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چکیده

پژوهش حاضر ،تالشی است برای بازشناسی فعلهای دستوری زبان فارسی و آموزش آنها به
غیرفارسیزبانان بر مبنای رویکرد ارتباطی و در چارچوب آموزههای برنامۀ کمینهگرا .بر این اساس،
در این پژوهش دو هدف پیاپی دنبال میشود :نخست ،بازنگری در فعلهای دستوری زبان فارسی،
تبیین نقش و جایگاه هریک از آنها و ارائۀ تحلیلی تبیینی از ساختهای نحوی مرتبط با این افعال.
دوم ،آموزش فعلهای دستوری فارسی به غیرفارسیزبانان بر مبنای این بازنگری و گنجاندن
قانونمندیهای مرتبط با این افعال (مانند جایگاه نشانۀ نفی جمله) در تدوین مواد درسی و درسنامهها.
مسئلهای که پیش رو قرار دارد ،این است که «آیا آموزش فعلهای دستوری زبان فارسی بر مبنای
یافتهها و دستهبندیهای زبانشناختی ،تأثیری معنادار بر افزایش میزان یادگیری زبانآموزان
غیرفارسیزبان دارد؟» پس از بحثی تفصیلی در باب فعلهای دستوری فارسی ،در بخش مطالعۀ
میدانی ،درسنامهای بر مبنای یافتههای نظری و در چارچوب رویکرد ارتباطی تدوین میشود و از
رهگذر مقایسۀ دو گروه از زبانآموزان غیرفارسیزبان ـ یعنی گروه کنترل و گروه آزمایش ـ نشان
داده میشود که فرایند آموزش و یادگیری ساختهای نحوی مرتبط با فعلهای دستوری ،بر اساس
درسنامۀ جدید ،بهمراتب آسانتر و بهتر است؛ چنانکه در مرحلۀ پسآزمون ،میانگین عملکرد گروه
آزمایش بیش از پنج نمره فراتر از گروه کنترل است.
کلیدواژه :برنامۀ کمینهگرا ،فعل دستوری ،نفی جمله ،فارسیآموزان خارجی ،رویکرد ارتباطی.
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 .0مقدّمه
آموزش زبان دوم و طبیعتاً آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان ،بر دو علم
مختلف ،امّا وابسته به هم استوار است :یکی دانش زبانی و دیگری علم آموزش زبان.
در رویکردهای جدید آموزش زبان ،یکی از جنبههایی مورد توجّه ،آموزش ساخت
زماننمودهای مختلف و تظاهر عناصر دستوری آنها بر روی فعل است .آنچه از
آموزش ساختارها در آموزش زبان دوم یا زبان خارجی مدّ نظر است ،افزایش سطح
دانش زبانی زبانآموز در بهکارگیری ساختهای زبانی برای ابالغ معانی مورد نظر و
برقراری ارتباط موفّق است؛ از این رو ،تحلیل و آموزش ساختهایی که با حضور
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

فعلهای دستوری( 7شامل :فعلهای غیرواژگانی 9سبک ،3کمکی ،4وجهی 5و ربطی) 6
و از تعامل زمانها و نمودهای مختلف به دست میآیند ،از اهمیتی ویژه برخوردار
است (اِجر .)9223 ،7بر این اساس ،پژوهش حاضر با کنار گذاشتن توصیفهای سنّتی،
در چارچوب برنامۀ کمینهگرا ،به بازشناسی و دستهبندی فعلهای دستوری زبان فارسی
و ساختهای نحوی حاصل از آنها میپردازد و میکوشد یافتههای این بررسی را در
آموزش فارسی به غیرفارسیزبانان به کار گیرد .بدین منظور ،در بخش دوم ضمن
اشاره به پیشینۀ مختصری از آموزش دستور در فارسی ،یادآوری میشود که در
رویکردهای سنّتی ،افعال غیرواژگانی یا دستوری چگونه معرفی و طبقهبندی میشوند.
در بخش سوم ،بر پایۀ آموزههای دستور زایشی و بهویژه برنامۀ کمینهگرا (چامسکی،8
 ،)7225در فعلهای دستوری فارسی بازنگری شده ،بهکمک شواهد زبانی ،دستهبندی
تازهای از این مقوالت ارائه میشود .یافتههای این بخش مستقیماً در تدوین
1.grammatical verb
2.non-lexical verb
3.light verb
4.auxiliary verb
5.modal verb
6.copula verb
7.Adger
8.Chomsky

بازشناسی فعلهای دستوری در زبان فارسی و آموزش آنها به غیرفارسیزبانان ـــــــ 412

درسنامهای بهکار میرود که بر رویکرد ارتباطی 7مبتنی است و توانش زبانی و دستور
ذهنی اهل زبان را بازتاب میدهد (برای درسنامۀ مبتنی بر این بازشناسی ،نک:
مجیدی .)7325 ،بدینترتیب ،پژوهش حاضر با محوریت فرضیۀ زیر انجام گرفته است:
«آموزش فعلهای دستوری زبان فارسی بر مبنای یافتهها و دستهبندیهای زبانشناختی،
تأثیر معناداری بر افزایش میزان یادگیری زبانآموزان غیرفارسیزبان دارد ».به منظور
ارزیابی صحّت این فرضیه ،از دو گروه از زبانآموزان خارجی بهعنوان گروه کنترل و
گروه آزمایش بهره خواهیم برد .بخش چهارم مقالۀ حاضر به تحلیل آماری عملکرد این
دو گروه اختصاص دارد .یافتههای این بخش ،ضمن تأیید صحّت فرضیۀ باال ،نشان
میدهد فارسیآموزان گروه آزمایش که از رهگذر درسنامۀ جدید با فعلهای دستوری
آشنا شدهاند ،در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور معناداری عملکرد بهتری در فراگیری
ساختهای دارای اینگونه افعال دارند.

 .4پیشینة پژوهش
زبان که از امتیازات مهم آدمی برشمرده میشـود ،نهـادی اجتمـاعی اسـت کـه بـرای
برقراری ارتبـاط بـه کـار مـیرود (بـاقری 17 :7336 ،؛ برگرفتـه از محمّـدی و اسـالمی،
 .)7321مهمترین و اصلیترین نقشی که برای زبان قائل شدهاند ،نقش ارتبـاطی آن اسـت
که در حوزة آموزش زبان میتوان تحقّق آن را دید .پژوهش حاضر بر دو پیشـینۀ مسـتقل
مبتنی است :از یک سو باید به مبانی کلی آمـوزش زبـان و پیشـینۀ آمـوزش دسـتور زبـان
فارسی به غیرفارسیزبانان اشارهای مختصر کرد؛ از سوی دیگر ،مفاهیم دسـتوری زمـان و
نمود و تظاهر آنها در فعلهای دستوری فارسی قرار دارند که هم در سنّت دستورنویسـی
و هم در مطالعات متأخّر زبانشناختی دربـارة آنهـا بحـ شـده اسـت .بـا ایـن رویکـرد،
بخش حاضر به دو زیربخش تقسیم شده است.

1.communicative approach
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 .7 .9آموزش دستور زبان
صاحبنظـران ،دسـتور را مجموعـۀ قواعـدی بـرای تعیـین ترتیـب صـحیح واژههـا دانسـته
(نونــان )754 :9223 ،1و آن را جنبــۀ یکتــا و منحصــربــهفــرد زبــان معرفــی کــردهانــد کــه
ویژگیهایش در دیگر پردازشهای ذهنی اتّفاق نمیافتـد (کـو  .)9227 ،2ژانـ

)9222( 3

بر ضرورت آموزش دستور زبان از ایـن ب عـد تأکیـد دارد کـه مبنـای زبـان ،دانـش زبـانی مـا از
دستور و واژه است و توانش دستوری ،نوعی توانش ارتبـاطی اسـت و تـوانش ارتبـاطی ،خـود
شامل کاربرد دستور و واژه بهمنظور دستیابی به اهداف ارتبـاطی و آگـاهی از چگـونگی انجـام
آن به شیوه ای اجتماعی و مناسب اسـت .بـه سـخن دیگـر ،آمـوزش دسـتور بـرای دسـتیابی بـه
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اهداف ارتباطی ضروری است .با توجّه به وجود تعاریف مختلف از دسـتور ،انـواگ گونـاگونی
نیز از آن بیان شده اسـت؛ از جملـه دسـتور ذهنـی ،4دسـتور زبـانشـناختی ،5دسـتور تجـویزی،
دستور آموزشی ،6دستور توصیفی ،1دستور معلّم 3و دستور مرجع( 2الرسـن فـریمن:9222 ،10
 .)549-573از میان انواگ یادشده ،در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانـان بیشـتر بـر
دستور آموزشی تمرکز شـده اسـت .نوبـای )9222( 11معتقـد اسـت دسـتور آموزشـی،
دستوری است که برای زبانآمـوزان خـارجی طرّاحـی شـده و بـر دو نظریـۀ جـدا ،امّـا
مرتبط با یکدیگر استوار است .دیدگاهی نیز وجود دارد که طبق آن ،آموزش ارتبـاطی
زبان شامل هیچ دستوری نمیشود؛ امّا اسپادا )9221( 12بیان میکند که ایـن تفکّـر کـه
آموزش ارتباطی زبان ،به معنای تمرکـز شـدید بـر معنـی اسـت ،تصـوّری غلـط اسـت.
1.Nunan
2.Cook
3.Zhang
4.mental grammar
5.linguistic grammar
6.pedagogical grammar
7.descriptive grammar
8.teacher grammar
9.reference grammar
10.Larsen-Freeman
11.Newby
12.Spada
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برهمین مبنا و به پیروی از اسپادا ،پژوهش حاضر رویکـرد ارتبـاطی را عـاری از دسـتور
نمیداند و اگرچه بر آموزش حوزهای مشخّص از دستور زبان فارسی تمرکز کرده ،در
تدوین درسنامههای مرتبط ،به معنا و رویکرد ارتباطی توجّه ویـژهای داشـته اسـت .بـه
بیان دیگر ،رویکرد حاضر در الیۀ زبرین خود به آمـوزش دسـتور زبـان و در واقـع ،بـه
کارکردهای ارتباطی خود جامۀ ساختهای دستوری میپوشاند.
در زبان فارسی تاکنون بیش از  992کتاب برای آموزش زبان به غیرفارسیزبانان بـه
چاپ رسیده و مؤلفان بسیاری همچون صفّارمقدّم ( ،)7336ثمره ( ،)7319ذوالفقاری و
همکاران ( ،)7337ضیاء حسینی ( )7335و پورنامداریان ( ،)7313کتـابهـای متعـدّدی
در این حوزه نگاشتهانـد (دبیرمقـدّم و همکـاران .)7332 ،از میـان ایـن آثـار ارزشـمند،
برخی بر دستور زبان (بهویژه نحو) تأکید ورزیدهاند که چون با مبح

پـژوهش حاضـر

اشتراکاتی دارند ،در ادامه اشارهای گذرا به آنها میشود.
اثر گلهداری ( )7333که در سطح پیشرفته نوشته شـده ،شـامل دو بخـش نگـارش و
دستور بوده؛ امّا تمرکز اصلی کتاب بر بخش نگارش اسـت .در بخـش دسـتور ،ضـمن
مرور مباح

دستوری به شکل مختصر ،نکتههای مربوط به هـر مبحـ

بیـان مـیشـود.

کتاب جعفری ( )7329که در دو جلد تنظیم شده است ،در جلد دوم از فعـل و مفـاهیم
وابسته به آن سخن به میان میآورد و جمله را از جنبـههـای مختلـف بررسـی مـیکنـد.

پژوهش صحرایی و دیگران ( )7325شامل بخشهایی از جلد نخسـت کتـاب آمـوزش
کاربردی دستور کاربردی دستور زبان فارسی است که منظـور از «آمـوزش کـاربردی»
در آن ،قرار دادن محتوای آموزش بر اسـاس رابطـۀ نقـشهـا و سـاختهـای دسـتوری
قلمداد شده است.
 .9 .9فعلهای دستوری در فارسی
در دستورهای سنّتی که کلمهبنیاد هستند ،فعل یکی از اقسام نهگانۀ کلمه است که
عموماً بر شدن ،بودن یا انجام دادن کاری در یکی از سه زمان گذشته ،حال و آینده
داللت میکند (قریب و دیگران )755 :7363 ،و بهتنهایی یا به کمک وابستههایی ،سه
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عنصر شخص ،شمار و زمان را ـ بهصورت مثبت یا منفی ـ میرساند (انوری و گیوی،
 .)93 :7361در رویکردهای زبانشناختی ،مقولۀ فعل که یکی از چهار مقولۀ دستوری
اصلی است ،در دستهبندی کلّی ،به دو گروه فعلهای واژگانی 7و فعلهای دستوری
(فعلهای نقشی )9تقسیم میشوند (موهانان .)9226 ،افعال واژگانی (مانند :رفتن ،افتادن
و خوردن) که نقش محمولی دارند و آموزش آنها در حوزة فراگیری واژگان
میگنج د ،با موضوگ پژوهش حاضر مرتبط نیستند .در مقابل ،فعلهای دستوری که
نقش محمولی ندارند و موضوگ پژوهش حاضرند ،در سنّت دستورنویسی فارسی
عمدتاً در سه گروه جای میگیرند (برای مثال ،نک :انوری و گیوی  :)7361همکردها،
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مانند «کردن» و «دادن» در ساختار فعل مرکّب ،فعلهای کمکی یا معین ،مانند «بودن»،
«خواستن»« ،شدن» و «داشتن» و فعلهای ربطی ،مانند «بودن» و «شدن».
عالوه بر تقسیمبندی فـوق ،در سـنّت دستورنویسـی ،فعـلهـای زبـان فارسـی از منظـر
کارکرد ،معنا و ساختمان ،به انواگ گوناگونی تقسـیم مـیشـوند؛ ماننـد فعـلهـای خـاص،
ربطی ،تـام ،نـاقص ،اصـلی ،معـین ،سـاده ،مرکّـب ،پیشـوندی و غیـره (انـوری و گیـوی،
 .)7361به نظر میرسد تنوّگ و تعـدّد در نـامگـذاری و طبقـهبنـدی انـواگ فعـلهـای زبـان
فارسی ،از یک سـو توجیـه زبـانآمـوزی کـود

را در زمـانی کوتـاه بـا مشـکل مواجـه

میکند و از سوی دیگر ،آموزش دستور زبان فارسـی بـه زبـانآمـوزان بـا دشـواریهـایی
همراه خواهد بود (نک :محمّدابراهیمی و فرقانیفرد.)7332 ،

 .3بازنگری در فعلهای دستوری فارسی
شواهد زبانی و رفتارهای نحوی فعلهای دستوری نشان میدهند که در روند
آموزش این افعال نمیتوان بر طبقهبندیهای سنّتی تکیه کرد و بازنگری در ماهیت و
چند و چون این مقوالت ،ضروری به نظر میرسد .در پژوهشهای زبانشناختی
1.lexical verbs
2.functional verbs
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دهههای اخیر ،مطالعات سودمندی در این حوزه صورت گرفته است که مقالۀ حاضر
ضمن بهرهگرفتن از یافتههای این پژوهشها ،مواردی را نیز به آنها میافزاید و
جمعبندی کم و بیش تازهای به دست میدهد.
 .7 .3بازنگری در فعلهای ربطی و همکرد
در سنّت دستورنویسـی ،فعـل هـای غیربسـیط فارسـی بـه انـواگ پیشـوندی ،مرکّـب،
پیشوندی مرکّب و عبارتهای فعلی تقسیم میشوند (انـوری و گیـوی )93 :7361؛ امّـا
در چارچوب تحلیلهای کمینهگـرا همـۀ گونـههـای پـیشگفتـه ،ذیـل عنـوان محمـول
مرکّـب مــیگنجنــد و از یــک الگــوی ســاختاری پیــروی مــیکننــد (محمّــدابراهیمی و
فرقانیفرد7332 ،؛ فولی 1و همکـاران .)9225 ،موضـوگ محمـولهـای مرکّـب مبحـ
دامنهدار و مناقشهبرانگیزی در نحو زبان فارسی است که توجّه زبـانشناسـان بسـیاری را
جلب کرده است (مانند دبیرمقدّم7334 ،؛ کریمی9225 ،؛ محمّدابراهیمی7339 ،؛ فولی
و همکاران .)9225 ،در زیربخش حاضر ،بیآنکـه بخـواهیم بـه جزئیـات ایـن موضـوگ
بپردازیم ،در چارچوب نظریۀ گروه فعلی الیـهای و بـه پیـروی از تحلیـلهـای رایـج در
برنامۀ کمینهگرا ،صرفاً ساختار نحوی محمولهای مرکّب فارسی را معرّفی میکنیم.
فعلهای مرکّب عمدتاً از دو بخش تشکیل میشوند؛ یکی هستۀ معنایی فعل مرکّب
که به آن فعلیار یا جزء غیرفعلی گفته میشودو دیگـری ،همکـرد یـا فعـل سـبک کـه
جزء فعلی خوانده میشود .همکرد ،عنصری فعلی است که معنای واژگانی خود را کـم
و بیش از دست داده و در مـواردی حتّـی نـوگ و تعـداد موضـوگهـایی کـه مـیپـذیرد،
متفاوت با فعل واژگانی متناظر است .جزء غیرفعلی محمول مرکّب مـیتوانـد مقـوالت
دستوری مختلفی ،از جملـه اسـم (کتـک زدن) ،صـفت یـا قیـد (روشـن کـردن ،پـیش
کشیدن) یا حرف اضافه (برگشتن) باشد .این عناصر ،بار معنایی محمـول مرکّـب را بـر
دوش میکشند و در جایگاه هستۀ محمول قرار دارند .در چـارچوب نظریـۀ گـروه فعلـی
الیهای ،متمّم هستۀ گروه فعلی کوچک الزاماً یک گـروه فعلـی بـزری نیسـت؛ بلکـه یـک
1.Folli
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گروه محمـول در ایـن جایگـاه قـرار دارد کـه در هسـتۀ آن ،هریـک از عناصـر پـیشگفتـه
میتواند بنشیند .از این منظر ،سه جملۀ (7ــ الـف تـا پ) در زیـر ،قرابـت سـاختاری بسـیاری
دارند؛ با این تفاوت که محمول جملۀ اول ،بسیط است و محمول دو جملۀ دیگر ،مرکّب:
( .)7الف .مینا ظاهرش را آراست.

ب .مینا ظاهرش را آرایش کرد.

پ .مینا ظاهرش را آراسته کرد.

بر اساس آنچه گفته شد ،هستۀ گروه فعلی کوچک در جملۀ ( -7الف) نمود آوایی
ندارد؛ امّا در جملۀ ( -9ب) و ( -3پ) با فعل سبک «کردن» اشغال میشود .متمّم این
هسته در هر سه جمله ،یک گروه محمول ( )PredPاست (نک :محمّدابراهیمی7339 ،؛
محمّدابراهیمی و فرقانیفرد .)7332 ،در مورد محمول بسیط «آراستن» ،این عنصر از هستۀ
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

گروه خود به هستۀ گروه فعلی کوچک ارتقا مییابد تا مشخّصۀ قوی [* ]uVرا بر روی
هستۀ این گروه بازبینی کند .امّا در محمولهای مرکب «آرایش کردن» و «آراسته کردن»
این مشخّصه چگونه بازبینی میشود و آیا عناصر «آرایش» و «آراسته» ،مانند فعل «آراستن»،
به هستۀ گروه فعلی کوچک حرکت میکنند؟ پاسخ این پرسش قاعدتاً منفی است .مقولۀ
دستوری هستههای «آرایش» و «آراسته» ،بهترتیب اسم و صفت است و چون چنین
مقولههایی نمیتوانند مشخّصۀ قوی [* ]uVرا بازبینی و حذف کنند ،طبیعتاً به هستۀ گروه
فعلی کوچک ارتقا و انضمام نمییابند .بنابراین ،بازبینی و حذف مشخّصۀ یادشده،
نیازمند حضور یک عنصر فعلی در هستۀ مورد نظر است که درج فعل سبک یا همان
همکرد «کردن» در این جایگاه ،نیاز نحوی مورد نظر را برآورده میکند.
در چارچوب این تحلیل ،ساخت جمالت موسوم به اسـنادی نیـز از اشـتقاق نحـوی
محمولهای مرکّب پیروی میکند (فولی و همکاران .)9225 ،بـدینترتیـب ،فعـلهـای
ربطی فارسی که مانند همکردها در گروه افعال دستوری میگنجند ،فعل سبکی هسـتند
کــه در هســتۀ گــروه فعلــی کوچــک مــینشــینند و بــههمــراه ســازهای کــه در س ـنّت
دستورنویسی ،مسند خوانده میشود ،تشـکیل یـک محمـول مرکّـب مـیدهنـد .از ایـن
منظر ،هر سه سـاخت نحـوی زیـر دارای محمـول مرکّبـیانـد کـه صـفت «گـرم» جـزء
غیرفعلی آن بهشمار میرود:
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( .)9الف .هوای اتاق گرم بود.

ب .بخاری ،هوای اتاق را گرم کرد.

پ .هوای اتاق گرم شد.

صرفنظر از نوگ و ظرفیت محمولهای مرکّب باال ،تفاوت عمدهای میان آنها
وجود ندارد و رفتار نحویشان نیز مانند هم است .برای مثال ،عناصر فعلی جملههای
( )9میتوانند بهتنهایی در ساخت پرسشهای تأییدی بهکار روند ( -3الف تا ت)؛ امّا
این امکان برای فعلهای کمکی فارسی ،مانند «بودن» در ساخت گذشتۀ کامل یا
«خواستن» در جمالت آینده فراهم نیست و بدون همراهی عنصر واژگانی (فعل اصلی)
یا فعل سبک در ساخت پرسشهای تأییدی بهکار نمیروند ( -3ث و ج) .در مثال
(الف) ،واژهبست «ـه» گونۀ آزاد فعل ربطیِ «است» به شمار میرود:
(.)3

الف .هوای اتاق گرم است /گرمه ،نیست؟
ب .هوای اتاق گرم بود ،نبود؟
پ .بخاری هوای اتاق را گرم نکرد ،کرد؟
ت .هوای اتاق گرم شد ،نشد؟
*

ث .بخاری هوای اتاق را گرم نکرده بود ،کرده بود /بود؟
*

ج .بخاری هوای اتاق را گرم خواهد کرد ،نخواهد کرد /نخواهد؟

برآیند دادههای باال ضمن تأکید بر تفاوت فعلهای کمکی با همکردها و افعال
ربطی ،نشان میدهد دو دستۀ اخیر در توزیع تکمیلیاند و ذیل عنوان فعل سبک در هستۀ
گروه فعلی کوچک مینشینند.
در تحلیل حاضر« ،گرم شد» یک محمول مرکّب نامفعولی است که مانند همتایان
بسیط خود موضوگ بیرونی ندارد؛ بنابراین گروه فعلی کوچک آن ،جایگاه شاخص
خود را فرافکن نمی کند .یک گروه محمول (یا گروه صفتی) که از یک هسته (گرم)
و یک موضوگ درونی با نقش معنایی کنشپذیر (هوای اتاق) تشکیل شده ،در نقش
متمّم هستۀ گروه فعلی کوچک آمده که خود جایگاه تظاهر فعل سبک «شدن» است.
در مراحل بعدی اشتقاق که یک گروه زمان با ارزش مشخّصهای [+گذشته] به ساختار
نحوی افزوده میشود ،موضوگ درونی در غیاب موضوگ بیرونی ارتقا مییابد و در
جایگاه فاعل ساختاری جمله مینشیند .بدین ترتیب ،سازة «هوای اتاق» بهمنزلۀ فاعل
دستوری ،فعل سبک را در مشخّصههای شخص و شمار ،به مطابقه با خود وا میدارد.

 314ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مجموگ ،طبق رویکرد حاضر فعلهای ربطی و همکردها ساختهای یکسانی به نام
محمول مرکّب به دست میدهند؛ از این رو ،آن دسته از فعلهای دستوری که به این
دو طبقه تعلق دارند ،در ذیل یک مقوله میگنجند .این مقولۀ واحد را به پیروی از
آموزههای برنامۀ کمینهگرا ،فعل سبک مینامیم .در زیربخش بعدی ،به بازنگری در
نقش فعل «شدن» در ساختهای موسوم به مجهول میپردازیم.
 .9 .3بازنگری در فعل شدن
ساخت مجهـول و نقـش دسـتوری فعـل «شـدن» ،از موضـوعات چـالشبرانگیـز در
دستور زبان فارسی بوده است .دربارة ساختهایی که از «اسم مفعول  +شـدن» تشـکیل
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

میشوند ،دو رویکرد عمده میتوان یافت:
( .)4الف .فارسی فاقد مجهول نحوی است و «اسم مفعول  +شدن» محمول مرکب نامفعولی میسازد.
ب .در فارسی از ترکیب «اسم مفعول  +شدن» مجهول نحوی ساخته میشود.

در سنّت دستورنویسی ،تحلیلهای کم و بیش همگونی از ساختهای مجهول
دیده میشود و در اغلب آنها ،تنها توالی اسم مفعول یک فعل متعدّی و فعل «شدن»
جملۀ مجهول به شمار رفته است (ناتل خانلری7357 ،؛ انوری و گیوی .)7361 ،از آن
میان ،شریعت ( ،)761 :7342از معدود دستورنویسانی است که معتقد است در
ساختهای مجهول ،کلمۀ دیگری با معنای اسم مفعول یا صفت مفعولی میتواند به
جای اسم مفعول فعل متعدّی بیاید؛ بدینترتیب ،وی صورتهایی همچون «معلوم/
گرفتار /تشویق /تعیین شدن» را نیز فعل مجهول تلقّی میکند .بنابراین ،دستور سنّتی از
رویکرد ( -4ب) حمایت میکند.
در میان زبانشناسان ،هر دو رویکرد یافت میشود؛ چنانکه برخی زبان فارسی را
فاقد ساخت مجهول دانستهاند (از جمله :خیّامپور 7341؛ معین 7214؛ واحدی لنگرودی
7311؛ فولی و همکاران 9225؛ طالقانی  )9223و بسیاری دیگر وجود آن را تأیید
کردهاند (باطنی 7314؛ لمبتون7253 1؛ دبیرمقدّم 7364؛ وحیدیان کامیار 7317؛

1.Lambton
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راسخمهند 7336؛ رضایی  .)7332در صورتی که فارسی را واجد ساخت مجهول
بدانیم ،به فهرست فعلهای کمکی این زبان باید فعل «شدن» مجهولساز را نیز بیفزاییم.
مبانی نظری و شواهد تجربی از رویکرد ( -4ب) حمایت نمیکنند؛ از این رو ،به نظر
نمیرسد «شدن» از جمله فعلهای کمکی زبان فارسی باشد.
به پیـروی از انوشـه ( ) 7324بررسـی ایـن موضـوگ را بـا بحـ حرکـت فعـل آغـاز
میکنیم .در زبانهایی مانند هلندی و فرانسه ،مشخّصۀ تعبیرناپـذیر تصـریف ( )uInflبـر
روی هستۀ vP

قوی است و در نتیجه ،در روند بازبینی از سـوی هسـتۀ زمـان ،بـه گـروه

بازبینیکننده حرکت کرده ،فعل اصلی را نیز با خود جابهجا میکند .مهمترین ویژگـی
مشخّصۀ قوی (با نماد ستاره) که تفاوتهای روساختی را بین زبـانهـا پدیـد مـیآورد،
این است که سبب حرکت آشکار در نحـو مـیشـود تـا سـازوکار بـازبینی در رابطـهای
موضعی صورت گیرد (رابرتس .)9227 ،1درزی و انوشه ( )7332بر پایـۀ ایـن رویکـرد
نشان داده اند که در زبان فارسی ،فعلِ درون گروه فعلی ،به دلیـل قـوی بـودن مشخّصـۀ
تصریف آن ،از درون این گروه خارج میشود و به گروه متناظر باالتر (بـازبینیکننـده)
ارتقا مییابد .این گروه مـی توانـد هسـتۀ گـروه زمـان (تهـی یـا دارای فعـل «خواسـتن»
آیندهساز یا «باشیدن» التزامی) یا به پیروی از شرط پیوند کمینه ،هستۀ گروه نمود کامل
باشد و در نتیجۀ انضمام فعل به یکی از این دو هسـته ،خوشـۀ فعلـی شـکل بگیـرد .ایـن
پدیده در بسیاری از زبانهای خانوادة ژرمنی نیز مشـاهده مـیشـود (چینکوئـه:7222 ،2
53؛ رابرتس .)775 :9227 ،بهدلیل همین خروج فعـل از درون گـروه فعلـی کوچـک و
انضمام آن به گروه باالتر است کـه در حـذف گـروه فعلـی کوچـک در سـاختهـای
همپایه ،پاسخ کوتاه و پرسش تأییدی ،فعل واژگانی به همراه گـروه مـورد نظـر حـذف
نمیشود و در هر سه ساخت پیشگفته باید همـراه بـا فعـل «بـودن /خواسـتن /باشـیدن»
تظاهر یابد؛ دقیقـ ًا بـرخالف انگلیسـی کـه فعـل اصـلی در مراحـل اشـتقاق از درون vP

بیرون نمیرود (نک :انوشه .)7324
1.Roberts
2.Cinque
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*

( .)5الف .تو هیچوقت ماشینت رو به من قرض نداده بودی ،علی [ vPــ ] داده بود /علی [ vPــ ] بود.
ب .کی قبالً ماشینش رو به تو قرض داده بود؟ علی [ vPــ ] داده بود* /علی [ vPــ ] بود.
پ .علی مقالهاش رو برای مجلّه خواهد فرستاد vP[ pro ،ــ ] نخواهد فرستاد؟ vP[ pro* /ــ ] نخواهد؟
ت .ما این حقیقت تلخ را به والدینش نگفته بودیم؛ امّا شاید معلّمانش [ vPــ ] گفته باشند* /معلّمانش

[ vP

ــ ] باشند.

بنابراین ،به دلیل ارتقای فعل واژگانی و انضمام آن به فعل دستوری ،خوشههای
فعلی تفکیکناپذیر «داده بود»« ،خواهد فرستاد» و «گفته باشند» ،شکل گرفتهاند.
تفکیکناپذیر بودن زنجیرههای یادشده چنان است که حتّی عنصر نفی فعلی هم
نمیتواند در میانشان نفوذ کند و ناگزیر در آغاز این خوشهها میآید:
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

( )6الف .نــ [اسم مفعول  +بودن]:

حتماً مهمانان نیامده بودند* /آمده نبودند.

ب .نــ [خواستن  +مصدر مرخم]:

احتماالً مهمانان نخواهند آمد* /خواهند نیامد.

پ .نــ [سم مفعول  +باشیدن]:

شاید مهمانان نیامده باشند* /آمده نباشند.

با این مقدّمات به سراغ ساختهای دارای زنجیرة «اسم مفعول  +شدن» میرویم .بر
مبنای رویکردی که ساخت جملهای مانند «مسافران کشته شدند» را مجهول فعلی
میداند ،مراحل اشتقاق آن چنین است که فعل واژگانی «کشته» ،نخست به هستۀ
گروه فعلی کوچک حرکت میکند تا مشخّصۀ مقولهای تعبیرناپذیر و قویِ [* ]uVرا
بر روی آن بازبینی کند .سپس ،مشخّصۀ تصریف گروه فعلی کوچک به پیروی از
شرط پیوند کمینه ،از سوی گروه متناظر باالتر ،یعنی فعل «شدن» در هستۀ گروه
مجهول ( )PassPارزشگذاری ،بازبینی و سپس حذف میشود .با توجّه به قوی بودن
مشخّصۀ تصریف هستۀ  ،vPفعل واژگانی به همراه این هسته ارتقا مییابد و به «شدن»
در هستۀ گروه مجهول منضم میشود« .شدن» بهعنوان فعلی کمکی ،عالوه بر مشخّصۀ
تعبیرپذیر مجهول ،مشخّصۀ تعبیرناپذیر تصریف نیز دارد که از سوی هستۀ زمان ،ارزش
[گذشته] میگیرد و سپس بازبینی و حذف میشود .در مجموگ ،در این فرایند ،خوشۀ
فعلی «کشته  +شدند» شکل میگیرد .آیا دادههای زبانی نیز این نتیجه را تأیید میکنند
و نشان میدهند که «شدن» در زبان فارسی ،فعل کمکی است؟
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به نظر میرسد دادههای زبـانی ایـن نتیجـه را تأییـد نمـیکننـد .جمـالت زیـر نشـان
میدهند که نهتنها فعل واژگانی میتواند مستقل از فعل «شدن» حذف شود ( -1الـف و
ب) ،بلکه عنصر نفی نیز برخالف دادههای ( )6به درون این زنجیره رسوخ میکند (-1
پ) و حتّی گاهی یک گروه قیدی را میتوان بـین «اسـم مفعـول» و «شـدن» درج کـرد
( -1ت و ث):
( .)1الف .دوستم در آزمون دکتری پذیرفته شد؛ ولی من [ vPــ ] نشدم.
ب .گفتی چند نفر در آزمون دکتری پذیرفته شده بودند؟ فقط پنج نفر [ vPــ ] شده بودند.
پ .خوشبختانه هیچکس در این تصادف کشته نـشـد.
ت .همۀ این سربازان ،کشته [در راه وطن] شدند.
ث .در این جشنواره ،فیلم فرهادی برگزیده [از سوی تماشاگران] شد.

طبق دادههای باال ،فعل «شدن» رفتار نحوی متفاوتی با دیگر فعلهای کمکی و
بهویژه فعل کمکی «بودن /باشیدن» در ساخت گذشتۀ کامل و التزامی دارد؛ چنانکه
دو فعل اخیر برخالف فعل «شدن» ،نشانۀ نفی نمیپذیرند:
( .)3الف .نــ [اسم مفعول  +بودن]:
ب .نــ [سم مفعول  +باشیدن]:
پ[ .سم مفعول]  +نــ [شدن]:

ندیده بود* /دیده نبود.
ندیده باشد* /دیده نباشد.
*

دیده نشد /ندیده شد.

توزیع پرسشواژه در پرسشهای پژواکی نیز همین نتیجه را تأیید میکند و نشان
میدهد مقوله و ماهیت اسم مفعول در گذشتۀ کامل و التزامی ،متفاوت با صفت
مفعولی در ساختهای دارای «شدن» است .پرسشواژهها تنها میتوانند جایگزین اسم
و صفت (و قید) شوند که در مشخصۀ مقولهای [ ]+Nمشتر اند:
( .)2در پرسشهای پژواکی ،پرسشواژهها نمیتوانند جایگزین عنصری با مشخّصۀ [ ]-Nشوند.

در جمالت زیر ،پرسشواژة «چی» به تبعیت از محدودیت ( )2نمیتواند جایگزین اسم
مفعول در گذشتۀ کامل شود ( -72الف و ب)؛ امّا میتواند به جای این عنصر در محمول
مرکّب متعدّی ( -77الف) یا ساختهای دارای فعل «شدن» بنشیند ( 77ـ ب):
( .)72الف .والدینش خانه را برای پذیرایی از مهمانها { Vآراسته* /چی} بودند /.؟
ب .گروه زبانشناسی علی را در آزمون دکتری { Vپذیرفته* /چی} بود /.؟
( .)77الف .والدینش خانه را برای پذیرایی از مهمانها { Aآراسته /چی} کرده بودند /.؟
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ب .علی در آزمون دکتری { Xپذیرفته /قبول /چی} شده بود /.؟

در جمالت ( ،)72پرسشواژة «چی» نمیتوان به جای فعل «آراستن» و «پذیرفتن»
که به شکل اسم مفعول آمدهاند ،بنشیند؛ امّا در جمالت ( )77این عنصر به جای صفت
مفعولی «پذیرفته» یا واژة «قبول» که ریشۀ فعلی ندارد ،قرار میگیرد .این سخن بدین
معناست که دو زنجیرة «پذیرفته شدن» و «قبول شدن» ماهیت ساختاری یکسانی دارند.
برآیند دادههای باال تصریح میکند که:
( .)79الف .رفتار نحوی فعل «شدن» متفاوت با فعلهای کمکی و همسان با فعلهای سبک در ساخت
محمولهای مرکّب است.
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

ب .رفتار نحوی صفت مفعولی در ساخت «شدن» ،متفاوت با اسم مفعول فعلی و همسان با جزء غیرفعلی
محمولهای مرکّب است.

یکی از مهمترین پیامدهای این تحلیل در آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان،
قاعدهمند شدن جایگاه نفی فعلی است .در واقع ،هنگام آموزش ساختهای دارای
«شدن» ،باید تأکید شود که «آراسته شدن» و «آراسته کردن» هیچ تفاوت ساختاری
مهمّی ندارند و اوّلی نیز مانند دومی ،فعل مرکّب است؛ با این تفاوت که «آراسته
شدن» ،فعل مرکّب نامفعولی (الزم) و «آراسته کردن» ،فعل مرکّب متعدّی است .پس،
«آراسته» در هیچ یک از این دو ساخت ،فعل نیست؛ بلکه صفتی است که هستۀ
محمول مرکّب به شمار میرود و اساساً به همین دلیل است که مانند دیگر صفتهای
مدرج ،وند تفضیلی میپذیرد« :آراستهتر شدن /کردن» .امّا قاعدهمند شدن جایگاه نفی
فعلی چگونه است؟ اگر «شدن» را فعل کمکی بدانیم ،پرسش این است که چرا در
مجهول فعلی ،وند نفی بر روی به اصطالح فعل کمکی تظاهر مییابد (این فیلم ستوده
نشد) و در ساختهای حال و گذشتۀ کامل ،الزاماً اسم مفعول ،نشانۀ نفی میپذیرد
(داوران این فیلم را نستوده بودند) .بر پایۀ شواهد بیشتر زبانی در مورد جایگاه عنصر
نفی فعلی ،مانند :فعلهای مرکّب متعدّی در نمود کامل (داوران این اثر را ستایش
نکرده بودند)  ،در ساخت آینده (داوران این فیلم را ستایش نخواهند کرد /نخواهند
ستود) و ساختهای نامفعولی با «شدن» (این فیلم ستایش نشده بود) یا دیگر
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محمولهای مرکّب نامفعولی (این فیلم مورد ستایش قرار نگرفت /قرار نخواهد
گرفت) ،به نظر میرسد نشانۀ نفی فعلی ،جایگاه بسیار متغیّری در جمله دارد .امّا اگر
ساختهای دارای «شدن» را فعل مرکّب بدانیم ،تعمیم زیر را میتوان برای توزیع
عنصر نفی جمله در فارسی به دست داد که گونۀ (الف) بیان زبانشناسانه و گونۀ (ب)
تعبیر عام آن است:
( .)73توزیع نفی فعل در فارسی:
الف .نفی جمله باید بر نخستین عنصر دارای مشخّصۀ [ ]+V, -Nتقدم بالفصل داشته باشد.
ب .عنصر نفی فعلی باید به اولین فعل جملههای بسیط متّصل شود.

گفتنی است این تعمیم در مورد جمالت تکبندی است و نه جمالت مرکّبی که
هر دو عنصر فعلی میتوانند منفی شوند (مثالً :نمیتواند نرود /نباید نرود) .طبق (،)73
چون در زنجیرة «کشته نشد»« ،کشته» فعل نیست ،بلکه صفت و جزء غیرفعلی محمول
مرکّب است ،نفی به اولین فعل ،یعنی «شدن» ،ملحق شده است.
بر این اساس« ،شدن» از فهرست فعلهای کمکی زبان فارسی بیرون میرود و در
گروه فعلهای سبک قرار میگیرد؛ در نتیجه ،فعلهای کمکی فارسی محدود به
«بودن» (ساخت کامل)« ،باشیدن» (ساخت التزامی) و «خواستن» (ساخت آینده)
خواهند بود؛ امّا در دستور سنّتی ،فعل «داشتن» نیز در گروه فعلهای کمکی قرار
میگیرد .این موضوگ در زیربخش بعدی بررسی شده است.
 .3 .3بازنگری در فعل داشتن
در سنّت دستورنویسی زبان فارسی ،فعل دستوری «داشتن» را در ساختهای مستمر
(مثالً :دارم میروم /داشتم میرفتم) در گروه فعلهای کمکی قرار میدهنـد (انـوری و
گیوی )7361؛ با این حال ،سه تفاوت عمدة فعل دستوری «داشـتن» بـا دیگـر فعـلهـای
کمکی سبب میشود در کمکی بودن این فعل تردید کنیم .نخست آنکـه فعـل کمکـی
که نسبت به فعل سبک و واژگانی به هستۀ گروه زمان نزدیکتر است ،به پیروی از شرط
پیوند کمینه اجازه نمیدهد که فعل واژگانی تصریف شخص و شمار و زمان بپذیرد .فعل
واژگانی با فعلهای کمکی ماضی نقلی ،بعید و التزامی بهصورت صفت مفعـولی مـیآیـد
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و پس از فعل خواستن آیندهساز نیز بهصورت مصدر مرخّم ظاهر میشود .در مقابل ،فعـل
«داشتن» در ساختهای ماضی و مضـارگ مسـتمر بـه طـور کامـل صـرف مـیشـود .دوم،
همانگونه که پیشتر مشاهده کردیم ،بین فعـل کمکـی و فعـل واژگـانی ،هـیچ سـازهای
نمیتواند قرار بگیرد؛ زیرا با ارتقا و انضمام فعل اصـلی /سـبک بـه فعـل کمکـی /وجهـی
یک خوشۀ فعلی تفکیکناپذیر بـه دسـت مـیآیـد؛ امّـا فعـل «داشـتن» بـه فعـل واژگـانی
وابستگی ندارد و سازههای متعدّی میتوانند بین آنهـا قـرار بگیرنـد .سـوم ،ضـمن اینکـه
ساختهای مستمر و فعل «داشتن» در فارسی معیار ،منفی نمیشوند ،جایگاه این فعـل هـم
برخالف فعلهای کمکـی ،ثابـت نیسـت و مـیتوانـد در جایگـاههـای متعـدّی در جملـه
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

حضور یابد« .داشتن» در جمالت مستمر ،ماهیتی متفاوت با افعال کمکی فارسی دارد؛ امّـا
اگر «داشـتن» فعـل کمکـی نیسـت ،چـه نقـش و جایگـاهی بـرایش مـیتـوان قائـل شـد؟
آیکنوالد و دیکسون )9226( 1از ساخت افعال پیاپی نام میبرند که در آنها یک یا چنـد
فعل دستوری که غالباً ارزش نمودی دارند ،در کنار یک فعل واژگانی یـا یـک محمـول،
ســاختاری واحــد را مــیســازند .در ایــن ســاختهــا هــیچ نشــان آشــکاری از هــمپــایگی،
وابستهسازی یا هر گونه وابستگی نحوی دیده نمیشود .مجموعـۀ ایـن افعـال کـه تنهـا بـر
یک رویداد داللت میکنند ،ساختاری تکبنـدی هسـتند و ویژگـیهـای آهنگـی آنهـا
همانند ویژگیهای آهنگی بندهای تکفعلی است که تنها یک زمان و یک نمـود دارنـد.
افعــال ســاختار پیــاپی بایــد موضــوگهــای مشــتر

داشــته باشــند و معمــوالً در وجــه نیــز

همساناند .مجموعۀ ویژگیهای پیشگفته ،در زیر جمعبندی شده است:
( .)74ساخت افعال پیاپی:
الف .داشتن یک محمول واحد

ب .داشتن موضوعات مشتر

پ .توصیف تنها یک رویداد

ت .نبود حروف عطف (همپایه یا ناهمپایه)

ث .توصیف تنها یک رویداد

ج .اشترا

در نمود ،زمان و وجه

همۀ این ویژگیها در جملههای زیر مشاهده میشود:
( .)75الف)

پدر داشت بچه رو میزد.

1.Aikhenvald & Dixon
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ب)

پدر گرفت بچه رو زد.

پ)

پدر داشت بچه رو میگرفت میزد.

در جملۀ (الف) ،یک فعل دستوری و در جملۀ (ب) ،دو فعل دستوری وجود دارد.
تنها محمول این جمله ،فعل «زدن» است و هیچیک از دو فعل «داشتن» و «گرفتن» در
معنای واژگانی خود به کار نرفتهاند .دو موضوگ بیرونی (پدر) و درونی (بچه) بین این
سه فعل مشتر

اند و فقط یک رویداد واحد از رهگذر این ساخت ،توصیف میشود.

افزون بر این ،همۀ جمالت باال تکبندیاند و امکان درج حروف عطفی مثل «و»،
«که»« ،امّا» و ...وجود ندارد .نکتۀ جالب اینکه معیارهای باال پیشبینی میکنند که
ساختار نحوی دو جملۀ زیر متفاوت است:
( .)76الف .سینا داشت میگرفت (*که) میخوابید.

ب .سینا داشت میگرفت (که) بخوابد.

جملۀ (الف) ساختاری تکبندی دارد و وجه هر سه فعل ،خبری است؛ به همین
دلیل ،درج متمّمسازِ «که» در این جمله میسّ ر نیست .پس در این جمله ،دو فعل نمودی
و یک فعل اصلی داریم .جملۀ (ب) از دو بند اصلی و درونه تشکیل شده و وجه فعل
درونه ،التزامی است؛ از این رو ،درج متمّمساز آشکار «که» در این ساخت نحوی
امکانپذیر است .در بند اصلی ،فعل «گرفتن» در معنای «آغاز شدن عمل» ،یک فعل
واژگانی است؛ پس بند اصلی یک فعل نمودی (داشتن) و یک فعل اصلی (گرفتن)
دارد .به کار رفتن فعل «گرفتن» در معنای واژگانی «آغاز شدن» عمل ،در زبان فارسی
رایج است و در جمالت بسیط به کار میرود « :باران گرفت».
بدین ترتیب ،در آموزش فعلهای کمکی و تدوین درسنامه ،فعل «داشتن» مستمر را
باید از این فهرست خارج کرد و ضمن یادآوری این نکته که چنین ساختهایی در
فارسی منفی نمیشوند ،تصریح کرد که جایگاه فعل مورد نظر در فارسی ،تابع
محدودیت زیر است .این محدویت به دو زبان تخصصی و عمومی بیان شده است:
( .)71توزیع «داشتن» مستمر:
الف .هیچ عنصری با مشخّصۀ [ ]+V, -Nنمیتواند بر فعل «داشتن» مستمر تقدّم داشته باشد.
ب .فعل «داشتن» میتواند در هر جایگاهی در جمله بیاید ،اگر پیش از آن هیچ فعل دیگری حضور نداشته باشد.
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بر اساس بازنگریهای صورتگرفته در چهار زیربخش اخیر ،نتایج زیر به دست
آمدند :الف .فعل های دستوری زبان فارسی به سه گروه کمکی ،سبک و پیاپی تقسیم
شدند و همکردها و فعلهای ربطی در ذیل فعلهای سبک قرار گرفتند؛ ب« .شدن» در
ساخت موسوم به مجهول ،فعل سبک تلقّی شد و «داشتن» در ساخت مستمر ،فعل نمود
پیاپی محسوب گردید؛ پ .توزیع نشانۀ نفی در جملههای بسیط ،تابع قاعدة تظاهر بر
روی اولین عنصری فعلی است که باید در آموزش فارسی لحاظ شود.

 .2تجزیه و تحلیل دادهها
سال دهم ـ بهار و تابستان  8931ـ شمارة نوزدهم

در بخش پیشین ،طبقهبندی متفاوتی از فعلهای دستوری فارسی ارائه شد .این
طبقهبندی مبنای تدوین درسنامۀ جدیدی برای آموزش فعلهای دستوری به
غیرفارسیزبانان قرار گرفت (برای مشاهدة درسنامه و جزئیات آن ،نک :مجیدی
 .)7325یک گروه از زبانآموزان خارجی ،دورهای از آموزش خود را بر اساس این
درسنامه گذراندند که شرح این فرایند در زیربخشهای آتی آمده است.
 .7 .4روش ،ابزار وآزمودنیهای پژوهش
ارزیابی پژوهش حاضر ،از نوگ پژوهشهای گسترشیافته از طرحهای آزمایشی،
طرح پیشآزمونـ پسآزمون گروهی به شمار میآید .در این ارزیابی ،آموزش افعال
دستوری با دو روش مختلف بررسی شد .روش اول بر تجویزهای دستور سنّتی و به
شیوة برنامۀ درسی ساختگرا و روش دوم بر مبنای آموزههای زبانشناسی زایشی و
دستهبندی جدید این افعال ،با شیوهای ارتباطی و برنامۀ درسی ترکیبی (تلفیقی) استوار
بود .ابزارهایی که در این پژوهش به کار گرفته شد ،عبارتاند از:
الف .پیشآزمون برای ارزیابی از دانستههای پیشین فارسیآموزان؛
ب .ارائۀ تکلیف و تمرینهای ویژهای که برای فارسیآموزان تهیّه و تدوین شده بود؛
پ .پسآزمون برای ارزیابی از میزان یادگیری و پیشرفت فارسیآموزان و مقایسۀ دو گروه
کنترل و آزمایش.
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آزمودنیهای پژوهش ،دو گروه بودند :الف .گروه کنترل پژوهش :تعداد 92
فارسیآموزی که در سطح پیشرفته فارسی میآموختند و فعلهای دستوری فارسی را
بر اساس دستور سنّتی فرا گرفته بودند؛ ب .گروه آزمایش پژوهش :تعداد 92
فارسی آموزی که آنان نیز زبان فارسی را در سطح پیشرفته میآموختند و افعال
دستوری فارسی را بر اساس دستور سنّتی فرا گرفته بودند .بنابراین ،تعداد کل
آزمودنیها در این پژوهش  42فارسیآموز غیرایرانی بود که زبان مادری آنها جزء
زبانهای ایرانی نبود و به زبانهای عربی ،چینی و ترکی سخن میگفتند .گفتنی است
متغیّر سن در این پژوهش در نظر گرفته نشد.
 .9 .4روایی و پایایی و شاخصهای مرکزی و پراکندگی
روایی 7همۀ آزمونها بر این اساس تأیید میشود که همۀ آنها اطّالعات و دانش
فارسیآموزان را از افعال دستوری فارسی میسنجند .پایایی 9آزمونها را نیز میتوان با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 3به دست آورد .نتایج حاصل از این بررسی،
تأییدکنندة پایایی آزمونهاست .به منظور تعیین وضعیت شاخصهای مرکزی و
پراکندگی دو گروه کنترل و آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون و تفاوت بین آنها،
از شاخصهای میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
جدول ( :)7شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمرات در پیشآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش
پیشآزمون گروه کنترل

پیشآزمون گروه آزمایش

تعداد

92

92

میانگین

72.41

72.53

انحراف معیار

7.751

7.559

کمترین نمره

3

3
1.validity
2.reliability
3.Cronbach's alpha
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بیشترین نمره

73

73

خطای معیار میانگین

2.316

2.427

جدول ( :)9شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمرات در پسآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش
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پسآزمون گروه کنترل

پسآزمون گروه آزمایش

تعداد

92

92

میانگین

77.53

76.31

انحراف معیار

7.649

7.356

کمترین نمره

2

75

بیشترین نمره

74

72

خطای معیار میانگین

2.494

2.352

همانگونه که نتایج جداول نشان میدهند ،میانگین گروههای کنترل و آزمایش در
پیشآزمون ،تفاوت چندانی با هم ندارند 72.41 ،در مقابل 72.53؛ امّا در میانگین
نمرات پسآزمون این دو گروه ،تفاوت آشکاری مشاهده میشود 77.53 ،در مقابل
 .76.31بنابراین ،تفاوت مشاهدهشده در پیشآزمون به نفع گروه آزمایش در افزایش
نمرات آزمون افعال دستوری بوده و بدین ترتیب ،نشانگر مؤثر بودن روش یادگیری
آموزش افعال دستوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است.
از سوی دیگر ،نرمال بودن یا نبودن دادهها برای اعتبار آزمونهای مربوط به
میانگینهای نمونه ،بسیار مهم است؛ از این رو ،نرمال بودن دادهها که از آزمون
کلموگروف -اسمیرونوف )K-S( 7بررسی خواهد شد ،بهمثابۀ یک آزمون تطابق
توزیع برای دادههای کمّی به شمار میرود .در این آزمون اگر معیار تصمیم 2.25
باشد ،فرض صفر رد میشود.

1.Kolmogrov- Smirnov test
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جدول ( :)3بررسی نرمال بودن نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل و آزمایش
سطح

آزمون کلموگروف-

معناداری

اسمیرونوف

نمرات پیشآزمون گروه کنترل و آزمایش

2.551

2.129

نمرات پسآزمون گروه کنترل

2.421

2.392

نمرات پسآزمون گروه آزمایش

2.233

2.532

آنگونه که از نتایج مشهود است ،هیچیک از مقادیر از  2.25کوچکتر نیستند و
هیچ دلیلی وجود ندارد که نرمال بودن توزیع ،رد شود؛ به عبارت دیگر ،توزیع این
نمونه ،نرمال است .از این رو میپذیریم که نمرات از جوامعی نرمال آمدهاند.
 .3 .4همسطحی دانش آزمودنیها با مشاهدة نتایج پیشآزمون
یکی از نکات مهم در آزمون دانش پیشین فارسیآموزان در مورد افعال دستوری
فارسی این است که آیا پیشآزمون هر دو گروه کنترل و آزمایش یکنواخت و همگن
است .بدین منظور ،از دو آزمون لون 7و تی 2مستقل برای پاسخ به این پرسش بهره
میگیریم .آزمون لون یا تحلیل واریانس یکطرفه ،تأثیر یک متغیّر مستقل اسمی (یا
ترتیبی) است که بر روی یک متغیّر وابسته فاصلهای (یا نسبی) بررسی میشود .آزمون
تی مبتنی بر گروههای مستقل بر میانگین صفت در دو گروه مستقل مبتنی است .این
آزمون هنگامی به کار میرود که بخواهیم معناداری تفاوت میانگین یک صفت را در
دو نمونۀ تصادفی از دو جامعۀ مستقل مورد بررسی قرار دهیم.

1.Levene's test
2.T- test
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جدول ( :)4آزمون لِون؛ بررسی تساوی واریانسها در نمرات پیشآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش
آزمون افعال

تعداد

دستوری

پرسشها

میانگین

سطح

انحراف

آزمون

معیار

لون ()F

گروه کنترل

92

72.41

7.451

گروه آزمایش

92

72.53

7.559

احتمال و
معناداری
2.224

2.275

سطح

نتیجۀ

خطا

آزمون لون

2.25

تساوی
واریانسها

بر اساس جدول ( ،)4سطح معناداری آزمون ،عددی بزریتر از  2.25است؛ از
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این رو ،میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمونهها با هم همگن هستند .همچنین مقدار
 )2.275( Fآزمون لون نشان میدهد که آزمون در سطح  2.25معنادار است؛ بنابراین،
فرض صفر رد نمیشود .با این فرض از آزمون تی مستقل برای یکنواختی دو گروه
استفاده میکنیم.
جدول ( :)5آزمون تی مستقل؛ بررسی یکنواختی در نمرات پیشآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش
آزمون افعال

تعداد

دستوری

پرسشها

گروه کنترل
گروه
آزمایش

میانگین

انحراف

درجۀ

معیار

آزادی

92

72.41

7.451

92

7253

7.559

93

آزمون

سطح

تی

احتمال و

()T

معناداری

2.797

2.224

سطح

نتیجۀ

خطا

آزمون تی

2.25

یکنواختی
دو گروه

همانگونه که از جدول ( )5مشاهده میشود ،آزمون تی مستقل بین میانگین نمرات
آزمون افعال دستوری فارسی در پیشآزمون هر دو گروه ،سطح معناداری از 2.25
کمتر نیست؛ پس فرض صفر رد نمیشود و به این نتیجه دست خواهیم یافت که با
تأیید فرض یکنواختی و نبود اختالف معناداری بین میانگین پیشآزمون دو گروه ،دو
گروه کنترل و آزمایش در شرایط و وضعیت اولیۀ یکسان ،وارد تحقیق شدهاند.
 .4 .4مقایسۀ نمرات در گروه آزمایش
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پس از برگزاری پیشآزمون میان فارسیآموزان گروه کنترل و آزمایش ،گروه
آزمایش در دو جلسۀ آموزشی ،با عنوان آموزش نوین افعال دستوری با رویکردی
ارتباطی و بر پایۀ برنامۀ درسی ترکیبی ،آموزش دیدند .سپس یک پسآزمون مشابه
پیشآزمون از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته شد تا مشخص شود که آموزش و
انجام تمرینها تا چه اندازه در یادگیری افعال دستوری تأثیر داشته است .برای مشخّص
کردن میزان تأثیر آموزش ،از آزمون تی وابسته (زوجی یا دو نمونۀ همبسته) استفاده
شده است .در آزمون تی وابسته ،اعضای نمونه در دو مقطع از زمان (معموالً قبل و
بعد) بررسی میشوند.
جدول ( :)6نتایج آزمون تی وابسته؛ تفاوت میانگین در نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش
گروه

تعداد

آزمایش

پرسشها

میانگین

انحراف

درجۀ

آزمون

معیار

آزادی

تی ()T

پیشآزمون

92

72.53

7.559

پسآزمون

92

76.31

7.356

سطح
احتمال و
معناداری

سطح

نتیجۀ

خطا

آزمون
رد

74

73.249

2.22

2.25

فرضیۀ
صفر

نتایج جدول ( )6گویای آن است که آزمون تی محاسبهشده برای میانگین نمرات
آزمون فعلهای دستوری در پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش در سطح خطای
 2.25معنادار است؛ یعنی اختالف قابل توجّه و معناداری در میانگین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش دیده میشود .بدین ترتیب ،فرض صفر رد
میشود .پس میتوان گفت بین میانگین نمرات آزمون فعلهای دستوری در
پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش ،تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت
به نفع گروه آزمایش در افزایش یادگیری و در
است.
 .5 .4مقایسۀ نمرات در گروه کنترل

فعلهای دستوری زبان فارسی
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پس از اجرای پیشآزمون در گروه کنترل ،فارسیآموزان گروه یادشده ،افعال
دستوری زبان فارسی را با دستهبندی سنّتی و قدیمی آموزش دیدند .به منظور بررسی
میزان تأثیر آموزش افعال دستوری زبان فارسی به گروه کنترل ،از آزمون تی وابسته
استفاده شد.

جدول ( :)1آزمون تی وابسته؛ تفاوت میانگین نمرات
در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل

گروه

تعداد

کنترل

پرسشها

میانگین

انحراف

درجۀ

آزمون

سطح

سطح

نتیجۀ

معیار

آزادی

تی ()T

معناداری

خطا

آزمون
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پیشآزمون

92

72.41

7.451

پسآزمون

92

77.53

7.649

رد
74

9.326

2.22

2.25

فرضیۀ
صفر

طبق جدول باال ،آزمون تی محاسبهشده برای تفاوت میانگین نمرات آزمون در
پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل ،در سطح خطای  2.25معنادار است؛ از این رو،
فرض صفر رد می شود و آزمون معنادار است .از معناداری تفاوت بین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل نتیجه میشود که عملکرد هیچیک از دو گروه
بر دیگری ارجحیت ندارد.
 .6 .4مقایسۀ نمرات گروه کنترل و گروه آزمایش در پسآزمون
پرسشهایی مشابه با پیشآزمون برای اجرای پسآزمون نیز طرّاحی شد .حال باید
دید میزان در

فارسیآموزان دو گروه نسبت به یادگیری افعال دستوری چه تغییری

کرده است .برای بررسی میزان تغییرات ،از آزمونهای لون و تی مستقل استفاده
میکنیم.

جدول ( :)3آزمون لون؛ بررسی تساوی واریانسها در نمرات پسآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش

آزمون افعال
دستوری

میانگین

انحراف

آزمون لون

معیار

()F

گروه کنترل

77.53

7.649

گروه آزمایش

76.31

7.356

24.773

سطح
احتمال و
معناداری
2.22

سطح

نتیجۀ آزمون

خطا

لون

2.25

تساوی
واریانسها
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همان طور که نتایج جدول ( )3نشان میدهد ،سطح معناداری آزمون برابر با 2.22
است که عددی کوچکتر از  2.25است؛ از این رو ،میتوان نتیجه گرفت که فرض
یکنواختی واریانسهای نمونهها زیر سؤال قرار میگیرد .همچنین مقدار )24.773( F
آزمون لون نشان میدهد که آزمون در سطح  2.25معنادار است؛ از اینرو ،فرض
صفر رد میشود و میتوان نتیجه گرفت که واریانس نمونهها با هم همگن نبوده،
واریانسهای دو گروه با یکدیگر برابر نیستند .با این فرض برای بررسی یکنواختی
میانگینهای دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده میشود.
جدول ( :)2آزمون تی مستقل؛ بررسی تفاوت میانگین نمرات در پسآزمون
دو گروه کنترل و آزمایش
آزمون افعال

تعداد

دستوری

پرسشها

گروه کنترل
گروه
آزمایش

میانگین

انحراف
معیار

92

77.53

7.649

92

76.31

7.356

درجۀ

آزمون

آزادی تی()T

سطح

سطح

نتیجۀ

معناداری

خطا

آزمون
رد

93

2.127

2.22

2.25

فرضیۀ
صفر

نتایج جدول ( )2گویای آن است که آزمون تی محاسبهشده برای یادگیری فعلهای
دستوری برابر با  2.127برای میانگین نمرات در پسآزمون دو گروه کنترل و آزمایش
در سطح خطای  2.25معنادار است .بدین ترتیب ،فرض صفر رد میشود .پس میتوان
گفت که بین میانگین نمرات آزمون فعلهای دستوری در پسآزمون گروه کنترل و
پسآزمون گروه آزمایش ،تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به نفع گروه
آزمایش در افزایش یادگیری و در

فعلهای دستوری زبان فارسی است.

 .2جمعبندی و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال دو هدف اصلی بود :نخست ،بازنگری در فعلهای دستوری
زبان فارسی ،تبیین نقش و جایگاه هریک از آنها و ارائۀ تحلیلی تبیینی از ساختهای
نحوی مرتبط با این افعال و دوم ،آموزش فعلهای دستوری فارسی به غیرفارسیزبانان بر
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مبنای این بازنگری و گنجاندن قانونمندیهای مرتبط با این افعال در تدوین مواد درسی
و درسنامهها .برای دستیابی به هدف نخست ،با رد توصیفهای سنّتی ،به بازشناسی و
دستهبندی فعلهای دستوری زبان فارسی و ساختهای نحوی حاصل از آنها پرداخته
شد و بر پایۀ مطالعات زبانشناختی ،تحلیلی نو از فعلهای دستوری زبان فارسی و
ساختهای نحوی شامل این فعلها به دست آمد .یافتههای این بازشناسی در قالب
دستهبندی جدیدی از فعلهای دستوری فارسی تجلّی یافت:
الف .فعلهای دستوری زبان فارسی به سه گروه کمکی ،سبک و پیاپی تقسیم
شدند و همکردها و فعلهای ربطی در ذیل فعلهای سبک قرار گرفتند.
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ب« .شدن» در ساخت موسوم به مجهول فعل سبک تلقّی گردید و «داشتن» در
ساخت مستمر فعل نمود پیاپی محسوب شد.
پ .توزیع نشانۀ نفی در جملههای بسیط ،تابع قاعدة تظاهر بر روی اولین عنصری
فعلی است که باید در آموزش فارسی لحاظ شود.
به منظور ارزیابی صحّت فرضیۀ یادشده و دستیابی به هدف دوم پژوهش ،آموزش
افعال دستوری فارسی به غیرفارسیزبانان بر پایۀ یافتههای نوین پژوهش به کار گرفته شد.
آموزش افعال دستوری بر رویکرد ارتباطی مبتنی بود؛ از این رو ،درسنامهای ترکیبی با
محوریت آموزش زماننمودهای مختلف در فعلهای دستوری تدوین شد که برخالف
دستور سنّتی ،بازتابی از توانش زبانی و دستور ذهنی اهل زبان بود .بدین ترتیب ،پژوهشی
با ارزیابی از عملکرد فارسیآموزان از نوگ پژوهشهای گسترشیافته از طرحهای
آزمایشی ،طرح پیشآزمونـ پسآزمون گروهی صورت گرفت؛ چنانکه پس از انجام
آزمونها و تحلیل و توصیفهای آماری ،مشخّص شد که گروه آزمایش با میانگین
نمرات  76.31در پسآزمون افعال دستوری زبان فارسی بسیار موفّقتر از گروه کنترل با
میانگین نمرات  77.53عمل کرده است .بنابراین ،میتوان آموزش افعال دستوری زبان
فارسی را بر پایۀ دستهبندی زبانشناختی این افعال ،با رویکردی ارتباطی و برنامۀ درسی
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ترکیبی ،روشی بسیار مؤثر در آموزش افعال دستوری به غیرفارسیزبانان دانست و روند
پژوهش را مثبت ارزیابی کرد.
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