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ABSTRACT 
 

The purpose of this paper is to find the difference between descriptive and research 
analysis in studies for comparing and contrasting languages. Comparison of 

languages is a linguistic approach for comparing languages with each other based on 

certain criteria and purposes. In other words, the comparison of languages is the 
analysis of two or more languages that are similar or different in terms of some 

criteria. In general, it is carried out in three different ways and with certain goals: 1- 

The purpose of the historical and comparative linguistics is to identify the language 
families, i.e. the group of historically relatedness languages, which are derived from 

a common proto-language. 2- The purpose of language typology is to classify the 

different languages according to the same grammatical structure and determine the 
pattern structure. Sometimes, the result of a comparing shows that languages do not 

differ from one another according to some criteria, which is interpreted in the 

framework of language universals. 3- The goal of contrastive linguistics is to contrast 
the structural differences between two or more languages, which can affect the 

teaching of foreign languages. Languages could be also compared in terms of 

diachronic (historical) and synchronic (structural) approach. Just only the histo rical 
and comparative linguistics is a diachronic study. Finally, the present paper provides 

a totally research-based approach to language comparisons. 

 DOI: 10.22059/jflr.2020.291414.695 
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 مقدمه .1

هدف نگارش مقالة حاضر؛ بازنگری و بازخوانی 

بررسی سیر تحول »ای در همین زمینه با عنوان موضوع مقاله

 :Contrastive Analyses) «ایشناسی مقابلهزبان

Historical Overview در مجله  1388( است که در سال

چاپ دانشگاه شهید بهشتی به «جینقد زبان و ادبیات خار»

بازخوانی مقاله . با (1388)البرزی و رئیسی رسیده است 

کاش عنوان مذکور، انتقادی بر این نکته مترتب است که ای

اصالح  «ایشناسی مقایسهبررسی سیر تحول زبان»آن مقاله به

سیر تحول مربوط بهشد. آنچه که در آن مقاله واکاوی شده، می

ها مقایسه زبانشناسی است که بههای زبانیکی از زیرشاخه

پردازد، زیرا قدمت ها( در طول تاریخ میمقابله زبان)و نه به

رسد، در حالی که سال هم نمی 60ای به شناسی مقابلهزبان

سال سابقه دارد. بایستة  100ها حدود مطالعات همزمانی زبان

های منظور نویسندگان مقاله بررسی یادآوری است که

شیوة درزمانی رایج بوده هاست که از گذشته بهای زبانمقایسه

که سرانجام دگرگونی پذیرفته و در نیمه دوم سدة بیستم 

ای نامیده شناسی مقابلهبراساس روش علمی همزمانی، زبان

 شده است. 

ای نکتة فوق نگارنده را واداشت تا بحث را از زاویه

گر، یعنی از منظر همزمانی، بررسی وواکاوی کند و دی

ها بپردازد. های مختلف مقایسه زبانچگونگی شیوهبه

عبارتی دیگر، نویسنده در مقاله حاضر برای بررسی مقایسه به

واکاوی پژوهشی )و نه توصیفی( براساس تحلیل ها بهزبان

پردازد. در مقاله حاضر، نخست ماهیت زبان و تقابلی می

ها و اقسام ستگاه آن تشریح، سپس موضوع مقایسة زبانخا

های معاصر فارسی، هایی از زبانآن، همراه با شواهد و داده

صورت منسجم تبیین و وجوه انگلیسی، آلمانی و غیره به

-های متفاوت آن تحلیل و تجزیه میافتراق و اشتراک شیوه

چگونه شود: ها پاسخ داده میاین پرسششود، در نتیجه به

های گوناگون را با یکدیگر مقایسه نمود؟ کدامین توان زبانمی

کار برد؟ هر نوع از ها بهمعیارها را باید برای مقایسه زبان

 دنبال خواهد داشت؟ها چه اهدافی را بهمقایسه زبان

زبان مندان بهامید است که مقالة حاضر مورد توجه عالقه

                                                                 
 شود.زبان فارسی نوین اطالق میفارسی دری به 1

ممکن است در آثار  شناسی واقع شود، هر چند کهو زبان

شناسی تاریخی و هایی از زبانشناسی موجود ویژگیزبان

صورت ای بهشناسی مقابلهشناسی زبان و یا زبانتطبیقی، رده

پراکنده آمده باشد، اما نگارنده رجای واثق دارد که واکاوی و 

های ها همراه با شواهدی از زبانزبان تبیین منسجم مقایسه

باشد، برای اولین بار آلمانی کامالً بدیع می فارسی، انگلیسی و

شود و تاکنون تحقیقی در شناسی مطرح میدر مطالعات زبان

 های فارسی، انگلیسی و غیره وجود ندارد.زباناین زمینه به

 بحث و بررسی .2
توان شوند، نمیهایی را که در جهان تکلم میتعداد زبان

ها آمارهای گوناگون؛ آنتوان بنابر دقیقا تشخیص داد، اما می

هایی را بین سه تا هشت هزار تخمین زد. بازشناسی تعداد زبان

شوند، بسیار دشوار است. البته مشکل که در جهان تکلم می

های موجود در جهان؛ شمارش این نیست که هنوز همة زبان

اند، بلکه این است که تفکیک مفاهیم زبان و و یا کشف نشده

 پذیر نیست:انسادگی امکگویش به

 Kashubianآیا گونة زبانی کاشوبی ) -

languageای در شمال لهستان ( که در ناحیه

است و یا گویشی زبان مستقل شود، یکتکلم می

 از زبان لهستانی؟

این پرسش تابع عوامل تاریخی، اجتماعی، پاسخ به

گونه که از سویی؛ اهالی بومی فرهنگی و سیاسی است. بدین

سنت فرهنگی و تاریخی خود، با توجه به کاشوبیگونة زبانی 

ها آن کنند، از سویی دیگر سایر لهستانیآن را زبان تلقی می

 دانند.های زبان لهستانی میرا تنها، یکی از گویش

اما چنانچه از عوامل غیرزبانی صرف نظر کنیم، 

شناختی برای تشخیص زبان از گویش ترین معیار زبانرایج

ت که البته این معیار نسبی است و نه مطلق: فهم متقابل اس

اگر کاربران دو گونة زبانی، بدون یادگیری آگاهانه، با یکدیگر 

زبان واحدند. اما های یکارتباط بر قرار کنند، هر دو گویش

دو زبان پذیر نباشد، آن دو گونة زبانی بهاگر فهم متقابل امکان

در قیاس با زبان  متفاوت تعلق دارند. از این جهت؛ گونة لکی

که گونة شود، در حالیزبانی مستقل تلقی می 1فارسی نوین

 رود.شمار میهای زبان فارسی بهتاجیکی یکی از گویش
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ها در یک موضع یا حالت تکاملی همچنین بدیهی است که زبان

ها بمیرند. زبان التین زبانی شوند. ممکن است زبانمتوقف نمی

بان نوشتار التین هنوز هم متداول است و کامالً مرده نیست، زیرا ز

رود. از سوی دیگر کار میها بهگاهی زبان گفتار آن نیز در خطابه

ها دوباره متولد شوند؛ همانند زبان هلندی. در این ممکن است زبان

 راستا دو سؤال زیر همواره مطرح بوده است:

ها از خاستگاه واحدی سرچشمه آیا زبان -

 گیرند؟می

 میرند؟ها میآیا زبان -

-های موجود، دو نگرش یا گمانهتاریخ زبانبا نگاهی به

 :(382: 2001)لینکه و دیگران زیر تابع یکدیگرند زنی 

منشأ یا خاستگاه بان در هر دو تعبیر زیر دارای یکز .1

 2است:

مفهوم عام خود، زبان بشری است که زبان به -الف

هاست. در بارة ماهیت تباطی بین انسانمهمترین ابزار ار

کنند و زنی میخاستگاه زبان بشری، دانشمندان همواره گمانه

های فلسفی، مذهبی برپایة شرایط علمی و تاریخی، استدالل

. اخیراً ماهیت م(-: ف1397)البرزی  دهندو اجتماعی ارائه می

زنی غیر رانی طوالنی که گمانهدوخاستگاه زبان بشری، پس از 

رفت، از رهگذر شمار میعلمی و متعصبانه نوعی تابو به

شناسی، (، عصبbiologyشناسی )های زیستیافته

و غیره تبیین  3(eontologypalشناسی )شناسی، دیرینمردم

 شده است.

مفهوم زبان ملی هر کشور و سرزمینی زبان، به -ب

خاستگاه زبان ملی، برعکس زبان  باشد، مانند زبان فارسی.می

بشری، دارای ماهیت نظری و تجربی است که واکاوی آن 

 رسد: نظر میتر و گویاتر بهآشکار

طور کلی چه شرایطی باید حاکم باشد که به -

زبانی را زبان مستقل نامند و وجه تسمیه یا دلیل 

 نامگذاری آن چیست؟

 چه زمانی این شرایط در تاریخ هر زبان خاصی، -

 مانند تاریخ زبان فارسی، تحقق یافته است؟

برای مثال، چرا تحقیقات در زمینة اینکه از  -

سال پیش از میالد، زبان فارسی  500حدود 

                                                                 
طور کلی دارای شش تعبیر متفاوت است به «زبان»شناسی واژة در زبان 2

 (.: غ1397البرزی )بنگرید به 

های منزلة یکی از انشعابات زبانباستان را به

 ایرانی نام نهادند، با یکدیگر نسبتاً انطباق دارند؟

ه برد کتوان پیالبته در تاریخ زبان فارسی می -

 بندند.کار میبرای این مقصود چه معیارهایی به

ناخواه هنگامی ناپدید ای که خلق شود، خواههر پدیده .2

 خواهدشد.

منزلة ابزار ارتباطی فقط در پیوند البته مرگ زبان بشری به

پذیر است. برعکس، با نابودی بشریت قابل تصور و امکان

ی زبان ملی مرده مثابة نوعبرای مثال زبان التین را غالباً به

نامند. ماهیت مرگ زبان با چیستی خاستگاه زبان ملی بسیار می

متناسب است: این سازگاری در گسترة نظری و نیز در زمینة 

 تجربی صادق است.

ها، باید حداقل پژوهشگر زبان برای مقایسه زبان

واکاوی دو زبان مختلف بپردازد. در این راستا الاقل سه به

ها و در جهت مقایسه سی، مرهون مقایسه زبانشناگسترة زبان

 (:295-277: 2002فاتر )با اقتباس از  ها فعالندزبان

 شناسی تاریخی و تطبیقی،زبان .1

 شناسی زبان،رده .2

 ای.شناسی مقابلهزبان .3

 شناسی تاریخی و تطبیقی زبان .2-1

 historical andتطبیقی )شناسی تاریخی و زبان

comparative linguisticsشناسی تاریخی آن زبان( که به

(historical linguisticsنیز اطالق می ) شود، در اوایل قرن

ای مستقل و جدا از فلسفه یا منطق منزلة گسترهنوزدهم به

های تکوین یافت. کشف خویشاوندی تاریخی میان زبان

وین هندواروپایی برمبنای شواهد علمی، نقش مهمی در تک

شناسی شناسی تاریخی و تطبیقی دارد. منظور از زبانزبان

های تاریخی و تطبیقی، مطالعات دوران اولیه تکوین زبان

روابط خویشاوندی است. این گستره، در کنونی با توجه به

)البرزی مطالعات زبانی بوده است سدة نوزدهم؛ حاکم بر 

شناسی نوین در رعکس، مطالعات زبان. ب(251-247: 1397

گرایی شکل قرن بیستم با ظهور ساخت 30و  20های دهه سال

گرایی که مبتکر آن سوسور است، گرفت. جنبش ساخت

ای گونهشناسی ایجاد کرد، بهدگرگونی عظیمی در تاریخ زبان

شناسی شناسی با مفهوم بوماست که اصطالح دیرینبایستة یادآوری 3

(ecology.تفاوت فاحشی دارد ) 
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رهایی از »شناسان ساختگرا شعار معروف سوسور که زبان

را همواره الگوی تحقیقات  «همزمانیدرزمانی، پیش بسوی 

 .(366: 2001)لینکه و دیگران اند خود قرار داده

شناسی تاریخی و تطبیقی است که خویشاوندی در زبان

گیرد. این گسترة ها مورد بحث و بررسی قرار میزبان

های روابط وراثتی یا خویشاوندی بین شناسی، شباهتزبان

ها را در نظام واجی، ساختواژی و نحوی و نیز در واژگان زبان

تر جایی که در این گستره؛ دوران کهنکند. از آنواکاوی می

آن کنیم، بهها استناد میآنها را رهگیری و بهتکوین زبان

-شود. هرگاه شباهتشناسی تاریخی و تطبیقی اطالق میزبان

ر ها حاکها یا اشتراکات بیشتری بین زبان م باشد و هرچه پویات

یقین تبدیل زنی بهها ورود کنیم، مرحلة گمانهتاریخ آنبه

شود که از زبان اولیة واحدی انشقاق یافته، و درنتیجه می

گونه اطالعاتی از است که هیچخویشاوندند. بایستة یادآوری

زبان اولیه بجا نمانده است و از این جهت نوعی زبان فرضی 

ای از شناسی تطبیقی، مؤلفهوالً زبانشود. اصمحسوب می

رود و بنابراین موسوم شمار میشناسی تاریخی بهزبان

 : (1397)البرزی د شناسی تاریخی و تطبیقی شزبانبه

 یخیتار هایزبان بازسازی با مطالعات نیا واقع در

 خانوادههم و شاوندیهای خوزبان کشف و یفرض

 هایزبان خانواده جهینت در که شد آغاز

 شد و ییشناسا یهندوژرمن ای ییهندواروپا

 مطالعات با سدة نوزدهم یشناسزبان گونهنیبد

)البرزی  .است خورده وندیپ ییهندواروپا هایزبان

1397 :247) 

شناسی تاریخی و تطبیقی از طریق باری، در زبان

کنند، های زبانی را کشف میها، خانوادهزبانرهگیری تاریخ 

های ی که مهمترین شاخههندواروپای یهاخانواده زبانمانند 

هندوایرانی، یونانی، ژرمنی، رومیایی و اسالوی است. یکی آن 

ها، فرایند های اصلی برای تبیین تکامل زباناز روش

 هااست، یعنی رهگیری تکامل آوایی و معنایی واژهبازسازی

ها روابط خویشاوندی محتمل های مختلفی که در آندر زبان

 .(29-27جا: )همان است

 شناسی زبانرده .2-2

با  (linguistic typology)شناسی زبان در رده

خاستگاه ها، بدون استناد بههای ساختاری میان زبانشباهت

های برای نمونه در زبانشویم. بدین ترتیب وراثتی مواجه می

بریم: هر دو زبان مشترکات جالبی پی میانگلیسی و چینی به

 اند. ای از تکواژهای تصریفیدارای کمینه

 ی( داراtypology) یشناسردهاصطالح  ی،شناسزباندر 

 صص 1: 1996کرافت )با اقتباس از  است کاربرد متفاوتسه 

 :(21-20: 1392البرزی و 

معنای ی را بهشناسرده اصطالح در زبان رایج، .1

 (classification) یبندو یا طبقه یبنددسته

عبارتی دیگر، منظور از به کنند.تعریف می

 برپایةها پدیده یبندردهاین مفهوم، ی بهشناسرده

 . ی، استانواع ساختار ویژهبهانواع،  واکاوی

، یشناسزباندر ی شناسرده ترین تعریف ازجامع .2

 یهادر بین زبان یانواع ساختار یبندطبقه

بر  یشناسردهاست. این تعریف از  گوناگون

مطالعات  طبق یدستور یهاپدیدهی بندهدست

 یشناسردهاست. استوار  گسترده یتجرب

نظریه وارد  نوزدهمسدة که در  یاژتوساخ

از کاربرد این اصطالح  یانمونهشد،  یشناختزبان

 است. 

 قواعدالگوها یا  واکاوی ی،شناسردهسوم تعریف  .3

یافت  مختلف یهااست که در زبان یشناختزبان

عناصر  ةمقایسکه تنها با  ییالگوها ویژهبهشوند، یم

شوند. این تعریف یکشف م یبشر یهادر زبان یزبان

 یها( پدیدهgeneralizationتعمیم ) با یشناسردهاز 

. انطباق داردگسترده  یمطالعات تجرب پایهبر یدستور

قواعد  ،این تعریف پایهبر یشناسرده یسنت ةنمون

 28، برای نمونه قاعده است یاستلزام شمولجهان

 :(1392)البرزی گیریم را در نظر می برگگرین

صورت به ،هرگاه هر دو عنصر اشتقاق و تصریف

-و یا هر دو بهدنبال ریشه واژه بیایند پسوند به

صورت پیشوند مقدم بر ریشه باشند، عنصر اشتقاق 

گیرد. همواره بین ریشه و عنصر تصریف جای می

 (191: 1392)البرزی 

از دستاوردهای مهم شمول که یکی قاعدة جهانطبق این 

ها، شود، در همگی زبانشناسی محسوب میدر مطالعات زبان

تر است، ریشه یا ستاک واژه نزدیکعنصر یا وند اشتقاقی به
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-های واژه نمود میعبارتی دیگر، وند تصریفی در حاشیهیا به

این قاعده نیز همانند سایر قواعد، استثنائاتی . البته نسبت بهیابد

را  شمولقاعده جهانشود که این ها یافت میاندر درون زب

، برخالف «دهاتی»کنند، برای مثال در واژة فارسی نقض می

قبل از پسوند اشتقاقی  «ات-»، پسوند تصریفی «ایرانیان»واژه 

 گیرد. قرار می «ی-»

شناختی، شناسی زبان، زبان را از منظر ساختار واجرده

-بندی میواکاوی و دستهواژی، نحوی و معناشناختی ساخت

شناسی سنتی مبنای پژوهش معیارهای ساختواژی کند. در رده

 گسسته گونهسه ها به، زبانیبندبراساس این طبقهاست:  

(isolating)ی، پیوند (agglutinating )یو تصریف 

(inflecting )1392البرزی )با اقتباس از  شوندیتقسیم م :

35-29) : 

هجایی های تکاز مختصات نوع گسسته، کاربرد واژه .1

و فقدان تکواژهای تصریفی است. اصوال نوع گسسته 

فاقد ساختواژه، اعم از تصریف و یا اشتقاق و ترکیب 

این نوع تعلق است. بنابراین زبان چینی و ویتنامی به

دارند. زبان انگلیسی زبان گسسته اصیل نیست، زیرا 

های تصریفی هنوز در این زبان یافت هبقایای شناس

 .learnedدر  ed-و  carsدر  s-شود، مانند می

از مختصات نوع پیوندی این است که هر وند یا  .2

عبارتی دیگر، تکواژ؛ تنها دارای یک نقش واحدند. به

در این نوع، هر تکواژ دارای یک مقوله دستوری 

 هایمجزاست، مانند زبان ترکی و ژاپنی. در زبان

های شخص و شمار با پیوندی هر یک از شناسه

 شود.تکواژهای مجزا بیان می

از مختصات نوع تصریفی این است که روابط نحوی  .3

-در جمله، گاهی از راه تکواژهای تصریفی یا شناسه

شوند، مانند زبان ها بازشناسی میهای پایانی واژه

های آلمانی و روسی. زبان فارسی نوین، شناسه

ان فارسی باستان را که نوع تصریفی اصیل تصریفی زب

ها از حروف بوده است، از دست داده و بجای آن

 گیرد.اضافه بهره می

های دیگری مانند نوع بندیبا گذشت زمان، طبقه .4

( مطرح شد که در آن incorporatingترکیبی )

واژه را تشکیل تکواژهای قاموسی با ستاک فعل یک

عبارتی دیگر، کلیه ضمایم و متعلقات دهند، بهمی

یابند، مانند زبان جمله در مقولة فعل تجلی می

اسکیموها. در نوع ترکیبی عنصر واژه؛ محمل روابط 

دستوری است و این روابط بمراتب بیشتر از نوع 

پیوندی و تصریفی نمود دارند. در این نوع از 

 شود.حو میها تفاوت بین واژه و جمله کامالً مساخت

در مطالعات جدیدتر خود گامی فراتر  شناسی زبانرده

ای که گونهبرداشته است، به شناسی سنتیردهبندی از طبقه

های زبانی شاخص را از منظر آماری شناسایی و پدیده

شناسی، واجهای نظریه دستوری جدیدتر را در یافته

راستا یکی . در این کندساختواژه، نحو و معناشناسی اعمال می

شمول در شناسان؛ کشف قواعد جهاناز عالئق مهم رده

 universals ofشمول زبان )هاست. مطالعة قواعد جهانزبان

languageهاست ( موردی استثنایی از مقایسه ساختاری زبان

گیرند ها مورد واکاوی قرار میه در آن فقط مشترکات زبانک

(، مانند قاعده 141-139و  17: 1392البرزی )بنگرید به 

 «های دنیا دارای مصوت هستندزبانهمة »شمول مطلق جهان

 . (150جا: )همان

شمول یافت های مختلفی برای تبیین قواعد جهانروش

برخی  منظوراین به .(202-181و  54-52جا: )همانشود می

و  (1989کامری )، (1968برگ )گرینشناسان، مانند از رده

بسیار زیادی را مورد واکاوی قرار های ، زبان(1996کرافت )

ها بسنده تعداد محدودی از زباندهند، ولی برخی دیگر بهمی

ها؛ میزان انتزاعی که برای قواعد افزون بر اینکنند. می

شود، متفاوت است. این دو پارامتر شمول برآورد میجهان

، که تحقیقات برگگرینانی، مانند شناستابع یکدیگرند: زبان

دهند، مایلند که های بیشتری قرار میخود را بر محور زبان

برگ )گرینتبیین نمایند  ترشمول را ملموسقواعد جهان

که ، (1986چامسکی )شناسانی، مانند . زبان(113-73: 1968

های خود را کنند، یافتههای کمتری اکتفا میواکاوی زبانبه

 کنند. تر بیان میانتزاعی

نگرشی که بشر از یک سازوکار  (1989)کامری باور به

تر شود، با نگرش انتزاعیمند میفراگیری ذاتی زبان بهره

-ردهدارد. شمول زبان ارتباط نزدیکی قواعد جهاننسبت به

ها شمول در بین زبانکشف قواعد جهانکه به شناسی زبان

واکاوی شمول زبان که بهپردازد، با مطالعة قواعد جهانمی

گیرد، پردازد، در تعارض قرار نمیها میهمگی زبانمشترکات 

کنند: تعارض بلکه هر دو یکدیگر را همراهی و همیاری می
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هاست یا تقابل در واکاوی بین اشتراکات و افتراقات زبان

واکاوی . در عمل هر دو (23: 1392البرزی )بنگرید به 

-شمول زبان میقواعد جهانبهشناسانی که اند: زبانمشابه

ها، با تحقیق در مجموعه زیادی از زبانپردازند، با توجه به

سروکار دارند، و این بسیار متفاوت است  شناسی زبان نیزرده

صورت اختصاصی تا بخشی از تحقیق در این گستره را به

بندی نماییم که در تعارض شمول زبان دستهبرای قواعد جهان

بخش دیگری از تحقیق باشد، و برعکس  زبان شناسیردهبا 

بندی کنیم که در تعارض با دسته شناسی زبانردهرا برای 

. درنتیجه (294: 2002)فاتر شمول زبان باشد قواعد جهان

اند بسیار مشابه شناسی زبانردهشمول و واکاوی قواعد جهان

 ،(1392)البرزی 

تنها  ،پردازندها مىگوناگونى زباندو به زیرا هر

قواعد  اتتفاوت در این است که مطالع

 ،پردازدیحدود این گوناگونى مزبان به شمولجهان

خود به اًشناختى مستقیمرده اتکه مطالعیدرحال

نظر ذهنى و ماز  ،پردازد. با وجود اینگوناگونى مى

تفکیک مطالعه یکی از ى سشنانظر روشمیا از 

شناسی در نتیجه رده .دیگری غیرممکن است

ها را شمول مشترکات زبانها و قواعد جهانتفاوت

کنند. اما این دو نوع، مطالعه دو روی بررسی می

اند. بدین معنا که بسیاری از دستاوردهای سکهیک

شمول قواعد جهانکشف شناسی برای نیل بهرده

شمول نیز ت قواعد جهانرهگشایند و مطالعا

دهد. ها یاری میبندی زبانشناسی را در طبقهرده

 (140: 1392)البرزی 

شناختی اعتبار ردههای زبانی بهبسیاری از پدیدهتاکنون 

-اند، برای مثال در نحو، بندهای موصولی و سازهواکاوی شده

اند. و در ساختواژه، هشناختی تحلیل شدآرایی از منظر رده

های اروپایی مورد واکاوی سببی و زمان فعل در زبانهای فعل

 .   (1392جا )هماناند قرار گرفته

 ایشناسی مقابلهزبان .2-3
 contrastiveای )شناسی مقابلهزبان

linguistics/analysis 1970و  1960های دهه سال( در 

مبنای جدیدی برای آموزش مؤثر زبان خارجی عنوان به

ای با این دستاورد شناسی مقابلهتکوین یافت. سرآغاز زبان

مواجه بود که یادگیری هر کتاب آموزش زبان هنگامی 

ها و مشترکات زبان تفاوتتأثیرگذارتر و یا مفیدتر است که به

ابتدا آموزان بپردازد. برای این منظور بیگانه با زبان مادری زبان

ها ای آنشناسی مقابلههای نظری داریم که باید زبانیافتهنیاز به

ای مورد شناسی مقابلهرا ارائه کند. اما دیری نپایید که زبان

واکاوی تقابل بین انتقاد قرار گرفت، زیرا این گستره، تنها به

ها پرداخته و عمالً سایر عوامل را نادیده گرفته است. زبان

ر آموزش زبان عامل اصلی این نکته است که بدین ترتیب د

 یادگیری کدامین زبان مورد نظر است:

 زبان اول، -

 زبان دوم، -

 و یا زبان خارجی.  -

آموز و افزون بر آن، آموزش زبان نیز متأثر از سن زبان

 1990ای از آغاز دهه شناسی مقابلهدانش اوست. گسترة زبان

( و موازی learner corporaهای آموزشی )با پیدایش پیکره

رشته تحریر های تقابلی بهها شماری از پژوهشکه در پی آن

 21های اولیه قرن درآمد، پیشرفت چشمگیری گرفت. از سال

های زبانی در اینترنت نیز قابل های تقابلی از پدیدهتحلیل

 اند.دستیابی

شناسی است که ای از زبانای، شاخهشناسی مقابلهزبان

 ردپردازد. های بین دو زبان میتفاوت؛ بهدر وهله نخست

سطوح  ةای دو یا چند زبان را در کلیشناسی مقابلهزبان

 یا تالقی اشتراک (invariant) برمبنای نوعی نامتغیر

(tertium comparationisبه )تحقیق با  ةمثابه شالود

 contrastدر تحلیل/فرضیه تقابلی ) کنیم.یکدیگر مقایسه می

analysis/hypothesis( باید یک تالقی اشتراک )t.c. را )

لحاظ نمود که نقطه مشترک بین نامتغیرات مقوالت دو زبان 

توان برای نقطه واحد باشد. برای مثال میزبان و یا یک

مشترک بین یکی از مقوالت در درون یک زبان واحد، شاهدی 

 :(1392)البرزی از زبان انگلیسی ذکر نمود 

 از رهگذر جمعو  تقابل مفرد یانگلیسزبان در 

از و یا ، boy ← boysیی، برای مثال پسوندافزا

، man ← men، برای مثال تغییر واکه رهگذر

با  اًاین تقابل صرف یدر زبان هرگاهشود. یبیان م

با تغییر واکه بیان  اًصرف یو در دیگر ییپسوندافزا

در  یدو شمار دستور ینشود، باز هم تمایز بنیاد

 (54: 1392)البرزی  دو زبان مشترک است. هر
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آنچه که در مثال برگفته؛ نامتغیر و یا بدون تغییر باقی 

هاست. بنابراین در ماند، تفاوت بین مفرد و جمع در زبانمی

ای هدف توصیف کل نظام زبان نیست، شناسی مقابلهزبان

های زبانی را با هم مقایسه بلکه در عمل فقط عناصر یا پدیده

 کنیم. می

ای دو یا چند زبان را در چارچوب شناسی مقابلهزبان در

کنیم. چنین نظری خاصی تحلیل و با یکدیگر مقایسه می

های تقابلی متضمن اهداف نظری و نیز عملی، برای تحلیل

ها کلیه سطوح زبانی، است. این تحلیلاهداف آموزشی مثال

 واژه، نحو و معناشناسی را در برشناسی، ساختیعنی واج

 گیرند. برای نمونه: می

تعداد  گرچه که کنیممی مشاهده ی،سطح واج در -

 بایتقر یفارس و یآلمان هایزبان هایصامت

 یآلمان زبان هایمصوت تعداد یول برابرند،

است  یفارس زبان هایبرابر مصوت سه حدود

 .(59-47: 1397)البرزی 

اژی، برای مثال واژه فارسی تودر سطح ساخ -

فاقد معادل واژگانی در زبان آلمانی گرچه  «لبو»

را با معادل نحوی توان آناست، ولی می

gekochte rote Beete  جا: )همانبیان کرد

148-147). 

در سطح نحوی، آنچه را که باید در زبان فارسی  -

 «برای تو»و یا  «به تو»ای با گروه حرف اضافه

توان در زبان آلمانی با ضمیر بیان داشت، می

ادا نمود، زیرا زبان فارسی، برخالف  dirحالت 

-)همانباشد زبان آلمانی، فاقد مقوله حالت می

 .(207-206جا: 

کنیم که برای مثال در سطح معنایی مشاهده می -

با واژه فارسی  Gasseدر زبان آلمانی واژه 

 «خیابان»پوشانی کامل ندارد و معنای هم «کوچه»

 . (242-241جا: )همانگیرد را نیز در برمی

درس زبان  توان درمعنایی را می گسترةهای چنین تحلیل

کار برد. حتی تحقیقات تقابلی در آموزان بهخارجی برای زبان

 شناسی متن و کاربردشناسی نیز انجام شده است.زبانزمینة 

بین زبان  (1962مولتون )ای را نوعی بررسی مقابله

آلمانی و انگلیسی انجام داده است. در این بررسی نظام واجی 

ابتدا بخشی از  مولتونگیرند. هر دو زبان در تقابل قرار می

های زبان انگلیسی، و سپس یکی از دو زبان، مثال مصوت

کند و سرانجام نوعی همان بخش زبان دیگر را تحلیل می

دهد که در آن مشترکات ای از دو زبان ارائه میابلهتحلیل مق

گیرند. وی در های هر دو نظام در برابر هم قرار میو تفاوت

کند. های واجی، مشکالت واجی را بازشناسی میتقابل نظام

های پیشین گرد از سویی، هر کاربر زبان انگلیسی باید مصوت

موزد. از سوی های جدید بیامنزله واجدر زبان آلمانی را به

های بلند و کوتاه در هر دو زبان، باید هر بار دیگر، مصوت

کار روند: در زبان انگلیسی، مستقل به صورت دو واجبه

مصوت همواره کوتاه است، زمانی که تکیه ندارد، و بلند 

بلند های در زبان آلمانی مصوت است، زمانی که تکیه دارد.

 .دار هم هستندتکیهمعموالً 

ای واکاوی تالقی شناسی مقابلههای زباناز گسترهیکی 

شود. واکاوی ( محسوب میlinguistic contactزبانی )

پردازد و این تالقی هنگامی های زبانی میپدیدهتالقی زبانی به

گردد که کاربران دو جامعه زبانی مجاور به دالئل پدیدار می

ل با یکدیگر تماس داشته و تحت تأثیر عوامگوناگون 

فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی از یکدیگر تأثیرپذیر 

باشند. به عبارتی دیگر، در تالقی زبانی عناصر یکی از دو 

یابند. ممکن است تالقی زبانی زبان دیگری راه میزبان به

، borrowingهای مختلفی مانند وامگیری زبانی )جنبهبه )

( bilingualism( و دوزبانگی )interferenceتداخل زبانی )

تأثیرات تماس بین کاربران گونه مطالعات بهبیانجامد. این

های مختلف در سطوح ساختار واجی، ساختواژی، زبان

پردازد. در اصل در این مطالعات یکی از نحوی و واژگانی می

ها و های دگرگونی زبانی، یعنی انگیزهترین مؤلفهمهم

ک و توصیف شود. گرچه دردگرگونی واکاوی میپیامدهای 

های زبانی، هم از منظر ساختاری و نیز از منظر تالقی

طور همزمانی قابل دستیابی است، اما شناختی زبان، بهجامعه

 های درزمانی نیز لحاظ گردد.همواره باید جنبه

ای شناسی منطقهواکاوی تالقی زبانی با شاخه زبان

(areal linguisticsارتباط تنگاتنگی دارد. زبان ) شناسی

وامگیری های ساختاری، مثالً واکاوی شباهتای بهمنطقه

پردازد هایی میهای دستوری، در درون زبانها یا ساختواژه

که از رهگذر روابط فرهنگی بین جوامع زبانی در مجاورت 

ونه تعلقات وراثتی یا چگشوند و نیز از هیجغرافیایی تکلم می

موصوف و  یرامگیومانند خویشاوندی برخوردار نیستند، 
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-. این(26: 1392)البرزی  فرانسهزبان از  یصفت زبان انگلیس

گیرنده رفته به هنجارهای زبان قرضگونه عناصر قرضی رفته

شود. جهت صراحت بحث، نقل قول زیر را در نظر بدل می

 :(1392)البرزی گیریم می

 یو ترک ی، عربیفارس یهاکه زبانهرچند 

بر و تماس زبانی  یمجاورت جغرافیای یواسطهبه

، یزبان فارس با این حالاند، ثیر گذاشتهأیکدیگر ت

ثیر را از أ، کمترین تیرغم مجاورت با زبان روسبه

 یهای، زیرا این دو زبان با مرزبنداست آن پذیرفته

د. از اناز یکدیگر جدا مانده یو فرهنگ یسیاس

 یبر زبان فارس ییسزاثیر بهأت یدیگر زبان عرب سوی

ی عمیقی روابط فرهنگ نیزاست و علت آن داشته 

قرن پیش تا کنون حاکم و  13است که از حدود 

پذیرش دین مبین اسالم از  جاری بوده است و

، تأثیرپذیری زبان فارسی را زبانانیجانب فارس

 (27: 1392)البرزی .. .شدت بیشتری بخشیده است

-ها بیشتر از طریق تالقی زبانی تبیین میهمگراییاین 

آن( های ساختاری )و بسامدهای مشخصهشوند و اغلب به

شناختی جذابند و بدون تالقی زبانی انجامند که از نظر ردهمی

از طریق مرزهای وراثتی هرگز قابل تبیین نیستند. درنتیجه 

شود. شناسی حاصل میمتقابل یا تعامل نیز با رده نوعی تأثیر

همجواری  معیارهای توانینمبا این حال، در مواردی 

، مثال برای از هم تشخیص داد.جغرافیایی و تعلقات وراثتی را 

 در مجاور اغالبخویشاوندند،  یوراثت اعتباربهکه  یهایزبان

  :(1392)البرزی  شوندیدیگر تکلم مهم

از قبیل ی، متعدد فارس یهاواژه یدر زبان هند... 

شوند. یو غیره مشاهده م دل، ماست، دیوانه، نان

چند صدساله زبان  یسبب استیالبه یآیا زبان هند

قاره هند و مجاورت آن با زبان در شبه یفارس

سبب وراثت؟ را پذیرفته یا به یعناصر فارس یفارس

 (28: 1392)البرزی ... 

های زبانی و نیز تغییرات زبانی جایی که تالقیاز آن

شود، ها از طریق کاربران دو یا چند زبان حاصل میناشی از آن

                                                                 
در آمار، تحلیل خطا اصلی است که برپایه محاسبات ریاضی و نتایج  4

منطقی استوار است. در این روش سعی بر این است تا خطاها یا انحراف 

 پدیده دیگر محاسبه کنند.معیار را از یک پدیده نسبت به

های تماس مطالعات تالقی زبانی با چندزبانگی کانون

(multilingualismو فراگیری زبان دوم آشکار می ) .شوند

های زبانی فراتر از نوعی ابزار تحلیل هر حال تالقی اما در

شود. بویژه از این میمحسوب  4(error analysisخطا )

جهت که از منظر تالقی زبانی و پیامدهای ساختاری آن سخن 

هنجار، توان از انحراف در قبال یکاز خطا نابجاست. البته می

آن انحراف بههای تماس نام برد، که معیار در هر یک از زبان

  شود.اطالق می 5(standard deviationمعیار )

اصطالح تحلیل خطا یکی از مهمترین ابزارها در فرایند 

شناسی، شود. در زبانآموزش زبان خارجی محسوب می

منظور از خطا تخطی و انحراف از قواعد زبان معیار است که 

زبان  بینجایی که از آن گیرد.صورت میبر اثر تداخل زبانی 

 متفاوت عناصر( 2Lخارجی )/دومزبان و  (1Lمادری )/اول

شود. ممکن غیره یافت میو  ، واژگانینحوی، اژیتوساخ

 زبان دوم آموزشیند افر طول مدتآموزان در زباناست که 

بایستة  شوند.دوم  ی در یادگیری و تولید زبانیدچار خطاها

است که موضوع تحلیل خطا جستار دیگری است  یادآوری

 باشد.ای قابل وارسی میکه در چارچوب نوشتار جداگانه

 گیرینتیجه .3
توان به مشترکات و های تحقیق، مییافتهبا توجه به

ها دست یافت. های هر سه گسترة مقایسه زبانتفاوت

شناسی تاریخی و تطبیقی که برپایة مطالعات برخالف زبان

های مختلف را درزمانی است و روابط خویشاوندی بین زبان

شناسی زبان؛ ای و ردهشناسی مقابلهکند، زبانکشف می

براساس عوامل همزمانی استوارند. البته گرایش اصلی در 

ها بدون توجه های زبانی آنهای کنونی و پدیدهمقایسة زبان

. هاستتاریخ زبان یا روابط خویشاوندی بین زبانبه

شود، در ای بر دو یا چند زبان متمرکز میشناسی مقابلهزبان

قواعد های بیشتری را با توجه بهشناسی زبان، زبانکه ردهحالی

کند. افزون بر آن؛ بندی میشمول واکاوی و دستهجهان

توصیف جزئی عناصر زبانی ای بیشتر بهشناسی مقابلهزبان

تفکیک های زبانی را بهدهپردازد و در این زمینه، تنها پدیمی

ندگی است و نشان های پراکیکی از شاخص معیار انحرافدر آمار،  5

 طور میانگین چه مقدار از میزان متوسط فاصله دارند.ها بهدهد که دادهمی

ر های آماری نیز بهمعیار برای تعیین ضریب اطمینان در تحلیل انحراف کا

 .رودمی
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توصیف کلی شناسی زبان؛ بهکه ردهکند، در حالیمقایسه می

که شود. در حالیکند و وارد جزئیات نمیها بسنده میزبان

بندی کند و ها را ردهشناسی زبان این است که زبانهدف رده

ای دارای شناسی مقابلهپردازی زبان یاری کند، زباننظریهبه

ای این است شناسی مقابلهاربردی است: هدف زباناهداف ک

ها هایی دست یابد و این یافتهیافتهها بهکه در پی مقایسة زبان

ها در آموزش حاوی پاسخ این پرسش باشد که کدامین پدیده

ای دو شناسی مقابلهشیوة زبان آفرینند. درزبان خارجی مشکل

نامتغیر با یکدیگر  یا چند زبان را در کلیه سطوح برمبنای نوعی

تالقی اشتراک را کنیم. در تحلیل تقابلی؛ یکمقایسه می

کنیم که نقطة مشترک بین نامتغیرهای مقوالت دو انتخاب می

 زبان باشد.

بررسی سیر تحول »از سویی دیگر؛ نویسندگان مقالة 

دقیق و  تبیین (1388)البرزی و رئیسی  «ایشناسی مقابلهزبان

ها را های متفاوت مقایسة زبانوجه افتراق و اشتراک شیوه

اند! در نگاه دیگری؛ مقالة مذکور کامال ماهیت نادیده انگاشته

روایی و جنبة توصیفی دارد و موضوع را صرفا از منظر 

دهد. برعکس، مقالة حاضر با درزمانی مورد بررسی قرار می

پردازد، تبیین کامالً ها میمقایسة زباننگرش همزمانی به

هایی از دهد که حاوی شواهد و دادهدست میمنظمی از آن به

های فارسی، انگلیسی، آلمانی و غیره است؛ بنابراین زبان

 پژوهشی است. دارای ماهیتی کامالً
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