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 دهچكي
رجي هاي خانياز به يادگيري زبانالمللي ميان كشورهاي جهان، بدون ترديد امروزه با توسعه روابط بين. 

ي كه جمهوري جايازآن است.باهدف گسترش روابط فرهنگي، سياسي و اقتصادي بيش از پيش افزايش يافته
از دانشجويان كشورهاي اسالمي بسياري  ،استمذهب جمله كشورهاي اسالمي شيعه اسالمي ايران از

 ،روازهمين و كنند مي سفر زبان براي آشنايي هرچه بيشتر با مباني واصول فقه شيعه به اين كشورعرب
ي شناساي ،هدف از انجام اين پژوهش است.كرده ضرورت بيشتري پيدااهميت و يادگيري زبان فارسي 

 جيمز ست.ايادگيري زبان فارسي و بررسي آنه زماندر  زبان يمنيآموزان عربفارسي واژگاني خطاهاي
اماليي، مكانيكي، واژگاني و گروه اصلي يعني خطاهاير چها را بهتحليل خطا، خطاها  در موضوع )1998(

 انيواژگ خطاهاي كند.مي بنديسطح جوهري و متني طبقه و در دو، تقسيم )دستوري (ساختواژي و نحوي
همچنين اين خطاها براساس دو  ؛شودمعنايي تقسيم مي سي در اين پژوهش به دو نوع صوري ومورد برر

نفر از  13 )يتكاليف نوشتاري (انشاهادر پژوهش حاضر،  .اندبررسي شدهنيز زباني زباني و ميانمنشأ درون
لي الملت تقريباً هفت ماه در مركز بينساله در سطح مياني كه مد30تا  18زبان يمني آموز عربفارسيمردان 

ند، مورد ازبانان دانشگاه فردوسي مشهد مشغول فراگيري زبان فارسي بودهآموزش زبان فارسي به غيرفارسي
ج پژوهش نتاي است.ه ارائه شد آموزانبه فارسي گانژوا راهكارهايي براي بهبود آموزش و ،بررسي قرار گرفته

كه داراي منشأ  دهدمعنا رخ ميخطاها در حوزه روابط معنايي و كاربرد واژگان هم يشترب دهد كهمي نشان
 .اندزبانيدرون

ن آموزازباني، فارسيميان زباني، خطاهايدرون ، خطاهايواژگاني خطاها، خطاهاي تحليل كليدي:واژگان
 .زبانعرب

 

 مقدمه  -1 

ر زباني، به عص هايات متعدد و متنوع و گسترش ارتباطعصر حاضر به واسطه اختراعات و اكتشاف   
هايي غير از زبان مادري و آشنايي با فرهنگ ديگر رو، يادگيري زبانازهمين است.ارتباطات موسوم گشته 
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  است،مذهب ايران كشوري اسالمي و شيعه كه جااست. ازآناي برخوردار گرديده ها از جايگاه ويژهملت
ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي با سيل مشتاقان زبان فارسي و فرهنگ اسالمي و هاي اخير بهدههدر 

 زبان برايبسياري از دانشجويان كشورهاي اسالمي عرب رو هستيم.ايراني در داخل و خارج از ايران روبه
ارسي و رو، يادگيري زبان فازاين كنند وشيعه به اين كشور سفر ميعلوم و متون فقهي  مطالعه و آشنايي با

آموزان در هنگام فارسي رسد يكي از مشكالت مهمكند. به نظر ميواژگان آن ضرورت بيشتري پيدا مي
ويژه در نوشتار، كاربرد غيرطبيعي و نادرست بسياري از اقالم واژگاني است؛ به استفاده از زبان فارسي، به

واژي زبان ل مختلف و از جمله عدم تسلط به قواعد آوايي و ساختآموزان به علديگر، اين زبانعبارت 
با در يل كار گيرند. به همين دلطور صحيح بهويژه در نوشتار بهفارسي قادر نيستند بسياري از واژگان را به

هاي خواندن و آموزان از يادگيري زبان فارسي و تأكيدي كه بر مهارتنظر داشتن هدف اين گروه از زبان
 )1975( 1كوردر. كندزبانان اهميت بيشتري پيدا ميعرب واژگانيي خطاها تحليل و بررسي نوشتن دارند،

سازند يم فراهم محققان براي زبان فراگيري يا فرايند يادگيري چگونگي را از شواهدي است كه خطاها معتقد
. گيرند (صهايي بهره ميروش و راهكارها چهاز  زبان يك يادگيري در آموزانزبان كه دهندمي و نشان

ع و منظور تشخيص نوزبان در يادگيري زبان فارسي بهآموزان عربي نوشتاري فارسيخطاهابررسي. )212
 آموزان را در شناساييتواند زبانكارگيري نتايج حاصل از آن ميميزان بسامد هريك در حوزه واژگاني و به

تواند به تسهيل فرايند نوبه خود مي به گيري از آنها ياري دهد؛ اين امرز تداخل و پيشخطاهاي ناشي ا
آموزان و نيز به ارتقاي كيفيت محتواي مواد آموزش و تسريع روند يادگيري و رفع اشكاالت واژگاني زبان

 درسي كمك كند.
 ؤاالت اين پژوهش عبارتند از:س

 از چه نوعي هستند؟ سطح متوسط زبانربع آموزانيفارس واژگانيخطاهاي -الف
 است؟زباني ميان ،سطح متوسط زبانعرب آموزانيفارس واژگاني خطاهاي آيا منشأ -ب

                                                                 
١ Corder 



مشهد مقدّس – 1394اسفند           21هاي زبان در قرن سوّمين همايش ملّي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي؛ چشم انداز پژوهش  

١٠٤ 
 

ايند باشد و در طول فرناپذير در فرايند يادگيري زبان دوم مياجتناب هاييكي از جنبه از آن جايي كه خطاها
-شناختي خطاها در يك طبقهتجزيه و تحليل زباناست،  آموزه زباني و حتي پس از آن نيز همراآموززبان

كارگيري نتايج حاصل كند؛ همچنين بهبندي و تحليل خطاها را فراهم ميبندي مناسب، امكان شناسايي، دسته
 آموزان را در جهت بهبود فرايند آموزش ياري دهد. تواند مدرسان و زباناز آن مي

 پيشينه تحقيق -2
نظران زيادي را هم به لحاظ نظري و تحليل خطا، پژوهشگران و صاحب ايحث مربوط به بررسي مقابلهمبا

 1نظراني چون لياچو صاحب در اين ميان، پژوهشگران است.كردهو هم به لحاظ پژوهشي به خود جلب
آموزان، طاهاي زبان) درباره خ2009( 4) و داروس1976)، كوردر (1999( 3)، كراس2001( 2)، جيمز2005(

در اين . انددادههاي نسبتاً مفصلي انجامهاي خاص مطالعات و بررسيو همچنين خطاها در يادگيري زبان
 . ها مي پردازيماختصار به معرفي برخي از اين پژوهشبخش به

اها اين خط. ته استپرداخ واژگانيهاي كيفي و كمّي خطاهاي ) در تحقيقي به بررسي تفاوت2005لياچ (
-نوشته. فتزبان صورت گرو آلمانيزبان آموزان اسپانياييهاي انگليسي توليدشده توسط انگليسيدر نوشته

سپس  بندي گرديد؛ها شناسايي و طبقهآن واژگانيها تحليل شدند و خطاهاي هاي توليدشده توسط آزمودني
 طاهايزبان خآموزان اسپانيايينتايج بيانگر آن بود كه در نوشتار زبان ها اعمال شد.آزمون تي بر روي داده

اما نتايج هر دو گروه در انواع خطاهاي ، دهدزبان رخ ميآموزان آلمانيكمتري نسبت به زبان واژگاني
دو  در هر واژگانير خطاهاي كه انتقال واژگاني منبع مهمي د دادها نشانرو، يافتهازاين؛ مشابه بود واژگاني

 . آيدشمار ميزبان به زبان و آلمانيگروه اسپانيايي
ه دادآموزان مالزي به زبان انگليسي نوشته شده بود، نشانانشا كه توسط دانش 72) با مطالعه 2009داروس (

جامعه آماري  اين تحقيق  دستوري بوده است. ، اندكنندگان مرتكب شدهكه اكثر خطاهايي كه شركت است
تند؛ آموخدختر راهنمايي تحصيلي بوده كه زبان انگليسي را به عنوان زبان دوم مي 35پسر و  37متشكل از 

د، گاه جمالتشان آموزان داشتندليل دانش واژگاني نسبتاً ضعيفي كه دانشنتيجه ديگر اين تحقيق آن بود كه به 

                                                                 
١ Liach 
٢ James 
٣ Crass 
٤ Darus 
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منشأ خطاهاي اين تحقيق بيشتر در كاربرد نادرست قواعد زبان انگليسي درك بود. نامفهوم و گاه غيرقابل
 است.بوده 

ين آنها تركه در اين بخش به اختصار مرتبط استهاي اندكي در اين زمينه به انجام رسيده در ايران پژوهش
 بنديو طبقه آموزان) در پژوهشي به شناسايي خطاهاي نوشتاري فارسي1387داري (گله  شود.معرفي مي

ندي باو خطاهاي نوشتاري را به دو دسته ساختاري و واژگاني طبقه. ها را تعيين كردها پرداخت و بسامد آنآن
اشد بواژگان مي آموزان در حوزهتحقيق اين بود كه بيش از نيمي از خطاهاي نوشتاري فارسي كرد. نتيجه
 بود.ت زباني ها مربوط به كاربرد واژه در بافكه بيشتر آن

آموز در سطح زبانان فارسيتحليل خطاهاي نوشتاري روسي«نامه خود با عنوان )  در پايان1392اسالمي (
ايج نشان نت است.يابي خطاهاي نوشتاري بر مبناي چارچوب جيمز پرداخته بندي و علتبه طبقه» متوسط

ترتيب به خطاهاي دستوري، خطاهاي اماليي،  بهاند آموزان مرتكب شدهداد كه بيشترين خطاهايي كه زبان
هاي پژوهش بيانگر اين موضوع بود همچنين دادهو خطاهاي مكانيكي مربوط بوده است.  واژگانيخطاهاي 

 دهد. زباني رخ ميزباني بيشتر از خطاهاي ميانكه خطاهاي درون
ان در يادگيري زبان فارسي به عنوان زبانخطاهاي نحوي عرب«) در مقاله خودتحت عنوان 1393استوار (
-آموزان عربدر چارچوب رويكرد تحليل خطا به بررسي و تحليل انواع خطاهاي نحوي فارسي» زبان دوم

زباني و مبهم مورد بررسي زباني، بينابراساس سه منشأ درونخطاها  پژوهشدر اين است. پرداخته زبان 
زبان از نظر انواع خطاهاي نحوي آموزان عربنفر از فارسي 105متون نوشتاري است و در آن رگرفته قرا

قم  شهر المصطفيجامعه شمركز آموزاز  سال  26تا  22ميانگين سني آموزان با زبان است.شده بررسي 
گانه ترين درصد خطاها در كليه سطوح سهكه بيش استنتايج تحليل خطاها بيانگر اين  .نداهانتخاب شد

 »خطاهاي مربوط به حروف اضافه«بعد از آن  ؛باشدمي» خطاي نحوي مربوط به فعل« در حوزه آموزيزبان
آموزان از نظر منشأ، خطاهاي زبان در بررسي و توصيف به خود اختصاص داد.ترين درصد خطا را بيش

گيرند رتبه بعدي قرار مي در )%53/33( »بينازباني« خطاهايبودند؛  )%29/48( »زبانيدرون«اكثريت خطاها 
 .)1393استوار ابرقويي، ( )%18/18(است » مبهم«از نوع آخر كمترين درصد خطاها  و در

 ـ روش پژوهش 3
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زبانان دانشگاه فردوسي مشهد فارسي به غيرفارسيزبان مركز آموزش زبانآموز عربزبان 13در اين پژوهش 
استفاده از فرهنگ لغت و دقيقه در كالس درس، بدون  50د كه در مدت استه ششركت داشتند؛ از آنان خو

هترين ب«باشد با عنوان  كمك گرفتن از ديگري انشايي را درباره موضوعي كه متناسب با سطح آنان مي
ين طول ا. ، بنويسند»خاطره خود را از ايران بنويسيد و بگوييد چرا اين خاطره بهترين خاطره شماست.

 12آموزان و همچنين ميزان عالقه آنها به نوشتن از دو پاراگراف تا حداقل ها با توجه به سطح فارسينوشته
. ماه در مركز ذكرشده در حال يادگيري زبان فارسي بودند 7است زبان آموزان  مدتسطر، متفاوت بوده 

است كه  همگي اين افراد داراي الزم به ذكر  دادند.آموزان اين پژوهش را مردان تشكيل ميتمامي زبان
ي . انشاهابودند هاي مهندسي به ايران آمدهمدرك تحصيلي ديپلم بودند و براي ادامه تحصيل در رشته

 گيريهرهسپس با بآموزان به دفعات مكرر و حتي در چندين نوبت و با دقت مورد بررسي قرار گرفت و زبان
ند. در پايان، منشأ توليد بندي شد) طبقهژگاني (صوري و معناييوا)، خطاهاي 1998بندي جيمز (از تقسيم

مورد تجزيه و تحليل قرار  2»زبانيدرون«و خطاهاي  1»زبانيميان«خطاهاي مذكور تحت عنوان خطاهاي 
ل تواند در بررسي نتايج حاصآموز ميشود، تعداد زبانآموزان نوشته ميها توسط زبانجا كه واژه. از آنگرفت

زبان آموزان عرب. الزم به ذكر است كه در زمان انجام پژوهش، تعداد زباننقش مهمي را ايفا كند از خطاها
فارسي مشغول بودند، بسياراندك بود؛ همچنين باتوجه داراي مليت يمني  كه در شهر مشهد به يادگيري زبان 

هاي آنان طيف وسيع و نوشتهو در دستبه اين كه مدرك تحصيلي اين افراد ديپلم بوده است از اين ر
 .خوردمتنوعي از واژگان به چشم نمي

 ـ مباني نظري پژوهش4 
 ايتحليل خطا مكمل بررسي مقابله  -4-1

 شاخه. اي كاسته شد و تحليل خطا الگويي جايگزين براي آن شداز اهميت تحليل مقابله 1970در آغاز دهه 
شناسي از زبان اين شاخه؛ ) شكل گرفت1970دوم توسط كوردر و همكارانش (تحليل خطا در فراگيري زبان 

است، پيداز نام آن  طور كهتحليل خطا همان. پردازدكاربردي به مطالعه خطاها در فرايند يادگيري زبان مي
ي اشامل مجموعه و داردتمركز  آموز در توليد زبان دوم زبان بر روي خطاهايكه  استتحليل زباني  ينوع

                                                                 
١ interlingual 
٢ intralingual 
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است اين نوع تحليل، رويكردي . باشدآموزان ميها براي توصيف، شناسايي و توضيح خطاهاي زباناز روش
) تحليل خطا مطالعه دانش 1998جيمز ( بر طبق گفته است.كه هدف آن درك فرايند يادگيري زبان دوم 

د كننمي ها تالشدانند و روشي كه آنچه كه مردم نميسي آنديگر، بررعبارتاست؛ بهآموز زبان 1ناآگاهانه
اي كه تحليل مقابله دادتحليل خطا نشان). 62، ص. 1998كار ببرند (جيمز، هاي محدود خود را بهتا دانسته

 .ته شدار گرفكهاي ارزشمند آن در مطالعه انتقال زبان بهخطاها نيست، اگرچه جنبه بيني بيشترقادر به پيش
 الگو، خطاهايد، در اين ركآموز را با زبان مادري او مقايسه ميكه زبان دوم زبان ايمقابلهخالف تحليل بر

 .)2001، 2(گس و سلينكر شدزبان دوم مقايسه مي همانآموز در زبان دوم با زبان
 آموزاناهميت خطاهاي زبان -4-2

 تدريج، اهميت خطاهاشد اما بهها اجتناب ميد و بايد از آنخطاها در گذشته صورت خوشايندي نداشتن
. محققان بسياري در حوزه عنوان امري حتمي در فرايند يادگيري و آموزش زبان مورد توجه قرار گرفتبه

) با چاپ مقاله تأثيرگذارش تحت 1967كوردر ( .آموزان را بيان كردندتحليل خطا، اهميت خطاهاي زبان
شناسان كاربردي و معلمان زبان نخستين كسي بود كه در عقيده زبان 3"آموزانزبان خطاهاي اهميت"ن عنوا

فرايند يادگيري  وي اهميت خطاها را در دانستند، تغيير ايجاد كرد.ضعف يادگيري مي كه خطاها را نشانه
  آموز تغييرداد.بانزبان دوم بيان كرد و مسير بررسي فرايند يادگيري را در جهت توجه به ز

شوند؛ نخست براي معلم، كند كه خطاها از سه منظر مهم تلقي مي)  بيان مي167، ص. 1967كوردر (
و  است،آموز تا چه حد پيشرفت كردهگويد كه زبانبه او مي كه تحليلي نظامند انجام دهد، خطاهادرصورتي

وم براي محققان، چراكه در زمينه فرايند يادگيري زبان دوم و راهبردهاي د بگيرد؛دانشي بايد فرا در نتيجه چه
توان آموز، بدين جهت كه خطاها را ميسوم براي خود زبان آورد وآموز شواهدي را فراهم مييادگيري زبان

وردر نگرشي تفكر ك).  45، ص. 1994به عنوان نوعي ابزار يادگيري زبان براي آنان درنظر گرفت (كشاورز، 
ديدگاهي جديد  آيد و در نتيجه خطاها ابزاري ارزشمند در جهت ارائهبه حساب مينو در برخورد با خطاها 

  شود.براي پژوهش زبان و فرايند يادگيري درنظر گرفته مي
 خطا در برابر اشتباه  -4-3

                                                                 
١ ignorance 
٢ Gass & Selinker 
٣ The Significance of Learners' Errors 
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، 1967وي ( .) مطرح شد1971، 9671اي بود كه توسط كوردر (بحث تازه2و اشتباه1بررسي تمايز ميان خطا
 ها ضعف دانشدارد كه اشتباهات در فرايند يادگيري زبان مهم نيستند، چون آن) اظهار مي166-167صص. 

 شود وسرعت آگاه ميها بهآموز از آنشوند كه زباندهند، بلكه ناتواني در كنش محسوب ميرا نشان نمي
 دافتنها در زبان اول هم اتفاق مييزان دانشي كه دارد تصحيح نمايد؛ همچنين آنرا با همان مها نتواند آمي

و دانش را منعكس  ها اهميت دارندرسد كه خطاها همانند اشتباهات نيستند، بدين معنا كه آنو نيز به نظر مي
 شوندها ميمرتكب آندوم  آموزان زبانها را اصالح كند و تنها زبانآموز قادر نيست خود آنكنند؛ زبانمي

درواقع، يك اشتباه هم  داند؛جيمز همچنين خطا را امري غيرعمدي مي). 78-79، صص. 1998(جيمز، 
  ).154(همان، ص.  استپذير ، هم غيرعمدي و هم اصالح3انحرافي عمدي

 تقسيم بندي انواع خطاها -4-4
بسيار گوناگوني نشأت  عللزيرا از  ،استمحال  تقريباًم، برشمردن تمامي منابع ممكن خطاهاي زبان دو

 داند:كوردر منشأ خطاهاي زباني را بر سه نوع مي گيرند.مي
 آيند. زباني: به دليل تداخل زبان مادري به وجود ميبينخطاهاي  -1
 . وندشايجاد مي زآمو:  به دليل تعميم افراطي قواعد دستوري خاص به وسيله زبانزبانيخطاهاي درون -2
، ص. 1975هاست (كوردر،هاي غلط آموزشي متن و محيط يادگيري باعث ايجاد آنخطاهايي كه شيوه -3

216.(  
ايجاد  بندي نادرست را از عللكوردر تعميم نابجا، قياس نادرست، گسترش افراطي، تصحيح افراطي و مقوله

هاي هاي تحليل خطا كشف علل خطاها يكي از فراينددر بررسي ).217، ص. 1975داند (كوردر،  مي خطاها
است معتقد  )1998باشند، اما جيمز (زباني از عوامل مهم خطاها ميزباني و ميانعوامل درون. باشدتحليل مي

باط ارت راهبرد تواند دخيل باشند.هايي مانند راهبردهاي يادگيري و ارتباطي نيز ميها، علتبر اين عالوه
كه  اميهنگبه شنونده،  پياميهاي كالمي و غيركالمي براي رساندن ست از كاربرد آگاهانه مكانيسما عبارت

 .آموز نباشدهاي زباني دقيق در اختيار زباندر لحظه برقراري ارتباط، صورت
 بندي زباني خطاهاطبقه -4-5

                                                                 
١ Error 
٢ mistake 
٣intentional 
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-صاحب. بندي كنيمهاي زباني طبقهرا بر اساس ويژگياست آنها استخراج و شناسايي خطاها، الزم پس از 
جاكه ازآناند اما خطاها انواع مختلفي از خطاها را ارائه داده  بندينظران مختلف در حوزه تحليل و دسته

برحسب  بندي خطاهاباشد به تفسير اين نوع طبقهتأكيد پژوهش حاضر بر مبناي نظري چارچوب جيمز مي
 .پردازيمي ميمقوالت زبان

افتد، و شامل سطح زباني كه خطا در آن اتفاق مي )1دهد: بندي را به اين صورت شرح ميجيمز اين طبقه
شود؛ سطح دوم، سطح كه به بخش اماليي و مكانيكي تقسيم مي 1سطح اول، سطح جوهري است.سه سطح 

 تعيين مقوله )2باشد؛ اني، متني يا گفتماني ميكه اجزاي آن شامل دستوري، واژگ 3و سوم گفتماني، 2متني
دهد، كه مثالً اگر در سطح دستوري قرار گيرد، چه مقوالت دستوري واحد زباني كه خطاها در آن رخ مي

گيرند شامل اسم، فعل، صفت، قيد، حرف اضافه، شود؛ درواقع، گروهي كه خطاها در آن قرار ميرا شامل مي
بنابراين، اگر سطح خطا دستوري باشد، و  و غيره هستند؛ )ضمير يا صفت اشارهكننده (موصول، مشخص

هد، و دباشد، بايد بدانيم در چه سطحي به عنوان مثال اسم، واژه، عبارت يا جمله رخ مياسمي  شامل طبقه
شخص و غيره خطاهاي طبقه دستوري همانند زمان، شمار، وجه،  است.تحت تأثير چه سطحي از دستور 

، مقوالت روابط مفهومي (مترادف، واژگانيدر خطاهاي  افتد نيز بايد مشخص شوند.كه خطا در آن اتفاق مي
  ).105 .، ص1998توان در نظر گرفت (جيمز، ها را ميآييو باهم )متضاد و غيره

 واژگانيخطاهاي-4-6
 ند.شوصوري و معنايي تقسيم مي واژگانياين دسته به دو نوع خطاهاي  )،1998بندي جيمز (بر مبناي تقسيم

صوري انواعي مانند انتخاب نادرست صوري و ساختار نادرست وجود دارند؛ در -واژگانيدر خطاهاي 
خطاهاي  خورد.آيي به چشم ميمعنايي نيز دو نوع روابط معنايي مشابه و خطاهاي با هم-دسته واژگاني

 . زباني دارند و يا به كاربرد راهبردهاي ارتباطي مربوط باشندزباني و ميانمنشأ درون ژگانيوا
معادل واژگان را از زبان  عيناً ان،آموزكه زبان دهندرخ ميدر مواردي ي واژگاني خطاها به اعتقاد كشاورز، 

آموزان از دايره توان عدم آگاهي زبانعامل بروز چنين خطاهايي را مي .دنكنمادري به زبان دوم وارد مي
گر يكي دي .دانست هاعبارتي در عدم آگاهي از معاني گوناگون واژه و كاربرد دقيق آنواژگان زبان دوم يا به

                                                                 
١  substance 
٢  textual 
٣  discourse 
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ان است كه با زبان مادري يكسمربوط به سبك و سياق فرهنگي زبان دوم  ياز احتماالت بروز چنين خطاهاي
 ).102، ص. 1999( استاطالع از آن بي آموز نيزو زبان  نيست
خواهد آموز ميكه زبان افتداست كه اين دسته از خطاها زماني اتفاق مي) بر اين باور 1387داري (گله

هايي و قواعد واژه مورد نظر را نداند، به كمك واژه ؛ دراين صورت اگر معنايمفهومي را منتقل كند
 .اي بسازد كه مفهوم مورد نظر را به خواننده برساندكند واژه، سعي مياستآشن هاواژي كه با آنساخت

 زباني صوري ميان-واژگانيخطاهاي -4-6-1
طور كه قبالً بيان شد، خطاهايي هستند كه ناشي از تداخل زبان مادري در زبان زباني، همانخطاهاي ميان

است؛ در واقع، اي برخوردار در بروز خطا از اهميت ويژه تداخل از زبان مادري در زبان دوم است.دوم 
آموزان در هنگام كاربرد واژگان در زبان دوم، پيوسته به معنا و معادل همان واژه در زبان مادريشان  زبان
كارگرفته شده از جانب آنان با بافت و سبك زبان دوم كامالً بيگانه انديشند و از اين اصل كه واژگان بهمي
موزان آاست كه زباناست، آين اما يك احتمال كه كامالً در تقابل با چنين اصلي باشند. آگاه ميت.، نااس

م واقع هدف آنان صرفاً، تفهيكه دربرند، چراكار ميچنين خطاهايي را آگاهانه در نظام نوشتاري و گفتاري به
زباني در دو دسته خطاهاي صيف خطاهاي مياندر اين بخش، به تو گويشور زبان دوم و تفاهم با اوست.

  پردازيم. )  مي2برداري (ترجمه قرضيو گرته 1گيريقرض
 گيريخطاهاي قرض-4-6-1-1

آموز به خاطر عدم آشنايي با واژه خاصي از مجموعه واژگان زبان دوم، ناچار گيري، زباندر خطاهاي قرض
 . ري خود به زبان دوم وارد كنداي معادل را از زبان مادشود كه واژهمي

 )برداريترجمه قرضي (گرته -4-6-1-2 
الفظي ي ترجمه تحتسازد، نتيجهخود مي اي را كه در زبان دومآموز واژهقرضي، زبان در خطاهاي ترجمه 

معنايي واژه  مربوطه هم اين گونه خطاها، به دليل  )1387داري (گله به عقيده اي در زبان اول اوست.واژه
جا كه معيار سنجش درستي شود، ولي از آنبا واژه درست، معموًال اختاللي در انتقال معني ايجاد نمي

                                                                 
١ borrowing 
٢ calque 
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است، با وجود بيان مفهوم مورد نظرگوينده ها به وسيله گويشوران آن زبان هاي يك زبان، كاربرد آنصورت
 .بول نخواهد بودقهايي قابلو ايفاي نقش ارتباط ، چنين صورت

 معنايي-واژگانيخطاهاي -4-6-2
اين خطاها، . آيدوجود ميهاي معنايي واژگان بهشوند كه در نظاماين دسته از خطاها شامل خطاهايي مي

 . باشندآيي ميشامل خطا در روابط مفهومي و خطاهاي باهم
 خطاها در روابط معنايي واژگان -4-6-2-1

، انتخاب نادرست از ميان يك دسته از واژگان با روابط مفهومي مانند تضاد، ترادف و اين نوع از خطاها
ترين عامل بروز چنين خطاهايي را بايد در خود واژگان موجود در زبان درواقع، اصلي گيرد.غيره را دربرمي

ب واژگان گوناگوني كه است در انتخاآموز در اين نوع خطاها همچون موارد پيشين، ممكن زباندوم يافت. 
معناي يكسان اما كاربردي متفاوت دارند، سردرگم شود و از دورترين واژه به ذهن براي ابراز مقصود خود 

اين امر بدان علت است كه وي هنوز به آن دانش زباني الزم براي تشخيص كاربرد . استفاده كنددر زبان دوم 
 است.معناي گوناگون دست نيافتههاي همواژه

 هاي واژگانيآييخطاها در باهم -4-6-2-2
ي است هاينشيني واژگان و محدوديتباشد و شامل هممياست كه اساساً معنابنياد ي زباني اآيي پديدهباهم

ه زباني داشتزباني يا ميانتوانند علت درونخطاها مياين  ها و تركيبات وجود دارد.نشينيكه در اين هم
است، آموزان تركيباتي را كه در زبان خودشان معنادار و مجاز است زباناين معنا كه گاهي ممكن بهباشند، 

 نشيني واژگان در زبان دوم تركيباتي نادرستيعلت عدم دانش كافي از روابط هميا به وارد زبان دومشان كنند
  را توليد كنند.

 هاـ تجزيه و تحليل داده5
تقسيم بندي   .شوندآموزان توصيف و تحليل ميهاي فارسيشده در نوشتهع خطاهاي يافتدر اين بخش انوا

 داد:توان به صورت زير نشانباشد كه ميشده چارچوب كلي اين پژوهش ميمطرح
 واجي   خطاهاي 1        اماليي نوشتاري در سطح جوهر كالم          خطاهاي -الف    
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الخطي                                               رسمخطاهاي 2                                                                                  

 صوري -واژگانيخطاهاي 1     واژگانيخطاهاي 1                                                

 

 معنايي                                   -واژگانيخطاهاي 2نوشتاري در سطح متن                                   خطاهاي -ب

 خطاهاي ساختواژي 1خطاهاي دستوري   2                                               

 

 خطاهاي نحوي 2                                                                              

ها بر مبناي اين چارچوب، نگارنده صرفاً در مبحث واژگان به تعيين منشأ پس از تحليل و ارزيابي داده 
 پردازد.خطاها و بسامد هر دسته از خطاها در پيكره موردِ بررسي، مي

 

 واژگاني خطاهاي -5-1
خطاهاي «عنوان  اين نوع از خطاها تحت. گيرندكار ميآموزان واژگان نادرستي را در زبان دوم بهگاهي زبان
ر آموزان دناشي از دانش زباني اندك زبان واژگاني خطاهاي گيرند.مورد تجزيه و تحليل قرار مي» واژگاني

  است.ها در بافت زباني زبان دوم خصوص واژگان، معنا و كاربرد آن

 گيريخطاهاي قرض -5-1-1  

 دهد.آموز نشان ميزبانان فارسيجدول زير نمونه خطاهايي از اين گروه را در عرب
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 گيري از زبان عربيقرض )1جدول (

 صورت درست            نمونه خطا             شماره

ه يك مدت من هرچي متوج مروربعد  1
 .شدم

بعدگذشت يك مدت من متوجه همه چيز 
 .شدم

 .خدمت گفتم خيلي ممنونبه پيش .ميمونخدمت گفتم خيلي به پيش 2

 
شود خطاهاي مشخص شده منشأ ميان زباني دارند كه علت آن عدم ) مالحظه مي1همانطور كه در جدول (

زبان در خطاي آموز عربوان مثال فارسيبه عن آشنايي زبان آموز از مجموعه واژگان زبان فارسي است.
) به جاي كلمه (گذشت ) از معادل آن در زبان مادري خود يعني مرور جمع مرّت به معني گذشتن 1شماره (

كند. عالوه براين كلمه مرور در زبان فارسي با همكرد خود در نقش فعلي مرور كردن و رفتن، استفاده مي
ه باشد. ناگفتبي واژه (علي مرورااليام ) به معني (برگذشت روزها ) ميشود و نقش اسمي آن در عرظاهر مي

نماند دراينجا نقش فعلي آن يعني( مرور كردن) مد نظر نيست ونيز با همنشين خود (يك مدت) در جمله 
ه كار بردرا به دليل عدم توجه به تغيير معنايي جمله آنآموز بهفوق در زبان فارسي ظاهر نمي شود و فارسي

 است. 
 )برداريترجمه قرضي (گرته -5-1-2

 است.آموز درج شده زبانان فارسيدر جدول زير نمونه خطاهايي از اين گروه در عرب
 

 برداري از زبان عربي) خطاهاي گرته2جدول (
 

 صورت درست           نمونه خطا                    شماره

ي ها بعضوقتي كه من يادگار اين خاطره 1
 ها ناراحتم.ها خوشحالم و بعضي وقتوقت

آورم ها را به ياد ميوقتي من اين خاطره
ا هها خوشحالم و بعضي وقتبعضي وقت

 ناراحتم.
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روزهاي اول زندگيش مثل اين   د. بينها مياولين زندگيش را مثل اين احداث 2
 بيند. ها مياتفاق/اتفاق

 دهد.ها نظم ميپليس به ماشينو  .كندو پليس به ماشين تنظيم مي 3
اما قسمت جلد چهارم خيلي عالي بود و  4

 گسترش است.
اما قسمت جلد چهارم خيلي عالي بود و 

 حجيم /زياد است.
  

الفظي واژه در زبان عربي است. به عنوان مثال در ) نتيجه ترجمه تحت2خطا هاي مشخص شده در جدول شماره (
زبان واژه ( يادگار) را عينا معادل ترجمه (ذكر) به معني (يادآوردن )، فرض كرده عرب آموز) فارسي1خطاي شماره (

و به جاي واژه (خاطره) به معني( ياد آورد) از معادل آن استفاده كرده است. همچنين مي توان استدالل كرد كه زبان 
ه است، در نتيجه منشا اين گونه خطاها آموز پسوند (گار) را به قياس از پروردگار و كردگار به نادرستي اعمال كرد

 باشد.زباني ميميان
 معنايي-واژگاني خطاهاي -5-2
 خطاها در روابط معنايي واژگان- 5-2-1
 است.هاي زير از اين دسته خطاها آورده شده هاي پژوهش نمونهبا توجه به داده  

 
 خطاها در روابط معنايي )3جدول (

 
 صورت درست            نمونه خطا                  شماره

 و خاطره به نظر ما مهم بود. و خاطره به نظر ما بزرگ بود.  1
 در هواپيما وارد شدم. روي هواپيما ورود كردم.  2
 ام را نگه دارم توانستم خندهمن نمي توانستم از خنديدن توقف كرد.من نمي 3

 دهد.ها نظم ميماشين و پليس به .و پليس به ماشين تنظيم مي كند 4
 بعد من بهش همه ماجرا را گفتم.  اي گفتم.بعد من بهش همه قصّه 5
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١١٥ 
 

 بيند.ها مياول زندگيش مثل اين اتفاق .بيندها مياولين زندگيش مثل اين احداث 6
 .بود سرد ايران كه دانستمنمي من توانستم كه ايران سرد بود.من نمي 7

-اخالق و سختها بينيآن روز فكر كرديم ايرا 8
 است. گير 

-ها بد اخالق و سختآن روز فكر كرديم ايراني
 گيرند. 

توانيم خاطره بنويسيم چون مغزيم ما نمي 9
 شلوغه. فقط دوساعت خوابيدم

توانم خاطره بنويسم چون فكرم خسته من نمي
 است. فقط دوساعت خوابيدم

 
دسته از واژگان با روابط مفهومي مانند تضاد، ترادف  انتخاب نادرست از ميان يك)، 3خطاهاي جدول (
ترين عامل بروز چنين خطاهايي درخود واژگان موجود در زبان فارسي اصلي گيرد و چونو غيره را دربر مي

آموز واژه ) زبان3عنوان مثال درخطاي شماره ( باشد. بهزباني ميگونه خطاها، درونشود، منشا اينمي يافت
در واقع علت بروز چنين خطايي، ناشي از واژگان   كاربرده است.) را به جاي (نگه داشتن ) به(توقف كردن

ز به آموز هنوباشد و بيانگر اين است كه زبانمعنا در زبان فارسي با كاربردي متفاوت از هم ميمتعدد هم
و كاربرد  ان با معاني مشتركنادرست از واژگ به عبارتي استفاده دانش كافي در اين زمينه دست نيافته است؛

شود. در مواردي نيز خطاهاي واژگاني متفاوت ديده شده زبانان ديده ميمتفاوت در اكثر خطاهاي عرب
رغم گذراندن سطح مقدماتي و زبان سطح متوسط، عليعرب آموزاندهد كه فارسياست، اين نشان مي

اي هتأثير زبان فارسي در بافتمعنا را تحترسيدن به دانش نسبي در زبان فارسي، پيوسته واژگان هم
؛ گونه خطاها ناشي از كاربرد راهبردهاي ارتباطي استبرند. اينكار مينامناسب زباني با واژگاني نامتناسب به

 اي نزديكاي مترادف، متضاد و يا واژهداند، واژهي دقيق را نميآموز در مواردي كه واژهعبارت ديگر، زبانبه
 گرايي است. ) راهبرد تقريبي يا كل1998برد. اين راهبرد از نظر جيمز (كار ميا بهبه آن ر

 هاي واژگانيآييخطاها در باهم 5-2-2
 .است شده آورده خطاها اين از هايينمونه زير هايجدول در
 

 هاآييخطا در باهم )4جدول (
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 ستصورت در               نمونه خطا                شماره

من پيش ضريح امام رضا نشستم بعد  1
 .التماس دعا پيدا كردم

من پيش ضريح امام رضا نشستم بعد التماس 
 .دعا داشتم

 رؤيت/غيرممكن بود.مثل رؤيا غيرقابل مثل رؤيا ناممكن بود. 2
 وقتي در يمن بودم از دوستانم سؤال كردم.وقتي در يمن بودم به دوستانم سؤال دادم. 3

 كه من بسيار استرس داشتم.و به علت اين كه من بسيار استرس بودم.علت اينو به  4

 معلم از اين موضوع اطالع داشت. معلم به اين موضوع اطالع بود. 5
 و همه شهر پر از زائر بود. و همه شهر پر از زايران بود. 6
 ما با او عربي صحبت كرديم.   ما بهش صحبت عربي گفتيم. 7

 
 آن روز خيلي سخت گذشت. يلي سخت بود.آن روز خ 8

 

) و هم خطاهاي غيرفعلي 8و1،3،4شود كه هم خطاهاي فعلي (خطاهاي شماره)، مشاهده مي4در جدول(
آيي واژگان وجود دارند. از آن جايي كه در زبان عربي فعل مركب وجود هم) در با 6و2،7(خطاهاي شماره 

آموز وجود دارد. از اين زبانان فارسيهاي عربدر دست نوشتهندارد اين قسمت از خطاها به مقدار وافر 
رو، مدرس بايد در طي گيرند. ازاينآيي فعلي قرار ميرو اكثر خطاها در اين گروه در حوزه خطاهاي باهم

از گيرند.كار بگونه كاربردها آگاه نمايد تا با دقت بيشتري واژگان را بهآموزان را از اينآموزش واژگان، فارسي
شوند، كاربرد نادرست همكرد (عنصر فعلي) در آيي فعلي تلقي ميديگر نمونه خطاهايي كه خطاهاي باهم

 يادگيري پيشرفته مراحل در و متوسط سطح واژگان، در يادگيري از رو، بخش بزرگيازاين بروز خطا ست.

هميت در پژوهش حاضر اين نكته حائز ايابد.  اختصاص هاآييباهم حوزه به فارسي بايدآموزش زبان و
بندي كرد، توان در چند گروه از تقسيمات مطرح شده، دستهاي يك خطا را مياست كه گاهي در جمله

 زباني دارند كه با توجه بهزباني و هم منشأ درونعبارتي بعضي از خطاها در جمالت فوق هم منشأ برونبه
توان تجزيه و تحليل نمود و به سمت و سويي، ها را مينآموزان آهاي بافتي واژگان در انشاهاي زبانتفاوت
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تر به نظر برسد. الزم به ذكر است مواردي از سوق داد كه احتمال خطا  درچارچوب  مورد بحث پررنگ
گيرند كه به علت در سازي نيز جاي ميواژي،  زيرمقوله خطاهاي  اسمخطاها در دسته خطاهاي ساخت

 شود.به آن پرداخته نميبرنگرفتن با موضوع  پژوهش 

 هاي آن بسامد وقوع  خطاهاي واژگاني و زيرمجموعه-5-3

مورد » معنايي«و خطاهاي » صوري«مورد خطا در حوزه واژگاني در دو گروه: خطاهاي  35در اين پژوهش 
 است.بررسي و تجزيه و تحليل واقع شده

 واژگاني بسامد وقوع منشأ خطاهاي )5جدول (

 بسامد خطاها تعداد خطا واژگاني نوع خطاهاي

 %17 6 صوري
 %83 29 معنايي
 %100 35 مجموع

 
 گيري)برداري و قرضآيي، گرتهدرصد وقوع هريك از خطاهاي واژگاني (روابط معنايي، باهم 1نمودار 
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١١٨ 
 

مربوط  ا،  به ترتيب بسامد وقوع بيشترين خطا متعلق به روابط معنايي و كمترين درصد خط1برطبق نمودار 
ر واژگاني، بيشت زبان در حوزهآموزان عربدهد كه فارسيباشد. نتايج نشان ميگيري، ميبه خطاهاي قرض

توجهي از خطاهاي اين گروه را به خود اختصاص باشند كه درصد قابلدر بخش معنايي دچار مشكل مي
خوردار زباني برتري در مقايسه با ميانگونه خطاها از تأثير بيشزباني در اينداده است. همچنين عامل درون

 بوده است.
 

 
 

 زبانيزباني و برونمقايسه ميزان وقوع هريك از خطاهاي درون 2نمودار
زبانان، در پژوهش شده در بخش مقدمه، خطاهاي عرب، برخالف سؤال مطرح2هاي نموداربراساس يافته   

اهاي شد، بسامد منشأ خطبيني ميطور كه پيشالبته همانزباني دارند؛ زباني و هم برونحاضر، هم منشأ درون
كمتر  زبانيهاي قرضي ِعربي در فارسي، در مقايسه با  خطاهاي درونزباني  به جهت كاربرد فراوان واژهميان

فارسي و مشكالت آن براي فارسي آموزان بيشتر از دهد كه در اين نوع خطاها تأثير زبان است و نشان مي
 في از زبان مادريشان (زبان عربي) بوده است.انتقال من

 
 گيريـ بحث و نتيجه 6

ي روابط معناي ي بررسي خطاهاي واژگاني، درحوزهآموز، در زمينهزبانان فارسيدهد كه عربنتايج نشان مي
آموزش ي، آموزامروزه در زبان ت.زباني اسها درونشوند كه منشأ آنهاي واژگاني، دچارخطا ميآييوباهم
هاي رو بايد در برنامهشود، از اينهاي زباني مطرح ميعنوان مهارت زباني در كنار ساير مهارتواژه به

ميان زبانی
١٧%

درون زبانی
٨٣%

ميان زبانی درون زبانی
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١١٩ 
 

 انتقال براي زباني واحدهاي ترينمهم مقصد زبان جايي كه واژگانازآن. تري بدان كردي توجه بيشآموززبان
شود؛ همچنين گستردگي دامنه بان محسوب ميهستند، بنابراين دانش واژگاني بخش مهمي از ز مفاهيم

آموزي او مانند صحبت كردن، درك شنيداري، خواندن و هاي زبان، بر تمامي مهارتآموزواژگاني زبان
 انانزبعرب توسط واژگان حوزه در رو تسلط بر مهارت نوشتن باالخصازهمين گذارد؛نوشتن تأثير مي

زبان آموزان عربواژگاني فارسي جستار حاضر به بررسي انواع خطاهاي در. كندپيدا مي تريبيش ضرورت
. اين پژوهش نشان داد كه از طريق تحليل خطا با مليت يمني در يادگيري و كاربرد زبان فارسي پرداختيم

 همانطور كه در بخش ان را در زمينه واژگان مشخص نمود؛آموزهاي مشكالت بالقوه زبانتوان حوزهمي
 انواع  خطاهايو نيز  استخراج شدها خطاي واژگاني از اين نوشته 35ها مشاهده شد، به طور كلي تحليل داده

خص ، مشزبانيو ميان زبانيواژگاني مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نوع آن از نظر منشأ خطاهاي درون
 شد. 
شده در حوزه شناساييكه از مجموع خطاهاي  دادنشان زبانيتحقيق در زمينه خطاهاي درون هاييافته

ترين بسامد و سپس خطا بيش  %51معنايي در حوزه روابط معنايي واژگان  با، خطاهاي زبانيخطاهاي درون
زباني مياناند. همچنين در حوزه خطاهاي خطا را به خود اختصاص  داده %31هاي واژگانيآييباهم خطاهاي
كمترين بسامد  %7/5گيري با و در نهايت خطاي قرض %11 )ترجمه قرضي (گرته برداريد خطاي ، بسام

نيز و  ها در زبان عربيبا توجه به اين تحليل و همچنين پيشينه تمام آزمودني است.داشته  را در بين خطاها
 اكاهش خطاه خصوصاً در متون مذهبيهاي قرضي عربي در زبان فارسي مبا توجه به كاربرد فراوان واژه

زش بنابراين آمو. رسدبرداري تا حدودي طبيعي به نظر ميصوري هم در بخش ترجمه و هم در قسمت گرته
است دي زبانان از موارغير فارسياستاي آموزش زبان فارسي بهصحيح در كنار ارائه منابع مفيد و بهينه در ر

حيح آموزان و كاربرد صواژگان ِفارسي ي پيشرفت دامنهطوركلي، در زمينهبه. دكه بايد مورد توجه قرار گير
-توان از راهبردهايي در آموزش و يادگيري واژگان فارسي براي فارسيفارسيف ميها در بافت زبانيِ زبانآن

 ينستن ترجمهكند، داجديد يدر زبان دوم برخورد مي آموز به واژهآموزان بهره جست. ازجمله، وقتي زبان
ي مؤثر براي يادگيري واژه جديد باشد.  براي تواند يكي از شيوهاآموز، ميجديد به زبان اولِ زبان واژه

هاي انتزاعي را به كمك تصوير آموزش داد كه البته در انتخاب توان واژهحصول  نتيجه بهتر در آموزش، مي
 شده، مجموعهاست  بر اساس خطاهاي شناساييين، الزم براعالوه گردد.تصوير مناسب دقت الزم مبذول 
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١٢٠ 
 

ها تهيه شود و همچنين در اين زمينه )هاي كوتاه (نوشتاري،  خواندن و حتي شنيداريمنسجمي از آزمون
در خطاهاي مربوط به مقوله واژگان   .وگو طراحي شوندكردن و گفتهايي براي مهارت صحبتتكليف

مالي خطاها، احت منشأ ازآگاهي باشد. استفاده از فرهنگ لغت ميآموزان به ويق زبانيك پيشنهاد كاربردي تش
زبان خارجي كمك كند تا  مدرساناند به وتزباني زبان دوم مي هايويژگيهاي تحليل خطاها و روش

 بروزو راهكارهايي را براي پيشگيري از  انجام دهند اصالحاتي را در شيوه تدريس و مواد آموزشي خود
 هاياناييتو مورد در را بينشي تواندمي پژوهش اين نتايج .كار گيرندحداقل رساندن ميزان آنها بهخطاها و به

 دهد. ارائه مدرسان به  آنها واژگاني مشكالت اصالح و جبران براي را هاييروش همچنين و آموزانفارسي
 

  قدرداني
دانشگاه  يشناسگروه زبان ياراستادياسي، محمود الآقاي دكترشائبه جنابنگارش مقاله حاضر با حمايت بي

و نيز  هاي ارزشمند ايشانصورت گرفت. بدين وسيله نگارنده به خاطر پشتيباني و مشاوره مشهد يفردوس
دارد  نمايد. جاي آنگزاري ميازسركارخانم دكترعطيه كاميابي گل استاديار دانشگاه فردوسي مشهد سپاس

اري صميمانه جناب آقاي دكتر احسان قبول استاديارگروه ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد كه از همك
آموزان و رئيس مركز آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان دانشگاه فردوسي مشهد ،جهت ارتباط با زبان

 هاي پژوهش حاضر، قدرداني گردد.آوري دادهمركز و جمع
 
 منابع 

بررسي خطاهاي نحوي عرب زبانان دريادگيري زبا ن فارسي به عنوان زبان ) . 1393ع. ( استوار ابرقويي.
 نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان.پايان خارجي
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