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 بنیاد بررسی داده :جایگاه مفعول مستقیم در فارسی

 لت سامولیانو پُ پگاه فقیری

 ۳پاریس  –دانشگاه سوربُن نوول 

 چکیده
-مفعول-فاعلبا ترتیب دومفعولی های توالی مفعول مستقیم و غیرمستقیم در ساخت بنیادداده این مقاله بررسیهدف 

دو مفعول مستقیم قائل به وجود  برای ،در چهارچوب نظری زایشی عمدتاً، در حوزة نحو محققان است. در فارسیفعل

هستند  راهمراهی آن با حرف نشانة  ه مشخص بودن آن یا به عبارت دیگر،جایگاه نحوی متفاوت بسته ب

از جمله: دربارة توالی ترجیحی کلمات ) تجربی های پیرو پژوهشدر این راستا، . (۱۳۸۳مهند ؛ راسخ۲۰۰۳کریمی)

در زبانهایی چون انگلیسی و  (۲۰۰۷سنن و همکاران ، بر۲۰۰۱، یاماشیتا و چانگ ۲۰۰۰ ، واسو و همکارن۱۹۹۴هاکینز 

مفعول مستقیم و غیر  نشانبی، توالی و تجربی ایپیکرههای از جمله داده ،های زبانی واقعیداده با استفاده ازژاپنی، 

معیار دقیقی  رایا به عبارت دیگر همرامی با  مشخص بودندهد که نشان می بررسینتایج این  .کردیممستقیم را بررسی 

نشان مفعول توان گفت جایگاه بیمی صراحتبه  با اینکهزیرا نشان مفعول مستقیم نیست. برای تعیین جایگاه بی

توان نمیبه خودی خود را درمورد مفعول مستقیم بدون  یعنیدور از فعل است،از مفعول غیر مستقیم  قبلرا  بامستقیم 

نشان حالیکه جایگاه بیدر .دهندتشکیل نمی را همگونی گروه هاگونه مغعولاین کهچرا ن کردیتبینشانی جایگاه بی

نشان  هاداده ،ترین نوع مفعول است در مجاورت فعل استتوان گفت نامشخصکه می (عریان)مفعول بدون وابسته 

ه با حرف تعریف )نشان نکرگی( است نه در کنار فعل بلکه ص وقتی همرانامشخّی مفعول جایگاه ترجیح د کهندهمی

این است که معیار مناسب برای تعیین ما  ، فرضیةدور از فعل است. با توجه به این نتایج مشخصمانند مفعول ه

پیوستاری که یک  در قالباست  آنمیزان معین بودن  ،ورای مشخص بودن یا نبودننشان مفعول مستقیم، جایگاه بی

دهد نشان می تحلیل آماری دادگانبه عالوه، مستقیم عریان.  مفعول سر دیگر آنقرار دارد و را سر آن مفعول مستقیم با 

 به زبان ژاپنی شباهت دارد. این نظرو زبان فارسی از  استدخیل  مفعول توالی دوها هم در تعیین که طول سازه

تواند منشأ نحوی داشته نمیدهد که گوناگونی توالی مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم بنابراین این تحقیق نشان می

گیرند زیر سوال هایی را که برای مفعول مستقیم دو جایگاه نحوی متفاوت درنظر میو به این ترتیب تحلیل باشد

 برد.می

 بنیادنمایی افتراقی، بررسی پیکرهمفعول : توالی کلمات، مفعول مستقیم،هاکلیدواژه

 مقدمه .1

( آزاد هستند. البته این اتفاق نظر وجود هایی است که دارای توالی کلمات )نسبتاًزبان فارسی ازجمله

دومفعول در ساختار  گوناگونی توالیبااینکه، است.  فعل -مفعول -فاعلنشان جمله بی توالیدارد که 

جایگاه مفعول مستقیم نبوده است،  یا تجربی موضوع پژوهشهای نحوی به خودی خود فعولیمدو

بسیار پرداخته  به آن در چهارچوب نظری زایشی( )عمدتاً نحوحوزة یکی از موضوعاتی است که در 



دو  قائل به وجود (۱۳۸۳مهند ؛ راسخ۲۰۰۳کریمی از جمله: ) در این زمینه است. اکثر تحقیقات شده

مجاور فعل و  (را)بدون  : مفعول مستقیم نامشخصهستندمتفاوت برای مفعول مستقیم  نحوی جایگاه

لی دو های دومفعودور از فعل است. در نتیجه برای ساخت( را)با جایگاه مستقیم مفعول مشخص 

( مفعول ۲فعل و  –مفعول غیرمستقیم  –رابا ( مفعول مستقیم ۱ نشان مفروض است :توالی بی

 فعل. –رابدون مفعول مستقیم  –غیرمستقیم 

کلمات در  والیگوناگونی تتری دربارةدید عینی بنیادداده تحقیقاتطرفی، در سالهای اخیراز 

اند و ارائه داده،زبان انگلیسی در 1برایی پسایندسازی و تناوب ازجمله اد،های با توالی آزساخت

ه است.از جمله شدهم متداول  زایشی نظری هایدر چهارچوبحتی  هاییچنین روشگیری از بهره

 هایدادهبا استفاده از نام برد که  (۲۰۰۲؛۱۹۹۷) سواو توان ازمی در این زمینه حقیقات پیشکسوتت

های نظری موجود در مورد به بررسی همخوانی فرضیه 2ناختیشزبانروان هایآزمایش ای وپیکره

 ،کلیدی دیگر تجربی تحقیق. ه استپرداخت سخنوران واقعی با کاربرد در زبان انگلیسی سازیپسایند

بر  گرسیونیر مدلی ،بردسوئیچ زبانی ةهای پیکرپایه داده است که بر (۲۰۰۷) برسنن و همکاران

 سپسطرح کردند و انگلیسی  زبان برایی دربینی تناوب برای پیش ،متعددی از عوامل ةاساس مجموع

 ترجیحات واقعی سخنوران سنجیدند. به نسبتت این مدل را زبانشناختی دقّ ةناماز طریق پرسش

توالی مفعول مستقیم و غیرمستقیم را  حاضر سعی داشته است پژوهش، دهتحقیقات نامبرپیرو 

 جایگاهتری از بنیاد بررسی کند و از این طریق دریافت عینیدر زبان فارسی از دیدگاه تجربی و داده

صحت  خانجنبی ةهای پیکرگیری از دادهبا بهرهابتدا به دست دهد.  مفعول مستقیمنشان بی

. سپس با شدطرح  های جدیدیاساس نتایج به دست آمده فرضیه و بر بررسی های موجودفرضیه

 (۲مه، در بخش )ا. در ادگردیدبررسی ها درستی این فرضیهنامة زبانشناختی استفاده از پرسش

( نظریات مطرح ۳در فارسی و در بخش ) نشان مفعول مستقیمهای موجود در مورد جایگاه بیفرضیه

های دادهای و های پیکرهداده (۴در بخش )سپس  نمایم.مرور میرا  در مورد توالی ترجیحی کلمات

با توجه به ( ۵نهایتاً در بخش )و  د شدارائه خواه هانامه و تحلیل آماری این دادهاز پرسشحاصل 

مفعول  مطرح برای اثبات جایگاه دوگانة های نحویچنین بررسی اجمالی استداللنتایج حاصل و هم

 .مستقیم دریافت خود را از جایگاه نحوی مفعول مستقیم در فارسی ارائه خواهیم داد 

 نشان مفعول مستقیم در فارسیجایگاه بی .2

                                           
1Dative alternation 
2Psycholinguistic experiments 



 از است که به خودی خود اینشان، آن توالیبی توالیر شویم که منظور از متذکّ در این جا الزم است

 واقع در و کندنمی منظور را خاصی کاربرد اطاّلعییعنی  ،است نشانبی اطّالعی ساختار لحاظ

با تغییر تواند می مریم کتاب را خرید(. ۱۹۹۶رود )المبرشت  کار به اطّالعی ساختار هر تواند برایمی

 مریم چه کرد؟ چه کسی کتاب را خرید؟ مریم چه چیز را خرید؟باشد: ها تاکید جواب به این سوال

 مریم چه چیز را خرید؟تواند جواب سوال کید میبا تغییر تأ کتاب را مریم خرید ةدر حالی که جمل

به کار  مریم چه کرد؟ سوال به جواب برایتواند باشد اما به سختی می چه کسی کتاب را خرید؟یا 

هایی که کاربرد اطّالعی دار، یعنی توالینشان هایازتوالی نشانبی هایرود. به عبارت دیگر، توالی

 (۱۹۹۶با استناد به المبرشت ) کمّی دیدگاه، از به عبارت دیگر .پرکاربردترند کنند،خاصّی را منظور می

 .داشته باشد تریباال بسامد )در شرایط برابر(ت که نشان آن توالی اسبی که توالی فرض کردتوان می

که از دیدگاه  (۱۳۷۴انوری و گیوی ، ۱۳۷۳ ، قریب و همکاران۱۳۵۱خانلریهای دستور )کتاب

بسته به هستند،  متفاوتآرایش قائل به دو غالباً  اند،تجویزی به ترتیب کلمات در جمله پرداخته

 همراه است بهتر استرا وقتی مفعول صریح با  .را)صریح( با  مفعول مستقیمهمراهی یا عدم همراهی 

شایان توجه است که به طور  البته از آن. قبل از مفعول باواسطه قرارگیرد و در غیراین صورت بعد

گیرند و در واقع همراهی با یای نکره را نیز درنظرمی، اروجود عالوه بر  (۱۳۷۴) گیوی و انوری، مثال

 (:۳۰۵ص ، ۱۳۷۴)های زیر مشهود هستند این سه حالت در مثال شمرند.برمیسه حالت 

 کتاب را به کتابخانه داد.( یوسف ۱)

 .یوسف کتابی از کتابخانه گرفت = یوسف از کتابخانه کتابی گرفت( ۲)

 یوسف از کتابخانه کتاب گرفت.( ۳)

زایشی  نظریة در چهارچوبهای نحوی است که لین پژوهشاز اوّ( ۱۹۹۰؛۲۰۰۳کریمی )

 بودنشص بسته به مشخّ مفعول مستقیم او معتقد استجایگاه  مفعول مستقیم را بررسی کرده است. 

 (:۲۰۰۳:۱۰۵) کریمی  دمتفاوت دار نحویدو جایگاه 
(4) a. [VPDP[+Specific] [V’ PP V]] 

b. [VP [V’PP [V’DP[-Specific]  V ]] 

ند در اثر تواقرار دارد و می یباالتر نحویمفعول مستقیم مشخص در جایگاه بنابراین نظریه، 

تری دارد و فقط در ص جایگاه پایینکه مفعول مستقیم غیرمشخّحالیقلب نحوی جابجا شود در

و با  تواند مشمول قلب نحوی شود که از نظر ساختار اطّالعی دارای تاکید تقابلی باشدمی یصورت

قبل از مشخص مستقیم  مفعول ،یک آرایش خنثیدر  دیگر،به عبارت  .(۲۰۰۳:۹۲) بیان شود تکیّه

ص بعد از مفعول مستقیم نامشخّ کهدر حالیگیرد، قرار می یعنی دور از فعل ،مستقیم غیر مفعول



از  .(۱۳۸۳:۶۰د مهنراسخ ؛۹۲: ۲۰۰۳ )کریمی قرار دارددر مجاورت فعل یعنی  ،مفعول غیرمستقیم

 ؛ ۲۰۰۳:۹۱)کریمی  را دربردارد را ةهمراهی آن با حرف نشان مفعول مستقیمبودن  مشخص آنجا که

 ،همراه باشدرا با  مفعول مستقیموقتی  جمله نشانتوالی بیتوان گفت می ،(۵۹:۱۳۸۳د مهنراسخ

فعول م -مفعول غیرمستقیمصورت  این غیر و در است علف-مفعول غیرمستقیم-فعول مستقیمم

رسد پژوهشگران حوزة مینظرات نظری که بهصحَت این فرضیّ که شایان ذکر است . علف - مستقیم

در این  .3بررسی نشده است مندبه طور روش فاق نظر دارند تا به حال از لحاظ تجربینحو برسر آن اتّ

نشان باید در بررسی این دوجایگاه بیعا صادق باشد تحقیق فرض ما بر این است که اگر این مدّ

های این مطالعه یافته دانیم قبل از ارائةاینجا الزم میدر  منعکس شوند.نمونه یک پیکرة زبانی ی بسامد

و عوامل دخیل در تعیین آن با محور توالی  نظریات مطرح دربارة آرایش ترجیحی اجمالی به بررسی

 دو مفعول بپردازیم.

 توالی ترجیحی کلمات .۳

 با بررسی آماری نشان داد زبان انگلیسیدر  4سازة سنگین سازیدر مورد پسایند (۲۰۰۲؛۱۹۹۷)سو او

دو عامل مستقل  (6نوقبل از  مفروض)العی ساختار اطّ( و 5کوتاه قبل از بلند) هانسبی سازه طولکه 

 است شناسیزبانهای شناختی و رواننظریه دیّوم هاهاین یافت .7پسایندسازی هستند در فرآیند دخیل

                                           
 ازفرهنگ خوذمأ جمله ۳۰۰حدودایشان  درپیکره بسامد معیار با خود تحقیق در مهندراسخاینجا باید متذکر شد که در3

 درمقاله امّا است، کرده بررسی را مستقیم مفعول برای نشانبی جایگاه دو وجود صحّت( ۵۹ : ۱۳۸۳) عامیانه فارسی

 ئهارا بسامدی بررسی نتایج و گیرینمونه جزئیات دادگان، صاتمشخّ سفانهمتأ و شده ذکر بررسی این کلی نتیجة فقط

 مفعول نوع از تماماً، نه اگر اکثراً، تحقیق این در شده بررسی نامشخص هایمفعول رسدمینظربه ازطرفی،. اندنشده

 .(۶۱: ۱۳۸۳هستند ) صنامشخّ مفعول دسته این از همگی مقاله متن در شده ارائه جمالت زیرانمونه – باشند عریان

 که طورهمان. داد بسط صنامشخّ هایمفعول کل به را دادگان نمونة  این از حاصل نتایج اطمینان با تواننمی بنابراین

 دهدنمی تشکیل را همگونی گروه نامشخص مفعول که دهندمی نشان ما هایداده دید، خواهیم مقاله ( این۴بخش ) در

 صنامشخّ مفعول مورد در است فعل مجاورت در( کتاب) عریان مفعول نشانبی جایگاه گفت توانمی که حالیکه در و

 .درنظرگرفت نشانیبی جایگاه چنین تواننمی( کتاب یک/کتابی) نکرگی نشان با
4Heavy NP shift 
5Short-before-long 
6The given-before-new principle 

گردد. ( در مورد زبان آلمانی برمی۱۹۰۹تحقیقات بهاگل )یا همان پسایندسازی سازة سنگین، به « آخر-وزن»البته اصل 7

از سالها قبل در تحقیقات متعددی در حوزة ساختار اطّالعی مطرح بوده است )از « مفروض قبل از نو»چنین اصل هم

 (.۱۹۸۸جمله: گوندل، 



در  و بر این باورند که دندانتعیین آرایش )خطی( ترجیحی میرا عامل اصلی   8که در دسترس بودن

نیاز و تولید پردازشکمتری برای  که هزینةگیرد زودتر قرار میای سازه ،آرایش خطیشرایط برابر، در 

شده ی شمول تلقّاین تمایل گاهی تلویحاً جهان هکچنان .استتر دردسترس و به عبارت دیگر دارد

 .است

شناختی به ردهاز دیدگاه گرا و در چهارچوب نظری نقش( ۱۹۹۴قبل از این هاکینز ) کهحال این

، معکوس تمایل به وجود ایهای پیکرهبا استناد به دادهصاً مشخّو  بررسی کمّی توالی کلمات پرداخته

با  و 9از دیدگاه عملکرد . اواستبوده اشاره کرده  در زبان ژاپنی ،«بلند قبل از کوتاه»یعنی تمایل 

گرفته این مقوله را بررسی کرده و نتیجه  )در مقابل رویکرد تولیدمحور( 10محورپردازشرویکردی 

ر تعیین توالی دو د های وابستة آنهای سازههستهفعل )به عنوان هستة سازة فعلی( با  ةفاصلاست که 

ترجیح داده خواهد های دیگر اقل کند به ترتیبترتیبی که این فاصله را حدّو دخیل هستند مفعول

های و زبان)از جمله ژاپنی(  پایانی -های هستهدر زبان ها عامل طول نسبی سازه اساس،بر این  11.شد

 .کندمعکوس یکدیگر عمل می آغازی -هسته

( ۲۰۰۱) و چنگ توسط یاماشیتا در یک تحقیق تجربی ژاپنی زبان در «بلند قبل از کوتاه»تمایل 

در  کلیدیهای پیرو پژوهش د وندار محوریاماشیتا و چانگ رویکردی تولید البته .ه استیید شدهم تأ

در  اصلی را عامل کماکان دردسترس بودن (۱۹۹۴ تلو لو کو ب۱۹۸۲ُکبُ :حوزة تولید )از جمله

در  فة دسترسیمولّمعتقدند نحوة عملکرد قان محقّ اینبا این تفاوت که ، دندانمی توالی ترجیحی تعیین

 12یمفهومبُعد برعکس زبان انگلیسی، ، زبان ژاپنیدر کند کهو استدالل می ها یکسان نیستهمة زبان

: این دوگانگی دارند دردسترس بودنلحاظ از  ترهای طوالنیسازه .موثّرتر است 13صوریبُعد از 

تر معنایی غنی از نظر،ترندسخت دسترس ترهای کوتاهنسبت به سازه صوریبعد از  با اینکه هاسازه

 ترند. دسترسقابل مفهومی  از لحاظ نتیجهدر و  هستند

                                           
8Accessibility (or availability) 
9Performance 
10Processing(or parsing) 
11The Early Immidiate Constituent (EIC) principle 
12Conceptual 

13Form-related 



در  14.استتوالی آزاد کلمات  دارای، ضمیرانداز و پایان -فعل یزبان ژاپنی، همانندفارسی 

در  باشد و از این روتواند صادق های این زبان هم میل یاماشیتا و چانگ در مورد دادهاستدال نتیجه،

 ،ژاپنی زبان فارسی برخالفبا این حال، . محتمل است «بلند قبل از کوتاه»تمایل  مشاهدةفارسی هم 

هاکینز توسط آن توالی ترجیحی کلمات در ساختار دوفعلی  باشد و تحلیلی کهآغازی می-زبانی هسته

 ارجحیتوالی بینی کرده است، در مورد زبان فارسی را در دو زبان انگلیسی و ژاپنی به درستی پیش

 (.۲۰۱۴کنید به فقیری و سامولیان  نگاه)برای جزئیات بیشتر  کندبینی نمیپیش

 دادگان  .1

 ایدادگان پیکرهالف. 
مستقیم از سایت دانشگاه تهران  دریافتخان قابل جننسخة آزاد پیکرة بی در این تحقیق ما از

به طور دستی ای از روزنامة همشهری استخراج و لیون کلمهیم ۶٫۲ . این پیکرة حدودا15ًاستفاده کردیم

گیری از طریق نمونه و یابی کردیمفعال صرف شدة این پیکره را ریشها ابتدا. است زنی شدهبرچسب

 ساختار دومفعولی پذیرشقابلیت  با زیرمجموعة افعال از گزاره ۲۰۰۰ای شاملهنمون دادگانتصادفی، 

به ترتیب نزولی شامل افعال ساده ) فعل ۱۲۱ محدود به مجموعهزیر. این نمودیماستخراج  این پیکره

، )مثل درآوردن پیشوندی ...( و افعال، آوردندادن، گفتن، گرفتن، افزودنبسامد در کل پیکره: 

مفعول ...هایی که دارای یکی از دو ساخت جمله، جمله ۲۰۰۰سپس از میان این  ( است.بازگرداندن...
بودند را  فعل –مفعول مستقیم  –... مفعول غیرمستقیم و یا  فعل –مفعول غیرمستقیم  –مستقیم 

. در اینجا (۸ – ۵ به عنوان نمونه نگاه کنید به) مورد شناسایی شدند ۵۴۱شناسایی کردیم. مجموعاً 

زیرا پیرو سامولیان  16،نکردیم تفکیکفعال مرکب را فرآیند ما ااشاره کنیم که در این  باید

که جزء اسمی فعل مرکب از لحاظ نحوی فرقی با مفعول ندارد. به  بر این باوریم( ۲۰۱۲؛۲۰۰۱)

این افعال  برای شناسایی منسجمیمعیار نه ممکن نیست زیرا  طور اصولی چنین کاری بهعالوه، 

 نه یک تعریف دقیق صوری.و وجود دارد 

 .پاشندمیبر روی هم آب ( الف. ... و با سطل ۵

 اسید به رودخانه ریخت.( ب. کارگر اخراجی ۵

                                           
ها هستند که زبان ژاپنی را از زبان انگلیسی در توالی ترجیحی کلمات این ویژگی در استدالل یاماشیتا و چانگ14

 کند.متمایز می
15http://ece.ut.ac.ir/dbrg/bijankhan/ 

ز فه را ااین مولّ زء اسمی افعال مرکب،ج و فعل همایندی ادیده گرفته شدنن جلوگیری از برایکه  شایان ذکر است16

 .کردیم وارد هاداده آماری دربررسی ربه عنوان یک متغیّ پیکره، کل در مجاور آن اسم و فعل باهمایی بسامد طریق



 .گذارددر زندگی آنها تاثیر منفی می( الف. ... چون ۶

 .گذاردها میتاثیر منفی بر دانشگاه(ب. ... ۶

 ... ریختهها میمادة شیمیایی در محل نگهداری ماهیها،  ( ج. ... در فروشگاه۶

 .آندریوا نبرد نامی از نینا( الف. مقاله پراداوا  ۷

 گذارد.اثر مثبتی بر خشنودی کاری میوع و غیریکنواخت های متنّ( ب. اشتغال به کار۷

 .اندکیلوگرم اورانیم در تانکر ریخته ۱۶( ج. کارگرها به صورت اشتباهی در زمان حادثه ۷

 .برای کمانش چند تیر بخرد( د. به شهر آمد تا ۷

 .دریافتی خود را به بانک بازگردانندوامهای ماه نوامبر  ۱۶( الف. تا ۸

 از این چاه مرگباری که خود ایجاد کرده بود آنها را برهاند.( ب. ... و ۸

 از آنها وعدة حضور در ایران را گرفتند.( ج. ... و ۸

را در هر جمله مفعول مستقیم را براساس حضور یا عدم حضور در مرحلة نخست 
است، را ترین گونة مفعول بدون عریان نامشخص از آنجا که مفعولهمچنین، زنی کردیم.برچسب

توزیع  هایبسامد (۱)جدول  بینیمهمانطور که میزنی کردیم. ها را براساس این مولفه نیز برچسبداده

 و فعل مجاورت در را بدون مفعول ترجیحی جایگاه دارد. همخوانی موجود فرضیه باها فراوانی توالی

را با  هاینیست. در مورد مفعول یکسان مورددو  در هابسامد امّا توزیع .است فعل از دور را با مفعول
بدون  هایدر حالیکه در مورد مفعولنشان مفروض است خالف توالی بیتوالی از موارد  ٪۵ در فقط

با جایگاه مفعول مستقیم  کنیم که عریان بودن هماز طرفی مشاهده می .رسدمی ٪۲۶ به عدداین را 

 یکی دارد. دهمبستگی نز

 را با آن همراهی براساس مستقیم مفعول جایگاه : توزیع ۱جدول

جایگاه مفعول 

 مستقیم

 عریان بودن مفعول مستقیم نشاندار بودن مفعول مستقیم
 کل

 غیر عریان عریان رابدون  رابا 

 دور از فعل
۲۴۸ ۷۴ ۲۷ ۹۵۲ ۳۲۲ 

 کنار فعل
۱۰ ۲۰۹ ۱۸۳ ۳۶ ۲۱۹ 

 ۵۴1 221 21۰ ۲۸۳ ۲۵۸ کل



 دهدبه دست می هاها در این دادهفراوانی توالیتری از توزیع تصویر دقیق فهادغام این دو مولّ

صی که عریان نیستند قبل از های نامشخّموارد مفعول ٪۶۴کنیم در بیش از مشاهده می (.۲)جدول 

نشان مفروض همخوانی جایگاه بیاند که این فروانی با قرار گرفتهمفعول غیرمستقیم و دور از فعل 

 ندارد. 

 را و عریانی با همراهی براساس مستقیم مفعول جایگاه : توزیع ۲جدول

جایگاه مفعول 

 مستقیم

مفعول مستقیم 

 رابا 

مفعول مستقیم 

 عریان 

 سایر موارد

 ۴۷ ۲۷ ۲۴۸ دور از فعل

 ۲۶ ۱۸۳ ۱۰ کنار فعل

 ۷۳ ۲۱۰ ۲۵۸ کل

بر  شان،یا نبودن عریان بودن ورای را ص(نشان )نامشخّهای بیمفعول ،تربرای بررسی دقیق

نکرگی  با نشان اسمی سازة( ۱بندی کردیم. دسته سازة اسمی در سه دستهمیزان معیّن بودن اساس 

 بدوناسمی  گروه (۲ ،...داستانچند کتاب  ،کتابی، یک کتاب :یای نکره  بایا یعنی با حرف تعریف

اسم عریان  (۳و ...قدیمی نفیسکتاب  ی،کتاب درس: پسین  افزودهبا  لیپیشین یا یای نکره و وابسته

 گونه مفعول مستقیم تعریفچهار . بدین ترتیبکتاب: وابسته و افزوده بدون هیچی اسمگروه یعنی 

 آمده است. (۳) در جدول ی آنهاهاتوزیع بسامد توالیکه  شد

 17میزان معین بودن سازة اسمی اساس بر مستقیم مفعول جایگاهفراوانی  : توزیع ۳جدول

جایگاه مفعول 

 مستقیم
 رامفعول با 

با مفعول عریان  نکرهمفعول 

 افزوده
 مفعول عریان 

 ۲۷ ۱۱ ۳۶ ۲۴۸ دور از فعل

 ۱۸۳ ۱۱ ۱۵ ۱۰ کنار فعل

 ۲۱۰ ۲۲ ۵۱ ۲۵۸ کل

                                           
 .توالی دو مفعول و نوع سازة اسمی وجود دارد (p<.001)داری معنی اًقویّ همبستگیبررسی آماری نشان داد 17



 .کنندیکسان عمل نمی نشانبی مفعولنوع سه این که  شدرفت مشاهده طور که انتظار میهمان

نظر هب ،در مجاورت فعل است نشان مفعول عریانتوان به صراحت گفت جایگاه بیمی کهدر حالی

 .باشد نشان مفعول مستقیم مشخصبی همان جایگاه مفعول نامشخص نکرهترجیحی  رسد جایگاهمی

ها جایگاه ترجیحی تبیین کرد. در توان براساس این دادهنمیدار اما های عریان افزودهدر مورد مفعول

تایی از نظر تعداد داده در این دو نوع مفعول محدود است و به همین جهت ۵۴۱هرصورت این پیکرة 

 ریختنبسامد پیکرة نمونه را گسترش دادیم. بدین منظور تمامی جمالت حاوی دو فعل دومفعولی کم

را از پیکره  گرفتنو  دادنبه عالوة یک زیرمجموعة تصادفی از دو فعل دومفعولی پربسامد  فرستادنو 

مورد رسید. توزیع فراوانی جایگاه  ۹۰۵ها به  خان استخراج کردیم و بدین ترتیب تعداد دادهجنبی

 ( آمده است.۴مفعول مستقیم در این مجموعه در جدول )

 (۲)دادگان  میزان معین بودن سازة اسمی براساس مستقیم فعولم جایگاه فراوانی : توزیع ۴جدول    

جایگاه مفعول 

 مستقیم
 مفعول نکره رامفعول با 

مفعول عریان 

 افزوده

مفعول 

 عریان
 کل

 ۵۷۹ ۴۳ ۲۲ ۱۱۱ ۳۴۰ دور از فعل

 ۳۲۶ ۲۲۸ ۴۴ ۳۳ ۲۱ کنار فعل

 ۹۰۵ ۲۷۱ ۶۶ ۱۴۴ ۴۴۲ کل

 

ص نامشخّ ص/دهد، دوگانة مشخّخوبی نشان می( این مساله را به ۱طور که نمودار )همین

نشان( مفعول مستقیم نیست. پیوستار میزان معیّن بودن معیار دقیقی برای تعیین جایگاه ترجیحی )یا بی

( قرار دارد و در سر دیگر آن مفعول راسازة اسمی که در یک سرآن مفعول مستقیم مشخص )همراه با 

 دهد.  تر و منطبق با واقعیتی از جایگاه ترجیحی مفعول مستقیم به دست میمستقیم عریان تصویر دقیق

گوندل و همکاران  18ارجاعی مراتب مفروضاتتوان بر می را شایان توجه است که این پیوستار

ارائه داد: مفعول مستقیم  دردسترس بودنبرپایة  ها توضیحی شناختی( منطبق کرد و برای توالی۱۹۹۳)

اً ترین نوع مفعول است و در باالترین جای پیوستار قرار دارد، قویّنشاندار که در فارسی قابل دسترس

آرایش خطی دور از فعل را ترجیح دهد و در مقابل در سر دیگر پیوستار مفعول مستقیم عریان که 

                                           
18The referential Givenness hierarchy 



های دهد. آرایش مفعولاً آرایش خطی مجاور فعل را ترجیح میترین نوع مفعول است قویّصنامشخّ

 واقع در میانة پیوستار گوناگونی بیشتر دارد.

 نسبیطول های موجود در مورد توالی ترجیحی کلمات و نقش برای بررسی فرضیه به عالوه،

را از  دو مفعول توالی یم وکردثبت هم را -برحسب تعداد کلمات  –دومفعول طولتفاوت  19ها،سازه

)نگاه کنید به فقیری و  گنجدنمی جادر این آن لمفصّ شرحکه  نمودیمسازی طریق رگرسیون مدل

در مورد به طور خاص  ها،در این دادهه ک گر این بودنشان این بررسی نتایج. (۲۰۱۴سامولیان 

وجود  (p < 0.01) داریمعنی همبستگی ،(۱نمودار  ) هایی که در میانة پیوستار قرار دارندمفعول

که پیشتر در مورد زبان ژاپنی « بلند قبل از کوتاه» تمایل منطبق بر ها و توالی،نسبی سازه دارد بین طول

 .به آن اشاره شد

 دادگان تجربیب. 
به بررسی  با پیروی از قواعد مرسوم در زبانشناسی تجربی آنالین نامهپرسشاز طریق م دو درمرحله

ها ، از آنجا که جایگاه ترجیحی این دسته از مفعولپرداختیم با نشان نکرگیص نامشخّ مفعولبیشتر 

است الزم بود مطمئن شویم نتیجة حاصل  های پذیرفتة موجودای در تضاد با فرضیهپیکره دادگاندر 

و « بلند قبل از کوتاه»تمایل به عالوه، سخنوارن هم انعکاس دارد.  زبانی ای در تولیدرهاز بررسی پیک

نامه که به صورت در این پرسش آزمایش قرار دادیم.را هم مورد « مفروض قبل از نو»همچنین اصل 

                                           
19Relative length 
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ازة اسمیجایگاه ترجیحی مفعول مستقیم در پیوستار میزان معین بودن س: ۱نمودار 



با را  20دو مفعولی یک سری جمله ه شدخواستکنندگان شرکت از ،آنالین انجام صورت گرفت

 . ار شده بودذواگکنندگان انتخاب توالی دو مفعول به شرکت .دکامل کننهای از پیش داده شده سازه

طول دو  و تفاوت نشان از نوع نامشخص نکرههای پیشنهادی برای مفعول مستقیم بیسازه

(، به عنوان نمونه نگاه کنید به ۲×۲متغیر بودند )طراحی  21مفعول و مفروض بودن مفعول غیرمستقیم

( در ۱یید کردند: ای را تأهای پیکرهگرفته از دادهبر فرضیه دو . نتایج حاصل از این آزمایش هر22(۹)

بنابراین  مفعول غیر مستقیم است. –از موارد مفعول مستقیم  ٪۶۹کنندگان توالی در جمالت شرکت

همبستگی  ( بلندتر بودن سازه۲ص است نشان مفروض برای مفعول مشخّتوالی ترجیحی، توالی بی

 (.۲۰۱۴آن دارد )برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به فقیری و همکاران  داری با پیشایندسازیمعنی

نشان متفاوت را برای دو مفعول بی توالیبا اینکه این مطالعه وجود دو توان گفت می بنابراین

( قرار ۱هایی که در دو سر پیوستار )نمودار نشان فقط در مورد مفعولکند، این دو توالی بییید میتأ

دار بودن مفعول یا به عبارتی نشان ص بودنمشخّتوان گفت که به صراحت می است وادق دارند ص

را نیز درنظر اسمی  گروهنوع  نشان باشد و بایدتواند معیار تعیین توالی بینمی مستقیم به تنهایی

صی که حرف تعریف های نامشخّدهند که جایگاه ترجیحی مفعولها به روشنی نشان میداده گرفت.

دار( یکی است. از طرف دیگر، این ص )نشاننشان مفعول مشخّ)نشان نکرگی( دارند، با جایگاه بی

رسد که این مینظرها هم در تعیین توالی دومفعول تأثیر دارند. بهها موّید این است که طول سازهداده

ها مفهومی سازه بودن دردسترس( در مورد زبان ژاپنی، به ۲۰۰۱ثیر، طبق استدالل یاماشیتا و چانگ )تأ

 بستگی داشته باشد. 

 شد. آبدارچی وقتی گرما به اوج رسید...تر می( الف. کولر از کار افتاده بود و هوا همین طور گرم۹

 هابه مشتری

 یک لیوان شربت سکنجبین تگری

 یک قاچ هندوانه بدون هستة خنک      

 شد. آبدارچی وقتی گرما به اوج رسید...تر می( ب. کولر از کار افتاده بود و هوا همین طور گرم۹

 ها که از گرما کالفه بودندبه مشتری

                                           
دادن، جمله انحراف بود. افعال به کار رفته برای ساخت دومفعولی  ۳۰جملة اصلی و  ۲۰نامه شامل پرسشهر 20

 هستند. گرفتن، خریدن، فروختن، فرستادن، بخشیدن و خوراندن
 توانستند مفروض باشند.های مستقیم نمیاست مفعولبدیهی 21
 نامه فقط یکی از چهار نسخة الف، ب، ج یا د هرجمله آورده شده است.در هر پرسش22



 یک لیوان شربت

 یک فنجان چای

 شدند. آبدارچی ...ها داشتند از گرما کالفه می( ج. کولر از کار افتاده بود و مشتری۹

 هابه مشتری

 یک لیوان شربت سکنجبین تگری

 یک قاچ هندوانه بدون هستة خنک 

 شدند. آبدارچی...ها داشتند از گرما کالفه می( د. کولر از کار افتاده بود و مشتری۹

 ها که از گرما کالفه بودندبه مشتری

 یک لیوان شربت

 یک فنجان چای

 

 داد.  

 

 گیرینتیجه .۴

باز بنیاد دریچة جدیدی به دریافت نحوی از جایگاه مفعول مستقیم در فارسی این نتایج کّمی و داده

خوانی بیشتری دارد. از جمله، این دهند که تحلیل پیوستاری با واقعیت زبانی همکنند و نشان میمی

هایی را که دیدگاه دوقطبی به جایگاه مفعول مستقیم دارند، به این معنی که تفاوت در ها نظریهیافته

 برند. داند، زیر سوال میمی توالی بسته به نوع مفعول را لزوماً نشانگر وجود تفاوت در جایگاه نحوی

برای  تواننمینه گسسته،  ازآنجا که تفاوت در توالی بسته به نوع مفعول از نوع پیوستاری است زیرا

، ی داشته باشیمباشد تحلیلی تفکیک حتی اگر قرار. تحلیلی تفکیکی پیشنهاد داداین تفاوت رفتاری 

زیرا که چهار رفتار  مفعول مستقیم در نظر گرفتجایگاه نحوی برای )اگر نه چهار( سه باید حداقل 

های مستقیم ای مفعولهای پیکرهاضافه براین در دادهشود.( مشاهده میرفتار متفاوت )و نه فقط دو

)که اگر دستة عریان با افزوده را  ٪۱۵عول مستقیم هستند در بیش از ترین نوع مفعریان که نامشخص

رسد بتوان در اند و به نظر نمیاز موارد دور از فعل قرار گرفته( ٪۱۹رسد به هم در نظر بگیریم می

 کید تقابلی توضیح داد.اه را برپایة قلب نحوی ناشی از تأتمامی این موارد این جایگ

 (۱۰۳: ۲۰۰۳برخالف نظر کریمی ) ،( نشان داده است۲۰۰۱همانطور که سامولیان )به عالوه، 

های ها در جایگاهاگر این مفعول (.۱۰، مثال )هایی را که از یک نوع نیستند همپایه کردتوان مفعولمی



 کرد. جمله را غیردستوری میسازی آنها باید متفاوت نحوی قرار داشتند قاعدتاً همپایه

 خرید. رااش آخرین رمان نویسندة مورد عالقه، یک دسته گلو تولّد ساراشکالت برای( مریم ۱۰

نه به عنوان یک پدیدة نحوی  را جایگاه مفعول مستقیم مشاهدات بر این باوریم کهاین  ةبر پای

پیوستاری توضیح یلی لتحاساس بر  باید یک پدیدة برگرفته از توالی ترجیحی کلماتبلکه به عنوان 

 داد.

 منابع
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