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چکیده
آرتیکـ یکــی از موعــوعات ــال برانگیــز در زبـان فرانســه اســون در رونــد یــاد یر
زبــان فرانســه ،ایــ عنصــر پویــا و پی یــد بــهعنوان یکــی از مشــکلات اساســی
زبانآموزان فارسـیزبـان مطـرم مـیشـود ،ـرا آرتیکـ هـا در زبـان فارسـی ،بـه همـان
شــک و ســای ار زبــان فرانســه وجــود ندارنــد .بنــابرای بــا اسـ زاد از روی ت ربــی،
پرســ نامههایی بــهمنظــور ارزیــابی توانــایی زبــانآموزان ایرانــی در رــاربرد آرتیکــ
فرانســه ،در ســه ســطد متــدماتی ،م وســطه و پیشــرف ه ت یــه و در ای یــار زبــانآموزان
قرار رفو تا ب ـوان بـه ایـ سـؤال پاسـ داد رـه م ـ تـری مـوارد یطـا در اسـ زاد از
آرتیک ها ردامانـد و را هـا متابلـه بـا ایـ یطاهـا یسـو ن ـای ایـ تقتیـ نشـان
مــیدهــد رــه بی تــری مــوارد یطــا در رــاربرد آرتیک هــا ناشــی از ت ـأثیر منزــی زبــان
مادر و ـا ناشـی از تـدای زبـان مـادر بـا زبـان یـارجی متصـد اسـون هم نـی
ممک اسـو ،زبـانآموز بـهدلی آشـنا نوـودن بـا قواعـد یـا بـیاطلـاعی از بریـی نکـات
دس ور مرتکب یطا شودن
کلیدددوا هها :تقلیــ یطــا زبــانآموزان ،آمــوزی زبــان ،آرتیکــ  ،زبــان فرانســه،
زبانشناسی
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 .۱مقدمه

زبان فرانسـه ازجملـه زبـانهـا رومـی و دومـی زبـان مـدرن دنیاسـون در ایـران ،زبـان
فرانسه بعد از زبان انگلیسـی دومـی زبـان مقوـوت اسـون زبـان فرانسـه از ع ـد صـزویه در
ایــران مــورد توجــه قــرار رفــون ایــ زبــان ،بــهویژ در دورة قاجــار از طریــ ترجمــة
ر اتهـا درسـی دارالزنـون رـه در اصـ بـه فرانسـه بـود ،رونـ

رفـو و بـر اثـر اییـا

صنعو اپ سـ ری یافـون از آن ـا رـه دانشـ ویان بیشـ ر بـه فرانسـه اعـزام مـیشـدند،
زبان فرانسه در رشور رای شد و س ری پیدا ررد (برازی ،6911 ،صن )14ن
در ای پژوه  ،با توجـه بـه طیـ

قابـ توجـه آمـوزی دانشـگاهی و ریـر دانشـگاهی

زبــان فرانســه در ایــران ،بــه میــزان و علــو یطاهــا زبــانآموزان در رونــد بــهرــار یر
آرتیک ها 6ره اب داییتـری و در عـی یـال پویـاتری عنصـر زبانشناسـی ایـ زبـان اسـو،
پردای های ن
پژوه هــایی رــه تــارنون در زمینــة فرا یــر زبــان دوم ان ــام شــد یــاری از آن اســو
ره بیش ر زبانآموزان نمیتوانند م ارتهـا لـازم را هـ سـطد بـا ویشـورانی رـه بـه زبـان
مادر تکلـ مـیرننـد ،رسـب نماینـدن بـر اسـا

پژوه هـا ان ـام شـد  ،تشـایه عناصـر

در ســای ار زبــان مــادر و زبــان دوم مــیتوانــد نت ـ

تأثیر ــرار در فرا یــر زبــان دوم

داش ه باشد (پرویز  ،6936 ،صن )7ن
از لقــاس ســای ار ،تزاوتهــایی میــان زبــان فرانســه و فارســی وجــود داردن نــی
تزــاوتهــا ســای ار باعــ

در یــر نهنــی زبــانآموزان ردیــد اســون یکــی از

تزاوتهــا ســای ار رــه ار ــر زبــانآموزان را از همــان اب ــدا د ــار مشــک مــیرنــد،
آرتیک هــا و نقــوة بــهرار یر آنهاســون در زبــان فارســی ،مز ــومی بــهعنوان آرتیکــ
وجــود نــدارد و همــی تزــاوت ســای ار میــان زبــان مــادر و زبــان دوم باع ـ

در یــر

زبانآموزان مـی ـرددن آرتیکـ معـی و نـامعی مز ـومی اسـو رـه در بریـی از زبـانهـا

6ن در زبان فارسی ترجمة مناسب برا رلمة  articleهمان یرف تعری
فرانسه موق

س رد ا اسو ره فراتر از بق

اسو ،اما از آن ایی ره یروف تعری

مورد نظر ماسو ،ترجید دادی از همان واژة آرتیک اس زاد رنی ن

در زبان

تقلی یطاها زبانآموزان ایرانی در اس زاد از …
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یــارجی ماننــد آلمــانی ،اســیانیایی و ریــر وجــود دارد و زبــانآموزان در رونــد فرا یــر
ای زبانهـا نیـز بـا مشـک

گـونگی بـهرار یر آرتیکـ مواجـه مـیشـوندن تقتیتـاتی رـه

فرنانــدز ( )6336میــان زبــانآموزان فرانســو  ،آلمــانی ،ژاپنــی و عــرتزبــان در زمینــة
بهرـار یر آرتیکـ معـی اسـیانیایی ان ـام داد اسـو ،بیـانگر همـی مطلـب اسـون ن ی ـه
ایــ تقتیــ  ،بیــانگر ایــ مطلــب اســو رــه بی تــری درصــد یطــا مربــور بــه ــرو
ژاپنیهاسـو ،رارـه در زبـان ژاپنـی نیـز هماننـد بریـی از زبانهـا دیگـر هم ـون زبـان
فارسی عنصر زبانشناسی معادل با آرتیک وجود نداردن
بنابرای باید زـو وجـود یـن عنصـر مشـابه در نهـ زبـانآموزان تـأثیر قابـ تـوج ی
بــر رــاه

درصــد یطــا یواهــد داشــون زبــانآموزان ایرانــی نیــز در رونــد یــاد یر زبــان

فرانسه  ،زبانی ره عنصر هم ـون آرتیکـ بـا تمـام رلمـات آن ع ـی اسـو ،د ـار یطـا
و مشــک میشــوندن درصــد بالــا یطــا زبــانآمــوزان در رــاربرد آرتیک هــا

زبــان

فرانسه ما را بر آن داشـو تـا پژوهشـی را در ایـ زمینـه ان ـام دهـی ن در ایـ پـژوه  ،دو
هــدف اساســی را دنوــال مــیرنی ن نخســو بــه دنوــال شناســایی یطاهــا زبــانآموزان در
بهرار یر آرتیک ها فرانسـه بـود ای و سـی

یـاف

علـ بـروز ایـ دسـ ه از یطاهـا را

در دس ـ ور رــار یــود قــرار داد ای ـ ن لــازم بــه نرراســو رــه تــارنون پژوه هــایی توس ـ
مقتتان ایرانی دربـارة تقلیـ یطاهـا زبـانآموزان فارسـیزبـان در بـهرـار یر آرتیک هـا
در بریــی از زبانهــا یــارجی بــه ریــر از زبــان فرانســه ان ــام شــد اســون در ایـ میــان،
میتــوان بــه متالــة در ــر پرویــز بــا عنــوان «بررســی علــ
بــهرــار یر یــروف تعری ـ
«راربرد یرف تعری

یطاهــا زبــانآموزان در

زبــان اس ـیانیایی» متال ـة در ــر تــوران جمشــیدیان بــا عنــوان

توس زبانآموزان یارجی» اشار رردن

 .۲روش پژوهش

در ای تقتیـ  ،بـهمنظـور بررسـی علـ پدیـد آمـدن یطـا زبـانآموزان در بـهرار یر
آرتیک ها زبان فرانسـه از روی تقتیتـی علّـی اسـ زاد شـد اسـون جامعـة آمـار مـورد
نظــر در ای ـ تقتی ـ  ،زبــانآموزان ایرانیانــدن بــرا

ــردآور داد هــا مــورد نیــاز ،نمون ـة

ان خــاتشــد از جامع ـة آمــار بــا اس ـ زاد از روی نمونــه یر س ـ میها (بــهعنوان یــن
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روی ریرتصــادفی) و بــا ملــات جنســیو (زن و مــرد) و ســطد زبــانآموزان (متــدماتی،
م وس و پیشـرف ه) ان خـات شـد اسـون تقلیـ آمـار صـورت رف ـه نیـز بـا اسـ زاد از
آمار اسـ نواطی ،بـر اسـا

جمـ آور اطلاعـات یاصـ از پرسـ نامهها ت یـه شـد اسـون

در ایـ پرسـ نامهها از زبــانآموزان یواسـ ه شــد تـا بـه سـؤالاتی رـه بــرا ارزیـابی آنهــا
دربارة راربرد آرتیک ها طرایـی شـد اند ،پاسـ دهنـدن زبـانآموزان میبایسـو بـا توجـه بـه
قواعــد دس ـ ور ار ســابی و نیــز بــا تعویــر و درت معنــا صــقیقی رــه از جملــات دارنــد،
آرتیکـ مناســب را بــهرــار یرنــدن ســی

پرس ـ نامهها تکمیـ شــد توسـ زبــانآموزان

در هر ین از سه سـطد ،بـا معیـار بـهرار یر درسـو و نادرسـو آرتیکـ  ،بررسـی شـد و
ن ــای اطلاعــات آمــار بــهدســو آمــد در جــدولها و نمودارهــا جدا انــها ارائــه شــدن
م موعة ای ن ای و اطلاعـات ،امکـان شناسـایی یطاهـا و نیـز بررسـی علـ بـروز آنهـا را
فراه آورد اسون
پرس نامهها ت یـهشـد بـرا پـژوه

یاعـر ،شـام  14سـؤال بـود اسـون در ایـ

ســؤالات از زبــانآموزان یواســ ه شــد آرتیکــ مناســب را شــام آرتیک هــا معــی ،
نــامعی  ،بخ نمــا و مش ـ تات آنهــا را م ناســب بــا ســای ار و معنــا جملــه بــهرــار برنــدن
جامعة آمار مـورد نظـر شـام  34زبـانآموز ایرانـی اسـون زبـانآموزان دانشـگا فردوسـی
مشــ د رــه در ســه ســطد اب ــدایی ،م وســ و پیشــرف ه (دانشــ ویان ســال دوم ،ســوم و
ارم) مشغول یـاد یر زبـان فرانسـه بود انـد (دانشـ ویان سـال دوم را بـه ایـ علـو در
ردة اب دایی جـا داد ایـ رـه سـال اول رشـ ة زبـان فرانسـه بـه ررانـدن درو
ســیر میشــود و در واقــ ورود جــد افــراد بــه درو

پـی نیـاز

دانشــگاهی از جملــه رامــر ،از

ســال دوم میباشــد)ن همــانطــور رــه ز ــه شــد ،ابــزار ــردآور یطاهــا در ایـ پــژوه ،
پاس ـ زبــانآموزان بــه ســؤالات پرس ـ نامهها مــورد نظــر بــود اســون پــ

از بررســی

نمـرات ســطوم مخ لـ  ،نمودارهــا و جــدولهایی ت یــه و تنظــی شــدند رــه نشــانگر ســطد
علمی زبانآموزان در بهرار یر آرتیک ها زبان فرانسه میباشندن

تقلی یطاها زبانآموزان ایرانی در اس زاد از …

سال پن اه
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جدول .۱تعداد و درصد آزمودنیها از نظر نمرات سطح ابتدایی
نمره

فراوانی

درصد

 64و رم ر ( 64ععی )

4

4

بی  64تا ( 04م وس )

4

61/7

بی  04تا ( 94یوت)

00

79/9

بی  94تا ( 14ییلی یوت)

9

64

م موع

94

644

طو ـ جــدول  ،6نمــرة ســطد اب ــدایی رالــب آزمودنیهــا  79/9درصــد و بــی  04تــا 94
میباشدن
80.0
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30.0

16.7
10.0
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.0

ییلی یوت

م وس

یوت

نمودار  .۱زبانآموزان سطح ابتدایی

طو نمودار  6رـه بـرا زبـانآموزان سـطد اب ـدایی ت یـه شـد اسـون زبـانآموزانی رـه
نمرة  64یـا رم ـر داشـ هاند در سـطد عـعی

تعریـ

شـد اند ،زبـانآموزانی بـا ام یـاز بـی

 64تــا  04در ســطد م وس ـ  ،زبــانآموزانی بــا ام یــاز بــی  04تــا  94در ســطد یــوت و در
ن ایو زبـانآموزانی بـا ام یـاز بـی  94تـا  14در سـطد ییلـی یـوت قـرار رف هانـدن طوـ
جدول بهدسوآمد  ،در میـان زبـانآموزان سـطد اب ـدایی ،نمـرة  64یـا رم ـر وجـود نداشـ ه
اسون

611

فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه (دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)

شمارة سوم

جدول  .۲نمرات سطح متوسط
نمره

فراوانی

درصد

 64و رم ر ( 64ععی )

6

1/0

بی  64تا ( 04م وس )

63

11/7

بی  04تا ( 94یوت)

64

03/0

بی  94تا ( 14ییلی یوت)

4

4

م موع

94

644

طوــ جــدول  0نمــرة ســطد م وســ بیشــ ر آزمودنیهــا  11/7درصــد و بــی  64تــا04
میباشدن

نمودار  .۲زبانآموزان سطح متوسط

طو نمودار  0رـه بـرا زبـانآموزان سـطد م وسـ ت یـه شـد اسـو ،زبـانآموزانی رـه
نمــرة  64یــا رم ــر داش ـ هاند در ســطد عــعی  ،زبــانآموزانی بــا نمــرة بــی  64تــا  04در
ســطد م وس ـ  ،زبــانآموزانی بــا نمــرة بــی  04تــا  94در ســطد یــوت و زبــانآموزانی بــا
ام یــاز بــی  94تــا  14در ســطد ییلــی یــوت قــرار رف هانــدن همــان طــور رــه مشــاهد

سال پن اه
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میشود میان زبـانآموزان سـطد م وسـ ام یـازبی  94تـا  14رسـب نشـد اسـون بنـابرای ،
نمودار بهدسوآمد به شک زیر اسون
جدول  .3تعداد و درصد آزمودنیها از نظر نمرات سطح پیشرفته
نمره

فراوانی

درصد

 64و رم ر ( 64ععی )

4

4

بی  64تا ( 04م وس )

61

11/0

بی  04تا ( 94یوت)

61

49/1

بی  94تا ( 14ییلی یوت)

4

4

م موع

94

644

طو ـ جــدول  9نمــرة ســطد پیشــرف ة بیش ـ ر آزمودنیهــا  49/1درصــد بــی  04تــا 94
اسون

نمودار  .3زبانآموزان سطح پیشرفته

طو ـ نمــودار  9رــه بــرا زبــانآموزان ســطد پیشــرف ه ت یــه شــد اســو ،ام یــاز  64یــا
رم ر ،نشانگر سـطد عـعی  ،ام یـاز بـی  64تـا  04نشـانگر سـطد م وسـ  ،ام یـاز بـی 04
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تــا  94نشــانگر ســطد یــوت و ام یــاز  94تــا  14نشــانگر ســطد ییلــی یــوت بــرا
زبانآموزان اسون
همــانطــور رــه ملایظــه میشــود میــان زبــانآموزان ســطد پیشــرف ه ام یــاز  64یــا رم ــر
وجود نداشـ ه اسـون از سـو دیگـر میـان آنهـا ام یـاز بـی  94تـا  14هـ وجـود نداشـ ه
اسون بنابرای نمودار بهدسوآمد تن ا در دو سطد م وس و یوت تعری
پـ

اسون

از بــازنگر تمــامی نمودارهــا و جــدولها بهدســوآمد  ،نمــودار جــامعی شــام

ن ــای هــر ســه ســطد اب ــدایی ،م وســ و پیشــرف ه ت یــه و تصــویر از ن ــای رلــی ایــ
آزمون داد آمد اسون

نمودار  .۴نتایج سه سطح ابتدایی ،متوسط و پیشرفته

در ن ــای یاصــ از ایــ پــژوه
قابـ توجــه و تأمـ اســو رــه در بخـ

درصــد یطــا زبــانآموزان در رــاربرد آرتیک هــا
بقـ

و بررســی بــهطــور مزصـ بــه آن یــواهی

پردایون
 .3بحث و بررسی
جایگاه آرتیکلها در زبان فرانسه

آرتیک

ـاهی بـرا زبـانآموزان ـی رننـد اسـو ،رارـه در زبـان فرانسـه آرتیک هـا

باید بـا اسـمی رـه پـ

از آنهـا میآیـد ،همخـوانی داشـ ه باشـدن از سـو دیگـر ،در زبـان

سال پن اه
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فارســی آرتیک ـ بــه همــان شــک  ،مز ــوم و ســای ار رــه در زبــان فرانســه وجــود دارد،
نداری ن طوـ قاعـد ا رلـی ،همـة اسـ ها در زبـان فرانسـه بـا آرتیکـ میآینـد مگـر آنکـه
قوـ از آنهــا تعیــی رننــد ها دیگــر ( )déterminantماننــد صــزو ملکــی ،صــزو اشــار
یا ریر بیاید یـا اینکـه در مـوارد یـاص رـه طوـ قواعـد دسـ ور زبـان فرانسـه ،یـرف
آرتیک الزامی اسون
در زبان فرانسه آرتیک ها به انواع زیر تتسی میشوند:
6ن آرتیک معی
0ن آرتیک نامعی
9ن آرتیک بخ نما
1ن آرتیک معی ترریوی
آرتیکل معین

در زبان فرانسه  1شک آرتیک معی داری ن
 Leبرا اس مزرد مررر و  Laبرا اس مزرد مؤن
ر ات رلمها مررر

Le livre

میز رلمها مؤن

La table

 Lesبرا اس ها مررر و مؤن

در یالو جم

مــردان

Les hommes

زنـــان

Les femmes

ا ر اسـ بـا یـروف صـدادار یـا hبـیصـدا شـروع شـود  Leو  Laبـه’ Lتوـدی یواهـد
شدن
مدرسه (مؤن )
ه

(مررر)

L’école
L’hôtel
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640

شمارة سوم

بنــابرای شــک آرتیک ـ در زبــان فرانســه بس ـ ه بــه جنســیو ،شــمار و یــرف اول اس ـ
م زاوت اسو ( ر ور ،0464 ،6صن )91ن
در واق ـ آرتیک ـ معــی بــه یــن اس ـ بــهیصــوص (بــه عوــارت دیگــر معرفــه) اشــار
میرندن
Je vais à la banque.

به بانن میرومن
بانن در این ا اس معرفه اسون
J’ai lu le livre que j’avais acheté.

ر ابی را ره یرید بودم ،یواندمن
J’aime le café.

م ق و دوسو دارمن
در نمون ـة بالــا ه ـ ماننــد نمون ـة بانــن ،ق ــو یــن اس ـ شــنای ه شــد (معرفــه) بــرا
ویند و مخاطب اسون
آرتیکل نامعین

آرتیکـ نــامعی مزــرد در زبــان فرانســه بــا عوارتهــا «یــن» یــا «یــن ننن » و آرتیکـ
نــامعی جم ـ در زبــان فرانســه ،بــا رلم ـة «تعــداد » در زبــان فارســی همخــوانی داردن ســه
شک آرتیک نامعی در زبان فرانسه وجود داردن
6ن  unبرا اس مزرد مررر
0ن  uneبرا اس مزرد مؤن
9ن  desبرا اسامی جم در یالو مررر و مؤن
آرتیک هــا نــامعی بــهطــور معمــول بــه شــخ

یــا یــز نامشخصــی اشــار میرنــد

(دلاتور ،6331 ،0صن )666ن
J’ai trouvé un livre.

ر ابی را پیدا رردمن
Il veut une pomme.
1. Grégoire
2. Delatour

تقلی یطاها زبانآموزان ایرانی در اس زاد از …

سال پن اه
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او ین سیب مییواهدن
در م الها بالا سخنی از «یـن ر ـات» و «یـن سـیب» اسـو ،امـا مشـخ
آن ر ات ه ر ابی اسو یا آن سیب دارا

نیسـو رـه

ه ویژ یهایی اسون

لازم به نرر اسـو رـه در م الهـا بالـا منظـور از «یـن» عـدد  6نیسـو بلکـه رلمـها
اسو ره از اس یالو نکر میسازدن
آرتیک نامعی جم به معنی «تعداد » یا « ندتایی» اسون
J’ai acheté des livres.

ندتایی ر ات یریدمن
آرتیکل بخشنما

آرتیک ـ بخ ـ نمــا را در زبــان فارســی میتــوان «یــن متــدار » معنــی رــردن الو ــه در
زبان فارسی نی عواراتی در ز گوها روزمر بهرار نمیرودن
ار شک آرتیک بخ نما در زبان فرانسه وجود داردن
6ن  duبرا

اس مزرد مررر

0ن  de laبرا اس مزرد مؤن
 de l’ 9برا اس مزرد مررر یـا مؤنـ

رـه بـا یـرف صـدادار یـا  hبـیصـدا شـروع

شودن
1ن  desبرا

اسامی جم در یالو مررر یا مؤن

بنـابرای شــک آرتیکـ بخـ نمــا در زبــان فرانسـه بسـ ه بــه جنسـیو ،شــمار و یــرف
اول اس م زاوت اسون
آرتیک ـ بخ ـ نمــا بــه یــن متــدار نــامعلوم از یــز اشــار میرنــد (پارســایار،6914 ،
صن )67ن
?Vous buvez du thé

ا مییور
نJ’ai mangé de la salade

متدار سالاد یوردمن
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همــانطــور رــه بیــان شــد ،در زبــان فارســی مز ــومی بــهعنوان آرتیکـ معــی  ،نــامعی و
بخ نما وجود نـداردن یـال بـه بررسـی گـونگی مز ـوم یـرف تعریـ

در زبـان فارسـی

میپـردازی ؛ رارـه تشــابه عناصـر دسـ ور در سـای ار زبـان مـادر و زبـان دوم میتوانــد
بسزایی در فرا یر زبان دوم داش ه باشدن

نت

یـرف تعریـ

در دسـ ورها ســن ی زبــان فارســی وابسـ ة پیشــی اسـ تلتــی شــد و

شام عناصر مانند ای  ،آن ،همی  ،همان وننن اسو (معی  ،6919 ،صن )14ن
در واق در بسیار از مناب دسـ ور زبـان فارسـی ،معـی یـا نـامعی بـودن مرجـ را بـه
بودن یا نوودن نشـانة نکـر (یـن ) /وابسـ ه میداننـد و زمـانی رـه در ـرو اسـمی نشـانة
نکــر هــاهر نشــود ،دال بــر معــی بــودن مرجـ اســو (قریــب ،6911 ،صن 01-01؛ معــی ،
 ،6919صن )10ن بریــی دیگــر ،علــاو بــر نشــانة نکــر  ،صــزات اشــار و بریــی رلمــات
اســ ز ام را نیــز جــزو نشــانگرها

ــرو اســمی میداننــد (قریــب ،6911 ،صن )99-90ن

اهی نیز معی بـودن مرجـ بـدون نشـانة

تعیـی مـیشـودن بـهرار یر هـر یـن از ایـ

نشانگرها درجة معی بودن مرج را تعیی میرنندن
م ال6 :ن «ین صندلی ،ین ری »
0ن «آن دسو ،آن دریو» «ردام لوا  ،ردام
9ن «

»

ر ات را به علی دادم»

علــاو بــر آن ــه ز ــه شــد ،از آن ــا رــه زبــانآموزان ایرانــی در طــول دوران تقصــی
یود با زبان انگلیسی و عربـی نیـز تـا یـد آشـنایی پیـدا مـیرننـد در رونـد یـاد یر ایـ
زبانها ،تعری

و تصویر از یـرف تعریـ

در نهـ یـود مـیسـازند دلـیل

همـانطـور

رــه بیــان شــد آن اســو رــه در زبــان فارســی ،زبــان مــادر زبــانآموزان ایرانــی ،عنصــر
همانند آرتیکـ فرانسـه وجـود نـدارد و در واقـ  ،آشـنایی فارسـیزبانـان بـا یـرف تعریـ
از طری زبان عربی و انگلیسی بود اسون
حرف تعریف در زبان انگلیسی

در زبــان انگلیســی یــروف تعری ـ
تعریـ

معــی  theو یــرف تعریـ

از دس ـ ه صــزات اشــار اند و ب ـه دو ــرو  ،یــرف
نــامعی  aیــا  anتتســی مـیشــوندن در ایـ زبــان ا ــر

تقلی یطاها زبانآموزان ایرانی در اس زاد از …
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بخواهند اسـمی را معرفـه رننـد قوـ از آن اسـ  ،یـرف تعریـ
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ای نوع یرف تعریـ
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معـی  theبـهرـار میبرنـدن

یـا شـی مـورد نظـر وینـد  ،بـرا شـنوند معلـوم باشـد وینـد از
اسـ زاد مـیرنـدن یـرف تعریـ

نـامعی  aو  anهنگـامی رـه بـرا

اولی بار به رسی یا یز اشار میرنی  ،بهرار برد میشود (آژنگ ،6979 ،صن )14ن
در زبان عربی نیـز الـ

و لـام یـرف تعریـ

اسـو رـه باعـ

معرفـهشـدن اسـ نکـر

مــی ــرددن در صــورت عــدم وجــود ایــ نشــانهها ،اســ در نکــر بــاقی یواهــد بــود
(اشرفالک ابی ،6910 ،صن )61ن
ملایظه میرنید رـه مز ـوم یـرف تعریـ

در زبـان انگلیسـی و عربـی نیـز تـا یـدود

با آن ه ما بهعنوان آرتیک در زبان فرانسه در نظر می یری  ،م زاوت اسونن
ن ی ــة یاصــ از پــژوه

ان ــامشــد نشــان مــیدهــد درصــد یطاهــا زبــانآموزان

فارسیزبان در بـهرار یر آرتیک هـا معـی  ،نـامعی و بخـ نمـا در زبـان فرانسـه بسـیار
قابــ توجـــه اســـون یطاهـــا زبــانآموزان ایرانـــی در بـــهرار یر آرتیک هـــا ،شـــام
یطاهــا دسـ ور و یطاهــا معنــایی مـیشــودن هر نــد در ار ــر ر ــب و منــاب آموزشــی
زبـان فرانسـه ،قواعـد دسـ ور مربوطوـه بـهرار یر درسـو و مناسـب آرتیک هـا توعــید
داد شــد اســون از ســو دیگــر ،اولــی و م تــری نک ــة دســ ور رــه زبــانآموزان در
روند یـاد یر ایـ زبـان بـا آن مواج ـه مـیشـوند مز ـوم آرتیکـ اسـو ،امـا زبـانآموزان
هم نــان از نظــر دســ ور در بــهرار یر آرتیک هــا د ــار مشــک اندن بــرا م ــال ،در
تمامی مناب آموزشی ایـ نک ـه نرـر شـد اسـو رـه بعـد از بریـی از افعـال فرانسـو  ،در
صورت اس زاد از اس  ،رـاربرد آرتیکـ معـی اج نـاتناپـریر و الزامـی اسـون بـرا نمونـه
میتوان بـه افعـالی ماننـد  détester ،aimer ،préférerو مشـ تات آنهـا اشـار رـردن بـا ایـ
همــه ،بــا رو ــنتری تغییــر  ،زبــانآموز دیگــر قــادر بــه تشــخی

آرتیکــ صــقید

نمیباشدن
م الJ’aime la musique classique :

در ای ـ م ــال زبــانآموز بــا دیــدن فع ـ  aimerو بــا فــرن اینکــه از اصــول رامــر
مربور آ اهی داش ه باشـد ،بایـد از آرتیکـ معـی اسـ زاد رنـد ،امـا زبـانآموزان نایودآ ـا
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و ا از طری ترجمـه بـه زبـان فارسـی بـه سـرا آرتیک هـا دیگـر ریـر از آرتیک هـا
معی میروندن
نک ــة دیگــر ایــ رــه در تمــامی دســ ورات رامــر زبــانآموزان بــه ایــ نک ــه بــر
مییوردند رـه بعـد از فعلـی هم ـون فعـ  Faireنان ـه اسـ مـورد اسـ زاد مربـور بـه
فعالیو ورزشـی ،فرهنگـی یـا رشـ ة تقصـیلی باشـد ،یـا اینکـه آن اسـ نـام آلـو موسـیتی
باشد ،باید از آرتیک بخ نمـا بـرا رلمـة مـورد نظـر اسـ زاد رـرد ،امـا بـا رمـی تغییـر در
سؤالات پرس نامهها داد شد بـه زبـانآموزان ،بـاز هـ در ایـ مـورد یـاص یطـا دیـد
میشودن
به نمونهها زیر توجه رنید:
او تنی

باز میرندن

راربرد نادرسو آرتیک Je fais le tennis :

راربرد صقید:

Je fais du tennis

در تمــام نمونــهها بالــا رــه پ ـ

از بررســی پرس ـ نامههــا بهدســوآمد  ،زبــانآموز بــه

رل از آرتیک معی را بهجا آرتیک بخ نما اس زاد ررد اسون
از سو دیگر ،در توعید آرتیک بخـ نمـا ز ـه شـد رـه ایـ
متدار نـامعی اسـون الو ـه تشـخی

ونـة آرتیکـ  ،نشـانگر

اسـ زاد از آرتیکـ بخـ نمـا تـا یـدود بـه معنـا

رلمه نیز بـاز مـی ـرددن در واقـ  ،بـرا تشـخی

آرتیکـ بخ نمـا زبـانآموزان بایـد هـ

به سای ار جمله توجه داش ه باشند و ه به مز وم آنن
به نمونة زیر توجه رنید:
متدار نان مییورمن
راربرد صقید:

Je mange du pain

در ای م ال ،زبانآموز بایـد بـه یـاد داشـ ه باشـد رـه رلمـة نـان واژ ا اسـو رـه بـرا
اسـ زاد از آن در ایـ جملــه بایــد از آرتیکـ بخ نمــا اسـ زاد رــرد؛ زیــرا همــانطــور رــه
ز ه شد ،آرتیک بخ نمـا بـرا بیـان متـدار و رمیـو نامشـخ
جملـه نیـز متـدار نـان مشــخ

بـهرـار مـیرودن در ایـ

نیسـون از سـو دیگـر رلمـة نـان نان ـه بـدون آرتیکـ
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بخ نمــا بــهرــار رود ،بــهمعنــا نــان در مز ــوم عــام و رلــی اســو (میک ـ  ،0441 ،6صن
)61ن )ن
مانند ای جمله :م

نان دوسو دارم J’aime le pain

در واقـــ  ،رـــاربرد و مز ـــوم آرتیکـــ بخ نمـــا دشـــوارتری بخـــ

رـــاربرد

آرتیک هاسو ،رارـه زبـانآموزان ایرانـی هـی ـا بـا نـی مز ـومی آشـنایی نداشـ هاند و
ایــ نــوع آرتیک هــا مز ــومی رریــب در نهــ آنهاســون از ســو دیگــر ،در رونــد
یــاد یر زبــان ،زبــانآموزان همــوار زبــان مــادر را بــا زبــان یــارجی مــد نظــر متایســه
میرنندن آنها سعی دارنـد از طریـ ترجمـة مزـاهی و معـادلسـاز آنهـا بـا زبـان مـادر ،
یــود را بــه مزــاهی زبــان دوم نزدیــن رننــد و همــی مســ له در زمینــة آرتیک هــا بســیار
مشک ســاز اســون بــار دیگــر بــاز مــی ــردی بــه همــان م ــال قولــی ،ا ــر در م ــال نــان،
زبانآموز بخواهد از زبـان مـادر یعنـی زبـان فارسـی رمـن بگیـرد ،د ـار مشـک یواهـد
شد؛ راره در زبـان فارسـی روزمـر مـا مـی ـویی «نـان مییـورم»؛ هر نـد رـه در مـورد
مواد ررایی و یـوراریهـا ایـ مسـ له تـا یـد بـرا زبـانآموز قابـ درت اسـون مشـک
اصــلی آن اســو رــه بــرا بیــان بریــی از مزــاهی نی ـز در زبــان فرانســه بایــد از آرتیک ـ
بخ نما اس زاد شودن
به م ال زیر دقو رنید:
م شان

دارمن

راربرد نادرسو یرف تعری :

J ai la chance

راربرد صقید یرف تعری :

J’ ai de la chance

در ای م ال ،ا ـر زبـانآموز بخواهـد از زبـان مـادر یـود رمـن بگیـرد د ـار مشـک
یواهد شدن ی ی ا ـر بخواهـد از زبـان انگلسـی یـا عربـی هـ

رتـهبـردار رنـد بـاز هـ

د ار مشـک یواهـد شـد؛ رارـه نـی مز ـومی در زمینـة آرتیکـ نـه در زبـان انگلیسـی

1. Miquel
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وجود دارد و نه در زبـان عربـین در واقـ رـاربرد آرتیکـ بخ نمـا در زبـان فرانسـه بسـیار
پی ید اسو و تن ا به موارد ره بهطور مخ صر به آنها اشار شد مقدود نمیشودن
نک ـــة دیگـــر رـــه پـــ

از بررســـی پرســـ

نامـــهها و یطاهـــا زبـــانآموزان در

بـــهرار یر آرتیک هـــا بـــه شـــ مـــییـــورد ،یطـــا زبـــانآموزان در بـــهرار یر
آرتیک ها معـی ترریوـی سـون آرتیک هـا معـی

ترریوـی از ترریـب یـروف اعـافة de

و  àبا آرتیک ها معی بهدسـو مـیآینـدن هنگـامی رـه فعـ جلمـه دارا یکـی از یـروف
اعافة  àیا  deباشد ،اسـمی رـه بعـد از یکـی از ایـ یـروف اعـافه مـیآیـد ،آرتـیکل

در

صورتی ره آرتیک معـی باشـد ،بـا ایـ یـروف ادرـام مـیشـود و آرتیک هـا ترریوـی را
میسازدن
à+le=au
à+la=à la
’à+l’=à l
à+les=aux
de+le=du
de+la=de la
’de+l’=de l
de+les=des

پــ

از بررســی یطاهــا زبــانآموزان ایــ ن ی ــه یاصــ شــد رــه در رــاربرد

آرتیک هــا ترریوــی نان ــه زبــانآموزان ب واننــد آرتیکــ مــورد نظــر و یــرف اعــافة
مناســب یعنــی  àیــا  deرا تشــخی
یــروف تعری ـ
تشخی

دهــد ،مشــک

نــدانی در بــهرار یر ایــ دســ ه از

نخواهنــد داشــو؛ امــا در صــورتی رــه زبــانآموز بخواهــد ه ـ آرتیک ـ را

دهد و ه یرف اعافة مورد نظر را ،با مشک مواج ه یواهد شدن

به دو جملة زیر توجه رنیدن
1. Il est sorti d’une librairie

او از ین ر ات فروشی بیرون آمدن
2. Il est sorti de la librairie de monsieur Martin

او از ر ات فروشی آقا مارت بیرون آمدن
در م ـال اول زبــانآموز بایــد بدانــد رـه فعـ  sortirهمــرا بــا یـرف اعــافه  deبــه رــار
م ـیرودن علــاو بــر ای ـ بایــد تشــخی

دهــد رــه بــرا رلم ـة  librairieبایــد از آرتیک ـ
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نــامعی اسـ زاد رنــد ،رارــه هــی نشــانها از ویژ ـیهــا ر ابخانــه در دســو نیســون در
م ــال دوم علــاو بــر تشــخی

یــرف اعــافة فعـ  sortirزبــانآموز بایــد بدانــد رــه بــرا

رلمــة ر ابخانــه بــهواســطة توعــیقی رــه پــ

از آن آمــد اســو بایــد از آرتیکــ معــی

اس زاد رندن ای موعوع زمانی سخوتـر مـیشـود رـه فرا یـر بـا آرتیک هـا مواجـه شـود
و نیاز باشد ترریب ای آرتیک هـا بـا یـروف اعـافه را اسـ زاد رنـدن در واقـ بـهدلی عـدم
وجــود نــی ســای ارها در زبانهــا یــارجی دیگــر ،زبــانآموز در رــاربرد ایــ نــوع
آرتیک ها د ار مشک میشودن علاو بـر مـوارد نرـر شـد بایـد زـو رـه قواعـد دسـ ور
در راربرد آرتیک ها تن ـا بـه آن ـه ز ـه شـد مقـدود نمـیشـود ،بلکـه زبـانآموز بـههنگـام
فرا یر موقـ

آرتیک هـا بایـد نکـات دیگـر را نیـز بـهیاطر داشـ ه باشـدن نکـات ماننـد

نکــات دســ ور رــه زبــانآموز هنگــام رــاربرد آرتیک هــا مــیبایســو بــهدنوال بریــی از
تغییرات در جملـه ،آنهـا را رعایـو رنـدن بـرا م ـال ،هنگـامی رـه فعـ جملـه در یالـو
منزــی قــرار م ـی ی ـرد زبــانآموز بایــد تغییــرات لــازم را در مــورد آرتیک ـ نــامعی جم ـ و
آرتیک هــا بخ نمــا ان ــام دهــد یــا هنگــامی رــه قوــ از رلمــة مــورد نظــر یکــی از
اصطلایات رمی ی بهرار رف ه باشـد بـاز هـ بایـد آرتیکـ نـامعی ِ جمـ و نیـز آرتیک هـا
بخ نما را تغییر دادن ایـ مـوارد نیـز میـزان یطاهـا زبـانآموزان را افـزای
ایـ موقـ  ،بــا توجــه بــه ورود بــه دیگــر موایـ
میطلود ره در ای پژوه

دسـ ور  ،بقـ

مـیدهـدن امـا

و بررســی مسـ تلی را

نمی ن دن

 .۴نتیجهگیری

ایــ پــژوه

نشــان داد رــه زبــانآموزان ایرانــی در بــهرار یر آرتیک هــا زبــان

فرانسه با مشکلات عمـد ا مواجهانـدن همـانطـور رـه در جـدولها و نمودارهـا دیـد شـد،
زبــانآموزان ســطد اب ــدایی عملکــرد ب ــر نســوو بــه زبــانآموزان ســطد م وســ و
پیشـرف ه داشـ هاندن از آن ـایی رـه زبـانآموزانی رـه قصـد فرا یـر زبـان فرانسـه دارنـد ،در
ام اول با موق

آرتیک ها رـه بـههـاهر یکـی از سـاد تری و پـی

پـا اف ـاد تری موایـ

دس ور ایـ زبـان اسـو مواج ـه مـیشـوند ،مـیتواننـد در اب ـدا را عملکـرد ب ـر در
زمینـة رــاربرد آرتیک هــا از یــود نشــان دهنــدن امــا بــهمرور زمــان بــا موای ـ

پی یــد تــر
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مواجــه مـیشــوند و بــههمــی ترتیــب اشــکالات و یطاهــا آنهــا در بــهرار یر آرتیک هــا
بیش ر میشـود تـا آن ـا رـه زبـانآموزان سـطد پیشـرف ه دیگـر تصـویر اب ـدایی آرتیک هـا را
از یــاد برد انــد و آنقــدر در یــر موایـ

ای صاصــی و پی یـدة زبــانی شــد اند رــه بــی

از

زبانآموزان سطد اب دایی و م وس د ار یطا میشوندن
در واق آرتیک عنصـر بسـیار پی یـد و در عـی یـال پویـا در ز ـار و نوشـ ار زبـان
فرانســه اســون از ایــ رو زبــانآموزان بایــد از همــان اب ــدا تصــویر دقیــ  ،روشــ و
صـقید از آرتیک هـا در نهـ یـود بسـازند؛ امــا از آن ـایی رـه مز ـوم آرتیک هـا در زبــان
مادر ما یعنـی زبـان فارسـی ،وجـود نـدارد ،زبـانآموز د ـار مشـک مـیشـود؛ زیـرا زبـان
مــادر نت ـ

عمــد ا در یــاد یر زبانهــا یــارجی ایزــا م ـیرنــدن بــا ای ـ یــال ا ــر

زبــانآموزان از همــان اب ــدا و بــا رمــن مدرســی یلــا  ،تصــویر درســو از نتــ
جایگا آرتیکـ دریافـو رننـد و سـی

و

بـا تمـری و ممارسـو در بـهرار یر ایـ عناصـر

زبــانی ب واننــد ای ـ مزــاهی را در نهـ یــود ت ویــو رننــد ،بــا یطاهــا و اشــکالات رم ــر
مواج ــه یواهنــد شــدن از ســو دیگــر نوایــد نت ـ

منــاب آموزشــی را نیــز در ای ـ میــان

نادید رفون در واقـ منـاب آموزشـی موجـود بـرا زبـانآموزان فرانسـه بـه توعـیقات و
تمرینـاتی سـاد و یاشـیها در زمینـة آرتیک هـا مقـدود مـیشـوندن از ایـ رو زبــانآموزان
نم ـیتواننــد یــود را بــه ســطد قاب ـ ملایظــها در ای ـ زمین ـة دس ـ ور برســانند؛ رارــه
سـطقی از مز ــومی پی یــد ــرر ررد انــدن در پایــان بایــد زــو رــه بیشـ ری مــوارد یطــا
در زمینة راربرد آرتیک ها ناشـی از تـأثیر منزـی زبـان مـادر اسـو و ـا ناشـی از تـدای
زبــان مــادر بــا زبــان یــارجی متصــدن هم نــی ممک ـ اســو زبــانآموزان بــهدلی آشــنا
نوودن بـا قواعـد یـا بـیاطلـاعی از بریـی نکـات دسـ ور  ،مرتکـب یطـا در زمینـة رـاربرد
آرتیک ها شوندن
کتابنامه
6ن اشرفالک ابی ،من ()6971ن دس ور زبان عربین ت ران :اس اندارن
0ن آژنگ ،نن ()6919ن رامر نوی انگلیسین ت ران :اسکندر ن
9ن برازی ،من ()6911ن آشنایی با رشورها ج ان(فرانسه)ن مش د :آف ات هش ن
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1ن پارسایار ،من ()6911ن دس ور زبان فرانسهن ت ران :فرهنگ معاصرن
4ن پرویز  ،پن ()6936ن بررسـی عل یطاها زبانآموزان ایرانی در راربرد یرف تعری

اســیانیایین

پژوه ها زبانشنای ی در زبانها یارجی06-4 ،)0(0 ،ن
1ن قریب ،عن ()6911ن دس ور زبان فارسین ت ران :اشرافین
7ن معی  ،من ()6910ن طرم و دس ور زبان فارسین ت ران :امیررویرن
8. Delatour, J., & Dufour, L. (1991). Grammaire du français de la Sorbonne. Paris:
Hachette.
9. Grégoire, M. (2010). Grammaire progressive du français. Paris: CLE.
10. Miquel, C. (2004). Communication progressive du française. Paris: CLE.

