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1ـ املقدمة
ال غرو إذا قلنا إنّ من دواعي فخر واعتزاز لكلّ مسلم احبّ للقرآن الكريم أن يتزوّد ،قدر استطاعته ،بفهم اللّغة العربية بوصفها لغة
مباركة اصطفاها اللّه تعاىل ليخاطب بها أبناء البشر ويدعوهم للتأمل يف تلك الرسالة الشاملة املوجّهة للخلق ،حيث يقول يف اآلية
الكرمية إِنَّا جَعَ ْلنَاهُ ُقرْآنًا َعرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَ ْعقِلُونَ( الزخرف  ،)4 :34وإىل النّاس كافّةً مهما كانت لغاتهم أو بلدانهم أو ألوانهم ألنه
تعاىل يقول :وَمَا َأ ْرسَ ْلنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ َبشِرياً َونَذِيراً َولَكِنَّ أَكْ َثرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ( السبأ  .)82 :43فاستمرّ تعليم اللغة العربية
إىل جانب سائر اللغات األجنبية يف إيران حتى العصر الراهن؛ إذ تُدرَّس يف املدارس باعتبارها لغةً مباركةً ،البدّ للتالميذ أن يتعلّموها
ليدخلوا حقول املعارف اإلسالمية ،كما يتعلّمها كثريٌ من الطالب يف بعض اجلامعات اإليرانية بوصفها أقدم لغة حيّة يف العامل وإحدی
اللغات املعرتف بها رمسيّاً يف املنظّمات الدّولية طوال أربعة عشر قرناً من الزمان (جالئي7421 ،هـ.ش ،ص  .)71- 73ولكننا عندما
نقف وقفةً تقومييةً عند كفاءة الطالب اللغوية نری أن هناك نقائص ال يستثنى منها طالبٌ .ولقد تنبّه اإلنسان منذ األزل إىل أنّ الرتمجة
دعامة من دعائم النهضة الفكرية والثقافية ،وهي ذلك اجلسر الذي يصل بني شعوبٍ وحضاراتٍ باعدت املسافات والزمن بينها ،إذ
كانت عرب تارخيها الطويل وسيلةً لتعزيز أواصر التواصل وتبادل املعارف وتزاوج الثقافات يف كلّ مصر وعصر( .ساحلي 8272 ،م،

ص  .)7فيبدو أن هناك دوراً مميّزاً للرتمجة يف تعليم اللغة العربية لدارسيها من غري الناطقني بها ،حيث من املالحظ يف كثري من األحيان
أن حتليل املادة املرتجَمة يلقي أضواءً كاشفة عن اجلوانب الكامنة يف األداء اللغوي للمتعلّم وفقاً ألهداف التعليم،حيث إنّ علم
الرتمجة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم اللّغة التقابلي 1الذي يستهدف املقابلة بني لغتني اثنتني أي بني مستويني حنويني متعاصرين كما يهدف
إلثبات الفروق بني املستويني يف اجملاالت املفرداتية والقواعدية باإلضافة إىل دوره الناشط يف ميدان الدراسات عرب الثقافية

5

(امسآبادي7427 ،هـ.ش ،ص 22؛ 7821 ،Catfordم ،ص 7؛  8277 ،Calvoم ،ص 1؛  8228 ،Olkم ،ص .)787

أمّا الكتب املدرسية اليت متّ تأليفها يف جمال تدريس اللغة العربية باملدارس الثانوية يف إيران خالل السنوات األخرية فنجد فيها تركيزاً
الفتاً على الرتمجة من العربية إىل الفارسية والعكس .فالقسط الوافر من األسئلة املطروحة ملادة اللغة العربية يف امتحان القبول اجلامعي
يعتين بالرتمجة؛ ولكن رغم ذلك كلّه جند أحياناً طالباً ال ميتلكون الكفاءة أو القُدُرات الكافية لرتمجة النصوص فهي تقتصر يف ما
بقي يف ذاكراتهم مما حفظوا من املواد املرتجَمة لنصوص الكتاب وسوی ذلك فال ميكنهم التمتّع بوظائف الرتمجة كإحدی أدوات علم
اللغة التقابلي .بناءً على ذلك ،لقد قام الباحثون بدراسة وتصنيف األخطاء اليت ارتكبها الطلبة عيّنة البحث يف ترمجة النصوص فيما
يرتمجون من نصوص الكتاب بهدف التعرّف عليها وحتليلها والوقوف على مصادرها بغية ااخاذ املناهج واإلسرتاتيجيات التعليمية
الفعالة يف تقليلها .ميتاز البحث احلالي خبصوصية فريدة أنها ما زاوله أحد من الباحثني يف إيران إىل حدّ اآلن فيسري بنا خطوات إىل
تقويم مناهج التدريس يف تقليل أخطاء الرتمجة لدی الطالب اإليرانيني الدارسني يف الثانويات.
5ـ خلفية البحث
هناك العديد من البحوث تتناول قضية حتليل األخطاء اللغوية اليت متّ تأليفها خالل السنوات األخرية يف إيران حيث عاجل الباحثون
ك ّلاً منها من زاوية خاصة مما جيدر باإلشارة إىل «بررسى مشكالت نگارش فارسى دانشآموزان عرب زبان جنوب إيران از طريق
1.Contrastive language science
2 .Cross-cultural
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جتزيه و حتليل خطاهای واژگانی و حنوی نوشتههای آنان»  1قام الباحث احمد فرهادي (7427هـ.ش) بإجنازها يف جامعة شرياز ،ومثة
أيضاً دراسةٌ يف األخطاء التحريرية للتالمذة األكراد يف تعلّمهم الفارسية للباحثني فهيمة معرفت وأمحد أمحديان (7423هـ.ش)،
عنوانها« :بررسى خطاهای زبانى در نوشتار دانشآموزان فارسى آموز كُرد زبان»5؛ ومقالة نرگس گنجی ومريم جالئي (7482

هـ.ش)« :األسباب الكامنة وراء نقص الكفاءة اللغوية لطالب اجلامعات اإليرانية يف كتاباتهم بالعربية»؛ حيث قد عاجل البحث
األخطاء التحريرية لدی الطالب اإليرانيني الناطقني باللغة الفارسية يف كتاباتهم بالعربية.
إن هذه الدراسات والعشرات مثلها تدلّ على أن البحوث املعنيّة بتعليم اللغة العربية ومعاجلة األخطاء اللغوية صارت احطّ اهتمام
الباحثني ،وهي تسرتعيهم املزيد من اإلمعان والتتبّع واالستقصاء تطويراً ملناهج تعليم اللغة السائدة يف إيران وتقليالً من نسبة
األخطاء اللغوية األكثر شيوعاً لدی الطالب.
3ـ أسئلة البحث
يدور البحث احلالي على تساؤالت يعمد الباحثون لإلجابة عنها وهي:
ـ ما هي أمناط أخطاء الرتمجة لدی الطالب يف ما يرتمجون من نصوص الكتاب املدرسي؟
ـ ما هي مصادر تلك األخطاء وأسباب ظهورها عندهم؟
 .4منهج البحث
4ـ1ـ اجملتمع األصلي للدراسة وعيّنة البحث
ميكن تعميم النتائج للدراسة احلاضرة على طالب املرحلة الثالثة الثانوية الثانية الدارسني يف املدارس اإليرانية سنة - 7481

7481هـ.ش8271- 8271/م ،باعتبارهم اجملتمع األصلي للدراسة ،والذي اختري منه أعضاء عيّنة البحث .طبّقت أداة البحث على
أربعني طالباً من اجملتمع األصلي .تكوّنت عيّنة البحث عشوائيا من  32طالباً من طلبة مرحلة الثالثة الثانوية الساكنني يف امالي احافظة
فارس؛ وقد متّ تطبيق املشروع خالل العام الدراسي 7483

 7481-هـ.ش (املوافق لـ 8271- 8271م) واستمرّ عاماً دراسيّاً كامالً.

4ـ5ـ خطوات البحث ومراحله
• قام الباحثون بتدوين اختبارات ثالثة هادفني إىل أجرائها يف أثناء العام الدراسي ونهايته بغية حتديد مواطن أخطاء الرتمجة لدی
الطالب وألجل التأكد من صدق 3االختبار عرضوها على مخسة أساتذة يف اللغة العربية وذلك لإلدالء مبالحظاتهم اليت ّمت التعديل
يف ضوءها حتد حصلت املميّزات القياسية املتَّفَق عليها لألسئلة؛ وقد ّمت استخدام معادلة «كرونباخ ألفا» 4باستخدام الربنامج
 .1بالعربية :دراسة مشاكل التالميذ العرب القاطنني جنوب إيران يف كتاباتهم بالفارسية من خالل حتليل أخطائهم النحوية والداللية.
 .5بالعربية :معاجلة األخطاء اللغوية التحريرية عند الطلبة اإليرانيني الناطقني بالكردية.
3. Validity
4. Cronbach's alpha
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اإلحصائي 1وتطبيقها على  42شخصاً من الطالب (غري اجملموعتني الضابطة والتجريبية) قبل إجناز مشروع البحث من أجل التأكد
من موثوقية وثبات 5أداة الدراسة؛ فدلّت التنائج من خالهلا أن أسئلة االختبار قد حصلت على قيمة «كرونباخ ألفا» تساوي ،% 24

وهي قيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي.
• ثم قام أحد الباحثني بتدريس ترمجة نصوص كتاب العربية املدرسي باملرحلة الثالثة الثانوية للمتعلّمني عينة البحث طوال عام
دراسي كامل.
• وبالتالي أُجرِيت االختبارات الثالثة (يف نهاية الفصل الدراسي األول وأثناء الفصل الثاني ونهاية العام الدراسي) حيث قمنا
باستخراج أخطاء الرتمجة عند الطلبة ثم تصنيفها وحتليلها من أجل الكشف عن املصادر واألسباب اليت نتجت عنها.
5ـ اإلطار النظري للبحث
5ـ1ـ مفهوم اخلطأ
تكاد ظاهرة اخلطأ تشمل كلّ نشاط لغوي مت ّكن الدارس من تزويد نفسه وقدراته مبهارة حتليل األخطاء للوقوف عليها .من املالحظ
فيما يأتي أن هناك الكثري من التعاريف تدور على مفهوم اخلطأ لدی الباحثني:
ريتشاردز« :3إن األخطاء اللغوية تعبّر عن األنظمة اللغوية )اخلاطئة( اليت استخدمها متعلّم اللغة هلدف حمدّد يف فرتة معينة» (،Richards
8273م ،ص )81؛ براون« :4اخلطأ هو ما يصدر عن متعلّم اللغة من احنرافٍ جليّ عن قواعد اللغة اهلدف كما هي عند متحدّثيها األصليني

الكبار» (7883 ،Brownم ،ص )821؛ ارتكاناً ملا سبق ،ميكن تلخيص أهمّ مواصفات اخلطأ اللغوي يف ما يلي )7 :إن اخلطأ هو
خمالفة إنتاج الطالب اللغوي ملا هو مستخدم لدی املتحدّثني األصليني من القواعد اللغويّة )8 .إنه يظهر يف عملية تعلّم اللغة
األجنبية ،وما يظهر من االحنرافات عند املتكلّمني باللغة األم ليس من اخلطأ بل هو غلط )4 .إن األخطاء تعكس الكفاءة اللغوية عند
الدارسني (جالئي7421 ،هـ.ش ،ص  .)47من خالل ما مرّ من التعريفات ،جت ّلى للباحثني أن األخطاء اللغوية غالباً حتدث من جرّاء
اجلهل بقوالب اللغة اهلدف مما يؤدّي إىل إنتاج قوالب لغوية خاطئة.
5ـ2ـ منهج حتليل األخطاء
جيري حتليل األخطاء عادة على مراحل :أوّالً ،مرحلة تعريف األخطاء وحتديدها .ثانياً ،مرحلة وصف األخطاء وتصنيفها .وثالثاً،
مرحلة تفسري األخطاء.
أما املرحلة األوىل ،فيُقصد به حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقاييس االستخدام اللغوي الصحيح.
(طعيمة والناقة 8221 ،م ،ص  .)811فيُحدّد الباحث ما يف أحاديث الطالب أو كتاباتهم من االحنرافات واألخطاء .ومع أن األخطاء
يقع فيها أفراد ،ولكنه ال تُدرَس أخطاء الفرد؛ ألن ما هو جدير بالدراسة والعالج هو ما يصدر عن مجاعات متجانسة ـ من حيث

1. SPSS
2. Reliability
3 .Richards
4 .Brown
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العمر واللغة مثالً ـ أي إن املناهج التنظريية لدراسة األخطاء تهتمّ باألخطاء الشائعة يف هذه اجلماعات (جالئي7421 ،هـ.ش ،ص
 .)31فإذا كانت األخطاء عند جمموعة متجانسة من الدّارسني دلّ ذلك على وجود سبب مشرتك تُعزی إليه األخطاء (طعيمة والناقة،
8221م ،ص .)811

وأما املرحلة الثانية فيقوم الباحث بتبني أوجه االحنراف عن القاعدة ،وتصنيفه للفئة اليت ينتمي إليها حتديد موقع األخطاء من
املباحث اللغوية (املصدر نفسه ،ص « .)811إن وصف األخطاء جيري على كلّ مستويات األداء ،يف الكتابة واألصوات ،والصرف ،والنحو،
والداللة ،وبديهي أنّ وصف اخلطأ يتمّ يف إطار «نظام اللغة» ،مبعنى أن خطأ ما يدلّ على خللٍ ما يف قاعدة من قواعد النظام» (الراجحي7383 ،ق،
ص .)11

واملرحلة الثالثة ،فيُقصد به بيان العوامل اليت أدّت إىل ذلك اخلطأ واملصادر اليت يُعزی إليها .تنقسم األخطاء من جهة إىل)7 :
األخطاء اإلمالئية والصوتية )8 .األخطاء الصرفية )4 .األخطاء النحوية )3 .األخطاء الداللية .ومن جهة أخری فيمكن القول إن
كلّ خطأ لغوي حيدث على حنو من األحناء التالية :أ .حذف عنصر 1ب .إضافة عنصر 5ج.اختيار عنصر غري صحيح 3د .ترتيب
العناصر ترتيباً غري صحيح5337 ،Mohammadzadeh( 4م ،ص .)11

5ـ3ـ مصادر األخطاء
إنّ اخلطأ قد يكون نتيجة نقل اخلربة من اللغة األوىل إىل اللغة الثانية .وهذا النوع من اخلطأ يسمّى بأخطاء ما بني اللغات؛ وقد يكون
اخلطأ ناجتاً عن عجز الدارس عن االستخدام اللغوي الصحيح يف مرحلة معيّنة من تعلّمه هذه اللغة .وهذا النوع من األخطاء يسمّى
األخطاء التطوّرية أو أخطاء داخل اللغة ذاتها (طعيمة والناقة8221 ،م ،ص )811؛ بناءً على هذا ،ميكن حتديد مصادر لألخطاء
اللغوية ومن أهمّها:
5ـ3ـ1ـ التداخل اللغوي

2

فأخطاء التداخل اللغوي ناجتة عن نقل اخلربة من اللغة األم إىل اللغة اهلدف على مستويات لغوية خمتلفة لدی املتعلّم؛ هذه
األخطاء لدی متعلّم اللغة األجنبية تُشبه تلك العبارات أو اجلمالت املعادلة هلا يف لغته األم (براون7414 ،هـ.ش ،ص 887ـ )888

مبعنى أن الظروف احمليطة باملتعلّم جتعله يستخدم بعض العبارات اليت تعوّد عليها يف اللغة األم استخداماً ال ينسجم مع سياق
العبارات يف اللغة اهلدف .على سبيل املثال ،من املالحظ أن ملفردة «التعارف» يف اللغة العربية مدلوالً خيتلف عن نظريتها يف
الفارسية؛ فعندما نقول يف العربية« :تعارف الشخصان» تعين« :تعرّف بعضهما على اآلخر» ،ولكن يف الفارسية إذا قلنا« :دوستم
تعارف ميكند» تعين« :يُجامِل صديقي»؛ إذن ،فمن الواضح أن «التعارف» يف الفارسية تدلّ على «اجملاملة» دون ما يدلّ عليه نفس
املفردة يف العربية .بناءً على ذلك ،انظروا للرتمجة اخلاطئة التالية« •:تعارفنا يف املدرسة»« :در مدرسه به هم تعارف كرديم»؛ إذ

1 . Omission of some Required Element
2. Addition of Unnecessary or Incorrect Element
3. Selection of an Incorrect Element
4. Misordering of Element
5. Interlangual

 20حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف و شتاء 1114هـ .ق1397 /هـ .ش) ـ العدد 19

ل وضوح حيث ترجم الطالب «تعارفنا :تعارف كرديم» متأثراً
يتجلى موضع التداخل اللغوي بني الفارسية والعربية يف الرتمجة بك ّ
مبا يستخدمه الناطق باللغة الفارسية يف لغته األم والرتمجة الصحيحة« :در مدرسه با هم آشنا شديم».
5ـ3ـ2ـ تداخل اللغة اهلدف نفسها

1

ترتبط هذه األخطاء إىل حدوث االحنراف يف عناصر اللغة اهلدف نفسها دون أن تكون ناجتةً عن نقل خربة املتعلّم من لغته األم؛
وهي قد تنجم عن عوامل مثل املبالغة يف التصويب أو تعميم قواعد اللغة اهلدف 5أو اجلهل بقوالب اللغة اهلدف وقيودها 3أحياناً يف
بعض البُنى اللغوية .على سبيل املثال ،فيما يأتي إشارة لبعض أخطاء متعلّمي اللغة اإلجنليزية يف استخدام " "Theعلى أساس نتائج
توصّل إليها ريتشاردز يف حبوث قام بإجنازها من أجل دراسة أخطاء الطالب والكشف عن مصادرها ،منها:
• حذف  ،TheمثالSun is very hot :
• استخدام  Theفيما ال يقتضيه السياق ،مثالThe Shakespear :

• استخدام  Aبدالً من  ،Theمثال1994 ،Brown( A best boy in the class :م ،ص  887ـ  .)888فاملتعلّم يعرف أن هذه
احلروف تُستخدم يف اللغة اإلجنليزية بوصفها لغة أجنبية له ،ولكنه قد يعجز عن االستخدام الصحيح هلا .ومن ثمّ حتدث األخطاء
عنده إمّا ألجل تعميم استخدام احلروف أو اجلهل باالستخدام املنسجم مع سياق العبارات (جالئي 7421 ،هـ.ش ،ص .)31

5ـ3ـ3ـ نسج التعلّم

4

يشري نسجُ التعلّم إلى احلالة االجتماعية السائدة يف قاعة الدرس مبا فيها من نفسيات املعلّم واملتعلمني وكيفية احملتوی الدراسي
للتعليم وغريه .إذ من املمكن أن تؤدّي أساليب التدريس اخلاطئة اليت ااخذها املعلّم يف تفهيم املعلومات أو وجود األخطاء يف عبارات
الكتب املدرسية مبا فيه من التعابري اللغوية اخلاطئة أن تؤدّي كلّها إىل وقوع املتعلّمني يف األخطاء (1994 ،Brownم ،ص)871؛
بعبارة أخری ،إن الطالب يقع يف اخلطأ نتيجة استخدامه توضيحاً غري صائب قدّمه املعلّم أو كلمة وعبارة خاطئة يف الكتاب (املصدر
نفسه.)31 :

6ـ تقرير معطيات البحث
هناك مناهج عديدة لتبويب األخطاء اللغوية وتصنيفها وفقاً لطبيعتها وأنواعها .وقد أشرنا إىل هذه التصنيفات ضمن بيان اإلطار
النظري للدراسة؛ وبعبارة أوضح «ال تستلزم األخطاء دائماً أن يكون قد متّ حتديدها قبل أن يقوم الباحثُ باستخراج املادّة اللغوية املدروسة
دون إمعان النظر فيها فاحصاً ،ولكن طبيعة األخطاء ونوعيتها هي اليت حتدّد كيفية تصنيفها إىل أقسام وفئات متنوعة أحياناً»،Keshavarz( .
8277م ،ص .)82

أما بالنسبة ألخطاء الرتمجة لدی الطالب يف البحث احلالي ،فقد قام الباحثون بتصنيف األخطاء اليت وقع فيه جمتمع الدراسة أثناء
التدريس ومن خالل االختبارات اليت أجريت على املتعلمني أيضاً طوال عام دراسي كامل؛ يرتكز هذا التصنيف وفقاً لطبيعة
األخطاء على نظريات بعض اللغويني مثل كوردر (7814م) ومك كيتينغ (7827م) ،ودوالي وبورت وكراشن (7827م) .تنقسم
1. Intralangual
2. Overgeneralization
3. Ignorance of rule Restrictions
4. Context of Learning
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األخطاء اللغوية على أساس التصنيف احلالي إىل أربعة أقسام ،وهي على التوالي :أ .حذف عنصر؛ ب .إضافة عنصر؛ ج .اختيار
عنصر غري صحيح؛ د .ترتيب العناصر ترتيباً غري صحيح.
6ـ1ـ حذف عنصر
هذا النوع من األخطاء يف الرتمجة يتمثّل يف إهمال املرتجم بعضَ العناصر من اللغة املصدر عند نقلها إىل اللغة اهلدف أو على
العكس ،حبيث أن النص املرتجم إليه ينقصه عنصر أو عناصر توجد يف النص املرتجم منه .ومن أمثلة األخطاء اليت طرأت لدی
املتعلّمني عينة البحث يف الدراسة احلالية ميكن اإلشارة إىل ما يأتي:
س يف حياتهم عن مناذجَ مثالية»
• «لِيبحثِ النّا ُ
الرتمجة اخلاطئة :مردم در زندگیشان در جستجوی الگوهای منونه هستند .العنصر احملذوف :حرف الالم اجلازمة .فمن املالحظ أنه
قد أُهمِل حرف «الالم اجلازمة» اليت دخلت على الفعل املضارع «يبحث» ،وهي تفيد معنى األمر وااللتزام ،فصارت احذوفة من
العبارة الفارسية مما جتعل الرتمجة خاطئة وناقصة ،ألن العبارة الفارسية تفتقد إىل معنى األمر وااللتزام عند غيابها .والرتمجة املفضّلة
عليها« :مردم در زندگیشان بايد در جستجوی الگوهای منونه باشند».
• «يُجاهد املقاتلون يف سبيلِ احل ِق جهاداً»

الرتمجة اخلاطئة :رزمندگان در راه حق جهاد ميكنند .العنصر احملذوف :املفعول املطلق للتأكيد «جهاداً» .ما يؤخد على هذه الرتمجة
أن املتعلّم مل ينقل املصدر «جهاداً» باعتباره املفعول املطلق للتأكيد على وقوع الفعل «يُجاهد»؛ إذ هو اسم منصوب ونكرة من جنس
الفعل يؤ ّكد على أن الفعل واقع دون شك وال ريب .فال جند للتأكيد املذكور يف النص املصدر موضعاً يف النص املنقول إىل الفارسية
فتحيد الرتمجة عن احجة الصواب الفتقادها إىل حالة التأكيد على وقوع الفعل اليت متثّلت يف العبارة العربية .والرتمجة املفضّلة:
«بىترديد رزمندگان در راه حق جهاد ميكنند».
• «كيف كان يأمرني بال ِكذبِ؟»

الرتمجة اخلاطئة :چگونه مرا به دروغ گفتن امر ميكند؟ .العنصر احملذوف :الفعل الناقص «كان» .يبدو أن املتعلّم قد استغنى بنقل
مفهوم العبارة غري مبالٍ بالعالقات املاثلة بني العناصر املوجودة فيها؛ إذ عند اقرتان الفعل املضارع بالفعل الناقص «كان» جيب أن
يتضمن املضارع معنى املاضي االستمراري ،ولكنه تُرجم على حنو املضارع وكأنه قد حُذِف الفعل الناقص «كان» من العبارة العربية
ومل يُذكر يف اجلملة .فالرتمجة الصحيحة ما يلي«:چگونه مرا به دروغ گفتن امر ميكرد؟».
• «كان املسلمون قد ذهبوا الستقبال النيب »

الرتمجة اخلاطئة :مسلمانان به استقبال پيامبر  رفتهاند .العنصر احملذوف :الفعل الناقص «كان» .إذا اقرتن الفعل املاضي بـ«قد»
فهو يتضمّن معنى زمن احلال الكامل «قد ذهبوا :رفتهاند» إال إذا كان مسبوقاً بالفعل الناقص «كان»؛ فإن سبقه «كان» جيب أن
تُرتجم العبارة على حنو املاضي البعيد «كانوا قد ذهبوا :رفته بودند» .فاملالحَظ يف الرتمجة أعاله أن املتعلّم أهمل الفعل الناقص يف
بداية النص املرتجم منه مر ّكزاً على اقرتان الفعل «ذهبوا» بـ«قد» فصار الفعل الناقص «كان» احذوفاً دون تأثري يف العبارة الفارسية.
والرتمجة املفضّلة كما يأتي« :مسلمانان به استقبال پيامبر  رفته بودند».
ب أن يصف هلم الدواءَ»
• «طلبوا من طبي ٍ
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الرتمجة اخلاطئة :از پزشک خواستند كه برايشان دارو جتويز كند .العنصر احملذوف :تنوين النصب الذي يدلّ على تنكري االسم
«طبيبٍ» .ك ثرياً ما يشاهد الباحث يف اللغة العربية أن عالمة التنوين يف أواخر املفردات قد تدلّ على أنها من ّكرة غري معروف بها؛
فيجب على املرتجم ـ ومبالحظة سياق النص املصدر ـ أن ينقل املفردات املن ّكرة على هيئتها النكرة .على هذا األساس ،فنالحظ أن
ختِم به املفردة «طبيبٍ» أسفر عن وقوعه يف الرتمجة اخلاطئة؛ والرتمجة املفضّلة للعبارة« :از پزشکی
إهمال املتعلم التنوينَ الذي ُ

(يک پزشک) خواستند كه برايشان دارو جتويز كند».
6ـ5ـ إضافة عنصر
هذا اخلطأ حيدث عند االستخدام الزائد لبعض العناصر يف اجلملة حيث شاهد الباحثون أنه قد أُقحِمت يف العبارة املنقولة كلماتٌ
ومفردات خمتلَقة ال احل هلا يف النص املصدر مما ميسّ بالرتمجة الصحيحة له .ومن أمثلة ذلك نذكر ما يلي:
• «كَلَّمَ اهللُ موسى

تكليماً»

الرتمجة اخلاطئة :قطعا خداوند با موسى

سخن گفت سخن گفتنی .العنصر املضاف إىل العبارة املنقولة :املصدر«سخن

گفتنی» .فنشاهد يف العبارة العربية أن «تكليماً» مفعول مطلق للتأكيد على وقوع الفعل ،إذ هو مصدر منصوب على هيئة اسم نكرة
ومن جنس الفعل املسبوق له «كلّم» .فاملتوقع من املتعلّم ـ حسبَ ما تعلّمه يف قاعة الدراسة ـ أن يرتجم العبارة واقفاً على أن استخدام
املصدر املتمثل يف احلّ املفعول املطلق يف اللغة العربية تأكيدٌ على وقوع الفعل دون احلاجة إىل ترمجة املصدر نفسه .بناءً على ذلك،
فإن ترمجة املصدر ونقلها من العربية إىل الفارسية مبثابة عنصر خملّ وزائد عن القياس اللغوي .1والرتمجة األرجح للعبارة« :قطعا
خداوند با موسى

سخن گفت».

• «اللّهم أنطِقْين بالـهُدی»
الرتمجة اخلاطئة :خدايا با هدايتت مرا به سخن درآور .العنصر املضاف إىل العبارة املنقولة :الضمري املتصل باالسم «ـَـ ت»؛
حيث من املالحظ يف العبارة الفارسية ضمريٌ اتصل باالسم «ـَـ ت» ،غري أن ال موضع له يف العبارة العربية مما جتعل الرتمجة غري
مقبولة .فالرتمجة الصحيحة« :خدايا با هدايت مرا به سخن درآور» .كما نالحظ يف املثال التالي أيضاً أن االستخدام الزائد للضمري
يؤدّي إىل ترمجة غري صحيحة:
• «مل يُجلِس األبُ الول َد عنده»
الرتمجة اخلاطئة :پدر پسرش را نزد خود ننشاند .العنصر املضاف إىل العبارة املنقولة :الضمري املتصل باالسم «ـَـ ش»؛ والرتمجة
الصحيحة« :پدر پسر را نزد خود ننشاند».

1. Linguistic Analogy
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6ـ3ـ اختيار عنصر غري صحيح
يربز هذا اخلطأ عند استخدام املرتجم عنصراً أو عناصر خاطئة ال تنسجم مع سياق النص املصدر دون إفادة املضمون على حنو
صحيح وحيدث ذلك عندما يُستبدل العنصر الصحيح بعنصر غري صائب .كما نالحظ يف كلّ من األمثلة التالية أن اختيار عنصر جعل
النص املنقول إىل الفارسية يشوب باخلطأ:
• «إنّ اهللَ ال يُحبّ مجي َع املُرتَفني»
الرتمجة اخلاطئة :همانا خداوند همه اسرافکنندگان را دوست ندارد .العنصر اخلاطئ« :اسرافکنندگان» .فـ«الرتف» مبعنى
«السعة» و«التنعّم» و«الرفاهية» (عمر8222 ،م ،ص  ،)882دون أن يفيد معنى «اإلسراف» .وقد أخطأ املتعلّم يف اختيار املفردة
«اسرافکنندگان» على أنها املفردة املعادلة لـ«املرتَفني» .والرتمجة الصحيحة للعبارة هي «همانا خداوند همه ثرومتندان را دوست
ندارد».
ل طالبٍ يعلم هذا املوضوعَ»
• «ك ّ
الرتمجة اخلاطئة :همه دانشآموزان اين موضوع را مىدانند .العنصر اخلاطئ« :همه دانشآموزان» .فحسب قواعد الرتمجة اليت
ل» إىل اسم مجع فتُرتجَم على هيئتها
ذُكرت يف الكتاب املدرسي واليت تلقّاها املتعلّم داخل قاعة الدرس إذا أضيفت مفردة «ك ّ
اجملموعة من العربية إىل الفارسية «كل الطالب :همه دانشآموزان» ،ولكنها إن كانت مضافة إىل اسم مفرد فال تفيد معنى اجلمع يف
الفارسية والرتمجة الصحيحة« :هر دانشآموزی اين موضوع را مىداند».
• «اغتنِموا الفرصةَ للتعليمِ»
الرتمجة اخلاطئة :فرصت را برای يادگيری غنيمت بشماريد .العنصر اخلاطئ« :يادگيری» .خيتلف مدلول مفردة «التعليم» عن
مفردة «التعلّم» يف العربية؛ فاألوىل إرسال املعلومة وتفهيمها إىل املتلقي ،ولكن الثانية تعين اكتساب املعلومة وإتقانها .فنالحظ أن
املتعلّم مل يقدر على التمييز بينهما حيث اختار العنصر اخلاطئ «يادگيری» واستبدله مبا يصحّ استخدامه عند الرتمجة الصحيحة وفقاً
ملا يلي« :فرصت را برای آموزش (ياد دادن) غنيمت بشماريد».
6ـ4ـ ترتيب العناصر ترتيباً غري صحيح
وهو أن يشتمل النص املصدر على عناصر ذُكرت كلّها يف النص املستهدف ،ولكنها على ترتيب غري منتظم وغري صحيح.
• «ماذا نفعلُ بهؤالءِ الشبابِ؟»
الرتمجة اخلاطئة « اين جوانان با ما چه كار ميكنند؟».
ل من عناصر النص املصدر .حيث قد حاول املتعلّم أن يرتجم كلّاً من
فيجد املتأمل يف العبارة الفارسية املنقولة أنها تنطوي على ك ّ
العناصر يف العبارة العربية ،إذ نالحظ عند املقارنة بني العبارتني:
عناصر النص املصدر  مـاذا

نفعـل بـ

النص اخلاطئ املنقول  چه کار

ميكنند با ما

هؤالء

الشباب

اين

جوانان
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حصلت الرتمجة اخلاطئة لغياب العالقة النحوية الصحيحة بني العناصر املنقولة حيث تدلّ على أن املتعلّم مل يستطع أن يكشف
موضع الفاعل يف النص املصدر وهو ضمري «حنن» املسترت يف «نفعل» عاجزاً عن تطبيق معنى الفاعلية له عند الرتمجة «ماذا نفعل:
چکار کنيم؟» .فمن املالحظ أن املتعلّم وبالرغم من علمه بالضمري املتكلم مع الغري يف الفعل «نفعل» مل يضعه يف املوضع املناسب
املنسجم مع سياق الرتمجة ضمن عناصر العبارة املنقولة فصار ترتيب العناصر على غري نسق وال ترتيب صحيح والرتمجة املفضّلة:
«با اين جوانان چه کار کنيم؟».
• «هلذه اخلطّةِ فوائدُ كثريةٌ»
الرتمجة اخلاطئة « اين نقشه بسيار سودمند است».
ل منها موضعاً (أو شبه موضع) يف النص املصدر حيث نالحظ:
تفتقد هذه الرتمجة للعبارة أيضاً إىل تناسق العناصر رغم أن لك ّ
عناصر النص املصدر  هلذه

اخلطّة

فـــــوائد

كثرية

النص اخلاطئ املنقول  اين

نقشه

سودمند است

بسيار

فإن ما جعل الرتمجة غري مقبولة هو يف احلقيقة عدم تدقيق املتعلّم يف تعديل ترتيب العناصر على حنو صحيح يُفيد مضمون
النص؛ وإن ترتّبت العناصر حلصلت الرتمجة الصائبة على حنو ما يلي« :اين نقشه فايدههای بسيار دارد».
بناءً على ما سبق ،توزّعت أخطاء الرتمجة اليت درسها الباحثون لدی الطالب أثناء التدريس ومن خالل االختبارات على أربعة
أنواع متمايزة حيث يبدو أن نسبة األخطاء املتمثلة يف «حذف عنصر» تبلغ إىل حنو  %55واألخطاء املتمثلة يف «إضافة عنصر» إىل حنو
%13؛ واألخطاء املتمثلة يف «ترتيب األخطاء ترتيباً غري صحيح» إىل %2؛ أما تلك األخطاء اليت متثلت يف «اختيار عنصر غري
صحيح» فهي تشغل حيّزاً كبرياً بالنسبة لغريها من جمموع األخطاء ،إذ وصلت نسبتها إىل  %63مما يدل على أنها كانت أكثر أمناط
األخطاء شيوعاً لدی املتعلّمني عينة البحث.
7ـ حتديد مصادر األخطاء
صنّفت األخطاء اللغوية يف البحث احلالي إىل أربعة أمناط متثّلت يف «حذف عنصر» و«إضافة عنصر» و«اختيار عنصر غري
لقد ُ
صحيح» و«ترتيب العناصر ترتيباً غري صحيح»؛ وحسب نتائج التقرير اإلحصائي عنها كانت األخطاء املتمثلة يف «اختيار عنصر غري
صحيح» هي أكثر أمناط األخطاء شيوعاً لدی طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة من خالل االختبارت اجلارية عليهم وما ارتكبوه
أثناء تدريس املعلّم من خالل الكلمات اليت عبّروا عنها عند التفاوض مع بعضهم .أما بعد حتديد األخطاء وتصنيفها ضمن فئات
وأنواع خمتلفة فيأتي دور املصادر اليت تعزی إليها؛ وتكون هذه العملية صعبة أحياناً ،حيث من املمكن أن يستعصي الكشف من
مجيع تلك املصادر على الباحث .هذا ومن جانب آخر إنه قد ينتج بعض األخطاء عن مصدرين أو مصادر متعددة دون يُعزی دائماً
إىل مصدر واحد خاص بعينه .فقد متّ تقسيم أخطاء الرتمجة لدی الطلبة يف الدراسة الراهنة على أساس نظرية كوردر (1172م) إىل
ثالثة مصادر رئيسة:
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7ـ1ـ املصدر األول :التداخل اللغوي
إن األخطاء الناجتة عن التداخل اللغوي تشمل كلّ خطأ تَسبَّب عن تداخل اللغة األم يف اللغة اهلدف (5311 ،Keshavarzم ،ص

 .)153ومن هذا املنطلق ،تطرق الباحثون إىل مناذج من األخطاء يف تراجم املتعلمني ،حيث ظهرت بها مالمح من أثر اللغة الفارسية
باعتبارها عندهم اللغة األم كاشفاً عن سبب وقوعهم فيها .ومن هذه األمثلة نشري إىل ما سيأتي:
• «يبحث الناسُ يف حياتهم عن مناذج مثالية»
الرتمجة اخلاطئة :مردم در زندگیشان درباره الگوهای منونه با هم حبث ميكنند.
فموضع التداخل اللغوي :يبحث (يف اللغة اهلدف )  حبث ميكنند (يف اللغة األم).
فيالحظ املتأمل أن األمر قد التبس على املتعلّم من أجل التداخل اللغوي املاثل بني «يبحث» يف العربية و«حبث ميكنند» يف
حثَ» عند اقرتانه بـ«عن» معنى «الطلب والتفتيش
الفارسية لتشابه بعضهما لآلخر من حيث مادة الفعل «ب ح ث» .فيتضمّن الفعل «بَ َ
والسؤال واالستقصاء عن شيء» (عمر5331 ،م ،ص  ،)161وهو خيتلف مبدئياً عن مفردة «حبث و گفتگو :التفاوض واحلوار»
الفارسية؛ فإن ما يصحّ لرتمجة هذه العبارة هو « :مردم در زندگیشان به دنبال الگوهای منونه هستند».
• «إنّ اإلنسان الغين ال يُحاكي األشخاص اآلخَرين»
الرتمجة اخلاطئة :انسان بىنياز حكايت زندگی ديگران را بازگو منيكند.
موضع التداخل اللغوي :ال حياكي (يف اللغة اهلدف )  حكايت را بازگو نمیکند (يف اللغة األم).
فقد أخطأ املتعلّم على ما يبدو يف نقل الفعل «ال حياكي» ظنّاً منه أن العبارة الفارسية «حكايت را بازگو نمیکند» تُعادل الفعل
املذكور للتشابه املتمثل بينهما .ومن جهة أخری فمن املمكن أيضاً أنه قد يكون الفعالن «ال حياكي» و«ال يَحكي» يتشابهان عليه إال
أن الرتمجة التالية هي اليت تصح« :انسان بىنياز از ديگران تقليد منيكند».
أضف إىل ما سبق ،وجد الباحثون من خالل التأمل يف أجوبة الطالب لالختبارات املكتوبة واألسئلة الشفهية خالل التدريس أنه
كثرياً ما يقع املتعلّم يف األخطاء الناجتة عن تداخل الفارسية والعربية عند إجابتهم عن أسئلة التعريب (نقل العبارة من الفارسية إىل
العربية) كما جاء يف األمثلة التالية:
• «يك كشور

در همه زمينههای فكری آماده است»

التعريب اخلاطئ للعبارة املشار إليها :األراضي الفكرية.
موضع التداخل اللغوي :زمينه (يف اللغة األم )  األرض (يف اللغة اهلدف).
إذ يبدو أن املتعلّم مل يتمكن من الكشف عن معادل عربي صحيح لعبارة «زمينههای فكری» الفارسية حيث اختار «األراضي
الفكرية» وصار التعريب خاطئاً ال يفي مبضمون النص؛ فيمكن أن يُعزی هذا اخلطأ إىل التداخل بني مفردتي «زمني :األرض»
الفارسية و«اجملال :زمينه» العربية واملعادل الصحيح لعبارة «زمينههای فكری» هو «اجملاالت الفكرية».
• «بشر در قرن اخري به جتهيزات جديدی دست يافته است»
التعريب اخلاطئ للعبارة املشار إليها :إمكانات.
موضع التداخل اللغوي :امكانات (يف اللغة األم )  اإلمكانات (يف اللغة اهلدف)
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توجد مفردة «اإلمكانات» يف كلّ من اللغة الفارسية واللغة العربية ،ولكنه خيتلف مدلوهلا من الفارسية إىل العربية؛ أما
«امكانات جديد» يف الفارسية فهي الوسائط واألدوات املستحدثة اليت يستخدمها البشر تسهيالً ألمورهم ،ولكن مفردة «اإلمكانات»
نفسها يف العربية ال تعين «جتهيزات» ،ألنها ال تدلّ على ما تدلّ عليه يف اللغة الفارسية .واملعادل العربي الصحيح لـ«جتهيزات جديد»
هو «املُعَدّات احلديثة» كما ذُكِر يف طيّات نصوص الكتاب املدرسي باملرحلة الثالثة الثانوية.
7ـ5ـ املصدر الثاني :تداخل اللغة اهلدف نفسها
حيدث تداخل اللغة اهلدف نفسها عندما يبالغ املتعلم يف تصويب أو تعميم قواعد اللغة اهلدف (5311 ،Keshavarzم ،ص ،)120

ل املواضيع اليت تُشابهها يف السياق
حبيث إذا تعلّم قاعدةً من قواعد اللغة اهلدف يسعى يف تعميم تلك القاعدة وتطبيقها على ك ّ
اللغوي ما يؤدي إىل ظهور األخطاء عنده .هناك العديد من األخطاء الناجتة عن تداخل اللغة العربية ـ باعتبارها اللغة اهلدف ـ نفسها
يف ما ترجَمَه الطالب نذكر منها ما يلي:
• «كَثُرت الضوضاء يف القاعة فجأة»
الرتمجة اخلاطئة :ناگهان نور (و روشنايى) در سالن زياد شد.
موضع تداخل العناصر يف اللغة اهلدف :الضوضاء  الضوء
ومن احملتمل أن يعزی اخلطأ يف الرتمجة هذه إىل تداخل املفردتني «الضوضاء» (سر و صدا) و«الضوء» (نور و روشنايى) لدی
املتعلّم ،إذ قام بتطبيق الثانية على األوىل ويوجد كالهما يف اللغة العربية .فالرتمجة الصحيحة للعبارة« :ناگهان سر و صدا در سالن
زياد شد».
• «املسافرون يف املطار كلّهم»
الرتمجة اخلاطئة :همه مسافران در باران هستند (به سر مىبرند).
موضع تداخل العناصر يف اللغة اهلدف :املطار  املطر.
يبدو أنه قد التبست مفردتا «املطار» (فرودگاه) و«املطر» (باران) ما جعل املتعلم يُخطئ يف نقل مضمون العبارة إىل الفارسية
والرتمجة الصحيحة للعبارة هي« :همه مسافران در فرودگاه هستند».
• «البارودي مصريّ املولَد ،قد تذوّق مُرّ احلياة»
الرتمجة اخلاطئة :بارودی متولد مصر است ،او حركت زندگی را چشيده است (جتربه كرده است).
موضع تداخل العناصر يف اللغة اهلدف :مُرّ احلياة  مرور احلياة
حيث تتشابه «املُ ّر» و«املرور» يف حروفهما مع أن كلّا منهما ينسجم مع مفردة «احلياة» عند اإلضافة إليها من حيث املضمون؛
وحسب ما يبدو نالحظ أن املتعلّم وقع يف اخلطأ إثر تداخل املفردتني بعضهما يف اللغة العربية والرتمجة التالية هي تصحّ« :بارودی
متولد مصر است ،او تلخى زندگی را چشيده است».
• «هذا الوَلَد أمّيٌّ ويعيش هناك»
الرتمجة اخلاطئة :اين پسر عاشق مادر است و در آن جا زندگی ميكند.
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موضع تداخل العناصر يف اللغة اهلدف :أمّي  أمّ.
فمفردة «األم» من أوّلية املعلومات اليت ترتسخ يف ذاكرة املتعلّم الناطق بالفارسية من بداية مشوار تعلّمه يف قاعة الدراسة منذ
سنوات مب ّكرة .وميكن القول إنّه ليس من املستبعد لو تداخل هذه املفردة يف مفردة «األمي :غري املثقّف» من أجل تشابه بعضهما
األخرَ .فالرتمجة الصحيحة « :اين پسر بىسواد است و در آن جا زندگی ميكند».
• «ونَجِدُ يف أعماقها ظلمة كاملة»
الرتمجة اخلاطئة :و در اعماقش ظلم و ستم فراگيری مىيابيم.
موضع تداخل العناصر يف اللغة اهلدف :ظلمة  ظلم.
على غرار األمثلة اليت سبق ذكرها يبدو أن مالمح التداخل بني املفردتني «الظلمة» و«الظلم» تتجلى يف هذه الرتمجة أيضاً
والرتمجة الصحيحة ما يأتي« :و در اعماق آن،يك تاريكى مطلق مىبينيم (مىيابيم)».
7ـ3ـ املصدر الثالث :نسج التعلّم
يشمل مصدر األخطاء املعروف بـ«نسج التعلّم» تلك األخطاء الناجتة عن االستخدام الناقص لإلجراءات واالسرتاتيجيات من قبل
املعلّم يف قاعة الدراسة (املصدر نفسه ،ص  ،)120أو ما تنتج عن معلومات تعليمية خاطئة ذُكرت يف الكتاب التعليمي أو قدّمها املعلّم
ل مادة تعليمية تعقيداتها
للطالب مما يؤدي إىل أن ال يُلمّ املتلقّي بالدروس ويعجز عن تعلّمها وتطبيقها على حنو صائب .فلك ّ
وغوامضها؛ وإن مل ينتبه املعلّم إىل دقائق املادة التعليمية اليت يتوخّى تدريسها فقد يسفر األمر عن وقوع املتعلّمني يف أخطاء تنمّ عن
إهماله يف كيفية إرسال املعلومات وتفهيمها .أما بالنسبة ألخطاء الرتمجة الناجتة عن «نسج التعلّم» لدی الطلّاب فقد الحظ الباحثون
ضمن تطبيق مشروع الدراسة أنه يبدو أن من أهمّ ما قد يؤخذ على عملية تعليم العربية باملدارس الثانوية هو أن يكون املعلّم غري
متعمّق يف تقويم تراجم صدرت عن الطالب إما من خالل كلمات جرت على لسانه يف قاعة الدراسة أو من خالل ما كتبها ضمن
األجوبة يف ورقة االمتحان .فإن كان املعلّم مقتنعاً باملضمون الكلّي دون اإلمعان يف تفاصيل النص املنقول فلربّما يدرج الطالب يف
نسج التعلّم على نقل مضامني العبارات غري مكرتثني بظرائفها حيث قد يسفر عن وقوعهم يف األخطاء الناجتة عن عدم دقة املالحظة
الذي ينبعث عن نسج التعلم اخلاطئ.
7ـ3ـ1ـ احتوی الكتاب املدرسي
يشمل كتاب العربية املدرسي باملرحلة الثانوية وحداتٍ يشغل تعليمُ القواعد الصرفية والنحوية احليّز األكرب منها .حيث جيد من
ل وحدة من وحداته .واملستغرب أن ما خيتص مبباحث الرتمجة
تصفّح يف الكتاب أن املؤلف قد خصّص حوالي  15إىل  14صفحة ،لك ّ
ال تتجاوز ثالث صفحات من كل وحدة ،وهي عبارة عن نصوص الدرس ـ إذا اعتربنا هذا القسم خيصّ بالرتمجة ـ اليت تشمل
صفحة أو صفحتني ،باإلضافة إىل قسم آخر حتت عنوان «کارگاه ترمجه :ورشة الرتمجة» ضمن صفحة واحدة فحسب .فقد
خُصّصت جمرّد ثالث صفحات للرتمجة مما تُعترب يف حدّ ذاتها قليلةً جدّاً بالقياس إىل عشر صفحات ـ أو أكثر ـ أخری خمصّصة لتعليم
القواعد الصرفية والنحوية ومتارينها؛ حبيث يضطرّ املعلّم أن يولي اهتماماً لتدريس القواعد وتفهيمها أكثر مما يوليه لتدريس ظرائف
الرتمجة للطالب .هذا ،ومن جانب آخر الحظ الباحثون أن معظم القواعد الصرفية والنحوية يف الكتاب لقد متّ تدوينها على حنو
مستقلّ غري مرتبط بالرتمجة؛ فمن الطبيعي أن يضطرّ الطالب إىل الرتكيز على تعلّم القواعد تركيزاً مفرطاً يدفعه عن االهتمام بفن
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الرتمجة كما ينبغي له مما يؤدي إىل ظهور هفوات وأخطاء عنده تنمّ عن عدم تزوّده مبهارة الرتمجة أو عجزه عن تطبيق الرتمجة
الصائبة يف ضوء استخدام القواعد الصرفية والنحوية كما سبق احلديث يف ذكر بعض األمثلة من كيفية ترمجة األفعال املشابهة وأمساء
النكرة واملعرفة وغري ذلك.
7ـ3ـ5ـ ااخاذ رؤية تسطيحية يف تقويم تراجم الطالب
يبدو أيضاً أن من أهمّ ما يؤخذ على عملية تعليم العربية باملدارس الثانوية هو أن يكون املعلّم غري متعمّق يف تقويم تراجم صدرت
عن الطالب إما من خالل كلمات جرت على لسانه يف قاعة الدراسة أو من خالل ما كتبها ضمن األجوبة يف ورقة االمتحان .فإن كان
املعلّم مقتنعاً باملضمون الكلّي دون اإلمعان يف تفاصيل النص املنقول فلربّما يدرج الطالب يف نسج التعلّم على نقل مضامني العبارات
غري مكرتثني بظرائفها حيث قد يسفر عن وقوعهم يف األخطاء الناجتة عن عدم دقة املالحظة.
7ـ3ـ3ـ اجتاه التعلم الببغاوي يف ترمجة النصوص
حبيث إن مل ينظر الطالب إىل عملية الرتمجة على أنها فنّ ومهارة قيّمة يف حدّ ذاتها بل ينظر إليها وكأنّها جمرد وسيلة مت ّكنه من
العثور على درجات عالية يف االمتحان .فليس من املتوقع منه أن يعتين بكيفية عملية الرتمجة نفسها ألن جلّ همّه أن يتحفّظ العبارات
املنقولة من نصوص الكتاب ثم يُعيدها على ورقة االمتحان .يتجلى مالمح هذا االجتاه من التعلّم ـ املعروف بـ«االجتاه الببغاوي» ـ من
خالل الرتكيز املفرط على استيعاب املعلومات دون فهمها وإمعان النظر فيها ،مما يبدو أنه يؤدي إىل تهميش فنّ الرتمجة يف نهاية
املطاف.
7ـ3ـ4ـ قلّة اهتمام املعلّم باحملادثة باللغة العربية
قد تعترب احملادثة باللغة األجنبية ـ أيّ لغة كانت ـ خطوة بدائية يقوم بها مدرّس اللغة هادفاً منها إىل أن جيعل تلك اللغة مأنوسةً عند
متعلّميها املبتدئني يف الوهلة األول .ومردّ ذلك فيما نری أنّ «االستماع» أوّل مرحلة لتعلّم كلّ لغة أجنبية والتعرّف على ميزاتها؛ أما
بالنسبة لتعليم اللغة العربية باملدارس الثانوية يف إيران فليس التكلّم بالعربية يف صلب مهام املعلّم وفقاً ملا أقرّته جلنة تأليف الكتاب؛
فاملعلّم مطاَلبٌ بتدريس القواعد وترمجة النصوص لكلّ درس .فال يتمّ تطبيق احملادثة بالعربية ـ بوصفها لغة أجنبية لدی الطالب
اإليرانيني الناطقني بالفارسية ـ يف قاعات الدراسة باملدارس؛ اللّهم إال أن نستثين فئة قليلة من املعلّمني الذين خيصّصون زمناً قصرياً
جداً للتكلم واحملاضرة بلغة عربية سهلة من خالل كلمات وجيزة يفهمها أغلبية الطلّاب؛ وما جيلب التأمل ـ إن صحّ التعبري ـ أن عملية
تعلّم العربية يف مقررات التدريس تكاد اخلو من مهارة «االستماع»؛ فإذا اعتربنا االستماع إىل اللغة العربية يف حدّ ذاتها نوعاً من
التدقيق والرتكيز يف بنية النص اهلدف ،حبيث حياول الطالب أن يفهم ما يقول املعلّم ـ وإن مل يستطع فعلياً يف اجللسات األوىل ـ متدرّباً
على ذلك .فيبدو أنه من الواضح أن الطالب مل يعد يبقى بعيد العهد بالعربية بعد مضيّ عدة جلسات من العام الدراسي .بناءً على
ذلك ،قد يؤدّي االهتمام األكثر بالتكلّم بالعربية من جانب املعلّم إىل زيادة اهتمام الطالب بالعبارات اليت جتري على لسانه بالعربية
مما يسفر عن تعرّفهم على أساليب اللغة العربية تدرجيياً .ويبدو أنه يرتك آثارها اإلجيابية على تنمية مهارة الرتمجة للطالب والتقليل من
أخطاء الرتمجة لديهم.
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اخلامتة
لقد تبيّن من خالل البحث الراهن أن أخطاء الرتمجة لدی املتعلمني ظهرت إما عند حذف عنصر ضروريّ من النص أو إضافة عنصر
ال موجب له أو اختيار عنصر غري صحيح أو ترتيب العناصر ترتيباً غري صحيح .وقد كانت األخطاء املتمثلة يف اختيار عنصر غري
صحيح هي أكثر األخطاء شيوعاً لدی املتعلمني اإليرانيني الناطقني باللغة الفارسية على حسب نتائج التحليل اإلحصائي .قد تُعزی
هذه األخطاء إىل مصادر ذكرناها عند حتليلها ،وهي التداخل اللغوي بني العربية والفارسية .وتداخل اللغة العربية نفسَها باعتبارها
اللغة اهلدف ونسج التعلم والظروف التعليمية غري املؤاتية حيث من احملتمل أن اخلطأ قد ينتج عن كيفية احتوی الكتاب املدرسي
وااخاذ املعلّم رؤية تسطيحية يف تقويم تراجم الطالب عند توقيع أوراق االمتحان أو تقويم أجوبتهم الشفهية وقلة اهتمام املعلّم
باحملادثة والتكلم بالعربية يف قاعة الدراسة وشيوع اجتاه التعلم الببغاوي يف ترمجة النصوص عند الطلبة الدارسني باملدارس الثانوية.
اعتماداً على ما توصلت إليها الدراسة الراهنة للباحثني طيلة مجع وتبويب أخطاء عيّنة البحث باإلضافة ملا جرّبوه منذ عدّة
سنوات مضت ،نری أن عملية التدريس الناجحة حتتاج إىل توفري أرضية مناسبة هلا .وبالنسبة لتوفري هذه األرضية لتدريس العربية
باملدارس الثانوية وخاصةً فيما يتعلّق برتمجة النصوص ،قام الباحثون بتقديم جمموعة من املقرتحات اليت حصلت هلم من خالل ما
جرّبوه عند تطبيق مشروع البحث .هذه املقرتحات والتوصيات موجّهة إىل مدرّسي اللغة العربية باملدارس الذين يضطلعون مبسؤولية
التعليم يف قاعات الدراسة وجلنة تأليف الكتب العربية املدرسية التابعة لوزارة لرتبية والتعليم يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ثمّ إىل
طلّابنا األعزاء الدارسني باملرحلة الثانوية.
أما بالنسبة للمدرّس ـ الذي ميثل الدور الرئيس يف التعليم ـ فنقرتح ما يلي:
• ينبغي للمدرّس أن ال جيعل الرتمجة الصحيحة للعبارات يف متناول أيدي املتعلمني يف بداية األمر ،دون أن تتوفّر هلم الفرصة
للتفكري واإلمعان يف الرتمجة؛ فمن األفضل أن يعوّد املد ّرسُ الطالبَ على التفكري وال يرسل األجوبة إىل الطالب مباشراً احرتازاً من
أن يلقّنهم احللول واألجوبة ،وأن ال يقتنع باألجوبة السطحية اليت تصدر عنهم بسهولة طالباً منهم أن يضمّنوا أجوبتهم بأدلّة مُقنعة.
• أن يهيئ األرضية املالئمة للتعاون وللتفاوض والنقاش فيما بينه واملتعلمني وبني املتعلمني بأنفسهم وأن يهتمّ بإشراك املتعلمني
يف تصويب أخطاء بعضهم البعض باعتباره تدريباً عملياً هلم يف الصفّ.
• أن ال يرتكز على تعليم القواعد الصرفية والنحوية اجلافة ارتكازاً مفرطاً ،دون أن يشري إىل الدور الذي متثّهلها تلك القواعد يف
ترمجة العبارات إىل الفارسية.
• أن يعمل على تنمية مستوی الثقة بالنفس لدی املتعلمني يف ترمجة النصوص العربية باستخدام إسرتاتيجيات تعليمية مؤثرة؛
من هذه االسرتاتيجيات على سبيل املثال توزيع قصص قصرية على املتعلمني تشتمل على مفردات بسيطة وتشجيعهم على قرائتها
حبيث جيعلهم يرغبون يف متابعة أحداث القصة حتى تنتهي .هذه اإلسرتاتيجية قد تؤدي إىل تنمية مهارة القراءة والرتمجة والتعرف
األكثر على أساليب العبارات يف اللغة العربية عند الطلبة ،مما قد يسفر بالتالي عن رفع مستوی الثقة بالنفس لديهم.
• أن ال تكون جمرد الدرجات املعثور عليها من خالل االختبارات املكتوبة يف احطّ اهتمام املدرّس ،بل يولي اهتماماً كبرياً
باألنشطة الصفية واملبادرات اليت يقوم بها الطالب أثناء التدريس خالل العام الدراسي.
• أن يشارك املدرسون الكرام يف ورشات العمل التعليمية اليت تقام سنوياً حتت إشراف دوائر الرتبية والتعليم يف خمتلف املدن
اإليرانية حيث يتمّ بها تعليم أحدث طرائق التدريس بتقديم احللول الناجعة لتطوير تعليم اللغة العربية باملدارس الثانوية.
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• أن ال حيمّل على املتعلمني أنهم ملتزمون بتقديم الرتمجة احلرفية فحسب ،بل يؤ ّكد على نقل املضمون بصورة صحيحة ومهما
اختلفت التعابري عن الرتمجة احلرفية .فاملهم هو نقل املضمون على حنو صحيح؛ وال ينزعج بسرعة كلما واجه أجوبة خاطئة من
جانب املتعلمني يف ما يرتمجون.
ب هلا يف التدريس مما يؤدي إىل اامئزاز املتعلمني منها أحياناً.
ب بتعلّم القواعد غري الضرورية اليت ال موج َ
• أن ال يطالب الطال َ
• أن يعتين بالتكلم بالعربية من خالل اخصيص فرتة هلا ـ وإن كانت قصرية ـ أثناء التدريس ،مما ميكن أن يؤدّي إىل زيادة اهتمام
الطالب بالعبارات البسيطة اليت جتري على لسانه بالعربية ويسفر عن تعرّفهم على أساليب اللغة العربية تدرجيياً ويرتك آثارها
اإلجيابية على تنمية مهارة الرتمجة والتقليل من أخطاء الرتمجة لديهم.
وأما بالنسبة لـ«فحوی املقررات الدراسية» ـ الذي يعترب من صُلب أركان التعليم ـ فمن املالحظ يف كتاب العربية املدرسي باملرحلة
الثانوية على وجه اخلصوص أنه يشمل وحداتٍ يشغل تعليمُ القواعد الصرفية والنحوية احليّز األكرب منها .حيث جيد من تصفّح يف
الكتاب أن املؤلف قد خصّص حوالي  15إىل  14صفحة لكلّ وحدة من وحداته .واملستغرب أن ما خيتص مبباحث الرتمجة ال تتجاوز
ثالث صفحات من كل وحدة ،وهي عبارة عن نصوص الدرس ـ إذا اعتربنا هذا القسم خيصّ بالرتمجة ـ اليت تشمل صفحة أو
صفحتني ،باإلضافة إىل قسم آخر حتت عنوان «کارگاه ترمجه :ورشة الرتمجة» ضمن صفحة واحدة فحسب .فقد خُصّصت جمرّد
ثالث صفحات للرتمجة مما تُعترب يف حدّ ذاتها قليلةً جدّاً بالقياس إىل عشر صفحات قد خصّصت لتعليم القواعد الصرفية والنحوية
ومتارينها؛ حبيث يضطرّ املعلّم أن يولي اهتماماً لتدريس القواعد وتفهيمها أكثر مما يوليه لتدريس ظرائف الرتمجة للطالب .هذا ومن
جانب آخر الحظ الباحثون أن معظم القواعد الصرفية والنحوية يف الكتاب لقد متّ تدوينها على حنو مستقلّ غري مرتبط بالرتمجة؛
فمن الطبيعي أن يضطرّ الطالب إىل الرتكيز على تعلّم القواعد تركيزاً مفرطاً يدفعه عن االهتمام بفن الرتمجة كما ينبغي له مما يؤدي
إىل ظهور هفوات وأخطاء تنمّ عن عدم تزوّده مبهارة الرتمجة أو عجزه عن تطبيق الرتمجة الصائبة يف ضوء استخدام القواعد
الصرفية والنحوية كما سبق احلديث يف ذكر بعض األمثلة من كيفية ترمجة األفعال املتشابهة وأمساء النكرة واملعرفة وغري ذلك؛
فيوصى:
• أن يتمّ إعداد الكتب املدرسية على أساس دراسات تقابلية بني الفارسية والعربية حيث تغطي التحديات واملشاكل اليت تواجه
ال منها.
الطلبة الدارسني باملدارس اإليرانية وقايةً عن وقوعهم يف األخطاء أو تقلي ً
• أن يكون كتاب العربية املدرسي مشتمالً على نصوص خالّبة جذابة خمتارة من القضايا العصرية ـ قدر املستطاع ـ اليت تنسجم
مع أذواق املتعلمني وتثري اهتمامهم وانتباههم أكثر فأكثر.
• أن ال ينحصر الكتاب على جمموعة من القواعد الصرفية والنحوية اجلافة حيث ال جند عالقة هلا بالرتمجة على املستوی
التطبيقي بل تكون القواعد يف خدمة الرتمجة والتعريب على العكس من ذلك منسجمة مع مستوی قدرات املتعلّمني الفكرية.
• أن يُخصّص يف بداية كلّ درس من دروس الكتاب قسمٌ مستقلّ للمفردات واملصطلحات املتعلقة به حيث يتعرف الطالب على
املفردات اجلديدة ثم جيدها يف النص مركّزاً على معانيها.
• تقليص حجم احملتويات غري الضرورية إما من قسم الرتمجة أو من قسم القواعد مما ليس يف خدمة حتقيق األهداف املرجعية
لتعليم اللغة العربية باملدارس.

دراسة أخطاء الرتمجة لدی متعلمي اللغة العربية يف املدارس اإليرانية (طالب املرحلة الثالثة الثانوية الثانية مبحافظة فارس منوذجاً) 36

وأما وبالنسبة إىل «طالبنا األعزاء باملدارس» ـ وهم آمال اجليل املستقبل وصانعو احلضارة اإلسالمية القادمة ـ فيوصى هلم:
• أن ال يطالعوا كتاب العربية جملرد العثور على الدرجات يف نهاية الفصول الدراسية فحسب ،بل عليهم أن يهتمّوا بتعلّم اللغة
العربية مبا فيها من مهارة الرتمجة واحملادثة قدر اإلمكان وأن جيتنبوا اجتاه التعلّم الببغاوي حبيث أن يقوموا حبفظ املعلومات دون
التفكري والتأمل فيها.
• أن ال يقتنعوا مبجرّد قراءة القواعد الصرفية والنحوية دون الوقوف على الدور الذي ميثّله كل قاعدة يف الرتمجة ويف إفادة
املضامني إىل املتلقي.
أضف إىل ذلك ،فإن بإمكان «املسؤولني واجلهات املعنية بتعليم اللغة العربية باملدارس» التابعة لوزارة الرتبية والتعليم اإليرانية
الذين يرمسون اخلطوط العريضة لتطوير تعليم العربية يف البالد ،أن ميهّدوا له الطريق أكثر من قبل من خالل تنظيم ورشات تعليمية
ل ما يتناول استخدام التقنيات واألدوات احلديثة بغية استخدامها تسهيالً لتدريس
للمدرّسني تعاجل قضايا الرتمجة واحملادثة وك ّ
الرتمجة وغريها يف قاعة الدراسة باملدارس الثانوية.
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