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مهمــة يف اجلملــة العرب ّيــة ،وهــي ذات أثــر ف ّعــال يف تغيــر املعنى؛
ـارة باعتبارهــا روابــط ّ
مه ّيــة احلــروف اجلـ ّ
تظهــر أ ّ
ـإن اســتعامهلا اخلاطــئ يــو ّدي إىل غمــوض العبــارة ولبــس املعنــی .ونــرى ّ
لــذا فـ ّ
خرجيــي اللغــة العرب ّيــة
أن أكثــر ّ
ـارة .واملشــكلة التــي يســعى البحــث إىل دراســتها هــي
يف مرحلــة املاجســتري ال جييــدون اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
ـارة متهيــد ًا ملعاجلتهــا .وارتأينــا
الكشــف عــن األســباب الكامنــة وراء ضعــف املتع ّلمــن يف اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
أن نتّبــع يف البحــث املنهــج الوصفــي ذا الطابــع التحليــي .وكان عينــة البحــث عرشيــن رســالة مــن رســائل
ـدرس وشــهيد هبشــتي فيــا بــن عامــي85
طـاّب املاجســتري يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعتــي تربيــت مـ ّ
ـم اختيارصفحــة واحــدة مــن ّ
كل رســالة كعينــة للدراســة  ،ويف املرحلــة الثانيــة متّــت
و .95يف املرحلــة األوىل تـ ّ
دراســة أربعــن صفحــة مــن تلــك الرســائل املختــارة .وقــد أظهــرت الدراســة ّ
أن مواضــع اخلطــأ يف اســتعامل
ـارة يف غــر مواضعهــا ،واســتعامل احلــروف
ـارة تنقســم إىل ثالثــة أقســام :اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
احلــروف اجلـ ّ
تبــن لنــا ّ
أهــم
اجلــارة يف مواضــع ال حتتاجهــا ،وحــذف احلــروف
أن مــن ّ
اجلــارة يف مواضــع رضوريــة .كــا ّ
ّ
ّ
ّ
ـارة يف غــر مواضعهــا عنــد الطــاب ،وترجــع أســبابه إىل
مواضــع اخلطــأ ،االســتعامل اخلاطــئ للحــروف اجلـ ّ
التدخــل اللغــوي مــن ناحيــة ،وإىل نقــص معرفتهــم باألفعــال املركّبــة احلرفيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ كــا توضــح
لنــا الدراســة ّ
ـارة الشــائعة وهــي عبــارة عــن «البــاء،
أن معظــم أخطــاء الطــاب ترجــع إىل اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
الــام ،مــن ،عــن ،يف ،علــی ،وإلــی».

ـارة ،األخطــاء الكتاب ّيــة ،التدّ خــل اللغــوي ،التداخــل اللغــوي ،نقــص
الكلــات الدليليــة :احلــروف اجلـ ّ
املخــزون اللغــوي.
* الكاتب املسؤولmotaghizadeh@modares.ac.ir :
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التمهيد
حصــة األســد يف
ـارة العامــل األســاس يف اجلملــة العربيــة ،إالّ أهنــا هلــا ّ
ال ت ّعــد احلــروف اجلـ ّ
ٍ
ٍ
كبــر مــن جانــب
بشــكل
يؤســف لــه ّأنــا مهملــة
تكويــن اجلمــل وتشــكيل معناهــا .وممّــا َ
أســاتذة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،وال هيتمــون بمكانتهــا يف تعليــم هــذه اللغــة .حيــث
تنتمــي اللغتــان الفارســ ّیة والعرب ّیــة إلــی فصیلتــن لغو ّیتــن خمتلفتــن؛ فاللغــة الفارســیة
تنتمــي إلــی أرسة اللغــات اهلنــدو أوروب ّیــة ،يف حــن تنتمــي اللغــة العرب ّیــة إلــی أرسة اللغــات
الســام ّیة .وبــا ّ
ـر يف النظــام اللغــوي مــن حیــث القواعــد
أن بــن هاتــن اللغتــن اختــاف کبـ ٌ
والرتاکیــب اللغو ّیــة واألســالیب ،باإلضافــة إلــی الفــروق الکبــرة يف توظیــف احلــروف؛ فــا
جيــدر باألســتاذ أن يكتفــي بتعليــم املفــردات يف اللغــة بغيــة الوقــوف عليهــا .ونالحــظ ّ
أن كثــر ًا
خرجيــي اجلامعــات مل يتمكّنــوا مــن اســتعامل هــذه احلــروف اســتعامالً صحيح ـ ًا بســبب
مــن ّ
ٍ
نقــص معرفتهــم باقــران احلــروف اجلــارة بالألفعـ ٍ
ـال املتعدّ يــة هبــا .وهكــذا خيطــئ الطالــب
ّ
صحــة ذلــك ّإل
يف اســتعامل هــذه األفعــال املقرتنــة باحلــرف املناســب هلــا ،وال يتأكّــد مــن ّ
بالرجــوع إىل املعاجــم العربيــة ملعرفــة الشــائع منهــا لــدى العــرب .كــا َّ
أن كتــب تعليــم النحــو
ـارة املقرتنــة باألفعــال املتعدّ يــة هبــا للناطقــن
مل تتطـ ّـرق إىل تعليــم هــذا النــوع مــن احلــروف اجلـ ّ
بغريالعرب ّيــة .وس ـنُركّز يف هــذا البحــث عــى أخطــاء الطـ ّـاب يف اســتخدام هــذه احلــروف،
مــع العلــم بـ َّ
ـأن هنــاك فرق ـ ًا كبــر ًا بــن االســتعامل اخلاطــئ الناتــج عــن اجلهــل يف اســتعامهلا ،
واالســتعامل اخلاطــئ الناتــج عــن نقــص هــذه احلصيلــة اللغو ّيــة ،مــع أ ّنــه ال يمكــن التمييــز
بينهــا يف أكثــر األحيــان .ونســعی يف هــذا البحــث إىل اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة:
أهم مواطن اخلطأ عند ّ
اجلارة؟
الطلب يف توظيف احلروف ّ
1ما هي ّاجلارة عند ّ
الطلب؟
2ما هي أسباب اخلطأ يف توظيف احلروف ّاجلارة؟
ّ
3أي عامل أكثر تأثري ًا يف االستعامل اخلاطئ للحروف ّـارة يف اللغــة
ـنتطرق يف أدبنــا النظــري إىل تعريــف بعــض نظائــر احلــروف اجلـ ّ
وعــى هــذا سـ ّ
ثــم نقــوم
الفارســ ّية ،كــا سنشــر إىل دور هــذه احلــروف يف معنــى األفعــال املتعد ّيــة هبــاّ ،
ـم مصــادره يف توظيــف هــذه احلــروف لــدى الناطقــن بالفارس ـ ّية.
بتعريــف اخلطــأ وأهـ ّ
الدراسات السابقة
مــن خــال اســتطالع الدراســات املتع ّلقــة باألخطــاء اللغو ّيــة يف كتابــات متع ّلمــي اللغــة
العرب ّيــة مــن الناطقــن بغريهــا خــارج إيــران وداخلهــا ،يمكــن اإلشــارة إىل الدراســات اآلتيــة:
توصلــت جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری ( )1974إىل ّ
أن العوامــل الرئيســة يف ظهــور
ّ
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ـوي ،وکذلــك التداخــل يف
أخطــاء الطـ ّـاب يف قســم اللغــة العرب ّیــة ،تتجـ ّـى يف التداخــل اللغـ ّ
اللغــة العرب ّيــة نفســها.
توصلــت غــزايل ،حانيــزم حممــد ( )2004يف رســالتها إىل َّ
أن صعوبــة البنــاء يف صيــغ
ّ
وتنوعهــا يف اللغــة العربيــة لــدی املالويــن ،ويعــدُّ الســبب الرئيــس لوقوعهــم يف
املصــدر ّ
األخطــاء ومواجهــة الصعوبــة يف االســتعامل الکتــايب.
اســتنتج هدايــة إبراهيــم ( )2015يف مقالتــه أشــكال التداخــل اللغــوي املتعلقــة بالطـ ّـاب
األورب ّيــن مــن متع ّلمــي اللغــة العرب ّيــة؛ وهــي :صبــغ أصوات اللغــة اهلــدف بالطبيعــة الصوت ّية
ل ّلغــة األم ،والتأ ّثــر بغيــاب بعــض األشــكال اللغو ّيــة يف اللغــة األم تل ّقي ـ ًا وإنتاج ـ ًا ،وكذلــك
التأ ّثــر بطبيعــة اللغــة األم يف الصياغــة الرصف ّيــة ،باإلضافــة إىل التأ ّثــر بنمــط اللغــة األم عنــد
التعامــل باللغــة اهلــدف يف أســاليب التعبــر ،وكذلــك تعميــم بعــض الظواهــر يف اللغــة األم
عــى اللغــة اهلــدف ،والتأ ّثــر بالنظــام النحــوي ل ّلغــة األم عنــد التعامــل باللغــة اهلــدف.
اســتتجت نرگــس گنجــي ومريــم جالئــي ( )1387يف مقالتهــا ّ
أن کثــر ًا مــن أخطــاء
الطـ ّـاب اإلیران ّیــن مــن الناطقــن بغــر العرب ّیــة يف کتاباهتــم بالعرب ّیــة يعــزی إلــی التداخــل
اللغــويّ ،
ـم أســباب
وأن الرتمجــة احلرف ّيــة ُ
للج َمــل مــن الفارس ـ ّية إلــی العرب ّيــة ،تعــدّ مــن أهـ ّ
أخطائهــم التحرير ّيــة .وقامــت نرگــس گنجــي ومريــم جالئــي ( )1389باختبــار مهــارة
الکتابــة لــدی  56طالب ـ ًا يف جامعتــي أصفهــان وکاشــان؛ فانتهــت الدراســة إىل ّ
أن األخطــاء
يف کتابــات ّ
طــاب اللغــة ،تنقســم إلــی أربعــة أقســام هــي :األخطــاء النحو ّيــة ،واألخطــاء
الرصف ّيــة ،واألخطــاء الدالل ّيــة ،واألخطــاء اإلمالئ ّيــةّ .
وأن نســبة األخطــاء النحو ّيــة أکثــر مــن
األخطــاء األخــری ،وترجــع هــذه األخطــاء إلــی التداخــل اللغــوي ،والتداخــل يف العرب ّيــة
ٍ
ّ
بشــکل عابــر،
اجلــارة
الطــاب يف اســتعامل احلــروف
نفســها .وأشــار البحــث إلــی أخطــاء
ّ
ولکنــه أفادنــا فيــا يتع ّلــق باجلانــب النظــري.
انتهــت دراســة متقــي زاده واآلخريــن ( )1436إلــی عــدم تعــاون أســاتذة املهــارات
اللغويــة مجيعــ ًا ،وعــدم اســتعامل خطــط تدريــس مهــارة الکتابــة ،وعــدم أو قلــة اســتخدام
األجهــزة املتقدّ مــة واملخربيــة؛ وهــذا ک ّلــه يــؤ ّدي إلــی ضعــف الطـ ّـاب يف کتاباهتــم .ویعــدّ
ّ
التدريــس غــر املناســب عامــ ً
الطــاب
ا رئيســ ًا يف الضعــف الكتــايب لــدى
ويمکننــا نقــد معظــم هــذه الدراســات إلســتعامهلا مصطلــح « التداخــل اللغــوي» بــدالً
التدخــل اللغــوي»؛ َّ
ّ
املصطلحــن؛ فالتدّ خــل اللغــوي أکثــر
ألن هنــاك فرق ـ ًا کبــر ًا بــن
مــن «
َ
تأثــر ًا إذا مــا قــورن بالتداخــل اللغــوي يف توليــد األخطــاء يف مرحلــة تعليــم اللغــة؛ وســنرشحه
رشحـ ًا وافيـ ًا فيــا بعــد..
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ســوف نتنــاول يف هــذا البحــث دراســة أخطــاء الطــاب يف توظیــف احلــروف اجلــارة ،کــا
ســنقوم بتحدیــد معظــم احلــروف اجلــارة التــي یســتخدمها الطــاب بشــکل خاطــيء مقارنــة
مــع غریهــا مــن هــذه احلــروف ،کــا ســندرس مواضــع اخلطــأ يف توظیــف هــذه احلــروف.
وهــذا األمــر یعتــر بحــد ذاتــه جدیــد ًا ويف نفــس الوقــت خمتلف ـ ًا عــن البحــوث التــی أرشنــا
إلیهــا يف دراســتنا احلالیــة کبحــث «جالئــی» و«گنجیــان».
مراجعة األدب النظري

اجلارة يف الفارسية
نظائر احلروف ّ
ـارة العرب ّيــة يف اللغــة الفارس ـ ّية؛ إذ «تعــا َدل هــذه احلــروف عــدا
توجــد نظائــر للحــروف اجلـ ّ
املتمــم.
ّ
ألنــا تدخــل علــی االســم وت ّبدلــه إلــی ّ
«رب» حــروف اإلضافــة يف اللغــة الفارسـ ّية؛ ّ
ونظائــر احلــروف «بــاء ،تــاء ،واو ،کاف ،الم ،منــذ ،مــذ ،مــن ،عــن ،خــا ،عــدا ،حاشــا ،يف،
علــی ،ح ّتــی و إلــی» عــى التــوايل ،هــي حــروف اإلضافــة البســیطة «بــه ،واوقســم ،ماننــد،
بــرای ،از ،جــز ،در ،بــر ،تــا» ،وأ ّمــا «خــا ،عــدا ،حاشــا  ،الم ،إلــی» ،فمرادفاهتــا حــروف
اإلضافــة املرکّبــة «بــه جــز ،بــه غــر ،و بــه جــز از ،از بــرای ،بــه ســوی»» (طبیبیــان346 :1386،
بالتلخیــص) ولتســهیل فهــم هــذا التعریــف نــأيت باألمثلــة اآلتیــة :حــرف «البــاء» :کان لــه شــأو
بعیــد يف التعلیــل؛ إذ نعــدّ ه األداة األصل ّیــة للتعلیــل ،ویرادفــه يف اللغــة الفارسـ ّیة يف کثـ ٍ
ـر مــن
األحیــان حرفــا «بــرای» و«از»؛ واســتعامل هــذه احلــروف يف اللغــة الفارس ـ ّیة للتعلیــل أکثــر
بالنســبة إلــی ســائر حــروف اإلضافــة يف هــذه اللغــة .ولكــن مــن غــر الصحیــح أن نذهــب
إلــی ّ
ـارة يف اللغــة العرب ّیــة تُعــا َدل حــروف اإلضافــة يف اللغــة الفارسـ ّیة
أن معــاين احلــروف اجلـ ّ
دائ ًام-کــا يف هــذا التعریف-ففــي بعــض األحیــان یکــون معادهلــا احلــروف الربط ّیــة يف اللغــة
الفارســیة (ابــن الرســول ونجــف آبــادي 44 :1391 ،بالتــرف والتلخیــص) «حــرف «علــی»:
یمکــن لنــا عــرض معــاين هــذه األداة األســاس بالنســبة إلــی معــاين احلــروف مجيعـ ًا يف اللغتــن
العرب ّیــة والفارســ ّیة .ومــن معــاين حــرف «علــی» االســتعالء ،ویعادلــه يف اللغــة الفارســ ّیة
حــرف اإلضافــة «بــر» » (نجــف آبــادی وابــن الرســول .)180 :1389 ،شــاهدنا بعــض النظائــر
هلــذه احلــروف ،وتبـ ّـن لنــا ّ
أن هــذه احلــروف موجــودة لدينــا ولكــن بصــور أخــرى .ومــن هنــا
وبخاصــة هــذه
جيــب عــى أســتاذ اللغــة العرب ّيــة للناطقــن بغريهــا أن يقــوم يف تعليــم اللغــة؛
ّ
احلــروف باالســتعانة بنتائــج دراســات مقارنــة بــن اللغتــن الفارسـ ّية والعرب ّيــة لكــي يتم ّكــن
الطالــب مــن هــذه احلــروف بشــكل مناســب.
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الفعل املرکّب احلريف (املتعدّ ي بحرف)
ّ
وحتولــا إلــی أفعــال متعديــة .ووفقـ ًا
تــأيت بعــض هــذه احلــروف مــع بعــض األفعــال الالزمــة
لعــار تقــوم اجلملــة العرب ّیــة علــی اإلحــکام والربــط فيــا بــن عنــارص الــکالم ،وأجــزاء
ّ
ـارة نوعـ ًا مــن أدوات الربــط التــي تربــط أجــزاء الــکالم بعضــه
التعبــر ،کــا تعــدّ احلــروف اجلـ ّ
اجلــارة،
ببعــض ،نحــو الفعــل الــازم الــذي یصــل إلــی املفعــول بــه باســتعامل احلــروف
ّ
مثــال( :رضیــت عــن عــي) (عــار .)23 :1418 ،هلــذا الســبب صنّفــت هــذه األفعــال حتــت
اســم الفعــل املر ّکــب احلــريف .ووفقـ ًا لعکاشــة تقســم هــذه األفعــال علــی أســاس حرفهــا إلــی
األول وهــي احلــروف التــي نسـ ّـمیها حــروف املــکان وحــروف ّ
االتــاه؛ إذ تفیــد
نوعــن :النــوع ّ
بذاهتــا داللــة اال ّجتــاه أو املــکان نحــو :وضعــت الطعــام علــی الطاولــة .ســافر الوفــد القطــري
إلــی بلــده .وأ ّمــا النــوع الثــاين فیســتدعي أ ّنــه إذا ذکــر املفعــول ذکــر حرفــه املــازم لــه؛ وهــذا
جل ّی ـ ًا واحــد ًا .وال يفیدنــا يف ذاتــه داللــة اال ّجتــاه
کون ـ ًا ُ َ
النــوع مــن احلــرف یش ـکّل مــع فعلــه ُم ّ
واملــکان ،نحــو :حصــل الفریــق اإليــراين علــی املیدال ّیــة الذهب ّیــةَّ .
األول
إن تعليــم النــوع ّ
للناطقــن بغــر العربيــة ســهل ،ولکــن النــوع الثــاين مــن احلــروف الفارغــة دالل ّی ـ ًا ال یمکــن
وضــع قواعــد هلــا تضبــط اســتعامل احلــروف وتع ّللهــا .ولذلــك فهــي مصــدر خلــط کبــر
للطـ ّـاب مــن متع ّلمــي العرب ّیــة مــن الناطقــن بغریهــا (عکاشــه ،د.ت .)272-274 :کــا یــری
عکاشــة ّ
أن هنــاك مجلــة مــن الروائــز یمکــن للمــرء أن یســتهدي هبــا بغیــة متییــز حــروف النــوع
األول بظــرف أو
األول مــن حــروف النــوع الثــاين .ونذکــر منهــا :أوالً :تبديــل حــروف النــوع ّ
ّ
حــال نحــو( :وضعــت الطعــام فــوق الطاولــة) ،بــدالً مــن (وضعــت الطعــام علــی الطاولــة)
وهــذا الرائــز ال يناســب حــروف النــوع الثــاين؛ إذ ال یمکــن تعویــض احلــرف بظــرف .ثانی ـ ًا:
األول ،وعکــس ذلــك يف حــروف النــوع الثــاين،
مالزمــة احلــرف للفعــل يف حــروف النــوع ّ
نحــو( :وضعــت الطعــام يف ّ
الثلجــة) .ثالث ـ ًا :مالزمــة الفعــل للحــرف مــن حــروف املــکان
ّ
واالتــاه ،وعــدم إمكانيــة هــذا التــازم للحــروف الفارغــة دالل ّیــا ً،نحــو( :وضعــت الطعــام

ـار وجمــروره يف
علــی الطاولــة .ســکبت الطعــام علــی الطاولــة) .رابع ـ ًا :االســتغناء عــن اجلـ ِّ
ّ
واالتــاه نحــو :نســیت املحفظــة بــدالً مــن نســیت املحفظــة يف الســ ّیارة.
حــروف املــکان
ـار واملجــرور باإلشــارة «هنــاك» حلــروف املــکان واال ّجتــاه ،نحــو
خامس ـ ًا :التعویــض عــن اجلـ ِّ
قابلــت حســين ًا هنــاك .بــدالً مــن قابلــت حســين ًا يف املعــرض .ســافر الرئیــس هنــاك ،بــدالً مــن
ســافر الرئیــس مــن /إلــی إصفهــان .وهــذا األمــر ال یمکــن للحــروف الفارغــة دالل ّیـ ًّا أن تقــوم
بــه .سادس ـ ًا :التعویــض عــن املجــرور وحــده بــــ «هنــاك» ،يف حــروف املــکان؛ فحــرف «يف»
اســتعامله غــر صحيــح يف مثــل قولنــا :قابلــت حســين ًا يف هنــاك ،بــدالً مــن قابلــت حســين ًا يف

36

اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

املعــرض .وهــذا الطریــق خاطــئ يف حــرف ّ
االتــاه «مــن» واحلــروف الفارغــة دالل ّیـ ًا .ســابع ًا:
اجلــار وجمــروره يف حــروف املــکان؛ فاســتعاملنا حــرف اال ّجتــاه «إلــی» ،يف
االســتفهام عــن
ِّ
ـح يف
نحــو قولنــا :ســافر الرئیــس إلــی القاهــرة يف اإلجابــة عــن ،أیــن ســافر الرئیــس؟ اليصـ ُّ
حــرف اال ّجتــاه «مــن» ويف حــروف النــوع الثــاين ،مثــل :أیــن ســافر الرئیــس؟ يف ســؤال جـ ٍ
ـواب
فيــه «مــن» ،مثــل :ســافر الرئیــس مــن طهــران ،ومــاذا بحثــت؟ سـ ٌ
ـؤال غــر صحیــح لإلجابــة
يف قولنــا :بحثــت عــن املحفظــة .ثامنــ ًا :االســتفهام عــن املجــرور يف حــروف النــوع الثــاين
ـم بحثــت؟ يف الســؤال لـــلجواب (بحثــت عــن املحفظــة) .ولکــن هــذه
فحســب ،نحــو :عـ َّ
األول؛ فجملــة( :يف أیــن قابلــت حســين ًا؟) يف الســؤال
اإلمکان ّیــة لیســت يف حــروف النــوع ّ
لـــلجواب( :قابلــت حســين ًا يف املعــرض) غــر صحيحــة .تاســع ًا :اســتغناء اســم املفعــول عــن
ـار يف حــروف املــکان ،نحــو :الطعــام املوضــوع بــدالً مــن وضعــت الطعــام علــی الطاولــة.
اجلـ ّ
جتــاه (مــن ،وإلی) واحلــروف الفارغــة دالل ّی ًا(عکاشــه،
ولکــن هــذا لیــس صحیحـ ًا يف حــريف اال ّ
د.ت .)278-285 :کــا شــاهدنا ّ
أن األفعــال املتعد ّیــة للحــروف نوعــان :النــوع األول ،األفعال
التــي تســتخدم معهــا احلــروف الدالــة علــی اجلهــات وتع ّلــم هــذه األفعــال وتعلیمهــا ســهل
بســبب وجــود الروائــز التــي ذکرناهــا ،ولکــن تع ّلــم النــوع الثــاين منهــا صعــب بســبب عــدم
وجــود الروائــز .ولذلــك عــى أســتاذ تعلیــم اللغــة العرب ّیــة أن یر ّکــز علــی تعلیــم النــوع الثــاين
مــن هــذه احلــروف ترکیــز ًا بالغ ـ ًا.

اخلطأ
ّ
الطــاب نحتــاج إىل معرفــة معنــى اخلطــأ والفــرق بينــه وبــن
قبــل القیــام بتحليــل أخطــاء
الغلــط .وملــاذا يرتكــب املتع ّلــم اخلطــأ لــدى تع ّلــم اللغــة املدروســة ،وما هــي مصــادر األخطاء.
فـ ّ
ـإن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تســاعدنا يف معرفــة كيف ّيــة وقــوع الطـ ّـاب يف اخلطــأ ،وكيف ّيــة
تصحيحــه .هنــاك فــرق كبــر بــن اخلطــأ والغلــط؛ یعتقــد بــراون ّ
أن النــاس مجيع ـ ًا يقعــون يف
أغــاط يف لغتهــم األم ،أو يف اللغــة الثانيــة .وصاحــب اللغــة قــادر عــى معرفــة هــذه األغــاط
أو الـ ّ
ـزلت وتصحيحهــا؛ إذ ال تنتــج عــن قصــور يف القــدرة ،بــل عــن نقصــان عــارض يعــري
عمل ّيــة إنتــاج الــكالم .واخلطــأ انحــراف ملحــوظ عــن القواعــد النحو ّيــة التــي يســتعملها
الكبــار يف لغتهــم األم ،ویعکــس قــدرة اللغــة املرحل ّیــة لــدی الــدارس (بــروان.)204 :1994 ،
يعتقــد جاســم ّ
أن اخلطــأ هــو ذلــك النــوع الــذي خيالــف فيــه املتحــدّ ث أو الكاتــب قواعــد
ألنــا مرتبطة
اللغــة (جاســم .)156 :2017 ،واألخطــاء أکثــر تأثــر ًا يف غمــوض معنــی الــکالم؛ ّ
أن القواعــد هــي األســاس يف ِّ
باالســتعامل اخلاطــئ للقواعــد ،کــا ّ
کل لغـ ٍـة؛ وإذا أخطــأ املتع ّلــم
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يف اســتعامل قاعــدة يف حدیثــه أو کتابتــه ،أصيبــت اجلملــة بالغمــوض واخلطــأ .وفق ـ ًا لــراون
فـ ّ
ـإن تع ّلــم اللغــة الثان ّیــة کتعلــم اللغــة األم يقــوم عــى أســاس املحاولــة واخلطــأ؛ فــا مفـ ّـر مــن
أن یقــع الدارســون يف أخطــاء يف أثنــاء عمل ّیــة االکتســاب؛ وهــذا مــا یقــول عنــه «کــوردر» ّ
إن
ـزود الباحــث بالدلیــل علــی کیف ّیــة تع ّلــم اللغــة أو اکتســاهبا،
ألنــا تـ ّ
أخطــاء الــدارس مفیــدة ّ
وتبـ ّـن لــه االســراتیج ّیات أو اإلجــراءات التــي یســتخدمها يف اکتشــافه اللغــة (بــروان:1994 ،
 .)203هلــذا جيــب أن تتو ّفــر لــدى أســتاذ اللغــة األجنب ّيــة املقــدرة عــى التمیيــز بــن مصطلحــي
(اخلطــأ) و(الغلــط) ،ومعرفــة الفــرق بينهــا .فالغلــط مثـاً ،هــو اخلطــأ الــذي يرتكبــه دارس
اللغــة بســبب اجلهــل بقواعــد اللغــة املدروســة ،أو بســبب التداخــل اللغــوي؛ لــذا فعليــه
االهتــام باألخطــاء ومعرفــة الكلــات مــن مصادرهــا ليتخلــص مــن تلــك األخطــاء.
أخطاء األداء وأخطاء املقدرة
تنقســم األخطــاء التــي خیالــف فیهــا املتحــدّ ث أو الکاتــب قواعــد اللغــة اهلــدف إلــی قســمنی
أساس ـ ّینی :أخطــاء األداء وأخطــاء املقــدرة« .املقــدرة اللســانية هــي املعرفــة بالنظــام اللغــوي،
وأ ّمــا األداء فهــو عمل ّيــة اإلنتــاج الفعــي يف احلديــث والكتابــة .فاألخطــاء بعضهــا ناجتــة
عــن املقــدرة وبعضهــا ناجتــة عــن األداء» (گنجــی وجالئــی« .)4 :1389،قــد أطلــق کــوردر
( )Corderعلــی األغــاط الناجتــة عــن األداء اللغــوي مصطلــح األخطــاء غــر النظام ّیــة
( )Les Erreurs non-syematiqueيف حــن أطلــق علــی األخطــاء الناجتــة عــن املقــدرة
ـم النوعــن هــي
اللغو ّیــة مصطلــح األخطــاء النظام ّیــة ( )LesErreurs-syematiqueوأهـ ّ
األخطــاء النظام ّیــة؛ وذلــك لتکـ ّـرر حدوثهــا عنــد املتع ّلمــن يف مســتویات اللغــة املختلفــة ،إ ّمــا
بســبب جهــل املتع ّلــم للقاعــدة ،وإ ّمــا بســبب التداخــل اللغــوي ومعظمــه يف اللغــة الثان ّیــة،
أ ّمــا األخطــاء غــر النظام ّیــة فتحــدث يف اللغــة األولــی والثان ّیــة ومســب ّباهتا ال تکــون ثابتــة.
ویمکــن أن تــزول بــزوال مســب ّباهتا العارضــة وبوســاطة املتع ّلــم نفســه .ویــری اللســان ّیون َّ
أن
التمییــز بــن أغــاط املتع ّلــم وأخطائــه لیــس أمــر ًا یســر ًا ویتّســم بالذات ّیــة» (عریــف:2006 ،
أن التمييــز بــن هذيــن األمريــن صعــب ولكــن ليــس مســتحيالًّ ،
 .)59صحیــح ّ
ألن األخطــاء
النظام ّيــة حتــدث بشــكل متكـ ّـرر؛ ودراســة هــذا النــوع مــن األخطــاء تدعونــا إىل التخ ّلــص منها
ـم دراســات األخطــاء يف تعليــم اللغــة األجنب ّيــة ،حتليــل األخطــاء.
بمــرور الوقــت .ومــن أهـ ّ
حتلیل األخطاء ()Error Analys

یــری طعیمــة ّ
أن دراســة اخلطــأ جــزء أســايس يف تع ّلــم اللغــة؛ ودراســة األخطــاء التــي تصــدر
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اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

عــن الــدارس تعطینــا صــورة عــن تطـ ّـوره اللغــوي ،کــا تکشــف لنــا عــن اســراتیج ّیات التع ّلــم
عنــده ،وفضــ ً
مــؤشات ملــا ینبغــي تقدیمــه مــن مــا ّدة تعلیم ّیــة تکفــل
ا عــن ذلــك تعطينــا
ّ
لنــا جتنّــب هــذا اخلطــأ بعــد ذلــك .ویســتطیع الباحــث بــا ریــب الوقــوف علــی املهــارات
اللغو ّیــة التــي أمهــل دراســتها فنشــأت عنهــا تلــك األخطــاء ،واملهــارات التــي نالــت ح ّظ ـ ًا
مــن االهتــام فنــدرت ظهــور األخطــاء فيهــا .وهكــذا يتمكّــن الباحــث عــن طریــق حتلیــل
یتعــرف عــى أکثــر املشــکالت التــي تواجــه الدارســن يف أثنــاء تع ّلمهــم ،کــا
األخطــاء أن ّ
یســتطیع أن یتعـ ّـرف عــى مــدی صعوبــة املشــکالت أوســهولتها عــن طریــق معــدّ ل تکــرار
اخلطــأ  ،ویرتجــم هــذا ک ّلــه بعــد ذلــك إلــی مهـ ٍ
ـارات لغو ّیـ ٍـة جیــب الرتکیــز علیهــا يف مراحــل
تع ّلــم اللغــة (طعیمــة .)39 :1425 ،ويف دراســة األخطــاء فائــدة كبــرة وهــي الكشــف عــن
مصــدر اخلطــأ وهــذا مايســاعدنا يف جتنّــب الوقــوع فيــه مـ ّـرة أخــرى .ویقســم کــوردر مصــادر
األخطــاء إلــی ثالثــة أقســام :األخطــاء يف اللغــة بســبب ّ
تدخــل اللغــة األم يف اللغــة املدروســة،
اخلاصــة علــی یــد دارس
واألخطــاء يف اللغــة بســبب التعمیــم املبالــغ فيــه لبعــض القواعــد
ّ
ـص والبیئــة التــي تُکتســب فیهــا
اللغــة ،واألخطــاء التــي تسـ ّببها طــرق التدریــس اخلاطئــة للنـ ّ
اللغــة (کــوردر )216 :1975 ،ویعتــر ّ
والتوســع
أن التعمیــم غــر املناســب ،واملقارنــة اخلاطئــة،
ّ
املفــرط ،والتصحیــح املفــرط مــن مصــادر األخطــاء أیض ـ ًا (املصــدر نفســه ،)217 :وأضــاف
دوجــاس بــراون إلــی املصــادر الثالثــة الرئيســة لألخطــاء لــدى كــوردر مصــدر آخــر وهــو
اســراتيج ّيات االتّصــال (بــراون.)220 :1994 ،
اجلارة
أهم مصادر األخطاء يف استعامل احلروف ّ
مههــا يف
یتطرقــون إلــی أ ّ
فإنــم ّ
مــن الصعــب علــی الباحثــن إحصــاء مصــادر األخطــاء مجيعـ ًا ّ ،
ـارة ويف مقدمتهــا التداخــل اللغــوي وهنــاك أنــواع خمتلفــة
االســتعامل اخلاطــئ للحــروف اجلـ ّ
للتداخــل .أوالً :وفقــ ًا لباحــث شــوال ّ
أن التداخــل اللغــوي يعنــي :التداخــل لغــ ًة :یعنــي
دخــول األشــیاء بعضهــا يف بعــض .جــاء يف لســان العــرب :تداخــل املفاصــل وإدخاهلــا؛ أي
دخــول بعضهــا يف بعــض ،وتداخــل األمــور تشــاهبها والتباســها ،وأ ّمــا اصطالحـ ًا فالتداخــل
اللغــوي :هــو عبــارة عــن تطبیــق نظــام لغــوي للغـ ٍـة مــا أثنــاء الکتابــة أو املحادثــة بلغــة ثانیــة
(شــوال ،د.ت .)120 :ویعــدُّ التداخــل اللغــوي مــن املشــکالت التــي یواجههــا متع ّلمــو اللغــة
يف مراحــل التعلیــم دائـ ًا ،ومعرفتــه ومعرفــة اخلطــط املناســبة لــه ي ّعــد رصاع وهــدف يف تعلیــم
اللغــة .و«یعتقــد کثــر مــن علــاء اللغة وعلــاء النفس بـ ّ
ـأن األخطــاء اللغوية لیســت صدفة ،بل
هــي تعکــس العلــم الدقیــق بشــکله الناقــص مــن اللغــة املدروســة» (آیتــی ومنوچهــری:1390،
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 .)56ویقســم الشــیخ عــي تداخــل اللغــة األم يف اللغــة املدروســة إلــی ثالثــة أقســام ،هــي:
( )1التداخــل اإلجیــايب :وذلــك عنــد تشــابه لغــة الــدارس األ ّم مــع اللغــة اهلــدف املــراد
تع ّلمهــا؛ إذ یتع ّلــم الــدارس هــذه املهــارة اللغویــة بسـ ٍ
ـهولة و ُیـ ٍ
ـر؛ وذلــك أل ّنــه ســینقل اخلــرة
ّ
مــن لغتــه األ ّم إلــی اللغــة اهلــدف.
( )2التداخــل الســلبي :وذلــك عنــد اختــاف لغــة الــدارس عــن اللغــة اهلــدف؛ وبالتــايل
ٍ
ٍ
یصعــب تع ّلــم هــذه املهــارة اللغو ّیــة؛ ّ
مشــابه لذلــك؛
بموقــف لغــوي
یمــر
ألن الــدارس مل ّ
ومــن هنــا یقــوم متع ّلــم اللغــة الثانیــة بنقــل عــادات لغتــه األ ّم وأنامطهــا إلــی اللغــة اهلــدف ،أو
تقریــب عــادات اللغــة اهلــدف وأنامطهــا إلــی مــا یشــاهبها يف لغتــه األ ّم.
( )3التداخــل املحایــد (ظاهــرة التحــايش)ّ :
إن متع ّلمــي اللغــة الثانیــة یتحاشــون عــاد ًة مواطن
الضعــف والقصــور يف أدائهــم اللغــوي عنــد کتابــة لغــة أجنب ّیــة أو نطقهــا (الشــیخ عــي:2015 ،
.)28

التداخــل يف اللغــة اهلــدف نفســها« :یقصــد بالتداخــل يف اللغــة اهلدف نفســها ّاتــاه الطالب
إلــی املبالغــة يف تعمیــم قواعــد اللغــة اهلــدف .يف احلقیقــة یبالــغ الــدارس يف تعمیــم مــا يتع ّلمــه؛
وهــذا األمــر یســاعد علــی انفصالــه تدرجی ّي ـ ًا عــن لغتــه األ ّم ،ولک ـ َّن عــدد ًا کبــر ًا مــن أخطــاء
ـرف).
مه ّیتــه» (گنجــی 5 :1389 ،بتـ ّ
الــدارس ُیعــزی إلیــه؛ فنظر ّیــة حتلیــل األخطــاء تؤ ّکــد أ ّ
قــد ذکرنــا األخطــاء الناجتــة عــن هــذا النــوع حتــت عنــوان نقــص املخــزون اللغــوي.
التدخل-کام تـ ُّ
التدخــل اللغــوي :یــری اخلــويل ّ
ُّ
ّ
ـدل علیه الصیغــة اللغو ّیة-یســر يف ا ّجت ٍاه
إن
واحـ ٍـد :أي ّ
أن اللغــة األولــی ّ
تتدخــل يف اللغــة الثان ّیــة إذا کان الفــرد یعــرف اللغتــن األولــی
ّ
بالتدخــل ،ولکنّــه لیــس مطابقـ ًا لــه (اخلــويل .)111 :1989 ،فنحــن
والثانیــة ،والتداخــل شــبیه
نــرى َّ
ّ
التدخــل اللغــوي أکثــر تأثــر ًا يف ظهــور األخطــاء لــدی کتابــة الطـ ّـاب اإلیران ّیــن
أن
بالعرب ّیــة؛ َّ
ألن املتع ّلــم یکتــب يف مــا ّدة الكتابــة باللغــة العرب ّیــة ال باللغــة الفارس ـ ّیة ،باإلضافــة
إلــی ذلــك فإ ّنــه يف مرحلــة تع ّلــم اللغــة ال یعــادل اللغتــن (اللغــة األم واللغــة الثانیــة)؛ فتأثــر
نفضــل مصطلــح
اللغــة األقــوی (اللغــة الفارسـ ّیة) أکثــر مــن اللغــة األضعــف؛ لذلــك فنحــن ّ
ّ
«التدخــل اللغــوي» لــدی حتديــد مصــادر األخطــاء يف الکتابــة غــر الصحيحــة .وغرضنــا مــن
اإلتیــان هبــذا املصطلــح ،ومصطلــح التداخــل اللغــوي يف قســم التحلیــل هوبيــان الســلبي
منهــا.

الطريقة
ّ
الطــاب
اتّبــع البحــث املنهــج الوصفــي القائــم عــى حتليــل األخطــاء الــواردة يف كتابــات
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ـارة ،كــا بـ ّـن نســبة شــيوع هــذه األخطــاء ،وبالتــايل الكشــف
لــدى اســتخدامهم احلــروف اجلـ ّ
عــن مصادرهــا .وفق ـ ًا للباحــث جاســم ّاتذنــا خطــوات يعتمدهــا حم ّللــو األخطــاء؛ وهــي:
التعــرف عــى اخلطــأ (مجــع املــا ّدة وحتديــد اخلطــأ)2- .مرحلــة وصــف اخلطــأ
1مرحلــةّ
159بتــرف).
وتصنيفــه3- .رشح اخلطــأ أو تفســره (جاســم:2017 ،
ّ
جمتمع وع ّينة الدراسة
اشــتملت الدراســة عــى مرحلتــن؛ املرحلــة األوىل :جــرت الدراســة عــى  10صفحــات خمتارة
لطــا ٍ
مــن 10رســائل ماجســتري ّ
ب اخرتناهــم فيــا بــن عامــي 85و 95يف جامعــة تربيــت
ـدرس و 10صفحــات أخــرى مــن  10رســائل املاجســتري لطـ ّـاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف
مـ ّ
جامعــة شــهيد هبشــتي .وجتــدر اإلشــارة إىل أنّنــا اخرتنــا رســائل بــن عامــي 85و  95بشــكل
تــم اختيــار صفحــة واحــدة مــن ّ
كل رســالة بشــكل عشــوائي .ويف املرحلــة
عشــوائي .كــا ّ
الثان ّيــة :أومرحلــة التأ ّكــد قمنــا بدراســة  40صفحــة مــن الرســائل املختــارة .وتناولنــا يف هــذه
املرحلــة دراســة الفصــل الــذي يقــوم فيــه الطالــب بالتحليــل والكتابــة بنفســه؛ حيــث يمكننــا
دراســة كتاباتــه بصــورة ّ
أدق .فيكــون القســم األكــر مــن األدب النظــري يف الرســائل مــن
اإلحــاالت؛ فــإذا كانــت ّ
كل رســالة  120صفحــه تقريب ـ ًا ،قســمنا الرســالة إىل ثالثــة أقســام
واخرتنــا  40صفحــة مــن وســطها للدراســة وإذا كان قســم األدب النظــري لرســالة مــا أكثــر
مــن  40صفحــة ،حســبنا عينــة الدراســة  40صفحــة بعــد أدهبــا النظــري .وتــم ترقيــم هــذه
األوراق املســتخرجة مــن الرســائل بصــورة عشــوائية؛ وهكــذا كان لدينــا  800صفحــة مر ّقمــة
مــن 1حتــى  800وبعدهــا قمنــا باختيــار أربعــن صفحــة منهــا بوســاطة الطريقــة العشــوائية
املنتظمــة يف أخــذ العينــات .وعــى هــذا كانــت فاصلــة الصفحــات املختــارة عرشيــن صفحة1ــ.
وقــد كان اختيــار هــذه العينــة ّ ً
مهــا مــن جانبــنّ :أوالً-االســتفادة مــن الرســائل بوصفهــا
وبخاصــة الكتابــة .ثاني ًا-هــذا االختيار
وحجـ ًة لتطويــر الطـ ّـاب يف مهاراهتــم اللغويــة
مســتند ًا
ّ
ّ
طبيعــي وال تتدخــل فيــه العوامــل اخلارج ّيــة.

أداة الدراسة
كانــت أداتنــا اهلامــة واملســتخدمة يف هــذه الدراســة هــي قائمــة حتليــل املحتــوی؛ وعــى أســاس
منهــج حتليــل اخلطــأ يمكــن تقســيم مواضــع األخطــاء النظام ّيــة أو أخطــاء املقــدرة لــدى
ـارة املناســبة لألفعــال إىل ثالثــة أقســام:
متع ّلمــي اللغــة العربيــة يف اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
1اســتعامل هــذه احلــروف يف غــر مكاهنــا أو تعديــة األفعــال املتعديــة بحـ ٍـروف غريمناســبة،
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نحــو« :اقتبــس عنــه أفــكاره ،اعتــذر مــن الرئيــس ،اضطـ ّـر فــان لعمــل كــذا والصــواب أن
يقــال :اقتبــس منــه أفــكاره ،اعتــذر إىل الرئيــس ،اضطـ ّـر فــان إىل عمــل كــذا» (ســلامن:2003،
 107و.)81

ـارة عندمــا تقتــي احلاجــة ظهورهــا ،أو تعديــة األفعــال املتعديــة
 2حــذف احلــروف اجلـ ّباحلــروف مبــارشة .عــى ســبيل املثــال :هــي تشــعر التعــب ،الخيفــاك ّ
أن األمــر كــذا والصــواب
أن يقــال :هــي تشــعر بالتعــب ،ال خيفــى عليــك َّ
أن األمــر كــذا.
اجلــارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة ظهورهــا ،أو تعديــة األفعــال املتعدّ يــة
3إبقــاء احلــروفّ
بنفســها ،باحلــروف ،عــى ســبيل املثــال :أســأل منكــم ،أ ّكــد عــى األمــر والصــواب أن يقــال:
أ ّكــد األمــر ،أســألكم ،أو «ســاد فــان عــى قومــه ،أزدري بالدنيا ،حرمــه من الــيء والصواب
أن يقــال :ســاد فــان قومــه ،أزدري الدنيــا ،حرمــه الــيء» (املصدرنفســه 88 :و.)65
ّ
التدخــل اللغــوي ،والتداخــل اللغوي
ويمكــن اإلشــارة يف أهــم أســباب هــذه األخطــاء إىل
نفســه الــذي يــؤدي إىل فــرط التعميــم؛ فهــو ناتــج عــن ضعــف احلصيلــة اللغو ّيــة لدهيم.
حتلیل البیانات
ـارة ،قمنــا بتحليــل نــوع أخطائهــم
وللتعـ ّـرف عــى أخطــاء الطـ ّـاب يف اســتخدام احلــروف اجلـ ّ
ومصــادر تلــك األخطــاء عــى أســاس املراحــل التــي ذكرناهــا (مجــع املــا ّدة ،ووصــف اخلطــأ،
ورشحــه) وقــد أخذنــا العينــة يف املرحلتــن لغــرض كشــف األخطــاء وحتليلهــا .کــا قمنــا يف
دراســتنا بتحديــد االســتعامالت اخلاطئــة هلــذه احلــروف يف األوراق ّ
الطلبيــة يف مرحلــة مجــع
املــا ّدة وحتديــد اخلطــأ وبعدهــا صنّفنــا األخطــاء يف ثــاث فئــات يف مرحلــة وصــف اخلطــأ
وتصنيفــه وهــي1- :اســتعامل هــذه احلــروف يف غــر مكاهنــا2- .حــذف هــذه احلــروف
حــن يقتــي الســياق ذكرهــا3- .إبقــاء هــذه احلــروف حــن اليقتــي الســياق ذكرهــا؛
ـم رشحنــا األســباب وكيف ّيــة وقــوع األخطــاء يف مرحلــة رشح اخلطــأ وتفســره .وقمنــا يف
ثـ ّ
املرحلــة األولــی مــن الدراســة باختيارصفحــة واحــدة مــن عينــة الدراســة بصــورة عشــوائية
مــن الرســائل املختــارة للجامعتــن ،وأحصينــا أخطــاء الطــاب يف هــذه األوراق .کــا قمنــا
يف املرحلــة الثان ّيــة مــن الدراســة باختيــار العينــة مــن جديــد مــن الرســائل املختــارة للتأ ّكــد مــن
النتيجــة احلاصلــة يف املرحلــة األوىل.
عرض النتائج
ـارة ومصادرهــا يف املرحلــة األولــی
صنّفنــا نوعیــة أخطــاء الطــاب يف اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
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مــن الدراســة يف جــدول ( )1الــذي يبـ ّـن نــوع األخطــاء ومصادرهــا ونســبتها املئويــة هلــذه
ـدرس.
األخطــاء لــدى طلبــة جامعــة تربيــت مـ ّ
جدول ( )1تصنيف األخطاء ّ
اجلارة
لطلب جامعة تربيت مدرس يف استعامل احلروف ّ

نوع اخلطأ

استعامل احلروف
حذف احلروف
إبقاء احلروف
املجموع

التکرار النسبة املئویة
12
0
4
16

75%
0
25%
100%

مصدر اخلطأ

التدخل
نقص املخزون
التداخل
املجموع

التکرار النسبة املئویة

16

8
8
0

50%
50%
0
100%

يتّضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )1
أن معظــم أخطــاء الطـ ّـاب مــن نــوع «اســتعامل احلــروف
ـارة يف غــر مکاهنــا»؛ إذ نالحــظ ّ
أن نســبة ( )% 75مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع.
اجلـ ّ
ونالحــظ كذلــك ّ
ـارة
أن نســبة ( )% 25مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع «إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
عندمــا ال تقتــي احلاجــة إليهــا » .کــا أنّــه ال یوجــد أي خطــأ يف األوراق ّ
الطلب ّیــة حــول
ـارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إليهــا» .ويتبـ ّـن لنــا مــن هــذا األمـ ّ
ـرأن
«حــذف احلــروف اجلـ ّ
ـارة» ،كــا يمكــن
الطـ ّـاب ليــس لدهيــم مشــكلة يف اســتعامل هــذا النــوع «حــذف احلــروف اجلـ ّ
أن نســتنبط مــن ذلــك ّ
يرجحون
أن الطـ ّـاب لدهيــم وســواس يف اســتعامل هــذه احلروف ،وهــم ّ
اســتعامهلا بــدالً مــن حذفهــا ،ور ّبــا يظنّــون ّ
أن اســتعامل هــذه احلــروف يقــرب بكتابتهــم إىل
يعممــون قواعــد اســتعامل هــذه
العرب ّيــة ،ويبعدهــم عــن العجمــة ،لكــن يف احلقيقــة هــم ّ
احلــروف يف كتاباهتــم .وجتــدر اإلشــارة إىل أ ّنــه يف بعــض األعــوام مــا وجدنــا خطـ ًـأ يف أوراق
الطــاب .ویمکــن القــول ّ
ّ
أهــم
إن «اســتعامل احلــروف
اجلــارة يف غــر مکاهنــا» یعــدّ مــن ّ
ّ
ـارة ،ویلیهــا
األســباب التــي تــؤ ّدي إلــی ضعــف الطـ ّـاب اإلیران ّیــن يف اســتعامل احلــروف اجلـ ّ

ـارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» .ولکــن اختــاف النســبة بــن
«إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
النوعــن یوضــح لنــا ّ
أن أکثــر ضعــف الطـ ّـاب هــو يف اختیــار نــوع احلــرف اجلــار .وقــد یکــون
ســبب هــذا األمــر ســيطرة أســلوب تفکریاللغــة األ ّم عليهــم ،ونقــص خمزوهنــم اللغــوي؛ ممّــا
ـدريس اللغــة العرب ّیــة يف إیــران
أ ّدی إلــی ظهــور هــذه املشــکلة .علــی ّ
أي حــال جیــب عــى مـ ّ
أن حیرصــوا علــی جتنــب وقــوع هذیــن النوعــن مــن األخطــاء لــدی طالهبــم بغیــة التخ ّلــص
ّ
التدخــل اللغــوي ،ونقــص
منهــا؛ إذ مهــا مــن األخطــاء الشــائعة لــدی الطـ ّـاب التــي تتجـ ّـى يف
ّ
فالتدخــل اللغــوي هــو مصــدر ( )%50مــن أخطــاء الطـ ّـاب ،وال یشــارك
املخــرون اللغــوي؛
التداخــل اللغــوي يف إنتــاج هــذا النــوع مــن األخطــاء .فیــا یــي نــوع األخطــاء ومصادرهــا

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثانية ،العدد الرابع ،ربيع وصيف 1440/1397

43

والنســبة املئویــة التــي حصلنــا علیهــا يف املرحلــة األولــی مــن الدراســة يف جــدول ()2لــدی
طلبــة جامعــة شــهید هبشــتي:
جدول ( )2تصنيف األخطاء ّ
اجلارة
لطلب جامعة شهيد هبشتي يف استعامل احلروف ّ

استعامل احلروف
حذف احلروف

التکرار
15
1

النسبة املئویة

نوع اخلطأ

إبقاء احلروف

9

%36

املجموع

25

%60
%4

%100

التدخل
نقص املخزون

التکرار
13
12

النسبة املئویة

مصدر اخلطأ

التداخل

0

0

25

املجموع

%52
%48

%100

ّ
يوضــح اجلــدول رقــم (ّ )2
الطــاب مــن نــوع «اســتعامل احلــروف
أن معظــم أخطــاء
ـارة يف غــر مکاهنــا»؛ إذ نالحــظ ّ
أن نســبة ( )% 60مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع.
اجلـ ّ
كــا نالحــظ ّ
ـارة عندمــا
أن نســبة ( )% 36مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع «إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
ـارة
ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» .ویوجــد خطــأ واحــد مــن نــوع «حــذف احلــروف اجلـ ّ
عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» ونســبته ( .)% 4وهنــاك ( )15خطــأ يف األوراق
ّ
ّ
التدخــل
ـارة يف غــر مكاهنــا» ،وأكثرهــا مــن نــوع
الطلبيــة مــن حيــث «اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
ـارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا»،
اللغــوي ،وأ ّمــا بالنســبة إىل «إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
ّ
التدخــل اللغــوي ،ولعـ ّـل هــذا ناتــج عــن تفكــر الطالــب بلغتــه األم؛ لذلــك
فأكثرهــا مــن نــوع
عــى األســاتذة أن حيرصــوا عــى تعليــم هــذه احلــروف بصــورة دقيقــة بغيــة إبعــاد ّ
طلهبــم عــن

التفكــر بلغتهــم األم لــدى اســتعامل هــذه احلــروف.
أن أكثــر أخطــاء ّ
كــا حصلنــا يف املرحلــة األولــی مــن الدراســة عــى نتيجــة مفادهــا ّ
الطلب
يف اجلامعتــن يف حــروف «البــاء ،الــام ،مــن ،عــن ،يف ،علــی ،وإلــی» ولتبيــن النســبة املئو ّيــة
ـارة يف هــذه األوراق وكان هدفنــا الرئيــس منــه
للحــروف الســبعة قمنــا بإحصــاء احلــروف اجلـ ّ
إحصــاء نســبة أخطــاء الطـ ّـاب يف اســتخدام هــذه احلــروف ،وليــس فــرز احلــروف فحســب؛
فحصلنــا عــى النتائــج اآلتيــة يف اجلــدول ()3و (:)4
جدول ( )3عدد احلروف يف األوراق ّ
مدرس وحتديد اخلطأ يف استعامهلا.
الطلبية بجامعة تربيت ّ

احلروف

باء
الم

عدد احلروف
211
137

النسبة املئوية
%19/18
%12/45

عدداخلطأ
8
7

النسبة املئوية

%22/58
%20
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اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

إىل
من
عن
يف
عىل
سائراحلروف
املجموع

101
166
90
246
125
24
1100

%9/18
%15/09
%8/19
%22/36
%11/36
%2/18
%100

%11/42
%8/57
%14/28
%11/42
%14/28
0
%100

4
3
5
4
5
0
35

جدول ( )4عدد احلروف يف األوراق ّ
الطلبية بجامعة شهيد هبشتي وحتديد اخلطأ يف استعامهلا.

النسبة املئو ّية
عدد اخلطأ
النسبة املئو ّية
عدد احلروف
احلروف
%17/07
7
%20/78
218
باء
%24/39
10
%14/48
152
الم
%12/19
5
%9/34
98
إىل
%7/31
3
%13/91
146
من
%14/63
6
%5/05
53
عن
%9/75
4
%23/92
251
يف
%14/63
6
%9/34
98
عىل
0
0
%3/14
33
سائر احلروف
%100
41
%100
1049
املجموع
ال حظنــا َّ
اجلــارة يف األوراق للجامعتــن كثــرة جــد ًا ،وكــا قلنــا
أن عــدد احلــروف
ّ
يف الســابق ّ
إن هــذه احلــروف تســهم إســهام ًا بالغــ ًا يف تكويــن اجلملــة .كــا شــاهدنا اســهام

احلــروف الســبعة «بــاء ،الم ،مــن ،عــن ،يف ،علــی ،وإلــی» أكثــر مــن ســائر احلــروف .والنتيجــة
التــي حصلنــا عليهــا يف مرحلــة مجــع املــا ّدة ،وحتديــد اخلطــأّ ،
أن الطـ ّـاب يرتكبــون اخلطــأ يف
اســتخدام هــذه احلــروف حينــا يريــدون اســتخدامها مــع الفعــل املر ّكــب احلــريف أو مصــدره
وســنرشح بعــض هــذه األخطــاء يف قســم رشح األخطــاء .وفيــا يــي جــدول( )5والــذي
حصلنــا عليــه يف مرحلــة تصنيــف األخطــاء ونســبتها املئو ّيــة مــن أخطــاء الطـ ّـاب بجامعــة
ـدرس يف املرحلــة الثان ّیــة مــن الدراســة:
تربيــت مـ ّ
جدول ( )5تصنيف األخطاء ّ
اجلارة.
مدرس يف استعامل احلروف ّ
لطلب جامعة تربيت ّ

التكرار النسبة املئوية
نوع اخلطأ
%60
ا ســتعام ل 21
ا حلــر و ف
%8/57
3
حذف احلروف

مصدر اخلطأ
التدخل

نقص املخزون

التكرار النسبة املئوية
%54/28
19
16

%45/71
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0
35

45

0
%100

التداخل
%31/42
11
إبقاء احلروف
املجموع
%100
35
املجموع
يتّضــح مــن اجلــدول رقــم (ّ )5
أن معظــم أخطــاء الطـ ّـاب مــن نــوع «اســتعامل احلــروف
ـارة يف غــر مکاهنــا»؛ إذ نالحــظ ّ
أن نســبة ( )%60مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع.
اجلـ ّ
ونالحــظ كذلــك ّ
أن نســبة ( )%31/42مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع «إبقــاء احلــروف
ـارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة ظهورهــا» .کــا نالحــظ ّ
أن نســبة ( )%8/57مــن أخطائهــم
اجلـ ّ

اجلــارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» .كــا
كانــت مــن نــوع «حــذف احلــروف
ّ
نالحــظ َّ
ّ
التدخــل اللغــوي يف ارتــكاب أخطائهــم أكثــر مــن نقــص
أن الطــاب يعانــون مــن
ـأول هــي ( ،)%54/28أ ّمــا الثــاين فكانــت نســبته هــي
املخــزون اللغــوي؛ فالنســبة املئويــة لـ ّ
( )%45/71وقياسـ ًا باملرحلــة األوىل تأكّدنــا َّ
أن أخطــاء الطـ ّـاب أكثرهــا مــن نــوع «اســتعامل
ّ
التدخــل اللغــوي ،وكــا قلنــا آنفـ ًا هــم
ـارة يف غــر مکاهنــا» ،ویرجــع مصدرهــا إىل
احلــروف اجلـ ّ
يعممــون قواعــد اســتعامل هــذه احلــروف يف كتاباهتــم ،ويظنّــون ّ
أن اســتعامل هــذه احلــروف
ّ
يقــرب بكتابتهــم إىل العرب ّيــة ويبعدهــم عــن العجمــة .واجلديــر بالذكــر أ ّنــه ال ختــرج أخطــاء
الطـ ّـاب يف هــذه املرحلــة عــن نطــاق احلــروف الســبعة التــي ذكرناهــا ،وقــد ارتكبــوا اخلطــأ
يف اســتعامهلا مــع الفعــل املركّــب احلــريف ومصــدره .كــا انخفــض عــدد األخطــاء بالنســبة
إىل املرحلــة األوىل ولكــن ليــس هنــاك فــرق كبــر بــن هــذه األعــداد؛ ومل يكــن قصدنــا فــرز
األخطــاء فقــط ،بــل كشــف مواطــن اخلطــأ ومصدرهــا .وفيــا يــي جــدول ( )6تصنيــف
ّ
الطــاب يف املرحلــة الثان ّیــة مــن الدراســة بجامعــة
األخطــاء ونســبتها املئو ّيــة مــن أخطــاء
الشــهيد هبشــتي:
اجلدول ( )6تصنيف األخطاء ّ
اجلارة
لطلب جامعة شهيد هبشتي يف استعامل احلروف ّ

التكرار النسبة املئوية
%56/09
23
%43/90
18
0
0
%100
41

التكرار النسبة املئوية مصدر اخلطأ
نوع اخلطأ
 %58/53التدخل
42
استعامل احلروف
 %4/87نقص املخزون
2
حذف احلروف
 %36/58التداخل
15
إبقاء احلروف
املجموع
%100
41
املجموع
يوضــح اجلــدول رقــم (ّ )6
اجلارة
أن معظــم أخطــاء الطـ ّـاب مــن نوع «اســتعامل احلــروف ّ
يف غــر مکاهنــا»؛ إذ نالحــظ ّ
أن نســبة ( )%58/53مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع .كــا
نالحــظ كذلــك ّ
ـارة
أن نســبة ( )%36/58مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع «إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
اجلــارة عندمــا ال تقتــي
عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» .وأ ّمــا «حــذف احلــروف
ّ
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اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

احلاجــة إىل ظهورهــا» ،فنســبتها ( .)%4/87ونالحــظ َّ
ّ
التدخــل اللغــوي أكــر أثــر ًا يف
أن
هــذه األخطــاء .ویبلــغ عــدد األخطــاء مــن هــذا النــوع ( ،)23ونســبتها املئويــة (.)%56/09
وأظهــرت نتيجــة املقارنــة بــن هــذه املرحلــة وبــن املرحلــة األوىل ّ
أن نســبة أخطــاء الطـ ّـاب
ـارة يف غــر مکاهنــا» أكثــر مــن ســائر األخطــاء ،كــا تبـ ّـن لنــا
مــن نــوع «اســتعامل احلــروف اجلـ ّ
ّ
ّ
التدخــل اللغــوي.
أن أخطــاء الطـ ّـاب يف هــذه املرحلــة أكثرهــا مــن نــوع
رشح األخطاء
ســنقوم يف هــذا القســم بــرح بعــض األمثلــة مــن أخطــاء الطـ ّـاب عــى أســاس مصدريــن
أن األخطــاء التــي حصلنــا عليهــا يف األوراق ّ
رئيســن يف نشــأهتا .واجلديــر بالذكــر ّ
الطلبيــة
ك ّلهــا مــن احلــروف املالزمــة للفعــل املركّــب احلــريف ،وهــي مــن نــوع احلــروف الفارغــة
دالل ّیــ ًا ،وال یمکــن وضــع قواعــد هلــا تضبــط اســتعامل احلــروف وتع ّللهــا؛ ومــا وجدنــا
اســتعامالً خاطئـ ًا يف توظیــف احلــروف الدا ّلــة عــى ّ
االتــاه واملــكان الــذي رشحنــاه يف األدب
وضحنــا يف تعریــف اخلطــأ َّ
مه ّیــة مــن األخطــاء غــر
النظــري .کــا ّ
أن األخطــاء النظام ّیــة أکثــر أ ّ
النظام ّیــة؛ وذلــك لتکــرار حدوثهــا عنــد املتع ّلمــن يف مســتویات اللغــة املختلفــة ،إ ّمــا بســبب
جهــل املتع ّلــم للقاعــدة ،وإ ّمــا بســبب التدخــل اللغــوي.
التدخل اللغوی
ـدرس ،وشــهيد
ـم انتــاج األمثلــة املذكــورة أدنــاه مــن أخطــاء الطـ ّـاب بجامعتــي تربيــت مـ ّ
يتـ ّ
التدخــل اللغــويّ .
ّ
«إن تدخــل اللغــة األم هــو
هبشــتي .وهــي مــن نــوع األخطــاء الناجتــة عــن
املصــدر األبــرز لألخطــاء بــن متع ّلمــي اللغــة الثانيــة ،ح ّتــى ّ
إن بعضهــم جعــل تع ّلــم اللغــة
يتضمــن التخ ّلــص مــن مؤ ّثــرات اللغــة األم ومــن الواضــح مــن نظريــات التع ّلــم ّ
أن
األجنب ّيــة
ّ
ـك َّ
الشــخص يســتعمل خربتــه الســابقة يف اللغــة كــي يتيـ ّـر لــه تع ّلــم اللغــة الثانيــة .وال شـ ّ
أن
ا ســلب ّي ًا نقــولّ :
اللغــة األم هــي جمموعــة مــن اخلــرات الســابقة .وحــن تنقــل اللغــة األم نقـ ً
إن
التدخــل قــد حــدث» (بــراون.)107 :1994 ،
اجلارة يف غری مکاهنا
-1استعامل احلروف ّ
أوالً :أ) اخلطأ :ينذرهم عن؛ يف مجلة (وحين ًا ينذرهم عن عذاب اجلحيم).
ب) الصــواب أن يقــال :ينذرهــم بعــذاب اجلحيــم .يســتخدم الطالــب هــذا الفعــل يف لغته األم
مــع حــرف إضافــة «از» وكــا قلنــا ســابق ًا يعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة العرب ّيــة بحــرف «عــن»،
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وهبــذا الشــكل وقــع الطالــب يف إشــكالية التدخــل اللغــوي بســبب التفكــر بلغتــه األم.
ثاني ـ ًا :أ)اخلطــأ :قوهلــم  :مقســوم ًا بأجــزاء يف مجلــة (وأن يكــون مقســوم ًا بأجــزاء ينطــق هبــا
الشــعر أفضــل).
ٍ
جــزأه
قســم بحثــه إىل
فصــول أي ّ
ب) الصــواب أن يقــال :مقســوم ًا إلــی أجــزاء« .ويقــالّ :
إىل فصـ ٍ
ـول» (جمــاين الطــابّ .)672 :2004 ،
إن الطالــب أ ّثــرت عليــه لغتــه األم يف كتابــة هــذه
اجلملــة؛ أل ّنــه يســتخدم هــذا الفعــل مــع حــرف إضافــة «بــه» يف اللغــة الفارسـ ّية املعــادل حــرف
ّ
بالتدخــل اللغــوي إثــر تفكــره بلغتــه األم.
«بــاء» يف العربيــة ؛ وعــى هــذا أصيــب الطالــب
ثالث ـ ًا :أ)اخلطــأ :قوهلــم :نظــر ًا بأ ّنــه؛ يف مجلــة (ونظــر ًا بأ ّنــه ليــس مــن الســهل حتديــد الوظيفــة
الوصف ّيــة لتداخلهــا مــع الوظيفــة اإلحيائ ّيــة).
ب) الصــواب أن يقــال :نظــر ًا إلــی أو نظــر ًا ألنّــه؛ کــا قیــلَ « :ن َظــر ًا و َمن َظــر ًا و َمن َظــر ًة
وتَنظار ًاو َن َظرانـ ًا لـ ُه وإليــه :أبــره تأ ّملــه بعينــه» (معلــوف .)817 :1992 ،تأ ّثــر الطالــب بلغتــه
األم واســتخدم حــرف «بــاء» مــع مصــدر نظــر ًا .يف احلقيقــة هــو ف ّكــر بلغتــه األم يف كتابــة هــذه
اجلملــة ،وترمجهــا إىل اللغــة العرب ّيــة ّ
ألن كلمــة «النظــر» تُســتخدم مــع حــرف إضافــة «بــه» يف
اللغــة الفارســية يف هــذا املعنــى.
رابع ًا :أ) اخلطأ :إستند بـ؛ يف مجلة (إستند أصحاب الكوفة).
ب) الصــواب أن يقــال :اســتند إىل .كتــب الطالــب هــذه اجلملــة يف إثــر تفكــره بلغتــه األم؛
أل ّنــه يســتعمل هــذا الفعــل يف اللغــة الفارسـ ّية مــع حــرف إضافــة (بــه)؛ وكــا قلنــا آنفـ ًا «یعادل
حــرف «إلــی» يف اللغــة الفارســیة بحــريف «تــا و بــه» » (ابــن الرســول،نجف آبــادي.)24 :1390،
ّ
بالتدخــل اللغــوي.
يف احلقيقــة أصيــب الطالــب
خامس ـ ًا :أ) اخلطــأ :يف قوهلــم :بالرغــم مــن؛ يف مجلــة (فبالرغــم مــن خطابــه الســيايس الــذي
يمــأ صفحــات الروايــة)
ب) الصــواب أن يقــال :عــى الرغــم من«...الرغــم :الرغــام ،ويقــال :إ ّنــه فعلــه عــى رغمــه،
وعــى الرغــم منــه ،وعــى رغــم أنفــه :عــى كــره منــه» (هــارون ،د.ت ،ج .)358 :1أصيــب
ّ
بالتدخــل اللغــوي وكتــب حــرف «بــاء» بــدالً مــن حــرف «عــى» إثــر تفكــره بلغتــه
الطالــب
األم.
سادس ًا :أ) اخلطأ :أجابوا إىل؛ يف مجلة (أجابوا إىل البيت عىل وجهني).
ب) الصــواب أن يقــال :أجابــوا عــن البيــتُ .يســتعمل فعــل أجــاب يف اللغــة الفارس ـ ّية مــع
حــرف إضافــة «بــه» ويعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة العرب ّيــة بحــرف «إىل»؛ عــى هــذا اســتخدم
الطالــب هــذا الفعــل مــع حــرف ال يتناســب معــه عــى إثــر التفكــر بلغتــه األم.
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اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

اجلارة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
 -2إبقاء احلروف ّ
أوالً :أ) اخلطــأ :یعتــر أحــد مــن مشــاکل يف مجلــة (يعتــر أحــد مــن مشــاكل معرفــة حافــظ،
عــدم وجــود مصــادر).
ب) الصــواب أن يقــال :يعتــر عــدم وجــود مصــادر إحــدی مشــکالت معرفــة حافــظ  .ال
ـارّ ،
ألن غــرض الكاتــب هــو عــدّ  ،ولكــن إذا أضفنــا حــرف جـ ّـر
حيتــاج الفعــل إىل حــرف جـ ّ
تعجــب واعتــر فالنـ ًا عاملـ ًا :عــدّ ه عاملـ ّا وعاملــه
كــا يف املثــال اآليت يتغـ ّـر معناهــا «اعتــر منــهّ :
ّ
بالتدخــل
معاملــة العــامل» (هــارون ،د.ت ،ج .)586 : 2یتّضــح مــن هــذا املثــال إصابــة الطالــب
اللغــوي؛ أل ّنــه اســتخدم حــرف إضافــة «از» مــع هــذا الفعــل حــن اســتخدامه لعــدّ يف لغتــه
األم؛ وكــا قلنــا يف القســم النظــري ُيعــا َدل حــرف «از» يف اللغــة الفارسـ ّية بحــريف «مــن وعــن»
يف اللغــة العرب ّيــة .يف الواقــع ارتكــب الطالــب اخلطــأ نتيجــة تفكــره بلغتــه األم.
ثاني ًا :أ) اخلطأ :يف قوهلم :حسب ًا عىل يف مجلة (إن نقارن الشعراء حسب ًا عىل استخدامهم)
ب) الصــواب أن يقــال :حســب اســتخدامهم .يقــع الطالــب يف اســتخدام هــذه اجلملــة يف
التدخــل اللغــوي الناتــج عــن تفكــره بلغتــه األم؛ ّ
ّ
ألن «مــن معــاين احلــرف «علی» االســتعالء،
ویعادلــه يف اللغــة الفارسـ ّیة حــرف اإلضافــة «بــر» » (نجف آبــادی وابــن الرســول.)180 :1389،
اجلارة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
 -3حذف احلروف ّ
أوالً :أ) اخلطأ :االبتعاد األعامل الفكر ّية.
ب) الصــواب أن يقــال :االبتعــاد عــن األعــال الفكر ّية.كــا ذكــر يف املعاجــم« :ابتعــاد عــن:
جتنُّــب» (مريزايــي ،)28 :1381 ،مل يســتخدم الطالــب احلــرف مــع هــذا املصــدر إثــر نقــص
خمزونــه اللغــوي ،يف حــن ُيســتعمل هــذا املصــدر يف اللغــة الفارســية مــع حــرف إضافــة «از»
الــذي معادلــه يف اللغــة الفارســية حــرف اجلـ ّـر «عــن» يف كثــر األحيــان .ر ّبــا جتنّــب الطالــب
ّ
التدخــل اللغــوي.
اســتخدام احلــرف؛ ليتحاشــى
الشاعر).
(تعرف
َ
تعرف؛ يف مجلة ّ
ثاني ًا :أ) اخلطأّ :
ّ
بالتدخــل
تعــرف إىل .أصيــب الطالــب
تعــرف عــى الشــاعر ،أو ّ
ب) الصــواب أن يقــالّ :
اللغــوي؛ أل ّنــه اســتعمل الفعــل مــن دون احلــرف إثــر نقــص خمزونــه اللغــوي؛ ويمكــن القــول
خاصــة يف اســتعامل فعــل «تعـ ّـرف» لألشــياء عــى الفعــل نفســه لالنســانّ .
ألن
عمــم قاعــدة ّ
إ ّنــه ّ
ُيســتخدم هــذا الفعــل لإلنســان مــع حــرف «عــى» يف حــن ُيســتخدم لألشــياء مبــارشة أي مــن
دون حــرف جـ ّـر.
ثالث ـ ًا :أ) اخلطــأ :يف اســتعامل الفعــل يشــعر مــن دون تعديتــه بحــرف اجلـ ّـر بـــ يف مجلــة (يشــعر
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تأنيــب الضمــر).
ب) الصــواب أن يقــال :يشــعربتأنيب .كتــب الطالــب هــذه اجلملــة إثــر تفكــره بلغتــه األم؛
أل ّنــه ال يســتخدم هــذا الفعــل يف لغتــه مــع احلــرف.
نقص املخزون اللغوي
عندمــا ال يعــرف الطالــب قاعــدة مــا مــن اللغــة الثانيــة يلجــأ إىل تعميــم مــا يعــرف عــى مــا ال
يعــرف مــن اللغــة يف كثــر مــن األحيــان« .يشــار دائ ـ ًا إىل إفــراط التعميــم يف اكتســاب اللغــة
يعمــم الطالــب قاعــدة مــا أو عنــر ًا مــا وراء حــدوده
بأنــا شــائعة شــيوع ًا كبــر ًا حيــث ّ
الثان ّيــة ّ
الطبيعية-بــرف النظــر عــا يف لغتــه األم» (بــراون .)109 :1994 ،وفيــا يــي أمثلــة مــن أخطــاء
ـدرس وشــهيد هبشــتي ،وهــي مــن نــوع نقــص املخــزون اللغــوي
الطـ ّـاب بجامعتــي تربيــت مـ ّ
ـارة يف كثــر مــن األحيــان.
الــذي يــؤ ّدي إىل إفــراط التعميــم يف اســتخدام احلــروف اجلـ ّ
اجلارة يف غری مکاهنا
-1استعامل احلروف ّ
أوالً :أ) اخلطــأ :يف قوهلــم :اإلبتعــاد منــه؛ يف مجلــة (أتــرك ســلمى حبيبهــا بالفــراق واإلبتعــاد
منــه؟).
ب) الصــواب أن يقــال :االبتعــاد عنــه كــا قيــل« :ابتعــد عــن :جتنُّــب» (مريزايــي،)28 :1381 ،
وكــا قلنــا يعــادل حــرف «از» يف اللغــة الفارسـ ّية بحــريف «مــن وعــن» يف اللغــة العرب ّيــة؛ وعــى
هــذا قــد يرتكــب الطالــب اخلطــأ؛ أل ّنــه اختــار احلــرف غرياملناســب هلــذا الفعــل إثــر نقــص
خمزونــه اللغــوي.
ثاني ـ ًا :أ) اخلطــأ :يف قوهلــم :بالنســبة للفکــر؛ يف مجلــة (ليــس بالنســبة للفكــر الســلفي ولكــن
أيض ـ ًا للفكــر االشــراكي)...
ب) الصــواب :بالنســبة إلــی؛ کــا قــال هــارون بالنســبة إىل كــذا :بالنظــر إليــه (هــارون ،د.ت،
جّ .)924 :2
إن قصــد الطالــب هنــاك املقارنــة بــن شــيئني ولكــن اســتخدم املصــدر مــع احلــرف
غــر املناســب؛ وهــذا يبـ ّـن لنــا نقــص خمزونــه اللغــوي.
ثالث ـ ًا :أ) اخلطــأ :قــي قوهلــم :عــدم التق ّيــد مــن الســعة يف مجلــة (عــدم التقيــد مــن الســعة و...
للتعبــر عــن كل مــا يــراد للتعبــر الشــعري عنــه).
ب) الصــواب أن يقــال :عــدم التق ّيــد بالســعة ّ
ألن معنــاه االلتــزام بأمــر ،كــا قيــل «تق ّيــد
باليشء:خضــع لــه وراعــاهَ :ت َّقيــد باألنظمــة؛ َت َّقيــد باألوامــر» (جمــاين الطــاب.)701 :2004 ،
يتبــن لنــا مــن هــذا اخلطــأ ّ
ـاص هلــذا الفعــل .ور ّبــا مل
أن الطالــب ليــس لديــه علــم باحلــرف اخلـ ّ

50

اجلارة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا
األخطاء الکتاب ّية الشائعة يف توظيف احلروف ّ

يســتخدم حــرف «بــاء» مقرتن ـ ًا بــه لتجنّــب التدخــل اللغــوي.
(فاضطــرت إىل تــرك بلدهــا تقليــ ً
رابعــا :أ) اخلطــأ :قــي قوهلــم :تقلیــ ً
ا
ا لــآالم؛ يف مجلــة
ّ
لــآالم).
ب) الصــواب :تقلیــ ً
ا مــن اآلالم .وفقــ ًا آلذر نــوش ق ّللــه أو ق ّلــل مــن (آذرنــوش: 1379 ،
 .)555يف هــذا املثــال الطالــب مل يكــن لديــه العلــم باحلــرف اخلــاص هلــذا الفعــل هلــذا اســتعمله
عمــم
مــع حــرف «الــام» واســتعمل املفعــول ألجلــه بــدالً مــن الفعــل .ويمكــن القــول إ ّنــه ّ
ورجــح اســتعامل احلــرف مــع هــذا الفعــل لتقريــب
معلوماتــه املســتقاة مــن اللغــة العرب ّيــةّ ،
كالمــه باللغــة العرب ّيــة.
خامس ًا :أ) اخلطأ :يف قوهلم :حتدّ ث مع؛ يف مجلة (حتدّ ث هزار مع الوردة).
ب) الصــواب أن يقــال :حتــدّ ث إلــی .كــا قــد ذكــر« :حتــدّ ث :تك ّلــم .ويقــال :حتــدّ ث إليــه أي
خاطبــه» (هــارون ،د.ت ،ج .)1:160غــرض الكاتــب هنــا هواخلطــاب؛ فاســتعامل حــرف
«مــع» خطــأ يف هــذا املوضــع .وقــد اســتخدم الكاتــب هــذا احلــرف نتيجــة نقــص خمزونــه
وعمــم معلوماتــه انطالقـ ًا مــن هــذا الفعــل .ر ّبــا أ ّنــه قــد رأى هــذا الفعــل مــع حــرف
اللغــوي ّ
فعممــه عــى معانيــه األخــرى .وكــا قلنــا آنفــ ًا ّ
إن األخطــاء أکثــر تأثــر ًا يف غمــوض
«مــع» ّ
ألنــا مرتبطــة باالســتعامل اخلاطــئ للقواعــد ،وكــا نالحــظ يف هــذا املثــال يقــع
معنــی الــکالم؛ ّ
الطالــب يف اخلطــأ بســبب اســتخدام القاعــدة بشــكل غــر مناســب.
يوجــه هلــا الناقــد
سادسـ ًا :أ) اخلطــأ :تعـ ّـرف علیهــا يف مجلــة (بالداللــة النســقية ،التــي ينبغــي أن ّ
الثقــايف مهمــة لكشــفها والتعـ ّـرف عليها).
تعرفــت عــى
تعــرف األشــياء ،كــا قيــلّ :
تعرفهــا .الغــرض هنــاّ :
ب) الصــواب أن يقــالّ :
األشــياء ،وهــذا خطــأّ ،
تعــرف هنــا يتعــدّ ى بنفســه (عبدالدايــم.)42 :1417 ،
ألن الفعــل ّ
يســتخدم حــرف عــى مــع هــذا الفعــل حينــا يكــون املعـ ّـرف إنســان ًا واســتعامله مــع احلــرف
ـم
حينــا يكــون املعـ ّـرف شــيئ ًا خاطــئ .رأى الطالــب اســتخدام هــذا الفعــل مــع احلــرف ،وعمـ ّ
هــذه القاعــدة هنــاك يف إثــر نقــص خمزونــه اللغــوي.
اجلارة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
 -2إبقاء احلروف ّ
یوســع مــن معلوماتــه حــول ثقافــة لغــة املصــدر
وســع مــن؛ يف مجلــة (أن ّ
أوالً :أ) اخلطــأُ :ی ّ
ويفهــم األمــور بنفســه).
ِ
«وســع الــيء ،توســيع ًا ،وتوســع ًة :صـ ّـره واســع ًا»
وســع كــا قيــل ّ
ب) الصــواب أن يقــالُ :ی ّ
ورجــح اإلتيــان
(هــارون ،د.ت ،ج .)1043 :2اســتخدم الطالــب هــذا الفعــل بشــكل خاطــئّ ،
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ـار بــدالً مــن حذفــه ح ّتــى يقــرب كالمــه مــن العرب ّيــة؛ وهــذا ناتــج عــن نقــص
باحلــرف اجلـ ّ
خمزونــه اللغــوي.
ثاني ـ ًا :أ) اخلطــأ :يف قوهلــم :عنــد مــن منعــه؛ يف مجلــة (أن منــع تقديــم التمييــز املذكــور عنــد
مــن منعــه).
اجلار.
ب) :الصواب أن يقال :عند منعه من دون استعامل احلرف ّ
ثالث ـ ًا :أ)اخلطــأ :خمتـ ّـل يف عقلــه؛ يف مجلــة (الروايــة تشــر إىل حتـ ّـول الشــيخ إىل رجــل خمتـ ّـل يف
عقلــه).
ب) الصــواب أن يقــالّ :
جــار ،كــا ذكــر« ،رجــع
خمتــل العقــل .الحيتــاج الفعــل إىل حــرف ّ
الشــيطان يلتمــس اخلــاط أي خيالــط قلــب املصـ ّـي بالوسوســة ،فطـ ّن النــاس أن قــد خولطــوا
ـم عظيــم ،مــن قوهلــم خولــط فــان يف عقلــه خمالطــة إذا
ومــا خولطــوا ولكــن خالــط قلبهــم هـ ّ
اختـ ّـل عقلــه ،خمتـ ّـل اجلســم أي نحيــف اجلســم» (ابــن منظــور ،1421 ،ج178 : 4و.)204
اجلارة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
 -3حذف احلروف ّ
أوالً :أ) اخلطأ :يدعو؛ يف مجلة (يدعو البحث عن ّ
كل عنارصها).

ب) الصــواب أن يقــال :يدعــو إىل البحث«...ر ّبــا نســتطیع أن نعــرض معــاين حــروف اجلـ ّـر
يف الفارس ـ ّیة والعرب ّیــة ،وعلــی حســب هــذا التعریــف یعــادل حــرف «إلــی» يف اللغــة العرب ّیــة
بحــريف «تــا و بــه»» (ابــن الرســول،نجف آبــادي)24 :1390،؛ ولکــن مل یســتخدم الطالــب
احلــرف املناســب مــع هــذا الفعــل نتيجــة نقــص خمزونــه اللغــوي.
ثاني ًا :أ)اخلطأ :سائالً؛ يف مجلة (سائ ً
ال ما فيه)
ب) الصــواب أن يقــال :ســائ ً
ال عـ ّـا فيــه .مل يســتخدم الطالــب حــرف «عــن» نتيجــة نقــص
خمزونــه اللغــوي؛ فلــم يتم ّكــن مــن اســتعامل هــذا املصــدر مــع احلــرف املناســب لــه وكــا قلنــا
يف الســابق يعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة الفارســية بحــرف اإلضافــة «از».
ثالث ًا :أ) اخلطأ :ارسل رسالة يف مجلة (أرسل خاله رسالة إىل والده).
ب) الصــواب أن يقــال :أرســل برســالة إىل والــده .مل يســتعمل الطالــب حــرف «بــاء» مــع
ـم القاعــدة املعروفــة لديــه عــى هــذا املوضــع.
الفعــل نتيجــة نقــص خمزونــه اللغــوي ،وعمـ ّ
«جــرت اســتعامالت العــرب عــى أن جيعلــوا الفعــل «أرســل» متعدّ يــ ًا ناصبــ ًا للمفعــول إن
كان املرســل إنســان ًا ،أو ممــا يمــي عــى أرجــل» (عبدالدايــم)13 :1417 ،؛ يف حــن ال يعــرف
هــذه القاعــدة «إن كان املرســل ممّــا حیمــل محـاً ،فـ ّ
ـإن الفعــل (أرســل) ال يتعــدّ ى إىل املفعــول
بنفســه ،وإ ّنــا بحــرف اجلـ ّـر» (املصــدر نفســه).
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مناقشة النتائج
ّ
ـم يف املهــارات
إن توظیــف احلــروف اجلــارة لــدی الطـ ّـاب الناطقــن بغــر العرب ّیــة أمــر مهـ ّ
وبخاصــة مهــارة الکتابــة .ونالحــظ ّ
خرجيــي اجلامعــات مل يتمكّنــوا مــن
اللغویــة
ّ
أن كثــر ًا مــن ّ
ـارة
اســتعامل هــذه احلــروف اســتعامالً صحيحـ ًا بســبب نقــص معرفتهــم باقــران احلــروف اجلـ ّ
بأفعــال متعدّ يــة هبــا ،کــا ســاهم يف هــذا األمــر ّ
تدخــل لغتهــم األم .وهــذان األمــران جیعــان
الطالــب خيطــئ يف اســتعامل هــذه األفعــال مقرتن ـ ًة بحـ ٍ
ـرف يناســبها .کــا نالحــظ ّ
أن معظــم
أخطــاء الطـ ّـاب متع ّلقــة باحلــروف الســبعة التــی هلــا إســهام کبــر يف الکتابــة باللغــة العرب ّیــة
وهــي عبــارة عن«البــاء ،الــام ،مــن ،عــن ،يف ،علــی ،وإلــی» .أ ّمــا يف اإلجابــة عــن الســؤال
ـم مواطــن الضعــف عنــد الطـ ّـاب يف توظيــف احلروف
ّ
األول مــن أســئلة البحــث (مــا هــي أهـ ّ
ـارة؟) ،فقــد قســمت مواطــن ضعفهــم يف توظيــف هــذه احلــروف إىل ثالثــة أقســام؛ وهــي:
اجلـ ّ
ـارة عندمــا تقتــي احلاجــة
1اســتعامل هــذه احلــروف يف غــر مكاهنــا2- .حــذف احلــروف اجلـ ّـارة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا .وتبـ ّـن لنــا
إىل ظهورهــا3- .إبقــاء احلــروف اجلـ ّ
َّ
ـارة يف غــر
أن معظــم األخطــاء لــدی طـ ّـاب اجلامعتــن ،مصدرهــا اســتعامهلم احلــروف اجلـ ّ
الطــاب ّ
ّ
أن اســتعامل هــذه احلــروف يقــرب بكتابتهــم إىل العرب ّيــة،
مکاهنــا؛ ور ّبــا يظــ ّن
يرجحــون اســتعامهلا بــدالً مــن حذفهــا .واألخطــاء مــن نــوع
ويبعدهــم عــن العجمــة؛ هلــذا ّ
ـارة عندمــا تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا» لــدی طـ ّـاب اجلامعتــن أقــل
«حــذف احلــروف اجلـ ّ
بکثــر بالنســبة إلــی النوعــن اآلخریــن .يف حــن َّ
أن أخطــاء طــاب جامعــة شــهید هبشــتي أکثــر
ـدرس.
مــن أخطــاء طـ ّـاب جامعــة تربیــت مـ ّ
ـارة
ويف اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين (مــا هــي أســباب اخلطــأ يف توظيــف احلــروف اجلـ ّ
ّ
الطــاب؟) ،وجدنــا ّ
ّ
اجلــارة يعــود
الطــاب يف اســتعامل احلــروف
أن معظــم أخطــاء
عنــد
ّ
ّ
التدخــل اللغــوي ونقــص املخــزون اللغــوي .وقــد يكــون الســبب يف نقــص املخــزون
إىل
اللغــوي ّ
أن الطالــب يعتقــد أ ّنــه باســتخدامه املفــرط للحــروف يقــرب بذلــك مــن أســلوب
أي حــال ذكرنــا هــذه احلالــة حتــت عنــوان نقــص املخــزون اللغــوي؛
اللغــة العرب ّيــة؛ عــى ّ
ّ
ألن نقــص احلصیلــة اللغو ّیــة يــؤ ّدي إىل التعميــم املبالــغ فيــه أيض ـ ًا .کــا الحظنــا يف کثــر مــن
األحیــان يف تصحیــح األوراق الطالب ّیــة أ ّنــه مل خيطــئ الطـ ّـاب يف اســتعامل احلــروف املعادلــة
ّ
بالتدخــل اإلجيــايب .ولكــن عندمــا خيتلــف
ملواضــع حــروف لغتهــم األم؛ وهــذا مــا يسـ ّـمى
موضــع اســتخدام حــروف اإلضافــة بــن اللغتــن يقــع الطالــب يف اخلطــأ وهــذا مــا يسـ ّـمى
ّ
بالتدخــل الســلبي؛ وعنــد الوقــوع يف اخلطــأ يف حالــة عــدم وجــود فــرق يف اســتعامل احلــروف
بــن اللغتــن ،يــدّ ل ذلــك عــى نقــص املخــزون اللغــوي لــدى الطـ ّـاب.
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(أي عامــل أكثــر تأثــر ًا يف االســتعامل اخلاطــئ للحــروف
وبالنســبة إلــی الســؤال الثالــث ّ
ـارة؟) ،رأينــا َّ
ّ
التدخــل اللغــوي .کــا
أن أکثــر أخطــاء الطـ ّـاب يف کلتــا اجلامعتــن مــن نــوع
اجلـ ّ
الحظنــا ّ
ـارة يف اللغــة الفارسـ ّیة تُســتبدل بحــروف اإلضافــة ،وبنــا ًء علــی ذلــك
أن احلــروف اجلـ ّ
يتعــرض متع ّلــم اللغــة إىل مشــكلة التعميــم اخلاطــئ الــذي يكــون ســببه يف أكثــر األوقــات
ّ
ّ
وتدخــل لغتــه
نقــص املعرفــة يف الفــروق الدقيقــة بــن معــادل احلــروف يف اللغتــن مــن جهــة،
األم يف اللغــة الثانيــة مــن جهــة أخــرى .وعــى هــذا األســاس يرتكــب الكثــر مــن األخطــاء
التــي حتــدث يف الغالــب بســبب اســتخدامات احلــروف بــن اللغتــن .وأ ّمــا مــن فوائــد حتلیــل
ـؤشات یمکــن اإلفــادة منهــا يف تقدیــم مــا ّدة تعلیم ّیــة
هــذه األخطــاء ورشحهــا ،فهــو إعطــاء مـ ّ
تکفــل لنــا جتنّــب هــذه األخطــاء بعــد ذلــك .ويدعــو الباحثــون إىل عــاج هــذه األخطــاء
ـم مــا نحتــاج إليــه مــن األفعــال املتعدّ يــة باحلــروف بنوعيهــا اللذيــن أرشنــا
وتأليــف معجــم يضـ ّ
إليهــا يف قســم الفعــل املر ّکــب احلــريف ،والرتکیــز املک ّثــف عــى تعلیــم احلــروف الســبعة التــي
ـارة.
ذکرناهــا بالنســبة إلــی ســائر احلــروف اجلـ ّ
التوصیات
للتخ ّلص من أخطاء ّ
اجلارة نقرتح بأن:
الطلب يف استعامل احلروف ّ
ُتتَّخــذ خطــوات أكثــر جدّ ّيــة يف البحــوث املقبلــة لبيــان وجــوه التفــاوت والتّشــابه بــن اللغتــن
العرب ّيــة والفارســ ّية ،فعــى ســبيل املثــال :التحليــل التقابــي ()ContrastiveLinguistics
بــن اللغتــن ،أو أبحــاث حــول التصنيفيــة ( ) Linguistic Typologyبــن اللغتــن؛ لكــي
نصــل إىل مرحلــة يغــدو فيهــا مســتوى تع ّلــم اللغــة أكثــر ارتقــا ًء.
کــا يقــرح بــأن یقــوم األســاتذة بالرتکیــز علــی األخطــاء املتکـ ّـررة لــدی الطـ ّـاب يف اســتعامل
حــروف اجلـ ّـر لتذییــل االســتعامل اخلاطــىء ،وحماولــة معاجلتــه والتخ ّلــص منــه ،وأن یکــون
ـدرج یبــدأ مــن األکثــر تــداوالً إلــی أن
تدریــس األفعــال املتعد ّیــة بحــروف اجلـ ّـر ،بشــکل متـ ّ
یســتويف املع ّلــم هــذه األفعــال مــع حروفهــا املقرتنــة هبــا مجیع ـ ًا.
اهلوامش
( )1للمزيــد انظــر كتــاب (پژوهــش ،پژوهشــگری و پژوهشــنامه نویســی) خللیــل مریزایــی،
ص.174
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 -1دانشیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ایران.
 -2استادیاربخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه حلب ،سوریه.
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چكیده

حــروف جــر در شــکلگیری جملــۀ عربــی اهمیّــت زیــادی دارد و در تغییــر معنــای آن تأثیرگــذار
اســت و خطــا در کاربــرد آنهــا منجــر بــه ابهــام جملــه میشــود .پژوهــش حاضــر در پــی کشــف
ع ّلتهــای ضعــف عربیآمــوزا ِن غیــر عربزبــان در بــه کارگیــری حــروف جــر اســت .روش
تحقیــق ،توصیفــی -تحلیلــی اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر ،بیســت نســخه از پایاننامههــای
دانشــجویان کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات عربــی بیــن ســالهای  85تــا  95در دو دانشــگاه تربیــت
مــدرس و شــهید بهشــتی اســت .در مرحلــۀ اول از هــر پایاننامــه یــک صفحــه و در مرحلــۀ بعــد
چهــل صفحــه بــه عنــوان نمونــه بررســی شــد .نتیجــۀ تحقیــق نشــان داد خطاهــای زبانآمــوزان بــه
ســه دســته تقســيم میشــود .1 :اســتفاده از حــروف جــر در جــای نامناســب؛  .2بهکارگیــری حــروف
جــر در جایــی کــه بــه آنهــا نیــازی نیســت؛  .3حــذف حــروف جــر در جایــی کــه بــه آنهــا نیــاز اســت.
مهمتریــن مــوارد خطــا مربــوط بــه اســتفادۀ نابهجــا از حــروف جــر بــود کــه از علتهــای اصلــی
آن تداخــل زبــان مــادری در زبــان دوم وکمبــود آگاهــی نســبت بــه افعالــی اســت کــه بــا حــروف
ج ـ ِر مخصــوص بــه کار میرونــد .همچنیــن بخــش زیــادی از خطاهــای زبانآمــوزان در بهکارگیــری
حــروف جــر پرکاربــرد «بــاء ،الم ،مــن ،عــن ،فــي ،علــی ،و إلــی» بــود.
واژگان كلیــدی :حــروف جــر ،خطاهــای نگارشــی ،تداخــل یــک جانبــه و تداخــل دو جانبــه ،فقــر

ذخیــرۀ زبانــی.
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Abstract
Adpositions (prepositions and postpositions) play a fundamental role
in Arabic sentence structures. They can actually change the meaning of
sentences. They may also cause ambiguity in the meaning of sentences
if being used erroneously. However, it has been observed that when
writing in Arabic, most of the “Arabic Language and Literature” M.A.
graduates make errors in using adpositions. Therefore, what this article
pursued was discovering the underlying reasons of the Arabic learners’
weaknesses in using adpositions and then, attempting to resolve them.
The study was a descriptive-analytical one. The statistical population
consisted of twenty Arabic Language and Literature M.A. students’
dissertations at Tarbiat Modares University and Shahid Beheshti
University between 1385 and 1395. At the first phase, one page of each
dissertation was surveyed as the sample; then, 40 pages of mentioned
dissertations were surveyed. The results demonstrated that language
learners’ errors were classified in three main categories: 1. Using
the adpositions in a wrong place. 2. Using the adpositions where not
needed. 3. Deleting the adpositions where they were necessary. The
main errors were mostly from the first category which is the application
of adpositions in wrong places. The underlying reasons for their
occurrence were detected as follows: Unilateral language interference
and lack of knowledge about the verbs that should be used with specific
adpositions. Also, most of language learners’ errors were in applying
the adpositions “ إلــی،  علــی،  فــي،  عــن،  مــن،  الم،  ” بــاءwhich have a lot of
usage.
Keywords: Arabic adpositions (Huruf ul jaar), writing errors, language
interference, mutual language interference, linguistic competence
deficiency.
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