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امللّخص
تظهــر أمّهّيــة احلــروف اجلــاّرة باعتبارهــا روابــط مهّمــة يف اجلملــة العربّيــة، وهــي ذات أثــر فّعــال يف تغيــري املعنى؛ 
لــذا فــإّن اســتعاهلا اخلاطــئ يــوّدي إىل غمــوض العبــارة ولبــس املعنــی. ونــرى أّن أكثــر خّرجیــي اللغــة العربّيــة 
يف مرحلــة املاجســتري ال جیيــدون اســتعال احلــروف اجلــاّرة. واملشــكلة التــي يســعى البحــث إىل دراســتها هــي 
الكشــف عــن األســباب الكامنــة وراء ضعــف املتعّلمــن يف اســتعال احلــروف اجلــاّرة متهيــدًا ملعاجلتهــا. وارتأينــا 
ــائل  ــن رس ــالة م ــن رس ــث عرشي ــة البح ــي. وكان عين ــع التحلي ــي ذا الطاب ــج الوصف ــث املنه ــع يف البح أن نّتب
طــاّلب املاجســتري يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعتــي تربيــت مــدّرس وشــهيد هبشــتي فيــا بــن عامــي85 
و95. يف املرحلــة األوىل تــّم اختيارصفحــة واحــدة مــن كّل رســالة كعينــة للدراســة ، ويف املرحلــة الثانيــة متـّـت 
دراســة أربعــن صفحــة مــن تلــك الرســائل املختــارة. وقــد أظهــرت الدراســة أّن مواضــع اخلطــأ يف اســتعال 
احلــروف اجلــاّرة تنقســم إىل ثالثــة أقســام: اســتعال احلــروف اجلــاّرة يف غــري مواضعهــا، واســتعال احلــروف 
ــّم  ــن أه ــا أّن م ــّن لن ــا تب ــة. ك ــع رضوري ــاّرة يف مواض ــروف اجل ــذف احل ــا، وح ــع ال حتتاجه ــاّرة يف مواض اجل
مواضــع اخلطــأ، االســتعال اخلاطــئ للحــروف اجلــاّرة يف غــري مواضعهــا عنــد الطــاّلب، وترجــع أســبابه إىل 
التدخــل اللغــوي مــن ناحيــة، وإىل نقــص معرفتهــم باألفعــال املرّكبــة احلرفيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ كــا توضــح 
لنــا الدراســة أّن معظــم أخطــاء الطــالب ترجــع إىل اســتعال احلــروف اجلــاّرة الشــائعة وهــي عبــارة عــن »البــاء، 

الــالم، مــن، عــن، يف، علــی، وإلــی«. 
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ــة، إالّ أهنــا هلــا حّصــة األســد يف  ــة العربي ــد احلــروف اجلــاّرة العامــل األســاس يف اجلمل ال تّع
ــب  ــن جان ــرٍي م ــكٍل كب ــة بش ــا مهمل ــه أهّن ــف ل ــا يؤَس ــا. وممّ ــكيل معناه ــل وتش ــن اجلم تكوي
أســاتذة اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا، وال هيتمــون بمكانتهــا يف تعليــم هــذه اللغــة. حيــث 
تنتمــي اللغتــان الفارســّية والعربّيــة إلــی فصيلتــن لغوّيتــن خمتلفتــن؛ فاللغــة الفارســية 
تنتمــي إلــی أرسة اللغــات اهلنــدو أوروبّيــة، يف حــن تنتمــي اللغــة العربّيــة إلــی أرسة اللغــات 
الســامّية. وبــا أّن بــن هاتــن اللغتــن اختــالف كبــرٌي يف النظــام اللغــوي مــن حيــث القواعــد 
والرتاكيــب اللغوّيــة واألســاليب، باإلضافــة إلــی الفــروق الكبــرية يف توظيــف احلــروف؛ فــال 
جیــدر باألســتاذ أن يكتفــي بتعليــم املفــردات يف اللغــة بغيــة الوقــوف عليهــا. ونالحــظ أّن كثــريًا 
ــوا مــن اســتعال هــذه احلــروف اســتعاالً صحيحــًا بســبب  مــن خّرجیــي اجلامعــات مل يتمّكن
ــب  ــئ الطال ــذا خیط ــا. وهك ــٍة هب ــاٍل املتعّدي ــاّرة بالألفع ــروف اجل ــرتان احل ــم باق ــص معرفته نق
ــك إاّل  ــة ذل ــن صّح ــد م ــا، وال يتأّك ــب هل ــرف املناس ــة باحل ــال املقرتن ــذه األفع ــتعال ه يف اس
بالرجــوع إىل املعاجــم العربيــة ملعرفــة الشــائع منهــا لــدى العــرب. كــا أنَّ كتــب تعليــم النحــو 
مل تتطــّرق إىل تعليــم هــذا النــوع مــن احلــروف اجلــاّرة املقرتنــة باألفعــال املتعّديــة هبــا للناطقــن 
ــروف،  ــذه احل ــتخدام ه ــاّلب يف اس ــاء الط ــى أخط ــث ع ــذا البح ــنُرّكز يف ه ــة. وس بغريالعربّي
مــع العلــم بــأنَّ هنــاك فرقــًا كبــريًا بــن االســتعال اخلاطــئ الناتــج عــن اجلهــل يف اســتعاهلا ، 
ــز  ــه ال يمكــن التميي ــة، مــع أّن واالســتعال اخلاطــئ الناتــج عــن نقــص هــذه احلصيلــة اللغوّي

ــة:  ــة عــن األســئلة اآلتي ــان. ونســعی يف هــذا البحــث إىل اإلجاب ــر األحي بينهــا يف أكث
-1ما هي أهّم مواطن اخلطأ عند الطاّلب يف توظيف احلروف اجلاّرة؟ 

-2ما هي أسباب اخلطأ يف توظيف احلروف اجلاّرة عند الطاّلب؟
-3أّي عامل أكثر تأثريًا يف االستعال اخلاطئ للحروف اجلاّرة؟

وعــى هــذا ســنتطّرق يف أدبنــا النظــري إىل تعريــف بعــض نظائــر احلــروف اجلــاّرة يف اللغــة 
الفارســّية، كــا سنشــري إىل دور هــذه احلــروف يف معنــى األفعــال املتعدّيــة هبــا، ثــّم نقــوم 

ــّية.  ــن بالفارس ــدى الناطق ــروف ل ــذه احل ــف ه ــادره يف توظي ــّم مص ــأ وأه ــف اخلط بتعري

الدراسات السابقة
مــن خــالل اســتطالع الدراســات املتعّلقــة باألخطــاء اللغوّيــة يف كتابــات متعّلمــي اللغــة 
العربّيــة مــن الناطقــن بغريهــا خــارج إيــران وداخلهــا، يمكــن اإلشــارة إىل الدراســات  اآلتيــة:

توّصلــت جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــری )1974( إىل أّن العوامــل الرئيســة يف ظهــور 
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أخطــاء الطــاّلب  يف قســم اللغــة العربّيــة، تتجــّى يف التداخــل اللغــوّي، وكذلــك التداخــل يف 

اللغــة العربّيــة نفســها.
 توّصلــت غــزايل، حانيــزم حممــد )2004( يف رســالتها إىل أنَّ صعوبــة البنــاء يف صيــغ 
ــم يف  ــس لوقوعه ــبب الرئي ــدُّ الس ــن، ويع ــدی املالوي ــة ل ــة العربي ــا يف اللغ ــدر وتنّوعه املص

األخطــاء ومواجهــة الصعوبــة يف االســتعال الكتــايب.
اســتنتج هدايــة إبراهيــم )2015( يف مقالتــه أشــكال التداخــل اللغــوي املتعلقــة بالطــاّلب 
األوربّيــن مــن متعّلمــي اللغــة العربّيــة؛ وهــي: صبــغ أصوات اللغــة اهلــدف بالطبيعــة الصوتّية 
ــًا وإنتاجــًا، وكذلــك  ــة يف اللغــة األم تلّقي ــاب بعــض األشــكال اللغوّي ــر بغي لّلغــة األم، والتأّث
ــد  ــر بنمــط اللغــة األم عن ــة إىل التأّث ــة، باإلضاف ــر بطبيعــة اللغــة األم يف الصياغــة الرصفّي التأّث
ــم بعــض الظواهــر يف اللغــة األم  التعامــل باللغــة اهلــدف يف أســاليب التعبــري، وكذلــك تعمي

عــى اللغــة اهلــدف، والتأّثــر بالنظــام النحــوي لّلغــة األم عنــد التعامــل باللغــة اهلــدف.
ــاء  ــن أخط ــريًا م ــا أّن كث ــي )1387( يف مقالته ــم جالئ ــي ومري ــس گنج ــتتجت نرگ اس
ــی التداخــل  ــة يعــزی إل ــة يف كتاباهتــم بالعربّي ــن مــن الناطقــن بغــري العربّي الطــاّلب اإليرانّي
ــة، تعــّد مــن أهــّم أســباب  ــة للُجَمــل مــن الفارســّية إلــی العربّي اللغــوي، وأّن الرتمجــة احلرفّي
أخطائهــم التحريرّيــة. وقامــت نرگــس گنجــي ومريــم جالئــي )1389( باختبــار مهــارة 
ــي أصفهــان وكاشــان؛ فانتهــت الدراســة إىل أّن األخطــاء  ــًا يف جامعت ــدی 56 طالب ــة ل الكتاب
ــاء  ــة، واألخط ــاء النحوّي ــي: األخط ــام ه ــة أقس ــی أربع ــم إل ــة، تنقس ــاّلب اللغ ــات ط يف كتاب
الرصفّيــة، واألخطــاء الداللّيــة، واألخطــاء اإلمالئّيــة. وأّن نســبة األخطــاء النحوّيــة أكثــر مــن 
ــة  ــل يف العربّي ــوي، والتداخ ــل اللغ ــی التداخ ــاء إل ــذه األخط ــع ه ــری، وترج ــاء األخ األخط
ــر،  ــكٍل عاب ــاّرة بش ــروف اجل ــتعال احل ــاّلب يف اس ــاء الط ــی أخط ــث إل ــار البح ــها. وأش نفس

ــب النظــري.  ــق باجلان ــا يتعّل ــا في ــه أفادن ولكن
انتهــت دراســة متقــي زاده واآلخريــن )1436( إلــی عــدم تعــاون أســاتذة املهــارات 
ــتخدام  ــة اس ــدم أو قل ــة، وع ــارة الكتاب ــس مه ــط تدري ــتعال خط ــدم اس ــًا، وع ــة مجيع اللغوي
ــّد  ــم. ويع ــاّلب يف كتاباهت ــف الط ــی ضع ــؤّدي إل ــه ي ــذا كّل ــة؛ وه ــة واملخربي ــزة املتقّدم األجه

ــاّلب ــدى الط ــايب ل ــف الكت ــًا يف الضع ــاًل رئيس ــب عام ــري املناس ــس غ التدري
ــدالً  ــوي« ب ــل اللغ ــح » التداخ ــتعاهلا مصطل ــات إلس ــذه الدراس ــم ه ــد معظ ــا نق ويمكنن
مــن » التدّخــل اللغــوي«؛ ألنَّ هنــاك فرقــًا كبــريًا بــن املصطلَحــن؛ فالتّدخــل اللغــوي أكثــر 
تأثــريًا إذا مــا قــورن بالتداخــل اللغــوي يف توليــد األخطــاء يف مرحلــة تعليــم اللغــة؛ وســنرشحه 

رشحــًا وافيــًا فيــا بعــد.. 
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ــا  ــارة، ك ــروف اجل ــف احل ــالب يف توظي ــاء الط ــة أخط ــث دراس ــذا البح ــاول يف ه ــوف نتن س
ســنقوم بتحديــد معظــم احلــروف اجلــارة التــي يســتخدمها الطــالب بشــكل خاطــيء مقارنــة 
ــروف.  ــذه احل ــف ه ــأ يف توظي ــع اخلط ــندرس مواض ــا س ــروف، ك ــذه احل ــن ه ــا م ــع غريه م
ــا  ــی أرشن ــًا عــن البحــوث الت ــدًا ويف نفــس الوقــت خمتلف ــه جدي ــرب بحــد ذات وهــذا األمــر يعت

ــان«.  ــی« و»گنجي ــث »جالئ ــة كبح ــتنا احلالي ــا يف دراس إليه

مراجعة األدب النظري
نظائر احلروف اجلاّرة يف الفارسية

ــة يف اللغــة الفارســّية؛ إذ »تعــاَدل هــذه احلــروف عــدا  ــر للحــروف اجلــاّرة العربّي توجــد نظائ
»رّب« حــروف اإلضافــة يف اللغــة الفارســّية؛ ألهّنــا تدخــل علــی االســم وتّبدلــه إلــی املتّمــم. 
ونظائــر احلــروف »بــاء، تــاء، واو، كاف، الم، منــذ، مــذ، مــن، عــن، خــال، عــدا، حاشــا، يف، 
ــد،  ــه، واوقســم، مانن ــة البســيطة »ب ــروف اإلضاف ــوايل، هــي ح ــی« عــى الت ــی و إل ــی، حّت عل
ــروف  ــا ح ــی«، فمرادفاهت ــا ، الم، إل ــدا، حاش ــال، ع ــا »خ ــا«، وأّم ــر، ت ــز، در، ب ــرای، از، ج ب
اإلضافــة املرّكبــة »بــه جــز، بــه غــري، و بــه جــز از، از بــرای، بــه ســوی«« )طبيبيــان،1386: 346 
بالتلخيــص( ولتســهيل فهــم هــذا التعريــف نــأيت باألمثلــة اآلتيــة: حــرف »البــاء«: كان لــه شــأو 
بعيــد يف التعليــل؛ إذ نعــّده األداة األصلّيــة للتعليــل، ويرادفــه يف اللغــة الفارســّية يف كثــرٍي مــن 
ــر  ــرای«  و»از«؛ واســتعال هــذه احلــروف يف اللغــة الفارســّية للتعليــل أكث األحيــان حرفــا »ب
ــح أن نذهــب  بالنســبة إلــی ســائر حــروف اإلضافــة يف هــذه اللغــة. ولكــن مــن غــري الصحي
إلــی أّن معــاين احلــروف اجلــاّرة يف اللغــة العربّيــة ُتعــاَدل حــروف اإلضافــة يف اللغــة الفارســّية 
دائًا-كــا يف هــذا التعريف-ففــي بعــض األحيــان يكــون معادهلــا احلــروف الربطّيــة يف اللغــة 
ــی«:  ــرف »عل ــص( »ح ــرصف والتلخي ــادي، 1391: 44 بالت ــف آب ــول ونج ــن الرس ــية )اب الفارس
يمكــن لنــا عــرض معــاين هــذه األداة األســاس بالنســبة إلــی معــاين احلــروف مجيعــًا يف اللغتــن 
ــّية  ــة الفارس ــه يف اللغ ــتعالء، ويعادل ــی« االس ــرف »عل ــاين ح ــن مع ــّية. وم ــة والفارس العربّي
حــرف اإلضافــة »بــر« « )نجــف آبــادی وابــن الرســول، 1389: 180(. شــاهدنا بعــض النظائــر 
هلــذه احلــروف، وتبــّن لنــا أّن هــذه احلــروف موجــودة لدينــا ولكــن بصــور أخــرى. ومــن هنــا 
ــة للناطقــن بغريهــا أن يقــوم يف تعليــم اللغــة؛ وبخاّصــة هــذه  جیــب عــى أســتاذ اللغــة العربّي
احلــروف باالســتعانة بنتائــج دراســات مقارنــة بــن اللغتــن الفارســّية والعربّيــة لكــي يتمّكــن 

الطالــب مــن هــذه احلــروف بشــكل مناســب. 
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الفعل املرّكب احلريف )املتعّدي بحرف(

تــأيت بعــض هــذه احلــروف مــع بعــض األفعــال الالزمــة وحتوهّلــا إلــی أفعــال متعديــة. ووفقــًا 
لعــّار تقــوم اجلملــة العربّيــة علــی اإلحــكام والربــط فيــا بــن عنــارص الــكالم، وأجــزاء 
التعبــري، كــا تعــّد احلــروف اجلــاّرة نوعــًا مــن أدوات الربــط التــي تربــط أجــزاء الــكالم بعضــه 
ببعــض، نحــو الفعــل الــالزم الــذي يصــل إلــی املفعــول بــه باســتعال احلــروف اجلــاّرة، 
ــذه األفعــال حتــت  ــت ه ــبب صنّف ــذا الس ــت عــن عــي( )عــار، 1418: 23(. هل ــال: )رضي مث
اســم الفعــل املرّكــب احلــريف. ووفقــًا لعكاشــة تقســم هــذه األفعــال علــی أســاس حرفهــا إلــی 
نوعــن: النــوع األّول وهــي احلــروف التــي نســّميها حــروف املــكان وحــروف االجّتــاه؛ إذ تفيــد 
بذاهتــا داللــة االجّتــاه أو املــكان نحــو: وضعــت الطعــام علــی الطاولــة. ســافر الوفــد القطــري 
إلــی بلــده. وأّمــا النــوع الثــاين فيســتدعي أّنــه إذا ذكــر املفعــول ذكــر حرفــه املــالزم لــه؛ وهــذا 
ــًا واحــدًا. وال يفيدنــا يف ذاتــه داللــة االجّتــاه  النــوع مــن احلــرف يشــّكل مــع فعلــه ُمكّونــًا مُجَلّي
واملــكان، نحــو: حصــل الفريــق اإليــراين علــی امليدالّيــة الذهبّيــة. إنَّ تعليــم النــوع األّول 
ــًا ال يمكــن  للناطقــن بغــري العربيــة ســهل، ولكــن النــوع الثــاين مــن احلــروف الفارغــة داللّي
ــري  ــط كب ــدر خل ــي مص ــك فه ــا. ولذل ــروف وتعّلله ــتعال احل ــط اس ــا تضب ــد هل ــع قواع وض
للطــاّلب مــن متعّلمــي العربّيــة مــن الناطقــن بغريهــا )عكاشــه، د.ت: 274-272(. كــا يــری 
عكاشــة أّن هنــاك مجلــة مــن الروائــز يمكــن للمــرء أن يســتهدي هبــا بغيــة متييــز حــروف النــوع 
األّول مــن حــروف النــوع الثــاين. ونذكــر منهــا: أوالً: تبديــل حــروف النــوع األّول بظــرف أو 
حــال نحــو: )وضعــت الطعــام فــوق الطاولــة(، بــدالً مــن )وضعــت الطعــام علــی الطاولــة( 
وهــذا الرائــز ال يناســب حــروف النــوع الثــاين؛ إذ ال يمكــن تعويــض احلــرف بظــرف. ثانيــًا: 
ــاين،  ــوع الث ــك يف حــروف الن ــوع األّول، وعكــس ذل ــة احلــرف للفعــل يف حــروف الن مالزم
ــًا: مالزمــة الفعــل للحــرف مــن حــروف املــكان  نحــو: )وضعــت الطعــام يف الثاّلجــة(. ثالث
واالجّتــاه، وعــدم إمكانيــة هــذا التــالزم للحــروف الفارغــة داللّيــا،ً نحــو: )وضعــت الطعــام 
ــروره يف  ــن اجلــارِّ وجم ــًا: االســتغناء ع ــة(. رابع ــی الطاول ــة. ســكبت الطعــام عل ــی الطاول عل
حــروف املــكان واالجّتــاه نحــو: نســيت املحفظــة بــدالً مــن نســيت املحفظــة يف الســّيارة. 
خامســًا: التعويــض عــن اجلــارِّ واملجــرور باإلشــارة »هنــاك« حلــروف املــكان واالجّتــاه، نحــو 
قابلــت حســينًا هنــاك. بــدالً مــن قابلــت حســينًا يف املعــرض. ســافر الرئيــس هنــاك، بــدالً مــن 
ســافر الرئيــس مــن/ إلــی إصفهــان. وهــذا األمــر ال يمكــن للحــروف الفارغــة داللّيــاًّ أن تقــوم 
بــه. سادســًا: التعويــض عــن املجــرور وحــده بــــ »هنــاك«، يف حــروف املــكان؛ فحــرف »يف« 
اســتعاله غــري صحيــح يف مثــل قولنــا: قابلــت حســينًا يف هنــاك، بــدالً مــن قابلــت حســينًا يف 
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املعــرض. وهــذا الطريــق خاطــئ يف حــرف االجّتــاه »مــن« واحلــروف الفارغــة داللّيــًا. ســابعًا: 
ــی«، يف  ــاه »إل ــرف االجّت ــتعالنا ح ــكان؛ فاس ــروف امل ــروره يف ح ــارِّ وجم ــن اجل ــتفهام ع االس
نحــو قولنــا: ســافر الرئيــس إلــی القاهــرة يف اإلجابــة عــن، أيــن ســافر الرئيــس؟ اليصــحُّ يف 
حــرف االجّتــاه »مــن« ويف حــروف النــوع الثــاين، مثــل: أيــن ســافر الرئيــس؟ يف ســؤال جــواٍب 
فيــه »مــن«، مثــل: ســافر الرئيــس مــن طهــران، ومــاذا بحثــت؟ ســؤاٌل غــري صحيــح لإلجابــة 
ــاين  ــوع الث ــروف الن ــرور يف ح ــن املج ــتفهام ع ــًا: االس ــة. ثامن ــن املحفظ ــت ع ــا: بحث يف قولن
ــت عــن املحفظــة(. ولكــن هــذه  ــلجواب )بحث فحســب، نحــو: عــمَّ بحثــت؟ يف الســؤال لـ
ــن قابلــت حســينًا؟( يف الســؤال  ــة: )يف أي ــوع األّول؛ فجمل ــة ليســت يف حــروف الن اإلمكانّي
لـــلجواب: )قابلــت حســينًا يف املعــرض( غــري صحيحــة. تاســعًا: اســتغناء اســم املفعــول عــن 
اجلــاّر يف حــروف املــكان، نحــو: الطعــام املوضــوع بــدالً مــن وضعــت الطعــام علــی الطاولــة. 
ولكــن هــذا ليــس صحيحــًا يف حــريف االجّتــاه )مــن، وإلی( واحلــروف الفارغــة داللّيًا)عكاشــه، 
د.ت: 285-278(. كــا شــاهدنا أّن األفعــال املتعدّيــة للحــروف نوعــان: النــوع األول، األفعال 
التــي تســتخدم معهــا احلــروف الدالــة علــی اجلهــات وتعّلــم هــذه األفعــال وتعليمهــا ســهل 
بســبب وجــود الروائــز التــي ذكرناهــا، ولكــن تعّلــم النــوع الثــاين منهــا صعــب بســبب عــدم 
وجــود الروائــز. ولذلــك عــى أســتاذ تعليــم اللغــة العربّيــة أن يرّكــز علــی تعليــم النــوع الثــاين 

مــن هــذه احلــروف تركيــزًا بالغــًا. 

اخلطأ 
ــن  ــه وب ــرق بين ــأ والف ــى اخلط ــة معن ــاج إىل معرف ــاّلب نحت ــاء الط ــل أخط ــام بتحلي ــل القي قب
الغلــط. وملــاذا يرتكــب املتعّلــم اخلطــأ لــدى تعّلــم اللغــة املدروســة، وما هــي مصــادر األخطاء. 
فــإّن اإلجابــة عــن هــذه األســئلة تســاعدنا يف معرفــة كيفّيــة وقــوع الطــاّلب يف اخلطــأ، وكيفّيــة 
تصحيحــه. هنــاك فــرق كبــري بــن اخلطــأ والغلــط؛ يعتقــد بــراون أّن النــاس مجيعــًا يقعــون يف 
أغــالط يف لغتهــم األم، أو يف اللغــة الثانيــة. وصاحــب اللغــة قــادر عــى معرفــة هــذه األغــالط 
أو الــزاّلت وتصحيحهــا؛ إذ ال تنتــج عــن قصــور يف القــدرة، بــل عــن نقصــان عــارض يعــرتي 
ــتعملها  ــي يس ــة الت ــد النحوّي ــن القواع ــوظ ع ــراف ملح ــأ انح ــكالم. واخلط ــاج ال ــة إنت عملّي
الكبــار يف لغتهــم األم، ويعكــس قــدرة اللغــة املرحلّيــة لــدی الــدارس )بــروان، 1994: 204(. 
ــد  ــب قواع ــّدث أو الكات ــه املتح ــف في ــذي خیال ــوع ال ــك الن ــو ذل ــأ ه ــم أّن اخلط ــد جاس يعتق
اللغــة )جاســم، 2017: 156(. واألخطــاء أكثــر تأثــريًا يف غمــوض معنــی الــكالم؛ ألهّنــا مرتبطة 
باالســتعال اخلاطــئ للقواعــد، كــا أّن القواعــد هــي األســاس يف كلِّ لغــٍة؛ وإذا أخطــأ املتعّلــم 
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يف اســتعال قاعــدة يف حديثــه أو كتابتــه، أصيبــت اجلملــة بالغمــوض واخلطــأ. وفقــًا لــرباون 
فــإّن تعّلــم اللغــة الثانّيــة كتعلــم اللغــة األم يقــوم عــى أســاس املحاولــة واخلطــأ؛ فــال مفــّر مــن 
أن يقــع الدارســون يف أخطــاء يف أثنــاء عملّيــة االكتســاب؛ وهــذا مــا يقــول عنــه »كــوردر« إّن 
أخطــاء الــدارس مفيــدة ألهّنــا تــزّود الباحــث بالدليــل علــی كيفّيــة تعّلــم اللغــة أو اكتســاهبا، 
وتبــّن لــه االســرتاتيجّيات أو اإلجــراءات التــي يســتخدمها يف اكتشــافه اللغــة )بــروان، 1994: 
203(. هلــذا جیــب أن تتوّفــر لــدى أســتاذ اللغــة األجنبّيــة املقــدرة عــى التمييــز بــن مصطلحــي 
)اخلطــأ( و)الغلــط(، ومعرفــة الفــرق بينهــا. فالغلــط مثــاًل، 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 فيهــا املتحــّدث أو الكاتــب قواعــد اللغــة اهلــدف إلــی قســمن 
أساســّين: أخطــاء األداء وأخطــاء املقــدرة. »املقــدرة اللســانية هــي املعرفــة بالنظــام اللغــوي، 
وأّمــا األداء فهــو عملّيــة اإلنتــاج الفعــي يف احلديــث والكتابــة. فاألخطــاء بعضهــا ناجتــة 
ــوردر  ــق ك ــد أطل ــی،1389: 4(. »ق ــی وجالئ ــن األداء« )گنج ــة ع ــا ناجت ــدرة وبعضه ــن املق ع
)Corder( علــی األغــالط الناجتــة عــن األداء اللغــوي مصطلــح األخطــاء غــري النظامّيــة 
ــدرة  ــن املق ــة ع ــاء الناجت ــی األخط ــق عل ــن أطل )Les Erreurs non-syematique( يف ح
ــي  ــن ه ــّم النوع ــة )LesErreurs-syematique( وأه ــاء النظامّي ــح األخط ــة مصطل اللغوّي
األخطــاء النظامّيــة؛ وذلــك لتكــّرر حدوثهــا عنــد املتعّلمــن يف مســتويات اللغــة املختلفــة، إّمــا 
ــة،  ــبب التداخــل اللغــوي ومعظمــه يف اللغــة الثانّي ــا بس ــدة، وإّم ــم للقاع بســبب جهــل املتعّل
ــة.  ــون ثابت ــبّباهتا ال تك ــة ومس ــی والثانّي ــة األول ــدث يف اللغ ــة فتح ــري النظامّي ــاء غ ــا األخط أّم
ويمكــن أن تــزول بــزوال مســبّباهتا العارضــة وبوســاطة املتعّلــم نفســه. ويــری اللســانّيون أنَّ 
ــة« )عريــف، 2006:  ــه ليــس أمــرًا يســريًا ويّتســم بالذاتّي ــم وأخطائ ــز بــن أغــالط املتعّل التميي
59(. صحيــح أّن التمييــز بــن هذيــن األمريــن صعــب ولكــن ليــس مســتحياًل، ألّن األخطــاء 
النظامّيــة حتــدث بشــكل متكــّرر؛ ودراســة هــذا النــوع مــن األخطــاء تدعونــا إىل التخّلــص منها 
ــة، حتليــل األخطــاء.   بمــرور الوقــت. ومــن أهــّم دراســات األخطــاء يف تعليــم اللغــة األجنبّي

 )Error Analys( حتليل األخطاء
يــری طعيمــة أّن دراســة اخلطــأ جــزء أســايس يف تعّلــم اللغــة؛ ودراســة األخطــاء التــي تصــدر 
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عــن الــدارس تعطينــا صــورة عــن تطــّوره اللغــوي، كــا تكشــف لنــا عــن اســرتاتيجّيات التعّلــم 
ــل  ــة تكف ــاّدة تعليمّي ــن م ــه م ــي تقديم ــا ينبغ ــؤرّشات مل ــا م ــك تعطين ــن ذل ــاًل ع ــده، وفض عن
ــارات  ــی امله ــوف عل ــب الوق ــال ري ــث ب ــتطيع الباح ــك. ويس ــد ذل ــأ بع ــذا اخلط ــب ه ــا جتنّ لن
ــًا  ــت حّظ ــي نال ــارات الت ــاء، وامله ــك األخط ــا تل ــأت عنه ــتها فنش ــل دراس ــي أمه ــة الت اللغوّي
ــل  ــق حتلي ــن طري ــث ع ــن الباح ــذا يتمّك ــا. وهك ــاء فيه ــور األخط ــدرت ظه ــام فن ــن االهت م
ــا  ــم، ك ــاء تعّلمه ــن يف أثن ــه الدارس ــي تواج ــكالت الت ــر املش ــى أكث ــّرف ع ــاء أن يتع األخط
ــرار  ــّدل تك ــق مع ــن طري ــهولتها ع ــكالت أوس ــة املش ــدی صعوب ــى م ــّرف ع ــتطيع أن يتع يس
ــٍة جیــب الرتكيــز عليهــا يف مراحــل  اخلطــأ ، ويرتجــم هــذا كّلــه بعــد ذلــك إلــی مهــاراٍت لغوّي
ــن  ــف ع ــي الكش ــرية وه ــدة كب ــاء فائ ــة األخط ــة، 1425: 39(. ويف دراس ــة )طعيم ــم اللغ تعّل
مصــدر اخلطــأ وهــذا مايســاعدنا يف جتنّــب الوقــوع فيــه مــّرة أخــرى. ويقســم كــوردر مصــادر 
األخطــاء إلــی ثالثــة أقســام: األخطــاء يف اللغــة بســبب تدّخــل اللغــة األم يف اللغــة املدروســة، 
ــد دارس  ــی ي ــة عل ــد اخلاّص ــض القواع ــه لبع ــغ في ــم املبال ــبب التعمي ــة بس ــاء يف اللغ واألخط
اللغــة، واألخطــاء التــي تســّببها طــرق التدريــس اخلاطئــة للنــّص والبيئــة التــي ُتكتســب فيهــا 
اللغــة )كــوردر، 1975: 216( ويعتــرب أّن التعميــم غــري املناســب، واملقارنــة اخلاطئــة، والتوّســع 
ــاف  ــه: 217(، وأض ــدر نفس ــًا )املص ــاء أيض ــادر األخط ــن مص ــرط م ــح املف ــرط، والتصحي املف
دوجــالس بــراون إلــی املصــادر الثالثــة الرئيســة لألخطــاء لــدى كــوردر مصــدر آخــر وهــو 

ــراون، 1994: 220(.   ــال )ب ــرتاتيجّيات االّتص اس

أهم مصادر األخطاء يف استعال احلروف اجلاّرة
مــن الصعــب علــی الباحثــن إحصــاء مصــادر األخطــاء مجيعــًا ، فإهّنــم يتطّرقــون إلــی أمّههــا يف 
االســتعال اخلاطــئ للحــروف اجلــاّرة ويف مقدمتهــا التداخــل اللغــوي وهنــاك أنــواع خمتلفــة 
ــي  ــًة: يعن ــل لغ ــي: التداخ ــوي يعن ــل اللغ ــوال أّن التداخ ــث ش ــًا لباح ــل. أوالً: وفق للتداخ
دخــول األشــياء بعضهــا يف بعــض. جــاء يف لســان العــرب: تداخــل املفاصــل وإدخاهلــا؛ أي 
دخــول بعضهــا يف بعــض، وتداخــل األمــور تشــاهبها والتباســها، وأّمــا اصطالحــًا فالتداخــل 
اللغــوي: هــو عبــارة عــن تطبيــق نظــام لغــوي للغــٍة مــا أثنــاء الكتابــة أو املحادثــة بلغــة ثانيــة 
)شــوال، د.ت: 120(. ويعــدُّ التداخــل اللغــوي مــن املشــكالت التــي يواجههــا متعّلمــو اللغــة 
يف مراحــل التعليــم دائــًا، ومعرفتــه ومعرفــة اخلطــط املناســبة لــه يّعــد رصاع وهــدف يف تعليــم 
اللغــة. و»يعتقــد كثــري مــن علــاء اللغة وعلــاء النفس بــأّن األخطــاء اللغوية ليســت صدفة، بل 
هــي تعكــس العلــم الدقيــق بشــكله الناقــص مــن اللغــة املدروســة« )آيتــی ومنوچهــری،1390: 
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56(. ويقســم الشــيخ عــي تداخــل اللغــة األم يف اللغــة املدروســة إلــی ثالثــة أقســام، هــي:

)1( التداخــل اإلجیــايب: وذلــك عنــد تشــابه لغــة الــدارس األّم مــع اللغــة اهلــدف املــراد 
تعّلمهــا؛ إذ يتعّلــم الــدارس هــذه املهــارة اللغوّيــة بســهولٍة وُيــرٍس؛ وذلــك ألّنــه ســينقل اخلــربة 

ــی اللغــة اهلــدف.  ــه األّم إل مــن لغت
ــايل  ــدف؛ وبالت ــة اهل ــن اللغ ــدارس ع ــة ال ــالف لغ ــد اخت ــك عن ــلبي: وذل ــل الس )2( التداخ
ــك؛  ــابٍه لذل ــوي مش ــٍف لغ ــّر بموق ــدارس مل يم ــة؛ ألّن ال ــارة اللغوّي ــذه امله ــم ه ــب تعّل يصع
ومــن هنــا يقــوم متعّلــم اللغــة الثانيــة بنقــل عــادات لغتــه األّم وأناطهــا إلــی اللغــة اهلــدف، أو 

ــه األّم. ــا يشــاهبها يف لغت ــی م تقريــب عــادات اللغــة اهلــدف وأناطهــا إل
)3( التداخــل املحايــد )ظاهــرة التحــايش(: إّن متعّلمــي اللغــة الثانيــة يتحاشــون عــادًة مواطن 
الضعــف والقصــور يف أدائهــم اللغــوي عنــد كتابــة لغــة أجنبّيــة أو نطقهــا )الشــيخ عــي، 2015:  

 .)28
التداخــل يف اللغــة اهلــدف نفســها: »يقصــد بالتداخــل يف اللغــة اهلدف نفســها اجّتــاه الطالب 
إلــی املبالغــة يف تعميــم قواعــد اللغــة اهلــدف. يف احلقيقــة يبالــغ الــدارس يف تعميــم مــا يتعّلمــه؛ 
وهــذا األمــر يســاعد علــی انفصالــه تدرجیّيــًا عــن لغتــه األّم، ولكــنَّ عــددًا كبــريًا مــن أخطــاء 
ــة حتليــل األخطــاء تؤّكــد أمّهّيتــه« )گنجــی، 1389: 5 بتــرّصف(.  الــدارس ُيعــزی إليــه؛ فنظرّي

قــد ذكرنــا األخطــاء الناجتــة عــن هــذا النــوع حتــت عنــوان نقــص املخــزون اللغــوي. 
ل-كا تــدلُّ عليه الصيغــة اللغوّية-يســري يف اجّتاٍه   التدّخــل اللغــوي: يــری اخلــويل إّن التدخُّ
ــة إذا كان الفــرد يعــرف اللغتــن األولــی  واحــٍد: أي أّن اللغــة األولــی تتدّخــل يف اللغــة الثانّي
والثانيــة، والتداخــل شــبيه بالتدّخــل، ولكنـّـه ليــس مطابقــًا لــه )اخلــويل، 1989: 111(. فنحــن 
ــن  ــاّلب اإليرانّي ــة الط ــدی كتاب ــاء ل ــور األخط ــريًا يف ظه ــر تأث ــوي أكث ــل اللغ ــرى أنَّ التدّخ ن
بالعربّيــة؛ ألنَّ املتعّلــم يكتــب يف مــاّدة الكتابــة باللغــة العربّيــة ال باللغــة الفارســّية، باإلضافــة 
إلــی ذلــك فإّنــه يف مرحلــة تعّلــم اللغــة ال يعــادل اللغتــن )اللغــة األم واللغــة الثانيــة(؛ فتأثــري 
اللغــة األقــوی )اللغــة الفارســّية( أكثــر مــن اللغــة األضعــف؛ لذلــك فنحــن نفّضــل مصطلــح 
»التدّخــل اللغــوي« لــدی حتديــد مصــادر األخطــاء يف الكتابــة غــري الصحيحــة. وغرضنــا مــن 
ــلبي  ــان الس ــل هوبي ــم التحلي ــوي يف قس ــل اللغ ــح التداخ ــح، ومصطل ــذا املصطل ــان هب اإلتي

منهــا. 

الطریقة
ــاّلب  ــات الط ــواردة يف كتاب ــاء ال ــل األخط ــى حتلي ــم ع ــي القائ ــج الوصف ــث املنه ــع البح اّتب



األخطاء الکتابّية الشائعة يف توظيف احلروف اجلاّرة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا 40
لــدى اســتخدامهم احلــروف اجلــاّرة، كــا بــّن نســبة شــيوع هــذه األخطــاء، وبالتــايل الكشــف 
ــو األخطــاء؛ وهــي:  ــا خطــوات يعتمدهــا حمّلل ــًا للباحــث جاســم اخّتذن عــن مصادرهــا. وفق
ــأ  ــف اخلط ــة وص ــأ(. -2مرحل ــد اخلط ــاّدة وحتدي ــع امل ــأ )مج ــى اخلط ــّرف ع ــة التع -1مرحل

وتصنيفــه. -3رشح اخلطــأ أو تفســريه )جاســم، 2017: 159بتــرّصف(.  

جمتمع وعّينة الدراسة
اشــتملت الدراســة عــى مرحلتــن؛ املرحلــة األوىل: جــرت الدراســة عــى 10 صفحــات خمتارة 
مــن10 رســائل ماجســتري لطــاّلٍب اخرتناهــم فيــا بــن عامــي85 و95 يف جامعــة تربيــت 
مــدّرس و10 صفحــات أخــرى مــن 10 رســائل املاجســتري لطــاّلب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف 
ــا رســائل بــن عامــي 85و 95 بشــكل  ــا اخرتن جامعــة شــهيد هبشــتي. وجتــدر اإلشــارة إىل أّنن
ــة  ــوائي. ويف املرحل ــكل عش ــالة بش ــن كّل رس ــدة م ــة واح ــار صفح ــّم اختي ــا ت ــوائي. ك عش
الثانّيــة: أومرحلــة التأّكــد قمنــا بدراســة 40 صفحــة مــن الرســائل املختــارة. وتناولنــا يف هــذه 
املرحلــة دراســة الفصــل الــذي يقــوم فيــه الطالــب بالتحليــل والكتابــة بنفســه؛ حيــث يمكننــا 
ــن  ــائل م ــري يف الرس ــن األدب النظ ــرب م ــم األك ــون القس ــورة أدّق. فيك ــه بص ــة كتابات دراس
ــام  ــة أقس ــالة إىل ثالث ــمنا الرس ــًا، قس ــه تقريب ــالة 120 صفح ــت كّل رس ــإذا كان ــاالت؛ ف اإلح
واخرتنــا 40 صفحــة مــن وســطها للدراســة وإذا كان قســم األدب النظــري لرســالة مــا أكثــر 
ــذه  ــم ه ــم ترقي ــري. وت ــا النظ ــد أدهب ــة بع ــة 40 صفح ــة الدراس ــبنا عين ــة، حس ــن 40 صفح م
األوراق املســتخرجة مــن الرســائل بصــورة عشــوائية؛ وهكــذا كان لدينــا 800 صفحــة مرّقمــة 
ــار أربعــن صفحــة منهــا بوســاطة الطريقــة العشــوائية  ــا باختي ــى 800 وبعدهــا قمن مــن 1حت
املنتظمــة يف أخــذ العينــات. وعــى هــذا كانــت فاصلــة الصفحــات املختــارة عرشيــن صفحة 1ــ. 
ــا  ــائل بوصفه ــن الرس ــتفادة م ــن: أّوالً-االس ــن جانب ــّاً م ــة مه ــذه العين ــار ه ــد كان اختي وق
مســتندًا وحّجــًة لتطويــر الطــاّلب يف مهاراهتــم اللغويــة وبخاّصــة الكتابــة. ثانيًا-هــذا االختيار 

ــة.  طبيعــي وال تتدخــل فيــه العوامــل اخلارجّي

أداة الدراسة
كانــت أداتنــا اهلامــة واملســتخدمة يف هــذه الدراســة هــي قائمــة حتليــل املحتــوی؛ وعــى أســاس 
منهــج حتليــل اخلطــأ يمكــن تقســيم مواضــع األخطــاء النظامّيــة أو أخطــاء املقــدرة لــدى 

ــام: ــة أقس ــال إىل ثالث ــبة لألفع ــاّرة املناس ــروف اجل ــتعال احل ــة يف اس ــة العربي ــي اللغ متعّلم
 -1اســتعال هــذه احلــروف يف غــري مكاهنــا أو تعديــة األفعــال املتعديــة بحــروٍف غريمناســبة، 



41جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397
ــذر مــن الرئيــس، اضطــّر فــالن لعمــل كــذا والصــواب أن  ــه أفــكاره، اعت نحــو: »اقتبــس عن
يقــال: اقتبــس منــه أفــكاره، اعتــذر إىل الرئيــس، اضطــّر فــالن إىل عمــل كــذا« )ســلان،2003: 

107 و81(.
ــة  ــال املتعدي ــة األفع ــا، أو تعدي ــة ظهوره ــي احلاج ــا تقت ــاّرة عندم ــروف اجل ــذف احل  -2 ح
باحلــروف مبــارشة. عــى ســبيل املثــال: هــي تشــعر التعــب، الخیفــاك أّن األمــر كــذا والصــواب 

أن يقــال: هــي تشــعر بالتعــب، ال خیفــى عليــك أنَّ األمــر كــذا.
ــة  ــال املتعّدي ــة األفع ــا، أو تعدي ــة ظهوره ــي احلاج ــا ال تقت ــاّرة عندم ــروف اجل ــاء احل -3إبق
بنفســها، باحلــروف، عــى ســبيل املثــال: أســأل منكــم، أّكــد عــى األمــر والصــواب أن يقــال: 
أّكــد األمــر، أســألكم، أو »ســاد فــالن عــى قومــه، أزدري بالدنيا، حرمــه من الــيء والصواب 

أن يقــال: ســاد فــالن قومــه، أزدري الدنيــا، حرمــه الــيء« )املصدرنفســه: 88 و65(.
ويمكــن اإلشــارة يف أهــم أســباب هــذه األخطــاء إىل التدّخــل اللغــوي، والتداخــل اللغوي 

نفســه الــذي يــؤدي إىل فــرط التعميــم؛ فهــو ناتــج عــن ضعــف احلصيلــة اللغوّيــة لدهيم. 

حتليل البيانات 
وللتعــّرف عــى أخطــاء الطــاّلب يف اســتخدام احلــروف اجلــاّرة، قمنــا بتحليــل نــوع أخطائهــم 
ومصــادر تلــك األخطــاء عــى أســاس املراحــل التــي ذكرناهــا )مجــع املــاّدة، ووصــف اخلطــأ، 
ــا العينــة يف املرحلتــن لغــرض كشــف األخطــاء وحتليلهــا. كــا قمنــا يف  ورشحــه( وقــد أخذن
دراســتنا بتحديــد االســتعاالت اخلاطئــة هلــذه احلــروف يف األوراق الطاّلبيــة يف مرحلــة مجــع 
ــأ  ــف اخلط ــة وص ــات يف مرحل ــالث فئ ــاء يف ث ــا األخط ــا صنّفن ــأ وبعده ــد اخلط ــاّدة وحتدي امل
وتصنيفــه وهــي: -1اســتعال هــذه احلــروف يف غــري مكاهنــا. -2حــذف هــذه احلــروف 
حــن يقتــي الســياق ذكرهــا. -3إبقــاء هــذه احلــروف حــن اليقتــي الســياق ذكرهــا؛ 
ــا يف  ــريه. وقمن ــأ وتفس ــة رشح اخلط ــاء يف مرحل ــوع األخط ــة وق ــباب وكيفّي ــا األس ــّم رشحن ث
املرحلــة األولــی مــن الدراســة باختيارصفحــة واحــدة مــن عينــة الدراســة بصــورة عشــوائية 
ــا  ــا أخطــاء الطــالب يف هــذه األوراق. كــا قمن ــارة للجامعتــن، وأحصين مــن الرســائل املخت
يف املرحلــة الثانّيــة مــن الدراســة باختيــار العينــة مــن جديــد مــن الرســائل املختــارة للتأّكــد مــن 

ــة األوىل.  ــة يف املرحل ــة احلاصل النتيج

عرض النتائج
صنّفنــا نوعيــة أخطــاء الطــالب يف اســتعال احلــروف اجلــاّرة ومصادرهــا يف املرحلــة األولــی 



األخطاء الکتابّية الشائعة يف توظيف احلروف اجلاّرة لدى طالب املاجستري يف فرع اللغة العربية وآداهبا 42
ــذه  ــة هل ــبتها املئوي ــا ونس ــاء ومصادره ــوع األخط ــّن ن ــذي يب ــدول )1( ال ــة يف ج ــن الدراس م

األخطــاء لــدى طلبــة جامعــة تربيــت مــدّرس.  
جدول )1( تصنيف األخطاء لطاّلب جامعة تربيت مدرس يف استعال احلروف اجلاّرة

النسبة املئويةالتكرارمصدر اخلطأالنسبة املئويةالتكرارنوع اخلطأ

%850التدخل%1275 استعال احلروف
%850 نقص املخزون00 حذف احلروف

00 التداخل%425 إبقاء احلروف
%16100املجموع%16100املجموع

يّتضــح مــن اجلــدول رقــم )1( أّن معظــم أخطــاء الطــاّلب مــن نــوع »اســتعال احلــروف 
اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا«؛ إذ نالحــظ أّن نســبة )75 %( مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع. 
ونالحــظ كذلــك أّن نســبة )25 %( مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع »إبقــاء احلــروف اجلــاّرة 
ــول  ــة ح ــأ يف األوراق الطاّلبّي ــد أي خط ــه ال يوج ــا أّن ــا «. ك ــة إليه ــي احلاج ــا ال تقت عندم
ــرأّن  ــذا األم ــن ه ــا  م ــّن لن ــا«. ويتب ــة إليه ــي احلاج ــا ال تقت ــاّرة عندم ــروف اجل ــذف احل »ح
الطــاّلب ليــس لدهيــم مشــكلة يف اســتعال هــذا النــوع »حــذف احلــروف اجلــاّرة«، كــا يمكــن 
أن نســتنبط مــن ذلــك أّن الطــاّلب لدهيــم وســواس يف اســتعال هــذه احلروف، وهــم يرّجحون 
ــون أّن اســتعال هــذه احلــروف يقــرتب بكتابتهــم إىل  ــا يظنّ اســتعاهلا بــدالً مــن حذفهــا، ورّب
العربّيــة، ويبعدهــم عــن العجمــة، لكــن يف احلقيقــة هــم يعّممــون قواعــد اســتعال هــذه 
ــه يف بعــض األعــوام مــا وجدنــا خطــًأ يف أوراق  احلــروف يف كتاباهتــم. وجتــدر اإلشــارة إىل أّن
الطــاّلب. ويمكــن القــول إّن »اســتعال احلــروف اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا« يعــّد مــن أهــّم 
األســباب التــي تــؤّدي إلــی ضعــف الطــاّلب اإليرانّيــن يف اســتعال احلــروف اجلــاّرة، ويليهــا 
»إبقــاء احلــروف اجلــاّرة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا«. ولكــن اختــالف النســبة بــن 
النوعــن يوضــح لنــا أّن أكثــر ضعــف الطــاّلب هــو يف اختيــار نــوع احلــرف اجلــار. وقــد يكــون 
ســبب هــذا األمــر ســيطرة أســلوب تفكرياللغــة األّم عليهــم، ونقــص خمزوهنــم اللغــوي؛ ممّــا 
ــران  ــة يف إي أّدی إلــی ظهــور هــذه املشــكلة. علــی أّي حــال جیــب عــى مــدّريس اللغــة العربّي
أن حيرصــوا علــی جتنــب وقــوع هذيــن النوعــن مــن األخطــاء لــدی طالهبــم بغيــة التخّلــص 
منهــا؛ إذ مهــا مــن األخطــاء الشــائعة لــدی الطــاّلب التــي تتجــّى يف التدّخــل اللغــوي، ونقــص 
املخــرون اللغــوي؛ فالتدّخــل اللغــوي هــو مصــدر )50%( مــن أخطــاء الطــاّلب، وال يشــارك 
ــا  ــاء ومصادره ــوع األخط ــي ن ــا ي ــاء. في ــن األخط ــوع م ــذا الن ــاج ه ــوي يف إنت ــل اللغ التداخ



43جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع وصيف 1440/1397
والنســبة املئويــة التــي حصلنــا عليهــا يف املرحلــة األولــی مــن الدراســة  يف جــدول )2(لــدی 

طلبــة جامعــة شــهيد هبشــتي: 
جدول )2( تصنيف األخطاء لطاّلب جامعة شهيد هبشتي يف استعال احلروف اجلاّرة

النسبة املئويةالتكرارمصدر اخلطأالنسبة املئويةالتكرارنوع اخلطأ

52%13 التدخل60%15 استعال احلروف
48%12نقص املخزون4%1 حذف احلروف

00 التداخل36%9 إبقاء احلروف
100%25املجموع100%25املجموع

ــوع »اســتعال احلــروف  ــن ن ــاء الطــاّلب م ــم أخط ــم )2( أّن معظ يوضــح اجلــدول رق
اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا«؛ إذ نالحــظ أّن نســبة )60 %( مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع. 
كــا نالحــظ أّن نســبة )36 %( مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع »إبقــاء احلــروف اجلــاّرة عندمــا 
ــاّرة  ــروف اجل ــذف احل ــوع »ح ــن ن ــد م ــأ واح ــد خط ــا«. ويوج ــة إىل ظهوره ــي احلاج ال تقت
عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا« ونســبته )4 %(. وهنــاك )15( خطــأ يف األوراق 
الطاّلبيــة مــن حيــث »اســتعال احلــروف اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا«، وأكثرهــا مــن نــوع التدّخــل 
ــا بالنســبة إىل »إبقــاء احلــروف اجلــاّرة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا«،  اللغــوي، وأّم
فأكثرهــا مــن نــوع التدّخــل اللغــوي، ولعــّل هــذا ناتــج عــن تفكــري الطالــب بلغتــه األم؛ لذلــك 
عــى األســاتذة أن حيرصــوا عــى تعليــم هــذه احلــروف بصــورة دقيقــة بغيــة إبعــاد طاّلهبــم عــن 

التفكــري بلغتهــم األم لــدى اســتعال هــذه احلــروف. 
كــا حصلنــا يف املرحلــة األولــی مــن الدراســة عــى نتيجــة مفادهــا أّن أكثــر أخطــاء الطاّلب 
يف اجلامعتــن يف حــروف »البــاء، الــالم، مــن، عــن، يف، علــی، وإلــی« ولتبيــن النســبة املئوّيــة 
للحــروف الســبعة قمنــا بإحصــاء احلــروف اجلــاّرة يف هــذه األوراق وكان هدفنــا الرئيــس منــه 
إحصــاء نســبة أخطــاء الطــاّلب يف اســتخدام هــذه احلــروف، وليــس فــرز احلــروف فحســب؛ 

فحصلنــا عــى النتائــج اآلتيــة يف اجلــدول )3(و )4(: 
جدول )3( عدد احلروف يف األوراق الطاّلبية بجامعة تربيت مدّرس وحتدید اخلطأ يف استعاهلا.

 النسبة املئويةعدداخلطأالنسبة املئويةعدد احلروف احلروف

22/58%19/188%211باء
20%12/457%137الم
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11/42%9/184%101إىل
8/57%15/093%166 من
14/28%8/195%90عن

11/42%22/364%246يف
14/28%11/365%125عى

2/1800%24سائراحلروف
100%10035%1100املجموع

جدول )4( عدد احلروف يف األوراق الطاّلبية بجامعة شهيد هبشتي وحتدید اخلطأ يف استعاهلا. 
النسبة املئوّيةعدد اخلطأالنسبة املئوّيةعدد احلروفاحلروف

17/07%20/787%218باء
24/39%14/4810%152الم
12/19%9/345%98إىل
7/31%13/913%146من
14/63%5/056%53عن

9/75%23/924%251يف
14/63%9/346%98عى

3/1400%33سائر احلروف
100%10041%1049املجموع

ال حظنــا أنَّ عــدد احلــروف اجلــاّرة يف األوراق للجامعتــن كثــرية جــدًا، وكــا قلنــا 
ــهام  ــاهدنا اس ــا ش ــة. ك ــن اجلمل ــًا يف تكوي ــهامًا بالغ ــهم إس ــروف تس ــذه احل ــابق إّن ه يف الس
احلــروف الســبعة »بــاء، الم، مــن، عــن، يف، علــی، وإلــی« أكثــر مــن ســائر احلــروف. والنتيجــة 
التــي حصلنــا عليهــا يف مرحلــة مجــع املــاّدة، وحتديــد اخلطــأ، أّن الطــاّلب يرتكبــون اخلطــأ يف 
اســتخدام هــذه احلــروف حينــا يريــدون اســتخدامها مــع الفعــل املرّكــب احلــريف أو مصــدره 
ــذي  ــدول)5( وال ــي ج ــا ي ــاء. وفي ــم رشح األخط ــاء يف قس ــذه األخط ــض ه ــنرشح بع وس
ــة مــن أخطــاء الطــاّلب بجامعــة  ــف األخطــاء ونســبتها املئوّي ــة تصني ــه يف مرحل ــا علي حصلن

ــة: ــن الدراس ــة م ــة الثانّي ــدّرس يف املرحل ــت م تربي
جدول )5( تصنيف األخطاء لطاّلب جامعة تربيت مدّرس يف استعال احلروف اجلاّرة.

النسبة املئويةالتكرارمصدر اخلطأالنسبة املئويةالتكرارنوع اخلطأ
ل ســتعا  ا
ف و حلــر   ا

54/28%19التدخل21%60

45/71%16نقص املخزون8/57%3 حذف احلروف
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00التداخل31/42%11إبقاء احلروف

100%35املجموع100%35املجموع
يّتضــح مــن اجلــدول رقــم )5( أّن معظــم أخطــاء الطــاّلب مــن نــوع »اســتعال احلــروف 
اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا«؛ إذ نالحــظ أّن نســبة )60%( مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع. 
ــروف  ــاء احل ــوع »إبق ــن ن ــت م ــم كان ــن أخطائه ــبة )31/42%( م ــك أّن نس ــظ كذل ونالح
اجلــاّرة عندمــا ال تقتــي احلاجــة ظهورهــا«. كــا نالحــظ أّن نســبة )8/57%( مــن أخطائهــم 
كانــت مــن نــوع »حــذف احلــروف اجلــاّرة عندمــا ال تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا«. كــا 
ــر مــن نقــص  ــكاب أخطائهــم أكث ــون مــن التدّخــل اللغــوي يف ارت نالحــظ أنَّ الطــالب يعان
املخــزون اللغــوي؛ فالنســبة املئويــة لــألّول هــي )54/28%(، أّمــا الثــاين فكانــت نســبته هــي 
)45/71%( وقياســًا باملرحلــة األوىل تأّكدنــا أنَّ أخطــاء الطــاّلب أكثرهــا مــن نــوع »اســتعال 
احلــروف اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا«، ويرجــع مصدرهــا إىل التدّخــل اللغــوي، وكــا قلنــا آنفــًا هــم 
ــون أّن اســتعال هــذه احلــروف  يعّممــون قواعــد اســتعال هــذه احلــروف يف كتاباهتــم، ويظنّ
يقــرتب بكتابتهــم إىل العربّيــة ويبعدهــم عــن العجمــة. واجلديــر بالذكــر أّنــه ال ختــرج أخطــاء 
الطــاّلب يف هــذه املرحلــة عــن نطــاق احلــروف الســبعة التــي ذكرناهــا، وقــد ارتكبــوا اخلطــأ 
ــبة  ــاء بالنس ــدد األخط ــض ع ــا انخف ــدره. ك ــريف ومص ــب احل ــل املرّك ــع الفع ــتعاهلا م يف اس
ــا فــرز  ــاك فــرق كبــري بــن هــذه األعــداد؛ ومل يكــن قصدن إىل املرحلــة األوىل ولكــن ليــس هن
ــف  ــدول )6( تصني ــي ج ــا ي ــا. وفي ــأ ومصدره ــن اخلط ــف مواط ــل كش ــط، ب ــاء فق األخط
ــة  ــة بجامع ــن الدراس ــة م ــة الثانّي ــاّلب يف املرحل ــاء الط ــن أخط ــة م ــبتها املئوّي ــاء ونس األخط

الشــهيد هبشــتي: 
اجلدول )6( تصنيف األخطاء لطاّلب جامعة شهيد هبشتي يف استعال احلروف اجلاّرة

النسبة املئويةالتكرارمصدر اخلطأالنسبة املئويةالتكرارنوع اخلطأ
56/09%23 التدخل58/53%42استعال احلروف

43/90%18 نقص املخزون4/87%2 حذف احلروف
00 التداخل36/58%15 إبقاء احلروف

100%41املجموع100%41املجموع
يوضــح اجلــدول رقــم )6( أّن معظــم أخطــاء الطــاّلب مــن نوع »اســتعال احلــروف اجلاّرة 
يف غــري مكاهنــا«؛ إذ نالحــظ أّن نســبة )58/53%( مــن أخطائهــم كانــت مــن هــذا النــوع. كــا 
نالحــظ كذلــك أّن نســبة )36/58%( مــن أخطائهــم كانــت مــن نــوع »إبقــاء احلــروف اجلــاّرة 
ــي  ــا ال تقت ــاّرة عندم ــروف اجل ــذف احل ــا »ح ــا«. وأّم ــة إىل ظهوره ــي احلاج ــا ال تقت عندم
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احلاجــة إىل ظهورهــا«، فنســبتها )4/87%(. ونالحــظ أنَّ التدّخــل اللغــوي أكــرب أثــرًا يف 
هــذه األخطــاء. ويبلــغ عــدد األخطــاء مــن هــذا النــوع )23(، ونســبتها املئويــة )%56/09(. 
وأظهــرت نتيجــة املقارنــة بــن هــذه املرحلــة وبــن املرحلــة األوىل أّن نســبة أخطــاء الطــاّلب 
مــن نــوع »اســتعال احلــروف اجلــاّرة يف غــري مكاهنــا« أكثــر مــن ســائر األخطــاء، كــا تبــّن لنــا 

أّن أخطــاء الطــاّلب يف هــذه املرحلــة أكثرهــا مــن نــوع التدّخــل اللغــوي. 

رشح األخطاء
ــن  ــة مــن أخطــاء الطــاّلب عــى أســاس مصدري ســنقوم يف هــذا القســم بــرشح بعــض األمثل
ــة  ــا عليهــا يف األوراق الطاّلبي ــي حصلن ــر بالذكــر أّن األخطــاء الت رئيســن يف نشــأهتا. واجلدي
كّلهــا مــن احلــروف املالزمــة للفعــل املرّكــب احلــريف، وهــي مــن نــوع احلــروف الفارغــة 
داللّيــًا، وال يمكــن وضــع قواعــد هلــا تضبــط اســتعال احلــروف وتعّللهــا؛ ومــا وجدنــا 
اســتعاالً خاطئــًا يف توظيــف احلــروف الداّلــة عــى االجّتــاه واملــكان الــذي رشحنــاه يف األدب 
النظــري. كــا وّضحنــا يف تعريــف اخلطــأ أنَّ األخطــاء النظامّيــة أكثــر أمّهّيــة مــن األخطــاء غــري 
النظامّيــة؛ وذلــك لتكــرار حدوثهــا عنــد املتعّلمــن يف مســتويات اللغــة املختلفــة، إّمــا بســبب 

ــا بســبب التدخــل اللغــوي.  ــم للقاعــدة، وإّم جهــل املتعّل

التدخل اللغوی
يتــّم انتــاج األمثلــة املذكــورة أدنــاه مــن أخطــاء الطــاّلب بجامعتــي تربيــت مــدّرس، وشــهيد 
هبشــتي. وهــي مــن نــوع األخطــاء الناجتــة عــن التدّخــل اللغــوي. »إّن تدخــل اللغــة األم هــو 
ــم اللغــة  ــى إّن بعضهــم جعــل تعّل ــة، حّت ــرز لألخطــاء بــن متعّلمــي اللغــة الثاني املصــدر األب
األجنبّيــة يتضّمــن التخّلــص مــن مؤّثــرات اللغــة األم ومــن الواضــح مــن نظريــات التعّلــم أّن 
الشــخص يســتعمل خربتــه الســابقة يف اللغــة كــي يتيــرّس لــه تعّلــم اللغــة الثانيــة. وال شــّك أنَّ 
اللغــة األم هــي جمموعــة مــن اخلــربات الســابقة. وحــن تنقــل اللغــة األم نقــاًل ســلبّيًا نقــول: إّن 

التدخــل قــد حــدث« )بــراون، 1994: 107(. 

1-استعال احلروف اجلاّرة يف غری مكاهنا
أوالً: أ( اخلطأ: ينذرهم عن؛ يف مجلة )وحينًا ينذرهم عن عذاب اجلحيم(.

ب( الصــواب أن يقــال: ينذرهــم بعــذاب اجلحيــم. يســتخدم الطالــب هــذا الفعــل يف لغته األم 
مــع حــرف إضافــة »از« وكــا قلنــا ســابقًا يعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة العربّيــة بحــرف »عــن«، 
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وهبــذا الشــكل وقــع الطالــب يف إشــكالية التدخــل اللغــوي بســبب التفكــري بلغتــه األم.

ــًا: أ(اخلطــأ:  قوهلــم : مقســومًا بأجــزاء يف مجلــة )وأن يكــون مقســومًا بأجــزاء ينطــق هبــا  ثاني
الشــعر أفضــل(. 

ــّزأه  ــوٍل أي ج ــه إىل فص ــم بحث ــال: قّس ــزاء. »ويق ــی أج ــومًا إل ــال: مقس ــواب أن يق ب( الص
إىل فصــوٍل« )جمــاين الطــالب، 2004: 672(. إّن الطالــب أّثــرت عليــه لغتــه األم يف كتابــة هــذه 
اجلملــة؛ ألّنــه يســتخدم هــذا الفعــل مــع حــرف إضافــة »بــه« يف اللغــة الفارســّية املعــادل حــرف 

»بــاء« يف العربيــة ؛ وعــى هــذا أصيــب الطالــب بالتدّخــل اللغــوي إثــر تفكــريه بلغتــه األم. 
ــه ليــس مــن الســهل حتديــد الوظيفــة  ثالثــًا: أ(اخلطــأ: قوهلــم: نظــرًا بأّنــه؛ يف مجلــة )ونظــرًا بأّن

ــة(. ــة لتداخلهــا مــع الوظيفــة اإلحيائّي الوصفّي
إلــی أو نظــرًا ألّنــه؛ كــا قيــل: »َنَظــرًا وَمنَظــرًا وَمنَظــرًة  ب( الصــواب أن يقــال: نظــرًا 
وَتنظارًاوَنَظرانــًا لــُه وإليــه: أبــرصه تأّملــه بعينــه« )معلــوف، 1992: 817(. تأّثــر الطالــب بلغتــه 
األم واســتخدم حــرف »بــاء« مــع مصــدر نظــرًا. يف احلقيقــة هــو فّكــر بلغتــه األم يف كتابــة هــذه 
اجلملــة، وترمجهــا إىل اللغــة العربّيــة ألّن كلمــة »النظــر« ُتســتخدم مــع حــرف إضافــة »بــه« يف 

ــى.  اللغــة الفارســية يف هــذا املعن
رابعًا: أ( اخلطأ: إستند بـ؛ يف مجلة )إستند أصحاب الكوفة(.

ــه األم؛  ــر تفكــريه بلغت ــة يف إث ب( الصــواب أن يقــال: اســتند إىل. كتــب الطالــب هــذه اجلمل
ألّنــه يســتعمل هــذا الفعــل يف اللغــة الفارســّية مــع حــرف إضافــة )بــه(؛ وكــا قلنــا آنفــًا »يعادل 
حــرف »إلــی« يف اللغــة الفارســية بحــريف »تــا و بــه« « )ابــن الرســول،نجف آبــادي،1390: 24(. 

يف احلقيقــة أصيــب الطالــب بالتدّخــل اللغــوي.  
ــه الســيايس الــذي  خامســًا: أ( اخلطــأ: يف قوهلــم :بالرغــم مــن؛ يف مجلــة )فبالرغــم مــن خطاب

يمــأل صفحــات الروايــة(
ب( الصــواب أن يقــال: عــى الرغــم من...»الرغــم: الرغــام، ويقــال: إّنــه فعلــه عــى رغمــه، 
ــب  ــارون، د.ت ،ج1: 358(. أصي ــه« )ه ــره من ــى ك ــه: ع ــم أنف ــى رغ ــه، وع ــم من ــى الرغ وع
الطالــب بالتدّخــل اللغــوي وكتــب حــرف »بــاء« بــدالً مــن حــرف »عــى« إثــر تفكــريه بلغتــه 

األم. 
سادسًا: أ( اخلطأ: أجابوا إىل؛ يف مجلة )أجابوا إىل البيت عى وجهن(. 

ــوا عــن البيــت. ُيســتعمل فعــل أجــاب يف اللغــة الفارســّية مــع  ب( الصــواب أن يقــال: أجاب
حــرف إضافــة »بــه« ويعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة العربّيــة بحــرف »إىل«؛ عــى هــذا اســتخدم 

الطالــب هــذا الفعــل مــع حــرف ال يتناســب معــه عــى إثــر التفكــري بلغتــه األم.
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2- إبقاء احلروف اجلاّرة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها 

أوالً: أ( اخلطــأ: يعتــرب أحــد مــن مشــاكل يف مجلــة )يعتــرب أحــد مــن مشــاكل معرفــة حافــظ، 
عــدم وجــود مصــادر(. 

ــظ . ال  ــة حاف ــكالت معرف ــدی مش ــادر إح ــود مص ــدم وج ــرب ع ــال: يعت ــواب أن يق ب( الص
حيتــاج الفعــل إىل حــرف جــاّر، ألّن غــرض الكاتــب هــو عــّد، ولكــن إذا أضفنــا حــرف جــّر 
كــا يف املثــال اآليت يتغــرّي معناهــا »اعتــرب منــه: تعّجــب واعتــرب فالنــًا عاملــًا: عــّده عاملــّا وعاملــه 
معاملــة العــامل« )هــارون، د.ت، ج2 : 586(. يّتضــح مــن هــذا املثــال إصابــة الطالــب بالتدّخــل 
ــه اســتخدم حــرف إضافــة »از« مــع هــذا الفعــل حــن اســتخدامه لعــّد يف لغتــه  اللغــوي؛ ألّن
األم؛  وكــا قلنــا يف القســم النظــري ُيعــاَدل حــرف »از« يف اللغــة الفارســّية بحــريف »مــن وعــن« 

يف اللغــة العربّيــة. يف الواقــع ارتكــب الطالــب اخلطــأ نتيجــة تفكــريه بلغتــه األم. 
ثانيًا: أ( اخلطأ: يف قوهلم: حسبًا عى يف مجلة )إن نقارن الشعراء حسبًا عى استخدامهم(  

ــة يف  ــذه اجلمل ــتخدام ه ــب يف اس ــع الطال ــتخدامهم. يق ــب اس ــال: حس ــواب أن يق ب( الص
التدّخــل اللغــوي الناتــج عــن تفكــريه بلغتــه األم؛ ألّن »مــن معــاين احلــرف »علی« االســتعالء، 
ويعادلــه يف اللغــة الفارســّية حــرف اإلضافــة »بــر« « )نجف آبــادی وابــن الرســول،1389: 180(.  

3- حذف احلروف اجلاّرة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
أوالً: أ( اخلطأ: االبتعاد األعال الفكرّية. 

ب( الصــواب أن يقــال: االبتعــاد عــن األعــال الفكرّية.كــا ذكــر يف املعاجــم: »ابتعــاد عــن: 
ــر نقــص  ــي، 1381: 28(، مل يســتخدم الطالــب احلــرف مــع هــذا املصــدر إث ــب« )مريزاي جتنُّ
خمزونــه اللغــوي، يف حــن ُيســتعمل هــذا املصــدر يف اللغــة الفارســية مــع حــرف إضافــة »از« 
الــذي معادلــه يف اللغــة الفارســية حــرف اجلــّر »عــن« يف كثــري األحيــان. رّبــا جتنّــب الطالــب 

اســتخدام احلــرف؛ ليتحاشــى التدّخــل اللغــوي.
ثانيًا: أ( اخلطأ: تعّرف؛ يف مجلة )تعّرف الشاعَر(. 

ب( الصــواب أن يقــال: تعــّرف عــى الشــاعر، أو تعــّرف إىل. أصيــب الطالــب بالتدّخــل 
اللغــوي؛ ألّنــه اســتعمل الفعــل مــن دون احلــرف إثــر نقــص خمزونــه اللغــوي؛ ويمكــن القــول 
إّنــه عّمــم قاعــدة خاّصــة يف اســتعال فعــل »تعــّرف« لألشــياء عــى الفعــل نفســه لالنســان. ألّن 
ُيســتخدم هــذا الفعــل لإلنســان مــع حــرف »عــى« يف حــن ُيســتخدم لألشــياء مبــارشة أي مــن 

دون حــرف جــّر. 
ثالثــًا: أ( اخلطــأ: يف اســتعال الفعــل يشــعر مــن دون تعديتــه بحــرف اجلــّر بـــ يف مجلــة )يشــعر 
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تأنيــب الضمــري(. 

ــه األم؛  ــر تفكــريه بلغت ب( الصــواب أن يقــال: يشــعربتأنيب. كتــب الطالــب هــذه اجلملــة إث
ــه ال يســتخدم هــذا الفعــل يف لغتــه مــع احلــرف. ألّن

نقص املخزون اللغوي
عندمــا ال يعــرف الطالــب قاعــدة مــا مــن اللغــة الثانيــة يلجــأ إىل تعميــم مــا يعــرف عــى مــا ال 
يعــرف مــن اللغــة يف كثــري مــن األحيــان. »يشــار دائــًا إىل إفــراط التعميــم يف اكتســاب اللغــة 
الثانّيــة بأهّنــا شــائعة شــيوعًا كبــريًا حيــث يعّمــم الطالــب قاعــدة مــا أو عنــرصًا مــا وراء حــدوده 
الطبيعية-بــرصف النظــر عــا يف لغتــه األم« )بــراون، 1994: 109(. وفيــا يــي أمثلــة مــن أخطــاء 
الطــاّلب بجامعتــي تربيــت مــدّرس وشــهيد هبشــتي، وهــي مــن نــوع نقــص املخــزون اللغــوي 

الــذي يــؤّدي إىل إفــراط التعميــم يف اســتخدام احلــروف اجلــاّرة يف كثــري مــن األحيــان. 

1-استعال احلروف اجلاّرة يف غری مكاهنا
أوالً: أ( اخلطــأ: يف قوهلــم: اإلبتعــاد منــه؛ يف مجلــة )أتــرتك ســلمى حبيبهــا بالفــراق واإلبتعــاد 

منــه؟(.
ب( الصــواب أن يقــال: االبتعــاد عنــه كــا قيــل: »ابتعــد عــن: جتنُّــب« )مريزايــي، 1381: 28(، 
وكــا قلنــا يعــادل حــرف »از« يف اللغــة الفارســّية بحــريف »مــن وعــن« يف اللغــة العربّيــة؛ وعــى 
ــر نقــص  ــار احلــرف غرياملناســب هلــذا الفعــل إث ــه اخت هــذا قــد يرتكــب الطالــب اخلطــأ؛ ألّن

خمزونــه اللغــوي.
ــًا: أ( اخلطــأ: يف قوهلــم: بالنســبة للفكــر؛ يف مجلــة )ليــس بالنســبة للفكــر الســلفي ولكــن  ثاني

أيضــًا للفكــر االشــرتاكي...(
ب( الصــواب: بالنســبة إلــی؛ كــا قــال هــارون بالنســبة إىل كــذا: بالنظــر إليــه )هــارون، د.ت، 
ج2: 924(. إّن قصــد الطالــب هنــاك املقارنــة بــن شــيئن ولكــن اســتخدم املصــدر مــع احلــرف 

غــري املناســب؛ وهــذا يبــّن لنــا نقــص خمزونــه اللغــوي. 
ثالثــًا: أ( اخلطــأ: قــي قوهلــم: عــدم التقّيــد مــن الســعة يف مجلــة )عــدم التقيــد مــن الســعة و... 

للتعبــري عــن كل مــا يــراد للتعبــري الشــعري عنــه(.
ب( الصــواب أن يقــال: عــدم التقّيــد بالســعة ألّن معنــاه االلتــزام بأمــر، كــا قيــل »تقّيــد 
يــد باألوامــر« )جمــاين الطــالب، 2004: 701(.  يــد باألنظمــة؛ َتقَّ باليء:خضــع لــه وراعــاه: َتقَّ
يتبــن لنــا مــن هــذا اخلطــأ أّن الطالــب ليــس لديــه علــم باحلــرف اخلــاّص هلــذا الفعــل. ورّبــا مل 
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ــب التدخــل اللغــوي.  ــه لتجنّ ــًا ب ــاء« مقرتن يســتخدم حــرف »ب

ــاًل  ــا تقلي ــرك بلده ــّرت إىل ت ــة )فاضط ــآالم؛ يف مجل ــاًل ل ــم: تقلي ــي قوهل ــأ: ق ــا: أ( اخلط رابع
ــآالم(. ل

ــوش، 1379 :  ــن )آذرن ــل م ــه أو قّل ــوش قّلل ــًا آلذر ن ــن اآلالم. وفق ــاًل م ــواب: تقلي ب( الص
555(. يف هــذا املثــال الطالــب مل يكــن لديــه العلــم باحلــرف اخلــاص هلــذا الفعــل هلــذا اســتعمله 
ــه عّمــم  مــع حــرف »الــالم« واســتعمل املفعــول ألجلــه بــدالً مــن الفعــل. ويمكــن القــول إّن
ــب  ــل لتقري ــذا الفع ــع ه ــرف م ــتعال احل ــح اس ــة، ورّج ــة العربّي ــن اللغ ــتقاة م ــه املس معلومات

ــة.  كالمــه باللغــة العربّي
خامسًا: أ( اخلطأ: يف قوهلم: حتّدث مع؛  يف مجلة )حتّدث هزار مع الوردة(.

ب( الصــواب أن يقــال: حتــّدث إلــی. كــا قــد ذكــر: »حتــّدث: تكّلــم. ويقــال: حتــّدث إليــه أي 
ــرف  ــتعال ح ــاب؛ فاس ــا هواخلط ــب هن ــرض الكات ــارون، د.ت، ج1:160(. غ ــه« )ه خاطب
ــه  ــص خمزون ــة نق ــرف نتيج ــذا احل ــب ه ــتخدم الكات ــد اس ــع. وق ــذا املوض ــأ يف ه ــع« خط »م
اللغــوي وعّمــم معلوماتــه انطالقــًا مــن هــذا الفعــل. رّبــا  أّنــه قــد رأى هــذا الفعــل مــع حــرف 
ــوض  ــريًا يف غم ــر تأث ــاء أكث ــًا إّن األخط ــا آنف ــا قلن ــرى. وك ــه األخ ــى معاني ــه ع ــع« فعّمم »م
معنــی الــكالم؛ ألهّنــا مرتبطــة باالســتعال اخلاطــئ للقواعــد، وكــا نالحــظ يف هــذا املثــال يقــع 

الطالــب يف اخلطــأ بســبب اســتخدام القاعــدة بشــكل غــري مناســب.
سادســًا: أ( اخلطــأ: تعــّرف عليهــا يف مجلــة )بالداللــة النســقية، التــي ينبغــي أن يوّجــه هلــا الناقــد 

الثقــايف مهمــة لكشــفها والتعــّرف عليها(.
ــى  ــت ع ــل: تعّرف ــا قي ــياء، ك ــّرف األش ــا: تع ــرض هن ــا. الغ ــال: تعّرفه ــواب أن يق ب( الص
األشــياء، وهــذا خطــأ، ألّن الفعــل تعــّرف هنــا يتعــّدى بنفســه )عبدالدايــم، 1417: 42(. 
ــا يكــون املعــّرف إنســانًا واســتعاله مــع احلــرف  يســتخدم حــرف عــى مــع هــذا الفعــل حين
حينــا يكــون املعــّرف شــيئًا خاطــئ. رأى الطالــب اســتخدام هــذا الفعــل مــع احلــرف، وعمــّم 

ــوي.  ــه اللغ ــص خمزون ــر نق ــاك يف إث ــدة هن ــذه القاع ه

2- إبقاء احلروف اجلاّرة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
ــدر  ــة املص ــة لغ ــول ثقاف ــه ح ــن معلومات ــع م ــة )أن يوّس ــن؛ يف مجل ــع م ــأ: ُيوّس أوالً: أ( اخلط

ــه(.  ــور بنفس ــم األم ويفه
ب( الصــواب أن يقــال: ُيوّســع كــا قيــل »وّســع الــيء، توســيعًا، وتوِســعًة: صــرّيه واســعًا« 
)هــارون، د.ت، ج2: 1043(. اســتخدم الطالــب هــذا الفعــل بشــكل خاطــئ، ورّجــح اإلتيــان 
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ــة؛ وهــذا ناتــج عــن نقــص  ــى يقــرتب كالمــه مــن العربّي باحلــرف اجلــاّر بــدالً مــن حذفــه حّت

خمزونــه اللغــوي.
ــد  ــز املذكــور عن ــم التميي ــع تقدي ــة )أن من ــد مــن منعــه؛ يف مجل ــًا: أ( اخلطــأ: يف قوهلــم: عن ثاني

مــن منعــه(. 
ب(: الصواب أن يقال: عند منعه من دون استعال احلرف اجلاّر. 

ثالثــًا: أ(اخلطــأ: خمتــّل يف عقلــه؛ يف مجلــة )الروايــة تشــري إىل حتــّول الشــيخ إىل رجــل خمتــّل يف 
عقلــه(.

ــع  ــر، »رج ــا ذك ــاّر، ك ــرف ج ــل إىل ح ــاج الفع ــل. الحيت ــّل العق ــال: خمت ــواب أن يق ب( الص
الشــيطان يلتمــس اخلــالط أي خیالــط قلــب املصــّي بالوسوســة، فطــّن النــاس أن قــد خولطــوا 
ومــا خولطــوا ولكــن خالــط قلبهــم هــّم عظيــم، مــن قوهلــم خولــط فــالن يف عقلــه خمالطــة إذا 

اختــّل عقلــه، خمتــّل اجلســم أي نحيــف اجلســم« )ابــن منظــور، 1421، ج4 : 178و204(.

3- حذف احلروف اجلاّرة عندما ال تقتيض احلاجة ظهورها
أوالً: أ( اخلطأ: يدعو؛ يف مجلة )يدعو البحث عن كّل عنارصها(.

ــا نســتطيع أن نعــرض معــاين حــروف اجلــّر  ب( الصــواب أن يقــال: يدعــو إىل البحث...»رّب
يف الفارســّية والعربّيــة، وعلــی حســب هــذا التعريــف يعــادل حــرف »إلــی« يف اللغــة العربّيــة 
بحــريف »تــا و بــه«« )ابــن الرســول،نجف آبــادي،1390: 24(؛ ولكــن مل يســتخدم الطالــب 

ــه اللغــوي.  احلــرف املناســب مــع هــذا الفعــل نتيجــة نقــص خمزون
ثانيًا: أ(اخلطأ: سائاًل؛ يف مجلة )سائاًل ما فيه(

ــص  ــة نق ــن« نتيج ــرف »ع ــب ح ــتخدم الطال ــه. مل يس ــّا في ــائاًل ع ــال: س ــواب أن يق ب( الص
خمزونــه اللغــوي؛ فلــم يتمّكــن مــن اســتعال هــذا املصــدر مــع احلــرف املناســب لــه وكــا قلنــا 

يف الســابق يعــادل هــذا احلــرف يف اللغــة الفارســية بحــرف اإلضافــة »از«. 
ثالثًا: أ( اخلطأ: ارسل رسالة يف مجلة )أرسل خاله رسالة إىل والده(.

ــع  ــاء« م ــرف »ب ــب ح ــتعمل الطال ــده. مل يس ــالة إىل وال ــل برس ــال: أرس ــواب أن يق ب( الص
ــع.  ــذا املوض ــى ه ــه ع ــة لدي ــدة املعروف ــّم القاع ــوي، وعم ــه اللغ ــص خمزون ــة نق ــل نتيج الفع
ــول إن  ــًا للمفع ــًا ناصب ــل« متعّدي ــل »أرس ــوا الفع ــى أن جیعل ــرب ع ــتعاالت الع ــرت اس »ج
كان املرســل إنســانًا، أو ممــا يمــي عــى أرجــل« )عبدالدايــم، 1417: 13(؛ يف حــن ال يعــرف 
هــذه القاعــدة »إن كان املرســل ممـّـا حيمــل محــاًل، فــإّن الفعــل )أرســل( ال يتعــّدى إىل املفعــول 

ــا بحــرف اجلــّر« )املصــدر نفســه(. بنفســه، وإّن
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ــر مهــّم يف املهــارات  ــة أم ــدی الطــاّلب الناطقــن بغــري العربّي ــف احلــروف اجلــارة ل إّن توظي
اللغويــة وبخاّصــة مهــارة الكتابــة. ونالحــظ أّن كثــريًا مــن خّرجیــي اجلامعــات مل يتمّكنــوا مــن 
اســتعال هــذه احلــروف اســتعاالً صحيحــًا بســبب نقــص معرفتهــم باقــرتان احلــروف اجلــاّرة 
بأفعــال متعّديــة هبــا، كــا ســاهم يف هــذا األمــر تدّخــل لغتهــم األم. وهــذان األمــران جیعــالن 
ــظ أّن معظــم  ــًة بحــرٍف يناســبها. كــا نالح ــال مقرتن ــذه األفع ــب خیطــئ يف اســتعال ه الطال
ــة  أخطــاء الطــاّلب متعّلقــة باحلــروف الســبعة التــی هلــا إســهام كبــري يف الكتابــة باللغــة العربّي
ــة عــن الســؤال  ــا يف اإلجاب ــاء، الــالم، مــن، عــن، يف، علــی، وإلــی«. أّم ــارة عن»الب وهــي عب
األّول مــن أســئلة البحــث )مــا هــي أهــّم مواطــن الضعــف عنــد الطــاّلب يف توظيــف احلروف 
اجلــاّرة؟(، فقــد قســمت مواطــن ضعفهــم يف توظيــف هــذه احلــروف إىل ثالثــة أقســام؛ وهــي: 
-1اســتعال هــذه احلــروف يف غــري مكاهنــا. -2حــذف احلــروف اجلــاّرة عندمــا تقتــي احلاجــة 
ــا  ــّن لن ــا. وتب ــة إىل ظهوره ــي احلاج ــا ال تقت ــاّرة عندم ــروف اجل ــاء احل ــا. -3إبق إىل ظهوره
أنَّ معظــم األخطــاء لــدی طــاّلب اجلامعتــن، مصدرهــا اســتعاهلم احلــروف اجلــاّرة يف غــري 
مكاهنــا؛ ورّبــا يظــّن الطــاّلب أّن اســتعال هــذه احلــروف يقــرتب بكتابتهــم إىل العربّيــة، 
ــوع  ــدالً مــن حذفهــا. واألخطــاء مــن ن ويبعدهــم عــن العجمــة؛ هلــذا يرّجحــون اســتعاهلا ب
»حــذف احلــروف اجلــاّرة عندمــا تقتــي احلاجــة إىل ظهورهــا« لــدی طــاّلب اجلامعتــن أقــل 
بكثــري بالنســبة إلــی النوعــن اآلخريــن. يف حــن أنَّ أخطــاء طــالب جامعــة شــهيد هبشــتي أكثــر 

مــن أخطــاء طــاّلب جامعــة تربيــت مــدّرس. 
ــاّرة  ــروف اجل ــف احل ــأ يف توظي ــباب اخلط ــي أس ــا ه ــاين )م ــؤال الث ــن الس ــة ع ويف اإلجاب
ــود  ــاّرة يع ــروف اجل ــتعال احل ــاّلب يف اس ــاء الط ــم أخط ــا أّن معظ ــاّلب؟(، وجدن ــد الط عن
ــزون  ــص املخ ــبب يف نق ــون الس ــد يك ــوي. وق ــزون اللغ ــص املخ ــوي ونق ــل اللغ إىل التدّخ
ــه باســتخدامه املفــرط للحــروف يقــرتب بذلــك مــن أســلوب  اللغــوي أّن الطالــب يعتقــد أّن
ــوي؛  ــزون اللغ ــص املخ ــوان نق ــت عن ــة حت ــذه احلال ــا ه ــال ذكرن ــى أّي ح ــة؛ ع ــة العربّي اللغ
ألّن نقــص احلصيلــة اللغوّيــة يــؤّدي إىل التعميــم املبالــغ فيــه أيضــًا. كــا الحظنــا يف كثــري مــن 
األحيــان يف تصحيــح األوراق الطالبّيــة أّنــه مل خیطــئ الطــاّلب يف اســتعال احلــروف املعادلــة 
ــف  ــا خیتل ــن عندم ــايب. ولك ــل اإلجی ــّمى بالتدّخ ــا يس ــذا م ــم األم؛ وه ــروف لغته ــع ح ملواض
ــا يســّمى  ــن يقــع الطالــب يف اخلطــأ وهــذا م ــن اللغت ــة ب موضــع اســتخدام حــروف اإلضاف
بالتدّخــل الســلبي؛ وعنــد الوقــوع يف اخلطــأ يف حالــة عــدم وجــود فــرق يف اســتعال احلــروف 

ــّدل ذلــك عــى نقــص املخــزون اللغــوي لــدى الطــاّلب.  بــن اللغتــن، ي
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ــروف  ــئ للح ــتعال اخلاط ــريًا يف االس ــر تأث ــل أكث ــث )أّي عام ــؤال الثال ــی الس ــبة إل وبالنس
اجلــاّرة؟(، رأينــا أنَّ أكثــر أخطــاء الطــاّلب يف كلتــا اجلامعتــن مــن نــوع التدّخــل اللغــوي. كــا 
الحظنــا أّن احلــروف اجلــاّرة يف اللغــة الفارســّية ُتســتبدل بحــروف اإلضافــة، وبنــاًء علــی ذلــك 
ــات  ــر األوق ــببه يف أكث ــون س ــذي يك ــئ ال ــم اخلاط ــكلة التعمي ــة إىل مش ــم اللغ ــّرض متعّل يتع
نقــص املعرفــة يف الفــروق الدقيقــة بــن معــادل احلــروف يف اللغتــن مــن جهــة، وتدّخــل لغتــه 
ــة مــن جهــة أخــرى. وعــى هــذا األســاس يرتكــب الكثــري مــن األخطــاء  األم يف اللغــة الثاني
التــي حتــدث يف الغالــب بســبب اســتخدامات احلــروف بــن اللغتــن. وأّمــا مــن فوائــد حتليــل 
هــذه األخطــاء ورشحهــا، فهــو إعطــاء مــؤرّشات يمكــن اإلفــادة منهــا يف تقديــم مــاّدة تعليمّيــة 
ــاء  ــذه األخط ــالج ه ــون إىل ع ــو الباحث ــك. ويدع ــد ذل ــاء بع ــذه األخط ــب ه ــا جتنّ ــل لن تكف
وتأليــف معجــم يضــّم مــا نحتــاج إليــه مــن األفعــال املتعّديــة باحلــروف بنوعيهــا اللذيــن أرشنــا 
إليهــا يف قســم الفعــل املرّكــب احلــريف، والرتكيــز املكّثــف عــى تعليــم احلــروف الســبعة التــي 

ذكرناهــا بالنســبة إلــی ســائر احلــروف اجلــاّرة.    

التوصيات
 للتخّلص من أخطاء الطاّلب يف استعال احلروف اجلاّرة نقرتح بأن:

 ُتتَّخــذ خطــوات أكثــر جّدّيــة يف البحــوث املقبلــة لبيــان وجــوه التفــاوت والّتشــابه بــن اللغتــن 
 )ContrastiveLinguistics( ــي ــل التقاب ــال: التحلي ــبيل املث ــى س ــّية، فع ــة والفارس العربّي
بــن اللغتــن، أو أبحــاث حــول التصنيفيــة )Linguistic Typology ( بــن اللغتــن؛ لكــي 

نصــل إىل مرحلــة يغــدو فيهــا مســتوى تعّلــم اللغــة أكثــر ارتقــاًء. 
كــا يقــرتح بــأن يقــوم األســاتذة بالرتكيــز علــی األخطــاء املتكــّررة لــدی الطــاّلب يف اســتعال 
ــه، وأن يكــون  ــص من ــه والتخّل ــة معاجلت ــل االســتعال اخلاطــىء، وحماول حــروف اجلــّر لتذيي
ــر تــداوالً إلــی أن  ــدأ مــن األكث ــة بحــروف اجلــّر، بشــكل متــدّرج يب تدريــس األفعــال املتعدّي

يســتويف املعّلــم هــذه األفعــال مــع حروفهــا املقرتنــة هبــا مجيعــًا.  

اهلوامش
)1( للمزيــد انظــر كتــاب )پژوهــش، پژوهشــگری و پژوهشــنامه نويســی( خلليــل مريزايــی، 

ص174.
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چكیده
ــذار  ــای آن تأثیرگ ــر معن ــادی دارد و در تغیی ــت زی ــی اهمیّ ــۀ عرب ــکل گیری جمل ــر در ش ــروف ج ح
ــی کشــف  ــود. پژوهــش حاضــر در پ ــه می ش ــام جمل ــه ابه ــا منجــر ب ــرد آنه ــا در کارب اســت و خط
عّلت هــای ضعــف عربی آمــوزاِن غیــر عرب زبــان در بــه کارگیــری حــروف جــر اســت. روش 
تحقیــق، توصیفــی- تحلیلــی اســت. جامعــۀ آمــاری پژوهــش حاضــر، بیســت نســخه از پایان  نامه هــای 
دانشــجویان کارشناســی ارشــد زبــان و ادبیــات عربــی بیــن ســال  های 85 تــا 95 در دو دانشــگاه تربیــت 
ــد  ــۀ بع ــه و در مرحل ــک صفح ــه ی ــر پایان  نام ــۀ اول از ه ــت. در مرحل ــتی اس ــهید بهش ــدرس و ش م
ــه  ــه بررســی شــد. نتیجــۀ تحقیــق نشــان داد خطاهــای زبان  آمــوزان ب ــوان نمون ــه عن چهــل صفحــه ب
ســه دســته تقســیم می شــود: 1. اســتفاده از حــروف جــر در جــای نامناســب؛ 2. به  کارگیــری حــروف 
جــر در جایــی کــه بــه آنهــا نیــازی نیســت؛ 3. حــذف حــروف جــر در جایــی کــه بــه آنهــا نیــاز اســت. 
ــی  ــای اصل ــه از علت  ه ــود ک ــه اســتفادۀ نابه  جــا از حــروف جــر ب ــوط ب ــا مرب ــوارد خط ــن م مهم تری
ــا حــروف  ــه ب ــی اســت ک ــه افعال ــود آگاهــی نســبت ب ــان دوم وکمب ــادری در زب ــان م آن تداخــل زب
جــِر مخصــوص بــه کار می رونــد. همچنیــن بخــش زیــادی از خطاهــای زبان  آمــوزان در به  کارگیــری 

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 “بــاء ، الم ، مــن ، عــن ، فــي ، علــی ، إلــی ” which have a lot of 
usage.
Keywords: Arabic adpositions (Huruf ul jaar), writing errors, language 
interference, mutual language interference, linguistic competence 
deficiency.

* Corresponding author: motaghizadeh@modares.ac.ir


