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امللّخص
إن مــن دواعــي تطویرعمليــة تعّلــم العربيــة يف إیــران، هــو االهتــام باللســانيات التطبيقيــة، وباألخــص نظریــة 
حتليــل األخطــاء ونظریــة التحليــل التقابــي. حيــث ســعت هــذه الدراســة إىل حتليــل أخطــاء املطابقــة يف الرتکيــب 
اإلســنادي، ويف کتابــات طــاب اللغــة العربيــة بجامعــات طهــران، وذلــك باالعتــاد علــی املنهــج الوصفــي 
التحليــي. وشــملت الدراســة املجتمــع األصــي وهــم طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــة طهــران احلكوميــة 
ــًا وطالبــة عشــوائيا یدرســون اللغــة العربيــة وآداهبــا يف الفصــل  ــة الدراســة عــرون طالب حيــث اختــرت عّين
الــدرايس الســابع يف مرحلــة  البكالوریــوس، معــدل أعارهــم 22 ســنة، وبمســتوى علمــي متوســط.  وکانــت 
أداة الدراســة ورقتــي اختبــار -اإلنشــاء والتعریــب- أجریــا يف مرحلتــن وفــق املنهج الطــويل. وأظهــرت النتائج 
ــاء  ــايل األخط ــن إمج ــيوعا م ــاء ش ــر األخط ــوردر )Corder( أّن أکث ــدول ک ــق ج ــاء وف ــف األخط ــد تصني بع
البالغــة 49 عــددا يف الرتکيــب اإلســنادي ختتــّص بمطابقــة املســند للمســند إليــه تذکــرًا وتأثينــا )30عــددا(، 
ــه يف )19عــددا(. ومتثلــت األســباب الرئيســة هلــذه األخطــاء أوالً:  تلتهــا أخطــاء مطابقــة املســند للمســند إلي
تداخــل العربيــة نفســها بنســبة 61/22% املرتبــة األولــی. وثانيــًا: تداخــل اللغتــن والتداخــل اللغــوي اللــذان 

جــاءت نســبتها،24/48%  و14/28%علــی التــوايل.
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التمهيد
تعتــر اللغــة العربيــة التــي تــزدان بالقــرآن الكریــم مــن بــن أکثــر اللغــات البریــة احليــة حيــث 
کانــت منــذ القــرون البعيــدة حمــّط اهتــام الكثــر مــن اللغویــن الفــرس، وملــا محلــه املجتمــع 
ــريب،  ــعب الع ــع الش ــش م ــل التعای ــاب يف ظ ــذا الكت ــم ه ــع تعالي ــل م ــن التواص ــاريس م الف
ــّرب  ــرة ت ــية لكث ــن زوال الفارس ــا م ــية أو خوف ــع سياس ــادرة وبدواف ــرتات ن ــم إاّل يف ف الّله

ــرزا، 1297ق: ۵- 6(  ــا. )م ــة إليه ــردات العربي املف
ولكــن مــن املاحــظ يف العرصالراهــن ضعــف اإلقبــال علــی تعّلــم اللغــة العربيــة بإیــران 
وذلــك لتعرضــه لتحدیــات وعوائــق، مــرورًا باملــدارس ووصــوالً إلــی اجلامعــات واملعاهــد، 
وتعــود األســباب إىل: عــدم رغبــة بعــض تاميــذ املــدارس بــادة اللغــة العربيــة، ووجــود حالــة 
اليــأس واالحبــاط لــدی طلبــة اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإلیرانيــة، وکذلــك فقــدان الكوادر 
املتخصصــة يف بعــض مراکــز املرتبطــة بتعليــم اللغــة العربيــة )رســويل، 1384: 1(؛ ومــن هــذه 
ــائد يف  ــيايس الس ــي والس ــايف واإلجتاع ــر الثق ــال الفك ــط بمج ــا یرتب ــات م ــق والتحدی العوائ
ــي  ــام التعليم ــق بالنظ ــا تتعل ــا م ــرون، 1394 :37( ومنه ــم زاده وآخ ــراين« )حكي ــع اإلی املجتم
يف املــدارس واجلامعــات مثــل «وکذلــك الرتکيــز علــی املنهــج املنســوخ )الرتمجــة والقواعــد( 
ــاد عــى  يف التدریــس، وأیضــًا حتــدث األســاتذة باللغــة األم )الفارســّية( يف الصــف، واالعت
النصــوص األدبّيــة القدیمــة يف الصفــوف الدراســية يف حــن أّن املناهــج العلمّيــة لتعليــم الّلغــة 
األجنبّيــة تعتمــد علــی اختيــار النصــوص الدراســّية املعــرة عــن احليــاة اليومّيــة والثقافــة 
ــا  ــليمي، 1433: 8( وک ــدي وس ــدف(« )أمح ــة اهل ــدرس لغتها)اللغ ــي ت ــاد الت ــارصة للب املع
ذکرنــا هنــاك أســباب أخــری منهــا عامــة ختــص فــروع العلــوم اإلنســانية ومنهــا خاصــة تتعلــق 

بفــرع اللغــة العربيــة )رســويل، 1384: 1(.
هــذا وکل مــا ذکرنــاه مــن حتدیــات وأســباب باختصــار، تنقصهــا بحــوث مســتقلة ضمــن 
اللســانيات التطبيقيــة کتحليــل أخطــاء متعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بالفارســية يف املهــارات 
األربــع )الكتابــة واإلســتاع واملحادثــة وفهــم املقــروء( مقارنــة بتعليــم اللغــات العامليــة 
ــي أنجزهــا العــرب  ــة الت ــًة بالبحــوث العلمي ــران وکذلــك مقارن ــة يف إی األخــری کاإلنجليزی
ــة  ــك ألن عملي ــا. ذل ــن هب ــر الناطق ــا لغ ــا تعليمه ــا وإم ــة ألبنائه ــم العربي ــال تعلي ــا يف جم إم
حتليــل األخطــاء خطــوة متكاملــة للتحليــل التقابــي الــذي یعنــي باســتعراض وجــوه اخلــاف 
والتشــابه بــن مســتوی لغتــن تنتميتــان إلــی جــذور لغویــة خمتلفــة، وللتنبــؤ باملشــكات 
النامجــة التــي قــد یتعــرض هلــا املتعلــم  عــن القواعــد املختصــة باللغــة األم دون اللغــة اهلــدف. 
أي عندمــا تكــون هنــاك قاعــدة يف اللغــة اهلــدف ال شــبيه هلــا يف اللغــة األم، ســوف یــؤدي إىل  
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ــي، 199۵: 47(. ــدة )الراجح ــة اجلدی ــم اللغ ــة تعّل صعوب
ــل  ــرًا يف تذلي ــو یس ــهام ول ــذا، االس ــث ه ــذا البح ــه يف ه ــا هندف ــاس، م ــذا األس ــى ه وع
هــذه العوائــق والتحدیــات بمســاعدة املناهــج احلدیثــة املتمثلــة فــی التحليــل التقابلــی وحتليــل 
األخطــاء کفرعــن مــن فــروع األلســنية التطبيقيــة باختيارنــا موضــوع »حتليــل أخطــاء املطابقــة 
يف الرتکيــب اإلســنادي يف کتابــات طــاب اللغــة العربيــة بجامعــات طهــران« وذلــك للتعــرف 
عــى »مــا هــي  أکثــر األخطــاء  شــيوعا يف هــذا املجــال؟« و»مــا هــي أســباب تلــك األخطــاء؟« 
آملــن يف أن تعــود بالفائــدة علــی داريس اللغــة العربيــة وهواهتــا داخــل البــاد. یعتــر حتليــل 
ــع  ــاتذة م ــة واألس ــه الطلب ــل في ــجعًا یتفاع ــًا مش ــدة، منهج ــج اجلدی ــدی املناه ــاء کإح األخط
اللغــة وذلــك للعثــور علــی مواطــن اخللــل واخلطــأ يف قاعــة الــدرس. وبالتــايل البحــث عــن 
طــرق عاجهــا مســتعينن باملنهــج التقابــي الــذي یطّلــع فيهــا الطالــب واألســتاذ علــی أوجــه 
التقــارب والتباعــد بــن الفارســية کاللغــة األم واللغــة العربيــة کاللغــة اهلــدف)1(. کــا أن 
مــن شــأنه أن یســاعد اجلهــات املعنيــة بشــؤون التعليــم اجلامعــي بوضــع أطــر جدیــدة إلزالــة 

عوائــق تعليــم العربيــة لطــاب هــذه اللغــة يف إیــران.

الدراسات السابقة
هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن الدراســات للباحثــن العــرب حــول تعليــم العربيــة تتضمــن حتليل 

أخطــاء متعلمــي العربيــة مــن أبنائهــا ومــن الناطقــن بغرهــا وهــي کالتايل:
ــن  ــة م ــی العربي ــة ملتعلم ــاء التعبری ــتعرضوا األخط ــری )د.ت( س ــة أم الق ــاتذة جامع أس
اجلنســيات املختلفــة )عــدا اإلیرانيــة( يف املســتوی التعليمــي العــايل. وأبومغنــم )2012( 
یعالــج تأثــر األخطــاء الرصفيــة لطــاب العربيــة مــن اجلنســية الكوریــة، ثــم آثــار هــذه 
األخطــاء علــی املســتویات اللســانية األخــری. و یناقــش کل مــن العجرمــي)201۵( نعجــة 
ــر )200۵(  ــرب )2007( وعم ــو ال ــن )2013( وأب ــران وآخری ــن )2012( والنج وآخری

ــة. ــتویات املختلف ــة يف املس ــي العربي ــاء متعلم أخط
ــة مــن  ــرة الدراســات املســتعرضة ألخطــاء متعلمــي العربي ــه رغــم کث ــر بالذکــر أّن واجلدی
الناطقــن بغرهــا، إاّل أّن هــذه الدراســات ینقصهــا مــا یتعلــق بدراســة أخطــاء متعلمــي العربية 
ــي  ــي وگنج ــات جای ــرصت يف دراس ــدودة وانح ــت مع ــية،وقد کان ــن بالفارس ــن الناطق م
ــاول األويل،  ــث تتن ــرون )1396( حي ــي وآخ ــي )1396(، وپناه ــاين وپاپ )1387(، وخاق
أخطــاء الكتابــة التعبریــة لــدی الطــاب اإلیرانيــن يف مرحلــة البكالوریــوس وتتابــع الثانيــة 
حتليــل أخطــاء حــروف اجلــر يف کتابــات متعلمــي العربيــة مــن الناطقــن بالفارســية، والثالثــة 
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تقــارن بــن األخطــاء الكتابيــة لطلبــة العربيــة وطلبــة اإلنجليزیــة مــن الناطقــن بالفارســية.
ومــا یميــز هــذا البحــث عــا ســبقه مــن الدراســات، أّن الدراســات الســابقة  تعتــر بحوثــا 
عامــة مــن حيــث املســتویات اللســانية )الرصفيــة والنحویــة والدالليــة واإلمائيــة( ومل ترکــز 
ــب  ــة يف الرتکي ــاول املطابق ــا مل  تتن ــم إهّن ــن، ث ــوع مع ــد أو موض ــتوی واح ــال أو مس ــی جم عل
اإلســنادي تنــاوالً مســتقّا، بــل تناولــت ظاهــرة التذکــر والتأنيــث واإلفــراد واجلمــع کا علی 
حــده ضمــن األخطــاء النحویــة، وقــد حاولنــا اســتعراض ظاهــرة أخطــاء املطابقــة يف اجلمــل 
بشــقيه االســمية والفعليــة أي املطابقــة بــن الفعــل والفاعــل، واملبتــدأ واخلــر يف التذکــر 
والتأنيــث واإلفــراد واجلمــع والتثنيــة تضــّم دراســة تقابليــة شــاملة بــن أنــواع اجلملــة العربيــة 
والفارســية وظاهــرة املطابقــة بــن أرکان اجلملــة، وهــذا مــا ینقــص البحــوث يف الدراســات 

الســابقة. 

مراجعة األدب النظري
ــا  ــرت الدو« عندم ــا »روب ــدة قاده ــة رائ ــن حرک ــرن العری ــن الق ــينات م ــت يف اخلمس انطلق
 أصــدر کتابــه )Linguistics-Across Cultures( الــذي قــّدم فيــه منهجــَا  للدراســات 
ــّدت هــذه احلرکــة  ــم إحداهــا. فامت ــة االســتفاده منهــا يف تعلي ــا کيفي ــة بــن لغتــن مبين التقابلي
وســادت التقابــل اللغــوي أو التحليــل التقابــي )Contrastive Analysis( الــذي یقصــد بــه 
دراســة لغتــن أو أکثــر دراســة تقابليــة مبينــَا عنــارص التاثــل واالختــاف بــن اللغــات ليســتفاد 
ــا  ــبة وغره ــة املناس ــارات اللغوی ــداد االختب ــة، وإع ــواد التعليمي ــب وامل ــف الكت ــا يف تالي منه

)طعيمــة، 2004 :300( 
ويف املقابــل ظهــرت نظریــات أخــری لتحــّدی نظریــة التحليــل التقابــي التــي عــزت 
أســباب وقــوع األخطــاء إلــی تلــك اخلصائــص التــي ختتلــف فيهــا اللغــة األّم عــن اللغــة اهلدف 
و»مــن هــذه النظریــات، نظریــة حتليــل األخطــاء لـــكوردر Corder الــذي ذکــر فيــه: إن ســبب 
ــل  ــا داخ ــرى أیض ــباب أخ ــاك أس ــل هن ــب، ب ــة األم فحس ــن اللغ ــل م ــس التدخ ــاء لي األخط
اللغــة اهلــدف، منهــا: طبيعــة اللغــة املدروســة، والتعميــم، والتجنــب، واالفــرتاض اخلاطــئ ، 

ــم، د.ت : 1۵4(  ــا« )جاس وغره
ومــن هــذا املنطلــق، فــا نتوخــاه مــن هــذه املصــادر يف بحثنــا هــذا لتحليــل األخطــاء، تشــمل 

کا مــن تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها والتّدخــل اللغــوي وتداخــل اللغتــن وهــي کالتــايل:
التّدخــل اللغــوي یعنــي االنتقــال الســلبي )2( مــن قواعــد اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف. وقــد 
حیــدث هــذا يف املرحلــة املبكــرة مــن تعّلــم اللغــة اهلــدف حيــث املتعّلــم مّلــا یألــف نظــام اللغــة 
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ــه  ــدی تعّلم ــاريس ل ــم الف ــال املتعّل ــال: إذا ق ــبيل املث ــى س ــراون، 1994: 214(، فع ــدف )ب اهل
العربيــة: »أنــا هــو أری«؛ بــدل »أنــا أراه« فالدليــل أّنــه تأّثــر باللغــة الفارســية يف تقدیــم املفعــول 
)الضمــر املفعــويل( علــی الفعــل، ألّن ترتيــب أجــزاء اجلملــة توافــق ترتيبهــا يف الفارســية -ال 
ــل  ــي الفع ــويل( ع ــر املفع ــول )الضم ــي املفع ــل ع ــّدم الفع ــة؛ إذ یتق ــذه اجلمل ــة- يف ه العربي
»مــن او را مــي  بينــم« خافــَا  للعربيــة التــي یتقــّدم فيهــا الفعــل علــی الضمــر املفعــويل »أنــا 

أراه «.
تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها یطلــق علــی حالــة یعّمــم فيهــا املتعّلــم مــا تعلمــه مــن مقولــة 
يف اللغــة اهلــدف علــی املقــوالت األخــری يف تلــك اللغــة. هــذه العنایــة املفرطــة بقواعــد اللغــة 
اهلــدف ختلــق أخطــاء کثــرة، وإن تّبــر باالنقطــاع التدرجيــي مــن اللغــة األّم.)گنجــي، جایــي، 
۵:1390( فعلــی ســبيل املثــال، حیــاول الطالــب العــريب أو الفــاريس لــدی تعلمــه األنجليزیــة 
ــي  ــة )گنج ــة اإلنجليزی ــام يف اللغ ــع األع ــی مجي ــرف the  إل ــف ح ــإ فيضي ــع يف خط أن ال یق

وجایــي، 12:1430( 
تداخــل اللغتــن وقــد تســمي األســباب املبهمــة أیضــَا، یعنــي تلــك األخطــاء التــي یمكــن 

عزوهــا إيل تداخــل اللغــة األم واللغــة اهلــدف معــا )نایينــي وملكيــان، 1393: 3(. 

العالقة اإلسنادية بنی العربية والفارسية يف ظّل النحو الوظيفي
مــن املعــروف أّن اللغتــن العربيــة والفارســية تنتميــان إلــی جــذور لغویــة خمتلفــة حيــث تنتمــي 
ــول  ــرى ال تع ــة أخ ــاك طریق ــن »هن ــة لك ــی اهلندواروبي ــية إل ــامية والفارس ــی الس ــة إل العربي
ــل تســتند إىل قوانــن التطــور واالرتقــاء  ــة، ب ــة اللغوی يف تقســيم اللغــات عــى صــات القراب
والتــي تقســم اللغــات وفــق  اللغــات التحليليــة )Analytiques( واللغــات اإللصاقيــة 
)Agglomerantes(  واللغــات العازلــة )Isolantes(، التــي اتبعهــا الكثــر مــن الباحثــن« 

)بــر، د.ت: 45( 
واجلدیــر بالذکــر أّن الســامية، ويف طليعتهــا العربيــة، وأکثــر اللغــات اهلندیــة واألوربيــة- 
ــر  ــا بتغ ــر أبنيته ــي تتغ ــة الت ــي املرصف ــة و»ه ــات التحليلي ــی اللغ ــي إل ــية- تنتم ــا الفارس منه
املعــاين وحتلــل أجزاؤهــا املرتابطــة فيــا بينهــا بروابــط تــدل عــى عاقاهتــا« )املصــدر نفســه( 
هــذا فإننــا سنســّلط الضــوء فيــا یلــی، علــی إحــدی املواضيــع النحویــة بــن اللغتــن وهــي 

»الرتکيــب اإلســنادي واملطابقــة بــن أرکان اجلملــة« متهيــدَا للخــوض يف حتليــل األخطــاء:
تبــدأ اجلملــة يف الفارســية باالســم وتنتهــي بالفعــل ســواء کانــت اســمية أو فعليــة، ممــا جعــل 
بعــض اللغویــن أن ال یقســموها إلــی االســمية والفعليــة علــی غــرار التصنيــف املوجــود يف 



حتلیل أخطاء املطابقة فی الرتکیب اإلسنادی فی کتابات طالب اللغة العربیة بجامعة طهران62

العربيــة بــل یكتفــون بـ»هنــاد وگــزاره« کالرکنــن الرئيســن للجملــة )خانلــري،13۵1: 29(
 بنــاءًا علــی ذلــك، لــو قبلنــا التقســيم إلــی الفعليــة واالســمية يف الفارســية، فاجلملــة 
االســمية هــي التــي ختتــم باألفعــال الرابطــة )اســت، بــود، شــد و...( دون غرها مــن األفعال. 
والرابطــة »هــي التــي تقيــم العاقــة اإلســنادیة بــن املســند إليــه واملســند إمــا إجيابــًا أو ســلبا« 
)قریــب وآخــرون،1363، ج2: 90( نحــو: إیــران )مبتــدأ( رسبلنــد )خــر( اســت )الرابطــة(، 
ــن  ــا وب ــنادیة بينه ــة اإلس ــل العاق ــي تكم ــال الت ــم باألفع ــي ختت ــة الت ــة الفعلي ــَا للجمل خاف
الفاعــل )مســند إليــه( أي أهنــا تقــوم مقامــن؛ مقــام املســند )اخلــر( ومقــام الرابطــة، يف نفــس 

الوقــت.
 أضــف إلــی ذلــك، تتميــز االســمية عــن الفعليــة يف الفارســية يف أّن املبتــدأ ليــس بفاعــل أي 
ال یفعــل شــيئَا بــل یأخــذ حالــة أو صفــة خافــَا للعربيــة حيــث یمكــن اســتبدال»علی یذهــب 

إلــی البيــت« بـ»یذهــب علــی إلــی البيت«.
أّمــا اجلملــة يف العربيــة فمهــا کانــت بدایتهــا، وان کانــت باســم بــدءًا أصيــَا، فهــي مجلــة 
اســمية)2(. أمــا إذا کانــت مبــدوءة بفعــل غــر ناقــص، فهــي مجلــة فعليــة. فمثا»کتابــا قــرأت«، 
ليســت مجلــة اســمية بــل إّن »کتابــا« مفعــول بــه، وحقــه التأخــر عــن فعلــه، وإنــا تقــدم لغــرض 

باغــي. )الراجحــي،1990: 174(
فيمكــن القــول إّن هنــاك تشــاهبًا نســبيًا بــن األفعــال الناقصــة يف العربيــة وأفعــال الرابطــة 
)اســت، بــود، شــد و...( مــن حيــث الوظيفــة النحویــة حيــث لــو قارّنــا بن»پــدرم تنهــا شــد« 
ــة االســمية إاّل أّن الفعــل  ــدرج ضمــن اجلمل ــا أّن کامهــا ت ــدا« أدرکن ــدي وحي ــح وال و»أصب
ــروف  ــخ )ح ــع النواس ــا کجمي ــٌد( فحّولته ــدی وحي ــمية )وال ــة االس ــبق اجلمل ــص س الناق
املشــبهة بالفعــل وأفعــال القلــوب( إعرابيــة، و وّجهتهــا زمنيــة کســائر النواقــص )کان، کاد، 

صــار، بــات، أمســی و...( 
والفــرق اآلخــر بــن االســمية يف العربيــة والفارســية، أّن اجلملــة االســمية يف الفارســية ال 
حتمــل مفعــوالَ بــه علــی اإلطــاق إاّل أن یكــون املفعــول بــه ضمــن مجلــة فرعيــة ال ختــّل بــأرکان 
اجلملــة الثاثــة داللــة، خافــَا لنظرهتــا يف العربيــة فــإذا قلنــا »الغــام حُیــّب« ال یكتمــل معنــی 
اجلملــة إاّل بإضافــة املفعــول بــه. ومثــال اجلملــة املعنيــة يف الفارســية، نحــو: »بــرادرش کــه او 
ــرادر« و »پشــيان«  ــة هــي »ب را رسزش می کــرد، پشــيان شــد« حيــث أرکان الرئيســة للجمل

و»شــد« وماســواها )کــه او را رسزش می کــرد( تابعــة للمســند إليــه )بــرادرش(.
ــة  ــة بالعربي ــز للرتکيــب اإلســنادي يف الفارســية مقارن وأخــرًا یمكــن القــول إّن الوجــه املتمي
أنــه ال یقــوم يف اجلملــة االســمية الفارســية دون رابــط خافــَا للعربيــة التــي یتأّلــف الرتکيــب 
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ــت  ــواء أکان ــطة، س ــط أو واس ــه( دون راب ــند إلي ــند واملس ــن )املس ــن رکن ــا م ــنادي فيه اإلس
اجلملــة اســمية أو فعليــة. فاجلملــة االســمية يف الفارســية نحــو »او خوشــحال اســت« حيــث 
ال بــد مــن اإلتيــان بفعــل »اســت« وأخواتــه لتقــوم بــدور الرابــط اإلســنادي خافــَا للعربيــة 

حيــث تتكــون االســمية فيهــا مــن رکنــن: »هــو مــرور«.
املطابقة يف اإلسناد، بن الفارسية والعربية

إّن مطابقــة املســند للمســند إليــه تذکــرًا وتأنيثــًا وإفــرادًا يف العربيــة، جتــري يف کلتــا اجلملتــن 
االســمية والفعليــة غــر أن هنــاك حــاالت تســتثني مــن املطابقــة وهــي کــا یــي:

يف اجلمل الفعلية جيب إفراد الفعل )املسند( وإن کان الفاعل مجعًا أو مثنّی.
ــاء  ــل، أو ج ــود الفاص ــل، لوج ــن الفع ــل ع ــد الفاع ــس إذا ابتع ــة يف اجلن ــزم املطابق ال یل

الفاعــل مؤنثــًا جمازیــًا، أو لكونــه مــن اجلمــوع. )الغایينــي، 1993، ج2: 233(
ويف الفارســية جيــب مطابقــة املســند إليــه )الفاعــل ومــا یعادلــه( للمســند )الفعــل التــام أو 
امُلعــن( إفــرادًا ومجعــًا إذا کان املســند إليــه عاقــَا: »دانشــمندان آمدنــد« )الفعــل التــاّم(، و»آهنــا 
دانشــمند هســتند«)الفعل املعــن(؛ وجيــوز املطابقــة بينهــا إذا کان املســند إليــه )الفاعــل( غــر 

عاقــل کقولنــا: »ســگان ســياه هســتند« أو »ســگان ســياه هســت« )حلمــي،1986: 2۵( 
والافــت للنظــر هنــا أّن الفعــل الناقــص يف العربيــة )کان واخواهتــا وکاد وأخواهتــا( وإن 
ــراد  ــث واإلف ــر والتأني ــه يف التذک ــند إلي ــا للمس ــة يف مطابقته ــال التام ــة األفع ــل معامل یعام
واجلمــع والتثنيــة فإنــه ال یعتــر مســندًا ألنــه ال یــدّل علــی احلــدث بــل جــاء ليــدّل علــی الزمــن 

ــة جمتهــدة(.  ــا(، أو النفــي )ليســت الطالب ــح اجلــار غني النحــوي)4( )أصب
وکــا هــو احلــال يف الفارســية حيــث األفعــال الرابطــة )اســت، بــود، شــد و...( تاحقهــا 
نيســت«  کوشــا  »دانشــجو  نحــو:  العــدد  يف  هنــاد(  الفاعــل)أو  تطابــق  رصفيــة  هنأیــات 
ــه  ــند إلي ــا( املس ــند )کوش ــق املس ــية ال یطاب ــتند« إاّل أّن يف الفارس ــا نيس ــجویان کوش و»دانش
ــه -إاّل  ــَا مــع صــورة املســند إلي )دانشــجو، دانشــجویان( أي ال تتحــول صــورة املســند موائ

ــدات«. ــات جمته ــول: »الطالب ــث نق ــة حي ــَا للعربي ــة)4(- خاف ــاالت قليل ــی ح ف

الطريقة
  جمتمع وعينة الدراسة

الدراســة شــملت املجتمــع الرئيــس  وهــم طــاب اللغــة العربيــة بجامعــة طهــران احلكوميــة 
مــن ســنة 2016-2017  اجلامعيــة، حيــث اخرتنــا  عریــن طالبــا کعّينــة عشــوائية مــن 
جممــوع 25 طالبــا مــن الصــف الوحيــد الــذي درس اللغــة العربيــة وآداهبــا يف الفصــل الدرايس 
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الســابع يف مرحلــة البكالوریــوس، ومعــّدل أعارهــم  22 ســنة وتــم تقدیرمســتواهم العلمــي 
باملتوســط.

  أداة الدراسة
تــم إجــراء االختبــار بطریقــة فجائيــة، ويف مرحلتــن بفاصــل زمنــي طــوال الفصــل الــدرايس. 
وتــم عــرض ثاثــن مجلــة ال تزیــد عــن ســطر واحــد علــی الطــاب يف املرحلــة األولــی وفــق 
مســتواهم املتوســط، ثــم طلبنــا منهــم تعریــب تلــك اجلمــل يف وقــت ال یتجــاوز ســاعة. ويف 
املرحلــة الثانيــة عرضنــا عليهــم موضوعــا للكتابــة التعبریــة وکان بعنــوان »کيــف تقــي 

اوقــات الفــراغ؟« وطلبنــا منهــم أن یكتبــوا عنــه بــا ال یقــّل عــن عــرة ســطور.

طريقة مجع البيانات وحتليلها
العــريض  املنهــج  دون   )Cross sectional method( الطــويل  املنهــج  اعتمدنــا  لقــد 
)Method Longitudinal( حيــث یتنــاول الباحــث يف املنهــج الطــويل عمليــة تطــور اللغــة 
ــس  ــتمرة، عك ــة ومس ــدة طویل ــوال م ــد ط ــتوی واح ــن يف مس ــن الدارس ــل م ــدد قلي ــد ع عن
املنهــج العــريض الــذي جيمــع الباحــث خالــه ظواهــر اللغــة عنــد رشحیــة کبــرة مــن املتعلمــن 

ــرون، 1430: 4( ــي وآخ ــدد. )گنج ــن حم ــة يف زم ــتویات املختلف ــن يف املس الدارس
وللتأکــد مــن صحــة واعتبــار طریقــة مجــع البيانــات وأســئلة اختبــار التعریــب اعتمدنــا عــى 
بعــض الدراســات الســابقة يف هــذا املجــال، وعرضناهــا علــی األســتاذ املــرف واألســتاذة  
القائمــة علــی الصــف املشــار إليــه، وبعــد أن اســتعنا بكتــب صــدی احليــاة )املرحلــة املتوســطة( 
ــتوی  ــن املس ــيقَا ب ــار تنس ــل االختب ــتخراج مج ــة يف إس ــات بالعاصم ــد اللغ ــة يف معه املطبوع

الــدرايس للطــاب ودرجــة صعوبــة أو ســهولة اجلمــل.
ويف النهابــة وبعــد إحصــاء األخطــاء الرصفيــة والنحویــة قمنــا بفــرز أخطــاء ختــص 
ــمية  ــل االس ــمن: اجلم ــی قس ــا إل ــم تصنيفه ــه، ت ــة في ــم املطابق ــن ث ــنادي وم ــب اإلس الرتکي

واجلمــل الفعليــة حمــددًة نســبة تكــرار األخطــاء. 

عرض النتائج ومناقشتها
املطابقة بنی املبتدأ واخلرب يف العدد

 بلغــت أخطــاء عــدم املطابقــة يف العــدد وفــق اجلــدول أدنــاه، ســتة عــر )16( خطــأ حيــث 
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ــنا  ــة »لس ــق بجمل ــا تتعل ــتة )6( منه ــايض« وس ــن ری ــة »نح ــا بجمل ــة )5( منه ــت مخس تعلق
هــاوي کــرة القــدم« ثــم إحداهــا حدثــت يف مجلــة »انتــم مســتقيظ«. وإذا أمعنـّـا النظــر اتضّحــت 
لنــا أّن هــذه اجلمــل الثــاث اخلاطئــة تشــرتك يف يشء واحــد؛ هــو اإلتيــان بخــر مفــرد مشــتق 
ــدم«  ــرة الق ــواة ک ــنا ه ــون«، و»لس ــن ریاضي ــال: »نح ــو أن ُیق ــح ه ــع. وکان الصحي ــدإ مج ملتب
و»أنتــم مســتيقظون« وفــق مــا رشحنــا حــول وجــوب املطابقــة بــن املبتــدأ واخلــر يف العــدد.
ــًا،  ــأّن احلــاالت اإلعرابيــة لــكل مــن هــذه املشــتقات رفعــًا أو نصب ــّد مــن القــول ب ثــم الب
ثــم کيفيــة إحلــاق عامــات اإلعــراب )ون، یــن( والتــي کلهــا مــن اإلعــراب الفرعــي 
ــي  ــة الت ــاء املنقوص ــن األس ــاوي« م ــب إذ إّن »ه ــل أداء الطال ــد یعرق ــا ق ــتقات، مم ــذه املش هل
ــايض« تشــبه األســاء  ــن( إليهــا وأّن »ری ــد إحلــاق عامــات اجلمــع )ون وی هلــا أحكامهــا عن
ــة املنقــوص يف إحلــاق عامــات اجلمــع إليهــا.  املنقوصــة فيوهــم الطالــب أهنــا تعامــل معامل
أضــف إلــی ذلــك، یبــدو أّن دخــول »ليــس« الناســخة علــی اجلملــة االســمية يف مجلــة »لســنا 
هــاوي کــرة القــدم«، ممــا یوهــم الطالــب بأنــه ال یعامــل اجلملــة کمعاملتــه اجلملــة االســمية يف 
مطابقــة اخلــر للمبتــدأ. یذکــر أن »هــاوي« خــر ليــس واســمه ضمــر »نــا« فــا بــّد مــن مطابقــة 

ــدأ إفــرادًا. اخلــر واملبت
وفيــا یتعلــق باألخطــاء األربعــة األخــری التــي تشــرتك يف کــون اخلــر فيهــا فعــًا؛ 
فإثنــان یشــرتکان يف إســناد الفعــل املفــرد إلــی املبتــدأ املثنــی لكنهــا خیتلفــان يف جنــس املبتــدأ 
حيــث أحدمهــا عاقــل )یوســف واحلســن( واآلخــر غرعاقــل )شــخصية ومــزاج( واإلثنــان 
ــدأ فيهــا مجــع وخیتلفــان يف جنــس  ــة( واملبت ــة )فعلي اآلخــران یشــرتکان يف کــون خرمهــا مجل
املبتــدأ فأحدمهــا عاقــل )الشــباب( واآلخــر غرعاقل)أوقــات( کــا ناحــظ يف اجلــدول )1(.

جدول)1( املطابقة بنی املبتدأ واخلرب يف العدد 

اجلملة نوع  اخلطأ
اخلاطئة

املعادل 
الفاريس

تصويب 
تكراروصف اخلطأاخلطأ

يف 
ر 

اخل
أ و

بتد
ن امل

ة ب
ابق

ملط
ا

16
دد:

الع

ما نحن ریايض
ورزشكاریم

نحن 
ریاضيون

املبتدأ ضمر اجلمع )نحن( و 
5جيب مطابقة اخلر معه مجعًا

وليسنا 
هاوي کرة 

القدم

و نه طرفدار 
فوتبال

ولسنا هواة 
کرة القدم

هاوي خر ليس واسمه ضمر 
»نا« فا بّد من مطابقة اخلر 

واملبتدأ مجعًا
6

أنتم شا بيداریدانتم مستقيظ
مستيقظون

مستيقظ )خر( اسم مفرد وال 
1تطابق »أنتم«)مبتدأ( مجعًا
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16
دد:

الع
يف 

ر 
اخل

أ و
بتد

ن امل
ة ب

ابق
ملط

ا

شخصية 
ومزاج کل 

شخص 
تلعب دورا 

هاما

شخصيت و 
مزاج هرکس 
نقش مهمی 
را ایفا ميكند

یلعبان 
دورا هاما

شخصية و مزاج کامها مبتدأ 
فاخلر جيب أن یكون مثنّي 

إلسناده إلی کليها
1

لكن یوسف 
بمساعدة 

حسن 
نصبوا 

مصابيح 
املسجد

اما یوسف با 
کمك حسن 

چراغ هاي 
مسجد را 
نصب کرد

لكن 
یوسف 
رکب 

مصابيح 
املسجد 
بمعونة 
احلسن

الفعل)نصبوا( یسند إلی یوسف 
1وجيب أن یطابقه إفرادًا

الشباب 
یواجه بـأزمة 

املختلفة

جوانان با 
بحران هأي 

خمتلف روبرو 
ميشوند

الشباب 
یواجهون 

أزمات 
خمتلفة

الشباب مجع مكر للعاقل 
والبّد من اسناد ضمراجلمع 

)یواجهون( إليها
1

اوقات 
الفراغ 
متلؤون 
باالمور 

املفيدة

اوقات 
فراغت با 

مسائل مفيد 
پر ميشود

اوقات 
الفراغ مُتَل 

باالمور 
املفيدة

»أوقات« مجع غر 
العاقل)مؤنث جماٍز( وتعامل 

معاملة املفرد )املؤنث أواملذکر( 
يف اإلسناد إليها

1

16جمموع األخطاء

حتليل األخطاء حسب مصادر الوقوع
عنــد حتــري اجلمــل اخلاطئــة الثــاث )نحــن ریــايض، لســنا هــاوي کــرة القــدم، انتــم مســتقيظ( 
التــي بلــغ تكرارهــا 12خطــًأ، ثــم مقارنتهــا بمقاباهتــا الفارســية )مــا ورزشــكاریم، مــا هوادار 
ــن  ــو م ــية ال ختل ــب يف الفارس ــذه الرتاکي ــل ه ــظ أّن مث ــد( ناح ــا بيداری ــتيم، ش ــال نيس فوتب
املطابقــة )بــن املســند واملســند إليــه يف العــدد أیضــا( أیضــا؛ إذ یــأيت املســند إليــه يف الفارســية 
ــدده  ــل وع ــدد الفاع ــي حت ــه( والت ــة )شناس ــات الرصفي ــه النهای ــته( متثل ــاد پيوس ــًا )هن متص
ــة  ــد« يف اجلمل ــن و»ای ــم« يف اجلملت ــورة متثلها»ای ــات املذک ــة يف املقاب ــات الرصفي ــا النهای ک
ــة يف  ــة يف الفارســية والعربي ــن املطابق ــس ب ــارق الرئي األخــری املشــار إليهــا بخــّط. لكــن الف
هــذه املواطــن، أّن عامــة اجلمــع يف العربيــة جــزء  مــن االســم )اخلــر( أو هــو مــن عامــات 
اإلعــراب الفرعــي للجمــع العاقــل لكــن يف الفارســية، تعتــر عامــة لتحدیــد صيغــة الفعــل 
وال جيــوز احلــاق عامــة اجلمــع اخلاصــة باالســم إلــی اخلر)گــزاره( يف اجلملــة الفارســية فــا 

نقــول: »مــا ورزشــكاران هســتيم« بــل نقــول: »مــا ورزشــكاریم« أو »ورزشــكار هســتيم«.
ــذه  ــن يف ه ــية، یكم ــل الفارس ــن تداخ ــم ع ــاب والناج ــه الط ــع في ــذي وق ــر ال ــأ اآلخ اخلط
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اجلملــة »لكــن یوســف بمســاعدة حســن نصبــوا مصابيــح املســجد«. الطالــب تأثــر باللغــة األم 
ــة  مــن جهتــن: أوالً: اعتــر »یوســف واحلســن« فاعــل اجلملــة معــا أســوة بالفارســية العامي
خافــَا للفارســية الرســمية )یوســف بــا کمــك حســن چراغ هــأي مســجد را نصــب کــرد(. 
ثانيــًا: بــا أّن املثنـّـی يف الفارســية تعامــل معاملــة اجلمــع مــن حيــث إحلــاق النهایــة الرصفيــة )آن 

دو نفــر آمدنــد(، فالطالــب أخطــأ يف إســناد الفعــل إلــی املبتــدأ أو الفاعــل يف املعنــی. 
واجلدیــر بالذکــر أنــه جيــب مطابقــة الرابــط للمســند إليــه إفــرادًا ومجعــًا )إاّل التثنيــة التــي 
تعامــل معاملــة اجلمــع( ويف الفارســية إذا کان املســند إليــه عاقــًا، وجتــوز املطابقــة بينهــا إذا 
کان املســند إليــه غرعاقــل- کــا تقــدم. ففــي مجلــة »أوقــات الفــراغ متلــؤون باألمــور املفيــدة« 
ــة  ــر الرتمجــة احلرفي ــث یعت ــون(، حي ــغ اجلمــع )متلئ ــان بصي ــد یكــون ســبب اخلطــأ يف اإلتي ق
للفعــل الفــاريس )پــر می شــوند؛ باللغــة الدارجــة( وهــو مجــع؛ غــر أّن صعوبــة قواعــد 
ــبب  ــی س ــرتاض عل ــذه اإلف ــق ه ــن تطبي ــذا یمك ــأ. وهك ــذا اخلط ــوع ه ــة يف وق ــة دخيل العربي
اإلتيــان بالصيغــة املفــردة للفعــل يف هــذه اجلملــة: »شــخصية ومــزاج کل شــخص تلعــب دورًا 
هامــًا« حيــث ترمجتهــا بالفارســية )شــخصيت و مــزاج هرکــس نقــش مهمــي را ایفــا مي کنــد( 

یكشــف عــن احتــال تأثــر الطالــب باللغــة األم.
وبنــاء علــی ذلــك، تــم درج 1۵ مــن األخطــاء ضمــن التداخــل اللغــوي إلــی تداخــل اللغة 
اهلــدف نفســها، وخطــأ واحــد یعــزی إلــی اإلفــراط يف التعميــم وهو»الشــباب یواجــه« حيــث 

عّمــم قاعــدة »وجــوب إفــراد الفعــل عنــد إســناده إلــی فاعــل ظاهــر« علــی غــر موضعهــا. 
ویاحــظ أّنــه لــو فّضــل الطالــب، اجلملــة االســمية علــی الفعليــة لصــارت اجلملــة صحيحــة 
أي: »یواجــه الشــباب أزمــة« بــدالً مــن »الشــباب یواجه أزمــة«. بعبــارة أخــری إن کان الطالب 
عارفــا هبــذه اخلصيصــة للغــة العربيــة- أي وجــوب إفــراد الفعــل يف أول اجلملــة الفعليــة- مــا 

وقــع يف مثــل هــذه األخطــاء.
وعليــه فقــد تبــن أّن طبيعــة الصياغــة العربيــة وترکيبهــا، مــن شــأهنا أن تؤّثــر تأثــرًا بالغــًا 

يف وقــوع األخطــاء املتقّدمــة والبالغــة 16عــددا، مــا یغأیــر الرتاکيــب الفارســية وصياغتهــا.

أخطاء املطابقة بنی املبتدأ واخلرب تذکریًا وتأنيثا
بلــغ عــدد أخطــاء عــدم املطابقــة تذکــرًا وتأنيثــا أربعــة عــر )14( خطــًأ، حيــث تنقّســم إلــی 
قســمن: 13 منهــا ترتبــط بإســناد الفعــل إلــی املبتــدأ، أي: اخلــر فيهــا مجلــة. والقســم اآلخــر4  
أخــری ترتبــط بإســناد الكلمــة املشــتقة )محــراء، وحممرتــان، ومتشــكلة( إلــی املبتــدأ، أي: اخلــر 
ــی مجــوع الكــرة  ــق بإســناد الفعــل املذکــر إل ــی تتعل ــة مــن العــرة األول فيهــا مفــرد. وثاث
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واملونــث الســامل )أوقــات، ذکریــات، أعــال( وثاثــة أخــری تتعلــق بإســناد الفعــل املذکــر إلــی 
املؤنــث احلقيقــي ویتعلــق اثنــان منهــا اىل إســناد الفعــل املؤنــث إلــی املبتــدأ املذکــر )الوقــت، 

واإلنســان( کــا ناحــظ يف اجلــدول )2(.
جدول )2( أخطاء املطابقة بنی املبتدأ واخلرب تذکریًا وتأنيثا

وع 
ن

طأ
تكراروصف اخلطأتصويب اخلطأاملعادل الفاريساجلملة اخلاطئةاخل

:1
ا4

أنيث
و ت

رًا 
ذک

ة ت
ابق

ملط
م ا

غد

شخصية و مزاج 
کل شخص 

تلعب دورا هاما

شخصيت و 
مزاج هرکس 

نقش مهمی را 
ایفا ميكند

یلعبان دورا 
هاما

کلمة»شخصية« مؤنثة 
و مزاج مذکر؛ فالفعل 
یأيت مذکرا بالتغليب 
و مثنّي إلسناده إلی 

کليها0

1

البنت هربتدخرت فرار کردالبنت هرب
البنت مونث حقيقي و 
جيب اسناد ضمر»ت« 

إليها
2

وهي)صبية( 
کان أمحر  

 دخرتك 
رسخگون بود

وهي کانت 
محراء

املسند مونثة حقيقية  
فا یسند إليه إال فعل 

مونث
1

الوقت مذکر و یسند الوقت یميزمان ميگذردالوقت متي
2إليه فعل مذکر

ألّن االنسان مل 
الّن االنسان ال انسان نميداندتعلم 

یعلم
االنسان مذکر و یسند 

1إليه ضمر مذکر

أعالنا یـطلب 
کارهأي ما إلی الوقت

نيازمند زمانند
اعالنا تتطلب 

وقتًا

کلمة»أعال«؛ مؤنث 
جمازي فيجب أن 
یكون املسند إليها 

مؤنثًا أیضا

1

الذکریات التي 
حیيي املايض 
ليس جدیر 

بالتقدیر

خاطراتی که 
گذشته را برایم 

زنده ميكند، قابل 
ارزش گذاری 

نيست

الذکریات التي 
حتيي يل املايض 
ليست جدیرة 

بالتقدیر

»الذکریات« مبتدأ 
و»ليست« خر هلا 

وجيب املطابقة بينها يف 
اجلنس

1

شخصية و مزاج 
کل شخص 

تلعب دورا هاما

شخصيت و 
مزاج هرکس 

نقش مهمی را 
ایفا ميكند

یلعبان دورا 
هاما

شخصية مؤنثة ومزاج 
مذکر؛ فلفعل یأيت 
مذکرا بالتغليب و 
مثنّي إلسناده إلی 

کليها0

1
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 اوقات الفراغ 
متشكل من 

اللغتن

اوقات فراغت از 
دو کلمه ساخته 

شده است

اوقات الفراغ 
متشكلة من 

کلمتن

اخلر اسم الفاعل 
ومشتق من »یتشكل« 

فيجب مطابقته للمتبدا 
1

گونه هایش خداها حممرتان
اخلّد ليس مؤنثًا رغم خداها حممّرانقرمزست

2أنه من اعضاء البدن

گونه اش قرمز خده محراء
اخلّد ليس مؤنثًا رغم خده أمحراست

1أنه من اعضاء البدن

14جمموع األخطاء

حتليل األخطاء حسب مصادر الوقوع 
ــاء  ــا أخط ــب عليه ــذا یرتت ــية وه ــر دون الفارس ــث والتذک ــدة التأني ــة بقاع ــة العربي تتميزاللغ
ــة وليســت  ــم اللغــة العربي ــی مــن تعّل ــی املراحــل األول ــن ، وخاصــة ف بســبب تداخــل اللغت
فــی املراحــل املتوســطة ومــا تليهــا، ألنــه مــن النــادر جــدًا أن یكــون متعّلــم أو طالــب اجتــاز 
ــم العربيــة وهــو غــر عــارف بظاهــرة التذکــر والتأنيــث فيهــا ومــا  املراحــل األولــی مــن تعّل
یتبعهــا مــن بعــض القواعــد البســيطة )خاّصــة فيــا یتعلــق باملؤنــث احلقيقــي( ال ســيا إذا کان 
التعّلــم عــر املــواّد الدارســية فــی اجلامعــة والتــي تعنــي بالــرصف والنحــو أکثــر مــن املعاهــد.

ــد  ــند عن ــث باملس ــاء التأني ــاق ت ــي وإحل ــث احلقيق ــرة يف املؤن ــذه الظاه ــرصت ه ــن إذا اقت ولك
إســناده إلــی املســند اليــه املؤنــث حقيقيــا، لعزونــا مجيــع األخطــاء الواقعــة يف هــذا املجــال إلــی 
ــا،  ــل کــا الحظن التداخــل اللغــوي دون أســباب أخــری لكــّن املســألة ال تنحــرص يف هــذا، ب
هنــاك حــاالت إّمــا يف صياغــة الكلــات املؤنثــة؛ کاألســاء املمــدودة واملقصــورة، أنــواع 
املؤنــث واملذکــر؛ کاحلقيقــي واملجــازي واملعنــوي، تصعــب األمــر ليــس علــی الناطقــن باللغــة 

ــة أنفســهم. )عمــر، د. ت: 181( ــی الناطقــن بالعربي ــا عل ــل رّب الفارســية ب
واألمرهنــا یســتدعي التعــرف علــی حــاالت الرتاکيــب التــي وقعــت فيهــا األخطــاء البالغة 
13 عــددًا، حيــث تنقســم مــن جهــة إلــی قســمن: 7 منهــا ترتبــط بإســناد الفعــل إلــی املبتــدأ، 
ــان،  ــراء، وحممرت ــتقة )مح ــة املش ــناد الكلم ــط بإس ــری، ترتب ــة. و6 األخ ــا مجل ــر فيه أي: اخل
ــا.  ــناد هن ــب اإلس ــی الطال ــب عل ــا ُیصع ــرد، مم ــا مف ــر فيه ــدأ، أي: اخل ــی املبت ــكل( إل ومتش
فالصيــغ اجلمــوع )أوقــات، ذکریــات، أعــال( التــي هلــا أحكامهــا عنــد اإلســناد إليهــا وقاعــدة 
ــة دون  ــّص العربي ــاهبها، خت ــا ش ــة وم ــی يف العربي ــود املثن ــث ووج ــی املؤن ــر عل ــب املذک تغلي

اللغــة األّم)الفارســية(.
ــوي  ــل اللغ ــا التدخ ــدث فيه ــي ح ــرّرة الت ــدة املك ــة الوحي ــلفنا، ااجلمل ــا أس ــی م ــاءا عل بن
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هي»البنــت هــرب« )دخــرت فــرار کــرد( حيــث البنــت مؤنــث حقيقــي وجيــب تأنيــث الفعــل 
)الضمــر( املســند إليهــا، لكــّن الطالــب الفــاريس أمهلهــا تأثــرًا بلغــة األّم التــي ختلــو مــن هــذه 

الظاهــرة. 
وفيــا یتعلــق بســائر األخطــاء فكلهــا )11عــددا( نامجــة عــن تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها، 
حيــث ســبعة منهــا تتمثــل يف »الوقــت متــي« و»االنســان مل تعلــم« و»خداهــا حممرتــان« 
و»خــده محــراء«، تــأيت مــن اإلفــراط يف التعميــم ألّن الطالــب الفــاريس عّمــم قاعــدة مــن اللغــة 
اهلــدف علــی حمــل ال یناســبها حيــث أســند فعــا )ضمــرا( مؤنثــًا إلــی مبتــدأ مذکــر )الوقــت 
ــأّن  ــول ب ــا نق ــة. فهن ــدن املزدوج ــاء الب ــن أعض ــا م ــة کوهن ــّد« مؤنث ــر »خ ــان( أو اعت واإلنس

الطالــب بالــغ يف التصویــب فأّنــث مــا حقــه التذکــر أو مــا یقتــي الســياق تذکــره.

مطابقة الفعل للفاعل تذکریًا وتأنيثا وإفرادًا ومجعًا
تتعلــق مجيــع األخطــاء إاّل ثاثــة )3( منهــا يف اجلــدول أدنــاه، إلــی عــدم املطابقــة يف 
التذکــر والتأنيــث 16خطــًأ خاّصــة عندمــا یتعلــق األمــر بإســناد الفعــل إلــی فاعــل هــو مؤنــث 
ــر اخلطــأ عــي جــواز  ــا یمكــن  تری لفظــي )ظاهــرة التلــوث(- وقــد تكــّرر 12 مــرة- إال أنن
اکتســاب املضــاف التذکــَر مــن مضــاف إليــه )التلــوث( لكــّن هــذا االحتــال ضعيــف جــدا 
العتبــارات:أوالً: ألّن الطــاب الذیــن ارتكبــوا هــذا اخلطــأ مل یكونواعــى هــذا  املســتوي مــن 
ــة البحــث-  ــًا: الطــاب املتفوقــون مجيعهــم - يف عين الســيطرة عــي تفاصيــل القواعــد، وثاني

ــًا.  جــاؤوا بالفعــل )املســند( مؤنث
اضــف إلــی ذلــك، لقــد رأینــا طــوال الدراســة اجلامعيــة أّن مــا َیصُعــب عــي الطــاب يف 
ــا  ــًا، ویكــون حــول التأنيــث اللفظــي واملجــازي مل ــه تذکــرًا وتأنيث ــق املســند واملســند إلي تطاب
فيهــا مــن بعــض الشــواذ )کإحلــاق تــاء ببعــض األعــام وتســمية التــاءات باعتبــارات خمتلفــة- 
ــًا: هــل  ــة أو غرهــا( فيســألون أحيان ــاء يف النمل ــراد کالت ــاء لإلف ــّرة أو الت ــاء يف مصــدر امل کالت
یعامــل املؤنــث اللفظــي أو املجــازي معاملــة املؤنــث احلقيقــي عنــد إســناد الضمــر إليهــا أم ال؟
ــاء-  ــة )3( أخط ــملت ثاث ــي ش ــدد- والت ــث الع ــن حي ــل م ــل للفاع ــة الفع ــن مطابق وع
فالقيــاس يف العربيــة عــدم املطابقــة عندمــا یكــون الفاعــل اســَا ظاهــرَا مجعــًا- بعبــارة أصــّح إذا 
کان الفاعــل اســًا ظاهــرًا، یــأيت الفعــل مفــردا يف بدأیــة اجلملــة عــي الــدوام ســواء کان الفاعــل 
مفــردًا أو مجعــًا- لكــّن الطالــب أخطــأ ثــاث مــرات يف إســناد فعــل مجــع إلــی االســم الظاهــر، 
« و»نصبــوا یوســُف بمســاعدة احلســن  يف هاتــن اجلملتــن »ملــا یقمــَن النســاُء صاهتــنَّ
مصابيــح املســجد« حيــث الصــواب أن یقــال: »مل ُتقــم النســاء صاهتــّن أو مل تصــّل النســاء« و» 
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رکــب یوســف مع احلســن مصابيــح املســجد« کــا ناحــظ يف اجلــدول )3(: 
جدول )3( مطابقة الفعل للفاعل تذکریًا وتأنيثا وإفرادًا ومجعًا
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حتليل األخطاء حسب مصادر الوقوع
ــر  ــث والتذک ــرة التأني ــّص ظاه ــر، ختت ــدأ واخل ــن املبت ــة ب ــاء املطابق ــل أخط ــّر يف حتلي ــا م ک
ــة دون الفارســية ومــا یرتتــب عليهــا مــن األخطــاء ترجــع اىل تداخــل اللغــة األم مــع  بالعربي
اللغــة اهلــدف- أي: الطالــب الفــاريس ال یراعــي القاعــدة ألّن لغتــه األّم ختلــو منهــا- ولكــن 

ــروط: ب
ــد اســتخدام املؤنــث احلقيقــي أو اإلســناد إليهــا؛ ألســباب  أواّل: حــدوث هــذا اخلطــأ عن

أســلفنا اإلشــارة إليهــا. وإاّل فيكــون الســبب هــي تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها.
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ثانيــا: امهــال الطالــب عامــات التأنيــث أي ذکــر مــا یقتــي الســياق تأنيثــه ولكــن إذا أّنــث 
الطالــب مــا یقتــي الســياق تذکــره، فأســاس اخلطــأ هــو اإلفــراط يف تعميــم اللغــة اهلــدف. 
کــا أّن ســبب األخطــاء األربعــة تتمّثــل يف»زادت ابتعــادك عــن اهلل«، »امحــّرت خدهيــا«، 
فمصدرهــا املبالغــة يف التصویــب حيــث الطالــب أّنــث الفعــل املســند إلــی »خــّد« معّمــا 

قاعدة رصفية تعتر »اعضاء البدن املزدوجة« من املؤنث املجازي. 
ــا یقمــَن  ــی اســم ظاهــر جممــوع )مل ــة يف إســناد فعــل مجــع إل ــا ســبب األخطــاء الثاث وأّم
النســاُء صاهتــّن؛ نصبــوا یوســُف بمســاعدة احلســن مصابيــح املســجد(، فيمكــن عزوهــا إلــی 
التداخــل اللغــوي، إلّن عــدم وجــود هــذه القاعــدة يف الفارســية جعــل الطالــب الفــاريس ینقــل 

جتربتــه مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف.
واألمــر امللفــت للنظــر، هــو قلــة أخطــاء الطــاب يف مطابقــة الفعــل للفاعــل إفــرادًا ومجعــًا 
ــرب  ــوع الع ــم وق ــر- رغ ــم ظاه ــو اس ــل ه ــل لفاع ــراد الفع ــوب إف ــق بوج ــا یتعل ــة م -خاص
أنفســهم يف مثــل هــذه األخطــاء )خاصــة يف لغتهــم الدارجــة(. ولكــي نعــرف الســبب، البــّد 
ــی  ــا عل ــم دّلن ــق يف کتاباهت ــو أّن التدقي ــرة، وه ــذه الظاه ــل ه ــن يشء يف تعلي ــف ع ــن الكش م
أهّنــم رّبــا قــد حتاشــوا التــوّرط يف مثــل هــذه األخطــاء باختيارهــم اجلمــل االســمية بــدال مــن 
الفعليــة. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــری إن اجلمــل يف اللغــة الفارســية تبــدأ باالســم علــی 
ــية يف  ــة الفارس ــلوب اللغ ــرا بأس ــمية متأث ــل االس ــار اجلم ــاريس اخت ــب الف ــاق. فالطال اإلط
کتاباتــه العربيــة غــر أن هــذا التأثــر أو ذاك التحــايش مل خیّلصــه مــن الوقــوع يف أخطــاء أخــری 
ــا  ــد اســتخدام کلت ــة االســمية ألهّنــم وقعــوا يف أخطــاء عن تتعلــق باملطابقــة بــن أجــزاء اجلمل

اجلملتــن.
والبــّد مــن التذکــر بــأّن املقصــود مــن ظاهــرة التذکــر والتأنيــث يف کل ماتقــدم، دورهــا 
يف املطابقــة بــن طــريَف اإلســناد أي مــا یمّثــل دورا يف ترکيــب اجلملــة وهــي مــن علــم النحــو. 
إذ إّن للكلــات العربيــة حالتــن: حالــُة إفــراد وحالــة ترکيــب. فالبحــُث عنهــا، وهــي ُمفــردة، 
ــا  ــُث عنه ــرصف«. والبح ــم ال ــوع »عل ــن موض ــة، م ــة خاص ــاّص وهيئ ــى وزن خ ــون ع لتك
ــٍع، أو  ــن رف ــم - م ــرب يف کامه ــج الع ــه َمنه ــا َیقتضي ــى م ــا ع ــوَن آخره ــٌة، ليك ــي ُمرکب وه
ــم  - هــو مــن موضــوع عل ــة واحــدة، مــن َتغــرُّ ــاٍء عــى حال نصــٍب، أو جــّر، أو جــزٍم، أو بق

ــي، 1993: 8( ــو. )الغایين النح
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الرسوم البيانية لألخطاء حسب نوع املطابقة ومصادر الوقوع
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وتأنیثا المطابقة تذکیرا 
المطابقة فِی العدد

الرسم البياين )1(نسبة األخطاء حسب نوع املطابقة

الرسم البياين )2( نسبة تأثری مصادر األخطاء 

عرض النتائج ومناقشتها
لإلجابة عن السؤالن الرئيسن للدراسة استنتجنا النقاط التالية  وهي کا یي: 

تــم اجيــاد 49 خطــًأ مــن امجــايل األخطــاء املتكــررة وغراملتكــررة، حيــث 30 خطــًأ مــن جممــوع 
األخطــاء خمتّصــة بمطابقــة املســند إليــه واملســند تذکــرًا وتأثينــا، و 16 منهــا تتعلــق باإلســناد 
ــمية أي:  ــة االس ــّص باجلمل ــا ختت ــل، و14 منه ــل للفاع ــة الفع ــة أي: مطابق ــة الفعلي يف اجلمل
مطابقــة اخلــر للمبتــدأ، تذکــرًا وتأنيثــا. ثــم تــأيت بعدهــا أخطــاء مطابقــة املســند للمســند إليــه 
يف العــدد إذ تكــررت 19مــّرة، انحــرصت )16( منهــا يف عــدم مطابقــة اخلــر للمبتــدأ يف العــدد 
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ــل يف  ــل للفع ــة الفاع ــق بمطابق ــری تتعل ــة أخ ــوع وثاث ــدأ جمم ــرد ملبت ــر املف ــث أويت باخل حي
العــدد. 

ــل  ــة بتداخ ــا، خمتّص ــادر وقوعه ــق مص ــاء وف ــوع األخط ــن جمم ــة م ــب املئوی ــب النس أغل
ــاء  ــذه األخط ــًأ أي:61/22%، وکل ه ــي )30( خط ــة وه ــات الطلب ــها يف کتاب ــة نفس العربي
ختتــّص بمطابقــة املســند إليــه واملســند تذکــرًا وتأثينــٌا. ثــم تليهــا األخطــاء النامجــة عــن تداخــل 
ــل  ــن تداخ ــة ع ــاء الناجت ــبة األخط ــا نس ــرٌا وجدن ــًأ( وأخ ــن بـــ24/48% )أي12خط اللغت

الفارســية بـــ 14/28% أي7 أخطــاء.
ــب  ــب الرتاکي ــی جان ــة إل ــات الرصفي ــع إىل الصياغ ــها یرج ــدف نفس ــة اهل ــل اللغ  تداخ
النحویــة، أمههــا التقــدم والتأخــر بــن املبتــدأ واخلــر، ودخــول النواســخ علــی اجلملــة 
ــد احلــاق عامــات  االســمية، وحــاالت اإلعــراب الفرعــي، وأحــكام األســاء املنقوضــة عن

ــا. ــة وغره ــع والتثني ــغ اجلم ــا، وصي ــة وأنواعه ــات املؤنث ــة الكل ــا، وصياغ ــع هب اجلم
ــد  ــا عن ــاوي نظرهت ــمية تس ــل االس ــتخدام اجلم ــد اس ــة عن ــاء الواقع ــة األخط إن حصيل
ــت  ــمية، لقل ــی االس ــة عل ــة الفعلي ــب اجلمل ــل الطال ــو فض ــا ل ــة بين ــة الفعلي ــتخدام اجلمل اس
أخطــاءه عــددًا کــون اجلملــة الفعليــة تبــدأ بالفعــل املفــرد دومــًا؛ فيســتغني هبــا الطالــب عــن 

ــه. ــی حــد ال یســتهان ب ــدأ واخلــر إل ــن املبت ــة ب قواعــد املطابق
ــدل  ــها ی ــدف نفس ــة اهل ــل اللغ ــن تداخ ــة ع ــاء النامج ــن األخط ــل ب ــاف الفاص إن االخت
علــی أن تعليــم ظاهــرة املطابقــة يف الرتکيــب اإلســنادي يف قاعــات الــدرس أحــوج إلــی 
ــاء  ــة؛ کاألس ــات املؤنث ــة الكل ــری )کصياغ ــة األخ ــة والرصفي ــر النحوی ــر الظواه ــة بأث العنای
املمــدودة واملقصــورة، أنــواع املؤنــث واملذکــر؛ کاحلقيقــي واملجــازي واملعنــوي( املتداخلــة يف 

ــا أخــری. ــی قضأی هــذه الظاهــرة منهــا إل

التوصيات
 وبنــاًء عــى ذلــك جيــب االکــرتاث بالتحليــل التقابــي وحتليــل األخطــاء ضمــن اللســانيات 
التطبيقيــة يف األوســاط التعليميــة لللغــة العربيــة بإیــران خاصــة يف جامعــة طهــران. حيــث مــن 
املتوقــع أن یصلــح هــذ املنهــج شــيئا مــن مســار تعليــم العربيــة وتعلمهــا يف جامعــات إیــران ثــم 
یثــر رغبــة لــدی الطالــب أو املتعّلــم يف إدراك أوجــه اخلــاف والتشــابه بــن اللغــة األم واللغــة 

التــي یتعلمهــا.
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اهلوامش
ــًا إىل مشــكات يف تعلــم اللغــة األجنبيــة، بــل  1- إن االختافــات بــن اللغتــن ال تــؤدي آلّي
قــد تقلــل هــذه املشــكات، وقــد لوحــظ أن »التّدخــل« بــن اللغــات املتقاربــة أقــوى منــه بــن 
اللغــات غــر املتقاربــة، وهنــاك أمثلــة کثــرة هلــذا التدخــل تــم رصدهــا بــن اللغــات األوروبيــة 

املتقاربــة کاإلنجليزیــة واألملانيــة. )بــراون،1994: 46(
2- االنتقــال یعنــی نقــل جتربــة لغویــة أو عــادة لغویــة مــن اللغــة األّم إلــی اللغــة اهلــدف أو مــن 
اللغــة اهلــدف إلــی نفــس اللغــة وقــد یكــون االنتقــال أجيابيــًا ولكــن مــا نریــده هنــا هــو وجهــه 

الســلبي الــذي یســّمی التدخــل.
3- تتكــون اجلملــة االســمية يف العربيــة مــن رکنــن: املبتــدأ وهــو االســم املتحــدث عنــه 
ــٌد مســافٌر«  ــل »خال ــدأ مث ــه عــن املبت ــه« ، واخلــر َأو »املســند« وهــو مــا نخــر ب َأو »املســند إلي

ــة«. ــبه مجل ــة وش ــرد، ومجل ــام: »مف ــة أقس ــر ثاث ــاين،2003: 227( واخل )األفغ
4- الزمــن النحــوي یفيــد وظيفــة يف الســياق یؤدهيــا الفعــل أو الصفــة أو مــا نقــل إىل الفعــل 
ــد  ــذي یفي ــرصيف ال ــن ال ــَا للزم ــف، خاف ــادر واخلوال ــم کاملص ــرى للكل ــام األخ ــن األقس م
الزمــن حتــی خــارج الســياق )حســان،2006: 240( وتازمهــا اصطاحــات البعــد والقــرب 

واالنقطــاع واالتصــال والتجــدد واالنتهــاء واالســتمرار وغرهــا.
 5- الزمــن النحــوي یفيــد وظيفــة يف الســياق یؤدهيــا الفعــل أو الصفــة أو مــا نقــل إىل الفعــل 
ــد  ــذي یفي ــرصيف ال ــن ال ــَا للزم ــف، خاف ــادر واخلوال ــكام کاملص ــرى لل ــام األخ ــن األقس م
البعــد  اصطاحــات  وتازمهــا   )240  :2006 السياق«)حســان،  خــارج  حتــی  الزمــن 

ــا. ــتمرار وغره ــاء واالس ــال والتجــدد واالنته ــاع واالتص ــرب واالنقط والق

املصادر واملراجع
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چكیده
ارتقــاي فراینــد آمــوزش زبــان عربــی در ایــران نیازمنــد توجــه بــه زبان  شناســی کاربــردی، از جملــه 
نظریــۀ تحلیــل خطــا و تحلیــل تقابلــی اســت. از ایــن  رو پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، 
ــت در  ــری »مطابق ــران در به  کارگی ــگاه هاي ته ــی دانش ــان عرب ــجویان زب ــاي دانش ــی خطاه ــه بررس ب
ــرب  ــات ع ــان و ادبی ــجویان زب ــش، دانش ــاری پژوه ــۀ آم ــت. جامع ــه اس ــنادی« پرداخت ــب اس ترکی
دانشــگاه دولتــی تهــران هســتند و حجــم نمونــه شــامل بیســت نفــر بــا میانگیــن ســنی حــدود 22 ســال 
و ســطح علمــی متوســط بــوده کــه به  طــور تصادفــي از میــان یــک کالس 25 نفــره انتخــاب شــده  اند 
کــه در تــرم هفتــم مقطــع کارشناســی مشــغول بــه تحصیــل بوده  انــد. ســطح جامعــۀ آمــاری و حجــم 
نمونــه، ســطح متوســط تعییــن شــده اســت. ابــزار تحقیــق دو گونــه پرسشــنامه )امتحــان( بــوده کــه بــه 
صــورت انشــا و تعریــب طــی دو نوبــت بــا فاصلــۀ زمانــی برگــزار شــده اســت. جمعــًا 49 خطــا یافــت 
ــوردر )Corder(، مشــخص  ــر اســاس جــدول ک ــا ب ــل خطاه ــس از دســته  بندی و تحلی ــه پ شــد ک
شــد بیشــترین خطاهــا بــه ترتیــب مربــوط بــه مطابقــت مســند و مســندالیه در مذکــر و مونــث و ســپس 
مطابقــت مســند و مســندالیه در عــدد اســت. همچنیــن از حیــث منشــأ خطاهــا نیــز بــه ترتیــب بیشــترین 
خطاهــا شــامل تداخــل درون زبانــی)%61( و تداخــل دو زبــان)%24( و تداخــل بینازبانــی)%14( اســت..

واژگان كلیــدی: تحلیــل خطــا، ترکیــب اســنادی، زبان شناســي مقابلــه اي، آمــوزش زبــان عربــی در 
ــان فارســی. ــران، زب دانشــگاه  هاي ته
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Abstract

Improving the process of learning Arabic in Iran necessitates paying 
careful attention to Applied linguistics including error analysis and 
contrastive analysis theories. In line with this, the present study 
attempted to analyze the subject–predicate agreement errors made 
by Arabic language students at the universities of Tehran based on 
the descriptive analytical approach. The study population consisted 
of Arabic language and literature students at Tehran State University 
among whom, 20 were randomly selected as the sample who were 
junior BA students. Their average age was about 22 years and they were 
of intermediate level of proficiency. Two tests (essay and Translation) 
were used as the instruments of the study in two steps. After classifying 
the errors according to the Corder table, overall, 49 errors (duplicate 
and non-duplicate) were identified. After classification of the errors, 
based on occurrence origin, most errors were related to intralingual 
(61/22 cent) and interlingual (24/48 cent) sources, respectively.  The 
most common errors in the index structure were matching the predicate 
to the reference in terms of gender followed by errors related to number 
agreement.

Keywords: error analysis, the subject–predicate, contrastive linguistics, 
teaching Arabic language in Tehran universities, Persian language.
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