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Abstract: The present study seeks to examine
whether the insertion of a symbol for Kasre-ye
Ezâfeh in Persian written sequences affects the
speed of reading and reading comprehension.
Therefore, in order to have a scientific base,
some texts containing tatâboɁ-e ezafât were
examined by availing from the processing
models of reading and parsing principles. The
speed of reading of 10 examinees was examined
by applying quasi-experimental method and
Newton’s Formula. The results indicated the
improvement in speed when Kasre-ye ezâfeh
was inserted into the text. The lack of this
element in the garden-path sentences including
tatâbo-Ɂe ezafât brings about some disfluencies;
in this case one needs to add reanalysis and
repair processes to the parsing. These added
processes are the most important causes in the
reduction of the speed of reading
comprehension because much more time is
needed for processing the written sequences. To
show this, the phrase markers of some
sentences including tatâboɁ-e ezafât were
drawn while they were parsed with and without
the insertion of the symbol for Kasre-ye ezâfeh
to represent
the parsing as well as the
reanalysis and repair processes iconically.
Finally, the sentences in question were studied
along with their phrase markers which showed
how ambiguity emerged when no symbol for
Kasre-ye ezafeh was inserted and how the lack
of this symbol distorted reading comprehension
and reduced the speed.
Key Words:
Psycholinguistics, reading
comprehension, kasre-ye ezâfeh, parsing,
garden-path effect, Persian text.
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بلقیس روشن

مرضیه گراميطیبي

 در این مقاله نشان داده میشودد هوه رارد هوردن نشوانهای:چکیده
 چگدنه بر سرعت ر،برای هسرهی اضافه در زنجیرهی خط فارسی
 بر این اساس از مودلهوای پوردازش.درک خداندن تأثیر میگذارد
خداندن ر نیز اصدل تقطیع در بررسی متن حواری تتوابع اضوافا
 بوا.استفاده شده است تا نتایج بر مبنایی هوام عمموی ارا وه گوردد
اسوتفاده از ررش شوبهآزمایشووی سورعت خدانودن در ده آزمووددنی
 نتوایج بوه.بررسی ر میزان آن از طریق فرمدل نیدتن محاسوبه شود
گدنهای راضح باال رفتن سرعت خداندن را در مداردی هه هسرهی
 عود درج.اضافه در متن ندشتاری درج گردیوده بودد تا یود هورد
هه از ندع جمو

هسرهی اضافه در جممهی دارای تتابع اضافا

 مشک تی را در ررانخدانی ایجاد میهند؛،هدچهباغی ر مبهم است
 فراینودهوای بازتحمیوو ر،در چنین شرایطی ع ره بر فرایند تقطیع
 همین عامو مهمترین.ترمیم به فرایندهای پردازش اضافه میگردند
دلیو در هاهش سرعت درک خداندن است زیرا زمان بیشتری برای
 نموددار، بورای نشوان دادن ایون مدضودع.پردازش صرف میشدد
بددند در حالوتهوایی هوه

درختی عباراتی هه دارایِ تتابع اضافا

بدرن درج هسره تقطیع شده بددند ترسیم گردید تا بوه

این عبارا

 در. ر ترمیم آنها مشخص گردد، بازتحمیو،گدنهای شماتیک تقطیع
مدرد بحث را به همراه نمددار درختی آنها بررسی

نهایت جم

نمددیم ر نشان دادیم چگدنه فقدان هسرهی اضوافه مدجوب بوررز
 ر سرعت آن را هاهش، فرایند درک را مختو میهند،ابها میشدد
.میدهد
 هسرهی، درک مطمب، خداندن، ررانشناسیزبان:کلیدواژهها
. متن فارسی، تأثیر هدچهباغی، تقطیع،اضافه

 دانشگاه پیا ندر، گرره زبانشناسی همگانی، دانشیار.1
 دانشگاه پیا ندر، دانشجدی دهتری زبانشناسی همگانی.2

تأثیر درج هسرهی اضافه بر سرعت ر درک خداندن متدن فارسی

مقدمه
خداندن 3یکی از مهار های زبانی ر "فرایند پیچیدهای است هه مستمز زبان ،حافظه،
تفکر ،هدش ر ادراک است" (جاست 1ر هارپنتر)3331( 5؛ آدامز ،4تریمن 3ر پرسمی

6

()3331؛ آدامز ( .))3333تدانایی خداندن در زندگی امررزی امری اساسی است ر جدامع
معمدالً برای خداندن سمیس ر رران 1اهمیت زیادی قا و میشدند.
مطالعهی نظا های ندشتاری (ازجممه نظا های الفبایی مانند فارسی) ،مدلهای پردازش
گفتار ر ندشتار ،ر انجا تحمیو نحدی بهعندان معیاری در تفسیر پارهگفتارهای گفتاری ر
ندشتاری ر رفع ابها معنایی آنها ،از مسا و مطرح در ررانشناسی زبان--عمم
میانرشتهای هه به هشف رابطهی بین ذهن انسان ر زبان میپردازد--است .استاینبرگ

3

( ) 33:3531معتقد است هه برای خداندن یک متن باید صدر های ندشتاری دیداری
[ندیسهها ]3با صدر های آرایی گفتار [راجها ]31انطباق داده شدند ،معنی اق

راژگانی

ندشتاری هشف شدند ر سپس به استنباط ررابط نحدی بین راژهها پرداخته شدد .تناظر
میان ندیسه ر راج 33پیچیده است ر "بخشی از عمت این پیچیدگی این است هه زبانهای
الفبایی گرایش به صرفهجدیی دارند"(رینر 31ر پدالچک .)453:3513 ،35نبدد تناظر هامو
میان ندیسه ر راج گاهی مدجب سردرگمی خداننده ،ناررانخدانی ،یا بدخدانی ،ر نیز
هاهش سرعت در درک متن میشدد.
قاعدهمندی تمفظ امتیاز عمده ی یک الفبای زایاست هه تا حد زیادی در الفبای زبان
فارسی رجدد دارد اما این زبان دارای شیدهی ام یا رسمالخط تیره ر پیچیده 34است .این
1. Reading
2. M. Just
3. P.A. Carpenter
4. M.J. Adams
5. R. Treiman
6. M. Pressley
7. Fluent Reading
8. Danny D. Steinberg
9. Graphemes
10. Phonemes
11. Grapheme-Morpheme Correspondence
12. K. Rayner
13. A. Pollatsek
14. Opaque Orthography

48

فصمنامه مطالعا

برنامهدرسی ،شماره  ،53سال نهم ،زمستان 3535

پیچیدگی مد هاست هه ذهن بسیاری از ادیبان ،زبانشناسان ،ررانشناسان زبان ر
متخصصان هدش مصندعی 3را به خدد مشغدل هرده است .بخشی از این پیچیدگی نبدد
نشانه برای راهههای هدتاه 1است .باطنی ( )31 :3565میندیسد هه رابطهی بین حررف
الفبا ر صداهای زبان فارسی یک رابطهی یک به یک نیست ر بعضی از صداهای زبان
(ریوها [=راههها]) در الفبای فارسی نمایندهای ندارد .عد تخصیص ندیسه برای
راهههای هدتاه ،ازجممه راههی هدتاه ( )-eهه برای تمفظ هسرهی اضافه بههار میررد ،در
خداندن ر درک زنجیره های نحدی مشک تی را در پی دارد .از این رر ،هدف نگارندگان
در مقاله ی حاضر این است هه نشان دهند رارد هردن نشانهای برای "هسرهی اضافه " در
زنجیرهی خط فارسی ،بخصدص در عبار هایی هه دارای تتابع اضافا

هستند ،چگدنه

بر سرعت ر درک خداندن تأثیر میگذارد.
فرهنگستان زبان ر ادب فارسی ( )34:3533هسرهی اضافه را جزر نشانههای خطی

مازاد بر حررف الفبای فارسی طبقهبندی هرده است هه در ساختهای اضافی ،5مانند دڕ
اتاق خانة من ،معمدالً به صدر

" "-ر "ع" (یای ابتر) در متدن مختمف دیده میشدد.

همچنین ،به این نکته اشاره هرده است هه نشانهی هسرهی اضافه در خط آررده نمیشدد،

مگر برای رفع ابها در همماتی هه ابها ایجاد میهنند ،مانند اسب سداری ر اسبسداری
(همان )13 :ر حرهتگذاری تنها در حدی الز است هه احتمال بدخدانی داده شدد
(همان.)53 :
مطالعه دربارهی منشأ ر پیدایش هسرهی اضافه ر نیز درج ،عد درج ،ر چگدنگی نگارش آن
در ندشتار فارسی سابقهای بسیار طدالنی دارد .ایرانی ( )3533بهصدر

مبسدط به پیشینهی

تاریخی هسرهی اضافه ر چگدنگی هتابت آن در متدن قدیم ر جدید فارسی میپردازد ر به این
نکته اشاره میهند هه هسرهی اضافه ،با تدجه به دیدگاههای سنتی ر ند ،در پایان راژههای مختد
به "ها"ی غیرممفدظ به شیدههای مختمف نگارش میشدد .ایرانی (همان )65 :میندیسد :اخت ف
1. Artificial Intelligence
)2. Short Vowels (/A, E, O/
3. Ezafeh Constructions
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در شیدهی نگارش صامت میانجی "ی"( )yپس از راژههای مختد به "ها"ی غیرممفدظ به
صدر

"ی" هامو پس از ه/ة ،یا به شکو "یا"یِ ابتر (ع) بر رری "ها"ی غیرممفدظ (﹦ /ۀ)،

ناشی از تفار

در در نگاه ند ر سنتی است ر خدد معتقد به ضبط ارجح "ی" میانجی در حالت

اضافه ر همایی با "ها"ی غیرممفدظ است .خانمری ( ،3566جمد سد  )135-131 :بیان میدارد
هه در رسمالخط قدیم ،هاربرد صدر

ندشتاری "ی" در این حالت سابقه دارد .اما ری در آثار

خدد از "ء" استفاده هرده است .سمیعی (گی نی) ( )3535با ایرانی همعقیده است ر دالیمی چند
برای این امر مطرح میهند ،ازجممه اینکه " )3ء" صدر
برخی تصدر هردهاند ،یای هدتاهشده )1 ،هاربرد صدر

ندشتاری همزه است نه آنگدنه هه

ندشتاری "ی" در رسمالخط قدیم سابقه

دارد ر پدیدهی جدیدی نیست ،ر  )5سهدلت آمدزش؛ زیرا مضاف در اضافه به همان صدر
معمدل ندشته میشدد (نامه/نامهی) .صادقی ( )5:3563 :به اصط ح "التقای مصد ها" اشاره
میهند ر آن را ناظر بر برخدرد در مصد

در پایان یک تکداژ ر آغاز تکداژ بعدی میداند .ری

(همان )1 -3:میندیسد هه در این حالت زبان با استفاده از یک صامت میانجی التقای مصد ها
را از بین میبرد ر صامت میانجی ( )yدر بیشتر مدارد بهصدر

هامو تمفظ میشدد.

از میان محققان ر ادیبان معاصر هه معتقد به درج نشانهای در خط برای هسرهی اضافه
هستند میتدان به دهخدا ،باطنی ،مجتبی میندی ،فرشیدررد ،شفیعیهدهنی ،خانمری ،سمیعی
(گی نی) ،صادقی ،ارژنگ ،ایرانی ،استاجی ،ر جهانگیری اشاره هرد .در مقابو ،افرادی مانند
ابراهیم خدایار (استاد ادبیا

فارسی دانشگاه تربیت مدرس) معتقدند هه نندشتن راهههای هدتاه،

ازجممه ( ،)-eدر خط فارسی یک حسن است زیرا ری ندشتن هممه با یک راههی هدتاه خاص
را تحمیو یک آرا به سخنگدیان زبان میداند ر آن را عاممی برای عد چرخش آرایی در هممه
محسدب میدارد (.)http://isna.ir/fa/news 92011703416
خدایار (همان) بر این بارر است هه راهحو مشک

خط فارسی طراحی نر افزاری با یک

مخزن اط عاتی قدی است .با تدجه به این نکته الز است اشاره شدد هه در حدزهی هدش
مصندعی مطالعاتی دربارهی هسرهی اضافه انجا شده است .از این میان میتدان به اثر بیجنخان
( )3531تحت عندان "امکانسنجی برای تجزیه ر تحمیو هسرهی اضافه در زبان فارسی با ررش
انطباق الگد" اشاره هرد .در این اثر مدلی ارا ه میشدد هه با استفاده از آن احتمال رقدع هسرهی
اضافه در متدنی هه این هسره در آنها درج نگردیده است تعیین میگردد.
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در فرهنگهای فارسی ،بهعندان مثال معین ( )3541ر دهخدا (ج" ،)3511 ،33اضافه" یکی از
اسم معرفی شده ر معین ( )33:3541معتقد است " اضافه به اصط ح مشهدر نزد اهو

مختصا
نحد ،عبار

است از نسبت شیء به شیء بداسطه حرف جر" .دهخدا ( ،3511ج)15653 :33

میندیسد هسرهی آخر هممهی مضاف ع مت اضافت است ،مانند حالِ ررزگار .فرشیدررد
( )314:3531میندیسد "حالت اضافی در پهمدی با ع مت " "iبیان میشدد (مانند سرنیزه sari
 )ne^zakر این " "iناشی از  -hyaدر پارسی باستان است هه به آخر همما

پایان یافته به –

 aدر حالت اضافه ممحق میشده است" .ری در ادامه میافزاید -hya :در فارسی دری بهصدر
"ِ " -تخفیف یافته ر شکو هسرهی اضافه را گرفته است .معین ( )3:3541معتقد است هه "این
هسره نشان حالت اضافه است ر در راقع ضمیر نسبی ،مدصدل است".
استاجی ر جهانگیری ( )3533به بررسی منشأ هسرهی اضافه پرداخته ر نشان میدهند هه
چگدنه ضمیر مدصدلی هه راحدی نحدی است در ساختارهایی هه در آن فعو ربطی حذف شده
است بهصدر

نشانهی اضافی تبدیو شده ر هاربرد آن به دررن گرره اسمی محدرد شده است.

آنها (همان )33:میندیسند هه بر این اساس ضمیر مدصدلی  –hyaدر ایرانی باستان ،به صدر
 –iدر ایرانی میانه در نقش مدصدل ر نشانهی اضافی بههار رفته ر این نشانه در زبان فارسی
دری به هسرهی اضافه تبدیو شده است.
ایرانی ( )63 :3533بیان میدارد هه" ...یکی از اشکال حالت اضافه ...هاربرد "ی" میانجی
مکسدر پس از مدصدف یا مضاف مختد به "ها"ی غیرممفدظ است".
ایرانی (همان )65 :اظهار میدارد از آنجا هه هسرهی اضافه جزر دستگاه خط نیست ر نشانهی
الفبایی ر مابهازای ندشتاری ندارد ،این امر گاهی مدجب بدخدانی ترهیبهای فارسی ر دشداری
در نحدهی خداندن آنها میشدد .از نظر ری درستخدانی متن مدجب فهم درست خداننده از
آن میشدد ر رجدد مابهازایی برای هسرهی اضافه در خط مدجب تعیین صحیح نقش دستدری
همما

میگردد .در نزد ری جممهای مانند" مطالعه زیاد خستهاش میهند" در خدانش دارد ر

هر خدانش مقصددی جداگانه را میرساند :جممهی " مطالعه ،زیاد خستهاش میهند" (زیاد=
خیمی ر بیش از حد) ر جممهی " مطالعهی زیاد خستهاش میهند" (زیاد= صفت اسناد جممه).
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همانطدر هه در خدانش ارل این جممه مشاهده میشدد ،میتدان از رجدد ریرگدل برای رفع
ابها ساختاری 3مدجدد در آن استفاده هرد؛ ابها ساختاری زمانی رجدد دارد هه یک عبار

یا

جممه به لحاظ ساختار خدد دارای در یا چند معناست (هادسن .)534 :1111 ،1باطنی نیز بر
نقش ریرگدل در رفع ابها از برخی جم

تأهید میهند ر اظهار میدارد:

خط فارسی معایب ذاتی دارد ر به هیچ رری سامان پذیر نیست ... .رلی یک اص ح را شاید
بتدان در خط فارسی رارد هرد ر آن  ...نشانهای برای "اضافه" در زنجیرۀ خط است .با این
عمو ،مشکو نحدی زبان به حد زیادی حو خداهد شد .یکی از دالیو هندخدانی این است
هه بیشتر ارقا

خداننده مجبدر است جممه را تا آخر بخداند تا بفهمد هه آیا باید با هسره

می خدانده یا بدرن هسره .یعنی خداننده باید برگردد ر از ارل بخداند .در برخی مداقع بددن
یا نبددن هسرۀ اضافه ،هر در ،جممه را معنیدار می هند ،اما با اخت ف معنای بسیار .به عندان
مثال ،اگر بخدانیم« :اغمب ،مرد این طدر فکر میهنند» ،ترجمة انگمیسی "اغمب" در این
جممه  oftenمی شدد ،اما اگر بخدانیم « :اغمبِ مرد این طدر فکر میهنند» ،ترجمه انگمیسی
"اغمب" در اینجا  mostمیشدد ... ،در اینجا از نظر خداندن مشکمی پیش نمی آید اما یک
مشکو معنایی اتفاق می افتد .در برخی مدارد خداننده متدجه میشدد هه هسرۀ اضافه را نباید
می گذاشت،

ر

مدقع

خداندن

مجبدر

است

برگردد

درباره

بخداند

( .(http://www.turkiran.com/dr.batani.htm
گرچه این مدضدع بدیهی است هه رجدد هسرهی اضافه در صدر

ندشتاری زنجیرهی نحدی

فارسی در بسیاری از مدارد مدجب خدانش صحیح آنها ر رفع ابها میگردد ،اما در این مقاله
هه طرحی شبهآزمایشی است ،نگارندگان با استفاده از اصدل همی ررانشناسی زبان به بررسی
جم

حاری عبارا

دارای تتابع اضافا

هه جزر جم

هدچهباغی=(5جم

مبهم)

هستند ،میپردازند تا نشان دهند هه درج نشانهای برای "اضافه" چگدنه بر سرعت خداندن ر
درک آنها تأثیر میگذارد .بر این اساس از مدلهای پردازش خداندن ر نیز از اصدل تقطیع

4

همک گرفته میشدد تا نتایج بر مبنای مدلهایی هام ً عممی ارا ه گردد .به این منظدر سرعت

1. Structural Ambiguity
2. G. Hudson
3. Garden-Path Sentences
4. Parsing Principles
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خداندن در ده آزمددنی با استفاده از فرمدل نیدتن بررسی ر در نهایت ،در چهارچدب دستدر
زایشی ،نمددار درختی مداردی ارا ه میشدد هه در آن آزمددنی یک جممه را هه دارای تتابع
اضافا

است در دفعا

متعدد بهگدنهای متفار

میخداند ر در هر هدا رجدد یا عد هسرهی

اضافه معنی ر تعبیر جممه را تغییر میدهد.
مباني نظری
مطالب این بخش به در قسمت مختمف (الف ر ب) تقسیم میشدد .در قسمت ارل ،ساخت
اضافه ر مفهد تتابع اضافا

ر انداع اضافه بررسی میگردد ر قسمت در به تدضیح دربارهی

مدلهای مربدط به پردازش خداندن (پردازشهای صعددی (پایین به باال) 3ر پردازشهای نزرلی
(باال به پایین) )1ر مفاهیم رابسته به آنها ،تقطیع 5ر اصدل آن ،ر تأثیر هدچهباغی 4میپردازد.
الف) ساخت اضافه :خانمری ( )36:3565در تعریف مضاف ر مضافالیه میندیسد " :اسم یا
ضمیری هه به اسم دیگر اضافه میشدد تا معنی آن را هامو هند"مضافالیه" خدانده میشدد ر
هممهء اصمی " مضاف " نا دارد ".خانمری (همان )31:ر فرشیدررد ( )314:3531معتقدند هه در
فارسی امررز مضافالیه غالباً پس از مضاف میآید ر تحت عندان مضافالیه پسین قرار میگیرد.
ازنظر فرشیدررد (همان) نسبت دادن مضافالیه به مضاف "اضافه" نامیده میشدد .باطنی
( )3531در بحث از ساختمان گرره اسمی از اصط حا

دیگری استفاده میهند .ری از اصط ح

"هسته" برای "مضاف" ر "رابستهی اسمی" برای اسمی هه پس از هسته میآید بهره میبرد.
باطنی (همان )353:اظهار میدارد هه م ک تشخیص عناصر مدجدد در گرره اسمی از یکدیگر
"اضافه" است هه به صدر

 /ye/یا مصد

 /e/در گفتار ظاهر میشدد رلی رقتی به صدر

 /e/باشد در خط فارسی ندشته نمیشدد .ازنظر باطنی (همان )333:این امر گاهی ابها ایجاد
میهند زیرا برحسب اینکه ساختمان یک گرره اسمی چگدنه تجزیه شدد در ندع تعبیر میگردد،
برای مثال گرره اسمی " بطری شیر خشک" میتداند در خدانش داشته باشد )3 :بطری شیری
هه خشک است ر  )1بطری هه در آن شیر خشک است.

1. Bottom-Up Processing
2. Top-Down Processing
3. Parsing
4. Garden-Path Effect
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خانمری ( )533:3565میندیسد هه در زبان فارسی جاری در گرره اسمی (اسم+متمم اسم
(مضافالیه)) ر (اسم+صفت) از نظر چگدنگی انتساب اجزاء یکسانند ،یعنی اجزای آنها بدسیمه
حرف نشانهای هه در تمفظ ههن مانند "یای مجهدل" ادا میشده است به یکدیگر پیدند می-
خدرند .این حرف نشانه در تمفظ رسمی امررز مانند مصد

هدتاه  /e/ادا میشدد ر در اصط ح

آن را هسرهی اضافه میخدانند ،مانند دیدارِ خانه ر دیدارِ سفید .ری (همان )31:بیان میدارد هه
پس از مضاف حرف نشانه هه هسره یا "ی" است آررده میشدد .در همماتی هه به یکی از
مصد های "ا" ر "ار" ختم شده باشند ،نشانهی اضافه پس از آنها حرف "ی" مکسدر است ر
در همماتی هه مصد

آخر آنها "هسره" است ر بهصدر

های غیرممفدظ ندشته میشدد نیز

ع مت اضافه "ی" مکسدر تمفظ میشدد .اما در ندشتن تنها سر این حرف را هه مانند همزه
است رری حرف "ه" میگذارند ،مانند خدایِ جهان ر میدۀ باغ .از نظر خانمری (همان )33:متمم
اسم غالباً تعمق اسم را به چیزی یا هسی میرساند ر در پارهای مدارد جنس مضاف را بیان می-
هند ،مانند انگشتر الماس .گاهی نیز اسم هم صفت دارد هم متمم ر در این حالت صفت میان
اسم ر متمم آن میآید ،مانند هفش سیاه حسن .همچنین ممکن است اسم بیش از یک متمم
داشته باشد ،مانند دیدار باغ همسایه.
تتابع اضافات :باطنی ( )333:3531نیز معتقد است رابستهی اسمی یک اسم میتداند هستهی
یک گرره اسمی قرار گیرد ر در در طرف خدد رابستههایی بپذیرد .بنابراین ،این جایگاه میتداند
بدسیمه یک گرره اسمی نیز اشغال شدد ر چدن گرره اسمی تازه نیز خدد دارای یک جایگاه برای
پذیرش متمم است ،آن نیز بهندبه خدد میتداند بجای یک اسم بدسیمه گرره اسمی اشغال شدد ر
این پیچیدگی تد در تد میتداند از نظر ساختمانی بهطدر محدرد ادامه یابد .از نظر باطنی از آنجا
هه این تکرار مدجب پیدایش تتابع اضافا

میگردد هه در فارسی هم نازیباست ر هم باعث

سنگینی گرره اسمی ر فشار بر خداننده یا شندنده میشدد ،عم ً این تکرار تد در تد بیش از در
یا سه یا چهار درر ادامه نمییابد .در زیر یکی از مثالهای پیچیدهی باطنی آمده است:
" ر یس دانشمند مرهز تجربی انستیتدی تحقیقا

سرطانی دترریت آمریکا هه اخیراً به ایران

آمده است"(همان.)331:

صادقی ر ارژنگ ( )343:3533نیز میندیسند " :مضافالیه خدد میتداند مضافالیه داشته
باشد .در این صدر
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در اصط ح تتابع اضافا

مینامند مانند ر یس هارگزینی شهرداری شهر ما" .از نظر صادقی ر

ارژنگ (همان) مضافالیه اسم یا ضمیر یا همما
اسم یا بعضی از ضمیرها یا همما

دیگری است هه در حکم اسم هستند ر بعد از

دیگری هه در حکم اسم هستند در میآیند ر میان آنها

هسرهای هه به "هسرهی اضافه " معررف است قرار میگیرد ،مانند برادرِ هه ،جممة چههنم چه-
هنم.
انواع اضافه :صادقی ر ارژنگ (همان )341:معتقدند هه "ع مت اضافه فقط رابطة میان در هممة
مضاف ر مضافالیه را نشان میدهد ر بس .این ع مت هیچ معنایی دربرندارد ر ندع رابطة میان
مضاف ر مضافالیه در معنی آنها ر گاهی از قرینه فهمیده میشدد"( .بیجنخان ( )3531هه از
دیدگاه معنایی به بررسی هسرهی اضافه میپردازد ،معتقد است هه هسرهی اضافه بهعندان یک
میانجی رابطهای است هه رقتی نقش ممکی دارد از یک نقش معنایی نیز برخدردار است ).از نظر
صادقی ر ارژنگ ( )3533مضاف ر مضافالیه اساساً در جزء از یک جممهی هامواند هه از
صدر

جممه خارج شده است .ایشان به سه ندع اضافه قا مند :اضافهی تعمقی (همان )341:مانند

مرگِ انسان ،اضافهی تدضیحی (همان )343:مانند هشدرِ ایران ،ر اضافهی صدری (همان) مانند
به منظدرِ هه در آن هسرهی اضافه فقط ظاهراً رجدد دارد ر هیچیک از ررابط باال را نمیرساند.
ش ایان ذهر است هه تتابع اضافا

هم در گفتار ر هم در ندشتار فارسی شایع است ر تا آنجا

هه نگارندگان اط ع دارند ،این ساختها بخصدص در هتابهای درسی ترجمه شدهی
دبیرستانی ر دانشگاهی ر نیز متدن حقدقی فراران به چشم میخدرند.
ب) خداندن :یکی از فرایندهای ذهنی پیچیده است هه در چهارچدب ررانشناسی زبان به
مطالعهی آن پرداخته میشدد .در راقع ،هر ندع هاربرد ع متبنیاد از نظا انتزاعی زبان در این
حدزه مدرد هنکاش قرار میگیرد .گددمن3361(3؛  )3311معتقد است هه خداندن "یک بازی
حدس زدن ررانشناختی است" ر خداننده در این بازی به هنگا مداجهه با متن به برخی
اط عا

چاپی تدجه میهند ر از دررندادهای آرایی ،نحدی ر معنایی برای حدس زدن دربارهی

ماهیت متن بهره میبرد" .ری مدعی است هه هار خداندن  ...شامو "یک فرایند پیشبینانه،
امتحانی-مدقتی ،ر انتخابی" (یعنی فرضیهسازی درباره اینکه مطمب بعدی در متن چیست) است.

1. K. S. Goodman
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همین فرایند مختصه اصمی الگدی باال به پایین 3را تشکیو میدهد" (رینر ر پدالچک:3513 ،
.)616
پردازشهای صعددی (پایین به باال) ر نزرلی (باال به پایین) :تدجه به فرایند پردازش متن
این نکته را آشکار میسازد هه خداننده میتداند در مداجهه با حررف به هر سبک ر شیده هه
ندشته شده باشند ،آنها را درک هند (استرنبرگ .)145 :1چنین فرایندهایی ،مستمز درک
جنبههای ام یی یا هجی هردن راژههای چاپی است .ار سپس باید ندیسه را به راج تبدیو هند ر
چنین برگردانی در بسیاری از زبانها (ازجممه زبان فارسی) مشکو است زیرا همیشه تطابق یک
به یک بین ندیسه ر راج رجدد ندارد .استرنبرگ (همان) میافزاید هه پس از تبدیو ع م
دیداری به آرا ،خداننده باید با پشت سر هم قرار دادن این آراها ،راژه را تشکیو دهد ر سپس
باید راژه را تشخیص دهد ،معنای آن را دریافت هند ر نهایتاً به سراغ راژهی بعدی بررد .این
فرایند در مدرد راژههای متدالی ادامه مییابد تا جممهی راحدی شکو گیرد .این ررند نمدنهای از
پردازش صعددی است هه مبتنی بر سرنخهای فیزیکی مدجدد است.
خداننده در هنگا خداندن متن در در ندع فرایند اساسی ادراهی درگیر میشدد :فرایندهای
راژگانی 5ر فرایندهای درک مطمب (متن)" .4فرایندهای راژگانی جهت تشخیص حررف ر
راژگان استفاده میشدند ر ضمناً اط عا

مرتبط با این راژهها را هم در حافظه فعال میهنند.

فرایندهای درک مطمب بهطدر همی برای معنادار هردن متن استفاده میشدند" (همان .)144:رینر
ر پدالچک ( )333 :3513میندیسند" :اُمانسن )3333(3ر پرفتی )3333(6استدالل هردهاند هه
فرایندهای راژگانی در فرایندهای درک مطمب سخت دخالت دارند".
فرایندهای نزرلی ،برخ ف فرایندهای صعددی هه مشتق از دادهاند ،1مشتق از دانش 3ر مبتنی
بر اط عا

خارج از متن فیزیکی هستند .جان فیمد )11-13 :1115( 3می ندیسد فرایند درک

زبان درگیر در دریافت اط عا

زبانی از طریق یک سری مراحو (سطدح نمایش )31ر تغییر
1. Top-Down Models
2. Robert J. Sternberg
3. Lexical Processes
4. Comprehension Processes
5. R.C. Omanson
6. C.A. Perfetti
7. Data-Driven
8. Knowledge-Driven
9. J. Field
10. Levels Of Representation
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آن در هر مرحمه است .در خداندن این مراحو صعددی اند .با این رجدد ،اط عا

در جها

دیگری هم رجدد دارد .خداننده سرنخهای مهم را از بافت 3ر نیز از لغاتی هه میشناسد به
دست می آررد .این در مدرد را پردازش نزرلی مینامند.
تفکیک ر تمفیق پردازشهای صعددی ر نزرلی در درک متن را میتدان در هنگا بررسی
فرایندهای راژگانی مشاهده هرد.
فرايند واژگاني در خواندن" :دسترسی راژگانی فرایندی تعاممی است هه اط عا
1

را از

سطدح مختمف پردازش با هم ترهیب میهند ،اط عاتی مانند ریژگیهای حررف ،خدد حررف،
ر راژههایی هه از حررف تشکیو میشدند" (استرنبرگ .)146 :3536 ،ررممهار  5ر مکهممند

4

(3333؛  )3331اصدل مدل فعالسازی تعاممی را ارا ه نمددند .ایشان سه سطح پردازش را هه
پس از رررد اط عا

تصدیری صدر

میگیرند از هم متمایز ساختهاند :سطح مشخصه ،سطح

حرف ر سطح راژه" .در این مدل فرض بر این است هه پردازش هم به صدر
با اط عا
عممیا

صعددی (شررع

حسی ر ادامه به سطح باالتر پردازش شناختی) ر هم به شکو نزرلی (شررع از
شناختی سطح باال براساس دانش ر تجارب قبمی مرتبط) صدر

میگیرد"(استرنبرگ.)146 ،3536:
تقطیع :یکی از اصط حاتی است هه در حدزهی زبانشناسی رایانشی 3ر هدش مصندعی استفاده
میشدد .بیدر )3311(6پیشنهاد میهند هه انسان جم

را با تقطیع آنها برحسب استراتژیهای

خاص درک میهند .از دید گارمن ،)533:3331(1خداننده در درک پارهگفتارهای چندین هممهای
هم باید به تکتک هممهها دسترسی پیدا هند ،ر هم باید ررابط میان آنها را تشخیص دهد ر این
امر مدجب فشار بر حافظه میگردد .گارمن (همان )531 :میندیسد هه تقطیع عبار

است از

پردازش یا محاسبهی ررابط بین راژهها ،ر تقطیع ررابط یا نحدی است ،یا معنایی ر یا ترهیبی از
این در .از دید ری ،برای تقطیع نحدی عبارتی نظیر  a big companyخداهیم دانست هه

1. Context
2. Interactive
3. D.E. Rumelhart
4. J.L. Mcclelland
5. Computational Linguistics
6. T.G. Bever
7. M. Garman
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چگدنه این زنجیره هه شامو حرف تعریف ،صفت ر اسم در یک نظم خطی مناسب است ،تقطیع
میشدد تا سازههای دررنی گرره اسمی انگمیسی تشکیو شدند.
در مبحث تقطیع نحدی ،گریشمن )34 :3336( 3ابزار تقطیع را بهعندان "برنامهای تعریف
میهند هه اشتقاق (های) یک جممه را (با تدجه به یک دستدر خاص) تعیین میهند" .این
اشتقاقها را میتدان از طریق نمددار درختی نشان داد.
بیدر ( )3311مجمدعهای از اصدل عممکردی را پیشنهاد میهند هه دستدر ذهنی 1میتداند
آنها را در درک دررنداد زبانی به هار گیرد ر این اصدل ررالهای تقطیع ممکن برای دستدر
ذهنی هستند.
ضررر

تقطیع ،در مقابو شناسایی راژگانی 5این است هه خداننده با دررندادی سر ر هار

دارد هه شامو عناصر قابوشناسایی راژگانیای است هه در زنجیره قرار گرفتهاند ،ر ار برای
تعیین ررابط دررنی این عناصر به عندان بخشی از فرایند درک ت ش میهند.
گارمن ( )535 :3331به استراتژیهای تقطیع اشاره میهند ر میندیسد هه ارلین قد در مسئمهی
تقطیع تدجه به این نکته است هه شخص هار را از (الف) زنجیرهی قابو مشاهدهی عناصر ر
(ب) دانش زبانی خدد ،به سدی (ج) نتایجی دربارهی سازمانبندی سمسمهمراتبی آن عناصر انجا
میدهد.
گارمن (همان )533 :به پیشنهاد بیدر ( )3311اشاره میهند هه براساس آن شندنده [ر
خداننده] زنجیرهی دررنداد را به خاطر متناسب بددن آن با برخی از طرحدارههای اصمی معین
آزمایش میهند .در این حالت پیشبینی میشدد پردازش آن دسته از زنجیرههای همما

4

هه

زردتر به این تحمیو تن در میدهند از زنجیرههایی هه این ریژگی را ندارند سادهتر است .امتیاز
این مطمب در این است هه سمسمهمراتب طرحدارههای اصمی (مثو هنشگر ،هنش ،مفعدل) در
قسمت باال شامو آنهایی است هه بیشتر در زبان مدرد نیاز هستند ر در پایین طرحدارههایی قرار
میگیرند هه فقط در مدارد ضررری از آنها استفاده میشدد.

1. R. Grishman
2. Mental Grammar
3. Lexical Identification
4. Certain Canonical Schemas
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تأثیر هدچهباغی :گارمن ( )533 :3331معتقد است امتیاز این رهیافت این است هه نشان
می دهد پردازش داده برای خداننده چقدر سخت یا آسان است :گاهی نیاز به تحمیو درباره داریم
ر برمیگردیم از ارل میخدانیم ،البته این بار با اط عا

بیشتر .این فرایند تأثیر هدچهباغی نا

دارد .ری در ادامه میافزاید " هدچهباغهای دستدری 3غالباً از میان ترهیبی از عدامو ساختاری ر
راژگانی به ظهدر میرسند .ما میتدانیم این تأثیر را با درج یک ضمیر مدصدلی یا افزردن یک
پسدند به فعو ر یا استفاده از یک فعو دیگر از بین ببریم"(همان).
(در زبان فارسی ،همانطدر هه در مبحث تتابع اضافا

اشاره شد ،میتدان در پارهای مدارد با

استفاده از هسرهی اضافه ر یا ریرگدل تأثیر هدچهباغی را از بین برد).
جم

هدچهباغی خداننده (ر شندنده) را گمراه میهنند زیرا بیش از یک تعبیر دارند ر

مبهماند ر ابها آنها فدرا مشخص نمیشدد .خداننده ابتدا جممه را تقطیع ر سپس تعبیر میهند
ر چنانچه این تعبیر نامناسب باشد بافت معنیداری حاصو نمیشدد ،باید برگردد ر جممه یا
قسمتی از آن را درباره بخداند ر تقطیع هند تا تعبیر دیگر آن را امتحان هند؛ این مدضدع باعث
افزایش زمان مصرفی برای درک جممه میگردد .براساس مدل سرهدب درهی( 1مکهی،5
 ،)3366هرچه احتمال تعبیر نامتناسب در یک بافت بیشتر باشد ،مشکو محاسباتی 4بزرگتر
میشدد زیرا سرهدب تعبیر ناخداسته سختتر است .ال 3ر فریرا )4 :1113(6بیان میدارند هه
ناررانخدانیها 1به طرق مختمف باعث تأثیر در ساختار نحدی میشدند .بهعندان مثال ،مدجب
صرف زمان بیشتر در همان نقاط فرضی میشدند ر میزان زمانی را هه تقطیعگر (خداننده یا
شندنده) درگیر در تعبیر جممه است ،افزایش میدهند .ایشان خاطرنشان میهنند هه احیای
جم

هدچهباغی مشکوتر میشدد .بنابراین ،میتدان گفت هه در جم

خداندن با سرعت درک همسدست .رجدد این جم

هدچهباغی سرعت

در متن ندشتاری باعث میشدد هه

خداننده در نقطهای هه به یک هممهی غیرقابوانتظار میرسد مکث هند .این امر مدجب تثبیت
طدالنیتر چشم بر رری ندشته میشدد ،ر زمان بیشتری صرف خداندن جممه میشدد.
1. Grammatical Garden Paths
2. Perceptual Suppression Model
3. D.G. Mackay
4. Computational Difficulty
5. E. Lau
6. F. Ferreira
7. Disfluencies
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گارمن ( )533 :3331میندیسد هه تقطیع در زبانهای طبیعی ،برخ ف تقطیع در رایانه،
جبری نیست ر مدل تقطیع برای زبان طبیعی باید برای بیش از یک تقطیع امکان فراهم سازد ر
الز است براساس پیچیدگی ررساخت تقطیعی را پیشبینی هند هه سخندر بدمی زبان به عندان
ارلین انتخاب دارد .این گفته ،از یک نظر با دیدگاه ابراهیم خدایار همسدست هه گفته بدد نباید
برای راهههای هدتاه در خط ع مت گذاشته شدد تا امکان خدانشهای مختمف رجدد داشته
باشد.
اصدل تقطیع :هیمبال )3315( 3این اصدل را به شرح زیر ارا ه میهند.
اصو ارل :در زبانهای طبیعی تقطیع به شیدهی نزرلی صدر

میگیرد.

اصو در  :عناصر پایانی نهایتاً با پایینترین گره غیرپایانی تداعی میشدند.
اصو سد  :ساخت یک گره جدید با رقدع یک هممهی نقشنمای دستدری رخ میدهد.
اصو چهار  :تقطیع سازههای بیش از در جممه بهطدر همزمان امکانپذیر نیست (این اصو برای
تدضیح دربارهی افزایش ناگهانی در بار محاسباتی 1جممه هارآیی دارد (گارمن.))533 :3331 ،
اصو پنجم :عبار

باید تا حد ممکن زرد بسته شدد ،مگر اینکه گره بعدی به عندان سازهیً

ب فاصو آن تقطیع شدد.
اصو ششم :زمانیهه آخرین سازهی ب فاصو یک عبار

شکو گرفت ر عبار

تدجه به پیچیدگی ادراهی ،برگشت به عقب ر سازمانبندی مجدد آن عبار

بسته شد ،با

پرهزینه ر سخت

است.
اصو هفتم :زمانی هه عبار
میشدد ر از حافظه هدتاه مد

بسته شدد ،به یک مرحمه پردازش نحدی (یا احتماالً معنایی) منتقو
پاک میشدد.

گارمن (همان )533-533 :معتقد است هه اصو پنجم به تدصیف پیچیدگی جم

همک

میهند ،اصو ششم این مزیت را برای تقطیعهننده دارد هه به جمد نگاه هند تا میزان شرایط
عدرل از صحت تقطیع را هاهش دهد ،ر اصو هفتم رابطهی میان در مرحمه پردازش زنجیری را
هنترل میهند.

1. A. Kimball
2. Computational Load
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فریرا ر هندرسدن )3333( 3به چگدنگی رهایی از تحمیوهای اشتباه مربدط به جم
هدچهباغی می پردازند .نگارندگان با الها گرفتن از مباحث ایشان بر این باررند هه جم
حاری تتابع اضافا  ،جم

هدچهباغیاند ر به سبب داشتن ابها در هنگا بدخدانی به قسمت
1

های مختمف زیر تقسیم میشدد :تحدیو اصمی  ،عبار
حالت بازگشت .6تدضیح دربارهی این اصط حا

5

4

3

ناخدشایند  ،نقطهی مکث  ،ترمیم ر

در بخش ( )4در هنگا تحمیو درک خداندن

آزمددنیها ارا ه میگردد تا بحث مممدستر شدد .برای نشان دادن چگدنگی تحمیو متن مدرد
بررسی از مدل هُر 1راسکدبر  )3333(3استفاده خداهد شد.
شایان ذهر است هه در خصدص تقطیع عبارا

ر جم

تدسط انسان ،برخی یافتههای

اساسی رجدد دارد هه به منظدر حفظ انسجا بیشتر مطالب در بخش ( )4بدانها اشاره خداهد
شد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر طرحی شبهآزمایشی از ندع پیشآزمدن ر پسآزمدن با یک گرره آزمددنی است.
جامعهی آماری شامو دانشجدیان درره دهتری رشتهی زبانشناسی در در دانشگاه از دانشگاههای
درلتی تهران است .حجم نمدنه را ده نفر از دانشجدیان دارطمب زن ر مرد تشکیو میدهند .در
این طرح ،درج هسرهی اضافه در صدر

ندشتاری بهعندان متغیر مستقو ر میزان سرعت

خداندن بهعندان متغیر رابسته در نظر گرفته شده است.
به منظدر اندازهگیری میزان سرعت ،یک جممهی مرهب ناهمپایه هه حاری تتابع اضافا
است از متن یک هتاب درسی فیزیک انتخاب شد ر هر آزمددنی آن را سه درر دریافت هرد ،تنها
با این تفار

هه در درر ارل ر در جممه بدرن درجِ هسرهی اضافه به آنها داده شد ر در درر

سد همان جممه را با درج هسرهی اضافه دریافت هردند.
الف) جممه بدرن درج هسرهی اضافه:
1. G.M. Henderson
2. Original Delivery
3. Reparandum
4. Suspension Point
5. Repair
6. Resumption
7. Mark G. Core
8. Lenhart K. Schubert
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اگر هاهشها ر افزایشها در امتداد یک سطح افقی هام ً نامنظم باشند ،عنصر چیدمان دیداری
مدرد نظر را میتدان تحت عندان " مدج سیندسی" دارای افت ر خیز شد

ندر ،تدصیف هرد.

ب) جممه با درج هسرهی اضافه:

اگر هاهشها ر افزایشها در امتدادِ یک سطحِ افقیِ هام ً نامنظم باشند ،عنصر چیدمانِ
دیداری مدرد نظر را میتدان تحتِ عندانِ " مدجِ سیندسی ِ" دارایِ افت ر خیزِ شد ِ ندر،
تدصیف هرد.
جممههای فدق در شرایط یکسان به آزمددنیها داده شدند ر هدف اندازهگیری میزان سرعت
خداندن با تدجه به متغیر هسرهی اضافه بدد .در محاسبهی سرعت ،نگارندگان تنها به مقایسه
خداندنِ هر یک از آزمددنیها در ررشهای مختمف پرداختهاند ر مقایسهی آزمددنیها را
ضررری ندانستند زیرا هدف تنها بررسی تأثیر درجِ هسرهی اضافه در هتابت برای خداندن یک
فرد است نه مقایسه میان افراد مختمف.
ابزار تحقیق شامو یک ضبط دیجیتال مخصدص خبرنگاران حرفهای است هه صدای
آزمددنیها بر رری آن ضبط میشدد ر نیز یک زمانسنج هه تدسط آن زمان صرفشده برای هر
آزمددنی اندازهگیری میشدد.
تجزيه و تحلیل دادهها
در این بخش نتایج آزمدنها بررسی میشدد .در این راستا به مقایسه زمانها میپردازیم ر
اخت ف زمان میان جممهای هه هسرهی اضافه از هتابت آن حذف شده است ر جممهی حاری
هسرهی اضافه را اندازهگیری میهنیم .سپس سرعت خداندن آزمددنیها را از طریق فرمدل نیدتن
بدست میآرریم .درنهایت به تحمیو آنها از لحاظ اصدل تقطیع میپردازیم.
برای تحمیو تقطیع در درک خداندن به گزینش قسمتهایی ازجممهی مدرد آزمدن میپردازیم
ر تقطیع را تنها در عبار

زیر بررسی میهنیم ،در این قسمت هفت هسرهی اضافه رجدد دارد

هه ده هممه را به هم رصو هردهاند.
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تحت عندان مدج سیندسی دارای افت ر خیز شد ندر تدصیف هرد.
تحمیو درک خداندن در سطح تقطیع :همانطدر هه در بخش ( )1اشاره شد ،یک عبار
اضافا

با تتابع

در هنگا بد یا ناررانخدانی به پنج قسمت مختمف تقسیم میشدد .در تقطیع عبار

مدرد بحث ،قسمتی هه به رنگ قرمز دیده میشدد تحدیو اصمی را نشان میدهد .این قسمت

قبو از نقطهای هه آزمددنی دچار لغزش میشدد ،قرار دارد .لغزش زمانی شررع میشدد هه
تحدیو اصمی دچار رقفه میشدد (در نقطهی مکث) .عبارتی همانند آآآ  3هه به رنگ بنفش نشان
داده میشدد در نقطهی مکث رخ میدهد .ترمیم هه به رنگ سبز نشان داده میشدد جایگزینی
است برای عباراتی در تحدیو اصمی هه ناخدشایند به نظر رسیدهاند .این عبارا

ناخدشایند با

خط زرد نشان داده شدهاند .ازسرگیری هه به رنگ بنفش نشاندار شده است ،نشاندهندهی
بازگشت به حالت ررانخدانی است ،مثال:
اینک تحمیو درک خداندن در در آزمددنی برای مثال ارا ه میگردد.
آزمددنی ( :)3دررِ ارل خداندن
زمان صرف شده 11 :ثانیه
عبار

تقطیعشده:

1. Edit Term
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آزمددنی ( :)3درر در خداندن
زمان صرف شده 31 :ثانیه
عبار

تقطیعشده:

آزمددنی ( :)3دررِ سد ِ خداندن
زمان صرف شده 31 :ثانیه
عبار

تقطیعشده:

تحتِ عندانِ مدجِ سیندسیِ دارایِ افت ر خیزِ شد ِ ندر تدصیف هرد.
محاسبهی سرعت :در هر شاخه از مکانیک میانگین تندی vیک جسم هه در حال پیمددن
مسافت dدر مد

زمان  tمیباشد بدسیمه فرمدل سادهی زیر بدست میآید.

v = d/t
تعداد راجهای مدجدد در جممهی مدرد بررسی  364راج است ،یعنی خداننده باید در حالت
استاندارد  364راج را بپیماید تا آن را به پایان برساند .از آنجاییهه زمان حاصو از هر درر
خداندن برای پیمددن این تعداد راج را اندازه گرفتهایم میتدانیم سرعت خداندن را نیز اندازه
بگیریم .باید در نظر داشت در ریرگدل ضررری (در مکث هه در ندشتار به صدر

ریرگدل

ظاهر میشدند) در جممه رجدد دارد هه هر هدا را با اغماض به اندازهی یک راج در نظر
میگیریم ر سرعت را با احتساب  366راج ر زمانهای صرفشده به صدر

زیر بدست می-

آرریم.
جدرل ( :)3تعیین سرعت آزمددنی (:)3

199

درر سد

درر در

درر ارل

ردیف

31

31

11

زمان :ثانیه

3666

361

1634

سرعت :راج بر ثانیه
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همانگدنه هه محاسبا

حاصو از تعیین سرعت خداندن نشان میدهد ،در درر سد خداندن،

هه تمامی هسرههای اضافه درج شدهاند ،سرعت خداندن به میزان  1تا  3راج در ثانیه باالتر می-
ررد .این افزایش بسیار چشمگیر است زیرا سرعت با درج هسرهی اضافه حدرداً در برابر شده
است.
آزمددنی ( :)1درر ارل خداندن
زمان صرف شده 51 :ثانیه
عبار

تقطیع شده:

آزمددنی ( :)1درر در خداندن
زمان صرف شده 11 :ثانیه
عبار

تقطیع شده:

آزمددنی ( :)1درر سد خداندن
زمان صرف شده 33 :ثانیه
تحتﹲ عندانﹲ مدج ﹲسیندسی ﹲدارای ﹲافت ر خیز ﹲشد

ﹲندر تدصیف

هرد
جدرل ( :)1تعیین سرعت آزمددنی ()1
درر سد

درر در

درر ارل

11

11

51

ردیف
زمان :ثانیه
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663

363

سرعت :راج بر ثانیه

حاصو از تعیین سرعت خداندن نشان میدهد ،در درر سد ِ خداندن

هه تمامی هسرههای اضافه درج شدهاند ،سرعت خداندن به میزان  5تا  4راج بر ثانیه باالتر می-
ررد .همانگدنه هه از آمار مدجدد مشخص است ،تأثیر این درج بسیار چشمگیر است زیرا
سرعت خداندن با درجِ هسره در جممهی ندشتاری حدرداً یک برابر ر نیم شده است .نتایج
حاصو از بررسی هشت آزمددنی دیگر نیز بر همین نکته صحه میگذارد .در ادامه جدارل مربدط
به آنها ارا ه میشدند.
جدرل ( :)5تعیین سرعت آزمددنی ()5
درر سد

درر در

درر ارل

13

13

51

163

363

3635

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)4تعیین سرعت آزمددنی ()4
درر سد

درر در

درر ارل

33

11

51

361

6634

363

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)3تعیین سرعت آزمددنی ()3
درر سد

درر در

درر ارل

31

16

55

3616

665

3615

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)6تعیین سرعت آزمددنی ()6

192

درر سد

درر در

درر ارل

19

16

31

8.73

6.38

5.35

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه
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جدرل ( :)1تعیین سرعت آزمددنی ()1
درر سد

درر در

درر ارل

20

25

34

8.3

6.64

4.88

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)3تعیین سرعت آزمددنی ()3
درر سد

درر در

درر ارل

31

28

55

3616

5.9

5.03

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)3تعیین سرعت آزمددن ()3
درر در

درر ارل

درر سد
16

16

30

10.3

6.38

5.53

7

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

جدرل ( :)31تعیین سرعت آزمددنی ()31
درر سد

درر در

درر ارل

31

24

30

3616

6.91

5.53

ردیف
زمان :ثانیه
سرعت :راج بر ثانیه

در بخش در مقاله اشاره شد هه برخی یافتههای اساسی در مدرد تقطیع در انسان رجدد
دارد .استدار

3

ر همکاران ( )1113معتقدند هه یکی از مدضدعا

بحثبرانگیز ،مدضدع

ساخت نظا درهی جممه است ر اینکه مدل تقطیع میبایست بتداند سه یافته را تدضیح بدهد،
مدرد قبدل عمد است .نخست اینکه تقطیعگر[1در اینجا خداننده] اط عاتی را پیگیری میهند
هه با ندع ساختار مرتبط باشد (سیدنبرگ 5ر مکدرنالد)3333(3؛ بدلند 1ر ب جت .))1113(5در
1. P. Stuart
2. Parser
3. M.S. Seidenberg
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آنکه ،برخی ارقا

تقطیعگر تحمیو نحدی ناصحیحی ازجممه ارا ه میدهد .بهعندان مثال ،در

جممهی زیر عمدماً مرد ترجیح میدهند Blairر  mediaرا بهعندان مفعدل فعو  spokeدر
نظر بگیرند.
Bush spoke to Blair and media reported the story.
این تحمیو با رررد به  reportedرها میشدد ،زیرا تقطیعگر میداند هه هر فعو باید یک
فاعو داشته باشد .در این شرایط ار جممه را رها نمیهند تا آن را از ابتدا بخداند ،بمکه شررع به
بازتحمیو ساختاری میهند .بازتحمیو ساختاری برخی ارقا

به درکهننده (خداننده) این امکان

را میدهد هه تفسیری را انجا دهد هه منجر به ساختار صحیح میشدد .سد  ،با رجدد اینکه
تقطیعگر قادر است از اصو ترمیم هدچهباغی 4استفاده هند ،با این حال برخی ریژگیهای یک
جممه میتداند پردازش را مشکوتر هند (هریستینسن 3ر همکاران .)1113 ،به عندان مثال ،هرچه
تقطیعگر زمان بیشتری را برای تحمیو نادرست صرف هند زمان بیشتری نیز الز است تا صدر
صحیح آن را احیا هند (فریرا ر هندرسن ()3333؛ بیمی 6ر فریرا (.))1115
حال به بحث دربارهی عبار

زیر میپردازیم:

 ...تحت عندان مدج سیندسی دارای افت ر خیز شد ندر تدصیف هرد.

آزمددنی عمدماً ترجیح میدهد طبق اصدل پنجم ر ششمِ تقطیع جممه را زرد ببندد .قب ً
(بخش  )1اشاره شد هه براساسِ اصو پنجم ،یک عبار

باید تا حد ممکن زرد بسته شدد

مگر اینکه گره بعدی ،بهعندان سازهی ب فاصو تقطیع شدد ر این اصو به تدصیف پیچیدگی
جم

همک میهند .همچنین ،براساس اصو ششم ،زمانیهه آخرین سازهی ب فاصو یک
1. M.C. Macdonald
2. J.E. Boland
3. A. Blodgett
4. Garden-Path Repair
5. K. Christianson
6. K.G.D. Bailey
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شکو گرفت ر عبار

بسته شد ،با تدجه به پیچیدگی ادراهی ،برگشت به عقب ر

سازمانبندی مجدد آن عبار

پرهزینه ر سخت است .در راقع ،این امر شرایط عدرل از

صحت تقطیع را هاهش میدهد .آزمددنی ت ش میهند جممه را ببندد ،بنابراین با برخدرد به
هممهی دارای انتظار رجدد حداقو هممه برای بستن گرره حرف اضافه دررنه را دارد اما با
برخدرد به عبار

شد

ندر تحمیو تما میشدد .زیرا ری میداند در این مکان به فعو نیاز

دارد .یک گررهِ اسمی جدید جایگاهی در این مکان ندارد مگر اینکه ادامهی گرره اسمی
بیشینه باشد .بنابراین ،با یک مکث ر ترمیم ،جممه را با هسرهی اضافه ادامه میدهد ر با فعو
تدصیف هرد جممه را میبندد .اما باز هم در این شرایط طبق اصو ششم ،ار جممه را رها
نمیهند تا آن را از ابتدا بخداند ،بمکه شررع به تحمیو ساختاری مجدد میهند.
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همانگدنه هه مشاهده میشدد در عباراتی مانند نمدنهی مدرد مطالعه،
به هنگا خداندن با مداجهه به مشک تی هه منجر به اخت ل در ررانخدانی میشدند ،مراحو
بازتحمیو ر ترمیم به مراحو پردازش خداندن اضافه میشدند ر همین امر مدجب هم شدن
سرعت خداندن ر درک مطمب میشدد.
در اینجا الز است به رابطهی بین عد درج هسرهی اضافه ر مسئمه ادراک در مرحمهی
تقطیع بپردازیم .مطالعا
خاص (مانند جم
تتابع اضافا

فددرر 3ر ایند )3333(1نشان میدهد هه خداننده در مدقعیت نحدی
هدچهباغی) مشک

بیشتری در ررانخدانی دارد .در مقالهی حاضر،

بهعندان یکی از این مدقعیتهای خاص در نظر گرفته شد هه خداننده را در

ررانخدانی دچار مشکو میهند :عد درجِ هسرهی اضافه خداننده را در مدقعیت انتخاب میان
ساختار ساده ر ساختار پیچیده قرار میدهد .در بسیاری از جم

هدچهباغی نیز تقطیعگر از
5

4

بین یک ساختار ساده ر ساختاری پیچیدهتر یکی را برمیگزیند (ه رک ر رازر  .)3333 ،طبق
اصو اقتصاد زبانی ،خداننده ساختار ساده را برمیگزیند ر زمانی هه از رخداد همزمان اط عا
ر ناررانخدانی بهره میبرد ،متدجه عد تطابق مشخصههای معنایی ر نحدی میشدد ر اشتباه

1. J.D. Fodor
2. A. Inoue
3. H.H. Clark
4. T. Wasow
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خدد را در انتخاب ساختار درمییابد ر از یک "آآآ " استفاده میهند تا مجدداً برنامهریزی هند ر
از گزینهی پیچیدهتر استفاده هند.
در ادامه نمددار درختی بخش دیگر جممهی مدرد بررسی ارا ه میگردد .انتخاب ساختار ساده
هه به تقطیع غمط میانجامد به شکو زیر است.

همانطدر هه م حظه میشدد ،گرره فعمی بیشینه به گرره بیشینهی قیدی ر گرره فعمی دررنه
تقطیع میشدد ر عبار

" هام ً منظم" در گرره فعمی دررنه درک میشدد .اما با درج هسرهی

اضافه ،جایگاهﹲ اصمیﹲ این عبار

به گررهﹲ بیشینهی قیدی تعمق میگیرد ر در آنجا درک

میشدد.
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یک هممه یا مجمدعهای از همما

هه بهطدر غمط تدلید ر سپس ترمیم میشدند میتدانند

مشک تی را برای درک ایجاد هنند ،چراهه خداننده در مدرد خطای خدد با هیچگدنه هشداری
رربرر نیست .رجدد عداممی چدن ندیسهها (نشانهای برای هسرهی اضافه) ر ع یم سجارندی
(ریرگدل) میتداند هشداری برای درک صحیح باشد.
نتیجهگیری
همانطدر هه در مقدمه اشاره شد ،خداندن فرایند پیچیدهای است هه با انطباق ندیسه ر راج آغاز
میشدد .عد تخصیص ندیسه برای راههی هدتاه ( ) eدر الفبای فارسی ،هه در عین حال نشانهی
هسرهی اضافه نیز هست ،مدجب ایجاد ابها ر بدخدانی در بسیاری از جم

هدچهباغی،

ازجممه آنهایی هه دارای تتابع اضافا

هستند ،میشدد .با تدجه به آزمدن انجا شده بر رری ده

آزمددنی ،در هنگا خداندن عبارا

دارای تتابع اضافا  ،میتدان در مدرد سرعت ر درک

خداندن آنها به نتایج زیر اشاره هرد.
همانگدنه هه در محاسبهی سرعت مشاهده شد ،سرعت خداندن در مداردی هه هسرهی
اضافه درج گردیده بدد از  363تا  1برابر حالتی هه متن فاقد این نشانه بدد افزایش یافته است .در
خصدص درک خداندن میتدان گفت در مداردی هه هسرهی اضافهی درج نگردیده بدد،
آزمددنی ابتدا به تدلید عباراتی میپرداخت هه از نظر نحدی سادهتر بددند .سپس با تدجه به
شاهدهای مدجدد ،ساختار نحدی را ترمیم میهرد .از آنجاییهه ار در مدرد خطای خدد با هیچ
هشداری رربرر نبدده ،تدلید این عبارا

ناخدشایند قاعدتاً مشک تی را در درک پدید آررده ر

سرعت آن را هاهش داده است .بنابراین ،همسد با نظر فریرا ر هندرسن ( )3333ر بیمی ر فریرا
( ،)1115میتدان گفت هه ناررانخدانی (هندخدانی ر بدخدانی) بر سرعت ر درک خداندن
جم

هدچباغی تأثیر میگذارد ر در این جم

سرعت خداندن با سرعت درک همسدست.

برخ ف نظر ابراهیم خدایار مبنی بر عد استفاده از نشانهی دیداری برای راهههای هدتاه
فارسی ،نگارندگان بر این باررند هه رجدد نشانهی دیداری برای هسرهی اضافه در زنجیرهی
خط فارسی به هنگامی هه تتابع اضافا

رجدد دارد ،ارالً به تناظر میان ندیسه ر راج همک

میهند ر بخشی از پیچیدگی الفبای فارسی را از بین میبرد .درما ،به خداننده هشدار میدهد.
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سدما ،از استفاده از مکث ر اضافه شدن مراحو پردازشی اضافی (بازتحمیو ر ترمیم) در خداندن
جمدگیری میهند ر سرعت خداندن ر بازده درک را افزایش میدهد .چهارما ،به تقطیع صحیح
همک ر بافت معنادار ایجاد میهند .پنجما ،همسد با نظر باطنی ( )3565ر ایرانی (،)3533
ازجممه رفع ابها میهند ر مدجب انتخاب خدانش صحیح میگردد ،ر از بدخدانی ر
ناررانخدانی جمدگیری میهند.
شایان ذهر است در نگارش عباراتی هه از الگدهای "مضاف  +مضافالیه" ر "مدصدف +
صفت" پیرری میهنند ر بسیار پربسامد هستند ،نیازی به درج هسرهی اضافه نیست زیرا با تدجه
به نظر بیدر ( ،)3311میتدان گفت هه طرحدارههای مربدط به آنها از طرحدارههای اصمی در
زبان فارسی است هه بسیار مدرد نیاز است ر در ردههای باالی سمسمهمراتب طرحدارهای قرار
میگیرد.
رجدد قاندن نگارشی خاص هه نشان دهد در تتابعِ اضافا

هسرههای اضافه به چه ترتیبی

باید درج شدند به درک خداندن به میزان چشمگیری همک خداهد هرد .همچنین ،در خصدص
چگدنگی هتابت هسرهی اضافه ،همسد با نظر ایرانی ( )3533ر سمیعی (گی نی)(،)3535
نگارندگان معتقد به نگارش "ی" میانجی به صدر

هامو ر نه به صدر

"یا"ی ابتر ،در حالت

اضافه ر همایی با "ها"ی غیرممفدظ هستند.
تحقیق حاضر دارای محدردیتهایی بدده است .ازجممه اینکه حجم نمدنه هم ر متن مدرد
بررسی بسیار هدچک است .همچنین ،نمدنهها تنها با تدجه به سطح تحصیمی در سطح همگن
قرار دارند ر از متغیرهای دیگر صرفنظر شده است .بنابراین ،نتایج تحقیق قابوتعمیم به
جامعهی دانشآمدزان ر دانشجدیان سطدح دیگر نیست ر الز است تحقیقاتی با ررش آزمایشی
در سطدح مختمف تحصیمی انجا پذیرد .اما یک نکته مسمم است ر آن اینکه جم
تتابع اضافا

حاری

همانگدنه هه باطنی ( )3531ر صادقی ر ارژنگ ( )3533اشاره نمددهاند،

ازساختهای تد در تد تشکیو شدهاند ر درک آنها شامو فرایندهای پیچیدهتری است .ع ره بر
این ،گارمن ( )533:3331نیز بر این عقیده است هه هنگا خداندن جم
زیادی بر حافظهی خداننده رارد میشدد .بنابراین ،الز است این ندع جم

چندین هممهای فشار
در متدن درسی

دبیرستانی ر دانشگاهی ر برخی متدن دیگر ،مانند متدن حقدقی ،تا آنجا هه ممکن است به
جم

سادهتر ر فاقد ابها تبدیو گردند.
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کتابنامه
استاجی ،اعظم ر جهانگیری ،نادر (" ،)3533منشا هسرهی اضافه در زبان فارسوی ".مجموهی مطالعوا ر
پژرهشهای دانشکدهی ادبیا

ر عمد انسانی ،دانشگاه اصفهان ،ش .33-63 ،41

استاینبرگ ،دنی د ،)3531( .درآمدی بر ررانشناسی زبان .ترجمه ارس ن گمفا  ،تهران :سمت.
استرنبرگ ،رابر

جی ،)3536( .ررانشناسی شناختی (جمد در ) ،ترجمه ی مریم رفایی .تهران :انتشارا

دانشگاه تربیت مدرس.
ایرانی ،محمد (" ،)3533ضبط ارجح "ی" میانجی در حالت اضوافه ر هموایی بوا "هوا"ی غیرممفودظ".

مجمهی فندن ادبی دانشکدهی ادبیا

ر عمد انسانی ،دانشگاه اصفهان .س  ،1ش (3پیواپی-65 ،)1

.33

باطنی ،محمدرضا ( ،)3565نگاهی تازه به دستدر زبان .تهران :آگاه.
باطنی ،محمدرضا ( ،)3531/3543تدصیف ساختمان دستدری زبوان فارسوی (چوا

چهواردهم) .تهوران:

امیرهبیر.
بیجنخان ،محمدد ( " ،)3531هسره ی اضافه از دیدگاه معنایی" جشننامه دهتر عمی اشرف صوادقی ،بوه
هدشش امید طبیبزاده .همدان :دانشگاه بدعمیسینا.113-133 ،
بیجنخان ،محمدد ( ،)3531امکانسنجی برای تجزیه ر تحمیو هسرهی اضافه در زبوان فارسوی بوا ررش
انطباق الگد .تهران :پژرهشگاه فرهنگ ،هنر ر ارتباطا .
دهخدا ،عمیاهبر ( ،)3511لغتنامه ،جمد پانزدهم .تهران :مدسسه انتشارا

ر چا

دانشگاه تهران.

رینر ،هیث ر پدالچک ،الکساندر ( ،)3531ررانشناسی خداندن .ترجمهی مجدالدین هیدانی .تهران :مرهز
نشر دانشگاهی.
سمیعی (گی نی) ،احمد ( ،)3535نگارش ر ریرایش .تهران :سمت.
فرهنگستان زبان ر ادب فارسی ( ،)3533دستدر خط فارسی (چا

پنجم) .تهران.

قیسرازی ،شمس ( ،)3515المعجم فی معاییر اشعار العجم .به هدشش سیررس شمیسا .تهران :انتشارا
فردرس.
صادقی ،عمیاشرف (" ،)3563التقای مصد ها ر مسئمهء صامتهای میانجی ".مجمهی زبانشناسی ،س،5
ش.11-5 ،1
صادقی ،عمیاشرف ر ارژنگ ،غ مرضا ( ،)3533دستدر (سوال در آمودزش متدسوطه) .تهوران :سوازمان
هتابهای درسی.
119

3535  زمستان، سال نهم،53  شماره،برنامهدرسی

فصمنامه مطالعا

: تهران. دستدر مختصر تاریخی زبان فارسی،)3531(  خسرر،فرشیدررد
.زرار
. امیرهبیر: تهران.ارل
.بابک

 انتشارا: تهران.) چهار

انتشارا

 چا، فرهنگ فارسی،)3541(  محمد،معین

 دستدر زبان فارسی (چا،)3565(  پرریز،ناتوخانمری

. نشر ند: تهران.  جمد سد، تاریخ زبان فارسی،)3566(  پرریز،ناتوخانمری
Adams, M.J. (1999), ''Reading'', In R.A. Wilson & F.C. Keil (Eds.), The MIT
encyclopedia of the cognitive sciences (PP. 705- 707). Cambridge, MIT:
MIT Press
Adams, M.J. , Treiman, R. & Pressley, M. (1997), "Reading, writing and
literacy. ''In I. Sigel & A. Renninger (Eds.), Handbook of child Psychology
(5th ed., Vol. 4). Child Psychology in practice (pp. 275- 357). NY: Wiley.
Bailey, K.G.D. & Ferreira, F. (2003), "Disfluencies affect the parsing of
garden-path sentences. Journal of Memory and Language 49: 183–200.
Bever, T.G. (1970), " The cognitive basis for linguistic structures.'' In J.R.
Hayes (ed.) Cognition and the development of language. NY: Wiley.
Boland, J.E. & Blodgett, A. (2001), "Understanding the constraints on
syntactic generation: lexical bias and discourse congruency effects on
eye movements. " Journal of Memory and Language 45: 391–411.
Christianson, K. et al. (2001). "Thematic roles assigned along the garden path
linger." Cognitive Psychology 42: 368–407.
Clark, H.H. and Wasow, T. (1998), "Repeating words in spontaneous speech."
Cognitive Psychology 37: 201–242.
Core, Mark G. & Schubert, Lenhart K. (1999 )," A syntactic framework for
speech repairs and other distruptions. " In Proceedings of the 37th Annual
Meeting Association for Computational Linguistics. (pp. 413-420).
Department of Computer Sciences, University of Rochester.
Ferreira, F. & Henderson, J.M. (1999), "Recovery from misanalyses of
garden-path sentences." Journal of Memory and Language 31: 725–745.
Field, J. (2003 ), Psycholinguistics: A resource book for students. London &
NY: Routledge.
Fodor, J.D. & Inoue, A. (1998), "Attach anyway." In Fodor, J.D. and Ferreira,
F.(eds.), Reanalysis in Sentence Processing.(pp. 101–141), Kluwer.
Garman, M. (1990). Psycholinguistics. Cambridge: Cambridge University
Press.
Goodman, K.S.(1967), "Reading: A psychological guessing game." Journal
of the Reading Specialist 6: 126-135.
111

تأثیر درج هسرهی اضافه بر سرعت ر درک خداندن متدن فارسی

Goodman, K. S. (1970). "Reading: A psychological guessing game." In H.
Singer and R.B. Ruddell (eds.), Theoretical models and processes of
reading. Newark, DE: International Reading Association.
Grishman, R.(1986), Computational linguistics: An introduction. Cambridge:
Cambridge University Press.
Hudson, G. (2000), Essential introductory linguistics. UK: Blackwell
Publishers Ltd.
Just, M. & Carpenter, P.A. (1987), The Psychology of reading and language
comprehension. Boston: Allyn and Bacon.
Kimball, J.(1973), "Seven principles of surface structure parsing in natural
language. " Cognition 2: 15-47.
Lau, E. & Ferreira, F.(2005), Lingering effects of disfluent material on
comprehension of garden-path sentences. Language and Cognitive
Processes 20: 633-666.
MacKay, D.G.(1966), "To end ambiguous sentences." Perception and
Psychophysics 1: 426-36.
Omanson, R.C.(1985), "Knowing words and understanding texts."In T.H.
Carr(ed.) The development of reading skills. San Francisco: Jossey-bass.
Perfetti, C.A.(1985), Reading ability . NY: Oxford University Press.
Rumelhart, D. E. (1977). "Toward an interactive model of reading. " In S.
Dornic (ed.), Attention and performance VI. Hillside, NJ: Erlbaum.
Rumelhart, D.E. & McClelland, J.L. (1981), '' Interactive processing through
spreading activation,'' In A.M. Lesgold & C.A. Perfetti (Eds.), Interactive
processes in reading (pp. 37- 60). Hillsdale, NY: Erlbaum.
Rumelhart, D.E. & McClelland, J.L. (1982), " An Interactive activation model
of context effective in letter perception: Part 2. The contextual
enhancement effect and some tests and extension of the model.''
Psychological Review 89: 60- 94.
Seidenberg, M.S. and MacDonald, M.C. (1999), "A probabilistic constraints
approach to language acquisition and processing. " Cognitive Sciences
23: 569–588
Stuart, P. et al. (2001), " The preservation of structure in language
comprehension: Is reanalysis the last resort? " Journal of Memory and
Language 45: 283–307.
http://isna.ir/fa/news/92011703416/
http://zaban-va-adabiate-farsi.persianblog.ir
http://www.turkiran.com/dr.batani.htm.

112

