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  : نقش ترجمه در تدريس ضماير ربطي زبان فرانسه

  تسهيل كننده يا بازدارنده؟

  

 اعظم اسدنژاد

  دانشگاه تربيت مدرس

  

  چكيده

آموزش دستور بر اين اساس توجه به . دستور زبان پايه واساس هر زبان را تشكيل مي دهد و زبان فرانسه نيز از اين امر مسثني نيست

در محيط هاي آموزشي اعم از دانشگاهي و آموزشگاهي در ايران را به خود اختصاص داده  زبان، بخش اعظمِ آموزش زبان فرانسه

بيشتر زبان آموزان . از طرفي ديگر نمي توان تاثير و نفوذ زبان مادري را در يادگيري و آموزش زبان خارجي ناديده گرفت. است

يادگيري اين زبان به زبان مادري خود يعني زبان فارسي، رجوع مي كنند و از طريق ترجمه سعي بر يادگيري اين زبان  فرانسه براي 

با اين وجود از آنجا كه هيچ گاه تطابق كاملي ميان دو زبان وجود ندارد و هر زبان ويژگي هاي خاص خود را دارا است، اين . دارند

از آن جمله مي توان به ضمير هاي . و آموزش زبان فرانسه و به ويژه در دستور زبان مي شود امر سبب بروز مشكالتي در يادگيري

نوشتار حاضر بر آن است تا با تكيه بر يك تحقيق ميداني جايگاه و . ربطي در زبان فرانسه اشاره كرد كه كاربردهاي متفاوتي دارند

  .قرار دهدنقش ترجمه در آموزش اين ضماير را مورد بررسي و ارزيابي 

  

  ترجمه، دستور زبان، آموزش زبان فرانسه، ضماير ربطي :واژگان كليدي

  

  :مقدمه .1

  )17:2004، 1هويني( »است مركز زبان، دستور زبان « 

تشكيل  را زبان خارجي هدف و غايت آموزش اغلب اوقاتدر گر چه  .دستور زبان پايه و اساس هر زبان را تشكيل مي دهد

در زمينة آموزش زبان هاي خارجي، تقريبا تمام  .با اين وجود نمي توان اهميت آن را براي زبان آموزان ناديده گرفت اما هدنمي د

در  .دستور زبان اختصاص مي دهند گرچه روش ارائه آن مي تواند متفاوت باشدتدريس و يادگيري بخشي را به  آموزشي يد هاُتم

به خود خصوص در سطح مبتدي و متوسط كالس را به  نيز دستور زبان بخش مهمدر ايران  زبان فرانسهآموزش كالس هاي 

آن بسيار درجه اهميت  يادگيري زبان فرانسه مي باشند كه مشغول به نظر مي رسد كه براي زبان آموزان ايراني .اختصاص داده است
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امكان دوباره به كار بستن اين زبان  مي باشندزبان فرانسه در حال يادگيري از آنجا كه زبان آموزان  2زيرا بنا به نظر كوكباال باشد 

  )3كوك به نقل از آنا رودريگز سرآ .(به دستور زبان اهميت بيشتري مي دهندو در نتيجه را خارج كالس زبان ندارند 

وزان بر پاية زبان و اين تاثير هنگامي بيشتر مي شود كه زبان آم  در روند يادگيري زبان خارجي تاثير مي گذاردزبان مادري 

   .مادري خود سعي مي كنند تا يك سيستم زباني جديد را فرا بگيرند

بر آنيم كه به اين سوال پاسخ  و جايگاه آن در متد هاي آموزشي و انواع آن پس از ارائه تعريفي در بارة ترجمه در اين مقاله

  :بدهيم

 ؟چيست ربطي ساده در آموزش و يادگيري ضماير و زبان مادري نقش ترجمه

  :فرضية اين پژوهش اينچنين مي تواند بيان شود

  .شود  باعث بروز خطا نزد زبان آموزان ايراني هنگام يادگيري اين ضمايرمي تواند  ترجمه از زبان مادري به زبان مقصد

   

 ترجمه چيست؟ .2

ترجمه را اينچنين تعريف مي  4گليسون و كوست .انتقال يك پيام از زبان مبدا به زبان مقصد تعريف مي شود عملهمانند ترجمه 

همان طور كه ژان رونه فراتر از اين تعريف پايه اي،  )566 :1976( ».ديگر ينشانه هاي يك زبان بوسيلة نشانه هاي زبان تفسيرِ« :كنند

دنياي زبان شناسي و حتي به تا  ترجمه ابزاري است كه به ما اين امكان را مي دهدخاطر نشان مي سازد،  )12:2004( 5الدميرال

از طريق فرهنگ ها و افكار ديگر راهي براي شناختن اصالت بشريت فراهم  ، ترجمهر اين نويسندهظاز ن .فرهنگي ديگري وارد شويم

  .مي آورد

  )7:1986( .مي باشد» ساخت مجدد يك متن در زباني ديگر، با حفظ محتواي آن« ، ترجمه 6از نظر تاتيلون

  .كه واژة ترجمه هم عمل ترجمه و هم نتيجة اين فعاليت را در بر مي گيردالزم به ذكر است 

 

 انواع ترجمه .2.1

           

ترجمة آموزشي هدفي . تفكيك كرد يحرفه اي را از ترجمة آموزش ترجمه به ميان مي آيد بايد ترجمة هنگامي كه صحبت از

 حرفه ايتر جمة هدف در حالي كه  زبان خارجي را تشكيل مي دهدبزاري براي تفكر بر روي زبان دوم يا افرازبانشناسي دارد، زيرا 

 مترجمان ادبي به ترجمة .اين نوع ترجمه خود به دو دستة ادبي و فني تقسيم مي شود .كاركرد در زبان مقصد مي باشد توليد يك

اما ترجمة متون حقوقي، علمي و  مي پردازند و بر اساس نظام حقوقي نويسندگان به آنها دستمزد تعلق مي گيرد آثار علوم انساني

  .د و غالبا دستمزدي به مراتب باالتر دريافت مي كنندكامال فني بر عهدة مترجمان فني مي باش
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  به پايان يادگيري زبان يا ( هدف: زير مي داند را در عوامل شيتفاوت هاي اصلي ميان ترجمة حرفه اي و آموز )1988(7يزللد

كه مترجم به زبان مقصد تسلط  كندايجاب مي ترجمة حرفه اي ( و تحصيالت )استاد يا خواننده( ، مخاطب پيام)رساندن يك متن

  .الزم به ذكر است كه در اين پژوهش ترجمة آموزشي مد نظر مي باشد. .)داشته باشد

 تفاوتبه عنوان مثال مدرس با استفاده از متون . مي تواند مورد استفاده قرار بگيرددر ترجمه آموزشي، تمرين هاي مختلفي  

از كه  ددهو تمرين هايي در اختيار زبان آموز قرار مي  را توضيح مي دهد) واژه يا گرامر(  ي مبدا و مقصدبين زبان ها هاي موجود 

اين الزم به ذكر است كه  .نشان دهد )در زبان مادري و خارجي(  نايي هاي درك و توليد خود رادانشجو بايد توااين طريق 

  .تمرينهاي ترجمه مي توانند هم براي يادگيري و هم براي كنترل يادگيري مورد استفاده قرار گيرند

تربيت اساتيد زبان، تربيت تدريس يك زبان خارجي، : موزش اهداف زير را مي تواند دنبال كندآاستفاده از ترجمه در 

  .يا تربيت مربي مترجم ها مترجمان حرفه اي آينده

، ترجمه اي فرازباني مي باشد كه مدرس يك زبان خارجي به كمك آن ، ترجمة آموزشي)1996( 8و پيريدا آرجونيا ظراز ن

واژه گان، : مي توان به كمك اين نوع ترجمه، جنبه هاي مختلف يك زبان را بررسي كرد. دست پيدا كند اهدافساير مي تواند به 

  .يي زبان شناسي زبان آموز را فراهم مي آورداافزايش توان امكان اين ترجمه همچنين. نحو، سبك

  جايگاه ترجمه در متدهاي آموزشي .3

به طور  بايد زش زبان هاي خارجي داشته باشيم، به نظر اساسي مي رسد كهواينكه بتوان تعريفي از جايگاه ترجمه در آمبراي 

 مقصد ترجمه، ترجمه تنها ابزار يادگيري زبان - دستورد ُتدر م. بررسي كنيمدر مُتد هاي آموزش زبان را اجمالي جايگاه ترجمه 

درك و فهم در زبان مقصد را ارزيابي مي كردند، ، 9به اين ترتيب، به وسيلة ترجمه از زبان خارجي به زبان مادري .محسوب مي شد

ابزاري براي ارزيابي توليد نوشتاري، يادگيري كلمات جديد، كاربرد قواعد دستور زبان به  10ترجمه از زبان مادري به زبان خارجي

  .شمار مي آمد

، مجددا ترجمه به چارچوب 12ارتباطيرويكرد همراه با استفاده از زبان مادري رد شد، اما  11شفاهي- د شنيداريُتها، در مبعد

  .آموزش زبان برگشت

ترجمه در ميان  .، يادگيري يك زبان توانايي هاي وسيع تري را مي طلبد13اروپايي زبان در وضعيت كنوني، و طبق نظر مولفان

شود، به عنوان استفاده مي ها ادگيري واژهر ترجمه به مانند وسيله اي براي ياگ. گيردها و در درون توليد نوشتاري جا ميساير توليد

  :شوددر نظر گرفته مينيز يك فعاليت توليد نوشتاري و واسطه اي 
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- شوند كه مياني گوناگون اعمال ميدر اجراي فعاليت هاي زب كنندهرگيرنده و ارتباط برقرادفرد يا 14زباني يي ارتباطاتوان«

ها هر كدام از اين نوع فعاليت باشند، )فعاليت هاي ترجمه اي و تفسيريبخصوص ( توانند برگرفته از دريافت، توليد، تعامل، وساطت

  (Conseil de l'Europe:25) ».توانند در شفاهي يا در نوشتاري تكميل شوندمي

  

  زبان خارجي در فرايند يادگيريزبان مادري تاثير  .4

به عبارتي ديگر، زبان آموز به . تاثير حضور داردارجي، زبان مادري به عنوان عاملي در تمام طول فرايند يادگيري يك زبان خ

له باشد كه و شايد همين مسئ آموخته هاي پيشين خود را با ساختارهاي نحوي و صرفي زبان مقصد مقايسه مي كندطور نا آگاهانه 

  .ايسه اي و در مرحلة بعد تحليل خطاها را توجيه مي كندتحليل مق استفاده از

و تاثير » انتقال« تاثير مثبت يك يادگيري بر روي يادگيري ديگر .خارجي مي تواند مثبت يا منفي باشدتاثير زبان مادري بر زبان 

ل براي نشان دادن تاثير هاي اساسا منفي استفاده مي خمفهوم تدا« معتقد است كه 15كاستلوتي .ناميده مي شود» تداخل«منفي آن 

به فيلتر يا بدتر از آن به  در نظر گرفته مي شود، اخالگر همانند عاملي كه زبان اول، :شود كه زبان اول بر روي زبان دوم مي گذارد

  )69:2001( ».زبان دوم تبديل مي شود از آن خود ساختن مانعي براي

اشخاص تمايل دارند كه در زبان خارجي، در توليد و در « وي معتقد است كه  .ارائه شد 16توسط لدواولين بار نظريه تداخل 

آنچه كه شبيه است به راحتي انتقال داده مي شود،  .دريافت، ويژگي هاي فرمي و معنايي زبان مادري خودشان را انتقال دهند

داخل مي شود و بنابراين منجر به اشتباه مي بنابراين يادگيري آن آسان است، آنچه كه متفاوت است باعث بروز انتقال منفي يا ت

، بر حسب نزديكي بين زبان مبدا و مقصد، مي تواند مثبت 17از نظر لدو انتقالبه اين ترتيب  )201:بس و كوستلدو نقل از ( »...شود،

به اشتباه  يا، بر عكس، به اين معني كه انتقال مي تواند امكان استفاده از اصطالحات جديد و درست را فراهم آورد. يا منفي باشد

 باشدترجمه ابزاري شايد بنابراين  .مي باشند ي اشتباه هاي زيادي در فرايند يادگيري ناشي از تاثير زبان مادري .منجر شود زبان آموز

  .كه به ما اجازة مقايسة دو سيستم زباني را مي دهد و به مدرس كمك مي كند تا بفهمد كه كجا يادگيري صورت گرفته است

هاي خارجي بسيار  در ايران براي آموزش زبان هاي دانشگاهيدر محيطبه اين زبان ترجمه استفاده از زبان مادري و رچه گ

شود و اغلب به عنوان يك عامل منفي و مانعي براي يادگيري زبان نفي ميي آموزشگاهي م است، اما اين مسئله در محيط هامرسو

. كنده نيز به زبان مادري خود رجوع ميبا اين حال زبان آموز براي يادگيري زبان خارجي تا سطح پيشرفت .در نظر گرفته مي شود

شيه كتاب نوشتن معناي واژگان به زبان مادري در حا .شودن يك كادر ارجاع در نظر گرفته ميآنچنان كه زبان مادري به عنوا

اده از زبان مادري را در كالس ممنوع مي كند با اين حال، براي زبان آموز گرچه مدرس زبان استف .باشدمدركي براي اين ادعا مي

در برخي موارد يادگيري زبان  اين رجوع به زبان مادري .جايگاه خود را حفظ مي كندزبان مادري هميشه در كالس زبان خارجي 

قرار گرفتن اسم و مفعول اسمي در زبان فرانسه و در زبان فارسي به يك شكل  ترتيببه عنوان مثال  ،خارجي را تسهيل مي كند
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كه از آن جمله  اما در بسياري موارد تكيه بر زبان مادري زبان آموز را دچار خطا مي كند. )كتابِ ژان: le livre de Jean( است

  .مي توان به يادگيري ضماير ربطي اشاره كرد

  

  ضماير ربطي در زبان فرانسه .5

ضماير ساده  .گروه ساده را در نظر گرفتيم پژوهش حاضرين ضماير به دو دسته ساده و مركب تقسيم مي شوند كه ما براي ا

اين الزم به ذكر است كه . مي باشد كه هر كدام نقش خاصي در جمله ايفا مي كند qui, que, où, dont: شامل چهار ضمير

در اين جا به  .و به آنها كمك مي كنند تا جمله هاي مركب بسازند تدريس مي شودضماير غالبا در سطح متوسط به زبان آموزان 

از متون ادبي به همراه ترجمة آنها مي  برگرفته نقش هر يك از اين ضماير و ترجمه آن در زبان فارسي با استفاده از مثال هايي

  .پردازيم

"qui" .1  را ايفا مي كنددر جمله نقش فاعل جايگزين اشخاص يا اشياء مي شود و:  

" Les deux qui étaient devant moi étaient blonds avec des cranes ronds,…" ( Sartre,J.P.:9 ) 

 )9: شكيب ( »...دو نفري كه در جلوي من بودند موي بور و سر گردي داشتند،« 

2."que"  يا"qu'" جايگزين انسان ها و يا اشياء مي شود و در جمله نقش مفعول مستقيم را دارد:  

Et les remèdes qu'ils imaginaient sont à peine à la hauteur d'un rhume de ce 

cerveau.(Camus:118) 

  )156: صطاعون، رضا سيد حسيني، ( ».تصورش را مي كنند به زحمت در حد يك زكام است كهو درمان هائي « 

3."où" : مفعول زمان يا مفعول مكان مي شوداين ضمير جايگزين:  

"Je connais une planète où il y a un Monsieur cramoisi."( A. Saint-Exupery:22) 

  )30:احمد شاملو( ».يك آقا سرخ روئه توش زندگي مي كند كهاختركي را سراغ دارم « 

4."dont":  جايگزين مفعول اسمي، مفعول فعل يا مفعول صفتي مي شود كه قبل از آن حرف اضافةde داشته باشيم:  

"La mienne, dis, la tienne, dont s'exhalte l'humble antienne par ce tiède soir, tout bas?"( Paul 

Verlaine:55) 

  )102 :زهرا تعميدي،ص( » ورد ساده و هميشگي در اين شب ماليم آهسته بر مي خيزد ازآن؟ كهح تو، .روح من و ر« 

اين مسئله در مثال زير  .ها استفاده شده استربه جاي تمام ضمي» كه« ارسي ازهمانطور كه مي بينيم در اين مثال ها در ترجمة ف

  .ستكامال مشهود ا استفاده شده است كه سه تا ضمير ربطي در يك جمله

  

" jusqu'au jour où j'ai vu une exécution( c'était en Hongrie) et le même vertige qui avait saisi 

l'enfant que j'étais à l'obscurci mes yeux d'homme."( Camus:226) 
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به هنگام كودكي گريبانم را گرفته بود،  كهو همان سر گيجه اي ) در مجارستان بود( شاهد يك اعدام بودم كهتا روزي « 

  )283:رضا سيد حسيني، ص( ».مردي بودم جلو چشمانم را سياه كرد كهاكنون 

دچار مشكل كند، بويژه  را يادگيري آنهامممكن است  اين امر كه در زبان فارسي شكل خاصي براي اين ضماير وجود ندارد

  .مالك قرار مي دهند براي زبان آموزاني كه زبان فارسي را در طول يادگيري زبان فرانسه

  

  داده هاتحليل  .6

، پرسشنامة اي تهيه كه زبان مادري مي تواند تسهيل كننده يا مانعي براي يادگيري ضماير ربطي باشد براي بررسي اين مسئله

اين زبان آموزان در الزم به ذكر است كه تمام . توزيع كرديم فرانسه آموزشگاه كيش در تهرانزبان آموزان نفر از  28بين و  يمكرد

در اين پرسش نامه چهار جمله به زبان فارسي نوشته شده است  .گذرانده اندراساعت زبان فرانسه  360حدودو  بودند سطح متوسط

هر كدام از اين جمله هاي حاوي يكي از ضمائر ربطي ساده مي  .كنندنسه ترجمه كه زبان آموزان مورد نظر بايد آن را به زبان فرا

  :، نتايج آن را بررسي كرديمميداني پس از انجام اين تحقيق. باشد

  .دوستي دارم كه فرانسوي است :اول جملة

J'ai un( e) ami( e) qui est français( e). 

   .زبان آموزان از ضمير درست استفاده كردند% 92

دليل . اين ضمير ربطي از نظر استفاده بسيار ساده است و دانشجويان قبل از ساير ضمائر ربطي آن را فرا مي گيرند: تحليل

به معناي چه كسي در زبان فارسي مي » كي؟«جستجو كرد كه شبيه   اين ضمير نيز مي توان در تلفظاين ضمير را  يادگيري آسان 

  .پس در اينجا، زبان مادري مي تواند عاملي تسهيل كننده در نظر گرفته شود .باشد

  .رستوراني كه در آن شام خورديم زياد دور نيست: جملة دوم

Le restaurant où on a mangé n'est pas très loin. 

   .از زبان آموزان ضمير مناسب به كار بردند% 90

 زبان آموزانبراي پرسش دربارة مكان بكار مي رود و همين امر باعث مي شود تا » où«در زبان فرانسه كلمه پرسشي : تحليل

و همانطور كه در باال اشاره شد اين ضمير جايگزين مفعول مكان و زمان مي شود كه در  استفاده كنند »où«راحت تر از ضمير ربطي

  .جايگزين مفعول مكان شده است جملة باال

  .من پيشنهاد كردي غذاهاي خوبي داشترستوراني كه تو به : جملة سوم

Le restaurant que tu m'as recommandé avait de bons plats. 

  .از زبان آموزان در ترجمه از ضمير مناسب استفاده كردند% 71
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اشتباه شده و دچار زبان آموزان  از% 30به همين دليل تقريبا از آنجا كه در اين جمله كلمه رستوران استفاده شده است : تحليل

مي باشد و در » پيشنهاد كردن« مفعول مستقيم فعل »رستوران« در صورتي كه در اين جمله . استفاده كرده بودند» où«از ضمير ربطي 

  .در اينجا مي توان علت خطا را در پيچيدگي قواعد دستور زبان فرانسه دانست .صحيح مي باشد» que«نتيجه ضمير ربطي

  .ني دارم كه والدينشان ثروتمند هستنددانشجويا: جملة چهارم

J'ai des étudiants dont  les parents sont riches. 

  .از ضمير درست استفاده كردند% 64

علت آن شايد اين باشد كه اين ضمير نسبت به ساير ضمير هاي . در اين جمله بيشترين خطا را زبان آموزان ما داشتند: تحليل

است زيرا در زبان فارسي شكل  همچنين يادگيري آن براي آنها مشكل تر آموزان تدريس مي شود وربطي ساده ديرتر به زبان 

  .خاصي براي اين ضمير وجود ندارد

  :پژوهش انجام شده نتايج زير را در برداشت

زبان فارسي نقشي  .مثبت  و هم منفي داشته باشد تاثير مي تواند هم يادگيري ضماير ربطي فرانسهزبان مادري، فارسي، در  .1

  "qui"تسهيل كننده در يادگيري و همچنين آموزش 

ناشي از زبان فرانسه و پيچيدگي هاي قواعد دستوري آن  در اين زمينه بعضي از اشتباهات كه زبان آموزان انجام مي دهند .2

 .مي باشد

 زبان آموزاناغلب مچنين اين امر كه زبان مادري در روند يادگيري زبان خارجي تاثير مي گذارد و ه دانستن اين مسئله كه

مي تواند به مدرس كمك كند كه هنگام تدريس اين ضمائر  به زبان مادري خود رجوع مي كنند براي يادگيري زبان خارجي 

  .استفاده مي شود» كه«  حرف ربط و در اغلب اوقات در زبان فارسي شكل هاي متفاوتي وجود ندارد ربطي يادآوري كند كه

  

  گيرينتيجه  .7
نتايج  .در يادگيري ضمائر ربطي مورد مطالعه قرار گيرد در اين پژوهش سعي بر آن شد تا به نقش و جايگاه ترجمه زبان مادري

برعكس سبب بروز خطا  تحقيق ميداني انجام شده مشخص كرد كه زبان مادري مي تواند يادگيري اين ضمائر را تسهيل كند و يا

از آنجا كه در زبان فارسي شكل خاصي براي ضماير  .اصلي خطا نزد زبان آموزان ايراني مي باشدتداخل دليل  .هاي بيشتري شود

جايگزين تمام اين ضماير مي شود همين مسئله باعث بروز خطا نزد آن دسته از زبان آموزان ايراني » كه«ربطي ساده وجود ندارد و 

  .سه دارندمي شود كه از طريق زبان مادري سعي بر يادگيري زبان فران

  

  :منابع

  .1360، ترجمة پرويز شكيب، تهران، انتشارات شهريار، ديوارسارتر، ژان پل، 

  .1380، نگاه ، ترجمه احمد شاملو، انتشاراتشازده كوچولو آنتوان، گزوپري،تسن 

  .1357، ترجمه رضا سيد حسيني، تهران، انتشارات نيلوفر،طاعونكامو، آلبر، 
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  .1383، ترجمة زهرا تعميدي، تهران، انتشارات كتاب خورشيد، كالمعاشقانه هاي بي ورلن، پل، 
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