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با مسائل و موانع خاصی مواجه بنابر قوانین حاکم بر طبیعت علوم، هر بحث جدید در روند گسترش خود، 

و نفوذي  ری، تأثشود یعلم مطرح م نیاز مسائلی که با پیشرفت ا یکی. علم آموزش زبان نیز چننی است. شود یم

، زبان اول شود یکه آموختن یک زبان دیگر آغاز م یزمان. گذارد یاست که زبان مادري یا زبان اول بر فرد باقی م

 .دهد یزبان دوم اثر خود را نشان م يساختار دستوردر آواها، لهجه و نیز 

در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع تداخل دو زبان اول و دوم و نقشی که این مهم در تهیه و تدوین 

زبان مادري بر زبان دوم مورد بررسی  راتیآموزشی دارد، ضمن اضاره به نحوه یادگیري دو زبان، تأث يها روش

 .ردیگ یقرار م

 ح مسألهطر

طور که همزمان، از یک سو نظامی بسیار قدیمی است و از  خارجی همان يها طبق این تعریف، علم آموزش زبان

؛ از )1987-کوترز و دیگران(تشکیل جوامع مدنی، در مبادالت بین المللی مورد توجه قرار گرفته است  يابتدا

جدید یادگیري زبان بسیار جدید است؛ به طوري که تا پیش از  يها زهیمطرح شدن انگ لیسوي دیگر به دل

و اشراف اختصاص داشت؛ اما طی  زادگان بیبه طبقه نج تر شیخارجی ب يها جنگ جهانی دوم، آموزش زبان

در  ژهیها توجه خاصی به این زمینه معطوف داشتند و به و جنگ جهانی دوم، به دالیل سیاسی و جاسوسی، دولت

از آن زمان . خارجی به اجرا درآوردند يها را براي آموزش زبان یعیوس يها نظامی، طرح يها اردوگاهها و  پادگان

مختلف را به فراگیري یک یا چند زبان بیگانه وادار  يقرن بیستم، مردم کشورها يها شرفتیبه بعد، روند سریع پ

داند،زبان خود را هم بدرستی  اي را نمی کسی که هیچ زبان بیگانه«: دیگو یکه گوته در این بار م ییکرد؛ تا جا

 .)1367-ویگوتسکی چیمونوویلوس(».داند نمی

است که از  یها، مشکل آن نیتر شد که از جمله مهم انیهمراه با توسعه این علم، مسائل و مشکالت آن نیز نما

آموز تحت تأثیر  و زبان دیآ یالگوهاي نظام زبان مادري با ساختار زبان خارجی یا زبان دوم به وجود م  معارضه

 .کند یشدید زبان مادري، مشکالت جدیدي را تجربه م

 دومنحوه یادگیري زبان مادري و زبان 

از اطالعات مربوط به سیستم زبانی و یا قوانین ساختاري  يا مجموعه يآور آموختن یک زبان به معنی جمع

با  توان یطور قطع، زبان را نم به. ردیگ یاست که در پی یک فعالیت آگاهانه و یا یک تجربه صورت م یمشخص

بلکه . و یا در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت، آموخت شود یجمالتی که استفاده م یحفظ کردن تمام

شناخت قواعد یک زبان نیز ضرورتا باعث ایجاد توانایی . آموز باید نظام زبانی و کاربرد صحیح آن را بیآموزد زبان

در واقع، حفظ کردن، به معنی هیچ چیز یاد نگرفتن است و این حفظیات . شود یدر به کارگیري اطالعات نم

 ).1993-هالته. (شده قابل استفاده است ینیب شیفقط در شرایط از قبل پ

به این . میکن یآموزش علمی است که پس از به ارث بردن از والدینمان، و فرزندانمان منتقل م نیزبان مادري، اول
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لین سال مرحله آموزش زبان مادري، در او نیتر آوایی، مهم يها ترتیب، در روند حساس کردن کودك به مشخصه

و سعی  دهد یرا تشخیص م اش يدر این مرحله، کودك صداهاي خاص زبان مادر. ردیگ یزندگی کودك صورت م

سالگی و  9مرحله پس از سن  نیا. خود را جهت تولید صداهاي خارجی به کار گیرد ییبخشی از توانا کند یم

جدیدي را  يصداها تواند ینیز فرد مالبته مسلما پس از این سن . ردیگ یم انیتکمیل سیستم عصبی کودك پا

کودك بر اثر تمرین و تکرار زیاد ). 1991-روندال( کند یآگاهانه و ارادي پیدا م  یاد بگیرد؛ اما این فعالیت جنبه

و اشتباهاتی که در به کارگیري این  آموزد یو شرایط مهیا شده توسط محیط، نظام زبان مادري و کاربرد آن را م

اما در یادگیري زبان دوم . کند یآن است که به نحوي از قواعد زبان خود استفاده م انگری، نمادهد ینظام انجام م

که  شود یموضوع تأتکید م نیسنتی بر ا يها در روش. کند یموضوع جنبه دیگري پیدا م نییا زبان خارجی ا

کند و سپس با استفاده از  ها را در شرایط مختلف حفظ آموز حجم معینی از جمالت، کلمات و کاربرد آن دانش

آموز در زبان  اما با توجه به این که زبان. و بیان کند يزیر قوانین مشخص دستوري و امالیی، منظور خود را طرح

نسبت به زبان مادري خود دارد، در عمل از به کارگیري این قوانین بنیادین  يتر خارجی تجربه و تمرین کم

- جواندل. (ردیگ یقرار م ي، تحت تأثیر قوانین و ساختارهاي زبان مادربیان منظور خود يناتوان است و برا

1370(. 

 تأثیر زبان مادري بر زبان دوم

آموز ابتدا  است که زبان نی، اگذارد یتأثیري که زبان مادري یا زبان اول بر زبان خارجی یا زبان دوم م نیتر یاساس

و  ردیگ یفرا م) در مدرسه یا در سن پیش از آن)قواعد و دستور زبان مادري خود را به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه 

آموخته شده را در زبان دیگر هم  شیاین دستورات از پ خواهد ی، مکند یزبان دیگري را شروع م يریادگیوقتی 

زبان دوم را برحسب الگوهاي زبان خود کنار  يها آموز واژه احتمال دارد که زباندر این حالت، حتی . به کار برد

، در دهد ینفی را پیش از فعل قرار م  منفی کردن یک فعل، مشخصه يمثال اگر در زبان اول برا. هم قرار دهد

را به  "I speak English" و عبارتی مثل دهد یرا پیش از فعل قرار م "not" زبانی مثل انگلیسی نیز کلمه

منفی کردن  يریادگیدر این حالت، در زبانی مثل فرانسه،  I not speak English :کند یم یاین صورت منف

 .کند یتر از انگلیسی درك م را آسان "Je ne parle pas" تر است و جمله جمله براي او راحت

دو واژه را از یک زبان کامال هم معنا  توان یکه نم گونه همان. ها نیز صادق است این عدم تطابق در مورد واژه

غیر ممکن است که یک  بایها، هرچند اندك وجود دارد، به همین ترتیب، تقر دانست و اختالفی در بار معنایی آن

دلیل است که به دانشجویان  نیبه هم. واژه از یک زبان، با واژه معادل آن از زبان دیگر، کامال هم معنی باشد

تأثیر تداخل زبان  ها از زبان مادري به زبان آن  جمالت موردنظر خود، از ترجمه انیکه در ب شود یوصیه مزبان ت

که زبان خارجی را قبل از  یکودک. مادري در بحث آواشناسی و دستگاه صوتی نیز بسیار واضح و مشخص است

که یک زبان  يغالبا، افراد ی؛ ولردیگ ی، معموال آن را بدون لهجه یاد مآموزد یسن دوازده یا سیزده سالگی م

خود را از تأثیر نظام آوایی زبان مادري  توانند یم ی، به سختکنند یسالگی شروع م 18دیگر را پس از سن حدود 

و این امر  شود یتر م برایش مشکل يباشد، مبارزه با تداخل نظام زبان مادر تر شیهرچه سن فرد ب .دور کنند

به همین دلیل، به اعتقاد برخی از ). 1366-حسنیان(و هدایت شده است  يبراي او نوعی کوششی اراد
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از آموختن قواعد دستور زبان مادري به طور  شییک زبان بیگانه، پ يریادگیسن براي  نیمتخصصان زبان، بهتر

 .شود یم تر شیآموز باالتر برود، احتمال تداخل قواعد و نظام زبان مادري ب اصولی است و هرچه سن زبان

نیز بعد دیگري از قضیه را  یشناس اصل روان کیآموز با میزان تأثیرپذیري از زبان مادري،  ارتباط سن زبان  درباره

و دید او  آورد یرا هرچند اندك در ساختار شخصیتی فرد به وجود م یراتییهر نوع آموزش، تغ. سازد یمشخص م

تر  فراگیري یک زبان خارجی این موضوع شدیدتر و واضحدر . دهد یرا نسبت به مسائل پیرامون خود تغییر م

، کند یهمان زبان محیط پیرامون خود را شروع م یعنیزمانی که کودك آموختن زبان مادري،  .شود یمشاهده م

خصوصیات  .و این فرهنگ هویت او را تشکیل خواهد داد آورد یناآگاهانه فرهنگ آن محیط را به دست م

، تا پایان زندگیش ثابت خواهد بود و هر چیزي که کند ید به این ترتیب کسب مفرهنگی و شخصیتی که فر

بنابر عقیده گیورا، مبتکر اصطالح . شود یتلقی م «من« دکنندهیبخواهد آن را تغییر دهد، به عنوان یک عامل تهد

بان بیگانه به منزله یک ز يریبراي یک فرد بزرگسال، فراگ نیبنابرا. اند وستهی، زبان و هویت درهم پ«من زبانی«

من زبانی «. هویتی را که ریشه در زبان مادري دارد، از دست بدهد تواند یکسب هویتی جدید است و مشکل م

از همین رو،کودك به . گیرد شود،در کسب هویت ثانوي مورد تهدید قرار می می  که جزء اصلی فردیت مشخص

دوم   تواند در مقابل مشکالت یادگیري زبان تر از بزرگسال می پذیري شخصیتی که دارد، راحت دلل انعطاف

 .)1370-جواندل(».کندمقاومت 

 آموزشی يها تداخل دو زبان و نقش آن در تدوین روش

توصیه  یشناس ، متخصصان زبانگذارد یبا توجه به این واقعیت که زبان اول در یادگیري زبان دوم تأثیر م

آموز  یادگیري زبان مادري باشد و زبان  آموزشی به صورتی تدوین شود که مطابق با نحوه يها که روش کنند یم

جدید آموزش  يها در روش .فراگیري زبان مادري براي آموختن یک زبان دیگر استفاده کند ياز همان ابزارها

که میزان استفاده از زبان مادري افزایش یابد تا با مسابقه دو زبان، امکان درك  شود یخارجی سعی م يها زبان

 .آموز فراهم شود ساختارهاي دستوري و معنایی زبان جدید براي زبان تر قیبهتر و عم

 :روش تدریس باید چند ویژگی اصلی رعایت شود کیآموزشی، در  يها طبق عقیده متخصصان تدوین روش

حساسیت و توجه، امکان  نیا. فرد را افزایش دهد در درجه اول، نظام آموزشی باید بتواند حساسیت زبانی

 یآموزان ، دانشدهد یانجام شده در کانادا نشان م قاتیتحق. سازد یساختاري زبان دوم را میسر ماجزاي  صیتشخ

معلومات  توانند یو م کند یم شرفتیها نیز پ ، در آن واحد زبان مادري آنکنند یکه در کالس زبان دوم شرکت م

ویژگی یک روش خوب، وجود تمرینات ساختاري  نیدوم). 1984-بوتون(خود را از یکی به دیگري انتقال دهند 

ها را تحت قوانین  را درك کند و آن یشناس تا قوانین زبان کند یمتعدد و کافی است که به دانشجو کمک م

آموز بگذارد که او خود  یک روش مناسب باید بتواند این توانایی را در اختیار زبان نیهمچن. دستوري منظم کند

 .، مطابقت دهدشود یها مواجه م لفی که در زندگی با آنمخت يها تیرا با موقع

تطبیقی استفاده کنند که  يها ها و روش که مدرسان از آن دسته جزوه کنند یبعضی از متخصصان زبان توصیه م
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ارتباطی والگوهاي  يها نیتکراري و تغییري، تمر يشامل تمرینات ساختاري شفاهی و کتبی، الگوها تر شیب

 ).1992-پور ییکهنمو( باشد یمرکب متبدیلی ساده و 

 قابل مقایسه دو زبان يها نهیزم

 :رندیگ یتطبیقی، دو زبان اول و دوم از سه جهت مورد مقایسه قرار م يها در روش

یکسانی دارند و به دلیل  شهیطبیعی، ر يها زبان تر شیزبانشناسان معاصر معتقدند که ب :یشناس زبان نهیزم .1

در این خصوص سعی بر ). 1975-مارتینه(ساختاري وجود دارد  يها ها شباهت زبان نیاین رابطه خویشاوندي، ب

استفاده از این  نیبهتر. آموز نشان داده شود بین ساختارهاي جمالت به زبان يها ها و تفاوت آن است تا شباهت

انجام شده در کانادا، با  قاتیطبق تحق. شناسند یم یاست که زبان مادري خود را به خوب یزمینه، خاص کسان

و در این حالت، اگر زبان دومی را  ردیگ ی، کودك قواعد مکتوب زبان خود را یاد ميا شروع تحصیالت مدرسه

ي به زبان دوم تعمیم ، معلومات خود را از قواعد دستوري زبان مادريا سهیمقا یشناس شروع کند، به کمک زبان

 .دهد یم

. آموز مشخص شود زبان يکلماتی که در هر دو زبان ریشه یکسانی دارند، برا شود یتوصیه م یشناس واژه نهیدر زم

، کارت، تابلو و رمان که در اکثر زایتلویزیون، و ریممکن است این کلمات معناي یکسانی داشته باشند؛ نظ یگاه

مختلف، از نظر بار معنایی کمی اختالف پیدا  يها نیز یک واژه در زبان یگاه .واحدي دارند يها معنا زبان

. شود یارتباطی اطالق م يها در فارسی به عبور و مرور وسایل نقلیه در راه» ترافیک«مثال، کلمه  يبرا. کند یم

 زین» مخدر یا اسلحه قاچاق مواد« يرا دارد؛ ضمن اینکه در فرانسه به معنا یدر انگلیسی و فرانسه نیز همین معن

 .رود یبه کار م

که در هر  ییها ارائه فعل. به وجوه افعال، آواشناسی و طنین کالم اشاره کرد توان یاز جمله موارد مشابه دیگر م

 .گذارد یمثبتی م ریدو زبان حروف اضافه یکسانی دارند، تأث

ها  تمام انسان يخاص انسانی، برا يها یژگیمعنایی زبان، تحت تأثیر و يمحتوا :ها شهیافکار و اند نهیزم .2

 رساختیمحتواي واحدمعنایی، ز نیا. ندارد یاست و ملیت، نژاد، زبان، کشور و حتی زمان نیز در آن نقش کسانی

  . سازند یها را م دستوري روساخت جمله نیها و قوان جمله

بگوییم، با زبان دیگر و حتی شاید با  میخواه یکه گاهی آنچه را که م شود یاختالف در قواعد دستوري موجب م

 .)1989-دالگالین(زبان مادري قابل بیان نباشد 

، معلم زبان باید متون مشابهی را از زبان اول و دوم انتخاب ها شهیافکار و اند نهیدو زبان در زم سهیدر مبحث مقا

ها و اصطالحات  از ضرب المثل توان یمثال م .موضوعات را نشان دهد يها ها و شباهت آموز اختالف کند و به زبان

تا  کند یآموز از اصطالحات زبان مادري به او کمک م شناخت قبلی زبان. مشترك دو زبان استفاده کرد راتیو تعب
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 يبرا. دیآ یها را در زبان دوم دریابد و این کار با ترجمه کلمه به کلمه به دست نم منظور واقعی و کاربرد آن

 :به صورت زیر است یسیکه معادل آن در فرانسه، انگل شود یزبان فارسی ذکر م ضرب المثل از کیمثال، 

 چوب الي چرخ کسی گذاشتن: فارسی

 to put a spoke in someone's wheel :انگلیسی Mettre des ba?tons dans les roues :فرانسه

اما مسلم است که هر زبانی، ؛ دهد یها نشان م ها یکسان بودن محتواي معانی را در زبان این ضرب المثل

الزم است در  یگوناگون، گاه يها به علت وجود تابوهاي مختلف در فرهنگ. اصطالحات خاص خود را نیز دارد

که براي مسلمانان تهیه  یمثال در روش. رعایت شود ی، مسائلشود یفرهنگ تدوین م کیروش خاصی که براي 

د تعبیراتی نظیر خوردن گوشت خوك و یا غذاهایی که از آن استفاده و موقعیت کاربر  ، آموزش نحوهشود یم

 .آموز استفاده چندانی ندارد براي زبان یو شرح انواع مشروبات الکل شود یدرست م

فرهنگ است و با توجه به این که فرهنگ نقش  کیآموزش یک زبان به معناي آموزش  :فرهگنی نهیزم .3

 يها آموزشی زبان يها روش نیزمینه در تدو نی، اکند یرا در تشکیل شخصیت فرد ایفا م ییک عامل اصل

دو زبان و در نتیجه دو فرهنگ زبان اول دو دوم، معموال  سهیدر مقا. برخوردار است يادیخارجی از اهمیت ز

 یکی حالت غالب و دیگري حالت مغلوب

تا  کند یطور طبیعی سعی م آموز به رهنگ مغلوب باشد، زباندر این حال، اگر زبان مادري فرد متعلق به ف. دارد

  اگر نگرش جامعه ژهیبه و. ، مقاومت کنددهد یدر مقابل هر چیزي که شخصیت او را در معرض خطر قرار م

در مقابل پذیرش آموزش فرهنگ  تر شیمادري او به زبان دوم و فرهنگ آن زبان خارجه منفی باشد، دانشجو ب

در حالت عکس این قضیه، اگر اختالف بین دو فرهنگ کم باشد و هر دو تقریبا همسان . کند یجدید مقاومت م

 .تر خواهد بود باشند، آموزش زبان خارجی آسان

 تأثیر مثبت یا منفی؟

آیا «: موضوع تداخل و تأثیرگذاري زبان مادري بر الگوهاي زبان دوم، توجه را به این سو معطوف کرده است که

 »تواند مانعی بر سر راه یادگیري زبان دوم باشد؟ می  زبان مادري

کند و موجب بروز اشتباهات  بازدارنده عمل می  این تأثیر به عنوان یک عامل«: برخی از متخصصان معتقدند

تر باشد، به جهت عدم اطالع کافی او نسبت  به همین دلیل هرچه سن فرد پایین. شود آموز می زبان  زیادي براي

 ».شود تر خواهد و همین موضوع سبب سهولت در فراگیري زبان دوم می تأثیر کم  بان مادري،اینبه قوانین ز

و آشنایی و تجربه با ماهیت زبان مادري را  کنند یم یابینظران این تأثیر را مثبت ارز از صاحب یبه عکس، برخ

تجربه و شناخت «: گروه معتقدند نیا. آموز با ماهیت زبان دوم مفید است که براي آگاهی زبان دانند یم یکمک

تر  هاي ابتدایی سریع کند تا از مراحل اولیه مانند آواسازي و ساخت ها کمک می بزرگساالن از زبان مادري به آن

ها را خیلی بهتر از  جمله یساخت بزرگساالن تفاوت روساختی و ژرف نیهمچن» .ها را حذف کنند بگذرند و یا آن
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ها یکسان نبوده  که زبان مادري آن یآموزان محققان از بین زبان نیا). 1370-جواندل) کنند یکودکان درك م

اند که اشتباهات بین زبانی هیج ارتباطی به زبان مادري  و ثابت کرده اند افتهیاست، اشتباهات مشترکی را 

در این تحقیقات  نیمچنه. آموز ندارد؛ بلکه به رفتار او در برخی از مراحل یادگیري زبان دوم وابسته است زبان

قابل  یتصویر کلی، ول توان یمختلف م يها نهیدو زبان اول و دوم در زم سهیثابت شده است که به کمک مقا

ها مشترك است و قدرت بیان انسان را  زبان هیکل نی، بيا هیشناخت پا نیا. آموز ارائه کرد درکی را براي زبان

 .دهد یتشکیل م

 يریگ جهینت

زنده موضوع  يها تحقیقات، تا به حال هنوز هم این ابهام حل نشده است و امروزه آموزش زبانباوجوداین 

را از سوي متخصصان زبان ایجاب  یزبانشناختی که توجه خاص يها دهیبسیاري است و یکی از پد قاتیتحق

ي از تأثیر زبان مادري جلوگیر»به اختصار، بنابر عقیده گالیسون، . در زبان دوم است ي، تداخل زبان مادرکند یم

عنوان اولین مرجع   زبان مادري در آموزش زبان خارجی همیشه آشکارا یا پنهان به !بر زبان دوم غیر ممکن است

زبان  يکه آموختن غیر اراد یشناس نظام زبان دهیپس بهتر است که از این پد). 1988-گالیسون(».شود ظاهر می

آموزشی جدید مفیدترین بهره را  يها و کاربرد روش هیجی و تهخار يها مادري است، در جهت آموزش زبان

 .گرفت

 منابع فارسی

 1367،ماین: بهروز عزبدفتري، تبریز: ، ترجمه»تفکر و زبان«لوسیمونوویچ ویگوتسکی، -

، 66، مجله رشد آموزش زبان، بهار و تابستان »مسأله تداخل در یادگیري زبان خارجی«، نیحسنیان، حس-

 12و  11شماره 

، مجله رشد آموزش زبان، تابستان »هاي یادگیري زبان دوم در کودکان و بزرگساالن تفاوت«جواندل، نرجس، -

 28، شماره 70

 

  

  60 شماره, 1380 بهار, زبان آموزش رشد مجله :عبنم
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 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه
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  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار کودکان سازي توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


