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 ميان زبان فارسي و عربي) مذكر ومونث(بررسي  دوگانگي زبان بر عنصر دستوري 

 باتوجه به انشاي دانشجويان تازه كار زبان و ادبيات عربي

  

 اسحق رحماني

  مرضيه فيروزپور

 

 دانشگاه شيراز

 

 

  چكيده 

 زبان آموزان در صحبت يا نگارش  دوگانگي زبان و تداخل زباني باعث انتقال يك عنصر از زبان مادري به زبان دوم و به دنبال آن اشتباهات 

اين پژوهش بر . عنصر دستوري دانست ، كه خود به چند سطح تقسيم مي شود وان مربوط به يكي از اين اشتباهات را مي ت. به آن مي شود 

نگارش دانشجويان زبان عربي تازه كار بررسي  جه به را بين دو زبان فارسي و عربي ، با تو) مذكر و مونث ( آن است تا يكي از اين سطح ها 

تاثير مي گذارد و مي  و صحبت كردنشان به زبان دوم  كند و به اين نتيجه دست يابد كه دوگانگي زبان بر چگونگي نگارش زبان آموزان

 .توان اين تاثير را از جنبه دستوري مورد بررسي قرار داد 

  

  ي ، مذكر و مونث ، زبان فارسي ، زبان عربي ، سطح دستور دوگانگي زبان: ها ه كليد واژ

  مقدمه .1

زبانهاي فارسي و عربي ، اما توجه به انواع دو گانگي زبان بيان مي : اساسا كساني دو زبانه هستند كه قادرند به دو زبان صحبت كنند مانند 

د عالوه بر زبان مادريشان يكي از زبان هاي اشاره مانند زبان اشاره سوئدي را نيز فرا ادارد كه اين تعبير تا حدي صحيح است ، زيرا برخي افر

  ) 273/  1381استاينبرگ ، ( . گرفته اند ، اين زبان ها جزء زبان هاي واقعي بشمار مي روند 

از  برخي افراد به راحتي مي توانند متون زبان دوم را بخوانند و يا آن را بنويسند اما به شكل مطلوب از عهده صحبت كردن آن بر نمي آيند ،

نگي دو زبامي باشد پس مفهوم )  عالئم ( و حركات ديداري ) خط ( ، ديدن ) گفتار ( صدا : آنجايي كه زبان ، شامل تمام اين شيوه ها مانند 
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. ( بنابراين به فردي دو زبانه مي گويند كه عالوه بر زبان مادري يكي از اين شيوه ها را نيز به كار بگيرد . همه اين شيوه ها را شامل مي شود 

  ) همان 

نام روان شناسي زبان به از آنجايي كه بحث دو زبانه بودن و تاثير زبان دوم بر زبان مادري ، از اهميت فراواني برخوردار است ، علمي به       

( علي  القاسمي  : مانند . و انديشمندان آن غالبا به بررسي اين تاثير و راهكارهاي مربوط به آن مي پردازند . اين مبحث اختصاص يافته است 

در سطح هاي   و گانگي زبانبه تاثير د كه  "لغه الطفل العربي دراسات في السياسه اللغويه و علم اللغه النفسي  "در كتابش به نام )  2009

به اهميت و ضرورت اين سطح ، ري و با توجه سطح دستو كي از اين سطح ها به نام اين مقاله با الهام گرفتن از ي  . پرداخته است  مختلف

ه كار ، ميان دو يكي از جنبه هاي ساختار دستوري ، تحت عنوان مذكر و مونث را انتخاب نموده و آن را بر اساس نگارش زبان آموزان تاز

آيا ساختار دستوري زبان مادري بر ساختار دستوري : و در پي پاسخ گويي به اين پرسش مي باشد . زبان فارسي و عربي بررسي كرده است 

  زبان دوم تاثير مي گذارد ؟ 

ا به بررسي تداخل زباني و پژوهش حاضر در پي پاسخ به اين پرسش ، روش توصيفي را در پيش گرفته است ، به اين صورت كه ابتد    

دوگانگي زبان پرداخته و سپس براي نمونه ، يكي از بعدهاي ساختار دستوري را در نگارش دانشجويان زبان عربي مورد پژوهش قرار داده و 

  . اشتباهات آنان را در اين زمينه يادآور شده و در آخر راهكارهايي نيز براي رفع اين اشتباهات بيان كرده است 

  : تداخل زباني 

در حقيقت ، تداخل . زبان شناسان غربي بر اين معتقدند كه تداخل زباني يعني تاثير زبان مادري بر زبان دومي كه فرد آن را فرا مي گيرد     

و يا بر عكس مي  به زبان دوم –گفتار و دستور و  كلمات و دالالت و شيوه نوشتاري : مانند   -زباني شامل انتقال يك عنصر از زبان مادري 

اه يا ناخودآگاه در هنگام نگارش و ان در پي يادگيري زبان عربي خودآگزماني كه  يك دانشجوي فارسي زب)  81/  2009القاسمي ، . (باشد 

  . يا صحبت  به آن از زبان مادريش تاثير بپذيرد در واقع اين نوعي تداخل زباني به حساب مي آيد 

به اين نتيجه رسيده اند ، كه بيشترين اشتباهاتي  را كه زبان  آموزان در نتيجه زبان مادريشان كه انجام داده اند  زبان شناسان با تحقيقاتي   

   .مرتكب مي شوند ، به چند سطح تقسيم مي شود 
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  :  سطح گفتاري    

بعضي از حروف در فارسي با زبان عربي  و از آنجا كه مخرج. باعث بروز لهجه بيگانه در گفتار زبان آموز مي شود تداخل در اين سطح    

: به عنوان مثال  . تاثير بپذيرد) فارسي ( متفاوت است يك دانشجوي زبا ن عربي ممكن است در هنگام صحبت كردن از زبان مادريش 

در هنگام بيان ) زبان  فارسي(  در زبان فارسي عكس زبان عربي فرق چنداني با هم ندارند بنابراين زبان آموز ) حاء و هاء ( مخرج حروف 

  . از حلق بيان نمي كند  را مانند عرب زبانان   )حاء ( تلفظ مي كند يعني حرف ) هين ( آن را  "هنگامي كه : حين  "كلمه 

  : سطح نوشتاري     

زبان آموز در نوشتن ، ف با هم متفاوت است و وتلفظ حردر اين حالت  : شيوه نوشتاري: اول : اين سطح تداخل ، دو حالت دارد در     

دو زبان در شيوه نوشتاري مشابه هم هستند ، مانند زبان فارسي و عربي كه  در اين حالت ، :دوم . زبان مادريش گرايش مي يابد   بيشتر به

گرايش مي يابد و  فارسي ه زبان عربي بيشتر به شيوه نگارشآموز در هنگام نوشتن ب ن شيوه نوشتاري آن ها يكسان است ، و به اين دليل زبا

  .اين باعث بروز خطا در نگارش به عربي مي شود 

  : سطح داللت    

هنگامي كه دو زبان در كنار هم قرار مي گيرند ممكن است يك كلمه در ظاهر در هر دوي آن ها مشترك باشد اما در معني با يكديگر    

يكسان نيست در زبان فارسي اين كلمه دارد اما معناي آن در اين دو  زبان  وجود "جامعه  "متفاوت باشند مثال در زبان فارسي و عربي كلمه 

به معناي كشور و در زبان عربي به معناي دانشگاه است ، و اين سبب مي شود تا زبان آموز در يادگيري زبان عربي اين كلمه را در معناي 

  . كشور به كار ببرد 

  : سطح كلمات    

  . وشتن ، مي شود در زبان دوم هنگام صحبت كردن يا نمه از زبان مادري و به كارگيري آن تداخل باعث قرض گرفتن كل   

  : سطح دستوري    
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مثل ( تاثير زبان دوم باعث بروز اشتباهات دستوري مانند ترتيب اجزاء جمله و به كارگيري ضمير و اسم اشاره و زمان فعل و حكم كالم     

از آنجايي كه دستورات زبان عربي و فارسي با وجود قدري : به عنوان مثال )  82 – 83/ همان . ( ود مي ش... ) اثبات و نفي و تعجب و 

و ) فارسي زبان ( شباهت ، در زمينه هاي مختلف به ويژه در زمينه مذكر و مونث با هم بسيار متفاوتند ، امكان اشتباه در گفتار زبان آموزان 

  . نوشتارشان ، اجتناب ناپذير است 

در زبان عربي به مبحث مذكر و مونث توجه فراراني مي شود ، طوري كه مبحثي جداگانه در مورد آن و تعريف انواعش وجود دارد ،     

در دستوراتش شرايط مساوي را براي حال آنكه اين مبحث در دستورات زبان فارسي مفقود است زيرا اين زبان ، به آن چندان توجه نكرده و 

  .  آن قائل مي شود

 ، در دستور زبان عربي. توجه به تعريف مونث و انواع آن در زبان عربي ، اهميت اين مبحث را در اين زبان ، بيش از پيش نمايان مي سازد     

ه را داشت) مثل كبرياء ( و الف ممدوده ) مثل  سلمي ( و الف مقصوره ) مثل  فاطمه ( تا : مونث كلمه اي است كه يكي از اين عالمت ها 

مونث .  2) و آن مونثي است كه بر انسان و يا موجود جاندار داللت كند ( مونث حقيقي . 1: خود مونث به چند قسمت تقسيم مي شود . باشد 

و آن ( مونث لفظي .  4) عالمت تانيث در اين نوع مونث تقديري است ( مونث معنوي .  3) آن بر موجود غير جاندار داللت دارد ( مجازي 

توجه به نگارش دانشجويان زبان )  174 – 175/  1993اسماعيل بن علي ، ) . (كري است كه يكي از عالمت هاي تانيث را بگيرد اسم مذ

نث ، عالمت تانيث در اين نوع موعربي نشان مي دهد كه بيشترين اشتباهاتشان در زمينه مونث معنوي است زيرا بر اساس انچه گفته شد 

... ظاهر هيچ نوع عالمت تانيث نمي بيند و با اين تصور كه كلمه مورد نظر مذكر است ، اسم اشاره ، ضمير و تقديري است و دانشجو در 

مذكر را برايش به كار مي برد ولي با توجه به قانوني كه زبان عربي براي مونث معنوي قرار داده و آن ، اين است كه هر گاه ، به مونث 

قرار بگيرد ، حتما بايد به مونث بودنش توجه ... برگردد و يا اينكه موصوف ، صاحب حال ، فاعل و معنوي اشاره شود و يا ضميري به آن 

، آوردن مونث معنوي خالف اين قانون ، باعث ايجاد اشتباه بزرگ در كالم و نوشتار و در نتيجه ابهام در معنا و فساد در )  175/ همان ( كرد 

  . زبان مي شود 

مذكر و مونث و اهميت دادن به آن در ديگر مباحث مانند صفت و موصوف ، اسم اشاره ، اسم موصول ، فعل و عالوه بر اين ، كاربرد     

  . وجود دارد كه توجه به آنها حائز اهميت است ... فعل و 
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وجود ... بحث صفت و موصوف ، اسم اشاره و  در واقع ساختار دستوري ميان دو زبان عربي و فارسي نشان مي دهد كه در هر دو زبان     

  . دارد ولي شرايط به كارگيري آن ها با يكديگر متفاوت است 

در زبان فارسي در . رق چنداني با يكديگر ندارند دو زبان نشان مي دهد كه آن ها ف در هرصفت و موصوف توجه كردن به تعريف     

... وع و شكل و رنگ و كيفيت و ضاف اليه دارد و حالت و چگونگي يا اندازه و نتعريف صفت مي گويند ، صفت متممي است كه شكل م

. كتاب خوب ، اسم اول را موصوف و اسم دوم را كه به ان اضافه شده و شكل مضاف اليه دارد را صفت مي گويند : بيان مي كند مثل  را

صفت كلمه اي است كه حال موصوف را شرح : گونه تعريف مي كنند و در زبان عربي صفت را اين)  68/  1364فيروزمنش و همكاران ، (

/ 1426،  الشرتوني(نام گذاري مي شود ، مانند اسم شخص ، حيوان يا شي ء و موصوف كلمه اي است كه به آن . كبير، صغير :  مي دهد مثل 

171 (  

ولي توجه به نحوه نگارش زبان . ماهيت يكسان هستند  از اين دو تعريف فهميده است كه صفت و موصوف در زبان فارسي و عربي در    

د نآموزان فارسي زبان ، به زبان عربي ظاهر مي سازد كه آنان در چگونگي به كارگيري صفت و مطابقت آن با موصوف دچار اشتباه مي شو

اگر به . ن با يكديگر تفاوت دارد ر به كار گيري صفت و موصوف و نحوه مطابقت آنها در اين دو زباين به اين دليل است كه دستوو ا

دستوراتي كه در زبان فارسي ، در مورد صفت است توجه شود ، فهميده مي شود كه در آن هيچ گونه اشاره اي به مطابقت صفت و 

مانند . و موصوف چه مذكر باشد و چه مونث ، صفتش به يك حالت به كار ميرود )  71/ فيروزمنش (موصوف از لحاظ تذكير و تانيث نشده 

اما در نحو عربي ويژگي ها و شرايط خاصي براي صفت و موصوف وجود دارد كه يكي از آنها مطابقتشان در . زن بزرگ  –مرد بزرگ : 

شود ، مرتكب اشتباه بزرگي شده و اين باعث مبهم  د ، صفتي مونث براي آن برگزيده تذكير و تانيث است و چنانچه موصوف مذكر باش

در حقيقت ، اشتباهات اين چنيني در ميان زبان آموزان فارسي زبان به ويژه ، به هنگام صحبت كردن به عربي ، به وفور .  شدن معنا مي شود

گل زيبايي (  "رأيت ورده جميله   "به جاي اينكه بر اساس نحو عربي بگويند : به عنوان مثال يكي از اين اشتباهات اين است . ديده مي شود 

ست كه زبان آموز فارسي زبان بر اساس دستور به اين خاطر او اين بر اساس آنجه بدان اشاره رفت . أيت ورده جميال مي گويند ر) ديدم 

مادريش كه به آن خو گرفته ، عمل مي كند و از اين قاعده كه صفت و موصوف در زبان عربي عكس زبان فارسي در تذكير و تانيث با  نزبا
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بيشتر اشتباهاتشان در  له را به خوبي نشان ميدهد ،  زيرا بررسي انشاي دانشجويان تازه كار ، اين مسئ. هم مطابقت مي كنند ، غافل مي شود 

  . است   قت صفت و موصوف و آوردن صفت مذكر براي موصوف مونثزمينه مطاب

در . است  ضميريكي ديگر از مباحثي كه كاربرد مذكر و مونث در آن اهميت دارد و بين زبان فارسي و عربي متفاوت است ، مبحث      

و به اسمي كه ضمير جاي آن مي نشيند مرجع  ". كلمه اي است كه به جاي اسم مي نشيند تا نيازي به تكرار اسم نباشد  "زبان فارسي ضمير ،

مرجع  "پرويز "ضمير و "او " ) 69 -70/  1364شهبازي ، ( پرويز را در خيابان ديدم و از او گله كردم ، : به عنوان مثال . ضمير مي گويند 

آن است كه بر گوينده و شنونده و كسي كه از او سخن به ميان است داللت  "ضمير شخصي ) الف  :و آن بر سه نوع است . ضمير است 

و  "ضمير اشاره گفته مي شود زيرا كسي يا چيزي را بوسيله اين دو كلمه نشان ميدهند  "آن  "و  "اين  "به  " ضمير اشاره ) ،  ب  "نمايد 

 "خود ، خويش ، خويشتن "لمه هاي ك "ضمير مشترك ) ج. نزديك و آن را براي اشاره به دور به كار مي برند اين را براي اشاره به  معموال

شخص به يك صورت به را ضميرهاي مشترك مي گويند و بدين جهت آنها را مشترك گفته اند كه براي اول شخص ، دوم شخص و سوم 

اسم : در زبان عربي ضمير  ولي) 70، 73، 74/ همان . ( من خودم رفتم ، تو خودت رفتي ، آنها خودشان رفتند :  مانند  "كار مي روند 

و ... أنت ، أنت ، أنتما و: و مخاطب مثل ... أنا ، نحن ، ت ، و : ست كه بر متكلم يا مخاطب يا غائب داللت مي كند ، متكلم مثل جامدي ا

 "ضمير  : مانند . و آن با انواع سه گانه اش بر مفرد ، مثني و جمع و بر حاالت مذكر و مونث داللت دارد ... . ي ، هما وهو ، ه: غائب مثل 

 براي مونث و  "أنت"  و در اين زبان قواعد ديگري نيز براي ضمير قرار داده اند كه )  196 – 197/  1367حسن ، (براي مذكر  "أنت

ب بايد با مرجع خود در تذكير و تانيث و ي كشد و آن ، اين است كه ضمير غائد در دستور زبان فارسي به تصوير متفاوتش را با ضمير موجو

( الغائب حضر أبوه : براي مثال . عدد مطابقت كند ، يعني هر گاه مرجع مفرد مونث باشد بايد با ضميري ذكر شود كه با آن هماهنگ باشد 

مطابقت دارد و نيز ، هر گاه مرجع ضمير جمع مونث غير عاقل باشد و ) الغائب ( با مرجعش  "ه  "ال ضمير ، در اين مث) پدر غائب حاضر شد 

الشجرات : مثال . باشد كه مفردش عاقل است ، بهتر است ضميري كه بيانگر مفرد و مونث است براي آن به كار رود يا جمع مكسري 

   )  237/ همان ) ( ان حاضر شدند درختان رشد كردند ، مرد( ارتفعت ، الرجال حضرت 

در زبان عربي عكس زبان فارسي قاعده تمييز زبان بين مذكر و مونث در بسياري از قواعد دستوري زبان ديده مي شود كه يكي از اين     

نياز دارد تا ابهام اسم موصول اسم مبهمي است كه دائما به چيزي : است ، كه در زبان عربي در تعريف آن گفته اند اسم موصول قواعد 
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اسم موصولي است كه در زمينه : خاص . خاص ، عام : و آن به دو قسمت تقسيم مي شود . آن را رفع كرده و مقصد و مرادش را ظاهر سازد 

، ) من ، ما : ( ت بر دو نوع اس: عام ... . ) الذي ، اللذان ، التي و . ( مذكر ، مونث ، مفرد ، مثني و جمع حالت هاي مختلفي به خود مي گيرد 

كه بخشي و اما موصول در زبان فارسي كلمه اي است )  77/  1386يعقوب ، . (من كه مخصوص جاندار و ما كه مخصوص غير جاندار است 

مي رود براي غير عاقل به كار  "چه  "براي عاقل و  "كه  "و  "چه  "و  "كه  ": از جمله را به بخشي ديگر پيوند مي زند و بر دو صيغه است 

  )  109/  1373قريب و همكاران ، . ( 

توجه به تعريف اسم موصول در زبان عربي و فارسي اين را مي رساند كه تقريبا آن ها در تعريف مشابه هستند و در هر دو زبان اسم      

ضروري ... موصول داراي دو صيغه است ، با اين تفاوت كه با توجه به ماهيت زبان عربي ، اهميت دادن به نوع اسم از نظر مذكر و مونث و 

در حقيقت يكي از شايع ترين غلط هاي زبان آموزان فارسي زبان در نگارش و يا . مي شود ر اين صورت باعث بروز اشتباه است ، و در غي

تكلم به عربي ، به كاربردن اشتباه اسم موصول است و از آنجايي كه اسم موصول براي پيوند زدن جمله ها به كار مي رود و زبان عربي 

پيوند خورده ، زبان آموزان ناگزير به استفاده از انواع اسم موصول هستند و اگر به نكات بكارگيري اسم  سرشار است از جمله هاي به هم

توجه نكنند و از دستور زبان فارسي در عدم تمييز بين مذكر و مونث استفاده كنند ، منجر به بروز خطا در كالمشان و در نتيجه عدم موصول 

ادگيري زبان دوم مي شود ، بررسي نگارش اين زبان آموزان نشان مي دهد كه آنها بيشتر اوقات  اسم توانايي در رساندن معنا و ضعف در ي

را به جاي ديگر حاالت اسم موصول ، به كار مي برند كه اين خود بار ديگر تاثير زبان مادري بر زبان دوم را ) الذي ( موصول مفرد و  مذكر 

ار فارسي زبان خواسته شد تا انشايي در مورد زمستان بنويسد ، يكي از اشتباهاتي كه به وفور در براي مثال از دانشجوي تازه ك. مي رساند 

من (  "أنا أحب األيام الذي ينزلج الثلج من السماء  ": بود ، او نوشت ) الذي ( به كاربردن اشتباه اسم موصول  ، كالمش ديده مي شد

ونث رفتار مي شود ، پس با جمع غير عاقل مانند مفرد م، بر اساس انچه بدان اشاره رفت ) روزهايي كه برف از آسمان ميبارد را دوست دارم 

  . را به كار مي برد  "التي  "،  "الذي  "بر اين اساس شايسته بود تا دانشجو به جاي 

اي است كه با توجه كردن اشاره اسم يكي ديگر از گسترده ترين اشتباهات زبان آموزان فارسي زبان در يادگيري زبان عربي مربوط به     

  .به تعريف و چگونگي آن در اين دو زبان ، علت اين اشتباهات آشكار مي شود 
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 سم ذكر شوند ، اسم اشاره نام داشته  چنانچه همراه با ا "آن  "و  "اين  "كلمات : در دستور زبان فارسي در تعريف آن اين چنين گفته اند     

ودر زبان عربي نيز در )  177 – 178/  1338دائي جواد ، . (و چه اسم جمع  باشد و همواره به صورت مفرد مي آيند چه اسم ما بعد مفرد

براي مفرد مذكر ، ذان و ذين براي مثني مذكر ، : آن اسمي است كه بر چيزي اشاره مي كند و پنج نوع دارد ، ذا : تعريف اسم اشاره گفته اند 

  )  154/  1431شيرافكن ،  . ( أولي براي جمع  براي مفرد مونث و تان و تين براي مثني و اوالء و... ذه و ذي و

هيچ نوع اشاره اي به مذكر و مونث بودن اسم اشاره اين زبان در  نشان مي دهد كه توجه به تعريف اسم اشاره در دستور زبان فارسي     

رسي زبان كه در ابتداي راه قرار داشته و هنوز قواعد زبان دوم را به خوبي درك نكرده و كاربرد عكس زبان عربي نشده ، پس دانشجوي فا

اين (  "أحب هذه الفصل  "آن را نشناخته است ، دچار اشتباهات بسياري در اين زمينه مي شود مثل دانشجويي كه در انشايش مي نويسد 

اين دانشجو و اشتباهش مي توان گفت كه او مي داند در  در مورد. شاره مونث مي اورد سم او براي مشارإليه مذكر ، ا) فصل را دوست دارم 

ث زبان عربي به مذكر و مونث و تفاوت ميان آنها ، بسيار اهميت داده مي شود و شايد به اين دليل ، يعني شدت اهميت تمييز بين مذكر و مون

  . شاره مونث بياورد است كه باعث شده تا براي اسمي كه ذاتا مذكر است اسم ا

در هر دو زبان عربي و فارسي و تفاوت چگونگي به كاربردن آنها ، اشتباهات بسياري در اين زمينه در فعل و فاعل با توجه به اهميت     

و همان طور كه گفته شد اين اشتباهات مي تواند ناشي از دو گانگي زبان و تاثير زبان مادري بر . نگارش و كالم دانشجويان زبان عربي ديد 

  . زبان دوم باشد 

فعل كلمه اي است كه انجام كاري يا روي  ": در هر دو زبان يكي است در زبان فارسي در تعريف فعل مي گويند ماهيت فعل و فاعل    

و در زبان عربي نيز )  37/  1365روائي ، (  "بيان كند ) گذشته ، اكنون يا آينده ( دادن امري يا داشتن حالتي است را در يكي از سه زمان 

در . و تعريف فاعل نيز در هر دو زبان يكسان است )  491/  1386يعقوب ، . ( زمان وقوع يك چيز مي كند فعل كلمه اي است كه داللت بر 

و در زبان عربي )  60/ دائي جواد (  "... هر فعلي را به جا اورنده اي است و آن را فاعل گويند  "زبان فارسي آن را اينگونه تعريف مي كنند 

  )  48/ شير افكن . ( ل يا شبه فعل آمده و به آن اسناد مي يابد و هر فعلي بايد فاعلي داشته باشد نيز فاعل اسمي است كه بعد از فع
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اما تفاوتي كه آن ها در اين دو زبان دارند و باعث اشتباه دانشجويان فارسي زبان مي شوند ، مربوط به شرايط و چگونگي آمدن آنها در      

در حالي كه در زبان عربي )  61/ دائي جواد ( قتي كه بين فعل و فاعل است در شناسه و عدد است بطاكالم مي باشد ، در زبان فارسي تنها م

در . براي مطابقت بين فعل و فاعل عالوه بر مطابقت در عدد وضع شده است كه يكي از آنها تطابق در تذكير و تانيث است قواعد بسياري 

باشد و با فعل خود فاصله اي نداشته ) قبال به آن اشاره شد ( گامي كه فاعل مونث حقيقي حقيقت در دستور زبان عربي گفته شده است كه هن

در تانيث يا تذكير فعل اختيار است ، و اين نيز در مورد مونث غير حقيقي  نيث بگيرد ، اما در صورت فاصله باشد حتما بايد فعلش عالمت تا

/ شير افكن  . (ونثش تبعيت كند شد آن فعل حتما بايد عالمت تانيث بگيرد و از فاعل ماما اگر فاعل يك فعل در حالت پنهان با. صادق است 

كودك دختر در روز برفي به ( يذهب الطفله في يوم ثلجي إلي السوق : براي مثال دانشجوي فارسي زبان در نگارش به عربي مي نويسد )  48

: در حالي كه صحيح اين است . ، با اين تصور كه الشمس مذكر است  )خورشد طلوع كرد(  يا اينكه مي نويسد الشمس طلع) بازار مي رود 

  . تذهب الطفله و الشمس طلعت 

 نهمين قاعده در مورد نائب فاعل هم در نظر گرفته مي شود زيرا نائب فاعل در اصل مفعول به اي است كه جايگزين فاعل شده و احكام آ   

پس بر اين اساس دانشجوي فارسي زبان در هنگام نوشتن يا صحبت به عربي بايد احكامي را كه در )  243/  2001، مغنية  (را گرفته است 

  .مورد فاعل رعايت مي كند در مورد نائب فاعل نيز به كار ببرد

ه در زبان فارسي نهاد و يكي ديگر از مباحثي كه در زبان عربي در آن به مذكر و مونث اهميت داده مي شود ، مبحث مبتدا و خبر است ك   

، مبتدا اسم مرفوع و خالي از عوامل زائده است كه در ابتداي كالم در زبان عربي مي گويند . گزاره نام دارد كه تعاريف تقريبا مشابهي دارد 

و )  59/ شير افكن : شود به  رجوع( و خبر كالمي است كه به مبتدا اسناد يافته و معنايش را كامل مي كند . آمده و خبر به آن اسناد مي يابد 

و گزاره نيز به دنبال آن در كالم )  7/  1383حق شناس و همكاران ،  (ابتداي كالم آمده در زبان فارسي نيز نهاد ، گروه اسمي است كه در 

تدا ، جمع ، مذكر و مونث از مبدر اين است كه خبر در زبان عربي ، در مفرد ، مثني اما تفاوت ميان آنها . مي آيد و معنايش را كامل مي كند 

و به اين خاطر يك زبان آموز تازه كار ممكن است دچار اشتباه شود و از آنجايي كه تبعيت خبر از )  4/ تا . الجارم ، بي  (تبعيت مي كند 

و مي . مبتدا در مذكر و مونث نسبتا كمتر مورد توجه قرار ميگيرد دامنه اشتباهات اين چنيني در نگارش اين زبان آموزان ، بسيار وسيع است 

خواهرم بسيار (  "أختي يحب الشتاء جدا : ا كه با بررسي انشاي يكي از زبان آموزان نمايان شده را در اين زمينه مثال زد توان اين جمله ر
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كه مونث حقيقي  است خبري مذكر آورده شده است ، و اين بر اساس آنچه گفته ) أخت ( در اين مثال براي مبتدا ) زمستان را دوست دارد 

  . است) أختي ( براي مونث ) تحب ( تبعيت خبر از مبتدا و در نتيجه آوردن خبر مونث و آن شد اشتباه است و صحيح 

است ، همان طور كه از اسم تاكيد  تاكيدديگر مواردي كه مي توان به آن اشاره كرد عدم توجه به مسئله مذكر و مونث در مبحث      

براي مثال براي اينكه تاكيد شود كه مرد خودش بلند شده ، مي . ه مي شود فهميده مي شود ، آن اسمي است كه براي تاكيد بر چيزي آورد

لفظ  ،  كه در اين نوع :تاكيد لفظي ) 1بر دو نوع است ،  و آن)  204/ 1990دارغوث ، (  )مرد خودش برخاست (  قام الرجل بنفسه: گويند 

لفظ ... ) نفس ، عين ، جميع ، كال و( يكي از اين الفاظ آورده مي شود  در  اين نوع: تاكيد معنوي ) 2. مورد تكرار واقع مي شود  مورد نظر 

در حاالت مذكر و مونث در نوسان  "نفسها  "و  "نفسه  "و ديگر كلمات به شكل  "نفس  "در مونث به صورت كلتا ذكر شده و كلمه "كال

و در زبان فارسي نيز بيشترين الفاظي كه )  205/ همان ( ). زن خودش برخاست( المرأه نفسها و قامت  قام الرجل نفسه  :براي مثال . است 

به  و. او خودش اينجا بود: همراه با فعل باشند معني تاكيد را ميدهند مانند  است كه هر گاه كار برده مي شود ، خود و خويشتن براي تاكيد به

اشعري ،  ) . (مفعول ( م را و خود) فاعل( خودم : مانند . تبعيت از فاعل يا مفعول جمله صرف مي شوند و يا همراه ضمائر شخصي مي آيند 

1373 /170-167 (  

مي شود و اگر به ضمير نزديك است زيرا براي تاكيد ، ضميري مناسب همراه كلمه نفس آورده ) در زبان عربي ( پس بر اين اساس تاكيد     

يعني ضمير مذكر ، استفاده شود باعث ابهام در فهم معناي مورد نظر مي شود زيرا در بسياري از ) نفسه ( براي تاكيد يك اسم مونث از كلمه 

زيرا كه موارد به وسيله ضمير ، مرجع ضمير و در نهايت معني فهميده مي شود ، حال آنكه در زبان فارسي تقريبا چنين مشكلي وجود ندارد 

تاكيد بوسيله در كلمات خود و خويشتن همراه با شناسه مورد نظر صورت مي گيرد و براي مذكر و مونث به يك صورت به كار مي رود ، 

پس زبان آموزي كه تحت تاثير زبان مادريش قرار مي گيرد به . براي نمونه گفته مي شود ، مرد خودش برخاست ، زن خودش برخاست 

ميشود و از آنجايي كه اين زبان اهميت چنداني به  "خود " ، جايگزين "نفس " ز تاكيد در ذهنش اين چنين تداعي ميشود كههنگام استفاده ا

براي در خور اسم مورد نظر  كه نميدهد او نيز به تاثير از آن ، فقط به جايگزيني فكر كرده و از آوردن ضميريتفكيك ميان مذكر و مونث 

  . غافل مي شود  ،   استتاكيد
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را راه حل خود را دارد ، و به وسيله اشتباه كردن و تصحيح آن است كه يك فرد مي تواند راههاي پيشرفت اما از آنجايي كه هر اشتباهي     

  :در اينجا چند راه حل ذكر مي شود طي مي كند ، 

ري زبان دوم رخ مي دهد ناشي از تاثير پذيري زبان دوم از زبان نگارش و صحبت كردن زبان آموزان در يادگي در بيشتر اشتباهاتي كه)  1     

بنابراين مطلوب است كه زبان آموزان در هنگام صحبت كردن به زبان عربي ذهن و فكر خود را متمركز بر )  87/ القاسمي ( مادري است ، 

  .زبان دوم و قواعد مربوط به آن كنند

از زبان آموزان انتظار مي رود در هنگام كسب توانايي و مهارت در زبان دوم به آن صحبت كنند چون بسيار ديده شده كه منشأ اين ) 2    

براي مثال زبان آموزي كه بر ) همان . ( زبان آموزان و عدم آگاهيشان بر قواعد و دستورات زبان دوم بوده است اشتباهات عدم توانايي 

تا مربوطه مي گيرد در هنگام به ) در زبان عربي ( ي آگاهي الزم ندارد و فقط آگاهيش در اين حد است كه اسم مونث دستور زبان عرب

كارگيري كلمه أسود به صورت مونث مي گويد أسوده ، در صورتي كه اين خالف دستور زبان عربي است و شايسته است كه بگويد سوداء 

   .د تعميم مي ده يك قاعده را بر ديگر قواعد  اه از روي اشتب در واقع اين زبان آموز. 

اعتماد به نفس و اضطراب زبان آموز در هنگام سخن گفتن به زبان دوم  ه ، بويژه در گفتار مي شود نداشتنديگر دليلي كه باعث اشتبا) 3    

تكلم به زبان دوم آگاهي يافته اند و جايي چه خوب است كه زبان آموزان اين اعتماد را داشته باشند كه بر دستورات و شيوه است ، پس 

براي دست پاچه شدن نيست ، زيرا كه اضطراب بيهوده نتيجه عكس داده و باعث بروز اشتباهات بسيار در گفتار مي شود پس بهتر است كه 

  . زبان آموزان آرامش خود را در هنگام صحبت كردن و نگارش به عربي حفظ كنند 

 زبان براي مثال زبان آموز استاد زن را اينگونه مخاطب قرار مي دهد ، يا أستاذ در واقع اين: همچنين دليل ديگر مي تواند اين باشد ) 4    

جاي كلمه فارسي ، قرار مي دهد و باعث مي شود كه  به  عربي كلمه  آموز بيشتر فهم و توجه خود را بر معادل يابي و جايگزين كردن

يك چيز شده و از ديگر قواعد غافل شود پس بهتر است در هنگام اختيار كلمات ذهن خود را در گير يك چيز نكرده و به  ذهنش متوجه

  . بگويد يا أستاذه  ب توجه كافي داشته باشد تا در هنگام مخاطب قرار دادن استاد زن تمامي جوان
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  : نتيجه 

رامي گيرد و سپس سراغ دستور زبان دومي مي رود كه درصدد يادگيري آن است ، بسيار از آنجايي كه انسان ابتدا دستور زبان مادري را ف    

با توجه به بررسي هايي كه  . بپذيرد  بت يا نگارش به زبان دوم تاثير مادريش در صحاتفاق مي افتد كه خواسته يا ناخواسته از دستور زبان 

 انجام شد ميتوان گفت كه تاثير پذيرفتن از ساختار دستوري زبان مادري بويژه در ميان تازه كاران به وفور ديده مي شود زيرا كه آنان در

ن دوم و اين در يادگيري زبا داشته و هنوز ذهنشان درگير دستور زباني است كه پيشتر از اين با آن آشنا بوده اند و بدون شك ابتداي راه قرار 

اين زبان آموزان تازه كار در بيشتر اوقات خصوصا زماني كه دستور زبان دوم شباهت بيشتري به زبان . ، تاثير بسزايي دارد  دستورش 

اره رفت ، دستور دو داشته باشد ، از آن بهره مي گيرند كه اين به نوبه خود باعث گنگي كالم مي شود زيرا بر اساس آنچه بدان اشمادريشان 

هر چند در بعضي از موارد امكان دارد در تعريف يا ماهيت به هم شبيه باشند ولي كاربرد آنها در كالم با ) مانند فارسي و عربي ( زبان 

مهمترين : پس مي توان گفت . مي شود ) زبان مادري و زبان دوم ( يكديگر تفاوت دارد و توجه نكردن به آن منجر به تباهي هر دو زبان 

نتيجه اي كه اين پژوهش به ان دست يافته است اين است كه ساختار دستوري زبان دوم زبان آموز از ساختار دستوري  زبان مادريش در امان 

  . نيست و تاثير پذيري از آن گريز ناپذير است 
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