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 چكیده

 فهم تیقابل یریگ  اندازه یبرا یتجرب یا  مطالعه حاضر، پژوهش
 از یا  بدره گونۀ و یغرب جانیآذربا از یمهاباد گونۀ نیب متقابل
 در یشناخت  فرازبان و یشناخت  بانز یارهایمطابق مع الم،یا استان

 یها  از آزمون منظور، نیا به. است یریپذ  چندزبانه اصل چارچوب
 عوامل یبررس یبرا و یزبان فهم سنجش یبرا یعملکرد
 آزمون از یو برخورد زبان ینگرش زبان مانند یشناخت  فرازبان
. بود هدفمند یتصادف یریگ  نمونه روش. شد استفاده ینظرسنج

 ،متن ییمثل واژه و بازگو جمله، ترجمۀ سطح چهار در ها  نآزمو
مواد  ترجمۀ ها  یآزمودن. دندیرس ها  یضبط شدند و به سمع آزمودن

. کردند  یم دیدر پاسخنامه ق یگونۀ مقابل را به زبان فارس یداریشن
 ستین متقارن یفهم دو گونۀ موردبررس تیدادند قابل اننش ها  افتهی
 یمهاباد گونۀنسبت به  یا  بدره شورانیگو رشنگ آنکه رغم به و

 باالتر یزبان یها  آزمون در یمهاباد شورانیگو نمرات بود، تر  مثبت
 نو آکسو نگیدلس زی( و ن1976) ماورود مطالعات با جهینت نیا. بود
 یزبان فهم تیقابل و مثبت نگرش انیم بودند یمدع که( 2005)

 نشان ها  افتهی نیهمچن. تداش رتیمغا دارد، وجود مثبت یهمبستگ
عنوان عوامل مؤثر بر  که به یاژگانو صۀیخص ازدهی انیم از داد
 تفاوت است( 2008) همکاران و کورشنر دیتأکمورد  ،فهم تیقابل
 فهم تیقابل زانیم در تر  مهم ینقش یواژگان یشناس      شهیر و ییآوا
 .رنددا یزبان گونۀ دو نیا شورانیگو انیم
 

 ،یبرخورد زبـان  ،ینگرش زبان ،یریپذ  فهم متقابل، چندزبانه :ها کلیدواژه

 .یاجتماع یشناس زبان ،یا  گونۀ بدره ،یگونۀ مهاباد

 

Abstract 

The present reseach is an empirical study to measure 
the level of mutual intelligibility between Mahabadi 
variety spoken in West Azarbayjan and Badrei 
variey spoken in Ilam Province based on linguistic 
and non-linguistic criteria and receptive 
multilingualism approach. To this end, function tests 
were used to measure linguistic understanding and a 
survey test was used to investigate meta-cognitive 
factors such as language attitude and language 
contact. The sampling method was purposive. The 
tests were recorded at four levels of sentence 
translation such as word translation and retelling 
text, and played to the subjects. Subjects wrote the 
meaning or translation of presented auditory items 
in Persian. Findings showed that the intelligibility 
between two varieties was not symmetric and 
although the attitude of Badrei speakers was more 
positive compared to the other variety, the scores of 
Mahabadi speakers in function tests were higher. 
This finding contradicts the result of the previous 
studies conducted by Maurud (1976) and Delsing 
and Akesson (2005) who claimed that there was a 
positive correlation between positive attitude and 
intelligibility. Moreover, the findings showed that 
among the eleven lexical features emphasized by 
Gooskens et al. (2008) as factors affecting 
intelligibility, phonetic distance and lexical 
etymology influence intelligibility more than other 
factors in these varieties. 
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 مقدمه
 به ها  شیگو و ها  زبان 1متقابل فهم تیقابل از سخن که یزمان
 از زبان زیتما موضوع به ناخودآگاه عموم دگاهید د،یآ  یم انیم
. شود  یم جلب آن براساس یزبان یها  یبند  میتقس و شیگو
 آن اعتبار و یکارآمد پژوهشگران از یتعداد که یزبان یاریمع
 را آن و دهند می ارتباط زین یشناخت  نفرازبا عوامل ریتأث به را

 یکاف گرید یها  یبند  میتقس و شیگو از زبان زیتمابرای 
 نییتع برای معتقدند( 3: 1998) 3لیترادگ و 2چمبرز. دانند  ینم

 تواند  ینم متقابل فهم تیقابل ،یزبان یها  گونه یارتباط تیوضع
 درک به فرد لیتما زانیم مانند یعوامل رایز باشد، یکاف یاریمع

 و یزبان یبرخوردها زانیم الت،یتحص زانیم خاص، یزبان گونۀ
 رامونیپ را یمشکالت نیبنابرا کنند،  یم مداخله امر نیا در رهیغ

 قاتیتحق ،اینباوجود. ندا هکرد مطرح اریمع نیا از استفاده
 اریمع فیتعر و توجه مذکور عواملبه  آنکه ضمن تردیجد
 که دهند  یم آن از خبر ،اند کرده قیقتد را متقابل فهم تیقابل

 یها  گونه نیب متقابل فهم تیقابل زانیم یبررس و یریگ  اندازه
 یشناخت  زبان یکاربردها و یعلم یها  روش به مرتبط، یزبان
 یبررس و یریگ  اندازه تیمحور با ها  پژوهش. دارد زین یگرید

 زانیم و یزبان نیب روابط کشف به منجر متقابلْ فهم تیقابل
 مرتبط یِزبان یها  گونه نیب یذات یها  تفاوت و ها  شباهت

 و یزبان رت  قیدق یها  یزیر  برنامه و ها  یریگ  میتصم در ای شود  یم
 .دارند کاربرد رهیغ و چندزبانه یها  برنامه تحت   آموزش،
 قـادر  یزبـان  گونـۀ  دو شورانیگو که یزمان ،یطورکل به
 و واحـدها  ،یقبل آموزش و داومم یزبان برخورد بدون باشند
 ودهنـد    صیتشـخ  را مقابـل  گونـۀ  در موجود یزبان عناصر
 فهـم  تیقابل باشند، مقابل گونۀ گفتار فهمِ از یدرجات یدارا

 دو معتقدند( 3: 2006) 5ژنیبزو  ون و 4گوسکنز. دارند متقابل
 ارتبـاط  یبرقـرار  یبـرا  مرتبط، یزبان یها  گونه با ،شوریگو
ـ گو دو از یکی: دارند انتخاب سه معموالً ودخ انیم یزبان  ۀن
ـ ی سـوم  زبـان  از نند،یگز  یبرم تکلم یبرا را خود یزبان  یعن
 خود یزبان نۀگو به هرکدام ای کنند  یم استفاده یانجیم زبان
ـ قابل موضـوع  که است آخر مورد در. گفت خواهد سخن  تی
 نیا( 1966) 6هاگن. شود  یم مطرح دو آن انیم متقابل فهم
 گونـۀ  از شـوران یگو از هرکـدام  آن در که را ارتباط از وهیش
؛ است خوانده 7یمشارکت ارتباط کنند،  یم استفاده خود یزبان

                                                                                                                
1. mutual intelligibility 
2. Chambers 
3. Trudgill 
4. Gooskens 
5. van Bezoojin   
6. Haugen  
7. Semi Communication 

 مانند یمحققان کند  یم اظهار( 2016) 8سوارته آنچه طبق اما
ــارتیز ــراون ،(2004) 9وئ ــولر ب ــن ،(2007) 10م  و 11جــهیت ت
 الحاصـط ( 2014) 12رنگـا یه و گوسـکنز  و( 2007) وئارتیز
ـ  هاگن آنچه یجا هب را 13«یریپذ    چندزبانه» رینظ یگرید   هب

 و جـه یت  تـن  ،14نیبـا یر یحت. اند  داده حیترج است، برده کار
( 17: 2016 ،16کیــگولوبوو از نقــل بــه ،2012) 15کیورشــ
 شود  یم گفته 18الرا اختصار به کهرا  17وایرسپت نگوایل عبارت

ـ برگز یزبـان  ارتبـاط  نیچنـ  یبرا ـ ز انـد،   دهی  در معتقدنـد  رای
 ،یزبـان  ،یذهنـ  یهـا   تیقابل از یا  مجموعه ارتباط، گونه نیا

 یفرهنگــ نیبــ یهــا  تیــقابل نســبت همــان بــه و یتعــامل
ـ  زبـان  به یزبان یها  کنش به که   یزمان مخاطبان،  گونـۀ  ای

 الرا در. شود  یم فعال خالقانه سپارند،  یم گوش خود منفعل
 یها  تیقابل انیم زیتما که است ارتباط ندیفرا خود بر تمرکز

 (.18: همان) دهد  یم نشان را شنونده و ندهیگو
 زبـان  یسـاز معیار در تنها نه فهم تیقابل زانیم از یآگاه

 اریبسـ  جوامع از یتعداد در دیجد یها  خطدستور رشد در بلکه
 بـه  بنـا  گـر، ید یسـو  از(. 195: 2013 گوسـکنز، ) است دیمف

ـ ا به توجه ،(278: 6201) 19دریاشنا و گوسکنز یادعا  امـر  نی
ــ ــد  یم ــه یمعضــالت حــل در توان ــا  اســتیس موضــوع ک  و ه

 زبان آموزش با ارتباط در ایباشد  مؤثر است یزبان یزیر  برنامه
 معتقدنـد  مـذکور  پژوهشـگران . باشـد  داشـته  مهم ینقش دوم
 از یناشـ  کـه  کننـد   یم کمک یمسائل حل به یمطالعات نیچن

 نکـه یا و اسـت  گونـاگون  یهـا   زبـان  انیم یزبان یبرخوردها
ـ دق دانش کسب و یزبان یها  گونه انیم یها  تفاوت کشف  قی
 یها  گونه نیب مشاجرات تواند  یم شورانیگو فهم سطح دربارۀ
 غیرمعیار رفع کند.ـ  معیار وستاریپ کی دررا  مرتبط

ـ م متقابـل  فهم سنجش  ،یکـرد  زبـان  یهـا   شیگـو  انی
 و مهـم  یهـا   از جنبـه  ،یشیگو  و خرده یشیتنوعات گو رغم به

 یمحققـان . اسـت  نشده پرداخته آن به اصالً که است یضرور
( 7: 2002) 21و مــاتراس 20گیــه(، 1992) پــور  حســن ماننــد

 یها  شیگو از یبعض انیم یمهم یها  تفاوتهمواره به وجود 

                                                                                                                
8. Swarte 
9. Zeevaert 

10. Braunmuller 

11. Ten Thije 
12. Heeringa 

13. receptive multilingualism 

14. Rehbein  
15. Verschik 

16. Golubović 

17. Lingua Receptiva 
18. LaRa 

19. Schneider 

20. Haig  
21. Matras 
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: 2016 ،یبه نقل از ملماس ،2008) 1پُل اند. اشاره کرده یکرد
ـ قابل یکـرد  یهـا   شیگو انیم است معتقد( 89-96  فهـم  تی

 ریتأث تحت که یراتییتغ و ها  تفاوت شک  یب. ندارد وجود متقابل
ـ فیک و تیـ کم بر است آمده دیپد غالب یها  زبان ـ قابل تی  تی
ـ م متقابـل  فهم  ؛هسـتند  رگـذار یتأث یکـرد  یهـا   شیگـو  انی

 کـه  اسـت  نگرفتـه  صـورت  یپژوهشـ  امـروز  به تا باوجوداین
ارتباط  ییکه شناسا را، یکرد یها  شیگو متقابل فهم تیقابل
ـ  ،است بوده زیبرانگ  بحث همواره شان  یگذار    نام و ها  آن نیب  اب

 سنجیده باشد. یتجرب یها  آزمون از استفاده
ـ ا بـودن برانگیز بحـث  لیـ دال از یکی    پـژوهش  نـوع  نی
 یکشورها در ها  آن عیتوز و کردها یپراکندگ شناسانه  شیگو

و  2اپلـر . است یزبان مختلف یها  ستایس اعمال با گوناگون
ــد ــ130-109: 2018) 3کتیبن ــ نی( در اول ــه از  یگزارش ک
 عنـوان  تحـت  یا  نوشـته  در یکـرد  یهـا   گونه یها  یبررس

 یمکـان  عیتوز لیتحل و یزبان تنوعات به یادراک یکردیرو»
ـ دل ،انـد   داده ارائه «یکرد زبان یها  گونه ـ ا یدشـوار  لی  نی

وجـود   ،کردهـا  ییایـ جغراف یاکنـدگ بـر پر  مطالعات را عالوه
و مباحث  نهیزم نیمحققان در ا انیم یجد ینظرها اختالف
 ذکـر  سـت،  یجـار  یکـرد  یهـا   شیگو رامونیکه پ یفراوان
 میترسـ » روش از خـود  مطالعۀ در که محققان نیا. اند  کرده
 انـد،   جسـته  بهره یادراک یشناس  شیدر چارچوب گو 4«نقشه

 دارد، ها  زبان نیا یزبان یایجغراف که یتیاهم رغم به معتقدند
 یو چه ازنظر بررس یشناس  چه از جنبۀ زبان ،قاتیتحق حجم
به  ،2014) نیو اپنگ گیکم است. ه ،ها  آن یمکان عاتیتوز

باورند که زبـان   نی( بر ا112: 2018 ،کتینقل از اپلر و بند
 بـه  یخاصـ  یساز  مفهوم از ریناپذ  کیتفک فۀؤلم کی یکرد
 مطالعـات  در توان  یمعنا که نم نیبه ا ؛است 5«تیکرد» نام

گرفت. عوامل  دهیرا ناد یشناخت عوامل فرازبان ،یکرد زبان
محل مناقشـه   توانند  یم یادیز موارد در زین یشناخت  فرازبان

و  فیتوافق در تعر عدم ،طور خالصه نظر باشند. به و اختالف
 بنـا  یاختشن  روش یچالش ،یکرد زبان یها  گونه یبند  طبقه
 یرو شِیپ ،یاجتماع یخیتار و ینژاد ،یژئوگراف تیوضع به

 حاضـر  پژوهش شد عنوان که یلیدال به. گذارد  یمحققان م
ـ قابل ز،یمتمـا  و مشخصطور  به تااست  آن یپ در  فهـم  تی

 یمهم زبان کـرد  شیمتعلق به دو گو   گونۀ دو در را متقابل

                                                                                                                
1. Paul 
2. Eppler  

3. Benedikt  

4. Draw a map 
5. Kurdishness 

در چـــارچوب اصـــل   ،رانیـــ ( در ایو جنـــوب یانیـــ)م
ــهچ ــذ  ندزبان ــدازه ،یریپ ــگ  ان ــد و  یری ــۀ دو از را آنکن  جنب

(، یزبـان  برخـورد  و)نگـرش   یشناخت  فرازبان و یشناخت  زبان
 یدو گونـۀ زبـان   تیـ شدن موقع تر  روشن یبرا کند. یبررس

 یزبـان  اطالعـات  ارائـۀ  و ها  آن ییایجغراف   فاصله به ،مدنظر
 :میپرداز  یم ها  آن

(، یخیو تـار  ی)سـنت  یشـ یگو یها  یبند    میتقس دگاهید از
 یانیـ م یکـرد  شیگـو  یها  شیرگویز از یکی ،یمهاباد گونۀ

 ییایـ است. مهاباد در حـوزۀ جغراف  6یانیمکر یکرد به موسوم
بـه همـان    واقـع شـده اسـت. باتوجـه     یغرب جانیاستان آذربا

 یجنـوب  یکـرد  شیگـو  لیذ در یا  بدره گونۀ ها،  یبند  میتقس
ـ ا اسـتان  توابع از بدره، شهر در کهاست   سـخن  آن بـه  الم،ی

. اسـت  لومتریک 800 بدره و مهاباد ییایجغراف فاصلۀ. ندیگو  یم
 ،در بدره ژهیو به یا  تنوعات لهجه یپس از بررس ،پژوهشگران

 بـرای  یموردبررسـ دو گونـۀ   یزبـان  یها  صورت نیتر  جیاز را
کـه از   1شـکل  اسـتفاده کردنـد. در    یزبان یها  ساخت آزمون

 فاصــلۀ تـوان   یمـ  اســت، شـده  گرفتـه ( 16: 2013) 7نیاپنگـ 
حـوزۀ   یعنیموردمطالعۀ دو شهر مذکور  یها  استان ییایجغراف
 یانیـ م یکـرد  شیگو لیکه ذ یانیمکر شیرگویز ییایجغراف

دو شـهر   نید. محل اکررا مالحظه  یجنوب یکرد زیاست و ن
 نقشه مشخص شده است. یبه رنگ سبز بر رو

ـ ا یطـورکل  به ـ یتحل یفیتوصـ  پـژوهش  نی  یبـر مبنـا   یل
 و پرسشـنامه  یشـ یمایپ وۀیش دو به که است یتجرب یها  داده

ـ عنا بـا  اسـت  آن برشده و  یآور  جمع آزمون یبرگزار  بـه  تی
 از حاصــل یهــا  افتــهی و گونـه  دو انیــم یزبــان یهــا  تفـاوت 
 پاسخ دهد: ریز یها  به پرسش ها  آزمون

ـ  یزبـان  فهم تیقابل .1  و یا  بـدره  یزبـان  گونـۀ  دو نیب
در سـطوح مختلـف    یانیم و یجنوب یکرد ،یمهاباد

 نامتقارن( است؟ ایچقدر و چگونه )متقارن 
 و یزبـان  نگـرش  ماننـد  یشناخت  فرازبان عوامل ریتأث .2

 ست؟یچ یزبان فهم تیقابل بر یزبان برخورد
 بـه  یمهاباد گونۀ بودن کینزد لیدل به بود نیا بر فرض

 نوشـتار  تر  جیرا انزب و عراق یکرد حکومت در یرسم شیگو
از  یا  بـدره  شـوران یگو ،یکـرد  یهـا   رسانه و رانیا در یکرد
 برخوردار باشند. ینسبت به گونۀ مهاباد یشتریفهم ب تیقابل

                                                                                                                
کردی مکریانی در منطقۀ تاریخی مکریان، که امروزه بخش بسیاری از  .6

یکی از شود. کردی مکریانی   آن در استان آذربایجان غربی است، تکلم می
 های اصلی کردی میانی است.  زیرگویش

7 . Öpengin 
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 (2013، نیاپنگ) یکرد یزبان یها  گونه .1 شکل

 

 پژوهش نۀیشیپ

( 52: 1987 ،3کاسـاد  از نقـل  بـه  ،1951) 2سیهر و 1نیووگل
 یبـرا  را روش چهـار  که بودند یپژوهشگران نینخست   ازجمله
ـ ییتغ جادیا برای یزبان یها داده یگردآور  از اسـتفاده  در یرات

 روش دو روش، چهـار  نیا از. دادند شنهادیپ متقابل فهم اریمع
ـ ارز به مربوط ـ . بـود  شـوران یگو فهـم  یابی  سیهـر  و نیووگل
 5نامتقـارن  فهم و 4(متقارن) هیدوسو فهم موضوع به نیهمچن
ـ  یزبان برخورد اثر در که 6مجاور فهم انیم و ندکرد هاشار  نیب
 شـدند  قائـل  تفـاوت  متقابل فهم و دشو  یم حاصل شورانیگو
 شورانیگو آنکه لیدل به س،یهر و نیووگل یها  روش(. همان)

 پاسـخ  شـده  طـرح  االتؤسـ  به پژوهشگر زبان به بودند ناچار
 د،نـ کن ترجمـه  یموردبررسـ  شیگـو  به را یادب یمتن ای دهند

 مهـارت  زانیم ردیبگ اندازه را یزبان فهم تیقابل آنکه از شیب
. سـنجید  مـی  را سوم زبان به آنان تسلط ای ترجمه کار در آنان
9کرسونیه و 8ترنر ،7کرسونیه

 کـه  یدومـ  روش از( 1952) 

                                                                                                                
1. Voegelin 

2. Harris 

3. Casad  
4. reciprocal 

5. non- reciprocal 

6. neighbor intelligibility 
7. Hickerson, H 

 کردنـد  استفاده بودند، داده شنهادیپ( 1951) سیهر و نیووگل
 آن از اسـتفاده  بـا  را 10روکـوا یا شیگـو  هفـت  انیم ارتباط و

ـ پ یهـا   پـژوهش  و آنـان  پژوهش. سنجیدند  ،(1952) 11رسی
 تـا  گـر ید پژوهشـگران  و( 1957) 13گزیب و( 1954) 12اومستد
 باعـث  رفتنـد،   یم شیپ راستا نیهم در که هفتاد، دهۀ از قبل
 تیقابل یها  آزمون( 9591) 14ولف ازجمله یادیز منتقدان شد
 15کراوفـورد  ،بـاوجوداین  .بخواننـد  اعتبـار   کـم  را متقابـل  فهم

ـ مع گذاشـتن  کنار یجا به بود معتقد( 1967) ـ قابل اری  فهـم  تی
 یبـرا  یشاخصـ  عنوان به را فهم تیقابل یها  داده باید متقابل،
ـ ا. دکـر  ریتفسـ  ارتباطـات  از یا  شبکه در ها  شیگو توسعۀ  نی

 شـنهاد یپ نـه یزم نیا در که ییها  روش و ها  چارچوب و دگاهید
 در( 2004) رنگـا یه. کـرد  باز تر  قیدق مطالعات یبرا را راه شد

ـ گ  انـدازه  یچگونگ لیتفص به خود رسالۀ  یـی آوا فواصـل  یری
ـ  را، ها  شیگو انیم ـ و هب ـ مع از اسـتفاده  بـا  ژهی  16نیلونشـتا  اری

                                                      
8. Turner 

9. Hickerson, N 
10. Iroquois 

11. Pierce 

12. Olmsted 
13. Biggs 

14. Wolff 

15. Crawford 
16. Leveneshtain 
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استفاده  آنۀ ذکرشد یها  روشاز پژوهشگران  که کرد یبررس
ـ بزو  ون. اند کرده  یبررسـ  بـه ( 21-1: 2005) گوسـکنز  و ژنی
 1کنـز یافر و یهلنـد  ،یغرب یآلمان یها  زبان انیم فهم تیقابل

 شـان   یزبان فهم تیقابل ها  یهلند که گرفتند جهینت و پرداختند
ـ دل و( نامتقـارن  فهـم ) اسـت  شـتر یب کنزهایافر از  در را آن لی

 ییسـو  از و دانسـتند  هـا   شـه یر  رهمیـ غ و ها  شهیر  هم با ارتباط
ـ قابل بـا  یزبـان  نگرش رابطۀ که بردند یپ گرید  بـه  فهـم،  تی

 .است فیضع ،یزبان فاصلۀ لیتحل برای یفرازبان یعامل عنوان
ــائوجو 2چ

ــو  ون و  ــطح در( 732-709: 9200) 3نیه  س
 جـه ینت و کردنـد  یبررسـ  را ینـ یچ یها  شیگو منفرد واژگان
ــد ــون دو گرفتن ــرد آزم ــون و یعملک ــرْ آزم ــتگ نظ  یهمبس

ـ یع یارهایمع و یذهن یارهایمع ـ  را ین ـ  یبخـو  هب ـ یب  شیپ  ین
 یبررسـ  در( 2008) نیبـزوژ   ون و گوسکنز ،4کورشنر. کنند  یم

ـ م فهم تیقابل ـ ا بـه  یناویاسـکاند  یهـا   زبـان  انی  جـه ینت نی
ـ ز حجـم  وجـود  کـه  نسبت همان به دندیرس  واژگـان  از یادی
 یـی آوا یها  تفاوت است، داده شیافزا را فهم تیقابل شهیر هم
 یاصـل  مسـبب  ،یمـوارد  رد اند،  شده آن دچار واژگان نیا که

 معتقـد ( 2012) گوسکنز و 5شوپرت. است فهم تیقابل کاهش
 ،یشـدگ   یشـوم یخ ،تکیـه  ماننـد  یعـوامل  کـه  یدرصورت بودند

ــگ ــیز و آهن ــول ،یروبم ــه و واژه ط ــورکل ب ــدها یط  یواح
 زبان دو انیم ها  واژه فهم تیقابل بر ،شوند کنترل ،یریزبرزنج
ـ  یبررسـ  در و شـد  خواهـد  افـزوده  یدانمارک و یسوئد  ریثأت
ـ ا بـه  سـواد،  و یزبـان  نگـرش  ،یزبان برخورد مانند یعوامل  نی

 کودکـان  ،سـال  بـزرگ  شورانیگو برخالف که دندیرس جهینت
 زبـان  ییرمزگشـا  در یکمتر مشکالت یدبستان  شیپ یسوئد
ـ م فهـم  تیقابل. کنند  یم عمل متفاوت و دارند هیهمسا  دو انی
 یمشـترک  خیتـار  کـه  ینزبا دو ،یشمال و یجنوب یزیفر زبان
 نیب فهم و کردند یبررس( 2013) 6لتونیه و سوارته را ،دارند

 در هـا   آن ازنظـر  کـه  تعیین کردند درصد 38 تا را ها  زبان نیا
 نییپـا  مـرتبط  یهـا   زبان جفت گرید در فهم تیقابل با سهیمقا

 گرفتند جهینت و کند  یم تیکفا یا  هیپا مکالمات یبرا اما است
 هـم  از ییایـ جغراف ازنظـر  که بسَنَ هم یها  زبان یبررس یبرا

 زبــان بــا دیشــد یزبــان برخــورد تحــت و انــد گرفتــه فاصــله
ـ  تواند  ینم کیژنت نسبت ،اند تیاکثر ـ یب  شیپ  یخـوب  کننـدۀ  ین

                                                                                                                
1. Afrikans 

2. Tang, Chaoju  
3. Vincent J. van Heuven 

4. Kürschner 

5. Schüppert  
6. Hilton 

 از را هـا   زبان نیا در گرفته صورت تحوالت است الزم و باشد
 .کرد یبررس یکدیگر از ها  آن ییجدا شروع زمان

ـ نظ یاجتمـاع  عوامل ریتأث به( 2013) لتونیه و گوسکنز  ری
 یهـا   زبـان  یزبـان  فهم تیقابل بر یزبان نگرش و یزبان برخورد
ــرتبط ــکاند م ــد یناویاس ــکنز و پرداختن ــبزو  ون و گوس  و ژنی

 موجـب  یا  گونـه  واج تناوبات که دادند نشان( 2015) نیهوو ون
ـ قابل در تفاوت جادیا  و ینآلمـا  زبـان  دو انیـ م یزبـان  فهـم  تی

 و متفـاوت    شهیر هم کلمات ییباال زانیم به که شود  یم یهلند
ـ ( ن47 -54: 2017) 7. فلکادارند ییازلحاظ آوا بـا اسـتفاده از    زی

 در متقابـل،  فهـم  بـر  را یفرازبان عوامل ،ینظرسنج یها  آزمون
د. کـر  یبررس ییایوپیات 9یگنایتگر ۀو گون 8یامهر یها  شیگو
و  شـوران ینگـرش گو  انیم یمعناداررابطۀ  زیپژوهش ن نیدر ا
 یامهـر  شورانیگو ییآشنا و نشد افتی ها  آن یفهم زبان تیقابل
( یشاوندی)خو ینسب ارتباط به یادیز حد تا گنایتگر یها  گونه با
عوامل  ریثأت نۀیزم در. گردد  یبرم گنایتگر گونۀ دو و یامهر نیب

 گـر ید همم یها  پژوهش ،یزبان برخورد و نگرش مانند یفرازبان
و پژوهش  ی( محقق سوئد1976) 10ماورود کار از بودند عبارت
 ،به نقل از شـوپرت و گوسـکنز   ،2005) 12و اکسون 11نگیدلس

ـ (. ماورود بـه ا 2012و  2011 ،2010  دوکـه   دیرسـ  جـه ینت نی
 یهـا  زبـان  بـا  یزبان برخورد فقدان و یزبان نگرش نام به عامل
سـه   شـوران یگو انیفهم م تینامتقارن بودن قابل لیدل هیهمسا

 جهینت نیبه ا زیو اکسون ن نگیاو بودند و دلس یزبان موردبررس
ـ دل بـه  هـا   یدانمـارک که  دندیرس ـ د داشـتن  لی  بـه  تـر   مثبـت  دی

بفهمنـد.   شـتر یرا ب هـا   تـا زبـان آن   کننـد  یتالش مـ  ها یسوئد
 .کردند دیتردآن  دربارۀکه بعدها محققان  یجینتا

 و یعملکـرد  آزمـون  دواز  ذکرشده قاتیتحق شتریب در
 کـه  رگـذار یثأت عوامـل  و شـده اسـت   استفاده نظر سنجشِ
 حـذف  شـود   یمـ  هـا   آزمـون  جینتا اعتبار آمدن نییپا موجب
ـ  آموزش عوامل نیا. ازجمله اند  شده ـ  یقبل  یهـا   صـورت  ای

 حاضـر  پـژوهش  در لیدل نیهم به. ندا یزبان برخورد مختلف
ـ  مقابـل  گونۀ با باال یزبان برخورد درجۀ با شورانیگو زین  ای

 حـذف  آزمـون  از انـد  دیده آموزش به آن زبان که یدرصورت
 و یواژگــان تفــاوت هــا  پــژوهش تمــام در بــاًی. تقرانــد  شــده
ـ قابل نیـی تع در مهـم  یزبـان  عواملعنوان  به یشناخت  واج  تی

                                                                                                                
7. Feleke  

8. Amharic  
9. Tigrigna 

10. Maurud 

11. Delsing 
12. Akesson 
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ــمرده شــورانیگو فهــم ــهیا و شــده برش ــقابل نک ــم تی  فه
 سـنجش لـذا   ؛رنـد یگ  یم قرار زین یفرازبان عوامل ریتأث تحت
 متنوع یها  روش از استفاده و یرزبانیغ و یزبان عوامل هردو
 دیـ جد قـات یمشـترک تحق  ۀنقطـ  ،یعملکرد یها  آزمون در

 چشم به قاتیتحق نیا شتریب در که یمشکالت از یکیاست. 
 یجـوامع  درمـورد  هـا   روش و فیتعـار  پوشش عدم خورد  یم

 بـه  ای است ینزبا گوناگون یها  استیس ریتأث تحت که است
 عوامـل  ،یزبـان  یرسـم  تیـ موقع از نبـودن  برخـوردار  لیدل

 ریتأث تحت را یزبان عوامل یشتریب زانیم به یشناخت  فرازبان
 یبررسـ  عنـوان  بـا  یپژوهشـ . تا به امروز، اند  داده قرار خود
 شـناخت  حد در ای یکرد یها  شیگو در متقابل فهم تیقابل
 یهـا   ورد زبـان درمـ  حاضر پژوهش محققان یجوو جست و
 صورت نگرفته است. یرانیا

 ینظر مالحظات
ـ ا در ینظـر  مالحظات بخش ـ بـه دو ز  ،پـژوهش  نی  ربخشی

 :شود  یم میتقس یشناخت  فرازبان عوامل و یشناخت  عوامل زبان

 یشناخت  زبان عوامل .1
 یهـا   گونـه  تفاوت ای شباهت نییتع است معتقد( 2009) چائوجو

ـ  مختلف یابزارها با یزبان ـ گ  انـدازه  در مسـئله  کی  فاصـلۀ  یری
 از بلکـه  بعـد  کی درتنها  نه زبان کی یها  گونه رایز است یزبان

 در واژگـان،  سـطح  در: دارنـد  تفـاوت  گریکـد ی بـا  اریبس جهات
 کـه  یکاربردشناس و نحو واژه،  ساخت ،  یشناس  واج ،ییآوا ساختار

 یترهـا پارام به یزبان یها  گونه ،  یزبان سطوح نیا ازهرکدام  در
 یزبـان  فاصلۀ یریگ  اندازه ن،یبنابرا ؛شوند  یم میتقس زین یمختلف

ـ  یزبـان  ۀفاصل دئال،یا حالت در. است یبعد  چند ۀمسئل کی  نیب
 اسیمق کی در عدد کیصورت  به بتوان دیبا را یزبان یها  گونه
ـ ب یبعد تک بـا   گـر ید ی(. از سـو 2: 2009 ،)چـائوجو  دکـر  انی
 ،مختلـف  سـطوح  در ها  گونه انیم بردن به شباهت و تفاوت یپ

ـ قابل. شـود   یمـ  ینیب  شیپ قابل زین ها  فهم متقابل آن تیقابل  تی
 یخـانوادگ  ای یبحث بر سر روابط نسب یبرا ،اغلب ،متقابل فهم

 زبـان  دو هرچـه . شـود  مـی  اسـتفاده  یزبـان  یها  گونه جفت نیب
 یا  رابطـه  وجـود  احتمـال  باشند، داشته هم به یشتریب شباهت

 و شـود   یمـ  شـتر یب ها  آن انیم یشاوندیخو رابطۀ مانند کینزد
عنــوان  بــه ،اغلــبهــم  بــه کیــنزد اریبســ یزبــان یهــا  گونــه
 (.30: 2009 ،)چائوجو شوند  یم خوانده زبان کی یها  شیگو

 فیبهتر باشد مفهوم فهم متقابل در ارتباط با تعار دیشا
ــب تــر  بــه آن روشــن کیــنزد ( 1992) 1تیاســم: گــردد انی

                                                                                                                
1. Smith   

 فیتوصـ  یبـرا  2«تیاسم چارچوب» عنوانتحت  یرچوبچا
 نیّمعـ  یسـ یانگل مختلف یها  با ارجاع به گونه ،فهم تیقابل

 از کننـدگان   شـرکت  درک یبـرا  چـارچوب  نیا. است کرده
ـ . شـود   یمـ  قائل سطح سه یگفتار یدادهایرو  سـطح  یاول
 عناصـر  و کلمـات  قیـ دق صیتشخ به که است فهم تیقابل
 یبعد سطح. گردد  یبرم نوشتار در ای یشفاه گفتار در یزبان
کلمـات در   ییاست که وابسته به فهـم معنـا   3درک تیقابل

ــوم قابل  ــار اســت و ســطح س ــگفت ــه  4ریتفســ تی اســت ک
 هـدف  و قصد صیتشخ به و است درک سطح نیتر  دهیچیپ

ـ پ یها  داده یورا ـ )گولوبوو شـود   یمـ  منجـر  یزبـان  امی  ک،ی
( 1992) تیاسم یبند  قالب درمورد کیگولوبوو(. 15: 2016
 یستن یمرزبند ذکرشده قابل سطوح یگاه که دهد  یم تذکر

؛ شود  یدرک توأم م تیفهم با قابل تیقابل یادیو در موارد ز
 هاگن یِریپذ  چندزبانه مفهوم دارد تیاهم نجایا در آنچه اما

 ی( اسـت کـه و  2014 رنگـا، یو ه نزینقل از گوسک ،1966)
 نظـر  طبـق . کند  یم ادیاز آن  یتحت عنوان ارتباط مشارکت

 تحـت  که کند  یاشاره م وضعیتیبه  یارتباط مشارکت ،هاگن
 زبـان  و کننـد   یمـ  استفاده خود یبوم زبان از مخاطبان آن،

 برخورد ای باشند دهید آموزش قبالَ آنکه بدون زین را مخاطب
 یینوبـۀ خـود رمزگشـا    بـه  ،باشـد  موجـود  هـا   آن نیب یزبان
ـ تأک آن بر پژوهش نیا آنچه. کنند  یم ـ گ  انـدازه  دارد دی  یری

 یاصل هدف. درواقع است چارچوب نیا در یزبان فهم تیقابل
 یجنـوب  یها  موجود در گونه 5یذات فهم تیقابل زانیم نییتع
 6یاکتسـاب  فهـم  مقابـل  در یکرد یزبان منظومۀ در یانیم و

ـ آ یگونه که از نـام آن برمـ   همان یاست. فهم اکتساب  بـه  دی
 یزبـان  برخورد ای آموزش راه از که دارد داللت یفهم تیقابل

 و ها  زبان نیب است ممکن یریپذ  چندزبانه در. شود  یم کسب
 نیا که باشد داشته وجود زین یزبان مستمر برخورد ها  شیگو
ـ  یطـورکل  به رایز ،کند  ینم صدق حاضر پژوهش در امر  نیب

 سال دچن در. ندارد وجود یزبان برخورد ،یدو گونۀ موردبررس
 ینـوع  انـد،   افتهی یا  گسترده رشد یمجاز یفضاها که ریاخ

ـ ن یکرد یها  گونه مختلف شورانیگو انیم یزبان برخورد  زی
 به آن یچگونگ ای یرگذاریتأث زانیم که است آمدهبه وجود 

 دو شورانیگو جامعۀ کل به میتعم تیقابل و رددانیاز  یبررس
 .ندارد را پژوهش نیا در یموردبررس گونۀ

                                                                                                                
2. Smith Framework 
3. comprehensibility 

4. interpretability 

5. inherent intelligibility 
6. acquired intelligibility 
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 در میبتــوان آنکــه یبــرا (39: 2009) گفتــۀ چــائوجو بــه
ـ م انـدازه  چـه  تـا  کـه  کنیم ینیب شیپ یموارد  و هـا   زبـان  انی
 فاصـلۀ  است الزم است، برقرار یزبان فهم مرتبط یها  شیگو
 نیب تفاوت ای فاصله است معتقد او. دیده شوسنج ها  آن 1یزبان
 یچگـونگ . دیآ  یپارامتر به حساب م کی شیدو گو ای   زبان دو

 هم مقابل در یزبان یها  گونه تفاوت متنوع ابعاد کردن برآورد
ـ   یکه ما نم یمعن نیبه ا ،ستین روشن  تنـاظرات  کـدام  میدان
ـ  بـه  اما دارند؛ یشتریب ای کمتر تیاهم یساختار  سـه یمقا یکل
 یزبـان  ارتبـاط  نیـی تع در یسـاختار  یهـا   تفاوت و ها  شباهت
 و ینحـو  سـاختار  ،ها شهیر هم وقوع ،یواج تناظرات براساس
 معنـادار  باتیترک یهجابند و یسیآوانو انیم نیلونشتا تفاوت

( 2016) کیلوبوووگ آنچه طبق .است ریپذ  امکان یادیز حد تا
 داده ارائـه ( 2004) رنگـا یه از گـرفتن  الهـام  با خود رسالۀ در

ـ ن و یـی آوا فاصـلۀ  بـه  بـردن  یپ یبرا است  ،دسـتورخطی  زی
 باشـند،  خطدسـتور  یدارا یموردبررس یها  گونه که یدرصورت

ـ نظ یمحاسـبات  یهـا   وهیش از توان  یم  نیلونشـتا  تمیالگـور  ری
ـ  ینحـو  فاصلۀ به بردن یپ یبرا ،باوجوداین. کرد استفاده  نیب

 اتخـاذ  یمتفـاوت  یکردهـا یرو مـرتبط،  یهـا   زبان و ها  شیگو
 پـس  ها  روش نیا از یکی به ،یبعد یها  بخش در که شود  یم
 .کرد میخواه اشاره نیلونشتا اریمع فیتوص و حیضتو از

 یارهایمع( 89: 2008) ژنیبزو  ونو  گوسکنز و کورشنر
 یبـرا  هـا   شیگـو  انیم ۀفاصل سنجش برای را یا  گانه  ازدهی
 ها  اریمع نیا. اند  کرده ذکر ها  آن انیم فهم تیقابل ینیب  شیپ
 ازاند  ارتعب که هستند ها  داده لیتحل یبرا مهم یواحدها از

 سـه، ینو و واج تفـاوت  دسـتورخطی  تفـاوت  گفتـار،  سرعت
بـا   آوا  هـم کلمـات   ری)تـأث  ماننـد  یمـوارد  در واژگان تفاوت
ناشناس در واژه، طـول واژه،   یمتفاوت(، وجود آواها یمعنا

 .کلمـه  بسـامد  شـه، یر هم کلمات یها  بخشتفاوت در تعداد 
 هـا   ینمـارک دا در گفتـار  سرعت که کردند کشف ها  آن الًمث

 یکی تواند  یم یژگیو نیا و است شتریب ها  یسوئد به نسبت
ـ قابل دهنـدۀ   کاهش عوامل از  یسـوئد  شـوران یگو فهـم  تی

ـ ن و باشـد  یدانمـارک  زبـان  به نسبت ـ  زی  کلمـات  بردنـد  یپ
 از وتر  کوتاه کلمات تاترند  فهم قابل شنونده یبرا تر  یطوالن

واژه، بـه علـت دارا    تر از بزرگ یزبان یساختارها. لیقب نیا
 2«یتیمـوقع  یافزونگـ » و بافـت  یدارا ییبودن عناصر معنا

 ریسا از استفاده ای متون ای جمله در شتریب حاتیتوض وجود)
ـ قابل سبب( کند  یم کمک شتریب فهم به که ابزارها  هـم ف تی

                                                                                                                
1. linguistic distance 
2. situated redundancy  

  (.90 ،)همان شوند  یم یشتریب
 

 و نیلونشاتا  تمی)الگاور  یزباان  فواصال  سنجش( الف

 در جمالت( ها  واژه ییجا ابهج زانیم

 مـواد  در یزبـان  گونـۀ  دو نیب ییآوا یها  تفاوت سنجش یبرا
( و 2004) رنگـا یطبق آنچـه در ه  نیاز فرمول لونشتا ،آزمون

 استفاده شد: ریز صورت به ،مذکور آمده است قاتیتحق ریسا
 و رنگـا یه و گوسـکنز  از نقـل  ،1995) 3کسـلر  بار نینخست

 در یشـ یگو یها  فاصله یریگ  اندازه یراب( 13: 2008 ،4نگیریب
 سنجش یبرا و شد گرفته کاره ب یاسکاتلند یبوم یها  شیگو

 از اسـتفاده  بـا . رود  یمـ  کاره ب متناظر کلمات تلفظ انیم فاصله
ماننـد واژۀ   5شهیر هم  مهین یها  واژه فاصلۀ توان  یم روش نیهم

žena زن( در اسلون(و  ییایżona  در لهسـتان )ـ را ن ی)همسر  زی
 (.69: 2016 ک،یآورد )گولوبوو به دست
 ،یزبان یها  گونه جفت در شهیر هم واژگان جفت انیم در
 از یـی آوا رۀیزنج هر در ینیگزیجا حذف، درج، مانند یاتیعمل

 یبـرا  و شـود  مـی   گرفتـه  نظـر  در را متنـاظر  یها  واژه جفت
ـ  لیتبـد  یبـرا  اتیـ عمل از یناشـ  یها  تفاوت از هرکدام  کی

ـ  ،گرید یا  رهیزنج به ییآوا ۀریزنج واحـد اخـتالف تعلـق     کی
ـ  یواحـدها  جمـع  سـپس . ردیگ  یم  کـل  بـر  را آمـده  دسـت  هب

 زانیـ م حاصـل  جـۀ ینت کننـد و  مـی  میتقس ییآوا یها  گردش
 نشـان  را یزبـان  گونـۀ  دو در شـه یر هـم  واژۀ دو ییآوا تفاوت

 نمـرۀ  واکـه،  بـا  واکـه  ینیجانش به محققان از یبعض. دهد  یم
ـ تفک یهـا   نشانه» سطح در تفاوت یبرا و (0.5)  6«کننـده   کی

فاصـلۀ   هـا   آن ازنظر. کنند  یمنظور م 0.3 ۀنمر (ȗبه  ü )مثالً
ـ . در اسـت ین ادیز dو  pاندازۀ  به âو  a انیم ییآوا مـورد   نی

و  رنگای)ر. ک: گوسکنز، ه کنند  یعمل م یاریپژوهشگران اخت
 (.2004 رنگا،ی؛ ه2016 ک،ی؛ گولوبوو2008 نگیریب

 wištirو  šutir ریشـۀ  هـم  ۀواژ دو یـی آوا اختالف مثالً
 است. 42/0 ن،یلونشتا تمیالگور)شتر(، طبق 

 

 نیبا استفاده از فرمول لونشتا ییتفاوت آوا ۀمحاسب .1 جدول

 7 6 5 4 3 2 1 تراز

 w i š 1 t i r یمهاباد

 š u t i r 1 1 یا  بدره

 1 1 جمع
 

1 
   

                                                                                                                
3. Kessler  

4. Beijring  

5. partial cognate  
6. diacritics 
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ـ تغ نقطـۀ  3 شود  یم مشاهده که گونه همان ـ م ریی  دو انی
 تفـاوت  و شـود  مـی  میتقسـ  7بر  3 پس دارد وجود فوق واژۀ
ـ آ  یمـ  دسته ب نیلونشتا اریمع برحسب( 42/0) ییآوا ـ . ادی  نی
و  رنگـا یفهم مطابق با روش گوسکنز، ه تیآزمودن قابل وهیش
 ( است.2008) نگیریب

 و مـرتبط  یهـا   زبان انیم ینحو فواصل یریگ  اندازه یبرا
( دو 284: 2018و همکـاران )  رنگـا یه ،زبـان  کیـ  یها  شیگو

 روش از نــدا تعبــار روش دو نیــا. انــد  ارائــه داده دیــروش جد
 روش. 2«واضـافه  حـذف  زانیـ م»و روش  1«ییجا  جابه زانیم»

 یمنظـور بررسـ   بـه  حاضر پژوهش در را همکاران و رنگایه اول
ـ  هـا   شـده در آزمـون   کارگرفتـه  هجمالت ب یفاصلۀ نحو کـار  ه ب

 تمیرابطه را با اقتباس از الگـور  نی. پژوهشگران مذکور امیگرفت
ـ   انیـ م ییکشف فواصل آوا برایکه  نیلونشتا کـار  ه واژگـان ب

 نیلونشـتا  محاسـبۀ  در کـه  گونه همان رایز اند  ارائه داده رود  یم
ـ ا با ردیگ  یم صورت یترازبند کی است مرسوم  کـه  تفـاوت  نی
 جمـالت . اسـت  جملـه  ینحـو  لۀفاصـ  نییتع در موردنظر واحد

هم  ریز و یترازبند یموردبررس یها  شیگو ای ها  زبان از متناظر
 و شـه یر  هـم  از اعـم هـم   بـا  متنـاظر  کلمـات  شوند؛  ینوشته م

ـ تطب و جفت شه،یر  ناهم  تیـ موقع سـپس  و شـوند   یمـ  داده قی
 نسبت باشند، شده جا هجاب ها  گونه از یکی در احتماالً که یکلمات
ـ  هـر  یبـرا  1 رقـم  و دهیسنج مقابل گونۀ محل به  ییجـا  هجاب

 1 واحد زین شده اضافه ای شده حذف کلمات یبرا. شود  یم منظور
ـ  از یا  واژه ینیجانش یبرا تیدرنها و گیرد می تعلق  مقولـۀ  کی
. ردیـ گ  یمـ  تعلـق  5/0 نمره گر،ید یا  مقوله از یا  واژه با یواژگان

 زانیـ م کره،یپ کلِ در شده یآور  جمع اعداد نیا مجموع نیانگیم
 دو در الًمـث . کنـد  یمـ  نییتع را شیگو ای زبان دو ینحو فاصلۀ
 معـادل  از جلـوتر  گـاه یجا دو به یهلند در worden ریز جملۀ
 تعـداد . اسـت  نمـوده  حرکت است warden که یآلمان در خود
 دهنـدۀ  لیتشـک  یهـا   واژه کـل  بر میتقس است 2 که ها  تیموقع
ـ نظ هـم  جملـۀ  دو کلمـات  تعـداد  که یرت. درصوشود  یم جمله  ری
. دشـو  یمـ  میتقسـ  رهیزنج نیتر  یطوالن بر رقم نیا نباشند برابر
 یهـا   گونـه  مختلـف  یهـا   جمله از یشمار ینحو تفاوت یوقت

 هـا   تفـاوت  از ینیانگیـ م شوند،  یم محاسبه گونه نیا یموردبررس
 .است ها  گونه آن ینحو یساختارها در تفاوت

Dutch text: Wanneer geen hulp gegeven kan 

worden … 

German reader: Wenn keine Hilfe gegeben 

werden kann ... 

                                                                                                                
1. movement measure 
2. indel (insertion/deletion) measure  

 درمـورد  یزبـان  عوامـل  عنـوان  بـه  بـاال  در آنچه بر عالوه
 یشـناخت   واج و ینحو یها  تفاوت مانند زبان یذات یها  یژگیو
 زیــن یفرازبــان ایــ یزبــانریعوامــل غ ،شــد برشــمرده رهیــغ و
 باشـند  داشـته  ریثأت شورانیگو یزبان فهم تیقابل بر وانندت  یم

و برخـورد   3یزبـان  نگرش مانند مهم عامل دو به نجایا در که
 .شود  یاشاره م 4یزبان

 یشناخت  فرازبان عوامل .2
 یزبان نگرش( الف

 ،یمظفـر  و یمدرسـ  از نقـل  بـه  ،116: 2007) 5گرت نظر به
ـ عقا) یتشـناخ  مولفـۀ  سـه  یبرمبنـا  نگرش ،(24: 1397  و دی

( یزبان یها  گونه کاربرد) یرفتار و( یابیارز) یریتأث ،(ها  شهیکل
 نقل به ،1991) توماس که گونه همان درواقع و است شده بنا
ـ  یچندبعد یمفهوم از نگرش است معتقد( همان از  وجـود ه ب
 کـه  است یرفتار و یعاطف ،یشناخت عناصر شامل که دیآ  یم
 یداور از نقــل بــه ،2001) 6اوکــز. ددارنــ یهمبســتگ هــم بــا

 یرفتـار  ای یشناخت ،یاحساس شاخص هر( 6: 1386 ،یاردکان
 را هـا   آن شـوران یگو و زبـان  مختلف یها  گونه به واکنش در

ـ قابل بـر  که یپژوهشگران از یتعداد. نامد  یم یزبان نگرش  تی
ـ نزد مـرتبط  یها  زبان ای زبان کی یها  گونه متقابل فهم  کی
 رگـذار یتأث یعـامل  عنـوان  بـه  را یزبان گرشن اند  کرده قیتحق
: 2010گوسکنز، و شوپرت از نقل به ،1959) ولف. شمارند  یبرم
 نگـرش  ماننـد  یرزبـان یغ عامـل  سـه  از خود قیتحق در( 194
 ریتأث شورانیگو متقابل فهم بر که سواد و یقبل برخورد ،یزبان
ـ قبا شـوران یگو بـر  مطالعه از پس او. برد  یم نام گذارند  یم  لی
 رفتـار  بـروز  موجـب  یمنفـ  نگـرش  که شد متوجه یا  هیجرین

 آنچـه  ییرمزگشـا  یبـرا  شـنوندگان  در یکمتر مندانۀ  تالش
 قیرا تشـو  ()شنونده شوریگو مثبتْ نگرش. شود  یم شنوند،  یم
 زبان انجام دهد. ییتالشش را در رمزگشا تینها کند یم

 یزبان برخورد( ب

ـ  یزبان یبرخوردها ـ از طر ،یزبـان  گونـۀ  دو نیب  ،آمـوزش  قی
 ایو  یاز محل زندگ داریخواندن روزنامه، د ون،یزیتلو یتماشا
ـ تقو بـه  کـه  ردیگ یم صورت تماس از یگرید یها  شکل  تی
 ،مقابــل یزبــان گونــۀ شــورانیگو گفتــار ییرمزگشــا ییتوانــا

: 2 011 ،گوسـکنز  و شـوپرت  از نقـل  ،1978) 7بو. انجامد  یم

                                                                                                                
3. language attitudes 
4. language contact 

5. Garrett 

6. Oakes 
7. Bo 
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بـا   سـه یمقا در مرز به کیزدن یها  گروه بود داده نشان( 121
فهـم   تیقابل کردند،  یم یزندگ مرزهاکه دورتر از  یشورانیگو
به نقل از  ،2005)و اکسون  نگیدلس قیتحقداشتند.  یشتریب

ـ د یامر و در راستا نیهم انگریب زیهمان( ن ( 1978بـو )  دگاهی
ـ ا. گذاشت  یبوده و بر آن صحه م  نظـر  رشیپـذ  موضـوع،  نی

ـ قابل در هـا   یکاسـت  که( 4: 9981) لیترادگ و چمبرز  فهـم  تی
 مربـوط  هـا   زبـان  یکـ یژنت و ینسـب  عوامل به صرفاً را متقابل
 شـنونده  برخورد زانیم ازجمله یتر  خاص عوامل به و ندانسته

ـ تما بـه  تـر   جالب آن از و التیتحص سطح گر،ید زبان با  و لی
ـ  درک یبـرا  شورانیگو خواست  خـاص  زبـان  و شیگـو  کی
 یگـر ید موضـوع . بخشد  یم یشتریب میتحک ،دانند  یم مربوط

 اسـت  ذکـر  انیشا ها،  گونه انیم یزبان برخورد با ارتباط در که
 زبان وجود شرط به ها  آن انیم یزبان فهم تیقابل شدن متقارن
 و شـوپرت  کـه  گونه همان. است کدستی و مشترک ینوشتار

ــکنز ــاتیتحق از( 344: 2012) گوس ــاورود ) ق ــو  ،(1976م ب
ــاس (2005و اکســون ) نگیدلســ ( و1978) ــ اقتب ــد،  یم  کنن

 ینوشـتار  شـکل  از یزبـان  گونـۀ  دو شـوران یگو که یدرصورت
 ،گریهمـد  گفتـار  از هـا   آن یفهم زبـان  ،کنند استفاده یهمسان
دو گونـۀ   شـوران یگو ،حاضر پژوهش در. بود خواهد تر  متقارن
 یرسـم  آمـوزش  قیـ طر از هـا     از گونـه  کدام چیهبه  ،موردنظر

 یبـرا  یزبـان  برخـورد  از شـکل  نیا و نداشته ینوشتار اطارتب
 .ندارد وجود ها  آن

 یمهاباد و یا  بدره گونۀ دو در یزبان فواصل

 یشناخت  واج .1
 ها  همخوان( الف

 و یا  بـدره  گونـۀ  دوهمخـوان در   چهار ،ها    همخوان سطح در
ـ ا اسـت  معتقـد ( 13: 2015) دیـ حم. دارند تفاوت یمهاباد  نی
 یفارس ،یعرب مانند ییها  زبان از یریگ  قرض ندیفرا یط آواها
 یکـرد  شـوران یگو و انـد   افتـه ینفوذ  یانیم یبه کرد یو ترک

ـ در تلفـظ ا  یمشـکل خاصـ   ها  آن کودکان و یانیم آواهـا   نی
 ʕشده و بـه   یحلق ،از کلمات یدر تعداد ʔمثال  یندارند. برا

 در را (عبـداهلل  مخفف) عبه/ ع. است شده لیتبد ћبه  h ایو 
 هـا،   آن یبـرا  نیآغـاز  یصـدا  و کنند  یادا م [ɂaba] یا  بدره

 یژگـ یو رایز ندیگو  یم [ʕaba] یمهاباد در ؛است 1یا  حنجره
ـ   دایپ 2«شده یحلق»  [haft] در واژه h نیکرده اسـت. همچن
 [ћawt] یاسـت و در مهابـاد   ییچاکنـا  ،یا  بـدره  در( هفت)

                                                                                                                
1. glottal 
2. pharyngealised 

 3به تناوبـات  دیبا ،همخوان دو نیا بر عالوه شده است. یحلق
 ،یمهابـاد  گونـۀ  ،یانیـ م یکرد در که هم یخاص یا  واجگونه

از کلمـات   یتوجـه نمـود. در تعـداد    ،وجـود دارد  gو  k یبرا
ـ تغ c 5یلثـو  پـس به  4یمالز گاهیاز جا k یمهاباد مکـان   ریی

)کـوه( در   [cew]: ماننـد  شود  یم 6یشیسا یانسداد و دهد  یم
 نیهمـ  بـه . یا  )کوه( در بـدره  [kwe]با  سهیدر مقا ،یمهاباد
 [ǧež]بــا  ســهیدر مقا یا  ( بــدرهجی)گــ [gež]در  g ب،یــترت
ـ )گ /gyân/نوشتن واژه  گرید مثال. ی( در مهابادجی)گ = انی

 صـفحات  دررا  نیـ = جان(. ا انی)ج /dӡyân/جان( با تلفظ 
 یجا به که نمود مشاهده توان  یم یمهاباد شورانیگو یمجاز

 .کنند  یم ادهاستف انیج از انیگ
 

 ها  واکه( ب

 [bō]؛ ماننـد:  دهیکش میباز، ن مین ن،یپس یها  با مشخصه  ōواکۀ
. رود  ینم کاره ب)بدره(  یجنوب یکرد)روز( که در  [rōž])چرا( و 

 فیتوص با گرید یزبان یها  گونه از واژه کی یریگ  وام صورت در
 ،یبجنـو  یکرد ییآوا ستمیس چارچوب در ōواکۀ  ،مذکور ییآوا

ـ  و u، ü یهـا   واکـه  از یکی به و شود  یم ییآوا رییتغ دچار  ū ای
 ن،یشـ یپ یها  مشخصهبا  ü واکۀ ،گرید یسو از. شود  یم لیتبد

( متداول است و یا  )بدره یجنوب یکرد در دهیکش ،گرد لب بسته،
)علف  ]šüp[ ای)رفت(  ]čü[ندارد؛ مانند:  یکاربرد یدر مهاباد

بـا   باز، گرد ن،یپس باز، ییآوا فیتوص اب â. واکۀ رهیخشک( و غ
کلمـات در گونـۀ    شـتر یاما در ب است، یا  در بدره یعیکشش طب

کشـش   بـا  ،گسـترده بـاز   ن،یپسـ  ،باز ییآوا فیبا توص یمهاباد
 یکـرد  شـور یدر دو گو â یمثـال طـرز ادا   یاست. برا یعیطب

همچـون   ییمعنـا      هـم  و آوا  واژۀ هـم  کی یبرا یانیو م یجنوب
]mâr[ )بـر  عـالوه متفاوت است.  یدر مشخصۀ گستردگ ،)مار 

 و هیتک ،مانند آهنگ یریزبرزنج یممکن است واحدها ،ها  واکه
ـ قابل بـر  و متفـاوت  یزبـان  گونۀ دو در درنگ  متقابـل  فهـم  تی

ـ ا از. هرکـدام  باشـد  داشته اثر شورانیگو  تواننـد   یمـ  مـوارد  نی
 .باشند یا  جداگانه قیتحق موضوعات

 هجا ساختار. 2
ــاختار ــا، س ــه هج ــز ب ــد  cvcccدر  ج ــت(  [ṛōyšt]مانن )رف
 افـت ی یمهابـاد  در نـدرت  هب هم آن که ،(4: 1385 ،ی)کلباس

ـ در ا یتفـاوت  شـود،   یمـ   ,cv,cvc, ccvدو گونـه نـدارد:   نی

cvcc, ccvc, ccvcc, cvccc. 

                                                                                                                
3. realisation 

4 .velar 

5. post alveolar affricate 
6. affricate 



 1398 زییپا ،8 یاپیپ ،4 ۀشمار ،(دیجد ی)سردوم  ۀدورشناسی اجتماعی،  زبان    76

 یو نحو یساختواژ یها  مشخصه. 3

 ( تکواژ وابستهالف

 یا  در بدره :اضافه تکواژ –a یمهاباد و در –î .است 
 )خانۀ زن( [mâḷ-a žin]: یا  بدره

 )خانۀ زن(. [mâḷ-ȋ žin]: یمهاباد

هسته و وابسته در هر دو گونـه عـوض    یجا یدر موارد
ـ ( زن )شـاه  [žin-a-šâ] :یمهاباد شود،  یم  [sūr-a- guḷ] ای

 )گل سر!(.
 (.48: 1380دوستان،  یمی( )کررزنی)ش [šer- a žen]: یا  بدره

ـ  -iبه استفاده از  یبستگ ،یدر موارد یدمهابا در ، -a ای
 .شود  یم جادیا ییمعنا زیتما شده، ساخته بیترک در

ــد ــۀ/  [pūr-ȋ- miryem]: مانن ــۀ)خال ــر عم   و( میم
 [pūr-a-miryem]  (میمر)خاله 

 

 نکره تکواژ 
 (ی)کتاب [kiteb-ek]مانند  ،ek–: یمهاباد
 و( یردختــ) [dwat-eg] ماننــد ،e- ایــو  g-: یا  بــدره

[kwer-e] (.ی)پسر 
 

 معرفه تکواژ 
 )کتاب(. [kitebaka]. مانند aka–: یمهاباد
ـ پ)[kirâs-aga] ماننـد   ،a– ای aga-: یا  بدره  و( راهنی

[kweṛ-a] (پسر.) 
قبـل از   واکـه،  بـه  واژه خـتم  صـورت  در گونه دو هر در
 :دیآ  یم y–مذکور  یها  تکواژ

 (.  یا  ی)پر [parȋ-yek]: یمهاباد
 (.یا  ی)پر [parȋ-yeg]: یا  بدره
 

 ـ  ریتصغ تکواژ ـ تحب ای و در  la–و  îla– ی: در مهابـاد بی
 است. – uḷekو  ilek– یا  بدره

ــاد ــ [xiṛ-ȋla]: یمهاب ــه  [ʤūʤa-la]( و ی)تپل )جوج
 کوچولو(. 
 [mašk-uḷek]کوچک( و  داس) [dâs-ilek]: یا  بدره

 (.45: 1380 دوستان،  یمی)مشک کوچک( )کر
 

 ـ یترت اعداد تکواژ و در  um  /-umîn– ی: در مهابـاد یب
 است. amîn–و  am– یا  بدره

ــاد ــتم) um] [ћawt-: یمهابـ  umîn] [ћawt- ،(هفـ
ــتم(haft-am : یا  (. بـــدرهنی)هفتمـــ  haft-amîn ،)هفـ

-haftو  haft-imنسـل متـاخر    رسـد   یبه نظر م ،(نی)هفتم

imîn دهند  یم حیرا ترج. 

ـ  ūمجاورت  در آغـاز   wده بـا  ذکـر شـ   یژهـا تکوا ،ü ای
 )دوم( [dū-w-am]/  [dū-w-um]: ی: مهابادشوند  یم

 )دوم(. [dō-w-um]: یا  بدره
 

 یجمع در مهاباد تکواژ –ân  و–ât  یا  است و در بـدره l 
 .- âtو  al–و  –

ختم شـود   â)پسرها( و اگر واژه به  [kwaṛ-al]: یا  بدره
 ماننــد ،خــتم شــود ȋ بــه اگــر ایــ)مردهــا(  [peyâ-l]ماننــد 

[ɂīlâmȋ-y-al] انونـد یاسم و تکواژ جمع م انی( مها  یالمی)ا 
y ردیگ  یقرار م .ât مانند  رود  یبه کار م یگونۀ زبان نیدر ا زین

[bâx-ât] ی(. مهابادها  )باغ :[kɪč-ân] )اگـر واژه   ،)دختران
 مانند د،یآ  یم جمع عالمت اول به یانجیم واج شود ختم ūبه 
 شـده  ختم e ای âاگر به واکۀ  ،(ها  خانه) [xânū-wân] واژۀ
ــ y انونــدیم دباشــ  د،یــآ  یاســم و تکــواژ جمــع مــ نیبــ k ای
-)بـرادران(.   [birâ-k-ân] ای)برادران(   [birâ-y-ân]مانند

at مانند واژۀ  رود  یبکار م ،گونه نیدر ا یدر موارد زین[deh-

ât] .)دهات( 
 

 (ی)وجه یفعل یشوندهایپ 
در هـر   یو وجه منفـ  یو نه یامر ،یالتزام ،یاخبار وجوه

تکـواژ   ،-ma سـاز   یمنفـ  شـوند یدارند: پ ادیدو گونه شباهت ز
بــا  یو وجــه اخبــار -naبــا  ینهــ ایــ یمنفــامــر  ،-bالتــزام 
 .یا  در بدره -daو  -ʔaو  یدر مهاباد -da یتکواژها

ــاد ــرو( [ma-ṛō]در  -ma: یمهابـ  [bi-ṛō]در  -b ،)نـ
-da-xwen] در  da ،(ی)نکند برو [na-ṛōy]در  na ،(برو)

e] (خواند  ی)م، nâ در  [nâ-xiwen-im](خوانم  ینم.) 
 [bi-gir]در  -b)نرو(،  [na-rō]در  ma ای na: یا  بدره

 [ʔa-činȋm] و( برم  ی)م [da-wam]در  daو  ʔa(، ری)بگ

 (.افتم  ی)نم [nâ-kafim]در  nâ(، دمیچ  یم)

 مستقل یدستور تکواژ( ب

 هـر دو گونـه    یبرا ریز بیبه ترت: ساز  متمم اضافۀ حروف
 هستند.

(، یحــرف همراهــ -)بــا [lagaḷ]/  [dagaḷ]: یمهابــاد
[bō]،[ba] (ی)به/ برا، [tâ]/[hatâ]  )تـا(، [da]/[la]  /از(
 بدون(. ،ی)ب [be] ،در(

ــدره ــرف همراهــ   [wal]: یا  ب ــا = ح  ،)و( [wa](، ی)ب
[ʔaṛe] (یبرا ،)tâ  ،)تا(/[la] [da] )از / در(، [be] دون(.)ب 
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 ساز  هیهمپا ربط حروف  

ـ  ی)اما گـاه  [ʔammâ])و(،  [u] ،[wa]: یمهاباد  یول
 (.ای) [yân]/[yâ](، شود  یهم استفاده م
ــدره ــ [walȋ])و(،  [u]: یا  بــ ــ [wale] ایــ  ،(ی)ولــ
[ʔamâne]  ،)اما([yâ] (ای.) 

 
 ساز  وابسته ربط حروف 

 ،)اگــر( [ʔagar] ،(رایــز)چونکــه/  [čunka]: یمهابــاد
[ka] )که( 

 ،)اگــر([ʔaga]/[ʔar] ،(رایــ)چــون/ ز [čün]: یا  بــدره
[ge] )که( 
 

 منفصل ریضما 

 یا  بدره از ،یمهاباد در جمع شخص دوم ریضما از نوع نیا در
 تفـاوت . دانسـت  شـه یناهمر را دو آن تـوان   یم و بوده زیمتما
 .است گونه دو در ریضما نیا یآغاز واج در گرید

 

 منفصل ریضما. 2جدول 

 یو مهاباد یا  بدره گونۀ دو در منفصل ریضما

 یفارس یا  بدره یمهاباد

ʔamin ma من 

ʔatō tō تو 

ʔaw ʔaw او 

ʔama ʔȋma ما 

ʔaƞgō hava شما 

awȃn ʔawȃn شانیا 

 
 ،یا  و بــدره یمنفصــل مهابــاد ریدر ضــما a نیآغــاز واج
 و حـذف  شـوند،  همراه ساز  که با حروف اضافۀ متمم یدرصورت

 یـی و آوا یواجـ  یم شـخص مفـرد دچـار دگرگـون    سـو  ریضم
 la/[ba tō] ،)از/ به مـن(  la/[ba min]: گردد  یم یشتریب

 )از/ به تو(،

la/[ba-wi] ،)از/ به او(la/[ba-ma]  ،)از/ به ما( 

la/[ba-ηgō]   ،)ــما ــه ش ــه  la/[ba-wân])از/ ب )از/ ب
 (.ها  آن

 
 و مبهم یپرسش ریضما 
 امـا ؛ اسـت  ییآوا -یواج نوع زا ریضما نیا در ها  تفاوت شتریب

 ،یمهابـاد  یدر کـرد  ،کجـا  و وقـت  چه یپرسش ریضما یبرا

 ری)چـه وقـت( متـداول اسـت کـه بـا ضـم        [kanǧe] ریضم
 است. شهیر  ناهم یا  خود در بدره متناظر یپرسش
 

 یپرسش ریضما .3 جدول

 یمهاباد و یا  بدره گونۀ دو در یپرسش ریضما

 یفارس یا  بدره یمهاباد

čand čan چند 

čȋ ča یچ 

kâma kâm کدام 

ce ke یک 

kanğe kay وقت چه 

cwe ku کجا 

čōn čitawir چگونه 

 
 یواج سطح در یزبان گونۀ دو نیا در مبهم ریضما تفاوت

 (.4جدول ) است ییآوا و
 

 مبهم ریضما .4جدول 

 یو مهاباد یا  در دو گونۀ بدره مبهم ریضما

 یفارس یا  بدره یمهاباد

čand čan چند 

hič hüč چیه 

hamū gišt همه 

biṛek biṛe یکم 

har har هر 

fiḷȃn fiḷȃn فالن 

 

 یو مفعول یمتصل فاعل ری/ ضماییکنا ساخت .4
 یا  بـدره  یکـرد  کنـد،   یمـ  مطـرح ( 2004) گیـ ه آنچه بنابر
 در را اش  شده داده صورت رییتغ ریضما که نظر نیا از( ی)جنوب
 یهـا   شناسه یجا به یمتعد و الزم لافعا گذشتۀ و حال زمان
 عملکـرد تفـاوت دارد.   یانیـ م یبـا کـرد   برد، یبه کار م یفعل

 یکارکردهـا  نظـر  از یانیم شیگو در یشخص متصل ریضما
 اسـتدالل ( 1389) پـژوه   دانـش  آنچـه  طبق. اند  متفاوت ینحو
 هـا،   )شناسـه  متصل ریضم هرگاه یمهاباد یکرد در»: کند  یم

ـ  موضوع عنوان هب( ها  بست  واژه ـ  و یدرون فعـل تظـاهر    یبرون
مفعـول فعـل    توانـد   یفاعـل الزم مـ   ،در زمان گذشـته  ابند،ی

 ریضـما معتقـد اسـت کـه کـاربرد      ی. کلباسردیقرار گ یمتعد
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 یبنـد   باعـث دسـته   توانـد   یمـ  یفاعل نقش در شناسه یجا به
ـ بـه ارگت  یرانیا یها  زبان ـ و غ وی ـ ارگت ری  نیچنـ گـردد کـه    وی

 پژوه،  )دانش «شود  یم مشاهده یمهاباد یکرد در ییها  یژگیو
1389: 81.) 
 ماننـد  الزم بند یبرا گونه هردو مینیب  یم 1 یها  مثال در

 ،یا  بـدره  در دهنـد   ینشـان مـ   2 یها  مثال .کنند  یم عمل هم
 یصـور  رییـ دچـار تغ  ،دیایاگر بعد از فعل ب یمفعول بند متعد

ـ  یمعن نیابه  شود؛  یم  یکـ یا فاعـل بنـد الزم   که رفتار آن ب
ـ در پا ،بند الزم یفاعل در هردو گونه برا ،نیبنابرا؛ ستین  انی

مفعـول در بنـد    ،یمهابـاد  یکـرد  در و شـود   یفعل ظاهر مـ 
ــد ــار ،یمتع ــد الزم دارد. ا  یرفت ــل در بن ــد فاع ــمانن  از نی

ـ ارگت زبـان  مشخص یها  یژگیو  ،یمـ یکر بـه )ر.ک  اسـت  وی
ـ توز 3 یهـا   لمثا در(. 1389 ،پژوه  و دانش 1390  متفـاوت  عی
 .مینیب  یم را ها  بست  واژه

 

 شتریو ب یا  کلمه کی جمالت در یمهاباد و یا  بدره گونۀ دو در متصل ریضما و ها  بست  واژه گاهیجا از ییها  مثال .5 جدول

 گونه یفارس ترجمه ها  بست  واژه گاهیجا متصل ریضم گاهیجا فعلی ستاک جمله

1a. ṛōyšt-im ṛōyšt --- -m 1 یمهاباد رفتم ش م 

1b. čü-m čü --- -m1 یا  بدره .. م ش 

2a. dît-yân-im dit -yân3 ج ش -m1  یمهاباد دندید مرا مش 

2b.di-n-am/ma-di-n di -n- /-n3 ج ش -am/ma-1  یا  بدره .... مش 

3a. le-mân tund kird-in 

/fišâr-mân bō hen-ân 
Kird -mân  اول ش ج -in/ân 3 ج ش 

 فشار ها آن به
 میآورد

 یمهاباد

3b. ʔale-yân  tun kird-i-

min 

/xušâr hâwird-im-na pe-yân 

Kird -yân3 ج ش -min1 یا  بدره .... ج ش 

 
 یانیـ م یکرد در( 223 -217 ،2004) گیبنا به اظهار ه

ـ  فعل اسم، به ها  بست  واژه  و وندنـد یپ  یمـ  گـر ید یریضـما  ای
 نـوع  .دارند عهده به گفتار رهیزنج در را اسم یفرع یها نقش

و مضـارع(   ی)ماض الزم افعال به( ها  )شناسه ریضما از یگرید
 .وندندیپ  یم یو افعال مضارع متعد

ـ ا یها  مثال در ـ  یفـاعل  متصـل  یتکواژهـا  بخـش  نی  ای
 همراه حال زمان. هستند دار  رخطیتوپر و ز ها  شناسه ای یمفعول

 :«آورم  یم» فعل مثال در گونه دو هر در متصل ریضما با
 

1a. [da- hen-im] / [de-n-m] 

 یاخبار شوندیپـ حال  ـ ش م 1                  :یمهاباد

1b. [ʔa-tyar-im] 

 یاخبار شوندیپ ـحال ـ  ش م 1                   :یا  بدره
 
ـ  یتکـواژ مفعـول   ،یمهاباد گونۀ در ـ  شـوند یپ نیب  و یفعل
ـ آ  یمـ  حال ستاک ـ ازا. دی مثـال بـاال در صـورت وجـود      رو، نی
 و( آورم  ی)آن را م ]m]i-hen-y-daبه  ،یدر مهاباد ،مفعول

 گذشـته  زمان. ابدی  یم رییغت ]y-im-atyarʔ[ به ،یا  بدره در
 یبـرا  و کسـان ی الزم فعـل  یبرا یا  ه  بدر و یمهاباد گونۀ در

. اسـت  متفـاوت  باشـد،  داشـته  یاسم مفعول که یمتعد فعل

در  3و  2 یهـا   مثـال  در «آوردم را کتاب» و «آمدم» جمالت
 هر دو گونه: 

2a. [hât-im] 
 گذشته ـ ش م  1:                      )آمدم(      یمهاباد

2b. [hât-im] 
 گذشته ـش م  1فاعل                     :           یا  بدره

3a. [kiteb-m              henâ] 
 عولفم ـ م  ش1 فاعل   گذشته  -Ø: )کتاب آوردم( یمهاباد

3b. [kitaw             hâwird-im]  
 مفعول            گذشتهـ  م ش 1فاعل     :   یا  بدره

 
xarȋk] [مورد نظر در زمان حال  فعل +  ی+ تکواژ فاعل

+  [laqas]و  یو همراه با گذشـته )بـودن( در گونـۀ مهابـاد    
کار ه ب یرساخت استمرا برای ،یا  فعل حال و گذشته در بدره

ـ توز گـاه یجا گذشـته،  یمتعـد  فعل در اما. روند  یم  ریضـما  عی
ـ ا یبرا یو مفعول یفاعل   متفـاوت اسـت.   یدو گونـۀ زبـان   نی
 داشـــتم» و «روم  یدارم مـــ»و الزم  یاســـتمرار بـــاتیترک
 و انـد   شده آورده 5 و 4 یها  مثال در گونه دو هر در »آمدم  یم

 . 6 یها  المث در «آوردمش  یمداشتم » یمتعد فعل
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4a.[xarîk-im           da-hen-im]     
 یاستمرارـ ش م  1    یم ـ حالـ  ش م 1    :یمهاباد

 4b. [laqas                  ʔa-tyar-im] 
 یاستمرار             یمـ  حالـ ش م  1:        یا  بدره

5a. [xarȋk- bū-m        da-hat-im]  
ـ    بـودن  ـ  ش م1  یمـ  ــ  گذشـته ـ   ش م  1:  یمهابـاد 

 یاستمرار

5b.[laqas                   ʔahât-im]  
 یاستمرار            یمـ  گذشتهـ  ش م 1:       یا  بدره

6a.[xarȋk būm           da-m-hen-â] 
ـ    م  ش1 یمـ  ـ  ش م 1ـ   حـال  ـ  ش ج3    :یمهابـاد 

 راستمرا بودن

6b.[laqas                   ʔahâwird-m-e]  
 یاستمرار   یم ـ گذشته ـ ش م 1ـ ش ج  3:   یا  بدره
 

 یزبان گونۀ دو نیا انیم یزبان یها  تفاوت گفت دیبا کوتاه
 یژگـ یمتصـل و و  ریضـما  گـاه یجا ،یواژگان و ییآوا سطح در
 وشده  حفظ)در گذشته(  یانیم یاست که در زبان کرد ییکنا
 بـه  یزبـان  گونـۀ  هـردو . اسـت  رفته انیم از یجنوب یکرد در
 انـد   افتهی رییتغ که دارند یا  شهیر هم واژگان یریچشمگ زانیم
 ،یانجیم و یآموزش زبان عنوان به یفارس زبان نفوذ لیدل به و

 نظـر  صرف) مذکور زبان از را یقرض واژگاناز  یحجم متفاوت
ـ  ندیآ حساب به یقرض زین یفارس در ها  واژه آنکه از  در( نـه  ای

ـ قابل بـر  گوناگون ادابع در که دارند خود  از گونـه  دو فهـم  تی
 .گذارند  یم ریتاث گریکدی

  قیتحق روش
 درخصـوص  الزم یهـا   داده یآور  جمـع  برای پژوهش نیا در
 روش بـه  ،یمهابـاد  و یا  بـدره  یزبـان  گونـۀ  دو فهـم  تیقابل

و  یدو نـوع آزمـون نظرسـنج    عمل شد و یشیمایپ یگردآور
 کار گرفته شد.ه ب یعملکرد

 ها  یآزمودن
 یسـ  یزبـان  گونـۀ  هر از ،هدفمند یتصادف یریگ  نمونه روش به
 التیتحصـ  بـا  60 تـا  18 نیسـن  نیب نفر، 60 جمعا مرد، و زن

 مسـتمر  مواجهـۀ  کـه  یکننـدگان   گوناگون انتخاب شدند. شرکت
 آمـوزش  قبـل  از مقابـل  گونـۀ  به ای داشتند مقابل گونۀ با یزبان
 هـا   یآزمـودن  یسن نیگانیم. شدند حذف ها  آزمون از بودند دهید
 (.6بود )جدول  6/36

  یو مهاباد یا  دو گروه بدره یسن نیانگیم .6 جدول

 شهر سن یفیتوص آمار

 5/1 6/36 یسن نیانگیم

 60 60 تعداد

 504/0 098/13 اریمع انحراف

 

 ها  آزمون مواد ساخت
 و یداریمرکـب از چهـار آزمـون شـن     یْعملکـرد  یهـا   آزمون
ـ مَ فهـم  آزمون ؛1ن ترجمۀ واژهاز آزمو اند تعبار آزمـون   ؛2لثَ

 آزمــون انجــام در. 4هجملــ ۀو آزمــون ترجمــ 3مــتن ییبــازگو
 نگــرش ماننــد یفرازبــان عوامــل ســنجش بــرای ینظرســنج

 ۀپرسشـنام  دو ،شـوران یگو یزبـان  برخورد زانیم و شورانیگو
در  .شـد  هیته 2ۀ شمار ۀال و پرسشنامؤس 16 یحاو 1 ۀشمار

 بـه  باتوجـه  روزانه، گفتار در جیرا واژۀ 65 ،  آزمون سنجش واژه
ــان شــم ــان یزب ــه محقق ــدام ک ــه از یکــی از هرک ــا  گون  یه

 5یبـوم  اریهم شورانیانتخاب و توسط گو ،هستند یموردبررس
ـ ا بـر  تـالش ترجمه و ضبط شدند.    به هر دو گونه  از بـود  نی

 یزمـان . شـود  اسـتفاده  یقرضـ  ای شهیر ناهم شه،یر هم واژگان
که پژوهشگران  معیاریطبق  ،واژه هر ۀترجم یبرا یا  هیثان ده
 7 کـه  جملـه  ده. شد گرفته نظر در ،کرده بودندتجربه  نیشیپ

 انتخـاب  بودند، شهیر ناهم واژۀ 3 تا 1 یدارا هرکدام آن جملۀ
 واژگـان  همـۀ  کـه  شـد  میتنظ ینحو به گرید جملۀ 3 و شد
 مۀترج یبرا. باشند مشترک گونه دو انیم ها  آن دهندۀ لیتشک
ـ ثان پانزده جمله، هر  شـامل  هـا   المثـل   ضـرب . شـد  منظـور  هی

ـ ا انیـ م رمشـترک یغ و مشترک یها  المثل  ضرب  گونـه  دو نی
 واژۀ سـه  تـا  کی حداقل که شدند انتخاب طوری ها آن. بودند
 نـام  بـه  کودکانـه  کوتـاه  داستان کی. باشند داشته شهیر ناهم

 .شـد  انتخـاب  ییبـازگو  آزمـون  یبـرا  بیس درخت و پسرک
 ده تا پنج شامل شورانیگو از دسته هردو یبرا داستان واژگان
 یدرصـد  یدارا هرکدام زین شهیر هم واژگان و بود شهیر ناهم
 جمالت، یحاو شدۀ ضبط یصداها. بودند ییآوا یها  تفاوت از

 پخـش  ءجـز  بـه  ءجز بار  کی و کامل بار کی داستان، و ها  مثل
 در کننـدگان   شـرکت  یبـرا  بار دو منفرد واژگان یصدا و شد

 هـا   پاسـخ  یبـرا  ،یگـذار   نمـره ۀ مرحل در. شد پخش ها  آزمون
 منظور شد.  1تا  0از نمرات  یفیط

                                                                                                                
1. word translation task 
2. proverb retelling task 

3. retelling recorded text (RRT) 

4. sentence translation task 
5. language informants 
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 پژوهش یها  داده لیتحل و هیتجز
 قرار گرفته است.  یپژوهش دو نوع داده مورد بررس نیا در

 (ی)زبان یآزمون عملکرد جینتا
ـ بـه ترت  ،الذکر  فوق آزمون چهار جینتا درصد  ،7در جـدول   بی

 گونـۀ  از یمهاباد شورانیگو یزبان فهم نمرات دهند  ینشان م
ـ قابل ،نیبنابرا. است باالتر یا  بدره ـ فهـم در ا  تی دو گـروه   نی

 نامتقارن است. 
 

 ها  گونه کیتفک به و یها  کل در آزمون جینتا .7جدول 

 یکل جینتا یزبان یها  گونه

 ها  ونآزم کل درصد یا  بدره درصد یمهاباد درصد

 منفرد واژگان 79/18 24/18 35/19

 جمالت فهم 78/54 23/45 34/64

 مثل فهم 25/70 67/65 83/74

 متن ییبازگو 96/55 10/47 83/64

 کل نیانگیم 94/49 06/44 83/55

 
دو گونۀ  انیفهم م تینامتقارن بودن قابل زانیم 1نمودار

ـ قابل ودنب نامتقارن لیدال از یکی. کند  یم انیرا ب یزبان  تی
که  است کدستی یو نوشتار یزبان آموزش نبودِ ،یزبان فهم
ـ  ییایـ جغراف فاصـلۀ  از یناشـ  مشـکالت  بـر  توانسـت   یم  ای
 آنچه طبق گرید لیدل. دیآ قئفا گرید یها  زبان یرگذاریتأث

 یزبـان  گونـۀ  تفـوق  کنـد   یمـ  اظهار( 461: 2007) گوسکنز
 مقابل است. دستور گونۀ 1شدن ساده مقابل در افتهیرنییتغ

 

 
 یعملکرد یها  آزمون یکل جینتا .1نمودار

                                                                                                                
1. Being simplified  

 اقیاشـت  مشـاهدۀ  و یمجـاز  یارتبـاط  یهـا   شـبکه  رشد
 ریمسـ  نیا از هم با ارتباط یبرقرار به یکرد زبان شورانیگو
را  هیفرض اول کرد بود که پژوهشگران را وادار یلیاز دال یکی

به زبـان   شتریسبب شباهت ب به یبر آن بنهند که گونۀ مهاباد
 ینوشـتار  زبان و ها  )عراق( و رسانه یدر حکومت کرد یرسم
 جینتـا  ،بـاوجوداین . باشـد  تر  آشنا بدره شورانیگو یبرا یکرد

 هـا   یمهاباد فهم تیقابل نمرات رایز. کرد رد را فرض ها  آزمون
 بود. یشتریب زانیبه م یا  بدره یزبان گونۀ از

 ها  لثَمَ. 1
 داده لثَمَ آزمون به که ییها  اسخپ یبررس از پس پژوهشگران

ـ  ،ها  لثَمانند مَ یمتن ییفهم واحدها افتندیدر ،بود شده  از شیب
به سن و تجربـۀ   ،مربوط باشد شورانیگو یزبان درک به آنکه

دارد و رابطـۀ   یبسـتگ  یفرهنگـ  یکشـف رمزهـا   یآنان برا
امر را  نیا زین رسونیل و سن در آزمون پثَفهم مَ انیمعنادار م

 (.2نامتقارن است )نمودار  زیآزمون ن نیا جینتا .دکر دییأت

 
 از آزمون فهم مثل کیو به تفک یدرصد کل .2نمودار

ــا ــه ینگــاه ب ــ 3 نمــودار ب ــ  یدرم ــروه هــردو میابی  از گ
 داده نشان 6 ۀشمار لثَمَ یبرا یکمتر فهم تیقابل شوران،یگو
 یشـتر یب یدشـوار  یا  بـدره  شورانیگو یبرا 4 شماره لثَمَ و
 یبـرا  یمانع شهیر ناهم واژۀ سه 6 ۀشمار لثَمَ در. است اشتهد

کـه   c یگونۀ مهابـاد  واج صیتشخ ،4 شمارۀ در و بودند فهم
 افعــال زیــن و شــود  یمــ دهی( شــنیشــیسا یماننــد   )انســداد

 تنزل داد. ها  یا  بدره یبرا را فهم تیقابل سطح شهیر ناهم

 
 و هر مثلهر گروه  کیآزمون فهم مثل به تفک .3نمودار
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 ها  جمله. 2
 جملـه  یدارا کـه  یآزمـون  سه در جمالت یگذار  نمره از پس

ــد ــم بودن ــاوت زانی ــه جمــالت ینحــو تف ــم» روش ب  زانی
دو  انیم ینحو یها  تفاوت میافتیدر و شد یبررس «ییجا هجاب

 نیانگیندارد. م یرابطۀ معنادار شورانیفهم گو تیگونه با قابل
 یو بـرا  ،درصـد  34/64 ها  یمهاباد یبرانمرات آزمون جمله 

 ییها  آزمون در گونه هردو باالتر نمرات. بود 23/45 ها  یا  بدره
 ،با آزمون فهم واژه سهیل و متن در مقاثَمَ ،جمله ترجمۀ مانند
سـبب   «یتیمـوقع  یافزونگـ »از آن است کـه بافـت و    یحاک

 یهـا   واژه یمعنـا  شـود   یموجب م یواضح شدن مطلب و حت
 یدر بررسـ  نیبـرا  حـدس زده شـود. عـالوه    نمت در ناشناخته

 در شورانیگو مشکل میافتیدر ،پاسخنامۀ آزمون ترجمۀ جمله
 ریثأآنان تۀ جمل یو مطابقه بر فهم کل ریضما ،زمان صیتشخ
 در ییهـا   واژه وجود و ییآوا یها  نسبت به تفاوتدارد  یکمتر

 شـوران یگو یبـرا  ییمعنا و یشناخت  شهیر لحاظ به که جمالت
 تقـارن  عـدم  بـه  باتوجـه . بودند شهیر ناهم یعبارت به و اردشو

 یدشـوار  سـطح  گفت توان  یم ،5 و 4 نمودار در شده مشاهده
 .ستین کسانی یو مهاباد   یا  بدره شورانیگو یبرا جمالت،

 

 
 در آزمون جمله ها  گونه کیتفک  درصد کل و به .4نمودار

 

 بـه  را جمـالت  فهـم  آزمـون  به ها  پاسخ 5 شمارۀ نمودار
ـ . دهد  یم شینما به درصد جمله هر کیتفک  بـه  کـه  یجمالت
 از گـروه  دو یبـرا  یدشـوار  سـطح  لحـاظ  بـه  رسـد   یمـ  نظر
و  ،6 ،5 ،2 ،1ند از جمـالت  ا عبارت ،بودند متفاوت شورانیگو
 ،3جمالت  یمهاباد شورانیگو یبرا انیم نیکه در ا 10و  7
 6و  5 ، 2 ،1و جمالت    بوده یشتریب یدشوار یدارا 10و  ،7
ـ  شـه یر نـاهم  واژگان ،جمالت نیا انیم در. ها  یا  بدره یبرا  ای

فهـم بودنـد. دوسـتان     تیمسبب کاهش قابل 1ییکذا دوستان

                                                                                                                
1. False friends:  

آواهای دوزبانه اطالق   (، دوستان کذایی به هم2014طبق نظر کورپال )
 شود.  می

 و اسـت  یزبـان  فهم تیقابل با ارتباط در یگرید ۀ  دیپد ییکذا
 شـباهت  یدارا کـه  شـه یر ناهم یواژگان وجود از است عبارت

 یاما معنا و کـاربرد  ،هستند لمقاب شیگو از یواژگان با ییآوا
در گونـۀ   la-qas یمثال نشانۀ اسـتمرار  یمتفاوت دارند. برا

 تکواژ داشتن در ییجز یتفاوت با آوا  هم یا  واژه وجود و یا  بدره
 نیبه هم (.ی)تعمد یبه معنا laqas-ti   ۀ واژ انیپا در «یت»
ار دچـ  ریدر فهم جملۀ ز یمهاباد شورانیتمام گو باًیتقر ،لیدل

 اشتباه شدند:
Mōlem la nâw kilâs laqas dars dayâ. 

 سر کالس در حال درس دادن است.  معلم
 

ـ ا در گـر ید یهـا   مثال از  Kilikبـه   تـوان   یمـ  نـه یزم نی
ـ ترت بـه  کـه  کـرد  اشاره یا  )اردک( در بدره šüš ،)انگشت(  بی
ـ )بار و)دم(  بـه  را هـا   واژه نیا ها  یمهاباد  کـرده  ترجمـه ( کی
را از هـر جملـه بـه     شـوران یفهـم گو  تیقابل 5 مودارن. بودند
 .ارائه داده است کیتفک

 
 جمله فهم آزمون جینتا. 5نمودار

 

 متن  ییبازگو. 3
ـ قابل زیسطح ن نیدر ا کند  یم انیب 6 نمودار که گونه همان  تی

 .ستیدو گونه متقارن ن نیآن در ب ییفهم متن و بازگو

 
 آزمون در کیتفک به ها  گونه و جینتا یکل درصد. 6 نمودار
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 واژگان فهم. 4
 از گـروه  دو هـر  فهـم  تیقابل بودن نازل انگریب 4 جدول جینتا

آزمـون   جینتـا  لیدر سطح واژگان است. تحل کنندگان  شرکت
ـ  دهـد   ینشـان مـ   رسونیواژه با استفاده از آزمون پ  نبـود  نیب

ابطـه در  ر ،واژگان سطح در یزبان فهم کمبود و یزبان برخورد
 رســونیپ یاســت. فرمــول همبســتگ دار  یمعنــ 05/0ســطح 
فاصـلۀ   زانیرا با م شهیر فهم واژگان هم انیمۀ رابط نیهمچن

درصـد   01/0در سـطح   یآنان در دو گونۀ مـورد بررسـ   ییآوا
 یـی آوا تفـاوت  هرچـه  کـه  معنا نیا به. دهد  یممعنادار نشان 

. ابـد ی  یفهـم کـاهش مـ    تیقابل ،باشد شتریب شهیر هم واژگان
 یاشاره شد در دو گونۀ زبان تر شیگونه که پ همان ،نیبرا عالوه

وجـود دارد   یاز زبان فارسـ  ژهیو ه( بی)قرض یرکردیواژگان غ
 در باشـد  ازین ای یزبان ۀیدوسو برخورد جۀینت آنکه از شیکه ب

 1نیگروسـج  کـه  گونـه  اسـت؛ یعنـی آن   تـداخل  دۀیپد جۀینت
ـ پد. کند  یم دیکأتبر آن ( 1374 ،یصفو از نقل به ،1982)  دۀی

 و گوسـکنز  کورشـنر،  کـه  همانگونـه  ،یواژگـان  یریـ گ  قرض
 بـر  که است یعوامل ازجمله اند،  کرده حیتصر( 2008) نیبزوژ
ـ دل بـه . گذارد  یم ریثأت شورانیگو فهم تیقابل زانیم  رابطـۀ  لی

ـ تعب طبـق  ،یکـرد  و یفارس زبان انیم یشاوندیخو  کـه  یری
 یتعـداد  دهـد،   یم ارائه شهیر هم ژگانوا از( 2011) 2ستالیکر
 و یانیم ،یجنوب یکرد گونۀ سه هر در زین شهیر هم واژگان از

 در هـا   آن یبـاال  وقـوع  بسـامد  کـه  نـد ا کمشتر اریمع یفارس
 یکـرد  گونـۀ  هـردو  یبـرا  را هـا   واژه آن فهم تیقابل یفارس
جمله و متن  واژگان، یها  آزمون مواد یبررس در. دهد شیافزا
 57/30 و یا  % از واژگان در گونۀ بدره 78/33حدود  میتافیدر
ـ مبودنـد.   یواژگـان قرضـ   ،یمهابـاد  گونۀ در%   شـتر یب زانی

بـود کـه    یگریعامل د یجنوب یدر گفتار کرد یواژگان قرض
باالتر شـود.   یمهاباد شورانیفهم گو تیسبب شد نمرات قابل

و  ی)سـوزن( در گونـۀ مهابـاد    darzȋبه عنـوان مثـال، واژۀ   
 .یا  آن در بدره یبه جا süzin یاستفاده از واژۀ قرض

ـ بـودن قابل  شـتر یب ایالزم است کمتر بودن  ،حال نیا با  تی
 ،واژه خـود  فـرد  همنحصرب تیماه بر عالوه هر واژه یفهم را برا
 یبعض مثالًقرار داد.  یمورد جستجو و بررس زین یگریدر ابعاد د
ـ دل بـه  ،یمهابـاد  یکرد یزبان یها  صورت بـودن   ینوشـتار  لی

 از یا  بـدره  شورانیگو یبرا یشتریبسامد ب یدارا ،یانیم شیگو
مشـهور   یکرد یها  ترانه ای فولکلور اشعار در ها  آن وجود قیطر

در  یانیـ م ی)عـروس( از کـرد   bȗkبـوده اسـت. ماننـد کلمـۀ     

                                                                                                                
1. Grosjean. F. 
2. Crystal  

ـ و  یجنـوب  یکـرد  در  baüبا  سـه یمقا )بـزرگ( در   gawra ای
 یمـوارد  از یکی. یجنوب یدکر در gapدر مقابل  یانیم یکرد
 کنـد   یمـ  مواجـه  شکسـت  با را گونه هردو انیم یزبان فهم که

 وجـود  و یزبـان  واژگان از یبعض یکاربردشناختدر  ها  آن تفاوت
 واژه، هـر  یبـرا  هـا   در هرکدام از گونه ،نیهمچن. هاست3همنوا
متفـاوت   یشناخت یذهن یها  نهیزم  شیپ با یادیز مترادف کلمات

ـ تفاوت وجود دارنـد و ا و بسامد م )متقـارن(   کسـان ی بسـامد  نی
در   biḷiƞgȋو( ی)بلند barzȋ ی  واژه از ها  یا  بدرهمثالً . ستین

( اسـتفاده  ی)بلنـد  bḷȋndȋنسبت به مترادف آن  یبسامد باالتر
بسامد اسـتفاده   ،یدر گونۀ مهاباد ،در جهت عکس آن ؛کنند  یم
ـ ا از هرکدام. است شتریب bḷȋndȋاز   شـود  دهیشـن  واژه سـه  نی

 اریبسـ  بفهمنـد،  را آن شـوران یگو از گـروه  دو هر نکهیا احتمال
کـه بسـامد    ،)خسـته(  mândȗواژۀ  ،حـال  نیعـ  در. است ادیز

ــرا  ــتفاده از آن ب ــورانیگو یاس ــاد ش ــت یمهاب ــرا ،باالس  یب
)خسته( کـه در گونـۀ    šakat که یدرحال؛ است ناآشنا ها  یا  بدره
 یبرا ناشناخته یا  واژه ،رود  یر مکاه ب mândū یبه جا یا  بدره
نـوع از   نیفقط بسامد وقوع آن کمتر است. ا ،ستین ها  یمهاباد
ـ ن هـا   تفاوت ـ قابل بـودن  نامتقـارن  لیـ دال از زی ـ م فهـم  تی  انی
 یگـر ید عوامـل  واژگان ییرمزگشا و صیتشخ در. هاست  گونه
ـ  در واژه بودن و ییمعنا یشمول  هم مانند  ییمعنـا  منظومـۀ  کی
 . شود  یم فهم تیقابل تقاار سبب

ترجمـۀ   جینتـا  ،یکل جینتا بیبه ترت 9و  8 ،7 ینمودارها
را ارائـه   شـه یپاسخ به واژگـان ناهمر  جیو نتا شهیواژگان همر

 ،10 ،6 یهـا   درصد فهم واژه ،مثال یبرا ،8 نمودار در. اند  داده
 رغمیعل. است صفر که مینیب  یم را 22 و 18 ،17 ،16 ،15 ،13
 بوده باال ها  آن   ییدرصد تفاوت آوا ،ها  واژه نیا ودنب شهیهمر
ـ ز ییآوا تفاوت انیم یهمبستگ و ـ قابل و ادی  ،را کـم  فهـم  تی

 الزم. کنـد   یم فیمعنادار توص ،01/0در سطح  رسونیآزمون پ
 کـدام  هر یبرا ها  واژه از کدام هر یدشوار سطح است ذکر به
 متفاوت است.  ها  گروه از

 
 آزمون ترجمه واژه  یکل جینتا  .7 نمودار

                                                                                                                
3. homophones 
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 ها  واژه کیتفک به شهیهمر واژگان فهم آزمون جینتا. 8 نمودار

 

 
 شهیر هم  نااز واژگان  شورانیفهم گو زانیم جینتا. 9 نمودار

 

 را هـا   شـه یر و پاسـخ بـه هـم    ییتفاوت آوا ،10 نمودار در
 کرد.مشاهده  توان  یم

 

 
 ها  پاسخ درصد و ها  شهیر هم ییآوا تفاوت. 10نمودار

 

 (یفرازبان)عوامل  ینظرسنج آزمون جینتا
 و کنتــرل یبــرا ینظرســنج یهــا  آزمــون ،پــژوهش نیــا در

ـ قابل بر عوامل نیا ریثأت و یشناخت  فرازبان عوامل سنجش  تی
ـ  یزبان فهم پـژوهش دو نـوع    نیـ شـدند. در ا گرفتـه  کـار  ه ب

ــا ط ــیپوسشــنامه ب ــا  از پاســخ یف ــاخت در یشــنهادیپ یه  اری
 یها  اسیمق به ها  پاسخ و گرفت قرار گروه هر کنندگان  شرکت
ـ تا م شد سهیمقا ها  آن درصد و لیتبد پنج تا 1 از یعدد  زانی

در رابطـه بـا گونـۀ مقابـل      شورانیگو ینگرش و برخورد زبان
 .یده شودخودشان سنج

 یشناخت  آزمون سنجش عوامل فرازبان جینتا .8جدول

 عوامل
 یشناخت  فرازبان

 درصد
 کل

 گونه درصد
 یا بدره

 گونه درصد
 یمهاباد

 20/62 60/86 40/74 یزبان نگرش

 20/29 60/32 90/30 یزبان برخورد

 
 برخـورد  11 نمـودارِ  در دشـو   یگونه که مشاهده مـ  همان

 هـم  به ها  نگرش و دارد وجود ها  گونه انیم یکم اریبس یزبان
 نگـرش  یا  بدره یگونۀ زبان شورانیگو ،حال نیباا. است مثبت
 دارند.به گونۀ مقابل  یتر  مثبت

  

 
 ها  گونه کیتفک به و ینظرسنج جینتا کل درصد. 11 نمودار

 
  ،SPSSبـا اسـتفاده از برنامـۀ     ،جینتـا  یبررسـ  از پـس 
 بـا  هـا   آزمـون  در لیدخ یفرازبان عوامل تمام انیم یهمبستگ

 نبـود  رابطۀنشان دادند  جی. نتاشد اسبهمح فهم تیقابل زانیم
ــان دبرخــور ــقابل عــدم و یزب ــان فهــم تی آزمــون  طبــق یزب
ـ معنادار و رابطـۀ م  رسونیپ یهمبستگ نگـرش مثبـت بـا     انی

مشاهده شد هرچه برخـورد   نیبود. همچن فیفهم ضع تیقابل
 بـه  هـا   باشد، نگرش آن شتریب شورانیگو انیو ارتباط م یزبان
 تعلق احساس و وندیپ سبب یزبان برخورد و است تر  مثبت هم
در مورد  شورانیاطالعات گو ،زانیم همان به و شود می شتریب
 از. شـود   یمـ  شتریب زین ایجغراف و زبان رینظ یتیهو یها  لفهؤم

ـ با قابل یرابطۀ برخورد زبان ،گرید یسو فهـم واژه )کـه از    تی
 05/0تـا سـطح    ،(بـود  هـا   آزمـون  انیـ سطح در م نیدشوارتر

منجر به افـت   مْک یِمعنا که برخورد زبان نیمعنادار است. به ا
 نیهو  ون و گوسکنز نظر به بنا که شود  یفهم واژگان م تیقابل
 با ارتباط در یزبان عوامل انیم در عوامل نیتر مهم از( 2019)

 .است متقابل فهم تیقابل
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 یریگ  جهینت
 دو نیب یزبان فهم تیقابل سطح نییتع هدف اب حاضر پژوهش

و  یجنوب یکرد شیومتعلق به دو گ ،یمهاباد و یا  بدره گونۀ
 ها  آن انیم یزبان یذات یها  تفاوت و ها  شباهت یبرمبنا ،یانیم
 بر یزبان برخورد و یزبان نگرش یشناخت  فرازبان عوامل ریتأث و
 فهم تیقابل درصد 17/43 وجود از ها  افتهی. گرفت صورت آن
 بـدون  مـذکور  شیگـو  دو از یزبـان  گونۀ دو انیم یذات یزبان
 مـذکور  رقم. دهند  یم خبر آموزش بدون و یانزب برخورد چیه

ـ که بـه بـاور نگارنـدگان ا    ،لثَمَ آزمون نمرۀ حذف از پس  نی
 دهندۀ  نشان باشد یزبان یها  انگرشباهتیاز آنکه ب شیسطور ب
 مجـاور  یهـا   فرهنگ زین و غالب فرهنگ با یفرهنگ اشتراک

ـ  ،هست زین گرید  لتـون یدسـت آمـده اسـت. سـوارته و ه    ه ب
ـ فر شیدو گو انیفهم م تیقابل زانیم( 2013)  را( %38) یزی
ـ مکالمات پا یبرقرار برای یریپذ  چندزبانه اصل حفظ با  یا  هی

گفـت رقـم    تـوان   یم ،مبنا نیهم بر. دانند  یم یمناسب و کاف
 یکـرد  شیدو گـو  انیـ م یفهم زبـان  تیحاصل بر وجود قابل

 یالیاسـت و  یفقـدان برخـورد زبـان    طیدر شرا یانیو م یجنوب
اسـت کـه    یدر حـال  نیـ داللت دارد. ا تیاکثر زبان تنگاتنگ
درک  تیـ فهم قابل تی( از قابل1922) تیکه اسم یفیطبق تعر

ـ مع از که یانتظار زانیم ،دهد  یارائه م ریتفس تیقابل زیو ن  اری
 مکالمـات  کـه  ستین یا  اندازه به دارد وجود یزبان فهم تیقابل
ـ  ای ریتفس تیقابل سطح در دهیچیپ  بـر  در را کامـل  رکد یحت
ـ قابل ،موجـود  فیتعـار  طبـق  میریبپذ اگر. ردیبگ فهـم بـه    تی
بـدون   ،اجـزا و عناصـر جملـۀ گونـۀ مقابـل      صیتشخ یمعنا

ـ و بدون کمک گرفتن از زبان م نیشیآموزش پ  ،اسـت  یانجی
ـ م و یجنـوب  یکرد گونۀ دو انیم گفت توان  یم ـ قابل یانی  تی

ـ مکالمات پا یصرفا برا یزبان فهم  یشـفاه  سـطح  رد و یا  هی
( 2012) گوســکنز و شــوپرت گفتــۀ طبــق امــا. اســت برقــرار

 ینوشتار زبان وجود صورت در زانیم نیا است آن ینیب  شیپ
 بـودن  چگونه به پاسخ در. شود می شتریب یزبان یها  گونه نیب

ـ قابل سـطح  کـه  کرد حیتصر دیبا فهم تیقابل  یزبـان  فهـم  تی

 در. اسـت  امتقـارن ن اصطالح به و یستن کسانی ها  گونه انیم
هـم   فهـمْ  تیقابل بودن نامتقارن یبرا شده انجام یها  پژوهش

 نظـر  بـه . شـود   یذکـر مـ   یفرازبـان  لیو هم دال یزبان لیدال
 ینـوع  به نهیزم نیا در یفرازبانشناخت و یزبان لیدال رسد  یم

نبـود   ،یزبـان  برخـورد  نبـود . انـد   ختـه یآم هم به ای دهیتن درهم
ـ تغ ،یرسـم  ینوشـتار  ستمیس  ،یواژگـان قرضـ   یـی آوا راتیی
 ،مجـاور  یهـا   زبان ریثأت تحت شهیر واژگان هم ییآوا راتییتغ

 گوســکنز و شــوپرت یآرا مطــابق کــه یا  گونــه تناوبــات واج
 صـورت  به( 2015) نیهو  ون و ژنیبزو  ون ،گوسکنز و( 2012)

 در همـه  دیرسـ  خواهـد  مقابـل  گونۀ گوش به ناآشنا ییآواها
ـ ا نیب فهم تیقابل کاهش . دارنـد  دخالـت  یزبـان  گونـۀ  دو نی
 جینتـا  و یزبـان  یهـا   آزمون جیهمانگونه که نتا ،نیا بر عالوه

ـ  ریتأث ،مثبت یزبان نگرش دادند نشان ها  پرسشنامه بـر   یمثبت
بـا آنچـه گوسـکنز و     جـه ینت نینداشته و ا یفهم زبان تیقابل
ـ ( در مورد عدم ارتبـاط قابل 2017( و فلکا )2013) لتونیه  تی
 و رددا یهمخـوان  انـد   دهیبه آن رس یبا نگرش زبان یم زبانفه

  جینتـــا کـــه( 2005) اکســـون و نگیدلســـ نظـــر بـــا
 ،داننـد   یدو عامل را معنادار م نیا انیم یهمبستگ پژوهششان

 مطابقت ندارد.
 معنـادار  و ها  واژه فهم تیقابل و ییآوا تفاوت بودن معنادار

 شورانیگو یزبان فهم تیقابل جینتا با ینحو یها  تفاوت نبودن
 و رنگـا یه و( 2008) همکـاران  و کورشنر نظرات با تطابق در

 ییآوا و یواژگان یها  تفاوت بودند معتقد که( 2018) همکاران
 شـوران یگو فهـم  تیقابل بر ینحو -یواژ یها  تفاوت از شیب

 . باشد  یم ،رگذارندیتاث مرتبط یها  گونه
 تمـام  بـه  پـژوهش  جۀینت دادن میتعم است ذکر به الزم

 شـتر یب یهـا   یبررسـ  بـه  ازین یجنوب و یانیم یکرد یها  گونه
ـ قابل ،یشـ یگو یمرزهـا  در کـه  است یعیطب و دارد فهـم   تی

وجـود داشـته باشـد؛     شیدو گو نیا شورانیگو انیم یشتریب
ـ تـا حـد ز   یزبان کرد شورانیگو انیفهم م تیقابل رایز  یادی

 1است. ها  شیگو نیا یمکان عیو توز ایوابسته به جغراف

 منابع
 .دانش نشر: تهران. یکرد زبان در ویارگت .(1389) فاطمه ،پژوه آتش
ـ یا تیهو ینمادها(. 1386نگار ) ،یاردکان  یداور  زبـان  و یران

 .26-3 :2ش  .8 س .30 .یمل مطالعات فصلنامۀ .یفارس
 نامۀ. یفارس زبان در یقرض واژگان(. 1374کوروش ) ،یصفو

 .111-96 :19ش  .فرهنگ
 

 
 

 ی)بررسـ  یالمیا یکرد(. 1380) نیغالمحس دوستان،  یمیکر
. یشناسـ   کردسـتان  یهـا   (. مرکـز پـژوهش  بـدره  شیگو

 1 .کردستان دانشگاه انتشارات :سنندج

                                                                                                                
از خانوادۀ کریمی در شهر بدره و نیز دو گویشور بومی آقایان محمد . 1

 سگزاریم.نهایت سپا شان بی شفیعی و سمکو حیدری برای همکاری
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 ییکنا ساخت در مطلق حالت ینیبازب(. 1390) ادگاری ،یمیکر
 و زییپـا  .2 ش .2 د .یزبـان  یهـا   مجله پژوهش(. وی)ارگت

 .113-95 :1390 زمستان
ــ ــا ،یکلباس ــو(. 1380) رانی ــرد شیگ ــاد یک ــران. مهاب : ته

 .یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه

 نگــرش ریثأتــ(. 1397) شــراره ،یمظفــر و یــیحی ،یمدرســ
 در یفارسـ  زبـان  یا  گونـه  تنوعـات  کـابرد  بر شورانیگو

 فصـلنامۀ . یشـناخت  ــ  یاجتمـاع  یپژوهشـ : فـارس  استان
ـ پ) 1 ش. 2 د: یاجتمـاع  یشناسـ   زبان  تابسـتان  .(3 یاپی
1397. 22-50. 
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