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  چكيده
اي مي پردازيم كه هم  در اين جستار به بررسي چگونگي فرايند ارجاع در چارچوب نطريه

نظريه بازنمايي  .مالحظات منطقي و هم عوامل گفتماني را در مرجع گزيني لحاظ مي كند
ارد كـردن  هاي بازنمايي گفتمان نام دارنـد و بـا و   هايي كه ساخت گفتمان با اتكاء به جعبه

عوامل گفتماني در هر ساخت به خوبي از عهده توصيف وتبيين مسئله ارجاع در جمالتي 
ترين  برآمده است. از مهمباشددار به گروه اسمي نامعين (نكره) مي ها ارجاع مرجع كه در آن

دار بـه   اي براي نشان دادن ارجاع مرجـع  آوردهاي نظريه مذكور به دست دادن شيوه دست
نمايي عمل  نامعين است؛ به اين صورت كه گروه اسمي نامعين به سان كميتگروه اسمي 

دار را در سيطره خود درآورده و به آن ارجـاع داشـته باشـد. در     تواند مرجع كند كه مي مي
حقيقت نظريه مذكور تصويري عيني از چگونگي عملكرد ذهن در تعيين مرجع ارائه كرده 

تـوان بـه نفـي و     شمرد. از موانع مذكور مـي  ا برميو موانع بر سر عملكرد صحيح ارجاع ر
هاي باالتر اشاره داشت. از ايـن رو ، بـرآنيم ضـمن معرفـي نظريـه       وجود مرجع در جعبه

بازنمايي گفتمان، به چگونگي بازنمايي معنايي برخي جمالت زبان فارسي بر اساس فرايند 
ي نظريــه مــذكور را هــاي بازنمــايي گفتمــان پرداختــه و توانــاي ارجــاع در قالــب ســاخت
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  مقدمه .1
در  1981در سال (Hans Kamp)كه مبناي اولية آن توسط هانس كمپ نظرية بازنمايي گفتمان

 A theory of truth and semantic) "نظريـة صـدق وبازنمـايي معنـي    "اي تحت عنـوان   مقاله

representation) ارائه شد، رويكردي پويا(dynamic semantics)باشد.  به تحليل معني كالم مي
باشـد، رويكردهـاي پويـا     در حالي كه دامنة تحليل رويكردهاي ايستا فقط يـك جملـه مـي   

دهند و اساس هر تحليل  هاي خود مد نظر قرار مي اي بيش از يك جمله را در تحليل هحوز
گيرد و تحليل معناي گفتمان يا بافت  جديد بر پاية تحليل قبلي (جمله يا كالم قبلي) قرار مي

اي با رويكرد ايستايي  ادامه دارد. منطق گزاره "يا پويا (ongoing)در حال جريان"به صورت 
ها ارجـاع بـه    ها نظير فرايند ارجاع كه در آن عه معنا دارد در بازنمايي برخي پديدهكه به مطال

گروه اسمي نامعين در محدوده بيش از يك جمله وجود دارد، ناتوان اسـت. در ايـن حـين    
هـاي بازنمـايي    با اتكاء به ساخت (discourse representation theory)نظريه بازنمايي گفتمان

هـا و وارد كـردن    و قواعد ناظر بر تشـكيل آن  (discourse representation structures)گفتمان
توانـد بازنمـايي صـوري درسـتي از چنـين       ها به خـوبي مـي   عوامل گفتماني به اين ساخت

دار  جمالتي داشته باشد. در اين جستار بازنمايي معنايي روابط ارجاعي بين مرجع و مرجـع 
نكره بـه عنـوان مرجـع آن) در قالـب نظريـه      (به طور اخص ضمير شخصي و گروه اسمي 

بازنمايي گفتمان ارائه خواهد گرديد. در خصوص مطالعات انجام گرفتـه در حـوزه نظريـه    
اند، هيچ پژوهش قابـل   بازنمايي گفتمان در زبان فارسي تا جايي كه نگارندگان بررسي كرده

ه ارائه كـرده صـفوي   باشد و تنها منبعي كه معرفي مختصري از اين نظري ذكري موجود نمي
هاي صورت گرفته در زمينه  باشد.از پژوهش مي "درآمدي بر معناشناسي") در كتاب 1392(

داشـت.     ) اشاره1393نژاد ( نيا و پهلوان ) و نوراني1392توان به مدني ( فرآيند ارجاع نيز مي
هاي خارجي صورت گرفته در تبيين و توصـيف نظريـه مـذكور نيـز      در خصوص پژوهش

) و جرتز 2013)، برنر (2011)، كمپ(2005)، ژن ون (1993)، كمپ و ريلي (1981كمپ (
  باشند.  ) قابل ذكر مي2015(

ايـي در بـاب نظريـة بازنمـايي گفتمـان و       در اين جستار، در بخش اول به ارائه مقدمـه 
ساده شدة اين نظريه در تبيين چگونگي اشتقاق ساخت بازنمايي گفتمـان ( از ايـن    صورت

پردازيم. سپس بـه   هاي نحوي و تحليل چند مثال از زبان فارسي مي پس: سابگ) از درخت
پرداخته و چگونگي ايجاد سابگ آن را در نظرية بازنمايي گفتمان تبيين  1مسئلة جمالت امان

ز در بخش تجزيه و تحليل  به قواعد ناظر بر ايجاد سابگ و روابـط  خواهيم كرد. در ادامه ني
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هاي اسمي در آن خواهيم پرداخت. از آنجا كه توضيح نظريه و مباني آن نيـاز   ارجاعي گروه
به مجال بسيار در حد پژوهشي مفصل دارد و از طرفـي نيـز زبـان منطـق و قواعـد منطـق       

باشـد كـه نيازمنـد دانـش      هـايي مـي   يچيـدگي رياضي كه در اين نظريه استفاده شده داراي پ
ترين شكل ممكن بيان شده و  باشد سعي شده مطالب به ساده ايي در اين مورد مي زمينه پيش

  هاي اسمي باشد. تمركز بر روي موضوع اصلي يعني ارجاع گروه
 

  اشتقاق سابگ از نمودار درخت نحوي  .2
هاي بازنمايي گفتمان  هاي كه ساخت بهنظريه بازنمايي گفتمان براي تبيين اصول خود از جع

كند. در بخش حاضر به چگونگي اشـتقاق سـابگ از نمـودار     (سابگ) نام دارند استفاده مي
  پردازيم: مي(Kamp and Reyle, 1993: 1-78)درخت نحوي بر اساس آراء كمپ و ريلي 

بـه طـور   شـود.   هاي معنايي بر اساس سابگ انجام مي در نظرية بازنمايي گفتمان  تحليل
كلي سا(هاي)بگ نمود جمالت منفرد نيستند، بلكـه آنهـا اغلـب بيـانگر واحـدهاي زبـاني       

ها،  و متون بزرگتر  ايي، پاراگراف هاي چندجمله تر از جمله مانند: جمالت مركب، متن بزرگ
هاي بـزرگ،   باشند. با اين وجود فرايند تشكيل سا(هاي)بگ براي اين واحد از پاراگراف مي

شـود اطالعـات آن بـه سـابگ      كند. زماني كه يك جمله ساخته مي مله عمل ميجمله به ج
  باشد. شود كه معرف يك بخش ازگفتمان مي جملة پيشين اضافه مي

به عنوان ويژگي اساسي هـر گفتمـاني در   » پيوستگي معنايي«با » پويايي تعبير«و » تعبير«
رست بع دست دهد كـه عامـل   تواند تعبير يا خوانشي د ارتباط است. زماني يك گفتمان مي

مهم پيوستگي در آن وجود داشته باشد؛ به عبارتي اين پيوستگي موجود در گفتمان است كه 
هـاي درسـت رهنمـون     هـا و مصـداق   دهد و ما را در يافتن مرجـع  يك ارتباط را شكل مي

دهنـد، توسـط انـواع     شود.معموال جمالتي كه يك قطعه گفتمان منسجم را تشـكيل مـي   مي
توان تعبير صحيح گفتمـان را   كنند. در نتيجه نمي هاي متقابل با يكديگر ارتباط پيدا مي ارجاع

صرفا بر اساس كنار هم قرار دادن معناي تك تك جمالت يك بافت به صـورت مجـزا بـه    
دست آورد. در واقع معناي كلي چيزي بيش از اتصال سادة اجزاي آن اسـت. ارتبـاط بـين    

شود كه بر طبق آن ما با هر بـار   اي تعريف مي گفتمان به گونه رونده پيوستگي و فرايند پيش
ايـم   مواجه شدن با جمله جديد آن را با اطالعـي كـه از جمـالت پيشـين بـه دسـت آورده      

هـاي   هاي جديد ما بر اسـاس اطالعـاتي اسـت كـه از بافـت      فرض كنيم و پيش پردازش مي
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. سـاخت  1نوع سـاخت بسـتگي دارد:   داريم. بنابراين تعبير او از جملة جديد به دو    پيشين
  . ساختي كه معرف بافت جمالت پيشين است.2نحوي خود جمله 

 

  اسامي خاص 1.2
شود، ارجاع ضميري است.براي درك بهتر اين  نمونه اي از پيوستگي كه در گفتمان ديده مي

  ) را در نظر بگيريد.1پديده جمله (
  . سارا حافظ دارد. او آن را هديه گرفته است.1
اي جـز تعبيـر    كنيم، احتمـاال چـاره   )را بدون اطالعات بافتي بيشتر تعبير 1ر جمالت (اگ

هـايي در جملـة اول كـه     ضميرهاياو و آن در جملة دوم با استفاده از ارجاع بـه موجوديـت  
هاي اسمي حافظ و سارا هستند، نداريم. براي اينكه توضيح دهيم كـه چگونـه مفسـر     گروه

شود بايد به چگونگي بازنمايي معنايي كـه   او و آن و مرجعشان ميموفق به ايجاد رابطه بين 
ايي كه بايد تعبير شود جملة اوليـه   شود بپردازيم. در اين مورد جمله از جملة اوليه ايجاد مي

شود كه هيچ ساخت اطالعي از قبـل وجـود    (سارا حافظ دارد) است. پس چنين فرض مي
ود ( هرچند كه در واقعيـت و جهـان واقـع ايـن     ندارد كه اطالع جملة جديد با آن ادغام ش

المعـارفي   گونه نيست؛ چراكه هميشه بين گوينده و شنونده ارتباط اوليه بر پاية دانش دايـره 
)اسـت: ( توجـه   2) به صورت نمودار (1برقرار مي شود). ساختار نحوي بخش اول جمله (

براي تعبير معنـايي الزم  هايي كه  هاي نحوي صرفا مشخصه داشته باشيدكه در تمامي تحليل
  : گزاره اصلي)´VP: ضمير، PRN: اسم خاص، PN شوند). ( است استفاده مي

  
  2نمودار 
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) به صورت تركيبي از فاعل(نهـاد)  1كند كه جملة ( ) اين واقعيت را نمايان مي2نمودار (
اسـت   ʹVPو  NPهاي دختر  و گره Sو گزاره قابل تحليل است. نمودار از باال شامل جمله 

  باشد. مي (proper name)شود گروه اسمي، اسم خاص كه مشاهده مي طور و همان

  
  3نمودار 

 موضوع محمـول NPنشان دهندة اين است كه  ʹVPو  NPاز لحاظ معنايي تركيب فاعل

VPʹكند. ما اين اطالعات را به واسطة معرفي بازنمـايي صـوري ( بـه     بوده و با آن مطابقهمي
 (DRS-condition)) در قالـب  شـرط سـابگ   (discourse referent)ياصطالح مصداق گفتمـان 

 x) با متغيـر  4) محمول با يك مصداق گفتماني كه در نمودار (2دهيم. در نمودار ( نشان مي
در سـاخت نحـوي بـه     NPبا فاعـل   xشود و ضمنا جايگزيني مصداق گفتماني  تركيب مي

  ) بازنمايي مي شود:4صورت نمودار (

  
  4نمودار 

  هاي سابگ به صورت خطي ساده شدة عبارت است از: طشر
5 ] .X [حافظ دارد  
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سابگ نياز داريم كه اطالعات مربوط به مصداق گفتمـاني كـه   - ما همچنين به يك شرط
شود و آن سارا است و  معرفي مي NPاست و نشان دهندة مفهومي است كه توسط  xهمان 

  به صورت زير است:
 (X). سارا 6

  ):8) و (7در ايجاد سابگ به ترتيب در سابگ (مراحل پي در پي 
  

  
  7سابگ 

  ) خواهد بود:8و در نهايت به صورت سابگ (
  

  
  8سابگ 

  شود ساخت بازنمايي گفتمان از دو جزء تشكيل شده است: گونه كه مشاهده مي همان
شـوند و   سابگ ناميده مي (universe)هاي گفتمان كه جهان ايي از مصداق الف) مجموعه

  شود. هميشه در باالترين قسمت نمودار نشان داده مي
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سابگ كه بـه طـور معمـول در زيـر  محـدودة       (Conditions)ايي از شرايط ب) مجموعه
 شوند: ها نشان داده مي جهان

  
  9 سابگ

 و ساختار خطي آن كه به صورت زير است:

 ‹U , Con›.(10) 
تشكيل شده  xاده شد، جهان از يك مصداق گفتمان يعني ) نشان د7كه در سابگ ( چنان

و ساختار درختـي. شـرط سـاخت درختـي داراي پيچيـدگي      (x) و شرايط عبارتند از سارا 
طلبد، چراكـه داراي گـزارة پيچيـده     هاي معنايي با جزئيات بيشتري را مي باشد كه تحليل مي

باشد. اين شـرايط   مي» حافظ«م و مفعول مستقي» دارد«است كه متشكل از فعل » حافظ دارد«
 (Reducible)پذير  باشند نياز به تقليل دارند و در اصطالح شروط تقليل كه داراي پيچيدگي مي

  نام دارند. 
لحـاظ نمـود   xتوان آن را به عنوان گزارة  ) به دو طريق قابل ارزيابي است. مي4نمودار (

است(داشتن حـافظ)؛  » حافظ«ت داراي ويژگي مالكي  xكه نشان دهندة اين مطلب است كه 
توان به آن نگريست، يعني آن را به عنوان گـزارة موجوديـدر نظـر     اما به طريق ديگر نيز مي

بودن است ، يعني (حافظ تحت تملـك   xگرفت كه اين موجود داراي ويژگي تحت تملك 
x مثال  توان با معرفي يك مصداق گفتماني جديد است). اين شيوة نگريستن به نمودار را مي
y ) با دو شرط جديد نشان 7) در سابگ (4به جاي گروه اسمي حافظ و جايگزيني نمودار (

  داد:
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  11نمودار 

  باشد: )، سابگ جديد زير مي7نتيجة اعمال آن بر سابگ (

  
  12سابگ 

 چنيني غيـر قابـل تقليـل    باشد شرايط اين ] بيش از اين قابل تجزيه نميyدارد  xشرط [ 

(Irreducible)پذير (درخت) بـه صـورت    ) با حذف شرط تقليل12شوند. سابگ ( ناميده مي
 ) است: 13سابگ(

  
  13سابگ 
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  ضميرها 2.2
تواننـد بـه صـورت      ضميرهاي شخصي داراي دو عملكرد مجزا (هرچند مرتبط) هستند. مي

اشـاري     استفاده شوند. ضمير زماني استفادة (Anaphorically)و ارجاعي (Deictically)اشاري
هـاي   دارد كه توليدش باكنش اشاري همراه باشد مثال اشاره با انگشت، اشاره با سر يا ژست

ديگري كه گوينده با استفاده از آن قصد اشاره به مصداق ضمير مورد نظـر را دارد.  ضـمير   
زماني استفادة ارجاعي دارد كه به اجزائي در بافت گفتمان ارجاع دهد. از آنجايي كه تحليل 

هاي اشاري و در نهايت ضميرهاي  اشاري  باشد، به ژست هاي نوشتاري مي بر اساس داده ما
  نخواهيم پرداخت و تنها ضميرهايي كه استفادة ارجاعي دارند مد نظر خواهند بود.

تعريـف و توضـيح   (Pronominal anaphora)مسئلة اصلي در نظرية ضـميرهاي ارجـاعي  
باشد. به عبارت ديگر،  آن مي (Anaphoric antecedent)مرجع رابطة بين ضمير ارجاعي و پيش

كند و ضميرها با ارجاع  مرجع گروه اسمي است كه مفاهيم جديدي را به گفتمان معرفي مي
نحوي بـين     كنند. اين ديدگاه ضميرهاي  ارجاعي را به عنوان يك رابطة به آنها معنا پيدا مي

هـايي از جملـه    رابطـه تـابع محـدوديت   دانـد. ايـن    هاي اسمي مـي  انواع مشخصي از گروه
  است.   باشد كه شناسايي و تعريف آنها وظيفة يك نظرية زباني مي» هاي نحوي محدوديت«

شود به نوعي متفـاوت اسـت.    منظري كه در اينجا براي تحليل روابط ارجاعي اتخاذ مي
د بلكه بر پاية باش هاي اسمي نمي تحليل ما از ارجاع بر پاية رابطة بين ضميرها و ديگر گروه

تار بازنمـايي معنـايي وجـود    ها در گفتمـان كـه از پـيش در سـاخ     هاي آن ضميرها و مرجع
  ) توجه كنيد:1)از جملة دوم مثال (14باشد. براي مثال به نمودار نحوي ( مي  دارند،
  

  
  14نمودار 
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ي گونه خواهد بود كه برا ) اين14در ساخت نمودار (» آن«و » او«مسئلة تعبير ضميرهاي
) پيدا كنيم كه اين ضـميرها بـا   12هر كدام يك مصداق گفتماني در محدودة جهان سابگ (

ارجاع به آنها تعبير شوند.پس در وهلة اول جهان سابگ كه از آن مصداق گفتماني براي هر 
است. سپس انتخاب بـين ايـن دو مصـداق     yو  xضمير بايد انتخاب شود، شامل دو عنصر 

و ضمير با در نظـر گـرفتن ايـن مطلـب كـه در زبـان فارسـي        شود. براي هر د مشخص مي
انسـان] و  - هاي اسمي با مشخصه [ عموما به ترتيب براي اشاره به گروه» آن«و » اين«ضماير

هـا را   توان مصداق رود، مي هاي اسمي با مشخصه [+انسان] به كار مي او براي اشاره به گروه
تند. در زبان فارسي به دليل عدم وجود مطابقه برگزيد. البته مسائل هميشه به اين سادگي نيس
  ) را در نظر بگيريد:15نمايد. براي نمونه جملة( جنسيتي گاهي رديابي مرجع كار سختي مي

  . بيژن مهشيد را با چوب تنيسش كتك زد. (سپس) او به گريه افتاد.15
ي تعبيراو به ) در پاسخ به سؤال:چه كسي به گريه افتاد؟ تمايلي برا15با توجه به جملة (

عنوان ضميري كه به مهشيد ارجاع دارد، وجود دارد. چراكه مهشيد كسـي بـوده اسـت كـه     
كتك خورده، اما اين نيز ممكن است كه بيژن در اثر خشم زيـاد، نـاراحتي يـا پشـيماني بـه      

افتاده باشد. پس اگر ما به بافت و موقعيت اشراف داشته باشيم ممكن اسـت بيـژن را      گريه
  بدانيم.مرجع او 

باشد: اول اينكه ضميرها ممكن است به طرز ظريفي  دهندة دو نكته مي ) نشان15جملة (
) مبين اين 15مبهم باشند و مخاطب در شناسايي مرجع دچار اشتباه شود. دوم اينكه جملة (

باشـد كـه آن را از موقعيـت و     نكته است كه زماني مفسر قادر به رديابي مرجع صحيح مـي 
ست آورد  و نه صرفا بر اساس دانش دستوري يا معناي زباني. تحليـل ايـن   بافت كلي به د

شوند بسيار سـخت اسـت و    المعارفي) ما مي هاي فرعي كه شامل دانش جهاني (دايره سرنخ
باشد كه در اينجا توضيح داده خواهد شد. حال به جملـة   نيازمند چارچوب نظري دقيقي مي

 آن بپردازيم:  گرديم تا به تحليل ضميرهاي ) بازمي1(

باشد اولين قـدم در ارائـة تحليلـي از رديـابي      ) مي14نمودار زير كه برگرفته از نمودار (
  باشد: هاي ضميرها مي مرجع
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  16نمودار 

نيازمنـد   NPدو گام براي به دست آوردن سابگ اين جمله نيـاز اسـت: اول آنكـه گـره     
شـود، در   ) حاصل مي14در نمودار ( NPمعرفي شرطي است كه با جا به جايي مصداق گره

اينجا گروه اسمي، خود ضمير ارجاعي است پس شرط ذكر شده بايد مرجع ايـن ضـمير را   
دهـيم، يعنـي معرفـي يـك      معرفي كند. ما اين اطالعات را در قالب يك تساوي نشـان مـي  

 ت:كه نمايندة ضمير اس yكه نمايندة مرجع است و در طرف ديگر تساوي با uنشانگر جديد 

(17)  u=y 
  رسيم: ) مي18به سابگ( x y uو با وارد كردن سه عنصر 

  
  18سابگ 

  رسيم: و در نهايت با حذف شرط (درخت نحوي) به سابگ خالصه شدة زير مي
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  19سابگ 

) در سـاخت گـزاره   21قدم بعدي معرفي عنصر جديد به نحوي است كـه در نمـودار (  
  باشد: مي

  
  20نمودار 

جايگاه معرفي يك مصداق گفتماني جديد است. و اگـر آن   NPگرة )16همانند نمودار (
v توسط  (17)باشد آخرين شرط سابگv   جايگزين خواهد شد و نهايتا يك شرط جديد بـا

  گردد:  ) بيان مي21آيد كه به صورت ( به دست مي x و مرجعش vتساوي 

  
  21سابگ 
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  شرايط صدق 3.2
  اند: وبي تعريف شدهسابگ ها داراي شرايط صدقي هستند كه به خ

تواند يك سابگ صادق باشد به طوري كه ما بتوانيم به ازاي هر مصـداق   )مي21سابگ (
گفتماني در جهاني كه واقع شده است موجوديتي بيابيم به اين صورت كه شرايطي كه براي 

هـاي   آيـد توسـط موجوديـت    هاي گفتماني خاصي كه در يك سابگ به وجود مـي  مصداق
  اقناع شود.متناظر آنها 

  ) شرط صدق به اين صورت خواهد بود كه:21در مورد سابگ (
  اي كه: به گونه bو  aهايي وجود دارند به نام  . موجوديت22

  حامل نام سارا است. aالف. 
  كتابي تحت عنوان حافظ است. bب. 
  است. bمالك  aج. 
  را. bهديه گرفته استaد. 

  ت. گروه اسمي نا معين:
 دارد. او آن را دوست دارد.. سارا كتابي 23

بـريم؛   ) به وجود تفاوتي مهم بين اين دو جملـه پـي مـي   23) و مثال (1با مقايسة مثال(
) اسـم معـين   23شود مفعول مستقيم (كتابي) در جملة نخسـت مثـال (   كه مشاهده مي چنان
باشد بلكه گروه اسمي نامعين است. اولين تغييري كه در ساخت درختـي نحـوي ايـن     نمي
باشـد و   مـي  ) 1ل بايد اعمال شود شبيه اولين گام در در ترسيم سـاختار درختـي مثـال (   مثا

  شود: سابگ زير حاصل مي
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  24سابگ 

هـاي درختـي اسـت كـه در      گام بعدي در ترسيم ساخت درختـي متفـاوت از سـاخت   
رو هسـتيم.   هاي پيش نشان داده شد؛ چراكه در اين مثال ما با گروه اسمي نامعين روبه بخش

كنـد   هاي آنها را نمايان مي واعد ساختاري گروه اسمي نامعين به لحاظ شرايطي كه ويژگيق
با قواعد مربوط به اسامي خاص تفاوت دارد به اين معني كه؛ ما بـه شـرطي نيازمنـديم كـه     

 اطالعات را بـا اسـتفاده از يـك شـرط    را در بر گيرد و ما اين  "نوعي كتاب بودن"ويژگي 
گردد  اد كه در پس آن يك مصداق گفتماني جديد در پرانتز معرفي ميسابگ ارائه خواهيم د
  باشد:  مي yو اين مصداق جديد 

  (y)كتاب . 25

در واقـع   Nحال با قرار دادن مصداق گفتماني جديد در پرانتز در كنار گره بااليي سـازة  
  كنيم: را مطرح مي N (y)شرط 

  
  26نمودار 

  يابيم: شرط در ساخت درختي به سابگ زير دست ميگزيني اين  و در نهايت نيز با جاي
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  27سابگ 

پذير از هر جمله به ترتيب به سابگ نهايي خـواهيم   و در آخر نيز با حذف شروط تقليل
  رسيد:

  
  28سابگ 

  
  29سابگ 
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  كنيم:  ) را بررسي مي29) و (28حال شرايط صدق سابگ هاي(
) به شرطي صـادق اسـت كـه اگـر و فقـط دو      28) ساخت (22با توجه به توضيحات (

موضوعي باشد كـه گـزارة   bحامل اسم سارا باشد و  aوجود داشته باشند كه  bو  aموجود 
) صادق است اگـر و  28باشد. به عبارتي دگر؛ (  b مالك aكند و  را اقناع مي» داشتن چيزي«

) 29د كه سارا مالك آن باشد به همـين صـورت نيـز (   فقط اگر يك كتاب وجود داشته باش
حامل نام  aوجود داشته باشد كه؛  a,b,c,dهايي نظير  صادق است اگر و فقط اگر موجوديت

 cاسـت )   b(كه همـان   dو  bمالك  aباشد و  bبرابر  dو  aبرابر با  cمعرف كتابي،  bسارا، 
  است) را دوست داشته باشد.  a(كه همان 

  
 (donkeysentences)امان. جمالت 3

هاي پيشين بيان شد، زماني يك ارجاع و به بياني بهتر تعبير يـك ارجـاع    كه در قسمت چنان
هـا يـا همـان     هاي ارجاعي (ضميرها) بتوانند به درستي مرجـع  موفق خواهد بود كه عبارت

پيـدا كـردن   هاي گفتماني خود را در يك بافت/گفتمان پيدا كنند. البته اين فراينـد (   مصداق
باشد و ممكن است موانعي بر سر تعبير جمـالت داراي   مرجع) هميشه به راحتي ميسر نمي

براي تعبيرجمله   (Felicities conditions)عبارت ارجاعي وجود داشته باشد كه شرايط مقتضي
كنـد؛   ذكـر مـي   (kamp et al, 2011)كـه كمـپ    را از بين ببرند. يكي از اين نوع موانع چنـان 

  در فلسفه مطرح شدند. ( Geach, 1962)امان هستند كه توسط گيچ  جمالت
  اش را كتك زد. . سارا گربه30

نيز به همين صـورت  » اش«شود سارا عبارتي ارجاعي است و  گونه كه مشاهده مي همان
شود. يعني در  مشتق مي (Antecedent)مرجع ضمير پيوسته ارجاعي است كه مرجعش از پيش

ن مرجع خود مشكلي نخواهد داشت. (توجه داشته باشيم كه در تمـامي  در يافت» اش«اينجا 
شوند. يعني جملـه مـورد نظـر نخسـتين      هاي جمالت صرفا در بافت زباني بررسي مي مثال

) ممكن است كسي بپرسد 30شود. براي مثال در جمله ( بافت و ساخت اطالع محسوب مي
  زد.)   اش (گربه مريم) را كتك كند؟ و پاسخ دهيم سارا گربه كه چرا مريم گريه مي

  حال جملة زير را در نظر بگيريد:
  زند. اش را كتك نمي اي گربه . هيچ بچه31
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توانـد بـه هـر     نمايي است كه مي ارجاعي نيست و در واقع كميت» اي هيچ بچه«عبارت 
مرجـع باشـد و در    تواند با آن هم نمي» اش«مصداقي در جهان واقع اشاره داشته باشد، پس 

باشـد. در   مـي  (Binding)گزينـي  حالت رابطة بين ضمير و پيش مرجع آن از نوع مرجـع اين 
شوند كه  نما و متغير تعبير مي به ترتيب به عنوان كميت» اش«و » اي هيچ بچه«مفهوم منطقي؛ 

كند.البتـه ايـن رابطـه تـابع      اولي دومي را در حوزة عملكرد خود (يك جمله) محـدود مـي  
مرجـع)   به طور عمده اين تعبير ( ارجاع ضمير به مرجـع/پيش هاي نحوي است؛  محدوديت

-Constituent command: c)اي مرجـع بـر ضـمير تسـلط سـازه      نيازمند اين اسـت كـه پـيش   

commanded) .داشته باشد  
  اي: . تسلط سازه32

  اي دارد اگر و فقط اگر: تسلط سازه Bبر گره  aگره 
  مشرف نباشد و Aهم بر  Bمشرف نباشد و  Bبر  Aالف) 

هـم   Bمشـرف اسـت بـر     Aب) اولين گره شاخه شونده ( همان فرافكن بيشينه) كه بر 
  (Hageman, 2008: 134)مشرف باشد. 

گروه [گروه فعلياي][ هيچ بچهگروه اسمي[جمله) به اين صورت است: [31اي جملة ( ساخت سازه

 زند]] اش] [كتك نمي گربه اسمي

مرجع بر آن تسلط  مرجع قرار گرفته و در نتيجه پيش در گره خواهر پيش» اش«و ضمير  
  اي دارد.  سازه

  اي را دوست ندارد. اش هيچ بچه . گربه33
اي بـين ضـمير و مرجـع وجـود      شود؛ تسلط سازه كه مشاهده مي ) چنان33اما در مثال (
را در حوزة خود محـدود  » اش«واند ت نما نمي به عنوان كميت» اي هيچ بچه«ندارد و در واقع 

  كند.
  اي دارد. . الف) سارا گربه34

  ب) آن خاكستري است.
الـف) را   34مرجـع آن در جملـة (   ب) و پـيش  34حال بايد رابطة بـين آن در جملـة (  

مرجعي باشد، چراكه در ايـن   تواند به صورت هم واكاوي كنيم. از يك طرف اين رابطه نمي
ي) بايد عبارت ارجاعي باشد و اين نامحتمـل اسـت زيـرا نفـي     ا صورت اسم نامعين (گربه

مالك آن نبوده » سارا«وجود داشته كه » اي گربه«) به اين معني نخواهد بود كه 35جملة اول (
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اي وجود نداشته است و در نتيجه با منفي سـازي   است، بلكه به اين معناست كه اصال گربه
  ين خواهد رفت.جمله رابطة ارجاعي بين ضمير و مرجع از ب

  اي ندارد. . الف) سارا گربه35
 آن خاكستري است.2⃰ ب) 

نما هستند نـه   توان گرفت آن است كه؛ اسامي نامعين كميت اي كه از بحث باال مي نتيجه
نما فرض كنيم، چگونه ضمير را در حوزة آن محدود  عبارت ارجاعي. حال اگر آنها را كميت

نماهـا بـه    ط در معني شناسي منطقي دامنة عملكرد كميتكنيم؟ چراكه در بازنمايي اين رواب
و مرجع آن » آن«گونه كه ديده شد ضمير  شود در حالي كه همان جمله محدود مييك پايان 

  در دو جملة متفاوت ظاهر شدند.
  رسيم: هاي معروف امان مي در اين شرايط به جمله

  زند. اي داشته باشد، او آن را كتك مي . اگر سارا گربه36
  زند. اي دارد آن را كتك مي اي كه گربه . هر بچه37

مرجع شـوند.   اي) هم اسمي (گربه توانند با گروه شود ضميرها نمي طور كه ديده مي همان
مرجع خود محدود شوند چراكه پيش مرجع بـر   توانند در حوزة پيش از طرف ديگر نيز نمي

) بـه ايـن صـورت    37جملـة ( اي خطـي   اي ندارد. براي مثال ساخت سازه آنها تسلط سازه
[آن را] كتـك  گروه فعلـي  اي] دارد]]] [ [گربه گروه اسمياي كه [ هر [بچهگروه اسمي [ جملهخواهد بود: [

  زند]]  مي
اي به  ) نيز در بازنمايي آنها در منطق گزاره37و  36ساز بودن اين گونه جمالت ( مشكل

 39. [(x,y)كتك زدن → [(x,y)داشتن  � (y)گربه  � (x)بچه]]38 ∀x∀y.[(x,سارا)كتك زدن → [(x,سارا) داشتن  � (x)گربه]]x∀  ست: ) نيز مشهود ا39و  38هاي   صورت زير ( به ترتيب جمله

اي كـه متعلـق بـه او باشـد را كتـك       ) اين خواهد بود كه سارا هر گربه38تعبير جملة (
اي كـه متعلـق بـه او     گربـه اي، هر  ) نيز اين خواهد بود كه هر بچه39زند و تعبير جملة ( مي

اي اسـم   رسد كه در تحليل منطق گـزاره  زند. و در واقع به نوعي به نظر مي باشد را كتك مي
باشد ( مانند: همه، هر، هيچ و  )force Universal(نمايي با توان جهاني كميت» اي گربه«نامعين 

اي قادر به بازنمـايي معنـايي ايـن دو جملـه      ...). البته مشكل تنها اين نيست كه منطق گزاره
) مسئله ساز اسـت. در  37) و (36هاي ( ) از جمله39) و (38نيست بلكه چگونگي اشتقاق (
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مربوط به آن را   اين حين نظرية بازنمايي گفتمان به صورت مدلي اصولي از سابگ و قواعد
  دهد: به گونة زير ارائه مي

  
  40سابگ 

اي) بـه عنـوان    شود در اين گونه جمالت گروه اسمي نكـره (گربـه   كه مشاهده مي چنان
تواند ضمير خود را در سيطره خـود درآورده و بـه آن ارجـاع     نماييمعرفي شده و مي كميت

ي و به صورت دو سـابگ  داشته باشد. بازنمايي صوري اين جمالت به شكل ساخت شرط
شود. البته زمـاني كـه نيـاز بـه      تابع كه آنها هم داراي ساختي شرطي هستند نمايش داده مي

ايجاد جعبه (سابگ) جديد باشد قواعدي ناظر بر اين فراينـد خواهـد بـود كـه در قسـمت      
  شود: جا صرفا به صورت موردي بيان مي تجزيه و تحليل ارائه خواهند شد و در اين

 باالترينبوده و در نتيجه در  اسم خاصمصداق گفتماني است كه » سارا«سابگ  در اين
هـاي موجـود در    سطح جعبه قرار گرفته و مطابق قاعده اسامي خاص براي تمامي مصـداق 

چـون در سـابگ    yگفتمان قابل دسترس خواهد بود. از طرف ديگر نيز مصـداق گفتمـاني   
ي خواهـد بـود ( عكـس آن امكـان پـذير      پيشن واقع شده براي سابگ پسين قابل دسترسـ 

  شود. اقناع مي y=uنيست) و در نتيجه شرط 
  

  رسيهاي بر گرفته از زبان فا . تجزيه و تحليل داده4
هايي در قالب سابگ  دار با ارائه مثال هاي پيشين روابط ارجاعي بين مرجع و مرجع در بخش

مطـرح گشـت، روابـط     جمالت امـان نيـز تـا حـدودي      كه در قسمت تشريح گرديد. چنان
باشند. در بخش حاضر بازنمايي روابط ارجـاعي   ارجاعي در تشكيل سابگ تابع قواعدي مي
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درجمالت زبان فارسي خواهيم پرداخت و قواعد ناظر بر تشكيل انواع سابگ مطرح خواهد 
شود كـه   شد. شايان ذكر است كه براي هر مثال نخست بازنمايي منطقي/صوري آن ارائه مي

رويكرد ايستا به مطالعه معنا و شروط صـدق و كـذب آن دارد. سـپس سـابگ آن      ريشه در
  نشان داده خواهد شد. 

خريدن  � (x) ماشين)] x∃  .. مريم ماشيني خريد41  الف) [(x,مريم)
صورت منطقي (الف) به اين معناست كه: در صورتي كه در جهان واقع مريمـي وجـود   

  مورد نظر صادق است. داشته باشد كه ماشيني خريده باشد گزاره

 

  42سابگ 

شوند: مريم (اسم معين و خاص) و ماشين ( اسم  )، دو مصداق معرفي مي42در سابگ (
هـايي در   نامعين). شروط موجود در سابگ نيز به اين صورت خواهد بـود كـه: موجوديـت   

جهان سـابگ وجـود داشـته باشـد كـه مصـداقش مـريم و ماشـين باشـد كـه مـريم آن را            
  د. باش   خريده
 الف) ((x,مريم)خريدن �(x)ماشين)x∃  او آن را دوست دارد. .. مريم ماشيني خريد43

دوست داشتن  (x,مريم)   ب)
اي كـه   كند به گونـه  الف) معناي جمله اول را به خوبي بازنمايي مي43صورت منطقي (

ب) مـا بـا   43وجود دارد كه ماشين است و مريم آن را خريـده اسـت. در قسـمت (    xيك 
شويم به اين صورت كه ضميري وجود دارد كه مطابق اصل مرجع گزيني  مشكل مواجه مي

چـه هسـت،    xاي از اينكـه   را دوست دارد ولي نشانه xتواند به مريم اشاره داشته باشدو مي
همـان   xاي وجود ندارد كـه نشـان دهـد ايـن      چ نشانهتر هي موجود نيست . به عبارتي دقيق
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 اي است كه در جمله نخست موجـود اسـت، چراكـه هـر جملـه بازنمـايي صـوري         مقوله
مجزايي دارد و هيچ راهي براي سور /كميت نما (منظور گروه اسمي نكره ماشيني)در جمله 

آورد و آن را بـه  را درجمله دوم تحـت سـيطره خـود در    xاول وجود ندارد كه بتواند متغير 
خود محدود كند در نتيجه اين متغير (كه همان ضمير آن است) خوانشي آزاد خواهد داشت 

شـود بـه ايـن صـورت كـه مـريم        ناميده مـي  (Open proposition)و در اصطالح گزاره باز
تواند هر ماشيني در جهان واقع را دوست داشته باشد (براي توضـيح بيشـتر ر.ك برنـر،     مي

2013  :271_290.( 

گردند و به  نماهاي وجودي مطرح نمي شود كميت كه مشاهده مي در ساختار سابگ چنان
هاي گفتماني را به جهان گفتمان (در بـاالترين قسـمت ) وارد كـرد     توان مصداق راحتي مي

نما ميزان دسترسي  الف و ب) دامنه عملكرد كميت 43درحالي كه در بازنمايي منطقي مانند (
كرد . چنين دسترسي در سابگ به واسـطه مرزهـاي هـر     براي ارجاع تعيين مييك متغير را 

كـه در درون يـك جعبـه وجـود دارنـد بـه        xشود. تمامي نمونه هـاي   جعبه نشان داده مي
توانند  هاي (مرجع هاي) موجود در آن جعبه دسترسي دارند و بنابراين مي مجموعه مصداق

هـاي موجـود در    ن دسترسـي متغيـر بـه مصـداق    مرجعي داشته باشند. البته ميزا خوانش هم
هـاي بعـدي توضـيح داده     گفتمان در درون هـر جعبـه تـابع قواعـدي اسـت كـه در مثـال       

 شد.   خواهد

  
   44سابگ

((x,y)شركت كردن)→((y)مصاحبه � (x)داوطلب)x∃y∀  كند. .هر داوطلبي در مصاحبه شركت مي45   الف)
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46سابگ   

نما و گروه اسمي نامعين مواجه هستيم و بر خالف مثـال   ) با كميت47) و (45در مثال (
دار قابل دسـترس باشـد.    ) گروه اسمي معيني وجود ندارد كه بتواند براي مرجع43) و (41(

هـاي بازنمـايي گفتمـان     هاي شرطي در قالب سـاخت  اين گونه جمالت به صورت ساخت
  دارد.  ر جعبه محدوده ارجاع را بيان ميشوند و در واقع مرز ه مطرح مي

اي براي بازنمايي روابط ارجاعي هستيم كـه   ) نيازمند شيوه47) و (45در جمالتي نظير (
ها را به خوبي نشـان   نماها (هر) و گروه اسمي تحت تسلط آن بتواند محدوده سيطره كميت

توانـد   ز سابگ مـي هاي هر جعبه ا دهد و اين درست همان جايي است كه مرزها و محدوده
  نقش مهمي ايفا كند.

 ((x,y)شركت كردن)→((x)واجد شرايط بودن (y)مصاحبه � (x)داوطلب)x∃y∀  كند. . هر داوطلبي كه واجد شرايط باشد؛ در مصاحبه شركت مي47

 

 

  48سابگ 
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) بنا بر وجود پارامتر ضمير اندازي، ضمير در جمله دو نمود آشكار ندارد و 47(  در مثال
رسد كه تظاهر  مطابقه بر روي فعل نمايان است. در چنين شرايطي چنين به نظر ميبصورت 

  انجامد: ضمير به نوعي به عدم مقبوليت آن نزد گويشوران مي
  كند. هر داوطلبي كه واجد شرايط باشد؛ او در مصاحبه شركت مي⃰ . 49

ريده اسـت  لحاظ گ (v)) براي او به جهت وجود مطابقه متغير 48هرچند كه در سابگ (
اي جالب و قابل تأمـل بـه    انجامد و اين نكته اما تظاهر آوايي آن به عدم خوانش صحيح مي

  رسد. نظر مي
  . الف) هر دانش آموزي كه گرسنه است؛ يك كيك بردارد.50

  هر دانش آموزي كه گرسنه است؛ او يك كيك بردارد.⃰ ب) 
((x,مريم)دوست داشتن) → ((x,مريم)خريدن � (x)ماشين)x∃  . اگر مريم ماشيني بخرد، او آن را دوست خواهد داشت.51 ) الف  

 آندوم ( كـه اشـاره بـه ضـمير      xشود متغير  كه مشاهده مي در بازنمايي منطقي آن چنان
) تعبيري آزاد 43دارد) در حوزه عملكرد يا سيطره سور قرار نخواهد داشت و همانند مثال (

نخست ( كه همان ماشين اسـت)   xتوان آن را با هيچ ابزار صوري با  خواهد داشت كه نمي
اشـاره بـه هـر ماشـيني در     :∀نماي جهاني ( يكي دانست. حتي در صورت استفاده از كميت

((x,مريم)دوست داشتن)→((x,مريم)خريدن � (x)ماشين)x∀  بر طرف نخواهد شد:جهان واقع) نيز مشكل    ب)
نمـاي جهـاني تعبيـر معنـاي جملـه بـدين        ب) با وجود كميت51در بازنمايي صوري (

هر نوع ماشـين باشـد و مـريم آن را     xكه آن  xصورت خواهد بود: به ازاي وجود هر نوع 
اهد داشت. واضح است كه در ايـن بازنمـايي   ها را دوست خو بخرد، او هريك از آن ماشين

ديگر تاكيد بر روي مريم و گزاره صورت گرفته به واسطه آن نخواهد بود بلكه تعبير معناي 
  آن با تاكيد بر ماشين خواهد بود تا مريم.

حلي براي بازنمايي صـحيح ايـن ارجـاع بـه      حال خواهيم ديد كه كه سابگ چگونه راه
  دهد: دست مي
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 )52سابگ (

در سابگ طبـق يـك قاعـده، اسـامي خـاص هميشـه در سـابگ بيرونـي و در بخـش          
گردند و در اينجا چون مريم اسم خاص است در جعبه بيروني و ظاهر مي (Higher)باالترين

هـا بـه    گونـه سـاخت   شود. ساختار جمله شرطي است و ايـن  در قسمت باالترين نمايان مي
يجه شرط در جعبـه بزرگتـر نشـان داده    شكل دو سابگ درونه به صورت شرط و جواب/نت

شود دو سـابگ تـابع وجـود دارد. از آنجـا كـه       كه مشاهده مي شوند. در سابگ باال چنان مي
 ماشين در درون سابگ تابع معرفي شده است براي عناصر موجود در سابگ تابع بعدي كـه 

معرفي شده  باشد قابل دسترسي خواهد بود و مريم نيز در سطح باالترين مي در همان سطح
شـود،   گونه كه مشـاهده مـي   و براي هر دو سابگ تابع قابل دسترسي خواهد بود. پس همان

اي با مشكل مواجه بود در اينجا به واسـطه   حوزه عملكرد يا سيطره كه در مورد منطق گزاره
كه بـه ترتيـب در سـطح بـاالترين و       yو  xشود. زيرا هر دو متغير  قواعد دسترسي حل مي

ع نخست وجود دارند، براي جعبه تابع دوم قابل دسترسي خواهند بود. در صورت جعبه تاب
 ادامه اين گفتمان ساده به صورت زير:

 . الف) اگر مريم ماشين بخرد، او آن را دوست خواهد داشت.53

 ب) او عاشق ماشين است.

  آن قرمز است. ⃰ ج)
ترين قـرار دارد بـراي   در مثال ب بر طبق قواعد مذكور مرجع ( مريم) كه در سطح بـاال 

در مثال (ب) قابل دسترس خواهد بود و مريم را به عنوان مرجع خواهـد داشـت.    اوضمير 
اما محتواي دو سابگ تابع براي ضمير آن در مثال (پ) قابل دسترسي نخواهد بود چون در 

گ در سطح باالترين به گفتمان معرفي مي گردد و نمي تواند ماشين را در سـاب  آناين مثال 
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تابع به عنوان مرجع داشته باشد چون دسترسي هميشه از سطوح پايين به باالترين است نـه  
  مرجعي با ماشين وجود ندارد.   بلعكس در نتيجه شرايط مقتضي براي تعبير آن به هم

 الف) [(x,y) خريدن¬  � (y)ماشين � (x)مريم)]x∃y∃  . مريم ماشين نخريد.54
 

 
)55سابگ (  

براي ناميدن مريم  (x)سابگ باال داراي  يك مصداق گفتماني و دو شرط است؛ در ابتدا 
گيري شده و با عالمـت   شود و در ادامه سابگ كه در درون ساخت بزرگتر درونه معرفي مي

نشان داده شده و به اين معنا است كه : ماشين كـه مـريم آن را خريـده باشـد وجـود      ¬نفي 
محسـوب شـده و مـورد    (Subordinate)شده سابگ تـابع/ وابسـته   گيري ندارد. سابگ درونه

گيرد. در اين حـين ذكـر نكـاتي چنـد در بـاب       اعمال قواعد مربوط به منفي سازي قرار مي
  نمايد؛  در نظرية بازنمايي گفتمان ضروري مي (Accessibility rules)قواعد دسترسي

در دسـترس   (Subsequent)هاي بعـدي/ پـايين   اسامي خاص هميشه براي گفتمان الف)
هاي ارجاعي مثل ضـميرها معرفـي    خواهند بود، يعني: اگر در مراحل بعدي گفتمان عبارت

هاي باالتر ارجاع داشـته باشـند، ايـن اسـامي خـاص       شوند كه به اسامي خاص در ساخت
  هميشه براي آنها قابل دسترسي خواهد بود.

ر باالترين سطح سابگ حضـور  ) مطابق قاعدة اسامي خاص، آنها هميشه د54در مثال (
اي xدر جعبة بيروني قرار گرفته است) و  xشود  ) ديده مي55كه در سابگ ( دارند ( و چنان
سـطح بـااليي كـه مـريم اسـت،       xتواند بـه   موجود است مي )(x,y)خريدن (در سابگ تابع 
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يا مصداقي اسـت كـه مـريم نـام      xاي كه ماشين نخريده همان xدسترسي داشته باشد. پس 
  دارد.

هاي گفتمـاني كـه در    هاي منفي قاعده به اين صورت است كه: مصداق در مورد ساخت
شوند قابل دسـترس   سابگ تابع وجود دارند براي ضميرهايي كه در مراحل بعدي ظاهر مي

  نخواهند بود. مثال زير مؤيد اين مطلب است:
  ⃰. مريم ماشين نخريد، آن زيبا بود.56

 

)57سابگ (  

∃y∃y [(مريم(x)�ماشين (y), ¬خريدن (x,y) �زيبابودن (?)](الف 
[(? ,x) خريدن � (x,y) داشتن¬ ,(y) خونه �(x)خواهرم)] y∃y∃ انداز خريد. ) خواهرم خونه نداره. اون اين خونه رو بعد از كلي پس58⃰⃰   الف)

 



 27   گفتمان ييبازنما يها ارجاع در قالب ساخت يندفرآ ييبازنما

 

 )57سابگ (

نميتواند به مصداق گفتماني موجود در سابگ تابع منفي  yشود  طور كه مشاهده مي همان
باشد و در نتيجـه جملـه داراي    شده ارجاع داشته باشد. پس منفي سازي از موانع ارجاع مي

  باشد.  شرايط مقتضي تعبير درست نمي
  

  گيري . نتيجه5
نظريـة  تـوان اسـتنباط كـرد     هاي ارائه شـده مـي   گونه كه از مباحث ذكر شده و تحليل همان

توانـد بـه    بازنمايي گفتمان با رويكرد پويايي كه به تحليل گفتمان ( متن) دارد به خوبي مـي 
دار بپردازد. البته بنا به ماهيت علوم انساني و  تبيين معنايي روابط ارجاعي بين مرجع و مرجع

ه هاي نقض اندكي بر برخي قواعد اين نظريـ  اي كه هميشه وجود داشته است نيز، مثال رويه
همانند هر نظرية ديگري وجود دارد كه توسط پژوهشگراني ديگر مورد مطالعه قرار گرفته و 

اند. ويژگي ممتاز نظريه مذكور ارائه الگـويي صـوري بـا وارد كـردن      تا حدودي تبيين شده
باشد، كه معناشناسي ايستا قادر بـه بازنمـايي    عوامل گفتماني در بازنمايي روابط ارجاعي مي

هـا   توان به جمالت امان اشاره كرد؛ كـه در آن  ها نبوده است. براي نمونه مي نصحيحي از آ
اي چنين جمالتـي،   گردد كه در بازنمايي منطق گزاره ارجاع به گروه اسمي نامعين مطرح مي

دار را در حوزه عملكرد  تواند مرجع گروه اسمي نامعين مذكور به عنوان سور/كميت نما نمي
هاي بازنمايي گفتمان بر اساس قواعـدي   ند در حالي كه ساختخود (يك جمله) محدود ك

گيري فرايند ارجاع در  تواند چگونگي شكل ها نظارت دارد به خوبي مي گيري آن كه بر شكل
 اين جمالت را تشريح كند.
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  ها نوشت پي
دار بـه گـروه    ارجاع مرجـع «گونه جمالت اين سرواژه را معادل  نگارندگان بر اساس ماهيت اين. 1

  قرار داده است» اسمي نامعين
بـراي تعبيـر   عالمت ستاره در هر جاي اين جستار مؤيد اين مطلب اسـت كـه شـرايط مقتضـي     . 2
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