
 

 
 
 

 مسأله انتقال ساختار نحوی زبان فارسی به دانشجویان خارجی
 محرم رضایتیدکتر 

 1اقبال تسلیمی

 چکیده
خود به های  ها و روش نظران با نظریه آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی دارای مشکالتی است که صاحب

برداری از ساختار  اند. یکی از مشکالت آن خطاهایی است که دانشجویان خارجی با انتقال و گرته حل آنها پرداخته
ورزند و رفتارگرایان به  های زبان تأکید می ساختار جمله هشوند. ساختگرایان ب های زبان مادری مرتکب می جمله

تور زبان زایشی بر این باور است که درک ساختار زبان سبب ایجاد کنند و دس وار زبان مقصد اشاره می تکرار طوطی
اما در انتقال دستور زبان بهتر است هرچه بیشتر از ساختارهای مشابه دو زبان استفاده گردد. آموزان می توانش در نو

کند که با ه تالش میاین مقالشود. برای مثال ساختار جمله های استداللی زبانهای یادشده با همدیگر قابل قیاس اند. 
و مساله ی  محور و خطامحور به مشکالت نحوی نوآموزان خارجی بویژه روسی و انگلیسی نظر کند مسأله رویکردی

 . انتقال ساختارهای نحوی را با ترکیب بخشی از نظریه های ساختارکرایی، رفتارگرایی و زایشی مطرح نماید
 ها. منفی، نظریه مثبت و محور، انتقال زبان دوم، زبان فارسی، مسألهکلید واژه ها: 

 
  مقدمه

دارای ارزش خاص خود است. یادگیری زبان دوم فرایندی است  شان  هایی دارد که هر کدام بان دوم شیوهزیادگیری  
آموز مفید واقع  ها و راهکارهای فردی زبان تواند بسته به سبک که درجات مختلف یادگیری و فراگیری دارد که می

گیریم. اما ها و فواید را در قلمرو ساختارهای نحوی زبان پی می (. این ارزش455:1387داگالس براون،) شود
رفتارگرایی است، که با روش و رویکرد  و شود تلفیقی از نظریاتی چند بویژه ساختارگراییای که برگزیده می نظریه
 ست.و تمرکز بر یادگیری زبان دوم یادگیرنده ا ،خطا محورمحور مسأله

است و از آنجا  ای ساختار نحوی ویژهدارای های خود را دارد. چراکه هر کدام شان  زبان دوم هر کشوری مسأله
برداری از زبان خود، زبان  یادگیرندگان آن با گرته امکان دارددیگر متفاوت است، با زبان هر زبانی ساختارهای  که

وارش به  پس با تکرار طوطیو سآن  یدوم باید با تأکید بر ساختار زبانباره آموزگار زبان  در این مد کنند.آدوم را ناکار
، به زبان دیگر آنان را مجبور سازد قاعده هایی را حفظ کنند و آنها را مشکل آنان را برطرف نماید ،ندگان زبانریگفرا

خود به حل مسأله  نامید که 1محور توان آموزش مسأله این روش را می(. 222:1363طوطی وار پس دهند)نک. هال، 
این مشکل . (oneill, 2010:8) "آیدمشکلی که از آغاز در پروسه یادگیری به وجود می" انجامد، و مشکلی می

 اند.  همان خطاهای یادگیرنده است که در زبانشناسی بسیار بدان پرداخته
 از درونردازد که پها می به بررسی خطاهای نحوی فراگیرندگان زبان فارسی خارجی زبان ی حاضر مقاله

 کند. میمنفی( به حل مشکل آنها رو  مثبت و محور )انتقال های ساختگرایی و رفتارگرایی و روش مسأله نظریه
 
 

                                                             
1 eghbaltaslimi1367@gmail.com 
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 چارچوب نظری
ای در فراگیری زبان دوم طرح شده است، از جمله زبانشناسی ساختگرا و روانشناسی رفتارگرا و  های فکری مکتب

  :کنیم آنها اشاره مینیز زبانشناسی زایشی که به 
)داگالس  "توانند از هم متمایز باشند ها می بدون هیچ محدودیتی زبان" دیدگاه ساختگرایان این بود که

(، آنچه برای ساختگرایان و زبانشناسان توصیفی اهمیت داشت این بود که زبان قابل تجزیه به 15:1387براون،
توان از لحاظ علمی مورد بحث و بررسی قرار داد  ها را می خش، طوری که این باست ها و یا اجزای کوچکتر بخش

زبانشناسان به  1950و  1940های  یا مقایسه کرد و مجدداَ با هم ترکیب نمود. به تبعیت از چنین اصلی در دهه
ها  شناخته اقصی نقاط جهان جهت پرداختن به توضیحات موشکافانه تولیدات آن زبان سرعت به سوی زبانهای نا

هایی کامالً قابل مشاهده معطوف  (. در میان روانشناسان، رفتارگرایان توجه خود را به پاسخ16ل شدند)همان:گسی
 گیری بود، این کار را پاولف با سگ خود آزمایش کرده بود. داشتند، یعنی همان رفتارهایی که قابل درک و اندازه

وار،  های گفتاری طوطی ها، یادگیری شدن شرطیالگوهای رفتارگرایی واقعی شامل یک سلسله اعمال کالسیک و 
ودر یک  شود رفتار انسانی می ی هعهای تشخیصی، وسایر رویکردهای تجربی در مطال های ابزاری، یادگیری یادگیری

 ,… see. Akmajian and) کاربرد و انتقال زبان را دستور کار خود قرار می دهد 2سخن، جنبه های عملی

1997: 343.) 
ها بر نحو، واژه،  در این فعالیت"شود که  ساختگرایی فعالیت در تفاوت ساختهای زبان آشکار میدر بنابراین 

( و آموزگار زبان Gatehouse,1998:3) "شود می ها تمرکز گفتمان، معناشناسی و غیره و نیز تحلیل این گفتمان
ن دیگر عمداَ بر این تفاوت انگشت کند، و زبا های متفاوت به ساختار زبان دوم تأکید می دوم با شناخت ساخت

در این صورت خطاها تصحیح می شوند تااثرات  نهد تا فراگیرنده بتواند با خودآگاهی به ساختار تازه نظر کند. می
مثبتی بر انگیزش زبان آموز گذاشته شود و مشکالت زبانی اش برطرف گردد و اگرچه به گفته ی اولسون مشکل 

(، اما مسائل خود 497: 1372های واژگانی زبان آموزان است )نک. الس و همکاران، خطاهای دستوری کمتر از خطا
و با تکرار را دارد. زبان آموز باید ساختار دستوری زبان را بیاموزدو آنگاه این ساختارها را در رفتار خود نشان دهد 

شود که  می 3مسأله محور و دانشجو مرکز فراوان بتواند، ساختار تازه را در رفتار زبانی عادی کند. بنابراین یادگیری،
توان  می فعال کردناین در .(see: Mckimm, 2007:13آورد) به شمار می  4کیم آن را یادگیری فعال جودی مک

به عبارت دیگر به دستورات زایشی چامسکیایی نزدیک ساخت؛ یعنی از آغاز  از دستور زایشی نیز یاری جست،
ا در دانشجویان خارجی پدید آورد و آنگاه با تکرار آن کنش های جدیدی را در های تازه ر توانش، ایجاد جمله

که این دانش  6گردد، در برابر کنش می تور زایشی به دانش زبانی برسدر د  5گون به وجود آورد. توانشاشرایط گون
 (.Chomsky, 1965:4بندد) های درست به کار می را در موقیعت

جی ساختهای نحوی است. اگردادی می گوید: اخیراً کانون توجه از فراگیری ترین مشکل دانشجویان خار مهم
)اگردادی،  گیرد های نحوی را هم دربر های صرفی برداشته شده تا مطالعات مربوط به ساخت برخی ساخت

های صرفی دارای دو گونه از انتقال در امر آموزش زبان دوم  های نحوی نیز همچون ساخت ساخت .(293:1380
خوریم چرا که زبان اول و دوم دارای  در انتقال مثبت به مشکل چندانی برنمی .8و انتقال منفی 7انتفال مثبت .است

بهره خواهد برد. اما  به گونه ی صریح و قیاسی  آموز از دانش زبان اول برای زبان دوم ساختاری مشابه است و زبان
 (.230:1385گیرد که ساختار دو زبان متفاوت باشد ) یول،  انتقال منفی زمانی صورت می

گیرد  در مقاله حاضر بررسی انتقال به ویژه روش منفی برای نشان دادن مسأله خطا و رفع آن مورد توجه قرار می
ی کنیم که دانش آموز تا آنجا که ممکن است، به و پیشنهاد م این بخش از آموزش زبان است بر و تکیه اصلی ما
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شیوه ی فعال از روش منفی پرهیز نماید، در غیر این صورت از روشهای ترکیبی در یادگیری ساختارهای نحوی و 
 سپس تمرین و تکرار استفاده کند.

دارد  اذعان می کند و بررسی می  9زبان یادگیرنده را با تحلیل خطا ضمن اشاره به روش منفی، داگالس بروان
ندگان زبان دوم که خود محتوای نظام زبانی رگیدزبان دیگری نظام خود را دارد و هر یک از اینها در تصور یا

آموزی کودک و یادگیری زبان  وی آنگاه به شباهت میان زبان(1387:391ند)دهند، شرکت دار خودشان را شکل می
یادگیری زبان به طور اعم شبیه هر نوع یادگیری " کند: زد میپردازد و خطا در ساختارهای زبانی را گوش دوم می

. شود شماری مرتکب می بی «اشتباهات»بشری است.... کودک در یادگیری زبان از نظر دستور زبان بزرگساالن 
(.این سخن 393)همان:"بسیاری از این خطاها در نظام محدود زبانی که کودک در آن عمل می کندمنطقی هستند

اون بدین معنی است که کودک یادگیری طوطی وار نیز دارد و با آنکه زبان آموز به یادگیری ساختار زبان داگالس بر
نیاز دارد، باید به کودکانه و طوطی وار بودن یادگیری اش توجه داشت. این روش بهتر می تواند زبان آموز را به 

ی پسندد و از روشهای دیگر ترکیبی پرهیز می کند: دنیای زبان دوم پرتاب کند. رابرت هال روش کودکانه را بیشتر م
در اینجا بسیاری از مردم ممکن است بگویند ولی با این روش ما این شخص را وادار می کنیم که زبان خارجه را "

همان نحوی یاد بگیرد که یک کودک خودرو زبان یاد می گیرد، بدون این که دستور زبان رابداند بدون این که 
ت گفتار خود داشته باشد. آیا ما می خواهیم به او یاد بدهیم که مانند یک نفر زاغه نشین بی سواد یا توجهی به صح

(. ما نیز در این مقاله از 232-231: 1363)هال، "یک دهاتی بدون رعایت اصول دستوری حرف بزند؟ به هیچ وجه
به صورت تلفیقی بهره می گیریم و پیشنهاد  روشهای ساختار زبان، پاسخهای رفتاری زبان آموزان و یادگیری کودکانه

می کنیم تا آنجا که ممکن است از ساختار زبان اول یادگیران به روش مثبتاستفاده شودو در صورتی که زبان دوم 
منفی و متفاوت با زبان اول است از روش تکرارطوطی وار بهره گرفته شود. بنابراین انتقال منفی ومثبت یادشده 

 روش تلفیقی است. برایندی از این
 

 بررسی چند ساختار نحوی در انتقال منفی زبان فارسی 
بنابه آنچه گفته شد، ما در اینجا به توصیف چند خطای نحوی نحوی در آموزش زبان فارسی به دانشجویان خارجی 

 و نشان می دهیم که چه راهی برای حل این مساله سودمند است:پردازیم بویژه زبان آموزان روسی می
)نک:  دارد ر زبان روسی و انگلیسی معموالً صفت بیانی که خصوصیات و مشخصات اسم را بیان مید

  :برای نمونه آید. ( پیش از موصوف می149:1381انوری،احمدگیوی
Good man = kharshoi chelovek  
در این دو زبان به معنای آدم خوب است که در زبان فارسی بر عکس آنهاست. اما برخی از صفات فارسی نیز 

 هچند کتاب.آموزگار زبان دوم معموالً ب –آید مانند صفات عددی و مبهم: دو کتاب  مانند آنها پیش از موصوف می
و گاهی را خوب آدم شود، وی گاهی آدم خوب  آموز در این  دو شیوه دچار خطا می خورد که دانش این مشکل برمی

آموز حالت وصفی را از حالت اضافی  شود که دانش گوید. این کار زمانی دشوارتر می می« کتاب چند»را « کتاب ندچ»
 تشخیص ندهد.

موصوف و صفت بیانی است در صورتی که در  دارای ساختاری چون الیه در زبان فارسی فخود مضاف و مضا
)معموال ترتیب مضاف و مضاف الیه روسی و انگلیسی مانندد فارسدی اسدت امدا      این دو زبان جای آنها ثابت نیست
کند. آموزگار باید در ابتددا اشدتباه یادگیرنددگان را     کار را مشکل می پدیده ، و اینصفت و موصوفشان فرق می کند(

تی میان زبان اول و دوم آنهاست، و آنگاه ساختار زبان دوم را به آنهدا بگویدد و سدپس تمدرین و     دریابد که چه تفاو
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را یاد زبان دوم بیندیشند و مانند کودک که ساختار زبان مادری با  دست کم در این مواردتکرار کند و بسیار بپرسد تا
) بیانی و غیر  ای زایشی در صفات ند آنها را به گونهگیرد، آنرا با عادت در رفتار زبانی خود نشان دهد و آنگاه بتوا می

 های دیگر پیاده نماید. همچنین است موارد دیگر: بیانی( و اضافه
 آید: معموالً اگر در زبانهای روسی و انگلیسی دو فعل اصلی به کار رود، فعل دوم به گونه مصدری می

      Ya khachu gulat  =I want to take a walk 
  gulat  و to take a walkعنی قدم زدن و مصدرند(به م )که

خواهم قدم بدزنم. چده بسدا دیدده شدده اسدت کده         اما در زبان فارسی فعل دوم دارای ساخت فعل التزامی است: می
)قدم زدن( و استفاده این وجه مصدری، ناشی از گرتده بدرداری از زبدان اول     گویند: می خواهم قدم زد نوآموزان می

آموزگار زبان دوم ریشه این اشتباهات را بداند تا بهتر به کار اصالح زبان نوآموزان بپدردازد )ایدن    است. خوب است
کند، زیرا ساختار فعل آینده زبان فارسی بدرخالف مثدال بداال بده زبانهدای       کار را فعل آینده زبان فارسی دشوارتر می

شدود.( نوآمدوزان بدا     سردرگمی زبان آموز مدی )این اختالفات باعث  قدم خواهم زد روسی و انگلیسی نزدیک است:
د، اشکاالت زبانی خدود را  نورزنهند و بر آن تأکید می تمرین در این اختالفات که آموزگاران عمداً بر آن انگشت می

د.اما در آموزش فعل آینده می توانند به شیوه ی قیاسی به زبان اولشان تاکیدد کنندد کده هدردو زبدان      کنن بر طرف می
عالمت مصدری  بدا آمددن فعدل کمکدی      و روسی ساختاری نزدیک به زبان فارسی دارند البته در انگلیسیانگلیسی 

 حذف می شود و تنها ترتیب کلماتش با فارسی یکسان است برای نمونه قدم خواهم زداین گونه است:
I will take a walk ( = ya budu gulat)  

دریابند. معموالً دیدده   را های شرطی توانند ساختمان جملهآموزان میهای التزامی فارسی است که نو در پی فهم فعل 
    برند کهروم به کار میگویم، اگر میاگر می ،زبانان به جای اگر بگویم، اگر بروم و مانند آن شده است که خارجی

 اند. چه بسا نادرست گرته برداری از زبان اول و
زبانان آن را به درستی به کدار   ولی دارای ظرایفی است که خارجی ود،ر به کار می "مرواگر می"در زبان فارسی، 

 برند. بهتر است آنان همواره برای زمان مضارع در جمالت شرطی از مضارع التزامی استفاده کنند تا اشتباهی رخنمی
 گویند:دهد که آنان میمیرخ این اشتباه از آنجا توضیح بیشتر این که   ندهد.

If I say = yesli ya skazhu  
If I go   = yesli ya idu 

تر است  روم نزدیکبه می go =iduفعل های  گفته می شوند زیرا مثال"اگر می روم"و  "اگر می گویم"به ترتیب  که
 تا بروم.

ضروری است که های شرطی در زمان مضارع  های فراوان به آنها گوشزد نمود که در ساختار جمله باید با تمرین
د و در جمله دوم از مضارع اینت از مضارع التزامی )ب+بن مضارع+شناسه:بروم( استفاده نمدر جمله نخس

اگر می روم به موقع "اگر معلم زبان دقت کند، با گفتن رسم.اگر بروم به موقع می :اخباری)می+ بن مضارع+شناسه(
 آنها در می یابد که زبان اولشان چه ساختاری دارد. "می رسم

( زبان فارسی دو گونه است: گاهی ادات استداللی کلمات Argumentativeاستداللی)های  ساختار جمله
اما در زبان انگلیسی و روسی گفته شده است که واژگان  رود.ربطی در ابتدای جمله و گاه در میانه به کار می

(. 365:1377پهلوانوا: ،484:1387)نک.سرخابی  استداللی بهتر است که در میانة سخن یعنی آغاز جمله دوم بیاید
برای کارم به آن نیاز دارم. این جمله در « زیرا»خوانم  می معموالً باید ساختارش این چنین باشد. دارم زبان فارسی

، "خوانماز آنجا که برای کارم به زبان فارسی نیاز دارم، زبان فارسی می" شود:بدین گونه هم گفته می زبان فارسی 
خارجی نظران دستور زبان  شود، اما صاحبنیز دیده می )روسی و انگلیسی( خارجی این صورت در زبانهای که
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تر بدانند آنگاه مشکل  فارسی رایجنظران دستور زبان  تر است. اگر این شکل را صاحب گویند شکل نخست رایج می
به منفی رخ خواهد داد.  مثبت خواهد بود، اما اگر شکل دیگر رایج باشد آنگاه انتقال ،دهد و انتقالچندانی رخ نمی

السویه باشد. در این صورت بهتر است که برای رفع مشکل  در زبان فارسی علیاین دو رسد که به نظر می هر حال
ها عمل  ها و نظریه به انتقال مثبت روی آورد، وگرنه نوآموزان باید تالش بیشتری از خود نشان دهند و به آن روش

برای کارم به زبان فارسی "سد بهترین ساختار برای جمله های استداللی چنین است: بااین حال به نظر می ر د.یننما
. این ساختار حاصل تجربه ی نگارندگان مقاله ی حاضر است "احتیاج دارم بنابراین )پس( باید زبان فارسی بخوانم

رجستان به دست که از فارسی سخن گفتن دانشجویان اروپایی به ویژه کشورهای شوروی سابق چون روسیه و گ
آمده است. آنان معموال با این ساختار سخن می گویند که در زبان فارسی بسیار پسندیده و رایج است.با این تفاوت 

و مانند آن  "به این علت"، "از این سبب"و مانند آن از واژگانی چون  "پس"یا  "بنابراین"که آنان معموال به جای 
ین واژگانی است که به کار می برند )نامناسب و قدیمی بودن این واژگان سبب استفاده می کنند ومشکلشان فقط در ا

گردیده است که نگارندگان، این ساختار را بهتر به خاطر آورند: به زبان فاسی احتیاج دارم از این سبب فارسی می 
 (. "خوانم

مسلط آنها بر ساختار زبان م های خارجی فراوان است و ضرورتی ندارد که آموزگار زبان دو این موارد در زبان
تواند از نحوة به کار بردن زبان فارسی نوآموزان دریابد که آنها با ساختار زبان فارسی  او می باشد و چنان که گفتیم

 افشاری کند تا خطاهایشان را برطرف نماید. پبر سر آنها  آنگاه بایدآشنا نیستند 
در « خواهم خیلی می»گویند می ،زی را که بسیار دوست دارندها چی این است که روس ،های دیگر برخی از نمونه

خیلی نان  ،خواهم: خیلی کاغذ میمانند نه کیفی ،گیردی تعلق میحالی که خیلی خواستن در زبان فارسی به امور کمّ
در ها  وسر خیلی فیلم دوست دارم.استفاده می کنند، مانند:  اما در امور کیفی از فعل دوست داشتن. خواهم و...می

اگر آنها  است.« خواهم میفیلم خیلی »اللفظی  تحت که ترجمة ya uchin khachu film :  گویندمیاین موارد 
 اند.  د دچار خطا شدهنبگویسخن چنین فارسی 

 آره به معنای تصدیق است ولی بله به معنای های فارسی. بافت جمله در ساختار و «بله»و « آره»همچنین است 
استفاده « بله؟»به معنی « آره»زبانان از  خارجیاست رود. ممکن  نیز به کار می «چه گفتی؟» تصدیق ونیز چیزی چون:

و است « چه گفتی؟»کنند که در این صورت باید از ابتدا به آنان بله را آموخت که هم به معنی تصدیق و هم به معنی 
کار دشوارتر است، اما  یانتقال منفی در ابتدا کهچرا با تمرین، انتقال داد، توان به آنها جایگاه آره و بله رارفته می رفته

  هنگامی که ناچار باشند در ابتدای کار از انتقال منفی استفاده کنند باید تمرین و تکرار بیشتری داشته باشند.
رایی( و برخی به الس وهمکاران به آزمایش هایی اشاره می کنند که برخی از آنها به شیوه ی ضمنی )= استق

شیوه ی صریح )= قیاسی(اند. آموزش ضمنی نه به نظام دستوری می اندیشد و نه به انتقال مثبت این نظام اعتقاد 
دارد، اما آموزش صریح و قیاسی نه تنها به تشریح نظام قاعده ها می اندیشد بلکه بر این باور است که قواعد زبان 

(. بنابراین انتقال مثبت را متوان در این 491: 1372ند )نک. الس و همکاران، اول و دوم باید با یکدیگر مقابله شو
مشخص گردید که تمامی گروه ها پیشرفت داشته اند، اما "نظام آموزشی سراغ گرفت. در آزمایش های یاد شده 

زش استقرایی گروه هایی که آموزش قیاسی بر آنها عرضه شده بود به طور قابل توجهی بیشتر ازگروه هایی که آمو
(. تنها در برخی مواردی که زبان آموزان دارای استعداد کمتر بودند، 492-491)همان:  "داشته اند پیشرفت کردند

نتایج آموزش ضمنی بهتر از قیاسی بوده است )همان(. اما تاکنون که با زبانآموزان خارجی در ایران برخورد نموده 
 .ایم معموال دارای استعداد خوبی بوده اند
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 نتیجه گیری
های زبان اول نوآموزان را بدانند، در غیر این صورت باید از  آموزگاران زبان دوم بهتر است که ساختار جمله

ها  الی سخن گفتن فارسی آنها دریابند که زبان آنها چه تفاوتی با زبان فارسی دارد تا بر سر آنها تأکید کنند و خطا البه
شان را سامان بخشند. نوآموزان حتی پس از آن  د و آنگاه با تکرار فراوان، رفتار زبانیرا از زبان دومشان استخراج کنن

 ای در ساختارهای فراوان تعمیم دهند. توانند این رفتار را به گونهمی
توانند ساختارهایی را در فارسی تدریس نمایند که شود که در ابتدای کار تا آنجا که میبه آموزگاران پیشنهاد می

را « بله» استفاده نکنند و« آره»ی  همبرای مثال در آغاز کار بهتر است از کل است. و قیاسی تر  تر بان آنها نزدیکبه ز
هیچگاه نادرست نیست. « بله»شوند. ضمن آنکه دچار خطای کمتری میدر این صورت  کهجایگزین آن نمایند، چرا

یابد باید از راه انتقال منفی به که ساختار دیگری برتری میهای استداللی. اما هنگامی ساختار جمله همین گونه است
با این همه، در صورت تفاوتهای ساختاری دو زبان  گانه ساختاری، رفتاری و زایشی عمل نمود.چندهای  شیوه

ه ناچاریم که از روش ضمنی وانتقال منفی با تمرین و تکرار به حل مسئله بپردازیم. بنابر این پیشنهاد می کنیم ک
آموزگاران در ابتدا طبقه بندی معقولی از ساختارهای مثبت و منفی به دست آورند وآنگاه حتی المقدور از 

 ساختارهای مثبت آغاز کنند.
 پی نوشت

1-problem-Based                                                                                      
2- pragmatic                                                                                            
3- student center                                                                    
4- active learning                                                                   
5- competence                                                                             
6- performance                                                                       
7- positive transfer                                                                 
8- Negative transfer                                                               
9- error analysis                                                                      
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