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چکیده

حرف «که» در زبان فارسی ،انواع و معناهاایی گونااگون دارد .یکای

از مهمترین کاربردهای «که» و ترکیبات حاصل از آن ،زماانی اسات

که این حرف و ترکیبات آن در جملاه ،نقا

ییا ی ایفاا مایکننا .

برای اینگونه «که» ،معادلهایی گوناگون در زبان عربی وجاود دارد
که دانشجویان آنها را نمیشناسان  .در ایان مقاهاه ،درپای آنایم کاه

خطاهای دانشجویان را در ترجمۀ «که» یی ی و کلمههاای حاصال از
آن بررسی کنیم .ب ین منظور ،برای تبیین تأثیر آماوز پپای رفات

تحصیلی دانشجویان) در برگردان ن درست ،با توجه به کااربردهاای
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گوناگون حرف «که» در زبان فارسای و معاادلهاای متفااوت آن در

زبان عربی ،چهل جمله به  001نفر از دانشجویان نیمساالهاای ساوم،

پنجم و هفتم دانشاگاه اصافهان بارای ترجماه باه عربای داده شا تاا

خطاهای آنان ازطریق آمار توصیفی -تحلیلای ،0باهکما

نارمافااار

 SPSSتوصیف ،تشریح و تبیین شود و نتایج و علتهای این خطاهاا
بررسی شود .براساس یافتههای این پژوه

مایتاوان گفات تا اخل

زبااانی ،باایتااوجهی بااه نساابیت زبااانی ،باایتااوجهی بااه ژرفساااخت

جملهها ،ن اشتن تسلط کافی بر مطاهب آموختهش ه یا فرامو کردن

آنها دراثر ترک تمرین و کاربرد ،و فرانگرفتن دساتور زباان عربای

براساس پژوه های حوزۀ زباانشناسای مقابلاهای و آماوز زباان،

ازجمله عوامل بروز خطاهای دانشجویان در ترجمۀ «که» است.

واژههای کلیدی :حارف «کاه» ،ترجماه ،معاادلیاابی ،آماوز ،

خطاها.
 .1مقدمه

حرف «کاه» ییا ی ،ازجملاه پارکااربردترین حروفای اسات کاه در جملاههاای گونااگون،
معناهایی مختلف دارد و زبانآموزان در ترجمۀ آن به عربی ،با مشکالت بسیار مواجهان ؛ از
این روی ،در این مقاهه ،باهدهیال اهمیات و وارورت بررسای خطاهاای آناان در ایان زمیناه
کوشی هایم خطاهای موجود را بشناسیم و بهصورتی عمیق و کاربردی ،خطاهای دانشجویان
را در ترجمۀ «که» یی ی و حروف ربط حاصل از ترکیب با آن تحلیل کنیم.
در ایران ،خطاهای زبانآموزان عربی ،تنها در دو پژوه

زیر بررسی ش ه است:

1. ANOVA
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اهف) مریم جالیی پیکانی پ )0397پایاننامۀ کارشناسی ارش خاود را بااعناوان دراســة
االخطاء التعبیریـة التحریریـة عند طالب اللغـة العربیـة وآدابها فی مرحلـة اللیسـاس

فـی

جامعتی اصفهان وکاشان نگاشته است.
ب) وی پ )0397مقاههای نیا باعنوان «ت اخل و تاأثیر آن در نگاار

عربای دانشاجویان

فارسیزبان» ،در این حاوزه تاأهیف کارده و آن را در صافحات  77تاا  011از شامارۀ دهام
مجلـة الجمعیـة العلمیـة االیراسیـة للغـة العربیـة وآدابها به چاپ رسان ه است.
امتیازهای زیر ،این پژوه

را از تحقیقات یادش ه متمایا میکن :

اهف) در این مقاهه ،موووع را بهصورت بسیار عمیق ،جائی ،تحلیلی و براسااس تفااوت
معنایی بین خطاهای دانشجویان در نیمسالهای سوم ،پانجم و هفاتم ،دریاهاب یا

حارف

ربط بررسی کردهایم.
ب) عالوهبر ذکر خطاها در برابریابی انواع مختلف «کاه» ،معاادل درسات حاروف را باا
استناد به کتابهای عربی ذکر کردهایم.
ج) این پژوه

براساس بررسی تقابلی حروف ربط در زبانهای فارسی و عربای انجاام

ش ه است.
د) در بخ

نتایج تحقیق ،عالوهبر بیان تاأثیر تا اخل در برابریاابی حاروف رباط ییا ی

حاصل از «که» ،مسائلی ذکر ش ه که در ناوع خاود ،ج یا و برگرفتاه از تحلیال آمااری و
تفاوت معنایی بین خطاهای زبانآموزان است.
ه) این تحقیق براساس م ل مقایسه ازطریق ترجمه درچهاارچوب تطاابقهاای صاوری-

معنایی0انجام ش ه استپایور0828 ،6؛ فالحی .)0880 ،در ایان رو  ،همچاون چهاارچوب
دستور زایشی ،جنبهای از ساختارهای زبانی مثل نشانۀ جمع ،زمان ،اشاره و مجهاول انتخااب
ش ه و ساختار مطابق با آن در زبان دیگر پتحت شرایط برابری معنایی) تعیین ش ه است.
براساس آنچه گفتیم ،در این پژوه  ،درپی یافتن پاسخ این سؤالها هستیم:

1. CA via Translation Based on Formal Semantic Correspondence Approach
2. V. Ivir
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اهف) بیشترین خطاهای دانشجویان در کاربرد حرف «که» یی ی ،مربوط به چه ماواردی
است؟
ب) علتهای اساسی خطاهای دانشجویان در برابریابی برای حرف «که» یی ی چیست؟
 .2ضرورت بررسی تقابلی حروف ربط در زبانهای فارسی و عربی

بروز خطا 0در رون یادگیری زبان دوم ،طبیعی و اجتنابناپذیر است؛ اما نکتۀ مهم،آن است

که این خطاها بررسی و تصاحیح شاون ورویدادن آنهاا در یاادگیری زباان ،باه کمتارین
میاان ممکن رسان ه شود؛ زیرا تحلیل خطا در آموز
زبااان خااارجی و ارتقااای آمااوز

زباان ،باعاآ آساانشا ن یاادگیری

ماایشااود و از بساایاری از خطاهااای دانشااجویان هنگااام

برگردان ن برخی ساختارها به زبان دوم میکاه  .یکی از راههاای ماؤثر بارای کااه دادن
برخی از این خطاها ،ترجمه است؛ زیرا ترجمه ،راهای بسایار ماؤثر بارای یاادگیری سااختار

زبان دوم ،و شیوۀ کنارهمچی ن اباار جمله است6؛ اهبته این رو
رو

اصلی برای آموز

نمایتوانا ماننا گذشاته،

زبان باش ؛ اما میتوان با اساتفاده از آن ،سااختارهای زباان اول و

دوم را بهصورت تقابلی بررسی کرد و بناابراین ،تاأثیر آن در آماوز

زباان ،دارای اهمیات

بسیار است.
در این میان ،بهدهیل نق

مهم حروف ربط و بهویژه حرف «کاه» در پیوساتن جملاههاا،

معرفی آنها به دانشجویان دریاهب جملههای ساده و پرکاربرد ،و ممارست در کااربرد آن-
ها ،در آموز

زبان عربی ،مؤثر است؛ اهبته آموز

معادلهای این حروف و بهویژه حارف

«که» بهدهیل استعمال بیشتر آن در مقایسه با دیگر حروف ،بهصورت تقابلی ،بین جملاههاای
فارسی و عربی ،و تحلیل خطاهای آنان باعآ میشود دانشجو بهصورت تقابلی ،سااختار دو
 .0شایان ذکر است که «خطا» و «اشتباه» با هم تفاوت بسیار دارن « :اشتباه به خطاهای کنشی اشاره دارد که یا بهصورت
ح سی اتفایی یا «هغا » ظاهر میشود؛ بههحاظ آنکه اشتباه ،عبارت از یصور در استفادۀ صحیح از نظامی شناختهش ه
است؛ اما خطا عبارت از انحرافی بارز از یواع دستور زبان بارگساالن است که منعکسکنن ۀ توان

زبان بینابینی

محصل میباش » پداگالس براون.)612 :0323 ،
 .6از این رو

میتوان بهعنوان وسیلهای برای گستر

مهارت در کاربرد تلفیقی سطوح واژگانی ،نحوی و متنی بهره

برد .ترجمه برای تمرین این تلفیق از بیشتر شیوههای آموزشی دیگر ،موجاتر است پاهس و دیگران.)393 :0376 ،
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زبان را عمالً درنظار داشاته باشا  ،تفااوتهاا و شاباهتهاای موجاود باین حاروف رباط و
چگونگی یرارگرفتن آنها در جملهها ،و ترکیب دیگر اجاای جمله را بررسی کن و آنهاا
را بهصورت کاربردی بیاموزد؛ مثالً دربارۀ حرف «که» ،یکی از نتایج ایان تقابال ،آن اسات
که دانشجو درمییاب در درجۀ اول ،حرف «که» در زباان فارسای ،تنهاا یا
معادلهای آن نیا در جملههای عربی ،به ی

معناا نا ارد و

شکل نیسات؛ در درجاۀ دوم ،هماانطاور کاه

این حرف در زبان فارسی ،در جملههای مختلف ،معناهایی متفاوت دارد ،معادلهای آن در
عربی نیا در هر جمله ،متفاوتان ؛ مثالً «حیآ» در جملههای زمانی ،سببی و مکاانی« ،جملاۀ
حاهیه» در جملههای زمانی و حاهت ،و «حتی» در جملههای زمانی و نتیجه مایتواننا معاادل
«که» یرار گیرن  .نکتۀ دیگر ،آن استکه دانشاجو درماییابا حارف «کاه» فارسای ازمنظار
واژهشناسی ،ی

شکل دارد؛ اما معادلهای آن در زبان عربی از همین منظر ،متع دن  .یکی

از نظریههای نوین زبانشناسی که به بررسی واژگان دستوری ماننا حاروف رباط ،و رابطاۀ
آنها با نوع و معنای جمله اختصاص یافته ،نظریۀ اصول و پارامترهاست .پرداختن باه اصاول
و مبانی گوناگون این نظریه ،خاارج از محا ودۀ پاژوه

حاوار اسات؛ وهای اشاارهای باه

رویکرد این نظریه باه رواباط دساتوری و معناایی دریاهاب انا ک واژگاانی خااص باهناام
واژگان دستوری پکارکردی) ،بیانگر اهمیت آشنایی زباانآماوزان باا ایان واژگاان و شایوۀ
درست کاربرد آنها در ترجمه است .براسااس نظریاۀ اصاول و پارامترهاا ،بخشای عما ه از

ساختارهای زبانی،براساس ویژگیهای مقوهههای کارکردی 0شاکل مایگیرنا ؛ باهعباارت
دیگر ،مقوهههای کاربردی پدستوری) ،حامل ویژگایهاای نحاوی جملاهانا ؛ درحااهی کاه

مقوهههای محتوایی ،تنها حامل اطالعاات معناایی جملاه هساتن پاوهااال0881 ،6؛ ردفاورد،3

.)6118

یکی از مقوهههای کارکردی مهم که نوع جمله را بیان میکن  ،مقوهۀ ماتممنماا 3اسات.

این مقوهاه ،ویژگایهاای دساتوری «پایاه/پیرو _+« ،»5ساؤال _+« ،» 0موصاول« ،» 6مبتا ا،»3
1. Functional Categories
2. J.Ouhalla
3. A. Radfor
4. Complementizer Phrase
5.+/- Root

 / 92بررسی خطاهای زبانآموزان در ترجمة «که» قیدی به عربی

«کانون »3و ...را نشان میده پکریمی6115 ،؛ درزی)0398 ،؛ مثالً واژگان متممنماای «إنّ»
در زبان عربی ،نشانگر جملۀ «+پایه» و «أنْ» نشانگر جملۀ « -پایه» است .ویژگی « +سؤال» باا
«هل» و ویژگی «+موصوهی» با متممنمای «اهذی» و فروع آن نشان داده میشود.
یکی از علتهای تفاوتهای نحوی میان زبانهای مختلف ،غنای واژگان در مقوهههاای
کارکردی است؛ مثالً در زبان انگلیسی ،تنها واژگان مقوهاۀ ماتممنماا « »If« ،»Thatو «»For
هستن و در زبان فارسی« ،که»« ،آیا» و «اگر» از این مقوههان ؛ درحااهی کاه در زباان عربای،
واژههایی متع د ،متعلق باه مقوهاههاای ماتممنماا هساتن ؛ ازجملاه« :إنّ»« ،أنّ»« ،أنْ»« ،هال»،
«اهذی»« ،اهتی» و...که هرک ام بهنوعی،ویژگیهای نحوی بیانش ه بارای مقوهاۀ ماتممنماا را
نشان میدهن .
ب ین ترتیب ،در زبان عربی ،بیشتر ویژگیهای نحوی ،با استفاده از واژگاان مقوهاههاای

کارکردی ظاهر میشون که تنوعی درخور توجه دارن ؛ حال آنکه در زباان انگلیسای ،باه-
علت کمبودن واژگان کارکردی ،با استفاده از اصل جاباهجاایی پحرکات ساازه ،)5باه ایان
مسئله پرداخته میشود؛ مانن حرکت فعل کمکی به جایگاه هستۀ متممنماا بارای نشااندادن
ویژگی نحوی «سؤال»؛ همچنین در زبانی مانن فارسی ،با استفاده از یا

فراینا واژگاانی،

یعنی ترکیب متممنمای «که» با واژههای دیگر ،این مسئله نشان داده میشود.
 .3تحلیل خطاهای دانشجویان در ترجمۀ «که» قیدی و ترکیباات حالال از

آن

بررسی شیوۀ نگار

و ترجماۀ دانشاجویان رشاتۀ زباان عربای نشاان مایدها کاه یکای از

مشکالت بیشتر آنها ،بروز خطا در معادلیابی برای حرف «که» یا کلمههای حاصال از آن،
هنگام برگردان ن به زبان عربی اسات؛ از ایان روی ،باهدهیال اهمیات و وارورت تحلیال و
تصحیح خطاهای دانشجویان در این زمینه ،عم هترین خطاهای آنان را در معادلیاابی بارای
1. +/-Question
2. +/-Predicative
3. Topic
4. Focus
5. Move
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حرف «که» یا کلمههای حاصل از آن در مهمترین جملههای یی ی بررسی کاردهایام؛ اهبتاه
پی از پرداختن به این مسئله ،الزم است دو نکته را ذکر کنیم :نخست ،آنکه تنهاا خطاهاای
مربوط به ترجمۀ حرف «که» را بررسی کرده و از دیگر خطاهای موجاود در ترجماۀ آنهاا
چشمپوشی کردهایم؛ دوم ،آنکه معادلها یا اسلوبهای پی نهادی ،مساتن باه جملاههاایی
است که در متون عربی یافتهایم و هرگا ادعا نمیکنیم صرفاً همین معادلها بهعناوان معاادل
درست بهکار میرون .
 .4میانگین ترجمۀ دانشجویان در جملههای قیدی و تحلیل آنها

در این یسمت از مقاهه ،برای تفهیم بهتر مطاهب ،جملههای یی ی دادهش ه باه دانشاجویان را

ج اگانه تحلیل میکنیم و ومن بیاان میاانگین پدرصا ) ترجماۀ درسات جملاههاا و نتاایح
تحلیل واریانس ،علت خطاها و تأثیر رون آموز

زبان عربای را در بساام خطاهاای آناان

بررسی میکنیم:
 .4-1جملۀ استثنا

ادواتی که در زبان عربی ،برای این جملهها بهکار میرون  ،متنوع نیستن و برخی از آنها به
ادات استثنا در زبان فارسی ،نادیا

انا  .دانشاجویان در ترجماۀ ایان جملاه ،بهتار از دیگار

جملهها عمل کردهان و همانگونه که نمودار نشان میده  ،از آغاز ،در ترجمۀ این حرف،
مشکلی ن ارن ؛ اهبته درپی ادامۀتحصیل ،عملکرد آناان در ترجماه ،در مقایساه باا نایمساال
سوم ،وعیفتر ش ه است .در تحلیل واریانسی که روی نمرههای ترجماۀ ایان جملاه انجاام
دادیم ،میاان ) F=3/681و (p=1/102بهدست آما ؛ بناابراین ،تفااوتی معناادار باین میاانگین

ترجمه وجود دارد و بنابر ج ول آزمون تعقیبای ،0بارای ایان جملاه ،ایان تفااوت تنهاا باین
نیمسالهای سوم و پنجم ،معناداراست و میاان توان

دانشجویان در نیمساال ساوم ،بهتار از

نیمسال پنجم بوده است؛ از این روی ،تفاوت بهدهیل افت یادگیری اتفاق افتاده اسات و ایان

1. Post Hoc
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افت نشان میده دانشجویان در کاربرد درست این ادات تمارین نکاردهانا  .جملاۀ زیار را
برای بررسی ،به دانشجویان ارائه دادهایم:
 )0چارهای ن اشتم جااینکه ترک

کنم.

واوح است که معادل «جااینکه» در این جملاه« ،إال أنْ» اسات؛ اماا برخای دانشاجویان،
معادلهای «أنّ»« ،اهذی»« ،حتی أنْ»« ،حتی»« ،مما» و «إال حتی» را بهکار بردهان و گاه نیا در
جمله« ،إال» را ب ون «أنْ» ذکر کردهان .
 .4-2جملۀ مقایسه

در این جمله نیا عملکرد دانشجویان نیمسال سوم ،بهتر از نیمسالهای پنجم و هفتم است و
مانن جملۀ یبل ،در نیمسال پنجم ،افت یادگیری رخ داده و ترجمه در نیمسال هفتم ،یا ری
بهتر ش ه است .در تحلیل واریانسی که روی نمرههای ترجمۀ این جملاه انجاام شا  ،میااان
) F= 3/381و  (p=1/137بهدست آم ؛ بنابراین ،بین میانگینها ،تفاوتی معنادار دی ه میشاود
و طبق ج ول آزمون تعقیبی ،بین میاانگین ترجماه در نایمساالهاای ساوم و پانجم ،تفااوتی
معنادار دی ه میشود؛ ب ان معنا که میاان توان

دانشجویان در نیمسال ساوم ،بسایار بهتار از

نیمسال پنجم است؛ اما در نیمسالهای سوم و هفتم ،و پنجم و هفتم ،تفاوتی معناادار وجاود
ن ارد؛ بر این اساس ،در نیمسال سوم ،ترجمۀ اینگونه جملهها به دانشجو آموز
است؛ اما بهدهیل نبودِ ممارست ،آنان ساختار درست را فرامو

داده ش ه

کردهان  .در اینجاا ،ترجماۀ

درست این جمله و خطاهای دانشجویان را ذکر میکنیم:
 )6بیشتر از اینکه به درس اهمیت ب ه  ،بهفکر فوتبال است.
 یهتمّ بكرة القدم أكثر مما یهتمّ بالدرس.ترجمۀ این جمله با استناد به جملۀ عربی زیر است:
 كل منهما مع ذلك رفیق بصاحبه شفیق علیه أكثر مما یظهر له پحسین.)63:0873 ،
 با این وجود ،هریادلسوز هم هستن .

از آندو ،بیشتر از اینکاه در ظااهر نشاان مایدهنا  ،هماراه و
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بررسی ترجمههای دانشجویان نشان میده کاه یکای از علاتهاای مهام خطاهایشاان،
اثرپذیری از زبان مادری و بیتوجهی به ساختارهای متفاوت جملهها در زبانهاای فارسای و
عربی بوده است؛ مانن :
 أكثر من هذا الذي یهتمّ بالدرس یهتمّ بكرة القدم. أكثر أنْ یهتمّ بالدرس هو یفكّر بكرة القدم. مزيد من توجّهه إلى كرة القدم يتوجّه إلى الدرس پتأثیر زبان مادری در انتخاب برخیواژهها).
برخی ترجمهها نیا نشان میدهن اسلوبهای «افعال تفضایل» باه دانشاجو آماوز
ش ه است؛ اما بهدهیل نبودِ ممارست ،آنان کاربرد درست این اسلوب را فرامو

داده

کاردهانا ؛

مانن :
 هو أكثر اهتماما بكرة القدم منه إلى الدرس. .4-3جملههای هدف

در اینگونه جملهها ،میانگین ترجمۀ دانشجویان نشان میده که از آغاز ،تنهاا سای درصا
آنان توانستهان جملهها را درست ترجماه کننا و باااینکاه ترجماۀ دانشاجویان در نایمساال
هفتم،کمی بهتر ش ه است ،براساس تحلیل واریانسی که روی نمرههای ترجماه انجاام شا ،
میاان ) F=6/667و  (p=1/003بهدست آم ؛ بنابراین ،تفاوتی معنادار باین میاانگینهاا وجاود
ن ارد و میاان توان

دانشجویان در هرسه نیمسال ،یکسان بوده و افاای

دانشای رخ نا اده

است.
برخی ادوات مورداستفاده در ترجمۀ ایان جملاههاا ،ادات ناصابه ماننا «حتای»« ،کای»،
«الم» و ...هستن که دانشجویان بی از دیگر ادوات ربط ،با آنها سروکار دارن ؛ پس نمای-
توان گفت معادلهای «که» یی ه ف به آنها آموز

داده نش ه اسات؛ اماا مایتاوان ادعاا

کرد دانشجویان موارد کااربرد درسات ایان ادات را نمایداننا  .در اینجاا ،ایان جملاههاا را
بررسی میکنیم:
 )3سعی کجاست که برود نان بخرد؟
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 أین سعید (حتی) لیذهب الشتراء الخبز؟در این جمله ،بیشتر دانشجویان «که» را حرف مص ری «أنْ» ترجمه کاردهانا ؛ درحااهی
که «أنْ» ،ه ف را در جمله نشان نمیده  .برخی هم با ون توجاه باه صایغۀ فعال پمضاارع
اهتاامی) ،معادلهای «اهذی»« ،أنّ»« ،حیآ»« ،حیآ أنْ» و «مما» را بهکار بردهان ؛ اما باا توجاه
به ادواتی که در زبان عربی ،نشاندهنا ۀ غایات فعال هساتن « ،الم» و «حتای» ،معاادلهاایی

خوب برای «که» در این جمله هستن  .معادلهای پی نهادی نگارن گان ،با استناد به جملاه-
های زیر بیان ش ه است:
 سامی لـتفیقی فی الصباح پمینه.)600 :0893 ،

 -بخواب که صبح ،بی ار شوی.

 هل أست قاض حتى أعترف بین یدیك پبنتاهه ى ،بیتا.)610 :

 مگر تو یاوی هستی که جلویت اعتراف کنم؟ پیاوی نیستی که درمقابلات اعتارافکنم).
 .3اینها را برایت گفتم که خودت را ناراحت نکنی.
 قلت لك هذه (األقوال) ألن (لكی) ال تحزن سفسك.در این نمونه ،با استناد به جملههای زیر« ،ألن» و «کای پهکای)» مایتواننا معاادل «کاه»
باشن :
 وحیث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال یكون للنـاس علـیكم حجـه پیارآن ،بقاره:
.)051

 -هر کجا بودی  ،روی بهجانب آن پمسج اهحرام) کنی کاه پتاا) ماردم جاا ظاهماان،

دهیلی برو شما ن اشته باشن .0

 .0گاهی حرف ربط در این جملهها مانن جملههای سببی است؛ اما بهراحتی میتوان ساختار آنها را ازروی وجه فعل
تشخیص داد؛ چون فعل در این دسته از جمله ها همیشه در وجه اهتاامی پمعموالً مضارع اهتاامی) است و در جملههای
سببی اگر علتی خاص مانن افاودهش ن فعلهای اوافه یا کلمههای «بای » و «شای » باعآ اهتاامیش ن آن نشود ،به-
صورت اخباری است پمحتشمی 350 :0371 ،و .)357
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 ... ال ترید أن تنظر إلى صورة إبراهیم بمرأى و مشهد من سقاء ،لكيـال یبدو علیهـا مـا
یریب پبنتاهه ی ،بیتا.)53 :
 -نمیخواست دربرابر نقاء ،به عکس ابراهیم نگاه کن که مبادا نشانههاای شا

 ،بار او

ظاهر شود.
اما بیشتر دانشجویان «اهذی» و «أنّ» را در جمله بهکار باردهانا ؛ اهبتاه یکای از آنهاا نیاا
جمله را بهصورت زیر ترجمه کرده که تأثیر زبان فارسی بر ترجمۀ او آشکار است:
 لذلك قلت هذه ال تحزن سفسك. .4-4جملههای نتیجه

در این جملهها ،بیشتر ،ادوات ربط مرکبی همچون «آنی ر ...که»« ،چناان ...کاه»« ،طاوری-

که» و ...بهکار میرود؛ اما در زبان عربی ،معادلهای مرکب و بهویژه حروف رباط گسساته
به دانشجویان آموز

داده نمیشود .در بررسی آماری این جملهها مشاه ه ش کاه ناهتنهاا

دانشجو در هرسه نیمسال ،عملکردی خوب ن اشته؛ بلکه یادگیریا

نیا افت کرده است.

در این جملهها ،تحلیل واریانس انجامش ه روی نمرههای ترجمه ،ع د ) F=6/573و =1/190

(pرا نشان میده ؛ بنابراین ،تفاوتی معنادار باین میاانگینهاا وجاود نا ارد و میااان تاوان
دانشجویان در هرسه نیمسال ،یکسان بوده و افاای

دانشی در او رخ ن اده است .در اینجاا،

ترجمۀ این جملهها و خطاهای دانشجویان را آوردهایم:
 )5زهاهۀ ش ی ی آم که باعآ ش پای

بشکن .

 زلزل زلزلة حتی (مما) أدت إلى اسكسار رجله.دانشجویان برای ترجمۀ «که» در این جمله ،معادلهاایی همچاون«حیاآ»« ،اهتای»« ،أنْ»،
«ألنْ»« ،واو» حاهیه و «أنّ» را بهکار بردهان و در بیشاتر ماوارد ،از«واو» حاهیاه و «أنْ» اساتفاده
کردهان ؛ اما با توجه به اینکه جملۀ پیرو بیانکنن ۀ نتیجۀ جملۀ اصلی پپایه) است ،میتوان باا
استناد به جملههای زیر« ،حتی» و «مما» را برای ترجمۀ «که» برگای :
 فزلزلت علیهم زلزله شدیده حتى سقطت تلك األصنام پیعقوبی).
 -بر آنها ،زهاهۀ ش ی ی آم که آن بتها فرو ریخت.
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 قد تبع ذلك سقوط الثلج فعال بكمیات تغزیره على تلك الجبال فی مدى شـهر واحـد
مما أدى إلى مضاعفة سمك طبقات الجلیـد و كاسـت النتیجـة أنْ كثـرت المیـاه فـی النهـر

پاهکرمی.)71 :6111 ،

 -این امر ،عمالً باری ن مق ار فراوان برف برروی کوههاا را درطاول یا

مااه باهدنباال

داشته است که باعآ چن برابرش ن سقف طبقههای یخ ش ه است و نتیجۀ آن ،این باود کاه
آبها در رود ،زیاد ش .
 .2آنی ر حرف زد که خسته ش .
 -تحدث و تحدث حتى تعب.

در این جمله ،حرفزدن فرد ،خستگی او را درپی داشته و دروایع« ،کاه» باهمعناای «تاا-
اینکه» است و در ترجمۀ آن میتوان از «حتی» غائیه استفاده کارد؛ عاالوهبار آن ،هفا «آن-
ی ر» را در جمله میتوان با پیون فعل جملۀ پایه بهکم

«واو» عطف نشان داد؛ مانن :

ترجمۀپی نهادی ما با استناد به جملۀ زیر است:
 طال هذا التردد وطال حتى تغلب العقل پحسین.)99 :0873 ،

 -پآنقدر) این ش

و تردی طول کشی که بر عقل ،چیره ش .
نفر برای «آنی ر ...کاه» ،شایوۀ درسات را باهکاار بارده

اما ازمیان دانشجویان ،تنها ی

است .اشتباه دانشجویان در این بخ  ،دو دهیل دارد :یا نوع جملۀ پیرو را تشخیص ن ادهانا
ویا معادل این واژه به آنها آموز

داده نش ه است .در این جمله ،عالوهبار «أنْ» و «اهاذی»

که بیشترین خطاهای زبانآموزان را به خود اختصاص دادهان  ،معموالً برای رسان ن مفهاوم
«آنی ر» ،از «کم»« ،کما»« ،ریثما»« ،حیثما» و «کذه

» استفاده ش ه است؛ مانن :

 كذلك حرّف الـذي تعـب پدر ایان نموناه ،واژۀ «حارّف» ،از واژههاای زباان ماادریدانشجو نشأت گرفته است).
 )7چنان کتک

زد که نادی

بود بمیرد.

 -ضربه ضربا حتى كاد أنْ یموت پضربه حتى كاد أنْ یموت).
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در این جمله نیا به همان علتهایی که دربارۀ جملۀ یبل گفتیم ،بیشتر دانشاجویان بارای
حرفِ ربط گسستۀ «چنان ...که» ،هیچ معادهی ذکر نکرده و جملۀ وابسته را بهصورت جملاۀ
سادۀ زیر ترجمه کردهان :
 كاد أنْ یموت بضرباته الشدیده.برخی نیا «أنْ»« ،بحیآ حتی»« ،حیآ أنْ»« ،واو» عطف« ،اهذی»« ،کماا أنّ»« ،کام ...أنْ»،
«ما» موصوهی و ...را بهکار بردهان ؛ مانن :
 ضربه بحيث حتی كاد یموت پدر این جمله« ،بحیآ» برای ترجمۀ «چنان» باهکاار رفتاهاست).
 ضربه ضربا شديدا الذي كاد یمـوت پدر اینجاا ،مفعاول مطلاق بارای نشااندادن هفا«چنان» ،درست است).
جملههای زیر ،اساس ترجمۀ پی نهادی نگارن گان است:
 قد دارت بی األرض حتى كدت أسقط پحسین.)013/0 :0892 ،
 -زمین پچنان) دور سرم چرخی که نادی

بود بیفتم.

 تصطك أسناسه اصطكاكا حتى روع رفیقه الصبی پحسین.)013/0 :0892 ،
 -دن انهای

چنان به هم خورد که رفیق

ترسی .

 .4-5جملۀ مکانی

از این گروه ،تنهاا یا

جملاه باه دانشاجویان داده شا کاه باهدهیال شاباهت آن باه جملاۀ

موصوهی ،بیشتر دانشجویان «که» را «اهتی» ترجمه کردهان  .در ایان جملاه ،میاانگین ترجماه
نشان میده که تنها حا ود چهال درصا از دانشاجویان نایمساال ساوم ،جملاه را درسات
ترجمه کردهان و میاان توان

دانشجویان در نیمساال ساوم ،بسایار بهتار از نایمساال هفاتم

است .میانگینها بیانگر آن است که در نیمسالهای مختلف و بهدنبال ادامۀ تحصیل ،ناهتنهاا
افاای

دانشی رخ ن اده؛ بلکه یادگیری نیا رو به کاستی رفته است .در تحلیل واریانسی که

روی نمرههای ترجمه انجام ش  ،میاان ) F=3/182و  (p=1/108بهدست آم ؛ بناابرایان ،باین
میانگین ترجمۀ جملهها ،تفاوتی معنادار دی ه میشود و طبق جا ول آزماون تعقیبای جملاه،
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بین میانگین ترجمه در نیمسالهای ساوم و هفاتم ،تفااوتی معناادار دیا ه مایشاود؛ اماا باین
میانگین ترجمه در نیمسالهای سوم و پنجم ،و پنجم و هفتم ،تفاوتی معناادار وجاود نا ارد.
دهیل تفاوت در این جمله ،افت یادگیری است و ایان افات نشاان مایدها کاه دانشاجویان
نهتنها نوع «که» را تشخیص ن ادهان ؛ بلکه در ترجمۀ آن نیا ممارست نکاردهانا  .در اینجاا،
ترجمۀ درست این جمله و خطاهای دانشجویان را ذکر میکنیم:
 )9من در رودبار که زهاهه آم  ،متوه ش م.
 أسا ولدت فی رودبار حيث حدث زلزال.باتوجه به ژرفساخت جمله« ،که» در اینجا ،بهمعنای «مکانی که» یا «جایی کاه» باهکاار
رفته است و غرض ،توصیف «رودبار» نیست؛ بلکه رویدادی موردنظر است کاه در رودباار
رخ داده است؛ از این روی ،با استناد به جملۀ زیر ،معاادل پای نهاادی بارای ترجماۀ «کاه»،
«حیآ» است:
 یعك

األمر فی المجتمع األمریكی ،حيث تكون عالقة اآلباء باألبنـاء -فـی الطفـولخ

بخاصه -وثیقة حمیمه پحجازی.)35 :0895 ،
 این یضیه در جامعۀ آمریکا که رابطۀ پ ران با فرزنا ان ،باهویاژه در دوران کاودکی،محکم و صمیمی است ،برعکس است.
پس مثال پ )9با استفاده از معادل «اهتی» ترجماه نمایشاود؛ عاالوهبار ایان واژه ،ازجملاه
دیگر معادلهای نادرستی که دانشجویان برای «که» در این جمله آوردهان « ،مَن» موصاول،
«واو» عطف« ،أنْ»« ،أنّ» و «ما» است.
 .4-6جملههای زمانی

میانگین ترجمۀ انواع جملهها نشان میده که خطاهای دانشجویان در این جملهها ،متنوعتر
از دیگر جملهها بوده است؛ چون در زبان عربی ،معادلها و اسلوبهایی متناوع بارای ادات
ربط زمانی وجود دارد که بیشتر دانشجویان از آنها بیاطالعان  .در مواردی هم دانشجویان
ادوات و اسلوبها را شناختهان ؛ اما درنیافتاهانا در چاه جملاههاایی آنهاا را باهکاار برنا .
میانگین ترجمۀ این جملهها گویای آن است که هایچگوناه یاادگیریای رخ نا اده اسات و
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تنها کمتر از سی درص دانشجویان نیمسال سوم ،جملهها را درست ترجمه کردهان  .بهدنبال
ادامۀ تحصیل دانشجویان ،نهتنها پی رفتی صورت نگرفته؛ بلکه یادگیری نیاا رو باه نقصاان
اساات .در تحلیاال واریانساای کااه روی نماارههااای ترجمااۀ ایاان جملاههااا انجااام شا  ،میاااان
) F=0/919و  (p=1/028بهدست آم ه اسات؛ از ایان روی ،باین میاانگینهاا ،تفااوتی معناادار
وجود ن ارد .در اینجا ،ترجمۀ درست جملهها و خطاهای دانشجویان را ذکر میکنیم:
 )8خواهرم در سال  0357که انقالب اسالمی پیروز ش  ،به دنیا آم .
 وُلِدتْ أختی سنة  7531حيث (إذْ) استصرتْ الثورة اإلسالمیة.در این نمونه ،جملهوارۀ بع از «که» ،صافت بارای ساال  0357نیسات؛ بلکاه بااتوجاه باه
ژرفساخت جمله« ،که» بهمعنی «زمانیکه» و غرض ،ذکر سال یا زمانی اسات کاه انقاالب
پیروز ش ه است؛ اما بیشتر دانشجویان «کاه» را باا واژۀ «اهتای» باهصاورت موصاوهی ترجماه
کردهان ؛ عالوهبر «اهتی» ،از دیگر معاادلهاای انتخاابی ازساوی دانشاجویان در ایان جملاه،
«أنْ»« ،أنّ»« ،واو» عطف« ،حتی» و ...اسات؛ درحااهی کاه باراسااس جملاههاای عربای زیار،
«حیآ»« ،عن ما» و «إذ» میتوانن معادلهایی خوب برای «که» در این جمله باشن :
 سَشرت المجلة فی عددها الجدید لمحة عن تأریخ «شارون» و سجله األسود جاء فیه،
أنّ شارون كان برتبه سقیب عام  7535حيث تولى قیاده إحدى كتائب اإلحتیـاط فـی منطقـة
القدس پعایایپور.)006 :0395 ،
 -پاین) مجله در شمارۀ ج ی خود ،تاریخچهای از شارون و کارنامۀ سیاه او منتشر کارد

که در آن آم ه است که :شارون در سال  0853که فرماندهی یکی از گاردانهاای ذخیاره
در منطقۀ ی س برعه ۀ وی بود ،درجۀ سروانی داشت.

 ففی عام  ،7595عندما عقدتْ فرسسا اتفاقیتَها مع تركیا ،ألحق بها ذیل سـري یتضـمن
وعدا بتسلیم اللواء إلى تركیا فی ظروف دولیه مؤاتیه پمینه.)615 :0893 ،
 در سال  0863که فرانسه با ترکیه یرارداد بست ،پیوست مخفیانهای به آن ومیمه شاکه وع ه میداد در شرایط بیناهمللی مناسبی ،آن ناحیه را به ترکیه واگذار کن .
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 ازداد دخْلُ البالد من  533333دوالر فی عام  7571إلى  53ملیون فی عام  7533إذ
سصَّتْ اتفاقیه جدة الموقعة فی  53دیسمبر  7533على منح الحكومةالسعودیة سصـ صـافی
أرباح أرامكو پعب اهرحیم مصطفى.)31 :0879 ،
 زمانیکه توافقنامۀ ج ه که در سی دسامبر  0851به امضا رسی  ،تصاویب کارد کاهنصف سود خاهص ارامکو را به دوهت سعودی اختصاص ده  ،درآم کشور در سال 0807
از سیص هاار دالر به نودمیلیون دالر در سال  0851رسی .
 )01شب که به خانه آم م ،سردرد گرفتم.

 عندما رجعت إلى البیت لیال أصبت بالصداع.در این جمله و جملۀ یبل ،علت عم ۀ خطاهای دانشجویان در ترجمۀ «که» ،آگااهنباودن

آنان از نوع جملۀ بع از «که» است .در جملۀ یادشا ه ،باا توجاه باه ژرفسااخت« ،شاب» از
یی های زمان و «کاه» بعا از آن ،باهمعناای «زماانیکاه» اسات؛ اماا بارخاالف تصاور بیشاتر
دانشااجویان مبناایباار موصااوهیبااودن جملااۀ پیاارو ،حاارف «کااه» بااا ادوات ربااط زمااانی
همچون«عن ما»« ،حین پحینما)» و «هما» ترجمه میشود؛ از این روی ،ترجمه دریاهاب جملاۀ
وصفیه یا انتخاب معادل «اهذی» ،درست نیست .ازجمله دیگر معادلهای انتخابی دانشاجویان

برای «که»« ،واو» عطف« ،ثم»« ،أنْ» و ...است؛ اهبته گاهی هم اسلوب «ماا إنْ ...متای» را باه-
جای «ما إنْ ...حتی» آوردهان که کاربرد آن در این جمله ،کامالً اشتباه است؛ مانن :
 ما إنْ رجعت إلى البیت متى أصبت بالصداع.شایان ذکر است که معادلهای «حین پحینما)» و «همّا» را نیاا مایتاوان باهجاای «عنا ما»
یرار داد.
 )00بهمحض اینکه پیاده ش ن  ،با او مالیات کردن .
 -ما إنْ سزلوا حتى التقوا به.

 لم يكادوا ینزلون حتى التقوا به. )06هنوزوارد خانه ناش ه بودم که زنگ تلفن به ص ا درآم .
 -لم أكد أدخل البیت حتى دق الجرس.
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 لم أدخل البیت حتى دق الجرس. قد دق الجرس ولما أدخل البیت.اگر در این دو جمله« ،بهمحض اینکه» و «هنوز نا ...که» به ی

معنا گرفته شود ،0معموالً

اسلوب «ما إنْ ...حتى »6و «هم یک  ...حتی» را برای ترجمۀ آنها بهکار میبرن  .ناوع ترجماۀ
دانشجویان در این دو جمله نشان میده بیشتر آنان دو اسلوب یادش ه را فراگرفتهان ؛ وهای
بهدهیل تکرارنکردن ،آنها را فرامو

کردهان ؛ مثالً دانشجو اجاای ترکیب «ما إنْ ...حتاى»

را ب ون هیچ فاصلهای ،درکنار هم آورده است؛ مانن :
 زاروه ما إنْ حتى سزلوا.درحاهی که کاربرد درست آن« ،ما إنْ سزلوا حتى التقوا به» است و در اسالوب «لم یكـد...
حتی» ،بیشتر دانشجویان کلمۀ «حتی» را از جمله حذف کارده یاا فعال «کااد» را باهصاورت
منفی ترجمه نکردهان ویا صیغۀ «کااد» و فعال بعا از آن را باراسااس یواعا عربای ترجماه
نکردهان  .این مطاهب ،دالّبر درستی ادعای ما مبنیبر ممارستنکردن در کااربرد ایانگوناه

اسلوبهاست؛ مثالً جملۀ «بهمحض اینکه پیاده ش ن  ،با او مالیات کردن » بهصورتهاای
زیر ترجمه ش ه است:
 لم يكدینزلون زاروه. .0بهنظر نگارن گان ،معموالً «بهمحض اینکه» و «هنوز نا ....که» میتوانن بهجای هم بهکار رون ؛ هرچن آذرتا
آذرنو

بین ایندو تفاوت یائل ش ه و نوشته است:

این دو ترکیب را در بسیاری از جاها می توان بهجای یک یگر بهکار برد؛ اما اصوالً این اختالف هم وجود دارد
که در «هم یک  ...حتی» ،حادثۀ دوم بالفاصله پساز حادثۀ اول رخ میده و در «ما إنْ ...حتی» ،بالفاصله یبلاز
آن:
 -هم یک یضع ی ه حتی :...هنوز دست

را ناگذاشته بود که. ...

 -ما إنْ ووع ی ه حتی :...بهمحضآنکه دست

را گذاشت ...پآذرنو .)75/6 :0390 ،

 .6اهبته در متنهای عربی ،گاه استعمال «ما أنْ ...حتى» نیا دی ه میشود؛ مانن :
 -ما أنْ أطل منتص

پاهکرمی.)032 :6111 ،

القرن العشرین حتى بدا أن الحضارة األوروبیة قد تشربت اآلراء و األسالیب و النظره العلمیه

 -بهمحض اینکه نیمۀ یرن بیستم فرارسی  ،معلوم ش که تم ن اروپا نظرات ،شیوهها و نگاه علمی را بهسوی

خود جذب کرده است.
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 يكاد ینزلون حتى زاروه. لم يكادوا سزلوا زاروه.حال آنکه ترجمۀ درسات آن «،لم يكادوا ینزلون حتى التقـوا بـه» اسات؛ اهبتاه باا اساتناد باه
جملههای عربی زیر ،کاربرد ترکیب «بمجرد أنْ» و «حاهما» نیا در این جمله ،درست است:
 حالما وقع سظر سلمان على ذلك الرجل أح

بخفقان قلبه پزی ان ،بیتا.)03 :

 -بهمحض اینکه پبهمجرد اینکاه) نگااه سالمان باه آن مارد افتااد ،تا

یلاب

را

احساس کرد.
 بمجرد أنْ تمت الفتوح أخـذت العـرب و المـوالی جمیعـا یعیشـون حیـاة مشـتركة...

پویف ،بیتا.)028/6 :

 -بهمحض اینکاه کشاورگشااییهاا انجاام شا  ،عاربهاا و ماواهی ،همگای زنا گی

مشترکی را آغاز کردن .
گاه نیا دانشجویان بهجای کلمۀ «حتی» ،از «واو» عطف« ،أنّ» و «أنْ» استفاده کرده یا «هم

أک » را «هم أع » ترجمه کردهان ؛ مثالً جملۀ «هنوز وارد خانه ناش ه بودم که زناگ تلفان
به ص ا درآم » اینگونه ترجمه ش ه است:
 لم أكد أدخل البیت و جرس التلیفون. -لم أكد أدخل البیت أنه جرس التلیفون.

 لم أعد أدخل البیت حتى جرس التلیفون پدانشجو معنای «عاد» را ن انساته و آن را باه-جای «هم أک » بهکار برده است).
ترجمههای پی نهادی ما برای این جمله ،با استناد به نمونههای زیر است:
 فـما رأتنی حتى عرفتنی پحکیم.)31 :0875 ،
 -همینکه مرا دی  ،شناخت.

 فقد أتم حفظه و لما یتم التاسعه من عمره پحسین.)33/0:0892 ،
 -هنوز نُه ساه

تمام ناش ه بود که تمامی آن را حف کرد.

 )03چیای نگذشت که باران آم .
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 لم یلبث حتی (أن) سزل المطر.باوجود زیادبودن اینگونه جملاههاا در زباان عربای و ذکارشا ن آنهاا در کتاابهاای
مختلف فن ترجمه ،بیشاتر دانشاجویان در ترجماۀ آنهاا دچاار مشاکل مایشاون  .بیشاترین
معادلهای انتخابی در این جمله ،حرف مص ری «أنْ»« ،أنّ»« ،اهذی»« ،واو» عطف و ترجماه
بهصورت جملۀ وصفیه است؛ مانن :
 لم یمض مدهأنْ (الذي) سزل المطر. مضى قلیال وسزل المطر پترجمۀ جملۀ وابسته بهصورت جملۀ پیوسته با «واو» عطف). لم یمض زمناً سزل المطر.اما چنانکه میدانیم ،در این جمله« ،ما هبآ أنْ»« ،هم یلبآ ...حتی» و «هم یمض  +حتای»
را میتوان بهعنوان معادلهایی برای «چیای نگذشت که» بهکار برد .این موارد باا اساتناد باه
نمونههای زیر است:
 ما لبثت أنْ أخذت تسقط ثلجا على األرض پاهکرمی.)71 :6111 ،
 -طولی نکشید که برف برروی زمین ،شروع به باری ن کرد.

 لم يلبث إال قلیال حتى مرت به حمامة یقال لها مطوقة پابناهمقفع.)009 :6115 ،

 -چیزی نگذشت که کبوتری که مطویه نام داشت ،از کنار او رد ش .

 لم يمض وقت طویل حتـى تعقـدت األمـور بـین الجامعـة و بـین صـاحبنا پحساین،

.)053/3:0892

 دیری نپایید که میان دوست ما و دانشگاه پمصر) ،مشکلی پی ا ش .شایان ذکر است که بیشتر دانشجویان حرف «که» را در جملههای دادهش ه ،با دو حرف

«أنْ» مص ری و «اهذی» ترجمه کردهان  .این مسئله نشاان مایدها کاه دانشاجویان مباحاآ
حروف را در کتابهای نحوی ،بهخوبی فارانگرفتاهانا ویاا آنهاا را باهصاورت کااربردی
نیاموختهان و شای بتوان گفت متأسفانه ،بیشتر استادانی که آموز
دارن  ،چن ان به مبحآ حروف ن رداختهان .
 )03ی

ماه بود که از او خبری ن اشت.

نحاو عربای را بارعها ه
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 لم یطلع عنه منذ شهر.زمان این جمله در زبان عربی ،با استناد به جملۀ عربای زیار معماوالً باا «مناذ» نشاان داده
میشود:
 لقد مات خلیل منذ قرون طویلة پحسین.)052/6:0892 ،
 خلیل یرنهاست که مرده است.اما معادلهای انتخابی دانشجویان برای حرف «که» ،عباارتانا از« :اهاذی»« ،أنْ»« ،أنّ»،
«واو» عطف« ،حتی» و «حیآ» .حتی دانشجویان به تأثیر از زبان فارسی نوشتهان :
 كان شهرا لم یطلع عنه. كان شهرا لم یطلع خاللـه عنه. .4-7جملههای سببی

جملههای سببی بهشیوههایی متفاوت ترجمه میشون ؛ اماا دانشاجویان هماۀ ایان شایوههاا را
نمیدانن ؛ از این روی ،در ترجمههایشان ،بسایار واعیف عمال کاردهانا  .میاانگین ترجماۀ
درست این جملهها نشاان مایدها دانشاجویان نایمساال ساوم  01/61درصا  ،دانشاجویان
نیمسال پانجم  06/66درصا و دانشاجویان نایمساال هفاتم بیسات درصا  ،حارف «کاه» و
ترکیبااات حاصاال از آن را درساات ترجمااه کااردهان ا  .میااانگینهااا گویااای ایاان اساات کااه
دانشجویان در هرسه نیمسال ،بسیار وعیف عمل کردهان و هیچگونه یادگیریای رخ ن اده
است .در تحلیل واریانسی که روی نمرههای ترجمه انجام ش  ،میااان )F=6/002و(p=1/062

بهدست آم ؛ بنابراین ،تفاوتی معنادار بین میانگینها وجود ن ارد و میاان توان

دانشاجویان

در هرسه نیمسال ،یکسان است و افاای

دانشی دی ه نمیشود؛ بر ایان اسااس ،معاادلهاای

درساات «کااه» بااه دانشااجویان آمااوز

داده نشا ه اساات .در اینجااا ،ترجمااۀاین جملااههااا و

خطاهای دانشجویان را بررسی میکنیم:
 )05حاال که این اتفاق افتاده ،بای کمک

کنیم.

 -اآلن وقد حدث هذا ،علینا أنْ سساعده.
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در این جمله ،نکتۀ یابل توجاه ،آن اسات کاه ازمیاان تماام دانشاجویان ،تنهاا یا

نفار

ترکیب ربطی «حاال که» را درست ترجمه کرده است و ازجمله بیشترین معاادلهاای اشاتباه
بهکاررفته در این جمله« ،واو» عطف« ،اهذی» و «أنْ» است؛ مانن :
 اآلن علینا سساعده ،أنْ حدث هذا االتفاق پبا توجه به یواع عربی ،ایانگوناه ترجماه،کامالً نادرست است).
 اآلن الذي حدث هذا االتفاق ،علینا أنْ سساعده پترجمۀ تحتاهلفظی «حاال که» و تأثیرزبان مادری در معادلیابی).
اهبته بیشتر دانشجویان ،سببیبودن جمله را تشخیص داده و از حروف ربط سببی ازجملاه
«الم» تعلیل و «ألنّ» استفاده کردهان  .این معادلها اشتباه نیست؛ اما باا اساتناد باه جملاۀ زیار،
ترجمۀ دییق «حاال که»« ،اآلن  +واو حاهیه» است:
 اآلن وقد وضعتُ یدَك فی ید امرأه جمیله فـإسی أسـتأذسك فـی االسصـراف پحکایم،
.)33 :0875

 -حاال که دستت را در دست زن زیبایی یرار دادهام ،از تو اجازه میخواهم بروم.

 )02ازآنجاکه درس نخوان ه بود ،امتحان

را خوب ن اد.

 بما (لما) أسه لم یدرس ،فما أدّي امتحاسا جیدا.در این جمله ،خطاهای دانشجویان ،زیاد است و ازجمله آنها میتوان «حتاى ماا»« ،واو»
حاهیه« ،أینما»« ،مان أیان ماا»« ،حیثماا»« ،حیاآ» و ...را ذکار کارد .ایان خطاهاا یاا باهدهیال
تشخیصن ادن نوع جملۀ پیرو یا بهسبب دخاهت زبان فارسی در معادلیابی آنهاا روی داده
است؛ مانن :

 -أينما (من أين) ما قرأ درسـه مـا أدى امتحاسـه جیـدا پمعاادل انتخاابی ،نشااندهنا ۀ

تشخیصن ادن نوع جملۀ پیرو است).
 إلى جانب هذا أنْ لم یطالع درسها ما أدى امتحاسه. -ما أدت اإلمتحان جیدا من ذلك أنْ (من الناحيه التی)لم یدرس أبدا.
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در اینجا ،معادلهای پی نهادی ما برای «از آنجاکه» ،عبارتان از« :بما أنّ»« ،حیآ إنّ»،

«حیآ أنّ »0و «من حیآ إنّ» که بهدهیل کاربرد زیادشان در جملههای عربی ،نمونههاای آن-
ها ذکر نمیشود.
 )07دروغ نگو که رسوا میشوی.
 التكذب فـتفتضح.معادل پی نهادی ما برای «که» در این جمله« ،فاء» سبب است؛ اما باوجود آموز دادن
آن در درسهای نحاوی ،بیشاتر دانشاجویان معاادلهاای «مماا»« ،أنْ»« ،ألنْ»« ،أنّ»« ،حتای»،
«اهذی» و «حیآ» را برای «که» انتخاب کردهان  .علات ایانگوناه کااربرد ،فرانگارفتن دییاق
موارد استعمال «فا»ی سبب یا تشخیصن ادن جملۀ پیرو است.
 .4-8جملههای حالت

در این جملهها نیاا ماننا بیشاتر جملاههاای ییا ی ،میاانگینهاا نشاان مایدهنا در ترجماۀ
دانشجویان ،هیچگونه یاادگیریای رخ نا اده اسات و در هارساه نایمساال ،کمتار از پااناده

درص آنها توانستهان حرف «که» و ترکیبات حاصل از آن را درست ترجمه کنن ؛ بر ایان
اساس ،معادلهای درست «که» به دانشجویان آموز

داده نش ه است .در تحلیل واریانسای

که روی نمرههای ترجمه انجاام شا  ،میااان ) F=0/828و (p=1/393باهدسات آما ؛ از ایان
روی ،تفاوتی معنادار بین میاانگین هاا وجاود نا ارد و میااان تاوان
نیمسال ،یکسان بوده و افاای

دانشاجویان در هارساه

دانشای رخ نا اده اسات .در اینجاا ،ترجماۀ ایان جملاههاا و

خطاهای دانشجویان را بررسی میکنیم:
 )09ازکنار علی که زیر درخت خوابی ه بود ،رد ش م.
 مررت بعلی و هو قد اضطجع تحت الشجرة.« .0حیآ أنّ» به استناد:

 -حیث أن اهکلمه بأیسامها اهمختلفه هی نواه اهجملۀ و اهترکیب فإن اهلغویین اعتنوا بها و ب راستها پأبومغلی،

.)066 :6113

 -از آنجا که کلمه با ایسام مختلف خود ،همان هستۀ جمله و ساخت است ،زبانشناسان ،آن را بررسی کردهان .
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در این مثال« ،کاه» باهمعناای «درحااهی کاه» و جملاهوارۀ «زیار درخات خوابیا ه باود»،
توصیفی از حاهت «علی» است؛ اما عالوهبر یی حاهت ،صفت برای «علی» نیاا هسات؛ چاون
در جملههای موصوهی ،اسمموصول بهجای صفت ی

اسم یا ومیر ،از جملۀ پایه میآی و

آن را وصف میکن که در این جمله ،صادق است؛ وهی از آنجا که ادوات موصول ،حاهت
جمله را نشان نمیدهن  ،ترجمه بهصورت جملۀ حاهیه ،بهتار اسات .در ایان جملاه ،بیشاترین
معادلهای انتخاابی دانشاجویان بارای «کاه» ،عباارتانا از« :أنْ»« ،مَان» موصاوهه« ،حیاآ»،
«متی»« ،حینما»« ،إنّ»« ،حتی»« ،ما» و «أنّ»؛ حال آنکه نمونههای زیر ،ترجمۀ پی نهادی ما را
تأیی میکنن :
 سهضتْ أم الفتى وقد استهى صبرها پحسین.)036/0:0892،
 -مادر جوان که صبر

هبریا ش ه بود ،برخاست.

 لقد رأیتك ذات یوم جالسة على حجر أبیك پحسین.)037/0:0892،
 -روزی تو را دی م که در آغو

پ رت نشسته بودی.

اهبته چنانکه گفتیم ،با استناد به جملۀ زیر ،ترجمۀ جملۀ پیرو با اسام یاا «ال» موصاول نیاا
مردود نیست:
 -قالها و تفرس فی قاسم الـجال

أمامه پمینه.)616 :0893 ،

)08داشت حرف میزد که علی وارد ش .
 دخل علی و هو یتحدث پترجمۀ جملۀ پیرو بهصورت جملۀ حاهیه). فيما كان یتحدث ،دخل علی پدخل علی ،فيما كان یتحدث). بينما هو یتحدث ،إذ دخل علی پدخل علی ،بينما كان یتحدث).این جمله ،بیشباهت به جملههای زمانی نیسات؛ یعنای مایتاوان آن را باه ژرفسااخت

«وقتیکه حرف میزد ،علی وارد ش » برگردان ؛ اما باتوجه به مطاهبی که در کتااب جملاه
و تحول آن در زبان فارسی ،اثر خسرو فرشی ورد ،درباارۀ جملاهای شابیه ایان نموناه آما ه

است ،میتوان گفت این جمله ،درزمرۀ جملههای حاهات یارار مایگیارد .فرشی وردنوشاته

است« :امروز" ،که" اگار باهمعنای"در آن حاال" و"درحااهی کاه" باشا  ،از پیونا های وابساتگی
کیفیت و حاهت است؛ مانن " :من داشتم غذا میخوردم که برادرم وارد ش "؛ یعنی "برادرم درحال
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غذاخوردن من وارد ش " و ب یهی است جملهوارۀ "من داشتم غذا میخوردم" ،یی حاهت جملاه-

وارۀ دوم است» پفرشی ورد.)683 :0396 ،

در اینجا ،نکتۀ مهم آن است که زمان جملهای کاه در آن ،فعال «داشاتن» باهکاار رفتاه،
ماوی ملموس پناتمام) است و «از ماوی استمراری فعل اصلی ،همراهبا ماوی مطلاق فعال معاین

"داشتن" ساخته میشود .ماوی ملموس ،فعل را درحال اتفاقافتادن یا نادیا

باه اتفااقافتاادن در

گذشته نشان میدها » پاناوری و احما ی گیاوی)53/0 :0371 ،؛ از ایان روی ،باا توجاه باه
تعریفی که دربارۀ اینگونه زمان گفتیم ،دو نوع «داشتن» وجود دارد :نخست ،آنکه بهمعنای
درحال اتفاقافتادن در گذشاته باشا ؛ ماننا « :داشات حارف مایزد»؛ دوم ،آنکاه باهمعناای
درحال نادی

به اتفاقافتادن در گذشته باش ؛ ماننا « :داشاتم ساوار تاکسای مایشا م کاه

ص ای مهیبی شنی م»؛ بنابراین ،فعل «داشتن» در این جمله ،بهمعنای درحاال اتفااقافتاادن در
گذشته است.
ترجمههای پی نهادی باال با استناد به جملههای زیر است:
 فقد أصبحنا و إن الشم

لتنشر على القریة و مـا حولهـا مـن هـذه اآلكـام الیسـیرة

پحسین.)63 :0873 ،

 -خورشی داشت روستا و ت ههاای کوچا

اطاراف آن را فارامایگرفات کاه ماا از

خواب بی ار ش یم.
 فيما كان الرجل ینهض ،محاوال احتضان البحار طلبا للنجاة جاءت موجه عاتیه قـافزه
عن حافة المركب فجرفته پمینه.)308 :0893 ،
 در همان حال که مرد برمیخاست و تالآغو

گیرد ،موجی سرک

میکرد تا بارای نجاات ،ملاوان را در

به کنار یایق برخورد کرد و آن را برد.

 بينما هما فی الحدیث إذ خار شنزبه خوارا شدیدا پابناهمقفع.)27 :6115 ،

 -همانطورکه آندو با هم حرف میزدن  ،ناگهان شنابه نعرهای سخت کشی .

 عثرت على جثته فی الباخرة الجاسحة ،بينما كنت أبحث عن جثة والدي پمیناه:0893 ،
.)637

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی ،ویژهنامهی زمستان 111 / 1392

 همانطورکه داشتم بهدنبال جس پ رم میگشاتم ،جسا او را در کشاتی کنااریپی ا کردم.
یکی از معادلهای انتخابی دانشجویان برای «که» ،اسالوب «ماا إنْ ...حتای»« ،أنّ»« ،إذا...
أنّ» و «حتی» است؛ مانن :
 إذا دخل علی أنـه یتحدث پدر این نموناه مایتاوان تاأثیر زباان ماادری را بار ترجماۀدانشجویان دی ).
 یتكلم حتى دخل علی پدر این نمونه ،عالوهبار نادرساتباودن معاادل «حتای» ،مفهاوم«داشتن»از جمله دریافت نمیشود).
 )61حرف

داشت تمام میش که دوست

0

رسی .

 بينما كان على وَشْك اتمام حدیثه ،وصل صدیقه.در این جمله ،معادلهای انتخابی دانشجویان بارای «کاه» ،عباارتانا از« :أنْ»« ،اهاذی»،

«حین»« ،حینما»« ،عن ما« ،»6واو» عطف« ،أنّ» و ...؛ اما با توجه باه معنااهاای ذکارشا ه بارای
فعل «داشتن» ،در اینجا ،این فعل یعنی «آنکه درحال نادی

به اتفاقافتادن در گذشته باشا »

و بر این اساس میتوان ترجمۀ پی نهادی آن را با استناد به این جمله دانست:

 .0یحیی معروف در صفحۀ  098از کتاب فن ترجمه  ،چهار اسلوب را برای زمان ماوی ملموس آورده است :کان +
فی حاهاه پیا) على وش

 +مص ر فعل موردنظر؛ کاد  +مضارع فعل موردنظر؛ فعل ماوی  +جملۀ حاهیه؛ بینما  +کان +

مضارع موردنظر  +إذ  +فعل ماوى.
وی به این مطلب اشاره نکرده است که دو نوع ماوی ملموس وجود دارد که اسلوبهای ترجمۀ آنها با هم متفاوت
است و دیگر اینکه «کاد  +مضارع فعل موردنظر» در جملههای ساده بهکار میرود؛ نه جملههای مرکب؛ مانن :
 اتومبیل داشت تصادف میکرد.بنابراین ،در اینجا بهنظر میرس استعمال دو مورد «فعل ماوی  +جملۀ حاهیه» و «بینما  +کان  +مضارع موردنظر  +إذ +
فعل ماوى» برای ترجمۀ جملۀ یبل ،مناسب باش  .در این جمله« ،بینما  +کان  +على وش
اهبته دربارۀ اسلوب دوم ،بهتر است «بینما  +کان  +على وش

 »... +پی نهاد میشود؛

 +مص ر فعل موردنظر» گفته شود.

 .6در اینجا ،سه معادل «حین»« ،حینما» و «عن ما» را رد کردهایم؛ چون معنای زمان ماوی ملموس را نمیرسانن ؛ مانن :
 -وصل صدیقه حين (حينما ،عندما) تم كالمه.
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 بينما كانت الدوله على وشك االسهیار أواخر القرن الثالث المیالدي ،تمكن رجال مـن
أمثال ...من رأب الصدع پمؤنس.)665 :0879 ،
 در اواخر یرن سوم میالدی ،دوهت داشت سقوط میکرد که افرادی چون ...یادر باهاصالح امور ش ن .
 )60همینطورکه مینوشت ،حرف هم میزد.
 كان یتكلم و هو یكتب.با توجه به مطاهبی که دربارۀ واژۀ «همینطورکه» در کتابهای دستور زبان فارسی آما ه
است ،میتوان این جمله را درزمرۀ هردو ناوع جملاههاای پیارو زماانی و کیفیات یارار داد.
محتشمی نوشته است« :حرفهای ربط"همانطورکه"" ،همینطورکه"" ،همچنانکه"" ،درحاهی

که" نیا میتوانن درمعنی "مادامیکه" -از حرف ربط زمانی -بهکار رون ؛ وهی اینهاا معنایهاای

دیگری نیا دارن ؛ مانن " :درحالی که من کاغذ مینوشتم ،او روزنامه مایخوانا "» پمحتشامی،

 )366 :0371شفائی نیا همین مطلب را اذعان داشته و گفته است «اسم "طور" نمودار حاهت و

ووعیت است» پشفائی .)335 :0323 ،وی درتوویح جملههاای پیارو کیفیات ،ایان نموناه را

آورده است« :ننهحبیب ...همینطورکه انگشاتر عقیاق را دور انگشات

پشفائی .)583 :0323 ،این جمله بهدهیل نادی

مایگردانیا  ،گفات»...

تربودن معنای «همینطورکه» باه جملاههاای

حاهت ،در این گروه یرار داده ش ه است و در ترجمۀآن ،با استناد به نمونۀ زیر ،جملۀ حاهیاه
پی نهاد میشود:
 جعلت أسظر خفیه ،و هو یعمل بهمه پمینه.)013 :0893 ،
 همینطور که باج یت کار میکرد ،من پنهانی ،شروع به نگاهکردن کردم.ازجمله معادلهای انتخابی دانشجویان برای این واژه میتوان ماوارد زیار را ذکار کارد:
«حتی»« ،إذا»« ،أنّ» ،اسلوب «ما إنْ ...حتى» و . ...بیشتر دانشجویان بهدنبال کلماتی بودهان تاا
بهصورت تحتاهلفظی« ،همینطور که» را ترجمه کنن  .برای ترجمۀ زمان فعلها نیاا بیشاتر،
از صیغۀ مضارع ،بهجای ماوی استمراری استفاده ش ه است؛ مانن :
 كما أنْ یكتب ،یتكلم. -هكذا أنْ یكتب ینطق أیضا.
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 .4-9جملههای مقدار

در این گروه از جملههای یی ی نیا مانن نمونههای پیشین ،خطاهای دانشجویان ،بسیار زیااد
بوده است و ت اخل زبانی در انتخاب معادل برای حرف ربط ،آشکارا دی ه میشود .شاایان
ذکر است که در جملههایی ازنوع زمانی ،نتیجه ،سببی ،مق ار و ...که حارف «کاه» دریاهاب

اسلوبی خاص بهکار میرود ،ترجمۀ دانشجویان ،وعیفتر بوده است؛ چون یا این اسالوب-
ها را یاد نگرفته ویا در کاربرد آنها ممارست نکردهان  .میانگین این جملهها نشان مایدها
کمتر از پاناده درص از دانشجویان هرسه نیمسال ،جمله را درست ترجماه کاردهانا ؛ اهبتاه
یادگیری در نیمسالهای سوم و هفتم ،یکسان بوده و آموز

معاادلهاا باهدرساتی صاورت

نگرفته است و نهتنها ادامۀ تحصیل در ترجمۀ درست ،اثری ن اشته؛ بلکه در نایمساال پانجم
نیا یادگیری رو به وعف رفته است .در تحلیل واریانسی که روی نمارههاای ترجماه انجاام
ش  ،میااان ) F=0/592و  (p=1/618باهدسات آما کاه باراسااس آن ،تفااوتی معناادار باین
میانگین ترجمهها وجود ن ارد؛ بنابراین ،میاان توان
است و افاای

دانشجویان در هرسه نیمساال ،یکساان

دانشی دی ه نمیشود .در اینجا ،ترجمۀ این جملههاا و خطاهاای دانشاجویان

را ذکر میکنیم:
 -الأعرف أكثر من أنـه لی

طالبا سشیطا.

ترجمۀ این جمله ،ب ین صورت است:
 )66همینی ر میدانم که او دانشجوی فعاهی نیست.
 -كل ما أعرف أنـه لی

طالبا سشیطا.

برای ترجمۀ این جمله ،بیشتر دانشجویان با توجه به دایرۀ واژگان خود در زبان فارسی و
بیتوجه به ساختار جملههای عربی ،از واژههایی استفاده کردهان که بسیار نادی

باه واژه-

های مورداستفاده در زبان مادری آنهاست .ازجمله این معاادلهاا مایتاوان «إهاى حا أنّ»،
«بهذا اهح أنْ»« ،على ی ر ما»« ،بهذا اهق ر اهذی» و «بق ر» را ذکر کرد .برخی نیاا واژههاای
«أنّ»« ،بأنّ» و «ریثما» را انتخاب کردهان ؛ مانن :
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 ريثما أعلم ما كان طالبا سشیطا پ«ریثما» بهمعنای «تا ویتی کاه» و مترادفاات آن باهکاارمیرود؛ اما در اینجا ،دانشاجو باهدهیال ن انساتن یاا فراماو کاردن معناای ایان واژه ،آن را
معادهی برای «همینی ر ...که» یرار داده است).
گاه نیا دانشجو ساختار جمله را درست تشخیص داده و معادل «که» را در جملاه باهکاار
نبرده است؛ مانن :
 -ال أدري أكثر مِن هو لی

طالبا سشیطا.

ترجمههای پی نهادی برای این جمله ،با استناد به جملههای زیر است:
 بل لی

بأكثر من أن أسجم الثریا لوسها لون الفضة پجرجانی.)602 :0853 ،

 بلکه پتفسیر ما) تنها در همین حد است که ستارگان ثریا رنگشان نقرهای است. كل ما أعرفه أسه غرق پمینه.)632 :0893 ،
 همینقدر میدانم که او غرق ش ه است. )23تا جاییکه توانست ،کمک

کرد.

 ساعده ما استطاع.در این جمله ،ازمیان کل دانشجویان ،تنها دو نفر «تا جایی که» را درست ترجمه کرده و
بیشترشان «حتی» را بهعنوان معادل آن انتخاب کردهان ؛ غافل از اینکه بیشترین کااربرد واژۀ
«حتى» در زبان عربی ،در جملههای زمانی ،نتیجه و ه ف است.
عالوهبر «حتی» ،ازجمله دیگر معاادلهاای انتخاابی دانشاجویان در ایان جملاه مایتاوان
«مما»« ،إهى متى»« ،ریثما» و «مهما» را نام برد؛ مانن :
 -مهما استطاع أعاسه پ«مهما» در جملههای پیرو بیانگر مق ار ،بهمعنای «هرچق ر» باهکاار

میرود؛ نه «تا جایی که.)»0

 .0مانن :
 كلنا على یقین من سصره رجالنا مهما تكن كثرة جنود الفرس و ...پزی ان ،بیتا.)059 : -هرچق ر هم که س اه ایران زیاد باش  ،همۀ ما به پیروزی مردانمان یقین داریم.
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برخی هم به تأثیر از زبان مادری خود« ،تا جایی که» را بهصورت تحتاهلفظی«،أین» و
«أینما» ترجمه کردهان ؛ مانن :
 إلى أين (حتى أين) أنْ یمكن سصره پبارزبودن تأثیر زبان مادری در این جمله). ساعده إلى أينما استطاع.نمونههای زیر ،مشابه جملۀ مثال است:
 رقص معها ما أحب الرقص پحسین.)067 :0873 ،

 -بهقدری که پآنقدر که) دوست داشت ،با او ریصی .

در پایان ،با توجه به مطاهب یادش ه ،نتایج تحلیلهای آماری را در شکل زیر بهدست
میدهیم:

شکل 1

چنانکاه در شاکل بااال مایبینایم ،دانشاجویان در ترجماۀ بیشاتر اناواع «کاه» ییا ی ،باا
مشکالت فراوان مواجهان و درپی ادامۀ تحصیل ،نهتنها یادگیری آنها بهتر نش ه؛ بلکه افت
نیا کرده است.
 .5نتیجهگیری

تحلیل خطاهای دانشجویان در ترجمۀ اناواع «کاه» ییا ی و کلماههاای حاصال از آن نشاان

میده دانشجویان در تمام جملهها جا موارد استثنا و مقایسه ،بسیار وعیف عمل کاردهانا
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و هیچگونه یادگیریای صورت نگرفتاه اسات .باهدنباال اداماۀ تحصایل دانشاجویان ،میااان
آنان در ترجمۀ اینگونه جملهها ،معموالً یکسان بوده و درپی ادامۀ تحصایل ،ناهتنهاا

توان

یادگیری آنان بهتر نش ه؛ بلکه رو باه واعف نیاا رفتاه اسات .در ترجماههاای دانشاجویان،
بیشترین معادلهای بهکاررفته برای انواع گوناگون «که» عبارتان از« :أنْ»« ،اهاذی»« ،أنّ» و
«واو» عطف.مهمترین علتهای خطاهای دانشجویان در این بخ  ،ب ین شرح است:
 ت اخل زبان فارسی با زبان عربی و تأثیر زبان فارسی بر ترجمۀ دانشجویان؛ بیتوجهی به ویژگیهای زبانی ازجمله ساختار خاص جملهها؛ اطالعن اشتن از انواع مختلف «که» در زبان فارسی و درنیافتن ژرفساخت جمله؛ ن اشتن آگاهی کافی از زبان عربی و نیا معادلها و اسالوبهاای موجاود بارای اناواعمختلف «که»؛
ن اشتن تسلط کافی بر مطاهب آموختهش ه ،فرانگرفتن برخی مباحاآ نحاوی عربای یاافرامو کردن آنها دراثر نبودِ تمرین و کاربرد .این مسئله ،بیاانگر آن اسات کاه فراگیاری
دستور زبان عربی براساس پژوه های حوزۀ زبانشناسی مقابلهای و آموز

زبان صاورت

نگرفته است.
با توجه به زیادبودن خطاهای دانشجویان در ترجمۀ حرف «که» و علتهای آنهاا مای-
توان گفت:
اهف) فراگیران و م رسان زبان عربی بای به این زبان ،بهعناوان زباانی بیگاناه بنگرنا تاا
آموز

این زبان ،درست انجام شود.

ب) ازدی گاه زبانشناسی ،تقابالهاای زباانی ،جنباههاایی مهام از یاادگیری نظاام زباان
بهشمار میرون ؛ بنابراین ،بهکاارگیاری ایان رو

مایتوانا گاامی ماؤثر درمسایر کااه

بسیاری از این خطاها باش و چون ترجمه ،خود میتوان زمیناۀ تقابالهاای زباانی را فاراهم
کن  ،در کاستن بسیاری از خطاهای زبانی دانشجویان ،مؤثر است.
ج) مباحآ دستوری عربی بای بهصورت کاربردی ،به زبانآموزان آموز

داده شاون ؛

نه دریاهب محفوظات؛ بهطوری که دانشجویان درطول تحصیل ،مباحآ پرکاربرد دساتوری
و ویژگیهای زبان را عمالً بیاموزن .
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د) ت ریس زبان عربی بای براساس روشی ه فمن صورت گیارد و باه مباحاآ حفظای

نحوی منحصر نشود .الزم است در آموز
دانشجویان در آموز

زبان ،باه مطااهبی پرداختاه شاود کاه راهگشاای

زبان و آسانش ن آن باش ؛ اماا متأسافانه ،آماوز

زباان عربای ،باا

مشکالت بسیار مواجه است و بیشاتر مطاهاب آموزشای ،باه بهباود مهاارتهاای نگارشای و
ی رت ارتباطی دانشجویان کمکی نمیکنن ؛ اهبته تمام معلمان زبان بای همگام با یکا یگر،
به این مسئلۀ مهم ب ردازن و در غیر اینصورت ،نتیجهای مطلوب بهدست نخواه آم .
ه) در آموز

زبان عربی ،به تحلیل خطاهای زبانی دانشجویان چن ان توجهی نمیشود؛

درحاهی که آموز

زبان بای مبتنیبر تحلیل و تصحیح خطاها باش ؛ اهبتاه الزماۀ ایان کاار،

برگاارکردن کالسهای کمجمعیت است که متأسفانه ،در رشاتههاای زباان ،باه ایان مسائله
توجه نمیشود.
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