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 چکیده

سته عناصری را  نا ،دلیل ضعف در برقراری ارتباط به زبان دوم به زبانهافراد دو از زبان نخست   خوا

ماعی و علم  شــناســی اجتله در زبانأدهند تا ارتباط برقرار شــود. این مســبه زبان دوم انتقال می

ــیدن به آموزش زبان تداخل زبانی نامیده می ــود. برای رس ــی در جش امعة نتیجة مطلوب آموزش

ستفاده می    زبانهچند شی ا سی برای اهدا  آموز سی نتیجة  کند، بای مانند ایران که از زبان فار رر

سیاری از مسائل و موضوعات و تدوین من    ها، تداخل زبرخورد زبان ابع آموزشی  بانی و دوزبانگی ب

شن و آن      شور رو صدیان آموزش ک شور    ها را در برآوردن نیازرا برای مت شی ک دایت ههای آموز

ــفارسی و فارسی  ـ  های تالشیکند. در این پژوهش تداخل واژگانی دوزبانهمی در میان   تالشی ـ

ای قایسهمبه صورت  ،غرب تهران بهاین روستا  عنبران و مهاجران ی روستایهازبانجامعة تالشی

ــی می ــود. دادهبین دوگروه دوزبانه بررس ــشش   ملهجدی تعدانامه و ترجمة های پژوهش با پرس

به شــکلی   دهشــوناســت. افراد آزمونبه دســت آمده  هاوســیلة افراد دوزبانه به هر یک از زبانبه

صادفی از   ساکنین عنبر ت شده ان و مهاجران دومیان  سد   ظر مینبه اند.زبانة غرب تهران انتخاب  ر

شو        تداخل سیت گوی شد و جن صورت گرفته با شتر از زبان اول به زبان دوم  ر کمی  ران هم تأثیبی

 باشد. داشته در تداخل زبانی

ــی، برخورد زبانی، دو زبانگی، تداخل زبانی           : ها واژهکلید  ــی، زبان فارسـ ، تداخل   زبان تالشـ

 .واژگانی
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 . مقدمه1

هایی از استان های ایرانی شمال غربی است که افزون بر بخشزبان تالشی از زبان

گیالن  و اردبیل در خارج از مرزهای ایران در جمهوری آذربایجان هم گویشوران 

( برای این زبان سه شاخة شمالی، مرکزی و جنوبی 18: 1386  زیادی دارد. رضایتی

های ایرانی را در خود حفظ های باستانی زبانبسیاری از ویژگیل است. این زبان ئقا

ای این زبان بر بسیاری از مسائل زبانی و آموزشیِ لذا بررسی مقابله ،است کرده

به سبب قرابتی که زبان تالشی با زبان  ،دیگر سویگذارد. از ایران اثر می فارسی در

الت ان این دو زبان در حل مشکای و برخورد زبانی میبررسی مقابله ،فارسی دارد

زبانه بسیار روشنگر است. برای حصول نتایج مطلوب در آموزش آموزشی مناطق دو

و پرورش مناطق دوزبانه باید انواع تداخل زبانی بررسی و تحلیل شود تا از نتایج 

سازی آموزش زبان فارسی ها در جهت تهیه منابع آموزشی و بهینهگونه بررسیاین

جامعة  ،در این پژوهش استفاده شود. زبانالشیویژه مناطق تبه ،دوزبانهدر مناطق 

ة اند. حوزآماری از میان گویشوران شاخة شمالی گونة عنبرانی انتخاب شده

زبان عنبران باال در نوار مرزی جمهوری جغرافیایی پژوهش، روستای تالشی

نفر جمعیت دارد. و دویست  حاضر حدود هزاراین روستا درحال .آذربایجان است

ها و کنند و به واسطة سوادآموزی، رسانهمردم این روستا به زبان تالشی صحبت می

دیگر حوزة پژوهش شهرک  فارسی هم تسلط نسبی دارند.ارتباط با تهران به زبان 

که حدود ده هزار نفر از  ر و شهر قدس در غرب استان تهران استآزاد شه

اند. این افراد دو شهر مهاجرت کرده و سکنی گزیدههای عنبران به این زبانیتالش

در خانواده و جمع آشنایان به زبان تالشی و در سطح جامعه برای برقراری ارتباط 

صورت میدانی این پژوهش به کنند.با دیگر جوامع زبانی به زبان فارسی صحبت می
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-انجام شده فارسی هشت تا بیست ساله -و تالشیتالشی  -های فارسیدو زبانه روی

دست ها بههای پژوهش با اخذ ترجمة تعدادی جمله از هر یک از دو زبانهاست. داده

تالشی از مهاجران عنبران  ـکنندگان تعداد بیست نفر دوزبانة فارسی آمد. شرکت

در غرب استان تهران در منطقة شهر قدس و آزاد شهر و تعداد بیست نفر دوزبانة 

تا بیست سال، از هر دو جنس در روستای  فارسی، در محدودة سنی هشت ـِتالشی

شناسی عداد هشتاد جمله که در مرکز گویشاند. ابتدا تعنبران باال انتخاب شده

ها خواسته ها داده شد و از آنشود به دوزبانهفرهنگستان زبان فارسی استفاده می

تالشی را به فارسی ترجمه کنند های های فارسی را به تالشی و جملهشد که جمله

هایی که شده آوانویسی شدند و بعد از آوانویسی جملههای ترجمهو سپس جمله

تداخل  ،تداخل واژگانی داشتند، انتخاب و تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش

تالشی، از دو جنس  ـ فارسی و فارسی ـ های تالشیهای دوزبانهواژگانی در جمله

پژوهش نسبتأ  ادامه چند شود. درای بررسی میصورت مقایسه دختر و پسر به

 شوند. وضوع پژوهش معرفی میمرتبط با م

جامعة « شناختی گویش تالشیمسائل جامعه»( در 1384نصیرمحله  یوسفی

است، در فصلی از تحقیق خود اجماالً به  قومی تالش را از دریچة زبان بررسی کرده

های ترکی، مزیستی و یا جایگزینی زبان تالشی با زبانها و هدالیل دوزبانگی تالش

 است. گیلکی و فارسی پرداخته

نمودهای اجتماعی و »( در مقالة 1387  رضایتی، فاضلی و یوسفی نصیرمحله

به چگونگی دوزبانه شدن و انواع تنوع صوتی  «شناختی در گویش تالشیمردم

های متقابل اجتماعی واژگانی و دستوری و ارتباط زبان با محیط و زبان و کنش

 .است نشدهاند در این پژوهش هم به تداخل زبانی توجهی پرداخته
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با « بررسی پدیدة دوزبانگی در جغرافیای قومی تالش»( در 1390میرزاپور  

است  آموز دختر و پسر در مقطع دبیرستان کوشیدهانشنظرسنجی از شماری د

ها را در قلمرو های زبانی آنهای کاربرد زبان تالشی و نگرشبرپایة آمار و ارقام، حوزه

( 1395تالش شمالی، مرکزی و جنوبی تحقیق کند. رضایتی، میرزاپور و موسوی  

های الشی با زبانبه برخورد زبان ت« های زبانی در گویش تالشیبررسی نگرش»در 

های مثبت و منفی نسبت به زبان مجاور و زبان رسمی و همچنین به بررسی نگرش

 اند. های جغرافیایی مختلف و با توجه به سن و جنسیت پرداختهتالشی در حوزه

ها در زبانخطاهای نحوی تالشی»( در مقالة1393  بابازادهزاده و خانمنشی

زبان در سطح ابتدایی آموز تالشیاز تعدادی دانش ءنشابا اخذ ا «کاربرد زبان فارسی

زبانی، به سه دستة بین آموزان راروستای عنبران باال و پایین، خطاهای نحوی دانش

 اند. زبانی و خطاهای آموزشی تقسیم کردهدرون

تأثیر حالت ارگتیو زبان تالشی شمالی گونة عنبرانی را بر ( 1393خانبابازاده  

 خطاهای نحوی»( در 1395بابازاده  است. خان ن فارسی بررسی کردهفراگیری زبا

زبانی به نقش زبان مادری در کنار سایر عوامل درون« ها در فارسی معیارزبان تالشی

است. در پژوهش  و خطاهای آموزشی در یادگیری زبان فارسی نوشتاری پرداخته

 مذکور تنها بخش کوچکی به تأثیر زبان مادری اختصا  دارد.  

 شود:میهای زیر پاسخ داده در این پژوهش به پرسش

 استآ صورت گرفته بیشتر از کدام زبان به زبان دیگرها تداخل -1

 ثیری داردآجنسیت در تداخل واژگانی چه تأ -2
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 . تعاریف و مبانی نظری پژوهش2

اط برقرار زبان متفاوت ارتب شود که فرد بتواند به دوحالتی گفته میدوزبانگی به 

ن است ای کند این حالت انواع و درجاتی دارد. در این پژوهش منظور از دوزبانگی

د و نیازی به که فرد دوزبانه بتواند نیازهای ارتباطی خود را در دو زبان برآورده کن

 استفاده از زبان میانجی نداشته باشد.

کردن به دو یا ( اصطالح دوزبانگی و چندزبانگی را صحبت176: 3961  1اهرن

 است.ای رایج و گسترده در سراسر جهان داند که پدیدهچند زبان می

به توانایی فهم و ( دوزبانگی و چندزبانگی را 178-179: 1392  2فابرو

شرده، همپایه کند و آن را به انواع فکردن افراد به دو یا چند زبان تعبیر میصحبت

کردن به دو دو زبانگی فهمیدن و صحبت ،کند. بنابراینتقسیم می غیرهیا متوالی و 

 شود.زبان است که با توجه به شرایط به انواعی تقسیم می

شود بیانگر ورود عناصر یک تداخل زبانی که از آن به انتقال زبانی هم تعبیر می

ها رخ وزبانه و یا در حین برخورد زبانزبان دیگر است که در میان افراد د بهزبان 

بر زبان دیگر را تداخل  تأثیر ناخواستة زبانی( 1982 :299  3نیگروسج دهد.می

 کند. در واژگان زبان بروز می دوزبانهنامد که به دلیل ضعف فرد می

                                                           
1. Ahearn 

2. AFabbro 
3. Grosjean 
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تداخل را به سه دسته تداخل  ،2با نقل دیدگاه واینرایش (45-48: 1379  1کالوه
گوید زمانی که دو واجی، تداخل نحوی و تداخل واژگانی تقسیم کرده است و می

دهد و ازنظر تداخل زبانی رخ می ،کنندمانند هم بیان نمی های خود رازبان تجربه
گیری را در و تفاوت تداخل و قرضا .گیری ختم شودقرض منطقی شاید به

تداخل زبانی کاربرد  ،بنابراین داند.گیری میبودن قرضمعیبودن تداخل و جفردی
گیری کاربرد گسترده و جمعی ناخواسته و فردی عناصر زبانی در زبان دیگر و قرض

ی را به دلیل گیرقرض( 1 :1953  عناصر زبانی در زبان دیگر است. واینرایش
امری فردی و روانی و تداخل را داند ویژه در سطح واژگانی مینیازهای اجتماعی به

 افتد.داند که در سطح افراد دو زبانه اتفاق میویژه در سطح ساختاری میبه
های متفاوت زبانی دخیل کارگیری گونهرسد در بهنظر مییکی از عواملی که به

اند. در این مورد نظریات متفاوتی ارائه کرده جنسیت است. پژوهشگران ،باشد
جنسیتی را در خود   گونه تفاوتهیچ فارسی و تالشیارهای دستوری زبان ساخت

ها، دهند و از این لحاظ این دو زبان با هم تفاوتی ندارند و کاربرد فعلبروز نمی
عاری از  کامالً ،های دستوری بین دو جنس مذکر و مؤنثضمیرها و و دیگر مقوله

هایی ولی در سطح واژگانی در برخی موارد در این دو زبان واژه ،اندمسائل جنسیتی
(  زنان و مردان 1988  3گرا هستند. کامرونهایی جنسیتواژه «آقا خانم و»مانندِ 

ها های جنسیتی هستند و آنداند که درگیر گفتمانهایی میرا اعضای فرهنگ
گوناگون اجتماعی  هایگرفته و در موقعیت هایی مناسب جنس خود را یادشیوه
سیت زنان به رفتار زبانی خود حسا ،(211: 1391  مدرسیبه اعتقاد گیرند. کار میبه

های متفاوت کارگیری گونهکاری آنان در رفتار زبانی و بدارند و این امر باعث محافظه
 است.   زبانی نسبت به مردان شده

                                                           
1. Calvet 
2. Weineich 

3.  D. Cameron  
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 ها. بررسی داده3

شده از  در این بخش، داده های هر گروه تجزیه ها با توجه به مثالدوزبانههای اخذ 

ــت جمله و تحلیل می ــود. در ادامه نخس از میان  ،هایی که تداخل واژگانی دارندش

ــی های خام دو زبانههددا ــپس به همین ترتیب   ـــــهای فارس ــی مذکر و س  تالش

ــی می داده ــده و بررس ــت که در این های جنس مؤنث انتخاب ش گردد. بدیهی اس

 شوند.مدنظر نیست و بررسی نمی های آوایی، صرفی و نحویتداخلپژوهش، 

 تالشی  ـ های فارسیزبانهدو. 3-1

های اخذشده از های اخذشده از پسران و بعد دادهدر این قسمت نخست داده

 شود.دخترانی که تداخل واژگانی دارند، بررسی و تحلیل می

 تالشیی پسران دوزبانة فارسی ـ هاجمله: (1جدول )

 آس باغ محصول خوبی دارد -1 نمله 

 æv buq ʧukæ mæhsuleʃ* hest تداخلی

 æ buqə ʧukæ hoseləʃe hest درست

 هوای اینجا آفدابی است              -2 نمله

 *ʧəmræ hævu aftabi تداخلی

 ʧəmræ hævu hæʃi درست

       چراغ کنار دیوار است        -3 نمله

 ʧeraq* divu kæno kuj تداخلی

 ʧu  divu kæno kuj درست

 هوای اینجا آفدابی است              -4 نمله

 *ʧəmræ hævu xurʃide تداخلی
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 ʧəmræ hævu hæʃi درست

 غوره فراواس نیست. -5 نمله 

 qure færavan* nist تداخلی

 qü(r)æ vəyi ni درست

 من او را در مزرمه دیده                -6 نمله

 az  av mæzræ* ændæ vindeʃe تداخلی

  man av hi ændæ vinde درست

 دو برادر و خواهر کوچک داره. -7 نمله

 de gəlæ kuʧekæ* bevæ væ hovæm heste تداخلی

 dә gəlæ gædæ bevæ væ hovæm heste درست

 اهندیدهاز دو سال پیش او را  -8 نمله

 æz* de sur piʃ* æve vindæm ni تداخلی

 man də sur bæ na ævəm vindæm ni درست

 امیدواریم بدوانم به او کمک کنم. -9 نمله

 omidvarim* bezunem bæve komæk karde تداخلی

 omi m hest bəzünəm bævə komæk karde درست

 این گ بی خوشمزه است. -10 نمله

                                                     em golabi* xuʃmæzæj تداخلی

 əm ambü xuʃmæzæj درست

 من خوده او را در مزرمه دیده. -11          نمله  

 az eʃtan ævem mæzræ* ændæ vinde تداخلی

 man әʃtan ævәm hi j ændæ vinde درست
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 اندها را از درخت چیدهسیب  -12 نمله

 sefun deræxte* ku  ʧenijæ تداخلی

 sefün ʃün du ku  ʧənijæ درست

                 دیروز با خانواده به ننگل رفدیم  -13 نمله

 diruz* xanævadæ ndæ be ʤængæl* ʃejmun تداخلی

 zinæ  xanævadæ ndæ bæ viʃæ  ʃəjmün درست

 بریدهبریده که دسدم را زه میداشدم خرب -14 نمله

 xærbozæ* bərinæbim ki eʃtan dastəm bəri تداخلی

 xæmzæbim bərinæ ki eʃtan dastəm bəri درست

 تا به امروز ده بار به مش د رفدم -15 نمله

 dubæ emruz da bar* bæ mæʃæd ʃæm تداخلی

 dubæ əmrüʒ da kæræ  bæ mæʃæd ʃæm درست

 باید به حرف بزرگدر گوش بدهیم -16 نمله

 bajæd bæ bozorgtærun* gæp güʃ ædæmun تداخلی

 bape bæ julün gæpə güʃ ædæmün درست

 حاال خوب شده بودی ،داده کمی آش خورده بودیاگر به نای تخمة بو -17 نمله

 ægær be ʤaje bu dadæ toxmæ*  kæmi aʃ hardæbi əsæ تداخلی

ʧuk bæbiʃ 

 ægær bæʃtə simiʃkæ ʤuje tike aʃ hardæbi əsæ ʧuk  bæbiʃ درست

 ای کاش  هماس اول حقیقت را به او گفده بوده -18 نمله

 ej kaʃ* ævæl ændæ duzi bæ və votæbi تداخلی

  xæsæ ævæl ændæ-m düzi bævə votæbi درست
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های محصول،  تالشی واژه  ـــــهای فارسی  دوزبانه ،شده ی ذکرهادر جمله

مزرعه، درخت، کوچک، از، پیش، امیدوار، گالبی،     آفتابی، چراغ، غوره، فراوان،  

، /hosel/ ،/hæʃi/ ،/ʧu/بـه جـای    نگـل، دیروز، خربزه، بـار و بزرگ را  ج

/qü(r)æ/،/vəji/،/hi/ /du/،/gædæli/،/ku/ ،/na/، umi/ ،/ume ،

/ambü/ ،/viʃæ/ ،/zinæ/ ،/xamzæ// ،bu/،/jul/ ی های تولیدرا در جمله

بان دوم یعنی    به ز ــی خود  ند. برده کار به  تالشـ گوید:  می (48:1379 کالوه   ا

 .«ای جمعی استگیری پدیدهای فردی است، قرضبرخال  تداخل که پدیده»

ــتند و نیز به دلیل اینکه          این واژه  خألهای کاربردی به دلیل اینکه فردی هسـ

ــعف خود در ها آن را اند و دوزبانهواژگانی را پر نکرده زبان دوم در  به دلیل ضـ

شــوند و از دایرة تداخل زبانی محســوب می ،اندکار بردهجای واژهای اصــلی به

ند جگیری واژگانی خار  قرض مه ا نة      جمله  ،. در ادا های کاربردی دختران دو زبا

شود تا در مقایسه با گروه پسران مشخص شود که تالشی بررسی می ـ  فارسی

 است.جنسیت در امر تداخل تا چه اندازه دخیل 

 دوزبانة فارسی ـ تالشی های دختران(: جمله2جدول  

 آس باغ محصول خوبی دارد -1 نمله 

 əm buq mæhsulate* ʧukeʃ hest تداخلی

 æ buqə ʧukæ hoseləʃe hest درست

 هوای اینجا آفدابی است              -2 نمله

 *ʧəmræ hævu aftabi تداخلی
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 ʧəmræ hævu hæʃi درست

       کنار دیوار است        چراغ -3 نمله

 ʧeraq* divu kæno kuj تداخلی

 ʧu  divu kæno kuj درست

 هوای اینجا آفدابی است              -4 نمله

 *ʧəmræ hævu xurʃide تداخلی

 ʧəmræ hævu hæʃi درست

 من او را در مزرمه دیده                -5 نمله 

 az æv keʃtzar* ændæ vinde تداخلی

  man av hi ændæ vinde درست

 دو برادر و خواهر کوچک داره. -6 نمله

 de gəlæ bæradær* væ hovæm gædæm heste تداخلی

 də gəlæ gædæ bəvæ væ hovæm heste درست

 دیروز یک کیلو برنج خریده -7 نمله

 diruz jek kilu berenʤ* sæ تداخلی

 diruz  i kilu bərz sæ درست

 امیدواریم بدوانم به او کمک کنم. -8 نمله

 omidvarim* bezunem bæve komæk karde تداخلی

 omi-m hest bəzünəm bævə komæk karde درست
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 ه استاین گ بی خوشمز -9 نمله

em golabi* xuʃmæzæj تداخلی                                                      

 əm ambü xuʃmæzæj درست

 باالخره چند گردو روی درخت است -10 نمله

 belæxære ʧænd gerdu* du sæ heste تداخلی

 belæxære ʧæn(d) gəlæ vəjiz du sæ heste درست

 اندها را از درخت چیدهسیب  -11          نمله  

 *sefun du ku  ʧide ænd تداخلی

 sefün ʃün du ku  ʧənijæ درست

 دیروز با خانواده به ننگل رفدیم.                   -12 نمله

 diruz* xanævadæ ndæ be ʤængæl* ʃejmun تداخلی

 zinæ  xanævadæ ndæ bæ viʃæ  ʃəjimün درست

 رودسینا فردا صبح می -13 نمله

 sina færda* sehb ʃinæ تداخلی

 sina maʃki səhb ʃinæ درست

 هسدم خانهفردا شب  -14 نمله

  færda* ʃængu kændæm تداخلی

 maʃki ʃængu kændæm درست

 همة این گوسفندها و بزها مال من هسدند -15 نمله

 hæmeje in pæs-ha væ  boz-ha* ʧemanin تداخلی
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 hæmæ əm pæs-ə bə boz-ə ʧemanin درست

 حاال خوب شده بودی ،گر به نای تخمة بو داده کمی آش خورده بودیا -16 نمله

 ægær be ʤaje bu dadæ toxmæ*  kæmi aʃ hardæbi əsæ تداخلی

ʧuk bæbiʃ 

 ægær bæ bəʃtæ simiʃkæ ʤuje tike aʃ hardæbi əsæ ʧuk درست

bæbiʃ 

ها  ها فارسی و زبان دوم آنهای دختر که زبان اول آنها دوزبانهدر این نمونه

ها را که در زبان تعدادی از واژه ،زبان تالشیکردن به هنگام صحبت ،تالشی است

ها زبانهاند. این دوبه زبان دوم یعنی تالشی تعمیم داده ،دوم هم معادل رایج دارند

آفتابی و خورشید   /hoselجای /اند: محصوالت بهبرده کاربه ها را به این شکلواژه

جای ، دیروز به/bəvæ/ی جا، برادر به/hi/جای ، کشتزار و مزرعه به/hæʃi/جای به

/zinæ/جای ، برنج به/bərz/جای، امیدوار به/omi/جای ، فردا به/maʃki/ ،

 ./simiʃkæ/جای ، تخمة بوداده به/viʃæ/جای جنگل به ،/ʧəne/جای چیدن به

هایی را از زبان اول و چیرة خود ها واژهدهند که اکثر دوزبانهها نشان میاین مثال

آمده از دو جنس دستهای بهاند. در مقایسه میان دادهتعمیم دادهبه زبان دوم 

اند. شود که جنس مؤنث اندکی کمتر از جنس مذکر تداخل زبانی داشتهمشخص می

ای میان دو جنس مؤنث و مذکر در این گروه صورت در نمودار ستونی زیر مقایسه

دهد که در مجموع تعداد مینشان  این نمودار است. دست آمدهو نتایج زیر به گرفته

مورد  16 ها رخ داده است که از این تعدادزبانههای دومورد تداخل در جمله 34

یعنی  ،مورد تداخل 18متعلق به جنس مؤنث و تعداد درصد،  05/47یعنی  ،تداخل

. این نتیجه بیانگر آن است که استدرصد متعلق به جنس مذکر  94/52 حدود

 است. درصد بیشتر از جنس مؤنث تداخل داشته 89/5جنس مذکر حدود 
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 زبانفارسی ـ تالشی دختران و پسرانجمالت مقایسة  (:1نمودار )

تعداد افراد گروه با تفکیک و نیز در مجموع و همچنین تعداد  (،1  در نمودار ستونی

ها در مجموع و نیز به تفکیک آمده است. این نمودار بیانگر آن است که تداخل

های جنس درصد از تداخل در جمله 89/5حدود  ،های جنس مؤنثدر جملهتداخل 

 مذکر کمتر است. 

 فارسی   های تالشیدوزبانه. 3-2

در این قسمت تعداد بیست نفر دختر و پسر هشت تا بیست ساله برگزیده شدند و 

هایی که تداخل ها اخذ شد و سپس جملهترجمة فارسی تعدادی جمله تالشی از آن

 ،مورد استفاده قرار گرفتند. در ادامه عنوان نمونه، در این بررسی بهواژگانی داشتند

 شود.تجزیه و تحلیل می نی پسران و بعد تداخل زبانی دختراننخست تداخل زبا
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 جدول پسران دو زبانة تالشی ـ فارسی(: 3جدول )

 ر کس مرا دید به من س ه کرد.ه -1 نمله

  *hær kæs mæra did be mæn sælam dad تداخلی

 hær kæs mæra did be mæn sælam kærd درست

 .حاال خوب شده بودی ،داده کمی آش خورده بودیاگر به نای تخمة بو -2 نمله

 ægær be ʤaje bəʃtæ simiʃkæ*  kæmi aʃ xurde budi hala تداخلی

xub ʃode budi 

 ægær be ʤaje toxmeje* bu dade  kæmi aʃ xurde budi hala درست

xub ʃode budi 

 ؟باالخره چند گردو روی درخت است -3 نمله

 belæxære ʧænd vəjiz* ruje deræxt hæste تداخلی

 belæxære ʧænd ta gerdu  ruje deræxt hæste درست

 .چراغ کنار دیوار است -4 نمله

 ʧu*  kænare divar  æst تداخلی

 ʧeraq kenare divar  æst درست

 این پیراهن قشنگ را از کجا خریدی؟ -5 نمله

 in ʃæjie* qæʃæng ra æz koʤa xæridi تداخلی

 in pirahæne qæʃæng ra æz koʤa xæridi  درست

 .رودمبداهلل فردا صبح می -6 نمله

 æbdolla maʃki* sohb mirævæd تداخلی

 æbdolla færda sobh mirævæd درست
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 .قدر خوشمزه استاین گ بی چ -7 نمله

 in ambü* ʧeqæd xuʃmæzæ  æst تداخلی

in golabi ʧeqædr xuʃmæze æst درست                                                    

 .قدر خوشمزه استاین گ بی چ -8 نمله

 in ambü* ʧeqæd xæʃmæz* æst تداخلی

 in golabi ʧeqædr xuʃmæze  æst درست

 .اینجا هوا همیشه آفدابی است -9 نمله

 inʤa hæva hæmiʃæ xurʃid* æst تداخلی

 inʤa hæva hæmiʃe  aftabi  æst درست

 .همه از رفدار او ناراضی هسدند   -10 نمله

 hæmæ æz ræftare an* narazi hæstænd تداخلی

 hæme æz ræftare u narazi hæstænd درست

      شناسی؟را نمیچرا او  -11 نمله

 *ʧəra ura næmidani تداخلی

  ʧera  ura næmiʃenasi درست

 .من او را در مزرمه دیده -12 نمله

 mæn u ra dær hi* didæm تداخلی

 mæn  u ra dær mæzræ- e didæm درست

 .بریده دسدم را بریدهداشدم هندوانه می -13 نمله

 zəmastüni* miboridæm ke dæstæm boridæm تداخلی
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 daʃtæm hendevane miboridæm ke dæstæm ra boridæm درست

                                            .هاستبی مال آساین صندوق چو -14 نمله

 *in sænduxe ʧübi ʧævüne تداخلی

  in sænduqe ʧubi male  anhast  درست

 .رفدیمدیروز با خانواده به ننگل  -15 نمله

 diruz ba xanævade be viʃæ* ræftim تداخلی

 diruz ba xanævade be ʤængæl* ræftim درست

 ها تالشــی و زبان دوم های پســر که زبان اول آن دوزبانه ،نمونه پانزدهدر این  

ها را که در کردن به زبان فارسی، تعدادی از واژه ها فارسی است، هنگام صحبت   آن

ــی تعمیم داده     زبان دوم هم   و یا به    اند معادل رایج دارند، به زبان دوم یعنی فارسـ

ــاختهتأثیر  ــکل بهها واژهزبانهاند. این دوزبان اول در زبان دوم س کار ها را به این ش

شی  «سالم کرد »جای به« سالم داد »اند: برده جای به //viʃæ، به تأثیر از زبان تال

  ها،به جای مال آن/ʧævün/ ، دادهبو جای تخمةبه /bəʃtæ simiʃkæ/جنگل، 

/zəmastüni/  نه، /    به ندوا عه، /   به  /hiجای ه جای  به  /næmidaniجای مزر

شی، / به /anشناختن به تأثیر از زبان تالشی، /    /xurʃidجای او با توجه به زبان تال

 /ambüجای خوشـــمزه، /به /xæʃmæzجای آفتابی به تأثیر از زبان تالشـــی، /به

جای چراغ،  به  /ʧu/جای پیراهن،  به  /ʃæjiجای فردا، / به  /maʃkiگالبی، /جای  به 

ــح و  تداخل زبان اول در زبان دوم دوزبانه       ،ها . در این مثال اند به کار برده   ها واضـ

ــت. در ادامه ــکار اسـ ــة ت ،آشـ در  داخل بین دو گروه، تداخل واژگانیبرای مقایسـ

 گیرد.بررسی قرار میآمده از جنس مؤنث هم مورد دستهای بهداده
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 زبانة تالشی ـ فارسیدو های دخترانجمله (:4جدول )

 ر کس مرا دید به من س ه کرد.ه -1 نمله

 *hær kæs mæra did be mæn sælam dad تداخلی

 hær kæs mæra did be mæn sælam kærd درست

 .حاال خوب شده بودی ،داده کمی آش خورده بودینای تخمة بواگر به -2 نمله

 ægær be ʤaje bəʃtæ simiʃkæ*  kæmi aʃ xurde budi hala تداخلی

xub ʃode budi 

 ægær be ʤaje toxmeje* budade  kæmi aʃ xurde budi hala درست

xub ʃode budi 

 ؟باالخره چند گردو روی درخت است -3 نمله

 belæxære ʧænd vəjiz* ruje deræxt hæst تداخلی

 .belæxære ʧænd ta gerdu  ruje deræxt hæst درست

 .چراغ کنار دیوار است -4 نمله

 fænar*  kænare divar  æst تداخلی

 ʧeraq kenare divar æst درست

 این پیراهن قشنگ را از کجا خریدی؟ -5 نمله

 in ʃæije* qæʃæng ra æz koʤa xæridi تداخلی

 in pirahæne qæʃæng ra æz koʤa xæridi  درست

 .رودمبداهلل فردا صبح می -6 نمله

 æbdolla maʃki* sohb* mirævæd تداخلی

 æbdolla færda sobh mirævæd درست
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 .قدر خوشمزه استاین گ بی چ -7 نمله

 in ambü* ʧeqæd xuʃmæzæ  æst تداخلی

in golabi ʧeqædr xuʃmæze  æst  درست                                                    

 .قدر خوشمزه استاین گ بی چ -8 نمله

 in golabi ʧeqæd xæʃmæz* æst تداخلی

 in golabi ʧeqædr xuʃmæze  æst  درست

 اینجا هوا همیشه آفدابی است. -9 نمله

 inʤa hæva hæmiʃæ xurʃid* æst تداخلی

 inʤa hæva hæmiʃe  aftabi  æst درست

      شناسی؟چرا او را نمی -10 نمله

 *ʧəra u ra næmidani تداخلی

  ʧera  u ra næmiʃenasi درست

 .دیروز با خانواده به ننگل رفدیم -11 نمله

 diruz ba xanævade be viʃæ* ræftim تداخلی

 diruz ba xanævade be ʤængæl* ræftim درست

 .مزرمه دیدهمن او را در  -12 نمله

 mæn u ra dær hi* didæm تداخلی

 mæn  u ra dær mæzræ-e didæm درست

 بریده دسدم را بریده.داشدم هندوانه می -13 نمله
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 zəmastüni* miboridæm ke dæstæm boridæm تداخلی

 daʃtæm hendevane miboridæm ke dæstæm ra boridæm درست

 دند.                                          ها خوب هساین مردها و زس -14 نمله

 *in mærd-ha bə zæn-ha ʧukæn تداخلی

 in mærd-ha væ zæn-ha xub hæstænd درست

ها تالشـــی و زبان دوم های دختر که زبان اول آندوزبانه ،نمونه چهاردهدر این 

ها را که در تعدادی از واژهکردن به زبان فارسی  ها، فارسی است، هنگام صحبت   آن

اند یا به تأثیر زبان دوم هم معادل رایج دارند، به زبان دوم یعنی فارسی تعمیم داده

اند: کار بردهها را به این شکل به ها واژهزبانهاند. این دوزبان اول در زبان دوم ساخته 

شی « سالم کرد »جای به« سالم داد » جای جنگل، به //viʃæ، به تأثیر از زبان تال

/bəʃtæ simiʃkæ/  داده،جای تخمة بو  به  /zəmastüni/  جای هندوانه،/   بهhi/ 

شی، /   به /næmidaniجای مزرعه، /به شناختن به تأثیر از زبان تال  /xurʃidجای 

 /ambüجای خوشـــمزه، /به /xæʃmæzجای آفتابی به تأثیر از زبان تالشـــی، /به

جای  به  /fænarجای پیراهن، / به  /ʃæjiجای فردا، / به  /maʃkiجای گالبی، / به 

ثال   به  /ʧukچراغ، / بان دوم         ،ها جای خوب. در این م بان اول در ز خل ز تدا

سه با دوزبانه     دوزبانه ست، ولی در مقای شکار ا ضح و آ سر تفاوت  های دختر وا های پ

سی در نتایج دو جنس دیده نمی    سو سی داده     مح صل از برر ها در شود. نتایج حا

ستون  ضوح دیده می نمودار  تداخلی  29از مجموع  ،شود. در این نمودار ی زیر به و

ــت، تعداد  ها رخ داده  که در جمله   ــد 27/48مورد، یعنی  14اسـ را  تداخل   ،درصـ

ــد تداخل   72/51مورد، یعنی  15جنس مؤنث و تعداد    را هم جنس مذکر   ،درصـ
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ست. بنابراین، در کل  ایجاد کرده صد تداخل گروه م  45/3حدود  ،ا ؤنث از گروه در

 مذکر کمتر است.

 

 زبانة تالشی ـ فارسیدومقایسة جمالت دختران و پسران (: 2نمودار )

تعداد افراد گروه با تفکیک و در مجموع و همچنین ، 2 در نمودار ستونی شمارة

ها در مجموع و نیز به تفکیک آمده است. این نمودار بیانگر آن است تعداد تداخل

های جنس مؤنث از تداخل در جمله ،درصد 45/3تداخل حدود که از نظر تعداد 

 های جنس مذکر کمتر است. تداخل در جمله

 گیرینتیجه. 4

د که تداخل دهتالشی نشان می ـ سیرهای فازبانهشده از دواخذهای بررسی داده

است؛  ،یعنی تالشی ،ها عموماً از زبان اول یعنی فارسی به زبان دومزبانهزبانی این دو

داده در این گروه از زبان اول به زبان دوم تعمیم مورد تداخل رخ 34عبارت دیگر  به
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ولی  ،است و هر دو جنس مذکر و مؤنث با تفاوتی اندک تداخل زبانی دارند یافته

بررسی  ،درصد بیشتر از جنس مؤنث تداخل زبانی دارد. همچنین 85/5جنس مذکر 

فارسی بیانگر آن است که تداخل این گروه  -تالشی هایشده از دوزبانههای اخذداده

و هر دو جنس با  است عنوان زبان دومبه زبان اول به فارسیعنوان به هم از تالشی

 45/3 تفاوتی اندک از زبان مادری به زبان دوم تداخل دارند و جنس مؤنث حدود

جنس  ،در هر دو گروه ،درصد نسبت به جنس مذکر تداخل کمتر دارد. بنابراین

تفاوت  این،باوجود .استمؤنث نسبت به جنس مذکر کمتر دچار خطا شده

ها دو جنس وجود ندارد. در مقایسه بین دو گروه از دوزبانه عملکرد چشمگیری بین

در برقراری ارتباط به زبان  است،ها فارسی با یکدیگر، گروه اول که زبان نخست آن

کار ببرند. هایی را بهز زبان اول خود واژهیعنی تالشی، بیشتر تمایل دارند که ا ،دوم

ر بودن زبان فارسی گیها، آموزشی بودن و همهاین امر شاید به دلیل گسترش رسانه

شی، باشد. خالصه اینکه برتری اجتماعی زبان فارسی نسبت به زبان تال و نیز باور به

ها به زبان نهزبازبان اول و چیرة دوال اول باید گفت تداخل بیشتر از در جواب سؤ

چند جنسیت در تداخل زبانی هم باید گفت هرست و در پاسخ سوال دوم هادوم آن

ولی از نظر آماری تفاوت چشمگیری بین دو جنس در این امر وجود  ،مؤثر است

نسبت به گروه دیگر  ،ها فارسی استگروهی که زبان نخست آن ،ندارد. همچنین

بیشتر تمایل دارند در زبان دوم از واژهای زبان اول استفاده کنند. شاید این امر به 

دلیل برتری زبان فارسی از نظر آموزشی و رواج آن زبان در تمام مناطق و گرایش 

 فکری به آن زبان باشد.
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