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Abstract:
Writing is usually the last skill to develop among the four language skills. This is an
advanced level in which the second language learner must be able to produce a text
conforming to the principles of text construction in the target language. Since
coherence is one of the basic features of every text, the present study attempted to
investigate errors that caused text incoherence. To be coherent and cohesive, every
text should contain linguistic forms which create links among sentences. These forms
include elements of grammatical coherence, lexical coherence, and conjunctions
categorized by Halliday and Hassan who consider them as guarantees for the link
among sentences. Using a descriptive-analytic method as well as the theoretical
model, the present study attempted to analyze, classify and interpret errors in texts
written by Persian-speaking learners’ of Arabic. Considering the purposes of the
study and the accessibility of the participants, the targeted population included all the
forth-year female undergraduate learners studying Arabic at the University of
Kashan in 2017 and 2018. Writing samples were collected from all members and the
sample was, therefore, equal in size to the population. The instruments included the
error identification checklist and the sample compositions on three descriptive tasks.
The results of the analysis, following Halliday’s and Hassan’ categories, indicated
that failure to use coherence-related linguistic forms and their incorrect application
can lead to text weakness and incoherence. It was also found that an important
indicator of writing quality for Arabic learners is their mastery of these linguistic
elements. This is to say that learners who used the elements more frequently,
produced texts of a better quality.
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Conversation, Coherence, Cohesion.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد ( 22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  06ـ 33

دراسة عثرات عناصر االتساق يف اخلطاب املكتوب لدى متعلّمي العربية اإليرانيني
جامعة كاشان منوذجًا

1

صديقة جعفر نژاد *
مريم جالئي **
عباس زارعي جتره ***
علي جنفي إيوكي ****
امللخّص
صاً أو خطاباً يراعي فيه
إنّ الكتابة هي املرحلة األخرية من مهارات اللغة األربع يف تعليم أيّ لغة؛ املرحلة املتقدّمة اليت جيب أن ينتج املتعلّم ن ّ
ص فتناولت هذه الدراسة العثرات
ين ّ
مقوّمات النصوص واخلطابات للغة اهلدف .مبا أن التماسك من مقومات اخلطاب وجزءاً رئيساً يف أ ّ
اليت حتجب على اتساق اخلطاب املكتوب .هناك مظاهر صورية تعمل على حتقيق التماسك النصّي وتعالق اجلمل بعضها ببعض .فقد أوىل
هاليداي وحسن االهتمام بهذه املظاهر واعترباها ضامنة للرتابط بني اجلمل يف أيّ نص .هذه املظاهر هي االتساق النحوي ،واالتساق
املعجمي وآليات الربط .من هذا املنطلق ،ينوي هذا البحث مبنهجه الوصفي ـ التحليلي ،حتليل العثرات االتساقية للكتابة عند متعلّمي
العربية من اإليرانيني .تكوّن جمتمع الدراسة من  05طالبةً دارسةً يف الفصل السابع من مرحلة البكالوريوس جبامعة كاشان احلكومية يف
العامَني الدراسيَني  6512ـ 6512م و 6512- 6512م ،وكانت أداة الدراسة ما مجعنا من وظائفهن الكتابية يف ثالثة موضوعات وصفية.
ظهر من خالل هذه الدراسة أنّ عدم استثمار الطالبات ملظاهر االتّساق وتوظيفها اخلاطئ قد أدّى إىل التشتّت النصي والتعبري التحريري
الرديء الضعيف واستنبط أنّ إحدى املؤشّرات اهلامّة اليت حتدّد نوعيّة الكتابة باللغة العربية هي كيفية توظيف مظاهر التماسك النّصي
وإجادتها ،حيث كلّما استخدم املتعلّم آليات الربط أكثر أجن ح يف نوعيّة الكتابة أكثر.
املفردات الرئيسية :تعليم اللغة العربية ملتعلّميها اإليرانيني ،األخطاء الكتابية ،اخلطاب املكتوب ،التماسك ،االتساق
رمز تصنيف أصفهان۳۲ :ج
1ــ تاريخ التسلم1312/0/2 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1312/11/63 :هـ .ش.
* طالبة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة كاشان
** أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة كاشان (الكاتبة املسؤولة)
*** أستاذ مشارك يف قسم اللغة اإلجنليزية جبامعة كاشان
**** أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة كاشان
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1ـ املقدمة
يفرتض يف من يتعلّم لغة أن يكون قادراً على تنسيق أفكاره وترتيبها عند ممارسة احلديث بتلك اللغة شفهياً أو كتابياً .والتنسيق
يعين القدرة على تنظيم األفكار ،حبيث يكون ورودها على صورة خمصوصة جتعل كل مجلة من مجل اخلطاب لبنة متماسكة مع
سائر اجلمل ومتّسقة معها يف أداء ما يريد املتكلّم أن يوصله إىل املخاطب (استيتية ۲۰۰۴ ،م ،ص .)۱۴۶

إنّ التماسك واالتساق من املظاهر اهلامة اليت شغل بال غري قليل من الباحثني اللغويني يف جمال علم اللسانيات .فالباحثان
هاليدي ورقية حسن قد زاوال التماسك يف اللغة االجنليزيه يف كتابهما االتساق يف اللغة اإلجنليزية .1وتقول رقية حسن يف اجلزء
الثاني من كتابهما املعنون بـاللغة ،السياق والنّص :إنّ إحدى األبعاد اهلامّة يف التعليم إنتاج خطاب متّسق ،حيث يستخدم
املتعلّمون موضوعات مرتبطة ذات عالقة مع البعض (هاليدي وحسن ۱۳۹۳،هـ.ش ،ص  ،)۲۰۷ويعتقدان أنّه ال ميكن االتساق دون
استخدام آلياته وال ميكن الربط دون تركيبني أو عضوين كما ال ميكن ربط األعضاء ببعض إال إذا كان بينها ترابط .إنّهما تناوال
عوامل التماسك النصّي يف أدوات كاآلتي :اإلحالة ،6واحلذف واالستبدال ،3والوصل ،4واالتّساق املعجمي( 0املصدر نفسه ،ص

 .)۱۲۶إنّ توظيف املنسّقات جيعل النص أكثر مرونة ويتأثّر يف نوعيته؛ إذ توجد مقاربة بني اجلمل والعبارات وجتاور للمفردات
بواسطة املنسقات كما أنّ هناك عالقة بني الفقر إثر تكرار الفكرة بواسطة دوال ( ۲۰۱۶ ،Crossleyم ،ص  ۵ـ .)۴

فاالتساق يظهر عند وجود أو عدم وجود الدوال اللغوية اليت جتعل املتلقّي قادراً على إجياد العالقة بني بنية النص والفكرة
املسيطرة عليه (املصدر نفسه ،ص  .)۲ومن هذا املنطلق ،حياول البحث تسليط الضوء على تطبيق هذه الدوال اللغوية يف اخلطابات
الكتابية للطلبة اإليرانيني من متعلّمي العربية ويسعى إىل الكشف عن العثرات اليت جتعل النص الالنص ويوصي بضرورة عالجها
يف إطار النظريات اللسانية يف النص مبا فيها من اآلراء اليت قدمها كل من رقيه حسن وهاليدي حول النص ومتاسكه .فإن االستناد
إىل النظريات وتقديم النماذج االتصالية للنص ال جيديان شيئاً على حدّه ،فتسعى الدراسة إجراءها على الواقع امليداني .إذن
أوردنا موضوعات وصفية خمتلفة للتعبري لكي خنترب الكفاءة النسقية الكتابية والتعرف على صورة األداء النسقي عند املتعلّمني
ونعثر على أخطائهم يف كيفية ربط اجلمل والعبارات والتماسك يف خطابهم.
فهما يكن من أمر ،فتهدف الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
ـ ما هي العثرات االتساقية األكثر شيوعًا يف اخلطاب املكتوب لدى متعلمي العربية اإليرانيني؟
ـ ما هي بواعث األخطاء االتساقية يف كتاباتهم؟
 -ما هي احللول املقرتحة إلزالة هذه األخطاء؟

1 .Cohesion in English

2 .Reference
3 .Substitution and Ellipsis
4 .Conjunction
5 .Lexical
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۲ـ منهج البحث
اختذنا يف هذا البحث املنهج الوصفي ـ التحليلي .تكوّن جمتمع الدراسة من  ۵۰طالبة دارسة يف الفصل السابع من مرحلة
البكالوريوس من طالب العربية جبامعة كاشان يف العامَني الدراسيَني  ۲۰۱۶ـ ۲۰۱۷م (املوافق لـ  ۱۶۹۶- ۱۳۹۵هـ.ش)
و۲۰۱۸- ۲۰۱۷م (املوافق لـ  ۱۳۹۷- ۱۶۹۶هـ.ش) ،حيث قد قمن خالل ثالثة أسابيع بكتابة نصوص وصفية حتت عناوين:
"قومي بوصف مدينة زرتها" و"صفي الطبخ واملطاعم واملأكوالت يف إيران" و"ما هي خططك للحياة بعد التخرّج من اجلامعة؟"
فيما ال يقلّ عن  ۱۰أسطر؛ فكانت أداة مجع املعلومات تعابريهن التحريرية .وأمّا اختيار اجملتمع فكان هادفاً؛ حيث أن طالبات
الفصل السابع قد درسن مادة اإلنشاء األول والثاني يف الفصول املاضية ويف الفصل السابع تدرسن يف جامعة كاشان مادّة االنشاء
الثالث .إذن يتوقع من الطالبة إنتاج تعابري شفهية أو حتريرية ذات صفة النصانية اليت تتبلور يف املنسقات.
يف حتليل معطيات البحث مت الرتكيز على األخطاء اليت كان هلا أثر مباشر وجليّ يف اتساق النص .بعبارة أوض ح ،جعلنا تبويب
األخطاء وتصنيفها على أساس املظاهر الصورية لالتساق يف رأي هاليدي وحسن .ففي اخلطوة األوىل ،مت استخراج عناصر
االتساق وتعاريفها يف قائمة مراجعة على أساس اإلطار النظري املستخدَم ،ثم قام الباحثون بإعادة النظر فيها إلزالة الغموضات
احملتملة؛ ففي اخلطوة التالية ،للتأكد من صحة حتديد األخطاء وعدّها ،قام باحثان بصورة مستقلة بتحديد العثرات االتساقية وفق
القائمة وترميز البيانات يف عدد من كتابات العينة .نظراً للتناسق التام (مئة باملئة) بني الباحثَني يف حتديد األخطاء وتصنيفها على
أساس قائمة املراجعة ،ابتدأت معاجلة البيانات التعبريية كلها .استخدمنا عدد مرات تكرار األخطاء يف كتابات الطالبات ونسبتها
املئوية معيارًا لشيوعها .وينبغي الذكر أننا أتينا بنماذج من العثرات اجملموعة يف البحث احلالي.
۳ـ خلفية البحث
هناك حبوث عديدة يف جمال حتليل األخطاء الكتابية ،ومنها التماسكية يف إيران وخارجها؛ سنتطرق إىل أبرزها فيما يلي بشيء من
التفصيل .فمريم جالئي سنة  ۱۳۷۷هـ.ش يف دراستها ـ وهي من املبادرات األوىل يف جمال حتليل األخطاء اللغوية العربية عند
متعلميها اإليرانيني ـ قد عاجلت األخطاء التحريرية لديهم يف كتاباتهم بالعربية ووصلت من دراسة األخطاء التعبريية الشائعة
للطالب بإجراء اإلحصاءات أن األخطاء النحوية من أكثر أخطائهم شيوعاً فتأتي األخطاء الداللية ثم األخطاء الصرفية ثم
األخطاء اإلمالئية وانتهت نتائج تصنيف األخطاء وتفسريها إىل أن التداخل اللغوي وتداخل العربية نفسها من أهم األسباب
الكامنة وراء األخطاء وبإجراء املقارنة بني أخطاء طلبة الفصليَن األول والسابع وصلت إىل أن هناك اختالفاً ذا داللة إحصائية
بينهم ولكنه قليل جداً .وأبو القاسم شكيبا وحسن أسد زاده سنة  1316هـ.ش قاما بدراسة أثر انسجام النص على مستوى البنية
الكربى والصغرى يف تطوير كيفية فهم تالميذ الثانوية من النصوص.
ونعمت اهلل عزيزي وحممد كهزادي ( ۱۳۹۳هـ.ش) تناوال التعرّف على األخطاء الكتابية وحتليلها يف تعابري تالمذة الصف
اخلامس وأداة االختبار كانت االختبار النهائي املدرسي وجمتمع الدراسة كان متكوناً من  ۱۰۰تلميذ من متلكلّمي اللغة الكردية
والفارسية .وصلت الدراسة إىل أنّ األخطاء النحوية أكثر من املعجمية واألغلبية الساحقة لألخطاء تعود إىل أخطاء ما بني اللغات.
مهدي حسنيبناهي وأميد ورزنده ( ۱۶۹۶هـ.ش) تناوال األخطاء التعبريية التحريرية عند الطلبة اإليرانيني من متعلّمي العربية
واإلجنليزية يف جامعيت كردستان و فرهنكيان ووصلت الدراسة إىل أ ّن األخطاء الزمنية شائعة يف كال الفريقني وأمّا األخطاء
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الكتابية لدى متعلّمي العربية فأكثر من متعلّمي اإلجنليزية من ناحية التطابق بني الفعل والفاعل ،وذلك يعود إىل االختالف الكبري
بني الفارسية والعربية يف جمال األنظمة الصوتية .كما أنّ األخطاء املتعلّقة ببنية اجلملة أكثر شيوعاً عند متعلّمي العربية .وآتوسا
رستمبيك تفرشي وزمالؤها ( ۱۶۹۶هـ.ش) تناولوا توسيع آليات االتساق املعجمي أي التكرار ،والتضام ،والرتادف ،والشمول
وتطورها يف كتابات  ۴۰تلميذ يف الصف الرابع واخلامس والسادس للمرحلة االبتدائية يف مدينة طهران على أساس منوذج هاليدي
وميتسن .ووصلت الدراسة إىل أنّ التكرار والتضامّ من أكثر اآلليات استخداماً يف التعابري الكتابية لعينة البحث وكلما تقدم التلميذ
إىل سنة دراسية أعلى تطوّرت آليات االنسجام لديه؛ حيث يوظّف آليات أكثر تعقيداً يف خطابه .وعلي بابي وحممد خاقاني
(۱۳۹۷هـ.ش) تناوال املطابقة بني املسند واملسند إليه يف كتابات متعلمي العربية من اإليرانيني ووصال إىل أنّ أكثر األخطاء شيوعاً
يعود إىل عدم املطابقة من ناحية التذكري والتأنيث واألسباب الرئيسة تعود إىل تداخل العربية نفسها بنسبة أكثر من تداخل اللغتني.
وأما يف خارج البلد فقام العناتي ( ۲۰۱۰م) بتحليل العالقات الداللية وحمتوى اخلطاب يف دراسته وأشار يف دراسته إىل
احلقول الداللية والرتابط النصي وأثر املفردات يف متاسك النص .وقام حممد الثوابية ( ۲۰۱۵م) يف حبثه بوصف عثرات اخلطاب
املكتوب لدى الطلبة اآلملان الدارسني يف األردن مبستوياتها املعجمية والرتكيبية والداللية ،وحتليل تلك العثرات وصوالً إىل بيان
أثرها يف انعدام حتقيق التماسك النصي واالنسجام اخلطابي .وتوصلت الدراسة إىل أن خطابات الطلبة اآلملان ترتهل بالعثرات
املعجمية والعثرات الرتكيبية والعثرات الداللية املنطقية ،وهذا الرتهل أفقد خطاباتهم التماسك واالنسجا مما أسهم بإجياد األثر
السليب على قدرة املتلقي على فهم تلك اخلطابات وقرائتها وحتليلها؛ ألنها ال تصل حدود النصية ومرتبتها.

فإنّ هذه الدراسات ولو كانت مفيدة يف نوعها ،ولكنّها ما تناولت تقنيات االتساق وأخطاءها يف كتابة الطلبة الناطقني
بالفارسية من متعلّمي العربية .تأسيسا هلى هذا ،تهدف الدراسة الراهنة سدّ الفراغ يف هذا اجملال.
۴ـ اإلطار النظری للبحث
۴ـ۱ـ اخلطأ اللغوي
إنّ تعلّم أي لغة أجنبية حيتاج إىل مراعاة أمناط تلك اللغة .ما من شك أن الوقوع يف اخلطأ أمر ال مفرَّ منه يف عملية تعلّم اللغة.
ويبدو أنه جزء أساسي منها السيما يف املراحل األوىل من التعلّم .وهناك اختالف بني األخطاء واألغالط يف علم اللغة التطبيقي؛
أمّا األخطاء فـ«حتدث عند خمالفة املتحدّث أو الكاتب قواعد اللغة» (طعيمة ۲۰۰۴،م ،ص  ،)۶۰۶ويسمّى  Errorحسب رأى
"كوردر" .ويرجع اخلطأ إىل نقص يف معرفة الدارس بطبيعة اللغة وقواعدها؛ بعبارة أوض ح ،إن األخطاء تعكس الكفاءة اللغوية

1

عند الدارسني.
وأمّا األغالط فهي الناجتة عن إتيان املتكلّم بكالم غري مناسب للموقف (املصدر نفسه ،ص  .)۳۰۷وما يهمّنا يف هذا البحث،
هي األخطاء اليت تكشف عن مستوى قدرة الدارس يف اللغة اهلدف وجتعل املتعلّم تنحرف احنرافاً ملحوظًا عن القواعد (براون،

 ۱۹۹۴م ،ص  .)۲۰۴ميكن تقسيم األخطاء إىل نوعني :األول منهما هو أخطاء ما بني اللغات ،تلك األخطاء نتيجة نقل اخلربة من
اللغة األوىل إىل اللغة اهلدف (طعيمة ۲۰۰۴،م ،ص )۳۰۹؛ والثاني األخطاء التطوّرية أو أخطاء داخل اللغة ذاتها؛ ويكون اخلطأ
1 .Linguistic Competence
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ناجتاً عن عجز الدارس عن االستخدام اللغوي الصحي ح يف مرحلة معّينة من تعلّمه هذه اللغة ويعزى إىل اجلهل بقواعد اللغة
اجلديدة (املصدر نفسه).

۴ـ۲ـ حتليل األخطاء
ال بدّ إذا أن خيطئ املتعلّم أخطاء ميكن مالحظتها وحتليلها وتصنيفها للكشف عن النظام اللغوي الذي وقر يف ذهن املتعلّم .فتلك
حقيقة أفضت إىل موجة من الدراسة ألخطاء املتعلّمني أطلق عليها "حتليل األخطاء" (براون ۱۹۹۴ ،م ،ص  .)۲۰۵دراسة األخطاء
مترّ بثالث مراحل :األوىل تعريف اخلطأ؛ ويعين بذلك حتديد املواطن اليت تنحرف فيها استجابات الطالب عن مقاييس
االستخدام اللغوي الصحي ح؛ والثانية توصيف اخلطأ ويقصد به بيان أوجه االحنراف عن القاعدة؛ والثالثة تفسري اخلطأ ويقصد به
بيان العوامل اليت أدت إىل هذا اخلطأ واملصادر اليت يعزى إليها (طعيمة ۲۰۰۴،م ،ص  ۳۰۹ـ  .)۳۰۸فبناء على ذلك ،إنّ حتليل
األخطاء منهج صاحل للمعاونة يف استكشاف أخطاء الدارسني (املصدر نفسه ،ص  .)۳۱۰واألخطاء الكتابية تعدّ من العوامل اليت
تشري إىل ضعف الطالب يف مقدرتهم اللغوية.
۴ـ۳ـ االتّساق
إنّ االتّساق من مادة "وسق" أي مجع؛ وسقت الشيء :مجعته ومحلته (ناعوس ۲۰۱۴ ،م ،ص ۲۰۸؛ نقالً عن اجلوهري) .فعلى
هذا األساس ،إنّ االتّساق مبعنى اجلمع والضمّ وكذلك إلصاق شيء بشيء آخر بالشكل الذي يشكالن وحدة .فاالتّساق يعين
شدّة االلتحام وتثبيت أجزاء الشيء الواحد بعضها ببعض (املصدر نفسه).

وإنّ االتساق من ميزات بارزة أليّ نص وجزء ال يتجزّأ منه ،وبواسطته يتمّيز النص عن الالنص .إنّ رقية حسن تسمّي كل
قطعة من اللغة مكتوبة كانت أم حمكية ،نصّاً بشرط أن يكون هلا طول معّين وتؤلف وحدة متكاملة (خليل ۲۰۰۹ ،م ،ص .)۱۹۲

تأسيساً على ذلك ،ال يشرتط يف اخلطاب طول معّين؛ ولكنّه اتّصال لغوي حيصل عند إتقان الكفاءة اإلنشائية .والكفاءة اإلنشائية
تعين «االقتدار على إنشاء خطاب مرتابط مستقيم يف معناه ومبناه دالّ على موضوع اخلطاب وغرضه يف سياق وظيفيّ» (العناتي ۲۰۱۲ ،م ،ص

 .)۲۲فاخلطاب املرتابط يتكوّن من اجلمل املتتالية شريطة أن يكون بينها التماسك واالتساق.
فعلى أي متعلم كلّ لغة استطاعة تقديم خطاب منطوقاً أو مكتوباً متماسك بتلك اللغة بعد تعلّمه املهارات اللغوية الثالث .إنّ
التعابري املتتالية واجلمل املتوالية تعدّ من مكوّنات أي نصّ .وال بد للنص أن حيظى باالتساق وأن يتجنّب من التشتّت .و«يقصد عادة
باالتساق ذلك التماسك الشديد بني األجزاء املشكلة للنّص ويهتمّ فيه بالوسائل اللغوية الشكلية اليت تصل بني العناصر املكوّنة جلزء من خطاب أو

خطاب برمّته» (خطابي ۱۹۹۱،م ،ص  .)۵فتتعلّق بنية أي خطاب باتساق ينشئه آليات ربط صرحية ظاهرية .ومن هذا املنطلق ،جيب
أن يكون النص املكتوب متالمحًا متّسقاً وأن تتعالق اجلمل بعضها ببعض.
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۵ـ عرض البيانات وحتليلها
5ـ1ـ االتساق النحوي
يتضمّن االتّساق النحوى اإلحالة أو اإلرجاع واحلذف ،واالستبدال؛ فندرسها بشيء من التفصيل فيما يلي ضمن إطار تعابري
الطالبات عينة البحث.
اجلدول رقم ۵ـ  :۱مناذج من أخطاء الروابط اإلحالية

أخطاء الروابط اإلحاليه

رقم

نوع اخلطأ يف اإلحالة

تصويب اخلطأ

النموذج
۱

يوم اخلميس رحلت مع صديقيت إىل صحراء إحالة ضمري "هي" و "هـ" واسم يوم اخلميس رحلت مع صديقيت إىل
مرجناب

كانت

مملوءة

مرجناب كانت مملوءة باجلاذبية هى أغرتين للدخول إشارة "تلك"

صحراء

بها لالستفادة من الصمت واهلدوء والتمتّع بتلك

باجلاذبية .صديقيت/تلك اجلاذبية

النّه كان بعيد عن االضطراب واالنفجار.

أغرتين  ...والتمتّع بذلك  /تلك
اجلاذبية ألنّها . ...

۲

 ...مضينا أيامًا سعيدة . . . .

سفرنا مع الباص إىل مدينة اصفهان من طريق رحلة إحالة الضمري يف "مضى"
جامعة .يرافقنا مرشد مضى األيام السعيدة مع
صديقاتي

۳

عندما أذكرها أضحك بصوت عال كنّا يف السفر الضمري دون املرجع

كنّا يف السفر نشرب القهوة يف املقبس/

نشرب نسكافة يف وعاء.

الطاسة فعندما أذكره أضحك بصوت
عالٍ.

سافرت مع زمالئي لزيارة سى و سه بل اصفهان إقامة التنكري مقام التعريف

۴

وسجلت ذكرياتي يف سفرٍ.

۵

للسفر الفوائد الكثرية.

۶

ذات يوم عزمنا إىل السفر إىل شرياز ومضينا األيام إقامة التعريف مقام التنكري

إقامة التعريف مقام التنكري

 ...يف السفر.
للسفر فوائد كثرية.
 ...ومضينا أيّامًا سعيدة.

السعيدة.
۷

برأيي السفر إىل الصحراء أمجل لتفكر مببدأ اجلمال

۸

بعض أمساء املطاعم يف اصفهان مثل يامسني ،انعدام الضمري

 ...أنا أقرتح جترّب هذه املطاعم .إنّها

آتابارو و  ...وأنا اقرتح جترّب هذه املطاعم يف

نظيفة ج ّداً.

التوظيف

اخلاطئ

املقارنة

ألدوات برأيي السفر إىل الصحراء أمجل من
السفر إىل الغابة /البحر و. ...
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أصفهان .مطاعم أصفهان نظيفة جدّا.
۹

أريد أن اشتغل يف الرتمجه واكتسب املال والشهرة يف انعدام اسم اإلشارة

 ...يف هذا احلقل.

حقل الرتمجه وال اتّجه إىل األعمال الكاذبة.
إن شاء اهلل أتزوّج من الشخص الصاحل والعامل إقامة التعريف مكان التنكري

 ۰۰والرؤوف

إن شاء اهلل اتزوّج من شخصٍ صاحلٍ
عاملٍ رؤوفٍ.

۵ـ۱ـ۱ـ الروابط اإلحالية
روابط تلحق الالحق بالسابق ،وهي عناصر بينها عالقة وهذه العالقة بني احمليل واحملال إليه من نوع التطابق (املصدر نفسه ،ص

 .)۲۱هذه الروابط جتعل النص متماسكاً؛ بعبارة أخرى ،كلمات تلتقي يف موضوع التعيني وتوجيه االنتباه إىل املوضوع املشار إليه.
ووظيفتها داخل النص ربط الالحق بالسابق أو العكس (خليل ۲۰۱۱،م ،ص  .)۴۱إنّ هاليدي وحسن صنفا اإلحاالت يف الضمري
واإلشارة والتعريف وأدوات املقارنة .ويف اللغة العربية يوجد نوع آخر من اإلحالة بسبب ربط الالحق بالسابق .ومن ثمّ التساهم يف
متاسك النّص وهو املوصول فندرسها ضمن تعابري الطالبات .فيما يلي عرض لبعض األخطاء اإلحالية اليت أبعدت كتابات
الطالبات مدار البحث عن التماسك.
5ـ1ـ1ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۱لو نظرنا إىل ما يربط ضمري "هي" مبا حييل عليه لوجدنا أنّه يوجد مرجعان ميكن إحالة ضمري "هي" إىل أيّ منهما.
هنا ال يعرف القارئ من أغراها .أأغرته الصحراء أم صديقته؟ فلذلك جيب حتديد املرجع لتنسيق الكالم .كما أنّ اسم إشارة "تلك"
أوتى دون احملال إليه .فال بدّ من اإلحالة إىل ما تشري إليه لكي ميكن التأويل إليه .تقصد الطالبة هنا إمّا التمتّع خبالبة الصحراء فلذا
عليها ذكر العنصر احملال إليه وإمّا التمتّع بالصمت يف الصحراء فعليها ذكر اسم إشارة "ذلك" (عائد إىل الصمت) لتنسيق أدائها
وفكرتها .واخلطأ اآلخر يف هذا املثال ضمري "هـ" يف إنّه؛ جيد القارئ أنّ مرجع الضمري هنا كلمة الصمت واهلدوء فرياه ال يتالءم
والسياق؛ ألنّ الطالبة دخلت مع صديقتها إىل الصحراء ورأتها يسودها الصمت لبعدها عن الضوضاء فال ميكنها أن حتيل الضمري
إىل الصمت وتقول :ألنّ الصمت بعيد عن الضوضاء فيجب عودة الضمري إىل الصحراء لتنظيم ما تنويه .وإنّ الضمري إمّا يعود
على شيء موجود يف الواقع وهذا ما يعرف باإلحالة اخلارجية وإمّا يعود على عنصر لغوي ومسّي ذلك باإلحالة الداخلية
(ناعوس ۲۰۱۴ ،م ،ص  .)۲۶۲فالعنصر اللغوي هنا موجود وهو الصحراء.
النموذج  :۲يبدو من سياق اخلطاب أن الطالبة قد ذهبت مع صديقاتها إىل مدينة .ولكنّها ذكرت ضمرياً ال يتالءم ونصّها؛ إنّ
الضمري يف "مضى" يعود إىل املرشد السياحي معهن .وإنّ الطالبة تقصد أنها مضت أياماً سعيدة مع صديقاتها .طبعا أنّها ال تقصد أنّ
املرشد مضى أياماً سعيدة مع صديقاته .فاخلطأ يف عدم تعيني مرجع الضمري جعل العبارة معقدة غامضة ،حيث جعل القارئ
يبحث عن املرجع؛ فحدث خلل يف املعنى املراد.
النموذج  :۳املتعلّمة وصفت ذكرى يف خالل إنشائها وأبدته بضمري ال مرجع له سابقاً عنه .إذن كان عليها أن جتيء بالذكرى
أوّالً ،ثم القول "عندما أذكرها" لتنسيق كالمها.
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النموذج  :۴كان ينبغي على الطالبة استخدام «أل» التعريف لكلمة سفر؛ ذلك بأنها تكلّمت عن الرحلة والسفر قبل ذلك؛
إذ إنّ أدات التعريف تشري إىل املعلومات السابقة ،بينما تعدّ أداة التنكري إشارة إىل معلومات الحقة (فولفانج ۱۴۱۹ ،هـ.ق ،ص

 .)۲۹فيجب إتيانه معرفة ،ألنّها أوردت معلومات سابقة عن السفر.
النموذج  :۵قامت املتعلّمة بتعريف املبتدأ ،بينما أنّها ما تكلّمت سابقاً عن فوائده .جيب عليها األخذ بعني االعتبار أنه إذا كان
اخلرب شبه اجلملة واملبتدأ مؤخّراً فال يكون املبتدأ معرفة .فالطالبة كتبت هذه العبارة يف خطابها دون التحدث منه مسبقاً أو قل دون
اإلشارة إىل أي نوع من الفوائد.
النموذج  :۶يف هذا اخلطاب ،ال يتلقّى القارئ شيئاً داالً على معرفة مرجع «الـ التعريف» وليس هناك شيء من املعرفة
املشرتكة بني القاريء والكاتبة يف الذهن .فالصحي ح أن تقول :مضينا أياماً سعيدة.
النموذج  :۷وأمّا النوع األخري من اإلحالة فهو املقارنة .وتنقسم إىل عامّة يتفرع منها التطابق ويتم بعناصر مثل same

ي) و( similarاملشبه ،شبيه) واالختالف بعناصر مثل ( other ,otherwiseعلى العكس ،وإال ،فيما عدا ذلك) وإىل
(سو ّ
خاصّة تتفرّع إىل كمّية مثل :أكثر ،أقلّ و ...وكيفّية مثل؛ أمجل من ،مجيل مثل و( ...خطابي ۱۹۹۹،م ،ص  .)۱۹فوظّفت
الطالبة األداة بصورة خاطئة؛ حيث تركت العنصر الذي قارنته بالصحراء .فال بدّ ألدوات املقارنة ذكر الشيئني ومقارنة أحد
باآلخر .فذكرت الطالبة جزءاً وتركت اآلخر فوقع اللبس يف مرادها ،حيث ال يعرف القارئ أنّ الصحراء قورنت مع أي شيء؛
البحر أم الغابة وغريها من املناظر . . .؟ فإذا ننظر إىل اجلملة من زاوية االتّساق نراها مفككة بسبب حذف أحد طريف املقارنة.
النموذج  :۸قامت املتعلّمة بتكرار تعبري «املطاعم يف أصفهان» مرّتني يف عبارات متتالية رغم أنّها كانت تستطيع استخدام
الضمري للتفادي من التكرار اململّ .فإنّها غفلت عن توظيف الضمري مكان االسم املتكرر .إذا قدم التكرار فائدة يف الكالم وتوسيع
معنى أصب ح عامالً مهماً (فاضل ۲۰۱۵ ،م ،ص  ،)۱۱۸وإال فقد يكون جمرّد ثرثرة وحشو.
النموذج :۹كانت الطالبة تستطيع ذكر اسم اإلشارة ،حيث حتلّ «هذا احلقل» حملّ «حقل الرتمجة» ،فالعالقة بني املشار
واملشار إليه تعدّ من أمور حتقّق العالقة بني وحدات اخلطاب.
النموذج  :۰۰جاءت الطالبة مبفردة «شخص» معرفة يف هذه العبارة دون أن تشري إىل معلومات سابقه عن الشخص .فتكلّمت
عنه ألول مرّة يف إنشاءها فال ينبغي إتيانه معرفة.
إنّ الناطق بغري العربية ما اكتسب اللغة يف طفولته .فمن الضروري عند التعلّم أن يقوم برتسيخ القواعد الصحيحة يف ذهنه .وما
شاهدنا يف هذه العّينات من األخطاء يف اإلحاالت ال ميكن أن نطلق عليها هفوات أو زلّة بل إنّها من األخطاء التطورية؛ ألنّها
جاءت متواترةً يف غري مكان من اخلطابات و«اخلطأ يف الكتابة هو الذي حيدث بانتظام عرب الكتابة» (عكاشة ۲۰۰۳،م ،ص  .)۶۰۶من
خالل إحصاء اإلحاالت يف تعابري الطالبات الحظنا أنّهن استخدمن مجيعهن اإلحاالت يف كتابتهن؛ حيث وجدنا  ۵۲۱ضمرياً.
كان  ۶۶منه دون مرجع و ۱۵۱منه ذو مرجع خاطئ ،وقد وظّفن  ۲۷۱ضمرياً صحيحاً .وأمّا يف استثمار اإلحالة باالسم املوصول
فعثرنا على  ۱۴۴امساً موصوالً كان يف  ۲۳عدداً منه عدم مطابقة املوصول مع مرجعه ويف  ۸۸عدداً منه اإلتيان بعد النكرة وكان
يف التعابري  ۳۲مجالً حتتاج إىل االسم املوصول لربط الالحق بالسابق .ويف توظيف "الـ" يوجد  ۷۹۶امساً ذاالالم .يف  ۲۸۹عدداً
منه أقامت املعرفة مكان النكرة ،ويف  ۱۶۲منه أقامت النكرة مقام املعرفة ومن إمجالي تواجد "الـ" يف التعابري ۴۵۱ ،منه
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استخدمت بصورة صحيحة .ويف اإلحالة باسم اإلشارة أحصينا  ۹۲اسم اإلشارة؛  ۳۲منه دون املشارإليه و ۱۸منه كانت املطابقة
فيها منعدمة بني املشار واملشارإليه و ۴۲منه استخدمت صحيحة.
وأمّا التماسك بواسطة آليات املقارنة فهذا النوع من االتّساق كان أقلّ استخداماً يف التعابري ،حيث ما استخدمته إال طالبتان؛
واحدة منهما وظّفت عنصراً من نوع التشابه وبصورة صحيحة .وطالبة أخرى استثمرت نوعاً واحداً من األدوات اخلاصّة من نوع
الكيفّية فأغضضنا عن ذكر النسبة املئوية له بسبب قلتهما .حريّ بالتأكيد أنّ األخطاء يف اإلحاالت تعود إىل اجلهل بقواعد اللغة
وعدم القدرة الكافية بتطبيق القواعد النحوية فتعدّ األخطاء من نوع األخطاء التطورّية .يف اجلدول التالي ميكننا مشاهدة عدد مرات
أخطاء العينة يف استخدام أدوات االتساق النحوي ونسبتها املئوية.
اجلدول رقم ۵ـ  :۲قائمة مراجعة أخطاء العينة يف استخدام أدوات االتساق النحوي
عدد مرّات
الرقم

استخدامها عند

آليات االتساق النحوي

النسبة املئوية

العينة استخداماً
خاطئاً
دون املرجع

اإلحالة

استخدام املرجع اخلاطئ

32

%۱۹/۲۵

101

%20/25

بالضمري
اجملموع

122

%155

عدم مطابقة املوصول مع
مرجعه

63

%۴/۲۲

42

%42/2

انعدام اسم املوصول

36

%31

اجملموع

153

%155

إقامة املعرفة مقام النكرة

621

%۶۴/۱

إقامة النكرة مقام املعرفة

126

%30/1

اجملموع

401

%155

إتيان املوصول بعد النكرة
1

اإلحالة
باملوصول
اإلحاالت بالضمري واإلشارة
والتعريف وأدوات املقارنة
اإلحالة بـ"الـ
" التعريف
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بدون املشارإلية

36

%24

انعدام املطابقة بني املشار
واملشار إليه

12

%32

اإلحالة
باإلشارة

اجملموع
إتيان العنصر الزائد دون
احلذف

احلذف
6

3

االستبدال

05

%155

325

%20/2
%14/6

حذف العمدة

23

اجملموع

443

%155

االستبدال اخلاطئ

32

%01/2

انعدام العنصر االستبدالي

60

%45/3

اجملموع

26

%155

يتض ح يف الرسم البياني رقم ۵ـ  ۱الذي قمنا فيه مبقارنة أنواع أخطاء العينة يف االتساق النحوي ،أن أكثر أخطائها يرجع إىل
أخطاء اإلحاالت بالضمري واإلشارة والتعريف وأدوات املقارنة ( )%۶۱وأقلها يرجع إىل االستبدال (.)%۵

الرسم البياني رقم ۵ـ :۱النسبة املئوية ألخطاء أدوات االتساق النحوي

ومن خالل دراستنا هلذه التعابري ،تبّين لنا أنّ الطالبات وقعن يف األخطاء اإلحالية بالضمري واإلشارة واملوصول والتعريف؛
ولكنّهن أكثرن من استخدام هذا النوع مقارنة مع اإلحالة بأدوات املقارنة .ونراهن وظّفن الكثري من اإلحاالت بصورة صحيحة.
واألمر يعود إىل أنّهن درسن وحدات حنوية عدّة يف اجلامعة فتمكنّ من استثمارها إىل حدّما؛ ولكنّهن ما درسن أدوات املقارنة من
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منظور لساني يف النحو ،حيث تكون وظيفته ربط العنصرين يف اجلملة .فيجب اإلملام بهذه القضايا يف تدريس اإلنشاء وعدم
االكتفاء بالقواعد ،بل جيب على املعلّم االهتمام باجلانب اللساني وتوضي ح كيفية الربط بني العناصر بهذه األدوات.
۵ـ۱ـ۲ـ االستبدال
واالستبدال يعين تعويض عنصر باآلخر فعلي أو امسي أو قولي .وهناك عالقة بني املستبدِل واملستبدَل ،وهي عالقة قبلية بني
عنصر سابق يف النص وبني عنصر الحق فيه .وعلى هذا األساس ،يساهم االستبدال يف اتساق النص (خطابي ۱۹۹۱،م ،ص  ۲۰ـ

 .)۱۹يف االستبدال االمسي ،يوظف عنصر امسي مثل "آخر ،آخرون ،نفس ،عني ،كال ،كلتا ،عامّة و  ". . .نيابة عن لفظة
تتكرر .ويف االستبدال الفعلي ،يستخدم فعل تعويضاً عن مجلة أو عبارة أو مفردة .ويف االستبدال القولي ،يتم استخدام "ال ،نعم
و  ". . .يعين كلمة واحدة تنوب عن قول كامل .نذكر مناذج من استخدام العناصر االستبدالية لنرَ كيف يؤثر اخلطأ يف املعنى وجيعله
مبهماً وغري مناسب ملراد املتكلّم.
اجلدول رقم ۵ـ  :۳مناذج من أخطاء االستبدال
أخطاء االستبدال

رقم

تصويب اخلطأ

نوع اخلطأ

النموذج
يف ايران غالباً النساء يطبخن الطعام ودائما األسرة
۱۱

انعدام العنصر االستبدالي

تأكلون الطعام الطازج.

 ...يطبخن الطعام بأنفسهن؛
لذلك تأكل األسرة دائماً طعاماً
طازجاً.

لكلّ إنسان هدف يف حياته وأنا طبعاً لي أهداف بعد
۱۲

انعدام العنصر االستبدالي

 ...والزواج من شخصٍ صاحل

التخرج من اجلامعه؛ تعليم اللغة اإلجنليزية والزواج

رؤوف ثريّ .إنسان مثقّف أنيق/

مع زوج صاحل ورؤوف وثري؛ زوج مثقف و زوج

رجل أنيق.

أنيق.
رغم البطالة مشكلة عامة يف البلد ولكنين أخطط يف
۱۳

انعدام العنصر االستبدالي

 ...أحارب الظاهرة هذه  . . .ألنّها

حياتي بعد التخرج من اجلامعة أحارب مع البطالة

 /هذه األزمة  /املشكلة ...

وأشارك يف صفوف الفن وأتعلّم مهارات التصوير.

أكرهها.

ألن البطالة يسبب االكتئاب وأنا اكره البطالة.

۵ـ۱ـ۲ـ۱ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۱۱هنا توجد مجلتان ،فيجب كون اجلملة الثانية مرتبطة باألوىل ،بينما نشاهد اجلملتني متفككتني بسبب عدم
توظيف العنصر االستبدالي .فعندما تقول الطالبة :النساء يطبخن الطعام ،حيسب املتلقّي أن املتكلّم يشري إىل دور النساء يف الطبخ
دون الرجال .ولكنها تقصد أن النساء يطبخن الطعام بأنفسهن ،ولذلك السبب ،األسرة تأكل دائماً طعاماً طازجاً وال حتتاج إىل
توفريها من املطاعم .فيتّض ح جلّياً أنّ العنصر االستبدالي (بأنفسهن) يعمل على حتقيق التماسك النصّي وإيضاح الفكرة.
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ل حمل الكلمة
النموذج  :۱۲يف هذه العبارة ،جند أنّ الطالبة قامت بتكرار كلمة "زوج" مرّتني ،بينما كانت تستطيع أن حي ّ
املكرّرة كلمات مثل :رجل ،شخص ،إنسان؛ ألنّ العناصر االستبدالية جتيء نيابة عن لفظة تتكرّر عدّة مرّات .هذا وإنّه تستطيع
ل حملّ املنعوت .فمن األفضل أن تقول :والزواج من
أن تأتي بالنعت بوحده وال تذكر املنعوت .إنّ النعت يف النحو ميكن أن حي ّ
رجل صاحل رؤوف مثقف ثريّ.
النموذج  :۱۳يف هذه الفقرة ،نشاهد أنّ الطالبة قامت بتكرار لفظة "بطالة" ثالث مرّات .ولكنّه كانت بإمكانها إقامة كلمات
مثل :األزمة ،واملشكلة ،وعدم االنشغال مقام اللفظة املكرّرة .ففي ضوء ما تقدّم ،ميكن أن خنلص إىل أنّ االستبدال ميثّل شكالً
من أشكال العالقات النصانية القبلية .فالعنصر املتأخّر يكون بديالً لعنصر متقدّم مما يفضي إىل متاسك النّص واتّساقه (املصدر نفسه:
.)۲۰

يف دراستنا للتعابري الكتابية ،وجدنا أنّ االستبدال مل توظفه كل العينة ،بل وظّفته  ۱۷طالبة .وأمّا من إمجالي العناصر املوظّفة
فكان  ۳۷استبداالً خاطئاً و ۱۳استبداالً صحيحاً .ومن خالل دراستنا لكلّ التعابري ،وجدنا أنّه يوجد  ۲۵موضعاً حيتاج إىل
العنصر االستبدالي .وضعفت الطالبة يف استخدامها فأنتجت تعبرياً متكررّا متعباً .وأمّا االستبدال املوظّف فكان من نوع االمسي
والفعلي ومل يوظفن االستبدال القولي .فهذا اخلطأ يعود إىل ضعفهن يف النظام اللغوي للغة اهلدف مما يعدّ من األخطاء التطورّية.
والرسم التالي رقم ۵ـ  ۶يشري إىل مدى توظيف هذه اآللية.
۵ـ۱ـ۳ـ احلذف
احلذف يعين عدم ذكر عناصر من الكالم بقرائن لفظية أو معنوية وهو «آلية تنشّط خيال املتلقّي وتقوي العالقة بني النص واملتلقني»

(عبابنة ۲۰۱۳،م ،ص  .)۵۲۵احلذف نوع من االقتصار واالختزال يف اللغة .ومبا أنّه ينشّط ذهن املتلقّي للبحث وراء العنصر
احملذوف فيحقّق استمرارية يف النص.
اجلدول رقم ۵ـ  :۴مناذج من أخطاء احلذف
أخطاء احلذف

رقم

نوع اخلطأ

تصويب اخلطأ

النموذج

۱۴

أنا بعد التخرج من اجلامعة أحبّ املشاركة يف املدارس
و أدرّس العربية إىل التالميذ.
من األطعمة الرائجة يف إيران طعام قورمه سبزى

۱۵

عدم احلذف

من األطعمة الرائجة يف إيران؛
قورمه سبزی وكشك بادجمان.

وطعام كشك بادجمان.
لي خاطرة مزعجة يف سفري مع أبي و أمي إىل مشهد

۱۶

عدم احلذف

 ...وادرّس العربية.

حذف العمدة (الفاعل)

 . . .حيت قالت لي أمّي إنّ أخيت

كنّا يف الضري ح يف حال العبادة قال لي أخيت فقدت

غريموجودة فبسرعة حبثنا عنها

وبسرعة حبثنا وجدناها كانت تبكي جنب حارس.

ثمّ وجدناها باكية عند حارسٍ.
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0ـ1ـ3ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۱۴إنّ فعل "أدرّس" له مفعوالن؛ واملفعول األول لفظة "العربية" واملفعول الثاني "التالمذة" .حريّ بالتأكيد أنّ
الفعل جاء بعد "املدارس" ،فهذا يعين أنّ الطالبة تريد التدريس يف املدرسة .ففي ضوء ذلك ،يستنبط أنّ املتعلّمني يف املدرسة هم
التالمذة على حسب القرينة املعنوية فالحاجة إىل ذكرها.
النموذج  :۱۵إنّ كلمة "طعام" ال حاجة إىل ذكرها؛ ألنّ "األطعمة الرائجة" املذكورة سابقاً تدلّ على ذلك.
النموذج  :۱۶حذفت الطالبة العمدة (الفاعل) يف تعبريها وأثّر ذلك األمر يف عدم حتقيق التماسكة؛ إذ إنّ حذف الركن
األصلي حملّ ألداء املعنى.
من خالل التعابري ،تبّين لنا أنّ املتعلّمات ما استثمرن تقنية احلذف يف أدائهم النّسقي ،حيث قمن بإتيان  ۳۸۰عنصراً زائداً
و ۳۳عنصراً حمذوفاً للعمدة فاختلّت تأدية املعنى .بناءاً عليه ،فيجب على املدرّس توضي ح النعصر وفاعليته يف االقتصار
واالختزال والتفادي من التكرار .إن الرسم البياني رقم ۵ـ  ۷يوض ح النسبة املئوية ألخطاء احلذف يف تعابري الطالبات.
۵ـ۲ـ االتّساق املعجمي
إنّ املفردات تعدّ احلجر األساس إلنتاج اللغة ،حيث أنّ هاليدي وحسن يشريان إىل أنّ االتساق النحوي يُدعَم بواسطة االتّساق
املعجمي الذي حيقّق بواسطة آليات منها؛ التكرار والرتادف واملصاحبة ۱۳۹۳( 1هـ.ش ،ص  .)۱۸۵فهذا االتّساق خيتلف عن
اإلحاالت وعن األشكال النحوية؛ بل جيعل النص متماسكاً بواسطة آليات معجمية تتبلور يف مفردتني أو يف عدة من املفردات يف
عبارة واحدة .فإنّ عالقة الكلمة بالكلمات األخرى هي اليت حتدد معناها.
0ـ6ـ1ـ الرتادف
اإلتيان بالرتادف ظاهرة مجيلة يف طبيعتها ،حيث أنه يتفادى من التكرار وأحياناً يستعمل لتوكيد املفهوم .هذا وإنّ استخدامه
الصحي ح يدل على الثروة اللفظية والغناء املعجمي .ولكن قد يالحظ أنّ املتعلّم يوظّفه بصورة خاطئة .فيما يأتي مناذج من أخطاء
عينة البحث يف هذا اجملال.
اجلدول رقم ۵ـ  :۵مناذج من أخطاء الرتادف
أخطاء الرتادف

رقم

تصويب اخلطأ

نوع اخلطأ

النموذج
أنا مبرافقة صديقيت اخرتنا كرمان للسفر وتعرفنا على
۱۷

املرادف اخلاطئ

 ...ومسعنا أن الكرمانيّنب /أهالي

ناسه وهم حيبّون الضيوف ومسعنا شارع كرمان

مدينة كرمان أناس مضيافون/

شارع مضياف.

كرماء.

كانت ملدينة كاشان دور مهم يف السابق املاضي.

املرادف الزائد

كانت ملدينة كاشان دور مهم يف
1 .Collocation
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۱۸

املاضي البعيد /األزمان البعيدة.
بعد التخرّج من اجلامعة أهدف إىل السفر إىل املناطق

۱۹

۲۰

املختلفة إليران والسفر جييء لالنسان الطاقات

بعد التخرج من اجلامعة ...
انعدام املرادف

اإلجيابي .وأنشط ونشاط العمل حيتاج إلي طاقات

وأمتنى الزواج من رجل  ...آملة

إجيابي .وزواج من رجل أحبّه وأعيش معه حيت

إىل (راجية إىل) خدمة اجملتمع ...

املوت .وخدمة إىل اجملتمع والناس وامليل إىل الغريية.

.

أريد أن اشتغل يف الرتمجه واكتسب املال والشهرة يف

املرادف اخلاطئ

حقل الرتمجه وال أتّجه إىل األعمال الكاذبة.
۲۱

وأسعى إىل النشاط يف العمل ...

فرع اللغة العربية لديها مستقبل مهينّ مثل العمل يف

 ....وال أتّجه إىل األعمال
الوهميّة.

املرادف اخلاطئ

 ...ومرتجم فوري و. ...

دار الرتمجة ومرتجم يف آنٍ واحد ومذيع األخبار
العربيه.

0ـ6ـ1ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :12لقد حسبت الطالبة أنّ الشارع مرادف للناس وميكن استخدامه يف مثل هذا السياق ،بينما لفظة الشارع بوحدها
ليست مبعنى الناس ،بل الشارع يف الرتكيب الوصفي املعريف يكون مبعنى الشعب أو الناس .مثالً الشارع اإليراني = الشعب
اإليراني .فيالحظ كيف يؤثر املرادف اخلاطىء على عملية التواصل بني املتلكم واملخاطب ،ألنّه ال يوجد تطابق بني "شارع" وما
توحى إىل الذهن .فاخلطأ هنا ناجم عن تداخل اللغة اهلدف نفسها.
النموذج  :۱۸تكرار املرادف هنا ال يفيد أي زيادة يف املعنى ،بل زائد حشو يف اجلملة .فذِكر كلمة "السابق" يغين عن اإلتيان
بـ"املاضي" .هذا وإنّ الرتادف يساعد على إظهار قدرة الكاتب يف إجياد كلمات هلا نفس املعنى على مسافات حمدّدة داخل النص
الواحد (عبد الرمحن ۲۰۱۶ ،م ،ص  .)۲۳۱فالطالبة جاءت مبرادفني دون أي مسافة حمدّدة؛ بينما هاتان الكلمتان ميكن
استخدامهما دون اآلخر فال واحدة منهما تطغي على األخرى يف انتقال املفهوم.
النموذج  :11نرى يف هذه اجلملة أنّ للطالبة عدة أمور تتمنّى إجنازها بعد التخرّج من اجلامعة من السفر ،والزواج ،وخدمة
اجملتمع ،والنظر إىل مصلحة اجملتمع يف ميله إىل الغريية .وتوجد مجل خمتلفة تعبّر عن نوايا شتّى فيجب كون اجلمل متناسقة .وأما
الطالبة فما كانت ناجحةً يف الرتابط بني اجلمل بسبب غفلتها عن استثمار مرتادفات يف بداية اجلمالت الالحقة ووصلها بالسابقة.
فاإلتيان بأفعال مرادفة أو شبه مرادفة لفعل "أهدف إىل" يسهم يف استمرارّية التعبري حول ما تتمنّاه الطالبة بعد التخرّج.
النموذج  :65املتعلّمة هنا أبدعت مرادفاً خاطئاً "األعمال الكاذبة" لـ"الوظائف الوهمية" .فاإلتيان باملرادف اخلاطىء يؤدّي إىل
تراكيب غري متّسقة مع بعض فيخلخل يف عملّية التواصل بني القارىء واملتكلّم؛ ذلك أنّ املرادف اخلاطئ ال ينتقل فكرة املتكلّم
كما هي بسبب كونه منقوالً من الفارسية.
النموذج  :61قد وظّفت املتعلّمة كلمة "آن واحد" مرادفاً لـ"فوري" ظّناً منها أنّه يصل ح ألن يكون "آن واحد" مرادف لـ"فوريّ".
ولكن السياق حيتم على عدم استخدامها "آن واحد" هنا؛ ألنّ هذه الكلمة نقلت من اللغة األمّ وليست تعبرياً مستعمالً هلذا
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السياق يف العربية .فمن الواض ح أنّ املرادف اخلاطئ أثّر أثراً سلبياً يف عملّية االتّصال بسبب عدم فهم املتلقّي للسياق .هذا النوع من
األخطاء ناجتة عن التأثّر باللغة األمّ فيعدّ من أخطاء داخل اللغات.
من خالل دراستنا تبني أنه وظّفت  32طالبة املرادف يف كتاباتهن .فمن إمجاليّ املرادفات املوظّفة وجدنا  62مرادفاً خاطئاً و31

مرادفاً زائداً .وأمّا املرادفات اخلاطئة فأكثرها تعود إىل النقل السليب من اللغة األمّ والضعف يف الثراء املعجمي .ووجدنا  12موضعاً
كان جيب اإلتيان مبرادفٍ جلعل املفاهيم مرتابطة بعضها ببعض فرتك ذلك وصارت النتيجة سلسلة من اجلمل املتواترة املتكرّرة .إنّ
االفتقار اللغوي سبّب يف إنتاج تعابري تفتقر إىل الثراء املعجمي .فعلى املتعلّم قراءة نصوص عدّة يف مواضع عدّة لتعليم كيفية
توظيف املفردات يف السياق وأال يكتفي حبفظ املصطلحات خارج الرتكيب .ميكن مالحظة النسبة املئوية لتوظيف املرادفات يف
الرسم البياني رقم ۵ـ .۸

۵ـ۲ـ۲ـ التكرار
التكرار هو إعادة عنصر معجمي أو ورود مرادفه أو شبه مرادفه (خطابي ۱۹۹۱،م ،ص  .)۲۴فهو مما ميكن من توصيل الرؤية
اليت حيملها النص ،ألنّه يربط املاضي النصّي بالحقه أو العكس ،وبهذا حياول أن يقضي على التشتّت النصي (عبابنة 6513،م،

ص  .)045وظيفة التكرار داخل النص هي ربط النص بعضه ببعض عن طريق إشعار القارئ أنّ الكاتب أو املتحدّث اليزال
يتحدّث عن الشيء نفسه رغم انتقال النص إىل األمام .وكذلك من وظائف العناصر املتكررة هو انفتاح النص وحركته إىل األمام
عن طريق تكوينها هي نفسها خلفّية وقاعدة النطالق العناصر اجلديدة (اخلفاجي 6514،م ،ص  .)220ومن األخطاء املوجودة يف
تعابري الطالبات يف استخدامهن التكرار ما يلي:
اجلدول رقم ۵ـ  :۶مناذج من أخطاء التكرار
أخطاء التكرار

رقم

تصويب اخلطأ

نوع اخلطأ

النموذج

۲۲

رحلت إىل هذه املدينة للتحصيل .سفرت بها واحداً

تكرار زائد

وما رافقين أحد وسفرت واحداً ألنين قد عرفت هذه

 ...سافرت وحيدة ،ألنين كنت
أعرف . ...

املدينة من قبل.
۲۳

أنا اعتقد فرع اللغة العربية هي فرع جيّد وأنا أحاول

تكرار زائد

أن أجن ح يف هذا الفرع وأحب أن اشتغل يف هذا الفرع.

 ...أحاول أن أجن ح وأشتغل فيه/
كما أنّين أحبّ أن اشتغل يف جمال
هذا التخصّص.

طبخ الطعام يف إيران يرجع إىل األزمنة القدمية حتى
۲۴

تكرار زائد

طبخ الطعام يف إيران يرجع إىل

يف األيّام املاضي عامّة الناس يهتم بطبخ الطعام ورمبا

أزمنة قدمية ،حيث كان يهتمّ

سوابق كثرية من الطعام يف هذا العصر يرجع إىل

الناس عامّة بالطهى.

العصر املاضي.
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0ـ6ـ6ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۲۲قامت الطالبة بالتكرار اململّ لـ"سفرت وحيداً" وتكرار املفهوم أيضاً يف "مارافقين أحد" .ال فائدة هنا للتكرار؛
إذ إنّ التكرار "جييء لتوسيع معنى ما" (فاضل ۲۰۱۵ ،م ،ص  )۱۱۹فتوسيع املعنى جيعل بنية النص مرتبطة ببعض.
النموذج  :۲۳لقد قامت املتعلّمة بتكرار الفرع ثالث مرّات دون احلاجة إليه .جدير بالذكر أنّ تكرار الفرع يف اجلملة الثانية
مفيد ،ألن الطالبة تل حّ على فكرتها من خالل التكرار وتوكيد قصدها .فهذا التكرار يؤدّي دوراً كبرياً يف عملية الرّبط .وأمّا التكرار
يف اجلملتني األخريتني فال يستدعيه السياق؛ إذ إنّ السياق يستدعي التكرار بأغراض منها :أنّه إذا طال املقام وموضوع التحاور
وخيشى نسيان األوّل فيعيده مرّة وجيدّده وكذلك يستخدم للتأكيد واالستلذاذ بالكالم وتعظيم األمر وتهويله وزيادة التنبيه (عبد

الرمحن ۲۰۱۶ ،م ،ص  .)۲۱۲وبالتالي ،فإنّ التكرار يف اجلملتني األخريتني الحيظى بأيّ غرض من األغراض املذكورة فيعدّ جمرد
حشو يتعب القارئ.
النموذج :۲۴يدور اخلطاب هنا بني تكرار املاضي والزمن القديم وتكرار الطبخ .وهذا ينطلق من عدم امتالك الطالب قدرة
معجمية ،ألنّ الكتابة ليست جمرّد حترير الكلمات والعبارات بل الكتابة عملية إنتاج .فللكفاية الكتابية على املتعلّم امتالك الكفاية
املعجمية (العناتي ۲۰۱۲ ،م ،ص  .)۲۲إنّ االفتقار املعجمي وعدم امتالك الثروة اللفظية جيعل النصّ خامالً ذابالً .فالثروة اللفظية
رهينة بتنوّع املفردات غري التكرارية وغري املرتقّبة يف التعبري (بابايى 1314 ،هـ.ش ،ص  .)653ميكن هنا استثمار شبه مرادف "طهي"
لكمة الطبخ تفادياً من التكرار .كلّ الطالبات قد وظّفن التكرار يف تعابريهن؛ فمن إمجالي العناصر املتكرّرة عثرنا على 452

تكرارات زوائد و 16تكراراً صحيحاً .فهذه النسبة تشري إىل أنّ الطالبات ال ميلكن املقدرة الكتابية بسبب غياب التّنوع املعجمي
والثراء اللغوي لديهن .فالتكرار من األخطاء األكثر شيوعاً لديهن يف االتساق املعجمي .وإنّ ضعف الطالب يف مقدرته املعجمية
ينجم عن مفردات وتعابري متكررة وأمثلة ثابتة تدور يف فلك التكرار اململّ الذي ال يلعب دوراً يف توسيع معنىً ما .وفيما يلي
عرض للنسبة املئوية لعناصر التكرار يف كتابات العينة.
۵ـ۲ـ۳ـ املصاحبة املعجمية
إنّ إحدى مظاهر التماسك هو املصاحبة املعجمية ،وهي توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوّة نظراً الرتباطهما حبكم هذه
العالقة أو تلك .وتعادل املصاحبة مصطلحات متعدّدة ،منها التالزم ،واالقرتان اللفظي والتضام (عبد الرمحن ۲۰۱۶ ،م ،ص

 ۲۴۵ـ  ،)۲۴۴حيث جتاور الكلمات حتقّق العالقة بني وحدات اخلطاب بواسطة االئتالف مع جاراتها .على سبيل املثال ،جند يف
مثال "ال ناقة لنا فيه وال مجل" تناسباً بني اجلمل والناقة من سنخ احليوان (املذكر واملؤنث) .إنّ إرجاع الكلمات املتصاحبة إىل
عالقة تربطها معتمدٌ على احلدس اللغوي للقارئ وخلفيته املعرفية بها (املصدر نفسه ،ص .)۲۸۸

فإذا استطاع املتلقّي أن يعثر على عالقة بني املفردات يف اخلطاب يف العامل الواقع أو يف الذهن يعترب ذلك اخلطاب سليماً
صحيحاً من ناحية التعالق فيما بينها .تكون العالقة بني الكلمات عالقة التناسب ،والتضاد ،والعام واخلاص (الشمول ،)1حيث
تالئم فيه املفردات مع البعض .وتالؤم املفردات يعين ملىء اجلمل مبفردات تكون بينها قرابة صرحية أو خفّية (بابايى۱۳۹۴ ،

Hyponymyـ 1
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هـ.ش ،ص  .)۱۸۹فيجب أن تكون املفردات متالئمة ومتّفقة يف اخلطاب .هناك عرض لعالقات املصاحبة وذكر مناذج من التعابري
الكتابية املدروسة وحتليل أخطاء املصاحبة فيها.
اجلدول رقم ۵ـ  : ۷مناذج من أخطاء املصاحبة املعجمية
أخطاء املصاحبة املعجمية

رقم

تصويب اخلطأ

نوع اخلطأ

النموذج
من األطعمة الرّائجة واللذيذة يف إيران طعام فسنجون
۲۵

ويطبخ يف مجيع املدن وأمّي يطبخ فسنجون حامض

التضاد؛ ذكر أحد الضدّين
وترك اآلخر

ألننا حنبّ احلامض.

من األطعمة الرائجة واللذيذة يف
إيران "فسنجان" .يوجد نوعان
من هذا الطعام :احللو واحلامض.
وأمّي تطبخ احلامض منه.

من مطاعم أصفهان مطعم شبنشني و آتشكاه .يف
۲۶

جنوب إيران رائج السمك املقلية .يف كاشان الطعام

عدم ترتيب العموم
واخلصوص

هناك مطاعم معروفة يف إيران
منها مطعم شب نشني وآتشكاه

الرائج حلم مع فاصوليا  . . .املأكوالت الرائج يف ايران

يف أصفهان  . . .ومن املأكوالت

كان آش رشته.

الرائجة يف ايران آش رشته ولكل
مدينة طعام شعيب على سبيل
املثال؛ الطعام الرائج يف كاشان
اللحم مع الفاصوليا ويف اجلنوب
السمك املشويّ رائج.

۲۷

سافرت إىل كربالء .أنا أحبّ الكربالء واللغة العربية!

عدم التناسب

السفر مبدن خارجيه ثقيلة وأنا أقوم بالتفرج يف املدن

عدم التناسب

سافرت إىل الكربالء بسبنب؛
أوالً حبّي للحسني (ع) وثانيًا
ألنين أحب اللغة العربية ففضّلت
السفر إىل بلد عربي ،ألنين أريد
أن اتعلّم اللغة من أهلها.

۲۸

االيرانيه ورجحت أصفهان.
۲۹

خططي يف حياتي بعد اجلامعة أريد أن اكون مرتمجاً

تكاليف السفر إىل املدن اخلارجية
باهظة ...

عدم التناسب

أريد أن أكون مرتمجة باهرة.

قويا.
۳۰

أنا أريد بعد التخرج من اجلامعة أصب ح شخص ثري
وأفت ح دكانات وأشتغل أطفال العمل واألفراد دون

عدم التناسب

 ...صلب للعمل.
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البضاعة املالية ألن أحرتق قليب حينما أري يدهم
الصغرية قسيّ للعمل.
۳۱

انتخبتُ اللغة العربية وبعد ذلك عيّنتُ مستقبلي معها

ترك التضاد

املستقبل الذي ذاهب إىل أفق أبين مبانيه إن خرب و

 ....وأعبّد الطريق إن وعر
وأنظّف شاطئه إن وسخ.

أسقي شجره إن عطش و أعبّد طريقه و أنظّف
شاطئه.
۳۲

بعد التخرج من اجلامعة أريد ذهبت إىل آكادميي اللغة
اإلجنليزية وتعلّم الغنا واملوسيقي والويولون!

الربط اخلاطئ بني العام
واخلاص

 ...تعلمّ املوسيقي خاصّة
الويولون.

0ـ6ـ3ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۲۵الطالبة وصفت يف هذه الفقرة من كتابتها طعاماً إيرانياً امسه "فسنجان" ثمّ أشارت إىل أنّ أمّها تطبخ النوع
احلامض منه .فيتوقّع القارئ ذكر النوع املقابل منه أيضاً وخيمن أنّه يوجد طعم آخر ونوع آخر منه ما ذكرته الكاتبة فيبحث عنه .إنّ
ذكر النوع احلامض يستدعي وجود النوع احللو ،ولكنّه ال يوجد يف النّص فأفقد النص ما يتوقّع أن يُذكر .فيسهم التضاد دوراً هامّاً
يف حتقيق متاسك اخلطاب وترابط الكلمات مع البعض من خالل الربط بني الضدين؛ ألن ذكر أحد اللفظني يستدعي وجود اآلخر
ويثري ذهن املتلقّي للطلب عن الضدّ.
النموذج  :۲۶إن عالقة اجلزء بالكل جتعل ذهن املتلقّي يعود مرّة أخرى فيذكر الكلّ عند رؤية اجلزء .ومن ثمّ فقد أسهمت يف
إحداث استمرارية على مستوى النص (عبد الرمحن ۲۰۱۶ ،م ،ص  .)۲۵۲العيِنة املستخرجة أعالها بداية نص إحدى الطالبات .إنّ
النظر يف هذا النص يقفنا على أنّه مبعثر يف الرتكيب ،حيث ما قام بذكر الكلّ (من املأكوالت الرائجة يف إيران ،آش رشته) ،بل إنّه
بدأ من املدن (اجلزء) ثم دخل إىل العموم (املأكوالت الرائجة .)...والصحي ح أن تبدأ خطابها من إيران عموماً وبعد ذلك تدخل إىل
اجلزئيات واملدن األخرى .فبناء على ذلك ،ما جنحت الطالبة يف حتقيق التالحم بني العام واخلاص ،حيث نراها قفزت من اخلاص
إىل العام وكرّرت ذلك فأفقد النص ترابطه.
النموذج  :۲۷ال يدري القارئ ما هي عالقة الكربالء باللغة العربية وما هو اجلامع املشرتك والتناسب بينهما وال يتصور
إشراك بني شيئني حتى يكون هناك معنى يقع ذلك اإلشراك فيه (خطابي۱۹۹۱،م ،ص  .)۲۵۹ويقع اإلشراك جبامع التضاد أو
التناسب (تفتازاني ۱۳۸۸ ،هـ.ش ،ص  .)۱۴۵والتناسب هو «أن جيمع يف الكالم بني أمر وما يناسبه» (عبد الرمحن ۲۰۱۶،م ،ص

 .)۲۷۷إنّ ائتالف الكلمات مع البعض والتوفيق فيما بينها يسهم يف ترابط النص .فال تناسب بني الكلمات اجملاورة هناك؛ الواحدة
منهما مدينة واألخرى لغة ،بينما جيب كونهما متناسبَني من سنخ واحد أو يكون بينهما عالقة .جدير بالذكر أنّ النص بنية شاملة
تتمثّل معناه بالتكييف الداللي لألجزاء يف ضوء البنية الكلية الشاملة للنص (فضل ۱۹۹۶،م ،ص .)۱۳۷

فعدم التناسب مع البنية الشاملة خيتلّ املعنى املراد .هذا املثال جزء من إنشاء طالبة كانت قد وصفت مدينة زارتها .فإنّ كتابتها
تدور حول وصف الكربالء فتربز حبّها لتلك املدينة .فعندما تقول :أنا أحبّ الكربالء ،هكذا يتوقّع أنّها حتبّ العتبات واألماكن
الروحانية والبقع املقدّسة ولكن فجأة يالحظ أنّها أبرزت حبّها عن اللغة العربية فجاءت بتعبري خيتلف عمّا يتداعى إىل الذهن من
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احلرم الشريف وغريه .ففشلت الطالبة يف انتقال فكرتها بسبب عدم تعرّفها على الدوال اللغوية اليت جتعل القارئ قادراً يف العثور
على العالقة بني الفكرة والنص .كان بإمكانها إتيان دال لغويّ يشري إىل فكرتها .النماذج  ۲۸و  ۲۹و :۳۰هي أخطاء أخرى يف
تعابري املتعلّمات من حيث عدم املناسبة بني الكلمتني بالنسبة للسياق.
النموذج  :۲۸تقصد الطالبة أنّ تكاليف السفر إىل اخلارج باهظة .إنّ لفظة "باهظ" تتالءم مع التكليف و"ثقيل" تتالءم مع شيء
ما .ويف النموذج  ۲۹تقصد الطالبة من "قوي"" ،الباهر"؛ ألنّ كلمة "قويّ" ال تتّفق مع كلمة "مرتجم" ،بل تتّفق مع كلمة أخرى؛
مثل اجلسم وغريه .املتعمّن يف النموذج  ۳۰جيد أنّ لفظة "قسيّ" ال ترتبط باليد؛ إذ إنها جار للقلب ومناسب له وليس لليد.
فالشائع املستعمل هو قسيّ القلب وصلب اليد .فاألول يبادر إىل الذهن رذيلة مذمومة والثاني يبادر فضيلة حمموده إثر العمل اجلادّ.
النموذج  :۳۱أرادت الطالبة أن تصف جهدها للوصول إىل نواها .فذكرت التضاد بني أمور (بناء /خراب)( ،سقى/عطش).
فهنا ترتابط الكلمات مع البعض من خالل الربط بني الشيء وضدّه .فيعمل ذلك على شكل سالسل متّصلة بني اجلمل ،تؤكد
مشولية املعنى (عبد الرمحن ۲۰۱۶ ،م ،ص  ،)۲۴۹حبيث توضّ ح الطالبة مدى حضورها يف تصلي ح املستقبل .فيمكن القول أنّها
جنحت يف توظيف اآللية ،ولكنّها أغمضت عن اإلتيان بـالكلمات املتضادة للجملتني األخريتني (وعر مضادّ للتعبيد)( ،وسخ
مضادّ للنظيف).
النموذج  :۳۲إنّ عالقة اخلاص بالعام متثّل من مقوّمات التماسك النصي .فالعالقة بني املوسيقي والويولون من نوع الشمول.
حري بالبيان أنّ عالقة اخلاص والعام ال حتتاج إىل ذكر العاطف (الواو) مباشرة بينهما؛ إذ إنّ العام (املوسيقى) يشمل على
ويولون «فعطف اخلاص إىل العام عطف خاطىء جيعل املخاطب حائراً والنصّ مبعثراً» (بابايي ۱۳۹۴ ،هـ.ش ،ص  .)۱۱۹فيحدث التشتّت يف
الكلمات املتصاحبة إثر انعدام مراعاة عالقة اجلزء بالكل.
من خالل دراستنا لتعابري العينة ،وجدنا أنّ توارد زوج من الكلمات يف التعابري قليل االستخدام ،حيث وظّفه فقط  ۱۷طالبة
ومن إمجالي العناصر املتضادة يف التعابري كانت  ۸عناصر من التّضاد صحيحاً و ۱۲منها ذُكر فيها أحد الضدّين وترك اآلخر .وأمّا
الشمول فما وظّفته األغلبية السّاحقة فوظّفته  ۹طالبات فقط .فمن إمجالي عناصر الشمول ،عثرنا على تسعة أنواع من عدم
ترتيب العام واخلاص وسبعة أنواع من الربط اخلاطئ بني العام واخلاصّ .وأمّا التناسب يف التعابري فاستخدمته الطالبات مجيعاً؛
ولكن من إمجالي هذا العنصر عثرنا على  ۷۷نوعاً من عدم التناسب بني األزواج املتضامّة و ۳۱تناسباً صحيحاً .يف حني أنّ اختيار
أنسب الكلمات للداللة على املعنى املراد يساعد املتعلّم يف جتنّب األخطاء.
فمن األفضل للمتعلّم الوقت الذي يقضيه يف حفظ الكلمات يصرفه يف سبيل معرفة الطرق اليت يتالحم بها الكالم ،ألنّ اللغة
ليست كلمات ،بل اللغة تتمثّل يف التعابري السليمة املتالئمة .واألخطاء االتساقية املعجمية تعود إىل ضعف الثراء املعجمي والنقل
السليب من اللغة األم .وفيما واألخطاء االتّساقية املعجمية تعود إىل ضعف الثراء املعجمي والنقل السليب من اللغة األمّ .يف اجلدول
التالي نالحظ عدد مرات أخطاء العينة يف استخدام أدوات االتساق املعجمي ونسبتها املئوية .يتض ح يف الرسم البياني رقم ۸- ۵

الذي قمنا فيه مبقارنة أنواع أخطاء العينة يف االتساق املعجمي ،أن أكثر أخطائها يقع ضمن أخطاء التكرار ( )%۷۲وأقلها يرجع إىل
املصاحبة املعجمية (.)%۱۳
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اجلدول رقم ۵ـ  :۸قائمة مراجعة أخطاء العينة يف استخدام أدوات االتساق املعجمي
الرقم

آليات االتساق

۱

القسم
إتيان املرادف اخلاطئ

۲۷

إتيان املرادف الزائد

۳۹

%۴۶/۴

انعدام املرادف

۱۸

%۲۱/۴

اجملموع

۴۴

%۱۰۰

إتيان التكرار الزائد

۸۰۸

%۱۰۰

التضاد (ذكر أحد الضدين وترك اآلخر)

۱۲

%۱۰۰

اجملموع

۱۲

%۱۰۰

۹

%۵۶/۲

۷

%۴۳/۸

۱۶

%۱۰۰

التناسب (إتيان التناسب اخلاطئ)

۷۷

%۱۰۰

اجملموع

۷۷

%۱۰۰

التكرار

عدم ترتيب اخلاص والعام
۳

املصاحبة املعجمة

العينة استخداماً خاطئاً

%۳۲/۲

الرتادف

۲

عدد مرات استخدامها عند

النسبة املئوية

الشمول

الربط اخلاطئ بني العام
واخلاص
اجملموع

الرسم البياني رقم ۵ـ :۲النسبة املئوية ألخطاء أدوات االتساق املعجمي

۵ـ۳ـ آليات الوصل
تع ّد اجلملة وحدة هامة للنص .والنّص مركب بسيط من مجل تقوم بينها عالقات تناسق .ومن أهمّ خصائص النصوص هي
تعاقب اجلمل .فربط اجلمل شرط إليضاح إجراءات إنتاج النص (فولفانج ۱۴۱۹ ،ه.ق ،ص  .)۲۵وربط اجلمل يتم بواسطة أدوات
منطقية تكون عالمات على أنواع العالقات القائمة بني اجلمل وبها تتماسك اجلمل وتبني مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص
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(الزناد ۱۹۹۳ ،م ،ص  .)۳۷وتنقسم أداة الوصل إىل أنواع :النوع اإلضايف ،1والنوع العكسي ،2والنوع السبيب أو العلّي ،3والنوع
الزماني واملكاني( 4حممدي 1312،هـ.ش ،ص  .)663الوصل اإلضايف مثل" :و ،وأو ،وأم ،وإضافة إىل ذلك ،وبعبارة أخرى ،وأو
قل ،وكما ،وهذا وإنّ ،وكذلك ،ومما ،وعلى سبيل املثال ،ومثل ،ومثلما ،وشأن ،وحنو ،وأي ،وأقصد و ،"...والوصل
العكسي حنو" :بل ،ولكن ،ورغم ،واللهم إال ،وغري أنّ ،وخالفاً ملا و ،"...والوصل السبيب كـ "لذا ،وإذن ،وفـ ،ومن هذا
املنطلق ،وانطالقا من ،ومن ثمّ ،وإذ ،وإذ إنّ ،وذلك أنّ ،وذلك بأنّ و  ،" ...والوصل الزماني واملكاني حنو" "ثم ،وفـ  ،وبعد،
ويف اخلتام و ."...وفيما يلي أمثلة من آليات االتصال يف التعابري املدورسة.
اجلدول رقم ۵ـ  :۹مناذج من أخطاء آليات الوصل
أخطاء آليات الوصل

رقم

نوع اخلطأ

تصويب اخلطأ

النموذج
بعد ساعات جاء الباص وركبنا الباص وانطلق الباص
۳۳

ومنت يف الباص.

عدم توظيف آليات ربط مناسبة
(توظيف الواو دون األدوات

جاء الباص فركبناه ثمّ انطلق .بعد
ذلك منت فيه.

األخرى)
اللذة من الطبيعة تتأثّر يف اجلسم أو روحنا.
۳۴

۳۵
۶۶

استخدام الوصل اإلضايف اخلاطئ  ...يف اجلسم والرّوح
(أو مكان الواو)

التفكر مببدأ مجال البحر أفضل العبادة أو أمدح

استخدام الوصل اإلضايف اخلاطئ التفكر مببدأ مجال البحر من
(أو مكان الواو)

ال ميكن سفر إىل جزيرة قشم يف الصيف صعب حارّ

عدم توظيف الربط

ويف الشتاء السفر لذيذ.

أفضل العبادات و أنسبها.
السفر إىل جزيرة قشم صعب
بسبب احلرارة غري أنّ /إلّا أنّ
السّفر إليها يف الشتاء مبهج
العتدال جوّه.

۳۷

من املطاعم املشهورة يف إيران مطعم برج ميالد

التوظيف اخلاطئ للربط العكسي

 ...وذلك يقع يف شارع أمريكبري.

ومطعم خانه رز يف كاشان لكن عنوانه يف شارع
أمريكبري.
1 .Addition
2 .Adversative
3 .Causal
4 .Temporal
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۳۸

بعد التخرج من اجلامعة أريد ذهبت إىل آكادميي اللغة

توظيف اآلليتني معاً

حذف الواو وإبقاء "ثم"

اإلجنليزية وتعلّم الغنا واملوسيقي والويولون واشرتيت
الفرس وثم خرج من بلد ايران إىل تركية لشغل
الوكالة أساعد األتباع اإليراني وثم ذهبت ىل الدول
الغربية والتعرف مع اآلداب والسنن وشعوبهم هناك
وثم رجع إىل ايران و بدأ إلحداث املدرسة.
۳۹

بعد التخرّج من اجلامعة أهدف إىل السفر إىل املناطق

التوظيف اخلاطئ للواو الرابطة

 ...ألنّ  /إذ إنّ /ذلك أنّ السفر

املختلفة إليران والسفر جييء لإلنسان الطاقات

مكان الوصل السبيب

جيلب لإلنسان الطاقات اإلجيابية.

اإلجيابي.

0ـ3ـ1ـ تفسري األخطاء
النموذج  :۳۳ال يوجد تناسب يف استخدام حروف الربط؛ إذ جاء الربط بالواو فقط ومل تستعمل آليات الوصل الزماني مثل
حرف "ثم" و اسم زمان "بعد".
النموذجان  ۳۴و :۳۵استخدمت الطالبة يف منوذج  ۳۴حرف "أو" جملرد الربط ،بينما هذا احلرف ربط إضايف للتخيري
واإلباحة .وال تقصد الطالبة ذلك ،بل تتكلّم عن تأثري الطبيعة يف كال اجلسم والروح .حدثت الظاهرة يف مثال  ،۳۵حيث تصف
الطالبة سفرها إىل البحر وتعتقد أنّ التفكر مببدأ مجال البحر من أفضل العبادات وأنسبها فوظّفت "أو" لغرضها فتوتّر تنظيم
فكرتها.
النموذج  :۳۶تصف الطالبة هنا سفرها إىل جزيرة قشم .فتوجد مجلتان متناثرتان كان ميكن استخدام الربط العكسي
والسبيب لضمّ اجلملتني .على املتعلّم اللجوء إىل صرف وقته يف كيفية تنسيق أدائه بواسطة آليات وصل متعدّدة وليس اللجوء إىل
آليات حمدّدة .فالستخدام مجيع األدوات املؤدية إىل االلتحام عليه استخراج اآلليات واحداً واحداً يف التعابري املتعددة يف النّصوص
واستعماهلا بكثرة عند اإلنشاء لرتسخ تلك اآلليات يف الذاكرة وتصب ح جزءاً من املخزون اللغوي حتى يستطيع أن ينتج نصّاً ذات
صفة النصّانية.
النموذج :۳۷حري بالتأكيد على أنّ "لكن" حرف عكسي يتوقع عكس ما جرى قبلها وأنها حرف ينصرف عن السابق إىل
الالحق .فيحسب القارئ عند رؤية ذلك احلرف أن اجلملة التالية تريد إدالء عبارة تعبّر عن كون املطعم خارج املدينة أو أنّه هناك
مطاعم أخرى بنفس اإلسم يف مدن أخرى .بينما استخدمته الطالبة جملرد الربط فعليها استخدام الواو.
النموذج  :۳۸إنّ "ثم" وصل زماني «خطّي يقوم على اجلمع ولكنه يدخل معنى آخر يتعيّن به نوع العالقة بني اجلملة واألخرى حتى تربط

وتعبّر عن عالقة منطقية بني العنصرين املربوطني» (الزناد ۱۹۹۳،م ،ص  .)۳۷لقد وظفت الطالبة حرف ثم مع الواو وهذا خطأ؛ إذ إنّ
ذكر "ثمّ" يكفي عن وجود "الواو".
النموذج  :31ال توجد عالقة منطقية بني اجلملتني بسبب التوظيف اخلاطيء حلرف الواو الرابطة .الطالبة هنا تهدف إىل
السفر ،ألنها ترى أن السفر جيلب هلا الطاقات اإلجيابية .فينبغي هلا توظيف الوصل السبيب بدالً من الوصل اإلضايف ،ألن الوصل
اإلضايف جيمع بني السابقة والالحقة أو يعطي بعده عبارة توضيحية مكمّلة متمّمة للسابق.
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بالتمعّن يف خطابات الطالبات مدار البحث ،وجدنا أنّ الواو من أكثر احلروف استخداماً .وهذا أمر طبيعي ،ألنّ الواو ملطلق
العطف وميكن أن تقتضي الرتتيب أو ال تقتضي .فجاءت  ۵۸۸مرّة بصورة صحيحة و ۷۰۴مرّة بصورة خاطئة .واخلطأ يعود إىل
إقامتها مقام األدوات األخرى للوصل وإيراده بني أمرين ال إشراك بينهما درسناه يف قسم التناسب .وأمّا عند النظر إىل استخدام
"أو" ،جند أنّ مجيع الطالبات ما استثمرنه والبعض أوردته يف  ۱۴موضعاً مكان الواو رغم أن احلرف للتخيري واإلباحة .وجاء يف ۵

مواضع بصورة صحيحة .ويف توظيف حرف ربط "كذلك" وجدنا أن احلرف قلّ استخدامه جدّاً ،حيث وظّفه أربع طالبات فقط
ويف خالل تعابريهنّ عثرنا على  ۸مواضع حتتاج إىل هذا الربط لشرح ما قيل سابقاً.
وأما حول توظيف عبارة "على سبيل املثال" وكلمة "مثل" فرأينا أن هاتني اآلليتني قليل توظيفهما فجاءت طالبتان بهما يف
موضعني اثنني معاً أي جاء كلمة "مثل" بعد عبارة "على سبيل املثال" .فهذا زائد حشو .ووجدنا  ۸مواضع ميكن توظيف أي منهما
للعدّ والتوضي ح فأهمال .وأمّا بقية أدوات الوصل اإلضايف فما استعملت فأدّت إىل عدم ضمّ اجلمل والعبارات ببعض .وأمّا النسبة
املئوية آلليات الوصل اإلضايف فهي كما تأتي:
إنّ املتعلّمات استعملن من أدوات الوصل العكسي حرفَي "بل ولكن" دون بقية احلروف .ونسبة االستعمال اخلاطئ أكثر من
الصحي ح .هذا وإنّ مجيع الطالبات ما استخدمن آليتني .فمن بني الطالبات الالتي وظّفن احلرفني وجدنا  ۱۴توظيفاً خاطئاً لـ "لكن"
و  ۹صحيحاً و توظيفني صحيحني لـ "بل" و ۹خاطئاً .وأمّا النسبة املئوية الستثمار أدوات الوصل العكسي يف تعابري الطلبة فهي كما
تشاهد يف الرسوم البيانية التالية:
ومن آليات الوصل السبيب املستعملة يف تعابري املتعلّمات ،وجدنا أنّ "لذا" هو احلرف الوحيد املستخدم وأورد يف إنشاء بعض
العينة ومن إمجالي الربط بـ "لذا" عثرنا على  ۱۱توظيفاً خاطئاً و  ۸صحيحاً .وبقية األدوات أهملت فأفقدت النّص العالقات
املنطقية بني اجلمل .والنسبة املئوية الستخدام آليات الوصل السّبيب كما يأتي:
ووجدنا أنّ من بني أدوات الوصل الزمين استخدم "ثمّ" و"بعد" رغم أنّه توجد حروف أخرى تعمل على التتابع الزمنى وداللة
املكان فأهملت وأفقد اخلطاب االئتالف بني العنصرين .فمن األخطاء األكثر تداوالً تتجلّى يف عدم توظيف آليات الوصل .فإنّ
الطالبات أكثرن من توظيف آلية ربط الواو يف مواضع عدّة من كتابتهنّ ،حيث استبدلت حرف الواو حبروف أخرى وأثّر ذلك يف
إعاقة فهم القارئ التعبري .ويف غري موضع وردت الواو مع ربط آخر .وما وظّف الوصل اإلضايف إال نادراً وكذلك بقّية آليات
الوصل من العكسي والسبيب والزمين واملكاني قلّ استخدامها أو قلّما استخدمت .فجعل التوظيف اخلاطئ وعدم توظيف آليات
الربط ،اخلطابات غري متالمحة مما دفع إىل التلعثم يف األداء.
وأمّا األخطاء فتعود إىل الضعف يف كيفية توظيف هذه اآلليات يف اللغة العربية .فعند النظر إىل آليات الوصل املستخدمة يظهر
أنّ األدوات اليت وظّفت يف الكتابة كانت من أدوات الربط اليت درسه الطالب يف حصص النحو .وتداوله أكثر مقارنةً مع األدوات
األخرى مثل" :اللهم إال ،طاملا ،هذا وإنّ ،وعليه ،و ." ...فإلتقان أدوات من هذا القسم جيب االهتمام باجلانب اللساني هلذه
اآلليات ودورها يف حتقيق التماسك بني اجلمل عرب قراءتها يف النصوص العربية وعدم االكتفاء بوصل واحد وتعليم األدوات
املختلفة الستعماهلا يف مواضع عدّة .يف اجلدول رقم  ۱۰- ۵ميكننا مالحظة عدد مرات أخطاء العينة يف استخدام أدوات الوصل
ونسبتها املئوية.
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اجلدول رقم ۵ـ  :۱۰قائمة مراجعة أخطاء العينة يف استخدام أدوات الوصل

ويف الرسم البياني رقم  ۳- ۵نشاهد النسبة املئوية ألخطاء العينة يف استخدام أدوات الوصل .نالحظ أن أكثر األخطاء يف هذا
اجملال يرجع إىل أخطاء الوصل اإلضايف ( )%۹۴وأقلها إىل الوصل السبيب (.)%۱

الرسم البياني رقم ۵ـ :۳النسبة املئوية ألخطاء أدوات الوصل

دراسة عثرات عناصر االتساق يف اخلطاب املكتوب لدى متعلّمي العربية اإليرانيني؛ جامعة كاشان منوذجاً
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ويف الرسم البياني رقم  ۴- ۵قمنا مبقارنة األخطاء الثالثة (االتساق النحوي واملعجمي وأدوات الوصل) .ونالحظ أن
األخطاء حسب عدد مرات تكرارها يرتتب على النحو التالي :االتساق النحوي ( ،)%۴۹واالتساق املعجمي ( ،)%۳۰وأخطاء
أدوات الوصل (.)%۲۱

الرسم البياني رقم ۵ـ :۴النسبة املئوية ألخطاء االتساق يف كتابات عينة البحث

اخلامتة
إنّ الوسائل اللغوية الشكلية تسهم يف وضع اجلمل بعضها جوار البعض و التعالق فيما بينها .فالتماسك يتجسّد يف آليات االتساق
النحوي واملعجمي وآليات الوصل .وأمّا التماسك النحوي بدوره يشتمل على اإلحالة ،واالستبدال ،واحلذف .بدراستنا هلذه
العناصر يف خطابات الطالبات املكتوبة ،وصلنا إىل أنهن قد وقعن يف األخطاء اإلحالية غري القليلة بالضمري ،واإلشارة،
واملوصول ،والتعريف .وبالنسبة لالستبدال ـ مع أنه كان قليل االستخدام يف كتاباتهن بصورة ملحوظة ـ فرأينا أنهن وظفن
االستبدال االمسي والفعلي مع أنهن مل يسلمن األخطاء اللغوية ومل يستخدمن القولي منه أبداً كما تبني لنا أن تقنية احلذف
منعدمة على األساس يف أدائ هن النسقي .وأما بدراسة التماسك املعجمي الذي يتمثل يف الرتادف والتكرار واملصاحبة املعجمية
فوصلنا إىل أن عثرات العينة تتجسد يف استخدام املرادف اخلاطئ واملرادف الزائد .وبالنسبة للتكرار فجمعنا عدداً غري قليل من
تكرار زائد ،وهذا يدل على ضعف التنوع املعجمي عندهن .وأما يف املصاحبة املعجمية فشاهدنا العثرات تتمثل يف االستخدام
اخلاطئ للعناصر املتضادة وعدم استخدامها والشمول والتناسب يف التعابري .وبإحصاء آليات الوصل املتوفرة يف خطابات الطالبات
اتض ح أن "الواو" أكثر احلروف استخداماً فيها مع أن معظم مواضع استخدامها كان خاطئاً.
إن انعدام العناصر االتساقية يف كتابات عينة البحث أدى إىل عدم حتقيق الرتابط بني اجلمل ،حيث تواترت مجل ال عالقة
بينها وفشل الطالبات يف تنسيق أدائهن اللغوي ومن ثمّ إيصال الفكرة للقارئ .وميكننا القول إن سبب العثرات االتساقية لديهن
يرجع إىل عدم استثمار علم اللسانيات يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية وعدم تعرّف املتعلّمني على املقوالت اللسانية حول
االتساق إضافة إىل التداخل اللغوي بني العربية والفارسية وتداخل العربية نفسها الذَين يعَدان السببني األساسيني ألخطاء الطالب
اللغوية.
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فإلزالة املشكلة وإنتاج نصّ متالحم األجزاء جيب على املدرّس توضي ح كيفية تنسيق الكالم وتبيانه عرب النظريات اللسانية
حول االتّساق وتطبيقها على الكتابة .فعلى املدرّس اإلملام بالعناصر الشكلية الثالثة يف اتساق الكالم .وكذلك على املتعلّمني بذل
جهودهم يف كيفية ربط اجلمالت بعضها ببعض وعدم االكتفاء حبفظ الكلمات.
مبقارنة هذا البحث مع البحوث السابقة ،ميكننا القول إن معظمها ما درست عناصر االتساق يف الكتابة لدى متعلمي العربية
من اإليرانيني وما أشارت إىل كيفّية تعالق اجلمل ببعض بواسطة املنسّقات .وبعضها عاجلت التماسك يف إنشاء التالمذة يف لغتهم
األم (الكردية أو الفارسية) وذلك يف توسيع االتساق املعجمي فقط .أما بالنسبة لدراسة الثوابية ( )۲۰۱۵وهي توصلت إىل أن
خطابات الطلبة اآلملان ترتهل بالعثرات املعجمية والعثرات الرتكيبية والعثرات الداللية املنطقية .وهذا الرتهل أفقد خطاباتهم
التماسك واالنسجام ،فهي توافق نتائج البحث الراهن حلد كبري يف دراسة املظاهر الصورية لللغة (املعجمية والرتكيبية) رغم أن
جمتمعه األصلي كان متكوناً من الطلّاب اآلملان املقيمني يف األردن.
التوصيات
إنّ التالحم جزء ال يتجزّأ من أي نصّ .وأسباب التالحم قد فصّل يف بعض كتب فقه اللغة تفصيالً .فعلى متعلّم اللغة األجنبية
اإلملام بهذه الكتب كما ينبغي ملدرّس اإلنشاء أخذ هذه املظاهر بعني اإلعتبار يف تعليمه .فيوصي البحث بضرورة تقديم أمناط
إلنتاج خطاب متّسم بصحّة الرتاكيب والبنية .من هذه األمناط:
ـ تقديم نص عربي حبت للدارسني يف جلسة والطلب منهم حفظ هذا النص لرتسيخ بنية اخلطاب والنص يف أذهانهم .ويوضّ ح
املدرّس يف أثنائه آليات االتساق ويبِّني األسباب اليت جعلت النصّ متمّيزة بصفة النصّانّية .ويف اجللسة الثانية يطلب من الدارس أن
يلقي خطابه حول هذا النّص معتمداً على حمفوظاته .ويستمرّ املدرّس هذا النهج بنصوص شتّي يف عدّة جلسات ويف النهاية يطلب
منهم أن يكتبوا على الورقة حول نصّ من هذه النصوص اليت اختاره املدرّس.
ـ تدريس آلّيات االتساق والطلب من الدارسني كتابة نص حول موضوع حدّده املدرّس؛ على سبيل املثال "البطالة" مراعني
آليات االتساق فيه ثمّ أخذ األوراق وتصحيها ثمّ مقارنة كتاباتهم بكتابة نص عربي مكتوب يف هذا اجملال واستخراج آليات
االتساق منه .هكذا يكشف املتعلّم عن أخطائه ثمّ برؤيته نص متماسك يوسّع علمه يف هذا اجملال.

املصادر واملراجع
أ ـ العربية
 .۱استيتية ،شريف ۲۰۰۴( .م)« .اكتساب اللغة الثانية الكفايات واملشكالت» .جملّة جذور .اجمللد  .۸صص  ۱۷۶ ۱۳۳ـ .۱۳۳
 .۲براون ،داكالس ۱۹۹۴( .م) .أسس تعلّم اللغة وتعليمها( .ترمجة عبده الراجحي وعلي علي أمحد شعبان) .بريوت :دار النهضة
العربية.
 .۳بابي ،علي؛ وحممد خاقاني أصفهاني۱۳۹۷( .هـ.ش)« .حتليل أخطاء املطابقة يف الرتكيب اإلسنادي يف كتابات طلّاب اللغة العربية
جبامعة طهران» .جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلّمها .العدد  .۴صص  ۸۸ـ .۵۷
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 .۴الثوابية ،حممد عطااهلل ۲۰۱۵( .م) .عثرات اخلطاب املكتوب لدی الناطقني بغري العربية .رسالة ماجستري .جامعة البرتا .قسم اللغة
العربية.
 .۵تفتازاني ،سعد الدين ۱۳۸۸( .هـ.ش) .خمتصراملعاني( .ط  .)۹قم :دار الفكر.

 .۶جالئي ،مريم۱۳۷۷( .هـ.ش) .دراسة األخطاء التعبريية التحريرية عند طالب اللغة العربية وآدابها يف مرحلة الليسانس يف جامعيت
أصفهان وكاشان .رسالة ماجستري .جامعة أصفهان :كلية اللغات .قسم اللغة العربية وآدابها.
 .۷خطابي ،حممد ۱۹۹۱( .م) .لسانيات النص (مدخل إلي انسجام اخلطاب) .بريوت :املركز الثقايف العربي.

 .2اخلفاجي ،رسول ۲۰۱۴( .م)«.حنو دراسات لسانية حديثة للخطاب العربي؛ دراسة التماسك املعجمي منوذجا» .دراسات العلوم
اإلنسانية واالجتماعية .اجمللد  .۴ملحق  .۲صص  222ـ .224
 .۹خليل ،إبراهيم حممود ۲۰۱۱( .م) .أوراق لسانية و نقدية معاصرة (حبوث و متابعات) .عمان :دار جمد الوي للنشر.
 .۱۰ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۰۰۹( .م) .يف اللسانيات وحنو النّص( .ط  .)۲عمان :دار املسرية.
صاً) .بريوت :املركز الثقايف العربي.
 .۱۱الزنّاد ،األزهر ۱۹۹۳( .م) .نسيج النص (حبث فيما يكون به امللفوظ ن ّ
 .۱۲طعيمة ،رشدي أمحد ۲۰۰۴( .م) .املهارات اللغوية مستوياتها تدريسها صعوباتها .القاهرة :دار الفكر العربي.
 .۱۳عبابنة ،حييى؛ وآمنة صاحل الزعيب ۲۰۱۳( .م)" .عناصر االتّساق واالنسجام النصي ،قراءة نصّية حتليلية يف قصيدة أغنية لشهر أيار
ألمحد عبد املعطي احلجازي» .جملّة جامعة دمشق .اجمللد  .۲۹العدد ( .)۲+۱صص  ۵۵۰ـ .۵۰۱
 .۱۴عبد الرمحن ،هبة ۲۰۱۶( .م) .مقاالت العقاد دراسة يف علم اللغة النصّي .اإلسكندرية :مؤسسة احلورس الدولية.
 .۱۵عكاشة ،عمر يوسف ۲۰۰۳( .م) .النحو الغائب :دعوة إىل توصيف جديد لنحو العربية يف مقتضي تعليمها لغريالناطقني بها .بريوت:
املؤسّسة العربية للدراسات والنشر.
 .۱۶العنّاتي ،وليد ۲۰۱۰( .م)« .حتليل اخلطاب وتعليم مفردات العربية للناطقني بغريها» .جملة البصائر .اجمللد  .۱۳العدد  .۲صص  162ـ
.11
 .۱۷ــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۰۱۲( .م)« .حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية» .اجمللّة األردنية يف اللغة العربية .اجمللد  .۱۳العدد  .۳صص
.۹۱- ۱۲۶
 .۱۸ـــــــــــــــــــــــــــــ  ۲۰۱۲( .م)« .حتليل اخلطاب وتعليم اإلنشاء للناطقني بغري العربية» .جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها .العدد
التاسع .صص .۱۵۶- ۱۱۵
 .۱۹فاضل ،عباس ۲۰۱۵( .م)« .االتّساق الداللي يف قصيدة العشاء األخري» .جملّة مركز دراسات الكوفة .العدد  .۶۶صص  ۱۴۲ـ
.۱۱۷
 .۲۰فضل ،صالح ۱۹۹۶( .م) .بالغة اخلطاب وعلم النص .قاهرة :الشركة املصرية العاملية للنشر ـ لوجنمان.
 .۲۱فولفانج ،هاينه من وديتري فيهفيجر۱۴۱۹( .هـ.ق) .مدخل إىل علم اللغة النصّي( :ترمجة فاحل بن شبيه العجمي) .رياض :جامعة
امللك سعود.
 .۲۲ناعوس ،بن حييى طاهر ۲۰۱۴( .م) .حتليل اخلطاب القرآني يف ضوء لسانيات النّص دراسة تطبيقية يف سورة البقرة .القاهرة :دار
القدس العربي.
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ب ـ الفارسية
 .۲۳بابايى ،رضا ۱۳۹۴( .هـ.ش) .بهرت بنويسيم درسنامه درستنويسى ،سادهنويسى ،زيبانويسى( .چ سوم) .قم :اديان.
 .۲۴حسينپناهی تازهآباد ،مهدی؛ و اميد ورزنده ۱۶۹۶( .هـ.ش)« .بررسى تطبيقى خطاهای نگارشی دانشجويان ايرانى زبانهای
انگليسی و عربی» .فصلنامه زبان و ادبيات فارسى .د  .۹ش  .۳صص  ۶۴ـ .۴۳
 .۲۵رستمبيك ،آتوسا؛ و همكاران ۱۶۹۶( .هـ.ش)« .بررسى و حتليل رشد ابزار انسجام واژگانی در گفتمان نوشتاری دانشآموزان
فارسى زبان" .جستارهای زبانى .۸۵ .ش  .۱صص  ۲۰۵ـ .۱۷۹
 .۲۶شكيبا ،ابوالقاسم؛ و حسن اسد زاده ۱۳۹۲( .هـ.ش)« .بررسى تأثري انسجام م ن در سط ح خرد و كالن بر بهبود كيفيت درك
مطلب» .پژوهش و نگارش كتب دانشگاهی .دوره  .۱۷ش  .۳۰صص  ۶۶ـ .۵۰
 .۲۷عزيزی ،نعمت اهلل؛ و حممد كهزادی ۱۳۹۳( .هـ.ش)" .حتليل خطاهای انشايى دانشآموزان دو زبانه پايه پنجم ابتدايى شهر
سنندج» .جمله تدريسپژوهی .س  .۲ش  .۱صص  ۳۲ـ .۱۹
 .۲۸حممدی ،عادل ۱۶۹۶( .هـ.ش) .منظورشناسى زبان و حتليل گفتمان .تهران :روششناسان.
 .۲۹هاليدی ،مايكل؛ و رقيه حسن ۱۳۹۳( .هـ.ش) .زبان ،بافت و م ن :ابعاد زبان از منظر نشانهشناسى اجتماعى( .ترمجه حمسن
نوخبت) .تهران :سياهرود.
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