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   کالمی ویژگیهايِبنیادِ بررسی پیکره

  فاعل و مفعول در زبان فارسی
  مهند محمد راسخ

  
  چکیده

ه تفـاوت   ) 1992، 1981(در این پژوهش سعی شده است با بهره گیري از دیـدگاه پـرینس               فاعـل و مغعـول در فارسـی    کالمـی  ـب
هـدف از ایـن   . داده ایـم یگاه اطالعی آنها مورد مطالعه قـرار   جا ازدر این بررسی فاعل و مفعول هاي فارسی را با استفاده      . بپردازیم

بررسی این بوده که دریابیم میان فاعل و مفعول چه تفاوت کالمی وجود دارد و آیا فاعلهـا اکثـراٌ از اسـامی اشـاره شـده کـه بـراي                 
پیکـره مـورد مطالعـه در ایـن     . دشنونده قابل دسترسی هستند تشکیل می شوند و یا اسامی جدید نیز به عنوان فاعل به کار مـی رو     

 نتـایج  .اسـت متـون مطبوعـاتی و اخبـار انتخـاب شـده      , فـیلم , هاي مختلف زبان فارسی شامل داستان کوتاه معاصر      از الیه بررسی  
تلف فاعل اشاره شده هستند که این موضوع در مـورد داسـتان و فـیلم سـینمایی     خحاصله نشان می دهد که  اکثر فاعلها در متون م        

اما در مورد سبکهاي رسمی، یعنی روزنامه و اخبار، نسبت فاعـل اشـاره شـده و فاعـل جدیـد تقریبـاٌ برابـر              . چشمگیر است بسیار  
در مورد مفعولها در سبکهاي غیررسمی باز هم میزان مفعولهاي اشاره شده بیشتر از مفعولهاي جدید و حدس زدنـی اسـت،           . است

در واقع در این متون اکثر مفعولها اسامی جدید هـستند و کمتـر از اسـامی    . ستاما در مورد سبکهاي رسمی این موضوع برعکس ا  
نکته دیگري که باید اذعان کرد این است که این گرایشها که در طیفهاي چهارگانه فوق قابـل مـشاهده        . اشاره شده استفاده می شود    

همچنین اکثـر فاعلهـا اشـاره شـده و اکثـر      .  تاثیر دارداست ارتباطی به نوشتاري یا گفتاري بودن متون ندارد بلکه سبک زبان بر آنها     
به عبارتی می تـوان نتیجـه گرفـت اکثـر     . و در مجموع تعداد اسامی اشاره شده بیش از دو مقوله دیگر است      . مفعولها جدید هستند  

 مفعولهـا داراي اطـالع نـو    فاعلها داراي اطالع نو نیستند به همین علت از اسم اشاره شده براي آنها استفاده می شود ولی نیمـی از              
  .هستند به همین دلیل از اسامی جدید و حدس زدنی براي اشاره به آنها استفاده می شود

  
   مقدمه1

به تفاوت کالمی فاعل و مغعول در فارسی ) 1992، 1981(در این پژوهش سعی شده است با بهره گیري از دیدگاه پرینس 
هدف از این . فارسی را با استفاده از جایگاه اطالعی آنها مورد مطالعه قرار می دهیمدر این بررسی فاعل و مفعول هاي . بپردازیم

بررسی این بوده که دریابیم میان فاعل و مفعول چه تفاوت کالمی وجود دارد و آیا فاعلها اکثراٌ از اسامی اشاره شده که براي 
در این بررسی هم جمالتی .  عنوان فاعل به کار می رودشنونده قابل دسترسی هستند تشکیل می شوند و یا اسامی جدید نیز به

دار دارند مورد  هستند و هم آنهایی که آرایش واژگانی نشان) فعل- مفعول-فاعل(نشان فارسی  که داراي آرایش واژگانی بی
تصادفی انتخاب  فارسی است که به طور هاي مختلف زبان  الیهپیکره مورد مطالعه در این بررسی از. اند بررسی قرار گرفته
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تحیل کالمی فاعل و سعی دارد عالوه بر این پژوهش  .باشند روزنامه و اخبار می, فیلم,  این متون شامل داستان کوتاه.اند شده
 . نیز بپردازدسبکهاي مختلف زبانی  وبررسی تفاوتهاي کالمی فاعل و مفعول در نوشتار و گفتار ، بهمفعول

شـیوه و سـاختار پـژوهش    , اهـداف , پس از مقدمه حاضر کـه بـه معرفـی موضـوع     . ه است  شد تدوین بخش   چهار حاضر در    مقاله
هاي کالمی و تحلیـل مـتن پرداختـه شـده      در بخش دوم به پیشینه مطالعات مربوط و همچنین مبانی نظري بررسی       , اختصاص دارد 

بخـش سـوم   .  همین بخش آمده استدهد در که بنیاد نظري بررسی حاضر را تشکیل می     ) 1992, 1981(هاي پرینس    دیدگاه. است
  .گیري مباحث است آمد آن پرداخته است و بخش چهارم نتیجه ها و نتایج نظري پی به تحلیل آماري داده

  
   ساخت اطالعی2

به لحاظ کاربردشناختی نیز جمله ساختاري . هر جمله از حیث دستوري از فاعل، مفعول، فعل، قید و غیره تشکیل شده است
به بیان دیگر، ساخت اطالعی جمله بازنمون اطالعات . گویند می“ ساخت اطالعی”این ساخت را . دستوري داردمشابه با ساخت 

. هاي مختلفی باشد ي جمله با کالم داراي ویژگی ي رابطه کالمی و کاربردي در سطح جمله است که می تواند بسته به نحوه
 گویندگان و شنوندگان است که در آن گویندگان، با بافت ساخت اطالعی تعامل میان ساخت نحوي جمالت و حاالت ذهنی
ولدووي ساخت اطالعی جمله را به دو ). 1994لمبرخت، (حاضر و همچنین موقعیت ذهنی شنوندگان خود در ارتباط هستند 

اطالع نو، . داند وي تأکید را شامل اطالعِ نو و زمینه را شامل اطالعِ کهنه یا مفروض می. کند بخش تأکید و زمینه  تقسیم می
شود، اما اطالع کهنه، اطالعی است که راه را براي درك اطالع نو یا تأکید هموار  اطالعی است که به دانش قبلی شنونده اضافه می

   ).  ج1383مهند  راسخ(افزاید  سازد و بر دانش قبلی شنونده نمی می
ان و جایگـاه تکیـه در جملـه در        این م. مفاهیم تأکید و مبتدا در کل نظام زبان داراي نقش هستند     فاهیم از سـویی بـا آواشناسـی زـب

توانند در ساخت نحوي و آرایش واژگانی جمله دخیـل   ارتباطند و از سوي دیگر می توانند بر معناي جمله تأثیر بگذارند و نیز می            
تأکیـد  ) 1995(هـوپ   سـوارت و دي  بنا بـه تعریـف دي  . مبتدا و تأکید به ساخت اطالعی جمله مربوطند. باشند و آن را تغییر دهند    

امـا مبتـدا اطـالع    . که در پاسخ به پرسشی آورده می شـود است تأکید اطالعی . باشند در جمله می“ اطالع کهنه”و مبتدا  “ اطالع نو ”
تأکیـد اطالعـی   ). 1382راسـخ مهنـد   (کننـد   تاکید را به دو نوع اطالعـی و تقـابلی تقـسیم مـی    . مشترك میان پرسش و پاسخ است  

ان  . ترین حالـت تأکیـد اسـت    نشان انطور که از نامش پیداست نقش اطالع رسانی را در جمله داراست و بی          هم هـا   در برخـی از زـب
جمالت  شده، هاي نحوي مانند جمالت اسنادي همچنین برخی ساخت  . نشان در جمله داراي جایگاه نحوي خاصی است        تأکید بی 

ر آن کـه مفهـومی کالمـی و آوایـی       .  تأکید جمله نقش دارند    جمالت مقلوب در نشان دادن     و   شده، اسنادي شبه پس تأکید عـالوه ـب
  ). 1382راسخ مهند (است به ساخت نحوي جمله نیز ربط دارد 

 
  بندي اطالع نو و کهنه   طرح رده2-1

هـایی از   که بخـش به این معنی , ها نوعی عدم تقارن اطالعی وجود دارد     تمام زبان جمالت  بر این باور است که در       ) 1981(پرینس  
یعنـی ایـن کـه چـه بخـشی را       , بندي اطالعی جملـه    و دسته . باشند تر یا نوتر می    هاي دیگر داراي اطالع کهنه     جمله نسبت به بخش   

بر اساس فرضیات گوینده درباره میـزان اطالعـات قبلـی شـنونده انجـام      , داراي اطالع نو و چه بخشی را داراي اطالع کهنه بدانیم         
بحث اطالع کهنه و نو هم در سطح جمله و هم در سطح متن از سوي زبانشناسان زیادي ماننـد       ). 224ص, 1981رینس  پ(گیرد   می

ـ (جکنداف و کونو مطرح شده اسـت      , هورن, کالرك, چامسکی, چیف, بولینجر پـرینس  ). 1992ولـدووي  , 225ص1981رینس پ
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و در میـان     این نکته تاکید میهاي مختلف درباره اطالع نو و کهنه را بررسی نموده و بر         ابتدا نگرش  ورزد که مفهوم اطالع کهنه و ـن
به همین دلیل افراد مختلف اطالع کهنه و نو را بر اساس معیارهایی ماننـد قابـل          , زبانشناسان مختلف به یک گونه درك نشده است       

بنـدي   تقـسیم ) 1977یلنـد  کـالرك و هاو  (و دانش مشترك    ) 1976چیف  (برجستگی  , )1967هالیدي  , 1972کونو  (بودن   بینی پیش
ایل همگانی در زبانها بر این است کـه  ماصل از اطالع کهنه به نو را مطرح ساخته به این معنی که ت        ) 1979(همچنین کونو   . اند کرده

ی    . ابتدا اطالع کهنه و سپس اطالع نو را در جمله بیاورند         و در جملـه ـب ن نـشا  به عبارت دیگر ترتیب اطالع کهنه به اضافه اطـالع ـن
  .است

هـاي اسـمی بـراي شـنونده       گـروه [Assumed Familiarity]بندي از میـزان آشـنابودن    در ادامه به درجه) 1981(پرینس 
بحـث  . کنـد  میزان آشنا بودن اصطالحی است که او به جاي دانش مشترك میان شنونده و گوینده از آن استفاده می        . پردازد می

ودن را بـراي اسـامی در    . رود هاي اسمی به کار می ي گروهها کهنه و نو بودن در متن در مورد ارجاع      او سه درجه میزان آشنا ـب
ر ایـن اسـاس اسـامی جدیـدآنهایی       . [evoked]شـده    و مورداشاره واقـع    [inferable]زدنی   حدس, جدید: گیرد نظر می  ـب

تواننـد   ایـن اسـامی مـی   . آنها را پیدا کنـد یعنی ارجاع , کند در متن از آنها استفاده کند  هستند که گوینده و شنونده را وادار می       
.  باشـند [anchored]شـده     و یا جدید نامعین معرفه     [unanchored]نشده   جدید نا معین معرفه    , [unused]جدید معین   

  .    برگرفته شده است) 35 ص 1383(فر  از خزاعی) 1(هاي  مثال

 قبالً در مـتن نیامـده امـا گوینـده فـرض را بـر ایـن        فردوسی. ( در این مورد تعبیر جالبی دارد     فردوسی: جدید معین . الف. 1
  ).شناسد ونده وي را مینگذارد که ش می

  .  در اتوبوس آشنا شدممرديدیروز با : نشده جدید نامعین معرفه.     ب

  ).ت را معرفه کرده اسماشینیبند موصولی . ( که علی سوار شده خیلی گران استماشینی: شده جدید نامعین معرفه.    ج

اند و یـا در موقعیـت گفتگـو     اي قبالً در کالم حاضر بوده شده آنهایی هستند که به گونه    عاز طرف دیگر اسامی مورد اشاره واق      
[situation]اشاره شده در متن: اند ع این اسامی بر دو نو.  وجود دارند[textually evoked]  وقعیـت   و اشـاره شـده در م 

  .دهد این موارد را نشان می) 2(هاي   مثال. [situationally evoked]گفتگو 

  . نشناختمرااولش . ام برخوردم امروز به یکی از دوستان قدیمی: اشاره شده در متن. الف. 2

   دانید اداره پست کجاست؟  میشماببخشید : اشاره شده در موقعیت گفتگو.    ب

 استنتاج و چه از طریق اسـامی  هتواند آنها را چه از را     کند شنونده می   زدنی هستند که گوینده فکر می      گروه سوم اسامی حدس   
 containing]زدنی از طریق خود بخـش اسـمی    حدس: اند این اسامی بر دو نوع. شده  در متن حدس بزند واقع مورداشاره

inferable]زدنی از طریق استنتاج   و حدس[ non-containing inferable] . از این دو مورد است) 3(هاي  مثال.  

  . خیلی شکسته شدهپیرمرد. دیروز پدرت را دیدم: زدنی از طریق استنتاج حدس. الف. 3

  .ها شکسته مرغ  از تخمیکی: زدنی از طریق خود بخش اسمی حدس.   ب

  دهد اسمی را به طور کامل نشان میهاي  از میزان آشنا بودن گروه) 1981(بندي پرینس  تقسیم) 4(دار ونم
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  ن آشنا بودن              میزا        

  

  زدنی                                                  جدید مورد اشاره واقع شده                              حدس

  

  

  از طریق خود بخش اسمی  از طریق استنتاج       اشاره شده                 اشاره شده در            

      متندر موقیت گفتگو          

  

ــین                                                      معـــــــــــــــ
  نامعین

   

  

                      
امعین           نا                                           معین معرفـه شـده     ـن

  نشدهمعرفه 

   طرح پرینس از میزان آشنا بودن-4   نمودار 

  
   اطالع نو و کهنه شنونده بنیاد و بافت بنیاد2-2

وي دو . اي کالمی میان اسامی در نقش فاعل و اسامی در نقش غیرفاعل پرداختـه اسـت  هبا تحلیل یک متن به تفاوت ) 1992(پرینس  
اي کـه   بنـدي  بر اساس طبقـه , به عنوان مالکی صوري و وضعیت اطالعی اسم, معرفگی: مالك را در این بررسی لحاظ نموده است      

هـا   کند این ادعا است کـه فاعـل     بررسی می ) 1992(اي که پرینس     فرضیه. ارائه شد ) 1981(بر اساس مدل پرینس     ) 1-2(در بخش   
هاي اسمی در نقش فاعل و غیرفاعـل   به عبارت دیگر تعیین رخداد گروه     . باشند چنین داراي اطالع کهنه می     اکثراً معرفه هستند و هم    

شان بررسـی کـرده     ها را در جمالت بـی   فاعلالبته پرینس فقط. هایی مانند معرفگی و وضعیت اطالعی آنها بستگی دارد  به ویژگی  ـن
هـاي   هـا را در مـورد تمـام گـروه     ایـن ویژگـی  , هاي مختلف زبان فارسی      پژوهش حاضر عالوه بر بررسی چند متون از الیه        . است
  . کند بررسی می, دار نشان و چه نشان جه در جمالت بی, اسمی
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به این ترتیب وقتی گوینده . کهنه یا نو باشد, ه میزان اطالعات شنوندهبنا به نظر گوینده دربار, اطالعات درون جمله می تواند
. آید براي شنونده اطالع کهنه به حساب می“ احمد”شناسد و  را می“ احمد”کند فرض می کند که شنونده  الف را بیان می)5(جمله 

پرینس . ست و اطالع نو به شمار می رودبراي شنونده ناشناخته ا“ یک نفر در شیراز”داند که  ب گوینده می)5(اما در جمله 
ب از )5( و براي اطالع نو در [hearer old]الف از اصطالح اطالع کهنهِ شنونده بنیاد  )5(براي اشاره به اطالع کهنه در ) 1992(

  . استفاده می کند[hearer new]اصطالح اطالع نوِ شنونده بنیاد 
   
  . تلفن بزنماحمدمی خواهم فردا به .  الف.5

  . تلفن بزنمیک نفر در شیرازمی خواهم فردا به .       ب
بندي مطرح در  به تقسیم, )1981(و بر اساس مفاهیم مطرح در پرینس , بنیاد و بافت بنیاد-پرینس با تلفیق اطالعِ نو و کهنه شنونده

ه لحاظ بافت و هم به لحاظ هم ب) معرفه شده یا نشده(هاي اسمی جدید نامعین  به این ترتیب گروه. رسیده است) 6(جدول 
هاي اسمی جدید معین از حیث شنونده اطالع کهنه  گروه).  ب و ج1هاي   در مثالماشینی و مرديمانند (شنونده اطالع نو هستند

چه متنی و چه (هاي اسمی اشاره شده در متن  از طرفی گروه).  الف 1 در مثال فردوسیمانند (و از حیث بافت اطالع نو هستند
و البته موردي نیست که از حیث . از حیث بافت و شنونده اطالع کهنه هستند, )الف و ب 2 در  شما ومرامانند ) ( گفتگوموقعیت

اي جدا قرار داده که بر اساس  زدنی را در طبقه وي گروه اسامی حدس. بافت اطالع جدید و از حیث شنونده اطالع کهنه باشد
  .بندي جداگانه فرض کرده است اما به هر دلیل آنها را در این تقسیم. هنه باشندتوانند اطالع نو و گاهی ک بافت گاهی می

  
 کهنه بافت بنیاد  نو بافت بنیاد  

  اسم جدید نامعین بنیاد -نو شنونده
 ماشینی, مردي

   ندارد

  اسم جدید معین بنیاد -کهنه شنونده
 فردوسی

  اسامی مورد اشاره
 شما, مرا

  بافت بنیاد/شنوندهکهنه /  اطالع نو -6 جدول 
  
   تحلیل داده ها3

هاي مختلف زبان فارسی پرداخته  به تحلیل متونی منتخب از الیه, )2(بر پایه مباحث نظري مطرح شده در بخش , در این بخش
متون انتخاب . بررسی شده است) 1992, 1981(هاي کالمی فاعل  و مفعول در این متون بر اساس الگوي پرینس  شده و ویژگی

و دو متن , یکی اخبار رادیو و دیگري جمالتی از یک فیلم سینمایی, دو متن گفتاري. اند  هم گفتاري و هم نوشتاري بودهشده
نتایج تحلیل متون نوشتاري و در ) 1-3(در بخش . اند داستان کوتاه معاصر و متن روزنامه براي این تحلیل انتخاب شده, نوشتاري

مورد تجزیه و تحلیل ) 3-3(هاي حاصل در بخش  داده. ري به تفصیل شرح داده شده استنتایج تحلیل متون گفتا) 2-3(بخش 
  . ها بحث شده است ها و مفعول هاي کالمی و معنایی فاعل ها و تفاوت قرار گرفته است و شباهت
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 متون نوشتاري 3-1

 نوشـته صـادق   "یـرهن زرشـکی  پ"مـتن اول بخـشی از داسـتان کوتـاه     . در این بخش دو متن نوشتاري تجزیه و تحلیل شده است    
در ادامـه داده  . این دو نمونه از دو سبک زبانی انتخاب شـده اسـت   . چوبک است و متن دوم برگزیده اي از متنی در روزنامه است           

  .هاي حاصل از بررسی این دو متن آورده شده است
  "پیرهن زرشکی" 3-1-1

 جمله داراي بار اطالعی بوده انـد  188از این تعداد . ده اند  براي تحلیل انتخاب ش    "پیرهن زرشکی "دویست جمله نخست داستان     
د و مـورد         12که تحلیل ذیل بر این پایه استوار است و    د کـه داراي بـار اطالعـی نبـوده اـن  جمله دیگر جمالتی کلیشه اي بـوده اـن

 گروه اسـمی  273در این جمالت .  ن جمالت، نشاندار بوده اند و بقیه بی نشان اند مورد از ای25همچنین  . بررسی قرار نگرفته اند   
 و مفعـول  69، مفعول مستقیم 187از این میان تعداد فاعل ها  . در نقشهاي فاعل، مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم ظاهر شده اند          

ودن      نتایج تحلیل و تقسیم بندي گروههاي اس      ) 7(جدول.  بوده است  17غیرمستقیم   را ) 1981پـرینس  ( می بر اساس میزان آشـنا ـب
  .نشان می دهد

  ) عدد86(مفعول   ) عدد178(فاعل   نقش/ میزان آشنا بودن 
   عدد   43    عدد  139  اشاره شده
   عدد  1   عدد 5  )در متن(اشاره شده 
  صفر   عدد 14  وصفی+ اشاره شده 
  %52  –عدد 46  %4/84 – عدد 158  مجموع

      
   عدد 6   عدد 1  )با استنتاج(حدس زدنی 

ــی  ــروه (حـــدس زدنـ از گـ
  )اسمی

   عدد 3   عدد 3

  %10 – عدد 9  %1/2 – عدد 4  مجموع
   عدد 4   عدد 7  جدید معین

   عدد  17   عدد 7  جدد نامعین معرفه شده
  عدد 11   عدد 5  جدید نامعین معرفه نشده

+ جدد نـامعین معرفـه شـده        
  وصفی

   عدد 1  صفر

شده    جدید نامیعن معرف   + ه ـن
  وصفی
  :مجموع

   عدد 6
  

  %3/13 – عدد 25

   عدد 7
  

  %38  – عدد 35
   "پیرهن زرشکی" میزان آشنایی گروههاي اسمی در داستان کوتاه -7         جدول 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 7 

. با نگاهی اجمالی به جدول باال می توان دریافت براي نقش فاعل و  مفعول بیشترین تعداد را اسامی اشاره شده تشکیل مـی دهنـد        
اسامی حدس زدنی کمترین تعداد هستند و ایـن امـر در مـورد    . است% 52است و و براي مفعول     % 4/84این امر در مورد فاعل ها       

در مـورد اسـامی جدیـد بیـشترین تعـداد      . در واقع در این بخش نسبت عکس با بخش اشاره شده برقرار اسـت    . فاعل کمتر  است   
اطالعات دیگر این جدول در بخش تحلیل داده ها به کار خواهـد  .  در اختیار دارد   مربوط به مفعول است و کمترین درصد را فاعل        

  . رفت
  روزنامهمتن   3-1-2

در .  مفعـول وجـود داشـته اسـت    211 فاعـل  و  244در این جمالت  . دویست جمله از متن روزنامه براي تحلیل انتخاب شده اند         
د    12 هم جدید بوده اند و حدود  درصد اشاره شده  و به همین میزان    43میان فاعلها حدود     ی بـوده اـن در .  درصد هم حـدس زدـن

ی حـدود     17مورد مفعولها، تعداد مفعولهاي اشاره شده بسیار کم و در حدود              82 درصد است ولی مفعولهاي جدید و حدس زدـن
  . درصد را دربردارد

  مفعول  فاعل  نقش/ میزان آشنایی 
  عدد 52   عدد 97  اشاره شده

   صفر  صفر  قعیت گفتگواشاره شده در مو
   عدد 5  عدد 9  وصفی+ اشاره شده 
  %3/17– عدد 57  %53/43 – عدد 106  مجموع

   عدد 13   عدد 8  )با استنتاج(حدس زدنی 
  عدد 68   عدد 29  )از گروه اسمی(حدس زدنی 

  %22/25- عدد 13  %4/12 – عدد 37  مجموع
   عدد 23   عدد 9  جدید معین

   عدد 23  دد  ع13  جدیدنامعین معرفه شده
   عدد 78   عدد 28  جدد نامعین معرفه نشده

  وصفی+ جدیدنامعین معرفه نشده 
  وصفی+ جدید معین 

  مجموع   

    عدد 45  
   عدد 2

  %5/43 – عدد 99

   عدد 52
   عدد 4

  %3/57 – عدد 180
   میزان آشنایی گروههاي اسمی در متن روزنامه-8جدول 

     متون گفتاري3-2
 و مـتن دوم برگزیـده اي از اخبـار    "کمـا "مـتن اول بخـشی از فـیلم    .  گفتاري تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت    در این بخش دو متن    

در ادامه داده هاي حاصل از بررسی این دو مـتن آورده شـده       . این دو نمونه از دو سبک زبانی انتخاب شده است         . تلویزیونی است 
  .است

  فیلم 3-2-1
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ل انتخاب شده اند که داراي بار اطالعی بوده اند و تحلیل ذیل بر این پایـه اسـتوار         براي تحلی  "کما"دویست جمله نخست از فیلم      
از ایـن میـان تعـداد    .  گروه اسمی در نقشهاي فاعل، مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم ظاهر شده انـد  235در این جمالت    . است

ر اسـاس میـزان آشـنا     نتایج تحلیل و ) 9(جدول.  عدد بوده است  67، و تعداد مفعولها     168فاعل ها    تقسیم بندي گروههاي اسمی ـب
  .را نشان می دهد) 1981(پرینس ( بودن 

  
  

  مفعول  فاعل  نقش/ میزان آشنایی 
   عدد 29   عدد 146  اشاره شده

   عدد 1   عدد 4  اشاره شده در موقعیت گفتگو
   عدد 2  صفر  وصفی+ اشاره شده 
  %76/47 – عدد 32  %9/90 – عدد 150  مجموع

   عدد 7   عدد 2  )با استنتاج(ی حدس زدن
  صفر  صفر  )از گروه اسمی(حدس زدنی 

  %44/10 – عدد 7  %21/1 – عدد 2  مجموع
   عدد 4   عدد 1  جدید معین

   عدد 10   عدد 6  جدیدنامعین معرفه شده
   عدد 12   عدد 6  جدد نامعین معرفه نشده

  وصفی+ جدیدنامعین معرفه نشده 
  

  مجموع   

  صفر
  

  %48/8 – عدد 14

   عدد 2
  

  %79/41 – عدد 28
   میزان آشنایی گروههاي اسمی در فیلم -9جدول 

  
وده و                  سیار بیـشتر از بقیـه ـب  150در این جدول نیز مشخص است که تعداد فاعلهاي اشاره شده یا به عبارتی داراي فاعل فروض ـب

 درصـد  9 عدد بوده اسـت کـه   14 و جدید 2 اما تعداد فاعلهاي حدس زدنی. فاعلها را تشکیل می دهند % 9/90عدد بوده است که     
بنابراین در این متن گرایش بر این بوده است که فاعلها اطالع نو نداشته یاشندو از اسامی اشاره شـده اسـتفاده             . را تشکیل می دهند   

 درصـد  47دود حـ . در مورد مفعولها هم اسامی اشاره شده بیش از بقیه موارد است اما این تفاوت مانند مقولـه فاعـل نیـست    . شود
 درصـد را تـشکیل مـی    42و البته نکته مهم اینکه مفعولهاي جدید حـدود  . مفعولها اشاره شده و بقیه حدس زدنی یا جدد بوده اند 

ی نـصف مفعولهـا از              . دهند پس در متن شفاهی فیلم گرایش اینگونه بوده که اکثر فاعل ها از اسامی اشاره شده تشکیل شده اند وـل
  .آمده است) 3-3(مقایسه این جدول با جدول دیگر .  بقیه از اسامی جدید تشکیل شده انداسامی اشاره شده و

  اخبار 3-2-2
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د               فاعـل  و  236در ایـن جمـالت   . دویست جمله از اخبار صدا و سیما که داراي بار اطالعی بوده اند براي تحلیل انتخاب شده اـن
ه هـاي دیگـر       طوالنی بودن جمالت خبر باعث   .  مفعول وجود داشته است    221  شده تعداد مفعولها و فاعل هـا در مقایـسه بـا گوـن

وده انـد و        41در میان فاعلها حدود     . و داستان کوتاه بیشتر باشد    ) فیلم(گفتاري    درصد اشاره شده  و به همین میـزان هـم جدیـد ـب
د بسیار بیشتر اسـت و در واقـع   در مقایسه با متن شفاهی فیلم کما، تعداد فاعلهاي جدی.  درصد هم حدس زدنی بوده اند     14حدود  

ی مفعولهـاي     19در مورد مفعولها، تعداد مفعولهاي اشاره شده بسیار کم و در حدود    .  از نصف هم افزونتر است      درصـد اسـت وـل
  .مقایسه شده اند) 3-3(این داده ها با داده هاي متون دیگر در بخش .  درصد را دربردارد80جدید و حدس زدنی حدود 

  
  مفعول  فاعل  نقش / میزان آشنایی
   عدد 56   عدد 89  اشاره شده

   عدد 1  صفر  اشاره شده در موقعیت گفتگو
   عدد 3  عدد 9  وصفی+ اشاره شده 
  %69/18 – عدد 60  %53/41 – عدد 98  مجموع

   عدد 13   عدد8  )با استنتاج(حدس زدنی 
  عدد 68   عدد 33  )از گروه اسمی(حدس زدنی 

  %22/25 –عدد  81  %38/17 – عدد 41  مجموع
   عدد 23   عدد 9  جدید معین

   عدد 23   عدد 13  جدیدنامعین معرفه شده
   عدد 78   عدد 28  جدد نامعین معرفه نشده

  وصفی+ جدیدنامعین معرفه نشده 
  وصفی+ جدید معین 

  مجموع   

    عدد 45  
   عدد 2

  %07/41 – عدد 97

   عدد 52
   عدد 4

  %07/56 – عدد 180
  نایی گروههاي اسمی در اخبار میزان آش-10جدول 

  
  ها تحلیل دادهنتایج  3-3

در واقـع سـعی بـر ایـن     .  با همدیگر مقایسه می شوند2-3 و 1-3بخش ) 10 تا 6(در این بحش داده هاي ارائه شده در جدولهاي  
اره شده هـستند؟  گرایش غالب در مورد فاعلها چگونه است، آیا آنها بیشتر حدس زدنی، جدید یا اش         ) الف(است تا مشحص شود     

انی تغییـر کنـد، مـثالٌ             در مورد مفعولها چطور؟ آیا در مورد متون گفتاري و نوشتاري تفاوت مشخصی دیده می شود؟ اگر گونه زـب
گونه رسمی اخبار و گفتار غیر رسمی، آیا این گرایش دستخوش تغییر می شود؟ در این بخش ابتدا فاعلها را در متـون مختلـف بـر     

  .میزان آشنا بودن فاعلها در متون مختلف را نشان می دهد) 11(جدول .  بودن با همدیگر مقایسه می کنیماساس میزان آشنا
  اخبار  فیلم  روزنامه  پیرهن زرشکی  متن/ فاعل

  %53/41  %9/90  %53/43  %4/84  اشاره شده
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  %38/17  %21/1  %4/12  %1/2  حدس زدنی
  %07/71  %48/8  %5/43  %3/13  جدید

  نا بودن فاعلها در متون مختلف میزان آش-11جدول 
همانطور که جدول فوق نشان می دهد، اکثر فاعلها در متون محتلف فاعل اشاره شده هستند که ایـن موضـوع در مـورد داسـتان و         

اما در مورد سبکهاي رسمی، یعنی روزنامه و احبار، نسبت فاعل اشـاره شـده و فاعـل جدیـد             . فیلم سینمایی بسیار چشمگیر است    
  :پس می توان گفت در سبک غیررسمی الگوي زیر برقرار است.  برابر استتقریباٌ

   فاعل اشاره شده < فاعل جدید <فاعل حدس زدنی 
  :اما در مورد سبکهاي رسمی طیف زیر برقرار است. یعنی بیشتر فاعلها اشاره شده و کمترین آنها حدس زدنی هستند

   فاعل اشاره شده، فاعل جدید<فاعل حدس زدنی 
  .مشاهده می کنیم) 12( نکته را در مورد مفعولها در جدول همین

   
  اخبار  فیلم  روزنامه  پیرهن زرشکی  متن/ مفعول

  %69/18  %76/47  %3/17  %52  اشاره شده
  %22/25  %44/10  %22/25  %10  حدس زدنی

  %07/56  %79/41  %3/57  %38  جدید
   میزان آشنا بودن مفعولها در متون مختلف-12جدول 

عولها در سبکهاي غیررسمی باز هم میزان مفعولهاي اشاره شده بیشتر از مفعولهاي جدید و حدس زدنی اسـت، امـا در           در مورد مف  
  :پس در مورد مفعولها در متون غیررسمی الگوي زیر دیده می شود. مورد سبکهاي رسمی این موضوع برعکس است

   مفعول اشاره شده< مفعول جدید <مفعول حدس زدنی 
مفعولهاي اشاره شده در این طیف نسبت به مفعولهاي جدید آن قدر زیاد نیست و در مقایـسه بـا فاعلهـا تفـاوت کمتـر             البته تعداد   

  :در مورد مفعول در متون رسمی طیف ذیل دیده می شود. است
   مفعول جدید< مفعول حدس زدنی <مفعول اشاره شده 

  .امی جدید هستند و کمتر از اسامی اشاره شده استفاده می شوددر واقع این طیف نشان می دهد در این متون اکثر مفعولها اس
نکته دیگري که باید اذعان کرد این است که این گرایشها که در طیفهاي چهارگانه فوق قابل مشاهده است ارتباطی به نوشـتاري یـا           

  .گفتاري بودن متون ندارد بلکه سبک زبان بر آنها تاثیر دارد
و در مجمـوع تعـداد تعـداد اسـامی     . شاهده است اکثر فاعلها اشاره شده و اکثر مفعولها جدید هستندهمانگونه که در جدول قابل م  

  .اشاره شده بیش از دو مقوله دیگر است
می توان نتیجه گرفت اکثر فاعلها داراي اطالع نو نیستند به همین علت از اسـم اشـاره شـده بـراي آنهـا         ) 12 (و) 11(هاي  از جدول 

ی بـراي اشـاره بـه آنهـا       لی نیمی از مفعولها داراي اطالع نو هستند به همین دلیل از اسامی جدید  استفاده می شود و      و حدس زدـن
اسامی اشاره شـده از حیـث بافـت و شـنونده داراي        ) 2-2رك بخش )(1992( براساس مباحث مطرح در پرینس       .استفاده می شود  

حاظ بافت و شنونده داراي االع کهنه هـستند زیـرا در اکثـر متـون فاعـل         اطالع کهنه هستند، از اینرو می توان گفت اکثر فاعلها به ل           
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و از آن جا که فاعل شکل بی نشان مبتدا است می توان نتیجه گرفت مبتدا داراي اطالع کهنـه    . اشاره شده بیش از سایر موارد است      
شـاره شـده هـستند و در واقـع داراي     از طرفی مفعولهاي حدس زدنی و جدید بیش از مفعولهاي ا        . به لحاظ بافت و شنونده است     

ر اینکـه ابتـدا     ) 1979(همچنین یافته هاي این پژوهش  اصل کونو . اطالع نو شنونده بنیاد، بافت بنیاد یا هر دو می باشند     را مبنـی ـب
طـالع نـو   در جمالت اطالع کهنه و سپس اطالع نو می آید تایید می کند چون اکثر فاعل ها اطـالع کهنـه و اکثـر مفعولهـا داراي ا             

  .هستند
   نتیجه گیري4

بر این اساس فاعل در اکثر متـون داراي اطـالع نـو نیـست و از     . یافته هاي این مقاله تفاوت کالمی فاعل و مفعول را نشان می دهد  
اما مفعول بیش از فاعل داراي اطالع نو است و بیشتر از اسامی جدیـد و حـدس زدنـی بیـشتر     . اسامی اشاره شده تشکیل می شود  

  .  تفاوت سبکی متون می تواند نسبت اسامی اشاره شده و دو مورد دیگر را تا حدودي تغییر دهد.  شودمی
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