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Abstract  
This study attempted to answer the following questions: "Which constructions 

in Persian correspond to the conventional definition of sentences with the 

garden path effect? Moreover, based on the ideas of sentence processing, how 

these constructions can be classified in Persian?” Firstly, this paper described 

garden path sentences in English and introduced theoretical concepts and 

patterns related to sentence processing. After the examination of ambiguity 

and more particularly structural ambiguity, it was concluded that the Persian 

language has structures that match the English definition of the garden path 

sentences. Furthermore, structural ambiguity can also be considered as a type 

of sentence with the garden path effect. On the whole, Persian garden path 

sentences can be divided into two types: those with one correct grammatical 

reading and those with more than one reading due to syntactic or semantic 

reasons. Using the ideas from the field of sentence processing, it appears that 

the effective factors causing the garden path effect in Persian sentences are 

similar to those that yield this effect in English sentences. Finally, we argued 

for the importance of speech prosody and punctuation to eliminate ambiguities 

from written sentences.  

Keywords: Syntactic processing, Garden path sentences, Ambiguity, 

Punctuation marks, Prosody. 

                                                            
 Corresponding Author: joodi_n@atu.ac.ir 

How to Cite: Joodi, N. (2022). Classes of Sentences with Garden-Path Effect in 

Persian: Reasons and Arguments. Language Science, 9 (15), 95-122. Doi: 

10.22054/ls.2019.42628.1227 

http://orcid.org/0000-0001-9746-5450


 ---------علم زبان  --

 522-91، 5045 تابستان و بهار ،51 شماره ،9 دوره

ls.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ls.2019.42628.1227 

 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

82/
50/

89
31

 
  

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
ت

59/
52/

89
31

 
 

00
01

-
02

09
 

IS
SN

:
 

 
00

08
-

00
91

eI
SS

N
: 

 

 آن بروز دالیل و فارسي در باغي مسير اثر با جمالت انواع

 ایران تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه شناسی،زبان رشته دکتری دانشجوی   نیره جودی
  

 چکیده
وم ها در زبان فارسي بر تعریب مرسها پاسخ دهد که کدام ساخوپژوهش حاضر کوشيده اسو به این پرسش

توان هاي مربوط به پردازش جمالت، چگونه ميبا توجه به انگاره اند واري منطبقجمالت با ا ر مسير ب
ر انگليسي د دسو داد. نخسو، اصطالو جمالت مسير باريها در فارسي بهبندي مناسبي براي این ساخودسته

اي هو همچنين مفاهيم نظري و الگوهاي مربوط به پردازش جمالت معرفي شدند. سپس، با بررسي نمونه
ویژه ابهام ساختاري، مشخص شد زبان فارسي شده بر روي ابهام و بههاي انجامفارسي مطرو در پژوهش

هایي دارد که با تعریب جمالت مسير باري در انگليسي منطبق هستند. همچنين، مشخص شد که ابهام ساخو
سيم توان به دو دسته تقرا مي اي از جمالت با ا ر مسير باري دانسو و این جمالتتوان گونهساختاري را مي

نش از یک خوادالیل نحوي و معنایي بيش هایي که بههایي با یک خوانش دستوري و ساخوکرد: ساخو
رسد عوامل مؤ ر در بروز ا ر مسير هاي مطرو در زمينة پردازش جمالت، به نظر ميدارند. با توجه به انگاره

ر نقش هاي زبان انگليسي باشند. در انتها، بروز این ا ر در ساخوباري درجمالت فارسي تقریباً شبيه عوامل ب
د شده کننده تأکينواي گفتار در حالو شنيداري و نکات سجاوندي در نوشتار، در رفع ا ر جمالت گمراه

 اسو.

 .های سجاوندی، نوای گفتارپردازش نحوی، جمالت مسیر باغی، ابهام، نشانه ها:کلیدواژه
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   مقدمه. 5

هاي نحوي یک جمله بر سرعو و ة پردازش نحوي و تأ ير ميزان پيچيدگي ساخومسأل
با ا ر جمالت اسو. شناسان بودههاي زبانموضوع بررسي دقو پردازش دستوري همواره

دليل ، بهبيان دیگرهاي ساختاري یا معنایي هستند. بهبا پيچيدگي هایيساخو 1سير باريم
ر دیا شنونده خواننده هاي شنيداري، ي آوایي در صورتبرخي عوامل نحوي، معنایي و حت

کاهش  هاشود و سرعو پردازش و درک آنرو ميبا دشواري روبه هااین ساخوپردازش 
 ةدهد که در ادامميرا شکل  ياينحویابد. در این جمالت خواننده ابتدا ساخو مي

ادرسو ن يِ ابتدایيدساختاربن نیا که شودميمشخص  ياسازه کيخواندن جمله و تفک
از آن جهو اهميو  بررسي ا ر مسير باري دارد. ازين یيو معنا ينحو لياسو و به بازتحل

شود. بنابراین، تبيين و دارد که این ا ر سبب دشواري در خواندن و درک جمالت مي
 ساز جلوگيري از این ا ر خواهد بود. آشنایي با سازوکار بروز آن زمينه

، آن دسته از 1770تا  1700هاي بين در سال 2رش دستور گشتاريبا معرفي و گست  
ند. شداند دشوارتر قلمداد ميهاي نحوي که در روند اشتقاق خود دچار تغيير شدهساخو

اسو. براي نمونه، یکي از این تغييرات ساختاري  1این دیدگاه خود بخشي از نظریة اشتقاق
نطقي اسو. در این دیدگاه پردازش اشتقاق جملة مجهول از صورت زیرساختي یا م

جمالت مجهول از معلوم دشوارتر اسو و به تالش ادراکي بيشتري نياز دارد، چون صورت 
گيرد. همچنين، تحليل آن دسته از مجهول از ساخو زیرساختي معلوم خود فاصله مي

ها ضمير موصولي، مفعول فعل درونه اسو دشوارتر از آن که در آن بندهاي موصولي
کند. با این حال، با توجه به ها این ضمير نقش فاعلي را ایفا مياي اسو که در آنستهد

، باید در نظر داشو که گویشور استفادۀ آگاهانه از گشتارها را براي 5یافتهمطالعات صورت
ها به کارگيري گشتارها در تبدیل جملهبرد. اگرچه بهپردازش زبان خودکار به کار نمي

طور ارندۀ نوعي فعاليو رهني اسو، اما ماهيو آن فعاليو رهني که بهیکدیگر دربرد
دهد، متفاوت اسو. در هنگام درک جمالت، ها روي ميمعمول در جریان درک جمله

                                                            
1. garden path sentences 

2. Transformational Grammar 

3. Derivational Theory 

 .( رجوع شود207: 1175براي آشنایي با این بازنگري به دبيرمقدم ). بعدي چامسکي این تصور تعدیل شد . در آ ار5
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شوند، بلکه این جمالت دائماً در حال داشته نميها به شکل اصلي خود در رهن نگاهآن
 (.Warren, 2013پردازش هستند )

 ة حاضر این اسو که به دو پرسش زیر پاسخ دهد:هدف اصلي نگاشت
هایي منطبق بر تعریب مرسوم از جمالت با ا ر مسير باري الب( آیا زبان فارسي ساخو

 دارد؛
براي  بندي مناسبيهاي مربوط به پردازش جمالت دستهتوان با توجه به انگارهب( آیا مي

 دسو داد.هاي زباني مبهم در فارسي بهصورت
هاي ها، نگارنده بر آن اسو تا راهکارر دستيابي به پاسخي براي این پرسشدر مسي  

شده دربارۀ پردازش هاي انجامپردازش جمله را معرفي کند. سپس، با توجه به پژوهش
هاي مبهم فارسي به بررسي جمالت مسير باري نحوي جمالت، قضاوت دستوري و ساخو

ي که در هایاز آنها به دسو دهد. بخشي از نمونهبندي مناسبي در این زبان بپردازد و دسته
شين در هاي پياند که در پژوهششوند از ميان جمالتي انتخاب شدهاین نگاشته بررسي مي

ارنده هایي هستند که نگاند و بخش دیگر مثالهاي مبهم فارسي مطرو شدهرابطه با ساخو
 آنها را براي روشن شدن بحث مناسب یافته اسو.

تي و با شناخهاي عصبهاي آتي با استفاده از تکنيکجه اسو که در پژوهششایان تو
ي توان با اطمينان و دقو بيشتري از چگونگفرد هر زبان، ميهاي منحصربهتوجه به ویژگي

زبان اطالعاتي کسب کرد. همچنين، بررسي دقيق و بروز این ا ر در مغز گویشوران فارسي
ري هاي رفتاه کاما، در بروز این ا ر با کمک آزمایشویژعلمي نقش عالئم سجاوندي به

  آموزان باشد.تواند در مباحث آموزش زبان فارسي راهگشاي مدرسان و زبانمي

 . پیشینه پژوهش2
ي و شناسمطالعة چگونگي پردازش جمالت با توجه به ماهيو آن، بيشتر در حوزۀ روان

ي نيز هاي زبانچند نظریهاسو، هرهشناسي زبان مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتعصب
 اند. عمدتاً بر پایة شرو و تبيين ساختار دروني جمالت شکل گرفته

هایي مبني بر چگونگي فرایند پردازش شناسي زبان فرضيهپژوهشگران حوزۀ روان
توان به فرضية پردازش مبتني بر اند. از این ميان ميها و جمالت زبان مطرو کردهساخو
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اشاره کرد. فرضية پردازش مبتني بر بند به فرضية اشتقاق  2اختاربندي بر پایة بندو س 1بند
هاي نحوي ارتباط دارد و بر اساس آن، بند واحد اصلي تحليل و درک در مبحث پيچيدگي

شود. فرضية پردازش مبتني بر بند صورت خاصي از پردازش زبان در نظر گرفته مي
بين فرضية  (1987) 5وارن و مارسلن ل ویلسوناسو. پژوهشگراني مانند  1بخشبخش

ني بر اند. در فرضية پردازش مبتو ساختاربندي بر پایة بند تمایز قائل 5پردازش مبتني بر بند
بر  که ساختاربنديگيرد. این در حالي اسوبند، فرایند پردازش در مرز بندها صورت مي

دراک اي خاص از اهندۀ آن در مرحلهددهد تقطيع زبان به بندهاي تشکيلپایة بند نشان مي
هاي گيرد. نتایج پژوهشدهد، اما پردازش آن در تمام طول بند صورت ميرخ مي

این، رها. بنابشود و نه در مرز بنددهند که پردازش در درون بند انجام ميگوناگون نشان مي
ن صورت شدن آصورت انباشتي و همزمان با شنيدهتوان نتيجه گرفو پردازش جمله بهمي
گرفته بر هاي صورتاي خاص. پژوهشگيرد، نه پس از پایان مرز نحوي و در مرحلهمي

روي چگونگي پردازش نحوي جمالت و عوامل تأ يرگذار بر آن به مواردي کاربردي نيز 
شامل  گرهاي صریح نحوياند که نشانها  ابو کردهاند. براي مثال، این پژوهشدسو یافته

ي اشاره هاگرهاي صریح نحوي مانند ضمایر و صفوهاي تصریفي، توصيبیانهها، پاواژه
ها هاي استواري براي پردازش جملهگاهتوانند تکيهو حروف ربط )همپایه و ناهمپایه( مي

 ;Morgan, Meier & Newport, 1987هاي پيچيده قلمداد شوند )ویژه ساخوبه

Valian & Coulson, 1988; Warren, 2013 .) 
جفو  58هاي زبان آلماني )( با استفاده از داده1999) 0استنهوور، آلتر و فردریچي 

 7و سي. پي. اس. 0008، پي 5007هاي انجملة مرکب شامل بند موصولي( و با بررسي مؤلفه
ارتباط بين نواي گفتار و پردازش نحوي را تبيين کردند. آنها براي انجام این پژوهش، 

ابسته شدۀ وهاي  بوشنيداري )سه آزمایش( طراحي کردند و سيگنالهاي آزمایشي با داده

                                                            
1. clausal processing hypothesis 

2. clausal structuring 

3. chunking 

4. Warren, P., & MarslenـWilson, W. 

5. clausal processing hypothesis 

6. Steinhauer, K., Alter, K., & Friederici, A. D. 

7. N400  

8. P600  

9. closure positive shift (CPS) 
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اند. فرضية این پژوهش آن بود که آزمودني را تحليل و بررسي کرده 50به رویداد از مغز 
توانند سبب رفع ابهام دستوري جمله شوند و از بروز هاي نوایي )زبرزنجيري( ميویژگي

ناختي شهاي عصبساز پژوهشن پژوهش زمينها ر جمالت مسير باري جلوگيري کنند. ای
نامة استنهوور در ( )برگرفته از پایان2001) فردریچي و استنهووربعدي شد. در این زمينه، 

بر ا ر مرزهاي نوایي، به مطالعة نقش عالئم سجاوندي )کاما( ( عالوه1مؤسسة مکس پالنک
 ها را درهاي فردي آزمودنيتل که تفاو هاي رفتارياند و با طراحي آزموننيز پرداخته

شناختي و  بو هاي عصبدهند ل همراه با آزمایشکاربرد عالئم سجاوندي نشان مي
 اند.دقو این موضوع را بررسي کردههاي مغزي بهسيگنال

هاي زبان فارسي را شده برروي مسألة ابهام در ساخوهاي انجاممختصري از پژوهش 
 توان به شرو زیر بيان کرد:مي

 اسد سنگابياسو. هاي مبهم را از دیدگاه ادبيات بررسي کرده( ساخو1170شيري )
هاي اطالعي در زبان فارسي را مشخص کرده و ( ارتباط آهنگ گفتار و ساخو1172)

توان جمالت هایي به دسو داده که صورت نوشتاري آنها را مينمونه( 8ل7: 1171روله )
هاي ویژگينشي دانسو. وي در پژوهش خود با ا ر مسير باري و از نوع دو خوا

( به 222ل220و  211: 1175. صفوي )مرزهاي نحوي را بررسي کرده اسو 2شناختيصوت
هاي نوشتاري، گفتاري و نوشتاري ل گفتاري بندي انواع ابهام معنایي در صورتدسته

یک از  رزدایي هاسو. رویکرد وي بيشتر معنایي اسو و بر نقش بافو در ابهامپرداخته
ليل دکند: ابهام بهبندي ميگونه دسته( انواع ابهام را این1175ها توجه دارد. صفوي )نمونه

گانه، ابهام در گفتار، ابهام در نوشتار، ابهام در گفتار و نوشتار، ابهام گروهي و داللو چند
اربرد کدالیلي مانند حذف، عدم تشخيص مرجع ضمير و ابهام ساختاري. ابهام ساختاري به

بندي، صفوي پدیدۀ داللو چندگانه را دهد. در این دستهنابجاي کاما یا مکث روي مي
هام را کند و سطوو تحليل اباسو. وي نقش بافو را تبيين ميبندي کردهمعرفي و طبقه

رسد ابهام گروهي و کند. به نظر ميواژگاني و نحوي )گروهي و ساختاري( قلمداد مي
 ( را بتوان نوعي ساخو با ا ر مسير باري دانسو.1175توسط صفوي )شده ساختاري معرفي

                                                            
1. Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences 

2. acoustic 
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هايِ توليدي و درکي )شنيداري( به کارگيري آزمایشبا به( 18ل22: 1175صادقي ) 
زي پژوهش در اسو.زدایي از عبارات مبهم فارسي پرداخته بررسي نقش تکيه در ابهام

 هاي نحوي معاصر دانسو. یهتوان پژوهشي مبتني بر نظر( را مي258ل255: 1170)
توان پژوهشي تطبيقي در حوزۀ آموزش ( را مي2008) 1مفردپژوهش معرفو و عرب  

 51و آزمایش بر روي  2.کوشد با استفاده از تکنيک آر. اس. وي. پيزبان دانسو. وي مي

 دسو دهد که قضاوت دستوريپاسخي براي این پرسش به ،زبانيفارسکنندۀ شرکو
 به با جمالت مسيرباري زبان انگليسيمبهم مشاهاي ساخوها در رویارویي با نزبافارسي

مسير باري در برخي از  ا ردهد در زبان فارسي چگونه اسو. نتایج این پژوهش نشان مي
. دارد ريتأ مسير باري  زدا در پردازشواژۀ ابهام گاهیجاو  شودمي مشاهدهها ساخو

نقشي اساسي دارد. به در درک جمله  «را»ي زداابهام ژۀواساخو مبهم با  ةفاصل همچنين،
در زمان واکنش به جمالت مبهم کوتاه/بلند و جمالت  این مسأله گرچهاین صورت که ا

ت جمال از هايقضاوت درسو آزمودن کرد، اما برایجاد نمي يريمبهم تفاوت چشمگرير
را  جینتا. این مشاهده نشد ياابهام رابطه زانيطول جمله و م . در این پژوهش بينمؤ ر بود

دادند  حيپژوهش ترج نیدر ا هاي: آزمودنتوجيه کرد يانیپا پيونداصل  با توجه به توانمي
 ليتشک دیجدگره  کی نکهینه ا ،که باز اسو پيوند دهند ايرا به گره يورود يهاواژه

 با دو خوانش دستوريتوان جمالتي اند را ميهایي که در این مقاله معرفي شده. نمونهدهند
احتمالي در نظر گرفو و در همة این جمالت استفاده از کسرۀ اضافه یا کاما در نوشتار به 

هاي ( در ارائة مثال2008مفرد )ها انجاميده اسو. معرفو و عربزدایي کامل از نمونهابهام
ات عشناختي ل که شامل اطالهاي زبانفارسي و در چارچوب توضيحات رایج در پژوهش

اند. ندادهل محل رویداد کسرۀ اضافه را نشان  1شوندآوایي، دستوري و ترجمة هر مثال مي
شده در تنها نمونة مطرو« ترین شهر ناميدشهردار تهران بزرگ و پرترافيک را آلوده»جملة 

توان آن را با یک خوانش دستوري دانسو. این نمونه براي بررسي این پژوهش اسو که مي
شده با توجه به اصل پيوند پایاني به کار گرفته« را»زدايِ خو مبهم و واژۀ ابهامفاصلة سا

 اسو.

                                                            
1. Marefat,H., & Arabmofrad, A. 

2. RSVP: Rapid Serial Visual Processing 

3. gloss: )چم )واژۀ مصوب فرهنگستان 
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 . مفاهیم و چهارچوب نظری3
 هاي مربوط به پردازششوند. سپس، انگارهدر این بخش ابتدا مفاهيم بنيادي مطرو مي

 گردند.جمالت مبهم معرفي مي

 کننده یا مسیر باغي . جمالت گمراه5ـ3
را شکل  ينحو يخواننده در پردازش آنها ساختاند که سير باري جمالتيجمالت م

 يِساختاربند نیشود اميمشخص  ي،اسازه کيخواندن جمله و تفک ةدر ادام دهد، امامي
در این تعریب باید دو  .اسو ازين یيو معنا ينحو 1لينادرسو اسو و به بازتحل ابتدایي

 ن شوند:اي و بازتحليل روشمفهوم تفکيک سازه
اي یا تحليل نحوي فرایندي اسو که طي آن مغز : تفکيک سازه2ايتفکيک )تقطيع( سازه 

بندي مراتبي صورتصورت پایگاني یا سلسلهکلمات ورودي را بر اساس دستور زبان به
 کند.مي
تحليل: بعد از دریافو نادرسو بودن تحليل، بازتحليل بعديِ ساخو ابتدایي روي باز
 دهد.مي
 نة انگليسي زیر نمونة کالسيک و پرکاربرد مفهوم جمالت با ا ر مسير باري اسو:نمو

(1) 
The horse raced past the barn fell. 

  raceو آن را صورت گذشتة رديگيدر نظر م يرا فعل اصل raced خواننده در ابتدا
ساز گرفته مشکلورتمفهوم این واژه براي تعبير ص fell  رو شدن بااما با روبه کند،تعبير مي

 رديگمي هجينت . به این ترتيب، ويکند ليکه جمله را بازتحل شوديمجبور م شده و شخص
 (1. جملة )اسو رويبند پ ميمفعول مستق horseو  اسو يمفعول يجه وصفو  racedکه

 ( را در خود داشته باشد:5و  5، 1، 2تعابير) نداتويم

(2) 
The horse that was raced past the barn fell 

                                                            
1. reanalysis 

2. parsing     
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 و.کدام اسب مورد نظر اس نکهیا ۀدربار يحيوضت

(1) 
The horse raced in the barn fell 

 ناگذرا ۀشده با فعل بالقوکوتاه يموصول يهابند

(5) 
The horse that was raced in the barn fell  

                 کامل بدون حذف يموصول دبن

(5                  )                                                                      
The horse frightened in the barn fell 

 :اسو رهيزنج نیا و انتظارِ یيابهام ابتدا ليدل رامبهم گذرير لفع

agent – action – patient. 

 ای از مسیرباغي در زبان انگلیسي. نمونه5شکل 
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 دربارة ساختار و پردازش جمالت دارای ابهامهای مطرح انگاره .2ـ3

اي از جمالت صورت زنجيرهداد را بههاي درونسازي در رهن انسان واژهدستگاه جمله
کند. در این انگاره جمالت بر اساس ساخو نحوي و بر طبق اصول خاصي بندي ميبسته

 نحوي یا یکشوند: در آراز، هدف از این تقطيع ساخو یک درخو تجزیه و تحليل مي
ها یکي پس از دیگري صورت کارگيري واژهنمودار ساخو گروهي اسو که با به

هاي شود، درسو برخالف مدلگيرد. در هر تقطيع تنها یک درخو نحوي ساخته ميمي
زمان شکل طور همپردازش موازي که چند نمودار درختي یا چند تعبير مختلب را به

دهد ترین ساخو نحوي ممکن را به دسو ميتقطيع ساده دهند. در پایان، این دستگاهمي
 کوشد تا تمامي عناصر وارد نمودار شوند و نقطة اتصال داشته باشند.و مي
دو شيوۀ تقطيع هستند. منظور از اتصال پایاني این اسو  2و پيوند کمينه 1اتصال پایاني   

متصل شوند. پيوند  که عناصر در صورت امکان به آخرین بند گروهيِ در حال پردازش
تعداد  ترینکمينه نيز به این معنا اسو که در اتصال عناصر به نمودار درحال ساخو، کم

ها جمله ساختيشوند که منطبق بر قواعد خوشاي به کار گرفته ميگونهها بهممکن گره
(. با توجه به آنچه دربارۀ شيوۀ تقطيع ساخو Warren, 2013در زبان موردنظر باشند )

ب ترتيطور انباشتي و بهها را به)خواننده/شنونده( واژه 1ها رکر شد، پردازشگرحوي جملهن
کند. این اتصالِ ترتيبي مستلزم دانستن مقولة ها، به نمودار متصل ميرویارویي با آن

هایي وجود دارند که بيشتر از یک ها واژههاسو، این در حالي اسو که در تمام زبانواژه
 (.Warren, 2013) شونددارند و به این دليل مبهم تلقي مي مقولة نحوي

توان به ابهام در اتصال بند موصولي اشاره کرد. هاي ساختاري ميترین ابهاماز شایع    
دهد که بيش از یک گروه اسمي در یک جمله وجود داشته باشند این ابهام زماني رخ مي

وصولي فراهم شود. نتایج مختلب در و امکان توصيب هر یک از آنها توسط یک بند م
توان با قائل شدن به دو اصل توجيه هاي داراي دو یا سه گروه اسمي را ميمورد ساخو

اصل  .(Gonzalez & Hickok, 1996لGibson, Pearlmutter, Cansecoکرد )
که مشابه اصل اتصال پایاني اسو و بر اساس آن اتصال به آخرین نقطه در ساخو  5تأخر

                                                            
1. late closure  

2. minimal attachment  

3. processor 

4. recency principle 
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ینة بيان دیگر، اتصال به عناصر دورتر هزشود. بهها ترجيح داده ميبه سایر اتصال پيشين
اسو  1تري براي پردازش جمله خواهد داشو. اصل دیگر اصل نزدیکي به گزارهسنگين

شود که به فعل بند اصلي که مطابق با آن بند موصولي به آن گروه اسمي متصل مي
 در باالترین جایگاه قرار دارد.تر اسو یا در نمودار درختي نزدیک

توان اصول اولية پردازش نحوي و درک جمالت دانسو که وارن نکات زیر را مي
 کند: ( آنها را مطرو مي2013)

تشکيل ساخو نحوي براي جمله ضروري اسو و این  الب( در پردازش و درک جمله
 گيرد.واژه صورت ميبهمرحله و واژهبهصورت مرحلهعمل به

ي دهگرهاي صریح نحوي در پردازش جمله، کاهش ابهام آن و تسهيل شکلشانب( ن
 نمودار درختي نقش بسزایي دارند.

هايِ تقطيع اي از اولویوهاي زبان را بر اساس مجموعهپ( خواننده/شنونده جمله
مودار ها چگونه در قالب نکند واژهکند. این ترجيح خواننده اسو که تعيين ميپردازش مي

 آیند.تي به شکل یک جمله در ميدرخ
ت( راهکارهاي تقطيع شامل اتصال پایاني، پيوند کمينه و پيوند به راسو همگي مبتني 

 هاي ساختاري هستند. بر ترجيح
ارزیابي هاي قابلها تحليل جمالت مسير باري اسو که دادهشاهدِ مؤید این گونه ترجيح

 شوند. اهم ميآن از طریق  بو حرکات چشم هنگام خواندن فر
ي تعميم هستند، اما جزئيات چگونگهاي دنيا قابلراهکارهاي پردازش و تقطيع به زبان

هاي مختلب اسو )خداوردي و هاي ميان دستور زبانکنندۀ تفاوتاین تعميم منعکس
 (.1177موالیي، 

 هابحث و تحلیل داده. 0
ر این باید در نظر داشو که اکثبندي جمالت فارسي با ا ر مسير باري، قبل از ارائة دسته

شان و با توجه به امکانات نواي گفتار فارسي مانند ها و جمالت در صورت گفتاريساخو
ابهام خواهند بود و درک آنها نيازي به بازتحليل نخواهد مکث، تکيه و ...کامالً روشن و بي

                                                            
1. predicate proximity 
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يشتر در نوشتار ي باسو بر این نکته تأکيد شود که بحث بروز ا ر مسير بارداشو. شایسته
 موضوعيو دارد. 

توان نتيجه با توجه به بررسي پيشينة پژوهش بر روي جمالت با ا ر مسير باري، مي    
سو ها و دالیل بروز این ا ر در آنها به دبندي مناسبي از این ساخوگرفو که تاکنون دسته

 ياي مبهم فارسهگرفته روي ساخوهاي صورتنشده اسو. بر مبناي نتایج پژوهشداده
صورت نوشتاري و مربوط به را مسائلي  ترین عوامل بروز ابهام در جملهمهمتوان مي

الخط )مانند استفادۀ مناسب از کسرۀ اضافه و عالئم سجاوندي( و همچنين، مسائل رسم
ن شده در کتاب وارمرتبط با پردازش نحوي دانسو. همچنين، با توجه به تعریب ارائه

ان این جمالت را به دو طبقة کلي تقسيم کرد: جمالتي که اساساً فقط یک تو( مي2013)
کارگيري قبولِ دستوري دارند و جمالتي که مبهم هستند و با توجه به شيوۀ بهخوانش قابل

تر مورد قبول دارند. جمالت گروه دوم پيشعالئم سجاوندي دو خوانش و معناي قابل
 اند. ن بودهتوجه پژوهشگران حوزۀ معناشناسي زبا

نوان عآنچه وي بهداده اسو.بندي مفصلي از انواع ابهام به دسو( دسته1175صفوي )   
توان در دستة اسو را ميها معرفي کردهابهام گروهي و ساختاري در جمالت و ساخو

هرچند اکثر جمالت  قبول جاي داد.جمالت مسير باريِ داراي دو خوانش دستوري قابل
 مبهم هستند و چه جمالتي که واژههاي معنایي یک دليل مشخصهتي که بهمبهم ل چه جمال

از نظر ساختاري ابهام دارند ل با در نظر گرفتن بافو و کاربرد آنها کامالً رفع ابهام خواهند 
و توانند در رفع ابهام هر دشد. باید در نظر داشو که عوامل نوایي و آهنگ گفتار نيز مي

مؤ ر باشند. بررسي ا ر مسير باري عمدتاً در بستر مطالعات  دسته از جمالتِ رکرشده
ر با یابد. نگاشتة حاضآموزش زبان یا پردازش زبان طبيعي و در صورت نوشتاري معنا مي

هایي نشان دهد که در برخي کوشد با بررسي نمونهتوجه به ماهيو و هدف آن، در ادامه مي
ا توجه ها بشود. سپس، این ساخومشاهده مي هاي زبان فارسي نيز ا ر مسير بارياز ساخو

شوند. خوانشي و دوخوانشي بررسي ميکنندۀ ا ر مسير باري در دو دستة یکبه عامل ایجاد
ن بر هاي پيشياند که در پژوهشها از ميان جمالتي انتخاب شدهشایان رکر اسو که نمونه

هایي هستند که آنها مثال اند و تعدادي ازهاي مبهم زبان فارسي مطرو شدهروي ساخو
 نگارنده آنها را براي روشن شدن بحث مناسب یافته اسو.
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 جمالتي با یک خوانش دستوری  .5ـ0
 شوند ساخو مورد نظر فقط یکپردازیم که سبب ميدر این بخش به بررسي عواملي مي

م اخوانش دسلتوري داشته باشد. این عوامل شامل برداشو نادرسو از مقولة واژه در هنگ 
 شود:هاي آنها ارائه ميشوند که در ادامه نمونهخواندن جمله و کاربرد خاص منادا مي

 . برداشت نادرست از مقولۀ واژه5ـ5ـ0
ز شودکه استفاده اویژه در مواردي سبب بروز ابهام ميبرداشلو نادرسو از مقولة واژه به 

کيب خاص براي عبلارت دیگر، آن تر ترکيلب دو واژۀ خلاص بسلللاملد بلاالیي دارد؛ بله     
 گویشور ترکيبي آشنا اسو، مانند:

 ترین شهر ناميد.شهردار تهران بزرگ و پرترافيک را آلوده( 0)

شهردارِ »صورت دليل استفاده نکردن از عالئم سجاوندي )کاما(، جمله ابتدا بهدر اینجا به
رویي شود و پس از رویااي ميقطيع سازه که یک ترکيب اضلافي پر بسلامد اسو  « تهران

رسد هرچه خواهد شد. به نظر مي 1وي مجبور به بازپردازش خواننده یا پردازشگر با فعل،
وان با تتر خواهد بود. این فرضلليه را مياین فاصللله بيشللتر باشللد، پردازش جمله مشللکل  

اسلتفاده از روش هاي تجربي مانند  بو حرکات چشمي و مدت زمان  ابو شدن نگاه بر  
 ش گذاشو.روي هر واژه به آزمای

 منادا .2ـ5ـ0

وه ي و یا گرگروه صفت کاسميِ همراه با ی، گروه فاعل جمله جايکه منادا به يموارددر 
اي با یک خوانش دستوري ، شلاهدِ ا ر مسلير باري و جمله  شلود يدر نظر گرفته م اضلافي 

 ( اشاره کرد:7توان به مثال )قبول خواهيم بود. در این زمينه ميقابل

 .2ان استاد مدرسي فایل امتحان پایاني این ترم را براي شما فرستاد( دانشجوی7)

                                                            
1. reـprocessing  

در  ؛کار بردتوان صورت جمع فعل را براي بيان احترام به یک فرد بههاي طبيعي زبان براي بيان این پيام ميدر بافو. 2

و زباني رود و نقش بافا رمسير باري در جمله از بين مي «دانشجویان»صورت استفاده ازصورت جمع با توجه به عبارت 

 ود. شبر تشخيص فاعل برجسته مي
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  دانشجویانِ استاد مدرسي ...*. الب( 7

 . ب( دانشجویان، استاد مدرسي...7

 . الف7. نمودار درختي جملۀ 2شکل 

 

این نمونه نيز با کاربرد مناسللب عالئم سللجاوندي در نوشللتار و نواي گفتار و بافو در 
ن استاد دانشللجویا»شلود. در رویارویي ابتدایي، پردازشلگر یا خواننده   ام ميگفتار رفع ابه

این  کند وصلورت یک گروه اسلمي همراه با گروه کسرۀ اضافه تقطيع مي  را به« مدرسلي 
ق تطابگيرد و با رسللليدن به فعل در انتهاي جمله و عدمسلللاخو را فاعل جمله در نظر مي

ود. با در نظر گرفتن تعریب منادا در پژوهش شلللفعلل و فلاعلل مجبور بله بازپردازش مي    
؛ 111: 1185(، برخي از دسلتورنویسلان سنتي )شریعو،   2: 1171آقاحسليني و همکاران ) 

ها و برخي دیگر )وحيدیان کاميار و جمله( منلادا را در بحلث شلللبله   77: 1185خلانلري،  
نين، فرشيدور اند. همچجزئي در نظر گرفته( آن را در حکم جملة یک25: 1180عمراني، 

اسللو. با توجه به آنچه فعل قرار دادههاي بيواره( منادا را در فهرسللو جمله505: 1185)
جمله دانسو که قسمتي از آن حذف توان بخشي از یک شبهرا مي« دانشجویان»بيان شد، 

 شده اسو: 

 ( دانشجویان توجه کنيد؛ استاد مدرسي...8)
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 ،بتداا درگونه شرو داد: هاي پردازشي اینانگاره توان بر اساسشده را ميمفاهيم بيان
 نیمترکه ک يصورتبه ،را بسازد يساخو نحو نیتردارد ساده لیتما )خواننده( گرپردازش

کان که ام یيتا جا ،يانیپااتصللال اصللل  يمبنا بریجاد شللود. ا يتعداد گره سللاخو گروه
. سللپس، پردازشللگر از  ندمايم يقبل ةبه خوشلل دیمورد جد وسللويمنتظر پخواننده دارد 

خو تا سا رديگي( کمک مي)موضوع يبا نام پردازشگر مضمون ياژهیو ياطالعات ابزار
نامة اکسللفورد شللناسللي زبانِ دسللودر فصللل روان 1. شللعبانيرا شللکل دهد ياتازه ينحو

اي با ا ر مسلللير باري عنوان جمله( را به7( در انتهاي مبحث پردازش نحوي، مثال )2018)
  کند:رسي معرفي ميدر فا

 ( دانشجویان استاد رضواني آمد.7)

تواند فاعل یا ( علو ابهام و مشللاهدۀ ا ر مسلليرباري اسللمي اسللو که مي  7در جملة )
 زدا کمتر اسللو کهمنادايِ جمله تعبير شللود. با این وجود، در این مثال فاصلللة واژۀ ابهام 

( شللود؛ البته 8و به جملة )تر آن نسللبشللود همين امر سللبب پردازش سللریع بيني ميپيش
تا با  شناسي زبان گذاشوبررسي دقيق این مسأله را باید برعهدۀ پژوهشگران حوزۀ عصب

 دهند.هاي تجربي شواهدي ملموس در چگونگي تأیيد یا رد این فرضيه به دسوتکنيک

 جمالتي با دو خوانشِ دستوریِ احتمالي. 2ـ0
هاي باال، عامل بروز ابهام مواردي ند نمونهبلایلد توجه داشلللو که در این جمالت نيز مان  

هاي مانند برداشللوِ نادرسللو پردازشللگر یا خواننده از مقولة واژه، پربسللامد بودن ترکيب
وصلفي و اضلافيِ خاص و رعایو نکردن عالئم سلجاوندي مناسلب در نوشلتار اسو. در      

بزاري عنوان اتوان بههاي مسللير باري، بافو و نواي گفتار را ميصللورت گفتاريِ سللاخو
هاي هر دو گروه در نظر گرفو. همچنين، حذف قسلللمتي از براي رفع ابهلام از سلللاخو 

شللود. جمالت طوالني با بند موصللولي نيز سللاخو نيز معموالً سللبب ابهام در جمالت مي
توان شلللود، ميکننلده باشلللند، اما با توجه به آنچه در ادامه بيان مي ممکن اسلللو گمراه
شان دليل بروز برخي از این جمالت حذف بخشي از ساخو درونياسلتدالل کرد که در  

 ا ر مسير باري اسو.

                                                            
1. Shabani, P. 
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 گر صریح نحوی در فارسي نما یا نشانعنوان نقشبه« را»نقش  .5ـ2ـ0
، جمالت «را»گزیني در جمالت مبهم همراه با ( در بحث مرجع258ل255: 1170درزي )

تميز ندارند. در این جمالت، قيد حالو جمله و ساخو داند، زیرا خردهزیر را مبهم نمي
ن جمالت بدین ترتيب، ای«. را»وابستة هستة فعل اسو و نه وابستة گروه اسمي داراي نشانة 

 فقط خوانش )الب( را دارند و نه خوانش )ب( را.

 شناسد.علي این محله را خوب مي (10)
 شناسد.خوبي این محله را ميالب( علي به

 شناسد.را مي *ب( علي این محلة خوب

 ( حسن مسأله را درسو حل کرد.11)
 درستي مسأله را حل کرد.الب( حسن به

 *ب( حسن مسألة درسو را حل کرد.

 گونه بياندانيم اینجمله ميوي در ادامه دربارۀ جمالتي که آنها را داراي ساخو خرده
ا ایفا صفو ر اگر محمول جمله عبارتي باشد که بتواند هم نقش قيد و هم نقش» کند:مي

کند، جملة حاصل مبهم خواهد بود. در حالو نخسو، یعني نقش قيدي، این عنصر فعل 
کند، در حالي که در نقش دوم، یعني نقش صفتي، نقش محمول را جمله را توصيب مي

کند. این وضعيو در دو جملة زیر نشان داده ایفا مي« را»براي گروه اسمي داراي نشانة 
حصول تعابير )الب( و )ب( هستند. تعابير )الب( در قالب تحليلي قابلشده اسو که داراي 

لي وسيلة مرجع نهاد جملة اصکنندۀ نحوۀ اجراي عمل بههستند که در آن قيد مزبور توصيب
کند. این در حالي اسو که تعبير )ب( فقط در اسو یا نحوۀ اجراي فعل را توصيب مي

 .«جمله باشدمحمول یک خرده« خوب»ب آن پذیر اسو که به موجقالب تحليلي امکان

 ( او حال حجاج را خوب گزارش کرد: 12)
 خوبي گزارش کرد.الب( او حال حجاج را به

 ب( بنا به گزارش وي حال حجاج خوب بود.
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 اي توصيب کرد:( او رفتار علي را حرفه11)
 اي رفتار علي را توصيب کرد.اي حرفهگونهالب( او به

 اسو.اي بودهاو رفتار علي حرفه ب( بنا به توصيب

توان دربردارندۀ ابهام ( مي1175( را با توجه به پژوهش صفوي )11( و )12هاي )مثال
دليل ابهام  «ددا نشان من به را اشسوخته يپا انگشو »گروهي دانسو. صفوي با بيان نمونة 

نقش مفعول  ل که« انگشو پاي سوخته»کند: درگروه اسمي گونه تبيين مياین ساخو را این
کند را توصيب مي« پا»، «سوخته»مستقيم جمله را دارد ل مشخص نيسو که گروه وصفي 

باشد.  «انگشو»یا « پا»تواند اسم را. در این گروه اسمي، هستة گروه اسمي مي« انگشو»یا 
 د. زدا خواهد بوها کارآمدترین عنصر ابهامگونه ساخوایندر نظر گرفتن بافو براي 

 تشخیص مرجع ضمیرعدم. 2ـ2ـ0
ر تشخيص مرجع ضميیکي از مهمترین دالیل ابهام در جمالت مسير باريِ دوخوانشي عدم

کنيم، ابهام ( مشاهده مي1175نقل از صفوي )طور که در اولين نمونة زیر بهاسو. همان
 جمله به این دليل اسو که اگر پردازشگر با این جمله خارج از بافو آن روبرو شود،

 شود یا با مردي که هوشنگنمایه ميش با هوشنگ همـتواند تشخيص دهد که ضمير نمي
کرده اسو. در نمونة دوم نيز، تشخيص درسو مرجع ضمير پردازشگر را وي را تعقيب مي

ایه نمهم« مادرِ مریم»یا « مادرِ بچه»تواند با کند، زیرا این ضمير ميرو ميبا مشکل روبه
 شود.

(15) 
 (.221: 1175کرد به پليس نشان داد )صفوي، وشنگ مردي را که تعقيبش ميالب: ه

 ب: مریم بچه را به مادرش سپرد و به سر کار رفو. 

توان تشخيص مناسب مرجع ضمير اسو. این جمله را ميدليل ابهام جملة زیر نيز عدم
مير جع ضتوان مراي مسير باري با دو خوانش درسو دانسو. با توجه به بافو ميجمله

 ها در نظر گرفو. ها یا دانشجورا استاد« یکدیگر»دوسویة 

 (.258: 1170ها دانشجوها را به یکدیگر معرفي کردند )درزي، ( استاد15)
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را به  استادها، دانشجویاني»یا « یاني را به استادهاي دیگري معرفي کردندها، دانشجواستاد»
از  داشو در چنين جمالتي بافو موقعيو بيشباید توجه «. دانشجویان دیگر معرفي کردند

هاي نواي کند؛ البته ویژگيهر ابزار دیگري به رفع ابهام و پردازش درسو جمله کمک مي
 توانند تا حدي به رفع ابهام کمک کنند. گفتار )مکث، تکيه و...( نيز مي

 . کاما یا کسرة اضافه3ـ2ـ0
د و با استفاده از عالئم نگارشي، کاما یا هاي زیر جمالتي هستند که دو خوانش دارننمونه

توان هاي زبرزنجيري، مانند مکث و تکيه در گفتار ميکسرۀ اضافه در نوشتار یا ویژگي
 خوانشِ مورد نظر را مشخص کرد:

 اند.( این چند دانشجو از شيراز رسيده10)

گروه « از شيراز»اند. در این خوانش الب( این چند دانشجو از شيراز، رسيده 10
 کند.اي اسو که هستة اسمي را توصيب مياضافهحرف

 ( سمو چپ خواهد بود:1صورت شکل )نمودار درختي این جمله به

 56 ۀجمل يدرخت ودارنم. 3 شکل
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در این جمله گروه « از شيراز»اند. ب( این چند دانشجو، از شيراز رسيده 10
در نمودار درختي سمو راسو نشان اي و افزودۀ گروه فعلي خواهد بود که اضافهحرف

 خوانش نادرسوشود. همچنين، نشانة نگارشي کاما و کسرۀ اضافه در اجتناب از داده مي
ته روند. الببه کار ميمستقل  ۀمقصود واقعي نویسنده بين دو واژ نکردن و درکجمله 
 آیيان همهاي انگليسي، ميزطور که قبالً هم به آن اشاره شد، درسو همانند نمونههمان

 هاي زیر جمالتيکلمات و بسامد تکرار آنها در بروز ا ر مسير باري نقش دارند. نمونه
 شوند:هستند که با استفاده از کاما یا کسرۀ اضافه و بسته به بافو رفع ابهام مي

 (.Yousef, 2018: 325شناخو )زن دوستم را نمي ( 17)
 شناخو.الب( زن، دوستم را نمي 17

 شناخو.دوستم را نميب( زنِ  17

 .57. نمودار درختي جملۀ 0شکل 

  

 های نوایي ویژگي .0ـ2ـ0
کار گرفته شد تا نقش (، اولين نمونة زیر به1171در پژوهشِ ادراکي ل شنيداري صادقي )

 صورت دقيق مشخصهاي مبهم بررسي شود و بههاي نوایي در رفع ابهام از ساخوویژگي
( نيز 1171نامة روله )زدایي اسو. پایاني در فارسي عامل ابهامشود که کدام ویژگي نوای

ز کارگيري نواي گفتار یا استفاده اهایي را معرفي کرده که دو خوانش دارند و با بهنمونه
تواند منظور دقيق خود را براي شنونده/خواننده بيان عالئم سجاوندي گوینده/نویسنده مي

 کند.
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 (.1171)صادقي،  خواند( علي روزنامه نمي18)

 (.1171( اول از همه اجازه بگير )روله،17)

در  سيرفا نباز مبهم راتعباروي  بر کيو ادرا يتوليد يهانشانه مایشآزنتيجة 
 ،مبهم راتعبااز  یيزدامبهادر ا یيانو يهاش نشانهکه: »نق دهدمي ننشا پژوهش صادقي

و درک  توليد سطحدر  ،شهاناخو ختيانو يلگوا دنبو وتمتفا یا نیکسااز  نظرفصر
 نظراز  هاخوانش يتوليد يلگوا گرچها که رتصو ینا به سو.ا وتمتفا یکدیگر با رگفتا

 نشهااخو تشخيص ليو ،سوا وتمتفا هم با قفهو و شیرد ،پایه بسامد یيانو ۀنشان سه هر
 تأ يرک ادرا تمایزدر  یرشيد ينشانههاو  سوا بستهوا پایه بسامد اتتغيير به ديیاز حد تا

 ننشاو  کنندمي یيدأترا  ضيوعر تقطيع دهبررا ۀفرضي همچنين نتایج ین. اندارند نياچند
را در  تکلما پایاني زمر پایه بسامد تغييرات يلگواز ا دهستفاا با نبانازسيرفا که دهندمي

  (.77: 1171)صادقي، ميکنند«  شناسایي پيوسته رگفتا

 زدایي ابزارهای ابهام .3ـ0
هاي هشده استفاده از نشانهاي بررسيبه آنچه بيان شد و اینکه در بيشتر نمونهبا توجه 

بررسي  رسدشود، به نظر ميهاي مسيرباري فارسي مينگارشي سبب رفع ابهام در ساخو
ر رسد مروري ببه نظر مي بنابراین،ا ر مسير باري در نوشتار/خواندن موضوعيو دارد. 

 بندي دقيق بحث خواهد انجاميد.و کسرۀ اضافه به جمع ماهيو و کاربرد دو نشانة کاما

 کاما، درنگ نما، ویرگول. 5ـ3ـ0
در آ ار کالسيک و متون دستوري و ویرایشي  «دامش کنيداع نيسو الزم بخشش»عبارت 

اي براي نشان دادن اهميو و نقش کاما و تأ ير آن بر اي اسو آشنا و تا حدي کليشهجمله
از منظور گوینده یا نویسنده. این در حالي اسو که بعد از  روي برداشو درسو مخاطب

 70سال  قانون بودجه 12 فوریتي براي طرو اصالو بند الب تبصرهدرخواسو یکماجراي 
حقوق  ۀکه حذف آن در متن قانون موجب افزایش یکبارنشانة کاما بحث بر سر و مجلس 

نمونة کالسيک با معادل مدرنش رسد وقو تغيير این شد، به نظر ميميبرخي مسئوالن 
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به  ن آنو تبدیل شد« در حکم حقوق،  ابو باقي بماند». حذف کاما از جملة 1رسيده باشد
ني به گفتة متخصصان حقوقي و اقتصادي بار مالي سنگي« در حکم حقوق  ابو باقي بماند»

 گذشته ادامهالعمر مقامات با شرایط بدتر از هاي مادامحقوق سألةبا این اشتباه مدارد. 
 2.یابدمي
: 1175دستور سنتي همواره به شرو کاربرد عالئم نگارشي پرداخته اسو: سميعي )    

( در فهرستي مشابه با دیگر منابع مربوط به 17ل15: 1171زاده )( و رالمحسين100ل278
اما دهند. کدستور زبان و ویرایش نوشتار فارسي، موارد استفاده از کاما را به دسو مي

از  پرهيز ،ماتکلها و ردن گروها کبراي مجزدهندۀ مکث کوتاه در گفتار اسو و شانن
 ستقلم ۀخواني جمله و درک مقصود واقعي نویسنده بين دو واژپرهيز از رلط ،مخلط مفاهي

د. روار ميبه ک ل اضافه بخواند ۀکه احتمال دارد خواننده آنها را به هم اضافه کند یا با کسر ل
ر داشو ميزان تسلط بر موارد کاربرد کاما در بين افراد باسواد و در سطوو باید در نظ

لي، ابهام صورت کبروز ا ر مسير باري یا بهتواند نقش مؤ ري در عدممختلب تحصيلي مي
جمالت فارسي داشته باشد؛ این مهم خود به مطالعة علمي و گسترده بر روي عادات 

سترده رد. با توجه به پيشرفو تکنولوژي و دسترسي گزبان نياز دانگارشي گویشوران فارسي
از عادات  برداريرسد گرتههاي مختلب و توسعة صنعو ترجمه، به نظر ميبه متون با زبان

هاي زبان فارسي و اصول نگارشي آن یکي از نگارشي انگليسي بدون توجه به ویژگي
 هايت و دشواريکردن اشکاالدالیل کاربرد نادرسو عالئم سجاوندي اسو. برطرف

احتمالي در توليد و ادراک عناصري زباني از این قبيل بر عهدۀ پژوهشگران حوزۀ 
شناس، پيش از هرگونه تجویز و تشریح شناسي خواهد بود، زیرا رسالو اصلي زبانزبان

هاي زباني، توصيب وتبيين زبان و عادات زباني گویشوران درسو یا نادرسو بودن ساخو
 آن زبان اسو.

                                                            
بگير از قبيل هيئو علمي، کارکنان کشوري و هاي مختلب حقوقافزایش حقوق گروه»در این ماده آمده بود که . 1

 78 هنحوي که تفاوت تطبيق موضوع مادگيرد. بهطور جداگانه توسط دولو در این قانون انجام ميلشکري و قضات به

 «حقوق،  ابو باقي بماند.قانون مدیریو خدمات کشوري در حکم 

آبان  21تاریخ انتشار:  72051کد خبر:  ،توماني صدهزارميليارد ویرگول عدد یک (1 سایو خبري زیر: نقل از دوبه .2

، اقتصاد 211010خبر  ، کدهزارميلياردي7ویرگول (2 ؛ال، منبع خبر: سایو خبري شعار س11:08ل  1170

 08:27 ل 1170/07/01 آنالین
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https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/233016-%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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 کسرة اضافه . 2ـ3ـ0
اسو  بسوواژه نما نوعياسو. این نقش نماي اضافه و موصوف فارسينقشسرۀ اضافه ک

نما شود. این نقشاز آن استفاده مي ترکيب وصفي یا ترکيب اضافيکه براي نشان دادن 
ي کند. در دستور معاصر فارسمي تعيين را خود از ۀ پيشواژمضاف یا موصوف بودن نقشِ 

( 222ل221: 1185يدور )اند. هرچند فرشکسرۀ اضافه را هستة گروه نقشي اضافه دانسته
 وردهآ خط در اضافه کسرۀ ةنشان دهد.دسو ميهاي دیگري نيز براي این نشانه بهنقش
 کنند:مي ایجاد دشواري که کلماتي در ابهام رفع براي مگر ،1شودنمي

 ْسوارياسبِ سواري/ اسب( 20)

اخير با رشد هاي در سال .شودنما نوشته نميمردم ارلب این نقشۀ در نوشتار روزمر 
جاي به «کتابه من»پدید آمده اسو:  هاي مجازي صورت نوشتاري نادرسو این نشانهشبکه

 گنجد.که بحث دربارۀ این موضوع در این مجال نمي« کتابِ من»
  

                                                            
( به آوردن کسرۀ اضافه ميان اسم و صفو اشاره 205: 1185، دکتر پرویز ناتل خانلري )دستور زبان فارسيهر چند در . 1

 شده اسو.  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D9%88%D8%B5%D9%81%DB%8C
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 کنندة این اثر(. دالیل بروز اثر مسیر باغي و عوامل برطرف5جدول )

 جمله

 دلیل ابهام

ش
ک خوان

 ی

ش
 دو خوان

صر زبر
عنا

زنجیری
 

 کاما

 کسرۀ اضافه

ی 
ش نما

نق
را»

»
 

ت
 باف

 امکانات رفع ابهام
دانشجویان استاد مدرسی 

فایل امتحان پایانی این ترم 
 را برای شما فرستاد.

دانشجویان استاد رضوانی 
 آمد.

 منادا،
 حذف

*  * *   * 

شناخت.زن دوستم را نمی  *  * * * *  ترکیب اضافی 
های او بازی فوتبالیست

ای گزارش نی را حرفهایرا
 کرد.

تشخیص مقولۀ 
 قید یا صفت

 * *    * 

خواند.علی روز نامه نمی  
گذاری نشانه

 نامناسب
 * * *   * 

مریم بچه را به مادرش 
 سپرد و به سر کار رفت.

گزینیمرجع   *     * 

 امکانات رفع ابهام
هوشنگ مردی را که 

کرد به پلیس تعقیبش می
 نشان داد.

ی، گزینمرجع
 حذف

 *     * 

 شیرازاز  شاعرچند  نیا
.انددهیرس  

گذارینشانه   * *    * 

شهردار تهران بزرگ و پر 
ترین شهر ترافیک را آلوده
 نامید.

 کسرۀ اضافه،
«را»  

*  * *  * * 

 گیری بحث و نتیجه. 1
ر باري دارد يکننده یا با ا ر مسگمراه يرسد فارسي جمالتبه نظر مي ،با توجه با آنچه گفته شد

( جمالت با دو 2( جمالت با یک خوانش دستوري و 1را به دو دستة کلي  آنهاتوان که مي
د نخوانش دستوري تقسيم کرد. جمالت دستة اول فقط یک خوانش یا صورت دستوري دار
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 کردنن توان عواملي چون رعایودليل بروز این ا ر را مي ،هاي نگارندهو با توجه به بررسي
ویژه در جمالتي که با منادا به ؛اري و استفاده از کاما یا کسرۀ اضافه دانسوگذنشانه

)دانشجویان استاد رضواني آمد( یا یک ترکيب پربسامد )معلم دانش آموز را دید( آراز 
تر ایجراي عنوان نمونهتوان بهاول از جمالت مسير باري را مي ةرسد دستشوند. به نظر ميمي

تة دوم . دستلقي کردبررسي چگونگي پردازش نحوي جمالت در مغز  از تخطي نحوي براي
يل شيوۀ دلدربردارندۀ ابهام ساختاري و گروهي هستند و دو خوانش احتمالي آنها مستقيماً به

دهد. عوامل بروز ا ر مسير باري در جمالت با دو خوانش روي مي اي نامناسبتفکيک سازه
کاربرد عالئم سجاوندي مناسب )کسرۀ ت دستة اول، عدمتوان همانند جمالقبول را ميقابل

 دانسو. در هر« را»نماي ضمير و جایگاه نقش تشخيص مرجعاضافه و کاما( و همچنين عدم
توان دليل ضمني بروز در برخي موارد حذف بخشي از ساخو را مي ،دو دسته از جمالت

رد صحيح عالئم سجاوندي در کارب گروه جمالتابهام دانسو. باید توجه داشو در هر دو 
بهام هاي گفتاري و همچنين بافو به رفع انوشتار و استفاده از نواي گفتار مناسب در صورت

 د انجاميد.نو برطرف شدن ا ر مسير باري خواه
مينة هایي در زرسد هر چند پژوهشبه نظر مي ،هاي نگارندهبا توجه به بررسي و در پایان

هاي معنا و نحو بر روي زبان فارسي دهاي مختلب نظري در حوزهبروز ابهام نحوي با رویکر
 ها وبندي علمي این ساخوشناسي فارسي همچنان براي دستهاما زبان ،اسوانجام شده

ربي هاي کاربردي، تجدادنِ شرو دقيق و عيني از چگونگي بروز این ا ر به پژوهشدسوبه
شناسي مدرن در جهان پردازي زبانظریهکه پيشگامان ن طورو رفتاري نياز دارد؛ همان

 ،شناسيانهاي نظري زبها )ام. آي. تي( براي ا بات فرضيه)چامسکي( در پيشروترین دانشگاه
هاي سسهؤزبان )فردریچي( در مشناسيهاي تجربي پژوهشگران عصبنياز از یافتهخود را بي

ه شده در این نگاشتي معرفيهادانند. نمونهمکس پالنک( نميپژوهشي این حوزه )مؤسسة 
توجه به حوزۀ  ،د. همچنيننصورت عيني بررسي گردهاي آینده بهد در پژوهشنتوانمي

کاربرد مناسب عالئم سجاوندي و نقش آنها در جلوگيري  ،آموزش اصول نگارش فارسي
 دنتوانخود مي از بروز ا ر مسير باري و بررسي عادات نگارشي در بين اقشار مختلب جامعه

 د.نهاي مؤ ر آینده باشسرآراز پژوهش

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم
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 سپاسگزاری
ام شان در طول انجههاي ارزندبراي راهنمایيچيمه لحسني اابوزهرا از استاد گرانقدرم دکتر  

 زارم.گسپاس این پژوهش
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 کارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائي.
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 ها )سمو(، مرکز تحقيق و توسعة علوم انساني.کتب علوم انساني دانشگاه

 تهران: انتشارات اساطير. دستور زبان فارسي. (.1185شریعو، محمدجواد. )
 .10ل15(، 1)2، فنون ادبيها. پژوهش در ابهام انواعميو و (. اه1170، قهرمان. )شيري

 هايهشوپژلة مجمبهم فارسي.  راتعبااز  یيزداابهامدر  یيانو ينشانهها (. نقش1171صادقي، وحيد. )
 .80ل07(، 1)5 ،شناسينباز

هران: سازمان مطالعه و . تفارسي: تکية واژگاني و آهنگ ساخو نوایي زبان(. 1175صادقي، وحيد. )
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 . تهران: شرکو انتشارات سورۀ مهر.در آمدي بر معني شناسي(. 1175صفوي، کورش. )
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تدوین  )چاپ یازدهم(. تهران: سازمان مطالعه وراهنماي ویرایش (. 1171زاده، رالمحسين. )رالمحسين
 ها )سمو(، مرکز تحقيق و توسعة علوم انساني.کتب علوم انساني دانشگاه

. )چاپ دوم(. تهران: انتشارات شناسي جدیددستور مفصل امروز بر پایة زبان(. 1185فرشيدور، خسرو. )
 سخن.

لعه . تهران:سازمان مطادستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي(. 1171الدیني، مهدي.)مشکوه
ها )سمو(، پژوهشکدۀ تحقيق و توسعة علوم انساني.و تدوین کتب علوم انساني دانشگاه  

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین (1دستور زبان فارسي )(. 1180کاميار، تقي و عمراني، رالمرضا. )وحيدیان
 ها )سمو(.کتب علوم انساني دانشگاه

 . 72051: کد خبرسایو خبري شعر سال.(. 1170آبان  21) .توماني ميليارد صدهزار ویرگول عدد یک
https://shoaresal.ir/fa/news 

 . 211010د خبر ک اقتصاد آنالین.(. 1170آرر  1) .هزارميلياردي7ویرگول 
https://www.eghtesadonline.com 
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