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چکیده

 پردامنه و مبحثیهمواره مجهول به دو گونۀ صفتی و فعلی هاي ساخت بنديِتقسیم

این موضوع در زبان فارسی نیز .است بودهها زبانبرخی از  ي نحويِها لبرانگیز در تحلی مناقشه

از برخی از آن میان، .استاي مختلفی را برانگیخته ه هو دیدگامباحثات بسیاري را پیش کشیده 

»شدن+مفعولاسم«مجهول فعلی ندارد و ساخت این زبان این باورند که برتحلیلگران 

مقابل، شماري دیگر در .رود شمار می بهصفتیمجهول  ،عبارتیمحمول مرکب نامفعولی، یا به

 در پژوهش.اند دهرا فعل کمکی تلقی کر»شدن«اند و  یادشده را مجهول فعلی دانسته نیز توالیِ

را با ساخت»شدن+اسم مفعول«خودگام، ساخت  خوانشِ رفتاريِ آزمونِ تکیه بربا  حاضر

ودـ ش میخوانده  اسناديـ که در سنت دستورنویسی جملۀ »)ربطی(بودن +مفعول اسم«

اي پردازش جمله و نحو ه هطبق انگار.نیمک میزمان خوانش و درك مقایسه منظر مدتاز

 پیچیدگیِ دلیلِ رود که به ، انتظار میمجهول فعلی باشد»شدن+اسم مفعول«اگر ، گرا کمینه

معناداري از  طور بهآن  پردازش ذهنیزمان ساختاري و داشتن فرافکن اضافۀ مجهول، مدت

نتایج  اي پژوهش وه ههمه، یافت بااین .باشدنامفعولی بیشتر  مرکبِ محمولِ دركزمان مدت

 دهند که زمان پردازشِ نند و نشان میک میبینی را تأیید ن ، این پیشي آماريها آزمونحاصل از 

+اسم مفعول«معناست که توالی  این سخن بدین.وبیش همسان است دو ساخت یادشده کم

دستوريِ صفتی یا همان محمول مرکب نامفعولی است و فعلِ در فارسی نوعی مجهول»شدن

.نشیند در این زبان همواره در جایگاه فعل سبک می»شدن«

نحو  ،آزمون خوانش خودگام ، پردازش جمله،مجهول فعلی ،مجهول صفتی :اه هکلیدواژ

.گرا کمینه

1. mazdakanushe@ut.ac.ir
2. fahimeh.nasib@ut.ac.ir
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ـ مقدمه1

زبان انسان را  1پردازش و درك جمله، هریک ازمنظر خود سازوکار پردازشگر اي متفاوته هانگار

جمله را  اطالعات نحويِ 3تجزیۀ)2008:131(2از آن میان، کرول.اند دهتعریف و توصیف کر

روساختی به یک گروه نحوي اختصاص داده  اند که طی آن هریک از عناصرِد میفرآیندي 

ارد تا با شنیدن اولین واژه، دست به د میپردازشی، فرد را واي ها توند و وجود محدودیش می

براي تجزیه از دانش معنایی و ، اهل زبان ويگفتۀ  به.بزند»کلمه به تجزیۀ کلمه«

واژي، آوایی و اطالعات ساختتنها  نها ه هبرخی انگار وانگهی،.رندب میکاردبردشناختی نیز بهره 

که اند ده، بلکه تصریح کراند تهرد پردازشگر دخیل دانسبسامد وقوع هر ساخت را نیز در عملک

.ندک میگویانش اعمال بر سازوکار پردازشگر سخني خاص خود راها تنظام هر زبان محدودی

هر  نحويِ ساخت ند که پیچیدگیِا حاکی از آن ،هردو و شواهد تجربی، ي نظريها نبنیا

براي .ذاردگ میآن ساخت،  زمان تجزیۀ، مدتنتیجه، و در4جمله تأثیر مستقیمی بر بار پردازشی

به همتاي  ا، نسبته هگرو خطیِ ترتیبِ بودن5ِنامتعارف دلیلِجمالت مجهول نحوي، به نمونه

پس اگر بتوانیم مدت پردازش جمالت در ذهن را اندازه .ي دارندتر پیچیدهمعلوم خود ساخت 

هاي مجهول زمان بیشتري را  بگیریم، احتماالً خواهیم دید که اهل زبان براي درك ساخت

این موضوع شود که  بینی می طبیعتاً پیش.کنند نسبت به همتاي معلوم همان جمالت صرف می

زبان  سیِشنا نبسیاري در روا تجربیِ شواهد.صادق باشددر مقایسۀ جمالت مثبت و منفی هم 

،7و بیور 6تونسند(اند دهیه نشان داتجز زمانِیا مدتپردازشی  بارِ این پیچیدگی را با احتسابِ

تجربی،  ايه هدادجمله با استناد به  اي پردازشِه هاین اساس، در بسیاري از انگاربر).2001

گی، و در نتیجه، ر در هر ساخت، به پیچیدبیشت اعتقاد کلی بر این است که فرآیندهاي نحويِ

،این دیدگاه زدنِسان براي محکشنا نزبا.انجامدتر شدن پردازش آن میدشوارتر و طوالنی

1. processor
2. D. W. Carroll
3. parsing
4. processing load
5. non-canonical

6. D. J. Townsend

7. T. G. Bever
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آنها آشنا  اي از نمونه با این پژوهشکه در  اند دهرا تعریف و طراحی کر1ي برخطیها آزمون

.شویم می

دستیابی به اطالعات  ،زبان سیِشنا نروا در عرصۀ ي برخطها آزمونکاربردهاي ترین  مهماز 

ملموس شواهدي  ها آزموناین، این برافزون.است ي مختلف نحويها تپردازش و تجزیۀ ساخ

 اند دهکه در نظریات نحوي مورد ظنّ بو هندد میدست  بهرفع ابهام از مسائلی  برايروشنگرانه و 

، برانگیز بحث یکی از این مباحثانیم، د میکه  چنان.اند دهایی را باعث شه هو اختالف دیدگا

یی چون آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، یونانی، ها زباندر )صفتی و فعلی(مسئلۀ مجهول و انواع آن 

اي مختلفی دربارة ه هدر زبان فارسی، دیدگا ،براي مثال.استبوده عبري، فارسی و غیره 

ها  دربارة ماهیت این ساخت سانشنا نشود و زبا هاي موسوم به مجهول یافت می ساخت

نحوي تولید  جملۀ مجهولِ»شدن+اسم مفعول «برخی معتقدند که از توالی .سخن نیستند هم

،مهند راسخ ؛1371،وحیدیان کامیار ؛1364،دبیرمقدم ؛1348،باطنی:از جمله نک(شود  می

را فاقد مجهول فعلی فارسی و گروهی دیگر )از میان بسیاري دیگر 1389و رضایی  ،1386

صطالحاً مجهول صفتی نامفعولی یا ا مرکبِ محمولِ ساخت اسنادي، یادشده را انند و توالیِد می

،و کریمی 3، هارلی2فولی؛ 1377،واحدي لنگرودي ؛1352،پور خیام:جمله نکاز(نامند  می

).1394، انوشه ؛2005

نظري فراتر رویم و  سیِشنا نبرآنیم تا از مرزهاي زبا توجه به آنچه گفتیم، در این جستاربا 

این سؤال پاسخ دهیم که آیا ساخت مجهول ختی، به شنا نزبا روان با طراحی و اجراي آزمونِ

براي این .صفتی فعلی است یا مجهولِ در زبان فارسی از نوع مجهولِ)شدن+اسم مفعول(

در پس از مقدمۀ حاضر، .یم شده استي زیر تنظها شدر قالب بخ پیش رو منظور، پژوهشِ

ضمن نیم وک میاشاره ساخت مجهول در فارسی دربارة  اه هبه اختالف دیدگا بخش بعدي،

 انجامنیم که در این حوزه ک مییی یاد ها شاز پژوه،اي پردازش جملهه هانگار مختصرِ معرفیِ

است، ري داده و تحلیل آن اختصاص یافته آوکه به روش جمع و چهارم در بخش سوم.اند گرفته

سرانجام، .رویم میا ه هداد آماريِ تحلیلِسراغِ بهو  نیمک میبحث 4گامخود خوانشِ دربارة آزمونِ

1. online
2. R. Folli
3. H. Harley
4. self-paced reading
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هند که د میاین نتایج نشان .پردازیم میاي آن ه هبخش پایانی به نتایج آزمون و یافتدر 

متناظر  هاي اسناديِ چ تفاوتی با ساختهی»شدن«دارايِ پردازش و درك جمالت زمانِ مدت

صفتی یا محمول مرکبی است که  درواقع نوعی مجهولِ»شدن+اسم مفعول«ساختار لذا، .ندارد

سبک یا همکرد تشکیل شده است غیرفعلی و یک فعلِ از یک جزء.

نظري و پیشینۀ پژوهش چارچوبـ 2

با استناد به شواهد توزیعی و صرفی، ساخت مجهول در زبان )1977(1که واسوپس از این

آن شدند تا با دقت بیشتري به سان برشنا نصفتی و فعلی تقسیم کرد، زبا انگلیسی را به دو نوعِ

از که در برخی  اند دهدااین مطالعات نشان .ي مختلف بپردازندها زبانبررسی این ساخت در 

هستند و باعث ایجاد نوعی ابهام  2آواي نحوياین دو نوع مجهول هم، مانند انگلیسی، ها زبان

تنها با شواهد معنایی و ساختی  پس،.)5،2014کرافورد ؛2006، 4و وکسلر 3هرش(وند ش می

یی ها زباندر  مقابل،در).6،2004امبیک ؛1977، واسو(وان آنها را از یکدیگر تمییز داد ت می

لحاظ از فعلی و صفتی يها لمجهو )8،2011رملتزر آش(و عبري )7،2011گرکی(مانی چون آل

ختی باز شنا نزباي روانها یساختی، راه را براي بررس این تمایزات.ندا صوري نیز متفاوت

.استگذاشته

ساخت مجهول در فارسیـ 1ـ2

در.شوند فعلی و صفتی تقسیم می گونۀهاي تحلیلی به دو  پیشتر اشاره کردیم که مجهول

ي فعلی ها لمجهو.نندک میها اشاره  این ساختي زایشی، غالباً به دو تفاوت عمدةها لتحلی

 کهحالیدر ،وان از آنها دریافتت میرا  10رویدادي هستند و معناي 9گر پنهانداراي یک کنش

چنین، واسو هم).2014، کرافورد ؛2004،امبیک(دارند  11ایستایی ي صفتی معنايها لمجهو

1. T. Wasow 7. B. Gehrke
2. syntactic homophone 8. A. Meltzer-Asscher
3. C. Hirsch 9. implicit agent
4. K. Wexler 10. eventive
5. J. Crawford 11. stative
6. D. Embick
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ي صفتی در واژگان مشتق ها لدر چارچوب نحو زایشی، معتقد است که مجهو )1977(

.اند فعلی پساواژگانی و حاصل فرآیندهاي نحوي يها لوند، اما مجهوش می

هرش و (ود ش میقائل ن)1b(و صفتی )1a(زبان انگلیسی تمایز صوري میان مجهول فعلی 

ي ها تبا مروري بر تفاو)2006:17(ایموندز ).2014، کرافورد ؛1،2006ایموندز ؛2006، وکسلر

صفتی نوع  ند که مجهولِک می، ادعا )1977(برخالف نظر واسو  ،)1(ي ها تساخبارة ذکرشده در

ازبا استفاده ها تاز ساخت مجهول است و هر دوي این ساخ تر و پایدارتري تر، کمینهبنیادین

وند»–en«  به.ندیرگ میشکلۀ وي، در مجهول صفتی هست اعتقاد»–en« در سطوح آوایی و

:ودش میدیده ، اما در نوع فعلی تنها در سطح آوایی حضور داردمعنایی 

(1)
a. During my visit, that door was quickly taken off by the tenant.

b. At my arrival, that door was already completely taken off.

و نظریۀ صرف توزیعی 2گرادر قالب رویکردهاي پادواژه)2004(از طرفی دیگر، امبیک 

او ابتدا مجهول صفتی .هدد میپیشنهاد  ها ت، تحلیلی دیگر از این ساخ)4،1993و مرنتز 3هله(

در انواع  ها تود که این تفاوش میند و مدعی ک میو ایستایی تقسیم  5غایتی را به دو نوعِ

وي، قابل توجیه صفتی به واژگان و مجهول فعلی به بخش نح مجهولِ کردنِمجهول، با منتسب

اي براي هریک از انواع مجهول، نظریه را از جداگانه ساختار نحويِ نظرگرفتنِوي با در.نیستند

وارد  براي نمونه، موضوعی که.ندک مینیاز براي هر فعل در واژگان بی 6وجود ساخت موضوعی

تعبیر خواهد )موضوع درونی(7ریشه موضوعِ عنوانِ بهغایتی شود، الجرم  مجهولِ ساختار نحويِ

شد؛ چراکه این ساخت هدد میها را ندیگر موضوع نحوي اجازة ورود.

)1394:3(انوشه .ودش مییافت ي متنوعی ها لتحلی ،باب ساخت مجهول در زبان فارسیدر

(ناساندش میختی، سه رویکرد اصلی به ساخت مجهول را بازشنا نابا مروري بر مطالعات زب )الف:

مجهول فعلی »شدن+اسم مفعول«تنها ساخت )ب(در زبان فارسی مجهول فعلی وجود ندارد؛

هاي سوم  ود و گاهی از ساختش میمجهول فعلی تنها به این ساخت محدود ن)ج(سازد؛ می

1. J. Emonds
2. anti-lexicalist
3. M. Halle
4. A. Marantz
5. resultative
6. argument structure
7. argument of the root
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و برخی از رویکردهاي  در دستور سنتی.آید می دست اند نیز به شخص جمع که بدون فاعل

، ناتل خانلري(است  مجهول شناخته شده عنوان به»شدن+اسم مفعول«، ساخت ختیشنا نزبا

و)1394(در تحلیل انوشه مثالً، .در مقابل، برخی از تحلیلگران دیدگاه متفاوتی دارند).1351

مجهول (محمول مرکب نامفعولی »شدن+اسم مفعول«ساخت )2005(فولی، هارلی و کریمی 

 یک فعلِ عنوان به»شدن«در این رویکرد، فعلِ.ود و نه مجهول فعلیش میدرنظر گرفته )صفتی

محمول محسوب  جزء غیرفعلیِ»اسم مفعول«درنتیجه، .ندک میعمل )و نه فعل کمکی(سبک 

، که »بودن«فعلِ برخالف»شدن«این اساس، فعلِبر.ود که داراي مقولۀ صفتی استش می

رودکار نمیکمکی و ربطی است، در جایگاه فعل کمکی به داراي هر دو کارکرد.

، ساخت مورد بحث را از )1995چامسکی، (گرا کمینه، در چارچوب نحو )1394:9(انوشه 

طبق تحلیل وي، .ندک میبررسی )مجهول فعلی و مجهول صفتی عنوان به(هردو رویکرد  نظرگاه

را باید به آن نسبت داد و )2(مجهول فعلی باشد، بازنمایی »علی کشته شد«اي مثل  لهاگر جم

را باید )3(بازنمایی اگر جملۀ مذکور مجهول صفتی یا همان محمول مرکب نامفعولی باشد، 

:نظر گرفتبراي آن در
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با .مجهول است هستۀ فعل کمکیِ»شد«هستۀ فعل واژگانی و »کشته«،)2(در بازنمایی 

کوچک خارج  گروه فعلیِ از درونِ)سبک یا واژگانی(که در فارسی، فعل اصلی  توجه به این

از»کشته«،)1389،درزي و انوشه(یابد  این گروه ارتقا می باالتر از ود و به اولین گرهش می

هستۀ »تهکش«،)3(در بازنماییِ.منضم شده است»شد«جایگاه تولید خود حرکت کرده و به 

هستۀ فعل سبک است و طبق همان اصل، »شد«در عوض، .صفتی است و ماهیت فعلی ندارد

کوچک بیرون رفته و خود را تا اولین گره باالتر ـ یعنی هستۀ گروه زمان ـ  از گروه فعلیِ

 یِفرافکن اصلِ موضوع درونی است و براي برآوردنِ»علی«مودار، در هر دو ن.برکشیده است

انوشه .جا شده است فاعل ـ جابه به شاخص گروه زمان ـ یعنی جایگاه روساختیِگسترده 

)3(هاي نحوي، شواهدي در حمایت از بازنماییِ اي زبانی و استدالله هبا تکیه بر داد)همان(

 در پژوهشِ.ذاردگ میکل کنار  را که مجهول فعلی است، به)2(بازنماییِهد و د میدست  به

زبان، اعتبار دیدگاه وي را بررسی  سیِشنا ني رواها آزمونبا استفاده از  وشیم تاک میحاضر 

.کنیم

اند که با فعل سبک هاي اسنادي مبناي مقایسۀ ما در این پژوهش، آن دسته از ساخت

اي مثل  جمله نحويِ اي، اشتقاقِ الیه در چارچوب نظریۀ گروه فعلیِ.وندش میساخته »بودن«

:صورت زیر است به»اتاق آراسته بود«
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اند و تنها تفاوت آنها  بسیار به هم شبیه)4(و)3(هاي  که بازنمایی نکتۀ قابل توجه این

 نحويِ اگر اشتقاقِ.در دیگري است»بودن«در یکی و فعل سبک»شدن«سبک فعلحضور 

 رود که زمانِ ، انتظار می)مجهول فعلی(باشد)2(مانند بازنماییِ»علی کشته شد«جملۀ 

فعلی  باشد، زیرا ساختار مجهولِ»اتاق آراسته بود«تر از جملۀ  پردازش و درك آن طوالنی

هاي بیشتري دارد، و طبیعتاً پایان مرحلۀ نحو و رسیدن به سطوح آوایی  است، فرافکن تر پیچیده

)3(مانند بازنماییِ»علی کشته شد«ملۀ ج اما اگر ساختارِ.شدک میو معنایی بیشتر به درازا 

 ،زمان پردازش و درك آن از سوي اهل زبان ود که مدتش میبینی  ، پیش)مجهول صفتی(باشد 

هاي  نداشته باشد، چراکه در این صورت اشتقاق»اتاق آراسته بود«با جملۀ تفاوت معناداري 

 ایم، از وضعیت کار بسته پژوهش به یی که در اینها آزمون.اند این دو جمله بر هم منطبق نحويِ

کاغذها روي «ایی مثل ه هجمل اي از جفت که در مجموعه اند دهو نشان دا اند دهدوم حمایت کر

غذایی که سفارش دادیم پخته «یا  »کاغذها روي میز کارش انباشته بود/میز کارش انباشته شد

پردازش ذهنی و درك جمله  تفاوت معناداري در »غذایی که سفارش دادیم پخته نبود/نشد

پردازیم، به این  آزمون و جزئیات مربوط به آن می در بخش سوم که به روند.ودش میمشاهده ن

.ردیمگ میموضوع باز

پردازشختیِشنا نزبا اي روانه هـ انگار2ـ2

وان در دو دستۀ کلی جاي ت میجمله را  پردازشِ چگونگیِ اي پیشنهادشده براي توصیفه هانگار

(داد یا  3اي احتماالتیه هانگار).ب(و)2،1982و رینر 1مثالً فریزیر(اي نحوبنیاد ه هانگار).الف:

اي نظریات ه هاي نحوبنیاد، بر شالوده هانگار).5،2002و جورافسکی 4مثالً نارایانان(بسامدي 

مرحلۀ پردازش گر را در اولین وشند عملکرد تجزیهک میویژه دستور زایشی، استوارند و نحوي، به

اي بسامدي با رد این نظر که ه هدر مقابل، انگار.نحوي توصیف کنند با تکیه بر اطالعات

ي زبانی را عامل اصلی در ها تساخ ند، بسامد وقوعِک میگر تنها به اطالعات نحوي بسنده تجزیه

1. L. Frazier

2. K. Rayner
3. probabilistic
4. S. Narayanan
5. D. Jurafsky
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ن یافت که وات میبا این حال، دستۀ سومی نیز .انندد مییک ساخت به جملۀ درونداد  اختصاصِ

، تونسند و بیور(ند ک میاي مرکب ارائه  آمیزد و انگاره مفاهیم نحوي و بسامدي را درهم می

بنیاد و  اي نحوه هاین پژوهش، انگار ماهیت بودنِرسد که با توجه به نحوي نظر می به).2001

.مرکب کارآمدتر خواهند بود

برخی این رابطه را بسیار .استودهگر از دیرباز مورد بحث بتجزیه نقش نحو در سازوکارِ

اند تهنحو دانس گر را دقیقاً معکوسِکه عملکرد تجزیه ، چناناند دهمستقیم و تنگاتنگ تشخیص دا

در).3،1988نقل از پریچت؛ به1974، و دیگران 2فودور ؛1965، و دیگران 1جنکینز(

این  برجستۀاي ه هاز نمون یکی.ودش میمشاهده  تررنگتر، این رابطه کماي رایجه هدیدگا

است که بر اصول دستور )1988، پریچت ؛1982،فریزیر و رینر(4ا، انگارة راه باغیه هانگار

 دو اصل اساسیِ.، استوار است)1981، چامسکی(گزینی ویژه نظریۀ حاکمیت و مرجعزایشی، به

.است 6و پیوند کمینه 5این انگاره بست مؤخر

یا  آخرین بنددرونداد به  واژگانیِ جزء ن اتصالِجمله، بست مؤخر ضام نگام پردازشِه هب

 که بیشتر از یک ساخت براي اتصالِاز طرفی دیگر، زمانی.در حال پردازش است گروه نحويِ

درونداد ابهام ساختاري(پردازش وجود دارد  در حالِ جدید به ساخت(کمینه  ، اصل پیوند

و از ایجاد گره جدید تا جایی که  مترین گره را داشته باشدهد که کد میساختی را ترجیح 

براساس این انگاره و اصل ).1982، فریزیر و رینر(ند ک میخودداري  ،هدد میقواعد زبان اجازه 

جمالت مجهول، ساخت  بینی کرد که هنگام پردازشِوان پیشت میگونه پیوند کمینه، این

 ود و بار پردازشیِش میاخت مجهول فعلی ترجیح داده گره کمتر، بر س دلیلِصفتی، به مجهولِ

ا در ه هبیشتري از شاخ درواقع، قواعدي که به تعداد.ندک میگر تحمیل کمتري را بر تجزیه

نحوي منجر شوند درخت، آنها اجتناب  وند و باید ازش میپردازشی پرهزینه محسوب  ازلحاظ

).2001:117، تونسند و بیور(کرد 

1. J. Jenkins
2. J. Fodor
3. B. L. Pritchett
4. Garden Path model (GP)
5. late closure
6. minimal attachment
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هر ساخت و  وقوعِ بسامد گرفتنِبا درنظر)2001:6(بیور اي ترکیبی، تونسند و در انگاره

را پیشنهاد کردند 1نظریۀ نحوي مؤخرِ تخصیصِیی، انگارة گرا کمینهمطابق با  نحويِ اطالعات.

 معینی که براساس اطالعات 2ابتدا الگوهاي ادراکیِمله، هنگام پردازش ج ،طبق این انگاره

 که سپس توسط ساختارِ هندد می، یک معناي اولیه به درونداد اختصاص اند تهآماري شکل گرف

در:ندک میبار درك ق این انگاره، فرد هر جمله را دوبنابراین، طب.ودش میاش وارسی نحوي اول

.دوم در تعیین ساختار نحوي اختصاص معناي اولیه،

پردازشی پیشنهاد  به شواهد ي مجهول، این انگاره با استنادها تساخ پردازشِ مورددر 

 ،سپس.ودش میمفهوم و معناي فرضی به جملۀ درونداد اختصاص داده ند که ابتدا یک ک می

براي جمله تعیین )مجهول صفتی(صفتی  مرکبِ محمولِ نحويِ ساخت ،براساس این مفهوم

 صرفیِ ویژگیِله، داراي موجود در جممشتق از فعلِ صفت واژگانیِ معنايِاگر ).5a(ودش می

، از تحلیل اولیۀ )5b(مشتق شده باشد  ،و از فعلی متعدي که نیازمند مفعول است مجهول باشد

 ،آن برپایۀود و ش میود، تعبیر معنایی اصالح ش میمجهول صفتی جلوگیري  عنوان بهاین جمله 

مجهول فعلی(صحیح  نحويِ ساخت( نود ش میمعی)220و2001:170، تونسند و بیور(.

:بر خواهد بودگر هزینه این مرحلۀ اضافی براي تجزیهنماید که  چنین می

(5)
a. Athens was surprised by Sparta.

b. Athens was attacked by Sparta

 اي پردازشیِه هو هم انگار گرا کمینهکنون مطرح شد، هم براساس نظریۀ نحو بنابر آنچه تا

کمتري نسبت به مجهول فعلی بر پردازشگر تحمیل  پردازشیِ صفتی بارِ یادشده، ساخت مجهولِ

دارند که در تونسند و بیور  باره مشابهی در این بینیِدیگر نیز پیش اي پردازشیِه هانگار.ندک می

مجهول فعلی »شدن+اسم مفعول«بنابراین، در پژوهش حاضر، اگر ساخت.اند دهآم)2001(

معناداري  طور بهخودگام  خوانشِ آن در آزمونِ پردازشِ که زمانِرود ، انتظار می)2نمودار (باشد

که ساختی مشابه مجهول صفتی دارد »)ربطی(بودن +اسم مفعول«از زمان پردازشِ

.، بیشتر شود)4و  3نمودارهاي (

1. Late Assignment of Syntax Theory (LAST)
2. perceptual template
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پردازش ختیِشنا نزبا ي روانها شپژوهـ 3ـ2

هاي تفاوت تحلیلِمتعددي با هدف  ختیِشنا نزباي روانها یي گوناگون بررسها زباندر 

 ها شاین پژوهبسیاري از .استي فعلی و صفتی در یادگیري و پردازش انجام شدهها لمجهو

برتر و زمان تر پیچیدهاش فعلی نسبت به همتاي صفتی که ساخت مجهولِ اند دهحاکی از این بو

 که مجهولِاست هدکودك، مشخص ش آموزيِزبان دربارةشده ي انجامها شدر پژوه.است

و)2000(3و بروکس 2، جانسون1ایزرائیل(ود ش میفعلی فراگرفته  صفتی زودتر از مجهولِ

و وکسلر 6؛ ترزيبراي زبان عبري )1985(5برمنبراي زبان انگلیسی؛  )1996(4فاندرللی

در پژوهش فاندرللی  ،براي نمونه).براي زبان آلمانی )1985(7؛ میلزبراي زبان یونانی )2002(

با گروهی از  ،ردندب میرنج  8ساله که از نقص زبانی ویژه 12تا  9گروهی از کودکان )همان(

ایست از میان ب مید که کودکان ش میبه هر گروه جمالتی گفته .کودکان طبیعی مقایسه شدند

زش و درك هر دو گروه در پردا.ردندک میبه تصویر مربوط به آن جمله اشاره  ،چند تصویر

این پژوهش نشان داد که .تري نسبت به مجهول صفتی داشتندمجهول فعلی عملکرد ضعیف

.یرندگ میصفتی بهره  فعلی از ساخت مجهولِ مجهولِ درك منظورِکودکان به

با استفاده از آزمون تطبیق تصاویر و )2014(و حشمتی  9در زبان فارسی نیز، گاوارو

آنها انند، اگرچه د میها زبانسو با نتایج دیگر ساخت مجهول هم موردجمالت، نتایج خود را در 

 دربارةاي وان نتیجهت میبنابراین، ن.اند دهصفتی از مجهول فعلی نکر مجهولِ سعی در جداسازيِ

پس از خواندن دو کتاب )2015(صفري و مهرپور .نوع مجهول از این پژوهش استنباط کرد

، از آنها خواستند )ساله9تا  7ساله و7تا  5، ساله5تا  3.5(ودکان قصه براي سه گروه سنی از ک

بود و کنشی ساخته شده یی که با استفاده از افعالِها لتعداد مجهو.تا قصه را بازگو کنند

نویسندگان تعریفی از مجهول صفتی (موجود در گفتار کودکان شمرده شد ي صفتیِها لمجهو

معنایی  رسد تمایز صرفاًنظر می، اما بهاند دهشمار نیاورهمجهول بو این ساخت را  اند دهارائه نکر

ي ها لمعناداري بر تعداد مجهو طور بهآماري حاکی از آن بود که سن  نتایج آزمونِ .)است بوده

1. M. Israel 6. A. Terzi
2. C. Johnson 7. A. E. Mills
3. P. J. Brooks 8. specific language impairment
4. H. K. Van der lely 9. A. Gavarro
5. R. A. Berman
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ي ها لتعداد مجهو ،، هرچه سن کودکان باالتر باشدیعنی.تولیدشده تأثیرگذار است کنشیِ

که براي مجهول صفتی چنین تفاوتی ستا این درحالی.ودش میتولیدي نیز بیشتر  کنشیِ

.خوردچشم نمیبه

گزینی که براساس نظریۀ حاکمیت و مرجع)1989(1دونالددر پژوهشی دیگر، مک

اند، با استفاده از د میي فعلی را داراي آن ها لاسمی و مجهو گروه ي صفتی را فاقد ردها لمجهو

یرد گ میگونه نتیجه این)جایگاه رد در جمله ردیابیِ برايآزمونی مناسب (2یک آزمون ردیاب

ي فعلی، اثري از وجود ها لي صفتی، برخالف مجهوها لمجهو نگام پردازشِه هب ها یکه آزمودن

با استناد به )1994(4و سویینی 3همچنین، زوریف.هندد میمفعول نشان ن رد پس از اسمِ

نند که بیماران آفازي مورد ک مینقل )1987(6و پیرس 5گرودزینسکیشناختی بررسی عصب

معناداري در درك  طور بهردند، ب میرنج  7که از آسیب منطقۀ بروکا پژوهشمطالعه در آن 

 ي تجربیِها شدر مجموع، پژوه.تر بودندفعلی موفق صفتی نسبت به مجهولِ مجهولِ

میان این دو نوع مجهول از نوع کیفی است  تفاوتکه  اند دهگرفته در این حوزه مشخص کرانجام

به شرح آزمونِ يدر بخش بعد.تشناختی مشهود اسختی و عصبشنا نروا و در مطالعات 

.نیمک میم و جزئیات آن را بررسی پردازیمی پژوهشدر این  کاررفته بهختیِشنا نزباروان

روش پژوهش -3

یرند که گ میمتنوعی مورد استفاده قرار  8و تکالیف ها آزمون،سی زبانشنا نروا در مطالعات

 بنابراین، انتخاب نوع آزمون به هدف.ذارندگ میگر هرکدام اطالعات متفاوتی در اختیار آزمون

 زمانِ تري دربارة نحوه و مدت نیازمند اطالعات دقیق ها شبسیاري از پژوه.پژوهش بستگی دارد

.ودش میاي کمتر محقق ي پرسشنامهها آزموناند که این منظور با انجام اي زبانیه هداد پردازشِ

 در پژوهشِ.برخط بهره برد ي رفتاريِها آزموناز  وانت می، اطالعات نوعبراي دستیابی به این 

1. M. C. McDonald
2 . probe
3. E. Zurif
4. D. Swinney
5. Y. Grodzinsky
6. A. Pierce
7. P. Broca
8. task
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است که در ادامه شرح خواهیم داد و سپس به خودگام استفاده شده خوانشِ حاضر از آزمونِ

آزمون نیز گفتنی است که بیست جملۀ  در مورد خود .پردازیمآن می اي حاصل ازه هتحلیل داد

دهنده خواسته  گنجانده شدند و از چهل آزمون)پرکننده(هدف در میان بیست جملۀ نامربوط 

.شد که با تحلیل این جمالت، در آزمون مشارکت کنند

خودگام خوانشِ ـ آزمون1ِـ3

:مثالً(»شدن+اسم مفعول«دو ساخت پردازشِ مانِزدر این پژوهش برآنیم تا با مقایسۀ مدت

به سؤال تحقیق مبنی بر ، )اتاق آراسته بود:مثالً(»)ربطی(بودن +اسم مفعول«و)اتاق آراسته شد

.آن در زبان فارسی پاسخ دهیم نوع مجهول و ساخت نحويِ

آزمون مورد نیاز طراحی و اجرا )2،2009پیرس(1سایکوپاي افزار نرمبا استفاده از :ابزار آزمون

از)6،1982و وولی 5، کارپنتر4جاست(3خودگام یا صفحۀ متحرك آزمون خوانشِ.شد

ي مرتبط با نحو ها شویژه پژوهبه ،زبان ختیِشنا ني رواها یي بسیار رایج در بررسها آزمون

گروه به گروه، و با فشردن کلیدي توسط آزمودنی، در  صورتدر این آزمون یک جمله به.است

اي قبل و بعد از ه ههر گروه، گروه یا گرو با ظاهرشدنِ.ودش میوسط صفحۀ رایانه نمایش داده 

کلمات را از شد تا آزمودنی هر گروه ک میزمانی که طول مدت).1جدول(ود ش میآن ناپدید 

ثبت  افزار نرمتوسط  ،جمله فشار دهد بعديِ بخشِ درك و پردازش کند و کلید را براي خواندنِ

.ودش می

1. PsychoPy
2. J. W. Pierce
3. moving window
4. M. A. Just
5. P. A. Carpenter
6. J. D. Woolley

------------------------

-----------------ها صندلی

--------از گرد و خاك-------

.پوشیده شد----------------

نحوة نمایش جمالت در آزمون خوانش خودگام -1جدول 
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و یک بار به فعلِ»شد«مشابه که هریک از آنها یک بار به فعلِ ده جملۀ نامفعولیِ :مواد آزمون

ـ  6اي ه هنمون(د ش میشد که در مجموع بیست جمله را شامل  گردآوريد، ش میختم »بود«

آزمون و گریز از  دقت باالبردنِ منظورِمشابه به هاي ا و ساخته هاستفاده از واژ).الف و ب

متفاوت  شناختیِاژة متفاوت و بارِ بسامدهاي متفاوت، طول و پیامدهاي استفاده از واژگانی با

ي که هر فهرست از ده جمله طور به،دو فهرست از این بیست جمله تهیه شد.استبوده

جمالت .بود»شد«و نیمی دیگر شامل فعل »بود«تشکیل شده بود که نیمی از آنها شامل فعل 

ه هیچ جملۀ مشابهی در یک فهرست یافت گنجانده شده بودند ک ها تاي در فهرسگونهبه

ب6(در فهرست یک و جملۀ  )ـ الف 6(براي نمونه، جملۀ .دش مین در فهرست دو قرار  )ـ

جداگانه نمایش داده  طور بهایی است که در آزمون ه هگر گروخط عمودي بیان(داشت 

عالوه بر جمالت هدف، .شده بودند 1دیگر، جمالت در دو فهرست تراز سخنِبه  .)دندش می

 در آزمون قرار گرفته بودند که همگی شامل سه گروه 2پرکننده عنوان بهبیست جملۀ دیگر 

 بسامد داشتنِیکسان نگه برايهمچنین، .هدف بودند مشابه با ساخت جمالت واژگانی و ساختیِ

پنج نوع  هرکدام،دند که از ش میپرکننده شامل چهار نوع فعل  افعال در آزمون، جمالت وقوعِ

.جملۀ متفاوت وجود داشت

.ه بودتانباش |روي میز کارش |کاغذها .ب.ه شدتانباش |روي میز کارش |کاغذها .الف)6(

که زبان  رفتیم میی نبزرگساال سراغ بهباید، پژوهشبراي سنجش مسئلۀ:ها یآزمودن

از این نظر  ها یآزمودن بایدسواد،  سطحِ گرِمداخله عاملِ حذف منظورِبه.استفارسی  شان مادري

دو(دانشگاه تهران تکمیلیِ تحصیالت دانشجويچهلاین اساس، بر.یکسان باشند در

.سی بود، در این آزمون شرکت کردندشان فارکه زبان مادري)گروه

 محضِبهتا و از آنها خواسته شد  شدشرح داده  ها یابتدا نحوة آزمون براي آزمودن :روند آزمون

اه ههر گروه از واژ درك، د در انجام ش مییادآوري  ها یبه آزمودن.را فشار دهند»فاصله«کلید

دند و براي هر ش میصورت اتفاقی نمایش داده جمالت به.اهمیت دارد تآزمون دقت و سرع

دنبال بیش هاتفاقی، ب صورتن، بههمچنی.دش میتعریف  افزار نرمآزمودنی ترتیبی متفاوت توسط 

همان جمله مطرح  درك مطلب دربارةايِدو گزینه سؤال )جمله 22(جمالت از درصد 73از 

1. counterbalanced
2. filler
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به آنها پاسخ »دو«و»یک«د که آزمودنی، بدون محدودیت زمانی، با فشردن کلیدش می

حصول اطمینان از توجه آزمودنی به جمالت و  منظورِدرك مطلب به این سؤاالت.فتگ می

گزینۀ یک و گزینۀ دو  هاي صحیحِپاسخ است که نسبت گفتنی.درك آنها تعبیه شده بودند

روند آزمون، یک  پس از شرحِ ).زینۀ یک و یازده سؤال گزینۀ دویازده سؤال گ(یکسان بود 

پس از اتمام این مرحله، .شده بود نظر گرفتهآشنایی آزمودنی با آزمون در برايمرحلۀ آزمایشی 

ردند وک مینفره در آزمون شرکت صورت تک بهها یآزمودن.دش میآزمون شروع  مرحلۀ اصلیِ

.انجامیدطول میدقیقه به پنجاین فرآیند میانگین 

اه هتحلیل داد-4

ا و پاسخ سؤاالت را ه ههر گروه از واژ خوانشِ زمانِ افزار نرمپیشین اشاره شد که در زیربخشِ

لحاظ دقت و صحت آمده ازدستهاي به هآماري، ابتدا داد عملیات پیش از انجامِ.ردک میثبت 

اي مربوط ه هبود، بنابراین داد درصد 90گویی به سؤاالت آزمون باالي پاسخ دقت.بررسی شدند

سخ اشتباه به سؤال با این حال، مواردي که پا.از تحلیل حذف نشد ها ییک از آزمودنبه هیچ

 2000هزارم ثانیه و بیشتر از  100اي زیرِه ههمچنین، داد.ا حذف شدنده هاز داد ،داده شده بود

از سازوکار ا ه هاز داد درصد 7.5در مجموع .حذف شدند پیش از تحلیل)ثانیه 2(هزارم ثانیه

.تحلیل کنار گذاشته شدند

,SPSS)IBMSPSSافزار نرمده از ا با استفاه هتحلیل، دادپیش پس از انجامِ Armonk,

NY, USA( در جدول .شدندتحلیل)وان ت میهد، د میا را نشان ه هداد که آمار توصیفیِ )2

کمی »نشد+اسم مفعول«از گروه»نبود+اسم مفعول«گروه خوانشِ زمانِ دید که میانگینِ

1اي تکراريه هداد واریانسِ این اختالف، از تحلیلِ معناداريِ بررسیِ منظورِ به.بیشتر است

ا با ه هپارامتریک، ابتدا توزیع نرمال داد پیش از استفاده از این آزمون آماريِ.استفاده شد

ا نرمال ه هبررسی شد و مشخص شد که توزیع داد 2اسمیرنوفـ استفاده از آزمون کولموگروف

+اسم مفعول«و براي گروه  .Sig=0.747وZ=0.678:»نبود+اسم مفعول«براي گروه (است 

.و مانعی براي انجام آزمون تحلیل واریانس وجود ندارد).Sig=0.500وZ=0.828»نشد

1. repeated measures ANOVA
2. Kolmogorov–Smirnov
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هد که د میرا نشان )F1(ها ینیز نتایج حاصل از تحلیل واریانس براي آزمودن )3(جدول 

این تحلیل .معنادار نبوده است یادشده ناچیز میان میانگین دو گروه ند اختالفک میمشخص 

هم انجام شد که باز هم اختالف معناداري را شاهد )F2(1همچنین براي موارد مورد آزمون

زمان پردازش و درك وان ادعا کرد که ت میبنابراین،  ).Sig.،0.305)=9،1(F2=0.594(نبودیم 

»شد+مفعولاسم«الی اگر تو .هاي اسنادي ندارد تفاوتی با ساخت»شدن«هاي داراي  ساخت

 کم یک فرافکنِ ساختار و وجود دست پیچیدگیِ دلیلِ رفت که به ساخت مجهول بود، انتظار می

 ، اشتقاق نحوي نقطۀ بازنمون را دیرتر پشت سر بگذارد و زمان رسیدن به سطحPassPِاضافی 

.معنایی بیشتر طول بکشد

ها آمار توصیفی داده -2جدول 

تعدادمعیارانحراف میانگینگروه

0.917870.299940بود+اسم مفعول 

0.900990.290840شد+اسم مفعول 

هاي تکرارشونده براي مقایسۀ دو ساخت نحوي تحیل واریانس براي داده -3جدول 

P>0.05معناداري خطاي معیار)s(میانگیناختالف اه گروه

بود +اسم مفعول 

0.0170.0280.556 شد+مفعول اسم 

گیريبحث و نتیجهـ 5

انگارة راه باغی و انگارة (اي پردازش جمله ه هي پیشین مطرح شد که طبق نظریها شدر بخ

 ساخت رود که پردازشِانتظار می ،گرا کمینهو همچنین نحو )نظریۀ نحوي تخصیص مؤخرِ

 با توجه به دو ساخت.نجامدطول بیصفتی بیشتر به مجهولِ فعلی نسبت به ساخت مجهولِ

و تشابه )3و  2نمودارهاي (متفاوتی که براي مجهول فعلی و صفتی پیشنهاد شده بودند  نحويِ

ربطی(بودن «نامفعولی شامل فعل  جمالت(«با ساخت مجهول صفتی، در پی مقایسۀ سرعت 

یم تا از برآمد»بودن+مفعولاسم«موسوم به مجهول در زبان فارسی با ساخت  ساخت پردازشِ

1. item
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ود که دلیل تأکید بر ش مییادآور .این طریق نوع و ساخت مجهول در زبان فارسی مشخص شود

در فارسی سه »بودن«مورد نظر ربطی است، این است که  در ساختارِ»بودن«این نکته که فعلِ

کمکی با فعلِ واند در نقشِت میو )ربطی، کمکی و وجودي(پذیرد  متفاوت می نقش و جایگاه 

).علی اتاق را آراسته بود:مانند(دست دهد  اسم مفعول همراه شود و ساخت گذشتۀ کامل به

.تردید، این نوع ساختار مورد نظر پژوهش حاضر نبوده است بی

.خوانش این دو ساخت مشاهده نشد ا تفاوت معناداري میان زمانِه هدر بخش تحلیل داد

در زبان فارسی یک »شدن+مفعولاسم«اخت وان نتیجه گرفت که ست میبراساس این یافته 

نحوي را منعکس این ساخت درستی ساختارِبه )3(مجهول صفتی است و نمودار درختی 

رود و  کار نمی در فارسی در نقش فعل کمکی به»شدن«معناست که  این سخن بدین .ندک می

.یابد صرفاً در جایگاه فعل سبک تظاهر می

جمله نحوبنیاد، از اي پردازشیِه هي انگارها یبینسو با پیشهمنتایج حاصل از این پژوهش 

 زمانِ همسان،ي نحويِها ترود ساخا انتظار میه هبراساس این انگار.است انگارة راه باغی

مورد  یک از دو ساختاي حاصل نشان داد که هیچه هداد.مشابهی نیز داشته باشند پردازشِ

همچنین .نجامیده استطول نیمندي از دیگري بیشتر بهقاعده طور بهبررسی در این پژوهش 

).0.014و براي موارد مورد آزمون 0.017ها یبراي آزمودن(بسیار ناچیز بود  ها ناختالف میانگی

نیز تعبیر  نظریۀ نحوي مؤخرِ تخصیصِ وان طبق انگارة مرکبِت میا را ه هاز سوي دیگر، یافت

مرکب صفتی به آن  با ساخت مجهول، ابتدا ساخت محمولِ ههطبق این انگاره، در مواج.کرد

مجهول باشد،  موجود در جمله داراي مشخصۀ صرفیِ سپس اگر صفت.ودش میاختصاص داده 

 مجهولِ ند و ساختک میصفتی جلوگیري  مرکبِ محمولِ عنوان بهجمله  گر از تحلیلِتجزیه

 محمولِ عنوان بهآزمون  مورد دو ساخت ا حاکی از آن است که هره هداد.زیندگ میفعلی را بر

»نشد+مفعولاسم«زمان پردازش  ،مین دلیله هصفتی مورد پردازش قرار گرفتند و ب مرکبِ

پژوهش رروي، ه هب .نداشت»)ربطی(نبود+مفعولاسم«نامفعولیمرکبِ تفاوتی با محمولِ

 پایشِ.بود فارسی زبانِجمالت نحويِ پردازشِ چگونگیِ مسیرِکوچک در  گامیحاضر تنها 

 ي شخصی در درك و پردازشِها تگري چون تجربیات شخصی متفاوت افراد، تفاومداخله عواملِ

گیر این دست از همواره گریبان زبان دوم یا زبان خارجی و غیره، یادگیريِ زبان، تجربۀ

 ،آینده مطرح کرد يها شپژوهوان براي ت مییکی از سؤاالتی که ، با این حال .ستها شپژوه
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ي آتی در این زمینه ها شپژوه.ي فعل یا جزء غیرفعلی بر سرعت پردازش استها یویژگ تأثیرِ
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