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  چكيده
اي، به دنبال بررسي و تحليل انواع خطاهاي نحـويِ ناشـي از               پژوهش حاضر در چارچوب تحليل مقابله     

در اين راستا، از بين انواع خطاها، خطاهـاي نگارشـي           . زبان است   آموزان عرب   تداخل در نگارش فارسي   
در ايـن پـژوهش بـا       .  خطاهاي ناشي از تـداخل بررسـي شـده اسـت           نحوي و از ميان خطاهاي نحوي،     

زبـان از نظـر انـواع خطاهـاي نحـوي             آموز عرب    فارسي 105گيري از روش ميداني، متون نوشتاري         بهره
 سـال در سـه سـطح        26 تـا    22آموزان با ميـانگين سـني         نمونة تحقيق حاضر را زبان    . بررسي شده است  

دهند كه براساس روش تصادفي سـاده از محـل مركـز              ته تشكيل مي  آموزي مبتدي، متوسط و پيشرف      زبان
پـس از تحليـل و بررسـي        . المصطفي العالميـه قـم انتخـاب شـدند           آموزش زبان فارسي مدرسة جامعه    

 اسـت و زبـاني  آموزان ناشـي از تـداخل    آموزان مشخص شد برخي خطاهاي نحوي زبان خطاهاي زبان

» بينازباني«اين نوع خطاها از نظر منشأ خطا در مقولة          . آيد  ود مي آموز به وج    تحت تأثير زبان مادري زبان    
در اين زمينه، شش نمونة خطا تشخيص داده شد كه به ترتيب فراواني شامل خطاي ترتيب                 .يردگ قرارمي

، خطاي حـذف فعـل ربطـي    ) درصد3/35(» را« حرف نشانة  حذف، خطاي) درصد9/38(اجزاي جمله  
بـا  » را«، خطاي جايگزيني حرف نـشانة       ) درصد 9/6(ت مسند با مسنداليه     ي مطابق  ، خطا ) درصد 01/14(

 . است)  درصد09/2( و خطاي مطابقت صفت با اسم)  درصد6/2(حرف اضافه 
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  مقدمه
اي برخـوردار   ي علمي ديگر، از اهميت ويـژه ها آموزي، مانند شاخه امروزه، آموزش زبان و زبان 

اي در پي رسيدن به اين هدف، يعني آموزش زبـان رسـمي خـود بـه ديگـر                     است و هر جامعه   
هـاي گونـاگوني اسـتفاده            هـا و روش     ريـزي   هاي جوامع ديگر، از برنامه      جوامع و يادگيري زبان   

يز از چنين اهميتي برخـوردار      زبانان ن   يرفارسيغبديهي است كه آموزش زبان فارسي به        . كند  مي
  . اي كرد است و براي رسيدن به اين هدف بايد تالش گسترده

توان آموزش زبان فارسي را در جهـان گـسترش داد     هايي كه با استفاده از آن مي        يكي از راه  
توجه به آموزش زبان فارسي به افراد غيرايراني است كه به داليـل مختلفـي در ايـران زنـدگي                    

تـوان گـامي      ساز در آموزش زبان فارسي به اين افراد مي          ابراين، با يافتن موارد مشكل    بن. كنند  مي
  .  زبان فارسي برداشت1شدن يجهاندر جهت 

يكي از عناصري كه در يادگيري زبـان دوم يـا زبـان خـارجي، رونـد يـادگيري را مـشكل                      
منـشأ  . شـود   كب مي آموز مرت   كند، خطاهاي زباني است كه زبان       يمسازد يا در آن خلل وارد         مي

ايـن خطاهـا    . آموز و زبان مورد آموزش متفاوت است         زبان 2اين خطاها با توجه به زبان مادري      
كردن و در تمامي  هاي زبان، اعم از خواندن، نوشتن، شنيدن، صحبت ها و جنبه در تمامي مهارت  

حاضـر، از   در پژوهش   . شود  ي و جزآن توليد مي    شناس  واج، نحو،    صرف هاي زباني اعم از     حوزه
بين انواع خطاهاي زباني خطاهاي نحوي و از نظر منـشأ خطاهـاي ناشـي از زبـان مـادري در                     

زباني نيـز در      هر چند مطالعة خطاهاي درون    . آموز بررسي شده است     زبانان فارسي   نگارش عرب 
آموزان اهميت بسزايي دارد، بررسي اين نوع خطا و ميـزان تـأثير آن در                 بروز خطاهاي اين زبان   

  .زباني در گنجايش اين مقاله نيست ايسه با خطاهاي برونمق
زبان را در روند يـادگيري         عرب آموزان  زباننحوي  تداخلي  يم خطاهاي   برآندر اين پژوهش    

هـاي    شود به مربيان كـانون      شناسايي اين خطاها باعث مي    . زبان فارسي بررسي و شناسايي كنيم     
  هـاي خـود را بـراي         تـا راهكارهـا و روش     هـا ايـن فرصـت داده شـود            آموزي و دانـشگاه     زبان

  ايـن امـر جريـان و برنامـة آموزشـي           . زبانـان اصـالح كننـد       يرفارسيغآموزي به     پيشبرد فارسي 
 نزديـك   3سازد كه به سمت معيار مطلوب زبـان مقـصد           كند و فراگيران را قادر مي       را تسهيل مي  

                                                 

1. globalization 
2. mother tongue  
3. target language  
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ن بـراي ايجـاد ارتبـاط و        زبانـا   نتايج اين پژوهش در جهت آموزش زبان فارسي به عرب         . شوند
 زبان فارسي به منزلة يكي از نيازهاي ملـي،          شدن يجهانهمكاري بهتر با جوامع آنان و بنابراين        

  .مفيد خواهد بود
پس از مقدمـه، در بخـش دوم بـه مبـاني نظـري      . اين مقاله از پنج بخش تشكيل شده است    

اي را شـامل      اسـي مقابلـه   شن  در واقع، رويكردهاي نظـري در حـوزة زبـان         . پردازيم  پژوهش مي 
هاي تحقيقـات   ترين يافته  شود و به بررسي متون و پيشينة پژوهش پرداخته شده است و مهم              مي

در بخش سوم، به منظـور بررسـي نقـش زبـان            . شود  داخلي و خارجي در اين بخش مطرح مي       
ايـسه  زبان، نظام ساختاري زبان عربي و فارسي مق         آموزان عرب   مادري در بروز خطاهاي فارسي    

زبان، خطاهاي نحـوي ناشـي از         آموز عرب    فارسي 105شده و با استفاده از تحقيق ميداني روي         
در . آموزان بر حسب شاخص بسامد خطاها شناسايي و تحليل شـده اسـت              تداخل در اين زبان   

  . كنيم ها و نتايج اشاره مي ترين يافته نهايت، در بخش چهارم، به مهم
  بررسي متون و پيشينه

  اي و تاريخچة آن ناسي مقابلهش زبان
رسد بحـث     به نظر مي  .  دارد 2شناسي تاريخي   ، ريشه در سنت زبان    1اي  شناسي مقابله   بررسي زبان 

هاي   ، يعني زماني آغاز شد كه ويليام جونز اعالم كرد كه زبان           1786اي از سال    شناسي مقابله   زبان
پـس از وي    . ريـشة مـشترك دارنـد     اند و احتمـاالً       يكديگر شبيه  سانسكريت، يوناني و التين به    

به اعتقـاد كـشاورز   .  گسترش دادندآن راشناسان بسياري، راه او را پيمودند و         دانشمندان و زبان  
 LinguisticsAcrossشــناس آمريكــايي، بــا انتــشار كتــاب  ، رابــرت الدو، زبــان)6-5: 1999(

Cultures    كتـاب  ) 2: 1957(الدو  . نـد افك  اي نوين را پايه     شناسي مقابله    آغاز زبان  1957 در سال
 فرهنـگ و    منـد  روشتوان با استفاده از مقايـسة         كند كه مي    خود را با اشاره به اين نكته آغاز مي        

بيني و تشريح     ساز در آموزش زبان را پيش       آموز، موارد مشكل    زبان مقصد با زبان و فرهنگ زبان      
بيه در زبـان مقـصد، نـزد        كند كه يادگيري عناصر آشنا و ش        وي در فصل نخست اشاره مي     . كرد
  . تر و يادگيري عناصر متفاوت دشوارتر است آموز آسان زبان

                                                 

1. contrastive linguistics 
2. historical linguistics 
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 2009؛ ضـياء حـسيني،      1380؛ ميردهقان،   2001؛ يارمحمدي،   1999كشاورز،  (اكثر محققان   
شناسـي    اند كه زبان    القول  متفق) 1985؛ و فيزياك،    1957شناسان مانند الدو،      به نقل از ديگر زبان    

اي  اي بينارشته  شناسي كاربردي خود حوزه     زبان. شناسي كاربردي است    اي از زبان    هاي شاخ   مقابله
يي بـراي حـل مـشكالت واقعـي         هـا   حل  راهشناسي همگاني است كه به بررسي و طرح           از زبان 

اي بررسي اصول علمي مقايـسه يـا مقابلـة دو زبـان      شناسي مقابله زبان. پردازد مرتبط با زبان مي 
در تحليـل  . شـود   مـشخص مـي  هـا   آني موجود ميـان     ها  شباهت و   ها  فاوتتاست كه از راه آن      

اي اعتقاد بر اين است كه يكي از مشكالت عمدة فراگيـري زبـان دوم تـداخل عناصـر و                      مقابله
توان عناصر متفاوت را  مند دو زبان مي     با مقايسة نظام  . هاي زبان بومي در زبان دوم است        ساخت
يافـت كـه بـه عقيـدة          هـايي دسـت     ف كرد و از اين راه به داده       ها پيشاپيش تعيين و توصي      در آن 
بـه عبـارت    . شـود   هاي خارجي كمك مي     ها به بهبود تدريس زبان      كارگيري آن   شناسان با به    زبان

شناسان و معلمـان زبـان و نويـسندگان و مترجمـان در               هاي اين نوع تحقيق به زبان       ديگر، يافته 
 .كند تحقق اهدافشان كمك مي

  اي شناسي تحليل مقابله انزيربناي رو
 . مطابقت دقيق دو زبان در تمام سطوح معرفي شـد هدف با 1950اي در دهة      شناسي مقابله   زبان

 روشـي توصـيفي   گرفتـه  تـأثير بـسياري   1شناسي ساختارگرا شناسي كه از زبان    اين رويكرد زبان  
 شكل گرفته بود    2رگراشناسي رفتا   هاي روان   اي كه بر اساس فرضيه      تحليل مقابله . شد  مي  شناخته  
بـه اعتقـاد   .  ميالدي، قسمت مهم و منسجمي در آموزش زبان در نظر گرفته شد        60 و 50در دهة 

اي با زيربناي فكري رفتارگرايي و ساختارگرايي تـأثيري عميـق بـر               ، تحليل مقابله  )1957(الدو  
ـ  3 گفتـاري  -گيري روش تدريس شنيداري     مطالعات فرايند يادگيري زبان دوم و شكل       ر جـاي    ب

اي از عادات زباني جديد       رفتارگرايان عقيده داشتند يادگيري، عمدتاً فراگيري مجموعه      . گذاشت
شناسان ساختارگرا معتقد بودنـد خطاهـاي         شناسان رفتارگرا همراه با زبان      رو، روان   از اين . است

 نـسبت   فراگيران زبان دوم، منتج از استمرار عادات زبان مادري است و اكثر خطاها بـه تـداخل                
 كـه يادگيرنـدگان     شده است اي بر اين فرض استوار        به عبارت ديگر، تحليل مقابله    . شد  داده مي 

  . هاي زبان اولشان را به زبان دوم انتقال دهند اند ويژگي يلمازبان دوم يا خارجي 

                                                 

1. structural Linguistics 
2. behaviourist psychology 
3. audio lingual method 
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  اي هاي مختلف از فرضية تحليل مقابله برداشت
 و اغلب با توجـه بـه اصـول          داشته است ي  هاي گوناگون   اي در بين حاميانش بحث      تحليل مقابله 

سـه ديـدگاه را   ) 11-10: 1999(كـشاورز  . شـده اسـت  هـاي مختلفـي ارائـه      اساسي آن ديدگاه  
  .3ديدگاه متعادل يا ميانه) ، ج2ديدگاه ضعيف) ، ب1ديدگاه قوي) الف: برشمرد

  ديدگاه قوي) الف
 روي تـداخل زبـان اول بـر    شناسي رفتارگرا و ساختارگراسـت،  اين ديدگاه كه تحت تأثير روان     

تـرين   يكـي از قـوي  . كنـد  منزلة مانعي بزرگ براي يـادگيري زبـان دوم تأكيـد مـي         به  زبان دوم   
تـوانيم الگوهـايي را كـه باعـث             مـي «مطرح كرده است اين است كه       ) 1957(ادعاهايي كه الدو    

 و فرهنـگ  منـد زبـان   شود از طريق مقايـسة نظـام      دشواري يا سهولت در يادگيري زبان دوم مي       
بـراي ديـدگاه    ) 186: 1968(لـي   » .بيني كنيم و شرح دهـيم       بومي با زبان و فرهنگ هدف، پيش      

  :گيرد قوي اصول زير را در نظر مي
عامل اصلي و حتي تنها عامل بروز خطاها و مـشكالت در فراينـد يـادگيري زبـان دوم،                   . 1

  .آموز است تداخل و تأثير زبان مادري زبان
هـاي بـين دو    هرچـه تفـاوت  . اشي از تفاوت ميان دو نظام زباني است   مشكالت عمدتاً ن  . 2

  .خواهد بودزبان بيشتر باشد، مشكالت يادگيري نيز بيشتر 
ها   هاي متفاوت دو زبان را در اولويت قرار داد و بر آن             در آموزش زبان دوم، بايد ساخت     . 3

  .بيشتر تأكيد كرد
  ديدگاه ضعيف) ب

بينـي    يدگاه ضعيف، برخالف ديدگاه قوي كه سـعي در پـيش          د) 1970(براساس نظرية وارداف    
. يابي كنـد    كند تا پس از مشاهدة خطا آن را براساس فرضية انتقال، ريشه             خطاها دارد، تالش مي   

در اين فرضيه، ابتدا خطاهـاي      . داند   از ديدگاه قوي مي    تر  قبول  قابلتر و     وي اين فرضيه را عملي    
  .شود تقابلي علت رخداد خطا بررسي ميآموزان و سپس، براساس تحليل  زبان
  ديدگاه متعادل يا ميانه) ج

                                                 

1. strong version 
2. weak version 
3. moderate version 
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 2بنـدي   ها را مبنـاي مقولـه        است كه شباهت   1خاستگاه اصلي ديدگاه ميانه، ديدگاه تعميم محرك      
بنـدي بـه      مقولـه . هاست  بندي آن  مبناي يادگيري مفاهيم، چه عيني و چه انتزاعي، مقوله        . داند  مي

دريافتند كه يـادگيري  ) 1970(حسيني  اولر و ضياء. هاست تفاوتها و  شدت تحت تأثير شباهت 
زبان كه از الفباي مشابه با الفبـاي انگليـسي            آموزان اسپانيولي و آلماني     الفباي انگليسي براي زبان   

ها   آن. زبان است   آموزان ژاپني يا عرب     كنند بسيار دشوارتر از يادگيري الفبا براي زبان         استفاده مي 
ا تفاوت ميـان دو نظـام زبـاني ندانـستند، بلكـه ماهيـت يـادگيري انـسان را در                     علت اين امر ر   

بندي الگوهاي عيني و انتزاعي براساس وجوه         مقوله. اند  دانستهاي مؤثر     آمدن چنين نتيجه    دست  به
بنـابراين، هرگـاه دو الگـو       . دهـد   ها اسـاس يـادگيري را تـشكيل مـي           اشتراك و افتراق ميان آن    

. خواهـد آورد  ، موجبـات سـردرگمي بيـشتر شـخص را فـراهم             ته باشـد  داشاختالفات كمتري   
 :1999كـشاورز،   (كنـد     هاي ظريف، ايجاد مـشكل مـي        بنابراين، بر اساس ديدگاه ميانه، شباهت     

  ).11ـ10
  اي مراحل بررسي مقابله

  :داند اي را به ترتيب زير مي مراحل بررسي مقابله) 191: 1970(يتمن او
  . شناس از دو زبان مورد مقايسه بانوصف و تشريح ز: 3توصيف. 1
خواهـد  انتخاب عناصر زباني، قوانين، و ساختارهايي كه در دو زبـان مقايـسه              : 4گزينش. 2
  .شد

هاي موجود در عناصر زباني، قوانين، و ساختارهاي          ها و تفاوت    نمايش شباهت : 5مقايسه. 3
  .برگزيدة زبان

  .ية دستاوردهاي سه مرحلة پيشينبيني خطاهاي يادگيري، بر پا  پيش:6بيني پيش. 4
  مراتب دشواري

اي در بخش قبل، محققـاني        بيني در مراحل مختلف تحليل مقابله       به منظور توصيف مرحلة پيش    
و انتخـاب   ) مثبـت، منفـي و صـفر      (، بر اساس مفهوم انتقال      )1965(مانند استوكول و همكاران     

                                                 

1. stimulus generalization 
2. categorization  
3. description 
4. selection 
5. contrast 
6. prediction 
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كنند    را مطرح مي   1لف، مراتب دشواري  هاي مخت   هاي در تقابل در زبان      اختياري و اجباري پديده   
  :كند بندي مي آن را به شكل زير دسته) 1967(كه پريتر 

در اين سطوح تفاوتي ميان زبان مادري و زبان مقـصد وجـود             . 2)انتقال(صفر  ) رده(تراز  . 1
تواند موارد آوايي يا سـاختاري در حـال آمـوزش را بـا مـوارد                  آموز به سادگي مي     ندارد و زبان  

  .|b|، |t|، |s|، |f|مانند آواهاي ؛ در زبان مادري خود تطبيق دهدمشابه 
شـود؛   دو مورد در زبان مادري به يك مورد در زبان مقصد تبديل مـي     . 3)ادغام(تراز يك   . 2

و » عمـو « در زبـان انگليـسي، تبـديل         youدر زبان فارسـي بـه       » شما«و  » تو«براي مثال، تبديل    
در زبـان عربـي بـه    » جمل«و » ابل«ر زبان انگليسي، و تبديل   د uncleدر زبان فارسي به     » دايي«
  .در زبان فارسي» شتر«

گوينـد، وقتـي در زبـان اول          به سطح دوم سطح تمايز كم هـم مـي         . 4)تمايز كم (تراز دو   . 3
/ ق/و / خ/مانند  ها در ساختار زبان دوم وجود ندارد، ها يا عناصري داريم كه اين ويژگي ويژگي

در زبان فارسي كه » گ«، »ژ«، »پ«، »چ«ه در انگليسي وجود ندارد، يا حروف     در زبان فارسي ك   
  .در عربي نيست

   وقتي زبـان اول سـاختار يـا عناصـري دارد كـه در زبـان دوم                  .5)تفسير دوباره (تراز سه   . 4
  در فارسـي و انگليـسي؛      / ل /،/آ /،/ر /،/د /،/ت/هم وجود دارد ولي با ويژگي متفـاوت؛ ماننـد           

   حروف تعريف قبل از اسم در انگليـسي كـه در زبـان فارسـي و اسـپانيايي اختيـاري                     يا آوردن 
  .است
مواردي در زبان مقصد وجود دارد كه در زبان مادري وجود           . 6)تمايز بيشتر (تراز چهارم   . 5
در فارسـي   / w/،/ γ/،/ θ/اين رده دقيقاً برعكس تراز دوم اسـت؛ بـراي مثـال، صـداهاي               . ندارد

كنـد   يمـ  در انگليسي وجود دارد؛ يا در عربي اسم با موصوف خـود مطابقـت          وجود ندارد ولي  
  .كند ينمولي در زبان فارسي مطابقت 

                                                 

1. hierarchy of difficulty 
2. transfer 
3. coalescence 
4. underdifferentiation 
5. reinterpretation 
6. overdifferentiation 
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شكاف يا واگرايي موردي در زبان مادري چنـد معـادل           . 1)شكاف يا واگرايي  (تراز پنجم   . 6
كـه  در فارسـي    » او«اين رده تقريباً برعكس ردة يك اسـت، ماننـد ضـمير             . در زبان مقصد دارد   

در ديدگاه قوي سـطوح دشـواري باعـث ايجـاد خطاهـاي             .  در انگليسي است   she و   heمعادل  
  .شود شود و سطوح باالتر منجر به توليد خطاهاي بيشتري مي زباني مي

  اي اهداف تحليل مقابله
 از اين  اي نسبت داده شده    هاي بنيادين و كاربردي كه به طور سنتي به تحليل مقابله            برخي هدف 

  ):38: 1984و همكاران،  الس(ست قرار ا
ايـن هـدف را   . هـا  هاي ميـان زبـان   ها و تفاوت ها نسبت به شباهت  آوردن بينش   فراهم) الف

  . هاي خاص زباني در نظر گرفت هاي زباني و ويژگي توان تالشي در راه تثبيت همگاني مي
. خـتالف دارنـد  ها با يكديگر ا زبان. بيني مشكالت در يادگيري زبان دوم و پيش تشريح) ب

شدني است، بلكـه بـه كمـك هـر            اثباتشناختي    تنها با استفاده از معيارهاي زبان       اين موضوع نه  
: گويـد   مـي ) 1953(در ايـن زمينـه واينـرايش        . توان آن را ثابت كـرد       آموز زبان دوم نيز مي      زبان

هـاي    هرچه تفاوت بين دو نظام زبان بيشتر باشد، يعني به هـر نـسبتي كـه الگوهـا و صـورت                    «
ة تـداخل   بـالقو  دوجانبه افزايش يابد، به همان نسبت مشكالت يادگيري و حـوزة             فرد  منحصربه

هـا، كـشف و       هـا و فرهنـگ      ، هدف از مقايسة زبـان     )72: 1957(به نظر الدو     ».شود  تر مي   وسيع
رو   هـا روبـه     ها در يادگيري زبان ديگر با آن        توصيف مشكالتي است كه گويشوران يكي از زبان       

همچنين، وي معتقد است فهرست مشكالتي را كه زاييدة مقايـسة زبـان خـارجي بـا                 . دشون  مي
بـه  آمـوزان   اش از راه تطبيق آن با گفتار واقعي دانش      زبان مادري است، مادامي كه صحت نهايي      

  .يامده باشد، بايد فهرستي از مشكالت فرضي در نظر گرفتن دست
دف از دو هـدف اول و دوم مـشتق          ايـن هـ   . گسترش مواد زباني بـراي آمـوزش زبـان        ) ج
مؤثرترين مواد براي آموزش زبـان      «: مطرح كرد ) 1945(بار فريز      را نخستين  مسئلهاين  . شود  مي

 توصيف علمي از زبان مورد آموزش استوار باشـد كـه خـود بـا                بر اساس دوم موادي است كه     
  ».شود آموز مقايسه مي توصيفي مشابه از زبان مادري زبان

  
  

                                                 

1. split 
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  لنظرية انتقا
. شود شده در زبان اول يا زبان مادري به زبان دوم گفته مي    به انتقال مطالب آموخته    1انتقال زباني 

و اگـر مـانع يـادگيري زبـان دوم        » انتقال مثبت «اگر اين انتقال به يادگيري زبان دوم كمك كند،          
  ).1986ريچاردز و راجرز، (است » تداخل«انتقال منفي يا «شود 

  شناختي مسائل آموزشي و روان
كند كـه از قبـل        ة جديد را با استفاده از مجموعه ساختارهاي شناختي بررسي مي          مسئلآدمي هر   

. بيني، تفكر منطقي و اشكال مختلف آزمـايش فرضـيه           در ذهن وجود دارد و نيز از طريق درون        
در . گيـرد   حل بهـره مـي      همچنين، از هرگونه ساختارشناختي و تجربة قبلي براي دستيابي به راه          

انتقال، تداخل و   : شود  متون مربوط به فرايندهاي يادگيري زبان، معموالً سه اصطالح تشريح مي          
صورت فرايندهاي مجزا و متفاوت بيان       اين سه اصطالح معموالً به اشتباه به      . تعميم بيش از حد   

طـور كلـي تمـام        بدن انسان و به   ) ارگانيسم (اندامگان. شود، اما چند نمود يك مصداق است        مي
آوري تجارب و ذخيرة جوانب مختلـف ايـن تجـارب در              وجودات زنده، از بدو تولد، با جمع      م

وجـود   شده با يـادگيري كنـوني، سـاختاري شـناختي بـه             حافظه و تعامل مطالب از قبل آموخته      
  .آورد مي

، انتقال اصطالحي عمومي است؛ بدين معنا كـه كـاركرد           )1986(به اعتقاد ريچارد و راجرز      
انتقال مثبت هنگـامي رخ     . يابد   يا انتقال مي   شود ميداده  ي به يادگيري بعدي ربط      يا شناخت قبل  

دهد كه شناخت قبلي، كار يادگيري را تسهيل كند، يعني وقتي كـه مطالـب قبلـي بـه شـكل                       مي
انتقـال منفـي نيـز هنگـامي اتفـاق      . يابـد  مناسب و صحيح به مطلب مورد نظر كنوني انتقال مـي        

اين انتقـال منفـي   . كند ة بعدي جلوگيري ميمسئلشناخت قبلي از شناخت     افتد كه كاركرد يا       مي
كنـد؛    شده در مطلب بعدي تداخل مـي        توان تداخل ناميد كه در آن، مطالب از قبل آموخته           را مي 

انتقال منفي بـه    . يابد  يعني، مطلب قبلي به شكل صحيح و مناسب به يادگيري كنوني انتقال نمي            
تعميم بيش از حـد در يـك زبـان          . عميم بيش از حد و تداخل است      نوبة خود شامل دو مقولة ت     

يابـد و تـداخل بـين دو زبـان رخ             دهد؛ يعني قواعد يك زبان به تمام آن زبان تعميم مي            رخ مي 
در اينجا، مثـالي از تـداخل از زبـان          . يابد  دهد؛ يعني قواعد يك زبان به زبان ديگر تعميم مي           مي

كردن، مشخصة نفي را پـيش از        در زبان فارسي براي منفي    . يمكن  فارسي به انگليسي را مطرح مي     
                                                 

1. transfer 
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 بـه كـار    را به اشتباه در زبـان انگليـسي نيـز            مسئلهزبان اين     آموز فارسي   زبان. دهيم  فعل قرارمي 
 .برد  را پيش از فعل به كار ميnotبرد و  مي

 I speak English.      
  Error: I not speak English. 

) انتقال مثبت (تر است     كردن جمله راحت    مثل فرانسه، يادگيري منفي   در اين حالت در زباني      
 .شود  تر از انگليسي درك مي آسان» Jen e parle pas«و جملة 

  اي معايب و مزاياي تحليل مقابله
 در زمينة آمـوزش     1960 و   1950اي در دهة      گونه كه پيش از اين عنوان شد، تحليل مقابله          همان

 تـا   مـسئله ايـن   . ير آن رو به افـول نهـاد       تأث 1970اما از دهة    . ذار بود يرگتأثزبان خارجي بسيار    
اي ارتباط  گرا بود كه تا حد زيادي با تحليل مقابله شناسي ساخت هاي زبان حدي به علت كاستي

هاي جايگزيني براي تحليل زبان فراگيـران رواج          با وجود اين، حتي پس از اينكه روش       . داشت
  .   كردند قش زبان مادري تأكيد مييافت، محققان همچنان بر ن

حـل اصـلي    تحليل تقـابلي اگرچـه راه  كند  اشاره مي) 24-26: 1999(طور كه كشاورز     همان
  و از اين جهت كـامالً كـاربردي اسـت        . مشكالت نيست، اما ابزاري مناسب براي آموزش است       

اي بـا     يـل مقابلـه   از جهت ديگـر، تحل    . كند  هاي نظري و محيط كالس ارتباط برقرارمي        بين يافته 
رد و مراحلي توصيفي را     گذا ميبازگرفته، انتخاب چارچوب را براي محققان         اصالحات صورت 

اي بـه     گرايانة تحليل مقابلـه     صورت واقع . استشده   كند كه مبتني بر چارچوب پذيرفته       ارائه مي 
يـن  مزيـت ا  . وتحليل خطا در ديدگاه ضـعيف در آمـوزش تأثيرگـذار اسـت              منزلة نمونة تجزيه  

براساس ايـن ديـدگاه خطاهـا اسـتخراج و          . ديدگاه اين است كه نقطة شروع، توليد خطاهاست       
 .وسيله منشأ مشكل مشخص شود شود تا بدين بررسي مي

  مطالعات پيشين
در تقسيمي كلي،   . رسد  يمي بسيار دور    ها  دوره و   ها  قرنروابط تاريخي زبان فارسي و عربي به        

دورة پيش از اسالم بـه      . ورة قبل از اسالم و بعد از آن تقسيم كرد         توان به دو د     يماين ارتباط را    
دورة بعد از اسالم زبـان      .  است اثرگذارجهت تسلط سياسي ايران، زبان فارسي، زباني مسلط و          

در كلِ اين دو دوره مقوالت زبـاني زيـادي از ايـن دو              .  بوده است  اثرگذارعربي زباني غالب و     
 هـر دو     كه كردند  يري، پژوهشگران تصور مي   اثرپذ دليل همين    به.  است شدهزبان وارد يكديگر    

زبان فارسـي   . شناسي عكس اين موضوع را ثابت كرد        يشه است اما تحقيقات زبان    رزبان از يك    
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و عربي از يك خـانوادة زبـاني نيـست و از جهـت صـرفي و نحـوي و ديگـر مباحـث زبـاني             
هـاي هنـد و اروپـايي و و زبـان عربـي از                 فارسي از خانوادة زبان     زبان. ي زيادي دارد  ها  تفاوت

هاي سامي است، ولي به جهت تأثير و تأثر تاريخي و عوامل ديني كه اين دو زبان                   خانوادة زبان 
كند، گرچه اختالفات قواعد صرفي و نحوي اين دو زبان زياد اسـت، ايـن                 را به هم نزديك مي    

وفـايي،  ( اسـت     شدهتر    يكنزدتوان خويش سببي خواند كه حتي از خويش نسبي هم             يمدو را   
1391 :17-19.(  
اي در زمينة تداخل زبان مادري در يـادگيري           طور كلي، تاكنون تحقيقات وسيع و گسترده        به

با اين حال، به صورت خاص در زمينة نقـش تـداخل در بـروز               .  است  زبان خارجي انجام شده   
 در ادامـه بـه برخـي        .زبـان تحقيقـي انجـام نـشده اسـت           آموزان عـرب    هاي نحوي فارسي    خطا

اي به بررسي خطاهاي فراگيران ديگر  كنيم كه در چارچوب تحليل مقابله       هايي اشاره مي    پژوهش
 .اند ها پرداخته زبان

اي زبـان انگليـسي و فارسـي          ي توصيفي بـه تحليـل مقابلـه       در پژوهش ) 1381(يارمحمدي  
جايگـاه اجـزاي    (وي پس از بررسي و مقايسة الگوهاي مختلف سـاخت جملـه  . پرداخته است 

هـا و   در دو زبـان فارسـي و انگليـسي، بـه بيـان شـباهت      ) جمله، نحوة بيان مالكيـت و جـزآن   
هاي سـاختاري دو زبـان        هاي ساختاري دو زبان پرداخته و نتيجه گرفته است كه تفاوت            تفاوت

. هـا توجـه شـود    دهد كه الزم است در آموزش به اين تفـاوت        امكان بروز خطاها را افزايش مي     
راي مثال، جايگاه فعل در دو زبان فارسي و انگليسي متفاوت است و عدم رعايت اين نكته در        ب

 :  مانند؛ انجامد نوشتن، به بروزخطا مي

 A man is in the garden. 
 Error: A man in the garden is. 

تـداخل و تـأثير آن در نگـارش عربـي           «اي بـا موضـوع        در مقالـه  ) 1387(گنجي و جاليي    
ترين عامل مـؤثر در پيـدايش          به بررسي نقش تداخل به عنوان برجسته       »زبان  ان فارسي دانشجوي

 توصـيفي   -در مقالة حاضر كه حاصل پژوهـشي بـه روش تحليلـي           . اند  هاي زباني پرداخته    خطا
است، تأثير تداخل منفي زبان فارسي در نگارش دانشجويان رشتة زبان و ادبيات عربي بررسـي                

هـاي اصـفهان و       سال هفتم دانـشگاه      دانشجوي نيم  65اين پژوهش را    جامعة آماري   . شده است 
هـايي    ابزار پژوهش نيز آزمـون    . شدند   انتخابكاشان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده         

زمان و با موضوعي برگزاري شده است كه همـة دانـشجويان قـادر بـه                  است كه به صورت هم    
 پژوهش بيانگر اين حقيقت اسـت كـه تـداخل زبـان          هاي  ترين يافته   عمده. اند  نگارش دربارة آن  
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هاي نگارشي دانشجويان اين رشته اسـت و ترجمـة    هاي خطا ين خاستگاه تر  مهمفارسي يكي از    
به عبارت ديگر، انديشيدن به زبـان فارسـي و          . كلمه به كلمه از مؤثرترين عوامل بروز آن است        

  .شود نگارش به عربي موجب تشديد تداخل مي
 تـأثير  »تـداخل زبـان مـادري در يـادگيري زبـان دوم        «در پژوهشي با موضـوع      ) 1999(بال  
ها را بين ساختارهاي زبان اول و دوم در چهـار زبـان ويتنـامي، كـامبوجي،                   ها و شباهت    تفاوت

در اين تحقيق، از چهار گروه زباني خواسـته شـده اسـت بـا               . اسپانيولي و ايتاليايي بررسي كرد    
وتحليـل نهـايي      پـس از تجزيـه    . ه زبان مادري و انگليسي بنويـسند      توجه به تصاوير، داستاني ب    

 از تداخل زبان اول روي ساختار نحوي متون نوشتاري بـه زبـان دوم،               مشاهده   قابلهاي    ويژگي
مشاهده شد كه يادگيرندگان زبان دوم از ساختارهاي زبان اول براي مقاصـد ارتبـاطي در زبـان                 

 . دوم استفاده كردند

خطاهاي توليدشده در اثر انتقال نحوي و       «در پژوهش خود با عنوان      ) 2011(گومز و آسيال    
هاي عيني و تشريحي و مصاحبه با ده نفر از فراگيـران               با استفاده از آزمون    »ها  وتحليل آن   تجزيه

نتايج ايـن   .  پرداختند  شان اسپانيولي بود به بررسي خطا و علل آن          يمادرزبان انگليسي كه زبان     
، حذف، حـروف    )چينش(يشترين خطاهاي انتقال نحوي مربوط به ترتيب        باد كه   تحقيق نشان د  

بر اين،    عالوه. استهاي تطبيقي     ها، تصريف فعل، شمار، و ساختار       تعريف، حروف اضافه، زمان   
هاي نوشتاري نشان داد كه چگونه افراد تمايل دارند كه             از مصاحبه و نمونه    آمده دست بهشواهد  

  .اي توليد عناصر زبان دوم استفاده كننداز دانش زبان اول بر
هايي اشاره    در اين بخش با بررسي و مطالعة پيشينة تجربي تحقيقات، به مواردي از پژوهش             

شـده    از ميـان مطالعـات انجـام      . اي صورت گرفته است     كنيم كه بر مبناي نظرية تحليل مقابله        مي
اي صـورت گرفتـه،    ل مقابلـه پيرامون اين پـژوهش، گذشـته از مطالعـاتي كـه بـر مبنـاي تحليـ             

، موكاتـاش   )1388(، رئيـسي    )1387(، جاليي   )1387(داري    ، گله )1379(هاي فرهادي     پژوهش
اي و تحليـل      ي بـا بررسـي مقابلـه      ا  گونـه بـه   ) 2010(، و الشورماني    )2003(سمرا    ، ابي )1984(

بررسي و توصيف پژوهش اخير نيز با . كند هاي ديگر ارتباط پيدا مي خطاهاي زبان عربي با زبان
زبـان غيرايرانـي و طـرح         آمـوزان عـرب     خطاهاي نحوي ناشـي از تـداخل در نوشـتار فارسـي           

زبانـان در تـالش اسـت         راهكارهايي در جهت آموزش بهتر نظام نحوي زبان فارسي بـه عـرب            
در بخش بعدي با استفاده از      . دارد  زبانان بر   گامي در جهت تسهيل آموزش زبان فارسي به عرب        

اختار نحوي دو زبان عربي و فارسي، به تحليل كيفي و كمي خطاهاي نحوي انتقـالي                مقايسة س 
  . پردازيم آموز مي زبانان فارسي عرب
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  ها تحليل داده
  جامعة آماري و ابزار تحقيق

اين افراد بـا اسـتفاده از روش تـصادفي          .  نفر بودند  105كنندگان در آزمون حاضر       تعداد شركت 
زبان جوامع مختلف عرب از مركز آموزش زبان فارسي جامعه            ن عرب آموزا  ساده از ميان فارسي   

 26 تـا    22 نفر با ميانگين سـني       105اين  . انتخاب شدند ) مدرسه المهدي (المصطفي العالمية قم    
 35طوري كـه در هـر سـطح           آموزي مبتدي، متوسط و پيشرفته قرارداشتند، به        در سه سطح زبان   

هـاي   وري اطالعات الزم بـراي تحقيـق حاضـر از برگـه         منظور گردآ   به. آموز حضور داشت    زبان
اين امتحانات كه بـه شـكل جـامع برگـزار     . آموزان استفاده شد    ترم زبان   ترم و ميان    امتحاني پايان 

شـد كـه مطالـب مفيـدي را در خـصوص خطاهـاي        هاي متعددي تشكيل مي   شده بود از بخش   
ي شيوة كار در يافتن خطاهاي نحوي       به منظور همگن  . داد  آموزان به دست مي     ارتكابي اين دانش  
هاي يكسان و مربوط      ها به دقت بازبيني و بخش       هاي امتحان زبان فارسي آن      اين فراگيران، برگه  

  :ها از اين قرار است هاي مورد استفاده در اين آزمون قسمت. ها استخراج شد از اين برگه
 شـد، در خـصوص      آمـوزان خواسـته     در اين بخش از دانـش     . انشا با موضوعي مشخص   . 1

  . موضوع داده شده حدوداً يك صفحه انشا بنويسند
هـا    براي فراگيران متني شنيداري به زبان فارسي پخش و از آن          . شده  بازنويسي متن شنيده  . 2

  . خواسته شد برداشت خود را از آن متن به زبان فارسي بنويسند
هـاي   شـده جملـه   هاي داده   واژهآموزان بايد با استفاده از        در اين قسمت زبان   . سازي  جمله. 3

  . نوشتند قابل قبول مي
شـد كـه      زمان از اين سه آزمـون از ايـن جهـت كـه تـا حـدي مـانع از آن مـي                        استفادة هم 

هاي مـورد     كارگيري راهكار اجتناب تأثير بگيرند، در ميزان دقت و صحت داده            آموزان از به    زبان
آمـوزان    شده با توجه بـه سـطح زبـان          اجدر مرحلة بعد منابع استخر    . تحليل نقش بسزايي داشت   

هاي دوم و سوم      آموزانِ در حال يادگيري كتاب      به اين ترتيب كه نگارندگان زبان     . بندي شد   طبقه
هاي چهارم و پنجم را در سطح متوسـط       آموزان در حال يادگيري كتاب      را در سطح مبتدي، زبان    

فارسي را در سطح پيشرفته در نظر و در نهايت افراد در حال يادگيري كتاب ششم و هفتم زبان      
اي كه بين ساخت نحوي دو زبان فارسي و عربي صورت             پس از آن با توجه به مقايسه      . گرفتند

گرفت، خطاهاي نحوي ناشي از تـداخل مربـوط بـه هـر سـطح از منـابع آزمـون شناسـايي و                       
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 از نظـر     البته، شايان ذكر اسـت بـراي حـصول اطمينـان بيـشتر، در ايـن راسـتا                  1.استخراج شد 
در نهايـت، نيـز طـي       . كارشناسان زبان عربي نيز بهره گرفته شد و شش نوع خطا شناسايي شد            

ها تخمين زده شد تا ميزان دشواري و علت اصـلي          تحليل كمي، بسامد خطاها بر اساس نوع آن       
وسيله براي اتخاذ روش تدريس       آموزان مشخص شود و بدين      ارتكاب خطاهاي نحوي اين زبان    

 . ريزان درسي قرارگيرد موزشي مناسب، منبعي در اختيار معلمان و برنامهو مواد آ

  تحليل كيفي خطاها
شـده در     خطاهـاي نحـوي شناسـايي     در اين بخش درصدديم به توصيف و بررسـي بخـشي از             

شده محدود به خطاهاي ناشي از تـداخل          خطاهاي بررسي . آموزان عرب بپردازيم    نوشتار فارسي 
 در اين راستا،  . آيد  وجود مي   آموز به   ايي كه تحت تأثير زبان مادريِ زبان      زباني است؛ يعني خطاه   

اي  شـود، پـاره    كـه بـه تفـصيل بررسـي مـي     زبانان عربهاي  هاي مختلف خطا   به مقوله  با توجه 
  هاي   هر چند واقفيم مسائل نحوي زبان      tكنيم  موضوعات نحوي دو زبان را بررسي و مقايسه مي        

هاي محـدودي دارد و        تطبيق شده  مطرحنابراين، موضوعات نحوي    ب. ريشه متفاوت است    غيرهم
يـسان فارسـي    دستورنو ناشي از تأثيري است كه نحـو عربـي بـر             ها  آني ميان   ها  شباهتبرخي  

  .پردازيم يمابتدا به تعريف نحو . داشته است
 براي تـشكيل    ها  واژهي تركيب   ها  روشهاي مهم دستور زبان است كه با          نحو يكي از حوزه   

شود كه در زباني معين بعضي  يم سروكار دارد و باعث     ها  جملهه و قواعد حاكم بر تشكيل       جمل
  ).2002ريچارد،  (يرناپذ امكانپذير باشد و در بعضي   امكانها جمله

» ارتبـاط «معتقد است كه علم نحو از كيفيت ) 11: 1390(در خصوص زبان عربي، محمدي  
  حركـت  » تغييـر يـا عـدم تغييـر       « همچنـين    ،»سـاختن جملـه   «كلمات با يكـديگر و چگـونگي        

  بـه عقيـدة وي، موضـوع علـم نحـو در زبـان       . كنـد  يمآخر كلمات به لحاظ اعراب و بنا بحث  
ــي،    كلمــه از نظــر چگــونگي حركــت آخــرش در جملــه مــورد  . اســت» كلمــه و كــالم«عرب

گفتگوست و كـالم نيـز از جهـت پيونـد اجـزاي آن بـا يكـديگر در علـم نحـو مـورد بحـث                           
  .گيرد يمقرار

                                                 

زبـاني و مـبهم در       ك مقاله از بررسي خطاهـاي درون      دليل گستردگي حجم كار و عدم گنجايش اين مطالب در ي           به .1
  .نظر شده است اين مطالعه صرف
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ي فارسي در تجزية روساختي از دو ركن اصلي نهاد و گـزاره تـشكيل      ها  جملهطور كلي،     به
در مقابل، اجزاي اصلي جمله در زبـان عربـي را در دو مقولـة مبتـدا و خبـر بررسـي                      . شود  يم

شود و گزاره بخـشي از جملـه          يمنهاد قسمتي از جمله است كه دربارة آن خبري داده           . كنند  مي
  :مانند؛ كند يم گوينده در آن خبري را دربارة نهاد بيان است كه

 رود با برادرش به مهماني مي علي.  
  نهاد             گزاره

ظـاهر  )  شاد است  او(اليهي    و مسند )  رفت او(در زبان فارسي نهاد به اشكال مختلف فاعلي         
بـا  او  (مـتمم اختيـاري     يا فعل به همراه     ) آمدندها    آن(گزاره نيز به اشكال مختلف فعل       . شود  مي

) در ساعت ده شب آمـد     او  (ها    و افزوده ) سرد است هوا  (، متمم اجباري    )همكارش ازدواج كرد  
  .رود به كار مي

گويـد مبتـدا اسـمي اسـت كـه          مـي ) 32: 1368(در تعريف مبتدا و خبر در عربي رادمـنش          
خبـر اسـم يـا      .  شـود  گيرد تا براي آن مطلبي گفته       يممعموالً در آغاز جمله و موضوع كالم قرار       

ي است كه پس از مبتدا براي تعريف آن و تمام ساختن معنـي              ا  جمله فعل يا جملة اسميه يا شبه     
وي معتقد است مبتدا بـه سـه        . ة مركب از مبتدا و خبر را جملة اسميه گويند         جمل. آيد  يمجمله  

و )  كُنتم تعلمـونَ    خيرٌ لَكُم إن    أَن تصوموا  و (1، جملة مؤول  ) اِمامي علي(اسم صريح   : قسم است 
بـه  ) 230: 1391(خبر نيز به نقـل از وفـايي         ).  اَنت أَقائِم(صفت به همراه اسم يا ضمير منفصل        

 علـي (، جملـة اسـميه      )تعلَم عيـوبي  انت  (، جملة فعليه    )نافعالعلم  (اسم مفرد   : چهار قسم است  
نظيف ه(جمله  ، شبه)لباس فوق الشجرهالعصفور.(  

 از نحو ارائه كرديم و اجزاي اصلي جمله در دو زبان فارسـي و عربـي را                  اكنون كه تعريفي  
مشخص كرديم، در بخش بعدي به توصيف كيفي و كمي خطاهاي نحوي ناشي از تداخل زبان                

در بررسي هر نوع خطـا ابتـدا در جملـة           . پردازيم  آموز مي   زبانان فارسي   مادري در نوشتار عرب   
شده و درست آن بـه فارسـي    جملة بازسازي» ج«بي و در جملة عر »ب«نمونة خطا، در » الف«

  .داده شده است
  
 

                                                 

 مانند اين جمله كه تبديل يافته آن به اسم صريح ،به اسم صريح باشداي است كه قابل تبديل    جمله مؤول جمله  . 1
  .صومكُم خيرٌ لَكم: چنين است
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  خطاي ترتيب اجزاي جمله. 1
ولـي در زبـان فارسـي       . شـود   در عربي جملة فعليه با فعل و جملة اسميه با اسم آغـاز مـي              

 تفـاوت ترتيـب كلمـات را در         1جـدول   . شـود   آغاز مي ) نهاد(نشان همگي با اسم       جمالت بي 
  .دهد  سه و چهار جزئي نشان ميجمالت يك، دو،

  
  مقايسة ترتيب اجزاي جمله در دو زبان فارسي و عربي. 1جدول 

نشان  صورت بي
  )1391وفايي، (زبان عربي   زبان فارسي  جمالت

ــد   ــالت فاقـ جمـ
  ظرفيت

هان، آفـرين،   : ها و اصوات    جمله  شبه
  ...سالم، 

: هـا   جملـه   ها و اصـوات و شـبه        اسم فعل 
  ...هيهات، هي، اُف، 

سـارا  : فعـل + فاعـل : با فعـل ناگـذر      ظرفيتي جمالت يك
  .رفت

  .جاء علي: جملة فعليه
  .هذا تلميذ: جملة اسميه

  جمالت دوظرفيتي

علـي حـسن را     : فعـل +مفعول+فاعل
  .ديد
او با  : فعل+ متمم حرف اضافه  +فاعل

  .همكارش ازدواج كرد
هـوا  : فعـل +مـسند )+مـسنداليه  (نهاد

  .1گرم است

  .لطعاماكلت ا: مفعول+فاعل+فعل
 .شرحها االستاذ : فاعل+مفعول+فعل

خبـر فعـل    +اسم فعل ناقص  +فعل ناقص 
  .كان االنسانُ عجوال: ناقص

  ظرفيتي جمالت سه

او : فعـل +متمم+مفعول)+فاعل (نهاد
  .لباس را به مريم پوشاند

مسندمفعولي يـا   +مفعول)+فاعل(نهاد
  :فعل+ تميز

  .مردم آن شهر را هگمتانه ناميدند

يميـل  : بـه   مفعول+ بهمفعول  +فاعل+فعل
  .الصالح الي الفضيلة كل الميل

اعطيت : مفعول مطلق +مفعول+فاعل+فعل
  .فقيراً درهماً

اعتبـر  : تميـز +مفعول مطلـق  +فاعل+ فعل
  .الناس علياً بطالً

                                                 

قابل ذكـر اسـت در برخـي        . اي ظرفيت فرض شده است    در اين مقاله بر اساس دستور وابستگي فعل ربطي دار         . 1
شود، بلكه گروه صفتي، اسمي يا حرف         شناسي مانند دستور زايشي فعل ربطي محمول محسوب نمي          نظريات زبان 

  .اي در جايگاه مسند داراي ظرفيت است اضافه
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  امـا  . نشان ترتيب كلمات در جمالت مختلـف نـشان داده شـده اسـت                صورت بي  1در جدول   
  بـراي  . كنـد  دار ترتيـب كلمـات تغييـر مـي     هاي نـشان  ورتها در ص قابل ذكر است در اين زبان   

  بـودن فعـل يـا شـروع جملـه بـا فعـل اسـت، مگـر اينكـه                      مثال، در زبان عربي، اصل با مقـدم       
گوينده مقصودي از تعبير آن داشته باشد كه اين مقصود معموالً با توجه بـه مـسائل بالغـي يـا                     

 + فعـل  + اسـم (شـود     ه نيز بيان مـي    در اين صورت جمله به صورت اسمي      . گفتمان جمله است  
در زبـان   . شود  ه نيز بيان مي   الناس رفضوا لذل  به صورت    دامهاب در   1براي مثال، جملة    ). مفعول

امـا در مـوارد   اسـت؛   ) فعـل +  مفعول + فاعل (SOVنشان جمله به صورت       يبفارسي صورت   
شـود ترتيـب كلمـات        ع مي گيرد يا مورد تأكيد واق      نشاندار كه واحدهاي زباني در تقابل قرارمي      

 بررسـي  1اكنون نمونه خطاهـاي زيـر را بـا توجـه بـه جـدول       . »اومد علي«كند مانند     تغيير مي 
  .كنيم مي

  
  .نپذيرفتند مردم ذلت را) الف. 1 خطاي نمونة
  .هالذّل الناس  رَفَض)ب
  .مردم ذلت را نپذيرفتند) ج

  .كنند گندم را اهل خانه آرد مي) الف. 2نمونة خطاي 
  .اَهلُ البيت يطحنُ القَمح)                     ب 

  .كنند اهل خانه گندم را آرد مي)                      ج
  

 مفعـول  + فاعـل  + آموز با توجه به ترتيب جملة فعلية عربي يعني فعل  ، زبان 1در نمونة خطاي    
يد در آخـر جملـه و       ، جايگاه فعل با   2در نمونة خطاي    . جملة زبان فارسي را ساخته است     + ... 

پس از مفعول قراربگيرد اما در اين نمونه فعل پيش از مفعول و بعد از فاعل آمده و اين خطا با                     
، 2در جـدول    . صورت گرفته است  ) مفعول+  فعل+  فاعل(توجه به ترجمة جملة اسمية عربي       

ته آمـده   نمونه خطاهاي بيشتري از اين نوع به ترتيب مربوط به سطح مبتدي، متوسـط و پيـشرف                
 .است

  
  
  
  



 1392زمستان و پاييز ، 2، شمارة 3هاي خارجي، دورة  شناختي در زبان هاي زبان پژوهش  368

  خطاهاي ترتيب اجزاي جمله. 2جدول 
  ها مثال  نوع خطاي نحوي

  .]فاطمه مدير آن كودكستان است. [آن فاطمه مدير كودكستان است
  .]كند مادر باعالقه فرزندش را بغل مي. [كند با فرزندش را عالقه مادر بغل مي
او داشـت تعـدادي كتـاب فلـسفه         . [لـسفه خريـد تعـدادي كتـاب ف        او داشت مي  

تـاريخ مـا را بـا       . [سازد تاريخ مـا را بـا سرگذشـت پيـشينيان            آشنا مي .] خريد  مي
  .]سازد سرگذشت پيشينيان آشنا مي

خطــاي ترتيــب  
  اجزاي جمله

  .]امام شبانه بار سفر را بست. [بست امام بار سفر را شبانه
ق و  همة زنـدگي او در تحقيـ      . [اندوزي  گذشت همة زندگي او در تحقيق و دانش       

  .]اندوزي گذشت دانش

  خطاي مطابقة اسم. 2
شـايان  . اين خطا شامل خطاي مطابقة مسند و مسنداليه و خطاي مطابقت صفت با اسـم اسـت                

ة مطابقة صفت بياني با اسم، مطابقـة        مؤلفذكر است كه خطاي مطابقت صفت با اسم داراي سه           
. اسـت ) شمارشي و اسـم   صفت  (معدود  و مطابقة عدد و     ) صفت اشاره و اسم   (اسم  شاخص و   

  .كنيم در ابتدا، دربارة خطاي مطابقت صفت با اسم و سه مؤلفة آن بحث مي
  خطاي مطابقة موصوف و صفت. 1,2

هـاي    ها وابـسته    صفت. هاي خاص خود را دارد      هاي فارسي و عربي ويژگي      مطابقة اسم در زبان   
موصـوف خـود در     در زبان عربي، صفت بـا       . كند  اسمي است كه موصوف خود را توصيف مي       

. 3،  )مفرد، مثني، جمـع   ( 2شمار يا عدد  . 2،  )مذكر و مؤنث   (1جنس. 1: چهار مورد مطابقت دارد   
؛ براي مثـال، شـربت مـاء بـارداً          )مرفوع، منصوب، مجرور   (اعراب. 4،  )معرفه و نكره   (معرفگي

  ).190-189 :1391وفايي، (
اند كه صفت با      القول  متفقشناسان    در خصوص صفت در فارسي دستورنويسان سنتي و زبان        

به بياني ديگـر صـورت   . )نه در مفرد و جمع و نه در مذكر و مؤنث     (كند  موصوف مطابقت نمي  
نشان صفت مفرد است، اگرچـه موصـوفش جمـع باشـد؛ ماننـد مـردان بـزرگ، زنـان دانـا                        بي
گيرد   را دربرمي » اين و آن  «صفات اشاره در فارسي، در اصل دو لفظ         ). 333: 1382فرشيدورد،  (

                                                 

1. gender 
2. number  
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شـود   گاه جمع بسته نمي اين صفات هيچ. كند آيد به آن اشاره مي كه هنگامي كه همراه اسمي مي  
اگـر  . شود؛ براي مثال، اين قلم را از آن مغازه خريـدم  ها صفات اشارة ساده هم گفته مي        و به آن  
ر اشـاره   شـود، بلكـه ضـماي       ها صفت اطالق نمي     كار نرود، ديگر به آن      اسم به » اين و آن  «بعد از   

طور كه زركوب     همان. ها خريدم   ها را از آن     ها را جمع بست؛ براي مثال، اين        توان آن   است و مي  
استفاده » هذا و ذالك  «يابي چنين صفاتي در عربي، اسماء اشارة          كند، در معادل    اشاره مي ) 1388(

  :شود، مانند مي
 اشتريت هذا القلم من ذلك الحانوت.  

هـاي اشـارة    زبان فارسي و عربي اشاره دارد اين است كه اسـم      نكتة مهمي كه به تفاوت دو       
. كنـد  مطابقت مـي ) مفرد، مثني، جمع (و شمار) مذكر و مؤنث (عربي با مشاراليه خود در جنس   

اسامي اشارة مؤنث عبارت است از هذه، تلك، هاتان، هـاتين، هـؤالء، اولئـك و اسـامي اشـارة            
اگر بعـد از اسـم اشـاره اسـم يـا      .  هؤالء، اولئكمذكر عبارت است از هذا، ذلك، هذان، هذين،   

اسم اشاره با مشاراليه در ترجمـه بـه فارسـي مطابقـت             ) نكره باشد (نداشته باشد   » ال«مشاراليه  
  :كند؛ مانند مي

 هذان طالبان نشيطان . 

 .آموزاني كوشايند ها دانش اين

شود، خـواه     رجمه مي داشته باشد، اسم اشاره در فارسي به صورت مفرد ت         » ال«اگر مشاراليه   
  .مشاراليه مثني يا جمع باشد

 هذا الطالبان نشيطان . 

 .آموزان كوشايند اين دانش

؛ 282-281: 1371حسيني،   (بينيم اسم اشاره در اين جمله مفرد معني شده است           چنانكه مي 
بحث اسماء اشاره و استثنائات آن در عربي گسترده اسـت و            ). 7: 1389ميرحاجي و همكاران،    

  1.گنجد جال اين پژوهش نميدر م
در خصوص مطابقت عدد و معدود، قابل ذكر است اعداد در هر دو زبان عربي و فارسي بر 

عدد اصلي عددي است كـه بـر تعـداد و كميـت اشـياي قابـل                 . اصلي و ترتيبي  : دو قسم است  
ي عددي عدد ترتيب. در فارسي» سه مرد«در عربي و » ثالثة رجالٍ«: كند؛ مانند   شمارش داللت مي  

                                                 

  .ف و نحو عربي مراجعه شود و ساير كتب صرالعربيه مباديبراي اطالعات بيشتر به كتاب . 1
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يـا  » فرزنـد چهـارم  «در عربـي و   »الولـد الرابـع  «: كنـد؛ ماننـد   است كه بر مرتبة اشيا داللت مـي     
  ).314: 1382؛ فرشيدورد، 437-429: 1390محمدي،  (در فارسي» چهارمين فرزند«

عدد «: گويند  نيز مي ) 1370 (در مورد عدد و معدود در زبان فارسي انوري و احمدي گيوي           
اي اسـت كـه    چـون صـفت كلمـه   . رساند آيد و شماره يا ترتيب آن را مي  م مي معموالً همراه اس  

كند بنابراين عدد هم يكي از صفات به شمار           چگونگي و يا يكي از خصوصيات اسم را بيان مي         
صـفت شمارشـي بـا موصـوف خـود مطابقـت       ) معـدود  (رود و از نظر مطابقت با موصوف  مي
طـور كـه در    همـان . كنـد   و عدد با هـم مطابقـت مـي         در مقابل، در زبان عربي معدود     » .كند  نمي
شود تفاوت دو زبان عربي و فارسي در اين موضوع باعث بروز خطا               هاي زير مشاهده مي     نمونه

  .شده است
  . مسلمانان در مسجدندعلماي) الف. 3 خطاي  نمونة

  . المسلمون في المسجدالعلماء)                      ب
  .علماي مسلمان در مسجدند)                      ج

  .اند  شجاعها مردان ينا) الف. 4 خطاي نمونة
  .هؤالء الرجال ٌشجعان)                        ب
  .اند  شجاعاين مردان)                        ج

  .سه مردان آمدند) الف. 5 خطاي  نمونة
  .جاء ثَالثَه رِجالٍ)                      ب

  .سه مرد آمدند)       ج               
  

در اينجـا   .  در زبان عربي صـفت بايـد بـا موصـوف مطابقـت داشـته باشـد                 3در نمونة خطاي    
آموز با تأسي از قواعد زبان مبدأ، در جمالت فارسي نيز جمله را به همان شكل ادا كرده و                     زبان

جاي كلمـة   به  نيز بر اساس معادل عربي آن4در نمونة خطاي    . مرتكب اين نوع خطا شده است     
در . شود صفت اشارة فارسي جمع بسته نمي    كه  استفاده شده است، در صورتي      » ها  اين«از  » اين«

 بايـد بـه صـورت جمـع و     10 تا 3 بايد گفت در زبان عربي معدود اعداد 5شرح نمونة خطاي   
آن بايـد بـه     ) اسم(معدود  اما در زبان فارسي عدد جزو صفات شمارشي است و           . مجرور باشد 

كلمـة  ) عربـي ( الف با توجه به قواعد زبان مبدأ         5آموز در جملة      زبان. رت مفرد آورده شود   صو
را عيناً به فارسي برگردانده و به صورت جمع آورده و مرتكـب ايـن نـوع خطـا شـده                     » رِجال«

  . آمده است3هاي بيشتري از اين خطاها در جدول  نمونه. است
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  خطاهاي مطابقت صفت با اسم. 3جدول 

  ها مثال  طاي نحوينوع خ
مـردم مـسلمان و كـافر       . [شوند  مردم مسلمانان و كافران امتحان مي     

  .]شوند امتحان مي
  .]روند افراد باايمان به حج مي. [روند ها به حج مي افراد باايمان آن

  .]اند اين مردان شجاع. [اند ها مردان شجاع اين
  .]ر زن كشته شدندچها. [ كشته شدندها زنچهار 

ــت  ــاي مطابقـ خطـ
  صفت با اسم

مـردم مـسلمان و كـافر       . [شوند  مردم مسلمانان و كافران امتحان مي     
  .]شوند امتحان مي

  .]چند تا كارگر و بنايند. [اند چند تا كارگران و بنايان
  

  خطاي مطابقة مسند و مسنداليه. 2,2
ـ   را به كـس     است كه آن   يحالت اي ي ژگيمسند و . پردازيم   مي هيمسندال و  مسند في به تعر  ابتدا  اي ي
 است كه مسند را به آن       يزي چ اي ي دهيم و مسنداليه كس      نسبت مي  ييزهاي چ اي ي زي چ اي ي،كسان

ـ   باشد كه به تنها    ري ضم ايصفت، اسم   ممكن است    است كه    اي  كلمهمسند   .ميده ينسبت م   ايي ي
و  »نبود« مانند   ي ربط هاي  فعل از   يكيو به كمك    ) يبه صورت گروه مسند    (هايي  وابستههمراه  

  .در دو جملة زير» استان « و»گرم «، مانندشود؛ ميبه نهاد نسبت داده » شدن«
 هنوز گرم نشده استهوا .   

 اند خراسان و همدان استان.  
 اوستنيحس . 

كـه مالحظـه      چنان ياست، ول » صفت «مقولة، از   كند  ميداي پ ي كه معموالً نقش مسند    اي  واژه
 .در جمالت باال  » او«و  » استان «، مانند كند؛   مي داي پ ي نقش مسند  ي گاه زي ن ري اسم و ضم   شود  مي

 گيـريم    مـي  جـه ي پـس نت   انـد،   مقولـة صـفت   از  غالباً   گيرند  مي كه نقش مسند     ي كلمات از آنجا كه  
  ).118 :1370 ي،وي گي و احمديانور (كنند نمي مطابقت باهم و مسند هيمسندال
ـ م   از جـنس اسـ     ممكن اسـت   است كه    اي  كلمهمسند  نيز   ي زبان عرب  در   در .  فعـل باشـد    اي

   از. شـود  مـي  و مـسند از مبتـدا و خبـر اسـتفاده        هي مسندال ي به جا  هي در جمالت اسم   ينحو عرب 
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   كـه اسـم مـشتق باشـد از دو جهـت بـا               ي خبـر در صـورت     ه،ينظر مطابقـت در جمـالت اسـم       
ـ ز «، ماننـد ؛ شمار و  جنس :مبتدا مطابقت دارد   ـ الزّ«و »  قـائِم دي    كـه  يو در صـورت » مـانِ ئ قادانِي

العلمـاء  «و  » الجمله نَوعـانِ   «،مانند؛   مطابقت كند  شي خو ي با مبتدا  ستيخبر، جامد باشد الزم ن    
 خطاهاي مطابقة مسند و مـسنداليه بـه قـرار زيـر              نمونه). 61ـ73: 1371 ،ينيحس(» سراج االمهِ 

  .است
  .اند ها فقيران آن) الف. 6 خطاي  نمونة

  هم فقراء)                      ب
  .ها فقيرند آن)                      ج

  
در زبان فارسي، برخالف زبان عربي، بين مسند و مسنداليه تطابق شخص، شـمار و جـنس                 

آمـوز    زبـان . مـسند اسـت   » يـر فق«مـسنداليه و    » هـا   آن«، كلمـة    6ة خطـاي    در نمون . وجود ندارد 
ه و آن را به صورت جمع  نحو زبان عربي بين مسند و مسنداليه تطابق ايجاد كرد  طبقزبان    عرب

، نمونه خطاهاي بيشتري از اين نوع به ترتيب مربـوط بـه سـطح               4 در جدول    .كار برده است    به
  .مبتدي، متوسط و پيشرفته آمده است

  
  يهو مسندالخطاي مطابقة مسند . 4جدول 

  ها مثال  نوع خطاي نحوي
  .] قهرمان شدندو لبنانيران ا. [ قهرمانان شدندو لبنان ايران 

  .]معاويه و يزيد ظالم بودند. [ معاويه و يزيد ظالمين بودند
  .]اگر ما ظالم باشيم[. اگر ما ظالمان باشيم

ي و بهـشت  عالمه مطهري   . [ي دانشمندان بودند  و بهشت عالمه مطهري   
  .]دانشمند بودند

ي مطابقة مـسند    خطا
  يهو مسندال

مـراه  ين گ و حـس  پدر شعبان   . [ پدر شعبان و حسين گمراهان بودند     
  .]بودند

  .]ها دروغگويند آن. [اند ها دروغگويان آن

  
  



  373  زبان آموزان عرب نقش تداخل در پيدايش خطاهاي نحوي در نگارش فارسي
 

  خطاهاي مربوط به مفعول. 3
مفعـول بـه نقـش اسـم يـا          . مفعول در زبان فارسي به گستردگي مفعول در زبان عربـي نيـست            

. آيد تا مفهوم جمله بـا آن كامـل شـود             مي 1هاي گذرا   شود كه با فعل     هاي اسم گفته مي     جانشين
  :مانند؛ شود يازمند مفعول باشد گذراي به مفعول خوانده ميظرفيت فعلي كه ن

  را فروختاش خانههمساية ما . 

  :شود؛ مانند است كه گاهي از جمله حذف مي» را«در زبان فارسي نشانة مفعول 
  خوردغذاكودك . 

رود و هـيچ فعلـي در         در زبان فارسي با فعل گذراي به مفعول تنها يك مفعول به كـار مـي               
اما، برخي افعال افزون بر مفعول به مـتمم       . ندارد كه به دو مفعول نياز داشته باشد        فارسي وجود 

و » باواسـطه «در دستورهاي سنتي مفعول، بـه دو نـوع          . نيز نيازمندند تا مفهوم جمله كامل شود      
با اين حال، در دستورهاي جديد، به جاي عنوان مفعول          . تقسيم شده است  ) صريح(» واسطه  بي«

  : مانند؛ شود  ميكاربرده بهيرصريح، متمم غ يا باواسطه
 ترساندمتاريكي را از  او .  

  مفعول    متمم         
 عربي است كه اسم منـصوبي اسـت       در زبان به    مفعول مستقيم در زبان فارسي معادل مفعولٌ      

سپس فاعـل و  » فعل«هاي فعليه ابتدا  طور، معمول در جمله  به. شود  كه فعل فاعل بر آن واقع مي      
هرچند گاهي نيز ممكن است مفعول بر فاعل يـا          ). جمله اول (شود    به ذكر مي    از آن مفعولٌ  پس  

  ).مثال جملة دوم(حتي بر فعل نيز مقدم شود 
 سعيداًقَتَلَ علي : جملة اول . 

 رَ: جملة دومنَص110-109: 1390محمدي، .                ( اهللاُك( 

، مفعولٌ فيه و مفعولٌ معه هم داريم كه         )له(جله  البته، در زبان عربي مفعول مطلق، مفعولٌ أل       
خطاهاي مربوط بـه مفعـول شـامل حـذف حـرف       . ها برابر مفعول در فارسي نيست       اين مفعول 

ابتـدا، بـه تـشريح خطـاي حـذف      . شـود  اضافه مي و جايگزيني مفعول با متمم حرف   » را«نشانة  
  .پردازيم مي» را«حرف نشانة 

  

                                                 

1. transitive verbs 
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  »ار«خطاي حذف حرف نشانة . 1,3
  .هاي خرش گرفت پسر نشانه) الف. 7نمونة خطاي 

  قالَ الولَد عالمات حِمارِهِ)                         ب
  .هاي خرش را گرفت پسر نشانه)                         ج

ي هـا  مشخصهواژة دستوري پسين است كه تنها به دنبال گروه اسمي با » را«در زبان فارسي    
  ي اشـاره يـا ضـمير بـا رابطـة           هـا   وابـسته م خـاص و اسـم بـه همـراه           اسم معرفه، اسـ   (نحوي  

  گونــه مفهــوم  يچهــرود و  و روابــط دســتوري خــاص بــه كــار مــي) دســتوري مفعــول صــريح
  ). 1390الـديني،     مـشكوه (شـود     به اين واژه حرف نشانة مفعول صريح گفته مـي         . واژگاني ندارد 

   آنجـا كـه در زبـان عربـي حرفـي            از. حذف شـده اسـت    » را«ة  نشان، حرف   7در نمونة خطاي    
  آمـوز، بـر اسـاس        كه بيانگر نقش مفعولي براي يك كلمـه باشـد وجـود نـدارد، بنـابراين زبـان                 

كنـد و     ة مفعـول خـودداري مـي      نـشان ، در فارسي نيز از آوردن حـرف         )عربي(قواعد زبان مبدأ    
 5 جـدول    در» را«هاي بيشتري از خطاي حـذف نـشانة           نمونه. مرتكب اين نوع خطا شده است     

  .آمده است
  

  »را«ة نشانخطاي حذف حرف . 5جدول 
  ها مثال  نوع خطاي نحوي

يك ماه بعـد كتـاب دوم را        . [كنيم   يك ماه بعد كتاب دوم شروع مي      
  .]كنيم شروع مي

او جامـدادي را از روي ميـز        . [ او جامدادي از روي ميـز برداشـت       
  .]برداشت

مـن در كالسـم درس را متوجـه     . [متوجه شدم من در كالسم درس     
  .]شدم

  .]به آن دو اين سخن را بگوييد. [ به آن دو اين سخن بگوييد

خطاي حذف حـرف    
  »را«نشانة 

  .]اين قدرت را بايد داشته باشيم. [اين قدرت بايد داشته باشيم
 خداونــد مــشكلش را برطــرف . [خداونــد مــشكلش برطــرف كــرد

  .]كرد
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  »ار«جايگزيني حرف اضافه با حرف نشانة . 2,3
  .از او مسخره كرد) الف. 8نمونة خطاي 

   َسخِرَ مِنه)                        ب
  .او را مسخره كرد)                         ج

  .ها جواب داد از آن سؤال) ع(امام صادق ) الف. 9نمونة خطاي 
  .عن تِلك االَسئَلةِ) ع(اَجاب االمام الصادق )                       ب

  .ها را جواب داد آن سؤال) ع(امام صادق )                    ج   
  

ن «شده در جمالت فارسي بـا اسـتفاده از            در زبان عربي مفهوم مفعول مستقيمِ بيان       مـن «و  » عـ «  
  را » از«اش، حـرف      يمـادر با توجه به زبـان      ) الف9الف و   8آموز در جمالت      زبان. شود  ذكر مي 

در مـورد   .  و مرتكب اين نوع خطا شده است       برده كار  بهي است   در عرب » من«و  » عن«كه معادل   
ماننـد، مِـن،    ؛  آيـد    همراه حرف جر مي    ها  فعل خطاها بايد گفت در زبان عربي برخي          اين نمونه 

ميرحـاجي و همكـاران،     (علي، عن كه در ترجمة فارسي نياز به ترجمـة ايـن حـروف نيـست                 
 زبان خودش اين جمالت را به فارسـي ترجمـه           آموز عرب با توجه به      بنابراين، فارسي ). 1389

 آمـده   6نمونه خطاهاي بيشتر از اين نـوع در جـدول           . كرده و مرتكب اين نوع خطا شده است       
 .است

 
  خطاي آوردن متمم به جاي مفعول. 6جدول 

  ها مثال  نوع خطاي نحوي
  .] را نجات دادشهادت امام اسالم. [ شهادت امام به اسالم نجات داد

ــاري    ــضعفان ي ــتمديدگان و مست ــه س ــه ب ــسلمانان اســت ك ــة م   وظيف
وظيفة مسلمانان اسـت كـه سـتمديدگان و مستـضعفان را يـاري              . [كنند
  .]كنند

  .]حسن آن دفتر را به علي داد. [حسن از آن دفتر به علي داد
  .]من او را صدا زدم.[ من به او صدا زدم

ــه   ــتمم ب آوردن م
  جاي مفعول

  .]ها را چيد بان گلباغ. [ها چيد باغبان از گل
  .]دست آورد آن را به. [ آورددست بهبر آن 
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  حذف فعل ربطي. 4
رسد در مقابل جمالت اسنادي يا حاوي فعل ربط در زبان فارسـي، در زبـان عربـي                    يمبه نظر   

  :رود؛ مانند جملة اسمية فاقد فعل به كار مي
  .ر از هفت بار طوافآن كار كوچك كه كردي بهت: گفت) ع(امام ) الف. 10نمونة خطاي 

ذالِك العملُ الذِي فَعلتَه أفضَلُ مِـن طـواف البيـتِ           ): ع(قالَ االمام   )                          ب
  .سبع مرّاتٍ

آن كار كوچك كه كردي بهتر از هفت بـار طـواف            : گفت) ع(امام  )                          ج
  .است

در واقع، بـر اسـاس قواعـد زبـان          . ي اين جمله است   خبر برا » اَفضَلَ«ب كلمة   10در نمونة   
به همـين   . هاي خطا حذف شده است      وجود ندارد كه در نمونه    » است«فعل  عربي معادلي براي    

نمونـه  . الف حذف كرده است10زبان به تبعيت از زبان خود فعل ربطي را در جملة  علت عرب 
 . آمده است7خطاهاي بيشتر از اين نوع در جدول 

 
  خطاي حذف فعل ربطي. 7جدول 

  ها مثال  نوع خطاي نحوي
  .]من در خدمت شمايم. [من در خدمت شما
  .]االن الزم است پياده بروم. [االن الزم پياده بروم

  .]بار بود كه روزه گرفتم من اولين. [بار كه روزه گرفتم من اولين
 آيه اين اسـت كـه اگـر         معني اين . [معني اين آيه اينكه اگر پيامبر بداخالق بود       

  .]پيامبر بداخالق بود
  حذف فعل ربطي

  .]ام چند روز است آن را نديده. [ چند روز آن را نديدم
  .]بهترين اعمال نماز سروقت است. [بهترين اعمال نماز سروقت

  
  آموزان بر حسب انواع خطاهاي نحوي توزيع زبان

مبتـدي،   (گانـه   سـه در سطوح   آموزان    ي زبان ها  آزموندر اين مقاله با نگاهي كلي كه در بررسي          
انـواع  . زبـاني شناسـايي شـد       يم، اجماالً شش نوع خطـاي نحـوي بـين         داشت) متوسط و پيشرفته  

 به تفكيـك همـراه بـا        8ايم در جدول      اي كه در تحقيق حاضر به آن پرداخته         گانه  خطاهاي شش 
ون دوم  همچنين، به منظور آگاهي از چگونگي هر نـوع خطـا در سـت             . ميزان فراواني آمده است   
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در . آموز ذكـر شـده اسـت    جدول در مقابل هر مقوله از خطاي نحوي يك نمونه از خطاي زبان    
  .  آموزان قابل مقايسه است ، نيز درصد ارتكاب اين نوع خطاها در زبان1شكل 
  

  آموزان بر حسب انواع خطاهاي نحوي توزيع زبان. 8جدول 
  فراواني  نمونة خطا  خطاهاي بينازباني

  353  .نپذيرفتند مردم ذلت را  خطا در ترتيب اجزاي جمله  ينشچ خطاي) الف

با حـرف   » را«جايگزيني حرف نشانة    
  اضافه

  خطاي مربوط به مفعول) ب  24  .پدرش به او صدا زد

  320  .دهم من با پشتكار كارها انجام مي  »را«حذف حرف نشانة 
  127  .مپياده برو) است(االن الزم   حذف فعل ربطي   حذف فعل ربطيخطاي) ج

   مطابقة اسمخطاي) د  63  .اند ها مؤمنان آن  خطاي مطابقة مسند و مسنداليه
آمــوزان كوشــايان موفــق    دانــش  خطاي مطابقت صفت با اسم

  .شوند مي
19  

  906      مجموع خطاهاي بينازباني
  

  
  ي نحوي بينازبانيخطاهاآموزان بر حسب نوع  توزيع خطاهاي زبان. 1شكل 
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  گيري نتيجه
سازي   زبان از جمله انشا و جمله       آموزان عرب   مقاله پس از بررسي متون نوشتاري فارسي      در اين   

ها را جداكرديم كه از نظر منشأ خطا          اي از خطاهاي نحوي آن      و برداشت از متن شنيداري، دسته     
اين نوع خطاها ناشي از تداخل زباني است و تحت تأثير زبان         . گيرد  قرارمي» بينازباني«در مقولة   

در واقع، در رابطه با اين نوع خطاها اين تبيين وجود دارد كه             . آيد  وجود مي   ي زبان آموز به   مادر
اند و نظام زبان اول در ذهنشان به صـورت            زبانِ مورد آزمون همگي بزرگسال      آموزان عرب   زبان

شود يكـي از داليـل بـروز     براساس نظرية انتقال اين موضوع باعث مي    . كامل شكل گرفته است   
در اين رابطه شـش     . ها باشد   آموزان تداخل نظام زباني اول موجود در ذهن آن           اين زبان  خطا در 

 نمونه خطا تشخيص داده شد كه به ترتيب فراواني شامل خطاي ترتيب اجزاي جملـه، خطـاي                
ي مطابقت مسند بـا مـسنداليه، خطـاي          ، خطاي حذف فعل ربطي، خطا     »را« حرف نشانة    حذف

  . ا حرف اضافه و خطاي مطابقت صفت با اسم استب» را«جايگزيني حرف نشانة 
زبان تنها محدود به خطاهـاي تـداخلي          آموزان عرب   قابل ذكر است خطاهاي نحوي فارسي     

آموزان و از آنجا كه بررسي        بودن دامنة انواع خطاهاي نحوي زبان       اما، با توجه به گسترده    . نيست
زبـاني    مقاله را محدود به خطاهـاي بـين       گنجد، موضوع اين      همة انواع خطاها در اين مقاله نمي      

  . ايم اي بحث كرده ايم و انواع آن را در چارچوب نظرية تحليل مقابله كرده
لذا، در تحليلي كه از انـواع       . بررسي خطاها يكي از عوامل مؤثر در يادگيري زبان دوم است          

موزش براي معلمان،   توان راهكارهاي عملي در امر آ         خطاها داشتيم و با اتكا به نتايج حاصل مي        
ي آموزشي بـه    ده  جهتتوصيف خطاهاي تداخلي در     . ريزان آموزشي و فراگيران ارائه داد       برنامه

مـدت و     هـاي كوتـاه     ريـزي   اين بررسي به صـورت روزانـه و بـراي برنامـه           . كند  معلم كمك مي  
متناسـب بـا خطاهـايي كـه        . شـود    براي تنظيم كل برنامة دورة آموزشي اسـتفاده مـي          درازمدت

 بـازنگري شـود و      آموزان  زبانرود در منابع آموزشي و محتواي تدريس          شناسايي شد، انتظار مي   
 در  وهاي كالسـي مناسـب طراحـي          ها و فعاليت    آموزان تمرين   در راستاي كاهش خطاهاي زبان    

  .ها و منابع آموزشي لحاظ شود تدوين كتاب
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