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  چكيده
نشان خود ياي در جايگاه باضافههاي حرفشود برخي گروهدر اين مقاله در پي بررسي عواملي هستيم كه باعث مي

شود از ديدگاه ي ميابتدا سع. نگرداين مقاله از دو زاويه به اين پديده مي قرار نگيرند و به جايگاه پس از فعل حركت كنند
اين . اي به جايگاه پس از فعل، براي زبان فارسي چه معنايي داردهاي حرف اضافهشناسي مشخص شود جابجايي گروهرده

توان داد پاسخي كه مي. ايمبررسي كرده) 2004، 1994(ويژگي را با پذيرفتن چارچوب نظري ارائه شده از سوي هاوكينز 
شناختي هاي ردهتر كردن ويژگياي، راهكاري است كه زبان فارسي براي يكدستحرف اضافهاين است كه جابجايي گروه 

قرار دادن گروه حرف . رودمي پيش) VO(مفعول +هاي فعلخود برگزيده است و با اين شيوه هرچه بيشتر به سمت زبان
- اي به جايگاه پس از فعل نمياضافهي حرفهااما چرا تمام گروه. شودتر شدن پردازش مياي پس از فعل، باعث آساناضافه

دهد عامل هاي اين مقاله نشان ميداده. ايمروند؟ براي پاسخ اين پرسش از زاويه دوم، يعني داليل نقشي به آن نگريسته
دهد ي به طور كلي، تحليل ارائه شده در اين مقاله، نشان م. بجايي نقش داردكننده، در اين جابسامد، به عنوان عاملي تعيين

  .تواند در شكل دادن برخي قواعد زبان، و در نهايت توانش، نقش داشته باشدكاربرد زبان، يا به اصطالح كنش، مي
  .ايگروه حرف اضافهپسايندسازي، بسامد، گرايي، پردازش، شناسي، نقشرده :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

 در ايهاي حرف اضافهگروه پرسشي كه در اين مقاله قصد پاسخگويي آن را داريم اين است كه چرا
بسيار  اياين روند در فارسي محاوره ).ج و د 2 ،ج و د 1مانند (شوند زبان فارسي گاهي پس از فعل واقع مي

ف حرف اضافه در روند، امكان حذفعل ميها به جايگاه پس از وقتي اين گروه و ديگر اينكه چرا .رايج است
  :)ب 2ب،  1(، و گاهي در جايگاه قبل از فعل امكان حذف حرف اضافه نيست )د 2د،  1( آنها بيشتر است

 .كتاب را به علي دادم. الف )1

  كتاب را علي دادم* .ب
  .عليبه  كتاب را دادم . ج
  .كتاب را دادم علي. د

 .توپ را به دروازه زد. الف )2

  .را دروازه زدتوپ . *ب
  . توپ را زد به دروازه. ج
  .وازهرا زد درتوپ . د

باشد اما  بهتواند ج، كه حرف اضافه محذوف مي 3مانند (گاهي حذف حرف اضافه پس از فعل ممكن نيست، 
  ).نيست از
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 .ديشب از تهران اومدم. الف )3

  .ديشب اومدم از تهران. ب
  .ديشب اومدم تهران .*ج

را درباره ارتباط ميان حرف اضافه و توالي كلمات در جمله ) 4(و ) 3(اني دو همگ) 1966(برگ گرين
  :كندبيان مي

  .دارند 1اضافه، هميشه پيش)VSO(مفعول +فاعل+هاي داري توالي كلمات فعلزبان: همگاني سوم
داراي ) SOV(فعل +مفعول+به احتمال بسيار زياد، زبانهاي داراي توالي كلمات فاعل: همگاني چهارم

  .اند2 اضافهپس
هاي مطرح از سوي وي ها بين همگانيبستگيبرگ به بررسي همبراساس مقاله گرين) 1992(دراير 

بستگي حرف اضافه و ها را با همبستگياو بحث هم. زبان بود 625پيكره مورد استناد دراير شامل . پرداخت
دهد توالي افي وجود دارد كه نشان ميكند كه شواهد كوي عنوان مي. كندگروه اسمي وابسته آن آغاز مي

جدول ). 85:  1992دراير (بستگي بااليي دارد حرف اضافه و گروه اسمي متمم آن، با توالي فعل و مفعول هم
  :بستگي اشاره دارداز دراير به اين هم) 1(

 
  بستگي حرف اضافه و متمم با توالي فعل و مفعولهم). 1(جدول                                            

- بستگي مشخصي ديده ميهاي اول و آخر همدهد كه در رديفنشان ميهاي دراير به وضوح داده

 70اضافه وجود دارد و در اند، پسفعل داشته+كه توالي مفعول) نه تعداد زبان(گروه زباني  107يعني در . شود
د هرگونه مورد عكس آنها، باعث به وجو. اضافه وجود دارداند، پيشمفعول داشته+گروه زباني كه توالي فعل

دراير نظريه  .شودهاي دوم و سوم ديده ميشود، كه در رديفها ميبسامد يا نادر در زبانآمدن الگوي كم
بر اين . دهدبستگي فوق، پيشنهاد ميها، از جمله همبستگيرا به عنوان تبييني براي وجود هم 3جهت انشعاب

يعني گره آنها در نمودار درختي به (اند 4هيالگو با فعل معموالً در نمودار درختي غيرگرواساس مقوالت هم
به اين ترتيب در . اندالگو با مفعول معموالً گروهي، در حالي كه مقوالت هم)شودهاي ديگر تقسيم نميشاخه
مثل (پس از مقوالت غيرگروهي ) مثل مفعول يا متمم حرف اضافه(آغاز، معموالً مقوالت گروهي هاي فعلزبان

پايان هاي فعلگويند، و در زبانمي 5شاخههاي راستگيرند، كه به آنها زبانقرار مي) فعل و حرف اضافه
در مواردي . شوندناميده مي 6شاخههاي چپگيرند و زبانمقوالت گروهي قبل از مقوالت غيرگروهي قرار مي

نظريه جهت انشعاب ). 108: 1992دراير (شود، هيچ يك از دو عنصر گروهي نيستند بستگي ديده نميكه هم
  . هاي مختلف كلمات را به عاملي خارج از زبان متصل كندتواند تواليتبييني درون زباني است و نميدراير 

                                                 
1 Preposition  
2 Postposition  
3 The Branching Direction Theory 
4 Non-phrasal 
5 Right branching 
6 Left branching 



 

و ارتباط آن با  اضافهاضافه يا پسكند كه در مورد احتمال وقوع پيشعنوان مي) 2008(هاوكينز 
هايي فرضي از او با مثال. امكان وجود دارد ها، يكي از اين چهاربودن زبان )OV( پايانيا فعل )VO( آغازفعل

  :گليسي اين موضوع را نشان داده استان
4) a. VP[went PP[to the movies]] 

    b. [[the movies to]PP went]VP 

   c. VP[went [the movies to]PP] 

   d. [PP[to the movies] went]VP 

ه است؛ و حالت دوم در زبان ژاپني ك آغازاي از زبان فعلشود، كه نمونهحالت اول در زبان انگليسي ديده مي
كند كه عنوان مي) 2008(هاوكينز . اضافه دارداضافه و ژاپني پسبه عبارتي انگليسي پيش. است پايانفعل
-فعل(دراي توالي نوع دوم % 52و  )اضافهآغاز و پيشبستگي فعليعني هم( ها داراي توالي نوع اولزبان% 41

- فعل(% 2و توالي چهارم در ) اضافهغاز و پسآفعل(% 5در حالي كه توالي سوم در . هستند) اضافهپايان و پس

هاي ايراني غربي، در زبان فارسي، دركنار برخي ديگر از زبان .شودمي ها ديدهزبان) اضافهپايان و پيش
دانند، كه اگر اين تلقي اضافه ميرا پس راهرچند برخي (دارد  اضافهپايان است اما پيشروساخت جمله فعل
از اين حيث زبان فارسي در طبقه چهارم و ).  ها بسيار كمتر استاضافهپيشه تعداد از درست هم باشد باز ب

  ). 2011هيگ (گيرد هاي اقليت قرار ميدر ميان زبان
با اينكه به اين نتيجه رسيده است كه ) 1992(با بررسي معيارهاي دراير ) 2006؛  2001(دبيرمقدم   

در بيش از دو سوم اين معيارها، زبان فارسي دهد، عول قرار ميفارسي در روساخت جمالت فعل را پس از مف
نشان كلمات در اين زبان مفعول را توالي بي+فعل+كند؛ يعني توالي فاعلآغاز عمل ميهاي فعلمانند زبان

كند عنوان مي) 34: 2006و  18: 2001(بستگي حرف اضافه و توالي فعل و مفعول، وي در مورد هم. داندمي
بستگي در طبقه توالي ضعيف م، فارسي در اين همفعل در نظر بگيري+كه اگر توالي كلمات فارسي را مفعول

گيرد، يعني رديف هاي نادر از اين حيث قرار ميمنظور از ضعيف يعني در گروه زبان(گيرد پايان قرار ميفعل
آغاز در نظر بگيريم، اين زبان در رديف چهارم جدول هاي فعل، اما اگر آن را در گروه زبان)1دوم در جدول 

گويد اينكه زبان فارسي داراي در واقع دبيرمقدم مي. باشدآغاز ميهاي فعلراستا با زبانيرد و همگقرار مي) 1(
، و البته اين وضعيت آغاز قرار دهيمهاي فعلاضافه است، دليلي بر اين است كه بايد آن را در طبقه زبانپيش

طرف ديگر، زبان فارسي در مورد توالي اما از  .كنددر دوسوم ديگر از معيارهاي دراير براي فارسي صدق مي
پايان قوي عمل مانند زبانهاي فعل) 2001دبيرمقدم  2و  1معيار پنجم در جدول (فعل و گروه حرف اضافه 

در اينجا يك تناقضي بين رفتار فارسي با دو . دهدكند، يعني گروه حرف اضافه را قبل از فعل قرار ميمي
كند و آغاز عمل ميهاي فعلارسي در مورد نوع حرف اضافه مانند زبانيعني ف. شودمعيار مذكور ديده مي

و گروه  كندپايان عمل ميهاي فعلاي و فعل مانند زباناضافه دارد، ولي در مورد توالي گروه حرف اضافهپيش
قبلي خود ضمن تاكيد بر نتايج حاصل از مقاله ) 2006(دبيرمقدم . دهدرا قبل از فعل قرار مي ايحرف اضافه

وي در نهايت معيارها . ، معيارهاي دراير را در چندين زبان ايراني ديگر بررسي كرده است)2001دبيرمقدم (
مقاله  4جدول (هاي ايراني مورد بحث مشتركند آنهايي كه در تمام زبان: را به دو گروه تقسيم كرده است

دو معيار مورد بحث ما، يعني نوع ). مقاله مذكور 5جدول (هاي ايراني متفاوتند و آنهايي كه در زبان) مذكور
هاي ايراني يعني در برخي زبان. انداي در گروه دوم قرار گرفتهحرف اضافه و توالي فعل و گروه حرف اضافه
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-و تنها در دو زبان مورد بررسي پس...) مانند فارسي، كردي، هورامي، وفسي، لكي و (ها غالبند اضافهپيش

  :دهداين تفاوت را نشان مي) 2006(از دبيرمقدم ) 6(جدول ). گيلكي و مازندراني( ها غالبنداضافه

 
من . هاي ايراني متفاوت استاي نيز رفتار زباندر مورد معيار دوم، يعني توالي فعل و گروه حرف اضافه 

  :امعيناً در اينجا آورده) 9جدول :  2006دبير مقدم (جدول مذكور در آن مقاله را 

  
كند كه در زبانهايي مانند فارسي، گيلكي، مازني، همانگونه كه از جدول مشخص است، وي عنوان مي          

از طرفي در كردي، هورامي و . شوندلري، راجي، دلواري، الري و ناييني گروه حرف اضافه قبل از فعل واقع مي
اين جدول كه  زااي نكته. دوم نادر است شود، و در وفسي توالي اول غالب و تواليلكي هر دو توالي ديده مي

اين  ))2011هيگ (هاي ديگر و احتماالً زبان(فارسي  اين است كه حداقل در مورد شودبه بحث ما مربوط مي
اي پس از فعل نيز قرار يعني در زبان فارسي گروه حرف اضافه .شده در جدول غلط استبندي ارائهتقسيم

در هاي اول و دوم لياكي از توها ياينكه چرا اكثر زبان .شودبررسي مي) 3(امد آن در بخش گيرد، كه بسمي
كنيم و بررسي مي )2(از اين حيث نادرند را در بخش هاي سوم و چهارم لياكنند و توانتخاب ميرا ) 4(مثال 

ايگاه پس از فعل در زبان فارسي، از حيث جدهيم جابجايي گروه حرف اضافه به در همان بخش نشان مي
-اين پرسش ميبيشتر به ) 3(در بخش . شودگرايي چه معنايي دارد و چگونه تبيين ميشناسي و نقشرده

هايي خاص تمايل بيشتري به جابجايي به جايگاه هاي حرف اضافه در كنار فعلپردازيم كه چرا برخي از گروه
تبيين نقشي مورد نظر در اين بخش بسامد . شودپس از فعل دارند؛ و چرا گاهي حرف اضافه آن حذف مي

شناختي دهد عالوه بر تمايل ردهن مياين بحث نشا. كنيم، و آن را بر اساس پيكره مشخصي بحث مياست
پذير بينيفارسي براي جابجايي گروه حرف اضافه، و عالوه بر سادگي پردازش در اين حالت، بسامد و پيش

-اي با فعلي مشخص، به جابجايي آن و در نتيجه امكان حذف حرف اضافه كمك ميبودن حضور حرف اضافه

  .كند
  تبيين بر اساس پردازش. 2

دستور زبان پرداخته است، ير پردازش بر گرا كه بيشتر به بررسي تاثشناسان نقشيكي از زبان
است؟  پرسد تا چه ميزان نحو تحت تاثير پردازش به اين شكل درآمدهوي مي. است )2004، 1994(هاوكينز

- شود محدوديتبه هرحال جمالت را در طي زمان بايد توليد و درك كرد، و اين محدوديت زماني باعث مي

چنان ردازش آنوي سعي دارد نشان دهد توانايي تبيين بر اساس پ. ال گرددهايي بر توليد و درك جمله اعم
هاي آن نشان داد، و توان بر اساس ويژگيها را ميالگوهاي مشترك يا متفاوت در زباناست كه بسياري از 
ر تبيني درستهاي پردازشي پيشاند، تبيينهايي كه بر اساس عوامل كالمي عنوان شدهحتي به جاي تبيين



 

ر زبان را هاوكينز اصول كلي حاكم براي تبيين ارتباط كنش و دستو). 3: 1994هاوكينز (تري دارند و دقيق
و  4ها، كاستن صورت3ها، سه اصل كاستن حوزه)13: 2004(داند و در اثر مهم خود مي 2و پيچيدگي 1كارآيي

. كندرا به عنوان اصولي كه بر ارتباط كنش و دستور حاكم هستند، معرفي مي 5افزايش پردازش برخط
هاي نحوي و معنايي باني و ويژگيهاي ز، متناظر با افزايش صورت)9: 2004(پيچيدگي از ديد هاوكينز 

تر است كه از تعداد بيشتري واژه يا گره در نمودار درختي تشكيل اي پيچيدهمثالً سازه. همراه با آنان است
شود كه پيچيدگي به طور كلي كارايي وقتي بيشتر مي. كارايي، تا حدودي برعكس پيچيدگي است. شده باشد

هاست؛ يعني كم يكي كاستن حوزه. يابدرايي با سه اصل افزايش ميكند كه كاوي عنوان مي. شودكم مي
هاي زباني است؛ مانند دوم كاستن صورت. هاي قراردادي مرتبط با آنهاهاي زباني و ويژگيتكردن توالي صور

ين سومين اصل نيز افزايش پردازش برخط است، به ا. ها و نظاير آن كه بايد پردازش شودها، تكواها، واژهواج
ترين زمان ممكن شكل هاي زباني طوري انتخاب شوند و كنار هم قرار گيرند، كه در سريعمعني كه صورت

ها سعي در افزايش كارايي و پس دستور زبان. نحوي و معنايي كامل آنها براي شنونده و گوينده مشخص شود
در واقع دو اصل اول . لويت دارنداو) يعني توليد و درك(كاهش پيچيدگي دارند؛ زيرا اين ساختارها در كنش 

آن را تا حد امكان «، و اصل سوم يعني »ترين صورت بيان كنبيشترين معنا را با كم«به اين معني است كه 
كنيم كه مستقيماً در ها اشاره ميما در اين مقاله به اصل كاستن حوزه). 25:  2004هاوكينز (» سريع بگو

. پوشيمرف اضافه كاربرد دارد، و از بحث درباره دو اصل ديگر چشم ميهاي حتبيين بحث پسايندسازي گروه
. شودكوشي است، كه در آن تا حد امكان حوزه پردازش كم ميها، بر اساس اصل ساده كماصل كاستن حوزه
  :ها به صورت زير تعريف شده استاصل كاستن حوزه

هاي دهد صورتزش انسان ترجيح ميمكانيسم پردا ):31: 2004هاوكينز (ها اصل كاستن حوزه) 5(
  . اند، به حداقل برسديا وابسته هاي معنايي و نحوي آنها را كه به يكديگر متصلزباني و ويژگي

ت، اما اگر دو حوزه پيدا كند و نسبي اساي به حوزه ديگر فرق ميها از حوزهميزان كاستن حوزه
 ها راها و روابط و وابستگياي بهينه است كه حداقل صورتهاي مشتركي دارند، آن حوزهشوند كه ويژگي

آورده بود، كه طبق آن نيز  6هاي بالفصل سريعتحت عنوان اصل سازه) 1994(اين اصل را هاوكينز . دارد
، )م(را براي گره مادر  7وي حوزه تشخيص سازه. رساندمياي بهينه است كه حوزه نحوي را به حداقل توالي

هاي و تمام سازه) م(داند كه براي تشخيص گره مادر هاي پاياني و غيرپاياني مياي از گرهكوچكترين مجموعه
گر انساني آن توالي خطي را هاي بالفصل سريع، تقطيعو بر اساس اصل سازه. بالفصل آن، بايد تقطيع شوند

-و اين كار را با به حداكثر رساندن نسبت سازه( دهد كه حوزه تشخيص سازه را به حداقل برساند ترجيح مي

 2004هاوكينز ) (دهدها انجام ميهاي بالفصل به واژههاي غيربالفصل يا نسبت سازههاي بالفصل به سازه
طبق گفته . شودررسي مياي از زبان انگليسي بها، نمونهبراي درك نحوه كاركرد اصل كاستن حوزه).31:

، سه سازه بالفصل  .John VP[went PP1[to London] PP2[in the late afternoon]]هاوكينز، در جمله  
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هايي ، و تعداد واژه)اي دوماي اول، گروه حرف اضافهفعل، گروه حرف اضافه(سريع وجود در گروه فعلي دارد 
پس نسبت . )امآنها را به صورت تيره نوشته( واژه استكه براي تشخيص اين حوزه مورد نياز است، چهار 

 Johnحال اگر جمله فوق به صورت %. 75؛ يعني 4تقسيم بر  3ها مي شود هاي پياپي به تعداد واژهسازه

VP[went PP2[in the late afternoon] PP1[to London]] هاي بالفصل سريع در بيايد، براي درك سازه
اين توالي نسبت به توالي قبلي نيازمند پردازش %. 50شود ، كه مي6تقسيم بر  3 شش واژه الزم است؛ يعني

و البته در . تر استهرچقدر اين نسبت باالتر باشد، حوزه مورد بحث كوچكتر و پردازش ساده. تري استسخت
كوچكتر  اي را برگزيند و به صورت قاعده دستوري درآورد كهنتيجه احتمال اينكه دستور يك زبان، توالي

  . است، بيشتر است
ها را به اجمال معرفي كرديم، هاي بالفصل سريع يا همان اصل كاستن حوزهاكنون كه اصل سازه

كه ( هاپايان بودن زبانآغاز يا فعلبستگي ميان نوع حرف اضافه و فعلخواهيم ببينيم اين اصل درباره هممي
در  1نز با نگاهي به توالي فعل، مفعول و متمم غيرفاعليهاوكي .كندچه كمكي مي ،)عنوان شد 4در مثالهاي 

آغاز در هاي فعل، به اين نتيجه رسيده است كه زبان)2011و ديگران،  دراير( هاي جهاناطلس ساختار زبان
- متمم+مفعول+ها توالي به صورت فعلاز اين زبان% 98اين متغير، داراي توالي نسبتاً ثابتي هستند و در 

تواند هاي غيرفاعلي استفاده كرده است كه ميرا برااي نشان دادن متمم Xوي (است ) VOX(غيرفاعلي 
% XOV ،22داراي % 43(پايان داراي الگوهاي متفاوتي هستند؛ هاي فعلاز طرفي زبان). متمم يا افزوده باشد

ها را در ين تواليا) 2011(دراير و گنزلر ). با بيش از يك توالي غالب% 27و  OVXداراي % OXV ،35داراي 
-يك از زبانبررسي به هيچ ناند، اما در ايها مشخص كردههاي جهان بررسي كرده و بر روي اطلس زبانزبان

   .هاي ايراني اشاره نشده است
ترند و به اين بهينه ها هستند،هاي هاوكينز، مواردي كه داراي بسامد بيشتري در زبانبراساس ديدگاه
تكرار ) 6(كه در را ) a.4(مثالً اگر توالي . اندهاي مختلف درآمدهيي با بسامد باال در زباندليل به صورت الگوها

 هاي بالفصل گره اصلي كه يك گروه فعلي است، فقط دو كلمه نيازدر نظر بگيريم، براي رسيدن به سازهشده 

  :است
6) VP[went PP[to the movies]] 

يعني . است) هسته گروه حرف اضافه(و ديگري حرف اضافه ) هسته گروه فعلي(اين دو كلمه يكي فعل 
داند كه كل اين سازه از دو گروه تشكيل شده است و شنيدن دو شنونده فقط بعد از شنيدن دو كلمه مي

طبق قاعده، براي درك دو سازه . كند، تغييري در اين درك سريع حاصل نمي)the movies(كلمه بعد 
به همين دليل اين الگو %. 100=1شود تقسيم بر دو كه مي 2زم است، پس بالفصل موجود فقط دو كلمه ال

مانند (آغاز هاي فعلزبان% 98گونه كه گفته شد در هاي دنيا داراي بسامد بااليي است و هماندر زبان
 هاي كوتاه قبلآغاز، سازههاي هستهها، در زبانبراساس اصل كاستن حوزه .است VOXتوالي غالب ) انگليسي
 ، عالوه بر فايده آن براي گوينده،دليل اين امر را) 57: 1994(هاوكينز . گيرندهاي بلند قرار مياز سازه

ها كلمات و سازهسريع هاي بالفصل اصل سازه بر اساس. داندتر از سوي شنونده يا خواننده ميپردازش ساده

                                                 
1 Oblique  



 

ترين و كاراترين حالت هاي بالفصل آنها به سريعاي نحوي و سازههگيرند تا گروهبه ترتيبي در جمله قرار مي
شوند، به اين معني است كه تر مشخص ميهاي بالفصل سريعوقتي سازه. در جمالت درك و توليد شوند

هاي بالفصل ها باعث تغيير در تشخيص سازهتوالي متفاوت سازه. شودتر و سريعتر انجام ميپردازش نيز ساده
  :در انگليسي است 1مثال مطرح شده از سوي وي ساخت جابجايي گروه اسمي طوالني. شودمي

7. 

 

هاي گروه فعلي زياد ، زمان الزم براي تشخيص سازه)7a(بر اين اساس اگر گروه اسمي طوالني جابجا نشود 
و شروع متمم ، اtheبا آمدن . ، منتظر است تا دو متمم آن را بشنودgaveيعني شنونده با شنيدن فعل . است

اي را با شنيدن حرف اضافه دهد، اما بايد زمان زيادي بگذرد تا متمم حرف اضافهگروه اسمي را تشخيص مي
to  آيدبه دست مي 11به طور ساده اگر فقط كلمات بين اين دو سازه را حساب كنيم، عدد (تشخيص دهد .(

گيرد، و به همين دليل اين جمالت در ميهاي بالفصل زمان نسبتاً زيادي پس در اين جمله تشخيص سازه
راستا يا اصل مهم ديگري است كه هرچقدر درك يا يعني اين هم. زبان انگليسي داراي بسامد كمتري هستند

جابجا شدن اين گروه اسمي . تر باشد، بسامد وقوع آن نيز بيشتر است، و برعكستوليد يك ساخت زباني ساده
فاصله به (تر گردد اين فاصله به مقدار زيادي كم شود و پردازش بسيار سادهشود كه ، باعث مي)7b(در جمله 

در واقع . هاي بالفصل هستندراستا با اصل اولين سازهها همپس در توالي دوم، سازه). شودكلمه محدود مي 4
-ر ميدر جمله نخست گروه اسمي طوالني دسترسي به سومين سازه مورد انتظار در گروه فعلي را به تاخي

كنند كه تشخيص ها در شرايط مشابه، از امكانات توالي متفاوت، آن امكاني را انتخاب ميپس زبان. اندازد
نيز اوضاع چنين است، ) VOX(در مورد توالي  .ترين حالت ممكن انجام دهدهاي بالفصل را در سريعسازه

گروه حرف اضافه است، در اكثر  چون مفعول مستقيم حداقل يك گروه اسمي و متمم غيرفاعلي اكثراً يك
چون گروه حرف اضافه يك گروه اسمي داخل خود (اوقات طول گروه حرف اضافه بيش از گروه اسمي است 

- هاي فعلغيرغاعلي پس از مفعول در زبان ؛ به همين دليل قرار گرفتن متمم)دارد به اضافه يك حرف اضافه

  ).175: 2008هاوكينز (آغاز بر اساس چينش وزني نيز قابل تبيين است 

عنوان ) 179: 2008(هاوكينز  .اوضاع چگونه است) مانند ژاپني(پايان هاي فعلاما ببينيم در زبان
- گيرد و باعث به وجود آمدن حوزهپايان، سازه طوالني قبل از سازه كوتاه قرار ميهاي فعلكند كه در زبانمي

هايي مانند هاي كوتاه و بلند برعكس زبانها توالي سازهزبانيعني در اين . شودتر براي پردازش ميهاي كوتاه
-آمدن سازه بلند قبل از سازه كوتاه باعث عادي شدن جمله ي) 8(به عنوان نمونه، در مثال . انگليسي است

  :گردد

8.  
                                                 

1 Heavy NP-shift 
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، اما برخالف آن فعل آخرين سازه است آن، فارسي از يك حيث شبيه ژاپني است، كه در روساخت جمالت
از اين  .دارد) را(اضافه پسيك اضافه دارد و تنها از طرفي هم شبيه انگليسي است، كه پيش. اضافه داردپيش

اگر دو جمله زير را در نظر . حيث رفتار آن درباره توالي گروه حرف اضافه و فعل، متفاوت از اين دو زبان است
  :بگيريم

  .دادمعلي  را بهكتاب . الف) 9

           1   2  3  4     5  

  .علي را دادم بهكتاب . ب     

          1  2    3    4    

كه با هم گروه ) گروه اسمي، گروه حرف اضافه، فعل(، براي درك سه سازه اصلي )الف9(در جمله 
، به )را، به، دادم(دهند ها را نشان مياي كه سازهزيرا سه كلمه. كلمه را شنيد 5سازند، بايد تمام فعلي را مي

براي در ك سه ) ب9(اما در جمله . اند كه بايد تمام جمله را شنيد تا پردازش كامل شودرار گرفتهترتيبي ق
يعني در حالتي كه پسايندسازي گروه حرف اضافه صورت گرفته است، . كلمه الزم است 4سازه اصلي فقط 

تبديل شده كه در ) a 4(تر است و زبان فارسي از اين حيث به توالي ساختي به وجود آمده است كه بهينه
حال اگر جمالت طوالني تر را مقايسه كنيم، تفاوت اين دو ساخت بيشتر . زبانهاي دنيا بسامد بااليي دارد

  . شودمشخص مي

   . كتاب را به دوست خوبم كه راننده اتوبوس است دادم. الف) 10

            1  2  3 4  5    6      7    8      9       10    11  

  .دوست خوبم كه راننده اتوبوس است كتاب را دادم به. ب                  

                       1  2   3     4   

كلمه بايد شنيده شود، اما  11همانگونه كه مشخص است براي درك سه سازه اصلي، در جمله اول 
راي اينكه اين ب. شودواژه اين سه سازه مشخص مي 4با شود كه در جمله دوم فقط پسايندسازي باعث مي

اين پيكره شامل چندين گفتگوي . فرضيه را بيازماييم، يك پيكره از متون شفاهي فارسي انتخاب كرديم
نگارنده به صورت تصادفي دقايقي از هر گفتگو را انتخاب كرده و به . حضوري و چند گفتگوي تلفني بود

اي يدا شد كه در آنها گروه حرف اضافهجمله پ 50در اين پيكره كوتاه، . هاي پسايندشده گشتدنبال ساخت
داراي اشكال است و در زبان ) 9(دهد جدول همين يافته نشان مي. به جايگاه پس از فعل منتقل شده است

و  ي، لري، هورامي، وفسيگيرد، و از اين حيث شبيه كرداي پس از فعل نيز قرار ميفارسي گروه حرف اضافه
گروه  50اندكي بيش از دو كلمه بود، يعني در حرف اضافه پسايندشده  هايگروه ميانگين طول .لكي است

دهد اين سازه حداقل از دو كلمه ساخته شده است و اين نكته نشان مي. كلمه وجود داشت 106پسايندشده 



 

تواند اينكه سازه پسايندشده سازه سبكي نيست، مي .ي سبكي نبوده استبه هرحال سازه پسايندشده سازه
باشد، و پسايندسازي در زبان فارسي راهي براي ) 2008(يلي بر درستي تبيين ارائه شده از سوي هاوكينز دل

دهد زبان فارسي از اين حيث مانند ها نشان ميهمچنين اين يافته. كاهش پيچيدگي و افزايش كارايي باشد
ا مبني بر حركت اين زبان به ر) 2006، 2001(كند، و فرضيه دبيرمقدم عمل مي) VO(آغاز هاي فعلزبان

شناختي زبان فارسي را در واقع تبيين هاوكينز، دو واقيت متضاد رده. كندآغاز تاييد ميهاي فعلسمت زبان
ب است، و از اين حيث لها غااضافهگونه كه عنوان شد، در زبان فارسي تعداد پيشهمان. دهدبا هم آشتي مي

، )بويژه در متون نوشتاري و رسمي(است، اما در روساخت جمالت آن ) گليسيمانند ان(آغاز ها فعلمانند زبان
-هاي حرف اضافه حل ميفارسي اين تناقض را با پسايندسازي گروه). مانند ژاپني(آيد فعل در آخر جمله مي

-به بيان ديگر، از حيث رده.  شناختي استاز حيث رده) 4a(كند و از اين حيث شبيه به الگوي بهينه 

ابل را با قاضافه در يك زبان نادر است، و زبان فارسي اين تفعل و پيش+زمان توالي مفعلاختي، وجود همشن
مشخص است كه . البته چند پرسش هنوز باقي است .بردن گروه حرف اضافه به پس از فعل حل كرده است

دهد، به عبارتي هنوز يكدست اي را به چايگاه پس از فعل انتقال نميهاي حرف اضافهزبان فارسي تمام گروه
ها چه عوامل ديگري در پسايند شدن اين سازهفارغ از چينش براساس وزن، . نرسيده استآغاز به توالي فعل

    .دهيمها را در بخش بعد پاسخ مينقش دارد و چرا؟ اين پرسش
  تبيين بر اساس بسامد. 3

-پيشاينكه زباني در يك جايگاه قابل. است 1تبيين بر اساس بسامد، نوعي تبيين بر اساس اقتصاد

، نشان از نقش اقتصاد در صورت زباني )مانند تكواژ صفر(تواند از هيچ صورت زباني استفاده نكند بيني مي
هايمن . اي از تاثير اصل اقتصاد زباني استو تناظر بين بسامد باال و كوتاهي صورت زباني نيز نشانه. دارد

هاي داخل يك كشور، ديگر نگارينامهمثالً در  كند؛باني اقتصاد را نيز عنوان ميهاي غيرزنمونه) 803: 1983(
برد و از بسامد به عنوان يك عامل نقشي مهم نام مي نيز )2008(مت هسپل .شودنام آن كشور ذكر نمي
 نمونه،به عنوان . تواند جانشين تبيين تصويرگونگي شوددهد كه اين تبيين ميمواردي را نشان مي

قدر كميت معنايي بيشتر باشد، كميت صورتي كه آن معنا را تصويرگونگي كميت به اين معني است كه هرچ
ا يها، صورت مفرد از صورت جمع كوچكتر است، به عنوان مثال در اكثر زبان. دهد نيز بيشتر استنشان مي

تبييني متفاوت براي ) 2008(مت هسپل. ها نشانه صفت برترين از نشانه صفت برتر بزرگتر استاكثر زبان رد
هرچه بسامد به عبارتي . ها بسامد باالي آنهاستگويد دليل كوتاهي برخي صورتها دارد و مياين پديده

مقايسه بسامد تر است چون در به اين ترتيب صورت مفرد از صورت جمع كوتاه. تربيشتر، صورت كوتاه
ترند، چون به ترتيب بيشتري دارد؛ و همچنين صفت ساده از صفت برتر و صفت برتر از صفت برترين كوتاه

  . بسامد آنها بيشتر است
اي در زبان فارسي هاي حرف اضافهخواهيم ببينيم آيا بسامد نقشي در پسايندسازي گروهاكنون مي
اي پسايندشده داشتند، هم افعال و هم حروف اضافه گروه حرف اضافهاي كه جمله 45دارد يا خير؟ در 
افعال و تعداد به كار ) 2(جدول . دهنداز نقش بسامد در اين پديده را نشان مي مشخصاي پسايندشده نمونه

  :دهدرفتن آنها در ساخت پسايندشده را نشان مي
                                                 

1 economy 
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انداختن، توجه نكردن، اضافه شدن، چاپ خوردن، رسيدن، زدن، مهاجرت كردن،   دادن  آمدن  رفتن  افعال
  .كردن، زنگ زدن، وارد شدن، بستن، پرسيدن

   1                                    2  14  17  تعداد
  افعال به كار رفته در ساخت پسايندشده) 2(جدول 

و هاي پسايندشده دمشخص است، بيشترين افعال به كار رفته در ساخت) 2(طور كه از جدول همان
» دادن«اند و فقط فعلهستند، و بقيه افعال عمدتاً يك بار در پيكره ديده شده» آمدن«و » رفتن«فعل جهتي 

هاي پسايندشده محذوف هم، تمام افعال دهد كه در ساختنشان مي) 3(جدول .  دو بار به كار رفته است
  . وقوع را دارندباالترين بسامد » آمدن«و » رفتن«مشاركت ندارند و باز دو فعل حركتي 

  .دادن، زنگ زدن، وارد شدن  آمدن  رفتن  افعال
   1                 9  11  تعداد

  افعال به كار رفته در ساخت پسايندشده با حذف حرف اضافه) 3(جدول 
دهد و آن اينكه از ميان حروف اضافه پسايندشده، حرف نكته مهم ديگري را نشان مي) 4(جدول 

و البته . اد وقوع را داشته و بسامد آن با بسامد ساير حروف اضافه قابل مقايسه نيستبيشترين تعد» به«اضافه 
بوده است و ساير حروف اضافه » به«تر اينكه تنها حرف اضافه محذوف پس از فعل همين حرف اضافه مهم

  . اندحذف نشده
حرف 
  اضافه

  جلوي  داخل  براي  تا  دنبال  از  پيش  توي  به

  1  1  1  1  1   1   2  3  33  تعداد
تعداد 

  محذوف
23  -  -  -  -  -  -  -  -  

    حروف اضافه به كار رفته در ساخت پسايندشده و موارد محذوف) 4(جدول 
شود در جابجايي پذير بودن ميبينيتوان نتيجه گرفت بسامد باال كه باعث پيشبه اين ترتيب مي

كه بسامد » آمدن«و » رفتن«به عبارتي افعال . حرف اضافه نقش دارد طور حذفاي و همينگروه حرف اضافه
از . تر به جايگاه پس از فعل بروددهند اين متمم براي پردازش سادهاي دارند، اجازه ميوقوع بااليي با متمم به

 باعث پس بسامد باال. شود كه بتوان حرف اضافه را در اين موارد حذف كردطرفي همين بسامد باال باعث مي
  .دهداي، حرف اضافه خود را از دست ميشود و گروه حرف اضافهكوتاهي سازه نيز مي

  گيرينتيجه. 4
اي در زبان هاي حرف اضافهشناختي پسايندسازي گروهدر اين مقاله به بررسي داليل نقشي و رده  

اي و قرار دارد، براي حل يكي هدهد كه زبان فارسي كه بينابين زباناين مطالعه نشان مي .فارسي پرداختيم
برد و از اين حيث باعث اي را به جايگاه پس از فعل ميهاي حرف اضافهشناختي خود، گروههاي ردهاز تناقض

گيرد، و از طرفي اين پديده، بيشتر در مورد افعال و حروف اضافه خاصي صورت مي. شودتسهيل پردازش مي
  .اندبينيپيشامد باال دارند و در نتيجه قابلگيرد كه بسمشخصاً مواردي را در برمي
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