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 چکیده

در این پژوهش تالش شده است تا یکی از عوامل در فراگیری و آموزش فعل زبان فارسی در مدارس 

با شناخت و شناسایی عوامل تداخل در  .مورد تحلیل و کاوش قرار گیرد( کرد زبان)غیرفارسی زبان 

رابطه مطابقت یکی از . در آموزش آن زبان روی خواهد داد یگیر ش هر زبان دومی موفقیت چشمآموز

که در رویکرد برنامه  ،باشد یعوامل بسیار موثر در تداخل امر آموزش زبان فارسی در مدارس کرد زبان م

درسه مآموزان مقطع متوسطه دوره دوم  دانش. گرا مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است کمینه

ای بوده  کتابخانه- میدانیاند روش تحقیق  روزی در منطقه زیویه سقز جامعه آماری را تشکیل داده شبانه

های کردی در این پژوهش  یکی از منابع مورد استناد در جملهنیز  است همچنین شم زبانی نویسنده 

ع ایجاد رابطه مطابقت میان ها در تنو زمان و نوع گزارهرسیم که  در نهایت به این نتیجه می .باشد می

 .فعال و مؤثرند رسیادر زبان کردی برخالف زبان ف های نحوی سازه

گرا ـ افعال مفعولی ـ افعال الزم ـ  رابطه مطابقت ـ تداخل ـ مشخصه ـ برنامه کمینه :کلمات کلیدی

 گزاره
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 مقدمه

اگرچه  ،آموزش زبان فارسی در مدارس کرد زبان غرب کشور تالشی است جهت معرفی یکی از عوامل تداخل در پژوهش حاضر

به زبان ها و محصوالت  در سطح کشور و پخش انواع برنامه گستردهآموزش زبان فارسی با وجود امکانات و وسایل ارتباطی 

در سطح تعاملی و  ی ایران از این زبان شیرین را به ظاهر تسهیل و آسان نموده است و تمامی افراد جامعهآن فارسی یادگیری 

شود  آید مشاهده می کنند اما در باطن امر چون پای آموزش رسمی در مدارس و کتب آموزشی به میان می ارتباطی استفاده می

رات او آمار موجود در اد :شوند نیست در یادگیری آن دچار مشکل می فارسیوزان در مدارسی که زبان مادریشان مکه دانش آ

توان به صورت علمی و پژوهشی  در بسیاری موارد به صحت و دقیق بودن این آمار نمی -مناطق آموزش و پرورش در این

آموز چالش  ای که آموزش آن و یادگیری توسط دانش حوزه. آموزان در این ماده درسی دارد نشان از افت دانش -اطمینان داشت

فعل در زبان فارسی و   ای مطابقت ن پژوهش به رابطهدر ای. باشد فارسی می بخش آموزش فعل زبان نحو وبرانگیز است حوزة 

مقایسه آن با کردی پرداخته شده است و از باز کردن دیگر موارد مربوط به فعل پرهیز شده است که جای تحقیق و تفحص 

 .سود برده شده است  گرا در بازنمایی جمالت از رویکرد برنامه کمینه. خود را دارد

 روش تحقیق

اند روش تحقیق  روزی در منطقه زیویه سقز جامعه آماری را تشکیل داده ع متوسطه دوره دوم مدرسه شبانهآموزان مقط دانش

های کردی در این پژوهش  ای بوده است همچنین شم زبانی نویسنده  نیز یکی از منابع مورد استناد در جمله کتابخانه-میدانی 

 .باشد می

 پیشینه پژوهش

تصار استوار است، خگرا بر ا بینش غالب در برنامه کمینه. است  ی اصلی دستور زایشی ای جدید از پیکره هگرا چهر برنامه کمینه

های واژگان توسط نظام  گرا مدخل در طرح اولیه برنامه کمینه. تر است هرچه نظریه مختصرتر و موجزتر باشد پسندیده

نظریه اصول و پارامترهاست مبنای  /گزینی حاکمیت و مرجعی ایکس تیره در نظریه  محاسباتی که بخشی از آن همان نظریه

در این برنامه دیگر سخنی از ( 71 و   7 ، ص 222 چامسکی )شوند  ها واقع می تشکیل نمودارهای درختی و اشتقاق جمله

مله را به عهده ها و اشتقاق ج وظفیه تشکیل ساخت(  ادغام)آن فرآیندی به نام ترکیب  یجاایکس تیره در میان نیست بلکه به 

گزینی، به مراتب اطالعات بیشتری  حاکمیت و مرجع  های واژگان در نظریه ها نسبت به مدخل گرا، مدخل در برنامه کمینه. دارد

نایی همچنین برای عهای م صوری و مشخصه/های دستوری های آوایی، مشخصه دارند در این برنامه هر مدخل حاوی مشخصه

 . شود گر آن نیز در واژگان ثبت می به متمم و مشخصهای مربوط  هر دسته مشخصه

 

 

                                                           
1
 - agreement relation 

2
 - minimalist program 

3
 - generative grammar 

4
 - merge 
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 ها تحلیل داده

پیش از ورود به این بحث در آغاز باید مفاهیمی که در این بخش با آن سازوکار اشتقاق گروه فعلی در جمله و بازنمایی رابطه 

ها  فرمت کلی چگونگی ترکیب سازه .ه باقی نماندتعریف کرده تا ابهامات بازنمایی جمله برای خوانند دهیم میمطابقت را نشان 

به صورت زیر  minimalist Approach to scrambling [1]باشد برگرفته از کتاب  می SOVبرای زبان فارسی که یک زبان 

 .باشد می

                                                                                     CP                                                       

                                                                                               Spec  

                                                                                  C  

                                                                    Spec 

                                  vP                       T  

                                          Spec       

             v                   VP  

                         VP            PP  

                    V         Object [+/-Specific] 

 .شود بازنمایی می [ ]کوچکترین واحدهایی که در مدخل هر واژه وجود دارد که با این عالمت  :Feature= مشخصه  -

ه تعیین توزیع خود آن واحد واژگانی مربوط ب: Categorical selection Feature: ای ها انتخابی مقوله مشخصه -

 .ترکیب شود یتواند با آن واحد واژگان شود بلکه تعیین کننده مقوله عناصری است که می نمی

است درترکیب با گروه فعل  Themeگروه اسمی که در حاکمیت هسته گروه فعلی است و دارای نقش تتایی  :مفعول -

 . هسته گروه فعلی است رو خواه شود اولین گروه اسمی است که با آن ترکیب می

 .است Agentو دارای نقش تتایی  زمان تصریفگروه اسمی که در حاکمیت هسته  :فاعل -

شود باید  اعمال می تعاملیساختارهای نحوی که در مورد آنها قواعد سطح  :Full Interpretation= اصل تعبیر کامل  -

رختی که مراحل اشتقاق گروه فعلی را در نهایت اشتقاق جمله را نمودارهای د. ها تعبیر پذیر باشند فقط دارای مشخصه

 .را استگ دهد در چهار چوب برنامه کمینه نشان می

 .هایی که بر معنای جمله تأثیر دارند مشخصه(: Interpretable)پذیر خوانش -

نشان  [u]رها با عالمت هایی که برمعنای جمله تأثیر ندارند، که در نمودا مشخصه(: Un Interpretable)خوانش ناپذیر -

 .شوند داده می

روابط تتایی یکسان بین گزاره و موضوعاتشان به وسیله روابط ساختاری  :(UTAH)ی تخصیص نقشهای معنایی  فرضیه

 .شود ادغام بازنمایی می/یکسانی در نحو زمان ترکیب
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شود این  ان هماهنگی و یکسانی برقرار میهایش در برخی مشخصه سازه دندر نحو زمانی است که بین دو یا چی مطابقت  رابطه

  subjectدر انگلیسی و آلمانی بین  هستندها متفاوت  کنند در زبان ها که با یکدیگر در جمله رابطه مطابقت برقرار می سازه

،Verb نظر  ی زیر را در ت وجود دارد جملهقشود در فارسی نیز بین همین دو سازه رابطه مطاب ی مطابقت برقرار می رابطه

 . بگیرید

 2. man name r  neve ta –m 

                     agree 

جمله و فعل هماهنگی از لحاظ شخص و شمار وجود دارد  همین جمله را ( فاعل) Subjectشود بین  همانطور که مشاهده می

 .کنیم بازنمایی میدر سه مرحله در نمودار درختی زیر

  مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی خوانش ناپذیر اسم بر روی هسته  ی فعل مشخصه با هسته DPها در نمودار ابتدا بعد از ترکیب  اول بازنمایی مشخصه در مرحله

مشخصه اسم  . شود شوند و گروه فرافکن فعلی ساخته می و اصل مچینگ ارزش گذاری و حذف میفعل تحت رابطه خواهری 

[N] ل مشخصه خوانش ناپذیر  بر روی فاع[uN]  باشد و یک  قراردارد و مربوط به موضوع بیرونی فعل می را که بر روی

ها نیر به صورت زیر  در مرحله بعد سایر مشخصه. کند ی خواهری ارزش گذاری و حذف می مشخصه نقشی است را تحت رابطه

 .شوند ارزش گذاری و حذف می

 

 

                                                           
آن ایجاد  جهت خواندنهای کردی برای خواننده چالشی  بازنمایی جمله هنگامبهره گرفته شده تا  IPAبرای نمایش جمله در تمام طول مقاله از خط  - 

 .نشود

  

  

[uD]   

 

T [past, uø, sing.nom,  ]  

man   

 

 

  

 

  

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

5 

 

 

  مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. شود ارزش گذاری و حذف می Agreeی  تحت رابطه Tدر این مرحله حالت فاعلی بر روی فاعل توسط حالت فاعلی در هسته 

شود اکنون  پذیر مفرد برروی اسم ارزش گذاری و حذف می توسط مشخصه خوانش Tمشخصه خوانش ناپذیر مفرد در هسته 

تواند مشخصه همجنس خود را که خوانش ناپذیر است و برروی  یر است پس میخوانش پذ Tمشخصه مفرد بر روی هسته 

ی  مشخصه Tگذاری و حذف کند درنهایت مشخصه خوانش پذیر زمان که به صورت گذشته در هسته  هسته فعلی است ارزش

و مشخصه شخص کند و فعل به صورت گذشته در سطح آوایی  خوانش ناپذیر زمان را در هسته فعل ارزش گذاری و حذف می

 .کند تظاهر آوایی پیدا می – am –برروی آن به صورت ساخت واژی پسوند 

  مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TP 

man [.nom,  ]  

  

[uD]   

 

T [past, uø, sing.nom,  ]  

man   

 

 

  

 

  

 

 

  

[uD]   

 

T [past, uø, sing.nom]  
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دهد تا  ارتقاء می Spec TPبه جایگاه  Spec vPباشد که اسم را از جایگاه   قوی می Eppی  دارای مشخصه Tی  در نهایت هسته

باشد را  توسط اسم ارتقاء یافته ارزش گذاری و حذف کند در نتیجه جمله اشتقاق  اپذیر میاین مشخصه که به صورت خوانش ن

 .کند یافته و در سطح آوایی تظاهر پیدا می

ها متنوع سازد  واند این رابطه را در بین سازهت می طریقیبه  [tense]ای زمان  غیرمقوله عنصر مطابقت در زبان فارسیدر رابطه 

 .کنیدباشد توجه  در زمان مضارع مستمر می که ی زیر به جمله

3. man dar-am deraxt n ra mi-kar-am 

  

 .دهد شود اما این رابطه در زمان آینده یا هر دو جز فعلی روی نمی ا هر دو جز فعلی وارد رابطه مطابقت میبدر این زمان فاعل 

 .ی زیر توجه کنید به جمله

4. ma deraxt n ra xah-im ka t 

  

تتایی یکسان به  روابطباشد تا  می [UTAH]های معنایی  ها برای رعایت اصل فرضیه تخصیص نقش برخی از حرکات سازه

تغییری در ایجاد رابطه نوع آن و همانطور که مالحظه کردید عنصر زمان . وسیله روابط ساختاری یکسان در نحو نمایانده شود

هرچند که در زمان مضارع مستمر و ماضی مستمر رابطه فاعل با هر دو جزء  کردنفعل و فاعل ایجاد  ینحو یها قت سازهمطاب

ی  اما در کلیت امر تغییری ایجاد نکرده است یعنی رابطه. شود و در بین دو جزء فعل نیز این رابطه برقرار است فعل برقرار می

صر شود اما عن فعل و فاعل برقرار می بیندر زبان کردی نیز مانند زبان فارسی است که ی مطابقت  رابطهمطابقت فاعل با فعل؛ 

ی زیر را مورد بررسی  سازد جمله ها دگرگون می سازه بینآورد و این رابطه را  را بوجود میتر   زمان در این زبان تغییراتی برجسته

 .قرار دهید

6. men sew-em xo rd 

 

     man sib-    xord-am 

  

دهد  کردی است رابطه مطابقت را در بین دو سازه نحوی فعل و فاعل نشان می ی جملهی سارفی دوم که جمله متناظر  جمله

 .دهم ی زیر را در زمان حال مورد بررسی قرار می ی کردی این رابطه بین فاعل و متمم فعل جمله برقرار است جمله اما در جمله

7. men sew ?axo-m 

 

    man sib mi-xor-am 

  

مراحل  .ای مطابقت برقرار گردیده است فاعل و فعل جمله رابطه زبان بینهر دو در گردد  هیچ تفاوتی در دو زبان مشاهده نمی

 .را در زیر مورد توجه قرار دهید 1اشتقاق جمله 

 

  agree 

agree 
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  مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها به همان  شود سایر مشخصه ها در این جمله کردی بیان می گذاری مشخصه های ارزش وتبرای پرهیز از تکرار مطالب تنها تفا

مفرد که به صورت   شود، در این بازنمایی مشخصه گذاری و حذف می مکانیزمی که در جمله فارسی بیان گردید ارزش

گذاری و حذف  ارزش Tهسته  وجود دارد مشخصه خوانش ناپذیر همجنس خود را بر روی  [men]پذیر برروی فاعل  خوانش

پذیر درآمده است، پس  گذاری شده به صورت خوانش ناپذیر مفرد که اکنون ارزش کند سپس در این مرحله مشخصه خوانش می

این مشخصه . کند گذاری و حذف می فرمانی مشخصه خوانش ناپذیر مفرد را برروی آن ارزش ی سازه با متمم فعل  تحت رابطه

ی  مشخصه Tپذیر گذشته برروی هسته  ی خوانش کند مشخصه تظاهر آوایی پیدا می [em]ورت پسوند در سطح آوایی به ص

کند و فعل نیز در سطح آوایی به صورت گذشته تظاهر پیدا  گذاری و حذف می ناپذیر زمان را برروی هسته فعلی ارزش خوانش

  .کند می

  

  

  

[uD]   

 

T [past, uø sing.nom,  ]  

men   
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  مرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کند نمونه زیر را مورد توجه قرار  ی مطابقت برقرار می ا فعل رابطهبدر جمله تظاهر آوایی نداشته باشد فاعل  متممگر این ا

 .دهید

8. to sew-t xoard? 

    to sib xord-i?: 

    men – xoard-m 

     man           xord-am  

وجود دارد در پاسخ تظاهر آوایی پیدا نکرده  sewورد پرسش یعنی در جواب سوال پرسیده شده چون در صورت سوال عنوان م

 .گردد میای مطابقت با فعل و فاعل برقرار  است در این صورت رابطه

این افعال یک ظرفیتی بوده و تنها دارای یک موضوع بیرونی هستند و این موضوع بیرونی دارای  :یا الزم anergativeافعال 

 و سازند ی مطابقت برقرار می چون فاقد موضوع درونی هستند خود این افعال با فاعل رابطه ستنده( عامل) Agentنقش تتایی 

 .کنند جمالت زیر را مورد توجه قرار دهید در هر دو زبان فارسی و کردی به صورت مشترک عمل می

9. men bo ma o hat-em 

     man be xane ? mad-am 

 

 

  

[uD]   

 

T [past,nom]  

   

 

 

  

 

  

 

TP 

men [.nom,  ]  
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توان آن را از جمله  شود و فاقد نقش تتایی است بنابراین می افزوده بوده و به گروه فعلی متصل می be xaneجمله سازه  در این

ی زیر در زمان حال توجه  حذف کرد زمان این جمله گذشته بوده و رابطه مطابقت میان فاعل و فعل جمله برقرار است به جمله

 .کنید

10. men bo m o de-m 

        man be x ne mi -m 

 

 .شود این جمله هم رابطه مطابقت میان فاعل و فعل برقرار میدر 

فرمایید رابطه مطابقت در هر دو زمان چه گذشته چه حال بین فاعل و فعل برقرار است زیرا نوع این  همانطور که مالحظه می

یعنی این نوع افعال فاقد موضوع درونی به عنوان متمم اسمی که نقش تتایی پذیرند  ینم object [Np]افعال متمم اسمی 

Theme و پس عالوه بر  ؛شود مطابقت می ی ا فعل وارد رابطهبمشخصه شخص و شمار فاعل  داشته باشند هستند بنابراین در

در زبان  نحویهای  سازی بینگیری آن  و شکل در این رابطه  anergativeو  accusative یعنیای زمان نوع فعل  عنصر غیرمقوله

 .کردی تاثیرگذار هستند

خروج به ابتدای جمله حرکت کند و در آغاز جمله قرار گیرد از رابطه  گشتارتحت  (object vp) در صورتی که متمم فعل

را  مطابقت گر رابطهفاعل و فعل با یکدی .دهد دست میشخص و شمار خود را  و صورت ساختواژی ـ نحویمطابقت خارج شده 

 .کنند برقرار می

13. sewa-ka men xo rd-m 

 

      sib r  man xord-am 

  

شم زبانی کرد تا جمله بتواند براساس  تلفظفاعل را با آهنگ خیزان  و البته باید پس از این متمم پیش گزاره شده مکثی کرد

 .طلبد که در این جستار به آن پرداخته نشده است ای را می جداگانه ی نحوی بحث ه ت سازاین مطلب و حرک. قابل قبول باشد

 :گیری نتیجه

باتوجه به این پژوهش یک عامل ( کرد زبان)ی مطابقت در آموزش فعل زبان فارسی در مدارس غیرفارسی زبان  تداخل رابطه - 

 .ساختواژی ـ نحوی نشان داده شده است

 .ال بوده و در آن شرکت داردرابطه مطابقت فعّ در زبان فارسی و کردی در دوفاعل جمله  - 

 .کند میندر ایجاد رابطه مطابقت میان فاعل و فعل جمله ایجاد  تغییریدر زبان فارسی تغییر زمان جمله  - 

ابطه میان فاعل و متمم ای که این ر به گونه ،کند زمان جمله تنوعی اساسی در رابطه مطابقت ایجاد می تغییردر زبان کردی  - 

که در جایگاه خواهر هسته فعلی قرار دارد برقرار است که در صورت تغییر زمان از گذشته به زمان حال این رابطه میان  ،فعل

 .شود ایجاد می( فعل)فاعل و هسته گروه فعلی 
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ها  های نحوی فعال است نوع گزاره سازه میان ی مطابقت عامل دیگری که در تغییر ایجاد رابطه ؛در زبان کردی عالوه بر زمان -5

accusative (مفعولی ) وUnergative (الزم )در افعال  و میان فاعل و متمم فعل مطابقت در افعال مفعولی رابطه. می باشد

 .شود الزم میان فاعل و فعل برقرار می

ر مناطق دو زبانه سطح کشور همراه با ی مطلوب در امر آموزش زبان فارسی د شود که جهت رسیدن به نتیجه پیشنهاد می -1

ای آموزشی که در آن عوامل تداخل و تزاحم زبان اول در  گیرد ضمیمه مطالب و محتوایی که نحو زبان فارسی را در برمی

کش ادبیات و زبان فارسی ارائه گردد تا  یادگیری و آموزش زبان فارسی دخیل هستند تهیه شده به آموزگاران و دبیران زحمت

شناسایی کنند امید است که بتوان تأثیری هرچند کوچک در آموزش را جه نموده و بتوانند عوامل وین تدریس به آن تدرح

 .زبان فارسی داشته باشد

 :منابع
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