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إن مــن دواعــي تطویرعملیــة تع ّلــم العربیــة يف إيــران ،هــو االهتــام باللســانیات التطبیقیــة ،وباألخــص نظریــة
حتلیــل األخطــاء ونظریــة التحلیــل التقابــي .حيــث ســعت هــذه الدراســة إىل حتليــل أخطــاء املطابقــة يف الرتكيــب
اإلســنادي ،ويف كتابــات طــاب اللغــة العربيــة بجامعــات طهــران ،وذلــك باالعتــاد علــی املنهــج الوصفــي
التحليــي .وشــملت الدراســة املجتمــع األصــي وهــم طــاب اللغــة العربیــة وآداهبــا بجامعــة طهــران احلكومیــة
حیــث اختــرت ع ّینــة الدراســة عــرون طالب ـ ًا وطالبــة عشــوائیا یدرســون اللغــة العربیــة وآداهبــا يف الفصــل
الــدرايس الســابع يف مرحلـ ة البكالوریــوس ،معــدل أعامرهــم  22ســنة ،وبمســتوى علمــي متوســط .وكانــت
أداة الدراســة ورقتــي اختبــار -اإلنشــاء والتعریــب -أجریــا يف مرحلتــن وفــق املنهج الطــويل .وأظهــرت النتائج
بعــد تصنیــف األخطــاء وفــق جــدول كــوردر (ّ )Corder
أن أكثــر األخطــاء شــیوعا مــن إمجــايل األخطــاء
ـص بمطابقــة املســند للمســند إلیــه تذکــر ًا وتأثینــا (30عــددا)،
البالغــة  49عــددا يف الرتكیــب اإلســنادي ختتـ ّ
تلتهــا أخطــاء مطابقــة املســند للمســند إلیــه يف (19عــددا) .ومتثلــت األســباب الرئیســة هلــذه األخطــاء أوالً:
تداخــل العربیــة نفســها بنســبة  %61/22املرتبــة األولــی .وثانيـ ًا :تداخــل اللغتــن والتداخــل اللغــوي اللــذان
جــاءت نســبتهام %24/48،و%14/28علــی التــوايل.

الكلــات الدليليــة :حتليــل األخطــاء ،اللســانيات التقابليــة ،الرتكیــب اإلســنادي ،اللغــة العربيــة يف
جامعــة طهــران ،اللغــة الفارســية.

* الكاتب املسؤولm.khaqani@fgn.ui.ac.ir :
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التمهید
تعتــر اللغــة العربيــة التــي تــزدان بالقــرآن الكريــم مــن بــن أكثــر اللغــات البرشيــة احليــة حيــث
كانــت منــذ القــرون البعیــدة حمـ ّ
ـط اهتــام الكثــر مــن اللغویــن الفــرس ،وملــا محلــه املجتمــع
الفــاريس مــن التواصــل مــع تعالیــم هــذا الكتــاب يف ظــل التعايــش مــع الشــعب العــريب،
ـرب
ال ّلهــم ّإل يف فــرات نــادرة وبدوافــع سیاســیة أو خوفــا مــن زوال الفارســیة لكثــرة تـ ّ
املفــردات العربیــة إلیهــا( .مــرزا١٢٩٧ ،ق)۶ -۵ :
ولكــن مــن املالحــظ يف العرصالراهــن ضعــف اإلقبــال علــی تع ّلــم اللغــة العربيــة بإيــران
وذلــك لتعرضــه لتحديــات وعوائــق ،مــرور ًا باملــدارس ووصــوالً إلــی اجلامعــات واملعاهــد،
وتعــود األســباب إىل :عــدم رغبــة بعــض تالمیــذ املــدارس بــادة اللغــة العربیــة ،ووجــود حالــة
الیــأس واالحبــاط لــدی طلبــة اللغــة العربیــة يف اجلامعــات اإليرانیــة ،وكذلــك فقــدان الكوادر
املتخصصــة يف بعــض مراكــز املرتبطــة بتعليــم اللغــة العربیــة (رســويل)1 :1384 ،؛ ومــن هــذه
العوائــق والتحدیــات مــا يرتبــط بمجــال الفكــر الثقــايف واإلجتامعــي والســیايس الســائد يف
املجتمــع اإليــراين» (حكیــم زاده وآخــرون )37: 1394 ،ومنهــا مــا تتعلــق بالنظــام التعلیمــي
يف املــدارس واجلامعــات مثــل »وكذلــك الرتكیــز علــی املنهــج املنســوخ (الرتمجــة والقواعــد)
يف التدريــس ،وأيض ـ ًا حتــدث األســاتذة باللغــة األم (الفارس ـ ّیة) يف الصــف ،واالعتــاد عــى
النصــوص األدب ّیــة القدیمــة يف الصفــوف الدراســية يف حــن ّ
أن املناهــج العلم ّیــة لتعلیــم ال ّلغــة
األجنب ّیــة تعتمــد علــی اختیــار النصــوص الدراســ ّیة املعــرة عــن احلیــاة الیوم ّیــة والثقافــة
املعــارصة للبــاد التــي تــدرس لغتها(اللغــة اهلــدف)» (أمحــدي وســلیمي )8 :1433 ،وكــا
ذكرنــا هنــاك أســباب أخــری منهــا عامــة ختــص فــروع العلــوم اإلنســانیة ومنهــا خاصــة تتعلــق
بفــرع اللغــة العربیــة (رســويل.)1 :1384 ،
هــذا وكل مــا ذكرنــاه مــن حتدیــات وأســباب باختصــار ،تنقصهــا بحــوث مســتقلة ضمــن
اللســانیات التطبیقیــة كتحلیــل أخطــاء متعلمــي العربیــة مــن الناطقــن بالفارســیة يف املهــارات
األربــع (الكتابــة واإلســتامع واملحادثــة وفهــم املقــروء) مقارنــة بتعلیــم اللغــات العامليــة
األخــری كاإلنجليزيــة يف إيــران وكذلــك مقارن ـ ًة بالبحــوث العلمیــة التــي أنجزهــا العــرب
إمــا يف جمــال تعلیــم العربیــة ألبنائهــا وإمــا تعلیمهــا لغــر الناطقــن هبــا .ذلــك ألن عملیــة
حتلیــل األخطــاء خطــوة متكاملــة للتحلیــل التقابــي الــذي یعنــي باســتعراض وجــوه اخلــاف
والتشــابه بــن مســتوی لغتــن تنتمیتــان إلــی جــذور لغویــة خمتلفــة ،وللتنبــؤ باملشــكالت
النامجــة التــي قــد یتعــرض هلــا املتعلــم عــن القواعــد املختصــة باللغــة األم دون اللغــة اهلــدف.
أي عندمــا تكــون هنــاك قاعــدة يف اللغــة اهلــدف ال شــبیه هلــا يف اللغــة األم ،ســوف يــؤدي إىل
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وعــى هــذا األســاس ،مــا هندفــه يف هــذا البحــث هــذا ،االســهام ولــو يســر ًا يف تذليــل
هــذه العوائــق والتحديــات بمســاعدة املناهــج احلديثــة املتمثلــة فــی التحلیــل التقابلــی وحتلیــل
األخطــاء كفرعــن مــن فــروع األلســنية التطبیقیــة باختيارنــا موضــوع «حتلیــل أخطــاء املطابقــة
يف الرتكيــب اإلســنادي يف كتابــات طــاب اللغــة العربيــة بجامعــات طهــران» وذلــك للتعــرف
عــى «مــا هــي أکثــر األخطــاء شــیوعا يف هــذا املجــال؟» و«مــا هــي أســباب تلــك األخطــاء؟»
آملــن يف أن تعــود بالفائــدة علــی داريس اللغــة العربيــة وهواهتــا داخــل البــاد .يعتــر حتلیــل
األخطــاء كإحــدی املناهــج اجلدیــدة ،منهجــ ًا مشــجع ًا يتفاعــل فيــه الطلبــة واألســاتذة مــع
اللغــة وذلــك للعثــور علــی مواطــن اخللــل واخلطــأ يف قاعــة الــدرس .وبالتــايل البحــث عــن
طــرق عالجهــا مســتعیننی باملنهــج التقابــي الــذي یط ّلــع فيهــا الطالــب واألســتاذ علــی أوجــه
التقــارب والتباعــد بــن الفارســیة كاللغــة األم واللغــة العربیــة كاللغــة اهلــدف( .)1كــا أن
مــن شــأنه أن یســاعد اجلهــات املعنیــة بشــؤون التعلیــم اجلامعــي بوضــع أطــر جدیــدة إلزالــة
عوائــق تعلیــم العربیــة لطــاب هــذه اللغــة يف إيــران.

الدراسات السابقة
هنــاك عــدد ال بــأس بــه مــن الدراســات للباحثــن العــرب حــول تعلیــم العربیــة تتضمــن حتلیل
أخطــاء متعلمــي العربیــة مــن أبنائهــا ومــن الناطقــن بغریهــا وهــي كالتايل:
أســاتذة جامعــة أم القــری (د.ت) ســتعرضوا األخطــاء التعبرییــة ملتعلمــی العربیــة مــن
اجلنســیات املختلفــة (عــدا اإليرانیــة) يف املســتوی التعلیمــي العــايل .وأبومغنــم ()2012
یعالــج تأثــر األخطــاء الرصفیــة لطــاب العربیــة مــن اجلنســیة الكوریــة ،ثــم آثــار هــذه
األخطــاء علــی املســتویات اللســانیة األخــری .و یناقــش كل مــن العجرمــي( )2015نعجــة
وآخریــن ( )2012والنجــران وآخریــن ( )2013وأبــو الــرب ( )2007وعمــر ()2005
أخطــاء متعلمــي العربیــة يف املســتویات املختلفــة.
واجلدیــر بالذكــر أ ّنــه رغــم كثــرة الدراســات املســتعرضة ألخطــاء متعلمــي العربیــة مــن
الناطقــن بغريهــاّ ،إل ّ
أن هــذه الدراســات ینقصهــا مــا یتعلــق بدراســة أخطــاء متعلمــي العربیة
مــن الناطقــن بالفارســیة،وقد كانــت معــدودة وانحــرت يف دراســات جاليــي وگنجــي
( ،)1387وخاقــاين وپاپــي ( ،)1396وپناهــي وآخــرون ( )1396حیــث تتنــاول األويل،
أخطــاء الكتابــة التعبرييــة لــدی الطــاب اإليرانيــن يف مرحلــة البكالوريــوس وتتابــع الثانيــة
حتلیــل أخطــاء حــروف اجلــر يف كتابــات متعلمــي العربیــة مــن الناطقــن بالفارســية ،والثالثــة
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تقــارن بــن األخطــاء الكتابیــة لطلبــة العربیــة وطلبــة اإلنجلیزیــة مــن الناطقــن بالفارســیة.
ومــا يميــز هــذا البحــث عــا ســبقه مــن الدراســاتّ ،
أن الدراســات الســابقة تعتــر بحوثــا
عامــة مــن حيــث املســتويات اللســانية (الرصفيــة والنحويــة والداللیــة واإلمالئیــة) ومل تركــز
علــی جمــال أو مســتوی واحــد أو موضــوع معــن ،ثــم ّإنــا مل تتنــاول املطابقــة يف الرتكیــب
اإلســنادي تنــاوالً مسـ ّ
ـتقل ،بــل تناولــت ظاهــرة التذكــر والتأنیــث واإلفــراد واجلمــع كال علی
حــده ضمــن األخطــاء النحویــة ،وقــد حاولنــا اســتعراض ظاهــرة أخطــاء املطابقــة يف اجلمــل
بشــقیه االســمیة والفعلیــة أي املطابقــة بــن الفعــل والفاعــل ،واملبتــدأ واخلــر يف التذكــر
ـم دراســة تقابلیــة شــاملة بــن أنــواع اجلملــة العربیــة
والتأنیــث واإلفــراد واجلمــع والتثنیــة تضـ ّ
والفارســیة وظاهــرة املطابقــة بــن أركان اجلملــة ،وهــذا مــا ینقــص البحــوث يف الدراســات
الســابقة.
مراجعة األدب النظري
انطلقــت يف اخلمســينات مــن القــرن العرشيــن حركــة رائــدة قادهــا «روبــرت الدو» عندمــا
أصــدر كتابــه ( )Linguistics-Across Culturesالــذي قــدّ م فيــه منهجــ َا للدراســات
التقابليــة بــن لغتــن مبينــا كيفيــة االســتفاده منهــا يف تعليــم إحداهــا .فامتــدّ ت هــذه احلركــة
وســادت التقابــل اللغــوي أو التحليــل التقابــي ( )Contrastive Analysisالــذي يقصــد بــه
دراســة لغتــن أو أكثــر دراســة تقابليــة مبينـ َا عنــارص التامثــل واالختــاف بــن اللغــات لیســتفاد
منهــا يف تالیــف الكتــب واملــواد التعليميــة ،وإعــداد االختبــارات اللغويــة املناســبة وغريهــا
(طعيمــة)300: 2004 ،

ويف املقابــل ظهــرت نظریــات أخــری لتحــدّ ی نظریــة التحلیــل التقابــي التــي عــزت
أســباب وقــوع األخطــاء إلــی تلــك اخلصائــص التــي ختتلــف فیهــا اللغــة األ ّم عــن اللغــة اهلدف
و«مــن هــذه النظریــات ،نظریــة حتلیــل األخطــاء لـــكوردر  Corderالــذي ذكــر فيــه :إن ســبب
األخطــاء ليــس التدخــل مــن اللغــة األم فحســب ،بــل هنــاك أســباب أخــرى أيضــا داخــل
اللغــة اهلــدف ،منهــا :طبيعــة اللغــة املدروســة ،والتعميــم ،والتجنــب ،واالفــراض اخلاطــئ ،
وغريهــا» (جاســم ،د.ت )154 :
ومــن هــذا املنطلــق ،فــا نتوخــاه مــن هــذه املصــادر يف بحثنــا هــذا لتحلیــل األخطــاء ،تشــمل
كال مــن تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها والتدّ خــل اللغــوي وتداخــل اللغتــن وهــي كالتــايل:
التدّ خــل اللغــوي يعنــي االنتقــال الســلبي ( )2مــن قواعــد اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف .وقــد
حیــدث هــذا يف املرحلــة املبكــرة مــن تع ّلــم اللغــة اهلــدف حیــث املتع ّلــم ّملــا یألــف نظــام اللغــة

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

61

اهلــدف (بــراون ،)214 :1994 ،فعــى ســبيل املثــال :إذا قــال املتع ّلــم الفــاريس لــدی تع ّلمــه
العربیــة« :أنــا هــو أری»؛ بــدل «أنــا أراه» فالدليــل أ ّنــه تأ ّثــر باللغــة الفارســية يف تقديــم املفعــول
(الضمــر املفعــويل) علــی الفعــلّ ،
ألن ترتيــب أجــزاء اجلملــة توافــق ترتيبهــا يف الفارســية -ال
العربیــة -يف هــذه اجلملــة؛ إذ يتقــدّ م الفعــل عــي املفعــول (الضمــر املفعــويل) عــي الفعــل
«مــن او را مــيبينــم» خالف ـ َا للعربيــة التــي يتقــدّ م فيهــا الفعــل علــی الضمــر املفعــويل «أنــا
أراه ».
يعمــم فيهــا املتع ّلــم مــا تعلمــه مــن مقولــة
تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها يطلــق علــی حالــة ّ
يف اللغــة اهلــدف علــی املقــوالت األخــری يف تلــك اللغــة .هــذه العنايــة املفرطــة بقواعــد اللغــة
اهلــدف ختلــق أخطــاء كثــرة ،وإن ت ّبــر باالنقطــاع التدرجيــي مــن اللغــة األ ّم(.گنجــي ،جاليــي،
 )5:1390فعلــی ســبيل املثــال ،حيــاول الطالــب العــريب أو الفــاريس لــدی تعلمــه األنجليزيــة
أن ال يقــع يف خطــإ فيضيــف حــرف  theإلــی مجيــع األعــام يف اللغــة اإلنجليزيــة (گنجــي
وجاليــي)12:1430 ،

تداخــل اللغتــن وقــد تســمي األســباب املبهمــة أيضـ َا ،یعنــي تلــك األخطــاء التــي یمكــن
عزوهــا إيل تداخــل اللغــة األم واللغــة اهلــدف معــا (نايینــي وملكیــان.)3 :1393 ،
العالقة اإلسنادیة بنی العربیة والفارسیة يف ّ
ظل النحو الوظیفي
مــن املعــروف ّ
أن اللغتــن العربیــة والفارســیة تنتمیــان إلــی جــذور لغویــة خمتلفــة حیــث تنتمــي
العربیــة إلــی الســامیة والفارســیة إلــی اهلندواروبیــة لكــن «هنــاك طريقــة أخــرى ال تعــول
يف تقســيم اللغــات عــى صــات القرابــة اللغويــة ،بــل تســتند إىل قوانــن التطــور واالرتقــاء
والتــي تقســم اللغــات وفــق اللغــات التحليليــة ( )Analytiquesواللغــات اإللصاقيــة
( )Agglomerantesواللغــات العازلــة ( ،)Isolantesالتــي اتبعهــا الكثــر مــن الباحثــن»
(بــر ،د.ت)45 :
واجلدیــر بالذكــر ّ
أن الســامية ،ويف طليعتهــا العربيــة ،وأكثــر اللغــات اهلنديــة واألوربيــة-
منهــا الفارســیة -تنتمــي إلــی اللغــات التحليليــة و«هــي املرصفــة التــي تتغــر أبنيتهــا بتغــر
املعــاين وحتلــل أجزاؤهــا املرتابطــة فيــا بينهــا بروابــط تــدل عــى عالقاهتــا» (املصــدر نفســه)
هــذا فإننــا سنسـ ّلط الضــوء فیــا یلــی ،علــی إحــدی املواضیــع النحویــة بــن اللغتــن وهــي
«الرتكیــب اإلســنادي واملطابقــة بــن أركان اجلملــة» متهیــد َا للخــوض يف حتلیــل األخطــاء:
تبــدأ اجلملــة يف الفارســیة باالســم وتنتهــي بالفعــل ســواء كانــت اســمیة أو فعلیــة ،ممــا جعــل
بعــض اللغویــن أن ال یقســموها إلــی االســمیة والفعلیــة علــی غــرار التصنیــف املوجــود يف
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حتلیل أخطاء املطابقة فی الرتکیب اإلسنادی فی کتابات طالب اللغة العربیة بجامعة طهران

العربیــة بــل یكتفــون بـ«هنــاد وگــزاره» كالركنــن الرئیســن للجملــة (خانلــري)29 :1351،

بنــاء ًا علــی ذلــك ،لــو قبلنــا التقســیم إلــی الفعلیــة واالســمیة يف الفارســیة ،فاجلملــة
االســمیة هــي التــي ختتــم باألفعــال الرابطــة (اســت ،بــود ،شــد و )...دون غریها مــن األفعال.
والرابطــة «هــي التــي تقيــم العالقــة اإلســنادية بــن املســند إلیــه واملســند إمــا إجياب ـ ًا أو ســلبا»
(قريــب وآخــرون ،1363،ج )90 :2نحــو :إيــران (مبتــدأ) رسبلنــد (خــر) اســت (الرابطــة)،
خالفــ َا للجملــة الفعلیــة التــي ختتــم باألفعــال التــي تكمــل العالقــة اإلســنادیة بینهــا وبــن
الفاعــل (مســند إلیــه) أي أهنــا تقــوم مقامــن؛ مقــام املســند (اخلــر) ومقــام الرابطــة ،يف نفــس
الوقــت.
أضــف إلــی ذلــك ،تتمیــز االســمیة عــن الفعلیــة يف الفارســیة يف ّ
أن املبتــدأ لیــس بفاعــل أي
ال یفعــل شــیئ َا بــل یأخــذ حالــة أو صفــة خالفـ َا للعربیــة حیــث یمكــن اســتبدال«علی یذهــب
إلــی البیــت» بـ«یذهــب علــی إلــی البیت».
أ ّمــا اجلملــة يف العربيــة فمهــا كانــت بدايتهــا ،وان كانــت باســم بــدء ًا أصي ـاَ ،فهــي مجلــة
اســمية( .)2أمــا إذا كانــت مبــدوءة بفعــل غــر ناقــص ،فهــي مجلــة فعليــة .فمثال«كتابــا قــرأت»،
ليســت مجلــة اســمية بــل ّ
إن «كتابــا» مفعــول بــه ،وحقــه التأخــر عــن فعلــه ،وإنــا تقــدم لغــرض
بالغــي( .الراجحــي)174 :1990،
فیمكــن القــول ّ
إن هنــاك تشــاهب ًا نســبی ًا بــن األفعــال الناقصــة يف العربیــة وأفعــال الرابطــة
(اســت ،بــود ،شــد و )...مــن حیــث الوظیفــة النحویــة حیــث لــو قار ّنــا بنی«پــدرم تنهــا شــد»
أن كالمهــا تــدرج ضمــن اجلملــة االســمیة ّإل ّ
و«أصبــح والــدي وحیــدا» أدركنــا ّ
أن الفعــل
فحولتهــا كجمیــع النواســخ (حــروف
الناقــص ســبق اجلملــة االســمیة (والــدی وحیــدٌ ) ّ
وجهتهــا زمنیــة كســائر النواقــص (كان ،كاد،
املشــبهة بالفعــل وأفعــال القلــوب) إعرابیــة ،و ّ
صــار ،بــات ،أمســی و)...
والفــرق اآلخــر بــن االســمیة يف العربیــة والفارســیةّ ،
أن اجلملــة االســمیة يف الفارســیة ال
حتمــل مفعــوالَ بــه علــی اإلطــاق ّإل أن یكــون املفعــول بــه ضمــن مجلــة فرعیــة ال ختـ ّـل بــأركان
ـب» ال یكتمــل معنــی
اجلملــة الثالثــة داللــة ،خالفـ َا لنظریهتــا يف العربیــة فــإذا قلنــا «الغــام ُیـ ّ
اجلملــة ّإل بإضافــة املفعــول بــه .ومثــال اجلملــة املعنیــة يف الفارســیة ،نحــو« :بــرادرش كــه او
را رسزش میكــرد ،پشــیامن شــد» حیــث أركان الرئیســة للجملــة هــي «بــرادر» و «پشــیامن»
و«شــد» وماســواها (كــه او را رسزش میكــرد) تابعــة للمســند إلیــه (بــرادرش).
وأخــر ًا يمكــن القــول ّ
إن الوجــه املتميــز للرتكيــب اإلســنادي يف الفارســية مقارنــة بالعربیــة
أنــه ال يقــوم يف اجلملــة االســمیة الفارســیة دون رابــط خالف ـ َا للعربيــة التــي يتأ ّلــف الرتكيــب
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اإلســنادي فيهــا مــن ركنــن (املســند واملســند إلیــه) دون رابــط أو واســطة ،ســواء أكانــت
اجلملــة اســمیة أو فعلیــة .فاجلملــة االســمیة يف الفارســیة نحــو «او خوشــحال اســت» حیــث
ال بــد مــن اإلتیــان بفعــل «اســت» وأخواتــه لتقــوم بــدور الرابــط اإلســنادي خالف ـ َا للعربیــة
حیــث تتكــون االســمیة فیهــا مــن ركنــن« :هــو مــرور».
املطابقة يف اإلسناد ،بني الفارسية والعربية
ّ
إن مطابقــة املســند للمســند إلیــه تذکــر ًا وتأنیث ـ ًا وإفــراد ًا يف العربیــة ،جتــري يف كلتــا اجلملتــن

االســمیة والفعلیــة غــر أن هنــاك حــاالت تســتثني مــن املطابقــة وهــي كــا يــي:
يف اجلمل الفعلیة جیب إفراد الفعل (املسند) وإن كان الفاعل مجع ًا أو مثنّی.
ال یلــزم املطابقــة يف اجلنــس إذا ابتعــد الفاعــل عــن الفعــل ،لوجــود الفاصــل ،أو جــاء
الفاعــل مؤنثــ ًا جمازيــ ًا ،أو لكونــه مــن اجلمــوع( .الغاليینــي ،1993 ،ج)233 :2
ويف الفارســية جيــب مطابقــة املســند إلیــه (الفاعــل ومــا یعادلــه) للمســند (الفعــل التــام أو
ا ُملعــن) إفــراد ًا ومجعـ ًا إذا كان املســند إلیــه عاقـاَ« :دانشــمندان آمدنــد» (الفعــل التــا ّم) ،و«آهنــا
دانشــمند هســتند»(الفعل املعــن)؛ وجيــوز املطابقــة بينهــا إذا كان املســند إلیــه (الفاعــل) غــر
عاقــل كقولنــا« :ســگان ســياه هســتند» أو «ســگان ســياه هســت» (حلمــي)25 :1986،
والالفــت للنظــر هنــا ّ
أن الفعــل الناقــص يف العربیــة (كان واخواهتــا وكاد وأخواهتــا) وإن
یعامــل معاملــة األفعــال التامــة يف مطابقتهــا للمســند إلیــه يف التذكــر والتأنیــث واإلفــراد
ـدل علــی احلــدث بــل جــاء لیـ ّ
واجلمــع والتثنیــة فإنــه ال یعتــر مســند ًا ألنــه ال یـ ّ
ـدل علــی الزمــن
النحــوي(( )4أصبــح اجلــار غنیــا) ،أو النفــي (لیســت الطالبــة جمتهــدة).
وكــا هــو احلــال يف الفارســیة حیــث األفعــال الرابطــة (اســت ،بــود ،شــد و )...تالحقهــا
هنأيــات رصفیــة تطابــق الفاعــل(أو هنــاد) يف العــدد نحــو« :دانشــجو كوشــا نیســت»
و«دانشــجویان كوشــا نیســتند» ّإل ّ
أن يف الفارســیة ال یطابــق املســند (كوشــا) املســند إلیــه
(دانشــجو ،دانشــجویان) أي ال تتحــول صــورة املســند موائ ـ َا مــع صــورة املســند إلیــه ّ
إلفــی حــاالت قلیلــة( -)4خالفــ َا للعربیــة حیــث نقــول« :الطالبــات جمتهــدات».
الطریقة

جمتمع وعينة الدراسة
الدراســة شــملت املجتمــع الرئیــس وهــم طــاب اللغــة العربیــة بجامعــة طهــران احلكومیــة
مــن ســنة  2017-2016اجلامعيــة ،حیــث اخرتنــا عرشیــن طالبــا كع ّینــة عشــوائیة مــن
جممــوع  25طالبــا مــن الصــف الوحیــد الــذي درس اللغــة العربیــة وآداهبــا يف الفصــل الدرايس
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الســابع يف مرحلــة البكالوریــوس ،ومعــدّ ل أعامرهــم  22ســنة وتــم تقدیرمســتواهم العلمــي
باملتوســط.
أداة الدراسة
تــم إجــراء االختبــار بطريقــة فجائيــة ،ويف مرحلتــن بفاصــل زمنــي طــوال الفصــل الــدرايس.
وتــم عــرض ثالثــن مجلــة ال تزيــد عــن ســطر واحــد علــی الطــاب يف املرحلــة األولــی وفــق
مســتواهم املتوســط ،ثــم طلبنــا منهــم تعريــب تلــك اجلمــل يف وقــت ال یتجــاوز ســاعة .ويف
املرحلــة الثانیــة عرضنــا علیهــم موضوعــا للكتابــة التعبرييــة وكان بعنــوان «كيــف تقــي
اوقــات الفــراغ؟» وطلبنــا منهــم أن يكتبــوا عنــه بــا ال يقـ ّـل عــن عــرة ســطور.
حتلیل البیانات
لقــد اعتمدنــا املنهــج الطــويل ( )Cross sectional methodدون املنهــج العــريض
( )Method Longitudinalحيــث يتنــاول الباحــث يف املنهــج الطــويل عملیــة تطــور اللغــة
عنــد عــدد قلیــل مــن الدارســن يف مســتوی واحــد طــوال مــدة طویلــة ومســتمرة ،عكــس
املنهــج العــريض الــذي جیمــع الباحــث خاللــه ظواهــر اللغــة عنــد رشحیــة كبــرة مــن املتعلمــن
الدارســن يف املســتویات املختلفــة يف زمــن حمــدد( .گنجــي وآخــرون)4 :1430 ،
وللتأكــد مــن صحــة واعتبــار طریقــة مجــع البیانــات وأســئلة اختبــار التعریــب اعتمدنــا عــى
بعــض الدراســات الســابقة يف هــذا املجــال ،وعرضناهــا علــی األســتاذ املــرف واألســتاذة
القائمــة علــی الصــف املشــار إلیــه ،وبعــد أن اســتعنا بكتــب صــدی احلیــاة (املرحلــة املتوســطة)
املطبوعــة يف معهــد اللغــات بالعاصمــة يف إســتخراج مجــل االختبــار تنســیق َا بــن املســتوی
الــدرايس للطــاب ودرجــة صعوبــة أو ســهولة اجلمــل.
ويف النهابــة وبعــد إحصــاء األخطــاء الرصفیــة والنحویــة قمنــا بفــرز أخطــاء ختــص
الرتكیــب اإلســنادي ومــن ثــم املطابقــة فیــه ،تــم تصنیفهــا إلــی قســمنی :اجلمــل االســمیة
واجلمــل الفعلیــة حمــدد ًة نســبة تكــرار األخطــاء.

عرض النتائج

املطابقة بني املبتدأ واخلرب يف العدد
بلغــت أخطــاء عــدم املطابقــة يف العــدد وفــق اجلــدول أدنــاه ،ســتة عــر ( )16خطــأ حيــث
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تعلقــت مخســة ( )5منهــا بجملــة «نحــن ريــايض» وســتة ( )6منهــا تتعلــق بجملــة «لســنا
اتضحــت
هــاوي كــرة القــدم» ثــم إحداهــا حدثــت يف مجلــة «انتــم مســتقيظ» .وإذا أمعنّــا النظــر
ّ
لنــا ّ
أن هــذه اجلمــل الثــاث اخلاطئــة تشــرك يف يشء واحــد؛ هــو اإلتيــان بخــر مفــرد مشــتق
ملتبــدإ مجــع .وكان الصحيــح هــو أن ُيقــال« :نحــن رياضيــون» ،و«لســنا هــواة كــرة القــدم»
و«أنتــم مســتيقظون» وفــق مــا رشحنــا حــول وجــوب املطابقــة بــن املبتــدأ واخلــر يف العــدد.
ثــم البــدّ مــن القــول بـ ّ
ـأن احلــاالت اإلعرابیــة لــكل مــن هــذه املشــتقات رفع ـ ًا أو نصب ـ ًا،
ثــم كیفیــة إحلــاق عالمــات اإلعــراب (ون ،یــن) والتــي كلهــا مــن اإلعــراب الفرعــي
هلــذه املشــتقات ،ممــا قــد يعرقــل أداء الطالــب إذ ّ
إن «هــاوي» مــن األســاء املنقوصــة التــي
هلــا أحكامهــا عنــد إحلــاق عالمــات اجلمــع (ون ویــن) إلیهــا ّ
وأن «ریــايض» تشــبه األســاء
املنقوصــة فیوهــم الطالــب أهنــا تعامــل معاملــة املنقــوص يف إحلــاق عالمــات اجلمــع إلیهــا.
أضــف إلــی ذلــك ،یبــدو ّ
أن دخــول «لیــس» الناســخة علــی اجلملــة االســمیة يف مجلــة «لســنا
هــاوي كــرة القــدم» ،ممــا یوهــم الطالــب بأنــه ال یعامــل اجلملــة كمعاملتــه اجلملــة االســمیة يف
مطابقــة اخلــر للمبتــدأ .یذكــر أن «هــاوي» خــر ليــس واســمه ضمــر «نــا» فــا بــدّ مــن مطابقــة
اخلــر واملبتــدأ إفــراد ًا.
وفیــا یتعلــق باألخطــاء األربعــة األخــری التــي تشــرك يف كــون اخلــر فیهــا فعــاً؛
فإثنــان یشــركان يف إســناد الفعــل املفــرد إلــی املبتــدأ املثنــی لكنهــا خیتلفــان يف جنــس املبتــدأ
حيــث أحدمهــا عاقــل (يوســف واحلســن) واآلخــر غريعاقــل (شــخصية ومــزاج) واإلثنــان
اآلخــران یشــركان يف كــون خربمهــا مجلــة (فعليــة) واملبتــدأ فيهــا مجــع وخیتلفــان يف جنــس
املبتــدأ فأحدمهــا عاقــل (الشــباب) واآلخــر غريعاقل(أوقــات) كــا نالحــظ يف اجلــدول (.)1
نوع اخلطأ
املطابقة بني املبتدأ واخلرب يف
العدد16:

جدول( )1املطابقة بني املبتدأ واخلرب يف العدد
تصويب
املعادل
اجلملة
وصف اخلطأ
اخلطأ
الفاريس
اخلاطئة
املبتدأ ضمري اجلمع (نحن) و
نحن
ما
نحن ريايض
جيب مطابقة اخلرب معه مجعاً
ورزشكاريم رياضيون
هاوي خرب ليس واسمه ضمري
وليسنا
و نه طرفدار ولسنا هواة
«نا» فال بدّ من مطابقة اخلرب
هاوي كرة
كرة القدم
فوتبال
واملبتدأ مجع ًا
القدم
مستيقظ (خرب) اسم مفرد وال
أنتم
انتم مستقيظ شام بيداريد
تطابق «أنتم»(مبتدأ) مجع ًا
مستيقظون

تكرار
5
6
1
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املطابقة بني املبتدأ واخلرب يف العدد16:

شخصية
ومزاج كل
شخص
تلعب دورا
هاما

شخصيت و
مزاج هركس
نقش مهمی
را ايفا ميكند

لكن يوسف
بمساعدة
حسني
نصبوا
مصابيح
املسجد

اما يوسف با
كمك حسني
چراغهاي
مسجد را
نصب كرد

يلعبان
دورا هاما
لكن
يوسف
ركب
مصابيح
املسجد
بمعونة
احلسني
الشباب
يواجهون
أزمات
خمتلفة

شخصية و مزاج كالمها مبتدأ
فاخلرب جيب أن يكون مثنّي
إلسناده إلی كليهام

الفعل(نصبوا) يسند إلی يوسف
وجيب أن يطابقه إفراد ًا

جوانان با
الشباب
بحرانهأي
يواجه بـأزمة
خمتلف روبرو
املختلفة
ميشوند
اوقات
«أوقات» مجع غري
اوقات
اوقات
الفراغ
فراغت با الفراغ ُت َل العاقل(مؤنث ٍ
جماز) وتعامل
متلؤون
باالمور معاملة املفرد (املؤنث أواملذكر)
مسائل مفيد
باالمور
يف اإلسناد إلیها
املفيدة
پر ميشود
املفيدة
جمموع األخطاء
الشباب مجع مكرس للعاقل
والبدّ من اسناد ضمرياجلمع
(يواجهون) إلیها

1

1

1

1
16

حتلیل األخطاء حسب مصادر الوقوع
عنــد حتــري اجلمــل اخلاطئــة الثــاث (نحــن ريــايض ،لســنا هــاوي كــرة القــدم ،انتــم مســتقيظ)
التــي بلــغ تكرارهــا 12خطـ ًـأ ،ثــم مقارنتهــا بمقابالهتــا الفارســية (مــا ورزشــكاريم ،مــا هوادار
فوتبــال نيســتيم ،شــا بيداريــد) نالحــظ ّ
أن مثــل هــذه الرتاكيــب يف الفارســية ال ختلــو مــن
املطابقــة (بــن املســند واملســند إلیــه يف العــدد أيضــا) أيضــا؛ إذ يــأيت املســند إلیــه يف الفارســية
ً
متصــا (هنــاد پيوســته) متثلــه النهايــات الرصفيــة (شناســه) والتــي حتــدد الفاعــل وعــدده
كــا النهايــات الرصفيــة يف املقابــات املذكــورة متثلها«ايــم» يف اجلملتــن و«ايــد» يف اجلملــة
األخــری املشــار إلیهــا بخـ ّ
ـط .لكــن الفــارق الرئيــس بــن املطابقــة يف الفارســية والعربيــة يف
هــذه املواطــنّ ،
أن عالمــة اجلمــع يف العربيــة جــزء مــن االســم (اخلــر) أو هــو مــن عالمــات
اإلعــراب الفرعــي للجمــع العاقــل لكــن يف الفارســية ،تعتــر عالمــة لتحديــد صیغــة الفعــل
وال جيــوز احلــاق عالمــة اجلمــع اخلاصــة باالســم إلــی اخلرب(گــزاره) يف اجلملــة الفارســية فــا
نقــول« :مــا ورزشــكاران هســتيم» بــل نقــول« :مــا ورزشــكاريم» أو «ورزشــكار هســتيم».
اخلطــأ اآلخــر الــذي وقــع فيــه الطــاب والناجــم عــن تداخــل الفارســية ،يكمــن يف هــذه
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اجلملــة «لكــن يوســف بمســاعدة حســن نصبــوا مصابيــح املســجد» .الطالــب تأثــر باللغــة األم
مــن جهتــن :أوالً :اعتــر «یوســف واحلســن» فاعــل اجلملــة معــا أســوة بالفارســیة العامیــة
خالف ـ َا للفارســیة الرســمیة (يوســف بــا كمــك حســن چراغهــأي مســجد را نصــب كــرد).
ثانیـ ًا :بــا ّ
أن املثنّــی يف الفارســية تعامــل معاملــة اجلمــع مــن حيــث إحلــاق النهايــة الرصفيــة (آن
دو نفــر آمدنــد) ،فالطالــب أخطــأ يف إســناد الفعــل إلــی املبتــدأ أو الفاعــل يف املعنــی.
واجلديــر بالذكــر أنــه جيــب مطابقــة الرابــط للمســند إلیــه إفــراد ًا ومجع ـ ًا ّ
(إل التثنیــة التــي
تعامــل معاملــة اجلمــع) ويف الفارســية إذا كان املســند إلیــه عاق ـاً ،وجتــوز املطابقــة بينهــا إذا
كان املســند إلیــه غريعاقــل -كــا تقــدم .ففــي مجلــة «أوقــات الفــراغ متلــؤون باألمــور املفيــدة»
قــد يكــون ســبب اخلطــأ يف اإلتيــان بصيــغ اجلمــع (متلئــون) ،حيــث يعتــر الرتمجــة احلرفيــة
للفعــل الفــاريس (پــر میشــوند؛ باللغــة الدارجــة) وهــو مجــع؛ غــر ّ
أن صعوبــة قواعــد
العربيــة دخيلــة يف وقــوع هــذا اخلطــأ .وهكــذا يمكــن تطبيــق هــذه اإلفــراض علــی ســبب
اإلتيــان بالصيغــة املفــردة للفعــل يف هــذه اجلملــة« :شــخصية ومــزاج كل شــخص تلعــب دور ًا
هامـ ًا» حيــث ترمجتهــا بالفارســية (شــخصيت و مــزاج هركــس نقــش مهمــي را ايفــا ميكنــد)
يكشــف عــن احتــال تأثــر الطالــب باللغــة األم.
وبنــاء علــی ذلــك ،تــم درج  15مــن األخطــاء ضمــن التداخــل اللغــوي إلــی تداخــل اللغة
اهلــدف نفســها ،وخطــأ واحــد یعــزی إلــی اإلفــراط يف التعمیــم وهو«الشــباب یواجــه» حیــث
عمــم قاعــدة «وجــوب إفــراد الفعــل عنــد إســناده إلــی فاعــل ظاهــر» علــی غــر موضعهــا.
ّ
فضــل الطالــب ،اجلملــة االســمیة علــی الفعلیــة لصــارت اجلملــة صحیحــة
ویالحــظ أ ّنــه لــو ّ
أي« :یواجــه الشــباب أزمــة» بــدالً مــن «الشــباب یواجه أزمــة» .بعبــارة أخــری إن كان الطالب
عارفــا هبــذه اخلصیصــة للغــة العربیــة -أي وجــوب إفــراد الفعــل يف أول اجلملــة الفعلیــة -مــا
وقــع يف مثــل هــذه األخطــاء.
وعلیــه فقــد تبــن ّ
أن طبیعــة الصیاغــة العربیــة وتركیبهــا ،مــن شــأهنا أن تؤ ّثــر تأثــر ًا بالغ ـ ًا
يف وقــوع األخطــاء املتقدّ مــة والبالغــة 16عــددا ،مــا یغأيــر الرتاكیــب الفارســیة وصیاغتهــا.
أخطاء املطابقة بني املبتدأ واخلرب تذکری ًا وتأنيثا
تنقســم إلــی
بلــغ عــدد أخطــاء عــدم املطابقــة تذکــر ًا وتأنيثــا أربعــة عــر ( )14خطـ ًـأ ،حيــث ّ
قســمني 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
فيهــا مفــرد .وثالثــة مــن العــرة األولــی تتعلــق بإســناد الفعــل املذكــر إلــی مجــوع الكــرة
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واملونــث الســامل (أوقــات ،ذكريــات ،أعــال) وثالثــة أخــری تتعلــق بإســناد الفعــل املذكــر إلــی
املؤنــث احلقيقــي ويتعلــق اثنــان منهــا اىل إســناد الفعــل املؤنــث إلــی املبتــدأ املذكــر (الوقــت،
واإلنســان) كــا نالحــظ يف اجلــدول (.)2
جدول ( )2أخطاء املطابقة بني املبتدأ واخلرب تذکری ًا وتأنيثا

نوع
اخلطأ
غدم املطابقة تذکری ًا و تأنيثا:14

اجلملة اخلاطئة

املعادل الفاريس

شخصية و مزاج
كل شخص
تلعب دورا هاما

شخصيت و
مزاج هركس
نقش مهمی را
ايفا ميكند

البنت هرب

دخرت فرار كرد

وهي(صبية)
كان أمحر

دخرتك
رسخگون بود

الوقت متيض

زمان ميگذرد

ّ
ألن االنسان مل
تعلم

انسان نميداند

أعاملنا يـطلب
إلی الوقت

كارهأي ما
نيازمند زمانند

تصويب اخلطأ

وصف اخلطأ

كلمة«شخصية» مؤنثة
و مزاج مذكر؛ فالفعل
يلعبان دورا
يأيت مذكرا بالتغليب
هاما
و مثنّي إلسناده إلی
كليهام0
البنت مونث حقيقي و
البنت هربت جيب اسناد ضمري«ت»
إلیها
املسند مونثة حقيقية
وهي كانت
فال يسند إلیه إال فعل
محراء
مونث
الوقت مذكر و يسند
الوقت يميض
إلیه فعل مذكر
ّ
الن االنسان ال االنسان مذكر و يسند
إلیه ضمري مذكر
يعلم
كلمة«أعامل»؛ مؤنث
جمازي فيجب أن
اعاملنا تتطلب
يكون املسند إلیها
وقت ًا
ً
مؤنثا أيضا

خاطراتی كه
«الذكريات» مبتدأ
الذكريات التي
الذكريات التي
گذشته را برايم
و«ليست» خرب هلا
حتیي يل املايض
حييي املايض
زنده ميكند ،قابل
ليست جديرة وجيب املطابقة بينهام يف
ليس جدير
ارزشگذاری
اجلنس
بالتقدير
بالتقدير
نيست
شخصية مؤنثة ومزاج
شخصيت و
مذكر؛ فلفعل يأيت
شخصية و مزاج
يلعبان دورا
مزاج هركس
مذكرا بالتغليب و
كل شخص
هاما
نقش مهمی را
مثنّي إلسناده إلی
تلعب دورا هاما
ايفا ميكند
كليهام0

تكرار

1

2
1
2
1
1

1

1
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اوقات الفراغ
متشكل من
اللغتني
خداها حممرتان
خده محراء

اخلرب اسم الفاعل
اوقات فراغت از اوقات الفراغ
ومشتق من «يتشكل»
متشكلة من
دو كلمه ساخته
فيجب مطابقته للمتبدا
كلمتنی
شده است
اخلدّ ليس مؤنث ًا رغم
گونه هايش
حممران
خداها
ّ
أنه من اعضاء البدن
قرمزست
اخلدّ ليس مؤنث ًا رغم
گونه اش قرمز
خده أمحر
أنه من اعضاء البدن
است
جمموع األخطاء

1
2
1
14

حتلیل األخطاء حسب مصادر الوقوع
تتميزاللغــة العربيــة بقاعــدة التأنيــث والتذكــر دون الفارســية وهــذا یرتتــب علیهــا أخطــاء
بســبب تداخــل اللغتــن  ،وخاصــة فــی املراحــل األولــی مــن تع ّلــم اللغــة العربیــة ولیســت
فــی املراحــل املتوســطة ومــا تلیهــا ،ألنــه مــن النــادر جــد ًا أن یكــون متع ّلــم أو طالــب اجتــاز
املراحــل األولــی مــن تع ّلــم العربیــة وهــو غــر عــارف بظاهــرة التذكــر والتأنیــث فيهــا ومــا
(خاصــة فیــا یتعلــق باملؤنــث احلقیقــي) ال ســیام إذا كان
یتبعهــا مــن بعــض القواعــد البســیطة
ّ
التع ّلــم عــر املــوا ّد الدارســیة فــی اجلامعــة والتــي تعنــي بالــرف والنحــو أكثــر مــن املعاهــد.
ولکــن إذا اقتــرت هــذه الظاهــرة يف املؤنــث احلقیقــي وإحلــاق تــاء التأنیــث باملســند عنــد
إســناده إلــی املســند الیــه املؤنــث حقیقیــا ،لعزونــا مجیــع األخطــاء الواقعــة يف هــذا املجــال إلــی
التداخــل اللغــوي دون أســباب أخــری لك ـ ّن املســألة ال تنحــر يف هــذا ،بــل كــا الحظنــا،
هنــاك حــاالت إ ّمــا يف صیاغــة الكلــات املؤنثــة؛ كاألســاء املمــدودة واملقصــورة ،أنــواع
املؤنــث واملذكــر؛ كاحلقیقــي واملجــازي واملعنــوي ،تصعــب األمــر لیــس علــی الناطقــن باللغــة
الفارســیة بــل ر ّبــا علــی الناطقــن بالعربیــة أنفســهم( .عمــر ،د .ت)181 :
واألمرهنــا یســتدعي التعــرف علــی حــاالت الرتاكیــب التــي وقعــت فیهــا األخطــاء البالغة
 13عــدد ًا ،حیــث تنقســم مــن جهــة إلــی قســمني 7 :منهــا ترتبــط بإســناد الفعــل إلــی املبتــدأ،
أي :اخلــر فيهــا مجلــة .و 6األخــری ،ترتبــط بإســناد الكلمــة املشــتقة (محــراء ،وحممرتــان،
ومتشــكل) إلــی املبتــدأ ،أي :اخلــر فيهــا مفــرد ،ممــا ُیصعــب علــی الطالــب اإلســناد هنــا.
فالصیــغ اجلمــوع (أوقــات ،ذكريــات ،أعــال) التــي هلــا أحكامهــا عنــد اإلســناد إلیهــا وقاعــدة
ختــص العربیــة دون
تغلیــب املذكــر علــی املؤنــث ووجــود املثنــی يف العربیــة ومــا شــاهبها،
ّ
اللغــة األ ّم(الفارســية).
ـررة التــي حــدث فیهــا التدخــل اللغــوي
بنــاءا علــی مــا أســلفنا ،ااجلملــة الوحیــدة املكـ ّ
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هي«البنــت هــرب» (دخــر فــرار كــرد) حیــث البنــت مؤنــث حقیقــي وجیــب تأنیــث الفعــل
(الضمــر) املســند إلیهــا ،لكـ ّن الطالــب الفــاريس أمهلهــا تأثــر ًا بلغــة األ ّم التــي ختلــو مــن هــذه
الظاهــرة.
وفیــا یتعلــق بســائر األخطــاء فكلهــا (11عــددا) نامجــة عــن تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها،
حیــث ســبعة منهــا تتمثــل يف «الوقــت متــي» و«االنســان مل تعلــم» و«خداهــا حممرتــان»
و«خــده محــراء» ،تــأيت مــن اإلفــراط يف التعمیــم ّ
عمــم قاعــدة مــن اللغــة
ألن الطالــب الفــاريس ّ
اهلــدف علــی حمــل ال یناســبها حیــث أســند فعــا (ضمــرا) مؤنثـ ًا إلــی مبتــدأ مذكــر (الوقــت
واإلنســان) أو اعتــر «خــدّ » مؤنثــة كوهنــا مــن أعضــاء البــدن املزدوجــة .فهنــا نقــول ّ
بــأن
الطالــب بالــغ يف التصویــب فأ ّنــث مــا حقــه التذكــر أو مــا یقتــي الســیاق تذكــره.

مطابقة الفعل للفاعل تذکری ًا وتأنيثا وإفراد ًا ومجع ًا
تتعلــق مجیــع األخطــاء ّإل ثالثــة ( )3منهــا يف اجلــدول أدنــاه ،إلــی عــدم املطابقــة يف
خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بإســناد الفعــل إلــی فاعــل هــو مؤنــث
التذكــر والتأنيــث 16خطـ ًـأ ّ
لفظــي (ظاهــرة التلــوث) -وقــد تكـ ّـرر  12مــرة -إال أننــا يمكــن تربيــر اخلطــأ عــي جــواز
ـر مــن مضــاف إلیــه (التلــوث) لك ـ ّن هــذا االحتــال ضعيــف جــدا
اكتســاب املضــاف التذكـ َ
العتبــارات:أوالًّ :
ألن الطــاب الذيــن ارتكبــوا هــذا اخلطــأ مل يكونواعــى هــذا املســتوي مــن
الســيطرة عــي تفاصيــل القواعــد ،وثاني ـ ًا :الطــاب املتفوقــون مجيعهــم  -يف عينــة البحــث-
جــاؤوا بالفعــل (املســند) مؤنث ـ ًا.
اضــف إلــی ذلــك ،لقــد رأينــا طــوال الدراســة اجلامعيــة ّ
أن مــا َيص ُعــب عــي الطــاب يف
تطابــق املســند واملســند إلیــه تذکــر ًا وتأنيث ـ ًا ،ويكــون حــول التأنيــث اللفظــي واملجــازي ملــا
فيهــا مــن بعــض الشــواذ (كإحلــاق تــاء ببعــض األعــام وتســمية التــاءات باعتبــارات خمتلفــة-
كالتــاء يف مصــدر املـ ّـرة أو التــاء لإلفــراد كالتــاء يف النملــة أو غريهــا) فيســألون أحيان ـ ًا :هــل
يعامــل املؤنــث اللفظــي أو املجــازي معاملــة املؤنــث احلقيقــي عنــد إســناد الضمــر إلیهــا أم ال؟
وعــن مطابقــة الفعــل للفاعــل مــن حیــث العــدد -والتــي شــملت ثالثــة ( )3أخطــاء-
ـح إذا
فالقيــاس يف العربيــة عــدم املطابقــة عندمــا يكــون الفاعــل اسـ َا ظاهــر َا مجعـ ًا -بعبــارة أصـ ّ
كان الفاعــل اسـ ًا ظاهــر ًا ،يــأيت الفعــل مفــردا يف بدأيــة اجلملــة عــي الــدوام ســواء كان الفاعــل
مفــرد ًا أو مجعـ ًا -لكـ ّن الطالــب أخطــأ ثــاث مــرات يف إســناد فعــل مجــع إلــی االســم الظاهــر،
يوســف بمســاعدة احلســن
يف هاتــن اجلملتــن «ملــا يقمــ َن النســا ُء صالهتــ َّن» و«نصبــوا
ُ
مصابيــح املســجد» حيــث الصــواب أن يقــال« :مل تُقــم النســاء صالهتـ ّن أو مل تصـ ّـل النســاء» و«

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

ركــب يوســف معاحلســن مصابيــح املســجد» كــا نالحــظ يف اجلــدول (:)3

71

جدول ( )3مطابقة الفعل للفاعل تذکری ًا وتأنيثا وإفراد ًا ومجع ًا

نوع
اخلطأ
املطابقة تذکری ًا و تأنيثا16:

2

اخلدّ ليس مؤنث ًا رغم أنه
من اعضاء البدن املزدوجة

2

املطابقة يف العدد3:

12

«ابتعاد» مصدر و مذكر فال
يسند إلی فعل مونث

جيب إفراد الفعل إذا تصدّ ر
اجلملة و إن كان فاعله مجعاً

2

جمموع األخطاء

ظاهرة مونث لفظي و ال
يسند إلی فعل مذكر

اإلتيان بالفعل مجع ًا للفاعل
املفرد من حیث العدد

1

پديده
(آلودگی
حيسب
ال َ
ال حتسب ظاهرة
هوا)
ظاهرة(تلوث اجلو)
(تلوث اجلو) ازمة
بحران
ازم ًة
حمسوب
نمیشود
فاصلهات
زادت ابتعادك عن
از خدا زاد ابتعادك عن اهلل
اهلل
بيشرت شد
گونه
امحر خداها
هايش
امحرت خدهيا
ّ
ّ
قرمز شد
زنان هنوز
ملا يقم َن النساء
ملا تقم النساء
نامزشان
صالهت َّن
صالهتن
را برگزار
نكرده اند
يوسف
با كمك
نصب(ركب)
حسني
يوسف
نصبوا
ُ
يوسف بمساعدة
بمساعدة احلسني چراغهاي
احلسني مصابيح
مسجد
مصابيح املسجد
املسجد
را نصب
كرد

االتكرار

اجلملة اخلاطئة

املعادل
الفاريس

تصويب اخلطأ

وصف اخلطأ

19

حتلیل األخطاء حسب مصادر الوقوع
ختتــص ظاهــرة التأنيــث والتذكــر
مــر يف حتلیــل أخطــاء املطابقــة بــن املبتــدأ واخلــر،
ّ
كــا ّ
بالعربيــة دون الفارســية ومــا یرتتــب علیهــا مــن األخطــاء ترجــع اىل تداخــل اللغــة األم مــع
اللغــة اهلــدف -أي :الطالــب الفــاريس ال یراعــي القاعــدة ّ
ألن لغتــه األ ّم ختلــو منهــا -ولكــن
بــروط:
أولّ  :حــدوث هــذا اخلطــأ عنــد اســتخدام املؤنــث احلقیقــي أو اإلســناد إلیهــا؛ ألســباب
أســلفنا اإلشــارة إلیهــاّ .
وإل فیكــون الســبب هــو تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها.
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ثانیــا :امهــال الطالــب عالمــات التأنیــث أي ذكــر مــا یقتــي الســیاق تأنیثــه ولكــن إذا أ ّنــث
الطالــب مــا یقتــي الســیاق تذكــره ،فأســاس اخلطــأ هــو اإلفــراط يف تعمیــم اللغــة اهلــدف.
كــا ّ
«امحــرت خدهيــا»،
أن ســبب األخطــاء األربعــة تتم ّثــل يف«زادت ابتعــادك عــن اهلل»،
ّ
معمــا
فمصدرهــا املبالغــة يف التصویــب حیــث الطالــب أنّــث الفعــل املســند إلــی «خــدّ » ّ
قاعدة رصفیة تعترب «اعضاء البدن املزدوجة» من املؤنث املجازي.
وأ ّمــا ســبب األخطــاء الثالثــة يف إســناد فعــل مجــع إلــی اســم ظاهــر جممــوع (ملــا يقم ـ َن
ـف بمســاعدة احلســن مصابيــح املســجد) ،فيمكــن عزوهــا إلــی
النســا ُء صالهتـ ّن؛ نصبــوا يوسـ ُ
التداخــل اللغــويّ ،
إلن عــدم وجــود هــذه القاعــدة يف الفارســية جعــل الطالــب الفــاريس ينقــل
جتربتــه مــن اللغــة األم إلــی اللغــة اهلــدف.
واألمــر امللفــت للنظــر ،هــو قلــة أخطــاء الطــاب يف مطابقــة الفعــل للفاعــل إفــراد ًا ومجعـ ًا
خاصــة مــا يتعلــق بوجــوب إفــراد الفعــل لفاعــل هــو اســم ظاهــر -رغــم وقــوع العــربأنفســهم يف مثــل هــذه األخطــاء (خاصــة يف لغتهــم الدارجــة) .ولكــي نعــرف الســبب ،البــدّ
مــن الكشــف عــن يشء يف تعليــل هــذه الظاهــرة ،وهــو ّ
أن التدقيــق يف كتاباهتــم د ّلنــا علــی
ـورط يف مثــل هــذه األخطــاء باختيارهــم اجلمــل االســمية بــدال مــن
ّأنــم ر ّبــا قــد حتاشــوا التـ ّ
الفعليــة .هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــری إن اجلمــل يف اللغــة الفارســية تبــدأ باالســم علــی
اإلطــاق .فالطالــب الفــاريس اختــار اجلمــل االســمية متأثــرا بأســلوب اللغــة الفارســية يف
كتاباتــه العربيــة غــر أن هــذا التأثــر أو ذاك التحــايش مل خي ّلصــه مــن الوقــوع يف أخطــاء أخــری
ألنــم وقعــوا يف أخطــاء عنــد اســتخدام كلتــا
تتعلــق باملطابقــة بــن أجــزاء اجلملــة االســمية ّ
اجلملتــن.
والبــدّ مــن التذكــر بـ ّ
ـأن املقصــود مــن ظاهــرة التذكــر والتأنيــث يف كل ماتقــدم ،دورهــا
يف املطابقــة بــن طـ َ
ـرف اإلســناد أي مــا يم ّثــل دورا يف تركيــب اجلملــة وهــي مــن علــم النحــو.
إن للكلــات العربيــة حالتــن :حالـ ُة إفــراد وحالــة تركيــب .فالبحـ ُ
إذ ّ
ـث عنهــا ،وهــي ُمفــردة،
ُ
والبحــث عنهــا
خــاص وهيئــة خاصــة ،مــن موضــوع «علــم الــرف».
لتكــون عــى وزن
ّ
َ
ليكــون آخرهــا عــى مــا َيقتضيــه َمنهــج العــرب يف كالمهــم  -مــن رفــعٍ ،أو
وهــي ُمركبــ ٌة،
ـب ،أو جــر ،أو جــز ٍم ،أو بقـ ٍ
نصـ ٍ
ـاء عــى حالــة واحــدة ،مــن تَغـ ُّـر -هــو مــن موضــوع علــم
ّ
النحــو( .الغاليينــي)8 :1993 ،
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اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗذﮐﯾرا وﺗﺄﻧﯾﺛﺎ

15

اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓِﯽ اﻟﻌدد

10
5
3rd Qtr

2nd Qtr

0

الرسم البياين ()1نسبة األخطاء حسب نوع املطابقة

الرسم البياين ( )2نسبة تأثری مصادر األخطاء

مناقشة النتائج
لإلجابة عن السؤالنی الرئیسنی للدراسة استنتجنا النقاط التالية وهي كام ييل:
تــم اجيــاد  49خطـ ًـأ مــن امجــايل األخطــاء املتكــررة وغرياملتكــررة ،حيــث  30خطـ ًـأ مــن جممــوع
خمتصــة بمطابقــة املســند إلیــه واملســند تذکــر ًا وتأثينــا ،و  16منهــا تتعلــق باإلســناد
األخطــاء ّ
ختتــص باجلملــة االســمیة أي:
يف اجلملــة الفعليــة أي :مطابقــة الفعــل للفاعــل ،و 14منهــا
ّ
مطابقــة اخلــر للمبتــدأ ،تذکــر ًا وتأنيثــا .ثــم تــأيت بعدهــا أخطــاء مطابقــة املســند للمســند إلیــه
يف العــدد إذ تكــررت 19مـ ّـرة ،انحــرت ( )16منهــا يف عــدم مطابقــة اخلــر للمبتــدأ يف العــدد
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حيــث أويت باخلــر املفــرد ملبتــدأ جممــوع وثالثــة أخــری تتعلــق بمطابقــة الفاعــل للفعــل يف
العــدد.
خمتصــة بتداخــل
أغلــب النســب املئویــة مــن جممــوع األخطــاء وفــق مصــادر وقوعهــاّ ،
ً
خطــأ أي ،%61/22:وكل هــذه األخطــاء
العربيــة نفســها يف كتابــات الطلبــة وهــي ()30
ـص بمطابقــة املســند إلیــه واملســند تذکــر ًا وتأثينـ ٌا .ثــم تلیهــا األخطــاء النامجــة عــن تداخــل
ختتـ ّ
ً
(أي12خطــأ) وأخــر ٌا وجدنــا نســبة األخطــاء الناجتــة عــن تداخــل
اللغتــن بـــ%24/48
الفارســیة بـــ  %14/28أي 7أخطــاء.
تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها يرجــع إىل الصیاغــات الرصفیــة إلــی جانــب الرتاكیــب
النحویــة ،أمههــا التقــدم والتأخــر بــن املبتــدأ واخلــر ،ودخــول النواســخ علــی اجلملــة
االســمیة ،وحــاالت اإلعــراب الفرعــي ،وأحــكام األســاء املنقوضــة عنــد احلــاق عالمــات
اجلمــع هبــا ،وصیاغــة الكلــات املؤنثــة وأنواعهــا ،وصیــغ اجلمــع والتثنیــة وغریهــا.
إن حصیلــة األخطــاء الواقعــة عنــد اســتخدام اجلمــل االســمیة تســاوي نظریهتــا عنــد
اســتخدام اجلملــة الفعلیــة بینــا لــو فضــل الطالــب اجلملــة الفعلیــة علــی االســمیة ،لقلــت
أخطــاءه عــدد ًا كــون اجلملــة الفعلیــة تبــدأ بالفعــل املفــرد دوم ـ ًا؛ فیســتغني هبــا الطالــب عــن
قواعــد املطابقــة بــن املبتــدأ واخلــر إلــی حــد ال يســتهان بــه.
إن االختــاف الفاصــل بــن األخطــاء النامجــة عــن تداخــل اللغــة اهلــدف نفســها یــدل
علــی أن تعلیــم ظاهــرة املطابقــة يف الرتكیــب اإلســنادي يف قاعــات الــدرس أحــوج إلــی
العنايــة بأثــر الظواهــر النحویــة والرصفیــة األخــری (كصیاغــة الكلــات املؤنثــة؛ كاألســاء
املمــدودة واملقصــورة ،أنــواع املؤنــث واملذكــر؛ كاحلقیقــي واملجــازي واملعنــوي) املتداخلــة يف
هــذه الظاهــرة منهــا إلــی قضأيــا أخــری.
التوصیات
وبنــا ًء عــى ذلــك جيــب االكــراث بالتحلیــل التقابــي وحتليــل األخطــاء ضمــن اللســانیات
التطبیقیــة يف األوســاط التعليميــة لللغــة العربيــة بإيــران خاصــة يف جامعــة طهــران .حيــث مــن
املتوقــع أن یصلــح هــذ املنهــج شــیئا مــن مســار تعلیــم العربیــة وتعلمهــا يف جامعــات إيــران ثــم
يثــر رغبــة لــدی الطالــب أو املتع ّلــم يف إدراك أوجــه اخلــاف والتشــابه بــن اللغــة األم واللغــة
التــي يتعلمهــا.
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اهلوامش
 -1إن االختالفــات بــن اللغتــن ال تــؤدي آل ًّي ـ ًا إىل مشــكالت يف تعلــم اللغــة األجنبيــة ،بــل
قــد تقلــل هــذه املشــكالت ،وقــد لوحــظ أن «التدخــل» بــن اللغــات املتقاربــة أقــوى منــه بــن
اللغــات غــر املتقاربــة ،وهنــاك أمثلــة كثــرة هلــذا التدخــل تــم رصدهــا بــن اللغــات األوروبيــة
املتقاربــة كاإلنجليزيــة واألملانيــة( .بــراون)46 :1994،
 -2االنتقــال یعنــی نقــل جتربــة لغویــة أو عــادة لغویــة مــن اللغــة األ ّم إلــی اللغــة اهلــدف أو مــن
اللغــة اهلــدف إلــی نفــس اللغــة وقــد یكــون النتقــال إجیابی ـ ًا ولكــن مــا نریــده هنــا هــو وجهــه
الســلبي الــذي یسـ ّـمی التدخــل.
 -3تتكــون اجلملــة االســمية يف العربيــة مــن ركنــن :املبتــدأ وهــو االســم املتحــدث عنــه
ـافر»
َأو «املســند إلیــه»  ،واخلــر َأو «املســند» وهــو مــا نخــر بــه عــن املبتــدأ مثــل «خالــدٌ مسـ ٌ
(األفغــاين )227 :2003،واخلــر ثالثــة أقســام« :مفــرد ،ومجلــة وشــبه مجلــة».
 -4الزمــن النحــوي یفیــد وظيفــة يف الســياق يؤدهيــا الفعــل أو الصفــة أو مــا نقــل إىل الفعــل
مــن األقســام األخــرى للكلــم كاملصــادر واخلوالــف ،خالفــ َا للزمــن الــريف الــذي یفیــد
الزمــن حتــی خــارج الســیاق (عمــر )240 :2006،وتالزمهــا اصطالحــات البعــد والقــرب
واالنقطــاع واالتصــال والتجــدد واالنتهــاء واالســتمرار وغریهــا.
 -5الزمــن النحــوي یفیــد وظيفــة يف الســياق يؤدهيــا الفعــل أو الصفــة أو مــا نقــل إىل الفعــل
مــن األقســام األخــرى للكلــم كاملصــادر واخلوالــف ،خالفــ َا للزمــن الــريف الــذي یفیــد
الزمــن حتــی خــارج الســیاق»(عمر )240 :2006 ،وتالزمهــا اصطالحــات البعــد والقــرب
واالنقطــاع واالتصــال والتجــدد واالنتهــاء واالســتمرار وغریهــا.
املصادر واملراجع

أبــو الــرب ،حممــد(2007م)« .حتلیــل األخطــاء الكتابیــة علــی مســتوی اإلمــاء لــدی متعلمــي
اللغــة العربیــة الناطقــن بغریهــا» .جملــة دراســات العلــوم األنســانية و االجتامعیــة .األردن :جامعــة آل
البیــت .املجلــد .34العــدد.2

حممــد نبــی؛ ســلیمی ،علــی (« .)1433تعلیــم ال ّلغــة العرب ّیــة فــی إیــران (دراســة نقدیــة فــی
أمحــدیّ ،
أهدافهــا ومناهجهــا)» .إضــاءات نقدیــة فــی األدبــن العــريب والفــاريس .عــدد ،)5(2ص .27-44
األفغاين ،سعيد ( .)2003املوجز يف قواعد اللغة العربية .بريوت :دار الفكر.

بــراون ،دوجــاس ( .)1994أســس تعلــم اللغــة وتعلیمهــا .املرتجــم :عبــده الراجحــي وعلــی علــی
شــعبان .بــروت :دار النهضــة العربیــة.
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برش ،كامل (د .ت) .دراسات يف علم اللغة .القاهرة :دارغريب للطباعة والنرش والتوزيع.

پناهــی تــازه آبــاد ،مهــدی ودیگــران (« .)1396بررســی تطبیقــی خطاهــای نگارشــی دانشــجویان
ایرانــی زبانهــای انگلیســی وعربــی» .فصلنامــه علمــی پژوهشــی زبــان و ادب فارســی .دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد ســنندج .ســال هنــم .شــاره .30ص 43-64
جاســم ،جاســم (ال تــا)« .نظريــه حتليــل األخطــاء يف الــراث العــريب» .جملــه جممــع اللغــه العربيــه
األردين ،عــدد  ، 7ص 151ـ .210

جاليــي پيــكاين .مريــم ( .)1387دراســه األخطــاء التعبرييــة التحريريــة عنــد طــاب اللغــة العربيــة
وآداهبــا يف مرحلــة الليســانس يف جامعتــي كاشــان وأصفهــان .رســالة ماجســتري .جامعــة اصفهــان.
حسن ،عباس (د.ت) .النحو الوايف .الطبعة اخلامسة عرشة .القاهرة :دار املعارف.

عمر ،متام ( .)2006اللغة العربية معناها ومبناها .الطبعة اخلامسة .القاهره :عامل الكتب.

حكیــم زاده ،رضــوان؛ ودیگــران (« .)1394بررســی مشــكالت وچالشهــای آمــوزش زبــان
عربــی در مــدارس ایــران از نظــر متخصصــان» .پژوهــش نامــه انتقــادی متــون و برنامــه هــای علــوم
انســانی .شــاره .34ص .37-59
حلمي ،امحد ( .)1986املرجع يف قواعد اللغة الفارسیة .ط .2كویت :دار السالسل.

خيام پور ،عباس ( .)1344دستور زبان فاريس .تربيز :كتابفرويش هتران.

الراجحــي ،عبــده ( .)1990التطبيــق النحــوي .الطبعــة األوىل .الريــاض :مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع.

الراجحي ،عبده ( .)1995علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة .إسكندریة :دار املعرفة اجلامعیة.

رســويل ،حجــت (« .)1384ريشــه يــايب مشــكالت آمــوزش زبــان عــريب در دانشــگاه هــاي ايــران
(مبــاين تعريــف گرايــش هــا)» .پژوهشــنامه علــوم انســاين .العــدد  ،47-48ص .43-58

شــكور ،حممدجــواد ( .)1350دســتورنامه در رصف و نحــو زبــان فــاريس .هتــران :انتشــارات
مؤسســه مطبوعــايت رشق.

طيعمــه ،رشــدي (2004م) .املهــارات اللغويــة مســتوياهتا ،تدريســها ،صعوباهتــا .الطبعــة األويل.
القاهــرة :دارالفكــر العــريب.
عمــر ،أمحــد خمتــار (د .ت) .أخطــاء اللغــة العربيــة املعــارصة عنــد الك ّتــاب واإلذاعيــن .مــر :عــامل
الكتــب.
الغاليينــي ،مصطفــى ( .)1993جامــع الــدروس العربيــه .الطبعــه الثامنــة والعــرون .بــروت:
املكتبــة العرصيــة.

قريــب ،عبدالعظيــم وآخــرون ( .)1363دســتور زبانفــاريس پنــج اســتاد .ج .2هتــران :انتشــارات
مركــزي.
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گنجــي ،نرگــس ،وآخــرون (1430هـــ) «دراســة األخطــاء النحویــة والرصفیــة عنــد طــاب العربیــة
مــن الناطقــن بالفارســیة يف اجلامعــات اإلیرانیــة» .جملــة العــن .الســنة الثانیــة -العــدد الرابــع .ص
.1-37

گنجــی ،نرگــس وآخــرون (« .)1387تداخــل وتأثــر آن در نــگارش عربــی دانشــجویان فارســی
زبــان» .جملــة اجلمعیــة العلمیــة اإلیرانیــة للغــة العربیــة وآداهبــا .عــدد  ،)10 (4ص .100-77

متوليــان نائينــي ،رضــوان وآخــرون (« .)1392خطاهــاي نحــوي عربزبانــان در يادگــري
زبانفــاريس بهعنــوان زبــان دوم» .پژوهــش نامــه آمــوزش زبــا ن فــاريس بــه غريفــاريس زبانــان.
شــاره ،)2(2ص .58 -84

مــرزا ،جــال الدیــن ( .)١٨٨٠ -١٨٧٩نامــ ه خــروان .چــاپ دوم .بــه مهــتِ هانــری بــارب و
مــرزا حســن خــداداد تربیــزی .هتــران :نــر پازینــه.
ناتل خانلري ،پرويز ( .)1351دستور زبانفاريس .چاپ چهارم .هتران :انتشارات بابك.

تحلیل خطاهاي نوشتاری دانشجويان زبان عربي دانشگاههاي
تهران در «مطابقت در تركیب اسنادی»
عيل پاپي ، 1حممد خاقانی اصفهانی

*2

 -1دانشجوی دکتری بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.
-2استاد بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران.

چكیده

ارتقــاي فراينــد آمــوزش زبــان عربــی در ايــران نیازمنــد توجــه بــه زبانشناســی كاربــردی ،از جملــه
نظریــۀ تحلیــل خطــا و تحلیــل تقابلــی اســت .از ايــنرو پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفــی -تحلیلــی،
بــه بررســی خطاهــاي دانشــجویان زبــان عربــی دانشــگاههاي تهــران در بهكارگیــری «مطابقــت در
تركیــب اســنادی» پرداختــه اســت .جامعــۀ آمــاری پژوهــش ،دانشــجویان زبــان و ادبیــات عــرب
دانشــگاه دولتــی تهــران هســتند و حجــم نمونــه شــامل بیســت نفــر بــا میانگیــن ســنی حــدود  22ســال
و ســطح علمــی متوســط بــوده كــه بهطــور تصادفــي از میــان یــك كالس  25نفــره انتخــاب شــدهاند
كــه در تــرم هفتــم مقطــع كارشناســی مشــغول بــه تحصیــل بودهانــد .ســطح جامعــۀ آمــاری و حجــم
نمونــه ،ســطح متوســط تعییــن شــده اســت .ابــزار تحقیــق دو گونــه پرسشــنامه (امتحــان) بــوده كــه بــه
صــورت انشــا و تعریــب طــی دو نوبــت بــا فاصلــۀ زمانــی برگــزار شــده اســت .جمعـ ًا  49خطــا یافــت
شــد كــه پــس از دســتهبندی و تحلیــل خطاهــا بــر اســاس جــدول كــوردر ( ،)Corderمشــخص

شــد بیشــترین خطاهــا بــه ترتیــب مربــوط بــه مطابقــت مســند و مســندالیه در مذكــر 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 :تحليــل خطــا ،تركیــب اســنادی ،زبانشناســي مقابل ـهاي ،آمــوزش زبــان عربــی در

دانشــگاههاي تهــران ،زبــان فارســی.

* نویسنده مسوولm.khaqani@fgn.ui.ac.ir :

An analysis of the errors of subject–predicate agreement
made by Arabic language students at the universities of
Tehran
Ali Papi1, Mohammad Khaqani Isfahani*2
1.
2.

Ph.D. Student of Arabic Language and Literature, Isfahan University, Iran.
Professor of Arabic Language and Literature, Isfahan University, Iran.

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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