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  چکیده

ها و  نظران با نظریه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی داراي مشکالتی است که صاحب
برداري از ساختار  یکی از مشکالت آن انتقال و گرته. هاي خود به حل آنها توجه کرده اند روش
-هاي زبان تأکید می ملهساختگرایان بر ساختار ج. هاي زبان مادري در زبان دوم است جمله

کنند و دستور زبان زایشی بر این  وار زبان دوم اشاره می ورزند و رفتارگرایان به تکرار طوطی 
اما در انتقال دستور . گرددآموزان می باور است که درك ساختار زبان سبب توانش زبانی در نو

براي مثال ساختار جمله . زبان بهتر است از ساختارهاي مشابه و موازي دو زبان استفاده شود
کند که با این مقاله تالش می. هاي استداللی زبانهاي یادشده با همدیگر قابل قیاس اند

محور و خطامحور به مشکالت نحوي نوآموزان خارجی بویژه روسی و انگلیسی  رویکردي مسأله
اختارکرایی، نظر کند و مساله ي انتقال ساختارهاي نحوي را با ترکیب بخشی از نظریه هاي س

  . رفتارگرایی و زایشی مطرح نماید
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  مقدمه

یادگیري زبان .شان داراي ارزش خاص خود است هایی دارد که هر کدام یادگیري زبان دوم شیوه
ها و  تواند بسته به سبک لف یادگیري و فراگیري دارد که میدوم فرایندي است که درجات مخت

ها و فواید را  این ارزش). 455:1387داگالس براون،(آموز مفید واقع شود راهکارهاي فردي زبان
شود تلفیقی از اي که برگزیده می اما نظریه. گیریمدر قلمرو ساختارهاي نحوي زبان پی می

محور،خطا  که با روش و رویکرد مسأله فتارگرایی است،ژه ساختارگرایی ورنظریاتی چند بوی
  .محور و تمرکز بر یادگیري زبان دوم یادگیرنده است

 راي ساختار نحويکه هر کدام شان دا چرا. هاي خود را دارد زبان دوم هر کشوري مسأله
امکان دارد  آنجا که ساختارهاي هر زبانی با زبان دیگر متفاوت است، است و از اي ویژه

باره آموزگار   در این .برداري از زبان خود، زبان دوم را ناکارآمد کنند ادگیرندگان آن با گرتهی
وارش به فراگیرندگان زبان،  زبان دوم باید با تأکید بر ساختار زبانی آن و سپس با تکرار طوطی

ند و آنها مشکل آنان را برطرف نماید، به زبان دیگر آنان را مجبور سازد قاعده هایی را حفظ کن
 1محور توان آموزش مسأله این روش را می).222:1363هال، . نک(را طوطی وار پس دهند

مشکلی که از آغاز در پروسه یادگیري به "انجامد، نامید که خود به حل مسأله و مشکلی می
 این مشکل همان خطاهاي یادگیرنده است که در زبان).oneill,2010:8("آیدوجود می

  . اند ن پرداختهشناسی بسیار بدا

- ها می ي حاضر به بررسی خطاهاي نحوي فراگیرندگان زبان فارسی خارجی زبان مقاله
انتقال مثبت و (محور  هاي ساختگرایی و رفتارگرایی و روش مسأله پردازد که از درون نظریه

  .کند به حل مشکل آنها رو می) منفی

  چارچوب نظري

شناسی ساختگرا و  از جمله زبان رح شده است،اي در فراگیري زبان دوم ط هاي فکري مکتب
  :کنیم شناسی زایشی که به آنها اشاره می شناسی رفتارگرا و نیز زبان روان
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توانند از هم متمایز  ها می بدون هیچ محدودیتی زبان"که دیدگاه ساختگرایان این بود
فی اهمیت شناسان توصی ،آنچه براي ساختگرایان و زبان)15:1387داگالس براون،("باشند

ها و یا اجزاي کوچکتر است، طوري که این  داشت این بود که زبان قابل تجزیه به بخش
توان از لحاظ علمی مورد بحث و بررسی قرار داد یا مقایسه کرد و مجدداَ با هم  ها را می بخش

شناسان به سرعت به   زبان1950و 1940هاي  به تبعیت از چنین اصلی در دهه. ترکیب نمود
شناخته اقصی نقاط جهان جهت پرداختن به توضیحات موشکافانه تولیدات آن  بانهاي ناسوي ز

هایی  شناسان، رفتارگرایان توجه خود را به پاسخ در میان روان). 16:همان(ها گسیل شدند زبان
گیري بود،  کامالً قابل مشاهده معطوف داشتند، یعنی همان رفتارهایی که قابل درك و اندازه

 اقعی شامل یک سلسلهالگوهاي رفتارگرایی و . پاولف با سگ خود آزمایش کرده بوداین کار را
 هاي ابزاري، وار، یادگیري ي طوطیهاي گفتار یادگیري ها، شدن و شرطی اعمال کالسیک

در یک  شود و ي رفتار انسانی می سایر رویکردهاي تجربی در مطالعه و هاي تشخیصی یادگیري
 .see(رد و انتقال زبان را دستور کار خود قرار می دهد  کارب2سخن، جنبه هاي عملی

Akmajian and …, 1997: 343.(  

   در این"شود که هاي زبان آشکار میبنابراین در ساختگرایی فعالیت در تفاوت ساخت
 ها تماناین گف و غیره و نیز تحلیل معناشناسی گفتمان، واژه، نحو، بر ها فعالیت

هاي متفاوت به  و آموزگار زبان دوم با شناخت ساخت) Gatehouse,1998:3("شود تمرکزمی
نهد تا فراگیرنده  کند، و زبان دیگر عمداَ بر این تفاوت انگشت می ساختار زبان دوم تأکید می

اثرات  در این صورت خطاها تصحیح می شوند تا. بتواند با خودآگاهی به ساختار تازه نظر کند
      شود و مشکالت زبانی اش برطرف گردد و اگرچه به مثبتی بر انگیزش زبان آموز گذاشته

. نک(مشکل خطاهاي دستوري کمتر از خطاهاي واژگانی زبان آموزان است  گفته ي اولسون
زبان آموز باید ساختار دستوري زبان را . ، اما مسائل خود را دارد)497: 1372الس و همکاران، 

ود نشان دهد و با تکرار فراوان بتواند، ساختار تازه را و آنگاه این ساختارها را در رفتار خ بیاموزد
شود که جودي   می3بنابراین یادگیري،مسأله محور و دانشجو مرکز. در رفتار زبانی عادي کند

دراین فعال ).see:Mckimm,2007:13(آورد به شمار می 4فعال کیم آن را یادگیري مک
بارت دیگر به دستورات زایشی توان از دستور زایشی نیز یاري جست، به ع کردن می

هاي تازه را در دانشجویان خارجی  چامسکیایی نزدیک ساخت؛ یعنی از آغاز توانش، ایجاد جمله
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 5توانش. پدید آورد و آنگاه با تکرار آن کنش هاي جدیدي را در شرایط گوناگون به وجود آورد
هاي  ن دانش را در موقیعت که ای6گردد، در برابر کنش می در دستور زایشی به دانش زبانی بر

  ).Chomsky,1965:4(بندد درست به کار می

اخیراً کانون : اگردادي می گوید.ترین مشکل دانشجویان خارجی ساختهاي نحوي است مهم
هاي  هاي صرفی برداشته شده تا مطالعات مربوط به ساخت توجه از فراگیري برخی ساخت

هاي  هاي نحوي نیز همچون ساخت اختس). 293:1380اگردادي، (گیرد نحوي را هم دربر
در  .8 و انتقال منفی7انتفال مثبت.صرفی داراي دو گونه از انتقال در امر آموزش زبان دوم است

خوریم چرا که زبان اول و دوم داراي ساختاري مشابه  انتقال مثبت به مشکل چندانی برنمی
.  صریح و قیاسی بهره خواهد بردآموز از دانش زبان اول براي زبان دوم به گونه ي است و زبان

  ).230:1385یول، ( گیرد که ساختار دو زبان متفاوت باشد  اما انتقال منفی زمانی صورت می

در مقاله حاضر بررسی انتقال به ویژه روش منفی براي نشان دادن مسأله خطا و رفع آن 
ت و پیشنهاد می گیرد و تکیه اصلی ما بر این بخش از آموزش زبان اس مورد توجه قرار می

کنیم که دانش آموز تا آنجا که ممکن است، به شیوه ي فعال از روش منفی پرهیز نماید، در 
غیر این صورت از روشهاي ترکیبی در یادگیري ساختارهاي نحوي و سپس تمرین و تکرار 

  .استفاده کند

رسی  بر9داگالس بروان ضمن اشاره به روش منفی، زبان یادگیرنده را با تحلیل خطا
 یک از اینها در تصور یادگیرندگاندارد زبان دیگري نظام خود را دارد و هر  کند و اذعان می می

وي )1387:391(دارند دهند،شرکت انی خودشان را شکل میزبان دوم که خود محتواي نظام زب
پردازد و خطا در ساختارهاي  آموزي کودك و یادگیري زبان دوم می آنگاه به شباهت میان زبان

 کودك ..شبیه هر نوع یادگیري بشري استیادگیري زبان به طور اعم ":کند بانی را گوشزد میز
. شود شماري مرتکب می بی» اشتباهات«در یادگیري زبان از نظر دستور زبان بزرگساالن 

منطقی . بسیاري از این خطاها در نظام محدود زبانی که کودك در آن عمل می کند
 داگالس براون بدین معنی است که کودك یادگیري طوطی وار این سخن).393:همان("هستند

نیز دارد و با آنکه زبان آموز به یادگیري ساختار زبان نیاز دارد، باید به کودکانه و طوطی وار 
این روش بهتر می تواند زبان آموز را به دنیاي زبان دوم پرتاب . بودن یادگیري اش توجه داشت
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: را بیشتر می پسندد و از روشهاي دیگر ترکیبی پرهیز می کندرابرت هال روش کودکانه . کند
در اینجا بسیاري از مردم ممکن است بگویند ولی با این روش ما این شخص را وادار می کنیم "

که زبان خارجه را همان نحوي یاد بگیرد که یک کودك خودرو زبان یاد می گیرد، بدون این 
         آیا ما . توجهی به صحت گفتار خود داشته باشدبداند بدون این که  که دستور زبان را

می خواهیم به او یاد بدهیم که مانند یک نفر زاغه نشین بی سواد یا یک دهاتی بدون رعایت 
ما نیز در این مقاله از ). 232-231: 1363هال، ("اصول دستوري حرف بزند؟ به هیچ وجه

ن و یادگیري کودکانه به صورت تلفیقی بهره روشهاي ساختار زبان، پاسخهاي رفتاري زبانآموزا
می گیریم و پیشنهاد می کنیم تا آنجا که ممکن است از ساختار زبان اول یادگیران به روش 

و در صورتی که زبان دوم منفی و متفاوت با زبان اول است از روش  استفاده شود مثبت
یادشده برایندي از این روش بنابراین انتقال منفی ومثبت . تکرارطوطی وار بهره گرفته شود

  .تلفیقی است

  بررسی چند ساختار نحوي در انتقال منفی زبان فارسی

ما در اینجا به توصیف چند خطاي نحوي نحوي در آموزش زبان فارسی  به آنچه گفته شد، بنا
پردازیمو نشان می دهیم که چه راهی  ویژه زبان آموزان روسی میه به دانشجویان خارجی ب

  :ین مساله سودمند استبراي حل ا

در زبان روسی و انگلیسی معموالً صفت بیانی که خصوصیات و مشخصات اسم را بیان 
  :براي نمونه .آید پیش از موصوف می) 149:1381انوري،احمدگیوي: نک(دارد می

Good man = kharshoichelovek  

اما برخی از . تدر این دو زبان به معناي آدم خوب است که در زبان فارسی بر عکس آنهاس
 –دو کتاب : آید مانند صفات عددي و مبهم صفات فارسی نیز مانند آنها پیش از موصوف می

دو شیوه آموز در این  خورد که دانش می آموزگار زبان دوم معموالً به این مشکل بر .چند کتاب
 »اب چندکت«را » چند کتاب«شود، وي گاهی آدم خوب را خوب آدم و گاهی  دچار خطا می

آموز حالت وصفی را از حالت اضافی تشخیص  شود که دانش این کار زمانی دشوارتر می.گوید می
  .ندهد
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صفت بیانی است  الیه در زبان فارسی داراي ساختاري چون موصوف و خود مضاف و مضاف
معموال ترتیب مضاف و مضاف الیه روسی (در صورتی که در این دو زبان جاي آنها ثابت نیست 

، و این پدیده کار را مشکل ) مانند فارسی است اما صفت و موصوفشان فرق می کندو انگلیسی
آموزگار باید در ابتدا اشتباه یادگیرندگان را دریابد که چه تفاوتی میان زبان اول و دوم . کند می

آنهاست، و آنگاه ساختار زبان دوم را به آنها بگوید و سپس تمرین و تکرار کند و بسیار بپرسد 
ست کم در این مواردبا زبان دوم بیندیشند و مانند کودك که ساختار زبان مادري را یاد د تا

اي زایشی در  ها را به گونهخود نشان دهد و آنگاه بتواند آن گیرد، آنرا با عادت در رفتار زبانی می
  :همچنین است موارد دیگر. هاي دیگر پیاده نماید و اضافه) بیانی و غیر بیانی(صفات

معموالً اگر در زبانهاي روسی و انگلیسی دو فعل اصلی به کار رود، فعل دوم به گونه 
  :آید مصدري می

Yakhachugulat =I want to take a walk 

)به معنی قدم زدن و مصدرند  to take a walk و  gulat   که(

 بسا دیده چه. خواهم قدم بزنم می: اما در زبان فارسی فعل دوم داراي ساخت فعل التزامی است
و استفاده این وجه مصدري، ) قدم زدن(می خواهم قدم زد: گویند شده است که نوآموزان می

خوب است آموزگار زبان دوم ریشه این اشتباهات را . ناشی از گرته برداري از زبان اول است
شوارتر این کار را فعل آینده زبان فارسی د(بداند تا بهتر به کار اصالح زبان نوآموزان بپردازد 

کند، زیرا ساختار فعل آینده زبان فارسی برخالف مثال باال به زبانهاي روسی و انگلیسی  می
نوآموزان با .) شود این اختالفات باعث سردرگمی زبان آموز می(قدم خواهم زد:نزدیک است

ورزند، نهند و بر آن تأکید می تمرین در این اختالفات که آموزگاران عمداً بر آن انگشت می
اما در آموزش فعل آینده می توانند به شیوه ي قیاسی  .کنند اشکاالت زبانی خود را بر طرف می

به زبان اولشان تاکید کنند که هردو زبان انگلیسی و روسی ساختاري نزدیک به زبان فارسی 
 عل کمکی حذف می شود و تنها ترتیببا آمدن فعالمت مصدري  البته در انگلیسی. دارند

  :ارسی یکسان است براي نمونه قدم خواهم زداین گونه استکلماتش با ف

I will take a walk( =yabudugulat) 
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هاي  توانند ساختمان جملهکه نوآموزان می هاي التزامی فارسی است ی فهم فعلدر پ
زبانان به جاي اگر بگویم، اگر بروم و مانند  معموالً دیده شده است که خارجی. شرطی را دریابند

  .اند گرته برداري از زبان اول و چه بسا نادرست برند کهروم به کار میگویم، اگر میر میآن، اگ

زبانان آن  رود، ولی داراي ظرایفی است که خارجی  به کار می"روماگر می"در زبان فارسی، 
بهتر است آنان همواره براي زمان مضارع در جمالت شرطی از . برندرا به درستی به کار نمی

توضیح بیشتر این که این اشتباه از آنجا رخ . ندهد  التزامی استفاده کنند تا اشتباهی رخمضارع
  :گوینددهد که آنان میمی

If I say = yesliyaskazhu 

If I go = yesliyaidu 

 go =idu زیرا مثال فعل هاي ؛گفته می شوند"اگر می روم " و "اگر می گویم "به ترتیب  که
  .ست تا برومتر ا روم نزدیکبه می

ی در زمان هاي شرط هاي فراوان به آنها گوشزد نمود که در ساختار جمله باید با تمرین
) بروم:شناسه+بن مضارع+ب(جمله نخست از مضارع التزامی  مضارع ضروري است که در

اگر بروم به موقع ): شناسه+بن مضارع+ می(استفاده نمایند و در جمله دوم از مضارع اخباري
آنها در می یابد که "اگر می روم به موقع می رسم"گر معلم زبان دقت کند، با گفتن ا .رسممی

  .زبان اولشان چه ساختاري دارد

گاهی ادات :  زبان فارسی دو گونه است)Argumentative(هاي استداللی ساختار جمله
انگلیسی و اما در زبان  .روداستداللی کلمات ربطی در ابتداي جمله و گاه در میانه به کار می

روسی گفته شده است که واژگان استداللی بهتر است که در میانۀ سخن یعنی آغاز جمله دوم 
. معموالً باید ساختارش این چنین باشد). 365:1377:،پهلوانوا484:1387سرخابی .نک(بیاید

دین این جمله در زبان فارسی  ب. براي کارم به آن نیاز دارم» زیرا«خوانم  دارم زبان فارسی می
، "خوانماز آنجا که براي کارم به زبان فارسی نیاز دارم، زبان فارسی می":شودگونه هم گفته می

نظران  شود، اما صاحبنیز دیده می) روسی و انگلیسی(این صورت در زبانهاي خارجی  که
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نظران دستور  اگر این شکل را صاحب. تر است گویند شکل نخست رایج دستور زبان خارجی می
دهد و انتقال، مثبت خواهدبود، اما اگر تر بدانند آنگاه مشکل چندانی رخ نمی فارسی رایجزبان 

رسد که این دو به هر حال به نظر می. شکل دیگر رایج باشد آنگاه انتقال منفی رخ خواهد داد
در این صورت بهتر است که براي رفع مشکل به انتقال مثبت . السویه باشد در زبان فارسی علی

ها  ها و نظریه آورد، وگرنه نوآموزان باید تالش بیشتري از خود نشان دهند و به آن روشروي 
: بااین حال به نظر می رسد بهترین ساختار براي جمله هاي استداللی چنین است. عمل نمایند

این ساختار . "باید زبان فارسی بخوانم) پس(براي کارم به زبان فارسی احتیاج دارم بنابراین "
اروپایی  تجربه ي نگارندگان مقاله ي حاضر است که از فارسی سخن گفتن دانشجویانحاصل 

آنان معموال با . به ویژه کشورهاي شوروي سابق چون روسیه و گرجستان به دست آمده است
با این تفاوت که .این ساختار سخن می گویند که در زبان فارسی بسیار پسندیده و رایج است

به این "، "از این سبب"و مانند آن از واژگانی چون "پس" یا "نابراینب"آنان معموال به جاي 
مشکلشان فقط در این واژگانی است که به کار می برند   و مانند آن استفاده می کنند و"علت

نامناسب و قدیمی بودن این واژگان سبب گردیده است که نگارندگان، این ساختار را بهتر به (
  )." احتیاج دارم از این سبب فارسی می خوانمسیرفا به زبان: خاطر آورند

هاي خارجی فراوان است و ضرورتی ندارد که آموزگار زبان دوم بر  این موارد در زبان
تواند از نحوة به کار بردن زبان فارسی  ساختار زبان آنها مسلط باشد و چنان که گفتیم او می

یستند آنگاه باید بر سر آنها پافشاري کند نوآموزان دریابد که آنها با ساختار زبان فارسی آشنا ن
  . تا خطاهایشان را برطرف نماید

گویند ها چیزي را که بسیار دوست دارند، می هاي دیگر، این است که روس برخی از نمونه
گیرد، نه در حالی که خیلی خواستن در زبان فارسی به امور کمی تعلق می» خواهم خیلی می«

 اما در امور کیفی از فعل دوست ...خواهم وان میخواهم، خیلی نیخیلی کاغذ م: کیفی مانند
:  گویندها در این موارد می روس.خیلی فیلم دوست دارم :داشتن استفاده می کنند، مانند

yauchinkhachu filmآنها اگر .است» خواهم خیلی فیلم می«اللفظی  تحت  که ترجمۀ
  . اند چنین فارسی سخن بگویند دچار خطا شده
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آره به معناي تصدیق .هاي فارسی بافت جمله در ساختار و» بله«و » آره«همچنین است 
ممکن است . رود نیز به کار می» چه گفتی؟«: است ولی بله به معناي تصدیق ونیز چیزي چون

استفاده کنند که در این صورت باید از ابتدا به آنان بله » بله؟«به معنی » آره«زبانان از  خارجی
توان به آنها رفته می است و رفته»چه گفتی؟« که هم به معنی تصدیق و هم به معنی را آموخت

که انتقال منفی در ابتداي کار دشوارتر است، اما  چرا جایگاه آره و بله را با تمرین، انتقال داد،
ي باید تمرین و تکرار بیشتر.در ابتداي کار از انتقال منفی استفاده کنند.هنگامی که ناچار باشند

  .داشته باشند

      همکاران به آزمایش هایی اشاره می کنند که برخی از آنها به شیوه ي ضمنی  الس و
   آموزش ضمنی نه به نظام دستوري . اند)قیاسی(= و برخی به شیوه ي صریح ) استقرایی(= 

ها به می اندیشد و نه به انتقال مثبت این نظام اعتقاد دارد، اما آموزش صریح و قیاسی نه تن
تشریح نظام قاعده ها می اندیشد بلکه بر این باور است که قواعد زبان اول و دوم باید با یکدیگر 

توان در این نظام ی بنابراین انتقال مثبت را م). 491: 1372الس و همکاران، . نک(مقابله شوند 
رفت مشخص گردید که تمامی گروه ها پیش"در آزمایش هاي یاد شده . آموزشی سراغ گرفت

داشته اند، اما گروه هایی که آموزش قیاسی بر آنها عرضه شده بود به طور قابل توجهی بیشتر 
تنها در ). 492-491: همان ("گروه هایی که آموزش استقرایی داشته اند پیشرفت کردند از

برخی مواردي که زبان آموزان داراي استعداد کمتر بودند، نتایج آموزش ضمنی بهتر از قیاسی 
اما تاکنون که با زبانآموزان خارجی در ایران برخورد نموده ایم معموال داراي ). همان(ه است بود

  .استعداد خوبی بوده اند

  

  

  

  

  



131  ...مسأله انتقال ساختار نحوي زبان فارسی به         رخسار زبان         1397، تابستان 5شماره  /

  نتیجه گیري

هاي زبان اول نوآموزان را بدانند، در غیر  آموزگاران زبان دوم بهتر است که ساختار جمله
ریابند که زبان آنها چه تفاوتی با زبان الي سخن گفتن فارسی آنها د این صورت باید از البه

ها را از زبان دومشان استخراج کنند و آنگاه با  فارسی دارد تا بر سر آنها تأکید کنند و خطا
توانند این رفتار را نوآموزان حتی پس از آن می. شان را سامان بخشند تکرار فراوان، رفتار زبانی

  .داي در ساختارهاي فراوان تعمیم دهن به گونه

توانند ساختارهایی را در شود که در ابتداي کار تا آنجا که میبه آموزگاران پیشنهاد می
براي مثال در آغاز کار بهتر .تر و قیاسی تر  است فارسی تدریس نمایند که به زبان آنها نزدیک

ن صورت در ای که را جایگزین آن نمایند، چرا» بله«استفاده نکنند و» آره«ي  است از کلمه
 همین گونه است. هیچگاه نادرست نیست» بله«ضمن آنکه .شوندچار خطاي کمتري مید

یابد باید از راه انتقال اما هنگامی که ساختار دیگري برتري می. هاي استداللیساختار جمله
با این همه، در صورت . گانه ساختاري، رفتاري و زایشی عمل نمودهاي چند منفی به شیوه

رار به حل انتقال منفی با تمرین و تک و زبان ناچاریم که از روش ضمنی وتفاوتهاي ساختاري د
این پیشنهاد می کنیم که آموزگاران در ابتدا طبقه بندي معقولی از بنابر. مسئله بپردازیم

  .آنگاه حتی المقدور از ساختارهاي مثبت آغاز کنند ساختارهاي مثبت و منفی به دست آورند و

  پی نوشت        
 -1 problem-Based  

2- pragmatic           

3-student center     

4-active learning    
5-competence         

6-performance         

7-positive trans        

8-Negative transfer 

9-error analysis        
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