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   زبان فارسیزبان کردي کلهر و  میانزبانیتداخل بررسی 

  
  *mehrangizbaravardeh@yahoo.com مهرانگیز برآورده

  دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم

    

  چکیده
 زبـانی  هـاي  تـداخل . بینی پیش قابل و رایج است ايپدیده خطا دوم، بانز یادگیريفرایند   در

  مقـصد  زبـان  بـه  مـادري  زبـان  دانـش  انتقال حاصل که شوند می محسوب خطاها از اي دسته
 از) 2007 (بـراون  بندي طبقه اساس بر و »خطا تحلیل« چارچوب در که حاضر تحقیق. هستند
 کـردي  زبـان  دو تـداخل  از ناشـی  نحـوي  اهـاي خط تـا  است آن بر است، گرفته صورت خطاها
 تحلیـل  و تجزیـه  مـورد  زبـان  فارسی و کردزبان هاي دوزبانه گفتار در را معیار فارسی و کلهري

 ناشـی  خطاهـاي  آنها بین از و نحوي خطاهاي گفتاري، خطاهاي بین از منظور، بدین. دهد قرار
 تلفیقــی پــژوهش ایــن کــردروی. گرفــت قــرار بررســی مــورد دوم و اول زبــان بــین تــداخل از
 اسـت  کرمانـشاه  شـهر  سـاکن  دوزبانۀ پسر و دختر 170 شامل آماري نمونۀ. است) کیفی/کمی(

 داد نشان پژوهش نتایج خطاها، تحلیل از پس. شدند انتخاب داوطلبانه گیرينمونه روش به که
 مرکـب،  لفعـ  اجـزاي  نادرسـت  کـاربرد  خطـاي : از اندعبارت فراوانی درصد ترتیبِ به خطاها که

 فعـل  کاربرد خطاي ،»را« نشانۀ حرف خطاي جمله، اجزاي ترتیب خطاي اضافه، حروف خطاي
. نامناسـب  ضمیر از استفاده خطاي و ربط حروف خطاي زائد، »يِ« از استفاده خطاي نامناسب،

 درسـی،  ریـزان برنامه معلمان، براي را آموزشی کارهايراه توانمی حاضر، تحقیق نتایج به اتکا با
 منـاطق  در زبـان فارسـی    یـادگیري  مـشکالت  کاستن منظور به آموزانزبان و هاآزمون طراحان
  . داد ارائه کردزبان

   25/9/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 14/9/1399: تاریخ دریافت مقاله

  
  

  واژگان کلیدي
   تداخل زبانی *
  خطاهاي گفتاري  *
   زبان اول *
   زبان دوم*
  کردي کلهري *
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  مقدمه. 1

 گذشته در. هستند دوم زبان قواعد از تخطی حاصل که اندنظام مندي  و رایج انحرافات 1خطاها
 امـا  شـد؛  مـی  دوري هاآن از باید که شدند می تلقی دوم زبان یادگیري موانع عنوان به خطاها
       از یکـی  کلهـري  کـردي  زبـان . دارنـد  بـسزایی  اهمیـت  دوم زبـان  یـادگیري  در خطاهـا  امروزه

 زبـان  کـه گویـشورانی   . شـود  می تکلم بدان کرمانشاه ازجمله ایران، غرب در که است هاییزبان
 بـه  را مبـدأ  زبـان  سـاختارهاي  فارسی زبان به تکلم هنگام به است، کلهري کردي هاآن مادري

 بـروز  موجـب  شـود  مـی  مشاهده افراد این گفتار در که خطاهایی. کنند می منتقل مقصد زبان
 در فارسـی  زبـان  آمـوزش  کـه  آنجـا  از .دگردن می زبانان فارسی با ارتباط برقراري در مشکالتی

 ایـن  یادگیري مشکالت از اي دسته گیرد،می صورت مادري زبان به توجه بدون زبانهدو مناطق
    طراحـان  و درسـی  ریـزان برنامـه  معلمـان،  کـه  اسـت  زبـانی  هاي تداخل از ناشی آموزان دانش
 . کنند آموزاندانش درسی پیشرفت به شایانی هايکمک توانندمی آنها از آگاهی با هاآزمون
 سـاختار  انتقـال  از ناشی نحوي هاي تداخل یا زبانیمیان خطاهاي بررسی پژوهش، این از هدف
 آمـوز  دانـش  170 از متـشکل  آمـاري  جامعۀ هدف، این راستاي در. است دوم زبان به اول زبان

 گـردآوري  بـراي . شـدند  انتخـاب  داوطلبانـه  گیرينمونه صورت به ساله، 15 تا 13 پسر و دختر
 بـه  را خـاطره اي   تا شد خواسته نمونه افراد از جلسه هر در مصاحبه روش از استفاده با ا،هداده
 ناشـی  خطاهاي خطاها، از) 2007 (براون بندي طبقه براساس سپس. کنند تعریف فارسی زبان

 صـورت  بـه  ابتـدا  شـده گردآوري   هايداده. گرفتند قرار بررسی مورد و تفکیک نحوي تداخل از
 . شدند داده نشان نمودار قالب در کمی صورت به سپس و دشدن بررسی کیفی

 گفتار در نحوي هاي تداخل که است سؤال این به گویی پاسخ دنبال به محقق پژوهش، این در
چـه   بـه  و اسـت  چگونـه  معیـار  فارسـی  زبان به تکلم هنگام به کرمانشاه ساکن کلهر زبانانکرد

  .دسته هایی قابل تقسیم است

  پیشینۀ تحقیق. 2

آموزان را هنگام اسـتفاده از زبـان دوم،          هاي خود خطاهاي نحوي زبان    گران در پژوهش  پژوهش
 . اندهاي مختلفی مورد بررسی قرار دادهدر زبان
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بـه بررسـی خطاهـاي نحـوي دانـش آمـوزانِ تالـشی زبـان             ) 1393(بابازاده   منشی زاده و خان   
زبـانی و   تۀ خطاهـاي بـین زبـانی، درون    ها خطاهاي دانش آموزان را به سه دس       آن. پرداخته اند 

اند و چنین نتیجه گرفتـه انـد کـه در نوشـتار ایـن دانـش آمـوزان         آموزشی تقسیم بندي کرده 
خطاهاي آموزشی و در بین آن ها خطاي عـدم       . هایی از هر سه دسته خطا یافت می شود        نمونه

 . مطابقت شناسۀ فعل با فاعل فراوانی بیشتري دارند

 فارسـی آمـوز آلمـانی زبـان را در سـطح      34خطاهـاي نوشـتاري     ) 1393(ان  میردهقان و دیگر  
 )1981(اند و خطاها را مطابق دسـته بنـدي فیژیـاك            مقدماتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده      

نتـایج  . انـد  زبـانی تقـسیم شـده    خطاها به دو دستۀ بـین زبـانی و درون     . اند دسته بندي کرده  
 . خطاها زبان آلمانی است و نه زبان فارسی بیشتردهد که منشأ ها نشان میپژوهش آن

زبـان را بررسـی کـرده و        خطاهاي نحوي فارسی آموزان اردو    ) 1393(متولیان نائینی و ملکیان     
اند که خطاهاي بین زبانی با منشأ زبان مادري بیشترین بسامد وقوع را به            به این نتیجه رسیده   
وي نیز خطاهاي مرتبط با حرف اضـافه بیـشترین     از بین مقوله هاي نح    . اند خود اختصاص داده  

  .بسامد وقوع را داشتند

وي خطاهـا   .  بررسی کرده اسـت    زبان را  خطاهاي دستوري فارسی آموزان لک    ) 1393(کاظمی  
هایش از دو فرضیۀ قوي و   طبقه بندي کرده و در تحلیل داده      ) 1975(اساس نظریۀ کوردر    را بر 

ها نشان داد که فرضیۀ معتدله در یادگیري زبان        رسی داده نتایج بر . معتدله استفاده کرده است   
از بین خطاهایی که وي بررسی کرده است، خطاهاي ناشـی از تـداخل              . دوم فرضیۀ غالب است   

زبانی تأثیري نسبی در یادگیري زبان دوم دارد و محیط یادگیري مؤثرترین عامل در یـادگیري              
 . زبان قلمداد شد

آموزان ایرانی در استفاده از حروف فرانـسوي پرداختـه    هاي زبانبه بررسی خطا) 1394(کمالی  
: آمـوزان را بـه دو دسـته تقـسیم بنـدي کـرده اسـت              بسامدترین خطاهـاي زبـان     وي پر . است

دهـد کـه   نتـایج تحقیـق وي نـشان مـی    . خطاهاي بین زبانی یا تداخلی و خطاهاي درون زبانی    
 دانـد کـه زبـان   دلیل این مسئله را آن مـی وي  . بیشتر خطاها ناشی از تداخل زبان مادري است       

آموزان بر پایۀ زبان مادریشان، یعنی زبان فارسی و یا زبان دومشان کـه زبـان انگلیـسی اسـت،                  
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آموزان با قواعد دستوري زبان فرانـسه   دلیل دیگر آن است که چون زبان   . کنندگرته برداري می  
 .  دیگر به کار می برندآشنایی ندارند، یک حرف اضافه را به جاي حرف اضافه اي

 فارسی، زبان همچون هاییدر زبان زبانی هاي تداخل انجام شده، هاي پژوهش از بسیاري در
گران نیز تداخل هاي زبان گروهی از پژوهش. انگلیسی و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است

شی مورد ها و گویش هاي داخل کشورمان همچون زبان لکی و زبان تال فارسی را با زبان
 در این میان پژوهشی در زمینۀ تجزیه و تحلیل خطاهاي نحوي کرد. اند بررسی قرار داده

از این رو، در این تحقیق به دنبال بررسی این خطاها در گفتار . زبانان کلهر انجام نگرفته است
 . وران کردزبان کلهر هستیمگویش

  تحقیق نظري چارچوب. 3

 از خطاها، تفکیک شدند     )2007(ش مطابق دسته بندي براون      خطاهاي بین زبانی در این پژوه     
انتقـال  : انـد از  مطابق دیدگاه براون، منابع خطـا عبـارت  . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند       و

  4کارهـاي ارتبـاطی   و راه3زبـانی، بافـت یـادگیري    ، انتقـال درون 2بین زبـانی یـا تـداخل زبـانی       
)2007:263-266, Brown(، شود می داده شرح اختصار به منابع ینا ادامه در . 

در مراحل یادگیري زبان دوم، انتقـال بـین زبـانی از زبـان           : انتقال بین زبانی یا تداخل زبانی     . 1
انـد از  خطاهاي بین زبانی یا تداخل زبـانی، عبـارت  . بومی به زبان مقصد، به وفور یافت می شود  

فـارچ و کاسـپر   ). 41:1368مدرسـی،  (بانی دیگر کاربرد ناآگاهانۀ الگوها یا عناصر یک زبان در ز  
آموز در ساختار زبان دومش نقص دارد آن نقص را به وسـیلۀ   معتقدند وقتی زبان ) 1983:113(

 . سازدقواعد دستوري که بخشی از آن متعلق به زبان مادري است، برطرف می

دهد، یکــی دیگــر از   میزبانی که در درون زبان مقصد رخ  انتقال درون: زبانی انتقال درون . 2 
خطاهاي درون زبانی حاصل تأثیر مقوله اي در زبـان دوم بـر مقولـه اي دیگــر           . منابع خطاست 

 . است

منظور از بافت هنگامی که زبان دوم در مدرسه آموخته شود، کـالس درس              : 5بافت یادگیري . 3
 . و هنگامی که زبان دوم بدون معلم آموخته شود، جامعه است
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رسـانی کامـل    آموزان از راهکارهـاي تولیـد جهـت افـزایش پیـام           زبان: اي ارتباطی راهکاره. 4 
راهکارهـاي ارتبـاطی    . شـوند ها خودشان منبـع خطـا مـی        گاهی این تکنیک  . کننداستفاده می 

کالمی به منظور رساندن یک اندیـشه بـه مخاطـب بـه      آگاهانۀ سازوکارهاي  اند از کاربرد  عبارت
 2007 :266(آمـوز نباشـد      هاي دقیـق در اختیـار زبـان        اط صورت نحوي که لحظۀ برقراري ارتب    

,Brown( . 

  روش شناسی. 4

ها این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردي، از نظر شیوة اجرا توصیفی و از نظر نوع داده
وزبانۀ مقطع متوسطۀ اول جامعۀ آماري این پژوهش شامل دانش آموزان د. کیفی است / کمی

 170نمونۀ آماري نیز شامل .  سال است 15 تا 13ردة سنی این افراد . ه بودکرمانشاساکن شهر
این افراد به روش .  نفرشان پسر بودند85 نفر آنها دختر و 85دانش آموز پسر و دختر بود که 

به این صورت که محقق با توجه به رضایت و اعالم . گیري داوطلبانه انتخاب شدندنمونه
رادي که زبان مادریشان کردي کلهري و زبان دومشان زبان فارسی مشارکت افراد، از بین اف

گفتنی است افراد نمونۀ زبان فارسی را در هنگام ورود به . بود، نمونۀ موردنظر را انتخاب کرد
ها جلسات مصاحبه اي با حضور افراد براي گردآوري داده. اندمدرسه به عنوان زبان دوم آموخته

اي را به زبان  شد تا خاطره و طی آن از آزمودنی ها درخواست میشدمورد مصاحبه برگزار می
در هر جلسه، پاسخ .  نفر بود5 تا 4تعداد مصاحبه شوندگان در هر جلسه . فارسی تعریف کنند

از خطاها، ) 2007(افراد به سؤاالت مصاحبه گردآوري و سپس بر اساس دسته بندي براون 
ز تداخل استخراج شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار خطاهاي بین زبانی و یا خطاهاي ناشی ا

 . گرفت

هاي به دست آمده از مصاحبه ها، ابتدا به صورت کیفی هر یک از انواع خطاها  با توجه به داده
بدین ترتیب، براي بررسی هر خطا ابتدا . به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

زبان مقصد، یعنی زبان فارسی که حاوي تداخل نحوي زبانه به  شده توسط فرد دو جملۀ تولید
 از خطا داراي فارسی جمله سپس،. این جمله با عالمت ستاره نشاندار شده است. است ذکر شد

آن  فارسی صحیح ساختار پایان در و شده نوشته کردي درست نمونه آن آمده، روبروي کردي
کدام از خطاها در قالب نمودار ي هرخش کمی، بسامد و فراوانی ها همچنین، در ب.آمده است

  .میله اي ارائه شد
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   پژوهش هاي یافته. 5
  خطاها کیفی تحلیل.  1-5 

 فعـل  اجـزاي  کـاربرد  ،»را« نـشانۀ  حـرف  ربط، حروف اضافه، حروف به مربوط خطاهاي زیر در
  زائـد  »ي« از اسـتفاده  و نامناسب ضمیر از استفاده جمله، اجزاي ترتیب نامناسب، فعل مرکب،

  شود می داده شرح ترتیب به

  اضافه حروف با مرتبط خطاهاي.  5- 1-1 

 دهنـد مـی  نـسبت  آن مانند و صفت فعل، به را گروهی یا کلمه که هستند حروفی اضافه حروف
 معنـا  چنـد  داراي اضـافه  حروف از برخی کردي زبان در). 176:1380 انوري، و گیوي احمدي(

 قـادر  صـحیح  اضـافۀ  حرف گزینش به فارسی، زبان به کلمت هنگام کردزبانان رو، این از. هستند
 در اضـافه  حـروف  بـا  مـرتبط  خطاهـاي . شودمیمنجر   زبانی تداخل به مسئله همین و نیستند

 اسـتفادة ) الـف : شـود مـی  تقـسیم  دسـته  سـه  بـه  فارسـی  زبان به تکلم هنگام کردزبانان گفتار
  . اضافه حرف از زائد استفادة )ج اضافه حرف از استفاده عدم) ب اضافه حرف از غیرصحیح

  اضافه حروف از غیرصحیح استفاده. 1-5- 1

   /wæ/ اضافۀ حرف. 5- 1-1- 1
 »وسیله به« ،»براي« ،»بر« ،»در« ،»با« ،»از« ،»به« معادل /wæ/ اضافۀ حرف کردي، زبان در
  .است فارسی زبان در

   »براي« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) الف
  

یتبرا  دست  دادم   تکان  

   .دادم تکان تاز دست.* 1
  .دادم تکان دست تبرای 
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  »به« جاي به »با« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ب 

   
 عادت کرد      من  به      کم کم

  .کرد عادت من با کم کم.* 2

 . کرد عادت من به کم کم 

   »براي« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ج 
 

 بود   بلند     من      به   او            پالتو
 . بود دراز من از او پالتوي* .3

 .  من بلند بودبرايپالتوي او 

  »از« جاي به »در« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) د

 

                                                      
  اندگندیده   سیب ها      از   عدد        چند

  .اند سیب ها گندیدهردچند تا .* 4

 . سیب ها گندیدهانداز چند تا 

  »با« جاي به » به« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ه 
 

 کرد   شروع   خالی   دست      با
  . کرد شروع خالی دست به.* 5
  . دست خالی شروع کردبا او .
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  »از« جاي به »به« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) و
  .ش بگیرد عمویبهخدا حق این بچه .* 6 

   

  بگیرد     عمویش      از        بچه   این       حق      خدا
 .  عمویش بگیرداز خدا حق این بچه را 

 »از« جاي به »با« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي)  ز 

  

آیدمی     بدم          بادمجان       از  
  . بادمجان بدم می آیدبا. * 7

 . بادمجان بدم می آیداز

  »با« جاي به »از« اضافۀ حرف جایگزینی يخطا) ك
  . چیزهاي دیگراز پول یا ازکمکش می کردیم یا .* 8

 

کردیم می           کمکش  دیگر    چیزهاي     با  یا   پول    با  یا   
 .  چیزهاي دیگربا پول یا باکمکش می کردیم یا 

  »به« جاي به »در« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ل

 . ما وارد کرددرر زیادي سرما ضر.* 9 

 
 وارد کرد     ما  به  زیادي       ضرر       سرما

  . ما وارد کردبه سرما ضرر زیادي 
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   »به« جاي به »بر« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ح
  . پدر و مادر خود احترام بگذاریدبر.* 10

 
 بگذار    احترام        خودت     مادر          پدر      به

  . در و مادر خود احترام بگذارید پبه
گذارد و یکی از آموز روي زبان مقصدش تأثیر می شده، زبان مبدأ زبان در نمونه هاي مشاهده

  .برد را به اشتباه به جاي معادلی دیگر به کار می/wæ/هاي  معادل

   /n훂w/ اضافۀ حرف. 2-1-1-1-5 

در » توي«و » میان«، »در«، »به«، »بین«، »داخل« در زبان کردي معادل /n훂w/حرف اضافۀ 
  .زبان فارسی است

   »بین« جاي به »توي« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي). الف 
 .گذاشت می فرق ما توي او * .11

     
گذاشت می     فرق     ما     بین       او  

  . ما فرق می گذاشتبیناو 

  »توي« جاي به »میان« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي)  ب

 
 نیفتد     چشمش     توي        چشمم

   . چشمش نیفتدمیانچشمم . *12

  . چشمش نیفتدتويچشمم         
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  »به« جاي به » داخل« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) ج

  
 خانه     داخل   به    حواسش      همه

  
    خانه اش استداخلهمۀ حواسش . * 13

 . خانه اش استبههمۀ حواسش         

 »در« جاي به »میان« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) د

    . این چند ماه زجر کشیدممیان.* 14
  

 کشیدم    زجر       ماه    چند     این     در
  .  این چند ماه زجر کشیدمدر

هاي آن در این  به جاي سایر معادل  /n훂w/ هاي  زبانه با به کار بردن یکی از معادل فرد دو

 . حوزه مرتکب خطا می شود

  /læ/ اضافۀ حرف. 3-1-1-1-5

/læ/  در فارسی است» در«و » از«در زبان کردي معادل. 

 
 

زندگیدر   بود        موفق   
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    . زندگی موفق بوداز*15
  . زندگی موفق بوددر

زبانان به هنگام   در زبان فارسی، کرد    /læ/هاي متفاوت براي حرف اضافۀ        به دلیل وجود معادل   
 .استفاده می کنند» در«به جاي » از«رسی از حرف اضافۀ تکلم به زبان فا

  /æra/ اضافۀ حرف. 5- 4-1-1-1

/æra/ است فارسی زبان در  به« و »براي« معادل کردي زبان در.  

  
 بانک    براي   رفتم

  . بانک براي رفتم. *16

  . رفتم بانک به        
 معادل از /æra / معادل هاي از یکی انعنو به »به« اضافۀ حرف از استفاده جاي به کرد زبانان

 . کنند می استفاده »براي« یعنی آن دیگر

   /la / اضافۀ حرف. 1-1-5- 5-1

/la/ است فارسی زبان در »به« ،»کنار« ،»پیش« معادل کردي زبان در.  

   »پیش« جاي به »کنار« اضافۀ حرف جایگزینی خطاي) الف
  

 بود   برادرم      کنار               کتابم
  

   .بود برادرم کنار کتابم.* 17
 . بود برادرم پیش       کتابم 
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 مرتکب حوزه این در یکدیگر جاي به فارسی زبان در /la/ معادلهاي بردن کار به با دوزبانه فرد
 . شود می خطا

   حرف اضافه از استفاده عدم. 2-1-1-5 
  

 به خدا       کردیم               توکل 
  

  .خدا ∅ دیمکر توکل.* 18

  .کردیم توکل خدا به 
. رود نمـی  کـار  به اضافه حرف »کردن تکیه« و »کردن توکل« مثل هایی فعل با کردي زبان در
 . کنندمی حذف مواردي چنین در را اضافه  حرف فارسی زبان در کلهرزبانان رو، این از

  حرف اضافه از زائد استفاده. 1-5- 3-1 

   
 نرفته ام     تهران     زندگی     داخل       در

  .بودم نرفته تهران ام زندگی توي در. * 19

 .بودم نرفته تهران ام زندگی در        

یـک حـرف     فارسـی  زبـان  در حروف این معادل. دارد وجود دوتایی اضافۀ حرف کردي زبان در
 ۀاضـاف  حـروف  ایـن  جـزء  هـر  بـراي  فارسـی،  زبان به تکلم هنگام به کلهر گویشور. است اضافه

 . گیرد می کار به را معادل یک دوتایی

  ربط حروف با مرتبط خطاهاي. 2-1-5 

 گیوي احمدي (دهند می پیوند یکدیگر به را جمالت و کلمات که هستند حروفی ربط حروف
 به تکلم هنگام به کردزبانان گفتار در ربط حروف به مربوط خطاهاي). 176:1380 انوري، و
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 استفادة) ب »و« ربط حرف از استفاده عدم) الف: شوند می متقسی دسته سه به فارسی زبان
 . »دیگر« ربط حرف از زائد

  »و« ربط حرف از استفاده عدم. 1-2-5- 1

  
 بگیر            نان و کره

 . بگیر گ کرَ ∅ نان. * 20

 . بگیر را کره و نان   

 . شود می حذف »و« ربط حرف گاهی کلهري زبان در

  »دیگر« ربط حرف از ئدزا استفادة. 2-1-2-5

  . زدیم حرف هم تو به راجع دیگر . کردیم صحبت همه دربارة. * 21
  

 زدیم        تورا     حرف   هم   کردیم   همه       صحبت
 . زدیم حرف هم تو به راجع همچنین. کردیم صحبت همه دربارة

 زبـان  در که است این آن دلیل. برند می کار به زائد صورت به را »دیگر« ربط حرف کرد زبانان 
  .شود می برده کار به بسیار است، » همچنین« معادل که "i" ربط حرف کردي

  »را« نشانۀ حرف جایگزینی خطاي. 3-1-5

 »را« از قبل گروه یا کلمه. رود می کار به جمله در مفعول نقش تعیین براي »را« نشانۀ حرف
 حرف جایگزینی خطاي). 181: 1380 انوري، و گیوي احمدي (است مفعولی نقش داراي
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 به/ ægæ/ معرفۀ نشانۀ از استفاده ،»را« جاي به »به« اضافۀ حرف از استفاده شامل »را« نشانۀ
 . است» را«و عدم استفاده از نشانۀ مفعولی » را«جاي 

  »را« جاي به » به« اضافۀ حرف از استفاده. 1-3-5- 1

 . میرد دزد زدیم گفتیم اآلن میبهآنقدر . *22

  

  . میرد زدیم که گفتیم اآلن میرا آنقدر دزد 
 را /wæ/را به عنوان نشانۀ مفعولی حذف می کنند و معادل حرف اضافۀ » را«زبانان گاهی  کلهر

  . به کار می گیرند» به «در معناي 

  »را« جاي به /ægæ/ معرفۀ نشانۀ از استفاده. 2-1-3-5

 

    دادم           بچه را       شیر  

23. * شیر بچدادمگ   .   
 .  دادمراشیر بچه       

 به عنوان عنصر معرفه ساز پس از /ægæ/وجود ندارد،» را«از آنجا که در زبان کردي معادل 
 . اسم نقش آن را ایفا می کنند

  »را« مفعولی نشانۀ از استفاده عدم. 3-5- 3-1 
 

     بردیم کامیونبا  وسیله هایمان

   . بردیم تن هد با ∅وسایلمان .*24

 . بردیمکامیون  با را وسایلمان 

 .به این دلیل حذف شده است که در کردي معادلی برایش وجود ندارد» را«نشانۀ 
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  مرکب فعل اجزاي کاربرد خطاي. 4-1-5 

واژة اول اسم، صـفت یـا قیـد و    . فعل مرکب فعلی است که از دو واژة مستقل تشکیل شده است 
   دهـد و یـا    لی در فعل مرکـب، معنـی فعلـی خـود را از دسـت مـی                جزء فع . واژة دوم فعل است   

 ). 26:1384طباطبایی ، (اش کم رنگ می شود معنی

خطاي کاربرد اجزاي فعل مرکب شامل حذف جزء اسمی فعل مرکب، گسستگی اجـزاي افعـال            
مرکب، کاربرد نامناسب جزء فعلی فعل مرکب و خطاي کاربرد جزء اسمی نامناسب فعل مرکب             

 .است

 مرکب فعل اسمی جزء حذف. 1-1-4-5

 
 بازي کردن     فوتبال    داشت

  

  .کرد می ∅ فوتبال داشت.* 25

 . کرد می بازي فوتبال داشت     

 بـازي  باشـک  قایم« ،»کردن بازي فوتبال« همچون مرکبی هايفعل در »بازي« کردي زبان در
 فارسـی  زبان در کلهر زبانان  رو  ینا از. شودنمی کاربرده به ،»کردن بازي پنگ پینگ« ،»کردن

 . کنند می حذف را اسمی جزء این

  مرکب افعال اجزاي گسستگی. 2-1-4-5 

   
   زد         پدر        شکست

   .داد پدرم شکست.* 26
  .داد شکست را پدرم      
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 جـزء  دو ایـن  و دارد وجـود  گسـستگی  مرکب فعل فعلی جزء و اسمی جزء بین کلهري زبان در
 زبـان  بـه  را گسـستگی  ایـن  فارسـی  زبـان  به تکلم هنگام به کرد زبانان . آیندنمی هم سر پشت

 . کنندمی منتقل دومشان

  مرکب فعل فعلی جزء نامناسب کاربرد. 5- 4- 3-1 

 

 زد        گولمان
 . داد گولمان. * 27

  .زد گولمان        

 این از. است فارسی زبان در »زدن« و »کردن« و »دادن« معادل کردي زبان در »دادن« فعل
 . برندمی کار به یکدیگر جاي به را فعل این معادل هاي فارسی زبان در زبانان کلهر رو،

   مرکب فعل نامناسب اسمی جزء کاربرد خطاي. 4- 4- 5-1
  

 مردیم           خجالت      از
  

  .مردیم خجالتی از. * 28

 .مردیم خجالت از        

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  »ي + اسم« صورت به فعلی غیر جزء کلهري، مرکب هايفعل از بعضی در
 دلیـل  ایـن  بـه . »تقلـب « جـاي  بـه  »تقلبـی « ،»خجالـت « جاي به »خجالتی« مانند گیرد؛می

  .دهندمی انتقال فارسی زبان به را الگو این کلهرزبانان
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  نامناسب فعل کاربرد. 5 - 5-1

  
 بگیر               کلر 

 . بگیر گکلرَ. * 29

 .کن روشن را         کولر

 رو، ایـن  از. رودمی کار به »کردن روشن« و »گرفتن« معناي در »گرفتن« فعل کلهري زبان در
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  یکـدیگر  جاي به فارسی زبان در را »گرفتن« فعل معادل هاي کلهر زبانان 

 . دهندمی

   جمله اجزاي ترتیب خطاي. 6-1-5 
 

بآ    کشیدمش  
  .آب کشیدمش. * 30

 . کشیدم آبشش         

 . اسـت  SOV صـورت  بـه  فارسی زبان در و SVO صورت به کردي زبان در جمله اجزاي ترتیب
 فارسـی  زبـان  بـه  زبـان کـردي    در را جملـه  آرایـش  فارسی زبان به تکلم هنگام به کلهر زبانان 

  .کنند می تحمیل
   نامناسب ضمیر از استفاده خطاي. 7-1-5

  .کردمی نگاه آن به معلم شد، می وارد کسی هر . *31
  .کرد می نگاه او به معلم شد، می وارد که کسی هر        
 

                                                     
     کرد می     به او    نگاه    معلم    شد می       وارد          هرکسی
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 /æwæ/ کـار  بـه  غیرانـسان  و انـسان  به اشاره براي و است »آن« و »او« معادل کردي زبان در    
 را »آن« و »او« کـردي  زبـان  تأثیر تحت فارسی، زبان به تکلم هنگام به زبان کلهر فرد. رود می
 . برد می کار به یکدیگر جاي به اشتباه به /æwæ/ معادل هاي عنوان به

  زائد »ي« از استفاده. 8-1-5 
3 

 آمد   اخطاري    دادگاه        ازطرف
 

  . آمد اخطاري دادگاه از.* 32
 . آمد اخطار دادگاه از       

 سـاخت  همـین  دو زبانه  فرد. شود می استفاده »ي + اسم«از اسم جاي به گاهی کردي زبان در
 .کند می منتقل فارسی زبان به را

  کمی تحلیل نتایج.  2-5
 کـه  طـور  همـان . اسـت  شـده  داده نشان آموزان دانش خطاهاي درصد و فراوانی زیر نمودار در

 مرکـب  فعـل  اجـزاي  نادرسـت  کاربرد خطاي حوزة به متعلق بسامد بیشترین شود،می مشاهده
 ،»را« نـشانۀ  حـرف  خطـاي  جملـه،  اجـزاي  ترتیـب  خطـاي  اضافه، حروف آن، از پس. باشد می

 از ادهاسـتف  خطـاي  و ربـط  حروف خطاهاي زائد، »ي« از استفاده نامناسب، فعل کاربرد خطاي
  .گیرندمی قرار بعدي هاي مرتبه در نامناسب ضمیر
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 خطاها درصد و فراوانی: 1نمودار

Chart1: Frequency and percentage of errors 
 

  نتیجه. 6

 بـه  تکلم هنگام کرمانشاه ساکن کلهر کرد زبانان  نحوي هايتداخل بررسی حاضر پژوهش هدف
 گـسترة  از و هـستند  منـشأ  چندین داراي افراد این ينحو خطاهاي که آنجا از. بود فارسی زبان

تداخل زبانی   از ناشی خطاهاي یا زبانی بین نحوي خطاهاي تنها رو، این از. برخوردارند وسیعی
نتایج تحقیق نشان داد که خطاهاي مربوط به کاربرد نادرست        . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت     

پـس از   . دهنـد خل ها را به خود اختصاص مـی       بیشترین بسامد تدا  ) 25/62(اجزاي فعل مرکب    
، حـرف  )19/44(، ترتیـب اجـزاي جملـه    )21/91(آن بیشترین فراوانی مربوط به حروف اضـافه      

، حروف ربـط   )5/86(زائد  » ي  «، استفاده از    )9/88(، کاربرد فعل نامناسب     )15/43(» را«نشانۀ  
  .بود) 0/31(و استفاده از ضمیر نامناسب ) 1/54(

، متولیـان نـائینی و      )1393(هـاي میردهقـان و دیگـران         تحقیق در راستاي پـژوهش     نتایج این 
آمـوز  توان گفت از آنجا که زباندر تبیین این نتایج می  . است) 1394(و کمالی   ) 1393(ملکیان  

گیرد، هنگام یـادگیري    می اش را به صورت ناآگاهانه فرا      در ابتدا ساختارها و قواعد زبان مادري      
توجه به زمینۀ قبلی که در ذهنش وجود دارد، تمایل دارد که این الگوها را به زبـان  زبان دوم با    
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مطابق نظریۀ انتقال نیـز، زبـان     . شوددومش منتقل کند و این مسئله به تداخل زبانی منجر می          
هـاي بـین   شـباهت . شیوة مثبت و منفی: مادري به دو شیوه بر روي زبان مقصد تأثیرگذار است      

هـا موجـب انتقـال     هاي بین آندر حالی که تفاوت. نماید یادگیري را تسهیل می    دو زبان فرایند  
ناپـذیر   بنابراین، در فرایند یادگیري زبان دوم، انتقال منفی یا تداخل اجتنـاب           . گردندمنفی می 

زبانان کلهر نیز آن اسـت       علت وقوع تداخل هاي زبانی در گفتار کرد        .)Wang ,2009:138( است
بـر  . آموز، نظام زبان کردي به عنوان زبان اول به طور کامل شکل گرفته اسـت    نکه در ذهن زبا   

در ابتـداي  . اساس نظریۀ انتقال دلیل بروز خطاهاي بین زبانی وجـود ایـن نظـام ذهنـی اسـت               
     آمـوز در بـسیاري مـوارد بـه زبـان اولـش تکیـه         یادگیري زبان فارسی به عنوان زبان دوم، زبان   

بـه نحـوي   . شـود استفاده از ساختار زبان اول موجب تداخل ساختارها می       بدین ترتیب   . کندمی
بـراي مثـال، در زبـان کـردي      . کنداش را به زبان مقصد منتقل می       که وي ساختار زبان مادري    

زبانـان   بنـابراین، کـرد  . کلهري بین جزء اسمی و جزء فعلی فعل مرکب گسـستگی وجـود دارد             
بـدین ترتیـب   . ی را به زبان دومشان منتقل مـی کننـد  هنگام تکلم به زبان فارسی این گسستگ      

 . شده، حاصل انتقال الگوهاي زبان اول به زبان دوم هستند تداخل هاي مشاهده

تواند راهکارهـاي آموزشـی را بـراي    نتایج حاصل از توصیف خطاهاي نحوي در این پژوهش، می    
 راسـتاي کاسـتن مـشکالت       آمـوزان در   ها و زبـان    معلمان، برنامه ریزان درسی، طراحان آزمون     

از آنجا که آموزش زبان فارسی، خود بـه عنـوان آمـوزش زبـان      . فارسی ارائه دهد   یادگیري زبان 
کـرد   آموزان دانشدوم در بسیاري از مناطق کشور مطرح است، مدرسانی که زبان فارسی را به         

 و زبـانی  هـاي لتـداخ  از آگـاهی  و تحقیقی چنین هايیافته از استفاده با دهندمی آموزش زبان
 آمـوزان  دانـش  مـشکالت  و خطاهـا  بـا  بـازتري  دید با بود خواهند قادر آموزان، دانش مشکالت
 درسـی  هايکتاب تدوین به کمک در گامی تواندمی پژوهش این نتایج همچنین،. کنند برخورد

 . بردارد زبان فارسی و کرد زبان دوزبانۀ آموزان دانش براي

 نیـز  سـازان آزمون است، آموزان دانش هايآموخته ارزیابی هاآزمون برگزاري از هدف که آنجا از
 از تواننـد مـی  شوند،می خطا مرتکب و دارند مشکل آنها با آموزان دانش که مواردي از آگاهی با

 دانـش  درسـی  مـشکالت  کلیۀ ترتیب بدین.  برند بهره آزمون ها  طرح در تحقیق این هايیافته
 زبان آمـوزان   عالوه به. شودنمی تلقی درس به توجهشان و عدم  کاريکم بر دال دو زبانه  آموزان

 زبـانی  مـشکالت  کردن برطرف و شناسایی جهت در پژوهش  این  هاي یافته از  توانندمی خود
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 مـشکالت  و هـا  سـوءتفاهم  از برخـی  زیـرا  کنند؛ استفاده زبانان فارسی با ارتباط هنگام به شان
  .زبان هاست بین تداخل از ناشی ارتباط، برقراري

  
  منابع. 8

  .فاطمی: تهران ،1 فارسی زبان دستور ،)1380(احمدي گیوي، حسن و حسن انوري 
 صص. 26ش . فرهنگستان نامۀ. »فعل مرکب در زبان فارسی«). 1384(طباطبایی، عالءالدین 

26-34.   
 جستارهاي ،»زبان تحلیل خطاهاي دستوري فارسی آموزان لک«). 1393(کاظمی، فروغ 

  .235-207 صص). 18 پیاپی (2 ش. 5 د ،زبانی
 اضافۀآموزان ایرانی در استفاده از حروف  تحلیل خطاهاي زبان«). 1394(کمالی، محمدجواد 

 . 249-229 صص ،)25 پیاپی (4 ش. 6 د  ،زبانی جستارهاي. »فرانسه
اردو زان تحلیل خطاهاي نحوي فارسی آمو «،)1393(متولیان نائینی، رضوان و رسول ملکیان 

 .31-64 صص ،)6 پیاپی (1 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ،»زبان

 تحقیقات مؤسسۀ مطالعات و ، تهران،زبان شناسی جامعه بر درآمدي). 1368(مدرسی، یحیی 
 . فرهنگی

 کاربردها در  خطاهاي نحوي تالشی زبان«،)1393(بابازاده  منشی زاده، مجتبی و کیومرث خان
      صص ،)6 پیاپی (1 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش .»فارسی انزب

117-135.   
خطاهاي نوشتاري فارسی آموزان آلمانی زبان در  «،)1393(میردهقان، مهین ناز و دیگران 

 ش ،3 س ،زبانان غیرفارسی به فارسی زبان آموزش ،»واجی ـ امالیی خطاهاي ،مقدماتی سطح
  .116-91 صص ،)6 پیاپی (1
  


