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چکیده
شخص ،شمار و جنس در برنامهی کمینهگرا مشخصههای فای نامیده میشوند .ازآنجاییکه زبان فارسی برای
مشخصهی جنس نشانهای ندارد ،این جستار تنها مشخصههای شخص و شمار را در گفتار فارسیآموزان بررسی
میکند .مشخصه های فای در محور بحث مطابقت فاعل و فعل قرار دارند .در این تحقیق فرایند مطابقت فاعل و
فعل در گفتار فارسیآموزان ،از بریق مصاحبههایی ساختارمند با  64نفر از فارسیآموزان خارجی سطح مقدماتی
 3مؤسسهی دهخدا ،بررسی و مطالعه شد .هدف از این جستار مشخص نمودن عوامل مرتبط با مشخصههای یاد
شده در گفتار فارسیآموزان است بدین شرح که وجود یا عدم وجود مشخصههای فای شخص و شمار در زبان
اول ،ضمیراندازی و حضور ضمیر غیرفاعلی در زبان فارسی چه تأثیری بر مطابقت مشخصههای فاعل و فعل در
گفتار فارسیآموزان دارند و ن یز عدم رعایت مطابقت فاعل و فعل و یا فقدان تعبیر نحوی مشخصهها ،چه تأثیری
بر تعبیر معنایی دارد .منظور از تعبیر معنایی ،معنای مشخصههای شخص و شمار برای مخابب فارسیزبان است.
پس از تحلیل کمّی دادهها از بریق آزمون تی ،مشخص شد که وجود مشخصههای شخص و شمار در زبان اول
بر دسترسی و فراگیری این مشخصهها در زبان فارسی تأثیر مثبت دارد .در جملههایی که در آنها ضمیراندازی
صورت گرفته و فاعل به صورت آشکار در جمله وجود ندارد ،میزان خطای مطابقت بیشتر از زمانی است که فاعل
بهصورت آشکار در جمله حضور دارد .میزان خطای مطابقت زمانی که در جمله عالوه بر فاعل ،ضمیر شخصی
غیرفاعلی وجود دارد ،بیشتر از زمانی است که در جمله تنها فاعل وجود دارد .همچنین ،تحلیل کیفی براساس
برنامهی کمینه گرا ،نشان داد که گاهی با وجود عدم رعایت مطابقت فاعل و فعل و یا به عبارتی فقدان تعبیر
نحوی ،معنای مشخصههای شخص و شمار انتقال مییابد و تعبیر معنایی صورت میپذیرد که این مسأله درواقع
چالشی در رویکرد کمینهگرا به حساب میآید.
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 .1مقدمه
چامسکی ( )4:6222در برنامهی کمینهگرا ،مطابقت را رابطهای بین کاونده و هدف قلمداد میکند .کاونده
عنصری است که با هدفی که آن را تحت تسلط سازهای دارد ،مطابقت میکند (هدف ،عبارت اسمی یا
ضمیر است) .این مطابقت در مشخصه های شخص  ،شمار  ،جنس و حالت

وجود دارد .چامسکی

مشخصههای شخص ،شمار و جنس را مشخصههای فای مینامد .به گفتهی اجر ( )34 :3222آنچه با
مطابقت ارتباط دارد و صورتهای مختلف لغات را به وجود میآورد« ،مشخصه ساختواژی -نحوی» یا به
اختصار «مشخصه» نامیده میشود .مشخصهها عناصر هستهای زبان هستند که آوا و معنا را به هم مرتبط
میسازند .یک مشخصه عالوه بر ساختواژه و معنا ،بر نحو واژه نیز تأثیر میگذارد ،مثالً بر جایگاه اسم و فعل
و یا ارتباط آنها با یکدیگر (همان.)31:
مشخصهها ،گاهی با ارزشِ معین و از بخش واژگان وارد اشتقاق میشوند که مشخصههای تعبیرپذیر

63

نامیده میشوند و گاهی در بو ل اشتقاق و توسط فرایند مطابقت و بازبینی 62دارای ارزش میگردند که
مشخصههای تعبیرناپذیر

64

نامیده میشوند .تفاوت بین مشخصههای ارزشگذاری شده60و مشخصههای

ارزشگذاری نشده ،61به تفاوت بین مشخصههای تعبیرپذیر و مشخصههای تعبیرناپذیر مربوط میشود؛
تعبیرپذیر ،به این مفهوم که در تعبیر معنایی  6نقش ایفا میکند و تعبیرناپذیر ،به این مفهوم که در تعبیر
معنایی نقشی ایفا نمیکند (ردفورد 33 :3221 ،و  .)333براساس برنامهی کمینهگرا مشخصههای فای
فاعل ،تعبیرپذیر و مشخصههای فای فعل ،تعبیرناپذیر هستند .مشخصههای تعبیرناپذیر پس از ارزشگذاری

1

. agreement
. probe
3
. goal
4
. c-command
5
. nominal expression
6
. feature
7
. person
8
. number
9
. gender
10
. case
11
. φ-features
12
. interpretable features
13
. checking
14
. uninterpretable features
15
. valued features
16
. unvalued features
17
. semantic interpretation
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و بازبینی و پیش از ورود ،به صورت منطقی حذف میشوند .صورت منطقی بخشی است که تعبیر معنایی را
به ساخت نحوی 6اعطا میکند (همان.)412 :
در همهی زبانها نشانههای تصریفِ شخص و شمار بهصورت آشکار در فعل خودایستا ظاهر نمیشود .در
زبان فارسی بهدلیل تصریف قوی فعل (مطابقت قوی ،)3مشخصههای شخص و شمار بهصورت آشکار و از
بریق شناسهها (م ،ی ،- ،یم ،ید ،ند) در فعل ظاهر میشوند .درمقابل در زبان انگلیسی بهدلیل تصریف
ضعیف فعل (مطابقت ضعیف ،)2تنها صورت سوم شخص مفردِ زمان حال ،دارای نشانهی تصریفیِ ) (-sاست
و بقیهی صیغهها فاقد نشانهی آشکارِ مشخصههای شخص و شمار هستند .پس مشخصههای تعبیرناپذیرِ
فعل در زبان فارسی در بخش آوایی ،با زبان انگلیسی متفاوت است .اما ببق نظریهی بازبینی ،چه در
زبانهای با تصریف قوی و چه در زبانهای با تصریف ضعیف ،این مشخصهها باید بازبینی و محو شوند .ببق
شرط رؤیت مشخصه ،4هر مشخصهی تعبیرناپذیر که در نحو حذف میشود ،در مؤلفهی معنایی غیرقابلرؤیت

0

است ،اما در مؤلفههای نحوی و آوایی قابلرؤیت 1است (همان .)332 :مشخصههای تعبیرناپذیر در تعبیر
معنایی و صورت منطقی نقشی ندارند .در این پژوهش منظور از تعبیرپذیریِ نحوی این است که اشتقاق
به لحاظ نحوی ،دستوری باشد و منظور از تعبیرپذیریِ معنایی این است که اشتقاق از لحاظ مشخصههای
شخص و شمار ،دارای معنای درست و مطابق با صورت نحوی باشد.

 .2بیان مسأله
چامسکی (به نقل از ردفورد  )332-333 :3221تفاوت بین مشخصههای ارزشگذاریشده و ارزشگذارینشده
را بهترتیب با مشخصههای تعبیرپذیر و تعبیرناپذیر مرتبط میداند .مشخصههای تعبیرپذیر در تعبیر معنایی
نقش دارند؛ درحالیکه مشخصههای تعبیرناپذیر در تعبیر معنایی نقشی ایفا نمیکنند .او این ارتباط را
اینگونه مطرح میسازد :همبستگی ارزش مشخصه  :مشخصههای تعبیرپذیر ،با ارزش مشخص وارد اشتقاق
میشوند .مشخصههایی که بدون ارزش مشخص وارد اشتقاق میشوند ،غیرقابلتعبیر هستند.
همچنین چامسکی معتقد است که مشخصههای تعبیرناپذیر که در محور مطابقت قرار دارند ،در بول
اشتقاق نحوی از بین میروند و وارد بخش معنایی نمیشوند .بهعقیده وی کاونده و هدف [در اینجا فعل و
فاعل] ،هر دو باید بالفعل باشند تا برای مطابقت بهکار گرفته شوند و سازه ( αچه کاونده و چه هدف)
1

. syntactic structure
. strong AGR
3
. weak AGR
4
. feature visibility convention
5
. invisible
6
. visible
7
. feature value correlation
2
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درصورتی بالفعل است که شامل یک یا چند مشخصه تعبیرناپذیر باشد .اجر ( )34 :3222مشخصهها را
هسته اصلی زبان میداند که آوا و معنا را به یکدیگر مرتبط میسازند .حال مسأله این است که این
مشخصهها چگونه در زبان فارسی بهعنوان زبان دوم تعبیر میشوند و چه عواملی بر ارزشگذاری آنها تأثیر
میگذارد .به بیان دقیقتر ،در این تحقیق دسترسی به مشخصههای تعبیرپذیر و تعبیرناپذیر در زبان فارسی
بهعنوان زبان دوم بررسی میشود و به مطالعه عواملی که میتواند در ارزشگذاری مشخصههای فای اختالل
ایجاد کند پرداخته میشود.
در چارچوب نظریه زایشی که رویکردی حوزهای به ذهن دارد ،صورت آوایی در حوزه زبان ،سطح رابط با
حوزهی فراگویی ـ ادراکی 6و صورت منطقی ،سطح رابط با حوزهی مفهومی ـ نیتی 3است .در حقیقت نظام
زبان حایلی میان آوا و معنا است (دبیرمقدم .)120:6232 ،خوانش معنایی جمله در برنامهی کمینهگرا
منحصراً در بخش صورت منطقی و براساس مشخصههای معناییِ موجود در نمود صورت منطقی انجام
میگیرد (همان .)161:وجود مشخصههای نحوی درصورت منطقی ،باعث فروریختن اشتقاق میگردد و تعبیر
نحوی جمله باید پیش از ورود جمله به بخش معنایی انجام گیرد .بنابراین میتوان گفت که ببق برنامهی
کمینهگرا تعبیر نحوی متمایز از تعبیر معنایی است .به اعتقاد هورنشتاین ( ) :6221اصول معنایی از زبانی
به زبان دیگر دارای حداقل تفاوت یا بدون تفاوت است و تفاوتها درصورت وجود به شرایط نحوی مربوط
است؛ به عبارت دیگر اصول معنایی در تمام زبانها یکسان فرض میشود .بنابراین درختهای صورت منطقی
باید در بین زبانها و گویشوران آنها شبیه به یکدیگر باشد و یا تنها بهگونهای تفاوت داشته باشد که در
تفاوتهای آشکار نحوی تظاهر یابد .در این تحقیق نیز اصول معنایی برای تمام افراد یکسان تلقی شده است
و تفاوتی در تحلیلها ایجاد نمیکند و اینکه تعبیرپذیری نحوی و تعبیرپذیری معنایی در فارسی بهعنوان
زبان دوم چه ارتبابی با هم دارند ،مسألهای است که در این جستار بهبور خاص بررسی میشود.

 .2پیشینه پژوهش
به اعتقاد برِیدی ( )03 :6222ببق نظریهی اصول و پارامترها در هنگام فراگیری زبان اول ،کودک از بریق
شواهد مثبتی که از محیط میگیرد پارامترها را تنظیم میکند؛ اما اظهارنظر در مورد فراگیری زبان دوم تا
این اندازه ساده و شفاف نیست .به نظر او مطالعات انجام شده در زمینهی دسترسی به دستور جهانی و
تداخل پارامترهای زبان اول به زبان دوم ،نتایج یکدستی را در اختیار نمیگذارد .وی همچنین
(همان )1 -11:بیان میدارد که تحقیقات در زمینهی اصول و پارامترها در چهار حوزه صورت میگیرد:

1

). Articulatory-Perceptual system (A-P
). Aonceptual-Intentional system (C-I
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نظریه مرجعگزینی ،ضمیراندازی ،جهت شاخهها در نمودار درختی و همجواری .بهعنوان مثال در مورد
همجواری ،نتایج بهدستآمده در زمینهی دسترسی به دستور جهانی در زبان دوم متفاوت است .شاختر به
این نتیجه رسیده است که زبان بومی فراگیرنده تأثیر بسیاری بر توانایی آنها در پی بردن به نقض اصل
همجواری دارد و درنتیجه دستور جهانی در فراگیری زبان دوم در دسترس نیست؛ درمقابل وایت به این
نتیجه رسیده است که بعضی از فراگیرندگان باوجود فقدان شرط همجواری در زبان اول ،قادر به تشخیص
نقض این شرط هستند؛ اما برخی دیگر قادر به تشخیص نیستند .البته برِیدی (همان ) 4:درنهایت اینگونه
اظهار میکند که بهنظر می رسد زبان اول ابتدا در تنظیم مجدد پارامترها در زبان دوم نقش دارد ،ولی
بهتدریج این نقش کمرنگ میشود .همچنین زبانآموزان به دستور جهانی (قلمروهای مرجعگزینی در
چارچوب دستور جهانی و حرکت) دسترسی دارند.
الردییر ( )623: 3222به بررسی رابطهی صورت ساختواژی و توانش نحوی میپردازد .الردییر
(همان )66 :مطالعهای موردی روی دختری چینی به نام پتی انجام میدهد که در حال فراگیری زبان
انگلیسی است .این مطالعه دورهای  2ساله را دربرمیگیرد .اولین آزمون از پتی زمانی انجام گرفته است که او
بهمدت ده سال در آمریکا زندگی کرده و آخرین آزمون مربوط به  2سال بعد است .به اعتقاد الردییر شواهد
قابل توجهی وجود دارد که نشان میدهد مقولههای نقشی که معموالً با تصریف فعل در ارتباط است در
دانش دستوری پتی وجود دارد .البته درمقابل نشانههای ساختواژی در انگلیسی بسیار زود در مرحله تولید
رسوب 6کردهاند .این مسأله نشان میدهد که توانش نحوی و صورت ساختواژی در زبان دوم ،مستقل از
یکدیگر است .او (همان )632:در ادامه اظهار میدارد که در فراگیری زبان کودک ممکن است دانش
ساخت واژی و نحوی در کنار هم رشد کنند و از ابتدا یکی بر دیگری نگاشته شود ،اما این دو حوزه لزوماً به
یکدیگر پیوسته نیستند .ازآنجاییکه این دو حوزه همزمان رشد میکنند ،بررسی آنها بهبور مستقل دشوار
است .پس یکی از فواید بررسی زبان دوم این است که تصویری واضحتر از حوزهای بودن دستور را ارایه
میدهد .به اعتقاد وی آنچه گمان میکنیم که نشانه ضعف در دورهی بحرانی است ،شاید نشانه ضعف در
انطباق مشخصه با صورت 3باشد .الردییر بر این نکته تأکید دارد که برای بررسی زبانآموزی ،چارچوب
دستور جهانی باید مشخص شود؛ به عبارت دیگر باید تعیین کرد که آیا دستور جهانی تنها محاسبات نحوی
را شامل میشود و یا این دستور شامل عملکرد انطباق نیز که رابطی میان نحو و صورت آوایی است ،نیز
میشود.

1

. fossilized
. mapping feature to form
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فرانسشینا ( )3222به بررسی فرضیه مشخصههای نقشی ناکارآمد 6که توسط هاکینز مطرح شده است
میپردازد .بنابراین فرضیه فراگیری مشخصههای نقشی زبان دوم که در لیست مشخصههای زبان اول وجود
ندارد تفاوتهایی را در زبانآموزان بزرگسال بهوجود میآورد .در حقیقت مبنای این فرضیه نظریه اصول و
پارامترها است که توسط چامسکی مطرح شده است .ببق نظر چامسکی دستور جهانی دارای گروهی از
مشخصههای نقشی است و هر زبان زیرمجموعهای از آن را برمیگزیند .مشخصههایی که توسط همهی
زبانها انتخاب شدهاند جهانی هستند و مشخصههایی که توسط بعضی زبانها انتخاب شدهاند ،پارامتر
هستند .کانون توجه فرانسشینا بر مشخصههای حالت ساختاری ،شمار و جنسیت تعبیرناپذیر است .وی
مشخصههای جنسیت و شمار را پارامتر و مشخصهی حالت را جهانی در نظر میگیرد .ارزشیابیها بهبورکلی
به دو دسته ارزشیابیِ تولید و ارزشیابیِ درک تقسیم میشود .ارزشیابیِ تولید ،شامل دو آزمون تشخیص
ضمایر و مصاحبه غیررسمی میگردد .ارزشیابیِ درک ،شامل سه آزمون بازیابی اسم /صفت ،بازیِ حدس زدن
و تشخیص جملههای نادستوری و تصحیح آنها میشود .نتایج بهدستآمده از این آزمایشها فرضیه
مشخصههای نقشی ناکارآمد را تأیید میکند؛ به این معنا که مشخصههایی که در زبان دوم وجود دارد؛ اما
زبان اول فاقد آنهاست در فراگیری زبان دوم مشکل ایجاد میکند.
برون دی گاراویتو ( )3222به بررسی  33نفر از انگلیسیزبانهایی میپردازد که در حال فراگیری
اسپانیایی بهمدت  62ماه هستند .او معتقد است که در فراگیری تصریف فعل هیچ نقصی وجود ندارد .آزمون
او به دو بخش آزمون تولید و آزمون درک تقسیم میشود .در آزمون درک زبانآموزان باید فاعل مناسب را
تشخیص دهند و در جای خالی بنویسند .در آزمون تولید داستانهایی به زبان اول ،یعنی زبان انگلیسی بیان
میگردد و از فراگیرندگان خواسته میشود تا داستان را به زبان اسپانیایی بازگو کنند .آزمون دیگری نیز
دانش افراد را در مورد آرایش واژگانی بررسی میکند .برون دی گاراویتو به این نکته اشاره میکند که
اسپانیایی یک زبان ضمیرانداز با ساختواژهی غنی در مطابقت فاعل -فعل است .این مطابقت در همهی
دستههای فعلی در همهی زمانها بهجز در گذشته ساده وجود دارد .او در تجزیه و تحلیل خطاها تنها
خطاهای مربوط به مطابقت را شمارش میکند .او به این نتیجه میرسد که خطا در تولید بیشتر از خطا در
درک است و بهنظر میرسد که درک ،نیاز به پردازش کمتری دارد .همچنین بیشترین خطا مربوط به
استفاده از سوم شخص مفرد بهجای صیغههای دیگر است.
هاکینز ( )3220در پژوهشی به بررسی مشخصههای تعبیرناپذیر و حرکت پرسشواژه پرداخته است .او
برای نیل به این هدف جملههای تولیدشده توسط گویشوران فرانسوی ،چینی و ژاپنی را که در حال
فراگیری زبان انگلیسی هستند ،مورد مطالعه قرار میدهد .به نظر او مشخصههایی که در زبان اول
1

). Failed Functional features Hypothesis (FFH

بررسی مشخصههای فای در گفتار فارسیآموزان و چالشی در رویکرد کمینهگرا3/

تعبیرناپذیر هستند ،ممکن است در فراگیری زبان دوم نیز غیرقابل دسترسی باشند و اگر مشخصههای
تعبیرناپذیر در زبان اول و دوم یکسان باشد ،خطا در زبان دوم کمتر خواهد بود .هاکینز همچنین معتقد
است که میان توانش و کنش گویشوران زبان دوم رابطهی غیرمستقیمی وجود دارد و حتی گاهی جمالت
دستوریِ تولیدشده توسط این گویشوران ،حاکی از دانش دستوری ذهنی آنها نیست.
رونو ( )3223ابتدا دو فرضیه رقیب در زمینه تصریف در زبان دوم و نتایج بهدستآمده از مطالعهی آنها
را مطرح میکند و بررسی خود را بر پایهی این دو فرضیه قرار میدهد .فرضیه اول با عنوان حذف تصریف
روساختی 6اینگونه مطرح می شود که عدم وجود عالیم تصریفی در زبان دوم فقط در سطح کنش و
روساختی است و به توانش ارتبابی ندارد .به اعتقاد زبانشناسانِ مدافعِ این فرضیه دادههای فراگیرندگان
زبان دوم نشان میدهد که آنها دانش مقولههای نقشی و مشخصهها را از بریق دانش زبانی در اختیار
دارند؛ اشکال در تصریف از این مسأله ناشی میشود که آنها نمیدانند چگونه از بریق ساختواژه
مقولههای نحوی را بیان کنند؛ به بیان دیگر مشکل آنها به انطباق نحو و ساختواژه مربوط میشود.
مدافعان فرضیه دوم با عنوان بازنمایی ناقص 3بر این باور هستند که فراگیرندگان زبان دوم فاقد دانش
مقولههای نقشی ،مشخصه و میزان قدرت مشخصه هستند و اشکال آنها به توانش مربوط است .آنها
همچنین به فرضیه تفاوت بنیادی 2اعتقاد دارند .بنابراین فرضیه فراگیرندگان بزرگسال زبان دوم به دستور
جهانی دسترسی ندارند زیرا دسترسی به دستور جهانی فقط محدود به دورهی بحرانی است .بنابراین
زبانآموزان یا بر پارامترهایی که در زبان اول وجود دارد و یا بر مهارتهای حل مسأله تکیه میکنند.
رونو با مطالعه بر روی افراد انگلیسی زبان که در حال فراگیری فرانسه هستند ،به بررسی این دو فرضیه
میپردازد .این افراد اغلب هنگامیکه در بافت ضمایر مفعولی پیشکشیده 4وجود دارد ،در تصریف شخص و
شمار فعل و مطابقت آن با فاعل دچار مشکل میشوند .او معتقد است ازآنجاییکه در دو فرضیه بازنمایی
ناقص و تفاوت بنیادی ،مکانیسم های الزم برای بازبینیِ مطابقت در زبان دوم وجود ندارد ،اشکال در مطابقت
بهراحتی قابل تبیین است .ببق این فرضیهها مطابقت صحیح فعل و فاعل از انتخاب تصادفی نشانههای
مطابقت صورت میگیرد .بنابراین اگ ر ثابت شود که رعایت مطابقت تصادفی نیست و از تشخیص صحیح
زبانآموز نشأت گرفته است این فرضیهها رد میشوند و فرضیهی اول یعنی حذف تصریف روساختی اثبات
میشود .در تمام بخشهای آزمونهای بهعملآمده ضمیر مفعولی پیشکشیده وجود دارد؛ به این معنا که
مفعول قبل از فعل قرار میگیرد و درنتیجه زبانآموزان در مطابقت فاعل -فعل دچار خطا میشوند و فعل را
با مفعول مطابقت میدهند .از نتایج آزمونها مشخص میشود که زبانآموزان در قبول جملههای دارای
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مطابقت مفعول -فعل ،متفاوت عمل میکنند .آنها بهبور تصادفی جملههای دارای مطابقت فاعل -فعل را
قبول نمیکنند ،بلکه مشخصه های الزم برای تصریف را در اختیار دارند و مطابقت شخص و شمار را
تشخیص میدهند .این مسأله فرضیههای بازنمایی ناقص و تفاوت بنیادی را رد میکند.

 .5پرسشها و فرضیههای پژوهش
یکی از مسایلی که در ارتباط با مشخصهها مطرح میشود ،مسألهی دسترسی به مشخصهها است.
مشخصههای شخص و شمار از جمله مشخصههای دستور جهانی هستند که در برخی زبانها از جمله
فارسی ،در مطابقت فاعل و فعل نقش اساسی دارند و در فعل آشکارا ظاهر میشوند .اما در برخی زبانها که
تصریف فعلی قوی ندارند ،این مشخصهها نمود فعلی ندارند .برخی محققان مانند دیکیسر و بلی -ورومان
معتقدند که مشخصههای صوری زبان پس از دورهی بحرانی ،6از بین میروند و فراگیری و دسترسی به
آنها امکانپذیر نیست (ونپاتن و بناتی .)30 :3260 ،درمقابل برخی دیگر مانند وایت ،بردسانگ و
هرشنسون معتقدند که این مشخصهها همواره قابل فراگیری و در دسترس هستند (همان 31 :و  .)3به
نظر هاکینز ( )630 :3220مشخصههایی که در زبان اول تعبیرناپذیر هستند ،ممکن است در فراگیری زبان
دوم نیز در دسترس نباشند و اگر مشخصههای تعبیرناپذیر در زبان اول و دوم یکسان باشد ،خطا در زبان
دوم کمتر خواهد بود .درمقابل الردییر ( )3220معتقد است که نمودهای نحوی در دستورهای میانزبان
کامل هستند و فراگیرندگان زبان دوم نه تنها از بریق محاسبات قوهی نطق عمل میکنند ،بلکه به
مشخصهها حتی اگر در زبان اول وجود نداشته باشد دسترسی دارند (به نقل از هاکینز  .)630:3220با این
تفاسیر پرسش ذیل در ذهن متصور میشود:
پرسش  )6وجود مشخصههای شخص و شمارِ فعل (مشخصههای فای) در زبان اول ،چه تأثیری بر
فراگیری و دسترسی به مشخصههای شخص و شمار در زبان فارسی میگذارد؟
با عنایت به پرسش فوق میتوان فرضیهی زیر را برح کرد:
فرضیه  )6فراگیرندگانی که در زبان اوّل ،نظام تصریفپذیر دارند ،در فراگیری مشخصههای شخص و
شمار مشابه زبانآموزانی هستند که در زبان اوّل ،نظام تصریفناپذیر دارند.
از موارد دیگری که فراگیریِ مطابقت و بازبینیِ مشخصههای فای را پیچیده میسازد ،عدم حضور فاعل
آشکار (ضمیراندازی) است .در هنگام عدم حضور فاعل آشکار (ضمیراندازی) در جمله ،فراگیرندگان زبان
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فارسی برای مطابقت فعل بهعنوان کاوندهی با هدف که فاعلِ تهی 6است ،ممکن است دچار مشکل شوند.
حال این مسأله مطرح است که:
پرسش  )3ضمیراندازی بر عملیات مطابقت چه تأثیری دارد؟
فرضیه  )3ضمیراندازی روند مطابقت را دچار اختالل میسازد.
مسألهی دیگر در ارتباط با مطابقت این است که زمانیکه ضمیر شخصی دیگری جز فاعل در جمله وجود
دارد ،زبانآموزان ممکن است نتوانند تشخیص دهند که فعل بهعنوان کاونده ،باید با چه عنصری بهعنوان
هدف مطابقت کند .پس تشخیص هدف در جملههایی که در آنها بیش از یک ضمیر شخصی وجود دارد،
زبانآموزان را دچار مشکل میسازد.
پرسش  )2وجود ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله چه تأثیری بر روند مطابقت دارد؟
فرضیه  )2وجود ضمیر شخصیِ غیرفاعلی در جمله روند مطابقت را دچار اختالل میکند.
مسألهی آخر بررسی تأثیر مشخصه های فای بر تعبیر معنایی است که در زبان فارسی تنها مشخصههای
شخص و شمار هستند .هدف از تعبیر معنایی ،معنای مشخصههای شخص و شمار برای مخابب فارسیزبان
است .در نظریه زایشی معنا در هر جمله بررسی میشود .به همین دلیل نگارندگان نیز فارغ از بافت به
بررسی انتقال معنا در هر جمله میپردازند و از شمّ زبانی خود بهعنوان گویشوران بومی فارسیزبان کمک
میگیرند .بدین منظور در این پژوهش مشخصههای فای فعل که تعبیرناپذیر هستند و نیاز به ارزشگذاری
دارند بررسی میشوند تا تأثیر ارزشگذاری نادرست این مشخصهها بر معنا مشخص شود .در حقیقت این
مسأله مطرح است که:
پرسش  )4چه رابطهای بین تعبیرپذیریِ نحوی و تعبیرپذیریِ معنایی وجود دارد؟
فرضیه  )4تعبیرپذیری معنایی و تعبیرپذیری نحوی میتوانند رابطهای مستقیم یا معکوس داشته باشند.
در هنگام ارزشگذاری نادرست مشخصهها ،گاهی معنای مشخصهها انتقال مییابد.
برای بررسی فرضیهی اخیر تنها جملههایی بررسی میشود که در آنها مطابقت رعایت نشده است.

 .4شیوهی آزمون
 .1 .4روش گردآوری و تحلیل دادهها
سؤاالت آزمون در  3بخش براحی شده است که در بخش پیوست نمونههایی از آن آمده است .از  3بخش 0
بخش اول برای بررسی فرضیههای دسترسی به مشخصهها ،ضمیراندازی و تأثیر حضور ضمیر شخصی
غیرفاعلی بر مطابقت است .سؤاالت این  0بخش شامل جملهسازی ،ترجمهی جمله از زبان مادری به زبان
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فارسی ،تشخیص فاعل یا مرجعیابی ،تشخیص جملهی دستوری ،تشخیص و تصحیح جملهی نادستوری
است .سه بخش شش ،هفت و هشت بهمنظور بررسی فرضیهی چهارم یعنی تعبیر معنایی براحی شده و
دارای پاسخهای تشریحی یا باز است .در بخش ششم و هفتم ،موقعیتی برای فارسیآموزان توصیف میشود
که آنها با در نظر گرفتن خود یا دوستان خود در آن موقعیتها به پرسشها پاسخ میدهند .در بخش
هشتم ،به آنها تصویرهایی نشان داده میشود و آنها باید با توجه به پرسشهای مطرح شده به توصیف
تصویرها بپردازند .در هر تصویر زبانآموزان باید خود یا دوستان خود را بهجای شخصیتهای موجود در
تصاویر در نظر بگیرند .در هر سه بخش ،پرسشها بهگونهای براحی شده است که آزمونشوندهها بهبور
غیرمستقیم ملزم به صرف فعل در همهی صیغهها باشند و درنتیجه مطابقت فاعل و فعل و استفاده از
مشخصههای شخص و شمار بررسی و تأثیر این مشخصهها بر تعبیر معنایی مشخص شود.
این سؤالها بهصورت شفاهی از آزمونشوندهها پرسیده میشود .به عبارت دیگر شیوهی آزمون بهصورت
مصاحبههای ساختارمند است .صدای آزمونشوندهها ضبط شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
در بررسی سه فرضیهی اول ،تحلیل آماری بهصورت کمّی و از بریق نرمافزار اسپیاساس و با استفاده از دو
آزمون تی مستقل 6و تی وابسته 3انجام میشود و در بررسی فرضیهی چهارم تحلیل بهصورت کیفی است.

 .2 .4جامعه آماری
آنچه در این جستار بررسی میشود سؤالهایی است که از  64نفر از زبانآموزانِ مؤسسهی آموزش زبان
فارسی دهخدا سطح مقدماتی  3پرسیده میشود .یک بخش از سؤالهای مصاحبه بهمنظور ابمینان از
آگاهی افراد نسبت به ماهیت مطابقت در زبان فارسی براحی شده است 3 .نفر در بخش پایلوت مورد
مطالعه قرار گرفتند که درنتیجهی آن سؤاالت آزمون اصالح شد .آزمونشوندهها شامل  2نفر آلمانی 3 ،نفر
ترک (زبان ترکی استانبولی) 6 ،نفر روس 6 ،نفر برزیلی (زبان پرتغالی) 4 ،نفر چینی 6 ،نفر ژاپنی 6 ،نفر
مالزیایی (زبان ماالیی) 6 ،نفر فیلیپینی (زبان تاگالوگ) هستند .سن افراد بین  30تا  20سال است.

 .5واکاوی دادهها
 .1 .5تأثیر تصریف در زبان اول بر فراگیری مطابقت در زبان فارسی
تأثیر زبان اول بر فراگیری زبان دوم تحت عنوانِ تداخل ،2همواره مورد توجه محققان زبان دوم بوده است.
یکی از مواردِ قابل بررسی در حوزه ی تداخل ،تأثیر تصریف یا عدم تصریف فعل در زبان اول بر فراگیری
تصریف فعل در زبان دوم است .در این تحقیق زبانهای تصریفپذیر شامل زبانهای آلمانی ،ترکی
1

. independent-samples T test
. paired-samples T test
3
. interference
2
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استانبولی ،روسی ،پرتغالی و زبانهای تصریفناپذیر شامل زبانهای چینی ،ماالیی ،ژاپنی و تاگالوگ است.
منظور از زبانهای تصریفپذیر زبانهایی هستند که فعل در آنها برای مشخصههای شخص و شمار صرف
میشود و با فاعل مطابقت میکند .درمقابل منظور از زبانهای تصریفناپذیر ،زبانهایی هستند که در آنها
فعل برای مشخصههای شخص و شمار صرف نمیشود و با فاعل مطابقت نمیکند .به این ترتیب تنها معیارِ
این تقسیمبندی تصریف فعل برای مشخصههای فای (شخص و شمار) در زبان اول است ،زیرا در زبان فارسی
تنها مشخصههایی که روی فعل بازنمایی دارند ،مشخصههای فای (شخص و شمار) هستند .از میان
آزمونشوندهها نفر در گروه تصریفپذیر و نفر در گروه تصریفناپذیر قرار دارند.
 .1 .1 .5تحلیل دادههای تصریفپذیری
برای مطالعه ی تأثیر زبان اول بر فراگیری مطابقت در زبان فارسی ،آزمونشوندهها به پرسشهای بخش  6تا
 0که شامل  06مورد است پاسخ دادهاند .آمار توصیفیِ مربوط به پاسخهای دو گروه تصریفپذیر و
تصریفناپذیر ،در جدول ( )6آمده است .این ابالعات شامل مقدارکمینه و بیشینه ،میانگین ،انحراف معیار و
خطای معیار میانگین 6است.
جدول  .6آمار توصیفی دو گروه تصریفپذیر و تصریفناپذیر
گروه

تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیارمیانگین

تصریفپذیر

21

40

46.22

3.

6.24

تصریفناپذیر

24

40

2 722

3.03

2.23

برای پی بردن به معناداریِ تفاوت میان دو گروه ،آزمون تی مستقل انجام شد .نتایج حاصل از این آزمون،
شامل مقدار تی ،3درجهی آزادی ،2سطح معناداری 4و اختالف میانگین 0در جدول ( )3آمده است.
جدول  .3نتیجهی آزمون تی مستقل در دو گروه تصریفپذیر و تصریفناپذیر
مجموع پرسشهای بخش6تا 0

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

37 2

63

27261

4722

در این آزمون مشخص شد که میان دو گروه تصریفپذیر و تصریفناپذیر در پاسخگویی به پرسشهای
این  0بخش ،تفاوت وجود دارد و ازآنجاییکه سطح معناداری کمتر از  2720است ،این تفاوت معنادار است.
با توجه به میانگینِ ارایه شده در جدول  6و آزمون تی مستقل ،میتوان گفت که میانگین پاسخگویی به
1

. standard error mean
.t
3
. df
4
]. sig[2-tailed
5
. mean difference
2
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پرسشها در گروه تصریفپذیر بهبور معناداری بیشتر از گروه تصریفناپذیر است .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که تصریفپذیری فعل در زبان اول بر فراگیری تصریف فعل در زبان فارسی بهعنوان زبان دوم ،تأثیر
مثبت دارد و زبانآموزانی که در زبان مادری خود تصریف فعلی دارند ،در فراگیری مشخصههای فای فعل در
زبان فارسی که زبانی تصریفپذیر است بهتر و قویتر عمل کردهاند .به این ترتیب فرضیه اول تأیید
نمیشود.
 .2. 1. 5دسترسی به مشخصههای زبان دوم براساس فرضیهی هاکینز (  )2004و الردییر ()2004
در مورد دسترسی به مشخصههای زبان دوم اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد .در این بخش براساس نتایج
آزمون تی ،این مسأله از دو دیدگاه غالب یعنی فرضیهی هاکینز ( )3220و فرضیهی الردییر ()3220
بیشتر بررسی میشود .هاکینز دسترسی به مشخصههای تعبیرناپذیر را غیرممکن میداند و درمقابل الردییر
دسترسی به مشخصهها را همیشگی و پایدار میداند .ببق نظر هاکینز ( )630:3220اختالفها در کنش
زبان دوم نتیجهی عدم دسترسی به مشخصهها بعد از دورهی بحرانی است .بهعقیدهی وی نمودهای نحوی
در دستور میانزبان افراد بزرگسال ناقص است و با وجود اینکه محاسبات قوهی نطق در حال عمل است،
احتماالً بعضی از مشخصهها از بین رفتهاند .ببق فرضیهی مشخصههای نقشی ناکارآمد6که توسط هاکینز
مطرح شده است ،مشخصههای تعبیرناپذیر که در بول دورهی بحرانی از فهرست مشخصههای دستوری
انتخاب نشدهاند ،از بین می روند و دیگر در دسترس فراگیرندگان زبان دوم نیستند (همان .)633 :سن
آزمونشوندهها در این تحقیق بین  30تا  20سال است .پس آنها دورهی بحرانی زبانآموزی را پشت
سرگذاشتهاند .مشخصههای تعبیرناپذیر در زبان فارسی مشخصههای فای فعل هستند که در مطابقت نقش
محوری دارند .برای بررسی فرضیه ی هاکینز ،آزمون تی مستقل را برای هر بخش از سؤالها انجام دادیم و
عملکرد دو گروه تصریفپذیر و تصریف ناپذیر را در هر بخش مقایسه کردیم تا دریابیم آیا تفاوت معناداری
بین این دو گروه در فراگیری مشخصههای تعبیرناپذیر وجود دارد .آیا این ادعای هاکینز مبنی بر حذف
مشخصههای تعبیرناپذیر از لیست مشخصههای دستوریِ گروه تصریفناپذیر ،صحت دارد و یا این گروه
همچنان به مشخصهها دسترسی دارند .پس از انجام آزمون تی مستقل در هر بخش مشخص شد که
زبانآموزان دو گروه ،تنها در بخش  0سؤالها با یکدیگر تفاوت معناداری دارند و در بخشهای  6تا  4تفاوت
این دو گروه معنادار نیست .نتایج این آزمون در جدول ( )2آمده است.

1

). Failed Functional features Hypothesis (FFH
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جدول  .2آزمون تی مستقل
درجه

سطح

اختالف

آزادی

معناداری

میانگین

2742

2732
2742
2732

سؤالها

مقدار تی

بخش 6

2736

63

بخش 3

273

63

27422

بخش 2

2712

63

27022

بخش 4

27222

63

6722

2722

بخش 0

372

63

27263

2722

مجموع

37 2

63

27261

4722

ازآنجاییکه سطح معناداری در بخشهای  6تا  4بیشتر از  2720است ،پس تفاوت معناداری میان دو
گروه وجود ندارد .اما سطح معناداری در بخش  0کمتر از  2720است که این میزان بر نتیجهی نهایی تأثیر
گذاشته و تفاوت معناداری را میان دو گروه رقم زده است .پس زبانآموزان گروه تصریفناپذیر در بخشهای
 6تا  4نشان دادند که در فراگیری زبان فارسی ،به مشخصههای فای فعل که تعبیرناپذیر هستند و در زبان
اول آنها وجود ندارد ،دسترسی دارند .بنابراین ،فرضیهی مشخصههای نقشی ناکارآمد هاکینز رد میشود .با
رد شدن فرضیهی هاکینز ،نظر الردییر و وایت را بررسی میکنیم .ببق نظر آنها نمودهای نحوی در
دستورهای میانزبان کامل هستند و فراگیرندگان زبان دوم نه تنها از بریق محاسبات قوهی نطق عمل
میکنند ،بلکه به مشخصهها حتی اگر در زبان اول وجود نداشته باشد ،دسترسی دارند (به نقل از هاکینز،
 .)630:3220همچنین الردییر در بررسی رابطهی صورت ساختواژی و توانش نحوی ،اینگونه اظهار
میکند:
صورت ساختواژی ،وندهای تصریفی آشکار یا تغییرات واجی در واژهها هستند و
توانش نحوی ،نمودهای ذهنیِ مشخصهها و مقوالت نقشی هستند .آنچه گمان
میکنیم که نشانهی ضعف دورهی بحرانی است ،شاید نشانهی ضعف در انطباق
مشخصه با صورت باشد .به عبارت دیگر ،خطاهای زبانآموزان ناشی از اشکال در
انطباق سطح نحوی (توانش نحوی) و سطح واجی (صورت ساختواژی) است
(الردییر.)623:3222
در این پژوهش نیز آمارها نشان میدهد که گروه تصریفناپذیر به مشخصههای فایِ تعبیرناپذیر فعل
دسترسی دارند ،زیرا در بخشهای  6تا  4همانند گروه تصریفپذیر عمل میکنند ،اما خطای آنها در
انطباقِ توانشِ نحوی و صورتِ ساختواژی ،بیشتر از گروه تصریفپذیر است و در ظاهر این کنش است که با
اِشکال همراه است .ببق نظر چامسکی هر زبان زیرمجموعهای از مشخصهها را انتخاب میکند و سپس به
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ترکیب این عناصر میپردازد و در واژگان زبان قرار میدهد .الردییر معتقد است که بخشِ انتخاب ،6برای
زبانآموزان ساده است ،اما بخش ترکیب ،3برای آنها مشکل ایجاد میکند .در حقیقت چگونگی ترکیب
مشخصهها در زبان اول و دوم با یکدیگر متفاوت است که الردییر آن را بازترکیب 2مینامد (الردییر،
 .)6 2:3220در این تحقیق نیز نتایج نشان داد که در سؤالهای بخش  6تا ( 4که مشخصههای شخص و
شمار آسانتر قابل بازیابی هستند) ،دو گروه تصریفپذیر و تصریفناپذیر عملکرد مشابهی دارند؛ اما در بخش
پنجم (که بخش تشخیص و تصحیح جملههای نادستوری است) زبانآموزان گروه تصریفناپذیر در ترکیبِ
مشخصهها بیشتر دچار خطا میشوند .در حقیقت در بخش  0زبانآموزان هم به درک و هم به تولید
جملههای دستوری میپردازند که نسبت به بخشهای دیگر پیچیدهتر است.

 .2 .5ضمیراندازی در زبان فارسی
زبان فارسی از جمله زبانهای ضمیرانداز است که در آن فاعل میتواند بهصورت آشکار در جمله حضور
نداشته باشد و بازیابی فاعل از روی مشخصههای شخص و شمار فعل امکانپذیر است .زبان فارسی دارای
الگوی ساختواژیِ واحد است که در آن تمام صیغههای فعل از لحاظ شخص و شمار تصریف میشوند.
پارامتر ضمیراندازی همواره در مطالعات زبان دوم در کانون توجه بوده است ،زیرا محققان میتوانند با
مقایسهی این پارامتر در زبان اول و دوم ،هم مسألهی تنظیم پارامترها و هم مسألهی دسترسی به دستور
جهانی در زبان دوم را بررسی کنند .در این پژوهش از منظر دیگری به مسألهی ضمیراندازی نگریسته
میشود و هدف از آن بررسی تأثیر ضمیراندازی بر مطابقت مشخصههای شخص و شمار است .عدم حضور
فاعل آشکار در جمله ممکن است ارزشگذاریِ مشخصههای شخص و شمارِ تعبیرناپذیرِ فعل را برای
فارسیآموزان پیچیدهتر و مشکلتر سازد و در روند مطابقت فاعل و فعل اختالل ایجاد کند .مطابقت یک
رابطهی دوبرفه میان کاونده و هدف است .کاونده که در این بحث مشخصههای فای (شخص و شمار) فعل
است برای تعیین ارزش ،با هدف که مشخصههای فای (شخص و شمار) فاعل است وارد رابطهی مطابقت
میشود و پس از مشخص شدن ارزش مشخصهها ،فاعل آشکار در زبان فارسی حذف میشود .به این ترتیب،
فعل به تنهایی برای نمایش مشخصههای شخص و شمارِ فاعل کفایت میکند.
در این بخش دانشِ نحویِ زبانآموزان در مورد مسألهی مطابقت و بازبینی مشخصهها ،زمانیکه در جمله
ضمیراندازی صورت گرفته و فاعل آشکار وجود ندارد ارزیابی میشود .فرض بر این است که ضمیراندازی در
روند بازبینیِ مشخصهها اختالل ایجاد میکند .بهمنظور بررسی این فرضیه دو بخش از سؤالها ،یعنی بخش

1

. selection
. assembly
3
. reassembling
2
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تشخیص فاعل و بخش قضاوت دستوری تحلیل شد .در مجموعِ دو بخش  63سؤال دارای ضمیراندازی و
60سؤال فاقد ضمیراندازی هستند .به این ترتیب در این تحلیل با دو حالت روبرو میشویم:
 )6جملههای دارای ضمیراندازی (فاقد فاعل آشکار)
 )3جملههای فاقد ضمیراندازی (دارای فاعل آشکار)
پس از انجام آزمون با در نظر گرفتن دو حالتِ دارای ضمیراندازی و فاقد ضمیراندازی ،پاسخهای
آزمونشوندهها بررسی شد .ازآنجاییکه در این دو حالت تعداد سؤالها برابر نیست برای بهدست آوردن
میانگین نمیتوان نمرهها را به تعداد افراد تقسیم نمود ،بلکه باید از پاسخهای هر آزمونشونده در هر حالت
میانگین گرفته شود؛ به این معنا که نمرهی هر فرد در هر حالت به تعداد سؤالها تقسیم شود و در پایان از
مجموعِ میانگینها در هر حالت یک میانگین کل بهدست آورده شود .سپس آزمون تیِ وابسته با در نظر
گرفتن میانگین کل انجام شود .آمار توصیفی این تحلیل در جدول ( )4آورده شده است .در این جدول
کمینه و بیشینهی میانگینِ نمرهها در هر حالت ،میانگین ،انحراف معیار و خطای معیار میانگین مشاهده
میگردد.
جدول  .4آمار توصیفی آزمونشوندهها در رابطه با ضمیراندازی
حالت

تعدادآزمونشوندهها

کمینه

بیشینه

میانگین

انحرافمعیار

خطایمعیارمیانگین

دارایضمیراندازی

64

2701

2732

27 3

27221

27231

فاقدضمیراندازی

64

27 2

6

2733

272 3

27236

در این تحلیل میزان خطاها در هر دو حالت ارزیابی شد تا نسبت پاسخهای صحیح در هر حالت مشخص
گردد .سپس از آزمون تی وابسته استفاده شد تا میانگین پاسخهای صحیح در دو حالت مقایسه شود .نتایج
آزمون تی وابسته در جدول ( )0آمده است.
جدول  . 0آزمون تی وابسته در مورد ضمیراندازی
سؤالهای بخش 4و 0

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

1724

62

27226

چون سطح معناداری کوچکتر از  27226است پس تفاوتِ پاسخگویی میان حالتِ دارای ضمیراندازی و
حالتِ فاقد ضمیراندازی ،معنادار است .با توجه به میانگین ارایه شده در جدول  4و نتایج آزمون تی وابسته،
میتوان گفت که میانگین پاسخهای صحیح در جملههای دارای ضمیراندازی بهبور معناداری کمتر از
میانگین پاسخهای صحیح در جملههای فاقد ضمیراندازی است .بنابراین زمانیکه ضمیراندازی صورت گرفته
است ،مطابقت مشخصههای فاعل و فعل برای زبانآموز مشکلتر است و در روند بازبینی مشخصهها اختالل
ایجاد میشود .به این ترتیب مشخص میشود که ضمیراندازی در روند بازبینی اختالل ایجاد میکند و
فرضیه دوم تأیید میشود.
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 .2 .5تأثیر ضمایر شخصی غیرفاعلی بر مطابقت
یکی دیگر از مواردی که ممکن است رابطهی مطابقت و بازبینی را برای زبانآموزان پیچیده سازد ،وجود
ضمیرهای شخصی غیرفاعلی در جمله است .در زمان بازبینیِ مشخصهها فاعل و فعل از لحاظ شخص و
شمار مطابقت میکنند .حال اگر به جز فاعل ،ضمیر شخصی دیگری در جمله وجود داشته باشد ،ممکن است
عملیات بازبینیِ مشخصهها و رابطهی مطابقت با اختالل روبرو شود .در مثالهای زیر  2مورد از سؤالهایی
که در آنها ضمیر شخصی غیرفاعلی وجود دارد ،مشاهده میشود:
ما تو را میبریم.
←
 )6میبریمت.
شما برای آنها کفش میخرید.
←
 )3برای آنها کفش میخرید.
پدر تو به من پول میدهد.
←
 )2پدرت به من پول میدهد.
ضمیر شخصی غیرفاعلی میتواند مفعول مستقیم (مانند «تو» در مثال  )6یا مفعول غیرمستقیم (مانند
«آنها» در مثال  )3و یا مضافالیه (مانند «تو» در مثال  )2باشد.
در این بخش تأثیر حضور ضمایر شخصی غیرفاعلی بر مطابقت فاعل و فعل بررسی میشود .فرضیه سوم
مبنی بر این است که وجود ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله روند بازبینی را دچار اختالل میکند .به بیان
دیگر میزان خطا در مطابقت زمانیکه ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله وجود دارد ،بیشتر از زمانی است که
جمله فاقد ضمیر شخصی غیرفاعلی است .در زمان حضور ضمیر شخصی غیرفاعلی ممکن است زبانآموزان
در بازیابی یک هدف مناسب برای مطابقت با مشخصههای فای فعل دچار تردید و یا خطا شوند .در
اینصورت آنها بهجای فاعل گزینهی دیگری را بهعنوان هدف در نظر میگیرند و درنتیجه فعل برای
بازبینی مشخصهها با ضمیر شخصی غیرفاعلی و یا یک عنصر دیگر بهجز فاعل مطابقت میکند.
بهمنظور بررسی این فرضیه پاسخهای زبانآموزان به دو بخش از سؤالها شامل بخش تشخیص فاعل و
بخش قضاوت دستوری تحلیل شد .در مجموعِ این دو بخش  62سؤال دارای ضمیر شخصی غیرفاعلی و 63
سؤال فاقد ضمیرشخصی غیرفاعلی هستند و  66سؤال بهعنوان سؤال انحرافی ،در شمارش خطاها محسوب
نمیشوند .ازآنجایی که در دو حالتِ دارای ضمیر شخصی غیرفاعلی و فاقد ضمیر شخصی غیرفاعلی تعداد
سؤالها برابر نیست ،پس از انجام آزمون برای بهدست آوردن میانگین ،از پاسخهای هر آزمونشونده در هر
حالت میانگین گرفته شد و در پایان از مجموعِ میانگینها در هر حالت یک میانگین کل بهدست آورده شد.
سپس آزمون تیِ وابسته با در نظر گرفتن میانگین کل انجام شد .میانگینِ دو حالت نشان میدهد که میزان
پاسخگویی زمانیکه ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله وجود دارد 2702 ،و زمانیکه این ضمیر وجود ندارد،
 2732است .ابالعات توصیفی شامل کمینه و بیشینهی میانگینِ نمرهها در هر حالت ،میانگین ،انحراف معیار
و خطای معیار میانگین در جدول ( )1ذکر شده است.
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جدول  .1آمار توصیفی آزمونشوندهها در رابطه با ضمیر شخصی غیرفاعلی
حالت

تعداد

انحراف

خطایمعیار

معیار

میانگین

2724
2723

کمینه

بیشینه

میانگین

دارایضمیرشخصیغیرفاعلی

64

2722

2732

2702

2761

فاقدضمیرشخصیغیرفاعلی

64

2712

6

2732

2722

آزمونشوندهها

بهمنظور مقایسه ی دو میانگین ،از آزمون تی وابسته استفاده شد که نتیجهی آن در جدول ( ) ارایه
میشود:
جدول  .آزمون تی وابسته در رابطه با حضور و عدم حضور ضمیر شخصی غیرفاعلی
سؤالهای بخش 4و 0

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

1732

62

27226

با توجه به نتایج آزمون تی وابسته میتوان گفت که چون سطح معناداری کمتر از  27226است ،پس
تفاوت بین دو میانگین معنادار است .با توجه به میانگین ارایه شده در جدول ( )1و آزمون تی وابسته
میتوان گفت که میانگین بازبینی در زمانیکه ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله وجود دارد ،بهبور معناداری
کمتر از میانگین بازبینی در حالتی است که ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله وجود ندارد .بنابراین زمانیکه
در جمله ضمیر شخصی غیرفاعلی وجود دارد عملیات مطابقت برای زبانآموزان مشکلتر است .در حقیقت
آنها برای انجام عملیات مطابقت و بازبینیِ مشخصههای تعبیرناپذیرِ فعل (شخص و شمار) ،با گزینهی
دیگری جز مشخصههای فاعل ،روبرو میشوند که آنها را دچار تردید و خطا میسازد .به این ترتیب فرضیه
سوم تأیید میشود و مشخص میشود که وجود ضمیر شخصی غیرفاعلی در جمله ،روند بازبینی را دچار
اختالل میکند.
رونو ( )3223نیز با مطالعهی انگلیسیزبانهایی که در حال فراگیری زبان فرانسه هستند به این نتیجه
میرسد که زبانآموزان در مطابقت فاعل و فعلِ جملههایی که در آنها ضمایر مفعولیِ پیشکشیده داریم،
دچار مشکل میشوند .مثالهای ( )4و ( )0نمونههایی از این جملهها است (همان:)322 :
4) Les parents nous ont lu une histoire.
the parents us have-3PL read a story
5)*Les parents nous avons lu une histoire.
the parents us have-1PL read a story

'والدین برای ما یک داستان خواندند'.
واژهی  nousمفعول است که بین فاعل  Les parentsو فعل معین  ontقرار گرفته است .زبانآموزان
در تشخیص شخص و شمار فعل دچار مشکل میشوند و بهجای مطابقت فعل با فاعل ،فعل را با مفعول
مطابقت میدهند (نمونهی  .)0به اعتقاد رونو میزان خطاها بهخصوص زمانی باالتر میرود که جمله دارای
فاعل یا مفعول جمع است .تحلیل و نتیجهی بهدستآمده در این بخش نیز گویای این مطلب است که وجود
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ضمایر شخصی غیرفاعلی در جمله (خواه با نقش مفعولی و خواه با نقش اضافه) ،درصد خطاها را افزایش
میدهد .مثال ( )1نمونهای از این جملهها است:
 )1دوستهای تو به مهمانی میآیند.
فاعل در این جمله ،واژهی دوستها است؛ اما ضمیر تو میان فاعل و فعل قرار گرفته است و فرایند
مطابقت را با مشکل مواجه میکند .بنابراین نتایج بهدستآمده همسو با نظر رونو ( )3223است و آن را
تأیید میکند.

 .5 .5بررسی تعبیر نحوی و معنایی
همانبور که پیشتر مطرح شد منظور از تعبیرپذیریِ نحوی این است که جمله بهلحاظ نحوی ،قابل تعبیر و
دستوری باشد و منظور از تعبیرپذیریِ معنایی این است که جمله بهلحاظ معنایی قابل تعبیر و مطابق با
صورت نحوی باشد .بهنظر نگارندگان معنا همیشه در ارتباط با یک مخابب (شنونده) شکل میگیرد .اگر
بخواهیم معنا را تنها در ارتباط با گوینده مطرح کنیم ،تمام جمالت از نظر گوینده قابلتعبیر هستند .معنا
تنها زمانی مبهم و قابل تأمل است که در ارتباط با مخابب (شنونده) باشد .پس تعبیر معنایی تنها زمانی
قابل بررسی است که شنونده آن را تأیید یا تکذیب کند.
در این قسمت تأثیر مشخصههای فای بر معنا که در زبان فارسی تنها مشخصههای شخص و شمار
هستند بررسی میشود .گاهی تعبیر معنایی مشخصهها در یک جمله قابل انتقال است و گاهی در ارتباط با
بافت مشخص میشود .در نظریه زایشی ،معنا در هر جمله بررسی میشود .بههمیندلیل نگارندگان نیز فارغ
از بافت ،به بررسی انتقال معنا در هر جمله میپردازند و از شمّ زبانی خود ،بهعنوان گویشوران بومی
فارسیزبان کمک میگیرند .به نظر نگارندگان و ببق فرضیه چهارم ،تعبیر نحوی و معنایی بهبور مستقل
عمل میکنند؛ به این معنا که میتوانند رابطهای مستقیم یا معکوس داشته باشند .پس براساس این فرضیه
میتوان گفت که معنا درصورت عدم رعایت مطابقت و ارزشگذاری نادرست مشخصهها میتواند درست و
مطابق با صورت نحوی یا نادرست و متفاوت از صورت نحوی باشد .اگر جملهای از لحاظ ارزشگذاری در
بخش نحو درست باشد ،معنا بهبور حتم انتقال مییابد؛ اما اگر جملهای از لحاظ ارزشگذاری مشخصهها
نادرست باشد ،چه تأثیری بر معنا میگذارد؟ این مسأله چالشبرانگیز است و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
برای این منظور در این نحقیق مشخصههای فای فعل که تعبیرناپذیر هستند و نیاز به ارزشگذاری دارند،
بررسی میشوند تا تأثیر ارزشگذاری نادرست این مشخصهها بر معنا مشخص شود .به این ترتیب تنها
جملههایی بررسی میشود که در آنها مطابقت رعایت نشده است .برای بررسی این مسأله پاسخهای مربوط
به بخشهای  1تا  3مورد تحلیل کیفی قرار گرفت .در پاسخگویی به این سه بخش ،در مجموع  411جمله
تولید شده که در بررسی آنها خارج از بافت 2 2 ،جمله هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ مطابقت درست
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هستند 20 ،جمله از لحاظ مطابقت نادرست اما دارای معنای قابلانتقال هستند و  32جمله از لحاظ
مطابقت و معنا نادرست هستند 32 .جمله نیز فاقد فعل یا بیارتباط با سؤال است .این نتایج در جدول ()3
مشاهده میشود:

تعداد
آزمونشوندهها
64

جدول  .3دادههای مربوط به پاسخ تشریحی به پرسشهای بخشهای  1تا 3
جملههایبا
جملههایبا
مطابقتنادرست
مطابقتدرست
جملههای
جملههای
ومعنایقابلانتقال
ومعنای درست
بدون فعل
تولیدشده
20
2 2
32
411

جملههایبا
مطابقتنادرست
ومعنایغیرقابلانتقال
32

میزان جملههایی که خارج از بافت دارای معنا و فاقد معنا هستند ،در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .2میزان جملههای دارای معنا و فاقد معنا خارج از بافت
جملههای با مطابقت نادرست و معنای قابلانتقال

12724%

جملههای با مطابقت نادرست و معنای غیرقابلانتقال

22711%

همانبور که مشاهده میشود ،تعداد جملههایی که با وجود مطابقت نادرست ،دارای معنای قابلانتقالاند،
بیشتر از جملههایی است که فاقد معنا هستند .در جدول ( )62نمونههایی از جملههایی آورده شده که خارج
از بافت و با وجود مطابقت نادرست معنای مشخصههای شخص و شمار را انتقال دادهاند.
جدول  .62جملههای با مطابقت نادرست و معنای قابلانتقال
ردیف
6
3
2
4
0
1
3
2
62

جمله آزمونشونده
*شما بیدار شد.
*من به آنها گفت.
*آنها یک سگ دارد.
*شما چای میخورد.
*من از خانه بیرون رفت.
*من با شما صحبت کرد.
*برادرم بیرون رفتی.
*همسایه بیرون رفتی.
*بعضیها خیلی میترسی.
*آنها خیلی خوشحال شد.

جمله صحیح
شما بیدار شدید.
من به آنها گفتم.
آنها یک سگ دارند.
شما چای میخورید.
من از خانه بیرون رفتم.
من با شما صحبت کردم.
برادرم بیرون رفت.
همسایه بیرون رفت.
بعضیها خیلی میترسند.
آنها خیلی خوشحال شدند.

در تمام جملههای فوق که در آنها معنای شخص و شمار انتقال پیدا کرده است فاعل آشکار وجود دارد
و درنتیجه مشخصههای فای فاعل در انتقال معنا نقش محوری داشتهاند .در این جملهها با وجود
ارزشگذاری و بازبینیِ نادرستِ مشخصههای شخص و شمار فعل ،معنا قابل انتقال است .در جدول ()66
نمونههایی از جملههایی آورده شده که مطابقت نادرست دارند و معنای مشخصههای شخص و شمار را
انتقال ندادهاند.
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جدول  .66جملههای با مطابقت نادرست و معنای غیرقابلانتقال
ردیف
6
3
2
4
0
1
3
2
62

جمله آزمونشونده
*صبحانه میخوره.
*ناهار میخورند با دوستت.
*کتاب خواندید.
*میخندیدند.
*میترسیدند.
*بههم سالم کردی.
*تشویق کردی.
*تعجب کرد.
*خیلی ترسید.
*ناهار میخوریم.

جمله صحیح
صبحانه میخوری.
ناهار میخوری با دوستت.
کتاب خواندیم.
میخندد.
میترسد.
بههم سالم کردند.
تشویق کرد.
تعجب کردند.
خیلی ترسیدند.
ناهار میخورید.

در این جملهها فاعل آشکار وجود ندارد و درنتیجه مشخصههای فایِ تعبیرناپذیرِ فعل نیز برای تشخیص
معنای مشخصهها کفایت نمیکند؛ پس معنا غیرقابلانتقال است .در این موارد عدم رعایت مطابقت به تعبیر
معناییِ نادرست مشخصههای شخص و شمار منجر شده است .با توجه به تحلیلهای انجام شده ،میتوان
گفت که تعبیر نحوی گاهی با تعبیر معنایی رابطهی مستقیم دارد و این مسأله زمانی رخ میدهد که در
جمله فاعل آشکار وجود دارد .مشخصههای فای فاعل که تعبیرپذیر هستند ،معنا را انتقال میدهند؛ حتی
اگر ،مشخصههای فایِ تعبیرناپذیرِ فعل ،دارای ارزش نادرست باشند .درمقابل ،گاهی تعبیر نحوی با تعبیر
معنایی رابطه معکوس دارد و این مسأله زمانی رخ می دهد که در جمله فاعل آشکار وجود ندارد و
مشخصه های فایِ تعبیرناپذیر فعل نیز دارای ارزش نادرست باشند و درنتیجه معنای مشخصههای شخص و
شمار انتقال نمییابد .بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود.
 .1 .5 .5نقدی بر تعبیر معنایی مشخصهها در برنامهی کمینهگرا
ببق برنامه کمینهگرا مشخصه های فای فاعل تعبیرپذیر هستند و در تعبیر معنایی نقش محوری دارند .این
مسأله مطابق با یافتههای حاصل از تحلیلِ سؤالهای آزمون است .بهنظر میرسد در بررسی هر جمله خارج
از بافت ،آنچه بهتنهایی میتواند معنای شخص و شمار را انتقال دهد فاعل جمله است .در جملههایی که
فعل با فاعل مطابقت ندارد و در حقیقت مشخصههای فعل دارای ارزش نادرست هستند ،فاعل آشکار
میتواند معنای شخص و شمار را انتقال دهد .اما آنچه وجود اشکال در نظریه را تأیید مینماید ،وجود
جملههایی است که با وجود عدم رعایت مطابقت و فقدان فاعل آشکار ،میتوانند با کمک از بافت معنای
شخص و شمار را انتقال دهند .همانبور که در بررسی هر جمله مشاهده شد نگارندگان توانستهاند صورت
صحیح دستوری و معنای تمام جملههایی را که مطابقت نادرست دارند ،حتی بدون حضور فاعل آشکار در
جمله تشخیص دهند .به بیان دیگر برای آنها وجود فاعل آشکار یا فقدان آن در انتقال معنا تأثیر نداشته
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است .در جملههای با مطابقت نادرست ،آنچه در هنگام عدم حضور فاعل آشکار به انتقال معنا و تشخیص
ارزش مشخصههای فای فعل کمک میکند ،بافت کالمی و غیرکالمی است .در بعضی از نمونهها بافت کالمی
و در بعضی از آنها بافت غیرکالمی به انتقال معنا کمک میکند .برای روشن شدن بحث نمونههایی از این
جملهها در ادامه میآید:
زبانآموز ترکیهای:
) جمله زبانآموز* :میگویی من اینجا ماندم ،پول ندارم ،یا کیف خود را گم کرد.
جمله صحیح :میگویی من اینجا ماندم ،پول ندارم ،یا کیف خود را گم کردم.
در این نمونه ،بافت کالمی (جملههای مجاور) به تعیین مشخصههای فای فعل و انتقال معنا کمک
میکند.
زبانآموز آلمانی:
 )3جمله زبانآموز* :هفتسین میچینیم.
جمله صحیح :هفتسین میچینید.
سؤال دربارهی رسم ایرانیها در عید نوروز است .زبانآموز میگوید "هفتسین میچینیم" ،درصورتیکه
در کشور آلمان هفتسین وجود ندارد .پس مسلماً منظور او "هفتسین میچینید" است .در این نمونه هم
بافت کالمی و هم بافت غیرکالمی (آگاهی از رسم ایرانیها و آلمانیها) در تشخیص و انتقال معنای
مشخصههای فای فعل کمک میکند.
زبانآموز برزیلی:
 )2جمله زبانآموز* :در خانه زندگی میکنند و تلویزیون تماشا میکنی و صحبت میکنند.
جمله صحیح :در خانه زندگی میکنند و تلویزیون تماشا میکنند و صحبت میکنند.
جمله "تلویزیون تماشا میکنی" دارای مطابقت نادرست است ،اما بافت کالمی که جملههای مجاور
هستند به انتقال معنای مشخصههای فای کمک میکند .مشخصههای فای فعلِ "تماشا میکنی" بهصورت
[دومشخص] و [جمع] ارزشگذاری شده است؛ درصورتیکه صورتِ صحیح" ،تماشا میکنند" و ارزشِ
مشخصهها بهصورتِ [سومشخص] و [جمع] است.
زبانآموز ترکیهای:
 )62جمله زبانآموز* :میخندیدند .ترسیدند.
جمله صحیح :میخندد .ترسید.
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این سؤال همراه با تصویر است .زبانآموز یک نفر را در تصویر نشان میدهد و میگوید "میخندیدند" و
"ترسیدند" .پس در این نمونه بافت غیرکالمی یا تصویر در تشخیصِ صورتِ صحیحِ فعلهای "میخندد" و
"میترسد" و تشخیصِ مشخصههای صحیحِ فعل [سومشخص] و [مفرد] کمک میکند.
همانبور که در نمونههای این بخش مشاهده شد بافت کالمی و غیرکالمی در انتقال معنا نقش کلیدی
دارد؛ اما در نظریه زایشی جایگاهی ندارد .ببق این نظریه معنای جمله درصورت منطقی پس از
ارزشگذاری مشخصهها شکل میگیرد و درصورت عدم رعایت مطابقت ،معنا درصورت منطقی ساقط است.
اما در گفتار زبانآموزان واقعیت بهگونهای دیگر است و باوجود خطای مطابقت همچنان جملهها دارای
معنای قابلانتقال است و در این جملهها معنا هیچگاه مختل نمیشود .به این ترتیب در تحلیلهای مربوط
به مطابقت با دو صورت معنایی مواجه هستیم؛  )6معنای کامالً صحیح و مطابق با صورت نحوی و  )3معنای
قابلانتقال .جملههایی که دارای مطابقت درست هستند معنا را بهصورت کامالً صحیح انتقال میدهند و در
مقابل ،جملههایی که مطابقت نادرست دارند دارای معنای قابلانتقال هستند .پس درصورت عدم رعایت
مطابقت نیز معنا همیشه از بریق بافت کالمی و غیرکالمی برای شنونده قابل درک است.

 .5نتیجهگیری
در این جستار مشخصههای شخص و شمار فاعل و فعل که در برنامهی کمینهگرا مشخصههای فای نامیده
میشود بررسی شد .این بررسی هم از منظر تأثیر مشخصهها بر خطاهای مطابقت و هم از منظر انتقال معنا
انجام شد .به این ترتیب در ابتدا مشخص شد که تصریفپذیر بودنِ فعل در زبان اول بر فراگیری تصریف
فعل در زبان فارسی که خود زبانی تصریفپذیر است تأثیر مثبت دارد؛ اما هر دو گروه از زبانآموزان خواه با
زبان اولِ تصریفپذیر و خواه با زبان اولِ تصریفناپذیر ،به مشخصههای شخص و شمارِ فعل دسترسی دارند و
از ماهیت مطابقت آگاه هستند .گروه تصریفناپذیر ،در ترکیب مشخصهها دچار خطای بیشتری میشوند.
این مسأله نشان میدهد که باید در زمان آموزش به این گروه ،فرصت بیشتری را فراهم کرد تا در تولید این
مشخصهها مهارت یابند .تأثیر پارامتر ضمیراندازی بر عملیات مطابقت ،مسألهی دیگری که بررسی و تحلیل
شد .در این مورد مشخص شد که عدم حضور فاعل آشکار در جمله زبانآموزان را در بازیابی فاعل دچار خطا
میکند .در حقیقت آنها در زمان مطابقت مشخصههای شخص و شمارِ فعل بهعنوان کاونده ،با مشخصههای
شخص و شمارِ فاعل بهعنوان هدف ،با مشکل مواجه میشوند .همچنین بررسیها نشان داد که حضور ضمیر
شخصی غیرفاعلی در جمله مطابقت فاعل و فعل را دچار مشکل میکند .درواقع ،زبانآموزان در این بخش
نیز در بازیابی فاعل دچار خطا میشوند و در تشخیص هدف که مشخصههای شخص و شمارِ فاعل است ،با
مشکل مواجه میشوند .درنهایت نیز مشخص شد که در گفتار فارسیآموزان هنگامیکه در جمله فاعل
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 معنای مشخصهها را انتقال، مشخصههای شخص و شمار فاعل که تعبیرپذیر هستند،آشکار وجود دارد
 در.میدهند؛ حتی اگر مشخصههای شخص و شمار فعل که تعبیرناپذیر هستند دارای ارزش نادرست باشند
 درمقابل گاهی تعبیر نحوی با تعبیر معنایی.این موارد تعبیر نحوی و تعبیر معنایی رابطه مستقیم دارند
 ببق تحلیلهای انجام شده هنگامیکه در جمله فاعل آشکار وجود ندارد و مشخصههای.رابطه معکوس دارد
 همچنین. معنای مشخصهها انتقال نمییابد،شخص و شمارِ تعبیرناپذیرِ فعل نیز دارای ارزش نادرست باشد
 در انتقال معنای،بررسیها نشان داد که بافت کالمی و غیرکالمی که در برنامهی کمینهگرا جایگاهی ندارند
مشخصههای فای تعبیرپذیر و تعبیرناپذیر (مشخصههای شخص و شمار فاعل و فعل) نقش بسزایی دارند و
.درواقع این مسأله از اشکاالت موجود در این برنامه به شمار میآید
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پیوست
بخش اول :جمله سازی با کلمهها
مثال :من  /نوشتن ← من مینویسم.
 -6تو  /دیدن
 -3آنها  /نوشتن
بخش دوم :ترجمه جملهها از زبان مادری به فارسی
 -6برایت یک ماشین میخرم.
 -3به مدرسه میروید.
بخش سوم :کدام جمله درست است؟ آیا هر دو جمله درست است؟
 -6برگها میریزد / .برگها میریزند.
 -3بشقابها میشکند / .بشقابها میشکنند.
بخش چهارم :تشخیص فاعل
مثال :میگویند ← آنها (سوم شخص جمع)
 -6مینویسم.
 -3با من میآید.
 -2شما را میبینند.
بخش پنجم :کدام جمله درست و کدام جمله نادرست است؟ اگر جملهای نادرست است ،صورت
درست را بگویید (آزمون قضاوت دستوری).
درست

نادرست

 )6موزیک را میشنوم.
................................................................
 )3تو به مدرسه میرود.
................................................................
بخش ششم :دراین موقعیتها چه کاری باید انجام داد؟
 -6اگر در شهر دیگری کار مهمی داشته باشی و بلیط قطار بگیری اما به قطار نرسی چه کار میکنی؟
 -3اگر من توی سفر باشم و تمام پول خودم را گم کنم چه کار باید بکنم؟
بخش هفتم :به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 -6چه فصلی را دوست داری؟ در این فصل هوا در کشور شما چطور است؟
 -3اسم دوست صمیمیت چیه؟ فکر میکنی دوستت چه هدیهای را برای تولّدش دوست داشته باشد؟
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بخش هشتم :به عکسها نگاه کنید و به سؤاالت جواب دهید.

 -6این عکس من هستم .در هر عکس چه کاری انجام میدهم؟ ( 4تصویر)

 -3فکر کن این آقا در تصویر ،تو هستی .چه کاری انجام میدهی؟

 -2این آدمها در پارک هستند .در تصویر چه میبینید؟
















