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 مقدمه
ز آموزش زبـان  ی و ني زبان مادر  يریادگیند  یها در فرا   ن عبارت ی از مهمتر  یکی »خطا«واژة  

ا یـ  و انحـراف از قاعـده        یتخطـ «، منظـور از خطـا       یلـ کطـور   ه  ب.  است یا زبان خارج  یدوم و   
 »ی زبانشـناخت یفیسـطوح توصـ  « مانند ی مختلفيها اهدگیها تحت د خطا.  است»یاستاندارد زبان 

 در مقابـل    ی توانش ي مانند خطاها  »نوع«ره،  ی و غ  یشناس ک، نحو، سب  یشناس ، واج یر آواشناس ینظ
گـر، عوامـل    یا زبـان د   یـ  ير زبـان مـادر    ی تحت تـأث   ی مانند تداخل زبان   »علت«،  ینشک يخطاها
 آن در   یخطا و بررسـ   «نۀ  یق در زم  یتحقنۀ  یشی پ  .شوند ی م يبند ره طبقه ی و غ  یا فرهنگ ی یشخص

 دوم تـا  یپس از جنگ جهـان  . گردد یچند دهۀ قبل باز م       به »یآموزش زبان خارج   الس درس   ک
 يهـا  نی و اصول و تمر    یق عادات زبان  ی از طر  ی زبان خارج  يریادگی،  يالدیل دهۀ شصت م   یاوا

الس درس  کـ  یاصـل هدف  ) ی زبان -يداریوة شن یژه در ش  یو  به(ن شده و مشخص     ییش تع یاز پ 
ن باورنـد   ینون، پژوهشگران گسترة آموزش زبان بر ا      کاز اواخر دهۀ شصت تا    .  بود یزبان خارج 

ند یبروز خطا در فرا.  ن استکر ممی غ » از خطا  ید خال یتقل«وة  یبه ش ) یخارج(ه آموزش زبان    ک
 يریادگیام  هنگ  ر قابل اجتنابند و به    ی و غ  یعیه خطاها طب  ک است، چرا  یهی بد ي زبان امر  يریادگی

ژه اسـت، راه و  یـ ت ویـ  اهمينه داراین زم یآنچه در ا  . دهند یآموزان، همواره رخ م     زبان ياز سو 
 ی علـل بـروز خطـا و چگـونگ       یی با خطا، شناسـا    ییاروی در رو  یح، مناسب و منطق   یروش صح 
س یان تـدر یـ ا در جریـ ها در رونـد آمـوزش و    اهش آنک يها و تالش در راستا       آن  پرداختن به 

آمـوزان    و سنجش بازده زبان    یآموزش زبان خارج    مربوط به  يها نیه تمر ک نیا ا توجه به    ب. است
ها در روند آموزش      ل آن ی با خطاها و تحل    ییاروی رو ی دارد، چگونگ  يهمچنان جنبۀ خطا محور   

ه کـ نـه   ین زم یـ امـروزه در ا   . ردک یتوان از آن چشم پوش     یه نم ک مهم است،    يارک یزبان خارج 
ن رابطـه   یدر ا .  است، وحدت نظر وجود دارد     یر در آموزش زبان خارج    یناپذ جدا يا خطا مؤلفه 

 مهـم   يهـا   از مؤلفـه   یکـی عنـوان     ل خطا به  یتحل. اند  مطرح شده  ی متفاوت يها دگاهیها و د   هینظر
نـد  یح خطـا در فرا ی و تصـح یابیـ ، ارزيبنـد  ، طبقه ییشناسا  تنها منحصر به     ياربردک یزبانشناس

اگرچـه  . نـد ک یفا مـ ی ای اساسیز نقشیه در آموزش ترجمه ن   کد، بل شو ی نم یآموزش زبان خارج  
  ف آن در آمـوزش ترجمـه متفـاوت اسـت، بـه     یـ  از تعر یف خطا در آموزش زبان خـارج      یتعر
ل خطا  یل خطا در آموزش ترجمه، بدون پشت سر گذاشتن مراحل تحل          ی تحل يها  مدل يریارگک

 مراحـل   ی معرفـ    مقالۀ حاضـر ابتـدا بـه       ن در یبنابرا. ستیر ن یپذ انک، ام یدر آموزش زبان خارج   
ـ  یه م کهمانطور  . میپرداز ی م یل خطا در آموزش زبان خارج     یتحل ش ی گـرا  یم هـدف اصـل    یدان

 .ار اسـت کـ بـازار    ورود بـه     يها برا    آن يساز ت مترجمان زبده و آماده    ی، ترب »ترجمه« یدانشگاه
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الس درس کـ ر   مناسـب آمـوزش ترجمـه د       يهـا  وهی ش يریارگکن هدف، بدون ب   یمحقق شدن ا  
ل یـ  نقـد ترجمـه در قالـب تحل        يها  مدل يریارگکها، ب  وهین ش ی از ا  یکی. شود یسر نم یترجمه م 

 و آمـوزش    یل خطا از منظـر آمـوزش زبـان خـارج          ی تحل یدر مقالۀ حاضر به بررس    . خطا است 
 رشـتۀ   یالس درس ترجمـۀ متـون علـوم انسـان         کـ  در   یقین راستا تحق  یدر ا . میپرداز یترجمه م 
ج ی انجام گرفته و نتایلی تحل - يوة گفتار ی دانشگاه اصفهان، با استفاده از ش      ی آلمان  زبان یمترجم

 از یدة خطا در گسترة آموزش زبان خـارج یف پدیه تعر کاز آنجا   .  قرار گرفتند  یآن مورد بررس  
 از دو یلـ کطـور     ده بـه  یـ ن پد یـ ز است و ا   ی آن در آموزش ترجمه قابل تما      یف و چگونگ  یتعر
نـه  ی در هـر دو زم »خطـا «ف یتعر ن مقاله ابتدا به  یرد، در ا  یگ ید توجه قرار م   دگاه مختلف مور  ید
 ی را بررسـ   یالس درس ترجمۀ دانشـگاه    کل خطا در    یوة تحل یم و در انتها ش    یپرداز یاد شده م  ی
 .می دار»خطا« موجود در رابطه با یخی تاريها دگاهی بر دیز نگاهیش از هر چیپ. مینک یم

  در مورد خطا موجودیخی تاريها دگاهید
 یت خاصـ  یـ آموزان اهم  ، به اظهارات اشتباه زبان    ی خارج يها   آموزش زبان  ياز همان ابتدا  

ده دربارة پد   یبر طبق نظر  . شد یداده م  بـر اسـاس    : دگاه مختلـف وجـود دارد     یدة خطا، سه د   یۀ و
شـۀ  یدگاه دوم، خطا را اساس و ر      ید. آموزان است  دگاه نخست، خطا محصول و فراوردة زبان      ید
 يا دهیـ دگاه سوم، خطـا پد یدر د. شود یآموز م  زبانيد آن از سویه موجب تولکداند   ی م یواملع

 .گردد ی میابی معلم ارزشيه از سوکاست 
 : وجود داردیۀ اصلی دو نظریلکدة خطا به طور یدربارة پد

 ی قـرار گرفـت، خطـا را آفتـ         ی مـورد بررسـ    يالدیژه در دهۀ هفتاد مـ     یه بو که  ین نظر یاول
ن کـ  شـه یمبارزه با خطاها و ر    «لهوفر  کیبنا بر نظر    . ه از همان ابتدا قابل اجتناب است      کرد  پندا یم

در ). 21کیلهـوفر   (»  اسـت  یالس درس آموزش زبان خـارج     کف  ین وظا یها از مهمتر     آن يساز
هـا     را آموخته و همان    یح زبان ی صح يرود از ابتدا ساختارها    یآموزان انتظار م   ه، از زبان  ین نظر یا

ن یـ اسـاس ا  . ل گرفتـه اسـت    ک از بروز خطا ش    يریشگیۀ پ ینجا آموزش بر پا   یدر ا . ه دهند را ارائ 
، ییۀ رفتارگرا یبر طبق نظر  .  مطرح شد  يالدیه در دهۀ پنجاه م    که، پندار آموزش زبان است      ینظر
 يا پاسخ رابطه /كه رابطۀ محر  کدارد   یلگنهاوزن اظهار م  . ر عادات است  ی زبان تحت تأث   يریادگی

د را  یـ  جد ی قواعد زبان  يریادگی يزبان مادر   مربوط به    یعادات قبل «ه  کنگونه  ی بد ار است، کخود
 موجب  ی زبان يها تفاوت نظام ). 47لگنهاوزن  (» دهند یر قرار م  ی تحت تأث  يا  نندهکن  ییطور تع ه  ب

ه کـ رود  ی زبـان انتظـار مـ     ییۀ رفتـارگرا  یـ بنا بر نظر  . گردند ین م یشی پ یانتقال اشتباه عادات زبان   
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 يا ننـده کن  یی، بتوانند نقش تع   يریادگی زبان اول و زبان در حال        يا  روشمند و مقابله   ياه لیتحل
سـت از   یبا یانـه، مـ   یبر اسـاس اصـول رفتارگرا     . س داشته باشند  ی و تدر  یدر بهبود منابع آموزش   

د یـ ه موجـب تول   کـ ،  ي مختلف، از انتقال عادات مربـوط بـه زبـان مـادر            يها نیق ارائۀ تمر  یطر
 و  كان محـر  یـ د ارتبـاط م   ین منظور، با  یبد. ردک يریاه در زبان مقصدند، جلوگ     اشتب يساختارها

ه از جملـه علـل و   یـ ن نظریطبق ا. ردک یا خنثیف و یوقفه، تضع یع و ب  یح سر یپاسخ را با تصح   
 الزم، عـدم    ی هوش یی، فقدان توانا  ی تفاوت ی و ب  یاهلک،  یافک و نا  كن اند یعوامل بروز خطا، تمر   

 نوشـت  1971ل در سـال  یکن.  استیگر، عدم تسلط بر مادة آموزش یت د عبار  ه و ب  یافکز  کتمر
، ی زبان خـارج يریادگیالت مربوط به کها و مش مند زبان ا شباهت نظامین تفاوت و یه رابطۀ ب  ک
 ی علـم زبانشناسـ  يهـا  ییشـگو یپ). همـان (رود   یه تصور م  ک است   يزیتر از آن چ    دهیچیار پ یبس

 مربـوط بـه     يهـا  هیـ نظر. ردنـد ک ی موارد صدق م   ینها در برخ   خطا، ت  يها شهی دربارة ر  يا مقابله
در اواخر دهۀ هشـتاد،     . ردندکدا  یر پ یر مس یی به مرور و با گذشت زمان تغ       ی زبان خارج  يریادگی

ه در برابـر    کـ ه  ین نظر یدوم.  به خود گرفت   يدیر آن، ابعاد جد   یپرداختن به موضوع خطا و تفس     
 ين و ضـرور   یهـا را مهمتـر     ز مطرح است، خطا   ینرد و در حال حاضر      یگ یۀ نخست قرار م   ینظر
زان یـ  مثبـت سـنجش م  يها گر، شاخصیعبارت د ا بهی و  ی زبان خارج  يریادگی يها ن مؤلفه یتر
بـروز خطـا   «ه  کـ ده اسـت    یـ ن عق یـ گنوتزمن بر ا  . ندک ی م یآموز معرف   زبان يریادگیشرفت در   یپ

ل در  یـ ن دل ید داشـته و بـه همـ       ، همواره وجـو   یه در ارتباطات انسان   کر است   یارناپذک ان یتیواقع
د یـ  جديها دگاهید). 36لس یشیم(» رود یشمار مه  ب یعی طب يارک،  ي و گفتار  يارتباطات نوشتار 

زبـان در   . ننـد ک ی م ی معرف يریادگی دستور زبان در حال      یکمند   عنوان عناصر نظام    خطاها را به  
ن سـاختارها بـر     یا. ستر از عناصر زبان مبدأ و مقصد ا       ی غ ي عناصر ي موقت دارا  يریادگیحال  

ن مرحلـه از  یـ ا. رنـد یگ یل مـ کآمـوزان شـ    توسط خود زبـان يشمول تا حد اساس اصول جهان 
ۀ یـ  بـا اسـتناد بـر نظر       1967وردر در سال    کت  یپ. مند و روشمند است     نظام ي تا حدود  يریادگی

نـوان   با ع  يا ند، مقاله ک ی م ی خالق و سازنده معرف    ي را روند  يریادگیه  ک آموزش زبان،    یشناخت
ه سـطح   کـ انـد    ی مهمـ  يهـا   خطاها شاخص  ياز نظر و  .  ارائه داد  »آموزان  زبان يت خطاها یاهم«

ان یاو م). 73هاردن (سازند  ی را مشخص م  ی زبان خارج  يریادگیند  ی حاصل شده در فرا    ییتوانا
"errors"   و "mistakes"   شود ی تفاوت قائل م .""errors  ی زبـان  ییمنـد توانـا     نظـام  يهـا   اشـتباه 

آمـوز    زبانInterimsprache, Interlanguage)( يریادگیزبان در حال  انگر سطحیآموزند و ب زبان
). 76همـان  (اند  تی وابسته به موقعي خطاها"mistakes"  هک یاند، در حال  زمان مشخصیکدر
 و  يریادگیزان و سطح    یانگر م یه خطاها نما  کدة خطا افزوده شد، چرا    یت پد یب بر اهم  ین ترت یبد
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تواننـد در    ین معلمـان مـ    یـ افزون بـر ا   . اند ند آموزش زبان  یگرفته شده در فرا    ارک   به ياه راهبرد
اساس آن   آموزان خود را بسنجند و بر      شرفت زبان یزان پ یل خطا م  ی تحل کمکز به   ی ن ینۀ عمل یزم

ان آموزش  ی م یوردر در واقع تفاوت   کبر اساس نظر    . نندک يریگ میوة آموزش خود تصم   یدربارة ش 
 بـا  يادیـ  زيه آموزش زبان دوم شباهت ساختارکن معنا یو زبان دوم وجود ندارد، بد     زبان اول   

 .  دارديآموزش زبان مادر
رند، کنیوردر و سـل   کـ ندگانش  ین نما یتر یه اصل کد آموزش زبان    ی جد يها هیبر اساس نظر  

ت قایدر تحق . نندک یفا م ی زبان ا  يریادگی در   ین آموزش زبان، نقش مهم    ی در ح  ی ذهن يندهایفرا
 ينـدها ی فرا یل خطا صورت گرفتـه اسـت، بـه بررسـ          ینۀ تحل ینون در زم  که تا   ک ییها یو بررس 

وردر کـ ۀ  یـ اگرچه نظر . شود یگر توجه م  یش از هر عامل د    یانجامند، ب  ید خطا م  یه به تول  ک یذهن
 آمـوزش زبـان     يا شـه یالت ر کشتر معطوف مش  ی شد، اما ب   ياری بس یقات تجرب یۀ تحق یمنشأ و پا  

  پرداختن بـه  . پردازد یالس درس م  ک مربوط به    یاالت عمل ؤمتر به مسائل و س    ک بوده و    یخارج
 یند عملـ  یها در فرا    ف آن ی خطاها و توص   ییز وابسته به شناسا   یش از هر چ   ی آن ب  یابیخطا و ارز  

 . آموزش است

 ل خطای تحلي نظريها هیپا
شتر جنبۀ  یو ب  قرار دارند    ی زبانشناس ی خارج از گسترة شناخت    یلک ل خطا بطور  یاهداف تحل 

.  اسـت  یشـناخت ن مستلزم اثبـات زبا    ییل خطا ین وجود، هر تحل   یبا ا .  دارند ی و اجتماع  یآموزش
ه یـ  است و از دو نظر وابسـته بـه نظر          ياربردک ی زبانشناس ی علم يها  از شاخه  یکیل خطا   یتحل
ـ  یکل خطا از    ینگر تحل یاز نظر هل  : است ا رد  یـ د و   یـ أی ت ي بـرا  یابـزار عملـ    «یـک عنـوان     هسو ب
گـر  ی د يد و از سـو    یـ آ یبـه حسـاب مـ     » يا  دستور زبان مقابله   ي شده از سو   ینیب شی پ يخطاها

ه کـ ن معنا یبد). 96ن یلپک(به همراه دارد » ه آموزش زبان  ی نظر ي برا ی مهم یفکی و   یمکق  یحقا«
. رنـد یناپذ  فی توصـ ی علم زبانشناسـ  کمکه به   ک است   ییشف خطاها کل خطا قادر به     یعلم تحل 

 ی مناسـب  ی آموزش يها تابکتوان   یج آن م  یه بر اساس نتا   کن است   یل خطا ا  یل تح ياربردکنقش  
 .ردکف و ارائه ی تألی زبان خارجيریادگی يبرا

 یدة خطا در آموزش زبان خارجیپد
ـ  یدگاهیـ دة خطا از د   ی، پد يالدی پنجاه و شصت سدة گذشتۀ م      يها در دهه   یلـ ک طـور ه   ب

 یالس درس زبـان خـارج     کـ  یگاه، هدف اصـل   دین د یدر ا . گرفت ی، مورد توجه قرار م    يانتقاد
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دگاه بـر آن بـاور      یـ ن د یا. آموزان بود   توسط زبان  ی زبان ي ساختارها يح و بدون خطا   یارائۀ صح 
 خطا،  يها نهیجاد زم ی از ا  يریشگیفۀ پ ین مبنا وظ  یبر ا . ر است یز ناپذ ی گر یدة خطا آفت  یه پد کبود  

ن بـاور   یـ شتر اشاره شد، ا   یه پ کانگونه  هم. ، بر عهدة معلم بود    يریادگین  یاز همان مراحل نخست   
 بـا  یه بر اسـاس آن آمـوزش زبـان خـارج    ک داشت ییۀ رفتارگرایشه در نظریز ریش از هر چ   یب

م و  ی نقش مسـتق   يه عادات مربوط به زبان مادر     کنمود، بدان معنا     ی م ي برابر یم عادات زبان  یتعل
ده یـ ن عقیـ  بـر ا ییۀ رفتارگراینظر. ندنک یفا میگانه ای زبان بیک قواعد يریادگی بر   يا نندهک نییتع

، ی و زبـان خـارج     يان زبـان مـادر    یـ  روشمند م  يا  مقابله يها لیه با استفاده از تحل    کاستوار بود   
 . در توسعه و بهبود منابع آموزش زبان برداشتیتوان گام مثبت یم

اه دگیـ  بعد مورد توجه قرار گرفت و در واقع، نقطۀ مقابل د        يها ه در دهه  ک يگریدگاه د ید
ند، ک ی نم ی بررس ی منف یدگاهی را از د   یش و بروز خطا در آموزش زبان خارج       یدای است، پ  یقبل
ند یر در فرایناپذ زیسته و گر ی با يا ش آن به عنوان مرحله    یدای و پ  »خطا«دگاه،  ین د یه از منظر ا   کبل

 در  یانیآموز، مرحلۀ م   ه، بروز خطا توسط زبان    ین نظر یبر اساس ا  . رود یشمار م ه  آموزش زبان ب  
ح یتصـح  «يردکارکـ خطاهـا  «ه کـ ده اسـت  ین عقیل بر ایکن.  است یند آموزش زبان خارج   یفرا
 ). 2نیکل (» اند یند آموزش زبان خارجی در فراير و ضروریناپذ  جدای دارند و جزئ»نندهک

 یپردازان آموزش زبان خارج   هیه نظر ک است   یفی تعر » زبان مقصد  ي از استانداردها  یتخط«
دة خطـا باشـد،     یـ  پد يها یژگیۀ و یلک يایتواند گو  یف نم ین تعر یاما ا . اند  داده »خطا«از عبارت   

د کیـ نگـر تأ یهل. ش خطاسـت یدایـ ز از علـل پ یـ  ن»ی زبانيها  و انحراف از قاعدهیتخط«ه  کچرا  
ار، یـ گر قواعـد زبـان مع     یعبارت د   ا به یها و    ل خطا بدون در نظر گرفتن نُرم      یه علم تحل  کند  ک یم

 بـا در    یـی  و آوا  یی، معنا ي نحو يخطاها «ياز نظر و  . ستی ن ی توانش ياهاص خط یقادر به تشخ  
 ).90هلینگر (» اند یار قابل بررسینظر گرفتن قواعد زبان مع

 مربوط به   يها  شامل جنبه  »استاندارد«ه  کن است   ی در ا  »اعدهق « و »استاندارد« یتفاوت اصل 
ن اسـاس،   یـ ب و بـر ا    ین ترت یبد. شود ی مربوط م  ی به نظام زبان   »قاعده« زبان مقصد و     يریارگکب

منـد    نظام ری غ ي از خطاها  ی مربوط به توانش زبان    يگر خطاها یعبارت د  ا به یمند و      نظام يخطاها
 .Ich spricht Deutsch  ماننـد يا در جمله. گردند یز می متماینشک يگر خطاهایعبارت د  ا بهیو 
ه کـ  یین خطاها یچن نیا. استص  یقابل تشخ ) مربوط به قواعد زبان مقصد    (مند     نظام ي خطا یک
شـوند، بـدان     ی مربوط م  یست، به گسترة توانش زبان    یها ن   ح آن یشف و تصح  کآموز قادر به     زبان
 .ا اشتباه آموخته استیاموخته و ی را هنوز نی ساختار زبانیکآموز  ه زبانکمعنا 

ح یشـف و تصـح    کآمـوز    ه توسط شخص زبان   ک اند   ییمند شامل خطاها    نظام ری غ يخطاها
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 یز معروفند، به عوامل خارجیت ن ی مربوط به موقع   يه به خطاها  کها   نگونه خطا یبروز ا . شوند یم
 یص نوع خطا و چگـونگ     یتشخ.  دارند یره بستگ ی، دلهره و غ   یدقت ی، ب یتوجه ی، ب یر خستگ ینظ
 . برخوردار استيا ژهیت ویند آموزش زبان از اهمینش در برابر آن در فراکوا

هـا    ر بـدان  یـ ه در ذ  کـ  اسـت    ی شـامل مراحلـ    یوزش زبان خارج  ند آم یل خطا در فرا   یتحل
 :میپرداز یم

 یند آموزش زبان خارجیل خطا در فرایمراحل تحل
 ص خطایتشخ: مرحلۀ اول
 سـنجش و  یار اصلیمع.  آن استیابیح و ارزیش شرط تصحین پیتر یص خطا، اصل یتشخ

سـه بـا    یق مقا یطر از   یلکص خطا به طور     یتشخ.  است »صحت«ار  ی مع ی زبان يص خطاها یتشخ
لگنهـاوزن  (ار است ین استاندارد همان زبان مع  یدگاه لگنهاوزن ا  یاز د . ردیگ یاستاندارد صورت م  

سۀ عبارات و واژگـان بـا قواعـد         یره مقا ی و غ  یی، آوا یی، معنا ي نحو يص خطاها یراه تشخ ). 48
تناسـب  « و »يصـحت دسـتور  «ان یـ ز م یتمـا  ص خطـا بـه      یگـر تشـخ   یجنبۀ د . ار است یزبان مع 

 ح اسـت، امـا  ی صـح يه جمله اگر چه از لحاظ دسـتور ک ین معنیبد. شود ی مربوط م»ياربردک

 ي فـرد  "?Weißt du, wo man hier ein Taxi bekommt"  ماننديا ه مخاطب جملهک یصورتدر
 ).78هاردن ( نامناسب است يا  جملهياربردکدگاه ین جمله از دیبزرگسال و ناشناس باشد، ا

چ یه زبـان آمـوز بـه طـور عمـد و تحـت هـ        کـ  است   ییامل خطاها  از خطا ش   يگرینوع د 
ن یـ ا.  دشوار استيارکنگونه خطاها یص ایتشخ لین دلیبه هم. شود یها نم ب آنک مرتیطیشرا

دة یـ چی عبـارات و قواعـد پ  يریارگک آموز از بروز خطا و عدم به  از ترس زبان یگونه خطاها ناش  
چگـاه  یل هـم ه   یـ ن دل یشوند و به هم    یار نم کچگاه آش ین خطاها ه  یا. زبان مقصد توسط اوست   

 .مانند ی میصورت اشتباه باقه آموز ب شوند و در حافظۀ زبان یح نمیتصح

  خطايبند ف و طبقهیتوص: مرحلۀ دوم
 و يبنـد  دربارة طبقه. رسد ی خطاها م  يبند ف و طبقه  یص خطا، نوبت به توص    یپس از تشخ  

ل خطـا از    یـ نـد تحل  ین مرحلـه از فرا    یـ ر ا آنچـه د  .  وجود دارد  ی مختلف يها هیف خطا نظر  یتوص
ن ی از مهمتـر   یکـی . ص علل بـروز خطاسـت     ی و تشخ  یی برخوردار است، شناسا   يا ژهیت و یاهم

ـ يهـا  ا زبـان یـ  و ير زبان مادریتأث«گر یا به عبارت د  ی و   »یتداخل زبان «علل بروز خطا     ش ی از پ
شـه در زبـان     یوز خطـا ر   ز بر ی ن یگاه.  است »يریادگیآموخته شده بر نظام زبان موقت در حال         
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. شـود  ی مربـوط نمـ    ي دارد و به انتقال نادرست قواعد از زبـان مـادر           يریادگی در حال    یخارج
، يمندسـاز   قواعد، قاعـده   یده می معروف است، شامل تعم    »یزبان در« يخطا ه به   کنگونه خطا   یا

اردن هـ ( ناقص قواعد زبـان مقصـد اسـت     يریارگک  غلط و به   ی ذهن يساز هیل قواعد، فرض  یتسه
آمـوز بـه     ه زبان کارزش انگاشت، چرا   ی ساده و ب   ییتوان خطاها  ی را نم  یین خطاها یچن). 80-79
 یین خطاهـا  یب چنـ  کـ ش آموختـه شـده، مرت     ی از پ  ی زبان ي از ساختارها  یل شناخت و آگاه   یدل
 صرف اشتباه سـوم  ".Er möchtet Ingenieur werden" ماننديا عنوان مثال در جمله  به. شود یم

 Ich gehte ماننـد يا و در جملـه  )möchte يبجـا  möchten )möchtet  د مصـدر شـخص مفـر  

gestern einkaufen." "      صـرف اشـتباه گذشـته سـادة مصـدر  gehen)gehte  يبجـا ging( در 
 Ist das ein Mädchen"ر ی نظيا در جمله. شوند ی ميبند   طبقهيمند ساز  قاعدهيف خطاهایرد

oder ein Junger?"يبنـد  ص و طبقـه ی قواعد قابـل تشـخ  یده میمربوط به تعم ي خطایکز ی ن 
ننـدة  ک ی خنثـ  ي از علل بـروز خطـا بـه راهبردهـا          يگرینمونۀ د ) . Junge ي بجا Junger (است  
 ي خالءهـا يسـاز  یل و خنثـ ی تعديوشد براک یآموز م ن حالت، زبانیدر ا. گردد یآموز بر م   زبان
گر از جملـه    ی د يها   معادل از زبان   يریارگک  ، به ما و اشاره  یف، ا یر توص ی نظ یی، از راهبردها  یزبان

 و در   کتوانـد بـدون شـ      ین راهبردها م  ی ا يریارگکب. ردیره بهره گ  ی و غ  يساز ، واژه يزبان مادر 
ـ يریارگکـ ن و بیتوان به تمـر  یگر را م  یعامل د . انجامدیبروز خطا ب    از موارد به     ياریبس ش از ی ب

 نسـبت داد؛ بـه      یالس درس زبـان خـارج     کـ  در    توسط معلـم   ی زبان يها دهی از پد  یاندازة برخ 
ار کـ    نامناسـب و نابجـا بـه       يهـا  تیـ هـا را در موقع     دهیـ ن قواعد و پد   یآموزان ا  ه زبان ک يا گونه

. شمار روند   آموز به  ش خطا توسط زبان   یدایل پ ی از دال  یکیتوانند   یز م ی ن يعوامل فرد . رندیگ یم
 یعوامـل فرهنگـ   . انـد  ن دسته از عوامل   ی، اضطراب و ترس شامل ا     ی، خستگ یعالقگ یجان، ب یه
ن عوامل به   یا.  نقش داشته باشند   ی زبان خارج  يریارگکهنگام ب  ش خطا به  یدایتوانند در پ   یز م ین
فرهنگ مقصـد منتقـل      ه از فرهنگ مبدأ به      کشوند   ی مربوط م  یر زبان ی و غ  ی رفتار زبان  يها وهیش
شـور زبـان مقصـد برگـزار     که در کـ  یالس آموزش زبان آلمانک یک  به طور مثال، در  . شوند یم
 در زمان عدم فهم قواعد      ی قواعد، حت  يریادگی بر   ی مبن ینیآموزان چ   نش مثبت زبان  کشود، وا  یم

ه از فرهنـگ    کـ  اسـت    ي رفتـار  يها وهیها از جمله ش      آن يرار اشتباهات از سو   کزبان مقصد و ت   
 ). 38ن یلپک(شود  یفرهنگ مقصد منتقل م  مبدأ به

  خطایابیارز: مرحلۀ سوم
ر شـده  ک ذيها گام.  خطا استیابیل خطا مرحلۀ ارز یند تحل ی فرا يها ن گام یتر  از مهم  یکی
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نـار  کز در   یـ ل خطـا، مخاطبـان ن     یـ در مرحلـۀ سـوم تحل     .  دارنـد  یشۀ زبانشناخت یشتر ر ین ب یشیپ
ا مخاطبـان متوجـه    یـ ه آ کـ اند   ن سؤاالت مطرح  ی ا یلکبه طور   . ابندی ی م یت خاص یآموز اهم  زبان

ان یـ  ارتبـاط م ي در برقـرار يریها چه تأث ن خطایشوند و ا  یشوند، چگونه متوجه خطا م   یخطا م 
اختالل در فهـم و    خطا به یکه  کن امر   یص ا ی تشخ ؟توانند داشته باشند   یآموز و مخاطب م    زبان

 يبـه طـور مثـال خطاهـا       .  برخوردار اسـت   يا ژهیت و یانجامد از اهم   یجاد سوء تفاهم م   یا ا به   ی
، امـا   ".Du bist älter als mich"شوند ماننـد   ی مفهوم منجر مكر به اختالل در درمتک يدستور
 بطـور معمـول موجـب سـوء تفـاهم و اخـتالل در               ییا محتـوا  ی و   ياربردک،  ی واژگان يخطاها
 Bist du Frau"ا اسـتاد در جملـۀ  یـ شوند، مانند خطاب دوستانه نـام معلـم    ی ارتباط ميبرقرار

Müller?" . گـر  یعبـارت د   ا بـه ی و ی توانشي و خطاهاي سهويان خطاهایز میص و تمایتشخ
 مربوط به   يها  نهی خطا، تنها گز   یابیاز نظر لگنهاوزن در مرحلۀ ارز     .  دارد یت خاص یمند اهم   نظام

 ی و روانشناس  یتی مربوط به علوم ترب    يه برامدها کرند؛ بل یگ ی مورد توجه قرار نم    یعلم زبانشناس 
ارهـا  ین معیـ ه ا کـ  ییامـا از آنجـا    ). 48لگنهـاوزن   ( برخوردارنـد    يا ژهیگاه و یز از جا  ی ن یآموزش
 یابیـ  ارزيار مهـم بـرا  یلگنهاوزن چهار مع. ردک از هم جدا یها را به سادگ توان آن یاند نم  ینسب

 ارتبـاط؛  يزان و درجـۀ محدودسـاز  یـ ؛ میشناسـ  گاه خطا در نظـام زبـان      یجا«: شمارد یخطا برم 
 ي برقـرار ياز نظـر و ). 110همـان  (» يریادگی در  يدشوارزان  ی و م  ی و پرورش  یگاه آموزش یجا

 در  ی خطا نقش اساسـ    یابیل ارز ین دل یهم  به. دیآ یحساب م    زبان به  ی اصل يها ردکارتباط از عمل  
 .نه بر عهده داردین زمیا

 ح خطایتصح: مرحلۀ چهارم
ص، یه شامل تشـخ   ک مراحل مختلف آن     يریارگک ل خطا و به   یند تحل ین هدف فرا  یتر یاصل

نـد  ین فرا یـ  ا يریارگکج حاصل از به     یشود، استفاده از نتا    یح خطا م  ی و تصح  یابیف و ارز  یوصت
. ل خطـا اسـت  یـ ند تحلین مرحله از فرا یح خطا آخر  یتصح.  است یالس درس زبان خارج   ک در
ن یـ ا). 377گـز  ینک(است »  اشتباه ینش در برابر اظهارات زبان    کوا«ح خطا   یگز ازتصح ینکف  یتعر
سـه بـا   ی در مقا  يزبان گفتـار   (یا از نظر وجه زبان    ی: ردیگ یاه مختلف انجام م   دگینش از دو د   کوا

 خـارج از  یعـ یسـه بـا ارتبـاط طب   ی در مقایالسکارتباط (ت یا بر اساس موقعیو ) يزبان نوشتار 
طور عمده توسط معلم    ه   ب یالس درس آموزش زبان خارج    کح خطا در    یتصح). همان) (السک

جاد ی و ا  یده لک ش ی بر چگونگ  یمیر مستق ی تأث ک بدون ش  ح خطا یوة تصح یش. ردیپذ یصورت م 
فـۀ مرحلـۀ آخـر    ین وظ یمهمتـر .  دارد یوة آموزش زبان خارج   یژه بر ش  یو  و به  ی درس يگفتگوها
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نـد  ی آن در فرای از بـروز آتـ  يریشـگ ی و رفع خطا به منظور پ    ين ساز ک شهیل خطا ر  یند تحل یفرا
 یتبـ ک يتـر از خطاهـا     دهیـ چیتر و پ   به مراتـب دشـوار     ی شفاه يح خطاها یتصح.  است يریادگی

ع ی سـر يریـ گ میتصـم . امالً متفـاوت اسـت    ک ی شفاه يح خطا یوة تصح یه زمان و ش   کاست؛ چرا 
ح ی در تصح  يا نندهک نییح آن عوامل تع   ی با خطا و تصح    ییاروی رو یص و چگونگ  یمعلم در تشخ  

ح یح دو نـوع روش تصـ      یلـ ک به طور    یالس درس زبان خارج   کدر  . اند ی شفاه ی زبان يخطاها
م خطا بـه    یح مستق یتصح. میمستق ری غ يها  حیم و تصح  ی مستق يها حیتصح: ز است یخطا قابل تما  

ان یـ ح را بیدرنگ پس از بروز خطا، عبارت صح یه در آن معلم، ب   کشود   ی اطالق م  ییها حیتصح
ا طرح سـوال مجـدد و     یح و   یرار عبارت صح  کم خطاها به صورت ت    یر مستق یح غ یتصح. ندک یم
م یمسـتق  ریـ ح غ یآنچه در ارتباط با تصح    . ردیگ ی انجام م  يگری متنوع د  يها وهیاده از ش  ز با استف  ین

ح عبـارات و عـدم      یهنگام تصح    ارتباط به  یعی است، توجه به روند طب     يا ژهیت و یخطا حائز اهم  
 .  قواعد و عبارات زبان مقصد استيریادگین یز زبان آموز در حکجاد اختالل در تمریا

 آموزش ترجمه
 يریـ گ لک روشـمند شـ    يردهـا یک و رو  یی مسائل محتوا  یاددهی و   يریادگی وزش به علم آم 

علم آموزش به دو شاخۀ آموزش      .  است یتیر شاخۀ علوم ترب   یپردازد و ز   ی م ی آموزش يندهایفرا
هـا    مهارتیاددهی و يریادگی  به یآموزش تخصص. شود یم م ی تقس ی و آموزش تخصص   یعموم

ن یـ ا.  اسـت ی تخصصـ يهـا  ز جـزء آمـوزش  یزش ترجمه نآمو. پردازد ی خاص م  يها ییو توانا 
قات آمـوزش  یس و تحقیه آموزش و روش تدرکشود، بل یشاخه تنها معطوف به علم ترجمه نم 

ت یـ  ترجمـه و تقو   یاددهیـ  و   يریادگیـ  آموزش ترجمه    یهدف اصل . ردیگ یز در بر م   یزبان را ن  
ان ی بـه دانشـجو  یموزشـ ها بر اساس اصول آ ن مهارتیالس ترجمه، ا  کدر. مهارت ترجمه است  

» ی آموزشـ  ي و محتـوا   یمعلم، زبان آمـوز، اهـداف آموزشـ       «اوتز  کطبق نظر   .  شوند یآموخته م 
فۀ اصل  ). 139کاوتز  (اند    آموزش ترجمه  يها  ن برامد یمهمتر الس درس ترجمـه    کـ  یترجمه، مؤلّ

الس کـ ه در   کـ  ییهـا  نیتمـر .  است »ندین فرا یحاصل ا «ا  ی »ند ترجمه یفرا«است و منظور از آن      
شـوند، تنهـا هـدف     یار گرفتـه مـ  ک  و توسعۀ مهارت ترجمه بهییوفاکدرس ترجمه به منظور ش    

نـد ترجمـه    ی فرا ی آنند، مهارت ترجمـه را طـ       یه در پ  کنند، بل ک ی را دنبال نم   »د متن مقصد  یتول«
الس درس ترجمه   ک در   يریارگک   به ي مختلف را برا   يها نی از تمر  يپمن تعداد یز. نندکت  یتقو
ن یـ از جملـۀ ا   . ننـد ک ی مـ  کمک و مهارت ترجمه     یت همزمان دانش زبان   ی تقو  ه به کد  شمر یبرم
 يهـا   مربوط به جنبه   يها نیل متن مبدأ؛ تمر   ی مفهوم و تحل   كدر   مربوط به  يها نیها، تمر  نیتمر
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 مربوط يها نی؛ تمری از نظر نوع متن، واژگان، نحو و نظام زبان       يسه متون مواز  ی مانند مقا  یتقابل
سۀ ترجمۀ خود با ترجمۀ     ی خطادار و مقا   يها ل ترجمه ی متن مانند تحل   يخطا و بازنگر  ل  یبه تحل 
تـوان   یره را مـ  یـ سۀ دو ترجمه و غ    یق ترجمه؛ مقا  ین واژگان و دستور زبان از طر      ی؛ تمر يا حرفه
 . نام برد

 ل خطا در آموزش ترجمهیند تحلینقش فرا
زش ترجمه مبذول شـده اسـت،       ل خطا درآمو  ی به علم تحل   يا ژهیر توجه و  ی اخ يها در دهه 

ن مباحث یتر مهم.  و انگشت شمارندكار اندینه بسین زمیقات موجود در ا   یچند منابع و تحق    هر
 یابیـ ارز«و  » نقـد ترجمـه   «،  »مهـارت ترجمـه   «ل خطا در گسترة آموزش ترجمه به        یند تحل یفرا

 ي طرح نمودارای ترجمه و   ي از انواع خطاها   یی فهرست نها  یکم  یتنظ. شوند یمربوط م » ترجمه
سـندة زبـان    یه نوع متن، نو   کرسد؛ چرا    ین به نظر م   ک نامم ي آن، امر  یابی ارز يارهایمرتبط با مع  

 از  يگـر ی از متن و دستۀ د     يمبدأ و هدف او از نگارش متن، خوانندة زبان مقصد و انتظارات و            
 يا نـده نکن  یـی  مربوط به ترجمه نقش تع     يص خطاها یه در تشخ  کاند   ییعوامل از جمله برامدها   

توان تنها به تسلّط مترجم بر زبان مبدأ و زبـان مقصـد بسـنده                ی متن نم  یک ترجمۀ   يبرا. دارند
 یلـ کمهارت ترجمه به طـور  . دیآ ینه به حساب م ین زم ی در ا  ی عامل مهم  »مهارت ترجمه «. ردک

 ان زبان مبدأ  ی م يامل به زبان مبدأ و مقصد، شناخت روابط هم ارز         ک و تسلط    یشامل دانش زبان  
ـ    يخطاهـا . ره است یامل فرهنگ مبدأ و مقصد و غ      کو مقصد، شناخت     عمـده   طـور   ه   ترجمـه ب

 با فنون علـم     یی ناقص مترجم در زبان مقصد، مهارت ناقص او در آشنا          یحاصل از مهارت زبان   
فۀ مترجم  یوظ. ا متن زبان مقصد است    یرد متن زبان مبدأ و      ک از نقش و عمل    یز تخط یترجمه و ن  

ن یها است؛ و بـه همـ    ن مهارت ی ا ی رسان  روز  و مهارت ترجمه، به    یهارت زبان افزون بر داشتن م   
 یـک ز توسط ی گوناگون نيها انک مختلف و در می زمانيها      ه متون مختلف در بازه    کل است   یدل

 . شوند یسان ترجمه نمیکمترجم واحد به طور 

 ف خطا در آموزش ترجمهیتعر
 و  ی زبان ي از استانداردها  ی به عنوان تخط   یبان ز يه خطاها کان شد   ین ب یشی پ يها در بخش 

 مربـوط بـه   يدر ارتباط بـا خطاهـا  . شوند یف میار و نظام زبان مقصد تعری از زبان مع  یا تخط ی
رد، خطاها .  وجود ندارد  ی خاص و مشخص   يبند ترجمه طبقه   ترجمه را به سه دسـتۀ عمـده         ينُ

 زبـان  ياربردکـ  يهـا  بـه جنبـه   یافکـ ه حاصل عدم توجـه  ک ياربردک يخطاها«: ندک یم م یتقس
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 زبـان  ي اسـتاندارد و قـرارداد    يهـا   جۀ عـدم توجـه بـه نظـام        یه نت ک ی فرهنگ يمقصدند، خطاها 
 زبـان   ي صـور  يهـا  ن و عـرف   ی به قوان  یافکه حاصل از توجه نا    ک ي صور يمقصدند، و خطاها  

 ).195نرد (» مقصدند

 نقد ترجمه
 نقد ۀفیوظ. ه زبان مقصد است متن زبان مبدأ بي ترجمه، برگرداندن محتوایهدف اصل

. اس استین قی حاصل از ايها  تفاوتیابی متن مبدأ و متن مقصد و ارزيسۀ محتوایترجمه مقا
سۀ متن زبان مبدأ و متن ینقد متن، مقا«: ندک ی ميم بندیسه مرحله تقس گز نقد ترجمه را بهینک

 يارهایۀ معیساساً برپا نقد ترجمه ايها وهیش). 204کنیگز (»  ترجمهیابیزبان مقصد و ارز
 يها در نقد ترجمه به طور معمول ترجمه. ندیها وهین شی صورت گرفته و بازتابگر ایزبانشناخت

 داشته يست جنبۀ فردیبا یها نم وهین شیا. رندیگ ی قرار میابیموجود در بازار ترجمه مورد ارز
 یکرد کص عملیتشخن و ییتع.  استیوة استداللین روش نقد ترجمه، شیه بهترکباشند، چرا
 مترجم یکزان مهارت ترجمۀ ین راستا میدر ا. ف مهم نقد ترجمه استیح از وظایترجمۀ صح

 قرار یابیسۀ متن مبدأ و متن مقصد و با در نظر گرفتن هدف ترجمه مورد ارزیبه واسطۀ مقا
لر ک. ردیگ یا خطا بودن آن صورت نمی و ی درستي ترجمه تنها بر مبنایک یابیارز. ردیگ یم

مناسب،  «يارهایه شامل معکدهد  ی ترجمه ارائه مي خطاهایابی در ارتباط با ارزينمودار
 یلکبه طور ). 216کلر (شود  یم» رقابل قبولین وغکن حال ممینامناسب، نامناسب و درع

توانند بر حسب  ی است و متون ترجمه شده می و ذهني فرديه ترجمه امرکتوان گفت  یم
 .ا بد باشندی خوب، مناسب و ییها رد و نقش ترجمه، ترجمهکعملالم، مخاطب و کبافت 

  خطایل ارتباطیسه با تحلی خطا در مقایل تقابلیتحل
دگاه مـرتبط بـا   یـ  دو دیلـ ک مربوط به علم آموزش ترجمه، به طـور       یدر گسترة زبانشناس  

سۀ یبه مقا خطا یل تقابلیتحل.  خطایل ارتباطی خطا و تحل یل تقابل یتحل: ل خطا وجود دارد   یتحل
 است؛ ی اساسی نقشيان داراین می درايعبارت هم ارز. شود ی محدود میانات دو نظام زبان   کام

 ی خطـا مـورد بررسـ   یل تقـابل ی موجود، در تحلی زبانيها ات و خالءکزات و اشترا یه تما کچرا  
ه بـه   دهد و به طور عمـد      یمتر مورد توجه قرار م    کل، بافت متن را     یگونه تحل  نیا. رندیگ یقرار م 
 ی ترجمـه بـه بررسـ      ی خطـا و نقـد ارتبـاط       یل ارتباط یتحل.  ندارد یرد و نقش متن توجه    کعمل
 از  یـک دام  کـ : انـد  لیـ  ذ يهـا  رنـدة پرسـش   یها در برگ   دگاهین د یا. پردازند ی م يگری د يها جنبه
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ـ ي واژه در متن مورد نظر است؟ و چه موارد        یک یی معنا يها جنبه ن در مـتن مـورد   یـ ش از ای پ
ه کت است   ین واقع ی شناخت ا  یلین تحل ی چن ی اصل يوسماول مبنا کاند؟ از نظر     فتهتوجه قرار گر  

ت وابسـته اسـت و      یـ گر بـه موقع   ی د يل متن از سو   ک.  دارد يل متن جا  ک از متن در     یهر قسمت 
 يا ننـده ک نیـی ن فرهنگ عامل تع   یبنابرا). 209کوسماول  (ز با فرهنگ در ارتباط است       یت ن یموقع
متر مورد توجـه    کرد متن را    ک خطا عمل  یل ارتباط یتحل. رود یشمار م   رد و نقش متن به    کدرعمل
 ترجمـه   ی ارتبـاط  يخطاها. پردازد ی متن م  یتی و موقع  ی ارتباط يها شتر به جنبه  یدهد و ب   یقرار م 

 . رندیگ ی قرار میابیر آن در فهم متن مقصد مورد ارزیبر اساس دامنۀ خطا و تأث

 مهالس درس ترجک ترجمه در ي خطاهایابیارز
علـم     مربـوط بـه    يها دگاهیۀ د یالس درس ترجمه بر پا    ک یک ترجمه در    ي خطاها یابیارز

 ی آموزش ي ن برنامه یتر مهم« ترجمه   ي خطاها یابیش، ارز یاز نظر هون  . ردیپذ یآموزش صورت م  
زان مهـارت   یشناخت م   ترجمه تنها به     یابیارز). 131هونیش  (است  » جاد مهارت ترجمه  ی ا يبرا
 یتـ یژه و پـر اهم یـ گـاه و ین خصـوص آنچـه از جا     یـ در ا . شـود  ین محدود نمـ   ای دانشجو یزبان

 یابی و ارز  ییفۀ معلم، شناسا  یاگرچه وظ .  است »مهارت ترجمه «ت  یجاد و تقو  یبرخوردار است، ا  
 يریارگکـ   مربـوط بـه دسـتور زبـان، بـه     يان، ماننـد خطاهـا  یمند دانشجو  و نظامی زبان يخطاها
الس ترجمـه تحـت     کـ ست در   یبا ی م یابین ارز یباشد، اما ا   یره م ی و غ  یی نامناسب معنا  يها واژه
 عناصر متن زبان مبدأ و مـتن مقصـد هـدف       یک به   یکسۀ  یمقا. ردی انجام گ  يگری د يها دگاهید
ل متن مقصـد بـا      کل متن مبدأ و     کسۀ  یت دارد، مقا  یآنچه اهم . ستیالس درس ترجمه ن   ک ییغا

 موجـود،   ی، اختالفـات فرهنگـ    یبـان  ز يهـا  در نظر گرفتن هدف ترجمه، در نظر گرفتن عـرف         
 مهـم  يهـا  ش شرطیه از پکره است ی و غ  ينولوژی و انسجام متن، دقت در انتخاب ترم       یوستگیپ

 يالس درس ترجمه، در راسـتا     کن بسته به هدف     یبنابرا. روند یفهم متن زبان مقصد به شمار م      
 يهـا  وهیتـوان از شـ     یان، م یا بهبود مهارت ترجمۀ دانشجو    ی و   ی زبان يها ت مهارت یرشد و تقو  

 .ل خطا بهره جستی تحلی و ارتباطیتقابل

 ل گفتمانیتحل
 از اهـداف مقالـۀ   یکـی الس درس ترجمه،  ک یل آموزش ی تحل ي برا يا وهی و ارائۀ ش   یبررس

ل یـ تحل   به یناختش زبان یاربردشناسک از   يا عنوان شاخه  ل گفتمان به  یتحل. رود یحاضر به شمار م   
ن، کـ ن ابـزار روشـمند مم     یپردازد و بهتـر    ی م یدگاه زبانشناس یز د  مربوط به گفتمان ا    يها دهیپد
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 خودجـوش   ي گفتگو یکعنوان   الس درس به  کن منظور   یبد.  مورد نظر است   يها یجهت بررس 
 یموضـوع اصـل  . رد یـ گ یل قـرار مـ  ی و تحل ی مورد بررس  ياربردک و   ی زبانشناس يها تحت جنبه 

 یان اعمـال زبـان    یـ گر جر ی د ي از سو   سو ارائۀ متن مبدأ و مقصد و       یکالس درس ترجمه از     ک
ش ی پ یکان درس   ی جر يریا تصو ی و   یالس درس ترجمه، ضبط صوت    کل  یبه منظور تحل  . است

 يآوانگـار .  اسـت يا صـدا مسـتلزم آوانگـار   یـ لم و یل فیاما تحل. دیآ یحساب م   بهیشرط اصل 
ح ی تصـح  س،ی دست نـو   يوتاه، آوانگار ک يها انسک س يز بر رو  کلم، تمر یق ف یشامل مشاهدة دق  

 يهـا   روش ي آوانگار يبرا.  است ینی ماش يۀ آوانگار یان ته یس خام و در پا    ی دست نو  يآوانگار
ه در  کـ   ییاز آنجا . رندیگ یق مورد استفاده قرار م    یه بر اساس اهداف تحق    ک وجود دارند    یمختلف
ز یـ  ن یی و آوا  یی، معنا ي، نحو ي لغو يها ، جنبه ياربردک يها دهیر از پد  یغ الس درس به    کل  یتحل

ق همسـو اسـت، از    یـ ه با اهـداف تحق    کق و مناسب    ی دق ۀم آوانگاشت یشوند، تنظ  یدر نظرگرفته م  
  ).13-1زاده  یدوست( برخوردار است يا ژهیت ویاهم

 الس درس ترجمهکل خطا در یتحل
 ی بـه زبـان فارسـ   ی ترجمه شده از زبـان خـارج      یل آثار ادب  ی تحل ي برا ی مختلف يها روش
در . رنـد یگ یار مـ  کـ    خاص خود را بـه     يها وهی ترجمه، ش  يها السکدر  ز  یاستادان ن . وجود دارد 

 بر آن شـد تـا   ی دانشگاه اصفهان انجام شد، سع   ی در گروه زبان آلمان    1387ه در سال    ک یقیتحق
ل خطـا از جملـه      یـ  مراحل مختلف تحل   یه بر اساس آن بررس    ک شود   یشنهاد و طراح  ی پ يا وهیش

بـه  . سر گـردد  یالس درس ترجمه م   کها در      آن یابی ارز  و يبند ، دسته ی احتمال ي خطاها ییشناسا
 انتخاب و همـراه  "Der Jäger Gracchus"ا با عنوان کافک از فرانتس یوتاهکن منظور داستان یا

 اصـغر حـداد و      ی ترجمـۀ علـ    »اکـ افکوتاه  ک يها  داستان« يها تابکبا دو ترجمۀ مختلف آن از       
الس درس ترجمـۀ متـون علـوم        کن اعلم در  یدال ر جالل ی ترجمۀ ام  »اکافک يها   داستان ۀمجموع«

 از  یکی. ان قرار گرفت  یار دانشجو یگردد، در اخت   ی ارائه م  یلی تحص 8 و   7مسال  یه در ن  ک،  یانسان
م از زبـان  یمسـتق  ریـ  ترجمـۀ غ يگـر ی و دیزبان فارس   به یم از زبان آلمان   یها ترجمۀ مستق   ترجمه
سـو  یکاز : ردکـ  ی دو هـدف را دنبـال مـ   طور عمـده ه ق بین تحقیا.  بودیزبان فارس    به یسیانگل

 حاضـر بـا     يها سۀ ترجمه ی و مقا  ی آلمان یار با متن اصل   کان هنگام   ی دانشجو يتالش شد خطاها  
ر و یف، تفسـ یص داده، توصـ  ی تشـخ  ی و دستور زبـان    یی، معنا ي، نحو ی از نظر واژگان   یمتن اصل 

 و مهـارت    یبهبود دانش زبـان   ها بر      آن یر منف یگونه خطاها و تأث    نیل بروز ا  ی شوند و دال   یابیارز
 مـدل   یـک گر دو ترجمۀ ارائه شده در چارچوب        ی د ياز سو . ان مشخص شود  یترجمه دانشجو 
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دام از متون   کت هر   یفکیسه شدند و    یگر و با متن مبدأ مقا     یدیکان با   ینقد ترجمه توسط دانشجو   
ه کـ  است   یهیدب.  قرار گرفت  یابی و ارز  ی مورد بررس  یسه با متن مبدأ آلمان    یترجمه شده در مقا   

ر یـ و غ ) یتوانشـ  (ی زبان يالس درس ترجمه انواع خطاها    کا  ی و   یالس درس زبان خارج   کدر  
در مرحلۀ اول، مـتن     . ق حاضر در چهار مرحله انجام شد      یتحق. اند صیقابل تشخ ) ینشک (یزبان

 شـد  ین مرحله سعیدر ا.  قرار گرفتیالس درس ترجمه ارائه و مورد بحث و بررس        کمبدأ در   
 ی آموزشـ  يهـا   تحـت جنبـه    یل متن مبدأ آلمان   ی و تحل  یان هنگام بررس  ی دانشجو يطاهاۀ خ یلک

 ییانجامنـد، شناسـا    ی ترجمه مـ   يه احتماالً به خطا   ک ییف شده و خطاها   یزبان مشخص و توص   
الس کان  ی جر يری و تصو  یل گفتمان، پس از ضبط صوت     ین منظور و طبق اصول تحل     یبد. شوند

هـا     انـواع خطاهـا و علـل بـروز آن          یها بـه بررسـ      ل آن یحل مختلف و ت   يانسهاک س يو آوانگار 
 ي ماننـد خطاهـا    ی توانشـ  يها   ن خطاها، خطا  ی از ا  ی انجام شده بخش   يطبق طبقه بند  . میپرداخت

ز یـ  نی و بخشـ ی درزبـان ي و خطاهـا ي، نحـو ی، واژگـان یی، معنـا ی، دستور زبـان ی، تداخل ییآوا
 یان از متن اصـل ی، ابتدا ترجمۀ دانشجودر مرحلۀ دوم  . ت بودند ی مربوط به موقع   ینشک يخطاها

 ارائه شده و بـا مـتن     ی به فارس  یسیم از انگل  یمستق ری قرار گرفت و سپس ترجمۀ غ      یمورد بررس 
م بـودن مـتن ترجمـه مطلـع         یمستق ریان از غ  یه دانشجو ک نیسه شد، بدون ا   ی آن مقا  ی آلمان یاصل

ل مـتن مبـدأ و   یـ ر تحلیزان تأثی می بررسين مرحله در راستا   ی در ا  یالسکل گفتمان   یتحل. شوند
ل مـتن  یـ ه تحلکـ  نشـان داد  یبررس. ان بود ی آن در مرحلۀ اول و اثر آن در ترجمۀ دانشجو          كدر

ـ      ی ترجمۀ دانشجو  ياهش خطاها ک در   يا نندهکن  ییمبدأ نقش تع   ه کـ  يطـور ه  ان داشـته اسـت، ب
جمـه  ان در تریثـر دانشـجو  ک اي مشخص شـده در مـتن مبـدأ از سـو           ی و توانش  ی زبان يخطاها

سۀ ترجمه با مـتن مبـدأ   ی در مقایر مهمیل متن مبدأ تأثیگر تحلی دياز سو . س نشده بودند  کمنع
 خطـا قـادر بـه       یل تقـابل  یـ ان در رونـد تحل    یه دانشجو کن مفهوم   یان داشت؛ بد  یتوسط دانشجو 

مرحلـۀ سـوم شـامل ارائـۀ ترجمـۀ          .  ها بودنـد    ح آن ی مترجم و تصح   يح خطاها یص صح یتشخ
ل گفتمـان و  یـ ز طبـق اصـول و قواعـد تحل   یـ ن مرحله ن  یا. ن با متن مبدأ بود    سۀ آ یم و مقا  یمستق

ان مـورد   ی و ترجمۀ دانشجو   ی زبان يدر مرحلۀ چهارم ابتدا خطاها    . همانند مرحلۀ دوم انجام شد    
ان نظـر خـود را      یسپس دانشجو ). ل خطا ی تحل یانیمرحلۀ پا (ح شد   ی قرار گرفت و تصح    یبررس

سـه بـا   یم را در مقایرمسـتق یم و غ  یردند و ترجمۀ مسـتق    کان  یده ب در ارتباط با دو ترجمۀ ارائه ش      
ه انتظـار   کـ سـه همانگونـه     یجـۀ مقا  ینت.  نمودنـد  یابیـ متن مبدأ و در قالب مدل نقد ترجمـه ارز         

م آن یمسـتق  ری نسبت به ترجمۀ غیم از زبان آلمان   ی مثبت متن ترجمه شدة مستق     یابیرفت، ارز  یم
 . بودیسیاز زبان انگل
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 :چند مثال
 ی واژگـان ی زبانشـناخت ي خطایکل متن بود، یه مرحلۀ تحل  ک عنوان مثال در مرحلۀ اول       به
  .ص استیان، قابل تشخی از دانشجویکی يا از سوکافکل از متن مبدأ یل جملۀ ذیدر تحل

Auf den Stufen des Denkmals lagen Obstschalen, er schob sie im Vorbeigehen 

mit seinem Stock hinunter. 

 بـر  يآوانگـار . مینـ ک ین جمله را مشـاهده مـ  ی در مورد ا  یالسکر آوانگاشتۀ گفتمان    یر ز د
 )زاده یدوست. ك.ر( است GAT و HIATوة یاساس ش

01 S1: auf den stufen des denkmals lagen obstschalen(.)schale denke ich 

ist ein großer teller ja? 

02 SS: [obstschale 

03 L:  [nein obstschalen banane eine banane 

04 S1: ach so/ 

05 L: was machen wir? 

06 S1: schält man- 

07 L: schält man und da haben wir in der hand= 

08 S1: es gibt auch ein wort schAle (.) das ist ein großer teller; 

 يمعنـا   بـه  "Schale"ان واژگـان یـ  مHomonymie)( یسـو تجـانس لفظـ   یکعلت خطا از 
ل ارتبـاط  یـ گر دانشجو به دلی دياز سو. وه استی پوست مي به معنا "Schale"بشقاب توگود و

ب کیـ  تر ی اشتباه در مورد معن    ی ذهن يساز هیفرض   به Schaleو  ) وهیم (Obstان  ی موجود م  ییمعنا
 یزبـان  ر دين خطـا جـزء خطاهـا   یـ ن ایبنابرا. پردازد یوه می پوست ميجاه وه بی بشقاب م یعنی

 .شود یح می تصحییها ر مثالکه توسط استاد با ذکشود  یآموز محسوب م زبان
ر مثبـت   یتوان تأث  یان است، م  ی دانشجو يه مرحلۀ ارائۀ ترجمۀ متن از سو      کدر مرحلۀ دوم    

ها با ساختار      آن ییل آشنا یان به دل  ی ترجمه دانشجو  يخطاها. افتیار در کمرحلۀ اول را بطور آش    
 .افته استیاهش ک يادیان آن تا حد زمتن مبدأ و واژگ

01 S1: bar ruye pelle haye mojassame puste haye miwe rikhte shode bud (.) 

02  u dar halike az anja obur mikard ba asayesh anha ra kenar zad (.) 



 63 هاي خارجی با توجه ویژه به ارزیابی خطا در آموزش ترجمه تحلیل خطا در آموزش زبان
 

ر به طـو . می پرداختی چاپ شده با متن اصل  يها سۀ ترجمه یدر مرحلۀ سوم و چهارم به مقا      
 :ل استی به صورت ذی از متن اصل ن جملهیم ایمستق ریم و غی مستقيها مثال ترجمه

Ein Mann las eine Zeitung auf den Stufen eines Denkmals im Schatten des 

Säbelschwingenden Helden. 

 :یسیم از انگلیر مستقیترجمۀ غ
 رش را در  یه شمش ک یۀ پهلوان یخواند، آسوده در سا    یادمان روزنامه م  ی يها  پله ي رو يمرد

 .داد یهوا جوالن م
 :یم از آلمانیترجمۀ مستق

 .خواند یر به دست، روزنامه میۀ قهرمان شمشی، در سايادبودی پلۀ ستون ي رويمرد
 :میر مستقی در مورد ترجمۀ غیالسکو گفتمان 

01 S1: unja ke raje be säbelschwingenden Helden sohbat karde inja manzur marde 

ya 02 mojassamast? age mard bashe ke khob doroste shamshiresho dare tekun 

mide 

03  vali age un mojasamehe bashe che juri dare shamshiresho tekun mide? 

ح جملـه   یم ترجمۀ نامناسب مترجم از زبان واسط باعث عدم فهم صح          ینیب یه م کهمانطور  
 .است خواننده شده ياز سو

اظهـار نظـر   . ان بـود  ی دانشجو يها از سو     آن یابیها و ارز   مرحلۀ چهارم، مرحلۀ نقد ترجمه    
 :مینک ی مشاهده میالسکان نسبت به ترجمۀ جملۀ فوق را در قالب گفتمان یدانشجو

01 S1: age bekhaym moghayese konim tuye khate dovomesh in tike i ke 

02  tuye matne almanish raje be in mojasame tozih dade ke 

03  shamshir be dast dare, khob tarjomeye matne dowomi kheyli 

04  behtare chonke unja gofte dar sayeye ghahremene shamshir be dast ke 

05  un marde nashaste bude ruzname mikhunde, wali tu tarjomeye awali 

06  neveshte ke dar sayeye pahlewani ke shamshirash ra dar hava jolan 

07  midad, dar surati ke in mojasame bude dare tosife mojasame ro 

08  mikone wa äh tarjomeye dowomi kheyli behtar az awaliye nesbat be 

09  matne almanish 
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 نتیجه
رنـد بـدون    یگ ی قـرار مـ    ی مورد بررس  ه در چارچوب نقد ترجمه    کل خطا   ی تحل يها يتئور

 نقـد ترجمـه و   یشرط اصل شی متن مبدأ پیل اساسین تحلیبنابرا. ستندیل متن قابل تصور ن    یتحل
، ي لغـو ي متون از لحاظ ساختارها    ی آموزش ین بررس یعالوه بر ا  . باشد ی ترجمه م  يل خطا یتحل
در . شـود  یان مـ یجو دانشـ یالس درس باعث بهبود مهارت زبان ک در   ي و دستور  ي، نحو ییمعنا

ه کـ ت است؛ چرا  یار حائز اهم  ی استاد بس  يان از سو  ی دانشجو ی زبان يح خطاها یوة تصح ینجا ش یا
توانـد   یل متن مبدأ م   ی استاد درس در مرحلۀ تحل     يح برخورد با خطاها از سو     یوة صح ینوع و ش  

از .  اسـت  يمتـر ک يا  ترجمـه  ي خطاهـا  يه حـاو  کانجامد  ی دانشجو ب  ي از سو  يا به ارائۀ ترجمه  
اسـتفادة  .  متون اسـت  یسۀ تقابل ین و بهبود مهارت ترجمه، مقا     ی تمر يها وهی از ش  یکیز  ی ن ییسو

ن یـ ل به ا  یتوانند ن  یاند م  ه از زبان واسط به زبان مقصد ترجمه شده        ک یناآگاهانه از متون نامناسب   
 . دچار خدشه و اختالل سازنديادیهدف را تا حد ز
ها  وهیالس درس، شکان در  ی و مهارت ترجمۀ دانشجو    یجاد و بهبود دانش زبان    یبه منظور ا  

  هـا بـه   ن روشیـ  از ا  یکـی . انـد  يریارگکـ  اسـتاد درس قابـل بـه         ي از سو  ی متنوع يها نیو تمر 
 ترجمه با متن مبـدأ و نقـد         یسۀ تقابل یل متن مبدأ، مقا   یتحل. ل خطاست ی تحل يها  مدل يریارگک

 و مهـارت ترجمـه      یهمزمان دانش زبـان   ه به توسعه و بهبود      ک است   ییها وهیترجمه از جمله ش   
 ين مرحله خطاهـا یدر ا. ق متن مبدأ استی دق ی بررس یسه تقابل ی مقا یشرط اصل . نندک ی م کمک
ر یـ ا غ یـ  یشه در عوامل و علل مختلف زبان      یه ر کاند،   صیان قابل تشخ  ی دانشجو ي از سو  يادیز

 بـه   یا ضـمن  یـ ار و   کطـور آشـ   ه  بتوانند   یمند م   نظام ریا غ یمند و      نظام يها ن خطا یا.  دارند یزبان
ص و  ی قابـل تشـخ    یق متن ترجمه شده و متن اصـل       یسۀ دق یه با مقا  کانجامند  ی ترجمه ب  يخطاها
 .اند يبند طبقه

ص ی در تشـخ ی زبـان آلمـان    یان سـال آخـر رشـتۀ مترجمـ        ی و مهارت دانشـجو    ییاز توانا 
 نامناسـب، بـدون   يا  آن بـه عنـوان ترجمـه    یابیم و نقد ترجمه و ارز     یمستق ری ترجمۀ غ  يخطاها

ۀ یـ لکان، یه دانشـجو کـ افـت   یتوان در  ی واسط است، م   یه متن، ترجمه شده از زبان     کنیاطالع از ا  
ـ            یابیر و ارز  یص، تفس یل خطا شامل تشخ   یمراحل تحل  طـور  ه   در قالـب مـدل نقـد ترجمـه را ب

در  ییهـا  نین تمـر ی چنـ يریارگکـ  ل بـه ین دل یبه هم . رسانند یت به انجام م   یناخودآگاه و با موفق   
 از  يریتـب ترجمـه شـده و جلـوگ        ک یابیـ ز در ارز  یـ  ن یتواند نقش مثبت   یالس درس ترجمه م   ک

 .تاب داشته باشدک نامناسب در بازار ترجمۀ يها انتشار ترجمه
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