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چکیده

نقش معناییفاعل در جایگاه زبان فارسی، در ساخت جمالت آیا پاسخ به این پرسش که در 

نظري و  يها ثبح ند،ک میحرکت  زمانگروه  گرِ مشخصاند یا به م میخود در گروه فعلی باقی 

در همین .نندک مینبراي تعیین جایگاه اصلی فاعل ارائه  اطالعات کافیموجود شواهد زبانیِ

اي ه هیافتدر جمالت است، منعطف انی ینکه زبان فارسی داراي توالی واژگغم ار بهراستا،

عنوان زبانان بهاز سوي فارسی این زباندر یی عناصر جملهجا جابههد د میپژوهش حاضر نشان 

ثر تغییر در مدت زمان پردازش آنها مؤو این  شود یمتغییر در توالی اصلی جمله تشخیص داده 

با با بررسی دو دیدگاه متفاوت پیرامون جایگاه فاعل در زبان فارسی و  این،عالوه بر.است

در ساخت جمالت الزم، متعدي و هیم که د میزبان نشان  ختیِشنا روانشواهد استفاده از 

در ابتدا ، فاعل )1389(و انوشه )1393(ان با دیدگاه درزي و مرزب سو هم،زبان فارسی مجهولِ
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زمان  گروه گرِ مشخصبه جایگاه ابد و سپس ی میاشتقاق در پایه گروه فعلی گرِ مشخصجایگاه 

گیري دربارة صحت  تکلیف تصمیم روشِاستفاده در این پژوهش  مورد روشِ .ندک میحرکت 

.باشدجمله می

.فعلی هايقید ،پردازش جمله ،قلب نحوي،نحو تجربی ،زبانسیشنا روان:اه هواژکلید

مقدمه -1

ساخت منطقی با معرفی کتاب  ،1955در سال  1دستور زایشی توسط چامسکی پیدایشاز آغاز 

ختی زبان پیرامون شنا رواناي ه ها و انگاره هنظری ي زیادي برپایۀها ثتا به امروز بح ،2زبان نظریۀ

 نظریۀمانند  ،اي بعدي در دستور زایشیه هنظریشدنِ با مطرح.این دستور صورت گرفته است

تجربی يها روشسان زبان با استفاده از شنا روان، گرا کمینهۀبرناماصول و پارامترها و همچنین 

برخی .محک بزنند کارکرد ذهنختیِشنا روانا را با واقعیت ه هاین نظری ،اند هکردسعی  گوناگون

اي ه هعناصر جمله و جایگاه آنها در نظری ساختیِروتیب تر کردنِبراي مشخص ها ناز این آزمو

مختلف اي ه هي نظري زیادي در حوزها ثبح ،زایشی رویکرددر.یادشده صورت گرفته است

در برخی .نیز مستثنا نبوده استزبان فارسی در این میان سی صورت گرفته است و شنا زبان

ختی شنا رواني نظري، واقعیت ها ثر بحصرفاً با تکیه بها نزبان فارسی و دیگر زبامباحث

 ،ي عملیها روشیري از گ بهرهسی زبان با شنا روان، رو ینود، از اش مین تعیینساختارهاي زبانی 

 هاند، تا با تکیه بر آنک میسان مهیا شنا زبانبراي  یراهکارهاي مناسب ،ي برخطها شویژه پردازبه

.مشخص کنند ي زبانیها تي نظري را در مورد ساخها ثصحت بح

فاعل در  ازةس نحويِجایگاه بررسی در زبان فارسی،  شده مطرحي نظريِها ثیکی از بح

و براساس  گرا کمینهنحو  نظریۀدر .است،گرا کمینهنحو  نظریۀبرپایه  ،جمالت زبان فارسی

گروه فعلی  گر مشخصفاعل جمله در جایگاه در فرایند ادغام فرضیۀ فاعل درون گروه فعلی، 

گروه زمان  گر مشخصو به جایگاه  کندمی سپس از آن جایگاه حرکت ،ابدی میقاق در پایه اشت

واند در جایگاه ت می، زیرا این گروه اسمی ناست3انگیزة این حرکت اصل طمع.ابدی میارتقا

ترین جایگاه خالی به نزدیک ،خود را بازبینی کند و بنابراین گروه فعلی حالت فاعلی گر مشخص

1. N. Chomsky
2. The logical structure of linguistic theory
3. Principle of greed
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و دو در همین راستا، در زبان فارسی دو دیدگاه .)1393دبیرمقدم، (ودش میمنتقل موضوع 

ند که معتقد )2005(سان مانند کریمی شنا زبانبرخی از  .متفاوت وجود داردتحلیل نظري 

برخالف زبان انگلیسی، در زبان فارسی نیاز اجباري به حرکت فاعل از درون گروه فعلی و انتقال 

برخی دیگر از  ،کریمی دیدگاه مقابلِدر.گروه زمان نیست گرِ خصمشآن به جایگاه 

و انوشه  )1393(، درزي و مرزبان )1389(طور خاص درزي و بیرقدار به ، وسانشنا زبان

و  استقوي  تعریف فاعلهمانند زبان انگلیسی در زبان فارسی نیز مشخصۀ  ،ندعتقدم ،)1389(

ود تا در جریان فرایند بازبینی، این ش میوه زمان گر گرِ مشخصسبب حرکت فاعل به جایگاه 

 گیري اندازهآزمون  آن است تا با استفاده از بر این پژوهش .در گروه زمان بازبینی شود همشخص

سی زبان است، شنا رواندر حوزة 1ي رایج برخطها نجمالت که یکی از آزمو پردازشِ سرعت

.مشخص کند گرا کمینهنحو  نظریۀپایۀرا بر فاعل در جمالت زبان فارسی سازة نحويِجایگاه 

همانند  ،گرا کمینهکه در نحو اول این؛یادآور شویمچند نکته را شایسته است که در اینجا 

مطرح نیست، بلکه در این از گشتار و سطوح انتزاعی یدیگر سخن ،گشتاري پیشینايه هنظری

 ، نکتۀهمچنین.ودش میحاصل رکت و حاز فرایند ادغام همزمان  طور بهدستور اشتقاق جمله 

چهار ویژگی نحوي ،)2000(چامسکی  راستاي دیدگاههم،)45-2005:46(کریمیدیگر اینکه

:ند ازا عبارت ترتیب بهمارد که ش میبر 2را براي جایگاه موضوع

.و بنابراین باید در محدودة بند رخ دهداست  3حرکت به جایگاه موضوع تابع اصل موضعی-1

برانگیخته  4ضعیف عبورِ گروه تعریف به جایگاه موضوع باشد، اثرِ صورتی که حرکترد-2

.ودش مین

.استي جایگاه موضوع ها یاز ویژگ5مقیدسازي-3

.ودش میو در جایگاه موضوع اعمال ن استي جایگاه غیرموضوع ها یاز ویژگ 6بازسازي نحوي-4

ي تر نبراي پژوهش حاضر از اهمیت افزو ویژگی چهارم ،ي چهارگانۀ فوقها یاز میان ویژگ

ند که ک میاستدالل  گونه اینهمین ویژگی،  با استناد به)2005(چراکه کریمی  برخوردار است،

1. On-line
2. A-position
3. locality
4. weak crossover effect (WCO)
5. binding
6. syntactic reconstruction
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و لذا در  نیستیت موضوع در سطح صورت منطقی قابل رؤمانده از حرکت  رونوشت برجاي

ود ش میپژوهش حاضر مربوط این ویژگی از آنجایی به .تعبیر معنایی هرگز به کار نخواهد آمد

ي در پردازش جمالت زبان تأثیر1آن، حرکت موضوعشدن  رود درصورت محقق که انتظار می

قرار  تأثیرجمالت زبان را تحت  پردازشیِ این نوع حرکت بارِ ،بیان دیگربه.نداشته باشد

به  حرکت است؛ زیرا2حرکت موضوع از این منظر نقطۀ مقابل حرکت غیرموضوع.هدد مین

و  ذاردگ میتأثیراشتقاق  داد برونبرهمواره ،فرایند قلب نحويدر ویژه به ،جایگاه غیرموضوع

در روند پردازش جمالت زبان  غیرموضوع حرکت ،رو ینازا.استجمله متأثر از آن  تعبیر معناییِ

.استگذارتأثیر

مختلف به بررسی  يها ندر زبا سانشنا زبان،سی زبانشنا رواندر حوزة اینکه آخر نکتۀ

وان به ت میکه از این میان  اند هجمله پرداخت آنها درجایی هجابو ا ه هازس اي اصلیه هجایگا

براي بررسی جایگاه فاعل در )2010(6کائوو تاما 5کویزومیو )2007(4و کوجی 3میاگاوا

اي ترتیب اصلی بر)2011(و تامائوکا 8، ساکایی7اودهیکب، در زبان ژاپنی گرا کمینهچارچوب نحو

براي جایگاه فعل )2002(9و همکاران یرتسوِواژگان در زبان سریالنکایی،  نشان بیو 

در زبان  واژگاناصلی براي ترتیب )2012(11ا و همکارانسیردوو ا در زبان آلمانی 10خودایستا

.باسکی اشاره کرد

گرا کمینهنحو پایۀبرآیا:است که پرسشپژوهش حاضر در پی پاسخ به این  ،در همین راستا

 گرِ مشخصدر جایگاه  نشان بیفاعل در حالت در جمالت متعدي، الزم و مجهول زبان فارسی،

، به مباحث نظريِدر ادامه.ابدی میا گروه زمان ارتق گرِ مشخصاند یا به م میگروه فعلی باقی 

.دجایگاه فاعل در جمالت زبان فارسی اشاره خواهد شدر رابطه با  شده مطرح

مباحث نظري -2

گروه زمان جایگاه غیرموضوع، یعنی  گر مشخصند که جایگاه ک میاستدالل )2005(کریمی 

با توجه به ویژگی امکان تصریف فعل در  ،طبق نظر وي.زمینه استجدید یا پس يجایگاه مبتدا

1. A-movement 7. P. Buddhika
2. A´-movement 8. H. Sakai
3. S. Miyagawa 9. H. Weyerts et al
4. A. Koji 10. finite verb
5. M. Koizumi 11. K. Erdocia et al
6. K. Tamaoka
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واند با ت میاي حالت و همچنین مشخصۀ شخص و شمار فاعل ه همشخص ،زبان فارسی

ـ گر مشخصو برقراري رابطۀ )vP(کوچک  گروه فعلیِ گرِ مشخصتن فاعل در جایگاه قرارگرف

ي ها تبراي استدالل خود از ساخ)2005(کریمی .هسته، بین فاعل و هستۀ فعلی برآورده شود

، حالت فاعلی و 4ي بدون فاعلها ت، ساخ3ي ارتقاییها ت، ساخ2ي مجهولها ت، ساخ1نامفعولی

دو به ،صورت خالصهبراساس آنچه که گفته شد، به.ندک میر استفاده تطابق و چند مورد دیگ

فارسی اشاره زبان  جمالتي کریمی در مورد جایگاه فاعل در ساختار ها لاز استدال مورد

.نیمک می

بند عمل  فاعل نحويِ عنوان بهیک فعل نامفعولی  5، پذیرندة)2005(کریمی  تحلیلِ براساسِ

با (جمله 6محمول روه، آن اسم در درون گرو ینازا.اشداسم مفرد بد، اگر آن فاعل یک نک می

:مانند دو جملۀ زیر اند،م میباقی )نشان بیتلفظ یا تکیۀ 

.جلو در سگ نشسته -2.برامون مهمون آمد -1

)2005:72کریمی،(

یمی از دیدگاه کر.دنبال گروه حرف اضافه آمده است، فاعل نحوي بهدر دو مثال باال

کوچک قرار گیرد که  واند در جایگاهی باالتر از گروه فعلیِت مینحوي تنها زمانی  ، فاعلِ)2005(

:زیر جملۀمانند دو  ،داراي تکیۀ تقابلی یا تأکیدي باشد

.سگ همیشه جلو در نشسته -4.مهمون اغلب براشون میاد -3

)2005:73کریمی،(

ا، یعنی ه ههد که پذیرندد مینشان  »همیشه«و»اغلب«حضور قیدهاي فعلی  ،طبق نظر وي

 ها لواقع، فاعدر.قرار دارند)vP(کوچک  ، در جایگاهی خارج از گروه فعلیِ»سگ«و»مهمون«

.اند هبا دریافت تأکید قبل از گروه حرف اضافه و قید فعلی قرار گرفت)4و3(در دو جملۀ 

جاي خود باقی مانده و از گروه فعلی خارج  در)2و1(در دو جملۀ  ها بهتر، فاعل عبارتبه

1. unaccusative
2. passive
3. raising construction
4. subjectless construction
5. theme
6. predicate phrase
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اساس تحلیل بر،از جایگاه خود در گروه فعلی خارج شده و)4و3(هاي ند، اما در جملهانشده

.اند هکرددامنۀ نقشی ـ کالمی حرکت به  ،)1997(1ریتزي

ه کند ک میفعل در زبان فارسی، استدالل  امکان تصریف با توجه به ویژگیِ)2005(کریمی 

واند با قرارگرفتن فاعل در ت میفاعل،  شخص و شمار ايه همشخصۀ حالت و همچنین مشخص

ـ هسته بین فاعل و گر مشخصو برقراري رابطۀ  )vP(گروه فعلی کوچک گرِ مشخصجایگاه 

کند که ین گونه استدالل میا)6و5(وي با استفاده از جمالتی مانند .هستۀ فعلی برآورده شود

.مشخص تطابق اجباري دارد، اما با فاعل نامشخص تطابق اجباري نداردفعل با فاعل

).بودند(بودن ./*جلوي در سه تا سگ نشسته بود -5

.بود)./*بودند(سفید جلوي در نشسته بودن )هايسگ(اون سگاي  -6

)2005:95کریمی،(

که در جملۀ  ند، در حالیک میتطابق ن »سه تا سگ«فعل با فاعل نامشخص  ،)5(در جملۀ 

.ندک میاجباري تطابق  صورت به»سفید)هايسگ(اون سگاي «فعل با فاعل مشخص )6(

تطابق برقرار شود، جایگاه  واند بین فعل و فاعل رابطۀت میاعتقاد وي، تنها جایگاهی که به

به جایگاه  به این ترتیب، فاعل مشخص باید حتماً.است)vP(کوچک  گروه فعلیِ گر مشخص

.شود تا بتواند با هستۀ فعلی رابطۀ تطابق برقرار کندکوچک منتقل  گروه فعلیِ گرِمشخص

رابطۀ تطابق بین فعل و فاعل  نبوداند و م میمقابل، فاعل نامشخص در گروه محمول باقی در

عامل  وي همچنین معتقد است چنانچه فاعل داراي نقش معناییِ.ودش مینامشخص نیز تبیین 

کوچک است و به این ترتیب فعل الزاماً با  فعلیِ گروه گر مشخصآن در  لیۀباشد، محل درج او

.ندک میآن تطابق 

خاص درزي و  طور بهو ،سانشنا زبانبرخی دیگر از ،)2005(مقابل دیدگاه کریمی در

معتقدند همانند زبان انگلیسی، در زبان فارسی نیز  ،)1387و1389(و انوشه )1389(بیرقدار 

ود ش میگروه زمان  گر مشخصو سبب حرکت فاعل به جایگاه  استقوي  ف فاعلتعریمشخصۀ 

که کریمی با توجه به این.ن بازبینی شودتا در جریان فرایند بازبینی، این مشخصه در گروه زما

واند با ت میاي شخص و شمار فاعله همعتقد است مشخصۀ حالت و همچنین مشخص)2005(

هسته -گر مشخصکوچک و برقراري رابطۀ فعلیِ گروه گرِ خصمشفاعل در جایگاه  قرارگرفتنِ

1. L. Rizzi
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اي ه هاي مشخص، سازه هند که برخالف سازک میتصریحبین فاعل و هستۀ فعلی برآورده شود، 

یک  عنوان بهواند ت میکوچک، فقط  واژگانی یعنی در گروه فعلیِ موجود در دامنۀ نامشخصِ

)1389(براساس این تحلیل، درزي و بیرقدار .ودش جا جابهکالمی -نقشی تأکید به دامنۀ عنصرِ

سازه از  جایی یکهتأکید از قبل پرشده باشد، جاب گروه گر مشخصمعتقدند که اگر جایگاه 

شود، زیرا جایگاه منجر نادستوري  اي جملهکالمی باید به -نقشی درون گروه فعلی به دامنۀ

گروه  گرِ مشخصدر آنها زیر که  ستوريِاما جمالت د.مناسب و تهی براي فرود آن وجود ندارد

نیز از دامنۀ واژگانی »دکتر و پلیس«نامشخص مانند شده و یک سازة پرسشی تأکید با عبارت

ود ش میبینی محقق نهد که این پیشد میشده است، نشان  جا جابهکالمی -شینق به دامنۀ

).1389:12درزي و بیرقدار،(

7-FocP]  کسانیبا چهTP] j پلیسi] vP  همیشهtj tiبرخورد تندي دارد؟[[[

8-FocP]   افراديبه چهTP] j دکترi] vP  همیشهtj tiدستور رژیم غذایی می دهد؟[[[

)1389:12درزي و بیرقدار،(

توسط  ترتیب بهگروه تأکید  گر مشخص،)2005(، بنا بر تحلیل کریمی )8و7(در جمالت 

پر شده است و قید فعلی همیشه در  »به چه افرادي«و»چه کسانیبا «ي پرسشیها تعبار

یی جا جابه، )2005(طبق نظر کریمی .واقع است)vP(کوچک  جایگاه اتصال به گروه فعلیِ

یعنی  ،واژگانی از جایگاه اولیۀ خود در دامنۀ»پلیس و دکتر«نامشخصِ اي اسمیِه هگرو

.دست دهدید جمالتی نادستوري بهکالمی با-نقشی به دامنۀ VP/PredPگر مشخص

هد که در جمالتی از این دست، فاعل نامشخص مانندد میجمالت باال نشان  یِساخت خوش

.)هماندرزي و بیرقدار،(اند وه زمان واقع شدهگر گر مشخصدر  احتماالً »پلیس و دکتر«

تفاده از با توجه به ویژگی امکان تصریف فعل در زبان فارسی و با اس)2005(کریمی 

اما درزي و بیرقدار .ندک میفعل تنها با فاعل مشخص تطابق که معتقد است، )6و5(جمالت 

کد تطابق غیرمؤ نامشخصِ اجباري با فاعلِ صورت بهمعتقدند که در برخی جمالت فعل )1389(

نامشخص درست  تحلیل کریمی در مورد عدم تطابق فعل با فاعلِ ،ند و به این ترتیبک می

این فرافکن از قبل پرشده باشد و یک  گرِ مشخصتأکید در  اگر جایگاه سازة.سدر میظر ننبه

که این گروه اسمی اي  نهگوبهشود،  جا جابهفعلی  فاعلی به جایگاهی قبل از یک قید گروه اسمیِ

محل فرود این سازة ،)2005(تأکید و قید فعلی واقع شود، براساس تحلیل کریمی بین سازة
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حال .شدگروه زمان با گرِ مشخص،عبارت بهتربه،ایمبتدا  واند جایگاه سازةت میشده تنها اج جابه

نامشخص  شده که نقش فاعل جمله را برعهده دارد، گروه اسمیِجا جابهاگر این گروه اسمیِ

 مبتدا تعبیر شود، بلکه سازة عنوان بهتنها نباید بتواند این گروه اسمی نه ،طبق تحلیل وي ،باشد

.تطابق اجباري قرار گیرد شخص و شمار با فعل در رابطۀ مشخصۀمنظور بازبینیِبهنباید بتواند 

دو تا بچه و «فاعلِ نامشخصِ که گروه اسمیِ هندد مینشان )10و9(با استفاده از جمالت آنها 

»ی دادگاهنهای ا و فقط به جلسۀه هفقط از پل«از عبارات تأکیديِ تر نبه جایگاهی پایی »دو نفر

ا و ه هفقط از پل«يِي تأکیدها تاز عبار تر ناي مذکور در جایگاهی پاییه هگرو.اند هشد جا جابه

 ،زمان گروه گرِ مشخصاي ه ها در جایگاه هاین گرو.اند هشد جا جابه»نهایی دادگاه فقط به جلسۀ

فرود  ،»هان و همیشهناگ«از فرافکن بیشینۀ تأکید و باالتر از قیدهاي فعلیِ تر نیعنی پایی

اجباري با آنها  صورت بهفعل جمله  ،)2005(بینی کریمی برخالف پیش ،حالو با این  اند هآمد

در)2005(هد که تحلیل کریمی د مینشان )10و9(جمالت  بودنِدستوري.ه استتطابق یافت

اي ه هگرو فرودنامشخص، همچنین نظر وي در مورد جایگاه  اي اسمیِه همورد تطابق فعل با گرو

:1389درزي و بیرقدار،(ود ش می، با مشکل مواجه )شدهحرکتدستخوش(نامشخص  اسمیِ

14(.

9-FocP]  هافقط از پلهTP] j دو تا بچهi] vP  ناگهانtj ti افتاد*/افتادند[[[.

10-]FocP نهایی دادگاه فقط به جلسۀj] TP دو نفرi] vP   همیشهtjtiاهد ش عنوان به

.]]]ودش میاحضار */وندش میاحضار 

)1389:14درزي و بیرقدار،(

پدیدة انجماد و جایگاه فاعل در زبان فارسیعنوان  بااي  مقالهدر  )1393(درزي و مرزبان

به بررسی جایگاه فاعل گرا کمینهدر چارچوب برنامۀ)2008و2003(1بوئکس اساس آرايبر

در زبان فارسی خروج از )2008و2003(بوئکس  آراي براساسِ.ازندردپ میدر زبان فارسی 

جاشده جابه گستردة مشخصۀ اصل فرافکنِ بازبینیِ براياي حرف تعریف فاعلی که ه هدرون گرو

با بررسی )1393(درزي و مرزبان .پذیر نیست، امکاناند هبازبینی تشکیل داد زةو یک حو

هند د میدرون گروه حرف تعریف در زبان فارسی نشان  خروج از زمینۀي پیشین درها شپژوه

ند که آنها معتقد.اند آفرینشده مشکلي بیانها لاي زبان فارسی براي تحلیه هکه برخی از داد

1. C. Boeckx
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هند که د میي بوئکس از خود نشان ها لاي موجود در تحلیه ها رفتاري مشابه با داده هاین داد

پذیر ار درج ضمیر تکراري امکانکبا استفاده از راه را امکان خروج از درون گروه حرف تعریف

جملۀدر مقابل )پ-11(جملۀیِساخت خوشدلیلالت زیر در جم ،مثال عنوان به.ازدس می

خروج از درون گروه حرف تعریف فاعلی باعث )ب-11(این است که در مثال )ب-11(

 ،ودش میدستوري جمله»ش«شده است و تنها با درج ضمیر تکراري  مذکور جملۀبدساختیِ

:)پ-11(مانند 

.فوت شد]DPرئیس جمهور سابق آمریکا[)الف-11

.فوت شد]tiDPرئیس جمهور سابق[]iآمریکا[*)ب

.فوت شد ]iDPشرئیس جمهور سابق[]iآمریکا[)پ

)1393درزي و مرزبان، (

ي حرف اه همعتقدند که گرو)2008(ئکس یکرد بووبا ر سو هم،)1393(درزي و مرزبان 

اصل اي شخص و شمار، حالت و مشخصۀ ه همشخص بازبینیِ ةیزانگبهتعریف فاعل کنشگر هم 

درنظرگرفتن این موضوع با آنها.دنابی میاین گروه ارتقا  گر مشخصبه جایگاه  فرافکن گسترده

،)2005(خالف نظر کریمی بر ،اي حرف تعریف نامشخص نیزه هسند که گرور میبه این نتیجه 

ا از درون گروه محمول به ه هانگیزة بازبینی این مشخصشده هستند و بهاي ذکره هحاوي مشخص

.ندبای میگروه زمان ارتقا  گرِ مشخصجایگاه 

 هايقرارگرفتن قیدهاي جمله و قید با استفاده از ترتیبِاي  مقالهنیز در )1389(انوشه 

فارسی مشخصۀ تعریف فاعل قوي است و باعث حرکت فاعل از  هد که در زباند میفعلی نشان 

ي زیر ها لمثا وي با ارائۀ.ودش میگروه زمان  گرِ مشخصگروه فعلی به جایگاه  گرِ مشخصجایگاه

 ،که در این جملهدرحالی ،است نشان بیاي جمله)ت-12(ند که جملۀ ک میاستدالل  گونه این

)ت-12(در جملۀ  ،بنابراین.قید فعلی قرار گرفته است بین قید جمله و)سهراب(سازة فاعل 

.استزمان  گروه گرِ مشخصسازة فاعل متصور شد، جایگاه وان براي فرودت میتنها جایی را که 

از قید گروه فعلی تر نپایی ترتیب بهفاعل  نیز سازة)پ-12(و)الف-12(دارِ نشاندر جمالت

باالتر از (از قید جمله باالتر )2003و1997(تحلیل ریتزي  و براساس)یعنی درون گروه فعلی(

قید فعلی باالتر از )ب-12(همچنین در .قرار گرفته استدر جایگاه مبتدا یا تأکید )گروه زمان

.این جمله شده استشدنِ قید جمله قرار گرفته که همین امر موجب نادستوري
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!!الف -12 !پ.کردخوشبختانه زیرکانه سهراب رفتار ) سهراب خوشبختانه زیرکانه )

.رفتار کرد

*ب خوشبختانه سهراب زیرکانه )ت.هراب رفتار کردزیرکانه خوشبختانه س)

)1389:11انوشه،(.رفتار کرد

برپایۀ تحلیلی که مشخصۀ تعریف فاعل را در زبان فارسی معتقد است، )همان(انوشه 

یی در فرایندي جا جابهدلیل بهاز قیدهاي فعلی را باید  مارد، حضور فاعل باالترش میضعیف 

 ،مشخص است)ت-12(جملۀگونه که از با این همه، همان.مانند تأکید یا مبتداسازي دانست

بر .است ساخت خوشو  نشان بیکامالً اي جمله)الف-12(دار نشانجملۀاین ساخت در تقابل با 

 بودنِاز اجباري)الف-12(همچون  اي جملهدر قیاس با  )ت-12(جملۀبودنِنشان بیاین اساس، 

مشخصۀ اصل فرافکن گسترده در زبان  بودنِنتیجه قويروج فاعل از درون گروه فعلی و درخ

صورت بهرا )12(در نهایت زیرساخت مشترك جمالت )1389(انوشه .ندک میفارسی حکایت 

 بودنِدلیل قويبهو سپس  شود میعلی ادغام فاعل در درون گروه ف ،ند که در آنک میارائه )13(

.یردگ میگروه زمان قرار  گرِ مشخصزیرِ درو  کند میحرکت  تعریف فاعلمشخصۀ 

13-]TP  خوشبختانه]TP]vP  زیرکانه]vP سهراب رفتار کرد[[[[.

)1389:12انوشه،(

ي از دستورنویسان بسیار.استه هبندي کلم ترین اجزاي کالم در تقسیم قید یکی از قدیمی

اي دیگر را به چیزي مانند زمان،  که مفهوم فعل یا صفت یا کلمه اند هکرداي تعریف  آن را کلمه

با )1981(1همچنین متیوز).1368قریب و همکاران، (ازد س میمکان، حالت و چگونگی مقید 

جمله را مطرح بندي عناصر درون جمله، تمایز قید فعلی و قید  استفاده از یک الگو و تقسیم

در)1382(راسخ مهند .یردگ مینظر ي معنایی و نحوي را درها كند و براي آنها برخی مالک می

مختصر در زیر به آن اشاره  طور بهردازد که پ میبه بررسی قیدهاي زبان فارسی اي  مقاله

به نهاد و طور سنتی  ند که اگر جمله را بهک میبیان )121:1981(وز ینقل از متبهوي .ودش می

از میان .تواند عالوه بر فعل، عناصر دیگري نیز در خود داشته باشد گزاره تقسیم کنیم، گزاره می

ند و در ک میاین عناصر، برخی اسم یا گروه اسمی هستند که فعل بود و نبود آنها را تعیین 

برخی عناصر ما یرند، مانند مفعول صریح و مفعول غیرصریح؛ اگ میي فعل قرار ها عموضو شمارِ

1. A. Methews
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این عناصر فعل یا کل .ندک مینها را تعیین ن و فعل نیز وجود آ نیستنداسم یا گروه اسمی دیگر، 

پیروي از به)1382(راسخ مهند.وندش میازند و قید یا گروه قیدي نامیده س میجمله را مقید 

ون گزاره پیشنهاد بندي عناصر در اي گوناگون، الگوي زیر را براي تقسیمه هبا بررسی جمل متیوز

.ندک می

)1981:140وز،یتبرگرفته از م(عناصر درون گزاره  تقسیم بندي -1نمودار 

 اي که وجود آنها در جمله الزم است، شامل بندي، عناصر غیرحاشیه این تقسیم برپایۀ

 اي هستند؛ یعنی نبود آنها که برخی عناصر دیگر حاشیهها هستند، درحالی ها و غیرمتمم متمم

،زیر جملۀدر .اي در معناي جمله ندارند مالحظه قابل تأثیرازد و یا س میجمله را غیردستوري ن

، یعنی در طبقۀ)1(شده، در طبقۀ گفته بنديِ تقسیم مفعول صریح است که بنا بر »کتاب«

نست، زیر قید فعلی دا جملۀرا در  »یواشکی«توان  بنابر الگوي باال، می.یردگ میقرار  ،ها متمم

شمار آورد، چون بهرا باید قید جمله  »دیروز«اما .ندک میچون مستقیماً در معناي فعل دخالت 

گاه قیدي داراي ها و براساس الگوي باال، هر عریفپس با این ت.ودش میبه کل جمله مربوط 

).1382راسخ مهند، (باشد، قید جمله است )3(گاه داراي رابطۀباشد، قید فعلی و هر)2(رابطۀ

.دیروز رضا یواشکی کتاب را برداشت -14

)1382راسخ مهند، (

که  ي شدید بر حرکت و ساختار بندها تمحدودی رغمِبهمعتقد است )1999(1کهنیچ

تصور )UG(براساس استنباط از دستور جهانی  ،اند همطرح شد)1995(توسط چامسکی 

وجود  ها ندر بین زبا)ازنظر نوع و تعداد(شی نق ي بیشینۀها نود که تنوع وسیعی از فرافکش می

موجود در جمالت  ود که حتی در یک زبان، بندهاي مختلفش میاین، تصور عالوه بر.دارد

ي ها نشواهدي از زبا وي با ارائۀ.ي نقشی هستندها ناي گوناگونی از فرافکه هداراي مجموع

هد و د میچنین تنوعی را  جهانی اجازة شواهد ناقض، دستور رغمِبهند که ک میمتفاوت استدالل 

1. G. Cinque
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وجود  ها ني نقشی در بین زباها نیکسانی از فرافک)مراتبسلسله(ریباً تعداد، نوع و ترتیب تق

ي نقشی ها نثابت از فرافک مراتب جهانیِعتقد است که یک سلسلهبر این اساس، وي م.دارد

ند؛ توالی منظمی از ک میتقسیم  قیدها را به دو گروه اصلی )1999:16(نکهیچ.وجود دارد

.یرندگ میقرار )قیدهاي فعلی(2قبل از توالی منظمی از فروقیدها)قید جمله(1فراقیدها

و  کویزومیاما  ،ردازدپ میحث قیدها در زبان ژاپنی بکلی به م طور به)2001(3موتوکیشی

زبان را بر این قیدهاي  ودنیرگ میبراي زبان ژاپنی سه نوع قید را در نظر )2010(تامائوکا

 درول عبارتند از قیدهایی که ا دستۀ:دننک میآنها به سه دسته تقسیم اساس توزیع نحوي

.امندن میVPمانند قید حالت که آنها را قیدهاي فعلی یا  ،وندش میداي فرافکن فعل ادغام ابت

ند، مانند قیدهاي زمان و وش میابتداي فرافکن زمان ادغام  دردسته دوم عبارتند از قیدهایی که 

دسته سوم  در نهایت،یرد و گ مینظر در TPوي این قیدها را قیدهاي ).دیروز و مکرراً(وجهی 

خوشبختانه و «انند وند، مش میابتداي یک فرافکن کمکی ادغام  درکه عبارتند از قیدهایی 

.امدن میMPکه آنها را قیدهاي  »احتماالً

ند و ک میاستفاده  ها عقیدها براي تشخیص محل فرود موضونیز از جایگاه )2005(کریمی 

اول  دستۀ:ندک میقیدها را در زبان فارسی به دو دسته تقسیم )1999(نکه یاز چ يرویپبه

، هندد میقرار  تأثیریرند و کل جمله را تحت گ میقیدهاي جمله یا فراقید که قبل از جمله قرار 

دوم  ، دستۀ»دیروزو ، احتماالً، شاید، باید، امروزموالًخوشبختانه، عمداً، ظاهراً مع«مانند

وه فعلی را مشخص وند و مرز گرر میکار بهقید که بعد از قیدهاي جمله قیدهاي فعلی یا فرو

کریمی .»تقریباًو زیرکانه، همیشه، عاقالنه، هنوز، هرگز، کامالً، ناگهان، «نند، مانند ک می

ساز، جایگاه مبتدا و فرافکن ه را پس از فرافکن متممبراي قیدهاي جمله سه جایگا)2005(

.یردگ میدرنظر  ،ل از فرافکن فعلیآن هم قب ،زمان و براي قیدهاي فعلی تنها یک جایگاه

15- [CP (Hadv) [TopP (Hadv) [TP (Hadv) (Ladv) [VP]]]]

)2005:127(می یکر

اشاره  ندي قیدها به دو گروه فراقید و فروقیدبتقسیم در)1386(مشکوةالدینیهمچنین، 

، حالت، یچون مکان، چگونگ یمیبر مفاهیعنی فروقیدها گروه دوم معتقد است وي.ندک می

1. high or sentence adverb
2. low or VP adverb
3. H. Kishimoto
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در.موارد مشابه داللت دارندگریو د»هوشمندانهرکانه ویزعاقالنه،«مانندیرفتگیتکرار، پذ

.کنندیمن گروه را مشخصیا کوچک مرز یِبا اتصال به گروه فعل فروقیدهاواقع، 

هاتحلیل داده -3

روال اجراروش و -3-1

گیري  تصمیماز روش تکلیف ها یآزمودن واکنشِ سرعت گیري اندازهبراي در پژوهش حاضر 

 تأثیریی است که براي میزان ها شرواین روش یکی از .ودش میاستفاده  1صحت جمله دربارة

این  کارگیريِدرواقع، با به.دازش جمالت طراحی شده استفرایند قلب نحوي بر مدت زمان پر

از  ،در این روش.ودش میگیري اندازهفرایند قلب نحوي بر پردازش جمله  تأثیرروش، میزان 

شده درست یا غلط هستند، ارائه ود تا در مورد اینکه جمالتش میآزمودنی خواسته 

هدف تشخیص  ،ت این است که در این روشنظر داشکه باید در اي نکتهاما .ي کندگیر تصمیم

مدت زمانی گیري اندازهجمالت درست از جمالت نادرست توسط آزمودنی نیست، بلکه هدف 

.ندک میبرخط صرف پردازش جمالت  صورت بهاست که آزمودنی 

هاابزار -3-2

وDMDXافزار مدت زمان پردازش جمالت، نرم گیري اندازهافزار مورد استفاده براي نرم

Timedx  سان زبان براي تحلیل و ارزیابی شنا روانشناختی و  سانشنا زباناست که توسط

که افزار ین نرما.دیرگ میمورد استفاده قرار  یي شناختی و زبانها یاي مختلف توانایه هجنب

و ثبت نمایشقادر به  است،در دانشگاه آریزونا طراحی شده)2002(2توسط جاناتان فرستر

.استي تصویري، نوشتاري و صوتی ها كمحربراي هزارم ثانیه یکنش با دقت زمان واک

متغیرها -3-3

از آنجایی که در این پژوهش میزان سرعت پردازش در جمالت داراي قلب نحوي و جمالت 

متغیر وابسته یک متغیر مستقل و یک د، از وش میگیري اندازهب نحوي سنجش و بدون قل

1. Sentence Correctness Decision Task
2. Jonathan Forster
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 ومتغیرهاي مستقل  عنوان بهپژوهش حاضر، جمالت مورد آزمایش را در .شده استاستفاده 

متغیر وابسته  عنوان بهرا ها یآنها از سوي آزمودنشده براي پردازش همچنین، مدت زمان صرف

موردآزمایش، میزان سرعت  جمالتتوالی ود با تغییر در ش میبینی ؛ چراکه پیشایمهدرنظر گرفت

متغیر (داد برون،)متغیر مستقل(دادعبارت بهتر، با تغییر درونبه.پردازش آنها نیز تغییر کند

.ندک مینیز تغییر )وابسته

ها یآزمودن-3-4

کرده با حداقل دیپلم و حداکثر نفري از افراد تحصیل 60آماري  عۀ، جامها نبراي انجام آزمو

براي اینکه نتایج پژوهش .است قرار گرفته بررسیاي مختلف آموزشی مورد ه هدکترا از بین رشت

سال استفاده  40تا  20از افراد بین سن تا سعی شده است  ،از دقت بیشتري برخوردار باشد

لحاظ جسمی و ذهنی نسبت به میانگین سنی باالتر چرا که افراد در این میانگین سنی به ،شود

روش  ،همچنین.داز سرعت و دقت بیشتري براي انجام آزمون برخوردارن 20و کمتر از  40از 

 صورت بهساده است و مالك انتخاب، انجام آزمون  تصادفیِ صورت بهگیري در این پژوهش نمونه

متغیر درنظر گرفته نشده  عنوان بهجنسیت در این تحقیق چند هر.استدرست توسط آزمودنی 

نث ؤم ن، تعداد افراد مذکر وجنسیت بر نتایج آزمو تأثیررساندنِحداقلاست، اما براي به

.اند همساوي انتخاب شد صورت بهکننده در آزمون شرکت

ها نآزمو -3-5

سه آزمون طراحی شده است که هر آزمون خود  1در پژوهش حاضر، براساس طرح مربع التین

ي ها كمحر صورت بهه کپاسخ دهند باید به جمالتی ها یآزمودنو  ودش میبه دو بخش تقسیم 

ها یآزمودن گروه از هر این است که طرح مربع التین ستفاده ازحسن ا.وندش میدیداري ارائه 

80و در بخش نخست از  )1(در آزمون .هدد میهدف پاسخ  يها كمحر فهرست ازبه یک فقط 

هدف نوع  جملۀ20و  یکهدف نوع  جملۀ20،آزمودنی 10شده با فعل الزم، به طراحی جملۀ

در.ودش می، ارائه اند هشد چیدهتصادفی  صورت بهه غیرهدف ک جملۀ40دو با فعل الزم همراه با 

 دونوع  هدف جملۀ20و  یکنوع  هدف جملۀ20آزمودنی دیگر  10، به)1(بخش دوم آزمون

1. Latin square design
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 ها یاز آزمودن گروهدرواقع، هر .ودش میغیرهدف ارائه  جملۀ40ا فعل الزم همراه با همانبدیگر 

نیز همانند آزمون  )2(آزمون .هندد میاسخ الزم پ اي داراي فعله هتنها به یک فهرست از داد

 ،با فعل متعدي یک و نوع دونوعِ ، با این تفاوت که براي جمالت هدفودش میانجام )1(

شده طراحی  هجمل40و براي جمالت غیرهدف نیز)جمله 100مجموع در(ه جمل50کدامهر

 25و  یکهدف نوع جملۀ25،نفره 10هر دو گروه در هر دو بخش، به)2(در آزمون  .است

تصادفی و براساس طرح مربع التین ارائه  صورت به،جملۀ غیرهدف 40و  دونوع  جملۀ هدف

جملۀ140جمعاًدر این آزمون .نیز همانند دو آزمون قبلی است )3(روال آزمون .ودش می

هول وبا فعل مج یک و نوع دونوع  آن جمالت هدف جملۀ100طراحی شده است کهمجهول 

نفر  10، )3(نیز در هر دو بخش آزمون  ها یتعداد آزمودن.استآن جمالت غیرهدف  جملۀ40

.دنوش میارائه )2(همانند آزمون ا ه هو داد است

، هدف مدنظر است مدت زمان پردازش جمالت گیري اندازه،ها نآزمو در همۀ اینکه دلیلبه

ده براي سه شطراحی ابتدا همۀ جمالت کهبه این صورت  ؛استبه یک شکل  ها نطراحی آزمو

 ،سپس.وندش مییکسان نوشته  فونت و اندازة بامجزا  صورت بهwordآزمون مذکور در برنامۀ

 یک عکس با شمارة صورت بهجدا و  1دهندهبرش استفاده از برنامۀهریک از این جمالت با 

خیره ذعکس  صورت بهکه  جمالت در هر آزمون در مرحلۀ بعد، همۀ.وندش میمشخص ذخیره 

ها متوالی عکس صورت بهاین برنامه نیز .ابدی میانتقال  TimedxوDMDX، به برنامۀاند هشد

موجود در هر عکس، به آنها  جملۀهد و آزمودنی پس از خواندن د میرا براي آزمودنی نمایش 

از کلیدهاي موجود به این صورت خواهد بود که  ها یآزمودن دهی پاسخدرواقع، .هدد میپاسخ 

 یکی از این کلیدها، کلید پاسخ.نظر گرفته شده است، دو کلید دررایانهروي صفحه کلید 

عکس (افزار مذکور محرك دیداري وقتی نرم.استادرست ر، کلید پاسخ ندرست و کلید دیگ

ك اند تا با دقت و سرعت به محرهد، آنها موظفد مینمایش  ها یرا براي آزمودن)حاوي جمله

لحاظ معنایی و نحوي بهشده دادهنمایش دهند و مشخص کنند که آیا جملۀدیداري پاسخ 

 بودنِادرستن صورتو در مله، آنها کلید درستج ودنِبدرست صورتدر.درست است یا خیر

محرك شدنِ ظاهر از لحظۀ DMDXفزار نرم ،همچنین.هندد میله کلید نادرست را فشار جم

1. snipping
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محاسبه و براي آن  دهی پاسخزمان  عنوان بهکلید توسط آزمودنی را  اردادنِفش دیداري تا لحظۀ

.ندک میمحرك ذخیره 

ها نآزمو يها كمحر -3-6

و قراردادن آنها در جمالت )16(براساس بازنمایی یري از جایگاه قیدها گ بهرهدر این پژوهش با 

طراحی  .دشمون طراحی ، جمالت آزاست هدفی که از منابع موجود زبان فارسی تهیه شده

.گروه فعلی استمبنی بر ماندن فاعل در درون )2005(می فرض کری برپایۀ ها نجمالت آزمو

نحوي و فرایند قلب دلیل بهن فاعل در خارج از گروه فعلی ود که قرارگرفتش میفرض  ،رو ینازا

.صورت گرفته استمنظور مبتداسازي یا تأکید به

16- [CP (Hadv) [TopP (Hadv) [TP (Hadv) Ladv [ VP S (O1 O2) V ]]]]

براي و )17(ۀجمل،یکنوعِهدف وان براي جمالت متعديِت می،طبق آنچه که گفته شد

.نمونه ارائه کرد عنوان بهرا )18(ۀجمل دونوعِهدفجمالت متعديِ

17-]Hadv  خوشبختانهTP]Ladv]  هنوز]vP دهه رو نخریعلی اون مغاز[[[ [.

18-]Hadv خوشبختانهTP]علیiLadv]  هنوز]vPti اون مغازه رو نخریده[[[ [.

درنظر گرفته  نشان بیجمالتی )17(جملۀ، جمالتی مانند )2005(طبق دیدگاه کریمی 

جمالتی  همچنین،.گروه فعلی است گر مشخصر جایگاه د »علی«که در آنها فاعل وند، چراش می

فاعل  زیرا؛وندش میقلب نحوي درنظر گرفته فرایند حاصل و  دار نشانتی جمال ،)18(مانند 

 براساس فرضِ.1استبه جایگاهی باالتر حرکت کرده خارج شده و گروه فعلیاز  »علی«

خود دارِ نشانظرِمتنا از جفت نشان بیه جمالت مبنی بر اینک ،انسی زبشنا روانشده در هپذیرفت

جمالتی که  ودش میبینی ، پیش)2005(با توجه به دیدگاه کریمی  وند وش میردازش تر پسریع

.دنتر پردازش شوسریع)18(جملۀجمالتی مانند از )17(جملۀمانند 

را)20و19(جمالت  ترتیب بهوان ت می، دوو  یکنوعِ هدف همچنین، براي جمالت الزمِ

.نمونه ارائه کرد عنوان به

فعلی به گروه زمان در  این است که حرکت فاعل از درون گروه ،که در اینجا باید به آن اشاره کرد اي نکته-1

این  ،گونه که در سطور قبل اشاره شدبنابراین، همان.غیرموضوع حرکتاشتقاق جمله، حرکت موضوع است نه 

.حرکت در اشتقاق جمله بار پردازشی به همراه ندارد
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19-]TP]Ladv  باعجله]vPسعید رفت[[[.

20-]TP سعید] iLadv   باعجله]vPti رفت[[[.

الزم  جملۀ، )2005(ان فارسی براساس دیدگاه کریمی در زب ،همانند تحلیل جمالت متعدي

، داردگروه فعلی قرار  گر مشخصدر جایگاه  »سعید«که فاعل است، چرا نشان بیاي جمله)19(

.ودش میدرنظر گرفته دار نشانگروه فعلیرون ددلیل خروج فاعل از به)20(جملۀاما 

در این پژوهش ، )1364(دبیرمقدم نظر با  سو همپیرامون جمالت مجهول در زبان فارسی، 

درواقع، جمالتی که .اندلحاظ نحوي مجهولبهکه  است یجمالت منظور از جمالت مجهول

که تحلیل ، چرااند هگرفتنمواد آزمون مورد استفاده قرار  عنوان به،مجهول معنایی هستند

اگر دیدگاه حال .ستگرا کمینهموجود در نحوِ مبتنی بر سازوکارهاي نحويِ پژوهش حاضر

را  نشان بیگروه فعلی در جمالت  گرِ مشخصفاعل در جایگاه  نمبنی بر ماند)2005(کریمی 

جمله در  وريِنظر بگیریم، زیرا فاعل صدر نشان بیجملۀرا باید )21(جملۀ، مبنا قرار دهیم

از گروه صوري دلیل اینکه فاعل بهنیز را )22(جملۀ.گروه فعل باقی مانده است گرِ مشخص

.قلمداد کرددار نشانباید  فعلی خارج شده است،

21-]TP]Ladv  رحمانه بی]vP فرهاد کشته شد[[[.

22-]TP فرهادi]Ladv  رحمانهبی]vPti کشته شد[[[.

 جملۀنمونه ارائه شد، جمالت غیرهدفی مانند  عنوان بهت هدفی که در باال عالوه بر جمال

هدف از طراحی و قراردادن این نوع جمالت در کنار .شدداده  ها یزیر نیز طراحی و به آزمودن

به  دهی پاسخک نوع جمله و به یک روال در به ی ها یجمالت هدف این است که آزمودن

وند تا ش میدرواقع، جمالت غیرهدف به این منظور طراحی  .عادت نکنند)جمالت(ها كمحر

بینی و عدم توجه به آزمون از سوي پیش تأثیراز هدف اصلی آزمون آگاه نشوند و از  ها یآزمودن

.جلوگیري شود آنها

.رو علی اون هنخریده هنوز مغاز/علی هنوز اون مغازه رو نکاشته *-23

.سعید شد ظاهراًجاري ./ظاهراً سعید جاري شد *-24

.رحمانه شدسرباز خوشبختانه کشته بی *-25

ا در هر سه آزمون موردنظر در این پژوهش، مبتنی بر زمان ه هروش تجزیه و تحلیل داد

 ها نحاصل از انجام آزمو ايه هیافت.است )جمالت(ي دیداريها كبه محر ها یآزمودن دهی پاسخ
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1آزمون تی دو گروه مستقلو  SPSSافزار طریق نرمزي آماري مناسب و اها شروبا استفاده از 

.دنوش مینمایش داده ییها لدر قالب جدوو  اند هشدمحاسبه 

ها ننتایج آزمو -3-7

 10یک و دو و  نوعِ الزمِ جملۀ 40آزمودنی به  10، )1(آزمون الزم به یادآوري است که براي 

که کل جمالت براي هر گروه  اند هپاسخ داد یک و دو دیگر نوعِ الزمِ جملۀ 40دیگر به  آزمودنیِ

 زمان واکنش ثبت 40با این حساب، براي هر آزمودنی در هر گروه .هدد میرا نشان  400عدد 

ي ها نزما .سدر می400در هر گروه به عدد ها یآزمودن شده است که مجموع زمان واکنش همۀ

کدام در دو فهرست و هر وع یک و دو از یکدیگر تفکیکن جمالت هدف شدة واکنش ثبت

و ازطریق آزمون میانگین، میانگین کل  SPSSافزار سپس ازطریق نرم.اند هجداگانه قرار گرفت

.2ارائه شده است)1(هر دو گروه بر حسب هزارم ثانیه محاسبه و در جدول 

هاي مربوط به جمالت الزمآزمون آماري میانگین داده -1جدول 

296/2یکنوع  به جمالت الزمِ ها یزمان واکنش آزمودن مدتین میانگ ،)1(براساس جدول

تفاوت که  است075/2دونوعِ به جمالت الزمِ ها یزمان واکنش آزمودن مدتاست و میانگین 

آمده از آزمون تی دو گروه مستقل، دستبهنتایج  اساسِبر .است221/0آنها اختالف میانگین 

p-valueعبارت دیگر، به.هدد میرا نشان  000/0عدد ها نمعیار تصمیم برابري میانگی = 0

گاه ماري مربوط به دو گروه مستقل، هردر تحلیل آ.تر استکوچک 05/0است که این عدد از 

تر باشد، تفاوت معنادار بین میانگین دو گروه بزرگ05/0از)p-value(مقدار معیار تصمیم 

تر باشد، تفاوت معنادار کوچک05/0از)p-value(وجود ندارد؛ و هرگاه مقدار معیار تصمیم 

1. Independent -Samples T-Test

.استالزم به ذکر است که اعداد میانگین براي هر گروه از جمالت بر حسب ثانیه و هزارم ثانیه -2
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تر است، یعنی کوچک 05/0، چون معیار تصمیم از بنابراین.بین میانگین دو گروه وجود دارد

05/0<p-value و  یکنوع  اي دو گروه، یعنی جمالت الزمِه هاست، پس بین میانگین داد

، با توجه به نتایج رو یناز ا.داردلحاظ آماري تفاوت معنادار وجود بهدونوع  جمالت الزمِ

در زبان فارسی ،)2005(برخالف نظر کریمی ،استدالل کرد که گونه اینوان ت میآمده دستبه

 اي فعلیتی که در آنها فاعل قبل از قیدهدر جمالت داراي فعل الزم، سرعت پردازش جمال

فاعل بعد از قیدهاي فعلی ا در آنهاز جمالتی که  ،یردگ میقرار  گروه زمان گر مشخصیعنی در 

.قرار دارد، کمتر است

نوع یک و  ي مختلف به جمالت هدفها ت، در نوبها ینیز هر دو گروه آزمودن)2(در آزمون 

جملۀ 50آزمودنی به  10این آزمون، در .اند هداراي فعل متعدي پاسخ داددو نوع  جمالت هدف 

 اند هو دو دیگر پاسخ دادیک نوع  متعديِ جملۀ 50دیگر به  آزمودنیِ 10یک و دو و  نوعِ متعديِ

در اینجا نیز )1(همانند آزمون .ده استشهر نفر براي هر جمله ثبت  و مدت زمان واکنشِ

شده میانگین زمان واکنش دو گروه ازطریق آزمون میانگین، محاسبه ، SPSSافزار ازطریق نرم

.یان استنما)2(کدام در جدول است و میانگین زمان واکنش هر

هاي مربوط به جمالت متعديآزمون آماري میانگین داده -2جدول 

به جمالت متعدي نوع  ها یمیانگین مدت زمان واکنش آزمودن ،)2(اي جدول ه هیافت برپایۀ

307/2دوبه جمالت متعدي نوع  ها یو میانگین مدت زمان واکنش آزمودن است545/2یک

براي جمالت متعدي نوع )2(در آزمون  ها ین واکنش آزمودنزمامدت درواقع، میانگین .است

دو اي جمالت متعدي نوع بر ها یآزمودنواکنش ثانیه از میانگین مدت زمان  238/0تقریبا  یک

روه مستقل در مورد جمالت متعدي، براساس تحلیل آزمون تی دو گهمچنین،  .است بیشتر

p-valueعبارت دیگر، به.هدد مینشان  را 001/0، عدد ها نبرابري میانگی معیار تصمیمِ

انیم د می،ي بخش قبلها لبراساس تحلی.تر استکوچک 05/0است که این عدد از  0/001=
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05/0از)p-value(گاه مقدار معیار تصمیم ماري مربوط به دو گروه مستقل، هرکه در تحلیل آ

در اینجا نیز چون مقدار عدد .تر باشد، تفاوت معنادار بین میانگین دو گروه وجود داردکوچک

است، پس نتیجه  p-value>05/0یعنی  ،تر استکوچک 05/0از)p-value(معیار تصمیم 

 و جمالت متعديِ یکنوع  اي دو گروه جمالت متعديِه هود که بین میانگین دادش میگرفته 

برخالف که ست این نتایج به این معنا .لحاظ آماري تفاوت معنادار وجود داردبهدونوع 

تر از سریع دونوع  سرعت پردازش جمالت متعديِ، )2005(مبتنی بر دیدگاه کریمی  بینیِپیش

.استیکنوع  جمالت متعديِ

 جملۀ 50آزمودنی به  DMDX،10افزار نیز ازطریق نرم)3(، در آزمون )2(همانند آزمون 

 اند هیک و دو دیگر پاسخ داد مجهول نوع جملۀ 50ر به دیگ آزمودنیِ 10نوع یک و دو و  مجهولِ

بنابراین، کل جمالتی که در هر .و مدت زمان واکنش هر نفر براي هر جمله ثبت شده است

سد، که سهم هر آزمودنی در هر ر می500گروه براي آنها زمان واکنش ثبت شده است، به عدد 

گروه، پس از ثبت هر  يها یشده از آزمودناي ثبته هداد.استشده زمان واکنش ثبت 50گروه 

.زیر ارائه شده است)3(طریق آزمون میانگین، در جدول به دو فهرست مجزا تفکیک شده و از

هاي مربوط به جمالت مجهولآزمون آماري میانگین داده -3جدول 

مشخص )3(در جدول و تحلیل آماري آنها )3(آمده از آزمون دستبهنتایجِ ازطور که همان

و میانگین  445/2یکبه جمالت مجهول نوع  ها یزمان واکنش آزمودن دتم، میانگین است

نظرگرفتن تفاوت با در.است 158/2دوبه جمالت متعدي نوع  ها یزمان واکنش آزمودن مدت

در  ها یود که میانگین مدت زمان واکنش آزمودنش میمیانگین سرعت دو نوع جمله مشخص 

 ها یثانیه از مدت زمان واکنش آزمودن 287/0قریباً ت ،دونوع  براي جمالت مجهولِ)3(آزمون 

ین از آزمون تی دو گروه مستقل نیز به انتایج حاصل.کمتر است یکبراي جمالت مجهول نوع 

است که مقدار  صفرآمده عدد دستبهيها نمیانگی برابريِ صورت است که براي معیار تصمیمِ
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ي قبل ها شي مشابه در بخها لتحلی اساسِهمچنین، بر.تر است کوچک 05/0این عدد از 

)p-value(مربوط به دو گروه مستقل، هرگاه مقدار معیار تصمیم  انیم که در تحلیل آماريِد می

نیز چون  اینجادر .تر باشد، تفاوت معنادار بین میانگین دو گروه وجود داردکوچک05/0از

بنابراین، بین  است، p-value>05/0تر است، یعنی کوچک 05/0از)p-value(معیار تصمیم 

لحاظ بهدونوع  و جمالت مجهولِ یکنوع  یعنی جمالت مجهولِ ،اي دو گروهه همیانگین داد

تر از جمالت سریع دوجمالت نوع  این بدان معناست که.آماري تفاوت معنادار وجود دارد

تحلیل نتایج و ۀوان خالصت می)4(در جدول .اند هپردازش شد)یکجمالت نوع (متناظر خود 

نمایان است، در هر سه )4(گونه که در جدول همان .1جامع مشاهده کرد صورت بهسه آزمون را

این موضوع .اند هنوع یک پردازش شد تر از جمالت هدفنوع دو سریع جمالت هدف ،آزمون

فعلی تأیید فاعل در درون گروه ماندنِ فرضِ زبان فارسی، نشانِ بیدر جمالت  هد کهد مینشان 

.ودش مین

نتایج مربوط به هر سه آزمون -4جدول 

گیريو نتیجه بحث -4

ختی براي تبیین تفاوت سرعت پردازش جمالت مورداستفاده در شنا رواندر تحلیل 

، تفاوت این فرضپایۀبر.ودش میاستفاده  2ايسازه از فرضیۀ فاصلۀ ،ي پژوهش حاضرها نآزمو

شده توسط اي پردازشه هز تفاوت در تعداد گرناشی ا ،ر هر آزمونسرعت پردازش جمالت متناظ

رو بوده اي بیشتري روبهه هدرواقع، جمالتی که در پردازش آنها آزمودنی با گر.ستها یآزمودن

.هدد میاست و در توالی جمالت مورد آزمون، جایگاه آن را نشان  (Adverb)اول قید حرف  A،)4(در جدول -1

2. Structural Distance Hypothesis
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جمالتی که در در عکس، ز صرف پردازش آنها شده باشد و براست، باید زمان بیشتري نی

ن کمتري نیز صرف پردازش رو بوده است، باید زماي روبهاي کمتره هپردازش آنها آزمودنی با گر

.شده باشد

تر از جمالت سریع دونوع  مشخص شد که جمالت الزمِ ،)1(بر اساس تحلیل نتایج آزمون 

آنها این تفاوت وجود  پردازشیِ تقارنِ بنابراین، باید در بازنماییِ.اند هپردازش شدیک نوع  الزمِ

مربوط )3(و نمودار  یکنوع  تقارن پردازشی در جمالت الزمِبه ربوط م)2(نمودار .داشته باشد

که نمودارهاي زیر بر اساس  است الزم به ذکر.استدونوعِ الزمِ جمالت تقارن پردازشیِ به

.اند هترسیم شد چپبه  راستیعنی از  الخط فارسیرسم

جایگاه -وابستگی از نوع وابستگی پرکنندهیک )2(اي، در نمودار سازه فرضیۀ فاصلۀ اساسِبر

با حرکتی نحوي از جایگاه اصلی خود خارج شده و به )A(واقع، سازةدر.ایجاد شده است 1تهی

یک جایگاه تهی در  وجودآمدنِبهیی باعث جا جابهجایگاهی باالتر حرکت کرده است و این 

یک نوع وابستگی بین  ییاج جابه، این دلیلبه همین .ساختار این نوع جمالت شده است

مربوط به )3(اما این نوع وابستگی در نمودار  ،و جایگاه تهی ایجاد کرده است)A(پرکننده 

و)A(مشخص است، بین پرکنندة)2(گونه که در نمودار همان.ودش میجمالت نوع دو دیده ن

یک بار  نوعِ التایجادشده در جم ، این وابستگیِرو یناز ا.جایگاه تهی دو گره وجود دارد

1. Filler-Gap Dependency
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بنابراین، این بار پردازشیِ .دو ایجاد کرده است نوعِ متناظرِ تپردازشی بیشتري نسبت به جمال

نظر نوع دو در نوع یک نسبت به جمالت پردازش جمالتشدنِ ترطوالنی دلیلِوان ت میرا اضافه 

و)2(بوط به آزمون مر پردازش جمالت وان براي تفاوت در سرعتت میهمین تحلیل را .گرفت

.کار بردبه)3(آزمون 

دو در  نوعِ سرعت پردازش جمالت متعديِدر ا نشان داد که ه ه، تحلیل داد)2(در آزمون 

تقارنِ براي تحلیلِ.یک، زمان کمتري صرف شده است نوعِ مقابل سرعت پردازش جمالت 

.ارائه شده است )5(و)4(یک و نوع دو نمودارهاي  نوعِ متعديِ جمالت پردازشیِ

، وابستگی از )5(نوع دو یعنی نمودار  مربوط به جمالت متعديِ در نمودار تقارن پردازشیِ

 ها یاي براي آزمودندرنتیجه، بار پردازشی اضافه جایگاه تهی وجود ندارد؛-ی پرکنندهنوع وابستگ

مربوط به  پردازشیِمقابل، در نمودار تقارنِدر.ین نوع جمالت ایجاد نشده استدر پردازش ا

درواقع، در نمودار .ودش میجایگاه تهی مشاهده -پرکننده یک وابستگیِ نوعِ جمالت متعديِ

ی باالتر، یک وابستگی بین با حرکت و ارتقا از جایگاه اصلی خود به جایگاه)A(، سازة)4(

ین پرکننده و با توجه به نمودار مورد نظر، ب.وجود آورده استبهو جایگاه تهی )A(پرکنندة

 وجود این دو گره بین پرکننده و جایگاه تهی بار پردازشیِ.جایگاه تهی دو گره وجود دارد

پردازش  تر از جمالت نوع یک سریعجمالت نوع دو  ،و به همین دلیلکند  بیشتري ایجاد می

.وندش می
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جایگاه -یک وابستگی پرکنندهرسد که  مینظر بهدر تقارن پردازشی براي جمالت مجهول، 

نوع یک، دو  در جمالت مجهولِ ،ود و در مقابلش میتهی در ساختار جمالت نوع دو دیده 

از جایگاه )A(نوع یک، سازة در جمالت مجهولِ.جایگاه تهی وجود دارد-وابستگی پرکننده

این حرکت، جایگاه تهی در  نتیجۀدر.و به جایگاهی باالتر ارتقا یافته استشده اصلی خود خارج 

نوع یک ایجاد شده که بار پردازشی براي پردازش این نوع جمالت به  تار جمالت مجهولِساخ

در هر رسد  مینظر بهدیگري که  جایگاه تهیِ-پرکننده ، وابستگیِحالبا این .همراه داشته است

نیز در )O(سازة.استیا مفعول )O(ول وجود دارد، مربوط به حرکت سازةمجه جملۀدو نوع 

نوعی وابستگی بهاالتر از جایگاه اصلی خود قرار گرفته است که این حرکت نیز جایگاهی ب

ي اجباري در ها تکه این حرکت از نوع حرک با این تفاوت؛ندک میجایگاه تهی ایجاد -پرکننده

بنابراین در پردازش جمله بار پردازشی  ؛ودش مینظر گرفته و جزو حرکت موضوع در استنحو 

نوع یک نسبت به  جمالت مجهولِساخت آنچه گفته شد، چون در  پایۀرب.دربر نخواهد داشت

بار  ،نتیجه، درایجاد شده استجایگاه تهی-وابستگی پرکنندهجمالت مجهول نوع دو، یک 

ها یو باعث افزایش مدت زمان درك آنها از سوي آزمودناست وجود آمده بهبیشتري  پردازشیِ

.دوش می



73|...شناختی براي تعیین جایگاه فاعل شواهد روان

هایی  جزو زبانهمانند زبان ژاپنی لِ داشتنِ نظامِ تصریفیِ غنی، دلی زبان فارسی، شاید به

کویزومی و تامائوکا (نامند هاي داراي ترتیب واژگانیِ منعطف می است که اصطالحاً آنها را زبان

رغمِ تنوع در ترتیب واژگانیِ عناصر این  با این حال، پژوهش حاضر نشان داد که به.))2010(

.نشانی وجود دارد هاي الزم، متعدي و مجهول، ترتیب واژگانی بی ي فعلزبان، براي جمالت دارا

رغمِ اینکه زبان فارسی داراي توالی واژگانی منعطف در جمالت است،  عبارت بهتر، به به

عنوان تغییر در توالی اصلی جمله تشخیص داده  زبانان به جایی عناصرِ جمله ازسوي فارسی جابه

،1(هاي  هاي جدول با توجه به یافته.زمان پردازش آنها مؤثر است شود و این تغییر در مدت می

گونه پاسخ داد که در هر سه نوع  شده در پژوهش حاضر این توان به سؤال مطرح می)3و2

شده در زبان فارسی، یعنی جمالت داراي فعل متعدي، الزم و مجهول، فاعل در  جملۀ بررسی

ها برخالف  این یافته.گیرد گر گروه زمان قرار مینشانِ جمله در جایگاه مشخص حالت بی

نشانِ  مبنی بر عدم خروج فاعل از درون گروه فعلی در جمالت بی)2005(بینی کریمی  پیش

)1389(و درزي و بیرقدار )1393(، درزي و مرزبان )1389(زبان فارسی و مؤید دیدگاه انوشه 

.نشانِ زبانِ فارسی است کار اشتقاق جمالت بیمبنی بر ارتقاي فاعل از درون گروه فعلی در سازو

جز قیدهاي جمله، قبل از فاعل در جمالت زبان فارسی  رو، قرارگرفتنِ هر عنصري، به از این
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.هاي داراي ترتیب منعطف واژگانی است زبان
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