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  1ارتباط قلب نحوي و تاکید در زبان فارسی
  

  محمد راسخ مهند
  )استادیار دانشگاه بوعلی سینا(

  
  

  چکیده 
این حرکت نحوي می تواند سازه . قلب نحوي در اکثر موارد ویژگی زبانهایی است که داراي آرایش واژگانی آزاد هستند

، 1994، ماهاجان 1993، سایتو و فوکوي 1985و سایت(هاي جمله را بدون تغییر در معناي تحلیلی آن جابجا کند 
این مقاله به . مطالعه قلب نحوي نیازمند بررسی تعامل میان نحو، کالم، معنی شناسی و آواشناسی است). 2003کریمی 

ابتدا انواع قلب نحوي در فارسی به اختصار شرح داده . قلب نحوي در فارسی اختصاص داردبررسی   در کالمتعامل نحو و
 است که شامل قلب نحوي کوتاه ، قلب نحوي دوربرد ، قلب نحوي به سمت چپ، یا ابتداي جمله ، قلب نحوي به شده

ازآنجاکه قلب نحوي در فارسی به لحاظ نحوي اجباري نیست و . سمت راست، یا انتهاي جمله و قلب نحوي چندگانه است
در این مقاله .  را باید در عوامل کالمی جستجو کردعدم انجام آن باعث نادستوري شدن جمله نمی شود؛ علت وجود آن

عنوان می شود که قلب نحوي بر ساخت اطالعی جمله تاثیر می گذارد و می تواند جایگاه مبتدا و تاکید را در شرایط 
استفاده شده است که ) 1992(براي بررسی تاثیر قلب نحوي بر ساخت اطالعی از دیدگاه ولدووي . مختلف تغییر دهد

ت اطالعی را ساختی جدا، در کنار ساختهاي نحوي، آوایی، و معنایی قلمداد می کند که بر هر کدام از این ساختها ساخ
نگارنده استدالل می کند که انجام قلب نحوي از حیث عوامل کالمی اختیاري . تاثیر می گذارد یا از آنها تاثیر می پذیرد

اکید اطالعی و تاکید تقابلی از سوي دیگر می تواند به درك نقش قلب نیست و تمایز میان مبتدا و تاکید ازیک سو و ت
  .     نحوي در تغییر ساخت اطالعی جمله کمک کند

  
  

  
   مقدمه 1

سازه هاي مختلف در جمالت فارسی می توانند . فارسی زبانی ضمیرانداز و داراي آرایش واژگانی آزاد می باشد
در اشاره به ) 1967( را براي اولین بار راس 2اصطالح قلب نحوي. له حرکت کنندتا حدودي آزادانه به ابتدا یا انتهاي جم

بر این اساس قلب نحوي سازه ها را به همراه نقشهاي . ویژگی زبانهایی به کار برد که داراي آرایش واژگانی آزاد هستند
قلب نحوي در ). 1985سایتو (دستوري خود جابجا می کند، بدون اینکه در معناي تحلیلی جمله تغییري ایجاد کند 

؛ 1999؛ چو 1998 ؛ سایتو و فوکوي 1985سایتو (زبانهایی چون ژاپنی، کره اي، آلمانی، هندي و هلندي نیز وجود دارد 

                                                   
در بررسی قلب حنوی در زبان فارسی از راهنمائیهای عاملانه استادان خود، خامن  ١

از . دکرت ویدا شقاقی، آقای دکرت حممد دبريمقدم و آقای دکرت کورش صفوی هبره بردم
 . از آن نگارنده استالبته نقایص مقاله مهه . این بزرگواران سپاسگزارم

 در فارسی [scrambling]معادل ) ١٣٧۴( اصطالح قلب حنوی را برای اولني بار دبريمقدم ٢
 .به کار برده است
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براي درك بهتر این فرایند در زبان فارسی، ). 1997؛ راینهارت و نیلمن 1997،2003؛ دایال 1994،1997ماهاجان 
  .3الف ساخت بی نشان فارسی در نظر گرفته شده است)1(در این مثالها . ارائه شده است) 1(مثالهاي 

  
  .آریا کتاب را به نازنین داد. الف) 1(

  . آریا به نازنین دادکتاب را.        ب
  . آریا کتاب را دادبه نازنین.        ج
  . آریا دادبه نازنین کتاب را.        د
  . کتاب را دادبه نازنینآریا .       ه

  .به نازنینآریا کتاب را داد .    و  
      

البته نوع این دو . ج مفعول غیرمستقیم به ابتداي جمله حرکت کرده اند) 1(ب مفعول مستقیم و در جمله ) 1(در جمله 
ه، سازه ها ) 1(ب تا ) 1(در جمالت .  به آنها اشاره می شود[focus]حرکت تفاوتهایی دارد که در بخش مربوط به تاکید 

صحبت  ] [leftward scrambling چپ  سمت ابتداي جمله حرکت کرده اند که در این صورت از قلب نحوي به سمتبه 
و، )1(در جمله . البته ذکر این نکته ضروري است که جهت حرکت بر اساس خط التین یا الفباي آوانگار است. می شود

 [rightward scrambling] قلب نحوي به سمت راست سازه مقلوب به انتهاي جمله حرکت کرده است که از آن به عنوان
د، ) 1(ب و ج، فقط یک سازه جابجا شده است، در صورتی که در ) 1(از طرف دیگر در ). 1997ماهاجان (یاد می شود 

  . یاد می شود [multiple scrambling]بیش از یک سازه جابجا شده است که از آن تحت نام قلب نحوي چندگانه  
 از مواردي بودند که در آنها قلب نحوي در سطح یک جمله ساده انجام شده است که به قلب نحوي )1(جمالت   

در حالی که قلب نحوي می تواند فراتر از یک بند ساده، و از درون . معروف است  [short distance scrambling]کوتاه 
راسخ مهند (معروف است  [long distance scrambling]بند پیرو به بند پایه نیز صورت گیرد که به قلب نحوي دوربرد 

  .ب و ج نمونه هایی از قلب نحوي دوربرد هستند) 2(جمالت ). 1382
  .می دانم که آریا کتاب را به نازنین داده است. الف) 2(

  . می دانم که آریا به نازنین داده استکتاب را.      ب
  . ت می دانم که آریا کتاب را داده اسبه نازنین.      ج

     
ذکر این نکته ضروري است که قلب نحوي اصوال ویژگی زبان محاوره اي است، و در نوشتار رسمی کمتر دیده می شود 

یکی از بحثهاي مطرح در مورد . مسائل مختلفی در ارتباط با قلب نحوي در زبانهاي مختلف مطرح است). 1985سایتو (
قرار می گیرد، که در آن سازه  [A-movement]ه حرکتهاي موضوع قلب نحوي این بوده است که آیا این حرکت در طبق

                                                   
نوشته شده اند دارای تکیه تقابلی در مجله تريه  در این مقاله، کلماتی که ٣

 ورتسازه هایی که به ص. هستند، یعنی هنگام تلفظ با تکیه قویرتی ادا می شوند
نوشته شده اند مقلوب شده اند اما مهراه با تکیه تقابلی ) ایتالیک(کج 

اگر سازه ای مهراه با تکیه تقابلی باشد و مقلوب نیز شده باشد به . نیستند
 .نوشته شده است) ایتالیک(تريه و کج صورت 
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،  [Ā-movement]اي از یک جایگاه بدون حالت به جایگاه داراي حالت حرکت می کند، یا در طبقه حرکتهاي غیرموضوع 
 نمونه بارز حرکتهاي موضوع، مجهول و ارتقا. که در آن سازه به جایگاهی حرکت می کند که داراي حالت نیست

[raising] قلب نحوي داراي ویژگیهایی است که به هر دو  .است و نمونه بارز حرکت غیرموضوع، حرکت پرسشواژه است
مسئله اختیاري بودن قلب ). 1998، سایتو و فوکوي 1994ماهاجان (طبقه حرکت هاي موضوع و غیرموضوع شبیه است 

، فقط )1994چامسکی ( [Minimalist Program]گی بر اساس برنامه کمین. نحوي نیز باعث طرح مشکالتی شده است
به عبارتی اختیاري بودن . وقتی حرکت نحوي می تواند صورت پذیرد که عوامل صرفی، مانند حالت، آن را اجباري سازد

مسائلی از این دست در مطالعه قلب نحوي فراوانند که اشاره به . حرکت نحوي با روح زبان در این نظریه سازگاري ندارد
در این مقاله فقط از یک بعد به مسئله قلب نحوي نگاه می کنیم و آن تاثیر . مه آنها از حوصله این مقاله خارج استه

  .قلب نحوي بر ساخت اطالعی جمالت است
نکته مطرح شده در مقاله این است که قلب نحوي می تواند ساخت اطالعی جمله را تغییر دهد، یعنی می تواند   

پس . البته در این راستا قلب نحوي با تکیه جمله نیز در ارتباط است. جمله را دگرگون سازد [focus set]مجموعه تاکید 
ارتباط میان قلب . می توان گفت از این حیث قلب نحوي به تعامل حوزه هاي نحو، کالم و آواشناسی مربوط می شود

، کریمی 1998،کیس 1999، چو 1996 راینهارت و نیلمن(نحوي و عوامل کالمی در آثار بسیاري بحث شده است 
ابتدا به تعریف ساخت اطالعی ) 2بخش (در این مقاله ). 2003، هیل و دیگران 2003، 2001، بایلین 2003، 1999

آن را به عنوان ساختی هم ردیف ) 1996، ولدووي و انگدال 1992(جمله می پردازیم و با استفاده از دیدگاههاي ولدووي 
زمینه / آنگاه به تقسیم بندي ساخت اطالعی جمله به مبتدا .  و صرفی زبان تعریف می کنیمساختهاي نحوي، آوایی

[Ground] به ارتباط ) 3(در بخش .  و تاکید می پردازیم و پس از بیان ویژگیهاي آنها، به بحث انواع تاکید اشاره می کنیم
بر این اساس عنوان می شود که . اره می شودبین قلب نحوي و تاکید جمله و تاثیر آن بر دگرگونی ساخت اطالعی اش

متفاوت  [contrastive focus]با تعامل آن با تاکید تقابلی  [informative focus]تعامل میان قلب نحوي و تاکید اطالعی 
  .به نتیجه گیري مباحث اختصاص دارد) 4(بخش . است

  
   ساخت اطالعی2

ا ساختهاي نحوي، صرفی و آوایی می داندکه باعث می ساخت اطالعی را ساختی هم ردیف ب) 1992(ولدووي   
ممکن است دو جمله در زبان در چیزي که می گویند برابر . شود جمله در بافتی خاص به صورت مناسب به کار رود

ب ، ج و د  در پاسخ ) 3. (را در نظر بگیرید) 3(براي درك این موضوع جمالت . باشند اما در نحوه بیان آن متفاوت باشند
  .الف به کار رفته اند)3(به 

  علی چی خرید؟. الف) 3(
  .مداد بود که علی خرید.      ب
  .دفتر بود که علی خرید.      ج
  .؟ علی بود که مداد خرید.      د
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ب و ج در چیزي که می گویند، یا به عبارتی در معناي تحلیلی خود متفاوت هستند، اما نحوه گفتن آنها ) 3(دو جمله 
 و مداددر جمالت فوق به ترتیب . الف باشند)3(ست به همین دلیل هر دو می توانند جواب مناسبی براي سوال یکسان ا

اما . فوق قبل از فعل ربطی قرار گرفته اند [cleft]اطالع نو جمله هستند و به همین دلیل در جمالت اسنادي شده دفتر 
. ب است، نحوه گفتن با دو جمله دیگر متفاوت است)3(اي تحلیلی د، با اینکه معناي تحلیلی آن برابر با معن)3(در جمله 

د )3( اطالع نو جمله است، در حالی که سوال به دنبال چیزي که خریداري شده می گردد و جمله علیدر این جمله 
در نحوه ب و د در معناي تحلیلی آنها نیست بلکه ) 3(به عبارت دیگر تفاوت میان جمالت . جواب مناسبی براي آن نیست

  . ارائه آن معنا، یا همان ساخت اطالعی است
 در این مقاله با 4.ساخت اطالعی را در آثار مختلف، با اصطالحهاي متفاوت، به دو بخش تقسیم کرده اند  

زمینه . تقسیم شده است [Focus]و تاکید  [Ground] ساخت اطالعی به دو بخش زمینه) 1992(استفاده از دیدگاه ولدووي 
 و محل ارتباط اطالع نو جمله با گفتمان است، در حالی که تاکید بخشی  ز جمله است که داراي اطالع نو نیستبخشی ا

تاکید بخش الزم هر . است که داراي اطالعی نو یا برخالف انتظار است  و اطالعی را به دانش قبلی شنونده اضافه می کند
  .  باشد و از جمله حذف شودجمله است اما زمینه می تواند از بافت قابل استنباط

اکثر اوقات آن را پدیده اي کالمی تعریف می کنند که اطالع جدیدي را همراه . تاکید پدیده پیچیده اي است   
در بسیاري از زبانهاي مختلف از تکیه . به عنوان مثال پاسخی که به عبارت پرسشی داده می شود، تاکید جمله است. دارد

، 1996، راینهارت 1993سینک (به عنوان یکی از سر نخهاي شناسایی تاکید یاد می شود  [sentence stress]جمله 
پس تاکید فقط . بر این اساس عبارتی که تاکید جمله است با تکیه جمله در ارتباط است). 2001، سزوندري 1998کیس

نها آرایش واژگانی جمله نیز در از طرفی در برخی از زبا. مفهومی کالمی نیست زیرا با تکیه جمله نیز در ارتباط است
در برخی از ). 2003، برونتی1997، راینهارت و نیلمن 1999، چوي 1992ولدووي(نشان دادن تاکید جمله دخیل است 

همچنین برخی ساختهاي نحوي، مانند جمالت . این زبانها تاکید بی نشان در جمله داراي جایگاه نحوي خاصی است
پس تاکید، عالوه بر اینکه .  نیز در نشان دادن تاکید جمله نقش دارند[pseudo-cleft] اسنادي شده و شبه اسنادي شده

  . مفهومی کالمی و آوایی است، به ساخت نحوي جمله نیز ربط دارد
نوع اول، تاکیدي است که فقط اطالع نو و از . بسیاري از زبانشناسان بین دو نوع تاکید تفاوت قائل شده اند

 اختیار شنونده قرار می دهد و نوع دوم تاکیدي است که داراي نوعی تقابل با اطالع قبلی شنونده پیش فرض نشده را در
، 2000، ایشی هارا 1998کیس ،1996، ولدووي و انگدال 1992ولدووي (است و فرض قبلی وي را تصحیح می کند 

طالح تاکید اطالعی و براي اشاره به تاکید در این مقاله براي اشاره به تاکید نوع اول از اص). 2003، کولز 2001سزوندري 
 آوایی، صرفی و هايتاکید را می توان در زبانهاي مختلف با استفاده از ابزار .نوع دوم از تاکید تقابلی استفاده می شود

                                                   
اصطالحات دوگانه اي را كه در تقسیم ساخت اطالعي به ) ١٩٩٦(ولدووي و انگدال  ٤

در برابر خرب  [theme/topic]مبتدا :  اینگونه ذكر كرده انددر رفته انكا
[rheme/comment]  ) راینهارت ١٩٦٧،١٩٨٥، هالیدي ١٩٧٤، دال ١٩٥٨، هاكت ١٩١٥ متسیوي

،  تاكید در برابر )١٩٧٧سگال و هاجي كوا (، مبتدا در برابر تاكید ) ١٩٨٢
، آكماجیان ١٩٧٤، دال ١٩٧٢كنداف ، ج١٩٧١چامسكي ( [presupposition]پیش انگاره 

در برابر اطالع كهنه  [new information]، اطالع نو ) ١٩٨٤، سلكرك ١٩٨٠، ویلیامز ١٩٧٩
[old information] )١٩٨٨بلوم -وايل م ( یا اطالع قبلي[given information] )  هالیدي
١٩٦٧،١٩٨٥.( 
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کید  براي بیان تاهابرخی زبانها از یکی از این ابزار استفاده می کنند؛ برخی دیگر از همه این ابزار. نحوي نشان داد
در بسیاري اوقات از ترکیبی از ابزارهاي نحوي ، صرفی و آوایی براي نشان ). 1996ولدووي و انگدال (استفاده می کنند 

 براي نشان دادن تاکید بهره هاابزاراین داده هاي فارسی نشان می دهد این زبان از هر سه . دادن تاکید استفاده می شود
  .ه ترکیبی از آنها را به کار می بردمی برد و در بسیاري موارد در هر جمل

   تاکید اطالعی2-1
در بسیاري از منابعی که به بحث تاکید پرداخته اند از آزمون پرسش و پاسخ براي نشان دادن تاکید استفاده 

ولدووي و (در پاسخ به پرسش معموال فقط تاکید جمله ذکر می شود و این بی نشان ترین حالت گفتگو است . شده است
تا ) 4(مثالهاي . ؛ اما در مباحث زبانشناسی براي نشان دادن بخش زمینه، آن را نیز در بخش پاسخ می آورند)1996الانگد

به رابطه میان کلمات پرسشی و تاکید جمله می پردازد و نشان می دهد که دامنه تاکید در جمله بستگی به نوع ) 6(
  . شده است جمالت خط کشیده اطالعیزیر تاکید. کلمه پرسشی دارد

  
  چه خبر است؟) 4(

  .نازنین با عروسکش بازي می کند     
  نازنین چه کار می کند؟) 5(

  .با عروسکش بازي می کنداو /      نازنین 
  نازنین با چی بازي می کند؟) 6(

  . بازي می کندبا عروسکشاو  /     نازنین
شامل گروه ) 5(ه است در حالی که در جمله  شامل تمام جمل اطالعی، تاکید)4(همانطور که مشخص است در جمله 

  .شامل مفعول جمله است) 6(فعلی و در جمله 
نیز ) 1996(راینهارت . به بحث ارتباط بین تاکید اطالعی و جایگاه تکیه در جمله می پردازد) 1993(سینک 

 را در [nuclear stress rule]قاعده تکیه اصلی ) 1993(سینک .  را پی می گیرد و البته آن را تعدیل می کندويدیدگاه 
تکیه بر این اساس .  ساختار نحوي آن رابطه وجود داردبا میان جایگاه تکیه جمله  که بر طبق آنجمله ارائه می دهد

درباره رابطه بین تکیه و تاکید ) 1993(البته سینک . سازه جمله قرار می گیرد [embedded]جمله بر روي درونی ترین 
، تکیه اصلی جمله بر روي تاکید )1972(، اما از آنجا که طبق قاعده مطرح از سوي جکنداف جمله چیزي نمی گوید

در . جمله واقع می شود؛ نتیجه این است که قاعده تکیه اصلی می تواند نشان دهد که محل تاکید در جمله کجا قرار دارد
کید جمله نیز درونی ترین سازه جمله است واقع از آنجا که تکیه اصلی جمله بر درونی ترین سازه قرار دارد؛ پس تا

) 1993(نیز دیدگاه سینک ) 1997(و راینهارت و نیلمن ) 1996(راینهارت  ).1997، راینهارت و نیلمن 1996راینهارت (
باور دارد که با ) 1996(راینهارت . را پذیرفته اند و البته به طور مشخص به ارتباط جایگاه تکیه و تاکید پرداخته اند

رش اینکه درونی ترین سازه جمله داراي تکیه است؛ می توان گفت این ویژگی باعث ایجاد یک مجموعه تاکید می پذی
به این . به این ترتیب مجموعه تاکید در هر جمله، شامل هر سازه اي است که دربردارنده تکیه اصلی جمله باشد. شود

گروه فعلی و کل جمله می توانند تاکید جمله باشند، زیرا بخشهاي مختلفی مانند مفعول، ) 6و  4،5 تمعنی که در جمال
  .همگی داراي کلمه اي هستند که تکیه اصلی جمله را با خود دارد
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سازه اي می تواند . با توجه به مباحث عنوان شده می توان گفت که تاکید اطالعی، تاکید بی نشان جمله است
، )1993(و بر اساس دیدگاه سینک .  تکیه اصلی جمله را با خود داردتاکید اطالعی جمله باشد که داراي واژه اي باشد که

تاکید . تکیه اصلی جمله بر روي درونی ترین سازه آن قرار دارد، پس تاکید اطالعی جمله نیز با آن در ارتباط است
 بخشی که .در واقع تاکید می تواند کل جمله یا بخشی از آن را شامل شود. اطالعی جمله در بافت مشخص می شود
  سینک. تاکید اطالعی جمله نیست، زمینه است

  :   را براي تعیین جایگاه بی نشان تکیه جمله در زبانهاي مختلف ارائه کرده استقاعده تکیه اصلی) 1993 (
  :قاعده تکیه اصلی جمله. 7 
   .تکیه اصلی جمله بر درونی ترین سازه جمله واقع می شود  

فعل که ، سازه اي که بعد از فعل می آید تکیه اصلی جمله را با خود دارد، و در زبانهایی به این ترتیب در زبان انگلیسی
، ایشی 1997راینهارت و نیلمن ( در پایان جمله می آید، سازه اي که به فعل نزدیکتر است تکیه جمله را با خود دارد 

هستند، مانند انگلیسی، و زبانهایی که داراي ] ولمفع+ فعل [در اشاره به زبانهایی که داراي آرایش واژگانی ). 2000هارا 
الف و ) 8(به ترتیب دو الگوي مطرح در ) 1997(هستند، مانند فارسی، راینهارت و نیلمن ] فعل+ مفعول [آرایش واژگانی 

  .ب  را براي نشان دادن تکیه اصلی جمله مطرح کرده اند
  ]مفعول+ فعل [ گروه فعلی .  الف)8(

  ] فعل + مفعول[ ی گروه فعل.       ب
به این ترتیب مشخص می شود که در تعیین تکیه جمله، که فرایندي آوایی است، استفاده از اطالعات نحوي مانند آرایش 

 .واژگانی و درونی ترین سازه جمله الزم است
   تاکید تقابلی2-2

کید تقابلی عالوه بر داشتن تا. تاکید تقابلی تاکید نشاندار جمله است که لزوما در هر جمله اي وجود ندارد  
 ).1998کیس (اطالع نو، از مجموعه اي مشخص یک عضو را انتخاب می کند و در تقابل با دیگر اعضا قرار می دهد 

 ،در واقع شاید بتوان گفت.  آوایی، صرفی و نحوي براي نشان دادن تاکید تقابلی استفاده می کندهايفارسی از ابزار
لفه هاي آوایی، صرفی و نحوي می تواند عنصري اطالعی را زیرارد است، فارسی از این نظر منحصر بف با بهره گیري از مو 

یعنی می توان با . در فارسی با بهره گیري از تکیه تقابلی جمله می توان معناي تاکید تقابلی را القاء کرد. مشخص کند
این ) 10 (و) 9( مثالهاي . و بر آن تاکید کردتغییر تکیه و تکیه دار کردن هر عنصري، به آن عنصر معناي خاصی داد 

   .وضعیت را نشان می دهد
  )نه دفتر را. ( به آریا دادکتاب را علی . الف)9(

  )نه احمد. ( کتاب را به آریا دادعلی .      ب
  )نه به احمد. ( دادبه آریا علی کتاب را .      ج
  )"نداد"نه اینکه . ( داد علی کتاب را به آریا .      د

  
  )نه علی. ( کتاب می خوانداحمد . الف)10(

  )نه روزنامه. ( می خواندکتاب احمد .       ب
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همانطور که از جمالت فوق استنباط می شود تغییر تکیه جمله باعث القاي معناي تاکید تقابلی می شود و تکیه تقابلی بر 
می برخوردار  تکیه بسیار خفیف ازار می گیرند سازه هایی که بعد از تکیه تقابلی قر. دگیر قرار دهر عنصري می توان

 تکیه تقابلی در فارسی بسیار قویتر از تکیه معمولی در عالوه بر این باید گفت،. گردند و یا به عبارتی تکیه بري می شوند
ادي هر تکیه ع. ارتفاع تکیه تقابلی بیش از تکیه عادي جمله است. هر جمله است که تاکید اطالعی از آن برخوردار است

جمله نشانگر تاکید اطالعی در هر جمله است در حالیکه براي نشان دادن تاکید تقابلی می توان از تکیه تقابلی استفاده 
 همانطور که از مثالهاي فوق مشخص است تاکید تقابلی می تواند فاعل،فعل، یا مفعولهاي جمله و البته قید و ادات  .کرد
    .باشد

. ایی و واژگانی ، فارسی می تواند با استفاده از ابزار نحوي نیز تاکید تقابلی را نشان دهد آوهاياما عالوه بر ابزار
در واقع .  که می تواند چنین نقشی را بازي کند قلب نحوي است اي نحويهايابزاریکی از در اینجا استدالل می شود 

ذکر این نکته . ن دادن تاکید تقابلی باشدفرض می شود یکی از نقشها و کاربردهاي قلب نحوي در فارسی می تواند نشا
الزم است که وقتی عنصري حرکت می کند و در جایگاه تاکید تقابلی قرارمی گیرد در صورت آوایی نیز داراي تکیه 

استفاده از قلب نحوي را براي نشان دادن تاکید تقابلی ) 11(جمالت . تقابلی می شود تا جمله طبیعی تر به نظر برسد
  :دنشان می ده

  ) بی نشان. ( دادبه آرش آریا کتاب را . الف)11(
  )نه دفتر را. ( آریا به آرش دادکتاب را .ب       
  )نه به احمد. (  آریا کتاب را دادبه آرش .ج       

به تفصیل شرح خواهیم داد و مثالهاي این بخش فقط نشان ) 3(با تاکید تقابلی  در بخش را موضوع رابطه قلب نحوي 
  .که قلب نحوي می تواند با مفهوم تاکید تقابلی در ارتباط باشدمی دهد 

 در  راتاکید اطالعی که صرفاً اطالعی نو. به طور خالصه می توان گفت در فارسی نیز دو نوع تاکید وجود دارد
و . د داردجمله بیان می کند و داراي جایگاه بی نشان سازه قبل از فعل در جمله است و تکیه عادي جمله را نیز با خو

تاکید تقابلی که تقابل یک عنصر درون جمله را با عناصري دیگر در متن یا در فحواي کالم نشان می دهد و داراي جایگاه 
 در فارسی می توان از  راتاکید تقابلی. بی نشان نیست و می تواند در مورد همه سازه هاي جمله مصداق داشته باشد

 در جایگاه تاکید  و ابزار "که"، ابزار صرفی ، یعنی تکواژ ) مانند انگلیسی( ی جمله، طریق ابزار آوایی، یعنی تکیه تقابل
 ارتباط ابزار آوایی و .در ادامه به رابطه قلب نحوي با تاکید تقابلی پرداخته می شود . نحوي ،یعنی قلب نحوي، نشان داد

ت که رابطه قلب نحوي با تاکید اطالعی متفاوت البته باید به این نکته توجه داش. از حوزه بحث حاضر خارج استصرفی 
اما قبل از پرداختن به این موارد الزم است . دنبال خواهد شد) 3(از رابطه آن با تاکید تقابلی است و این موضوع در بخش 

  .نکاتی در مورد تفاوت تاکید تقابلی و اطالعی و تفاوت آنها با مبتدا ذکر شود
عی و تاکید تقابلی وجود دارد؟ همانطور که عنوان شد تاکید اطالعی فقط هایی میان تاکید اطال چه تفاوت

و .  است یعنی در جمله حرکت نمی کند[in –situ]تاکید درجا ) 1998(داراي اطالع نو در جمله است و به باور کیس 
اکید تقابلی به ت. البته مشخص شد که تکیه جمله در تاکید اطالعی نسبت به تاکید تقابلی داراي شدت کمتري است
می توان وظایف زیر . لحاظ کاربردي می تواند عنصري را از یک مجموعه اتنخاب کند و در تقابل با اعضاي دیگر قرار دهد

  :را براي تاکید تقابلی در نظر گرفت
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  : نقش انتخابی. الف)12(
   مریم شکر خرید یا آرد؟- :                 مثال
  .خرید شکر او-                      

  : نقش محدودکننده.ب      
  . چون مریم شکر و آرد خرید می تونه کیک درست کنه- :               مثال

  . خریدشکر نه، او فقط-                       
  :  نقش بسط دهنده.ج       
  . چون مریم شکر خرید پس حتماً خیلی خوشحال است-:   مثال         

  . هم خرید پس میتونه کیک درست کنهآرد ا او بله ام-                
  : نقش جایگزینی.د      

  . مریم به تهران رفت- :  مثال        
  . رفتمشهد نه او به -                

  :  نقش تاکید برابر.ه       
  . خریدآرد خرید اما زهره شکرمریم : مثال            

 ترین ویژگی تاکید تقابلی نوعی برجستگی عی نو وجود داشته باشد اما مهمبا اینکه در تاکید تقابلی نیز ممکن است اطال

[prominence]با ) 1999(چو .  دیگري قرار می دهد که این خاصیت برجستگی را ندارند است که آن را در برابر عناصر
. اراي برجستگی نیست و داستمعرفی ویژگی برجستگی اظهار می دارد که تاکید اطالعی فقط داراي اطالع نو در جمله 

یعنی تاکید اطالعی که وجود آن در جمله الزم .  نشان داد]برجسته- [ و ]نو+[تاکید اطالعی را می توان با ویژگیهاي 
اما از طرفی تاکید تقابلی می تواند در جمله برجسته باشد و . است باید حاوي اطالع نو باشد ولی در جمله برجسته نباشد

 .  نشان داد]برجسته+ [ و ]نو+[نیز باشد؛ به این ترتیب می توان آن را با ویژگیهاي البته داراي اطالع نو 
 ،در واقع می توان گفت.  کرداستفاده می توان از همین ویژگیهاي نو و برجسته بودن براي بحث درباره مبتدا 

داي جمله واقع می شود و  است چون به لحاظ جایگاه در جمله برجسته است و در ابت]برجسته+[مبتدا داراي ویژگی 
 نیز می باشد چون بخشی از اطالع کهنه در ] نو- [ مبتدا داراي ویژگی عالوه بر این. ادامه جمله درباره همین مبتداست

در این جدول . ویژگیهاي این عوامل کالمی را خالصه کرده است) 13( جدول .جمله است و حاوي اطالع جدیدي نیست
   ). 1992ولدووي (جمله نمی باشد [link]ه مبتدا یا رابط انتها بخشی از زمینه است ک

  
  

  ]ون+[      ]نو- [  
  تاکید تقابلی  مبتدا   ]هبرجست+[
  تاکید اطالعی  نتهاا  ]برجسته- [

   13- جدول                 
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 میان آنها  با دقت در کاربردهاي تاکید تقابلی و تاکید اطالعی می توان تفاوتهایی،  به طور خالصه می توان گفت 
فرضهایی که درباره رابطه میان قلب نحوي و تاکید در اینجا مطرح  و در دو بخش بعد بحث می شود از قرار . مشاهده کرد

  :زیراند
  
 تاکید اطالعی در برابر قلب نحوي مقاومت می کند؛ یعنی اگر عنصري که در جایگاه تاکید اطالعی جمله قرار .الف  )14(

ر تاکید جمله محسوب نمی شود و عنصر دیگري جاي آن را می گیرد و در نتیجه ساخت تاکیدي  دیگ، مقلوب شود،دارد
در بخش . نحوي مطرح کرد   قلب[Anti-focus ]تاکیدي-این فرض را می توان تحت نام تاثیر ضد. جمله به هم می خورد

  . به بحث این فرض خواهیم پرداخت)1- 3(
قلب نحوي باشد؛ یعنی عنصري که در تاکید تقابلی است می تواند عنصر مقلوب  تاکید تقابلی می تواند حاصل . ب     

به عبارت دیگر این .  معناي تقابلی را ایفا کندنقشباشد و در ساخت آوایی تکیه جمله را بگیرد و در ساخت معنایی 
 قلب [focal effect] تاکیدي  از این فرض تحت نام تاثیر. رابطه میان قلب نحوي و تاکید تقابلی را درنظر می گیرد،فرض

  .صحبت خواهد شد) 2- 3(نحوي در بخش 
 به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که قلب نحوي با ساخت تاکیدي جمله سر و کار دارد و در هر صورت بر 

حاصل در فارسی قلب نحوي .  هر چند این تاثیر بسته به نوع تاکید می تواند تاثیري دوگانه باشد،آن تاثیر می گذارد
 جمله مقلوب و  بلکه نمی توان یافت که انجام قلب نحوي را اجباري کند ؛ ايویژگیهاي نحوي نیست و هیج دلیل نحوي

در . هستندغیرمقلوب داراي دو ساخت اطالعی متفاوت هستند و دالیل کالمی انگیزه انجام قلب نحوي در جمالت فارسی 
  .قلوب  با غیرمقلوب بحث می شودبخش بعد چگونگی تفاوت ساخت اطالعی در جمالت م

   قلب نحوي و ساخت اطالعی3
نگارنده . پرداخته می شود) 2-3(و تاکید تقابلی ) 1- 3(در این بخش به رابطه قلب نحوي با تاکید اطالعی   

  .استدالل می کند که ارتباط این دو تا حد زیادي متفاوت از یکدیگر است
   قلب نحوي و تاکید اطالعی 3-1

تاثیر ضد " رابطه قلب نحوي و تاکید اطالعی را می توان تحت عنوان ، عنوان شد)2 (انطور که در بخش       هم
در واقع . بر طبق این اصل عناصر مقلوب نمی توانند در جایگاه اطالعی باشند). 1999چو (الف مطرح کرد )14 ("تاکیدي

 قید جمله است عنصر نزدیک به فعل که در اینجا الف که حالت بی نشان)15(را در نظر بگیریم ؛ در ) 15(اگر مثال 
ب که حرکت )15( است می تواند تاکید اطالعی جمله باشد و محدودیتی در این مورد وجود ندارد، اما جمله "دیروز"

باشد ) 15( را از جایگاه بی نشان تاکید اطالعی جابجا کرده است نمی تواند پاسخ مناسبی براي سوال "دیروز"قلب نحوي 
 در "دیروز"البته باید توجه داشت که اگر کلمه . (  باشد"کی" است باید پاسخ پرسشواژه نویرا در آن عنصري که اطالع ز
با تکیه تقابلی تلفظ شود جمله می تواند مناسب باشد، اما در آن صورت جمله داراي تاکید تقابلی می گردد که ) ب- 15(

  ).به آن پرداخته می شود) 2-3(ت و در بخش رفتار آن با قلب نحوي از تاکید اطالعی جداس
  
  
   تو کتاب را کی خواندي؟- ) 15(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 10 

  .  خواندمدیروز من کتاب را .    الف
  . کتاب را خواندمدیروز  ؟ من . ب    

  . خواندمدیروز کتاب را من .   ج   
 به زمان خواندن نونیز اطالع  زمان خواندن کتاب پرسش شده است، در پاسخها درباره) 15( در سوال از آنجاکهدر واقع 

کتاب " نو ب اطالع )15(کتاب اشاره دارد و باید در جایگاه بی نشان تاکید اطالعی جمله قرار گیرد، در حالیکه در پاسخ 
ال درباره آن نبوده است و جمله به لحاظ کاربردي "را می باشد که در جایگاه تاکید اطالعی نشسته است ، اما سو 

 ب )15(به عبارت دیگر در جمله .) نشانه نامناسب بودن کالمی و معنایی جمله است )؟(المت سوال ع. (نامناسب است
 د در جاي خود قرار ندارد و نمی توان آن را تاکید اطالعی جمله دانست و قلب نحوي نمی توان"دیروز"عنصر تاکیدي 

ن کار انجام شود آن عنصر دیگر در جایگاه تاکید ی قرار دارد جابجا کند و اگر ای اطالععنصري را که در جایگاه تاکید
در ) کتاب را( ج عنصري که مقلوب شده است )15(اما در .  استدگرگون شدهاطالعی نیست و ساخت اطالعی جمله 

جایگاه تاکید بی نشان جمله نبوده و مقلوب شدن آن تاثیري بر ساخت تاکیدي جمله نمی گذارد و به همین دلیل جمله 
  .  می باشد"دیروز "باشد، چون عنصر تاکیدي درآن همان قید ) 15( می تواند پاسخ مناسبی براي سوال  ج نیز)15(

این موضوع را نشان ) 17( و)  16(مثالهاي .    در مورد ساخت متعدي با دو مفعول نیز چنین محدودیتی دیده می شود
  :می دهند

  علی پول را به کی داد؟ -  )16(
  . داد به آریا علی پول را.     الف
  . پول را دادبه آریا ؟ علی .     ب

  . دادبه آریا پول را علی . ج     
   علی به آریا چی داد؟- ) 17(

  . دادپول علی به آریا .الف       
  . به آریا دادپول  ؟ علی . ب      
  .  دادپول به آریا علی .ج        

 تاکید اطالعی زیرا ،الف مناسب است)16(سوال می شود، پاسخ ) به کی(که از مفعول غیرمستقیم ) 16 ( در جواب سوال
به ( تاکید اطالعی جمله زیرا باشد یب نمی تواند پاسخ مناسب)16(اما . جمله در حالت بی نشان و قبل از فعل قرار دارد

 در جایگاه "پول را" در آن صورت.   با انجام این کار ساخت تاکیدي جمله به هم می خورد.را نمی توان مقلوب کرد) آریا
را ) پول را(ج نشان می دهد عنصر غیرتاکیدي )16(اما همانطور که . تاکید اطالعی قرار می گیرد که جواب سوال نیست

. می توان مقلوب کرد و جمله همچنان قابل قبول است زیرا ساخت تاکیدي جمله همچنان دست نخورده باقی مانده است
الف مفعول مستقیم غیرمشخص )17(به این ترتیب در .  مفعول مستقیم جمله است،لعنصر مورد سوا) 17(در سوال 

و به همین علت نمی توان آن را قبل از مفعول . در جایگاه تاکید قرار دارد و پاسخ سوال محسوب می شود) پول(
ا نمی توان مقلوب یعنی عنصر تاکید اطالعی ر. غیرمستقیم قرار داد چون باز هم ساخت تاکیدي جمله تغییر می کند

پاسخی مناسب به سوال نیست چون ساخت تاکیدي آن تغییر نکرده است و عنصر جابجا شده در ب )17(اما جمله . کرد
  .جایگاه تاکید اطالعی نبوده است
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  :را نتیجه گرفت) 18 (" تاکیدي قلب نحويضد تاثیر "  پس تا اینجا می توان اصل 
  :ياصل تاثیر ضد تاکیدي قلب نحو .18   

 . که تاکید اطالعی جمله است  جابجا کندقلب نحوي نمی تواند عنصري را              
 داشت که این مسئله یادالبته باید به . اگر قلب نحوي بر تاکید اطالعی اثر بگذارد ساخت تاکیدي جمله را تغییر می دهد

  .         این مطلب اتفاق می افتدکامالً جدا از تاثیر قلب نحوي بر تاکید تقابلی است که در آنجا عکس 
) بدون تاکید تقابلی(        با این اوصاف سوال این است که قلب نحوي چه تاثیري بر ساخت اطالعی جمالت بی نشان 

 ولدووي ،می گذارد و انجام آن چه تغییري در ساخت اطالعی جمله ایجاد می کند؟ همانطور که در بخش قبل اشاره شد
تاکید یعنی اطالع نو و زمینه یعنی اطالعات . عی جمله را به تاکید در مقابل زمینه تقسیم می کندساخت اطال) 1992(

. هاي پیشین ذکر شد قلب نحوي در فارسی می تواند عنصري را در جمالت ساده جابجا کند همانطور که در بخش. قبلی
این ) 19(مثالهاي . سمت راست جمله بفرستدقلب نحوي می تواند بیش از یک عنصر را جابجا کند و یا عنصري را به 

  :موارد را نشان می دهد
  علی دیروز کتاب را به کی داد؟ -  ) 19(

  )جمله بی نشان. ( دادبه آریا علی دیروز کتاب را .الف        
  ).وجود ندارد امکان جابجایی تاکید اطالعی ) 18(طبق اصل . (  دیروز کتاب را دادبه آریا ؟ علی . ب       
  . دادبه آریا علی دیروز مبتدا ]کتاب را[ .ج       
  . دادبه آریا علی کتاب را مبتدا]دیروز[ .د       

  . دادبه آریا علی کتاب را مبتدا ]دیروز[  .ه       
  . دادبه آریا علی دیروز مبتدا]اکتاب ر[ .و       
  .به آریا علی دیروز کتاب را داد */ ؟.ز       

  .کتاب را داد به آریادیروز  علی .ح       
  .دیروز داد به آریا علی کتاب را .ط      

 تاکید اطالعی جمله است که مورد "به آریا"باشد که در آن ) 19(الف می تواند پاسخ بی نشان براي سوال )19(  جمله 
ید اطالعی بی نشان نیز قرار  اطالعی نو در جمله است و در جایگاه تاک"به آریا". سوال قرار گرفته و در جواب آمده است

نامناسب ) 19(ب براي سوال )19(که نمی توان عنصري تاکیدي را مقلوب کرد، جمله ) 18(بر طبق اصل . گرفته است
یعنی نمی توان عنصر تاکیدي را جابجا کرد، البته اگر تاکید تقابلی باشد این امکان وجود دارد اما بحث این . می نماید

 مقلوب شده و قبل از فاعل قرار گرفته "کتاب را"ج مفعول مستقیم )19(در جمله .  اطالعی استبخش معطوف به تاکید 
اما وقتی به جایگاه ابتداي جمله .  بوده است] نو- [ در واقع در بخش رابط جمله قرار داشته و عنصري "کتاب را". است

به این ترتیب ساخت . داي جمله می گردد می شود و به عبارتی مبت]برجسته +نو،- [حرکت می کند داراي ویژگیهاي 
 به "دیروز" د قید )19(در جمله . اطالعی جمله به هم می خورد اما همچنان ساخت تاکیدي جمله ثابت باقی می ماند

اما همچنان .  تغییریافته است]برجسته+  نو، - [ به ] برجسته- نو،- [قبل از فاعل حرکت کرده است و ویژگیهاي آن از 
  .ساخت تاکیدي جمله ثابت باقی مانده در حالیکه مبتداي جمله تغییر کرده است
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همین حالت را در . همچنان که مشخص است عناصري که در رابط جمله قرار دارند به سادگی مقلوب می شوند   
 در جایگاه مبتدا "دیروز" باز هم  ه)19(در . اندو شاهد هستیم که در آنجا نیز دو عنصر همزمان مقلوب شده  و  ه)19(

 "دیروز" مبتداي جمله است اما "کتاب را"و )19( همچنان رابط جمله است؛ درحالیکه در "کتاب را"قرار گرفته است اما 
. ندا رابط جمله "دیروز علی"و )19( و در "کتاب را علی"ه )19(در این دو جمله به ترتیب  در . همچنان رابط جمله است

 و البته ترتیب رابط ها نیز ،مهمترین تغییري که در این دو جمله روي داده این است که مبتداي جمله عوض شده است
به .  یعنی قلب نحوي چندگانه در اینجا عالوه بر ایجاد مبتدا باعث تغییر ترتیب رابط ها نیز شده است؛به هم خورده است

 طیفی از ویژگی برجستگی را براي جمله در نظر گرفت که این طیف در مبتداي نظر نگارنده می توان از مبتدا تا انتها
ه دو رابط )19(به این ترتیب هرچند در . جمله در حد اعالي خود است و در انتها در پایین ترین حد خود قرار دارد

 بیشتر باشد و این "علی" از "کتاب را" هستند، اما به نظر می رسد حداقل برجستگی ] نو- [ هر دو "علی" و "کتاب را"
  . صدق می کند"علی" و "دیروز"و نیز براي )19(مورد در 

در این جمله انتهاي جمله مقلوب شده و به . ز می تواند مسئله طیف برجستگی را توصیف کند)19(جمله 
ابه نشان می در واقع این جمله و جمالت مش. جایگاه مبتدا آمده است؛ اما این جمله نامناسب و حتی نادستوري است
توانیم بگوئیم  اگر طیف برجستگی را بپذیریم می. دهد که امکان قلب نحوي در انتها محدودتر از این امکان در رابط است

چون انتها در آخرین مرحله این طیف قرار دارد و اصالً برجسته نیست، نمی توان آن را به ابتداي جمله آورد و کامالً 
 ح و ط نیز )19(در جمالت . نحوي عناصر رابط را ساده تر از عناصر انتها جابجا می کندبه هر حال قلب . برجسته ساخت

در . در این جمالت نیز عنصري از رابط به جایگاه بعد از فعل انتقال یافته است. قلب نحوي به سمت راست دیده می شود
ن عناصر کاسته شده است و مضافاً اینکه واقع اگر بپذیریم که طیف برجستگی در جمله وجود دارد از میزان برجستگی ای

بر اساس . این عناصر از بخش رابط جمله به بخش انتهاي جمله تغییر یافته اند و نقش کالمی آنها تغییر کرده است
  :  را استنباط کرد) 20(مباحث مطرح شده می توان نتایج 

 قلب نحوي به سمت چپ عنصري را به سمت زیرا تر از عناصر انتها مقلوب می شوند،  ساده، عناصر رابط. الف)20(     
  ]برجسته+[

  . است] برجسته- [ نزدیک می کند و انتها کامالً            
 عناصر تاثیر بگذارد و آنها را کامالً برجسته کند و مبتدا قرار گی قلب نحوي در هر حال می تواند بر برجست.ب           

  دهد و یا در 
  . است] برجسته - [سمت راست آنها را در انتها قرار دهد که کامالً قلب نحوي به            
با مشاهده رفتار قلب نحوي درارتباط با تاکید اطالعی و تاثیر آن بر ساخت اطالعی جمله مشخص می شود که .           ج

  قلب
  .ط یک حرکت یگانه پنداشت نحوي داراي تاثیرات مختلفی بر ساخت اطالعی جمله است و نمی توان آن را فق           

     
می توان به ) 22(و) 21( جمالت توجه بهبا .  در اینجا نکته اي را در مورد گروههاي اسمی غیرمشخص باید اضافه کرد

  :نکته دیگري رسید
   علی دیروز چی می خوند؟- )  21(
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  . می خوندکتاب داستان علی دیروز .الف         
  .یروز می خوند علی دکتاب داستان ؟ .ب         

  علی کی کتاب داستان می خوند؟ -  )22(
  . علی دیروز کتاب داستان می خوند.    الف
  . می خونددیروز ؟ علی کتاب داستان .    ب

 در جایگاه تاکید اطالعی جمله قرار دارد "کتاب داستان"الف مشخص است ، مفعول مستقیم )21(همانطور که در جمله 
به همین و  داراي ویژگی غیر مشخص است "کتاب داستان"در این جمله گروه اسمی . باشدمی ) 21(و پاسخی به سوال 

 که به تاثیر  به دست آورد)18(ب را می توان از اصل )21(غیرقابل قبول بودن .  همراه نیست"را"دلیل با حرف نشانه 
اما نکته . اکیدي جمله می شوددر واقع این جابجایی باعث به هم خوردن ساخت ت. ضدتاکیدي قلب نحوي اشاره داشت

الف تاکید اطالعی )22(در جمله . وجود دارد با قضایایی که مطرح شده اند اندکی تفاوت دارد) 22(اي که در مورد مثال 
در واقع درونی ترین .  است، اما این عنصر درونی ترین سازه جمله نیست و در کنار فعل واقع نشده است"دیروز"جمله 

چگونه . وجود دارد) 22( است که نمی تواند تاکید اطالعی باشد چون در سوال " کتاب داستان"ماکان سازه در اینجا ک
در . بودگی باید جستجو کرد می توان این تناقض را توجیه کرد؟ دلیل این امر را در رابطه قلب نحوي با ویژگی مشخص

معنایی است در ویژگی بودگی که یک  گی مشخصواقع در مطالعات مربوط به قلب نحوي آمده است که این حرکت با ویژ
چو (به این نحو که قلب نحوي اسامی مشخص را راحت تر از اسامی غیرمشخص می تواند جابجا کند . ارتباط است

کند که در   ذکر می"بودگی قلب نحوي اصل تاثیر مشخص"تحت نام ) 1999(این رابطه را چو ). 2003، دایال 1999
  :آورده شده است) 23(
  :قلب نحويبر بودگی   تاثیر مشخص.23 

  .  قلب نحوي می تواند عناصر مشخص را جابجا کند اما در مورد جابجا کردن عناصر غیرمشخص داراي محدودیت است            
 در این جمالت از آنجا که. ب را از این دیدگاه نیز می توان بررسی کرد)22(ب و )21(به این ترتیب عدم مقبولیت 

درحالیکه درباره . جابجا کردن آن با محدودیت همراه است) 23( اسمی غیرمشخص است طبق اصل "داستانکتاب "
اما نکته مبهمی که در اینجا . چنین محدودیتی وجود ندارد)  بیایند"را"که در فارسی باید با ( گروههاي اسمی مشخص 

الف چنین امري رخ نداده )22(اقع می شود، چرا در باقی می ماند این است که اگر سازه تاکیدي اطالعی در کنار فعل و
 است که جایگاه  نکته نهفته دراینپرسش این پاسخ.  با فاصله از فعل واقع شده است"دیروز"است و تاکید اطالعی 

بودگی ارتباط دارد و می توان به وجود دو جایگاه بی نشان مفعول مستقیم در  مفعول مستقیم در فارسی با مشخص
  ). 2003کریمی(بودگی قائل شد  ا مشخصارتباط ب

بودگی در ارتباط   قلب نحوي با عنصر کالمی تاکید و عنصر معنایی مشخص، به طور خالصه می توان گفت
نیم که قلب نحوي در بیدر بخش بعد می . می توان مشاهده کرد) 23(و )  18(است و نحوه این ارتباط را در اصلهاي 

اي رابطه اي دیگر است و این دو اصل کالمی و معنایی را فقط می توان در رابطه با تاکید  دار، با تاکید تقابلیارتباط
  . اطالعی حفظ کرد

   قلب نحوي و تاکید تقابلی3-2
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 دیدیم که قلب نحوي داراي تاثیر ضدتاکیدي است و نمی تواند عنصري را که در جایگاه تاکید )1-3( در بخش 
 امکان جابجایی گروه اسمی غیرمشخص نیز تا حدي محدود است و قلب نحوي این،عالوه بر . اطالعی است جابجا کند 
 می شود که نشان می دهد این دو اصل در مورد تاکید تقابلی ارائه مثالهاییاما در این بخش . نمی تواند آن را جابجا کند

ب نحوي می تواند این عنصر را به  قل،هنگامی که عنصري مقلوب در معناي تقابلی در جمله به کار رود. به کار نمی رود
این عنصر اگر گروه اسمی غیرمشخص نیز باشد می تواند . راحتی جابجا کند و معناي تاکید تقابلی از آن به دست دهد

  : نکات مطرح شده را نشان می دهد) 26  تا24(مثالهاي . جابجا شود
  ) دیگرنه به کس: تاکید تقابلی . (  دادبه احمد علی کتاب را . الف)24(

  . علی کتاب را دادبه احمد .ب       
  . کتاب را دادبه احمد علی .ج       
  .به احمد علی کتاب را  داد .د       

  
  )نه چیز دیگر را: تاکید تقابلی. ( به احمد دادکتاب را علی . الف)25(

  . علی به احمد دادکتاب را .      ب
  
  )نه چک:  تقابلیتاکید. ( دادپول نقد علی به احمد . الف)26(

  .     به احمد دادپول نقد علی . ب      
  .  علی به احمد دادپول نقد.ج       

 است ؛ یعنی در عین حال که ]برجسته+نو، + [ تاکید تقابلی داراي ویژگیهاي ،هاي قبل عنوان شد همانطور که در بخش
در .  در تقابل با سازه هاي دیگر قرار می گیردحاوي اطالع نو می باشد حتماً داراي ویژگی برجستگی نیز می باشد و

هاي فوق  همانگونه که مثال.  است] برجسته - [ است و تاکید تقابلی نیز داراي ویژگی ]نو- [حالیکه مبتدا داراي ویژگی 
می نشان می دهد قلب نحوي در فارسی می تواند تاکید تقابلی را به قبل از فاعل و یا بعد از فعل ببرد و در عین حال 

قلب نحوي تاکید تقابلی در برابر گروههاي اسمی . تواند جایگاه مفعول مستقیم و غیرمستقیم را نیز عوض کند
) پول نقد(نشان می دهد می تواند این سازه غیر مشخص ) 26(غیرمشخص نیز محدود نمی باشد و همانگونه که مثالهاي 

این است که در تاکید تقابلی تکیه جمله بر روي عنصر تاکیدي  ،تنها نکته اي که ذکر مجدد آن الزم است. را جابجا کند
 گفت در تاکید تقابلی ،پس می توان. قرار دارد و قویتر از تکیه جمله در تاکید اطالعی است که جایگاه مشخصی دارد

  .محدودیتهاي عنوان شده براي قلب نحوي در مورد تاکیدي بودن و مشخص بودن سازه هاي مقلوب کاربرد ندارد
 نیز نشان می دهد قلب نحوي می تواند سازه "تنها" و "فقط"کاربرد تاکید تقابلی با قیدهاي تاکیدي مانند 

مانند وجود تکیه تقابلی هدر واقع وجود قیدهاي تاکیدي . همراه با این عناصر را که معناي تقابل با خود دارند جابجا کند
  ):27(دهد؛ به همین دلیل قلب نحوي می تواند آنها را جابجا کند  در جمله است و با تاکید هویت تقابلی را نشان می

  . دادفقط به احمد علی کتاب را . الف) 27(
  . علی کتاب را دادفقط به احمد .       ب
  . کتاب را دادفقط به احمد  علی.       ج
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  .فقط به احمد علی کتاب را داد .د       
  :نتیجه گرفت) اطالعی و تقابلی(را درباره رابطه قلب نحوي و تاکید ) 28(با مثالها و مباحث مطرح شده می توان اصل 

  : اصل ارتباط میان قلب نحوي و تاکید )28(
  . تاکید اطالعی نمی تواند مقلوب شود.     الف
  . تاکید تقابلی می تواند مقلوب شود.     ب

از برخی نظر وان گفت که قلب نحوي برخالف با توجه به اصول و نتیجه گیریهاي کلی که در این بخش مطرح شده می ت
هرچند این حرکت در فارسی داراي دلیل یا دالیل نحوي نیست؛ اما ارتباط آن با .  حرکتی اختیاري نیستزبانشناسان

 اگر ،پس می توان گفت. ساخت اطالعی انکارناپذیر است و رابطه مشخصی میان قلب نحوي و انواع تاکید وجود دارد
، )تکیه تقابلی جمله( این جمله می تواند از طریق ابزار آوایی برخوردار شود، تاکید تقابلی از اي در فارسی  جملهباشدقرار

به . و قلب نحوي و در برخی موارد ترکیبی از این ابزار، سازه داراي تاکید تقابلی را نشان دهد)  تاکید"که"(ابزار واژگانی 
ود داشته باشد، به نوعی باید در ساخت جمله نشان داده شود و یکی از این معنی که این ویژگی، اگر در جمله اي وج

اما اگر ویژگی تاکید تقابلی در جمله وجود . راههاي انجام این کار استفاده از قلب نحوي به عنوان حرکتی نحوي است
ل طبق اصل تاثیر به کار نمی رود و به همین دلی) آوایی، صرفی و نحوي (هاشته باشد؛ هیچ کدام از این ابزاراند

که (اگر حرکت قلب نحوي در این جمالت انجام شود . ضدتاکیدي قلب نحوي نمی توان تاکید اطالعی را مقلوب کرد
، ارتباطی با تاکید اطالعی در جمله ندارد ولی می تواند بر بقیه عناصر ساخت اطالعی جمله تاثیر )شود البته انجام می

 باشد به این ]برجسته+  [وي در جابجا کردن سازه هاي ضدتاکیدي تغییر ویژگی ترین نقش قلب نح شاید مهم. بگذارد
+ [ بوده و مبتداي جمله نبوده است، به جایگاه مبتدا می آورد و ویژگی ] برجسته- [معنی که عنصري را که داراي ویژگی 

 شود که داراي تاکید اطالعی به هر حال می توان گفت اگر قلب نحوي در جمله اي انجام.  را به آن می دهد]برجسته 
است و عنصر مقلوب شده داراي تاکید تقابلی نمی باشد؛ پس قلب نحوي در محور برجستگی داراي نقش است و این 

اما اگر قلب نحوي در جمله اي انجام گرفت که داراي تاکید تقابلی است و این عنصر مقلوب . ویژگی را جابجا می کند
 عنصر اضافه می شود و قلب نحوي می تواند عنصري را که ]برجسته+ [ نیز به ویژگی ]ون+ [شود؛ در آن صورت ویژگی 

تواند جابجا شود به این  الف تاکید اطالعی نمی )28(پس اینکه طبق اصل . داراي هردوي این ویژگیها است جابجا کند
ی جابجا شود، و دلیل اینکه چرا  نیست و نمی تواند در چنین جمالت]برجسته+ [دلیل است که این عنصر داراي ویژگی 

 داراي ]برجسته+ [قلب نحوي می تواند عنصر تاکید تقابلی را جابجا کند به این دلیل است که این عنصر عالوه بر ویژگی 
به هر حال این مباحث نشان می دهد رابطه قلب نحوي و ساخت اطالعی . باشد و مقلوب می شود  نیز می]نو+ [ویژگی 

  .ند انجام و یا عدم انجام این حرکت را توجیه کنددر فارسی می توا
  
  بودگی  قلب نحوي و مشخص ارتباط میان 3-3

 تعریف ، شدگفتههمانطور که در بخش پیش .  و مفاهیم کالمی ارتباطی قائل شدگیتوان میان مشخص بود می
ي است که داراي نوعی ارتباط با از عناصر مشخص، که می توانند معرفه یا نکره باشند، دربردارنده عناصر) 1991(انک 

مشخص که با گفتمان قبل از خود داراي ارتباط  اما عناصر غیر.  هستند] نو- [ند و از همین رو داراي ویژگی اگفتمان 
 را در بحث تاکید اطالعی ] نو- +/[البته این تمایز میان .  هستند]نو+ [نیستند و در گفتمان مرجع ندارند، داراي ویژگی 
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گونه فرض کرد  به هرحال می توان این.  کردیم، اما باید توجه داشت که این دو نوع ویژگی مشخصاً یکی نیستندنیز عنوان
+ [مشخص داراي ویژگی  باشد ، درحالیکه اسم یا گروه اسمی غیر  می] نو- [که اسم یا گروه اسمی مشخص داراي ویژگی 

مشخص که داراي  باشد در اسمی غیر یژگی اطالع نو میممکن است در برخی جمالت تاکید که داراي و.  می باشد]نو
اما در بسیاري جمالت یک .  خواهند بود]نو+ [به این ترتیب این دو داراي مفهوم مشترك . همان ویژگی است نمود یابد

رنده اي که به نظر نگا نکته. گروه اسمی مشخص می تواند در جایگاه تاکید قرار گیرد که دیگر این همسانی وجود ندارد
کار برده شد به تلقی گوینده از دانش شنونده   که براي تعریف تاکید اطالعی به]نو-+/[رسد این است که ویژگی  می

کند این سازه براي  دهد به این علت است که تصور می اي را در تاکید جمله قرار می اي سازه یعنی اگر گوینده. ارتباط دارد
دهد به این معنی است که این  حال اگر سازه دیگري را در زمینه جمله قرار می و درعین. شنونده حاوي اطالع نو است

 در بحث تاکید براي شنونده معتبر است ] نو- +/[توان گفت ویژگی  پس می. ها براي شنونده داراي اطالع نو نیستند سازه
-hearer] بنیاد  - این ویژگی شنوندهتوان گفت  همین دلیل می به. کند و گوینده آن را با توجه به دانش شنونده تنظیم می

based] این ترتیب عبارتی که در گفتمان آمده و به لحاظ گفتمانی دیگر نو نیست ممکن است از سوي گوینده  به. است
 بودن در مورد اسامی ] نو-  +/[گی باید گفت کهبود اما در مورد مشخص. حاوي اطالع جدید براي شنونده فرض شود

 یعنی اگر اسمی براي اولین بار ؛ است[discourse-based] بنیاد  - ، بلکه گفتماندبنیا- شنوندهمشخص و غیرمشخص ، نه
تواند ویژگی غیرمشخص داشته باشد و به لحاظ گفتمان داراي ویژگی  در گفتمان مطرح شود و اسم خاص نباشد می

دهد و مشخص  ر تازگی خود را از دست میشود دیگ  وقتی در ادامه گفتمان دوباره تکرار می، باشد، اما همین سازه]نو+[
 دبنیا-  گاهی ممکن است ویژگی شنوندهاگرچهپس . دانست ]نو- [ داراي ویژگی  به لحاظ گفتمانتوان آن را شود و می می

. بندي از هم متفاوتند  یکی باشد، لزوماً همیشه اینگونه نیست و این دو تقسیم] نو-+/[ دبنیا-  با ویژگی گفتمان] نو-+/[
  :خالصه شده است) 29( در ] نو- +/[ دو نوع تلقی از مفهوم این

  :بنیاد-  شنونده] نو- +/[ .الف)  29(
  زمینه  تاکید  
  نو -   نو +  نو - +/

        
  :بنیاد- گفتمان  ] نو- +/[ .  ب

  غیرمشخص  مشخص  
  نو +  نو -   نو - +/

  
تواند   باشد، در جایگاه تاکید است و می] نو+[توان گفت اگر عنصري به لحاظ شنونده  هاي فوق می ویژگی  با توجه به 

و در عین حال ممکن است عنصري به لحاظ شنونده .  باشد] نو- +/[مشخص یا غیرمشخص باشد؛ یعنی به لحاظ گفتمان 
تواند به لحاظ گفتمان  تواند در جایگاه تاکید جمله واقع شود، و البته باز این عنصر می صورت نمی آن  باشد که در] نو- [
  .تواند مشخص یا غیرمشخص باشد  یعنی زمینه نیز می؛ باشد] نو-/+[

بودگی  اي میان قلب نحوي و مشخص گی و تاکید بحث شد، باید دید آیا رابطه بودکه تفاوت میان مشخص حال
 دیدیم که قبل بخش  دووجود دارد؟ یعنی آیا رفتار قلب نحوي در مورد عناصر مشخص و غیرمشخص متفاوت است؟ در
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تواند مقلوب شود اما تاکید  ر قلب نحوي در مورد تاکید اطالعی و تاکید تقابلی متفاوت است؛ تاکید اطالعی نمیرفتا
اي میان عناصر مشخص و غیرمشخص و قلب نحوي وجود  حال باید دید آیا چنین رابطه. تواند مقلوب شود تقابلی می

  . دارد
مالت زیر تاکید اطالعی خط کشیده شده و تاکید تقابلی تیره تایپ در این ج. ( را در نظر بگیرید) 32(تا  )30(جمالت 
  .)شده است

  .   خواندکتاب را احمد . الف)30(
  . احمد خواندکتاب را؟- ب         
  )نه مجله را. ( احمد خواندکتاب را .     ج

  
  . خوردهمبرگر احمد . الف)31(

  .  احمد خوردهمبرگر ؟ .ب       
  )        نه پیتزا. ( خورد احمد همبرگر .ج       

           
  خواند؟ احمد کی کتاب می) 32(

  .خواند  کتاب میها شب او .      الف
  .خواند  میها  شب اوکتاب ؟ .      ب

  )نه اوقات دیگر. (خواند  او کتاب میها شب .ج      
 در این جمالت عنصر مقلوب در چون.  قابل توجیه است  ب)31( ب و )30(قبول بودن   غیرقابلقبل،برطبق مباحث  

تواند عنصري را که در تاکید اطالعی جمله  طور که بحث شد قلب نحوي نمی جایگاه تاکید اطالعی جمله است وهمان
تواند  دهند که تاکید اطالعی هم می البته این جمالت نشان می. اند قبول است جابجا کند، بنابراین جمالت فوق غیرقابل

 " الف )30(طور که مشخص است در  همان.  الف باشد)31(الف و هم گروه اسمی غیرمشخص )30(گروه اسمی مشخص 
 است و به همین ]نو+ [باشد، اما به لحاظ شنونده   می] نو- [ که گروه اسمی مشخص است به لحاظ گفتمان "کتاب را

سمی غیرمشخص است و به لحاظ  ا" همبرگر"الف )31(درعین حال در . دلیل در جایگاه تاکید اطالعی قرار گرفته است
باشد و در جایگاه تاکید   می]نو+[ است و به همین ترتیب به لحاظ شنونده نیز داراي ویژگی ]نو+ [گفتمان داراي ویژگی 

 الف و )32( در "ها شب"در این جمالت سازه . اي دیگر وجود دارد نکته) 32(در مورد جمالت . اطالعی قرار گرفته است
باشد حاوي اطالع نو نیست و   که مفعول مستقیم غیرمشخص می"کتاب"در این جمالت . جمله است ب تاکید اطالعی 

به این ترتیب احتمال مقلوب شدن آن وجود . شود بخشی از زمینه و به عبارت دقیقتر بخشی از انتهاي جمله محسوب می
قبول شدن جمله  باعث غیرقابل)  تکیه تقابلیالبته بدون(شود مقلوب شدن آن   ب دیده می)32(طور که در  اما همان. دارد

. دهد که اگر اسمی غیرمشخص باشد احتمال مقلوب شدن آن کمتر از اسم مشخص است این جمله نشان می. شده است
 گروه "همبرگر" ج )31(شود، در جمله  البته این گفته به این معنی نیست که گروه اسمی غیرمشخص اصالً مقلوب نمی

هاي اسمی مشخص اگر همراه با تکیه تقابلی باشند و در  در واقع گروه. ت اما مقلوب شده استاسمی غیرمشخص اس
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هاي اسمی را توجیه  توان این ویژگی گروه چگونه می. توانند مقلوب شوند نتیجه در جایگاه تاکید تقابلی قرار بگیرند می
  کرد؟

هاي فوق  طور که از داده همان. کنیم اره میاش) 29( براي توجیه این وضعیت به مفاهیم ارائه شده در جدول 
هاي اسمی مشخص، که آنها نیز به لحاظ گفتمان داراي   است، و گروه]نو- [شود زمینه ،که به لحاظ شنونده  استنباط می

یعنی امکان مقلوب شدن عناصر زمینه . کنند  هستند؛ در برخورد با قلب نحوي به یک شیوه برخورد می] نو- [ویژگی 
. هاي اسمی غیرمشخص است هاي اسمی مشخص نیز بیش از گروه است و این امکان براي گروه) اطالعی(تاکید بیش از 

، چه به لحاظ گفتمان و چه به ] نو- [توان گرفت این است که امکان مقلوب شدن عناصر  اي که می پس اولین نتیجه
توان  هاي اسمی غیرمشخص نیز می اطالعی و گروهدر مورد مقلوب نشدن تاکید . است]نو+ [لحاظ شنونده، بیش از عناصر 

شوند مگر اینکه خوانش تقابلی  براین اساس عناصري که در تاکید اطالعی هستند مقلوب نمی. به تعمیم دست یافت
 وقتی ]نو+ [به عبارت صحیحتر عنصر . داشته باشند، یعنی داراي تکیه تقابلی شوند و در جایگاه تاکید تقابلی قرار گیرند

 به لحاظ کالمی همان تاکید تقابلی ]برجسته+نو،+ [و عنصر .  نیز باشد]برجسته+ [شود که داراي ویژگی  لوب میمق
هاي اسمی غیرمشخص نیز  گروه. ؟ پاسخ مثبت است.هاي اسمی غیرمشخص نیز رفتاري مشابه دارند اما آیا گروه. است

در . دهد  ج همین شرایط را نشان می)32(مثال .  شوند]جستهبر+ [اینکه آنها نیز داراي ویژگی   شوند به شرط مقلوب می
که جابجایی همین   در جایگاه تاکید تقابلی قرار گرفته و مقلوب شده است، درحالی"کتاب"این جمله اسم غیرمشخص 

وب توان گرفت این است که امکان مقل پس نتیجه دیگري که می. قبول است ب بدون تکیه تقابلی غیرقابل)32(سازه در 
 هستند وجود ندارد مگر اینکه به آنها ویژگی ]نو+ [شدن عناصري که به لحاظ گفتمان یا شنونده داراي ویژگی 

  .گیرند صورت آنها در جایگاه تاکید تقابلی قرار می  افزوده شود که در آن]برجسته+[
حوي نوعی هماهنگی وجود توان گفت میان ویژگیهاي کالمی و معنایی و ارتباط آنها با قلب ن ترتیب می این به

  :عنوان کرد) 33(صورت  توان به هاي حاصل را می تعمیم. دارد
  .جابجا کند تواند آن عنصر را  باشد، قلب نحوي می] نو-[یا گفتمان داراي ویژگی / اگر عنصري به لحاظ شنونده و.الف) 33 (

  کند که شرطی آن عنصر را جابجا می  باشد، قلب نحوي به]ون+ [یا گفتمان داراي ویژگی / اگر عنصري به لحاظ شنونده و.ب         
  .    نیز باشد]برجسته+ [ داراي ویژگی          

) 34(شرط .  حساس است] برجسته- +/[ و ] نو- +/[دهد که قلب نحوي به دو ویژگی  هاي فوق نشان می تعمیم
  .توان تبیین ارتباط قلب نحوي با عناصر کالمی و معنایی دانست را می

 است؛ ] نو- [ یا ]نو+ [تواند مقلوب شود، بدون توجه به اینکه آیا داراي ویژگی   باشد می]برجسته+[اگر عنصري  )34  (
   . باشد] نو- [تواند مقلوب شود که داراي ویژگی   باشد تنها درصورتی می] برجسته- [اما اگر عنصري 

 
   نتیجه گیري4

و عنصر کالمی تاکید پرداختیم و مشخص شد که انجام قلب در این مقاله به بحث ارتباط میان قلب نحوي   
اگرچه قلب نحوي در بسیاري از جمالت نمی تواند . نحوي در فارسی می تواند ساخت تاکیدي جمالت را دگرگون سازد

ی معناي تحلیلی، یعنی آنچه جمله می گوید، را دگرگون سازد؛ اما بر نحوه آرایش اطالعات در جمله، یعنی ساخت اطالع
یافته هاي این مقاله نشان می دهد که رفتار قلب نحوي در ارتباط با دو نوع تاکید مختلف در . آن، تاثیر می گذارد
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در حالی که اگر عنصري تاکید تقابلی جمله باشد به سهولت می . فارسی، یعنی تاکید اطالعی و تقابلی، متفاوت است
نکته دیگر این که قلب نحوي با ویژگی .  این امر کامال برعکس استتواند مقلوب نیز بشود، اما در مورد تاکید اطالعی

  .مشخص بودگی اسامی در ارتباط است و امکان جابجایی اسامی مشخص در فارسی بیش از اسامی غیر مشخص است
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