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Abstract 
The Processability Theory (Pienemann, 1998) is a theory that explains the way in which 

language is produced by the learner. It has extensions one of which is the Topic Hypothesis. 

The hypothesis predicts the manner and procedure of topicalization in different stages of 

language learning and posits three stages for it. According to the Topic Hypothesis, the 

learner does not differentiate between the grammatical function TOPIC and SUBJECT. At a 

later stage, adjuncts appear in sentence-initial position. Finally, the TOPIC function is 

assigned to a non-subject core argument. The aim of this study is to direct attentions to how 

significant it is to be conscious of the relatively free word order in Persian sentences. The 

problem of the study is to survey topicalization in different levels of Persian learning 

according to the Topic Hypothesis. To this end, 48 audio-files obtained from the online 

administration of the speaking placement test of two Persian Language and Literature 

Refresher Courses were first put into different levels. Then, 482 sentences involving subject 

and complete argument structure were extracted for analysis. Analyzing the final data 

indicated that the Topic Hypothesis was not fully supported against the development pattern 

of L2 Persian topicalization. 
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 مقالة علمی

 زبان دوم ازمنظر فرضیة مبتدا مثابةیادگیری زبان فارسی به

 1منیره شهباز

خارجی، دانشگاه عالمه طباطبایی،  یها زبان، دانشکدة ادبیات فارسی و زبانانزبان فارسی به غیر فارسی آموزش جوی دکتریدانش -1

 .تهران، ایران

 72/2/1428 پذیرش:    8/5/1428 دریافت:

 چکیده
 ( اسۀ.. ایۀن نظریۀه   1228رۀییری پرینمۀان،    کند، نظریۀ  رۀردازش   آموز را تبیین می زبانبا  که چگونگی تولید زبان ییها یکی از نظریه

در مراحۀ  وونۀاوون    ینحۀوه و رونۀد مبتداسۀاز    ینۀ بی¬شیبۀه رۀ   هیفرضۀ  نیۀ اس.. ا فرضی  مبتدا ها آنکه یکی از  هایی داردریوس.

ل تولیۀد جمۀالت بۀه زبۀان     آموزان در مرحلۀ  او   داند. براساس فرضی  مبتدا، زبان و آن را دارای سه مرحله می دکنیاقدام م یآموز زبان

ند و در مرحلۀ   شۀو  ازین ظاهر میها در جایگاه آغ شوند. در مرحل  دوم، افزوده دوم، تفاوتی میان نقش دستوری مبتدا و فاع  قائ  نمی

 بۀه مۀان زبۀان فارسۀی    ه معلّجلب توج حاضر هدف از انجام رژوهش ویرد.  در این جایگاه قرار می اییفاعل ریغسوم، موضوع کانونی 

بررسۀی  نوشۀتار رۀیش رو   مسۀلل   آزاد در جمۀالت فارسۀی اسۀ..    کمۀابیش   آمۀوزان از ترتیۀب وااوۀانی    کردن فارسی آواه ضرورت

فایۀ    (48پ، در ابتۀدا تعۀداد   یادشۀده  آموزی برمبنای فرضی  مبتداس.. برای ررداختن بۀه مسۀلل     مبتداسازی در سطوح مختلف فارسی

افزایی زبان و ادبیۀات فارسۀی براسۀاس دسۀتورالعم  ارزیۀابی تولیۀدات        وفتار دو دورة دانش سطح نییتعصوتی اجرای برخط آزمون 

 منظۀور  بۀه هۀای صۀوتی    جمل  دارای فاع  و ساخ. موضۀوعی کامۀ  از فایۀ     (487پ تعداد سپس ؛دی شدبن زبانی بنیاد سعدی سطح

 تمامی صادق نیس.. زبان فارسی به های نهایی این بود که فرضی  مبتدا درخصوص یادویری تحلی  استخراج شد. نتیج  تحلی  داده

 .، وفتارموضوعیرییری، مبتداسازی، فرضی  مبتدا، ساخ.  رردازش: ها کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

. بسۀیاری از ایۀن   شۀده اسۀ.  آموزی ارائۀه   دوم دی در حیط  زبانی متعد یکردهاو رو ها تا به امروز نظریه

چیسۀتی و چگۀونگی یۀادویری زبۀان و عوامۀ       از درکنار برداشتی که  اند تاکوشیده ها و رویکردها نظریه

آموز در مسۀیر   بینی کنند که زبان یعنی ریشبینی نیز بزنند؛  ر بر ارتقای سطح زبانی دارند، دس. به ریشمؤثّ

  بینۀی یۀادویری خۀود نتیجۀ     کنۀد. مطالعۀات رۀیش    آموزی خود چه مراحلی را با چه ترتیبی طی مۀی  زبان

خطاهۀای زبۀانی    نکۀه یافراویرشدن دو دیدواه بسۀیار تثثیروۀیار در تۀاریم آمۀوزش زبۀان بودنۀد. یکۀی        

 نکۀه یاو دیگۀر   دارنۀد آمۀوز   در ذهۀن زبۀان   ایبرنامهی هستند که نشان از وجود فاقات مهم آموزان اتّ زبان

دو میۀان ایۀن  اس. ل اس. و نه زبان دوم، بلکه چیزی ز به نظامی زبانی اس. که نه زبان او آموز مجه  زبان

 (.4-7: 7115، 1رتن و بناتی سازد پون های محیطی می آموز براساس داده که زبان

قواعۀد مۀرتبط   بۀا  ی کلّۀ  طۀور  بۀه بۀه حۀوزة دسۀتور و     هعمدطور بهکه  ی ترتیب یادویریها بینی ریش

درصۀورت  کننۀد   که تعیین میهستند هایی  بینی ریش لدست  او ویرند:  خود در دو دسته جای میشوند،  می

کنۀد تۀا    ، چۀه مراحلۀی را بۀا چۀه ترتیبۀی طۀی مۀی       یخاص  دستوریموز به یادویری صورت آ اقدام زبان

نظۀر   فراویران زبان انگلیسۀی، صۀرف  برای مثال  ؛که آن صورت را یاد بگیرد بیابداین توانایی را  ،.یدرنها

 ای با فع  منفی تولیۀد کننۀد   ویرند که چطور جمله صی یاد میترتیب مشخّاز ریشین  زبانی خود، همگی با 

سۀتوری تولیۀد   دلی  تولید جملۀ  منفۀی، جمالتۀی نا   ، در مراح  او درواقع. (11: 7115، 7رتن و ویلیامز پون

رونۀد تۀا    تر پبا اشتباهات دستوری کمتۀر( رۀیش مۀی    رفته به سم. تولید جمالت دستوری کنند و رفته می

کننۀد   که معلوم مۀی ویرند  جای میهایی  بینی ریش ،در دست  دومجمالت کامالً دستوری بسازند.  .یدرنها

بۀرای نمونۀه    ؛ها دیرتۀر  شود و کدام صورت از بین چند صورت زبانی، کدام صورت زودتر یاد ورفته می

رۀتن و   ونپ شۀود  قاعۀده یۀاد ورفتۀه مۀی     در زبان انگلیسی، زمان ویشت  باقاعده زودتر از زمان ویشت  بۀی 

نظریۀ   بۀرای مثۀال    ؛ویرنۀد  خود میی بهها واه شکلی بسیار کلّ بینی این دسته از ریش. (11: 7115ویلیامز، 

ه یادویری هر مهارت دیگری( قائ  به وجود سۀه مرحلۀه اسۀ.:    آموزی برای یادویری زبان پو البتّ مهارت

کنۀد، دوم مرحلۀ  دانۀش     دانۀش مۀی  دربۀارة زبۀان کسۀب    تنها  آموز که زبان 4نخس. مرحل  دانش خبری

جملۀ  ررسشۀی   بۀرای مثۀال   کنۀد پ  اروی را تبۀدی  بۀه رفتۀار مۀی    آموز دانش دربۀ  که در آن زبان 4روندی

                                                                                                                                  
1. B. VanPatten & A. G. Benati 

2. J. Williams 

3. declarative knowledge 

4. procedural knowledge 
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کۀه بۀا    1ررسۀد( و سۀوم مرحلۀ  خودکارشۀدوی     درستی می کند یا کرای  تاکسی را به تولید می ایدستوری

شۀود   ن یا بسیاررایین و سرع. باال تولید میشود و در آن زبان با نرخ خطای رایی تمرین مداوم حاص  می

 (.22-25: 7115، 7کیسر پدی

رۀییری   ، نظری  رردازشکرده اس.بینی  ی ریشترتیب خاص برای یادویری زبان، هایی که  یکی از نظریه

های نحو که این نظریۀه   شود. یکی از عرصه های این نظریه بیشتر به حوزة نحو مربوط می بینی اس.. ریش

بینۀۀی نظریۀۀ   اسۀۀ.. رۀۀیش 4، مبتداسۀۀازیکۀۀرده اسۀۀ.ی عرضۀۀه بینۀۀی خاص ۀۀ آن ترتیۀۀب و رۀۀیشدربۀۀارة 

 مشهور اس.. 4رییری درخصوص مبتداسازی به فرضی  مبتدا رردازش

وضعی. مبتداسازی در جمالت تولیدشۀدة   شود،میص بررسی مشخّطور بهدر رژوهش حاضر  آنچه

م بۀر دیگۀر عناصۀر    آموزان در تشکی  جمل  فارسی کدام عنصر را مقۀد   فارسی نکهیاآموزان اس.؛  فارسی

شناسۀایی    آیا در این امر، نظم و ترتیبی قابۀ   نکهیادهند و نیز  دانند و در جایگاه ابتدایی جمله قرار می می

آیۀا  ررسش زیر راسۀم دهۀد:   دو به وفته ریش فرضی براساس تا  دقصد دارنوشتار ریش رو  هس. یا خیر.

 در کۀدام هریک از مراح  یادویری مبتداسۀازی   و زبان فارسی صادق اس.؟یادویری فرضی  مبتدا دربارة 

 دهد؟ رخ میآموزی  فارسی یا سطوح زبانی سطح

در رۀی  زبانۀان،   فارسۀی  مانند هر رژوهش دیگر در حوزة آموزش زبان فارسی به غیۀر حاضر رژوهش 

 ازجملۀه دالی  مختلۀف،  به نکهیاضرورتی بنیادین اس. و آن  که مبتنی بر اس.اساسی  یهدفدستیابی به 

بۀا  ا ام ۀ  ؛الزم اسۀ. امر آمۀوزش ایۀن زبۀان    سازی آسان دالی  سیاسی و فرهنگی، وسترش زبان فارسی و

هسۀتند،   یآزادکمۀابیش   شناختی دارای ترتیب وااوانی رده ازلحاظهای زبان فارسی  جمله نکهیاه به توج 

کۀردن   تاحدودی میۀزان ضۀرورت آوۀاه   کند، این اس. که  ویژه دنبال می طور بههدفی که رژوهش حاضر 

را معلۀوم کنۀد و از ایۀن    آزاد در جمۀالت فارسۀی(   کمۀابیش   پترتیب وااوۀانی آموزان از این امر  فارسی

های آموزش زبۀان فارسۀی را در    کتاب سان زبان فارسی را در تدریس و نویسندوان مجموعهمدر  رهگیر،

 نش محتوای درسی یاری کند.انتخاب و چی

آمۀوزی را   چینۀی  ویۀژه بۀه آموزی و  اارنی هعمدطور بههای مشابه و مرتبط با رژوهش حاضر  رژوهش

هۀای دیگۀری از نظریۀ      هۀای دکتۀری هسۀتند، ابعۀاد و فرضۀیه      نامۀه  رایۀان  ازآنجاکۀه و  انۀد کردهسنجش 

                                                                                                                                  
1. automaticity 

2. R. DeKeyser 

3. topicalization 

4. the TOPIC hypothesis 
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( 7115پ 1کۀاواووچی بۀرای مثۀال    ؛انۀد  نکۀرده اند و به فرضی  مبتدا اکتفۀا   رییری را نیز محک زده رردازش

آمۀوز پیکۀی دو و    زبان اارنی زمان بر روی دو استرالیایی فرضی  مبتدا را هم ویژهبهرییری و  نظری  رردازش

کۀارویری(   ( ابتدا مراح  یادویری پو بۀه 7115. کاواووچی پکردطولی مطالعه  صورت بهدیگری سه سال( 

رۀییری   شۀده در نظریۀ  رۀردازش    را براساس مراحۀ  تکۀوینی ارائۀه    ینحو یهای صرف تعدادی از ساختار

 شده در نظریه، فرضی  مبتدا را تثیید کرد. بینی های خود با مراح  ریش بینی و با تطبیق یافته ریش

زبۀان بۀومی    با انجام رژوهشی طۀولی بۀرروی سۀه انگلیسۀی     نیز (7112پ 7انگبر کاواووچی، افزون  

دادن بۀا   . اوسۀنجید استرالیایی، فرضی  مبتدا را  یحاضر در سطح نوآموز یک دورة زبان چینی در دانشگاه

وۀویی بۀه    مسلله، ایفای نقش، انشای شفاهی تصۀویربنیاد و داسۀتان   ح ّ ازجملهتکالیف ارتباطی مختلف، 

ی مبتدا و فاعۀ  بۀه انطبۀاق    آموزان از انطباق خطّ آموزان، به این نتیجه دس. یاف. که ریشرف. چینی چینی

 (.7112انگ، پ کندرا تثیید می ی فرضی  مبتداخطّ غیر

نظریۀ   اسۀ.. او  ( 7112پ 4مۀدوجوی   ق بۀه ، متعلّۀ کرده اس.تنها رژوهشی که روی زبان صربی کار 

خۀانوادوی و   یزبان مثاب  بهفرضی  مبتدا را بر یادویری زبان صربی،  ازجملهآن  4اترییری و ملحقّ رردازش

دسۀ.  مراتبی را که براساس این نظریه درخصوص زبان صربی بۀه  یتی در استرالیا، اعمال کرد و سلسلهاقلّ

( تولیۀدات زبۀانی سۀه    7112. مۀدوجوی  پ سۀنجید استرالیایی  -  صربیبود، روی نوجوانان دوزبان   آورده

. کۀرد بینۀامقطعی بررسۀی    صۀورت  بۀه را  ورفته بودندوویشور دوزبانه که در محیط خانه زبان صربی یاد 

هۀای اسۀالوی    رییری را تثیید کرد و دامن  این نظریه را تۀا زبۀان   نظری  رردازشهای ریوس. ویرژوهش 

 وسترش داد.

مسیر فراویری زبۀان  او  انجام داده اس.. یگریرژوهش د یدرخصوص زبان اارن( 7111پ 5یاماووچی

رۀییری و   زبان دوم یک کودک دبستانی اارنی ساکن استرالیا را در قالۀب نظریۀ  رۀردازش    مثاب  بهانگلیسی 

بۀا   کلّۀی طۀور  بۀه مسۀیر فراویۀری   کۀه  نتیجه ورف.  یطولی پبه مدت دو سال( مطالعه کرد. و صورت به

همچنۀین او دریافۀ. کۀه در مراحۀ  ابتۀدایی       ؛اسۀ. مطۀابق  رۀییری   چارچوب تکوینی کنونی رۀردازش 

تۀر از   تر از صرف و در مراح  بعۀدی، صۀرف سۀریع    زبان دوم، نحو سریع منزل  بهفراویری زبان انگلیسی 

 (.7111یاماووچی، کند پ نحو رشد می
                                                                                                                                  
1. S. Kawaguchi 

2. Y. Zhang 

3. L. Medojević 

4. extensions 
5. Y. Yamaguchi 
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زبۀان   یریادویۀ رونۀد   ینۀامقطع ی( و بیلیسۀال تحصۀ   کیۀ پبه مۀدت   ی( به روش طول7111پ 1ونگ

بۀرای  وی  کۀرد.  یمتفۀاوت بررسۀ   یریادوی  و تجرب نهیشیبا ر آموز ینیچ یرا در هش. دانشجو یسیانگل

این کار از تکالیف فراخوانی و مکالم  آزاد استفاده کرد و نتیجۀه ورفۀ. کۀه ریشۀرف. دانۀش دسۀتوری       

 فرضۀی  مبتۀدا   ازجملۀه رۀییری و   شۀده در نظریۀ  رۀردازش    مطابق با مراح  فرض درمجموعآموزان  چینی

ویارد و ترتیب مراح  یۀادویری   ه شد که آموزش تنها بر سرع. یادویری اثر میاو همچنین متوج  ؛س.ا

کنۀد   عۀا مۀی  کۀه اد   را 4رۀییری  ( فرضۀی  تۀدریس  7114پ 7انگهمچنین  ؛(7111ونگ، دهد پ را تغییر نمی

رۀییری   شۀده در نظریۀ  رۀردازش    بینی تواند بر مسیر فراویری روندهای رردازشی ریش میآموزش رسمی ن

 (، محک زد.  7114نق  از انگ، به 1228، 4تثثیر بگیارد پرینمان

ایۀن عقیۀدة    مقابۀ  ص بر روی فرضی  مبتدا تحقیۀق کۀرد و ایۀن عقیۀدة رینمۀان را در     مشخّطور به او

شۀده اسۀ.    تعیین ریش شناختی نه جهانی و نه از ( که رشد روان7114نق  از انگ، به 1228وایگوتسکی پ

توانۀد   و به کیفی. ابزارهای شناختی و روابط اجتماعی بستگی دارد، قرار داد و دریاف. کۀه آمۀوزش مۀی   

بنابراین، عقیدة ویگوتسکی کۀه آمۀوزش را   ؛ ، برهم بزندشده اس.بینی  ترتیبی را که در فرضی  مبتدا ریش

آوردن مسۀیر   دسۀ.  ( برای به7115پ 5لیو .(7114انگ، پداند، تثیید شد  عنصری مهم در رشد شناختی می

ای، بۀر   وااه هۀای ترتیۀب   وونۀاوونی  ازجملۀه نحوی زبان چینۀی،    -ی و فرایند فراویری چند ساختار صرف

های زبانی متفاوت که در سه سطح مختلف زبانی قۀرار   ینهچین با ریشاز  یآموز دانشگاه روی شش چینی

به ایۀن هۀدف، از تکۀالیف مکالمۀ  آزاد و فراخۀوانی       دستیابیداشتند، رژوهشی طولی انجام داد. او برای 

شۀده   آموزان در مبتداسازی با ترتیب فۀرض  استفاده کرد و به این نتیجه رسید که مسیر ارتقای سطح چینی

 .(7115لیو، پی مطابق. دارد رییر در نظری  رردازش

د مؤی ۀ  هعمۀد طۀور  بۀه انۀد،   طولی و هم بینامقطعی انجام شده صورت بهکه هم  وفتهریشهای  رژوهش

بینۀی را تثییۀد    ( ایۀن رۀیش  7114 ،رییری هستند و تنها یک رۀژوهش پانۀگ   های نظری  رردازش بینی ریش

 بسۀیار هۀای   همراه دادهترین روش رژوهش روش طولی یا بینامقطعی به نکرد. شایان ذکر اس. که مناسب

 (.127: 7115اس. پرینمان و لنزینگ، 

 مطالعه باشند. اور موضۀوع مۀورد   زیاد باشند، باید مرتبط با موضوع مورد نکهیاها قب  از  ه دادهالبتّ»

                                                                                                                                  
1. X. Wang 

2. X. Zhang 

3. Teachability Hypothesis 

4. M. A. Pienemann 
5. B. Liu 
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ور مطملن شود کۀه آن مطابقۀه در آن زمۀان     رژوهش نکهیامطالعه مطابق  فع  و فاع  باشد، برای 

 ا اوۀر موضۀوع مۀورد   های زیاد اس.، ام  اس.، نیازمند داده  قالبی یاد ورفته نشده صورت بهخاص 

ازی( نظر پمۀثالً مبتداسۀ   ای مورد وااه مطالعه ترتیب وااه باشد، تنها یافتن یک جمل  دارای ترتیب

همان جملۀه عینۀاً    نکهیاکافی اس.، مگر  ورفته اس.آموز آن را یاد  مطملن شویم زبان نکهیابرای 

 (144: 1228پرینمان،  .«آموز یاف. شود های مربوط به همان زبان و دقیقاً در جای دیگر در داده

فرضۀی    یعنۀی هۀای آن،   1شۀالوده یکۀی از  سپس و ( 1228پرینمان، رییری  با نظری  رردازش بایداینک 

رۀییری   منطق زیربنۀایی نظریۀ  رۀردازش   . شدآشنا  ،ورفته اس.که رژوهش حاضر برمبنای آن شک   مبتدا

هۀای زبۀانی زبۀان دوم را     دسۀته از صۀورت  آموز در هر مرحله از رشد ]زبانی[ تنهۀا آن  این اس. که زبان

، 4کنۀد پرینمۀان و لنزینۀگ      مۀی تحم  وا 7ور زبانی تواند تولید و درک کند که وضعی. جاری رردازش می

رۀییر باشۀند،    لحۀاظ صۀوری امکۀان   ای که ممکن اسۀ. بۀه   بیان دیگر، امکانات ساختاریبه ؛(152: 7115

 داشۀته باشۀد  نیۀاز دسترسۀی    که او به رونۀدهای رردازشۀی مۀورد    کند فقط درصورتی تولید میآموز  زبان

 فرض اساسی استوار اس.:رییری بر چهار  نظری  رردازش(. 4: 1228پرینمان، 

 طۀور آواهانۀه کنتۀرل    کننۀد و عمومۀاً بۀه    طۀور خودکۀار عمۀ  مۀی    عناصر رردازشی عمدتاً به

کند، آوۀاهی   ای که تولید می معنی که الزم نیس. وویشور از ساختارهای دستوریشوند، بدین نمی

 .داشته باشد

 را آغاز کنۀد بۀدون اینکۀه     5تواند تولید یک سخن اس.؛ یعنی وویشور می 4رردازش افزایشی

 .کرده باشدریزی  تمام آن را برنامه

  ی منطبۀق  خطّ صورت بهاورچه ممکن اس. بر معنای زیرین  ؛ی اس.ور خطّ برونداد رردازش

 قبۀ  افتۀد:   فاق نمۀی شود، در رویدادهای طبیعی لزوماً زودتر اتّ ل تولید میای که او  نباشد. مثالً ایده
 .زدم استارت فتم،یب راه نکهیا از

 کنۀد،   داری مۀی  العات دستوری را نگه. که اطّور دستوری به یک ذخیرة حافظ  موقّ رردازش

العۀۀات دسۀۀتوری ، اطّدارد دوسۀۀ. یبسۀۀتن کوچۀۀک  بچ ۀۀ آندسترسۀۀی دارد. مۀۀثالً در جملۀۀ   

در حافظ  دستوری حفۀ  و درهنگۀام تولیۀد فعۀ       کوچک  بچ  آنموجود در  مفرد شخص سوم

 (.121-152: 7115پرینمان و لنزینگ،  .شود استفاده می ، از آندارد دوس.

                                                                                                                                  
1. construct 

2. language processor 

3. A. Lenzing 

4. incremental 

5. utterance 
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نظریۀ   . ورفتۀه اسۀ.  شۀک    ایمراتۀب رردازشۀی جهۀانی    سلسۀله بۀا   رۀییری  هست  نظریۀ  رۀردازش  

بۀرای هۀر زبۀان دومۀی ارائۀه       1بینۀی مسۀیرهای تکۀوینی    قابلی. ریشبا جهانی  یچارچوب رییری رردازش

هۀم دربردارنۀدة اشۀتراکات و مراحۀ      مسۀیر تکۀوینی    اصطالح. (121: 7115رینمان و لنزینگ، پ دهد می

 شود. های فردی را شام  می آموزی اس. و هم تفاوت جهانی زبان

رۀییری، یعنۀی فرضۀی      رۀردازش  های نظری  نظر اس.، تنها یکی از فرضیه مد حاضر در رژوهش  آنچه

دسۀتور   توضۀیح مختصۀری دربۀارة   ارائۀ   ا ریش از رۀرداختن بۀه فرضۀی  مبتۀدا، نۀاوزیر از      ام ؛ اس. مبتدا

و واکنشۀی   4وۀرا  شناسۀی صۀورت  در زبان یمطرحنظری  عمده و  نقشی دستور واایهستیم.  7نقشی واای

دسۀتور دارای سۀه سۀطح بازنمۀایی     ایۀن  . (518-512: 1422پدبیرمقۀدم،   اس. هاوشتار وجود اعتقاد بهبه

اصۀول   راه. این سه سطح از2و ساخ. نقشی 5ای ، ساخ. سازه4مستق  و موازی اس.: ساخ. موضوعی

 یادشۀده العۀاتی کۀه در هریۀک از سۀه سۀطح      شۀوند تۀا اطّ   هم مرتبط مۀی ی بهخاص  8یا انطباقی 2ریوندی

نشۀان   (1پشۀک   این سۀه سۀطح در   (. 122: 7115رینمان و لنزینگ، پ د، یکدس. شوشود رمزویاری می

 :اند داده شده

 (111: 5112)پینمان و لنزینگ، نقشی  ای از سه سطح ساخت در دستور واژی (. نمونه1) شکل

که چه کسی نسب. به چه کسۀی چۀه کۀاری را انجۀام      اس.مربوط به این امر  موضوعیاخ. س»

                                                                                                                                  
1. developmental trajectories 
2. lexical-functional grammar (LFG) 
3. formal linguistics 
4. argument structure 
5. constituent structure 
6. functional structure 
7. linking 
8. mapping 

 
ساخ. 

 موضوعی

 ساخ. نقشی

 ای ساخ. سازه

 عام 

 فاع 

 وروه اسمی فاعلی

 رییرنده

 مفعولی

 وروه اسمی مفعولی

 ]انداخ.[   توپ را                           رامین 
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ی خاص ۀ  ةهۀای رییرنۀد   ایۀن موضۀوعات نقۀش   شۀود.   و شام  فع  و موضوعات آن مۀی  دهد می

 ی ازمراتبۀ  که براساس سلسله (هااین جزو  / رییرندهاور، مکانی، رییر ویرند پمانند عام ، تجربه می

 .(122: 7115پرینمان و لنزینگ،  .«ویرند های رییرنده نظم می نقش

رینمۀان  شۀوند پ  اس. و موضوعات فع  در مدخ  وااوانی فع  فهرس. میرس در اینجا فع  مدخ  

انۀد پدبیرمقۀدم،    فروضمستق  در نحو مطور به( و مفاهیمی مانند فاع  و مفعول نیز 122: 7115و لنزینگ، 

1422 :571.) 

هۀای جملۀه را توصۀیف     اس. و ساختار بخش 1وروهی ای نام دیگری برای ساخ. سازهساخ. »

ای پفعۀ ،   های سازه فه شام  واحدهایی اس. که براساس یک هست  جهانی مقولهکند. این مؤلّ می

 .«کۀه مخصۀوص بۀه هۀر زبۀان باشۀد      نحویا بهام  ؛اند ریزی شده ها( طرحوروه اسمی و مانند این

 (.122: 7115پرینمان و لنزینگ، 

 صۀورت  بۀه های دستوری جهانی پهمچون فاع  یا مفعۀول( اسۀ. کۀه     ساخ. نقشی نیز شام  نقش

شوند. کار ساخ. نقشۀی ریونۀددادن میۀان سۀاخ. موضۀوعی و       ای مرتبط می به ساخ. سازه 7ویژه زبان

. در شۀود  مشۀاهده مۀی   (1پمثالی از این امر در شک   (.122: 7115رینمان و لنزینگ، ای اس. پ ساخ. سازه

پرامین توپ را انداخ.(، سطح سۀاخ. نقشۀی سۀاخ. موضۀوعی      آمده اس.شک  این ای که در  جمله

منطبق بۀر   عام همچنین، در این جمله موضوع  ؛اس.  ریوند داده یاسم وروهای  را به ساخ. سازه عام 

 اس.. مفعولمنطبق بر نقش دستوری  رندهیریو موضوع  فاع نقش دستوری 

ایۀن  رۀییری اسۀ. و بۀر     یکی از ملحقۀات نظریۀ  رۀردازش   ( 7115پرینمان و همکاران، فرضی  مبتدا 

طۀور  ، یعنی اینر اس.متغی ، وفته شدتر ای که ریش وانه سطوح سهارتباط و ریوند که  وار اس.. استواقعی 

بۀرای مثۀال    ؛ی را بپۀییرد همیشه مقول  دسۀتوری خۀاص و سۀازة خاص ۀ     ینیس. که موضوع فعلی خاص 

سطح سۀاخ. موضۀوعی بۀا سۀطح سۀاخ. نقشۀی        ها آنشوند که در  وفور جمالتی در زبان تولید می به

رامۀین انداختۀه شۀد(،      لیوسۀ  بۀه مجهول کنۀیم پتۀوپ   را وفته ریش اور جمل برای نمونه  ؛مطابق. ندارد

اس.، در جملۀ    عام خورد. به این ترتیب که رامین که در هردو جمله،  نقش برهم می - انطباق موضوع

اس.، در جمل  معلۀوم،   رندهیریاس. و توپ که در هردو جمله،  ممتم و در جمل  مجهول،  فاع  معلوم،

اس.. رس در این دو جمله، بین دو سطح ساخ. موضوعی و سۀاخ.   فاع و در جمل  مجهول،  مفعول

ای  و سۀاخ. سۀازه  ثبات، میان سطح ساخ. نقشۀی   ا در فرضی  مبتدا این عدمام ؛ نقشی ثباتی وجود ندارد

                                                                                                                                  
1. phrase structure 

2. language-specific 
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بینۀی   فرضی  مبتدا ریش. (122: 7115نق  از رینمان و لنزینگ، به 7115 ،پرینمان و همکاران مفروض اس.

های دستوری حاضر در آغاز جملۀه پماننۀد مبتۀدا(     فاع  و دیگر نقشآموزان در ابتدا میان  کند که زبان می

نقشۀی، مبتۀدا    که در دسۀتور واای  اس. وفته شود(. الزم 122: 7115ویارند پرینمان و لنزینگ،  نمی یفرق

تولیۀد   زبۀان  کیۀ س. وویشوران یۀا فراویۀران   ی که ممکن او در بسیاری از جمالت دستوری اس. ینقش

 نامۀه در جمل  برای مثال  ؛شود مبتدا اس.، همراه می ها آنکه یکی از  ، یک سازه با دو نقش دستوریکنند
 دو نقش دستوری دارد: مفعول و مبتدا. نامه، فرستاد او را

نحۀو  نقطۀ  تالقۀی    کند. مبتداسازی بینی می آموز را ریش زبان 1مبتداسازیِفرضی  مبتدا مراح  یادویری 

 پرینمۀان  کرده اسۀ. که ووینده اراده اس. ه شنونده به آن چیزی دادن توج  و هدف از آن سوقو وفتمان 

(، مبتداسۀازی  711: 7115تعبیر رینمۀان و همکۀاران پ  به .(1282، 7نق  از لول.به 711: 7115و همکاران، 

 ه اس..توج   جلببرای  یابزار

 :مرحله اس.سه قائ  به آموز  باری، فرضی  مبتدا درخصوص مبتداسازی در تولیدات زبان

شۀود،   ای که در جملۀه ظۀاهر مۀی    آموزی(، نخستین وروه اسمی لی  زباندر مراح  او  )=در ابتدا »

آموز بۀین دو   چون زبان ،شود منطبق می فاع آموز، بر نقش دستوری  ور ذهنی زبان ط رردازشتوس 

در رۀردازش  یۀک اصۀ     صۀورت  بۀه شود. این نکته  تفاوتی قائ  نمی مبتداو  فاع نقش دستوری 

هۀا و   بۀین سۀازه   4نشان در مرحل  بعدی، انطباق بی. آمده اس.نیز ( 112: 7115رتن،  پون 4درونداد

 یموضۀوع  ریۀ غهۀای   ترتیۀب کۀه نقۀش مبتۀدا بۀه نقۀش      کند، به این دستوری تغییر می یها نقش

هۀا در جایگۀاه آغۀازین جملۀه ظۀاهر       وااه و ررسۀش  5هۀا  بیان دیگۀر، افۀزوده  یابد. به تخصیص می

پمانند مفعول یۀا مۀتمم(    یفاعل ریغشوند. در مرحل  آخر نیز نقش مبتدا به یک موضوع کانونی  می

 (.7115پرینمان و لنزینگ،  .«ویرد ق میتعلّ

 داده یکوتۀاه  حیتوض یموضوع ریغ یاه نقش همان ای ها افزوده ةدربار اس. الزم بحث،  ادام از شیر

 طۀور معمۀول  بۀه و  (174: 7114، 2پهلیدی و متیسۀن  فاع  باشد تواند ینمافزوده عنصری اس. که  .شود

براساس سۀه   (.174 :7114هلیدی و متیسن، پ شود ای ظاهر می اضافه وروه قیدی یا وروه حرف صورت به

شۀوند:   ها نیز به سه دسته تقسۀیم مۀی   افزوده(، 7114پهلیدی و متیسن،  2ورا مند نقش فرانقش دستور نظام
                                                                                                                                  
1. topicalization 
2. W. J. M. Levelt 
3. input processing 
4. unmarked alignment 
5. adjunct 
6. M. Halliday & M. Matthiessen 
7. systemic functional grammar 
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زمۀان،  بۀرای مثۀال   پدهۀد   ای مۀی  العات حاشۀیه بحث اطّ که دربارة رویداد مورد 1های ریرامونی . افزوده1

ی، کلّۀ  طۀور  بۀه کۀه ریونۀدها، حۀروف ربۀط و      7هۀای متنۀی   . افۀزوده 7مکان، نحوة وقوع و زاویۀ  دیۀد(،   

 ویرنۀد  در این دسته جای میها( و جز این بنابراین، و نیز ،اام ، الًاو ، ازسوی دیگر، سواز یکپنماها  وفتمان

هۀا(  و مانند ایۀن  معموالً، اغلب، همیشه، هروزپ 4که خود به دو نوع افزودة وجه 4های وجهی . افزوده4 و

که تفسیر و نظۀر ووینۀده یۀا     ...و میلی با بی، با کمال خونسردی، خوشبختانه، فانهمتثس پ 5و افزودة تفسیری

 شوند. ( تقسیم میدهند بحث را نشان می نویسنده از موضوع مورد

بند ریرو هۀم در جملۀه    صورت بهتوانند  می ها آنیک وااه یا وروه نیستند.  صورت بهها همیشه  هافزود

 :(1پ مثالدر  اس.  که راسم تلفن مرا ندادهچون مانند بند  ؛ظاهر شوند

 اس..  مندم چون که راسم تلفن مرا نداده من از او وله( 1

ایۀن، ازمنظۀر    بۀر  افۀزون   ؛اسۀ.  2قیۀدی  بنۀد  کیزیرا  ؛آید می حساب بهبند ریرو در این جمله افزوده 

 مثۀال در بۀرای نمونۀه    ؛کندنقش افزوده را در جمله ایفا ممکن اس. نیز  ی بند رایه، حت2ّفرانقش بینافردی

دلی  که میۀزان قطعیۀ. ووینۀده یۀا نویسۀنده را      به این ؛شود افزوده محسوب می ،کنم من فکر میبند  (7پ

، ایۀن بنۀد ازنظۀر معنۀایی معۀادل      درواقۀع دهۀد.   نظر را نشان مۀی  رساند و ارزیابی او از شخص مورد می

پهلیۀدی و   هاسۀ.  آنجایگزینی بۀا    قاب و  یقیناً، انگار، ظاهراً، نظر منبه چونهم یا یبند ریغهای  افزوده

 .(714: 7114متیسن، 

 اعتمادی اس.. کنم او آدم قاب  من فکر می( 7

 ها در تولیۀدات زبۀانی شۀفاهی مۀورد     که رژوهش حاضر در تشخیص افزوده شایسته اس. وفته شود

هۀا را   افۀزوده نوشتار رۀیش رو  ه منظور این نیس. که البتّ ؛اس.  بوده یادشدهویری  مطالع  خود تابع جه.

دربۀارة  تنها  نظر نیس. و در فرضی  مبتدا نوع افزوده موردطور کلّی زیرا به ؛کرده اس.به این انواع تقسیم 

رۀس از مرحلۀ  فاعۀ  در نقۀش مبتۀدا و      پآموز  زبان ةزمان ظهور آن در جایگاه آغازین جمالت تولیدشد

بلکه منظور تنها این اسۀ. کۀه در شناسۀایی     ؛شود م در نقش مبتدا( بحث میمتم  ریش از مرحل  مفعول یا
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در انتخۀاب ایۀن   انۀد.   افۀزوده درنظۀر ورفتۀه شۀده      مثاب بهآموزان تمام این انواع  ها در وفتار فارسی افزوده

یۀن  اینکۀه ا تۀر(   پو مهۀم اسۀ.: یکۀی     ، دو امر مطمح نظۀر بۀوده  دهد که معنی را مبنا قرار می ویری جه.

دیۀدواه کنۀونی   براساس  ها دارد و دیگر اینکه ویری رویکردی کام  و جامع نسب. به مسلل  افزوده جه.

کننده دارد و نه لزوماً رعای. تمامی قواعد دسۀتوری و   به آموزش زبان، این انتقال معناس. که نقش تعیین

 صوری.

 روش پژوهش -5

تصۀویری    - یۀا صۀوتی  هۀای صۀوتی    فایۀ   های آن دادهو شد  انجام بینامقطعی صورت بهحاضر رژوهش 

ی برخطّۀ  سۀطح  نییتع های های صوتی درحقیق. آزمون . این فای بودندآموزان مختلف  شدة فارسی ضبط

افزار اسکایپ و ریش از شروع هشتادوچهارمین و نیۀز هشۀتادورنجمین    نرمبا آن را  بنیاد سعدی،بودند که 

هۀا بروۀزار    آمۀوزان در ایۀن دوره   رییرش شرک. فارسی منظور بهافزایی زبان و ادبیات فارسی  دورة دانش

زمۀان فایۀ     تهۀا پمۀد    آزمونزمان  تمد وران بنیاد سعدی بودند و  ها رژوهش وران این آزمون . آزمونکرد

وۀر   اختیۀار رۀژوهش   هۀای در  آزمۀون دقیقه بود. تعداد مجموع  رنجتا  چهارطور میانگین، حدود بهصوتی( 

 شۀد و بۀه مرحلۀ  بررسۀی و تحلیۀ  رسۀید.       سطح نییتعآزمون  (48پمیان، بود که از این (451پ بیش از

 ماتی،آزمۀون در سۀطح مقۀد     451کننۀدوان در ایۀن    هی از شۀرک. تۀوج    تعۀداد قابۀ   که ذکر اس.  شایان

 میانی و ریشرفته اندک بود. آموزان سطوح فوق تعداد فارسیبودند و  و میانی میانی ریش

هۀای   در هریۀک از سۀطح   ،.یۀ درنهابنیۀاد سۀعدی انجۀام شۀد و      1براساس دستورالعم  سطح نییتع

و در سۀطح میۀانی   آمۀوز   فارسۀی هف.  ، در سطح ریشرفتهآموز فارسیده  میانی فوق و میانی ماتی، ریشمقد 

 ،وۀر  رۀژوهش های صوتی دراختیۀار   تعدادی از فای که  شودذکر اس. آموز قرار ورفتند. الزم  فارسی یازده

نشۀده  دو ضبط ور یا یکی از آن و آزموندهنده  آزمونصدای  ،یدلی  مشکالت فنّتصویری بودند و بهتنها 

وۀر   بنۀدی حۀیف شۀدند کۀه رۀژوهش      ها نیز بۀه ایۀن دلیۀ  از جریۀان سۀطح      و بعضی دیگر از فای  بود

 دو( یادشۀده آزمون  48مانده پ های باقی بنابراین، فای ؛ ن کندیتعی با اطمینان باالرا  ها آنتوانس. سطح  نمی

 سۀطح  نییتعکه این دیگر و دهنده واضح بود ور و آزمون صدای آزمون ها آندر ویژوی داشتند: یکی اینکه 

 زبۀانی  همچنۀین سۀطح   ؛انجۀام بۀود    بیشۀتری قابۀ    شده با اطمینان های بررسی نسب. به دیگر فای  ها آن

، ی ندارد، در این رژوهش درنظر ورفتۀه نشۀد و سۀطح مۀاهر نیۀز     دلی  که تولید زبانی خاص نوآموز، به این
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 .نشدبررسی  ،تعداد آزمون کافینبودِ  و هم به دلی  ای که با سطح ریشرفته دارد های جزئی دلی  تفاوت به

اتریش، ارمنستان، ازبکستان، اسۀپانیا،  آلبانی، کشور پ (71پاین آزمون از  ه درکنند شرک. انآموز فارسی

ه، روسۀیه، سۀوریه، عۀراق، فرانسۀه،     راکسۀتان، ترکمنسۀتان، ترکیۀ   کی، ایتالیا، بۀالروس، بلغارسۀتان،   اسلوا

کننده در این آزمۀون   آموز شرک. فارسی ترین جوان مجارستان، مقدونیه و هند( بودند.، لهستان، ورجستان

شۀمول و   هایی دربارة تجربیۀات جهۀان   آزمون حاوی ررسشبود.  ساله (24پها ترین آن و مسن ساله (12پ

و  ورزش، کتۀاب بۀازی و  تحصۀی ، تعطۀیالت،   خانواده، روابط انسانی، زیست  بشری، همچون موسیقی، 

تنهۀا   بۀود و  ها،تلویزیون، سفر و مانند اینهدیه، غیا، فیلم، مهمانی، ترافیک، وسای  نقلیه، ، تاریم، مطالعه

کننده بۀود و   ررسش ور درمقام که آزمونآنجاهمچنین، از ؛سنجید موزان را میآ یفارسزبانی توانایی عمومی 

ب سۀاده و مرکّۀ  خبری  آموزان جمالت زبان تمام تولیداتکمابیش  داد، راسم می هاررسشدهنده به  آزمون

 هستند.

 ها تحلیل داده -3

انجۀام شۀد کۀه     ییهۀا  داده  یروفقۀط    یۀ تحلکه شفاهی بود، مکتۀوب شۀد.    آموزان ابتدا تولیدات فارسی

هۀایی   جملۀه همچنین،  ؛کام  بود ها آنیی که ساختار موضوعی ها هجملمعتبر بودند، یعنی ساختار ازلحاظ 

زبۀان فارسۀی درخصۀوص فاعۀ  و      بودن1دلی  ضمیراندازپبه شده بودفاع  یا مفعول حیف  ها آندر که 

سۀاختی بودنۀد،    هۀای خۀوش   ی اور جمله، حتّتی بالفص  درخصوص مفعول(وجود باف. زبانی و موقعی 

بنۀابراین  ؛ ی در رد یۀا تثییۀد فرضۀی  مبتۀدا اسۀتفاده کۀرد      یاهۀ  توان از چنین جمله زیرا نمی ؛تحلی  نشدند

ررسۀشِ  راسم پدر  (4پهایی همچون  بودن ضمیر فاعلی و نیز جمله دلی  محیوفبه (،4پهایی مانند  جمله

 بۀودن بافۀ. اسۀ.، از جریۀان     بودن مفعول که نتیج  بالفص  دلی  محیوفبه داری؟( . صمیمیآیا دوس

 بررسی و تحلی  کنار ویاشته شدند.

 آید. از زبان فارسی خیلی خوشم می( 4

 یعنی من هم دارم.( 4

ظۀاهر نشۀان    درو نداشتند  یصمعنی مشخّ، وفته ریششرط دو داشتن باوجود  کههایی  همچنین جمله

بۀه بیراهۀه    هۀا تولیۀد آن دهنده در میانۀ    د آزمونآم نظر میبودند و بهدهنده  اضطراب یا عدم تمرکز آزمون

( در تحلیۀ  جۀایی نداشۀتند و در ریکۀرة نهۀایی قۀرار       او هم  تاریم ایۀران وجۀود داره  پمانند  رفته اس.

                                                                                                                                  
1. pro-drop 
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شوند پماننۀد جمۀالت    استفاده می دادن به آن و رایان وفتگو این، جمالتی که برای آغاز  برافزون  ؛نگرفتند

داشۀتن دو   بۀاوجود ( من هم از آشنایی شما خیلی خوشحالمهایی چون  ر و نیز جملهررسی و تشکّ احوال

 .نشدندتحلی   بودن، ای و بدیهی کلیشهدلی  ، بهوفته ریششرط 

فاعۀ    هۀا  آنکه در  رایههای دارای بندهای ناهم در جملهکه با توجه به اینشایسته اس. وفته شود که  

، کنۀد  جملۀه را مصۀنوعی و مکۀانیکی مۀی     رایه بند درتکرار فاع   ،بند رایه و فاع  بند ریرو مشترک اس.

جملۀ   زیۀرا   نشۀدند؛ تحلیۀ   ، نشده اس.تکرار رایه  بند دربند ریرو فاع   ها آنکه در  (5پ مانندجمالتی 

 رسد. نظر می به تر ساخ. خوشتر و  طبیعی (2پ دربرابر جمل  یادشده

 وقتی که من جای جدید ببینم، خوشحالم.( 5

 وقتی که من جای جدید ببینم، من خوشحالم.( 2

و  کۀرده باشۀد  آغۀاز   کهچونیا  چونای را با  ، جملهچراآموز در جواب  که فارسی ییجا درهمچنین، 

در نقۀش مبتۀدا    یینمۀا  وفتمان مثاب  به کهچونیا  چون، بوده باشد باال دو شرط ذکرشده دردارای جمله آن

( یۀا زمۀان   کۀه چۀون یا  چونآموز جمل  خود را با ذکر دلی  پاستفاده از  ا در جایی که فارسیفرض شد، ام 

 وقتۀی کۀه  / وقتییا  کهچون/ چون، جمل  حاوی داده باشد( و مانند آن بسط وقتی کهیا  وقتیپاستفاده از 

آموزان در تولیدات خۀود   که فارسی سطوح باالی زبانی در، افزون بر این ؛افزوده درنظر ورفته شد بند کی

 هۀا  آنکننۀد و در   ( اسۀتفاده مۀی  بعضی از جاهای شهر را با ر  وص  کردناز مجهول معنایی پمانند جمل  

 .شدندتحلی   ،از دو شرط ذکرشده ینداشتن یکباوجود  ناشناس اس.، دراص فاع  

کاربرد فع  با وجۀه  (، سه اس. و من بیس.فع  و فاع  پمانند نادرس. مطابق   ها آنهایی که در  جمله

ل او ل یۀا انگلیسۀی پماننۀد    زبۀان او  های  (، استفاده از وااهتر بکند موسیقی زندوی ما آسوننادرس. پمانند 

کسۀی  پماننۀد   الزم تصۀریف غیۀر  (، کۀاربرد  یِۀس، مۀن دانشۀجوام    و سیمی  فارسی یاد ورفتممن تنها با اَ

نمۀا هسۀتند پماننۀد     وفتمۀان بیشتر  هایی که وجودشان الزم نیس. و ، کاربرد وااه(کند میزیاد اسکی  خیلی

 و رود او مدرس  موسۀیقی مۀی  اضافه پمانند  حرفنادرس.  کاربردیا حیف  ،(من که سارا کمتسکو هستم

یی هستند کۀه بۀه   خطاها هازیرا این ند،دیده شد، تحلی  شددس. و مواردی از این( رم من از اتوبوس می

ارتبۀاطی بۀا   و اور هم به حۀوزة نحۀو مربۀوط هسۀتند،      نه به حوزة نحو اند وحوزة صرف و وااه مربوط

کۀه   یا تثیید فرضۀی  مبتۀدا   در رد ها آنهای حاوی  از جملهتوان  می بنابراین؛ ندارندهای جمله  ترتیب سازه

مشۀک  و مۀانعی در درک    وفتۀه ریشضمن موارد در بهره جس.. های جمله اس.، سازه بیترتمربوط به 
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در ی این اس. که حتّۀ  انگاریسه ا دلی  اصلی این ام ؛ آموز( ایجاد نکردند معنی و منظور ووینده پفارسی

در شۀرایط عۀادی و    هۀم  آن، زبانان بۀومی  ی واهی در وفتار فارسیتر از آن، حتّ و مهم سطوح باالی زبانی

رۀس از مشۀاهدة ایۀن مۀوارد در     شود و نگارنۀده   دس. مشاهده میهایی از این ، لغزش1خالی از اضطراب

و همچنۀین  ( برای آرامش جمل  واهی اوقات مثالً نیاز دارهدر  برایپمانند کاربرد نادرس.  سطح ریشرفته

 ها نیاف.. لغزش وونهدلیلی برای حیف اینبومی،  زبانان فارسی. در وفتار دقّ

دسۀ. آمۀد.    جمله از سطوح مختلف زبۀانی بۀه   (487پ شد،وفته  با درنظرورفتن مجموع  شروطی که

 شۀفاهی مۀورد  در تولیۀدات  برمبنای فرضی  مبتدا مبتداسازی های مختلف  روشروند و میزان  (1پجدول 

ل از سۀم. راسۀ. حۀاوی نۀام     ستون او  دهد. را نشان میآموزی  در سطوح زبانی مختلف فارسیمطالعه 

دهنۀدوان بۀا اسۀتفاده از دسۀتورالعم       ای اس. که براساس ارزیابی تولیدات شفاهی آزمۀون  سطوح زبانی

شۀام   شۀده(   پجمۀالت تحلیۀ   . ستون دوم شده اس.بنیاد سعدی تشخیص داده ارزیابی تولیدات زبانی 

ی یۀا  فۀاعل ضۀمیر  کۀه دارای   ای ت بۀامعنی شده در هر سطح اس.، یعنی جمۀال  جمالت تحلی  تعداد ک ّ

 تحلی  هستند.    و ساختار موضوعی کام  و بنابراین، قاب  وروه اسمی فاعلی

براسۀاس   ق به هر سطح زبانی اس. کهور تعداد جمالت متعلّ نشانل( پجمالت مرحل  او ستون سوم 

فاع  پضۀمیر فۀاعلی یۀا     ها آنیعنی جمالتی که در  ،شود آموزی تولید می ل زبانفرضی  مبتدا در مرحل  او 

وۀر   نمایانپجمالت مرحل  دوم( ویرد. ستون چهارم  وروه اسمی فاعلی( در جایگاه آغازین جمله قرار می

آمۀده  در ابتۀدای جملۀه    هر نۀوعی( پاز  یک افزوده ها آنهر سطح اس. که در  ق بهمتعلّهای  تعداد جمله

 .  اس.

فعلۀی پمفعۀول    یموضوع ها آندهد که در  تعداد جمالتی را نشان میپجمالت مرحل  سوم( ستون رنجم 

ور تعداد جمالتی اس. کۀه براسۀاس    درنهای.، ستون ششم بیان. ورفته اس.م( در آغاز جمله قرار یا متم 

 ها هستند:نیستند. آن جمالت این نییقاب  تبفرضی  مبتدا 

 .شه آدم استرسش بیشتر می( 2

 .میداشته باشساله  یا دویس. صد کیکشوری ما نیستیم که تاریم ( 8

                                                                                                                                  
زبانان ریرامون خود و  جای حروف اضافه در وفتار فارسیهکردن و کاربرد ناب نگارنده خود مخاطب یا شنوندة مواردی از اضافه -1

نظۀر داشۀتم    اینو تو مد ( و ره کفش سخ. رات میجای پبه ره با کفش سخ. رات میاس.؛ مواردی همچون   ها بوده نیز در رسانه

عۀالوه از اینکۀه سۀر و    و  با همون کسایی که باهاشون صحب. کردید، بگید کۀه ... ، شه فردوس غرب به مرکز دورتر میپاضافه(، 

 ها.جا( و مانند اینهپکاربرد نابصداش زیاده ... 
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، از وۀروه خۀارج شۀده و در جایگۀاه     آدمدر وروه اسمی، یعنی  یو رسین، عنصر وابسته (2پدر جمل  

 که هۀردو از ارکۀان اصۀلی جملۀه هسۀتند،      مسندالیه، جای مسند و (8پو در جمل   ورفته اس.مبتدا قرار 

م کدام افزوده، فاع ، مفعۀول و مۀتم   هی  کشوریو  آدمم اس. این اس. که مسلّ آنچه .شده اس.عوض 

 اند. در نقش و جایگاه مبتدا قرار ورفتهتنها  نیستند و

کند، شمار فزایندة جمالت مرحل  دوم اس.، یعنی جمالتۀی   ه میتوج   جلب (1پچیزی که در جدول 

میۀانی بۀه    . این فزایندوی در سطح فۀوق ورفته اس.افزوده پبند یا وروه( در جایگاه مبتدا قرار  ها آنکه در 

 ؛رسۀد  ل مۀی رسد؛ جایی که تعداد جمالت مرحل  دوم به بیش از دوبرابر جمالت مرحل  او  اوج خود می

که تعداد جمالت مرحل  سۀوم در تولیۀدات شۀفاهی سۀطح ریشۀرفته ناوهۀان        شود ه میهمچنین، مشاهد

هۀای   برابۀر بۀا شۀمار جملۀه    کمۀابیش   شدة این سۀطح  های تحلی  که شمار جمله، درحالییابدمیافزایش 

 میانی اس.. شدة سطح ریش از آن، یعنی سطح فوق تحلی 

متمم پم..( در آغۀاز   ،جمله دوق به مرحل  سوم، در جمل  متعلّده  از مجموعکه  شودذکر اس. الزم 

میانی پیۀک جملۀه در هۀر سۀطح( تولیۀد       ها در سطوح میانی و فوق که این جمله ورفته اس.جمله قرار 

ق بۀه سۀطوح   هۀا متعلّۀ   در هش. جمله نیز مفعول پمف.( در آغاز جمله قرار دارد که این جملۀه اند.  شده

 جمله( هستند.میانی پیک جمله( و ریشرفته پهف. 

 های مختلف مبتداسازی برمبنای فرضیة مبتدا در هر سطح زبانی (. روند و میزان روش1)جدول 

 متفرقه جمالت جمالت مرحلة سوم جمالت مرحلة دوم لجمالت مرحلة اوّ شده جمالت تحلیل 

 -- -- 4 41 45 ماتیمقد 

 -- -- 12 55 27 میانی ریش

 -- پمف. م..( 7 41 52 111 میانی

 -- پم..( 1 24 44 148 میانی فوق

 7 پمف.( 2 24 24 142 ریشرفته

. تفاوتی که ایۀن جۀدول بۀا    شود درصدی مشاهده می صورت به (1پالعات جدول ، اطّ(7پجدول  در

 کۀ ّ بۀه  نسۀب.   را ق به هر سۀطح های متعلّ کند تعداد جمله دارد، این اس. که به ما کمک می (1پجدول 

برابۀری تعۀداد جمۀالت مرحلۀ  سۀوم سۀطح        ویژه جهش چهار تۀا رۀنج   بهو  صد  یمورد تحلهای  جمله

بندی، جمالت مرحل  سوم در سۀطوح   عبارت دیگر، درمقام مقایسه و نسب.به؛ بهتر درک کنیم ریشرفته را

 دهند. را به خود اختصاص می (%7پکمتر از بسیار اندکی و سهم درصد  شرفتهیر ریغ
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 های مبتداسازی در هر سطح زبانی (. درصد استفاده از روش5)جدول 

 جمالت متفرقه جمالت مرحلة سومدرصد  جمالت مرحلة دومدرصد  لجمالت مرحلة اوّدرصد  

 1 1 24/11 75/88 ماتیمقد 

 1 1 71/48 88/57 میانی ریش

 1 38/1 76/83 21/78 میانی

 1 54/6 83/75 88/81 میانی فوق

 25/1 12/7 67/25 77/27 ریشرفته

 گیری بحث و نتیجه -4

ص فرضی  مبتدا انجام شۀد، در ایۀن   مشخّطور بهرییری و  که در چارچوب نظری  رردازشحاضر رژوهش 

عنوان شد و برای سهول. خوانۀدن،   (مهدر مقد پتر ررسشی اس. که ریش دووویی به  بخش، در ری راسم

آیا فرضی  مبتدا دربارة یادویری زبۀان فارسۀی صۀادق     شود: راسم داده می ها آندر اینجا تکرار و سپس به 

آمۀوزی رخ   هر یک از مراح  یادویری مبتداسۀازی در کۀدام سۀطح یۀا سۀطوح زبۀانی فارسۀی       و  اس.؟

 دهد؟ می

 ،ماتیی در سۀطح مقۀد   کۀه حتّۀ   میابیۀ  یدرمۀ  (7پ و (1پ . در جۀدول ل و با دقّدر راسم به ررسش او 

در سۀطح  همچنۀین   ؛نۀد ا ( تولید شۀده در آغازجمالتی از مرحل  دوم فرضی  مبتدا پجمالت دارای افزوده 

از مرحل  سوم ایۀن فرضۀیه پجمۀالت دارای مفعۀول یۀا      میانی یک جمله  در سطح فوق و جمله دومیانی 

هۀا و   جملۀه  وونهتعداد اینه توج  در سطح ریشرفته شاهد افزایش قاب  اام  ؛شده اس.تولید  م در آغاز(متم 

ل منفۀی  فۀ. راسۀم ررسۀش او    جمالت این سطح هستیم. رس بایۀد و  به ک ّ ها آنافزایش نسب.  ویژهبه

ماتی تنهۀا جمالتۀی بگویۀد    آموز حداق  در سطح مقد  رود زبان فرضی  مبتدا انتظار میبراساس  اس.، زیرا

رژوهش حاضر، تولیۀد جمالتۀی کۀه    های  که طبق دادهن باشد، درحالیفاع  در جایگاه آغازی ها آنکه در 

شود؛ هرچند نبایۀد فرامۀوش    ویرد، از همین سطح شروع می یک افزوده در ابتدای جمله قرار می ها آندر 

، اام ۀ انۀد،   هایی که در ایۀن سۀطح تولیۀد شۀده     وااه هستند. تنها افزوده صورت بهها تنها  این افزوده کرد که

 پبله( هستند. یسو  چون

؛ لۀه قۀرار دهۀد   فاع  را در ابتدای جمکه ویرد  آموز ریش از هرچیز یاد می اس. که فارسی انتظار  قاب 

در  هۀا را نیۀز   ویۀرد افۀزوده   بیش یاد می و کم ،در همین سطحکه دهد  نشان مینوشتار ریش رو های  ا دادهام 

م را در نقۀش مبتۀدا   تواند مفعۀول یۀا مۀتم     ندرت می جایگاه آغازین جمله بگنجاند و از سطح میانی نیز به

زیۀرا جمۀالت مربۀوط بۀه      ؛این امر اسۀ.  اصلی وقوعنظر نگارنده، سطح ریشرفته زمان به بیاورد؛ هرچند
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دهند پمقایسه کنیۀد بۀا    خود اختصاص میرایینی را بهبسیارردرصد بسیا شرفتهیر ریغمرحل  سوم در سطح 

رۀس در راسۀم بۀه     .(، ردیف دوم، سۀتون دوم (7پدر جدول  بتداسازی افزوده در سطح مقدماتیدرصد م

ماتی و مبتداسازی موضۀوعات کۀانونی   سطح مقد  مبتداسازی فاع  و افزوده درکه  وف.ررسش دوم، باید 

یۀک   هۀا  آندرصد جمالتۀی کۀه مبتۀدای    ، زیرا دهد م( در سطح ریشرفته رخ میپمفعول و متم  یفاعل ریغ

و نسۀب. بۀه    برابر (5/7پ اس.، در سطح ریشرفته نسب. به سطح میانی بیش از یفاعل ریغموضوع کانونی 

 .شده اس. برابر (2پمیانی بیش از  سطح فوق

کشۀور   (71پآمۀوزانی از   فارسۀی  ةجملۀ  تولیدشۀد   (487پآنچه در رژوهش حاضر با بررسی مجموع 

بۀان فارسۀی   جهان و سطوح مختلف زبانی ازنظر ویش.، نشان داد که فرضۀی  مبتۀدا دربۀارة یۀادویری ز    

فاعۀ    هۀا  آند که در نشو هایی تولید می هجملتنها  توان وف. در مرحل  اول کند و نمی تمامی صدق نمی به

تۀوان وفۀ.    رۀس مۀی   ؛یابد یتی که در مراح  و سطوح باالتر ادامه میویرد؛ وضع در جایگاه مبتدا قرار می

 ةشۀد  تۀرین جمۀالت تولیۀد    تۀرین و ابتۀدایی   ای و سۀاده( از سۀاده   کلمۀه  ها پهرچند یک مبتداسازی افزوده

  ی و قابۀ  جۀد   صۀورت  به یفاعل ریغهمچنین مبتداسازی موضوعات کانونی  ؛شود آموزان آغاز می فارسی

 شود. سطح ریشرفته مشاهده نمیه تا ریش از توج 

 منابع
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