در تارنماهـا بـه
عنوان داده بهره جستهاست .به همین منظور تعداد  00هـزار جملـه از
کتاب «ساختار و تأویل متن» اثر بابـک احمـدی ( )0191و  6هـزار و
 411جمله از کتاب «سه کتاب» اثر زویا پیرزاد ( )0199بررسی شده و
نمونههای مناسب آنها استخراج شدند.
ساختار مقاله در ادامه به شرح زیر است .در قسمت دوم مقالـه
به ساخت قائم به ذات گفتمان نماهای افشا» می پردازیم .بخش سوم
مقاله به ارائۀ الگویی واحد بر اساس پهنـه بنـدی 9سـاخت هـا ،بـه
منظور تحلیل ساخت های مـذکور اختصـاص مـی یابـد .در بخـش
چهارم ،روند دستوری شدگی گفتمان نماهای «افشا» مورد واکـاوی
قرار می گیرد و در بخش پنجم ،نتایج و یافته هـای پـژوهش ارائـه
خواهند شد.

1. discourse markers
2. Levinson
3. substantive
4. disclosure
5. Aijmer
6. cognitive grammar
7. grammaticalization
8. fielding

قائمبهذات
گفتماننماهای «افشا» از نظر نقشی که در گفتمان به عهده دارند ،شـامل
عناصری میشوند که جریان گفتگو و نیز مخاطب یـا مخـاطبین را بـرای
بیان و افشای موضوع یا حقیتی جدید آماده میکنند .این عناصر ،همچـون
دیگر عناصر گفتمانی ،اطالعات گزارهای ندارنـد و در صـورت حـذف ،بـه
ساختار معنایی و گزارهای جمله ،لطمهای وارد نمـیکننـد .فریـزر:0399( 3
 )00بر این باور اسـت کـه غیبـت گفتمـاننماهـا ،هـیچ جملـهای را غیـر
دستوری و یا دارای معنای غیرقابل درک و غامض نمیکند ،با وجـود ایـن
باید گفت که حضور این واحدهای زبانی ،کلیدی قدرتمنـد بـرای ورود بـه
اندیشۀ گوینده در رابطه با گفتار فعلی و گفتار پیشین است .اعطـای عنـوان
گفتماننمای «افشا» به این دسته از عناصر در هیچ یـک از منـابع پیشـین
صورت نگرفته و در این پژوهش بـرای نخسـتین بـار ،ایـن عنـوان بـرای
نامیدن ساختهایی از قبیل « حقیقت این است که« ،»...واقعیت این است
که »...و جز آن بهکار رفتهاست .نکته جالب این است کـه نجفـی (:0119
 )435عبارتی را توضیح میدهد که بـرای نخسـتین بـار در کتـاب «نـون
والقلم» اثر جالل آل احمد (منتشر شده بـه سـال  )0141بـه کـار رفتـه و
دارای کارکرد گفتماننمای «افشا» است .این عبارت «حقش را بخـواهی»
است .نجفی ( )435 :0119معتقد است این عبارت معادل عبارت «حقیقـت
آن است که  »...بوده و مثالی که از کتاب نون والقلم (ص  )01ذکـر کـرده
چنین است « :حقش را بخواهید ،خدا پدر ریش سفیدهای محل را بیـامرزد
که اگر دیر جنبیده بودند کار از کار گذشته بود ».احتماالً این جملـه را بایـد
نخستین کاربرد «گفتماننمای افشا» در زبان فارسی دانست.
باری ،مثالهای ( )0و ( )0بـه وضـوح نشـان مـیدهنـد کـه سـاخت
«واقعیت این است که »...تنها افشاگر و معرفـی کننـدة موضـوعی جدیـد
است و خود در معماری گزارهای جمله تأثیری ندارد .از این رو بـه سـهولت
قابل حذف است:
01

 )0واقعیت اینه که خورشید دور ما میگرده.
 )0واقعیت این است که ما به تماشای زمان نشستهایم.
بیبر 00و دیگران ( )0111 :0333در بررسـی عبـارت the fact is

 thatدر زبان انگلیسی ،بـر ایـن باورنـد کـه سـاخت مـذکور عنصـری
گفتمانی است که به منظور «پرتاب سخن و پیام اصلی» به نقطـۀ آغـاز
گفتگو از سوی گوینده به کار گرفته میشود و ،از این رهگذر ،موضوع و
یا سخنی جدید را رمزگذاری مـیکنـد .اِیجمـر ( )11 :0111بـا واکـاوی
9. Fraser

 .01عنوان نمایشنامه ،نویسنده حسن برزگر ،کارگردان سیامک احصایی
11. Bieber
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فاعل +صفت مفعولی +قعل شدن پیروی میکند ،ساختی طرحـوارهای
است که میتواند عناصر متفاوت و متغیر داشته باشد ،یعنی میتواند در
جایگاه فاعل و صفت مفعـولی و حتـی فعـل «شـدن» از سـازههـای
گوناگون استفاده کند.
در این پژوهش برآنیم تا به دلیل محدودیت فضـا ،دادههـا را تنهـا بـه
چند ساخت محدود کنیم ،اما قویـاً بـاور داریـم کـه مقولـۀ گفتمـاننمـای
«افشا» ،مقولهای است که از نظر صوری میتواند ساختهـای متعـددی را
در بر بگیرد .مثالهای ( )1و ( )4نمونههایی از این ساخت را در فارسـی بـه
نمایش میگذارند:

دقیق این ساخت و ساختهای دیگـری کـه از نظـر نقـش و تـا حـدود
زیادی الگوی نحـویشـان شـبیه آن هسـتند ،از جملـه the truth is
 ،that, the thing is that, the trouble is thatمـیگویـد کـه
ساختهای مزبور نقشنماهای گفتمانی هستند که در یـک مـذاکره ،بـا
ص مخاطـب در آغـاز گفتگـو تعـاملی برقـرار
ش رو و یـا شـخ ِ
ن پی ِ
سخ ِ
میکنند .به اعتقاد ایجمر ( ،)11 :0111که به پیروی از انگـارة شـناختی
«با همآیی» 0ساختهای مذکور را در زبان انگلیسی تحلیل کردهاسـت،
اگرچه الگوی کلی این ساخت میتواند ساختهای متنوعی را در برگیرد،
اما از آنجا که تمام این عبارات ویژگی نقشی مشترکی مبنی بر «افشای
حقیقت و یا موضوعی جدید و بازگو نشـده» دارنـد ،مـیتواننـد در یـک
مقولۀ نقشی/معنایی واحد طبقهبندی شوند .بی شک وجود پیکرة وسیعی
از دادهها میتواند در کشف تعداد بیشتری از این ساختهـای هـمنقـش
مفید باشد.
بــر اســاس معــانی بازنمــایی شــده در رونــد گفتمــان در فارســی،
گفتماننماهای «افشا» در فارسی را مـیتـوان سـاختهـایی از قبیـل
«حقیقت این است که « ،»...واقعیت این است که« ،»...مشکل اینجـا
است که« ،»....شگفت اینکه« ،»..موضوع این است کـه »...و جـز آن
دانســت .نکتــۀ جــالبی کــه ایــن دســته از گفتمــاننماهــا را از دیگــر
گفتمان نماها متمایز میسازد این است که این دسته از عبارات ساخت
نحوی تقریباً مشخص و ثابتی دارند .این ساخت یک جمله است ،یعنی
ساختی نحوی است که نقشی گفتمانی را بازنمایی میکنـد .بـه بیـان
دیگر ،در رمزگذاری مفهوم «افشا» ،ساختی نحوی به واحدی یکپارچه
در بازنمایی مفاهیم خـارج از گـزاره و واقـع در مـتن روابـط گفتمـانی
تبدیل شده است .این یعنی حرکتی از نحـو بـه سـمت سـازماندهـی
گفتمان صورت گرفته است.
در این مختصر از دیدگاه و اصطالحشناسـی رویکـرد شـناختی در
تعیین «متغیر بودن» یا «طرحـوارهای بـودن» 0و «ثابـت بـودن» یـا
«قائمبهذات بودن» 1سازههای تشکیل دهندة ساختهـای مـورد نظـر
استفاده شد است .به بیان دیگر ،یک الگـوی ثابـت نحـوی کـه تمـام
سازهها در آن ثابت و غیر قابل تغییرند (مانند ضربالمثلهـا) ،سـاخت
قائم به ذات و الگوهای متغیر نحـوی کـه سـازههـا در آن قابـل تغییـر
هســتند (ماننــد انــواع جمــالت معلــوم ،مجهــول و جــز آن) ســاخت
طرحوارهای نامیده میشوند .برای مثال ،ضربالمثل هرکه بامش بیش
برفش بیشتر یک ساخت کامالً قائمبهذات اسـت ،چـون هـیچ یـک از
سازههای آن قابل تغییر نیستند و نمیتوان گفت :هرکه سقفش بـیش
بارانش بیشتر .از سوی دیگر جملۀ مجهول در فارسـی کـه از الگـوی:

همانطور که پیشتر اشاره شد ،گفتماننماهای «افشا» از یـک هسـتۀ
اسمی با ویژگی معنای انتزاعی ،مانند حقیقت ،واقعیـت ،مشـکل و جـز آن
تشکیل شدهاند .اشمید )4 :0111( 4هستههای اسمی به کـار رفتـه در ایـن
ساخت را «اسمهای پوستهای» 5مینامد .وی بر این باور است که اسـامی
پوستهای مانند «عنوان» برای محتوای پیغامی هستند که پـس از آنهـا در
جمله ظاهر میشود .این اسامی پوستههایی مفهومی را در سطح محتـوای
پیغام اصلی پدید میآورند و بدین ترتیب تمام توجه را به سـمت بنـد پیـرو
جلب میکنند.
ایجمر ( )10 :0111برای نخستین بـار بـه معرفـی the fact is
ʼ thatحقیقت این است که ʻو ساختهای مشابه دیگر از قبیل the
 ،truth is that, the trouble is that, the thing is thatبه
عنوان عامل گفتمانی در زبان انگلیسی میپردازد و بر این بـاور اسـت
که ساختهای مذکور از گشتالت یا یکپارچگی نحوی برخوردارنـد؛ بـا
وجود این ،عنوان مشخصی برای نامگذاری این دسته از گفتماننماهـا
پیشنهاد نمیکند؛ تنها میکوشد با معرفی این عناصر ارتباط مسـتحکم
و زیربنایی میان حوزة نحو وحوزة گفتمان را به نمایش درآورد ونشـان
دهد همانطور که واحدهای نحوی میتوانند کارکردی گفتمانی کسب
کنند ،در همان حال همین واحدها که به خدمت گفتمان در آمـدهانـد،
می توانند ساختار جدیدی از نحو به دست دهند .در ادامـه بـه بررسـی
الگوی نحوی جدیدی مـیپـردازیم کـه تحـت تـأثیر ایـن واحـدهای
گفتمانی پدید میآید.

1. collocation framework
2. schematicity
3. substantivity

4. Schmid
5. shell nouns

 )1شگفت اینجاست که پدر زوسیما ،مراد آلیوشا ،از برادر بیمارش (کـه
در کودکی درگذشته است) خاطرهای مشابه دارد (احمدی.)9 :0191 ،
)4واقعیت این است که برای انسان هیچ چیز هـراسآورتـر از نبـودن
پاسخ نیست (احمدی.)13 :0191 ،
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گفتماننماهای «افشا» :الگوی نحوی جدید
اینپژوهشقصدداردبهپیرویازایجمرر:7002)92الگریییحورییرا
معرفیکندکهبراساسپهنهبندیسرات هراشر ممریگیررد بررایرن

رامیتیانمجمیعهایازپهنرههراداحتر کره
اساس،هرجملۀبیحشان 

عبارتنداز:درآمد،میاحیواحتهایی اینالگییپهنهبندیمیتیاحدبراسراس
هایافزودهشدهبهجمله،ازجملهگفتمانحماها،بهپهنرۀپریشدرآمرد

سازه

تیسعهیابد احگیزۀارائۀاینالگیکهدرآنجایگاهیحورییبررایبرتری
عناصرگفتماحیپیشبینیشردهاسر ،ضوریرپرکراربردگفتمرانحماهرای
«افشا»درزباناس دراینراستا،اعتقادحگارحردگانبررایرناسر کره
همانطیرکهمعنیبرتیازافعالبامرتم هراکامرممریشرید،برتریاز

اسامیحیزبرایت میمیاتخصیصبیشترمعنایتیدحیازبهبندهایپیررو
ارحدکهدرپیایناسامیمیآیند؛اس هاییازقبیم«ضقیقر »،

یامتمید
«واقعی »،«میضیع»،«متئله»،«مش م»وجزآنازایندس اسرامی
هتتند برایناساسبایدگف کهگفتمرانحماهرای«افشرا»درفارسری،
ماحند«ضقیق ایرناسر کره »درمثرال،)5ازحظررسرات صریری
وحویی،واضدیقائ بهذات ثاب )یاحیمهقائ بهذات حیمهثاب )اس ؛بره
عبارتدیگر،همیارهازچارچیبوالگییباه آیی]اسر  ایرن سریم
پیرویمیکند 6

شخصمفردفعم«بیدن»[

)5ضقیق ایناس کهمیشلهپایهگذارمردمشناسیدرفراحتهبریدو
هایزحدگییادمیکرد،یعنری

حگاربیداماازطبیعیترین 
جنبه


هرچندتاریخ
ازغذا،پیشاکوعشق اضمدی،:6930 )722

اینالگیوجایگراهثابر آندرآغرازجملرهمرارابرامجمیعرهایاز
هایقالبیوآمادهتجهیزمیکندکهمیتیاحندصیرتهایحوییِترا

صیرت

ضدودیمتفاوتامامررتب برامیقعیر گفتمرانرابرهحمرایشبگذارحرد 
واقعی ایناس کهگفتمانحمای«ضقیق ایناسر کره »برهلورا 
الگیهایسنتیحوی،بندیپایهاسر کرهپریشازیردبنردپیرروقررار
میگیرد،باوجیداینبایدپذیرف کهاینبنرد،برادرحظررگررفتنِاصرمِ

گزاره،ارتباطمعناییمتتو میبابقیهاجزاءجملهحدارد،یعنریوجریدیرا
فقداناینبندتأثیریدرمعنایکلیجملهوتصیصاًبندپیروحدارد باوجید
اینبایداذعانکرداگرچهضوریرایرنسرات درروحردافرزایشمعنرای
گزارهایبیاهمی اس ،امادرروحردسرازماندهریوشر مبخشریبره

جریانگفتگریواتفراقیکرهمیرانگیینردهوشرنیحدهدرجریراناسر ،
تأثیرگذاراس دراینراستا،سات مذکیرباضویرتیددرجایگاهآغازی
جمله،پهنۀ«پیشدرآمد»7راش ممیدهد «پیشدرآمد»س ییپرترابِ
تماموکمالِتیجهشنیحدهبهپهنههایدیگرجملهاس حقشریکرهایرن
دربیشترشیاهدپژوهشاینجملهدرزمانضالسادهبهکاررفتهاس 

6
2. pre-front field

بخشایفامیکند،فراترازمودودۀدستیرجمله حوی،معنراووا شناسری)
ومرتب باروحدگفتماناس ،چیناینپهنرهشرنیحدهرابررایدریافر 
گردد،مشتاقمیکنرد 

ضقیق ومیضیعیکهدربخشدرآمد9«افشا» 
می
درگفتارروزمرۀفارسیزباحاندیردهمریشریدکرهوقتریسرخنبراایرن
درآمدآغازمیگرددوبایدم ثهمراهمیگردد،شنیحدهبالفاصرله


پیش
بابیانگفتمانحماهاییازقبیمِ:«تُب»ویاپرسرشواژۀ«چری »اشرتیاق
کندکهدربخشهایدیگرر


تیدرابرایشنیدنمیضیعوضقیقتیابرازمی
جملهقرارمیگیرد گفتگرییمثرال)1ایرنشررای رابرهتریبیحشران
میدهد 


)1امیرررضتررین:میرردوحیکیرران،حقیقتت م جتتاجیا ای تت
م ث)
ک
کیان:چی 
2
ش م6چینشپهنههایمختلفیدجملهراحشانمیدهد 


چینشپهنههایمختلفجمله

شکل .1

پهنۀپیشدرآمدکهمیضیعاصلیپژوهشضاضراس ،م احیاسر 
کهبرتیحشاحههایگفتماحیوکاربردشناتتیرادرتیدجایمیدهد این
قاببندی»5کلیجملهرابرعهدهدارحرد،یعنریاطالعراتیرادر
حشاحهها« 

تصیصشییۀبازحماییوارتباطگزارههابای دیگردراتتیارمخاطبقررار

میدهند مثالًاینکهگییندهدرضالافشاوبازگیییضقیقتیاسر کرهدر

بندبعدیبیانمیگررددوجرزآن) بنرابراین،مریتریانگفر کرهپهنرۀ

1
«پیشدرآمد»،حقش«ارتباطی» دارد،هماحندحقشیکه«ضروفرب »در
زبانهابرعهردهمریگیرحردودوبنردمختلرفومجرزارادریردقراب،

درآمدکهگفتمانحماهرای«افشرا»را

بندیمیکنند عناصرپهنۀپیش


قاب
کهارتباطمیانگزارههرایبیران

دربرمیگیرحد،عالوهبر«حقشارتباطی»


3. front field

پهنۀدرآمدعناصرحهادرادربرمیگیرد،پهنۀمیاحییا middle fieldعناصری

2
از قبیم ضروف اضافه و قیید را در بر می گیرد و پهنۀ احتهایی یا  end fieldدر
فارسیعنصرفعلیرادربرمیگیرد 
5. framing
6. connective
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شــده را از رهگــذر بنــدها برقــرار مــیکننــد ،نقــش فراگفتمــانی 0و
فراکاربردشناختی 0نیز بر عهده دارند .این نقـش ،بـه بازنمـایی روابـط بینـا
شخصی( 1یعنی مفاهیم وجهی ،4ارزیابی کننـده 5و تقویـتکننـده )6اشـاره
دارد .مثالً ،اگر گویندهای نظر شخصیش را در مورد حقیقت یـک موضـوع
در قالب عناصر وجهی (مثالهای  1و  ،)9ارزیابیکننده (مثالهای  3و )01
و تقویت کننده (ساختهای شبه اسنادی :1مثالهای  00و  )00بیان کند:
ساختهای وجهی در گفتار روزمره
 )1واقعیت اینه که رفتارت در شأن موقعیت اجتماعیت نیست.
 )9بهتره بحث رو همین جا تمومش کنیم.
ساختهای ارزیابیکننده
 )3مشکل اینه که اوایل شما خورده به اواخر ما

9

 )01میدونی چیه بدیش اینه که مال خودت نباشی! بـدیش اینـه
که زندگیتو دوست نداشته باشی.3
ساختهای تقویت کننده
)00چیزی رو که میخوام تأکید کنم اینه که تصـویر ذهنـی از
چیزی که میخواهید باید دقیق دقیق باشه.01
 )00چیزی که من میخوام امروز بهتون بگم اینه که ما داریـم
روی دستگاهی کار میکنیم که فکر میکنم این تـوان را داره تـا یـه تغییـر
00
مؤثرتری رو ایجاد کنه
باید اذعان کرد که رمزگذاری ایـن معـانی (ارتبـاطی و بیناشخصـی)،
انگیزة بسیار مستحکمی برای قرار دادن عناصر «گفتمـاننمـای افشـا» در
پهنۀ «پیشدرآمد» است .عناصری که به ظاهر ،بندهای پایه هسـتند ولـی
در واقع هیچ ارتباط نحوی ،گزارهای یا حتی آوایی با بقیۀ جمله یا بندی که
در ادامه میآید ندارنـد .غالبـ ًا بنـدهای پیـرو ،بـه لحـاظ سـاخت موضـوع،
موضوع ِ بندی فعل در بند پایه هستند ،مانند بند پیرو همراه با نشانۀ «که»
که در ( ،)01متمم فعل«دانستن» است.

1. metadiscourtic
2. metapragmatic
3. interpersonal
4. modal
5. evaluative
6. emphatics
7. pseudo-clefts
8. www.hammihan.com/post/12428630
9. halezone.wordpress.com
10. http://zireasemanekhoda.blogsky.com/1389/07/page/3
11. https://www.ted.com/talks/sheila_nirenberg_a_prosthetic_eye_to
_treat_blindness/transcript?language=fa

 )01میدانست که بـا گفـتن کوچـکتـرین درو تـا بنـاگوش سـرخ
میشود (پیرزاد .)009:0199
با وجود این واضح است که در مورد گفتماننماهای «افشا» ،بند پیـرو
را نمیتوان موضوع فعل بند پایه دانسـت .از منظـر شـناختی و نیـز پدیـدة
تصویرگونگی ،00میتوان چنین برداشت کرد که «پوسـتهای» بـودن ایـن
عناصر متنساز بدین معنا است که با حضور آنها ،اسم پوستهای (مانند بـد،
مشکل ،حقیقت و جز آن) این امکان را برای مخاطب فراهم میآورد تـا از
همان آغاز گفتگو بداند و آگاه باشد که چه میخواهد بشـنود .بنـابراین ،بـه
نظر میرسد که پیام اصلی گوینـده از رهگـذر بنـد پیـرو بیـان مـیشـود.
پرسشی که در این جا مطرح میگردد این است کـه ایـن تغییـر نگـاه بـه
شناخت بندهای پیرو از کجا نشـأت مـیگیـرد بایـد پاسـخ داد کـه از دلِ
«کاربرد زبان» .به بیان دیگر ،عناصـر حاضـر در پهنـۀ «پـیشدرآمـد» یـا
عناصر گفتمانی جمله ،عناصری هستند که مـیتـوان از آنهـا بـه عنـوان :
«حملهای کاربردبنیاد 01به تحلیل سـنتی مقولـۀ پیـرو سـازی» یـاد کـرد.
تامپسون )0110( 04این موضوع را ،بـا انـدکی تفـاوت ،در تحلیـل عبـارت
 I thinkمورد واکاوی قرار داده است .شباهتی که میـان تحلیـل عبـارت
 I thimkو تحلیل گفتماننماهای «افشا» وجود دارد این است که آنچـه
پیغام اصلی به نظر میرسد در بند پیرو گنجانده شدهاست و بندپایه ،اگرچـه
از نظر سلسلهمراتب ساختاری جمله ،پایه است اما به لحاظ کاربردشـناختی،
بندی است که در ارتباط با بند پیرو تضعیف شده و پیرو قلمـداد مـیگـردد.
در قسمت بعد و هنگام توصیف دستوریشـدگی ایـن سـازه در ایـن بـاره
بیشتر توضیح خواهیم داد.
اما در این راستا باید خاطرنشان کرد که کاربرد گفتماننماهای «افشا»
و یا گروههای اسمی «پوسـتهای» بـه عنـوان نشـانههـای گفتمـانی و در
جایگاه «پیشدرآمد» جملـه ،بـه حضـور ویژگـیهـای واژگـانی و نحـوی
05
مشخصی نیاز دارد .از جمله ویژگیهای معنایی اسم ،که انتزاعـیبـودگی
شرط اول آن است؛ یعنی مثالً هیچگاه عبارت «میـز ایـن اسـت کـه »....
کاربرد گفتماننما نمییابد .در مورد ویژگیهای نحوی موضوع تا حـدودی
پیچیدهاست .چون حضور عنصر پیروساز «که» نشان میدهد کـه بنـد بـه
لحاظ نحوی ،بند پیرو است اما عبارت « واقعیـت ایـن اسـت ».....کـه بـه
نظرمیرسد بند پایه است ،حامل پیغام اصلی جمله نیسـت .06بـه عبـارتی،
گویا از مقام پایه به مقام پیرو تنزل یافته و معنازدوده شـدهاسـت .در ادامـه
نشان خواهیم داد که این معنازدودگی نشانۀ این است که گفتمـاننماهـای
12. iconicity
13. usage-based
14. Thompson
15. abstractness

 .06پژوهش در خصوص ویژگی های معنایی و نحوی این عبارات موضوعی در خور
توجه است که میتواند در جستاری دیگر مورد واکاوی قرار گیرد.
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«افشا» در زبان فارسی تحت فرآیند دستوریشدگی قرار گرفتهاند .بخـش
بعد به دستوریشدگی گفتماننماهای «افشا» اختصاص دارد.

دستوریشدگی ِگفتماننماهای «افشا»

پیشدرآمدی بر معنای اصلی و واقعی خود داللت نمیکند و از قدرت ایـن
مؤلفههای معنایی کاسته شده است .یعنی معنای اصلی بنـد زدوده شـده و
اینک بند معنایی وابسته به جریان بهتر متن و روابط میان گوینده وشـنونده
یافته است .از این رو میتوان گفت که فرآیند دسـتوریشـدگی از رهگـذر
معنازدایی در تحول بند اصلی به نشانۀ گفتمان دخالت دارد .به بیان دیگـر،
معنای کامل و گزارهای بند اصلی به معنایی گفتمـانی کـه تنهـا در سـطح
گفتمان جریان دارد و معنای گـزارهای مشخصـی را بـه مخاطـب منتقـل
نمیکند فرو میکاهد .نمودار ( )0معنا زدایی و درپـیِ آن ،دسـتوریشـدگی
بند اصلی و تحول آن به گفتماننمای «افشا» را نشان میدهد .همانطـور
که پیشتر گفتیم و همانطور که از نمودار پیـدا اسـت ،قرارگـرفتن عناصـر
واژگانی در بافتی خاص زمینه ساز تحول این عناصر بـه عناصـر دسـتوری
میگردد .در تحول بند اصلی به گفتماننمای «افشا» نیز ،قرار گرفتن ایـن
بنــد در موقعیــت آغــازین جملــه (یعنــی بافــت خــاص) و تشــکیل ســازة
«پیشدرآمد» ،باعث تحول بند اصلی به عنصر گفتمانی میشود.

همانطور که پیشتر به طور مختصر اشاره کردیم ،گفتماننماهای «افشـا»
یا عناصری که در جایگاه «پیشدرآمد» قرار میگیرنـد ،عناصـری هسـتند
که نشانههایی ازحضور فرآیند دستوریشـدگی را بـه نمـایش مـیگذارنـد.
دســتوریشــدگی فرآینــدی اســت کــه از رهگــذر آن عناصــر واژگــانی در
بافتهای بسیار مقید و مشـخص کـاربردی و واژنحـوی ،معـانی و نقـش
دستوری مییابند .به بیـان دیگـر ،محتـوای واژگـانی ایـن واحـدها نقـش
تخصیص یافتۀ نحوی مییابد و در ساختمان زبان به کار گرفتـه مـیشـود
(تراگو0335 ،0؛ همچنین برای دستوریشـدگی در فارسـی ر.ک .نغزگـوی
کهن 0191 ،و 0193؛ داوری .(0130 ،در این پژوهش ،بـه پیـروی تراگـو
( )0335دستور را مؤلفهای میدانیم که جنبههای شناختی و ارتباطی زبـان
را شکل مـیدهـد .دسـتور درایـن دیـدگاه تنهـا حـوزههـای واجشناسـی،
ساختواژه ،نحو و معناشناسی را در بر نمیگیرد ،بلکه استنتاجاتی را نیز که
از رهگذر حضور عوامل فرازبانی (از جمله تعامالت کـاربرد شـناختی) پابـه
عرصۀ وجود میگذارند ،شامل میشود .ایـن نگـرش بـه دسـتور ،نگرشـی
گسترده است که عالوه بر حوزههای درونی زبان ،حـوزة گفتمـان وکـاربرد
شناسی را نیز جزء دستور زبان قلمداد میکند .از این رو تغییراتـی را کـه از
واژگان بـه سـوی حـوزة گفتمـان صـورت مـیگیـرد ،از جملـۀ تغییـرات
دستوریشدگی بر میشمارد .حضور فرآیند دستوریشدگی ،یعنـی رونـدی
که از رهگذر آن واحدهای واژگانی کارکرد دسـتوری مـییابنـد ،همـراه بـا
برخی نشانههای صوری و معنایی است.
یکی از این نشانهها ،معنازدایی 0است .معنازدایی به شرایطی در اثنـای
فرآیند دستوریشدگی اطالق میگردد که عنصـر واژگـانی از مؤلفـههـای
معنای ارجاعی خود ،یا معانی وابسته به گـزاره ،تخلیـه مـیشـود و معـانی
وابسته به حوزة دستور (از جمله مؤلفههای گفتمانی) را کسب مـیکنـد .در
کاربرد گفتماننماهای افشا دیدیم بند اصلی ،که معموالً معنی اصلی جملـه
را حمل میکند ،با حضور عناصر پهنۀ «پیشدرآمـد» دیگـر حامـل معـانی
اصلی نیست و فقط نقشی در راستای متنسازی ایفا میکند .به بیان دیگـر
وقتی گویندهای در آغاز کالم خود از عبـاراتی ماننـد « حقیقـتش »...و یـا
«حقیقت اینه که »...به عنوان عنصر پیشدرآمد استفاده میکند ،بر اینکـه
موضوع موردنظر ،به لحاظ قانونی ،حقیقتی اثباتشده اسـت و دارای اسـناد
ومدارک معتبر برای اثبات حقانیت است تأکیدی نـدارد ،بلکـه تنهـا باعـث
میشود که پیغام اصلی در روند افشا قرار گیرد و گوینـده مخاطـب خـود را
مشتاق به شنیدن ایـن پیغـام نمایـد .بـه عبـارتی مـیتـوان گفـت چنـین

مشاهده میشود که بـر اسـاس ایـن نمـودار ،بنـد اصـلی در جایگـاه
پیشدرآمد قرار میگیرد ،یعنی جایگاهی که خارج ازمعنای گـزارهای جملـه
قرار دارد .از این رو از نظر معنای گزارهای تضعیف شده است ،امـا در عـین
حال ،معنای کاربرد شناختی و گفتمانی آن تقویت شدهاست ،چون فقط بـه
عنوان ابزاری برای پرتاب هیجان انگیز پیغام اصلی و ترغیب هرچه بیشـتر
مخاطب بـرای آگـاه شـدن از آن بـه خـدمت گرفتـه مـیشـود و معنـای
واژگانیاش حائز اهمیت نیست.
دومین نشانهای که بر حضور فرآیند دستوریشدگی در این بند صـحه
میگذارد ،مقولهزدایی 1از اسـم پوسـتهای اسـت .در ایـن رابطـه مشـاهده
میکنیم که در کنار معنازدایی از بند اصلی ،اسم پوسـتهای حاضـر در ایـن
ساخت نیز دستخوش مقولهزدایی میگردد .مقولهزدایی فرآیندی است کـه
از رهگذر آن واحدهای دستوریشده ،مشخصات صوری مـرتبط بـا مقولـۀ
دستوری و اجزاء کالم خویش را از دست میدهند .البته باید به ایـن نکتـه
توجه داشت که از دست رفتن این مشخصاتِ مقولهبنیاد ،موضوعی کـامالً
تدریجی است و نقص صیغگان ممکن است تنها در مورد برخی از مفـاهیم
دستوری به وقوع بپیوندد .درمورد اسامی پوستهای به کار رفتـه در سـاخت
گفتماننماهای «افشا» ،به نظر میرسد که ایـن اسـامی بـه طـور قطعـی
قابلیت جمع بسته شدن ،یعنی «صورت جمع» را در صیغگان خود از دست
دادهاند .این موضوع که اسمی در موقعیت و ساختی مشخص نتوانـد دارای

1. Traugott
2. semantic bleaching
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«صورت جمع» باشد ،دلیل بر این است که اسـم مـذکور در حـال فاصـله
گرفتن از پیشنمونۀ مقولۀ اسم است؛ به عبارتی یکی از ویژگیهای مقولـۀ
اسم را از دست دادهاست ،پـس در حـال مقولـهزدایـی اسـت .مـثالً هـیچ
گویشور فارسی عبارتهای «واقعیتها ایننـد کـه« ،»....حقیقـتهـا ایننـد
که« ،»......بدیهاش اینند که ،»....و یا « موضـوعهـا ایننـد کـه »....را در
جایگاه «پیشدرآمد» و به عنوان گفتماننمای«افشا» به کار نمیبرد.
یکی دیگراز نشانهها و معیارهای بسیار مهم دستوریشدگی «تثبیت
سازه» 0است« .تثبیت سازه» فرآیندی است ناظر بـر ایـن حقیقـت کـه
هرچه میزان دستوریشدگی یـک واحـد زبـانی افـزایش یابـد ،ظرفیـت
حرکت آن در گزاره کاهش مییابد .به بیان دیگر ،دستوریشدگی نشـانۀ
زبانی به «تثبیت» جایگاه آن در بند منجر میشود (لمان.)119 :0395 ،0
از اینرو میتوان گفت «تثبیـت سـازه» بـه مفهـوم از بـینرفـتن آزادی
جابـهجــایی عناصــر زبــانی اســت (بـرای ارتبــاط میــان تثبیــت ســازه و
دستوریشدگی ،ر .ک .داوری و گیونشویلی .)0130 ،این تثبیـت عناصـر
میتواند بر اثر انگیزههای مختلف ارتباطی ویـا کـاربردی بـهوجـود آیـد.
شاهد این موضوع ،عناصر جایگاه «پیشدرآمد» هستند .همانطـور کـه
پیشتر نیز بارها اشاره گردید ،گفتمان نماهای «افشا» همـواره در جایگـاه
آغازین جمله یا جایگاه «پیشدرآمد» قرار میگیرند و به عبارتی در ایـن
جایگاه «تثبیت» شدهاند .اخذ جایگاه آغازین جملـه ،فرآینـدی کـاربردی
است که از رهگذر آن گوینده عنصری را در آغاز جمله قرار میدهـد تـا
آن را زمینهساز و صحنهآرای خبری کند که در پی میآید ،و به عبـارتی
خبر را افشا نماید .از این رو ،باید به جهت رمزگذاری این نقش ،همـواره
در همین جایگاه قرار گیرد و تثبیت شود .در نتیجه میبینیم کـه تثبیـت
گفتمان نمای «افشا» در جایگاه پیشدرآمـد نیـز خـود نشـانۀ مهمـی از
حضور فرآیند دستوریشدگی است.
به عنوان آخرین نشانه و معیاری که از دسـتوریشـدگی ایـن عناصـر
گفتمانی میتوان نام برد ،باید به «سـایش آوایـی »1اشـاره نمـود .سـایش
آوایی فرآیندی است که از رهگذر آن عناصر دستوریشده به لحاظ آوایـی
کوتاه شده و صـورت مختصرشـدهای را از خـود بـه نمـایش مـیگذارنـد.
دادههای زبان فارسی نشان میدهند که بسیاری از گویشوران فارسـی بـه
جای استفاده از عبارت «واقعیت این اسـت کـه« ،»...حقیقـت ایـن اسـت
که« ،»....راستش این است که »....از صورتهای مختصر شـده و سـایش
یافتۀ «واقعیتش« ،»......حقیقتش »....و «راسـتش »....اسـتفاده مـیکننـد.
متخصصان دستوریشدگی بر این باورند که کوتاه شدگی و سایش آوایـی
در خصوص عناصری به وقوع میپیوندد که بسامد کاربرد بـاالیی در زبـان
دارند .بسامد باالی کاربرد ،گویشور را به سـمت کوتـاه و مختصـر نمـودن

1. fixation
2. Lehman
3. erosion

واحدها میکشاند تا در کاربرد باالی عناصر حداقل انرژی مصرف شـود .از
سوی دیگر ،مشاهده میشود که همواره پربسامد تـرین واحـدهای زبـانی،
بهترین نمایندگان دستوریشدگی هستند؛ از این روست که انتظار مـیرود
واحد پرکاربردی کـه دسـتوریشـدهاسـت و عمومیـت و کـاربرد بیشـتری
یافتهاست به لحاظ آوایی کوتاه شود .از این رو میتوان استدالل کـرد کـه
حضور این واحدهای گفتمانی کوتاه شـده و سـایش یافتـه نیـز دلیلـی بـر
دستوریشدگی گفتماننماهای «افشا» در زبان فارسی است.

نتیجهگیری
در این پژوهش کوشیدیم یکـی از عناصـر گفتمـانی پرکـاربرد در زبـان
فارسی را مورد واکاوی قرار دهیم .عناصر مذکور را به دلیل نقشی که در
گفتمان دارند و عبارت است از زمینهسازی و صـحنهآرایـی مـتن و نیـز
آمادهسازی و ترغیب مخاطب به افشـای موضـوع و خبـری کـه در پـی
مـیآیـد ،گفتمــاننمـای «افشــا» نامیـدیم .عناصــر مـذکور در فارســی
ساختهایی از قبیل «واقعیت این است که« ،»...حقیقت این است کـه»
و جز آن هستند .در این پژوهش نشان دادیم که ایـن عناصـر گفتمـانی،
الگویی نحوی مبنی بر پهنهبندی سازهها در آرایش نهایی جمله را ارائـه
میدهند که از رهگذر گفتمان شکل میگیرد .این چینش گفتمـانبنیـاد،
تجارب گذشتۀ گوینده از صورتهای زبانی را بـه همـراه ارزیـابی وی از
بافت جدید منعکس میکند .چنین ساختی نحوی اگرچه به ساختهـای
متداول دستور از جمله ساختارهای سلسله مراتبی جمـالت پایـه و پیـرو
شباهت دارد ،اما میتوان مشاهده کرد که تا حدود زیادی از پیش نمونـۀ
این ساختهای دستوری فاصله دارد .در این مختصر همچنین بـا تکیـه
بر معیارها و نشانههای دسـتوریشـدگی اسـتدالل کـردیم کـه عناصـر
گفتمانی «افشـا» تحـت فرآینـد دسـتوریشـدگی قـرار گرفتـهانـد و از
عناصری واژگانی به عناصری گفتمانی تحول یافتهاند .در این رابطه ،بـا
معرفی پهنۀ «پیشدرآمد» به عنـوان عـاملی در بـازتعریف سـاختارهای
نحوی ،نشان دادیم که این جایگـاه ،جایگـاهی اختصاصـی بـرای قـرار
گرفتن ابزارهای گفتمانی است؛ ابزارهایی که اگرچه در ترتیب سازة یک
زبان (که از مهمترین مؤلفههای نحوی است) و حتـی ایجـاد تثبیـت در
ترتیب سازه تأثیر گذارند ،اما در رمزگذاری معانی وابسته به گـزاره نقـش
ندارند و تنها به بازنمایی معانی متنساز و نیز معـانی وابسـته بـه ارتبـاط
میان گوینده و شنونده و مـتن ،از قبیـل شـفافسـازی ،وجهیـتنمـایی،
تقویت ،ارزیابی و افشا میپردازند .پژوهش حاضـر کـه بـا پیـروی از آراء
ایجمر ( )0111به انجام رسیده ،نتیجه تحقیقات وی را که بـه معرفـی و
بررسی گفتماننماهای افشا در انگلیسـی بـر اسـاس الگـوی بـاهمآیـی
سازهها اختصاص یافته است ،در زبان فارسی نیز تأییـد کـرد و بـر ایـن
اســاس ،فــرو وجــود یــک الگــوی ردهشــناختی بــرای ایــن دســته از
گفتماننماها را تقویت نمود.
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