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 چکیده
کند تا مشکالت و موانع آموزشیی را  میها به ما کمک بررسی برخورد زبانی و کشف انواع تداخل در میان دوزبانه

هیای  دور از تبعیض در میان گروههای علمی برای ایجاد و اجرای آموزش درست و بهحلشناسایی کنیم و به راه
های نحوی فارسیی و تاششیی در   یابیم. هدف این پژوهش، بررسی تداخل زبان رسمی دست قومی متفاوت با یک

عیالوه، انیواع   های اسیت. بی  تاششی براساس تجزییه و تحلییل مبابلیه    -ی، و فارسیفارس -های تاششیمیان دوزبانه
شود. جامعی  آمیاری ایین    ها، عوامل مؤثر بر رخداد آنها، و نیز نبش جنسیت در بروز این پدیده تبیین میتداخل

نسیت است فارسیِ هشت تا بیست ساشه از دو ج -تاششی، و بیست دوزبان  تاششی -پژوهش بیست دوزبان  فارسی
زبان عنبران در استان اردبیل و مهیاجران دوزبانی  تاششیی    گیری در دسترس از روستای تاششیکه به روش نمونه

انید. ابیزار ایین پیژوهش،     روستای عنبران در غرب استان تهران، شهرک آزادشهر و شیهر قیدس انتبیاب شیده    
هیای ایین پیژوهش    اسیت. داده ی آنها بودهای حاوی پنجاه جمل  فارسی و به همین شمار معادل تاششپرسشنامه

اند. نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت در ایجاد تداخل نحیوی  نویسی شدهپس از گردآوری، آوانویسی و گالس
انید و مییزان   ها را از زبان نبست به زبان دوم انجام دادههای دو گروه بیشتر تداخلتأثیر معناداری ندارد. دوزبانه

 . فارسی است -تاششی بیشتر از تاششی-های فارسیزبانهتداخل در میان دو
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 مقدمه -1

هایی از اسیتان گییالن و اردبییل روا     های ایرانی شمال غربی است که در ببشتاششی از زبان
: 1334)خاشیه  دارد و همچنین در جمهوری آذربایجان هم گویشوران زیادی دارد. رضایتی کیشه

و جنوبی قایل است. جامع  آماری پژوهش حاضر  برای این زبان سه شاخ  شماشی، مرکزی( 13
اسیت. تاششیی در   از میان گویشوران گون  عنبرانی متعلق به گویش تاششی شماشی انتباب شیده 

های ساختاری ایین  رسد تفاوتهای زیادی دارد. به نظر میساختار نحوی با زبان فارسی تفاوت
هیا بیشیتر محسیوس    زبان در دوزبانیه های نحوی دو شود که تداخلدو در حوزۀ نحو، باعث می

زبیان، ززم اسیت انیواع    برای جلوگیری از اختالل در آموزش گویشیوران تاششیی   ،باشد. بنابراین
تداخل زبانی بررسی و تحلیل شود تا از نتایج آن در تهی  منابع آموزشیی و تعلییم بهتیر زبیان     

وزۀ جغرافییاییِ ایین پیژوهش،    زبان اسیتفاده شیود. حی   ویژه تاششیفارسی در مناطق دوزبانه، به
در ببش نمین اردبیل در نیوار میرزی جمهیوری آذربایجیان     « عنبران باز»زبان روستای تاششی

دویست نفر جمعیت دارد. مردم این روستا به زبیان  ن روستا در حال حاضر حدود هزارواست. ای
شیهرک  »وهش، کنند و به زبان فارسی هم تسلط نسبی دارند. دیگر حوزۀ پژتاششی صحبت می

هیای  زبیان هیزار نفیر از تیاشش   رب استان تهران است. حیدود ده در غ« شهر قدس»و « آزادشهر
آشنایان بیه تاششیی، و    ان با خانواده وعنبران به این دو شهر مهاجرت کرده و ساکن هستند. این

ش کنند. در ایین تحبییق تیال   در جامعه برای ارتباط با دیگر جوامع زبانی به فارسی صحبت می
 ؛های زیر پاسخ داده شودبا توجه به نتایج به دست آمده به پرسش استشده

 شود؟  ها دیده میهایی در جمل  دوزبانهدر حوزۀ نحو بیشتر چه تداخل -1

 ها به سبب تفاوت دو زبان است یا عوامل دیگری نیز دخیل هستند؟  آیا بیشتر تداخل -2

 ی در این امر دارد؟تأثیرجنسیت چه  -3

فارسیی کیه    -تاششی، و تاششی -های فارسیاین پژوهش به صورت میدانی در میان دو زبانه     
. مالک تسلط گویشوران به نحو زبیان  استشدهسن آنها از هشت تا بیست در نوسان بود، انجام 

-است که بتوانند جمالت ارائه شده را به زبیان دیگیر برگرداننید. داده   هم در حدی مدنظر بوده

هیا بیه دسیت آمید. ایین جمیالت از مییان        جملیه از دوزبانیه   05با اخذ برگردان  های پژوهش
 (325-376: 1333)نیک. سیالمی،   شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسیی  پرسشنام  طرح گویش

کننیدگان ارائیه   و با برخی تغییرات متناسب با مبتصات نحوی برای برگردان به شرکتانتباب 
تاششیی بیا دو جنسییت دختیر و پسیر از       -دوزبانی  فارسیی   کنندگان بیست نفیر گردید. شرکت

انید کیه در   بیوده « آزادشیهر »و « شهر قدس»مهاجران عنبران در غرب استان تهران در منطب  
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اند و بعد بیه میرور زمیان بیه     اول فرا گرفته زبان عنوانبهو زبان فارسی را  اندتهران به دنیا آمده
انید. همچنیین بیه همیین تعیداد در      اششی را فراگرفتهصورت غیرمستبیم از واشدین خود زبان ت

اند که زبان تاششی را در خانه و زبان فارسی را در مدرسیه و  انتباب شده« عنبران باز»روستای 
های فارسی ها، از آنها خواستیم که جملهاند. بعد از ارائ  جمالت به دوزبانهها یاد گرفتهاز رسانه

شی را به فارسی برگرداننید. جمیالت بیه دسیت آمیده از پیژوهش       های تاشرا به تاششی، و جمله
حاضر آوانویسی شدند، سپس مواردی که براساس قواعید هیر زبیان، تیداخل نحیوی داشیتند،       

ند. به نظر نویسندگان، جامع  هدف این مباشه از نظر شمار، سین،  شدانتباب و تجزیه و تحلیل 
هیای  ادن چگونگی تداخل نحیوی دوزبانیه  جنسیت و محل زندگی، کفایت ززم را برای نشان د

ی گویشوران تغییر اساسی در نتیایج ایجیاد نمایید.    رسد افزایش کمّمذکور داشته و به نظر نمی
است کیه معمیوزد در   ه، بدان جهت بودیشوران در محدودۀ هشت تا بیست سالعلت انتباب گو

ن نسیبت بیه سینین بیازتر     ها بر هر دو زبیا ، تسلط یکسان و همزمان دوزبانهاین محدودۀ سنی
 آورند.    برداری روی میکمتر است و از این روی در استفاده از زبان دوم غاشباد به گرته

 
 پیشینۀ پژوهش -2

وییژه  گیرد و مسأش  دوزبیانگی، و بیه  های تاششی در حوزۀ توصیف گویش قرار میبیشتر پژوهش
( 1336)اسیت. یوسیفی نصییرمحله    هنشید طور شایسته بررسیی  ها بهزبانتداخل زبانی در تاششی

اجمازد به دزییل دوزبیانگی    ،است. او در فصلیجامع  قومی تاشش را از دریچ  زبان بررسی کرده
های ترکی، گیلکی و فارسیی پرداختیه و   ها و همزیستی و یا جایگزینی زبان تاششی با زبانتاشش

نشیینی آن را در  و دزییل عبیب  ها و مییزان روا  زبیان تاششیی    های آماری، حوزهبراساس داده
شیناختی  است. بنابراین پژوهش ایشان بیشتر صبغ  مردمهای دیگر بررسی کردهمواجهه با زبان

شیناختی آن بیا وجیود اختصیار، بیشیتر جنبی        حال، مسیائل زبیان  شناختی. با ایندارد تا زبان
 همگانی و کلی دارد تا اختصاصی و فنی.

در  (1337)خاشیه، فاضیلی و یوسیفی نصییرمحله     رضایتی کیشیه  ار های فوقمنتببی از داده    
بیه چگیونگی دوزبانیه    آوردنید و  « شناختی در گویش تاششیی نمودهای اجتماعی و مردم»مباش  

هیای  شدن و انواع تنوع صوتی واژگانی و دستوری و ارتبیاط زبیان بیا محییط و زبیان و کینش      
 .استهشداخل زبانی توجهی ن. در این پژوهش هم به تدپرداختندمتبابل اجتماعی 

آمیوز دختیر و پسیر در مبطیع دبیرسیتان      با نظرسینجی از شیماری دانیش   ( 1335)میرزاپور     
هیای زبیانی آنهیا را در    های کاربرد زبان تاششی و نگیرش است برپای  آمار و ارقام، حوزهکوشیده
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تیأثیر دوزبیانگی   قلمرو تاشش شماشی، مرکزی و جنوبی تحبیق کند. در پژوهش اخیر سبنی از 
 شود.های مبتلف مشاهده نمیگیری در حوزهقرضها در زبان اول و دوم و تداخل و تاشش
هیای زبیانی در   بررسیی نگیرش  »در مباشی   ( 1330)خاشه، میرزاپور و موسیوی  رضایتی کیشه    

های مجاور و زبان رسمی، و همچنین بیه بررسیی   به برخورد زبان تاششی با زبان« گویش تاششی
های جغرافییایی مبتلیف بیا توجیه بیه سین و       در حوزهآن های مثبت و منفی نسبت به نگرش

 است.هم تداخل زبانی مدنظر نبوده اند. بنابراین در این مباشهجنسیت پرداخته
زبیان در سیط    آمیوز تاششیی  با اخذ انشا از تعیدادی دانیش  ( 1333)زاده و خانبابازاده منشی     

زبیانی،  آموزان را به سیه دسیت  بیین   ن باز و پایین، خطاهای نحوی دانشابتدایی روستای عنبرا
زبیانی  اند. ببشی از مباشه هرچند به خطاهای بیین زبانی و خطاهای آموزشی تبسیم کردهدرون

 .  استشدهجنسیت توجهی ن تأثیردوزبانگی و  هایاختصاص دارد وشی به نظر
هیا  اما ایین پیژوهش   ،کردهبررسی نی را از این منظر گون  عنبرا( 1330)و ( 1333)خانبابازاده     

 شناسی زبان.دور از مبانی نظریِ دوزبانگی و جامعه و مبتصر است، و هم هم محدود
با تداخل نحیوی دو زبیان    مستبیمیک از تحبیبات باز ارتباط شود هیچچنانکه مالحظه می    

شناختی است و زبیان تاششیی   ای زبانهتاششی و فارسی ندارند. محور اصلی پژوهش حاضر داده
ۀ روا  با توجه به اینکه آموزش به زبان فارسیی در حیوز   .استهشدتاکنون از این منظر مطاشعه ن
ه دشییل تیداخل زبیانی بیا     ب دورۀ اول دبیرستانویژه در ابتدایی و تاششی در سطوح مبتلف و به

رفع مشیکالت آموزشیی اسیتفاده     توان درمیپژوهش این از نتایجِ  ،رو استهاساسی روب چاشش
هیا و  د. این پژوهش در جامع  آماری، روش پژوهش، مبیانی نظیری و شییوۀ گیردآوری داده    کر

هایی که معرفی شد، متفاوت است و از ایین نظیر   ابعاد و گستردگی و موضوع تحبیق با پژوهش
درسیی و   های تعلییم و تربییت و تهیی  منیابع    پژوهشی جدید است که نتایج آن درمورد شیوه

 ببش است.زبان بسیار کارساز و نتیجهویژه تاششیبازپروری آموزگاران مناطق دوزبانه به

 چارچوب نظری -3

نظر از پیشین  عملی و تیاریبی، بیه صیورت جیدی بیا مطاشعیات       ها صرفای زبانمبابله یبررس

شناسیی در  زبیان شروع شد. بعدها ایین شیاخه از   میالدیجدهم گلیسی در قرن هان 1ویلیام جونز
و  6ایشناسیی منطبیه  ؛ زبیان 3شناسیی زبیان  ؛ رده2تطبیبی -شناسی تاریبیچهار گرایش: زبان

                                                           
1. Sir William Jones   
2. The Historical‐Comparing‐Linguistics 
3. Language typology 
4. Areal‐linguistics 
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(. 76-00: 1333نیک. اشبیرزی و رئیسیی،    تحول و تکامل پیدا کیرد )  1اینهایتاد تجزیه و تحلیل مبابله

 نیاو بهتیر  د. بیه نظیر  کیر  یگیذار هیپا 1360در سال  2زیفرارا ها بانز یامبابله لیتحلتجزیه و 
بیه   یزبان با زبان بوم نیا یساختار یهایژگیو  سیزبان دوّم، با مبا آموزشی برا یمواد آموزش

ها را مطرح کرد کیه براسیاس   زبان یامبابله لینام تحل بای او روش ب،یترت نی. به ادیآیدست م
اطالعیات   ینیوع بررسی   نیی ا  جینت . درشودیم سهیمنتبب چند زبان با هم مبا یهایژگیآن و
در  اطالعیات  نیاز ا توانیم نیز و شودیفراهم م یدرس هایابمعلمان و مؤشفان کت یبرا یخوب
 .(130: 1330، 3اکیسیفاستفاده کرد ) یآموزش یهاو دوره یمتون درس نیو تدو هیته

 یهیا ها و شیباهت تفاوتاست تا جفت زبان  کمند ینظام  مطاشع یامبابله لیتحلتجزیه و      

وجیوه تفیاوت   در ترجمه و تدریس شناسایی شود. به تعبیر دیگر، با این رویکرد،  آنها یختارسا
ارائیه   یپرداختن بیه مسیائل عملی    یبرا یحلّ راهشود تا براساس آن بتوان مشبص میدو زبان 

 لیی تما یخیارج  ایی زبیان دوّم   رنیدگان یادگیفرض است که  نیبر ا یمبتن یامبابله لید. تحلاد
زبیان و   یگفتارهیا بیه پیاره  را خیود )زبیان اوّل(    یزبان و فرهنگ بومیِ صوری هادارند مبتصه

ایین گیرایش   شصت،   پنجاه و تا اواخر ده  ده انیدر جر. منتبل کنند یخارجیا  دوّم فرهنگ

از  یبعضی  یِریادگیی دشوارتر بیودنِ   لیدش  یتشر در یروش عنوانبهدوّم  زبانی ریفراگ ۀدر حوز
 بود.   هیبب نسبت به زبان هدف یهامبتصه

  اسیت، نسیب  مربیوط مطیرح شیده     نیشی یدر پ یامبابلیه  لیتحل ی متفاوت از فرض  نسب سه    
 یپیژوهش مبتنی   نیی آنجا که ااز (.21-51: 2511 کشاورز،نک. ) 4انهیم  سب؛ و ن0فیضع  نسب ؛6یقو

 و در یو قیو  فیضیع  یهابهتر است به اختصار نسبه استی امبابله لیتحل ی فرض  انیم  بر نسب

 یامبابلیه  لیتحل ی فرض یِقو  نسب 7رابرت زدو 1307سال  در .شودعرفی م یانیم  نسب تینها
تیداخل اسیت و    ۀدیی زبیان دوم، پد  یریادگیمشکالت در   هم بروز لیرا مطرح کرد. به نظر او، دش

 شود.  یمدشوارتر  یریادگد، یباش شتریب و مبصد یها در دو زبان بوممبوشه انیهرچه تفاوت م
( 134: 1343) 3یطبیق نظیر شی    یامبابلیه  لیی تحل ی فرضی  یِقو  نسب یربنایز یهامفروضه     

 :از اندعبارت

                                                           
1. Contrastive Analyses 

2. Fries 

3. Fisiak 

4. strong version 

5. weak version 

6. moderate version 

7. Robert Lado 

8. Lee 
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 یاسیت کیه از زبیان بیوم     یتیداخل  ،یزبان خیارج  یریادگیخطا در  ای یدشوار یاصل لیدش -1
 د؛شویمی ناش رندگانیادگی
 د؛دو زبان هستن نیب یهااز تفاوت یمشکالت عمدتاد ناش -2

 ؛شودیحادتر م یریادگیباشد، مشکالت  شتریدو زبان ب نیب یهاهرچه تفاوت -3
زبیان   یریادگدر یی کیه   ییو خطاهیا  هایدشوار ینیبشیپ یدو زبان برا نیب  سیمبا  جینت -6

 ؛هستند یضرور دهندیمی رو یخارج
 یوجهی  نیردو زبان و سپس کم کردن وجوه اشتراک آنهیا بیه بهتی     سیبا مبا یمواد آموزش -0
 .شودیم نییتع

دو  یامبابلیه  لیی گرفتیه بیا تحل  شکل یهااز تفاوت یاخالصه دیآموز بادانش ب،یترت نیا به     
 یامبابلیه  لیی تحل ی فرضی  یِقیو   نسیب  ینکته که ادعاها نیمشبص شدن ا با .اموزدیزبان را ب

کیرد کیه    شینهاد یرا پ هیفرضی  نیی ا فِیضیع   نسیب  (1375) 1فبلندپروازانیه اسیت، واردا   یلیخ
تیداخل  از آمده با شواهد فراهم یامبابله لیتحل ی فرض فیضع  . نسبدیرسینظر م تر بهمعبول

دو نظیام   انیی می هیا هیا و تفیاوت  شباهت  یتوض یبرا یشواهد نیو از چن شودیآغاز م یزبان

  یتوضی ای رو زبان مبصد تنهیا بی   یبه دو نظام زبان مادر ف. از نظر وارداکندیاستفاده م یزبان
 یصی یتشب یبا ادعاها یمدش فیضع  . نسبشودیتداخلِ مشاهده شده ارجاع داده م یهادهیپد
دارد.  دیی هیا تأک زبان انیتداخل م تیاست که همچنان بر اهم کنندهینیبشیپغیرِ و  ی،نییو تب
 یاهی حوزه یتبابل لیبراساس تحلآنها رخداد  لیمطاشعه و دش ،دوم زبانی نسبه، خطاها نیدر ا

اسیت و   تیر انیه یگراواقع یامبابله لِیتحل ی فرض فِیضع  . هرچند نسبشوندیم مطرح موردنظر

 اسیت محدود شده یدارد، به مفهوم تداخل زبان یشتریب ینیبشیپ تیقابل یقو  نسبت به نسب
 .کند نییآنها تب ۀاز رخداد و مشاهد پس ارتداخل از راه  جادشدهیا یخطاها تواندیو تنها م

 یمجبور شدند ادعاهیا  جیتدرطرفداران آن به ،یامبابله لیتحل ی فرض یهاتوجه به نبص با     

کیه   (1375) ینیاءحسی یو ض 2راسیتا، اوشیر   نیکنند. در هم لیرا تعد یعلم  نیزم نیا یرواقعیغ

دیگیری را    نسیب  ،دانسیتند یمی  فیرا ضیع  فواردا یی  نظر وی، و افراطی  یرعلمی ینظر زدو را غ

 یِخیارج  رندگانیادگی ییامالی خود از خطاها لیبراساس تحلیه فرضب  میان  این عنوان نسبه

 ینی ییقیدرت تب  انه،یم  نسببه نظر آنها متفاوت مطرح کردند.  یبوم یهابا زبان یسیزبان انگل

 نیبی  تمرکز دارد نه صرفاد تبابل یریادگی تیبر ماه رایز ،دارد گرید  نسبنسبت به دو  یشتریب
                                                           
1. Wardhaugh 

2. Oller 
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 یانزمی  ی،و معیان  هایصداها، تواش یِریادگیادعا کردند که همچنین  ینیاءحسیو ض دو زبان. اوشر

زبیان هیدف    در خیودِ  ایو  ،و زبان هدف یزبان بوم نیب ا، یفیظر زاتیکه تما شودیتر مسبت

بیا میوارد موجیود شیباهت     آموزشیی جدیید    یهاتمیآوقتی ( 1337) 1وناوجود دارند. به نظر بر

بیا میوارد موجیود    ها آن آیتم کهاست  یزماناز  شتریب تداخلوقوع تمال اح پیدا کنند، یشتریب

 رهیی درک و در حافظیه ذخ  یراحتی بیه  آشکاری هاتفاوتارتباطی نداشته باشند. به تعبیر دیگر، 

بیرخالفِ   ن،ی. بنیابرا گرفیت  دهیی ناد تیوان یم میتعم لیرا به دش یجزئ یهاتفاوتوشی  شوند،یم

ی منجیر بیه دشیوار    شیه یهم شیتر یب یهیا تفاوت ،یامبابله لیلتح ی فرض یِقو  نسب  مفروض

کیه در   کنید، یمی  دیی تأک یزبیان درون یخطاهیا  تیی بیر اهم  یدگاهید نی. چنشوندینم شتریب

اینک به چند اصیطالح   دارند. تیاهم یزباننیب یخطاها ۀانداز به یخارجیا  زبان دوم یریادگی

 پردازیم.ها میای زبانکلیدی در تجزیه و تحلیل مبابله
 

 دوزبانگی  -3-1

طیوری کیه فیرد    تن دو یا چند زبان متفیاوت اسیت بیه   بس به معنی دانستن و به کار 2دوزبانگی
ایین   بنیابر  (.123: 1335پیور،  )نیلیی بتواند از هر زبان برای نیازهای ارتباطی خیود اسیتفاده کنید    

طی خیود را در دو زبیان   تعریف، منظور از دوزبانگی آن است که یک فرد بتواند نیازهیای ارتبیا  

اصیطالح   (174: 1334) 3برآورده کند و نیازی به استفاده از زبیان مییانجی نداشیته باشید. اهیرن     
ای راییج و  دانید کیه پدییده   دوزبانگی و چندزبانگی را صحبت کردن به دو ییا چنید زبیان میی    

ا بیه توانیایی   دوزبانگی و چنیدزبانگی ر ( 173-173: 1332) 6. فابرواستگسترده در سراسر جهان 
کند و آن را به انواع فشیرده، همپاییه ییا    فهم و صحبت کردن افراد به دو یا چند زبان تعبیر می

کند. بنابراین دوزبانگی فهمیدن و صحبت کردن به دو زبان است کیه بیا   متواشی و ... تبسیم می

 شود.  توجه به شرایط به انواعی هم تبسیم می
 

 تداخل -3-2

شود، بیانگر ورود عناصر یک زبان در زبیان  ز آن به انتبال زبانی هم تعبیر میکه ا 0تداخل زبانی
: 1332) 1نیگروسیج دهد. ها رخ میدیگر است که در میان افراد دوزبانه یا در حین برخورد زبان

                                                           
1. Brown 
2. Bilingualism 

3. Ahearn 

4. Fabbro 

5. Linguistic Interference 
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در  دوزبانیه نامد که به دشییل ضیعف فیرد    تأثیر ناخواست  زبانی بر زبان دیگر را تداخل می( 233
ی تیداخل از واژۀ  جیا بیه  (1333) 3و داتیی و ویلییامز  ( 1337) 2کنید. اشییس  بروز میواژگان زبان 

بیا   6کیاشوه  .دانندآموز در زبان خارجی میکنند و آن را تأثیر زبان اولِ زباناستفاده می «انتبال»
تیداخل را بیه سیه دسیته: واجیی، نحیوی و واژگیانی تبسییم          (1303) 0نبل دییدگاه واینیرایش  

کننید، تیداخل   های خود را مانند هیم بییان نمیی   که دو زبان تجربهوید زمانیگاست و میکرده
خیتم شیود و تفیاوت تیداخل و      4گییری دهد و از نظیر منطبیی شیاید بیه قیرض     زبانی رخ می

 (.63-60: 1373)کاشوه،  داندگیری میگیری را در فردی بودن تداخل و جمعی بودن قرضقرض
گییری  سته و فردی عناصر زبانی در زبیان دیگیر و قیرض   بنابراین تداخل زبانی کاربرد ناخوا

ی را بیه  گییر قرض( جا)همانکاربرد گسترده و جمعی عناصر زبانی در زبان دیگر است. واینرایش 
دانید و تیداخل را امیری فیردی و روانیی      ویژه در سط  واژگیانی میی  دشیل نیازهای اجتماعی به

 افتد.راد دوزبانه اتفاق میداند که در سط  افویژه در سط  ساختاری میبه
 

 جنسیت -3-3

هیای متفیاوت زبیانی دخییل باشید      رسید در بیه کیارگیری گونیه    یکی از عواملی که به نظر می
 7انید. کیامرون  جنسیت بیوشوژیکی است. پژوهشگران در این مورد نظریات متفاوتی ارائیه کیرده  

های جنسییتی هسیتند   فتمانداند که درگیر گهایی میزنان و مردان را اعضای فرهنگ (1333)
هیای گونیاگون اجتمیاعی بیه کیار      و در موقعییت ، ییاد را هایی مناسب جنس خیود  و آنها شیوه

گوید زنان به رفتار زبانی خود حساسییت دارنید و ایین امیر     می (211: 1337)گیرند. مدرسی می
نسبت به میردان  های متفاوت زبانی کاری آنان در رفتار زبانی و به کارگیری گونهباعث محافظه

هیای  است. در این پژوهش با توجه به تفیاوت جنسییتی دو گیروه و نتیایج حاصیل از داده     شده
 شود.  جنسیت در توشیدات زبانی دو گروه بازکاوی می تأثیراخذشده، 

 
 نحو زبان تالشی -4

هیا  هیای دوزبانیه  شیود کیه در داده  میبه آن ببش از نحو تاششی پرداخته ببش، موجز در این 
 تواند محل ایجاد تداخل زبانی باشد.   شود و یا میهایی از تداخل زبان فارسی دیده مینشانه

                                                                                                                                              
1. Grosjean 
2. Ellis 
3. Doughty & Williams 
4. Calvet 
5. Weinreich 
6. emprunt 
7. Cameron 
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 ارگتیو -4-1

شیود. عامیل از   حاشتی است برای فاعل فعل متعدی که به آن عامل گفته میی »ارگتیو اصطالحاد 
اعیل  عامیل در حبیبیت، ف   .... نشیان دار است و مفعول مستبیم، بیی نظر تصریفی همیشه نشان

زیرساختی یا فاعل منطبی است و نه فاعل روساختی، به این معنی که بیا فعیل جملیه تطبییق     
)کلباسیی،  کند، مفعول زیرساختی یا مفعول منطبی است کند. آنچه با فعل جمله تطبیق مینمی

ها های مبتلف تاششی مبتصات ارگتیو تحول پیدا کرده و در برخی گونهدر گویش(. 137: 1347
در سه گویش عمدۀ تاششیی ایین    (124 -113: 1336)خاشه فروپاشی است. رضایتی کیشهدر حال 

هیایی از فروپاشیی ارگتییو دییده     است. در تاششی عنبرانی هرچند نشانهتحوزت را بررسی کرده

   .استشدهشود، این ویژگی نسبت به تاششی جنوبی اندکی بیشتر حفظ می

همیراه   /ə-/لی بدون نشانه، و در حاشت غیرفاعلی با نشان  های مفرد معموزد در حاشت فاعاسم    
هیای جمیع در تاششیی عنبرانیی غاشبیاد از بیین       است. تمایز بین حاشت فاعلی و غیرفیاعلی اسیم  

 ə-و احیانیاد   un-یا  ün-، و در ببی  موارد با an-با نشان   æهای مبتوم به مصوتِ است. اسمرفته
هیا(،  )کتیاب  kitob-ünهیا(،  )گیل  vəl-ün )دخترهیا(،  kinæ-an/kinanشیوند:  جمع بسیته میی  

vəni(j)-ün ها(،)بینی dəvu-un ها(، )داسpæs-ün /pæs-ә  .)هیای فیاعلی و   بستپی)گوسفندها
نیک. رضیایتی   های مفرد و جمع در تاششی مرکزی و جنوبی با هم تفاوتی ندارنید ) غیرفاعلی اسم

 (    73: 1334داوری و نغزگوی، ؛ 33-36: 1334خاشه، کیشه

ضمایر شبصیی منفصیل جیز در اول شیبص و سیوم شیبص مفیرد، در حاشیت فیاعلی و               
« او)» ævدر حاشت غیرفیاعلی(،  « من)» manدر حاشت فاعلی(، « من)» az غیرفاعلی تمایزی ندارند:

در تاششی عنبرانیی حاشیت ارگتییو در جمالتیی     در حاشت غیرفاعلی(. « او)» æv-әدر حاشت فاعلی(، 

های ماضی متعدی دارند. در این حاشت، اگر عامل )فاعیل منطبیی ییا    شود که فعلهده میمشا
معنایی( در قاشب اسم یا ضمیر شبصی منفصل در صدر جمله نیاید، ضیرورتاد مفعیول مسیتبیم    

 گیرد:  های ضمیری( قرار میبستمیزبان ضمایر متصل غیرفاعلی )پی

 وجایگاه عامل در حاشت ارگتی -1جدول شمارۀ 

 pegæt. kitob -ə  1-Hasan      (e-) حسن کتاب را برداشت.   

 حسن    پ.غ(1)        کتاب         برداشت    پ.آ

 pegæt.                   kitob 2-man      (e-) من کتاب را برداشتم.
 من                      کتاب           برداشت    پ.آ

  pegæt. -ǝm 3-kitob       (e-) کتاب را برداشتم.

 کتاب      ض.پ.ا.م )من(   برداشت  پ.آ
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و ضیمیر   (hasan-ə)عامل )فاعل معنیایی و منطبیی( بیه صیورت اسیم       2و  1های در مثال    
( kitobدر صدر جمله آمده و حاشت غیرفاعلی )کنایی( دارد و مفعول مسیتبیم )  (man)منفصل 

اسیت. امیا در   ، فعلِ ماضیِ متعیدی بیدون تغیییر مانیده    حاشت فاعلی پیدا کرده و با تغییر عامل
بیه   (əm-)بستی که حاشت فاعلی دارد، مبدم شده و ضمیر پی (kitob)مفعول مستبیم  3جمل  

بسیتی در توزییع   است. با این حال، اسم یا ضمیر شبصی منفصل، با ضمایر پیی دهآن ملحق ش
 شود:   هر دو، همزمان استفاده میتکمیلی قرار ندارند. یعنی به صورت اختیاری گاه از 

                       
 کاربرد همزمان ضمیر منفصل و متصل در حاشت ارگتیو -2جدول شمارۀ 

  حسن کتاب را برداشت.
  

(-e) pegæt    -ǝš kitob -ə 4-Hasan 

.غو     کتاب ض.پ.س.م    برداشت پ.آ  حسن   

 pegæt -ǝm     kitob  5-man (e-)  من کتاب را برداشتم.    

 من      کتاب   ض.پ.ا.م برداشت پ.آ

در بررسی ساخت ارگتیو در گویش تاششی عنبرانی، ززم و متعدی و زمان )گذشته و حیال(       

ها بسیار اهمیت دارد. در صرف زمان حالِ ززم و متعیدی )سیاده، اسیتمراری، اشتزامیی(، و     فعل

شیود، امیا در سیاخت زمیان     شناس  شبصی استفاده میی همچنین گذشت  ززم، از مادۀ فعل و 

رود کیه در بافیت جملیه    های ضمیری به کیار میی  بستگذشت  متعدی به دنبال مادۀ فعل، پی

 پیوندد.     معموزد از مادۀ فعل جدا شده، به مفعول یا سایر اجزای جمله می
 صرف فعل حال استمراری ززم -3جدول شمارۀ 

 مفرد جمع
خوابیممی  hət         -inæ          -mün  خوابممی  hət             -inæ            -m 

 ش.ا.م        ن. مر           مادۀ ما   ش.ا.       ن. مر           مادۀ ما 

خوابیدمی  hət             -inæ          -n  خوابیمی  hət             -inæ             -ʃ 

 ش.د.م       ن. مر           مادۀ ما   ش.د.              ن. مر   مادۀ ما 

خوابندمی  hət             -inæ           -n  خوابدمی  hət              -inæ            -j 

ن. مر              مادۀ ما   ش.س.م      ن. مر           مادۀ ما   ش.س.  
       

 تمراری متعدیصرف فعل حال اس -6جدول شمارۀ 
 مفرد جمع

زنیممی  ʒæ             -næ        -mün  زنممی  ʒæ              -næ              -m 

 ش.ا.م           ن. مر          مادۀ ما   ش.ا.        ن. مر           مادۀ ما 

زنیدمی  ʒæ              -næ            -n  زنیمی  ʒæ              -næ               -ʃ 

 ش.د.م         ن. مر           مادۀ ما   ش.د.         ن. مر          مادۀ ما 
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زنندمی  ʒæ              -næ            -n  زندمی  ʒæ             -næ               -j 

 ش.س.م       ن. مر         مادۀ ما   ش.س.     ن. مر           مادۀ ما 

 صرف فعل گذشت  سادۀ ززم -0دول شمارۀ ج 
 مفرد جمع

 hət                                -im خوابیدم  hət                        -imün خوابیدیم

  ش.ا.م                            مادۀ ما                 ش.ا.          مادۀ ما 

 hət                                  -iʃ خوابیدی  hət                            -in خوابیدید

د.م                            ش. مادۀ ما   ش.د.                       مادۀ ما   

 hət                                   -e خوابید  hət                             -in خوابیدند

 ش.س.م                          مادۀ ما                 ش.س.       مادۀ ما 

 صرف فعل گذشت  سادۀ متعدی -4جدول شمارۀ 
 مفرد جمع

ʒæ زدیم                       -müne  زدم ʒæ                             -me 

 ض.پ.ا.م                     مادۀ ما   ض.پ.ا.                  مادۀ ما 
  ʒæ                              -je زدی  ʒæ                        -ne زدید

  ض.پ..د.م                   مادۀ ما   ض.پ.د.                 مادۀ ما 

ʒæ زدند                       -ʃüne  زد ʒæ                              -ʃe 

ۀ ماماد    ض.پ.س.              مادۀ ما   ض.پ.س.م                 
 

هیای اشحیاقی بیه میادۀ فعیل،      بسیت ، پیاستشدهکه فعلِ گذشت  متعدی صرف  4در جدول      
عامل، حاشت ارگتیو )کنایی( دارنید. وشیی در    عنوانبهشوند و ضمایر متصل غیرفاعلی محسوب می

   اند.  شت فاعلی به کار رفتهشناس  فعل در حا عنوانبههای اشحاقی بست، پی0و  6، 3های جدول

هیای  فعیل  وشی در تاششیی  در زبان فارسی فعل از نظر شبص و شمار با فاعل مطاببت دارد     
کنند نه با عامیل  ماضی متعدی از نظر شمار )مفرد و جمع بودن( با مفعول معنایی مطاببت می

)بیرای نمونیه، نیک.    شیود  که فاعل معنایی است. این ویژگی در تاششی مرکزی بیشیتر دییده میی   

گروه تاششی شیماشی اسیت،    ءِاشبته در تاششی عنبرانی که جز (.123-125: 1334خاشه، رضایتی کیشه
های ماضی متعدی در جمله همیشه به صورت مفیرد  . مثالد فعلاستهارگتیو تحوزتی پیدا کرد

ایین حاشیت را    (2: 1331)روند هرچند مفعول معنایی آنها جمع باشد. یادگار کریمیی  به کار می
یابید؛ حاشیت گسسیت  کنیایی     که تابعی از زمان دستوری است و در سیتاک افعیال تجلیی میی    

های ایرانی در نظام مطاببه از این اشگو پییروی  داند. وی همچنین مدعی است که غاشب زبانمی
 های زیر نمایان است.  کنند. این ویژگی در جملهمی
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 منطبی از نظر شمار مطاببت فعل با مفعول -7جدول شمارۀ 

 تالشی   فارسی

 .kejvan           -ə              man             ʒæ -6  .کیوان مرا زد
            زد     من              پ.غ            کیوان      

برداشتند. [را]مردها کتاب    7- merd             -ün              kitob          pegæt. 

کتاب          پ.غ.  )ها(                            مرد  برداشت 

 .merd            -ə        gəle        dəvu       sæ -8 مرد یک داس خرید.

مرد                خرید داس         یک        پ.غ              

کاشتند [را]آنها کشتزار   9- æv             -ün                   hi          kaʃt. 

 کاشت       کشتزار             پ.غ.  )ها(        آن      

کثیف کردند. [را]گوسفندها آنجا    10- pæs           -ün          ævræ           vi       kard. 

پ.غ.  )ها(        کثیف           آنجا      گوسفند  کرد           

به صورت مفرد ( merd-əو  (kejvan-əهای منطبی: فاعل 3و  4مارۀ های شدر مثال     

اند. اما در به صورت مفرد فاعلی آمده (dəvuو  kitob)منطبی  هایغیرفاعلی، و مفعول

به صورت جمع ( merd-ün, æv-ün, pæs-ün)های منطبی ، هرچند فاعل15و  3، 7های مثال

های منطبی از نظر شمار با مفعول( pegat, kaʃt, kard)ها اند، فعلغیرفاعلی به کار رفته

(kitob, hi, ævræ) ها به صورت ززم های زیر که فعلاند. در مثالمطاببت کرده و مفرد آمده

 : ند، از نظر شمار با فاعل مطاببت دارنداآمده
 

 مطاببت فعل با فاعل از نظر شبص و شمار -3جدول شمارۀ 
 تالشی فارسی

 .kejvan                                    hət -11 کیوان خوابید.
کیوان )حاشت فاعلی(                          خوابید         

    .merd          -ə            ʃəj          -in -12 مردها رفتند.
       مادۀ ما      پ.ف.  )ها(       مرد      ش.س.   

 .merd                                   bæmæ -13 مرد گرییست.
گریست                          مرد )حاشت فاعلی(       

هیای ززم در  های متعدی بیا فاعیل فعیل   در حاشت ارگتیو در زبان تاششی فاعل )عامل( فعل     

های متعدی در پاییان  زمان گذشته یکسان نیستند. به عبارت دیگر، در زمان گذشته، فاعل فعل

های ززم این نشانه را ندارنید. ایین ویژگیی در    ای دال بر حاشت دارند وشی فاعل فعلود نشانهخ

 های باز نمایان است. نمونه
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 گروه اسمی -4-2

گیردد. در  در این قسمت ترتیب واژه در گروه اسمی اعم از ترکیب اضافی و وصفی بررسیی میی  

ترکیب اضیافی ییا وصیفی، ابتیدا      اعم ازفارسی در گروه اسمی،  گویش تاششی عنبرانی برخالف

-səpi/ییا  « دیوار خانه» /kæ divu/آید. مانند: اشیه یا صفت، سپس مضاف یا موصوف میمضاف

jæ divu/ «ا زبیان  است و از این نظر در برخیورد بی  « پایانیهسته»بنابراین تاششی «. فیددیوار س

هیای  شود. بیرای مثیال دوزبانیه   است، باعث ایجاد تداخل نحوی می« آغازینهسته»فارسی که 

هیای  کننید. و دو زبانیه  را توشید می« سفید دیوار»فارسی مطابق نحو تاششی در فارسی  -تاششی

 .شوندکنند که هر دو تداخل محسوب میرا توشید می« دیوار سفید» تاششی در تاششی -فارسی
 
 نماها و پیوندنقش -4-3

نما یا حیروف اضیافه   کنند نبشها را مشبص میهای نحوی کلمات و گروهتکواژهایی که نبش

ظیاهر  « پییرا اضیافه  »شوند و در زبان تاششی به دو صیورت پیشیین و پسیین و نییز     نامیده می

نماهای پیشین در زبان تاششی را بسییار  تعداد نبش( 63-63: 1334)خاشه شوند. رضایتی کیشهمی

)بیه،   bæشیوند:  های زیر دیده میی صورتنماها به داند. در تاششی عنبرانی این نبشمحدود می

 .)از( ʧæ)با(،  bə)تا(،   dobæ)تا(، ta/de)بی، بدون(،  be/bi با(،

 kuخاطرِ(، ه)از، روی، ب sæ)برای(،  ruند از: انماهای پسین در تاششی عنبرانی عبارتنبش     

 خاطرِ(.  ه)ب sæbæ)از(،  u-)در، توی، با، همراهِ(،  ædnæ)از(، 

نامییده  « میزدو  » (جیا )همیان خاشیه  تعبیر رضایتی کیشیه  که به« پیرا اضافه»نماهای نبش     

 sæbæ... ʧæ/ʧə)بیرایِ(،   bæ…ru)از(،  bæ…sæنید از:  اانید، در تاششیی عنبرانیی عبیارت    شده

 )رویِ(.   bæsæ …sæ)با(،  bæ…ændæ)از(،  bæ…kuخاطرِ(، ه)ب

ی مبتوم بیه صیامت، نشیان  مفعیول و در     هاان اسمدر پای /ə-/نمای در تاششی عنبرانی نبش    

ترکیبات اضافی، نشان  اضافه است. حروف پیوند )ربط( در تاششی چندان با زبیان فارسیی فیرق    

)و، بیا(،   bə)چیون(،   ʧün)کیه(،   ki)تیا(،   ta)ییا(،   ja)کیه(،   kiندارند و اهم آنها به شرح زیرند: از: 

ægær  ،)اگر(hæm  ،)هم(ægæm .)اگر( 

 

 های جمع نشانه -4-4

 /ün-/از این سه میورد  . /ə-/و  /ün/ ،/-an-/های جمع در تاششی عنبران به سه شکل دارند: نشانه

-/ت صیور به پیوندد واند می/ ختم شدهæهایی که به واک  /با کلمه /an-/نشان  غیرفاعلی است. 
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an/ شود و تلفظ می/-ə/ ربرد کیا نشان  حاشت فاعلی است. اشبته شکل کم/-un /   هیم وجیود دارد

 رود.ها به کار میکه با برخی کلمه
 
 ضمیرها -4-5

گوید ضمیر در زبان تاششی مانند اسم دو حاشیت فیاعلی   می( 34-33: 1334)خاشه رضایتی کیشه

توجیه بیه اینکیه دربیارۀ ضیمیر فیاعلی و       چنین حاشت ملکی )اضیافی( دارد. با و غیرفاعلی و هم

 شوند:  به اجمال توضیحاتی دادیم، در اینجا دیگر ضمایر بررسی میغیرفاعلی در ببش ارگتیو 

 ند از:  ا: در تاششی ضمایر ملکی شش ساخت دارند که در تاششی عنبران عبارتضمیر ملکی -اشف
 ʧəman مال من  ʧæmæ مال ما

 əʃtə مال تو  ʃəmæ مال شما

اهمال آن  ʧævün  مال او ʧævə 

 مثال:
      ʧæmæ        kitob         gin           bə -14 کتاب ما گم شد.

     مال ما             کتاب            شد            گم                         

 æv       -ün            ʧәman       kitob         dəzdi -15 آنها کتاب مرا دزدیدند.

.  )ها(     آن       دزدید            کتاب       مال من         پ.غ  
 
: ضمیر اشاره در تاششی دو سیاخت مفیرد و جمیع، و دور و نزدییک و فیاعلی و      ضمیر اشاره -ب

هیا در تاششیی   شاهد ضمایر اشاره هم هستند. این سیاخت  17و  14های غیرفاعلی دارد. شماره

 عنبرانی به شکل زیر وجود دارند:

 رفاعلیجمع غی مفرد غیرفاعلی جمع فاعلی مفرد فاعلی

 əm-ün اینها əm این əm-ə اینها əm این

 æv-ün آنها æv آن æv-ə آنها æv آن

 
 های سنجشی    صفت -4-3

ها )صفت برتر و برترین(، هیچ نشان  صوری وجود ندارد. در تاششی عنبرانی برای سنجش صفت
از »معنیی  به   /hæmæ sæ/و در سنجش عاشی از  «از»به معنی ، /sæ/برای سنجش تفضیلی، از 

شیود. در  ای به صفت افیزوده نمیی  شود و برای سنجش نشانهدر بافت جمله استفاده می« همه
 شود.  ها در بافت جمله مشاهده میهای زیر نحوۀ سنجش صفتنمونه

 



 77 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...فارسی و-های تالشیتداخل نحوی دوزبانه

 
 نحوۀ سنجش صفات در تاششی -3جدول شمارۀ 

 تالشی فارسی

تر است.این از آن شیرین  16- əm        æv    -ə         sæ       ʃin                 -e. 

)آن(        این           فع.پ )است(   شیرین      از        پ.غ   

ست.ترین( اتر )شیریناین از همه شیرین   17- əm       hæmæ      sæ         ʃin                    -e. 
این      شیرین        از       همه                      فع.پ )است(  

  
 فعل در تالشی عنبران -4-7

ازآنجا که در ببش ارگتیو تعدادی فعل بررسی شد و تمایز ساخت و کاربرد نحوی آنهیا نسیبت   
کنییم. زییرا از   مشبص گردید، از توضی  مجدد آن اجتنیاب میی  شان متناظر فارسیبه صورت 

 .و فارسی وجود ندارد نظر نحوی جز در ساخت ارگتیو، تفاوت چندانی بین نظام فعل تاششی
 

 ها و بررسی آنهاداده -5

شوند ها بررسی میهای به دست آمده از دوزبانههای زبانی با توجه به دادهدر این ببش تداخل

های عمدۀ نحوی تاششی با زبان اند. از تفاوتکه به دشیل تفاوت قاعدۀ نحوی دو زبان ایجاد شده

ارگتیو، وجود ضمایر فیاعلی و غیرفیاعلی در تاششیی،     فارسی، وجود حاشت کنایی یا همان حاشت

اضیافه و پییرا اضیافه در    تفاوت ترتیب گروه اسمی )اعم از اضافی و وصفی(، وجود حیروف پیس  

 ... است. تاششی، تفاوت برخی همکردها در فعل مرکب و

 تالشی -های فارسیدوزبانه -5-1

زبان در محیط غیربومی متوشد شیده و  ششیها کسانی هستند که از واشدین تامراد از این دوزبانه

اند. آنها زبیان فارسیی را قبیل از مدرسیه از واشیدین در خانیه، سیپس در جامعی          پرورش یافته

تر با یکیدیگر  گوهای واشدین و اقوام بزرگواند و زبان تاششی را بعداد از گفتفرا گرفته زبانفارسی

 شود و بیشتر به آن گرایش دارند.سوب میاند؛ وشی زبان فارسی زبان برتر آنها محآموخته

 مطابقۀ فاعل با فعل -5-1-1

 دارنید و  شیوند کیه در مطاببی  فاعیل و فعیل مشیکل      هیایی بررسیی میی   در این ببش جملیه 

هیای زبیان فارسیی بیه زبیان تاششیی توشیید        تاششی آن را با تعمیم ویژگیی  -های فارسیدوزبانه

تاششی به  -های فارسی. دوزبانهدارندکنایی یا ارگتیو  شتها در تاششی حاگونه جملهاند. اینکرده

هیای زبیان فارسیی را در    دشیل آشنا نبودن به قاعدۀ کاربرد فعل ماضی متعدی در تاششی، شیوه

قاعدۀ زبان نبسیت خیود را بیه زبیان تاششیی تعمییم        ،اند. درواقعهای تاششی به کار بستهجمله
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دن عامل ضمیری )منفصل یا متصل( با افعال ماضیی متعیدی،   اند. برای مثال در تاششی، با آمداده

گردد و از این نظر فعل با عامل )فاعل منطبی و معنایی( از نظر شیبص و شیمار   شناسه حذف می

ضمیر اول شبص مفرد( از نظر معنیی،   ؛)من manاصلی،  13مطاببت ندارد. برای نمونه در جمل  

)زد( از  ʒæجمع( از نظر معنی فاعل اسیت، فعیل   ضمیر اول شبص  ؛)آنها  æv-ünمفعول است و 

مطاببیه دارد.   (man)(، بلکه با مفعول معنیایی  æv-ünنظر شمار )مفرد و جمع( نه با عامل کنایی )

   خواستن( استثنائاد در زمان مضارع هم ویژگی ارگتیو دارد.) pijeاشبته 

 ی تاششی   تداخل قواعد تصریفی افعال فارسی در حاشت کنای -15جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

.üneʃ-      æ  ʒ    un        man   -    æv         

 پ.غ.  )ها(      آن          مادۀ ما        من     ض.پ.س.  
18- æv       -ün          man                 ʒæ. 

         پ.غ.  )ها(    آن   ض.غ )من(              زد  

 را زدند.آنها م

.æn-id         ʧun        -un      sef     -æv    

    آن    پ.غ.    سیب   پ.غ.        ش.س.    مادۀ ما
ni.əʧ     ünʃ-         ə -   sef      ün-  æv -19 

            پ.غ.   آن  سیب  پ.ف.  ض.پ.س.     چید 

 یدند.چها را آنها سیب

.eme-pegæt      b     ra       æ     kito-jul      

 پ.ص  بزرگ    کتاب      را        مادۀ ما      ض.پ.ا.م  
pegæte.     mә-kitob       æ      -jul       -20 

       بزرگ   پ.ص  کتاب     ض.پ.ا.م)من(   برداشت  

 کتاب بزرگ را برداشتم.

qæzu   nimæ   hardæ    bi             -me. 

         نیمه       غذا       مادۀ ما     خورده  پ.ا.م   ض.

hardæ       bə.     m-nimæ     qæzu    -21 

          غذا    نصف   خورده   ض.پ.ا.م )من(      بود 

 نصف غذا را خورده بودم.

hæsæn    æli     vinde. 

   دید         علی      حسن   

vind.         ʃ-     æli      ә-  hæsæn -22 

        پ.غ     حسن   ض.پ.س.م   علی     دید 

 حسن علی را دید.

æz     divu   sepi   ra    rang      ʒæ        -me. 
 را  سفید  دیوار ض.ف )من(      رنگ  مادۀ ما    ض.پ.ا.م 

23- man   səpi    -jæ   divu     rang     ʒæ. 

       ض.غ )من(  سفید    پ.ص  ر یواد   رنگ      زد   

 من دیوار سفید را رنگ کردم.

æz         æv   kafʃæn   ændæ    vind   -eme 
 او  ض.ف )من(   صحرا         مادۀ ما     اندر   ض.پ.ا.م 

e.-vind   m-     ændæ  æn ʃkaf æv   man -24 

   ن( او  ض.غ )م    صحرا     ض.پ.ا.م)من( اندر  پ.آ  دید 

 من او را در صحرا دیدم.

.  me-    næ    -   pijæ    asbe      sepi   æz       

 مادۀ ما   اسب   سفید  ض.ف )من(   ن. مر        ض.پ.ا.م 
næ.-pijæ       me-asb     jæ - səpi       man -25 

    ن. مر  مادۀ ما  ض.پ.ا.م  اسب پ.ص  سفید  ض.غ )من( 
 خواهم.را میمن اسب سفید 

æz           æv   -əm      pijæ     -næ         -j. 
 ش.س.م   ن. مر   مادۀ ما    ض.پ.ا.م  او   ض.ف )من( 

næ.-pijæ                 mә-æv           man -26 
    ض.غ )من(     مادۀ ما      ض.پ.ا.م    او     ن. مر   

                                                 خواهم.               من او را می
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زبیان   ها ویژگیند، دوزبانهاآمدهدستتاششی به -های فارسیهای باز که از دوزبانهدر نمونه      

و به شیوۀ زبیان فارسیی، فاعیل را بیا      فارسی را در مطابب  فاعل با فعل، به زبان اول تعمیم داده

که در جمالت تاششی به دشییل وجیود مطاببی  کنیایی گسسیته،      رصورتیاند؛ دفعل تطبیق داده

از صورت اصلی مشیاهده   26تا  13های فعل با مفعول مطاببه دارد نه با فاعل. چنانکه در نمونه

کنیم، با آمدن عامل )اعم از اسم یا ضمیر منفصیل ییا متصیل( کیه حاشیت غیرفیاعلی دارد،       می

هیا  اند. به تعبیر دیگر، شبص و شمار آن فعیل یانی آمدههای ماضی متعدی بدون شناس  پافعل

هیای ضیمیری بیه دیگیر     بسیت عالوه، پیی هاست. بصرفاد از طریق عامل غیرفاعلی مشبص شده

انید  اجزای غیرفعلی )اسم، ضمیر منفصل، حرف اضافه( چسبیده و از میادۀ فعیل فاصیله گرفتیه    

هیای متنیاظر آنهیا در صیورت     در نمونیه (، امیا  24، 20، 26، 22، 21، 25، 13های )نک. نمونه

شناسی  فعیل    عنیوان بیه های ضیمیری  بستاست متأثر از زبان فارسی از پیتداخلی، سعی شده

بیر ایین، در نمونی     اند. عالوهها به مادۀ افعال پیوستهبستاستفاده کنند. به همین دشیل این پی

تیا   22و از  سیتفاده شیده  ( اan از شناس  فعل فارسی )سوم شبص جمیع:  صورت تداخلی، 13

، از اسیم و  (manو  Hasan-ə)تاششی به جیای عامیل غیرفیاعلی    -، گویشوران دوزبان  فارسی24

این خطای نحیوی ناشیی    اند.فاعل دستوری استفاده کرده عنوانبه( azو  Hasanضمیر فاعلی )

در زبیان   /az/سیت.  از ناآگاهی از انواع ضمیر فاعلی و غیرفاعلی و کاربرد آنها در زبیان تاششیی ا  

شیود. در حاشیت کنیایی    تاششی ضمیر فاعلی است و با افعال متعدی در زبان گذشته ظاهر نمیی 

کنند. افزون بر این، چنانکیه قیبالد ذکیر    به جای آن استفاده می /man/غاشباد از ضمیر غیرفاعلی 

رد و بیا  / )خواستن( مستثناست. این فعل در زمان مضیارع هیم حاشیت کنیایی دا    pijeشد فعل /

ها به دشییل ناآگیاهی از ضیمیر فیاعلی و غیرفیاعلی و      بست ضمیری همراه است. این دوزبانهپی

 اند.در فارسی دچار چنین تداخلی شده« مان»با  /man/ شاید هم به دشیل شباهت تلفظی
 

 ترکیبات اضافی و وصفی -5-1-2

شیود  فی و وصفی باعث میتفاوت ساختاری دو زبان در ترتیب قرارگیری هسته در ترکیبات اضا

تاششی ساختار زبان اول خود را به زبیان دوم تعمییم دهنید و در زبیان      -های فارسیکه دوزبانه

هیای زییر   های زبانی در نمونیه گونه دادهکنند. ایندوم ترکیباتی با ساختار زبان اول خود توشید 

 شوند:مشاهده می
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 هادر دوزبانهتداخل ترکیبات اسمی و وصفی  -11جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
rang      karde.    divu        sepi     az       

 ض.ف )من(   دیوار       سفید       رنگ         کرد 
rang  arde.    jæ     divu-səpi     man     -27 

    سفید  ض.غ )من(     پ.ص   کرد     رنگ      دیوار  
 رنگ کردم. من دیوار سفید را

e-uk                 ʧ          e      sepi-asb      
  اسب   پ.اضا   سفید          خوب      فع.پ )است(

e.-uk             ʧ       jæ        asb-səpi      -28 
             سفید    پ.ص      اسب     خوب  فع.پ )است(  

 اسب سفید خوب است.

har  kæsi  ilæ  kare    xejr   ænjom    do 
         هر      کار    یک  کسی      خیر     انجام       داد  

29- har   kæsi  ilæ xæj  -æ  ku ænjom  do. 
               هر  کسی    یک  خیر   پ.ص  کار  انجام    داد 

 هرکسی یک کار خیر انجام داد.

man          divu        kæ      rang       ʒæ 
 ض.غ )من(      دیوار       خانه        رنگ       زد 

30- man       kæ      divu      rang         ʒæ. 
      ض.غ )من(    خانه     دیوار         رنگ         زد    

  من دیوار خانه را رنگ کردم.

man      bæ    ʒen   æmu    sælum    do)2( 

 ض.غ )من(به        عمو     زن         سالم      داد 

31- man   bæ  æmu   ʒen  -ə   sælum    do. 
  ض.غ )من(زن     عمو     به         پ.غ    سالم     داد

 من به زن عمو سالم کردم.

man        ketab     -e        ʧuk       hand 
 )من(ض.غ     پ.اضا   کتاب      خوب        خواند

32- man       ʧuk      -æ       kitob       hand. 
          پ.ص    خوب    ض.غ )من(      کتاب         خواند

 من کتاب خوب را خواندم.

man      pirahæn     -e        zard         sæ 
 پ.اضا     پیراهن    ض.غ )من(   خرید        زرد     

33- man     zard      -æ       pirahæn       sæ. 
   ض.غ )من(     زرد        پ.ص      خرید        پیراهن 

 من پیراهن زرد خریدم.

əm    ku    ru   axær    -e       xuʃ        nij 
     این     کار    را      آخر     پ.اضا   خوش    نیست

35- əm   ku   ru   xuʃ     -æ    axær        nij. 
را     کار     این        آخر   پ.ص   خوش      نیست    

 این کار عاقبت خوشی ندارد.

man           ʃæji      sepi        sæ 
 خرید       سفید     پیراهن    ض.غ )من(

36- man     sepi      -jæ         ʃæji         sæ. 
      .غ )من(سفید   ض      پ.ص        پیراهن     خرید 

 من پیراهن سفید خریدم.

 aqebæt-e ʧuk/ ،/mæhsulat-e ʧuk/ ،/divu kæ/ ،/kæ jul/ ،/ʒen/هیایی ماننید:   ترکییب      

æmu/ ،/kitab-e ʧuk/ ،/pirahæn-e zard/ ،/axær-e xuʃ/ ،/ʃæji sepi/  ،و دیگر ترکیبات مشابه
انید. اسیتفاده از ایین ترکیبیات     د شیده به دشیل تداخل قواعد نحوی زبان فارسی در تاششی توشی

هیا در گفتیار خیود بیه زبیان دوم، تحیت تیأثیر زبیان اول، برخیی از          بیانگر آن است که دوزبانه
هیا بیه یکیی از    برند و این تداخل بیشتر به دشیل ناآشینایی دوزبانیه  های آن را به کار میویژگی
 ست.  هازبان
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 نماها و پیوندنقش -5-1-3

مباشیه، در ایین ببیش     3-0نما در ببیش  ارائ  توضیحات نبشبه با توجه  :نمانبش -0-1-3-1
تاششیی   -هیای فارسیی   هیایی کیه در حیروف اضیافه و نشیانه، در دوزبانیه      هایی از تداخلنمونه
 ها در شواهد زیر مدنظر نیست:های نحوی دیگر حوزهشوند و تداخلبیان می استهدادرخ

 نماهاتداخل نبش -12جدول شمارۀ 
 صورت اصلی ورت تداخلیص

egæteme.  raæ   kitob  -jul           az       
 ض.ف )من(  پ.ص  بزرگ  را   کتاب    برداشتم  

37- man      jul     -æ       kitob      pegæte. 
   ض.غ )من(  بزرگ    پ.ص     کتاب         برداشت

                           من کتاب بزرگ را برداشتم.                     

az        asb   -e     sepi   ra dust   daræm. 
 دارم      دوست  را  سفید  پ.اضا  اسب ض.ف )من(  

38- man    səpi   -jæ  asb   -ə   pijæ    -næ. 
  ض.غ )من(   پ.ص  سفید  اسب  پ.غ  مادۀ ما    پ.مر

 اسب سفید را دوست دارم. من

æv     -ün         man        ru        ʒæ. 
  پ.غ.  )ها(    آن     من         را          زد     

39- æv        -ün              man        ʒæ. 
          آن    پ.غ.  )ها(            من            زد       

 آنها مرا زدند.

ækbær   æz   sijavæʃ      jul  -tær        -e. 

      اکبر           از     سیاوش     تر  بزرگ فع.پ )است(
40- ækbær sijavæʃ  -ə  sæ  jul               -e. 

         اکبر       سیاوش   پ.غ بزرگ  از    فع.پ )است(

 است.                                             تربزرگاکبر از سیاوش 

tə       æz  bæ  vün  sæ   pir  -tær        -iʃ. 
 به   از  ض.ف )تو(   آنها    از    پیر     ( تر فع.پ )ای

41- tə         bæ  vün    sæ     pi                -ʃ. 
   به   ض.ف )تو(        از     آنها   پیر     (   فع.پ )ای 

 ها پیرتر هستیاز آن تو

az            bæ     ʒen   æmu  sælum kard. 
 کرد       سالم      عمو     زن         به   ض.ف )من(

42- man    bæ   amü  ʒen   -ə  sælum   do. 
   ض.غ )من(    به      مو    زن      پ.غ   سالم    داد  

 سالم کردم.  عموزنمن به 

aræʃ     æz    arman   jul    -tær           -e. 
    آرش        از     آرمان   بزرگ     تر   فع.پ )است( 

43- aræʃ  arman   -ə    sæ    jul              -e. 
       از    پ.غ     آرمان    آرش    بزرگفع.پ )است(  

 است. تربزرگاز آرمان  آرش

az           æz      sina    gædæ             -m. 
 از   ض.ف )من(  کوچک     سینا      فع.پ )ام(       

44- az       sina   sæ    gædæ                -m. 
کوچک     از    سینا   ض.ف )من(    فع.پ )ام(          

 .ترمکوچکمن از سینا 

 
تاششیی   -های فارسیی های دوزبانهست که از دادهنماهاهای باز مواردی از تداخل نبشنمونه     
 baییا    ra/ru، æz،beنماهای فارسیی مثیل   دهد که برخی از نبشو نشان می استهآمددستبه

اسیت.  تاششی شده و از نظر نحوی بر زبان دوم آنها اثرگذار بوده -های فارسیوارد گویش دوزبانه
نماها برخالف فارسی غاشباد پسایند هستند و شمار آنهیا هیم زییاد نیسیت. زییرا      در تاششی نبش

حاشت آنها که فاعلی و غیرفاعلی و در مواردی اضافی اسیت،  نبش نحوی کلمات بیشتر از طریق 
شیود. بیا ایین    از صورت اصلی مشاهده می 33، 33، 37های شود. چنانکه در مثالمشبص می
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هیای تاششیی بیه صیورت     وبیش در اغلب گونیه با حوزۀ عمل محدودی کم bæنمای حال، نبش
 شود.    ششی  دیده میتا-های فارسیرود. اما در دوزبانهپیشایند به کار می

 
 حروف پیوند -0-1-3-2

شمار حروف پیوند تاششی نسبت به فارسی بسیار محدود است و از نظر نحوۀ کاربرد تفیاوتی بیا   
های فارسیی از نظیر آواییی اخیتالف انیدکی      زبان فارسی ندارد. جز اینکه برخی از آنها با نمونه

 deفارسیی بیه صیورت     ta، و kiبه صورت  فارسی ke، و bə/-uفارسی به صورت  væدارند. مثالد 
اند و بین دو یا چند کلمیه و جملیه ارتبیاط    شود. از نظر کارکرد هم مشترکدر تاششی دیده می

های اخیر به تأثیر از زبان فارسی، اسیتفاده  کنند. اشبته در سالهمپایگی و یا وابستگی ایجاد می
 کنیم:ذکر می راهایی از آن نهاست که در زیر نمودر زبان تاششی بیشتر شده væاز 

 تداخل حروف پیوند -13جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

nin.-    ema     ʧ  ha -  bez   væ   ha-pæs   
 ها  گوسفند         و     بز     ها    مال من  فع.پ )است(

nin. -      maʧəə   -bəz    bә   ə -   pæs   -45 
 گوسفند پ.ف.      پ.ف.   بز و  فع.پ )اند(  مال من

 من است. مالگوسفندها و بزها 

də gædæ hovæ væ  bəvæ    -m      heste. 
    دو  خواهر  کوچک  و     برادر   ض.پ.ا.م     هست 

46- də gædæ  hovæ  bә   bəvæ -m     heste. 
              دو   کوچک  و   خواهر     هست  ض.پ.ا.م  برادر 

 خواهر و برادر کوچک دارم.   دو

æv  merd -ün -u  ʒen  -ün   ʧuk         -in. 
 آن  مرد    پ.ف.  زن  و   پ.ف.   خوب  فع.پ )اند(

47- æ merd  -ə  bә  ʒen  -ə     ʧuk        -in. 
  د  آن  پ.ف.   مر  و   پ.ف.   زن خوب  فع.پ )اند(    

 .ها خوب هستندآن مردها و زن

hetæ bim    ke      te        man    sædo ka. 
   خوابیدهبودم   که   ض.غ )من( ض.ف )تو(  صدا  کرد

48- hətæ bim    ki     tə      man     sædo  ka. 
           خوابیده بودم کرد   صدا  ض.غ )من( ض.ف )تو( کی

 کردی. خوابیده بودم که تو مرا 
 

ها بسیار زیاد بیود و تبریبیاد اغلیب    های اخذ شده از دوزبانهنمونهدر  /væ/تداخل حرف ربط      
انید کیه ایین امیر، نشیان  فروپاشیی       آنها از این حرف به جای معادل تاششی آن اسیتفاده کیرده  

در زبیان  « و»رسید حیرف پیونید    در تاششی عنبرانی است. به نظر می  /bə/تدریجی حرف پیوند
کنید.  گیری حرکت میی از حاشت تداخل به سوی قرضتاششی در حال تثبیت شدن است. یعنی 

انید.  تاششیی آورده  /bə/ی جیا بیه فارسیی را   /væ/ها حرف پیوند دوزبانه، 64و  60های در مثال
است و علت این امر، آن است که فیرد دوزبانیه   یعنی از زبان اول به زبان دوم تداخل ایجاد شده

عادشی بیابد. به همیین روی در برقیراری ارتبیاط از    م نظر موردتواند برای واژۀ در زبان دوم نمی
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ی جیا بیه هیم   63کند. درنمون  تر است، استفاده میی به آن آساندسترسزبان نبست خود که 
 .استبردهبهره  /ke/از شکل فارسی آن یعنی / ki/حرف پیوند 

 
 های جمعنشانه -5-1-4

، /ə-/ییژه نشیان    وبیه  ،ی جمع تاششیهایص نشانهتشب عدمتاششی به علت  -های فارسیدوزبانه
 کنند:های فارسی استفاده میغاشباد از نشانه

 های جمعتداخل نشانه -16جدول شمارۀ 
 صورت اصلی صورت تداخلی

æstænd. ukʧ ha -en  ʒvæ   ha-merd æv  

 ها         مرد   آن    و       ها    زن    هستند   خوب 
in.-uk ʧ    ә-      enʒbə      ә-merd    æ   -49 

 مرد    آن     )ها( پ.ف.  زن و   )ها( پ.ف.   خوب فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

nin.-ema    ʧ    ha-bez   væ    ha-pæs       

                 )اند(  مال من  ها      بز     و     ها    گوسفند فع.پ  
nin.-     ma   əʧ    ә- bәz   bə      ә-pæs       -50 

          )ها( گوسفند پ.ف.  )ها(  بز  و پ.ف.  مال من  )اند( فع.پ

 گوسفندها و بزها مال من است.                       

idænd.ʧra       æz      du          ha-sef         

 ها         سیب          از        را       رختد        چیدند
ni.əʧün       du     ku   ʃ-        ünә-sef          -51 

              سیب )ها( پ.غ.      ض.پ.س.    درخت   چید     از 

 ها را از درخت چیدند.                                                          سیب

وع است و حاشت فیاعلی و غیرفیاعلی   عالئم جمع تاششی عنبرانی متن ،چنانکه قبالد اشاره شد     

نشینی و فروپاشی اسیت،  تدریج در حال عببحاشت کنایی در تاششی عنبرانی به دارد. ازآنجا که

ها و ضمایر جمع در موارد زیادی به صورت طبیعیی از بیین   تمایز حاشت فاعلی و غیرفاعلی اسم

هیا مشیکل ایجیاد    بیرای دوزبانیه  ویژه در آموزش و یادگیری زبان تاششیی  هاست و این امر برفته

های جمع فارسی هنگام تکلیم  کنند بیشتر از نشانهاین افراد سعی می ،کند. به همین خاطرمی

تاششیی از دیگیر    /ə-/هیا بیه جیای    دوزبانیه ای موارد برخی از تاششی استفاده کنند. اشبته در پاره

بیانی آنهیا در زبیان فارسیی باعیث      رفته برتیری ز هماما روی؛ اندهای تاششی استفاده کردهنشانه

 های جمع فارسی را در تاششی به کار ببرند.است که اغلب نشانهشده
 

 ضمایر -5-1-5

د: شبصی، پرسشی، ملکی )اضافی(، مشترک، اشیاره و ... . در ضیمایر، بیشیتر    نضمایر اقسام دار

هیا  ییر، دوزبانیه  های زشود. در نمونهدر حوزۀ ضمیر اشاره و گاه ضمیر شبصی تداخل دیده می

  .اندتاششی به کار برده «ævün»و« əm» ،«æ»را به جای « آنها»و« آن»، «این»ضمیر 
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 تداخل ضمایر -10جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
e.-  tær  -ævanʤku   e  -   merd b  æv   in 

 این مرد     پ.غ ض.غ )او( به از    نترجوا  فع.پ )است(
52- әm merd b  ævə     sæ ʤəvün        -e. 

       این   جوان  از   ض.غ )او(  به    مرد فع.پ )است(

 تر است.این مرد از او جوان

in.-uk       ʧun       en  ʒun  væ  -merd     an 
 آن      مرد  زن    و  پ.غ. )ها(   پ.غ. )ها(  خوب  فع.پ )اند(

in.-k       uʧ    ə-en    ʒə   bə  -merd   æ -53 
          )ها(  مرد آن پ.ف.   و  زن )ها( پ.ف.  خوب فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

æn.ʒu             -  az                ha-an         

 آن     ها              زدند              را    ض.ف )من(
54- æv     -ün            man             ʒæ. 

           آن   پ.غ.  )ها(  ض.غ )من(           زد   

  ها مرا زدند.آن

 
 های سنجشی  صفت -5-1-3

ناچیار در  ای در تاششیی،  هیای مبایسیه  هیای صیفت  نشیانه  نبودِها به دشیل حوزه، دوزبانه در این

در ایین   ضمناداند. کردههای سنجشی زبان فارسی در تاششی استفاده های صفتمبایسه از نشانه

 :  (3)استدهآمهایی از آن د که در زیر نمونهیابساخت گاه حرف اضاف  فارسی هم تداخل می
 های سنجشیتداخل صفت -14جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
e.-       tær-ævanʤ ku  merd  b  æve   in  

 مرد    این از  ض.غ )او(  به    ترفع.پ )است( جوان
e.-vün       əʤ    sæerd  b    ævə   əm   m -55 

        این      مرد     به  از   ض.غ )او(     جوان    فع.پ )است(

 تر است.این مرد از او جوان

.ʃi-          tær-pir    sæün    -b  æv     æzte  
 تو         آن  به    از     )ها( از  پ.غ.         ترپیر       فع.پ )ای( 

56- tə    b    æv      -ün       sæ      pi           -ʃ. 
                 تو    به    آن )ها(  پ.غ.     از        فع.پ )ای(  پیر 

 تو از آنها پیرتر هستی.

e.-           tær-jul      ʃsijavæ   æzækbær    
  اکبر        از       سیاوش گتر         فع.پ )است( بزر

57- ækbær   sijavæʃ    -ə  sæ   jul              -e. 
              اکبر           سیاوش     پ.غ   از   فع.پ )است(  بزرگ

 است.                                             تربزرگاکبر از سیاوش 

in merd ʤævan-tær  æz an mærd     -e. 
 مرد    این            ترجوان         از   آن    مرد    فع.پ )است(

58- əm merd æ mærd   -ə   sæ   ʤəvün     -e. 
                      مرد   این   آن       مرد     پ.غ   از    فع.پ )است(  جوان 

 تر است.این مرد از آن مرد جوان

 
 افعال -5-1-7

دیرتیر در معیرض تحیول و فروپاشیی قیرار      ها برخالف سایر عناصیر واژگیانی و دسیتوری،    فعل

هایی از تیداخل  همه گاه در این حوزه نیز نمونهتر دارند. با اینگیرند، و تبریباد سرشتی اصیلمی

شود. شاید علتِ این امر آن است که افعال مرکز ثبل و هسیت   ها مشاهده میدر گویش دوزبانه

شود، چنانکه فت جمله، غاشباد با آنها تنظیم میها در بااند و روابط نحوی سایر واژهاصلی جمالت
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گییرد. از ایین نظیر، از دیگیر مبیوزت      گاه یک فعل به تنهایی نیابت از یک جمله را برعهده می

خصوص صیغگان تصریفی آنها، آخرین هرسد تداخل در حوزۀ فعل، بنحوی ممتازند. به نظر می

تنهیا از نظیر   هیا اسیت. تیداخل افعیال نیه     نهها و مراحل تحول و فروپاشی زبان دوم دوزبانشانه

شیود. در  های تاششی دیده میواژگانی و قاموسی، بلکه از شحاظ صیغگان تصریفی نیز در دوزبانه

انید و ییا در فعیل    ها یا افعال فارسی را عیناد در تاششی بیه کیار گرفتیه   های تاششی، دوزبانهجمله

 اند:ه کردهمرکب از همکرد فعلی فارسی در کنار اسم استفاد

 تداخل فعل -17جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
az       asb     -e    sepi  ra      dust daræm. 

 پ.اضا  اسب  ض.ف )من(    سفید  را                خواهم  می 
.næ-pijæ   əm   -jæ   asb   -man  səpi    -59 

 د  ض.غ )من(ض.پ.ا.م  اسب  پ.ص  سفی   مادۀ ما   ن. مر 

 من اسب سفید را دوست دارم.

.idændʧun     du       -un     sef      -æv       
   آن  پ.غ.  )ها(     سیب   پ.غ.  )ها(  درخت         چیدند 

60- æv    -ün   sef    -əʃün     du    ku  ʧəni. 
      آن   درخت  ض.پ.س.   سیب  پ.غ.  )ها(   چید       از 

 ها را از درخت چیدند.آنها سیب

sælum   kard.en  æmu    ʒbe         az         
 ض.ف )من(     به    عمو      زن        سالم         کرد 

61- man     bæ  æmü  ʒen    -ə    sælum  do. 
     به   ض.غ )من(    عمو      پ.غ    زن    سالم    داد 

 دم.  سالم کر عموزنمن به 

æstænd.uk  ʧha   -en   ʒha væ  -æv  merd 
 ها   مرد      آن             و     زن      ها     خوب    هستند 

in.-         uk  ʧ    ə-en ʒə    bə  -merd   æ -62 
       آن    مرد    پ.ف.  و   زن  پ.ف.   خوب      فع.پ )اند(

 ها خوب هستند.آن مردها و زن

.æstkæ             mə 
 این          خانه       است

63- əm    kæ                   -j. 
          خانه    این      فع.پ )است(

 این خانه است.

فعل مرکب و یا سادۀ فارسی عینیاد در تاششیی تیداخل داشیته و در      41تا  03های در نمونه     

هیم فعیل در جملیه بیه شیکل فارسیی        43و  42ل اسیت و در مثیا  های تاششی وارد شدهجمله

هیا از زبیان اول   دهد که ایین تیداخل  های باز نشان میاست. بررسی انواع تداخل در مثالآمده

 است.    دادهها به زبان دوم آنها رخدوزبانه

نفیر از   25هیای  هیای نحیوی براسیاس داده   یک از مبوشه های هردر جدول زیر آمار تداخل     

تاششیِ هشت تا بیست ساشه که در این تحبیق شرکت داشتند، به تفکییک   -های فارسیدوزبانه

بر شمار گویشوران دوزبانه اسیت. بیه تعبییر    ها مبتنیاند. فراوانی تداخلجنسیت مشبص شده

دیگر، هدف ما این بود که مشبص شود از این جامع  آماری چند نفر در اسیتفاده از زبیان دوم   

انید کیه   اند. بدیهی است موارد خار  از جدول کسانی بیوده ر تداخل شدهدر مبوزت نحوی دچا
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نفر افراد دوزبانه که  25است. برای مثال در ردیف اول از تداخل به زبان دوم آنها راه پیدا نکرده

-اند. از این نظر، تداخلنفر دختر بوده 4نفرشان پسر و  7است که مورد تداخل وجود داشته13

درصید، دخترهیا نسیبت بیه کیل       14/64درصد، پسیرها و   36/03با فعل را  های مطابب  فاعل

میورد( را پسیرها و    65درصید )  73/63میورد تیداخل،     32اند. درمجموع از نفرات ایجاد کرده

انید. ایین   سیاشه( بیه کیار بیرده     25تا  3مورد( را دخترها در سنین مبتلف ) 62درصد ) 22/01

 داری در میزان تداخل نحوی بین دو جنس وجود ندارد.  اعداد بیانگر آن است که تفاوت معنا
 

 تاششی -های فارسیهای نحوی دوزبانهآمار تداخل -13جدول شمارۀ          

ها شمار دوزبانه موارد تداخل  درصد دختر  درصد پسر  شمار تداخل 
48/31 7 31 02 مطابب  فاعل با فعل  6 36/86  

66/86 7 33 02 گروه اسمی )اضافی و وصفی(  4 18/31  

نماهانبش  02 36 4 32 4 32 
 32 32 32 32 02 02 حرف پیوند

یهای جمع و صفات سنجشنشانه  02 4 8 32 8 32 

 32 0 32 0 8 02 ضمیر
11/11 0 6 02 فعل  8 66/66  

74/84 82 40 02 مجموع  80 00/33  

 
 فارسی   -های تالشیدوزبانه -3

تیا بیسیت   فارسی گروه سنی هشت  -های تاششیدوزبانه آمده ازدستهای بهدر این ببش داده

شیود  کنند، در قیاس با گروه اول بررسی میسال که در تاشش )روستای عنبران باز( زندگی می

هیایی  های فارسی منجر به چیه تیداخل  تا مشبص شود که تأثیر ویژگی نحوی تاششی در جمله

تاششی  توجه به محیط زندگی خود نبست زبانها، با شود. ززم به ذکر است که این دوزبانهمی

هیای  اند، سپس زبان فارسی را در مدرسه و نییز از طرییق رسیانه   گرفتهرا در خانه از واشدین فرا

 اند.عمومی نظیر رادیو و تلویزیون و ... یاد گرفته
 

 مطابقت فاعل با فعل -3-1

کنید وشیی   یا نهاد مطاببت می در زبان فارسی فعل در اغلب موارد از نظر شبص و شمار با فاعل
در زبان تاششی چنانکه قبالد ذکر شد به دشیل وجود حاشیت کنیایی در زمیان گذشیته و گیاه در      

کننید.  ها از نظیر شیبص، بیا مفعیول منطبیی و معنیایی جملیه مطاببیت میی         زمان حال، فعل
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ه دشییل تیداخل   کنند، بهایی که به زبان دوم توشید میفارسی، گاه در جمله -های تاششیدوزبانه
کننید و بیین فاعیل و فعیل مطاببیت ایجیاد       زبان مادری، شناسه را از فعل فارسی حیذف میی  

جملیه   های تاششی، فعیل های فارسی که به پیروی از جملهکنند، در ادامه تعدادی از جملهنمی
 کنیم.اند، ذکر میرا بدون شناسه آورده

تداخل مطاببت فعل با مفعول  -13جدول شمارۀ   

 صورت اصلی رت تداخلیصو
zæd.mæn    ha  -an  

 زد        من      ها    آن   
64- æv      -ün          man       ʒæ. 

        پ.غ.  )ها(   آن  ض.غ )من(زد     

 آنها مرا زدند.

id.ʧha  sib  ra  æz dəræxt  -an   
 از    را  سیب  ها     آن    چید     درخت

65- æv       -ün      sef    -ə     du    ku    ʧəni. 
      آن     چید    از   درخت  پ.ف.   سیب  پ.غ.  )ها(  

 آنها سیب را از درخت چیدند.

ost.ʃtan dæst   ra     ʃmæn e 
 را     دست   خود      من     شست

66- man      eʃtan     dæst         ʃəʃt. 
ض.غ )من(     شست         دست      خود      

 من دست خودم را شستم.           

dad.lam  æha  be mæn s-an   
   داد       سالم      من   به    ها   آن

67- æv    -ün          bæ    man    sælum du. 
  داد     سالم   ض.غ )من(   به   پ.غ.  )ها(   آن   

 آنها به من سالم کردند.

t.ʃbærdatab  ra  jæ  ke-ma səpi   
 برداشت       را    کتاب  پ.ص سفید    ما

68- æmæ   səpi   -jæ    kitob  pegæte. 
         ما          برداشت      کتاب    پ.ص   سفید

 ید را برداشتیم.                                                سفما کتاب 

ma  ketab  -e      ʃer   mixahæd. 
 پ.اضا  کتاب      ما               شعر        خواهدمی

69-æmæ ʃer   -ə   kitob  -e    pijæ     -næ. 
شعر      ما       پ.اضاکتاب     ن. مر    مادۀ ما  پ.غ  

 .خواهیمما کتاب شعر می

بیه زبیان دوم    هیای ارگتییو زبیان اول خیود را    ها برخی از ویژگیهای باز دوزبانهدر مثال       
ی فاعیل،  جابهاند که فعل هایی را توشید کردهاند و مانند تاششی در زبان فارسی جملهتعمیم داده

دیگر، شبص و شمار فعل نه با شناسه، بلکیه بیا   عبارت  ظاهراد با مفعول منطبی مطاببه دارد. به
 شود.    است، مشبص میها آمدهفاعل اسمی و ضمیری که در صدر این جمله

 ترکیبات اضافی و وصفی -3-2

های اضافی و وصفی برخالف زبان فارسی است یعنی در این زبان در زبان تاششی ترتیب ترکیب

آید. ایین ویژگیی در قسیمت دوم مباشیه     اشیه و بعد مضاف و نیز صفت و موصوف میاول مضاف

کنید کیه   میی  هیا در زبیان دوم تیداخل ایجیاد    ذکر شد. این حاشت در توشییدات زبیانی دوزبانیه   

 شود:بررسی می هایی از آن در زیرنمونه
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تداخل ترکیبات اسمی و وصفی -25جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
sija    ængur     ʃirin      æst. 

 انگور      سیاه       شیرین     است 
.e-i(ri)n                ʃ     əsiju      ang -70 

      انگور      سیاه      شیرین       فع.پ )است(

 انگور سیاه شیرین است.

tabestan gærm  -æ   fæsl    -e   sal     æst. 
 تابستان       است     سال  پ.اضا   فصل    پ.ص     گرم  

.e-        æ    fæsl-gam      ə-sur    stün ətuv -71 
              ابستانت        پ.اضا   سال  پ.ص  گرم     فصل  فع.پ )است(

 تابستان فصل گرم سال است.

ʧe qæʃæng    -æ    ʧiz  -ha  inʤa        -st. 
 قشنگ    چه      پ.ص  چیز   ست )است(  اینجا   ها

iju     hest.      nə-ev      ʃ    æ-æng  ʃqæe ʧ -72 
       قشنگ   چه  پ.ص   است     اینجا  پ.ف.  )ها(  چیز 

  های قشنگی اینجاست.چه چیز

du ta  kuʧik xahær bæradær   daræm. 
  دارم             برادر      خواهر   کوچک  تا    دو

e.-hest        m-    væəæ    huvæ b-gæd   əd -73 
     کوچک دو  ض.پ.ا.م   برادر خواهر  پ.ص   پ.آ   است

 دو خواهر و برادر کوچک دارم.

های زبان تاششی را به زبان فارسیی  ها ترتیب ترکیببینیم دوزبانهها چنانکه میدر این نمونه    
زبان  های این گروه ویژگیاند. به عبارت دیگر، دوزبانههای باز را آفریدهاند و ترکیبتعمیم داده

، «، قشینگهه چییزن  «گرمَیه فصیل  »،  «سییاه انگیور  »تاششی را به فارسی برده و ترکیباتی مانند 
خیواهر و  »، «چیزهای قشینگ »، «فصل گرم»، «انگور سیاه»را به جای « ک خواهر برادرکوچ»

 اند.توشید کرده« برادر کوچک

 نماها  نقش -3-3

رونید. امیا در زبیان    نماها غاشباد به صورت پسین و گاه نیز پیشین به کار میدر زبان تاششی نبش
گونیه میوارد، گیاه    فارسیی در ایین  -ششیهای تانماها پیشایند هستند. دوزبانهفارسی اغلب نبش
کننید.  نماها را حذف و گاه معادل تاششی آنها را جایگزین شکل فارسی میی معادل فارسی نبش

. اشبتیه  اندشدهیا جایگزین  حذفنماها به سبب تداخل قواعد زبان تاششی های زیر نبشدر نمونه
 اند.برای اختصار و عدم تکرار، موارد مشابه حذف شده

 
نماهای تاششی تداخل نبش -21ول شمارۀ جد  
 صورت اصلی صورت تداخلی

   rængi  divar   xuʃæm     mijad. 
              آید       خوشم      رنگی       دیوار می

næ.- e  omæ ʃxu  kuæ   divu  -rangin     -74 
       رنگی  پ.ص   خوش   از     دیوار  مادۀ ما    ن. مر 

 آید.دیوار رنگی خوشم می من از

mæn   sefid   divar                dust daræm. 
 دیوار    سفید         من    خواهم( دارم    دوست  )می

75- man      səpi      -jæ    divu    pijæ   -næ. 
             ض.غ )من(  سفید   پ.ص     ن. مر    مادۀ ما    دیوار    

 ید را دوست دارم.من دیوار سف
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ækbær    siyavæʃ     sæ        jul      æst. 

   اکبر             یاوش     از         است     بزرگ  
e.-             jul       sæ   ʃəækbær  sijavæ -76 

   فع.پ )است(   بزرگ     از     سیاوش          اکبر       
 تر است.اکبر از سیاوش بزرگ

engar pedær -æʃ koʃtæm dad   mizænæd. 
 انگار  پدر                اوداد    کشتم              زند  می

77-æʒgu  ʧæv -əm dædæ kəʃtæ værræ ʒæ   -næ. 
 گویی   مال او  ض.پ.ا.مپدر     کشت   ن. مر  مادۀ ما   داد   

       
 .زندپدرش را کشتم داد میانگار 

، «را»، «از»به ترتیب حیروف اضیاف     77و  70، 76های فارسی در مثال -ای تاششیهدوزبانه    

 اند.  کرده« از»را جایگزین « سَه» 74در صورت تداخلی فارسی حذف، و در مثال « را»و 
 
 حروف پیوند   -3-4

، حروف پیوند تاششی با زبان فارسی تفاوت زیادی ندارد و اکثر آنها ماننید: و، تیا، وشیی، امیا، کیه     

و  ta ،ægær ،ke ،væآوایی است. مثالد ... با هم مشترک هستند و تفاوت آنها بیشتر  اگر، بلکه و

bælke  فارسی به ترتیب به صورتda ،ægæm ،ki/kə ،bə/ba  وbælkæm     در تاششیی بیه کیار

جیز  (. 63: 1334خاشیه،  )نک. رضیایتی کیشیه  روند. از نظر کاربرد نحوی نیز عیناد مثل هم هستند می

کیه در  ناینکه در تاششی گرایش به حیذف حیروف پیونید مییان کلمیات و جمیالت دارنید، چنا       

 شود.است و همین امر موجب تداخل میهای زیر آمدهنمونه

تداخل حروف پیوند -22جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
gusfænd  boz -ha  mal  -e   mæn  æst. 

گوسفند      ها     بز است    من   پ.اضا  مال     
78-  pæs    -ə      bəz    -ə     ʧəman        -in. 
 فع.پ )اند( مال من   پ.ف.    بز   پ.ف.   گوسفند    

 هم  گوسفندها و بزها مال من است.

du  ta   kuʧik  xahær  bæradær    daræm. 
  دارم              برادر        خواهر    کوچک    تا    دو

e.-hest    m   -   væəhuvæ  bgædæ    əd -79 
خواهر    کوچک   دو  پ.آ     است   ض.پ.ا.م    برادر     

 دو خواهر و برادر کوچک دارم.

in   mærd  -ha   ba  zæn  -ha   ʧuk    -æn. 
ها    زن   و    ها    مرد     این    خوب  فع.پ )اند(     

80- əm merd   -ə    bә   ʒen   -ə    ʧuk   -in. 
این     خوب  پ.ف.   زن   و   پ.ف.    مرد فع.پ )اند(   

 .ها خوب هستنداین مردها و زن

« حیرف پیونید  »ها به سبب تعمیم قواعد زبان تاششی، دوزبانه 73و  73های شمارۀ در مثال     

 (ba)ونید  شکل تاششیی حیرف پی   35اند. جز اینکه در مثال را در معادل فارسی آنها حذف کرده

 است.  شده (o/vo-)جایگزین صورت فارسی آن 
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 عالیم جمع   -3-5

در تاششی اگر دو اسم به هم عطف شوند، هنگام جمع بستن، اغلیب اسیمی کیه بعید از حیرف      
دختیران و  »معیادل   /kinæ bə zo(v)an/گیرد، مانند است، پای  نشان  جمع قرار میعطف آمده

مردهیا و  »معادل  /mærd-ə bə ʒen-ə/شوند، مانند: ته میگاه هر دو اسم نیز جمع بس«. پسران
نشیان  جمیع تاششیی تشیبیص      عنیوان بیه را  (ə-)بست فاعلی ها پیچون بیشتر دوزبانه«. هازن
دهند؛ گاه در هر دو حاشت فوق، نشان  جمیع را از اسیم اول در ترکیبیات معطیوف فارسیی      نمی

بدون نشان  جمیع آمیده و نشیان  جمیع بیه       (gusfand)، اسم اول 31کنند. در مثال حذف می
( فاقید نشیان    zænو  mærd، هیر دو اسیم )  32اسیت. در مثیال   اضافه شیده ( boz)معطوف آن 

 صوری جمع هستند.

تداخل عالیم جمع -23جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
gusfænd væ boz -ha mal   -e     mæn    æst. 

ها     بز    و    گوسفند    مال       پ.اضا      است    من   
in.-   man əʧ    ә-bәz      bə      ә-pæs  81  

  بز     و  پ.ف.   گوسفند  فع.پ )اند( مال من پ.ف. 

 هم  گوسفندها و بزها مال من است.

an   mærd   væ   zæn    ʧuk -          æn. 

مرد      و       مرد       آن     فع.پ )اند(   خوب   
82- æ merd  -ә  bə   ʒen   -ә  ʧuk       -in. 

          مرد   آن  و  پ.ف.    فع.پ )اند(   خوب  پ.ف.    زن 

 ها  خوب هستند.آن مردها و زن

 های سنجشی   صفت -3-3

های سنجشی نشان  صوری ندارند. در طور که قبالد اشاره شد در تاششی عنبرانی صفتهمان
ها با شود. به عبارت دیگر، برای سنجش اسمات و نوع آن مشبص میبافت جمله سنجش صف

کنند با این تفاوت که متمم صفت تفضیلی یکدیگر از همان صفت بیانی ساده استفاده می
)همه( و یا کلماتی است که / hæmæ/معموزد اسم مفرد است، وشی متمم صفت عاشی معموزد 

است، بعد از این « از»که به معنی  /sæ/تممی نمای مدزشت بر کل یک مجموعه دارد. نبش
ناچار هیابند، برود. چون نوآموزهای دوزبانه، معادل آنها را در زبان فارسی نمیکلمات به کار می

 کنند.ها را در معادل صفات فارسی آنها حذف میاین نشانه

تداخل صفات سنجشی -26جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
in mærd æz an mærd   ʤævan            -e.  
 فع.پ )است(    جوان         مرد    آن   از     مرد  این

83- əm mærd æ  mærd -ə  sæ  ʤəvün        -e. 
        این   مرد     فع.پ )است(  جوان    از  پ.غ   مرد  آن 

 تر است.این مرد از آن مرد جوان
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tu   æz    hæme    pir     hæsti. 
 هستی      پیر       همه        از     تو

84- tə hæmæ  sæ   pi              -ʃ. 
فع.پ )ای(     پیر     از     همه    تو          

 تو از همه پیرتر هستی.

ækbær   æz    sijavæʃ    jul      -e. 
 است     بزرگ    سیاوش       از          اکبر

85- ækbær sijavæʃ  -ə    sæ   jul              -e. 
         پ.غ     سیاوش     اکبر  فع.پ )است(  بزرگ   از 

 است. تربزرگاز سیاوش  اکبر

 
 ضمایر   -3-7

ظیاهر   /æ/ت صور به چسبپی)آن/ او( که معموزد بدون  /æv/در تاششی عنبرانی از ضمیر اشارۀ 

رای جاندار و غیرجاندار به یک صورت اسیتفاده  )مال آن/ او( ب /ʧævəشود، و از ضمیر ملکی /می

اند؛ یعنیی بیه تبعییت از    ها این ویژگی را در مواردی به زبان فارسی تعمیم دادهشود. دوزبانهمی

 اند:ی زیر را توشید کردههاو جملهبه کار برده « او»را  به جای « آن»تاششی، 

تداخل ضمیر اشاره  -20جدول شمارۀ   
 صلیصورت ا صورت تداخلی

du   sal   -e     an   ra   nadideæm. 
را     آن   است  سال    دو           امندیده  

86- də  sur      æv       -əm     vindæ         ni. 
م      او/آن      سال  دو      نیست        دیده    ض.پ.ا.  

                 ام.است او را ندیده دو سال
hæme æz ræftar   -e     an   narazi    -ænd. 

آن   پ.اضا    رفتار    از       همه    هستند     ناراضی  
87- hæmæ ʧævə  ræftur -ə  ku nuruzi     -n. 

 فع.پ )اند(          همه   مال او/آن    ناراضی از پ.غ  رفتار
 .اندهمه از رفتار او ناراضی

in   sændux   -e     ʧub   bæraje  an    æst. 
دوق    اینآن      برای     چوب  پ.اضا   صناست          

88- əm   ʧü    -jæ    səndux   ʧævə            -j. 
         این   پ.ص   چوب صندوق        فع.پ )است(   مال او/آن 

 ست.            اواین صندوق چوبی مال 

 
 افعال -3-8

فارسی به تأثیر از زبان میادری   -های تاششیها را که دوزبانهخل فعلهای زیر شیوۀ تدادر نمونه

ها هم شامل افعال ساده، هیم مرکیب،   شود. این فعلاند، مشاهده میدر زبان فارسی توشید کرده

 بستی است.  و هم پی

تداخل فعل -24جدول شمارۀ   

 صورت اصلی صورت تداخلی
xabide  budæm  ke tu  mæra  seda     dad.  

خوابیده     که      بودم   داد       صدا      مرا       تو   
89- hətæ    bi     -m    ki  tə      man  sædu     du. 

          داد      صدا  ض.غ )من(  تو  که  ش.ا.م  مادۀ ما خوابیده
      

 ی.صدا کردخوابیده بودم که مرا 
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ʧetur    u   ra  nemidani. 

را    او     چطور       دانی نمی  
90- ʧeʤür æv  -ə    zən   -(n)æ    ni -       ʃ. 

            چطور    او پ.غ   یست ن. مر  مادۀ ما نفع.پ )ای(  
 شناسی.را نمی چطور او

in   mærd   ba   zæn  -ha    ʧuk      -æn. 

نای    ها      زن       با     مرد      هستند      خوب   

91- əm merd   -ə  bə  ʒen  -ə   ʧuk          -in. 

              پ.ف.     مرد  این  فع.پ )اند(  خوب  پ.ف.    زن   و 

 ها خوب هستند.این مردها و زن

فارسی، از متنیاظر  « کردنِ»ها در صورت تداخلی به جای همکرد فعلیِ ، دوزبانه33در مثال     
، بیه جیای فعیل فارسییِ     35انید. در مثیال   ل مرکیب اسیتفاده کیرده   در فع« دادن»؛ تاششی آن

بسیتیِ  ، فعل پی31اند و در نمون  را به کار برده« دانستن»، معادل تاششی آن، یعنی «شناختن»
/-ænفارسی را به واژۀ / ʧuk اند.  اند و در زبان دوم تداخل ایجاد کرده)خوب( تاششی افزوده 
نفیر از   25هیای  هیای نحیوی براسیاس داده   یک از مبوشیه  های هرتداخلدر جدول زیر، آمار    

فارسیِ هشت تا بیست ساشه که در این تحبیق شرکت داشتند، بیه تفکییک   -های تاششیدوزبانه
بر شمار گویشوران دوزبانه اسیت. بیه تعبییر    ها مبتنیاند. فراوانی تداخلجنسیت مشبص شده

ع  آماری چند نفر در استفاده از زبیان دوم در  دیگر، هدف این بود که مشبص شود از این جام
نفیر افیراد دوزبانیه کیه در ایین       25اند. مثالد در ردییف اول از  مبوزت نحوی دچار تداخل شده

نفیر دختیر    0نفیر پسیر و    4است کیه  مورد تداخل وجود داشته 11پژوهش مشارکت داشتند، 
 64/64درصید، پسیرها و    06/06ل را های عدم مطابب  فاعل بیا فعی  اند. از این نظر، تداخلبوده

میورد تیداخل،    03درمجمیوع  از تعیداد   انید.  درصد، دخترها نسبت به کل نفرات ایجیاد کیرده  
نتیایج  انید.  مورد( را دخترها به کار برده 24درصد ) 54/63مورد( را پسرها،  27درصد ) 36/05

 .دهدان نمیدر میزان تداخل بین دو جنس دختر و پسر نش داریتحبیق تفاوت معنی

 فارسی    -های تاششیهای نحوی دوزبانهآمار تداخل -27جدول شمارۀ                                    

 درصد دختر  درصد  پسر شمار تداخل  هاشمار دوزبانه موارد تداخل
06/06 4 11 25 مطابب  فاعل با فعل  0 64/64  

30/62 3 7 25 گروه اسمی )اضافی و وصفی(  6 10/07  

34/03 7 12 25 نماهانبش  0 46/61  
 05 2 05 2 6 25 حروف پیوند

44/44 2 3 25 های جمع نشانه  1 33/33  

 45 3 65 2 0 25 های سنجشیصفت
 05 2 05 2 6 25 ضمایر
30/62 3 7 25 افعال  6 10/07  

36/05 27 03 25 مجموع  24 54/63  
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 تداخل از زبان دوم به اول -7

هیا از زبیان اول   که در بیشتر موارد، تداخلدهد نشان میها نی در دوزبانههای زبابررسی تداخل
، گاه بیرعکس، زبیان دوم هیم در زبیان اول تیداخل ایجیاد       امااست. در زبان دوم صورت گرفته

گیرد کیه  تداخل از زبان دوم به زبان اول زمانی صورت می (46: 1331)کند. به نظر مدرسی می
بت به زبان اول برتری داشته باشد. ابتدا به موارد تیداخل نحیوی زبیان    دوزبانه در زبان دوم نس
 کنیم.  فارسی اشاره می -تاششی، سپس تاششی -های فارسیدوم در زبان اول دوزبانه

 تالشی      -های فارسیدوزبانه -7-1

ر چنانکیه د  ،تاششی بسیار محدود است -های فارسی تداخل از زبان دوم به زبان اول در دوزبانه
شیود. میثالد در   پژوهش حاضر فبط شواهدی از آن در حوزۀ فعل و صفت سنجشیی دییده میی   

اند. یعنی متیأثر  را هم توشید کرده 33تاششی، صورت تداخلی مثال  -های فارسیمواردی دوزبانه
 35اند یا صورت تیداخلی مثیال   به کار برده« تر»از زبان دوم گاه صفت تفضیلی را بدون نشان  

« شیناختن »بیه جیای   « دانسیتن »انید کیه در آن از فعیل    ثیر زبان دوم توشید کیرده را تحت تأ
نفر از زبان تاششی )زبان دوم( بیه زبیان فارسیی )زبیان اول(      0اند. در جدول زیر استفاده نموده
 ها بسیار اندک است.     دهد میزان و موارد این تداخل در دوزبانهاند که نشان میتداخل داشته

 تاششی از زبان دوم به زبان اول   -های فارسیآمار تداخل دوزبانه -23جدول شمارۀ              

 درصد دختر ده نفر درصد پسر ده نفر شمار تداخل هاشمار دوزبانه نوع تداخل
 36/33 1 44/44 2 3 25 های سنجشیصفت

 05 1 05 1 2 25 افعال
 65 2 45 3 0 25 مجموع

 

 

 ارسی   ف -های تالشیدوزبانه -7-2

هیای نحیوی از   فارسی در برخی مبوشه -های تاششی تداخل از زبان فارسی به تاششی در دوزبانه

 شود.  های سنجشی و برخی همکردهای فعلی دیده میجمله ترکیبات وصفی، صفت

 فارسی از زبان دوم به زبان اول -های تاششیتداخل دوزبانه -23جدول شمارۀ 

 صورت اصلی صورت تداخلی
angə    siju      ʃin              -e. 
 فع.پ )است(  شیرین    سیاه      انگور

92- siju    angə       ʃin                 -e. 
 فع.پ )است(    شیرین      انگور     سیاه       

 انگور سیاه شیرین است.
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æ   sændux -ha  -je     ʧübi   ʧəman           -in. 

آن    صندوق     ن    چوبی  پ.اضا  ها ممال فع.پ )اند(      
93- æ   ʧü  -(w)æ  səndux   -ə      ʧəman       -in. 

پ.ف.    صندوق   پ.ص  چوب  آن         فع.پ )اند(   مال من  

 تند.هسهای چوبی مال من آن صندوق

har ki    man  vinde bæ man   -əʃ   sælom    ka. 
دید ض.غ )من( کی  هر     .م  من  به کرد    سالم  ض.پ.س  

94- har ki    man  vinde bæ man - əʃ   sælum  du. 

       دید  ض.غ )من( کی  هر    داد    سالم  ض.پ.س.م  من  به
 هرکس مرا دید به من سالم کرد.   

ækbær siyavæʃ   -ə   sæ    jul -tær       -e. 
  رغ    سیاوش        اکباز    پ.      ترفع.پ )است( بزرگ

95- ækbær  siyavæʃ   -ə    sæ    jul           -e. 
            سیاوش        اکبر  فع.پ )است(  بزرگ    از     پ.غ    

 تر است.اکبر از سیاوش بزرگ

دوم  اند، تداخل زبانی از زبیان فارسی به دست آمده-های تاششیها که از دو زبانهدر این داده     

هیا )انگیور   است. به تعبیر دیگر، صورت تداخلی نمونهیعنی فارسی به زبان تاششی صورت گرفته
است. هرچنید  تر( از زبان دوم وارد زبان تاششی شدههای چوبی، سالم کرد و بزرگسیاه، صندوق

شیی  انید و کاربرد عناصر و اشگوهای زبان بومی در زبیان دوم را تیداخل دانسیته   اکثر پژوهشگران 
 .(46: 1331، )مدرسیها در این پدیده دخیل است یک از زبان میزان تسلط افراد در هر

 تاششی از زبان دوم به زبان اول   -های فارسیآمار تداخل دوزبانه -35جدول شمارۀ 

 درصد دختر ده نفر درصد پسر ده نفر شمار تداخل هاشمار دوزبانه نوع تداخل
 32 2 32 2 6 25 ترکیبات وصفی

 82 2 62 3 0 25 های سنجشیصفت

 67/66 2 11/11 1 3 25 افعال

 32 4 32 4 12 25 مجموع
      

دهید کیه   بیه روشینی نشیان میی     35و  23هیای  بیا جیدول   27و  13هیای  مبایس  جدول     
هیایی توشیید   فارسی هر دو در زبیان اول خیود جملیه    -تاششی و نیز تاششی -های فارسیدوزبانه
های دو گیروه در زبیان اول، هیر ییک     اند. مبایس  تداخلثر بودهأاز زبان دوم آنها متاند که کرده

بیانگر این است که هر دو گروه اعم از دختر و پسر از زبان دوم خود بیه زبیان اول هیم تیداخل     

 17اند وشی نسبت تداخل از زبان دوم به زبان اول آنها بسیار انیدک اسیت، چنانکیه تنهیا     داشته
میورد تیداخل    130از زبان اول به زبیان دوم   امااند. ان دوم به زبان اول تداخل داشتهمورد از زب

 اند.داشته
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 گیرینتیجه -8

 73/63میورد )  65کیه   اسیت همیورد تیداخل رخ داد   32تاششیی   -های فارسیی در میان دوزبانه

ه آمیاری ایین   انید. از دییدگا  درصد( را دختران به کار برده 22/01مورد ) 62درصد( را پسران و 

مورد تیداخل   02فارسی،  -های تاششیدهد. در میان دوزبانهنتیجه، تفاوت فاحشی را نشان نمی

درصید( را   54/63مورد آن ) 24درصد( را پسران و  36/05مورد آن ) 27است که وجود داشته

. پیس  اند. در میان این گروه هم از دید آماری تفاوت محسوسی وجود ندارددختران به کار برده

گیریم جنسیت افراد در ایجاد تداخل زبانی دخییل نیسیت. مییزان تیداخل در مییان      نتیجه می

میورد اسیت. بیه     03فارسی  -های تاششیمورد و در میان دوزبانه 32تاششی -های فارسیدوزبانه

درصید را   76/45مورد تداخل نحوی از زبیان اول بیه زبیان دوم،     130عبارت دیگر، از مجموع 

انید.  فارسیی بیه کیار بیرده     -هیای تاششیی  درصد را دوزبانه 24/33تاششی و  -ای فارسیهدوزبانه

تاششیی بیا زبیان تاششیی و ییا       -های فارسیی تفاوت موجود، شاید به دشیل آشنایی اندک دوزبانه

های این گروه به زبان فارسی و احیاناد احساس برتیری آن زبیان   های زبانی خاص دوزبانهنگرش

فارسیی بیه دشییل     -هیای تاششیی  شی اتفاق افتاده باشد. از سوی دیگر، دوزبانهنسبت به زبان تاش

ها مهارت ززم را در زبان فارسی کسیب کیرده   آموزش زبان فارسی در مدرسه و نیز تأثیر رسانه

هیا باعیث   و نیز نگرش مثبت به زبان فارسی و کاربرد گسیتردۀ آن در سیط  میدارس و رسیانه    

زبان تاششی را در زبان فارسی به کار ببرند. در ببیش سیوم هیم    های است که کمتر ویژگیشده

تاششیی نسیبت بیه     -ی فارسیی هیا اند، دوزبانهها زبان دوم را در زبان اول به کار بردهکه دوزبانه

انید. ایین   کیرده  های زبان دوم در زبان اول اسیتفاده فارسی کمتر از ویژگی -های تاششیدوزبانه

 کند.ها تأیید میفارسی و اشبای برتری آن را در میان دوزبانه مورد هم نگرش مثبت به زبان

دهید کیه ایین    تاششیی نشیان میی    -هیای فارسیی  های دوزبانیه ای دادهوتحلیل مبابلهتجزیه    

انید. میثالد مطاببیت دادن    های خاص زبان اول خود را به زبان دوم تعمییم داده ها ویژگیدوزبانه

... کیه در   های اضافی فارسیی و ته و یا رعایت ترتیب ترکیبفعل متعدی با فاعل در زمان گذش

 -هیای تاششیی  های اخذشده از دوزبانیه شوند. همچنین بررسی دادهزبان دوم خطا محسوب می

هیای زبیان دوم   های خاص زبان نبست خود را در جملیه فارسی بیانگر آن است که آنها ویژگی

هیایی بیا   گتیو و تطابق فعل با مفعیول و ییا ترکییب   هایی به شکل اراند. مثالد جملهبه کار گرفته

هیای دو گیروه بیشیتر    انید. بنیابراین دوزبانیه   ترتیب نحوی زبان تاششی در زبان فارسی توشید کرده

اند. اشبته در مواردی هم انتبال و تیداخل نحیوی   ها را از زبان نبست به زبان دوم انجام دادهتداخل
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شود که بسییار انیدک و نیادر اسیت. در ایین میورد هیم بیشیتر         از زبان دوم به زبان اول دیده می

است. این نتیجه هم شاید متأثر از احسیاس برتیری نسیبی    ها از زبان فارسی به تاششی بودهتداخل

هیا در ایین امیر باشید.     ها و یا موقعیت اخذ دادهزبان فارسی نسبت به زبان تاششی در میان دوزبانه

هیای خیاص   های نحوی مربوط به ویژگید گفت که تداخلهای پژوهش بایپس در جواب پرسش

هیا و تمیایزات دو زبیان در    یافته و تفاوتست که از یک زبان به زبان دیگر انتبال هایک از زبان هر

است. در زمین  تداخل زبان دوم در زبان نبست نییز گسیترش   اکثر موارد باعث تداخل زبانی شده

   اند.ها و نیز نگرش زبانی خاص افراد باعث تداخل شدههها و آموزش، موقعیت اخذ دادرسانه
 

 نوشتپی
فیاعلی،  « ف»غیرفاعلی، « غ»سب(، چبست )از نوع پینشان  اختصاری واژه« پ»ها، در جدول .1

 سیوم شیبص،  « س»دوم شیبص،  « د»اول شبص، « ا»شناسه، « ش»آزاد، « آ»مستمر، « مر»

« اضا»و  ماضی« ما» فعلی، «فع»ضمیر، « ض»صفت، « ص»نمود، « ن»جمع، «  »مفرد، « م»

 اضافه است.

 نبیض  هیای نمونیه  ،خرده بگیرند که چرا در صورت تداخلی برخی جمالت ممکن است برخی. 2

و نظایر آن.  35و  27و باشعکس در جمالت  æzبه جای  manشود. مثالد کاربرد هم مشاهده می

اند. اگر قیرار بیود کیه    ن دوم تسلط نداشتهشوندگان به یک نسبت بر زباآن است که سؤالدشیل 

گییری آن اسیت کیه    پاسخ دهند، دیگر تداخل معنی نداشت. فرق تداخل بیا قیرض  یکسان همه 

گییری  کیه قیرض  حیاشی گییرد. در تداخل اصوزد فردی و شبصی اسیت و ناخواسیته صیورت میی    

 شود.         موضوعی اجتماعی است و آگاهانه انجام می

سؤازت ما نبیود. امیا ازآنجیا کیه صیفات سنجشیی اعیم از         ءصفات عاشی جزسفانه کاربرد متأ .3

از طریق بافت جملیه   تفضیلی و عاشی برخالف زبان فارسی در تاششی نشان  صوری ندارند و صرفاد

بریم، به احتمال بسیار زیاد گویشیوران دوزبانی  میا در ایین میورد      به سنجشی بودن آنها پی می

آمیده   4-0ذییل   3. اشبته نحوۀ سنجشی کردن صفات در صیفح   )صفت عاشی( هم تداخل دارند

 است.

 

 منابع
، نبد زبان و ادبیات خیارجی ، «ایشناسی مبابلهبررسی سیر تحول زبان». 1333. اشبرزی، پ، رئیسی، ر

   .73 -00 :(41/2)پیاپی  3(: 2)

 بدم کیا، تهران: سمت.، ترجم  ر مشناختیشناسی زبانزبان زنده، درآمدی بر انسان. 1334. اهرن، ل



 37 3189تان پاییز و زمس، ة دومدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...فارسی و-های تالشیتداخل نحوی دوزبانه

 

مجموعی  مبیازت    ،«تأثیر حاشت ارگتیو زبان تاششی بر فراگیری زبیان فارسیی  ». 1333. خانبابازاده، ک
، به کوشش م دبیرمبدم، تهیران: انتشیارات دانشیگاه عالمیه     1،  شناسی ایراننهمین همایش زبان

 .673 -643 :طباطبائی

 ، تهران: اندیشمندان کسرا.ها در فارسی معیارزبانیخطاهای نحوی تاشش. 1330 ییییییییییییییییی 

آینییدی حاشییت، حاشییت غیرفییاعلی در تاششییی: مییوردی از هییم». 1334. داوری، ش، نغزگییوی کهیین، م

   .37 -40 :(3)پیاپی1(: 2)، های ایرانیزبان فارسی و گویش، «شدگیچندمعنایی و دستوری

 .124 -113 :(33)پیاپی1(25) زبانشناسی،، «ششیارگتیو در گویش تا». 1336. خاشه، مکیشهرضایتی

 ، رشت: فرهنگ ایلیا.زبان تاششی، توصیف گویش مرکزی. 1334 .ییییییییییییییییی

نمودهای اجتماعی و مردم شیناختی  ». 1337. خاشه، م، فاضلی، ف، یوسفی نصیرمحله، مرضایتی کیشه

 .73 -00 :7، شناسیگویش، «در گویش تاششی

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  شناسی فارسگنجین  گویش. 1333. سالمی، ع

، برگیردان ا حسیابی، اصیفهان: دانشیگاه     ی زبان در دوزبیانگی شناسای بر عصبمبدمه. 1332. فابرو، ف

 اصفهان.

 جهان.پوینده، تهران: نبش .، ترجم  مشناسی اجتماعیدرآمدی بر زبان .1373. کاشوه، ل

، «بسیت و ونید  ایرانیی: رقابیت واژه   هیای زبیان  کُنیایی )ارگتییو(   نظیام  در مطاببیه ». 1331. کریمی، ی

 .13 -1 (:2) 6، های زبانشناسیپژوهش

 .37 -75 (:15)پیاپی2 (0) زبانشناسی،، «های ایرانیها و گویشارگاتیو در زبان». 1347. کلباسی، ا

 ه علوم انسانی و مطاشعات فرهنگی.، تهران: پژوهشگاشناسی زباندرآمدی بر جامعه. 1337. مدرسی، ی

، «هیا در کیاربرد زبیان فارسییی   زبیان خطاهیای نحیوی تاششیی   ». 1333. زاده، م، خانبابیازاده، ک منشیی 

 .130 -117 :(4)پیاپی1(3)، زباناننام  آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهش

نامی  کارشناسیی ارشید،    ان، پایی بررسی پدیدۀ دوزبانگی در جغرافیای قومی تیاشش . 1335. میرزاپور، ف

 دانشگاه گیالن.

هیای زبیانی در گیویش    بررسیی نگیرش  ». 1330. خاشیه، م، موسیوی، س  میرزاپور، ف، رضیایتی کیشیه  

 .123 -33 :23 (12)، شناسیزبان و زبان، «تاششی

 ، تهران: هرمس.  شناسی زبانشناسی و آسیبزبان. 1335ر، ر. پونیلی

 ، ترجم  ر امینی، تهران: بوی کاغذ.شناسی زبانعهدرآمدی بر جام، 1333وارداف، ر. 

نام  کارشناسی ارشد، دانشگاه ، پایانشناختی گویش تاششیمسائل جامعه. 1336. یوسفی نصیرمحله، م

 گیالن.
Brown, H. D. 1987.  Principles of Language Learning and Teaching.Englewood 

Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش تی، مریم دانای طوس و کیومرث خانبابازادهمحرم رضای   33

 
Cameron, D. 1998. Performing Gender Identity: Young Mens Talk and the 

Conteruction of Hetero sexual Masculinty. In coates. 

Doughty, C., & Williams, J. 1998. Pedagogical Choices in Focus Onform. In C. 

Doughty and J. Williams (Eds) Focus on Form in Classroom Second 

Language Acquisition. Melbourne: Uuiversity of Cambridge Press. 

Ellis, R. 1990. Instructed second language Acquisition learning in the classroom 

c. MA: Blackwell. 

یییییییییییییییی . 1997. Second Language Acquisition. Oxford University Press. 

Oxford. 

Fisiak, J. (ed.) 1985. Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: 

Pergamon Press. 

Grosjean, F. 1982. Life with two languages, An introduction to bilingualism, 

Cambridge, MA; Harvard University press. 

Keshavarz, M., H. 2011. Contrastive analysis and error analysis. Tehran: 

Rahnama Press. 

Lee, W. R. 1968.  Thoughts on contrastive linguistics in the context of foreign 

language teaching. In J. E. Alatis (ed.), Contrastive linguistics and its 

pedagogical implications: Monograph series on language ·and linguistics, No. 

2 1, pp. 185-1 94. Washington, D. C.: Georgetown University Press. 

Oller, J. W., &amp; S. M. Ziahosseiny 1970.  The contrastive analysis hypothesis 

and spelling errors. Language Learning, Vol. 20, pp. 183-189. 

Paul, D. 2011. A Comparative Dialectal Description of IranianTaleshi, A thesis 

submitted to the University of Manchester for the degree of PhD in the Faculty 

of Humanities. Vol. 4. pp. 120-130. 

Wardhaugh, R. 1970.  The contrastive analysis hypothesis. TESOL Quarterly. 

Weinreich, U. 1953.  Language in Contact, The Hague: Mouton. 
 


