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میدهند عوامل سنا تی ،بينازبانی و درونزبانی بطر انتقطال زبطانی تط مير مطینتنطد

روشِ انجام پژوهش ،يفی بود و داد هطای پطژوهش بطا مصطابهه و مهطت گفتطار
دانشآموزها و بر پایة انشاء یا تکليفهای نوسطتاری آنهطا گطردآوری سطد انطد

تجزیه و تحليل داد های پژوهش ،نمایانگر گونههطا و فراوانطیِ انتقطالهطای زبطانی

برسا تة زبانآموزان بود است ه مشتمل بر انتقال عناصر مربوط بطه نظطام ط ،

انتقال عناصطر وایطی ،انتقطال مسطتقيم عناصطر واگگطانی– معنطایی ،انتقطال عناصطر

صرفی -نحوی و انتقال مفتطومی -سطنا تی بودنطد در انتقطال ایطن عناصطر ،زبطان
آموزان از راههردهای تریمة قرضطی،آميزش قرضطی ،قيطاسهطای اسطتها  ،تعمطيم

بيش از انداز و ساد سازی بتر برد اند در این مقاله ،نشان داد سطد اسطت طه
انتقالهای زبانی ه فراوانی باالتری داستند ،دربرگيرنطدة تریمطة قرضطی بودنطد

همچنين ،بر پایة یافتههای پژوهش ،به موازات تسل هر چه بيشطتر زبطانآمطوز بطر

زبان مقصد ،از ميزان انتقالهای زبانی استه سد است

واژههاي كليدي :انتقال زبانی ،تعميم لی ،ساد سازی ،تریمه قرضی ،لکی

 .1مقدمه
نظریة انتقال زبانی ،اهميت ویژ ای در زبانسناسطی طاربردی دارد ،چطرا طه درك ماهيطت انتقطال

زبانی در فرایند یادگيری زبان دوم بسيار ت ميرگذار است بطر ایطن مهنطا ،انجطام پطژوهش باضطر ،از
دیدگا زبانسناسی و در پيوند با آموزش زبان فارسی به غير فارسیزبطانهطا اهميطت بسطياری دارد

«انتقال» مشتمل بر ت ميرگذاری ناسی از سهاهتها و تفاوتهای بطين زبطان مقصطد و هرگونطه زبطانی

است ه پيشتر آمو ته سد است اليس ( )Ellis, 2008تعریفی طاربردی از «انتقطال زبطانی» ارائطه

میدهد ه در برگيرندة انتقال دو طرفه است« :انتقال زبانی به هر نوع دادة زبانآموز اسار می نطد
ه در آن نشان داد سود ه یك همهستگی متم بين بر ی ویژگیهطای زبطان مقصطد و هطر زبطان

دیگری ه از پيش آمو ته سد ویود دارد » ()Ellis, 2008, p. 351

در ابتدا ،نگرشهای منفی نسهت بطه انتقطال زبطانی ویطود داسطت پدیطدة انتقطال زبطانی ،اغلط

نشاندهندة آسفتگی ،تنگنظری ،نهود سفافيت ذهنی و درست نياندیشيدن بود

اسطت (2008, p. 2

 )Jarvis & Pavlenko,این نگرشها ،در دهههای  1940و 1950به چالش شطيد سطدند (

Fries,

 )1945; Weinreich,1953; Lado,1957و بحث انتقال زبانی مهنای علمطی یافطت ایطن فراینطد ،بطه
عنوان یك ویژگی ایتنابناپذیرِ یادگيری و اربرد زبان نگریسته سد و شف آن به عنطوان یطك
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پدیدة زبانی ،زبانی-روانشنا تی و زبانی– ایتماعی تویيطه علمطی پيطدا طرد از دهطة 1950بر طی

دیگر از پژوهشگران بهصورت گسترد به بررسی پدیدة انتقال زبانی پردا

تند ( ;Kellerman,1989

 )Gass & Selinker, 1983; Odlin, 1989به باور اودلطين ( )Odlin, 1989, p. 27انتقطال و تط مير

بينازبانی 1نمایانگر نوعی بر ت ،بهسيوة سا تگی است انتقال زبانی ،بر تمام زیرنظامهای زبانی از

یملططه اربردسناسططی ،معططانی و بيططان ،معناسناسططی ،نحططو ،صططر  ،وا سناسططی و آواسناسططی ت ط مير

میگذارد پژوهش در مورد انتقال ،بيشتر ماهيت ا تشافی داسته و پژوهشگران تمایل داستهاند یك
رویکرد بههمپيوسته یا زنجير ای 2را دنهال نند در دورة یدید ،انتقال زبانی بر پایة سه ویژگی ،از

آمار پيشين متمایز میسود این ویژگیها از این قرارند )1( :انتقال دیگر پدید ای نيسطت طه بطرای
ت یيد یا ت یيد نکردن آن معيار اصولی ویود نداسته باسد ( )2به تدا ل زبانی بر ال

گذسته ،بطه

عنوان یك متغير پسزمينه ،ميانجی یا مدا لهای نگریسته نمیسطود ( )3در دورة یدیطد ،پطژوهشِ
انتقال زبانی یا ت مير بينازبانی انتقال ،یك ایدة مهتم نيست ه دربرگيرندة روسی نظری نهاسد

پژوهشهایی ه در دا لِ ایران به انتقطال زبطانی در زبطان لکطی پردا تطه باسطند ،بسطيار انطدك

هستند به طور لی ،پژوهشگران اند ی به بررسی انتقطال زبطانی و فرهنگطی و بطهویطژ بطه بررسطی

حاهای زبانی و انتقال زبانی در زبان لکی پردا تهاند در ادامه ،به آماری در این زمينه اسار می-

سود دوستیزاد ( )Doustizade, 2008در مقاله ود ،به بررسی اهميت انتقال فرهنگ در س

متارتهای زبانی پردا تهاست به باور وی ،بطر اسطاس نظریطههطای ارتهطاط بينطافرهنگطی ،سط

متارتهای زبانی به روشهای یدید آموزش زبانهای اریی وابسته است بر پایة این نگطرش،
استفاد از فرهنگ مقصد ،نه تنتا ابزاری برای یادگيری زبان است ،بلکه اصل آموزش ،بر پایطة
انتقال اطالعات فرهنگی بنا میسود از دیدگا وی ،س

فرهنگها پدیدار سد و سه

متارت زبانی فق در پرتوی سنا ت

میسود زبانآموز در ارتهاط مسطتقيم بطا سطخنگویان زبطان مقصطد،

نش و وا نش مناسهی داسته باسد ميردهقان ( )Mirdehghan, 2011مینویسد در یادگيری زبان

اریی ،زبانآموزان ،با استفاد از دانش زبان اول ود ،قواعد موقتی ایجاد می نند این فرایند،

زمانی رخ میدهد ه قاعد سازی به یادگيری زبانآموزان مك ند و یا اینکه زبانآموزان بطه

اندازة افی به زبان اریی مسل سد باسند تا بتوانند فرایند انتقال را به انجام رسانند بطر ایطن

مهنا ،بزرگساالن نمیتوانند زبان اریی را همانند زبان اول 3ود ،بياموزند آنها اغل

زبان اریی را بر پایة انواع معانی ه پيشتر در زبان اول آمو تهاند ،فرا میگيرند

بخشی از

1

crosslinguistic influence
concatenative
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2
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علطویمقطدم و يرآبطادی ( )Alavi Moghadam & KheirAbadi, 2012بيطان طرد انطد طه

باسوادی در ساد ترین تعریف ود ،بهمعنای س

متارتهای واندن و نوستن به زبان رسطمی

است بر این مهنا ،بيشتر دانشآموزان برای تسل بر دو متارت یادسطد تطالش مطی ننطد بطا ایطن
ویود ،آموزش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ،برای دانشآموزان ایرانیِ سا ن در منحقههای

غيرفارسیزبان ،نسهت به نوابی فارسیزبان محدودیتهایی دارد .در فرایند زبطانآمطوزی ،بطروز

حا پدید ای ایتنابناپذیر است بر این مهنا ،تحليل حا ،راهطی اسطت بطرای سناسطایی نيازهطای

آموزسی برای بتهود يفيت مواد آموزسی و سيو های آموزش منظطور از تحليطل حطا ،محابقطة

یملههای توليدسد در گفتار یا نوستار زبطانآمطوزان بطا یملطههطای گویشطوران بطومی ،از ینهطة

سازگاری یا ناسازگاری با قواعد زبان مورد بررسی است

ستاری ( )Sattari, 2012حاهای دسطتوری در انشطاء و آزمطونهطای نوسطتاری دانطشآمطوزان

ایرانی انگليسیآموز را در سح مهتدی بررسی رد است وی به این نتيجه دسطت یافتطهاسطت طه

زبانآموزان از آنچه در دسترس دارند ،استفاد می نند تا ارتهاط بر قطرار ننطد راههردهطایی طه

آنها به ار میبرند ،ینهههایی از فرایند یادگيری و نظام زبانی زبانآموز یا زبان ميانی او را آسکار

می نند او نشان داد است ه منشاء بسياری از حاهای زبطانی در سطح ابتطدایی بطه زبطان مطادری
مربوط اسطت سطتاری ( )Sattari, 2012در مقالطة دیگطری بطه تجزیطه و تحليطل حاهطای واگگطانی

دانشآموزان لك زبان دبستانی در یادگيری زبان فارسی پردا تهاسطت وی در پطژوهش طود ،بطه
بررسی برونداد یا پيکرة پار گفتارهای زبانآموزان پردا ته و نشان داد است ه زبطانِ آموزنطدگان

زبان دوم نظاممند است همچنين پژوهش او نشان داد ه حاها اسطتها هطای اتفطاقی نيسطتند ،بلکطه

نشاندهندة رفتاری قاعد مند هستند در این سح  ،پربسامدترین حاهطا مربطوط بطه انتقطال از زبطان
مادری به زبان مقصد هستند عالو بر این ،عوامل دیگری نيز بر توليد صورتهای زبانی انحرافطی
و حاها ت ميرگذارند ،از یمله عوامطل ایتمطاعی-زبطانی و ینهطههطای معرفطتسطنا تی 1بخشطی از

سنا ت انسطان در امطر تجربطة او از محطي ایجطاد مطیسطود منشطاء بر طی از حاهطای زبطانی ایطن

دانشآموزان ،مربوط به سنا ت آنها از یتان پيرامونشان بود است زبانآموز با تویه به سطنا تی
ه از محي

ودش دارد ،اسمهایی را برای اسار به یك بيوان یا سیء مورد نظر لق طرد طه

در امر تجربه و تصویرسازیهای ذهنی ایجاد سد اند بنابراین ،محيحی را ه سخص در آن زندگی

می ند و سنا ت او از یتان اطرافش بر یادگيری او ت مير زیادی میگذارد زر طوب و همکطاران

( )Zarkoub et al., 2013حاهای زبانآموزان در تریمه « ه» به عربی را بررسی رد انطد آنهطا
بر این باورند ه بروز حا در روند یادگيری زبان دوم طهيعی و ایتنابناپذیر است با این ویطود،
epistemologic

1
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نکته متم آن است ه این حاها باید بررسی و اصالح سوند تا رویدادن آنها در یادگيری زبطان

به مترین ميزان رساند سود به باور آنها ،تحليل حطا در آمطوزش زبطان منجطر بطه آسطان سطدنِ
یادگيری زبان اریی و افزایش سح آموزش میسود همچنين تحليل حاها سطه

بسياری از حاها ،هنگام برگرداندن بر ی سا تارها به زبان دوم اهش یابند

مطیسطود تطا

 .1 .1بيان مسئله
موضوع این پژوهش «تحليل انتقال زبطانی دانطش آمطوزان لطك زبطان در یطادگيری و طاربرد زبطان

فارسی» است این موضطوع در برگيرنطدة یامعطة مطورد محالعطه (گویشطوران لطك زبطان) ،متغيرهطا،
توصيف سرای مویود یا تحليل توصيفی داد ها است متغيرهای پژوهش باضر ،مشتمل بر انتقطال

زبانی ،تحليل انتقال ،زبان لکی به عنوان زبان اول و زبان فارسطی بطه عنطوان زبطان دوم ،یطادگيری و

اربرد زبان فارسی هستند در این مقاله ،به دنهال بررسی عوامل و گونههای مختلف انتقال زبانی از

زبان اول به زبان دوم و برعکس هستيم نگارندگان با مشاهدة اربرد زبان فارسطی بطه وسطيلة افطراد

گوناگون -از یمله افراد تحصيل رد و عطادیِ -لطك زبطان و مشطاهدة حاهطای زبطانی آنهطا در

موقعيتهای مختلف بر آن سدند تا به بررسی این موضوع بپردازند

 .2 .1پرسشها و فرضيههاي پژوهش
این پژوهش در پی پاسخگویی به پرسشهایی است نخسطت اینکطه« ،چطه رابحطهای بطين الگوهطای
فکری و انتقال زبانی ویود دارد؟» دوم آنکه « ،آیا انتقال زبانی در بوز هطای آوایطی و دسطتوری

بيشتر از بوز های ایتماعی و اربرد سنا تی است؟» و در نتایت« ،چطه رابحطهای ميطان تسطل بطر

زبان دوم و انتقال زبانی از زبان اول به زبان دوم ویود دارد؟» بر این مهنا فرضطيههطای پطژوهش ،از

این قرارند :نخست« ،الگوهای فکری و یتانبينیها از زبان اول به زبان دوم انتقال پيطدا مطی ننطد »

دوم« ،انتقال زبانی در بوز های آوایی و دستوری بيشتراز بطوز هطای ایتمطاعی و اربردسطنا تی

است » سوم « ،با افزایش تسل بر زبان دوم از ميزان انتقال زبطانی از زبطان اول بطه زبطان دوم اسطته

میسود »

 .3 .1هدفهاي پژوهش
هد اصلی پژوهش باضر ،بررسی نقش زبان ميانی یا زبانِ زبان آموزان لك زبان در یطادگيری
1

2

و اربرد زبانِ فارسی است در این راستا ،برآنيم تا دریابيم ه این زبان آموزان هنگطام لطق زبطان
interlanguage
Learner's language

1
2
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ميانی ود ،چه عناصری را از زبان ود به زبان مقصد انتقال میدهند زبان ميانی به مرابطل ميطانی

مابين زبان مادری و زبان مقصد اسار می ند زبانِ زبانآموز ،زبان سفاهی یا نوستاری است ه بطه
وسيلة زبانآموزان توليد میسود نقش زبان ميانی ارائة داد های الزم برای محالعطة یطادگيری زبطان
دوم است هد

این مقاله ،توصيف و تهيين توانش زبطانی زبطانآمطوزان و چگطونگی رسطد آن در

طول زمان است زیرا توانش را فق با بررسی نوعی نش میتوان آزمود

 .2مبانی نظري پژوهش
فرایندهای بررسی زبانِ زبان آموز و ت مير زبان مادری برآن ،بر پایة دیدگا هطای نظطری یدیطدتری
پی گرفته میسوند بسياری از پژوهشگران براین باورند ه ت مير زبانی یكسطویه و فقط از یانط

زبان مادری نيست ،بلکه میتواند از طر

زبان مقصد نيز باسد در رویکطردهطای یدیطد بطه انتقطال

زبانی از واگة پوسشی ت مير بينازبانی استفاد میسود در این بخش ،گونههای مختلف انتقال زبطانی

از دیدگا های نظری یدید معرفی میسوند

 .1 .2انواع انتقال زبانی
روانسناسی رفتارگرا نشان داد است ه اصل انتقال بر یادگيری ت ميرگذار است انتقال مشطتمل بطر
دو گونه یادگيری است و سه

میسود یادگيری گونة نخست بر گونة دوم ت مير گذارد این تط مير

ود بر دو گونة مثهت و منفی است

 .1 .1 .2انتقال مثبت و منفی
انتقال مثهت زمانی رخ میدهد ه یادگيری اول مشابه یادگيری دوم اسطت در ایطن بالطت ،فراینطد
تستيل صورت میگيرد به این معنا ه زبانآموز در یادگيری زبطان دوم بطا هطيش دسطواری موایطه
نخواهد سد زیرا آنچه را ه او در موقعيت زبان اول یادگرفته است ،به طور مثهت به موقعيت زبان

دوم انتقال یافتهاست انتقال منفی ،مشکلساز است و منجر به تدا ل میسود این نوع انتقال زمطانی

رخ میدهد ه یادگيری اول با یادگيری دوم تفاوت داسته باسد و این تفاوت مانع یادگيری سطود
بنابراین برای غلهه بر تدا ل زبانی ،زمان بيشطتر و طنشهطای اضطافی مطورد نيطاز اسطت از دیطدگا

هادسن ( )Hudson, 2000, p. 196دانش پيشين بر ا تساب دانش بعطدی تط مير مطیگطذارد انتقطال

میتواند مثهت یا منفی باسد انتقال منفی زمانی است ه مقولههای زبان دوم یا اریی بسيار سطهيه

مقولههای زبان اول هستند از دیدگا او مقولههای زبان اول و زبان دوم به سه روش با هطم تفطاوت
دارند:
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الف) مقولههای زبان اول ممکن است در زبان دوم ویود نداسته باسند این مقولطههطا مشطکلی

برای یادگيری زبان دوم ایجاد نمی نند

ب) مقوله های زبان دوم ممکن است نو باسطند ،یعنطی در زبطان اول ویطود نداسطته باسطند ایطن

مقولهها مشکالتی را برای یادگيری ایجاد می نند

) مقولههای زبان اول ممکن است در زبان دوم دوبار تعهير سوند این مقولهها بر ی اوقطات

مشابه و در بر ی موارد متفاوت هستند و ممکن است مشکالت هميشگی انتقال را بویطود آورنطد

مقولههای دوبار تعهيرسد باعث انتقال منفی یا تدا ل میسوند

 .2 .1 .2انتقال دوسويه
پاولنکو و یارویس ( ،)Pavlenko & Jarvis, 2002نخستين افرادی بودنطد طه انتقطال دو طرفطه را

معرفی ردند در توليد سفاهی و نوستاری یك اربر زبان دوم ،ت مير بينازبطانی مطیتوانطد بطه ططور
همزمان در دو یتت عمل ند ،یعنی از ز بان اول به زبان دوم و برعکس دوطرفطه بطودن بطه تهطادل

دوطرفة ميانِ دو نظام زبانی یادگيرندة زبان دوم اسار می ند .انتقال دوطرفه از چتطارچوب چنطد-
توانشی 1بتر میبرد ،یعنی یك گویند -سنوندة اص بطا یطك نظطام زبطانی طاص در درون ایطن

چتارچوب میتوان ت مير بينازبانی دوطرفه را بطه عنطوان یطك فراینطد پيچيطد مطورد بحطث قطرار داد
(همان)192 ،

 .3 .1 .2انتقال مفهومی
امينز ( )Cummins, 2005پس از معرفی فرضية وابستگی متقابل با تویه به موقعيطت ایتمطاعی-
2

زبانی ،پنج نوع انتقال را ممکن میداند این پنج نوع انتقال مشتمل بر ( )1انتقال عناصر مفتومی ()2

انتقال راههردهای فراسنا تی و فرازبانی ( )3انتقال ینهههای اربردی زبان ( )4انتقال عناصر اص

زبانی ( )5انتقال آگاهی وایی هستند انتقال مفتومی از این قرار است ه بر ی ت ميرگطذاریهطای

بينازبانی اصی ه در اربرد زبان فرد محقق میسوند از دانش مفتومی و الگوهای فکطری او بطه
عنوان گویشور زبان دیگر ،نشط ت مطیگيرنطد بطه بطاور طامينز ( )Cummins, 2005انتقطال مفتطوم

مربططوط بططه فترسططت مفتططومی فططرد اسططت (همططان )52 ،انتقططال ،مفتططومسططازی ناسططی از الگوهططای

مفتوم سازی است انتقطال مفتطوم ناسطی از ماهيطت فترسطت مفتطومی ذ يطر سطد فطرد اسطت ،در

بالی ه انتقال مفتوم سازی طی پردازش دانش رخ میدهد برای روسطن سطا تن تفطاوت ایطن دو
multicompetence
interdependence hypothesis

1
2
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گونه انتقال ،امينز ( )Cummins, 2005آسپز انههای امریکا و فنالند را با هم مقایسه مطی نطد از

دیدگا وی ،تفاوت در پخت غذا در این دو مکان به تفاوت در فترست مواد الزم برای غذا مربوط
است در آسپز انه امریکاییها ،روغن سيرینیپزی مشاهد میسود ،اما در آسپز انة فنالنطدیهطا،

رة گياهی برای پختن غذا استفاد میسود انتقال مفتومی به دليل تفاوت در فترستهای مفتومی
اربران زبان دوم و یا تفاوت در چگونگی پردازش دانش مفتومی رخ میدهد (همان)53 ،

 .2 .2عوامل انتقال
پژوهشگران مختلف عوامل گوناگونی را در پيوند با انتقال زبانی ارائه می نند پژوهشگرانی ماننطد
وردر ( )Corder, 1983برآنند تا انتقال زبانی را امالً از دیطدگا ارتهطاط توضطي دهنطد از ایطن

دیدگا  ،انتقال یا یك پدید نشی است یا به عنوان یك محصول نش تکراری آمو ته میسود

رینگهوم ( )Ringbom, 1992نيز ادعا رد ه یك رابحه بين انتقطال در ارتهطاط و یطادگيری ویطود
دارد انتقال میتواند در نتيجة تفاوتها و سهاهتهای بين دو زبان رخدهد ميجر و يم

( & Major

 )Kim, 1996نشان دادند ه برای انگليسیآموزان ر ای ،یطادگيری صطداهای متفطاوت ماننطد/z/

رابتتر بود تا صدای مشابهای مانند  /ʤ/بر ی نيز بر این باورند ه انتقال همطرا بطا عامطلهطای

دیگری عمل می ند عوامل ایتماعی -زبانی ،نشانداری ،پطيشنمطونگی ،فاصطله زبطانی و عوامطل
رسد زبانی بر انتقال ت مير میگذارند

یانسن و یانسن ( )Johnson & Johnson, 1999, p. 355به نقل از گس و سطلينکر ( & Gass

 )Selinker, 1993مینویسن د ه یادگيری زبان دوم تحت ت مير دو فرایند وابسته بطه هطم اسطت)1( :

تشکيل مجموعهای از دانش توس زبان آموزان ه در آن فرضيههایی را آزمایش می نند طه بطر

اساس داد های مویود زبان دوم سکل گرفتهاند ( )2استفادة زبانآموز از دانطش زبطان اول و سطایر

زبان هایی ه برای او سنا ته سد هستند گویشوران زبان ميانی در عملِ ارتهاط ،در توليد و درك
زبان دوم و نيز یادگيری زبان دوم به انتقال روی میآورند

انتقالپذیری 1در تمام سح های وایی ،صرفی ،نحوی و معنایی رخ میدهد این پدید بطه سطه

عامل اصلی بستگی دارد:

الف معيار زبانی :یك ت مير متم بر انتقالپذیری صورتهای دستوری مربوط به ویژگیهای یتانی
بودن و رد سناسی زبانی است اگر صورت زبانی نشاندار باسطد ابتمطال بيشطتری ویطود دارد طه

منتقل سود

transferability

1
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ب معيار روانشنا تی -زبانی :اگر زبانآموزان ،زبان اول و دوم را نزدیك به هطم تشطخيص دهنطد،
ابتمال بيشتری ویود دارد ه عناصر زبان اول را به زبان دوم انتقال دهند ()Ringbom,1987

پ معيارهای ایتماعی -روانشطنا تی :بسطياری از ایطن عوامطل مسطئول انتقطال هسطتند همگرایطی و
واگرایی 1ه در نظریة سازگاری 2محرح است و نيز نياز گویند به نشان دادن هویت طود ممکطن
است بر توسل گویند به مشخصههای زبان اول در زبان دوم و یا ودداری از آن را مت مر سازد

سدت انتقال ،همچنين به مربلة رسد زبان ميانی بستگی دارد در زبان ميانی لتستانی– انگليسی

انتقال منفی در مرابل اوليه فرایند یادگيری انگليسی رخ نمیدهد سپس هر چه پربسامدتر میسود

و در سح پيشرفته اهش مییابد انتقال ،زمانی اهش مییابد ه سا تارهای زبان طامالً تثهيطت

میسوند و در مقابل نفوذ زبان اول مقاوم میسوند سن یك عامل دیگر است ه بطر بسطامد رخداد

انتقال تامير میگذارد بسامد رخداد انتقال ،در ود ان بویژ پيش از بلوغ متر است سا تارهایی
ه به طور عميق در نظام زبان اول ریشه رد اند ،ابتمال بيشطتری دارد طه بطه زبطان ميطانی انتقطال

یابند پيالر و لش ( )Pilar & Lach, 2010ه انتقال واگگانی را بررسی رد انطد ،پطنج عامطل را در

فرایند انتقال واگگانی ت ميرگذار میدانند این عاملها ،مشتمل بر ( )1تسل بطر زبطان دوم ( )2پطيش

زمينه زبان اول ( )3ینسيت ( )4انگيز ( )5بافت یادگيری هسطتند بطه بطاور وی ،نيطاز بطه بطرقطراری

ارتهاط با نهود دانش واگگانی زبان دوم پيوند می ورد به منظور از بين بردنِ این مشکل ،فراگيطران
زبان دوم از زبان اول ود مك میگيرند و واگ های زبان اول را به زبان دوم وارد می نند

 .3 .2انتقال زبانی و ردهشناسی
پرسش این است ه آیا زبانآموزان از سهاهتهطای بطين زبطان اول و دوم سطود مطیبرنطد؟ بر طی

پژوهشگران ادعا رد اند ه زبانآموزان با زبان مادری متفاوت با سرعتهطای متفطاوتی پيشطرفت

می نند و بتی مسيرهای متفاوتی را پشت سر میگذارند یادگيری از یمله یادگيری زبان بر پایطة

ش زبطان مقصطد بطه مرابطل یطادگيری بسطتگی دارد و بطا پيشطرفت یطادگيری
دانش پيشين است دان ِ

افزایش مییابد رینگهوم ( )Ringbom, 2007, p. 10مینویسد اگر زبانی ه سخص یاد مطیگيطرد
به زبان اولش نزدیك باسد ،دانش پيشين بسيار سودمند واهطد بطود امطا اگطر دو زبطان از هطم دور

 1هلمز ( )Holmes, 2008, p. 242همگرایی و واگرایی را اینگونه توصيف می ند« :زمانيکه مردم با هم گفتوگطو
می نند ،اغل

گفتارسان به همدیگر سهيهتر میسود به بيطان دیگطر ،گفتطار هطر فطرد بطه گفتطار مخاطط

می ند در واگرایی ،افراد تالش می نند ه فاصلة ود را با مخاط
ه می واهند ویژگیهای فرهنگی ود را بفظ نند ،اغل

گطرایش پيطدا

بفظ نند برای نمونه ،گرو های قطومی اقليطت

گونة زبانی ود را به ار میبرند »

accommodation

2
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باسند ،دانش پيشين نامرته

واهد بود بنابراین زبانآموزان به دنهال سهاهتها هستند نه تفاوتها

آنها در پی یافتن را هایی هستند ه یادگيری ود را آسان نند یکطی از ایطن را هطا ،اسطتفاد از

سهاهتهای درونزبانی است وی نشان داد است ه گویشوران سوئدی ،بسياری از ینهههای زبان
انگليسی را با وسعت بيشتری از گویشوران فنالندی یطاد مطیگيرنطد وی ایطن تفطاوتهطا را بطه ایطن

واقعيططت نسططهت مططیدهططد ططه سططوئدی و انگليسططی از نظططر رد سناسططی بططه همططدیگر نزدیططكتططر

هستند گویشوران زبانهای رومطی 1و گرمنطی 2درك بيشطتری از واگگطان زبطان انگليسطی دارنطد تطا

گویشوران زبانهای غيطر هنطد واروپطایی رینگهطوم ( )Ringbom, 1987نشطان داد طه گویشطوران
سوئدی عموماً با زبان انگليسی رابتترند تا گویشوران فنالندی

آرابسکی ( ) Arabski, 2006, p. 12پس از معرفی انتقال زبانی و انطواع مثهطت و منفطی آن ،بطه

بررسی موقعيتهایی میپردازد ه در آن انتقال رخ میدهد دو مورد از این موقعيتها مشطتمل بطر
بر ورد زبانی 3و بر ورد گویشی 4هسطتند در سطه موقعيطت ،زیرنظطامهطای زبطانی بطا هطم بر طورد

می نند ه سامل ( )1یادگيری زبان اریی ( )2بر ورد زبطانی ( )3بر طورد گویشطی هسطتند بطه
باور وی ،زمانی ه دو زبان از نظر ورامتی به هم نزدیکتر باسند ،انتقال بيشطتری رخ مطیدهطد بطرای

نمونه ،انتقال بيشتری بين لتستانی و روسی رخ میدهد تا بين لتستانی و انگليسی در اینیا ،منظور
انتقال مثهت است ه نقش تستيل نندگی در یادگيری زبان دوم دارد

 .3روش انجام پژوهش
روش نمونهگيری در این پژوهش به صورت وسهای انجام سطد اسطت بطه ایطن معنطی طه هشطت

مدرسه از مدرسههای ابتدایی و متوسحه سترستان وهدست انتخاب سد و داد ها از دانشآموزان
این مدرسهها گردآوری سد اند به این منظور ،از سيوة مصابهة سفاهی با  62نفر از دانش آمطوزان

لك زبان پسر ( 34نفر) و د تر ( 28نفر) دبستانی و متوسحه اول اسطتفاد سطد اسطت سطپس گفتطار

آنها با دستگا های ضه گفتار ،ضه سد است گردآوری داد ها بر پایطة مصطابهههطای سطفاهی

دانشآموزان در الس درس انجام سد است هنگامی ه دانشآموزان سرگرمِ گفتوگو بود اند
عمل ضه

ردن صورت گرفته و سعی سد ه موقعيطت گفتگطو تطا انطدازة ممکطن طهيعطی باسطد

بر ی از پرسشهای مصابهه از پيش طرابی سد و بر ی نيز از تاب درسی فارسی دانشآموزان

گرفته سد بودند ميزان داد های گفتاری د سطاعت بطود طه از دانطشآمطوزان  6تطا  14سطاله 16
1

Roman
Germanic
3
language contact
4
dialect contact
2
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الس گردآوری سد اند ابزار مورد استفاد برای ضطه گفتطار ،تهلطت بطود اسطت بطرای رعایطت

تنطاق

مشططاهد گططر 1ایططن وسططيله بطه سططيو ای عططادی روی یططك ميططز قطرار مططیگرفططت امططا بر ططی

دانشآمطوزان زمطانی متویطه مطیسطدند طه صدایشطان ضطه مطیسطود ،از صطحهت طردن پرهيطز

می ردند برای گردآوری داد های نوستاری ،موضوعهای انشاء به تعداد  102نفر دانش آموز پسر
( 52نفر) و د تر ( 50نفر) دبستانی و متوسحه اول ارائه سد

 .4تجزيه و تحليل دادهها
در این بخش ،تحليل داد های گردآوریسد ارائه میگردد برای پی بردن به منشط انتقطال زبطانی،
باید نخست داد های گردآوری سد د را توصيف رد و سپس به تجزیه و تحليل آنها پردا ت

توصيف داد ها سامل مقایسة گفتههای فردی زبانآمطوز بطا صطورت بازسطازیسطدة آنهطا در زبطان

مقصد است در این بخش ،صورتهای زبانی دارای عناصر انتقال زبانی از درون پيکرة گفتطاری و
نوستاری استخرا و دستهبندی سد اند در پایان ،صورت بازسازیسدة 2آنها ارائه سد است

در پژوهش باضر ،طهقهبندی انواع انتقال زبانی بر اساس سح های زبانی صورت گرفتهاسطت

به این معنا ه پس از گردآوری داد ها ،انواع انتقال بطر اسطاس سطح هطای زبطانی در یطدولهطایی

طهقهبندی سد اند پس از توصيف داد ها ،باید به تهيطين یطا دالیطل وقطوع آنهطا پردا طت در ایطن

بخش ،برآنيم تا دریابيم ه منشاء انتقال چيست و چرا این پدید در فرایند یادگيری زبطان دوم رخ

میدهد در پژوهش باضر ،با تویه به داد های بهدستآمد انواع انتقال به صورت زیر توصيف و
تهيين سد اند:

3

 .1 .4انتقال عناصر مربوط به نظام خط
در داد های بهدستآمد از تمرین های متارت نوستاری و انشاء دانش آمطوزان ،مطوارد بسطياری از
انتقال مربوط به نظام

زیر نسهت داد:

است با تویه به داد های مویود حاهای امالئی را میتطوان بطه عوامطل

تلفظ رایج واگ در زبان مادری :واگ های انتقالیافته آنهایی هستند ه بههمينصورت در زبان

مادری زبان آموز تلفظ میسوند در اینیا انتقال پيشرو )L1>L2(4یا انتقال از زبان اول به زبان دوم
صورت گرفتهاست بر اساس داد های پژوهش ،گونهای عربیزدایی در نوستار فارسیآموزان لك
1

observer paradox
reconstructed forms
3
orthographic system
4
forward transfer
2
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زبان مشاهد میسود ه فرایندی رایج در زبان لکی است به این معنا ه واگ های قرضی عربی در

این زبان تلفظ لکطی مطییابنطد بطرای نمونطه ،بوالعجط عربطی پطس از ورود بطه لکطی بطه بالیطوی

] [belawʤowiتهدیل سد است در یدول ( )1بر ی واگ های عربی لکیسد  ،مشاهد مطیسطود

در واقع ،یك فرایند ساد سازی صورت گرفته و زبانآموز صورتهای زبانی را ه سازگار با نظام
زبانی زبان مادری ود هستند را به زبان مقصد انتقال داد است

جدول :1عربیزدايی در زبان لکی

گونة عربی

گونة لکی

طهيعت

تهيَت][tæbiyæt

نعمت

نمت][nemæt

قحع

قت][Gæt

رعایت

رایت][rayæt

مسائل سنا تی :دانشآموزان ،بهویژ در سح های پائين یادگيری ،از نظام نوستاری زبطانی طه

در بال یادگيری آن هستند ،دانش افی ندارند برای نمونطه ،دانطشآمطوز واگة «سطانتریفيوگ» را از

رسانهها سنيد  ،آگاهی ناقصی از آن پيدا رد و در نوستة ود صورت نادرست «سطانتی فيطوگ» را
به ار برد است

عدم ارائة آواهای اص به وسيلة

زبان فارسی:

1

فارسی قادر به نشان دادن همة آواهای
2

3

زبان لکی نيست برای نمونه ،وا ههطای  /u:/ ،/ ø /و / e:/و نيطز همخطوانهطای  / w/ ، /ł/ ،/ ŋ/و

/ 4 G/

انتقال درونزبانی :یعنی انتقال از زبان دوم به زبان اول یا انتقال پسرو )L2>L1( 5بطرای نمونطه،

دانشآموز واگة «طعریف» را با استفاد از راههرد تصحي افراطی و به قياس با «طعطم» توليطد طرد
است

] = [e] 1نيم افراسته ،پيشين ،نيمبسته ،گرد ،شيد [
] = [ŋ] 2واكدار ،امی ،يشومی[

]] 3 = [wواكدار ،دولهی ،نيمه انسدادی[

] = [G] 4بیواك ،مالزی ،انسدادی[

backward transfer

5
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 .2 .4انتقال عناصر واجی
یکی از موارد آسکار تدا ل زبان مادری ،در بوزة تلفظ است زبانآموزان در ابتدا آواهای زبطان

دوم را از ینهة نظام وایی زبان اول ادراك می نند در ابتدا زبان آموزان دانش زبانی محدودی از

زبان مقصد دارند ،از یمله در وزن ،تکيه و آهنطگ و در آواهطای گفتطاری منفطرد دانطشآمطوزان

گرایش دارند ویژگیهای تلفظی زبان مادری ود را به نظام زبانیِ زبان مقصد انتقال دهنطد عامطل
اصلی این گونه انتقال ،زبان مادری است ممکن است وا هایی در زبان مادری ویود داسته باسند
و زبان آموز هنگام به ار بردن زبان دوم آنها را انتقال دهد اینگونه انتقال به دليل تفطاوت نظطام
آوایی دو زبان است

در این بخش با مقایسة وا های متفاوت زبانهای لکی و فارسی میتطوان بطه بخشطی از عوامطل

انتقال زبانی در این دو زبان پی برد زمانيکه همخطوانهطای زبطان لکطی را بطا زبطان فارسطی روبطهرو

می نيم ،پی میبریم ه وا هایی در لکی هستند ه در فارسی معادلی ندارند همچنين در فارسی
همخوانهایی هستند ه در لکی ویود ندارند عالو بر این بر ی همخطوانهطایی در هطر دو زبطان
ویود دارند اما به گونههای متفاوت

 .1 .2 .4همخوانهاي متفاوت در دو زبان لکی و فارسی
بر ی وا ها در زبان لکی ویود دارند ه در زبان فارسی مشاهد نمیسوند هر چند در زبان لکی
همخوانهای /ŋ/ ،/G/ ،/w/و  /ƚ/ویود دارند ،اما در زبان فارسی مشاهد نمیسطوند فارسطیآمطوزِ

لك زبانِ ممکن است در مقام توليد ،این وا ها را به زبان فارسی انتقال دهطد بطرای نمونطه /l/ ،در

فارسی ناری-لثوی است دربالی ه در لکی یا پس -لثطوی اسطت ،ماننطد واگة الزم] [ƚazemیطا

پس امی یا امی است ،مانند واگة لوله ] =( [ƚüƚæلوله) یکی دیگطر از مطوارد ا طتال  ،وا /ɣ/

است در زبان لکی وا  /ɣ/ویود ندارد و گویشور لكزبان هنگام بتر گيری از زبان فارسی ،بطه

یای آن از وا  /x/استفاد می ند در مثالهای یدول زیر ،لك زبان فارسی آموز وا های ،/x/

 /G/و  /ƚ/را به زبان مقصد انتقال داد است

جدول :2انتقال عناصر واجی

صورت توليدشده

صورت بازسازيشده

چراخ][čerax

چراغ] [čeraɣ

قرمز ][Germeze

قرمز][qermeze

وهلل][væƚa

وهلل][væla

قذا][qæza

غذا][ɣæza
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اما باید تویه داست ه انتقال بينازبانی تنتا عامل ت ميرگذار نيست انتقال ممکن است عامل درون-

زبانی نيز داسته باسد دانشآموزِ فارسیآموز ،واگ های «رغي » و «عطراغ» را بطه قيطاس بطا «غریط »

سا تهاست در زبان لکی واگ «رقي » ویود ندارد و واگة «عراق» در این زبان اراخ] [?eraxتلفطظ
میسود در واگ های «داق»« ،سراق» و «قليظ» ،زبانآموز وا  /q/فارسی را به واگ های اسطار سطد

تعميم داد است زیرا این سه واگ در زبان لکی داخ] ،[daxسوراخ ] [suraxو ليظ] [xelizهستند

 .2 .2 .4واكههاي متفاوت در دو زبان لکی و فارسی
در زبان لکی وا ههای  /Ø/ ،/ü/و  /ē/ویود دارند اما در زبطان فارسطی مشطاهد نمطیسطوند لطك
زبانها در هنگام اربرد زبان فارسی به عنوان زبان دوم ممکن است آنها را انتقال دهند وا ههای

زبانهای لکی و فارسی در یدول ( )3مقایسه سد اند

جدول :3مقايسة واكههاي گونة لکی و فارسی
واكه لکی

A
E
O
U
I
ā
سرخ /Ø/: /Sør/

موش /ü /mǖṧ/

گيس /ē/ :/gēs /

واكه فارسی
A
E
O
U
I
ā

0
0
0

 .3 .4انتقال عناصر واژگانی -معنايی
بر اساس داد های بهدستآمد در این پژوهش انواع انتقال عناصطر واگگطانی -معنطایی در گفتطار و
نوستار زبانآموزان مشتمل بر انتقال مسطتقيم عناصطر واگگطانی -معنطایی ،تریمطه قرضطی ،1آميطزش

قرضی ،2تعميم لی 3و انتقال مفاهيم سنا تی هستند

 .1 .3 .4انتقال مستقيم عناصر واژگانی -معنايی
انتقال واگگانی ،در واقع رایجترین نوع انتقطال اسطت زبطانآمطوز هنگطام طاربرد زبطان دوم چطه بطه

صورت نوستاری و چه گفتاری ،زمانی ه برای یك مفتوم در زبان مقصد ،واگ مورد نظر را نداند،
1

loan translation
loan blending
3
overgeneralization
2
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ممکن است از زبان مادری بتر برند در پژوهش باضر ،فراگيران زبان دوم در موارد بسياری برای
بيان مقصود ود به سيوة مستقيم واگ های زبان ود را به زبان مقصد انتقال داد اند به این معنا ه

واگة زبان اول را به یای واگة زبان دوم به ار برد اند موارد زیر نمونطههطایی از ایطن گونطه انتقطال
هستند:

 1دس دم ]=( [das damدست و صورت)

 2دار ] =( [darدر ت)
 3هن ] =( [henچيز)

 4عاموزا ] =( [amuzaد تر عمو /پسر عمو)
در مورد نمونة ( )4مسئلة بوز هطای معنطایی محطرح اسطت طه معمطوالً در زبطانهطای مختلطف

همپوسانی ندارند این نهود همپوسانی در هنگام یطادگيری دو زبطان ،دسطواریهطایی را بطرای زبطان

آموزان ایجاد می ند یك نمونه از این نهود همپوسانی ،همنشينی عرضی1است این بالت ،زمطانی

رخ میدهد ه در زبان مقصد دو واگ ویود دارند ه فق یك واگ در زبطان مطادریِ زبطانآمطوز

برابر با آن ویود دارد در نتيجه ،زبان آموز ممکن است این واگ را در زبان مقصد به دو مفتوم بطه
ار بهرد در یدول ( )4مواردی از این گونه انتقال را میتوان مشاهد رد

جدول :4انتقال زبانی ناشی از نبود همپوشانی حوزههاي معنايی
گونة لکی

گونة فارسی

ميمی

] [ mimi

عمه /اله

عاموزا

][ amuza

پسر عمو/د تر عمو

تو

ً][ twe

تو/سما

در زبان لکی «ميمی» هم به معنی عمه است و هم اله و «عاموزا» هم به معنی پسرعمو اسطت و هطم

د ترعمو این بهمعنای آن است ه در زبان لکی برای مفاهيم اسطار سطد  ،فقط یطك واگ ویطود

دارد همچنين در این زبان برای اسار به دوم سخص مفرد فق از ضمير «تو» استفاد میسطود ،امطا

در زبان فارسی از« تو» و «سما» استفاد میسود در بسياری مطوارد ،مشطاهد سطد اسطت طه یطك
لكزبان در بر ورد با فارسیزبان ،ضمير« تو» را به ار برد و باعث رنجش مخاط

سد است

crossassociation

1
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 .2 .3 .4ترجمه قرضی
در تریمة قرضی ،یزءبهیزِء یك پار گفته یا لمطه از زبطان قطر

دهنطد بطه زبطان قطر

گيرنطد

تریمه می سود مواد اوليه ه برای این نوسازی به ار گرفته میسود در زبان بومی مویود اسطت،

اما الگوی تر ي

از زبان دیگری گرفته میسود به همين دليل این گونه واگ ها یا پطار گفتطههطا را

تریمه قرضی میناميم

افراد مورد محالعه در پژوهش باضر با بسطامد بطاالیی از تریمطة قرضطی اسطتفاد طرد انطد در

پيکرة پژوهش نيز تعداد بسياری از انتقال واگگانی مربوط به این پدیطد بطود اسطت در یطدول ()5
بر ی از آنها ارائه سد است

صورت توليد شده

جدول :5انتقال زبانی ناشی از ترجمة قرضی

اگر چای بخوری شك ميشی

لکی

ار چای بری بوسكَ مویی

][ær čay bæri hweškæ movi

ور در اذونه مه

یه پسری دار اذان ميد

][kwere dere æzonæ me

صورت بازسازي شده

اگر چای بخوری الغر ميشی
یك پسر دار اذان ميگه

هر آیل نمار

هی بچه نميار

اصالً بچهدار نميشه

][hær ayƚ nemare

سر سمن گل ه موسه

سر سومين بار ه ميگه

سومين بار ه ميگه

][sær sēmēn geƚ ke muše

ساید چای سد قد پامون

ساید چای بير قه پامون

][šayæd čay biyær Ge pamon

ساید چای ریخت رو پامون

در نمونههای باال مشاهد میسود ه زبانآموز برای بيطانِ نيطت طود بطه تریمطة قرضطی روی

آورد است زبانآموز یمله های زبان اول را تکواگ به تکواگ به زبان مقصد تریمه رد اسطت در
واقع ،سا ت ها و مفاهيم زبان مطادری را بطه زبطان مقصطد انتقطال داد و سطه

ایجطاد سطا تهطای

نادرست سد است در فرایند تریمة قرضی ،زبانآموز یك رسطته راههردهطای ارتهطاطی را بطه طار

میگيرد تا منظور ود را بيان ند

 .3 .3 .4آميزش قرضی
در آميزش قرضی ،قسمتی از واگ یا عهارت از زبان اریی و بقيه از زبطان بطومی گرفتطه مطیسطود

برای نمونطه ،واگة « »drewlandدر زبطان لتسطتانی تر يهطی اسطت از تکطواگ لتسطتانی « »drewو واگة
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« »landانگليسی در یدول ( )6مثالهایی از آميزش قرضی ه لك زبانان فارسی آموز سطا تهانطد،
ارائه سد است

جدول :6انتقال زبانی ناشی از آميزش قرضی

فارسی

اسم(لکی)  +واژه بست فارسی

واژه بست لکی

قور  +ش

قورِ ][Gore

قهرش

ر+

ورَ ][kweræ

پسر

سور  +ش

سورِ ][sØre

قرمزش

 .4 .3 .4تعميم كلی
در یادگيری زبان دوم به تعميم لی با عنوان یك فرایند اسطار مطیسطود طه هنگطام یطادگيری در
درون زبان دوم رخ میدهد به این معنا ه تعميم یك قاعد یا مقوله در زبان دوم بطدون تویطه بطه
زبان اول و فراتر از ا تيارهای قانونی است

فراگيران زبان دوم ممکن است از فرایندهای تعميم بطيشازبطد و انتقطال زبطانی در برداسطتی از

نظام زبان مقصد بتر برند با استفاد از سواهد درونزبانی ،ممکن است ویژگیهای اصی از نظام
زبان مقصد را بطر اسطاس هرگونطه یطادگيری نطاقص طه پطيشتطر رخداد تعمطيم بدهنطد بر طی از

راههردهای ارتهاطی از یمله تفسير و ابداع واگ طه فراگيرنطدگان زمانيکطه از زبطان ميطانیِ دربطال

تکامل استفاد می نند ،به منظور رساندن پيام ود به ار میبرند ،نشاندهند فراینطد تعمطيم لطی

است

جدول :7انتقال زبانی ناشی ازتعميم كلی

صورت توليد شده

صورت بازسازي شده

هنر انجام میدهند

نقاسی می شد

هنر می شد

نقاسی می شد

فرش میدوز

فرش میبافد

پتالن(یك بازی محلی) انجام میدهم

پلُن (= یك بازی محلی) می ند

در مثالهای یدول ( )7زبان آموز فعطلهطای «انجطام دادن» « ،شطيدن» و «دو طتن» را بطه ططور

نادرست تعميم داد است در اینیا انتقال پسرو یا انتقال از زبان دوم بطه زبطان اول( )L2>L1رخ

داد است در واقع ،انتقال از زبان مقصد (زبان فارسی) به نظام زبانی زبان آموز صورت گرفتهاست
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 .5 .3 .4انتقال مفاهيم شناختی-فرهنگی
ت ميرگذاری زبان اول بر زبان دوم ،فق به پدید های صوری زبان و انتقال عناصرِ زبان اول محدود

نمیسود بلکه مس له اساسیتر ،انتقال فرایندهای سنا تی مانند قضاوت منحقی ،تحليطل و برداسطت
است ه میتواند به زبان دوم انتقال یابد الگوهای فکری در دو یامعة زبانی با هم تفطاوت دارنطد

در یوامع زبانی گوناگون ،مردم مفطاهيم متفطاوتی را از تجربطة پدیطد هطای اساسطاً یکسطان سطازمان

میدهند تفاوتهای بينازبانی ،سخنگویطان را توانمنطد مطیسطازند طه تجربطههطا را بطه روشهطای
متفاوت مفتوم سطازی ننطد گویشطوران بطومی یطك نظطام زبطانی ،مفتطومی را بطرای زبطان اولشطان

آمو تهاند تالش برای استفاد از این اصول سازمانی زیرسا تی ،هنگام یادگيری سایر زبطانهطا بطه
ویژ در مرابل ابتدایی امری طهيعی است

فراگيرندگان زبان دوم پيشتر آمو تهاند ه چگونه یتان و فرهنگشطان از را زبطان بازنمطایی

می سود ،اما برای ارتهاط دادن زبان یدید به دانش پيشين برچس هطای نطو نيطاز دارنطد بطرای زبطان
آموزان امری طهيعی است ه ویژگیهطای معنطایی وابسطته بطه زبطان اول و محتطوای مفتطومی را بطا

واگ های زبان دوم توصيف نند آنها در هنگام یادگيری زبان دوم تمایطل ندارنطد نظطام مفتطومی

وابسته به زبان اول ود را تغيير دهند بر اساس نظریة سنا تی ،انتقال به این دليل رخ مطیدهطد طه

گویند به استها یك رویه را بر اساس زبان اول فعال رد و به دليل اینکه یادگيرندگان اطالعطات

الزم در رویة زبان دوم را ندارند ،این استها

ها رخ میدهند )(McLaughlin, 1991

آنچه انتقال پيدا می نطد ،عناصطر فرهنگطی اسطت و سطا تارهای زبطانی بخشطی از آن هسطتند

نمونههای زیر ،نشانگر انتقال فرهنگی هستند در زبان لکی ،مفطاهيمی بطه نطام غطذای سطام ،ناهطار و

صهحانه ویود نداسته و اینها واگ های قر گرفتهسد از زبان فارسی هستند در ایطن زبطان ،بطرای
اسار به وعد های غذا از «چای» و« نان» استفاد میسد است به سی ه دچار مصيهت یطا مشطکل

بزرگی میسود« ،نون بریا» ] [non beryaمیگویند به این معنا ه مشکل یا مصطيهت بطزرب برابطر
است با نان نداستن

 5چای و نون  :سام/ناهار/صهحانه

 6نافه برونی] :1[nafe boruniزمانی ه د تر متولد میسد نا
پسر انجام میدادند

او را به نيت نشان ردن برای یك

 7اگر متر قدت باسه دیگه هرچه بخای بتت میدن(فالنی مترة مار دارد)

در فرهنگ لکی برای وش سانسی و وری چشطم بطد از متطر هطای مختلطف ،بطویژ متطرة آبطی

استفاد میسود

 1در زبان لکی این اصحالح نافه برانه] [nafæ beronæاست
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 8اگر د تر آوردی یك سُرمونك] [sormawenekبزار
 9مادر یك سُر مونك گذاسته قد دار

در زبان لکی «سُرماونك» یعنی سرمهدان و زمانی ه مادر د تر به دنيا میآورد ،برای او سرمه دان

درست می رد

نمونههای ( ) 10تا ( )11نشان میدهند ه تحت ت مير آموزش و رسانهها ،در ذهن دانش آمطوز

طرحوار های ذهنی سطا ته سطد اسطت و سطنا ت او از مسطائل روز را بطه سطيو ای نا امطل سطکل

داد اند

 10واهرم نماز نمی واند داوند متربان از او بدش میآید

 11با ترول(ترور) ردن دانشمندان هستهای می واهند ه دیگران چيزی بنام سانتی فيوگ نسازند
 12در زمينة سا ت سانتفيوگ (سانتریفيوگ) و تجحيزات (تجتيزات) پتروسيمی ود فا بود ایم

در نمونههای ( )13تا ( )15انتقال به دليل دانش محدود دانشآموز از پدید هطا و مقولطههطا رخ

داد است دانشآموز پایة اول دبستان سا ن روستای منحقة وهستانی تصور می ند ه ستر مانند
سير سکاری است و در وهستان زندگی می ند در زبان لکی واگة باد نك ویود ندارد ،به ایطن

دليل هنگام ه از او واسته میسود ه با باد نك یملطه بسطازد بطهیطای آن بادبطادك را بطه طار

میبرد

 13ستر سکاری است

 14ستر توی وآ است

 15باد نك (یمله سازی):امين بادبادك دستشه
 .4 .4انتقال عناصر صرفی -نحوي
در داد های این پژوهش ،موارد زیادی از انتقال عناصر صطرفی -نحطوی مشطاهد سطد طه باعطث
ایجاد حاهای زبطانی سطد انطد بر طی از ایطن حاهطا عهارتنطد از :ترتيط
نادرست بر

اضافه ،بذ

بر

 .1 .4 .4ترتيب متفاوت واژه
زبانهای فارسی و لکی از نظر ترتي

رب  ،بذ

متفطاوت واگ  ،1طاربرد

و اضافه ردن «را» نشانة مفعول

واگ با هم تفاوتهطایی دارنطد از نظطر رد سناسطی زبطان نيطز

میتوان گفت ه زبان لکی دارای فعل مر

گسسطته اسطت (بخطش اسطمی +مفعطول  +فعطل) در

مثالهای یدول ( )8مشاهد می سود ه مفعول بين دو بخش فعل مر

قرار گرفته و بخش اسمی
word order

1
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از بخش فعلی یدا سد است این تفاوتها بر نش زبانی دانشآمطوزان فارسطیآمطوز

فعل مر

لكزبان ت مير گذاستهاند الهته همة دسواریها پيامد این تفاوتها نيست ،بلکه مت مر از زبطان ميطانی

زبانآموز نيز میتواند باسد در نمونههای زیر ،زبانآمطوزان واگ بطه واگ از زبطان مطادری بطه زبطان
مقصد تریمه رد اند و باعث برهم وردن ترتي

یمله سد اند

جدول :8انتقال زبانی ناشی از تفاوت ترتيب واژه در دو زبان

صورت توليد شده

لکی

صورت بازسازي شده

سالم به معلم كردم

][selam mæƚemæm kerd

به معلم سالم ردم

پسر نگاه به مادرش نکرد

][koræ ser day nækerde

انواد بسيار تأثير بر زندگی ما دارد
مير كمک بتشون بکنه

میریم نگاه رگوسا میكنيم
خيانت به هيش س نکنيم

[xonævadæ feræ tæsirær zendægi
]imæ dere

پسر به مادرش نگا نکرد
انواد بسيار بر زندگی ما ت مير دارد
مير بتشون مك بکنه

][maču komako beke
][mačim ser xargušeƚa makeim

میریم به رگوسا نگا می نيم

][xeyanætær kæs nækeim

به هيش س يانت نکنيم

در مثالهای یدول باال ،گرو های اسمی و یا بر

اضافهای بين دو بخش فعل قرار گرفتهانطد در

واقع ،لكزبانِ فارسیآموز برای بيان مقصود ود به زبان فارسی از ترتي
رد است

واگة لکی نسخهبطرداری

 .2 .4 .4كاربرد نادرست حروف اضافه
مثالهای ارائهسد در یدول ( )9مواردی هستند ه در آنها زبانآموز چه بهصورت گفتاری و چه
نوستاری برو

اضافه را به درستی به ار نهرد است

جدول  :9انتقال زبانی ناشی از كاربرد نادرست حرف اضافه

صورت توليد شده
او را در دا ل نياورد

به وچکترهای ود بخواهد
برایش توضي دهد

تير میرود و بر یك در ت گردو
می ورد

لکی

او (ا) نوم ناورد

][ow-e nom nawerde

ا ویرترل وگ بته ارون توضي دته
[e gwejarteraƚe wež bete
]aron tozi dete

تير مچو منگه ار داری

[tir maču maŋhey- ær dar
]gerdue

صورت بازسازي شده
او را دا ل نياورد

از وچکترهای ود بخواهد
برایش توضي دهد

تير میرود و به یك در ت گردو
می ورد
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علت حاهای بسيار ،دانش نا افی زبانآموز از زبان مقصد اسطت ایطن امطر طود دربرگيرنطدة

عوامل دیگری است ه ت ميرپذیری از زبان مادری یکی از ایطن مطوارد اسطت در نمونطههطای بطاال،
لكزبان فارسیآموز برو

اضافه لکی را به فارسی تریمه رد است همانططور طه در یطدول

باال ،مشاهد میسود زبانآموز بار دیگر از راههرد تریمة قرضطی اسطتفاد طرد اسطت ایطن طود،
نشان میدهد ه راههرد ارتهاطی تریمة قرضی در یادگيری زبان از اهميت زیادی بر وردار است

اگرچه اربرد این راههرد باعث توليد صورتهای غير فارسی سد است ،اما بهطور لی در مطك
ردن به زبانآموز برای بيان مقصود ود مك نند (مثهت) بود است

 .3 .4 .4حذف حرف ربط
 16از انه بيرون میروم  Øبه معلم سالم می نم (و)

 17او برای  Øدندانهایش سالم بمانند مسواك میزند (اینکه)

 18او می شد و می شد  Øربهای بدن او پار میسود (تا)

بر

در مثال ( )16بر

رب «و» بذ

سد است فارسیآموز لكزبان در مثطال ( )17بخطش دوم

رب منظور ِ«برای اینکه» را در نظر نگرفتهاست در مثال ( )18زبانآموز بطر

«تا» را بذ

رد است بر و

ربط منظطورِ

رب با این معانی در زبان لکی نيز ویود دارند ،بنابراین عامل این

م وسیها و ایتنابها باید مربوط به مسائل روانسنا تی و دانش نا افی زبانآموزان باسد

 .4 .4 .4حذف «را» نشانة مفعول
لکی ،زبانی پيشاضافهای است تعدادی از پيشاضافههای آن عهطارت انطد از :ا] =([eاز ،در  ،بطه)،

ارا] =([æraبرای) ،اَ] =([æبه ،با) و اَگرد] =([?æ gærdبطا ،بطه همطرا ) در ایطن زبطان نشطانة مفعطول
صری معادل «را» ویود ندارد و به یای آن نشانة معرفة اَ] [æبه ار میرود بطه نظطر مطیرسطد طه

دليل توليد پار گفتارهای نادرسطت زیطر نيطز همطين باسطد در مثطالهطای ( )19تطا ( )22یملطههطای
توليدسد توس لكزبان فارسیآموز و معادل لکی آنها به صورت آوانویسی ارائه سد است

 19این ارا  Øدا

يلی دوست دارد(را) ][?e karełæ xweda xeIłe dus dere

 20باید این ارا  Øانجام دهيم (را).
 21و گلدانها  Øآب ميدهم (را)

][bayæd ?e karełæ ænǰom deIm

][gweldoneƚæ awæ meIm

 22گرگی آمد بود وچولو  Øورد بود (را)

][gwerge hæty gweǰeræ hwardyte

انتقال زبانی دانشآموزان لکزبان در يادگيري و كاربرد زبان فارسي
 / 140تحليل
ِ

 .5 .4 .4اضافه كردن «را» نشانة مفعول
م لی باسد به ایطن معنطا
به نظر میرسد ه عامل این نوع انتقال و توليد صورتهای نادرست تعمي ِ

ه زبانآموز یاد گرفته ه نشانة مفعول صری در فارسی «را» است و سپس آن را به طور نابهیا به

اربرد است در اینیا انتقال زبانی پسرو یا انتقال از زبان مقصطد بطه سطوی زبطان مهطداء صطورت

گرفتهاست ()L2>L1

 23اگر در زندگی ود ایثار و سجاعت را داسته باسی
 24این دو تا را با هم ازدوا

نند

 25دعا نم درسم را وب بشود

 .5بررسی فرضيههاي پژوهش
فرضية نخست :الگوهای فکری و یتانبينیها از زبان اول به زبان دوم انتقال پيدا می نند

در بخش توصيف انتقال زبانی اسار سد طه بخشطی از منطابع انتقطال زبطانی مربطوط بطه عوامطل

سنا تی-فرهنگی است تعداد عناصر انتقال یافته سطنا تی-فرهنگطی در یطدول ( )10و سطکل ()1

نشان داد سد است بنابراین فرضيه نخست ت یيد میسود به این معنا ه یکی از عوامل انتقال زبانی

مربوط به انتقال الگوهای فکری و یتانبينیها است

جدول  :10انتقال مفاهيم شناختی-فرهنگی
تعداد انتقال

تعداد انتقال

اول دبستان

3

0

3

دوم دبستان

0

3

3

سوم دبستان

0

1

1

چتارم دبستان

0

0

0

پنجم دبستان

0

0

0

سشم دبستان

0

0

0

متوسحه اول(هفتم)

3

0

3

متوسحه اول(هشتم)

2

1

3

پايه

(پسرها)

(دخترها)

مجموع
انتقال
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3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

پسر
د تر
هشتم

هفتم

سشم

پنجم

چتارم

سوم

دوم

اول

دبستان دبستان دبستان دبستان دبستان دبستان
شکل :1انتقال مفاهيم شناختی-فرهنگی

فرضططية دوم :انتقططال زبططانی در بططوز هططای آوایططی و دسططتوری بيشططتراز بططوز هططای ایتمططاعی و
اربردسنا تی است

بر اساس یدول ( ،)11در پژوهش باضر تعداد موارد انتقال آوایی و دستوری (صرفی-نحوی)

 272مورد و سنا تی -فرهنگی  13مورد بود است بنابراین فرضية دوم نيز ت یيد میسود به این معنا
ه انتقال زبانی در بوز های آوایی و دستوری بيشتراز بوز های ایتماعی و اربردسنا تی است
جدول  :11انواع انتقال زبانی و تعداد آنها بر اساس پايه و جنسيت
نوع انتقال
امالء
وا
واگ
تریمه قرضی
آميزش قرضی
تکرار
ابداع واگ
تعميم لی
سنا تی
ترتي واگ
محابقه
مقوله نادرست
بذ فعل
اربرد نادرست بر اضافه
بذ بر اضافه
بذ یا اربرد نادرست بر اضافه
بذ و اضافه ردن «را»
تدا ل «ی» با «ای»
یمع هر ستون
یمع ل

دبستان
تعداد انتقال
تعداد انتقال
(پسرها)
(دخترها)
25
39
9
22
27
19
16
22
11
7
7
12
5
9
6
9
3
4
5
13
21
21
5
13
12
11
6
11
7
6
5
2
3
10
4
13
177
243
420

متوسطه اول
تعداد انتقال
تعداد انتقال
(پسرها)
(دخترها)
16
8
5
2
10
2
14
3
6
0
8
8
1
3
3
10
5
1
6
4
7
6
4
1
5
2
1
4
1
1
1
1
3
2
5
6
101
64
165
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فرضية سوم :با افزایش تسل بر زبان دوم از ميطزان انتقطال زبطانی از زبطان اول بطه زبطان دوم اسطته

میسود

یدول ( )11و سکل ( ) 2ه مربوط به انتقال عناصطر نظطام نوسطتاری اسطت ،بطهططور لی نشطان

میدهند ه از پایة اول تا سشم انتقال عناصر مربطوط بطه نظطام نوسطتار (امطالء) طاهش یافتطهاسطت
همچنين انتقال زبانی در دانشآموزان مقحع ابتدائی بيشتر از دانشآموزان مقحع متوسطحه اول بطود

است الهته باید گفت ه این روند هميشه اهشی نهود است برای نمونه ،در مورد مقحطع متوسطحه

اول (پایه هفتم) تعداد حاها دوبار افزایش یافتهاسطت و بطه تعطداد  10مطورد رسطيد اسطت امطا در

انتتای هر مقحع این روند اهشی و منظم بود است برای نمونطه ،از دوم دبسطتان تطا سشطم دبسطتان
تعداد مجموع حاها در هر سح روند اهشی یکنوا تی داسطتهاسطت امطا دوبطار در مقحطع بعطد
حاها افزایش یافتهاست پس این فرضيه ،در مورد حاهای مربطوط بطه نظطام نوسطتار (امطال) ت یيطد

نمیسود ،زیرا در این زمينه روند مابتی ویود ندارد

پايه
دوم دبستان
سوم دبستان
چتارم دبستان
پنجم دبستان
سشم دبستان
متوسحه اول ( پایه هفتم)
متوسحه اول ( پایه هشتم)

جدول  :12انتقال عناصر مربوط به نظام نوشتار
تعداد انتقال (پسرها)
6
11
5
3
0
6
10

تعداد انتقال (دخترها)
19
14
1
2
3
6
2

مجموع انتقال
25
25
6
5
3
12
12

20
15

10

پسر

5

د تر

0

هشتم

هفتم

سشم

پنجم

چتارم سوم دبستان دوم دبستان

دبستان

دبستان

دبستان

شکل  :2انتقال عناصر مربوط به نظام نوشتار
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یافتههای یدول ( )12نشان میدهد ه فرضيه دوم در ارتهاط با انتقال عناصر وایی ت یيد مطیسطود

زیرا با افزایش پایة تحصيلی یا افزایش تسل بر زبان مقصد تعداد موارد انتقال اهش مییابد
جدول  :13انتقال عناصر مربوط به انتقال عناصر واجی
تعداد انتقال

تعداد انتقال

اول دبستان

1

8

9

دوم دبستان

2

8

10

سوم دبستان

6

6

12

چتارم دبستان

0

0

0

پنجم دبستان

0

0

0

سشم دبستان

0

0

0

متوسحه اول (پایه هفتم)

1

1

2

متوسحه اول (پایه هشتم)

4

1

5

پايه

(پسرها)

مجموع انتقال

(دخترها)

9
8
7
6
5
4

پسر

3

د تر

2
1
0

هشتم

هفتم

سشم

پنجم

چتارم

سوم

دوم

اول

دبستان

دبستان

دبستان

دبستان

دبستان

دبستان

شکل  :3انتقال عناصر مربوط به عناصر واجی
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 .6نتيجهگيري
در این پژوهش ،با تجزیه و تحليل داد ها معلوم سد ه زبانآموزان عناصر مربطوط بطه نظطام ط ،
عناصر وایی ،واگگانی– معنطایی ،صطرفی-نحطوی و مفتطومی -سطنا تی را بطه زبطان مقصطد انتقطال

میدهند در انتقال این عناصر زبان آموزان از راههردهای تریمة قرضی،آميزش قرضی ،قياسهطای

استها  ،بس بيش از بد و ساد سازی ،بتر برد اند در این پژوهش ،نشان داد سد ه انتقال زبانی
بستگی به عوامل زیادی از یمله مسائل سنا تی ،تفاوتهای امالئی ،وایی ،معنایی و نحوی بين دو

زبان دارد همچنطين نشطان داد سطد طه انتقطال زبطانی در بطوز هطای آوایطی و دسطتوری بيشطتر از

بوز های ایتماعی و اربردسطنا تی اسطت یافتطه هطای آمطاری نشطان دادنطد طه انتقطال زبطانی در
دانشآموزان مقحع ابتدائی بيشتر از دانشآموزان مقحع اول متوسحه است الهته باید گفت طه ایطن

روند در مورد حاهای امالیی اهشی نهطود اسطت بطرای نمونطه ،در مطورد پایطة دوم متوسطحه اول
پسرها تعداد حاها دوبار افزایش یافتهاست اما در انتتای هر مقحع این روند اهشی ،مطنظم بطود

است برای نمونه ،از دوم دبستان تا سشم دبستان تعداد مجموع حاها در هر سطح رونطد اهشطی

یکنوا تی داستهاست اما در مقحع اول متوسحه ،دوبار تعداد حاها افزایش یافتهاسطت یافتطههطای

بهدستآمد از این پژوهش نشان میدهند ه فرضيه دوم در ارتهاط با انتقطال عناصطر وایطی ت یيطد

میسود زیرا با افزایش پایة تحصيلی یا افزایش تسل بر زبطان مقصطد تعطداد مطوارد انتقطال طاهش
مییابد

فهرست منابع

دوستیزاد  ،محمدرضا (« )1387اهميت انتقال فرهنگ در س
اریی سمارة  46صص 84- 67

متارتهای زبطانی» پطژوهش زبطانهطای
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Abstract
The subject of this research is devoted to the analysis of the Lak students’ language
transfer in learning and using Persian. This subject expresses the subjects under
study, variables, description of the situation; that is the the descriptive analysis of
the data. In this research the variables are: language transfer, Laki language as the
first language (L1), Persian language as the second language (L2), learning and the
use of Persian language. In the present study the researcher is looking for causes and
types of language transfer from L1 into L2 and vice versa.The researcher has
observed the use of Persian by educated and common Lak speakers in different
situations, and has decided to investigate this subject.
The general purpose of the present study is to analyze interlanguage of Lak
learners in acquiring and using Persian. The researcher intends to discover the
elements that these learners transfer from their L1 into the L2 in the course of
making their interlanguage. Interlanguage refers to the middle phases between L1
and L2. Learner language is oral or written language that is produced by leaners.
The role of interlanguage is providing data to study L2 learning. The purpose of this
research is to describe and explain language learners' competence and development,
and its growth over time. Competence can be analyzed only through a kind of
performance.
Transfer is a term used in applied linguistics to refer to a process in foreign
language learning whereby learners carry over what they already know about their
first language to their performance in their new language.
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Crosslinguistic influence (CLI) or - the influence of a person’s knowledge of one
language on that person’s knowledge or use of another language - is a phenomenon
that has been of interest to laypeople and scholars alike since antiquity and most
likely ever since language evolved. Transfer phenomena often came to signify
sloppiness, narrow-mindedness, and lack of mental clarity and sound thinking
(Jarvis & Pavlenko, 2008, p. 1-2). These views were challenged in the 1940s and
1950s (Lado, 1957; Fries,1940; Weinreich, 1953). Discussion of language transfer
moved to a scholarly footing, legitimizing it as an unavoidable feature of language
learning and use and exploring it as a linguistic, psycholinguistic, and sociolinguistic
phenomenon.
Since the 1950s, a number of additional books have dealt extensively with
transfer, including, in chronological order, Vildomec (1963), Gass and Selinker
(1983), Kellerman and Sharwood Smith (1986), Ringbom (1987), Dechert and
Raupach (1989), Gass and Selinker (1992), Sjoholm (1995), Jarvis (1998), Hufeisen,
and Jessner (2001, 2003), Alonso (2002), Cenoz, Hufeisen, and Jessner (2003),
Cook (2003), Arabski (2006), and Ringbom (2007).
Language transfer affects all linguistic subsystems including pragmatics and
rhetoric, semantics, syntax, morphology, phonology, phonetics, and orthography.
Research on transfer, has had a discovery nature, and researchers have tended to
follow a concatenative approach. According to Jarvis and Pavlenko (2008, p. 4-8),
the new era of research characterizes four features about language transfer:
Jarvis and Pavlenko (2002) are among those who introduced bidirectional
transfer. In the oral and written production of a user of L2, crosslinguistic influence
can function in both directions simoltaniously, from L1 to L2 and from L2 to L1.
Bidirectionality refers to a two-way interaction between two linguistic systems of an
L2 user. Bidirectional transfer enjoys a multicompetence framework that is a
specific speaker-hearer with a unique linguistic system. Within this framework
bidirectional crosslinguistic can be discussed and understood as a complex process
which may affect not only additionally learned languages but also L1 competence.
Conceptual transfer can be characterized as the hypothesis that certain instances
of crosslinguistic influence in a person’s use of one language originate from the
conceptual knowledge and patterns of thought that the person has acquired as a
speaker of another language.
Different researchers consider different causes for language transfer. Researchers
like Corder (1983) are trying to explain transfer on the basis of communication.
From this view point, transfer is either a performative phenomenon or a product of
it.
Ringbom (1992) also claimed that there is a relationship between transfer and
learning. Transfer can occur as a result of differences and similarities between two
languages. Major and Kim (1996) showed that Korean English learners lerned /z/
sound better than the similar sound /ʤ/.Some others believe that transfer works
along with other causes. Sociolinguistics, markedness, prototypes, language
distance, and factors of language development affect language transfer.
In their revised position on transfer, Gass and Selinker (1993) state that it is not
incompatible to think of L2 acquisition as being affected by two interrelated
processes: first, the learner's build-up of a body of knowledge in which he or she
tests hypotheses formed on the basis of the available L2 data and second, the
learner's utilization of the knowledge of L1 and other languages known to him or her
(Johnson & Johnson, 1999, p. 355).
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Learners, consciously or not, do not look for differences; they look for
similarities wherever they can find them. In their search for ways of facilitating their
learning task, they make use of intralingual similarities, which are perceived from
what they have already learned of the TL. Ringbom, (2007, p. 10) has shown that
Swedish speakers learn many aspects of English vaster than those of Finish learners
of English. He attributes these differences to the fact that Swedish and English are
typologically closer. Speakers of Roman and Germanic languages have better
understanding of English vocabulary than speakers of non-Indo-European
languages.
Keywords: Language Transfer, Overgeneralization, Simplification, Loan
translation, Laki

