
 

 

 

 

 

 فارسیلی آشکار و ناملفوظ  در پردازش ضمایر فاع
 

  حمیده معرفت
 شناسی کاربردی دانشگاه تهران زبان استاد

 اسکندر صمدی
 شناسی کاربردی دانشگاه خوارزمی دانشجوی دکتری زبان

(115 ص تا 79ص  از)  
02/10/75:مقاله رشیپذ خیتار ؛3/3/75 :مقاله افتیدر خیتار  

 

 چکیده 
های  فرضیه. پردازد گویشوران فارسی می پردازش ضمایر آشکار و ناملفوظ توسط چگونگیبه این مقاله 

. مرجع دارند ای برای گزینشویژهبینی  مطرح است و هر کدام پیش برای تفسیر این ضمایر گوناگونی

ظ کند پردازشگر برای ضمیر ناملفو بینی می است که پیش «عفرضیه جایگاه مرج»ها  یکی از این فرضیه

تر  پایین یکه در جایگاهرا باشد و برای ضمیر آشکار مرجعی  که در جایگاه مخصص صرفی میرا مرجعی 

کند پردازشگر  بینی می است که پیش «تأخراصل »فرضیه دیگر . دهد از مخصص صرفی است ترجیح می

را انتخاب به محض مواجهه با ضمیر به دنبال مرجع آن است و اولین مرجعی که با آن هماهنگی دارد 

جهت بررسی نحوه پردازش این ضمایر توسط گویشوران فارسی، جمالتی که دارای یک بند پایه . کند می

 که شامل ضمیر آشکار یا ناملفوظ بود، ،بند وابسته در این جمالت. تهیه گردید ندوابسته بودبند  و یک

 (بین دو مرجع)فاعل جمله پایه  ، و یا پس از(مرجع پیش)، یا در آخر جمله (مرجع پس)یا در اول جمله 

دیدند و بر اساس تفسیرشان از ضمیر تصویر  ها هر جمله را به همراه سه تصویر می آزمودنی. قرار داشت

در مورد  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  نتایج حاکی از آن بود که پیش. کردند مورد نظرشان را انتخاب می

مرجع  یا ناملفوظ باشد صحیح بود ولی در مورد ضمایر پس مرجع اعم از اینکه ضمیر آشکار و ضمایر پیش

ها  آید این فرضیه بر اساس این نتایج، به نظر می. کرد ها فقط در مورد ضمیر آشکار صدق می بینی پیش

 . تمایز قایل شوند نشان بی و نشاندار ای اصالح شوند که بین جمالت باید به گونه
 

مرجع، فرضیه جایگاه  مرجع، ضمیر پس وظ، ضمیر پیشضمیر آشکار و ناملف: یکلید یها واژه

 مرجع، اصل تأخر، گویشوران فارس
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 مقدمه - 

 مطالعات زبانیای در  گسترده هایپژوهشدر زبان اول و دوم موضوع  پردازش ضمایر

در . رود متفاوتند کار میه نوع ضمیری که در آنها ب بارهدر گوناگونهای  زبان. است بوده

0وظامکان استفاده از ضمیر ناملف 1عالوه بر ضمیر آشکار ها از زبان رخیب
 .نیز وجود دارد 

گوید، وجود دو نوع ضمیر در یک زبان حاکی از آن  می( 0220)همانطور که کارمیناتی 

این تقسیم کار ریشه در . است که به نوعی تقسیم کار بین این دو ضمیر وجود دارد

در جمالتی که دو مرجع بالقوه برای  .است دازشیبلکه بنا به دالیل پر ،دستور زبان ندارد

ضمیر وجود دارد، پردازشگر باید یکی را برگزیند، این گزینش بستگی بسیاری به این 

دارد که آیا ضمیر آشکار است یا ناملفوظ؟ افزون بر این، عوامل بسیار و بسا متضاد 

 3جع بار ذهنیبرای مثال انتخاب کدام مر. دیگری نیز در تفسیر ضمیر نقش دارند

باشد و  ها بیشتر می کمتری برای پردازشگر دارد و یا میزان دسترسی کدام یک از مرجع

 . است تر برجستهها در جمله  اینکه نقش کدام یک از مرجع

های دیگر دارای ضمایر ناملفوط و آشکار  زبان فارسی همانند بسیاری از زبان

ین گونه ضمایر توسط گویشوران فارسی هدف این مقاله بررسی شیوه پردازش ا. باشد می

است؛ به این معنی که آیا نوع ضمیر به کار رفته نقشی در پردازش و تفسیر جمالت دارد 

تفسیر  0220کارمیناتی در سال . اند های گوناگونی در این زمینه مطرح یا خیر؟ تئوری

یه آن مطرح کرد که بر پا«  فرضیه جایگاه مرجع»این دو نوع ضمیر را در قالب 

و برای  قرار دارد، 5پردازشگر برای ضمیر ناملفوظ مرجعی که در جایگاه مخصص صرفی

 .دهد تر از مخصص صرفی است را ترجیح می پایین یضمیر آشکار مرجعی که در جایگاه

باشد که مرجعی که در جایگاه نحوی شاخص است به دلیل  علت این برتری این می

بوده و این برجستگی به خودی خود میزان تر از مرجع دیگر  جایگاهش برجسته

برد که استفاده از یک ضمیر آشکار، تکرار و  ای باال می دسترسی آن را به اندازه

کارمیناتی . گرایس ناسازگار است « اصل کمیت»شود که با  گویی محسوب می دوباره

مورد فرضیه خود را در جمالت دو بندی که ضمیر در یک بند و مرجع در بند دیگر بود 

                                                           
1
. Overt pronoun 

2
.Null pronoun 

3
.Mental load 

4
. Position of antecedent hypothesis 

5
. Inflectional phrase 

6
. Principle of quantity 
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نتیجه حاکی از آن بود که تقسیم کار روشنی میان این دو ضمیر وجود . آزمایش قرار داد

است که ( ،(1979کووات و کایرنس، ؛ 0225 ،کازانینا) «1تأخراصل »فرضیه دیگر . دارد

کوشد مرجع آن را سریعا  می با ضمیرهنگام روبرو شدن کند پردازشگر  بینی می پیش

علت این کوشش برای  .گزیند میکه با آن هماهنگی دارد را مرجعی  نخستینو بیابد 

تسریع در یافتن مرجع آن است که نگاه داشتن ضمیری که مرجع آن ناشناخته است 

گردد پس پردازشگر تالش میکند سریعا حافظه  موجب افزایش بار ذهنی در حافظه می

برای دستیابی به  .ازدخود را از این بار رها کرده و به پردازش اجزای دیگر جمله بپرد

هدف این پژوهش، آزمایشی انجام شد که طی آن نحوه پردازش ضمایر آشکار و ناملفوظ 

پیامد این پژوهش . های مختلف جمله توسط گویشوران فارسی بررسی شد در جایگاه

 .های گوناگون موجود در پردازش ضمایر است ارزیابی تئوری
 

 مبانی نظری -2  

این امکان وجود دارد که فاعل جمله حذف گردد و این ویژگی به  اه بسیاری از زباندر 

ی تساین حذف همانطور که ری. معروف است(  179ی، تسری)3«0پارامتر حذف فاعل»

تکواژهای فعلی و  همانندهای صرفی فعل  که فاعل از طریق ویژگی از این روستمیگوید 

 .باشد اطالعات مربوط به شخص و شمار قابل بازیافت می

را مطرح کرد که علت وجود  پرسشدر رساله دکتری خود این ( 0220)کارمیناتی 

ضمیر پنهان و آشکار در یک زبان چیست؟ وی با بررسی زبان ایتالیایی نشان داد که 

فرضیه »ین ترتیب او ه اب. دانند ای را برتر می ویژهضمایر آشکار و ناملفوظ هر یک مرجع 

بر اساس این فرضیه، در زبان . را مطرح کرد( 33 :0220کارمیناتی، ) «جایگاه مرجع

مرجعی که در جایگاه نحوی  ، ضمیر ناملفوظاستایتالیایی که یک زبان ضمیرانداز 

که ضمیر  دهد در حالی باشد را ترجیح می می5شاخص، یعنی در جایگاه مخصص صرفی

در . گزیند یبرمتری در نمودار درختی وجود دارد که در جایگاه پایینرا آشکار مرجعی 

                                                           
1
.  Recency principle  
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کند  واقع آنچه که پردازشگر زبان را در مسیر یافتن مرجع برای ضمایر هدایت می

 . باشد جمله می 1های ترتیبی ویژگی

تا ( 1)جمالت  هماننداز جمالتی  در زبان ایتالیایی کارمیناتی برای تایید فرضیه خود

این جمالت شامل یک . اند استفاده کرد که به واسطه معنا از حالت ابهام خارج شده ( )

با جنسیت همسانند و به دنبال آنها یک بند  0که شامل دو مرجع انسانی اند هبند وابست

البته نحو جمله این . شود میآغاز آید که با یک ضمیر ناملفوظ یا ضمیر آشکار  اصلی می

 که ضمیر آشکار یا ناملفوظ هم به فاعل و هم به عبارت اسمی سازد امکان را فراهم می

 تنهااما معنای جمله به شکلی طراحی شده که  ،دیگر موجود در بند وابسته اشاره کند

جمالت به چهار صورت زیر در آزمایش کارمیناتی . باشد درستتواند  یکی از آنها می

 :استفاده شدند(  39: 0220)

(1) 
Quando Mariai `e andata a trovare Vanessaj in ospedale, leii(/j) le 

ha portato un mazzo   di fiori. 
 .برایش یک دسته گل برد i(/j) به بیمارستان رفت، او jبرای مالقات وانسا iوقتی که ماریا

(0) 
Quando Mariai `e andata a trovare Vanessaj in ospedale, ∅i(/j) le 

ha portato un mazzo di fiori. 
 .برایش یک دسته گل برد ∅i(/j) رفت،  به بیمارستان jبرای مالقات وانسا iوقتی که ماریا

 (3)  
Quando Mariai `e andata a trovare Vanessaj in ospedale, lei(i/)j era 

gi`a fuori pericolo. 
پشت  بطور کاملخطر را j(/i) به بیمارستان رفت، او jبرای مالقات وانسا iوقتی که ماریا
 .سر گذاشته بود

( ) 
Quando Mariai `e andata a trovare Vanessaj in ospedale, ∅(i/)j era 

gi`a fuori pericolo. 
پشت  بطور کامل خطر را ∅j(/i)به بیمارستان رفت،  jبرای مالقات وانسا iوقتی که ماریا
 .سر گذاشته بود

                                                           
1
 . Configurational 
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که ضمیر بند پایه به فاعل  اند قابل قبول آنگاهاز نظر معنایی ( 0)و ( 1)  جمالت

باید با عبارت   و  3ولی این ضمیر در جمالت  ،اشاره کند( اریام)موجود در بند وابسته 

بینی کرد که  کارمیناتی پیش. مرجع باشد هم( وانسا)اسمی دیگر موجود در بند وابسته 

به مرجعی در جایگاه فاعل جمله  ناگزیراگر ضمیر آشکار موجود در بند اصلی جمله 

تر از زمانی خواهد بود  اداری طوالنیزمان خواندن آن بطور معن ،(1جمله ) اشاره نماید

همچنین .  اشاره کند( 3جمله )که ضمیر آشکار به عبارت اسمی دیگر موجود در جمله 

به  ناگزیردر شرایطی که، بر خالف انتظار پردازشگر، ضمیر ناملفوظ به دالیل معنایی 

ن بند اصلی ، زمان خواند( جمله ) نمایدمرجعی در جایگاه غیرفاعلی بند وابسته اشاره 

( 0جمله )جمله خیلی طوالنی تر از زمانی خواهد بود که این ضمیر به فاعل بند وابسته 

فرضیه جایگاه »را که مبتنی بر ها  بینی کارمیناتی این پیش پژوهشنتایج . اشاره کند

 . کردتایید بود « مرجع

های  یتمحدود مبتنی برالبته باید به این نکته توجه داشت که ادعای این فرضیه 

نادستوری شدن  موجب آنهاچرا که نادیده انگاشتن . شناختی و یا به دالیل نحوی نیست

 1کاربرد شناسی که این فرضیه بر پایه اصول باور داردلکه کارمیناتی ب. شود جمله نمی

مطرح کرده، ( 1771)، که آریل «0تئوری قابلیت دسترسی»به  ستااست و در این را

توان بر  این تئوری، انواع عبارات ارجاعی موجود در یک زبان را می پایهبر . کند اشاره می

میزان اطالعاتی که در یک عبارت ) 3اطالع رسانی: بندی کرد اساس سه معیار درجه

بدیل بودن یک عبارت در ارجاع به یک  میزان بی)  ، انعطاف پذیری(ارجاعی وجود دارد

اینکه پردازشگر زبان کدام یک از (. تاندازه آوایی یک عبار) 5و سبکی و تقلیل( مرجع

او آن  گاهبرد بسته به این است که از ن این عبارات را برای اشاره به یک شیئ به کار می

اگر از نظر او شیئی برای مخاطب . شیئ تا چه میزان برای مخاطب در دسترس است

 دارای میزان دسترسی
و انعطاف باالیی باشد، از نشانگرهایی که میزان اطالع رسانی  

و اگر از نظر . کند استفاده می( ضمایر انندم)پذیری پایین و تقلیل بیشتری داشته باشند 

بهره باشد از نشانگرهایی  داشته او شیئی در ذهن مخاطب میزان دسترسی کمتری

                                                           
1
. Pragmatic principles 

2
. Accessibility theory 

3
.  Informativity  

4
.  Rigidity  

5
.  Attenuation  

6
.  Accessibility  
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رود یعنی عباراتی که میزان  که برای اشیائی با میزان دسترسی کم بکار می گیرد می

اسامی خاص یا عبارات  انندم)پذیری زیاد و تقلیل کمتری دارند  فاطالع رسانی و انعطا

 (. اسمی معرفه

: شوند گذارند شامل موارد زیر می عواملی که بر میزان دسترسی یک مرجع تاثیر می

، وجود رقبای دیگر در متن و اینکه آیا آن مرجع به تازگی در متن ذکر 1انسجام کالم

بطور کلی هر عاملی که به . دیگری هم آمده استاز آن عبارات  آن که پس شده و یا

 اثریک مرجع تاثیر داشته باشد بر میزان دسترسی آن  0تر شدن بر برجسته ای گونه

 3بوسیله مبتدا سازی( 1772)این برجسته شدن از نظر آلمور (. 1771آریل، )گذارد  می

. گیرد صورت می  یواژگان ا بسامدب(  022)، و از نظر ون گمپل و مجید پذیرد انجام می

این برجسته شدن توسط جایگاه نحوی مرجع  «فرضیه جایگاه مرجع»ولی بر اساس 

مرجع در نمودار درختی یک جایگاه ساختاری  اندازههر  ،دیگر سخنبه . گردد تعیین می

سوراچی و . تر خواهد بود برجستهآن مرجع  ،(یعنی در جایگاه فاعل جمله)باالتر باشد 

گویند که استفاده از ضمیر آشکار  کنند و می اشاره می نکتهنیز به این (  022)فیلیاچی 

اصول »یکی از ) «اصل کمیت»دسترس منجر به نقض  دربرای اشاره به یک مرجع 

توان از  می ،دسترس درشود چرا که برای اشاره به یک مرجع  می (گرایس «5همکاری

ضمیر آشکار،  به کار بردنو  ردبهره بباشد  تری می ساده شکلضمیر ناملفوظ که دارای 

به همین . گردد محسوب می «اصل کمیت»که نقض  افزون بر نیاز استدادن اطالعات 

اگر ضمیر آشکار در جمله پایه به فاعل جمله پیرو اشاره کند، زمان ( 1)دلیل در جمله 

خواندن جمله بیشتر از زمانی خواهد بود که این ضمیر آشکار به عبارت اسمی دیگر 

جود در جمله اشاره کند چرا که فاعل جمله پیرو به دلیل مبتدا بودن و همچنین به مو

 دلیل این که در جایگاه فاعل است به خودی خود در دسترس است و برای اشاره به آن

 . ضمیر نیست استفاده از به نیازی

 

 

 

                                                           
1
. Discourse cohesion 

2
. Prominence  

3
. Topicality 

4
. Lexical frequency 

5
. Cooperative principles  
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 مطالعه حاضر -3

:  139)مانطور که درزی زبان ایتالیایی زبانی ضمیرانداز است و ه انندزبان فارسی هم

اطالعات مربوط به شخص و شمار مرجع این ضمایر فاعلی ناملفوظ از »: گوید می( 199

نکته دیگر این است  .«طریق شناسه یا نشانه تطابق موجود در فعل قابل شناسایی است

که ) های مختلفی در جمله قرار داد توان در جایگاه فارسی بند وابسته را می زبان که در

از  پساز بند پایه و یا  پساز بند پایه،  پیش: (اند گی در این پژوهش بررسی شدههم

های  مثال. یندااز مرجع بیپیش و یا پس توانند  و به این ترتیب ضمایر می. فاعل بند پایه

( 5)در جمله . دهند نشان می اند ضمیر دارایکه را های مختلف بند وابسته  زیر جایگاه

( 9)و در جمله ( 1مرجع ضمیر پس)از مرجع  پیش(  )ر جمله ضمیر بین دو مرجع، د

 متنی درون ارجاعی مرجع، درون ارجاع») آمده است( 0مرجع ضمیر پیش)از مرجع  پس

 «است تقسیم قابل )مرجع پس(پسرو  و )مرجع پیش(پیشرو  قسمت دو به خود که است

 های واژه از نیز( 00: 1399)  زادهغالمحسین(.  9: 1397)صادقی  و سجودی

 :است کرده استفاده مرجع و پس مرجع پیش

مشتری  به را پول بست، را چمدان Ø/دار، به محض اینکه او قصندو: بین دو مرجع( 5)

 .داد

دار پول  صندوق بست، را چمدان Ø/به محض اینکه او :ارجاعی پس/مرجع ضمیر پس(  )

 .را به مشتری داد

ار پول را به مشتری داد، به محض اینکه د صندوق :ارجاعی پیش/مرجع پیش ضمیر( 9)

 .ستب را چمدان Ø/او

پس از آن . زبان ایتالیایی مطرح شددر بار  نخستین «فرضیه جایگاه مرجع»

سولرا، -اوواله، فرناندز-آلونسو)و اسپانیایی ( 0211کوئون،)ای  در زبان کره هایی پژوهش

گرفت و نتایج این  رتصواین فرضیه  درستیبرای بررسی ( 0220فریزر و کلیفتن، 

ها  بررسی شده در این پژوهش ضمایرولی مشکل این است که . فرضیه را تایید کردند

ها  بینی این فرضیه در صورتی که پیش. مرجع بودند یشهمگی ضمایر آشکار و ناملفوظ پ

 درستیبررسی در نتیجه برای . شود نمیبسنده  مرجع  بسیار کلی است و به ضمایر پیش

مطالعه  های مختلف باید تفسیر ضمایر آشکار و ناملفوظ را در جایگاه ها می این فرضیه

در  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیش درستیهدف این مقاله بررسی  ،بنابراین. نمود
                                                           
1
. Forward anaphora 

2
. Backward anaphora 
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جمالت  .استهای مختلف در زبان فارسی  تفسیر ضمایر آشکار و ناملفوظ در جایگاه

که در آنها ضمایر در بند  اند بندی الت دواند، جم شدهبررسی پژوهش فارسی که در این 

جمالت  هماننداند  وابسته هستند و بندهای وابسته در سه جایگاه متفاوت قرار گرفته

که ذکر شد در مورد این  گوناگونی های بینی تئوری پیشدر اینجا . (9)و (  )و ( 5)

 .شود جمالت مطرح می

ارجاعی با ضمیر آشکار،  ت پس، در جمال«فرضیه جایگاه مرجع»بینی  بر اساس پیش

عبارت اسمی غیرفاعلی جمله پایه را به عنوان مرجع  رود گویشوران فارسی انتظار می

که از را کوشند اولین عبارت اسمی  پردازشگران می« اصل تأخر» اما بنا بر. انتخاب کنند

وران ، گویشاصل این بر بنا .نظر نحوی امکان پذیر است به عنوان مرجع انتخاب کنند

به این ترتیب پردازش این . ممکن است فاعل جمله پایه را به عنوان مرجع انتخاب کنند

گونه جمالت باید پرهزینه باشد چرا که در مواجهه با آنها پردازشگر با یک تعارض روبرو 

در جمالت  اما. کدام مرجع را انتخاب خواهدکرد ویو باید دید در این رقابت شود  می

باید به  بینی هر دو فرضیه، فاعل جمله می یر ناملفوظ، طبق پیشارجاعی با ضم پس

 . عنوان مرجع انتخاب گردد

چون ضمیر  «فرضیه جایگاه مرجع» بنا برارجاعی با ضمیر آشکار،  در جمالت پیش

بلکه عبارت اسمی که  انتخاب شود،مرجع  به عنوان نباید پایه فاعل جمله ،آشکار است

عبارت اسمی  افزون بر این،. اعل است مرجع مقبول استتر از ف در جایگاهی پایین

( «اصل تأخر») غیرفاعلی جمله به واسطه نزدیک بودن به ضمیر بیشتر در دسترس است

آید مانعی  به این ترتیب به نظر نمی. است بسیارو امکان انتخاب آن به عنوان مرجع 

ارجاعی  جمالت پیش رهبادر . وجود داشته باشد «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیشبرای 

 گزینه «فرضیه جایگاه مرجع»که دارای ضمیر ناملفوظ هستند فاعل جمله بر اساس 

عبارت  ،«اصل تأخر»گونه جمالت، بر اساس  ولی در این. مناسبی برای مرجع بودن است

بیشتر از فاعل در دسترس است و امکان انتخاب آن به است، در جمله ی که اسمی دیگر

بینی هر  توانند پیش به این ترتیب این جمالت به خوبی می. ز وجود داردعنوان مرجع نی

 .را ارزیابی کنندیادآور شدیم هایی که در باال  یک از فرضیه

ارجاعی این است که جمالتی با  ارجاعی و پس در ارتباط با ضمایر پیش نکته دیگر

سجودی و ) رندارجاعی نشاندا ارجاعی نسبت به جمالتی با ضمیر پیش ضمیر پس

بینی  و شاید این ویژگی پیش( 1792به نقل از هلیدی و حسن،  1797صادقی، 
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جمالتی که ضمیر  بارهدر . را تحت الشعاع قرار دهد که باید بررسی شود باالهای  فرضیه

 «فرضیه جایگاه مرجع» بنا برضمیر آشکار است،  هنگامی کهآید،  بین دو مرجع می

مناسبی  گزینه، فاعل جمله «اصل تأخر»بینی  پیش پایهر بو تواند مرجع باشد  فاعل نمی

یک تضاد بین  ،ضمیر آشکار است هنگامی که ،دیگر سخنبه . برای مرجع بودن است

بینی کدام  و باید دید در این رقابت پیش آید پیش می گوناگونهای  بینی فرضیه پیش

فرضیه »است هم  گونه جمالت ضمیر ناملفوظ زمانی که در این. یک درست خواهد بود

به عنوان مرجع باید فاعل  کنند که می بینی پیش« اصل تأخر»و هم   «جایگاه مرجع

 . انتخاب گردد
 

 پژوهشروش انجام  -4

 ها آزمودنی - -4

از سه  ساله19 تا 15با محدوده سنی ( همگی مرد)شصت و نه گویشور زبان فارسی 

ی شرکت کنندگان با زبان انگلیسی میزان آشنای. دبیرستان در این مطالعه شرکت کردند

هفت . بودندبا این زبان آشنا شده های زبان دبیرستان  کتاب تنها از راهبسیار کم بود و 

به این زبان  توانستنداما نمیزبان ترکی آشنا بودند  ای بااندازهاز شرکت کنندگان تا  تن

داشتند از مطالعه  انگلیسیهای  که سابقه شرکت در آموزشگاه یازده تن. سخن بگویند

که در بخش ل دلیاین ها نیز به  از آزمودنی تن 7 های مربوط به داده. حذف شدند

بیش از چهار اشتباه ( توضیحات بیشتر در پایین آمده است)اثر آزمون  جمالت بی

آزمودنی  7 های مربوط به  بدین ترتیب فقط داده. داشتند از تحلیل آماری حذف شد

 . بررسی شد

 

 پژوهشبزار ا -4-2 

 19اند،  تهیه کرده(  022)ابتدا با استفاده از تصاویر و جمالتی که سوراچی و فیلیاچی 

جمله انتخاب شد که نیمی از آنها دارای ضمیر آشکار و نیمی دارای ضمیر ناملفوظ 

سپس برای هر یک از این جمالت یک دسته سه تایی شامل جمالتی که ضمیر . بودند

. ارجاعی بود تهیه شد ارجاعی و یا پس آنها یا بین دو مرجع، یا پیشآشکار و ناملفوظ در 

 19با انتخاب یک جمله از هر یک از این . دسته سه تایی آماده شد 19به این ترتیب 

هر آزمودنی یکی از سه فهرست را . شدای تهیه  جمله 19دسته جمله، سه فهرست 

ضمیر آشکار بین دو مرجع، )ا بود ه دریافت کرد که در آن سه نمونه از هر یک از حالت
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ارجاعی، ضمیر ناملفوظ بین دو مرجع،  ارجاعی، ضمیر آشکار پیش ضمیر آشکار پس

هر جمله دارای یک بند پایه و (. ارجاعی ارجاعی، ضمیر ناملفوظ پیش ضمیر ناملفوظ پس

 کردند که اشاره می شخصبود که هر دو به  نام جمله پایه دودر . یک بند وابسته بود

جمله وابسته نیز دارای . تر از فاعل بود یکی درجایگاه فاعل و دیگری در جایگاهی پایین

ای از یک دسته سه تایی که دارای  نمونه. بودبود که یا آشکار و یا ناملفوظ ی ضمیر

 :آمده است زیرضمیر ناملفوظ هستند در 

 .گیرد کشد، مامور بلیط را از مسافر می همینطور که خمیازه می( 9)

 .گیرد کشد، بلیط را از مسافر می مامور، همینطور که خمیازه می( 7)

 .کشد گیرد، همینطور که خمیازه می مامور بلیط را از مسافر می( 12)

، ستکه مربوط به مثال باال 1عکس شماره  مانندهر یک از جمالت به همراه یک عکس، 

هر یک از تصاویر . سه تصویر بود دارایشد که خود  ظاهر میتاپ  صفحه نمایش لپروی 

در هر یک از این تصاویر دو یا سه شخص . سیری متفاوت از جمله مربوطه بودفنشانگر ت

بودند که یا به فاعل جمله و یا به عبارت اسمی دیگر در جمله و یا به شخص دیگری که 

( 9)جمله مثال وقتی عکس زیر به همراه  برای. کردند اشاره می ،در جمله ذکر نشده بود

به این معنا بود که آنها فاعل جمله  ؛کردند را انتخاب می 1ها اگر تصویر  آمد، آزمودنی می

یعنی ، کردند را انتخاب می 0و اگر تصویر  اند گزیدهرا به عنوان مرجع ضمیر ناملفوظ 

شخص دیگری غیر از فاعل و عبارت اسمی دیگر موجود در جمله را به عنوان مرجع 

 به آن معنا بود که آنها عبارت اسمی غیرفاعل گزیدند، را می 3اگر تصویر و  اند گزیده

 .اند را به عنوان مرجع ضمیر ناملفوظ انتخاب کرده موجود در جمله

 
 .گیرد بلیط را از مسافر می ،مورأکشد، م همینطور که خمیازه می

 
 1 ۀعکس شمار
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داشتند با استفاده 11نندهپرک تنهااثر و  جمله دیگر نیز که نقش جمالت بی 32تعداد 

عبارات اسمی که در این جمالت . تهیه شد(  022)های سوراچی و فیلیاچی  از عکس

ای بود  آنها به گونه بیشتربه عالوه ساختار . ندجان بود جاندار و بی های نامبکار رفته بود 

اشتند این جمالت ابهام ند. بودندجمالت پایه و وابسته  آزمایش دارایجمالت  مانندکه 

 ۀعکس شمار مانندباشد  درستتوانست پاسخ  ها می و برای هر کدام فقط یکی از تصویر

به این . است 1 ۀفقط تصویر شمار مزبوربرای جمله  درستکه در زیر آمده و پاسخ  0

اثر توانستیم میزان توجه شرکت کنندگان به آزمون  ترتیب با استفاده از این جمالت بی

 فهرستاز  ،اثر را غلط جواب داده بود بیش از چهار جمله بی کسیرا بسنجیم و اگر 

توانست نشانگر عدم توجه کافی او به آزمون  چرا که این می شد کنار گذاشته میها  داده

 . باشد

 .وقتی که زن به ایستگاه رسید، اتوبوس رفته بود

 
0 ۀعکس شمار  

درست ای که پاسخ  تصاویر در هر عکس به صورت تصادفی چیده شده بودند به گونه

کل جمالت شامل جمالت اصلی و جمالت . بود 3و گاهی  0و گاهی  1 گاهی تصویر

ها آمده بودند و در عین حال جمالت  صورت تصادفی در هر یک از فهرسته اثر نیز ب بی

ای پشت سر هم چیده شده بودند که هیچ گاه دو جمله اصلی آزمایش کنار هم  به گونه

جمله  19)جمله  9 عالوه بر این . اثر بین آنها بود جمله بی 1نبودند بلکه حداقل 

از شروع  پیشجمله دیگر نیز برای تمرین  سه، ( اثر جمله بی 32آزمایش اصلی و 

 . تهیه شد ایشآزم

 

 

                                                           
1
. Filler 
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 ها روش گردآوری داده -4-3 

برای ارائه تصاویر از نرم افزار . ها به صورت انفرادی در آزمون شرکت کردند آزمودنی

PsychoPy2 دادن توضیحات  پس از. اینچی استفاده شد 11تاپ  با صفحه  و یک لپ

صورت تمرین، آزمایش اصلی ه اجرای آزمون، و انجام چند جمله ب الزم درباره شیوه

یکی از جمالت به همراه  ،روی صفحه کلید ویژه ۀپس از فشار دادن یک تکم. شروع شد

پس از خواندن هر . شد ظاهر می مایشصفحه ن تصویر که در زیر جمله بودند روی 3

داد  بهترین تفسیر جمله را نشان می را که از نظر اوبایست تصویری  جمله، آزمودنی می

پاسخی که هر . داد مربوط به آن تصویر را روی صفحه کلید فشار می ۀانتخاب و شمار

در این متغیرهای مستقل  .های این آزمایش جمع آوری شدند داد به عنوان داده میکس 

ارجاعی  ارجاعی و پیش پس)و نوع جمله ( آشکار و ناملفوظ)مطالعه عبارت از نوع ضمیر 

فاعل یا عبارت اسمی )های داده شده  متغیر وابسته نیز پاسخ. بودند (و بین دو مرجع

های  به هر عکس در هر یک از حالت( غیرفاعلی موجود در جمله و یا شخص دیگری

ارجاعی، ضمیر آشکار  مرجع، ضمیر آشکار پس ضمیر آشکار بین دو)مختلف 

ارجاعی، ضمیر ناملفوظ  ارجاعی، ضمیر ناملفوظ بین دو مرجع، ضمیر ناملفوظ پس پیش

 .بود( ارجاعی پیش

 

 ها تحلیل داده -5 

غلط (  ٪13یعنی )که بیشتر از چهار   کسانیاثر تصحیح شدند و  جمالت بینخست 

 5 تنغلط و پنج    تنغلط و سه  9 تنیک ) تن 7به این ترتیب . داشتند حذف شدند

بسامد و درصد انتخاب فاعل و عبارت اسمی دیگر موجود در جمله و . حذف شدند( غلط

شخص دیگری که خارج از جمله است به عنوان مرجع ضمایر آشکار و ناملفوظ در هر 

 1رۀ شماارجاعی در جدول  ارجاعی و پس مرجع، پیش های متفاوت بین دو یک از جایگاه

  های مکرر  برای هر یک از  گیری پس از آن، آزمون تحلیل واریانس اندازه. آمده است

. شودها مقایسه  ها در هر یک از حالت حالت انجام شد تا میزان انتخاب هر یک از مرجع

نتایج در  بررسیبه  نخست. آمده است پینتایج تحلیل برای هر یک از این شرایط در 

 . پردازیم مورد ضمایر آشکار می
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عبارت اسمی دیگر موجود انتخاب فاعل و ( میانگین درصد)بسامد . 1 ۀجدول شمار

و شخص دیگر به عنوان مرجع برای ضمایر آشکار و ناملفوظ در هر یک از سه  در جمله

 جایگاه ضمیر

 ضمیر بین دو مرجع ارجاعی ضمیر پیش ارجاعی ضمیر پس 

 املفوظن آشکار ناملفوظ آشکار ناملفوظ آشکار 

 فاعل
0  

( 3/1 ) 

   

(90/31) 

3  

(  /03) 

72 

(2 / 0) 

 9 

(97/ 5) 

11  

( 0/99) 

عبارت اسمی 

 غیرفاعل

51 

(73/3 ) 

50 

(9 /35) 

99 

(22/ 2) 

 3 

( 5/07) 

   

(52/31) 

00 

(19/15) 

 شخص دیگری
91 

( 3/ 9) 

 9 

( 1/30) 

0  

(55/1 ) 

10 

(09/9) 

33 

( 1/00) 

7 

(01/ ) 

 

 دهد، فقط نشان می 1همانگونه که جدول شماره   :ارجاعی ار پسضمیر آشک -  -5

و ( %  73/3)و عبارت اسمی غیرفاعل  استها مربوط به انتخاب فاعل  پاسخ%  3/1 

  .اند به میزان بیشتری انتخاب شده( % 9 /3 )شخص دیگر 

این  که تفاوت بین گر آن بود های مکرر نشان گیری نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه

ηp=  1/2 1) سه معنادار است
2 ,221/2 =p ,721/9  =(7  ،0) F.)  نتایج تحلیل آزمون

میانگین درصد انتخاب فاعل از دو تای دیگر به طور معناداری  تنهاتعقیبی نشان داد که 

 خارج از جمله کمتر است و بین عبارت اسمی دیگر موجود در جمله و شخص دیگری

گونه جمالت ضمیر را یا به فردی  گویشوران فارسی در این. دتفاوت معناداری وجود ندار

دهند و یا عبارت اسمی غیرفاعل موجود در جمله را به عنوان  خارج از جمله ارجاع می

و  را تایید« فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیش ،این نتیجه. کنند مرجع انتخاب می

ن مرجعی را که با آن روبرو را که به واسطه آن پردازشگر نخستی« اصل تأخر»بینی  پیش

 . کند می گزیند، رد شود، یعنی فاعل جمله پیرو، به عنوان مرجع می می
 

 1جدول شماره  پایهگونه جمالت بر  در این :ارجاعی ضمیر آشکار پیش -2 -5

را به خود تخصیص داده است که به طور %( 2 )عبارت اسمی غیرفاعل  بیشترین میزان 

=  0/2 3)  بیشتر است( % 55/1)و شخص دیگری ( %03/  )ل فاع گزینهمعناداری از 

ηp
2 ,222/2  =p ,799/0   =(0،7 ) F) .بین ها نشان داد  مقایسه دو به دوی این میانگین
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بدین ترتیب . گری تفاوت معناداری وجود نداردمیزان انتخاب فاعل و شخص دی

لی موجود در جمله پایه گونه جمالت عبارت اسمی غیرفاع گویشوران زبان فارسی در این

فرضیه »های  بینی این یافته با پیش. کنند را به عنوان مرجع ضمیر آشکار انتخاب می

 .همآهنگ است «اصل تأخر»و  «عجایگاه مرج
  

دهد،  نشان می 1 ۀهمانطور که جدول شمار :ضمیر آشکار بین دو مرجع -3 -5

ن جمالت بیشتر از عبارت به عنوان مرجع ضمیر در ای( 5 /%97)درصد انتخاب فاعل 

آزمون تحلیل  یجهنت. است( 00/%1 )و شخص دیگری ( 31/%5)اسمی غیرفاعل 

های مکرر نیز نشان داد که تفاوت بین میانگین درصد انتخاب این  گیری واریانس اندازه

ηp=  293/2)  سه مرجع معنادار است
2 ,21 /2  =p ,3 9/   =(0،7 ) F (  مقایسه

میزان انتخاب فاعل و دو مرجع  اختالفاد که این تفاوت به خاطر ها نشان د میانگین

دیگر است و تفاوت معناداری بین انتخاب عبارت اسمی غیرفاعل  و شخص دیگری 

درست بود نباید فاعل به عنوان مرجع ضمیر  «فرضیه جایگاه مرجع»اگر . وجود ندارد

دهد که  نشان می( 29/2)می البته توجه به میزان مجذور اتای سه. شد آشکار انتخاب می

های مربوط به ضمیر ناملفوظ در  داده بررسیبه  اینک . میزان این تاثیر بسیار کم است

  .پردازیم هر یک از شرایط می
 

، میانگین درصد انتخاب 1 ۀبر اساس جدول شمار :ارجاعی ضمیر ناملفوظ پس -4 -5

، %35/ 9: وجود در جملهعبارت اسمی م، %90/31:فاعل)سه مرجع تقریبا یکسان است 

های  گیری نتایج آزمون آزمون تحلیل واریانس اندازه. است( %1/30  :شخص دیگری

ηp=  23/2) مکرر نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین این سه مرجع نیست
2 ,95 /2 

 =p  ,155/2 = (0،7 ) F . در این جمالت گویشوران هر سه مرجع را به یک میزان

باید فاعل به عنوان  «اصل تأخر»و  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیش طبق. گزینند می

  .شد مرجع انتخاب می
 

دهد، در  نشان می 1 ۀهمانگونه که جدول شمار :ارجاعی ضمیر ناملفوظ پیش -6 -5

نتایج آزمون تحلیل . است( % 0 / 2)گونه جمالت بیشترین میانگین مربوط به فاعل  این

=  07/2 ) تفاوت معناداری بین این سه مرجع وجود دارد واریانس نیز نشان داد که

ηp
2 ,222/2  =p ,7 /3   =(0،7 )F .که  نشانگر آن بودها بطور دو به دو  مقایسه میانگین
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در  ،دیگر سخنبه . است  طور معناداری بیشتر از دو مرجع دیگر انتخاب شدهه فاعل ب

را به عنوان مرجع در نظر این جمالت افراد عبارت اسمی غیرفاعل و شخص دیگری 

بینی  این یافته با پیش. کنند انتخاب میضمیر مرجع به عنوان  گیرند بلکه فاعل را  نمی

 . کند را رد می« اصل تأخر»بینی  همخوانی دارد ولی پیش «فرضیه جایگاه مرجع»

، فاعل 1در این شرایط نیز طبق جدول شماره  :ضمیر ناملفوظ بین دو مرجع

ترین میانگین را به خود اختصاص داده است و نتایج تحلیل آماری نیز بیش( % 0,99 )

ηp=  2/ 9) نشان داد که این تفاوت معنادار است
2 ,222/2  =p ,95/13   =(0،7 ) F. 

و عبارت  از دو مرجع دیگر ها نشان داد که فاعل بطور معناداری بیشتر مقایسه میانگین

فرضیه »بینی  این یافته پیش. است  ب شدهانتخا اسمی غیرفاعلی بیشتر از شخص دیگر

 .کند را تایید می«اصل تأخر»و  «جایگاه مرجع

در پایین میانگین درصد انتخاب فاعل و عبارت اسمی غیرفاعل و  1 ۀشکل شمار

 .دهد شخص دیگر به عنوان مرجع برای ضمایر آشکار و ناملفوط را نشان می

 
در جمله و شخص دیگر به عنوان مرجع برای  یاسمی غیرفاعل میانگین درصد انتخاب فاعل و عبارت. 1شکل 

 ضمایر آشکار و ناملفوظ

ارجاعی به  ارجاعی و پس دهد، ضمیر آشکار پیش گونه که این شکل نشان می همان

میزان زیادی مرجع خود را از بین عبارت اسمی غیرفاعلی و یا شخص دیگر انتخاب 

اما هنگامی که ضمیر ناملفوظ . گزینند برمی کنند و فاعل را به میزان بسیار کمتری می

ارجاعی  شود، مگر زمانی که ضمیر پس  است، همواره فاعل به عنوان مرجع انتخاب می



 315  پاییز و زمستان ،2 ۀشمار ،7 سال ،یزبان هایپژوهش/ 001

 

این مورد . شود های موجود انتخاب می باشد که در آن صورت، به میزان دیگر مرجع

ختار شاید از این روست که این سا «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  استثنا برای پیش

جدول . است (1792به نقل از هلیدی و حسن،  1797سجودی و صادقی، )نشاندار 

های مکرر برای انواع ضمیر  گیری نتایج مربوط به آزمون تحلیل واریانس اندازه 0شماره 

 .دهد بینی دو تئوری را نشان می پیش درستیمچنین ههای مختلف و  در جایگاه
 

 بینی پیش نتیجههای مکرر برای انواع ضمیر و  نتایج تحلیل واریانس آزمون. 0جدول 

 «اصل تأخر»و  «فرضیه جایگاه ضمیر»

 
اصل 

 تأخر

فرضیه جایگاه 

 مرجع

نتایج تحلیل آزمون      

 تعقیبی

ηp
2
 P F انواع ضمیر 

    عبارت اسمی غیرفاعل =

فاعل <شخص دیگر   

1 1/2  222/2  721/9  ضمیر آشکار 

ارجاعی پس   
  فاعل  < اعلعبارت اسمی غیرف

شخص دیگر=   

3 0/2  222/2 ضمیر آشکار   779/0 

ارجاعی پیش  
   عبارت اسمی غیرفاعل  <فاعل

شخص دیگر=    

29/2  ضمیر آشکار  / 39 2/ 21 

 بین دو مرجع
   عبارت اسمی غیرفاعل = فاعل

شخص دیگر=   

23/2  95 /2  155/2 ضمیر ناملفوظ  

ارجاعی پس  

   عل عبارت اسمی غیرفا <فاعل

شخص دیگر <  

 07/2  222/2 ضمیر ناملفوظ   3/ 27 

ارجاعی پیش  

   عبارت اسمی غیرفاعل  <فاعل

شخص دیگر <   

9 /2  222/2  ضمیر ناملفوظ   95/13 

 بین دو مرجع

 

 نتیجه -6 

های مختلف  وه تفسیر ضمایر آشکار و ناملفوظ در جایگاهشیبررسی  پژوهشهدف این 

شد  بینی می پیش که کارمیناتی مطرح کرد، «یگاه مرجعفرضیه جا»اساس  بر. جمله بود

فاعل جمله پایه به عنوان مرجع ضمیر  ،ارجاعی که در جمالتی با ضمیر آشکار پس

، «اصل تأخر»، یعنی (0225)دیگر بر اساس فرضیه کازانینا  سویانتخاب نگردد ولی از 

که پردازشگر با عبارت اسمی است  نخستینشد که فاعل جمله پایه که  بینی می پیش

این تعارض به سود  نتایج نشان داد که. شود به عنوان مرجع انتخاب گردد می روبروآن 

پایه را انتخاب  ۀو گویشوران فاعل جمل صورت گرفت «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیش

بلکه عبارت اسمی غیرفاعلی موجود در جمله و یا شخص دیگری را به عنوان  کردندن
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وابسته که به بیان یک  ۀهنگام خواندن جمل ، بهدیگرند، به سخن برتر دانستمرجع 

پردازد و فاعل آن ذکر نشده است، پردازشگر در بافت خارج از جمله مرجعی  رخداد می

با اینکه انتخاب مرجع خارج از . دهد کند و سپس جمله را ادامه می برای آن تصور می

است  آنمله تضاد دارد، این امر نشانگر جمله با تمایل افراد برای یافتن مرجع در خود ج

برساند و  پایانخواهد هر چه سریعتر امر یافتن مرجع برای ضمیر را به که پردازشگر می

است،  ارجاعی ضمیر ناملفوظ که در جمالت پس هنگامی .بکاهدخود را  بار ذهنی

این تالقی برند و  کار میه های موجود را برای یافتن مرجع آن ب راهبردگویشوران همه 

 بنا برشود که هر سه مرجع به یک میزان انتخاب شوند در صورتی که  می موجب

با توجه . شد باید فاعل جمله پایه به عنوان مرجع انتخاب می بینی هر دو فرضیه می پیش

به نقل از  1797سجودی و صادقی، )ارجاعی  به نشاندار بودن جمالتی با ضمیر پس

را ارجاعی شاید این یافته  ه جمالتی با ضمیر پیشنسبت ب( 1792هلیدی و حسن، 

ها برای جمالت غیر نشاندار صدق کنند و  یعنی شاید این فرضیه. بتوان توجیه کرد

توان برای این یافته مطرح  البته توجیه دیگری که می. ساختارهای نشاندار را شامل نشود

خص دیگر به یک کرد این است که علت اینکه فاعل و عبارت اسمی غیرفاعلی و ش

. ستها آزمودنی در میزان ظرفیت حافظه فعال های فردی تفاوت، شوند گزیده میمیزان 

های  یعنی ممکن است افرادی با ظرفیت حافظه فعال باال بتوانند این ضمیر را تا بخش

بعدی جمله در ذهن خود نگاه دارند و فاعل و عبارت اسمی غیرفاعلی موجود در جمله 

شان کم است  ان مرجع انتخاب کنند و کسانی که ظرفیت حافظه فعالپایه را به عنو

کنند  کم کردن بار ذهنی خود سریعا برای ضمیر مرجعی خارج از جمله تعیین می برای

در مطالعات بعدی . شوند های بعدی جمله نمی و منتظر یافتن مرجعی برای آن در بخش

را با مرجع منتخب آنها بررسی  ها توان رابطه میزان ظرفیت حافظه فعال آزمودنی می

 .نمود

اصل »و  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  در جمالت پیش ارجاعی با ضمیر آشکار پیش

این است که عبارت اسمی غیرفاعلی موجود در جمله به عنوان مرجع انتخاب  «تأخر

ارجاعی با ضمیر ناملفوظ، با  در جمالت پیش. ها کامال درست بود بینی این پیش. گردد

فاعل مرجع  «فرضیه جایگاه مرجع» بنا بریعنی  ند،بینی دو تئوری در تضاد ینکه پیشا

عبارت اسمی غیرفاعلی مرجع مناسب است، « اصل تأخر»بینی  پیش پایه است ولی بر

عمل  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  نتایج نشان داد که پردازشگران بر اساس پیش
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در  «فرضیه جایگاه مرجع»بینی  پیش ،شد همانطور که مشاهده ،به طور کلی. کنند می

البته جمالتی . ارجاعی صحیح است موارد غیر از جمالت دارای ضمیر ناملفوظ پس همه

را تایید   «فرضیه جایگاه مرجع»که ضمیر آشکار در آنها بین دو مرجع قرار دارد نیز 

ز نشان نی 0ها اشاره شد و جدول  اما همانطور که در بخش تحلیل داده. کنند نمی

توان گفت در این  ای اندک است که می دهد، میزان مجذور اتای سهمی به اندازه می

فرضیه »این نیز به خودی خود تاییدی بر . جمالت تفاوتی بین سه مرجع وجود ندارد

اصل »است چرا که پردازشگر به محض مواجهه با ضمیر آشکار بر اساس  «جایگاه مرجع

فرضیه جایگاه »به عنوان مرجع آن انتخاب کند ولی  خواهد فاعل جمله را می« تأخر

شود پردازشگر فاعل را تقریبا به میزان دو  دارد و باعث می او را از این کار باز می «مرجع

جمالتی  «فرضیه جایگاه مرجع»به این ترتیب تنها استثنا برای . مرجع دیگر انتخاب کند

ها باید به  آید این فرضیه به نظر می. ارجاعی است هستند که ضمیر ناملفوظ در آنها پس

 و جمالت نشاندار یا و ارجاعی  ارجاعی و پس پیش ای اصالح شوند که بین جمالت گونه

های خود را عالوه  بینی ها باید پیش دیگر، این فرضیه سخنبه . تمایز قایل شوند نشان بی

 های جعرتباط با مردر ا را درختی، جایگاه آن بر در نظر گرفتن جایگاه ضمیر در نمودار

 .نیز در نظر بگیرند هستند  دیگری که در جمله
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