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إتقــان اللغــة واســتخدامها يف املواقــف التواصليــة يعــدّ اهلــدف األســاس ملتعلمیهــا  .ومــن الواضــح أن للثقافــة
تأثــر كبــر يف تع ّلــم اللغــة؛ ِل َّن ال ّلغــة والثقافــة مــن األمــور املتالزمــة التــي ال يمكــن الفصــل بينهام مهــا حصل.
حيــث إن «املجامــات» جــزء مــن اللغــة؛ كــا أن للثفاقــة دور بــارز يف كيفيــة توظيفهــا إلجيــاد عالقــات بنــاءة
وف ّعالــة بــن املتحــدث األصــي ومتعلــم اللغــة يف التواصــل املبــارش مــن حیــث الكتابــة أو التواصــل الشــفهي؛
ومل يكــن تعليــم الثقافــة العربيــة ضمــن برامــج ومقــررات تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن بالفارســیة ومل یکــن
موضــع اهتاممهــا كــا ينبغــي ،ففــي معظــم األحيــان ال نجــد عنــد الطالــب اإلیــراين كفــاءة لغویــة متكّنــه مــن
متهــد
اإلجابــة عــن املجامــات العربیــة .إذن ،الدراســة التقابليــة للمجامــات بــن اللغتــن الفارســیة والعربیــةّ ،
األرضيــة املناســبة لتجنــب املتع ّلــم مــن الوقــوع يف األخطــاء اللغويــة عنــد اســتخدامه للمجامــات العربيــة.
فقــام البحــث احلــايل بجمــع جمموعــة وظیفیــة مــن املجامــات يف اللغتــن الفارســیة والعربیــة ثــم عمــد إىل
حتليلهــا حتليــ ً
أهــم
ا تقابلیــ ًا ضمــن ثالثــة جمموعــات :املجموعــات املتامثلــة،و املتشــاهبة،و املختلفــة .ومــن ّ
النتائــج التــي وصــل إليهــا أن املجموعــات املتامثلــة تأخــذ مســاحة كبــرة مــن جمامــات ع ّينــة الدراســة ف ُيتوقــع
أن اليواجــه الطالــب اإليــراين صعوبــات جــادة يف تع ّلــم املجامــات العربيــة.
الكلامت الدليلية :اللغة الفارسیة ،اللغة العربیة ،الثقافة ،املجامالت ،التحلیل التقابيل.

* الكاتب املسؤولmaryamjalaei@gmail.com :
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املقدمة
للتحليــل التقابــي فائــدة حقيقیــة يف تطويــر املــواد الدراســية لتعليــم اللغــة األجنبيــة وتقليــص
الفــرص لظهــور األخطــاء وإرساع عمليــة تع ّلــم اللغــة .و حيــث إن املجامــات مــن القضايــا
الثقافيــة واللغويــة التــي هلــا دور هــام يف تعلــم اللغــة ،فقــد قمنــا بدراســة «املجامــات» يف
اللغتــن العربيــة والفارســية دراســة حتليليــة تقابليــة للبنیتهــا اللغويــة والدالليــة يف إطــار
تعلیمــي وذلــك للتنبــوء باألخطــاء واملشــاكل التــي يمكــن أن يتعــرض هلــا الطالــب اإليــراين
أثنــاء اســتخدام املجامــات العربيــة .وينبغــي ذكــر أن هــذا النــوع مــن الدراســة والتحليــل
يســمی بالتحليــل ال َقبــي إذ يقــدم تصــور ًا افرتاضيــ ًا للصعوبــات التــي حيتمــل أن تواجــه
الطــاب عنــد تع ّلــم اللغــة (طعيمــة .)300 :2004 ،فحاولــت الدراســة باملنهــج الوصفــي ـ
التحليــي لإلجابــة عــن األســئلة التاليــة؛
ما املجموعات املتامثلة يف املجامالت العربیة والفارسیة لغوي ًا وداللي ًا؟
ما املجموعات املتشاهبة يف املجامالت العربیة والفارسیة لغوي ًا وداللي ًا؟
ما املجموعات املختلفة يف املجامالت العربیة والفارسیة لغوي ًا وداللي ًا؟
مــا هــی الطــرق والتوصيــات التــي یمكــن اتباعهــا لتعلیــم اللغــة العربيــة للناطقــن
بالفارســية؟بناء ًا علــی الدراســة التقابليــة للمجامــات يف العربیــة والفارســیة .
للوصــول إلــی إجابــات هــذه األســئلة كان البــد لنــا مــن مجــع املجامــات يف اللغــة
الفارســية والعربيــة لكــي نتمكــن مــن املقارنــة بينهــا وكشــف أوجــه التشــابه واالختــاف
بينهــا .ففــي اخلطــوة األولــی ،تــم مجــع  370عبــارة جماملــة يف اللغــة الفارســیة ،ويف املرحلــة
الثانيــة قمنــا بإجيــاد مــا يعادهلــا يف اللغــة العربیــة الفصحــی وكذلــك يف ثــاين هلجــات مــن
اللهجــات العربيــة أال وهــي اللهجــة املرصیــة ،والشــامیة ،والعراقیــة ،واخللیجیة ،والســعودیة،
واألهوازیــة ،واملغربیــة ،والیمنیــة حتــی التفوتنــا أي عبــارة جماملــة يف اللغــة العربیــة .ومــن
أهــم مــا حصلنــا عليــه يف هــذا البحــث هــو مجــع املجامــات الفارســية والعربيــة الفريــدة مــن
نوعهــا مــن ضمــن رســالة قدمــت للحصــول علــی درجــة املاجســتري يف جامعــة كاشــان ومل
نتمكــن مــن ذكرهــا يف البحــث احلــايل إال بعــض النــاذج لتبيــن عنــارص التامثــل ،والتشــابه،
واالختــاف للمجامــات املجموعــة لغويــ ًا ودالليــ ًا.
واجلديــر بالذكــر أن مجــع املجامــات تــم باســتخدام مصــادر وكتــب املصطلحــات العربيــة
اليوميــة مــن أبرزهــا «فرهنــگ تعابــر متــداول (پربســامدترین تعبریهــای كنایــی ،جمــازی،
اصطالحــی ،مثــل هــا و  )...فارســی – عربــی» لكات َبيــه عــي نجفــي إيوكــي ورضــا مريأمحدي،
و «فرهنــگ تعبريهــا و اصطالحــات روزمــره بــر پايــه متــون داســتاين و ناميشــنامه اي معــارص
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عــرب» ملؤلفــه حســن إيامنيــان .ثــم قمنــا بإكــال القائمــة باســتخراج املجامــات املتبقيــة مــن
بعــض القصــص والروايــات العربيــة وكذلــك بمقابــات كتابيــة عــن طريــق الدردشــة مــع 14
مثقفـ ًا عربيـ ًا يف اللهجــات اآلنفــة الذكــر.

األدب النظري للدراسة
إن التقابــل بــن اللغــات يرجــع إلــی علــم اللغــة التارخيــي ،عندمــا قــام ويليــام جونــز ()1786
باجــراء مقارنــة بــن اللغــات اليونانيــة ،والالتينيــة ،والسانســكريتة ونجــح يف كشــف وجــوه
تشــابه بينهــا (إلــس وآخــرون .)92 :1372،أمــا بالنســبة إلــی مفهــوم التحليــل التقابــي فينبغــي
أن نعــرف أن املقارنــة اللغويــة موضــوع قديــم ،وقــد ازدهــر يف القــرن التاســع عــر فقــه اللغــة
املقــارن ،واســتمر يف القــرن العرشيــن علــم اللغــة املقــارن ،لكــن هدفــه خمتلــف عــا نحــن
بصــدده اختالفـ ًا بينـ ًا؛ إذ خيتــص علــم اللغــة املقــارن بمقارنــة لغتــن أو أكثــر مــن عائلــة لغويــة
واحــدة بغيــة الوصــول إلــی اخلصائــص املشــركة بــن هــذه اللغــات؛ كأن نقــارن مث ـ ً
ا بــن
العربيــة واحلبشــية والعربيــة (الراجحــي .)49 :1424،ولكــن ُيقصــد بالتحليــل التقابــي إجــراء
دراســة هادفــة يقــوم الباحــث فيــه بمقارنــة بــن لغتــن مب ّينــ ًا أوجــه التشــابه واالختــاف
بينهــا ،فيهــدف إلــی التنبــؤ بالصعوبــات التــي يمكــن أن يواجههــا الطلبــة عنــد تع ّلمهــم أي
لغــة أجنبيــة؛ و بعبــارة أخــری إن هــذا املنهــج يقــوم بتحليــل بنيــات اللغــة التــي تدخــل يف
إنتــاج مجــل جديــدة لــدی متع ّلــم اللغــة األجنبيــة و الــذي يتكلــم يف ظــل عاداتــه اللغويــة ســوا ًء
أكانــت عــادات لغتــه األم أو عــادات اخلليــط اللغــوي الــذي ســبق تع ّلــم اللغــة اجلديــدة.
والواقــع أنــه يقــارن بــن لغتــن أو أكثــر مــن عائلــة لغويــة واحــدة أو عائــات لغويــة خمتلفــة .و
جيــري التحليــل التقابــي عــادة علــی مراحــل أربــع وهــي:
أوالً :التوصيف؛ يقوم الباحث أو املعلم بدراسة ظواهر اللغة األم واللغة املطلوبة.
ثانيــ ًا :االختيــار؛ يف هــذه املرحلــة یتــم اختیــار مســتوی مــن مســتويات اللغــة للمقابلــة
(املســتوی الصــويت ،واملســتوی الــريف ،واملســتوی النحــوي ،واملســتوی الــداليل) ،ألنــه
يعجــز عــن إجــراء التقابــل بــن مجيــع مســتوياهتا.
ثالث ًا :التقابل؛ التقابل بني اللغتني يف املستوی املختار ليكشف أشكال العالقة بينهام.
رابعــ ًا :التنبــؤ؛ التنبــؤ بالصعوبــات التــی يتُوقــع أن يواجههــا الدارســون عنــد تع ّلمهــم
اللغــة األجنبيــة (يرجــع :وايتمــن.)191 :1970 ،
إن نظريــة التحليــل التقابــي تعتــر اللغــة األم أو أي لغــة يعرفهــا املتكلــم بجانــب اللغــة
األم أهــم أســباب ظهــور األخطــاء عنــد تع ّلــم اللغــة املســتهدفة ،وألجــل هــذا يســتلزم تع ّلــم
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اللغــة الوقــوف علــی وجــوه االختــاف املوجــودة بــن اللغــة األم واللغــة اهلــدف ،كــا
يقــول الدو يف البــاب األول مــن كتابــه « :»Linguistics Across Culturesإن املقارنــة
بــن اللغتــن األم واألجنبيــة هــي مفتــاح ســهولة وصعوبــة تع ّلــم اللغــة األجنبيــة ،ويقصــد
بــه أن عنــارص اللغــة األجنبيــة التــی تشــابه اللغــة األم جيــري تع ّلمهــا بســهولة ورسعــة ،بينــا
املجموعــات التــي ختتلــف عنهــا يصعــب علــی الــدارس تع ّلمهــا (بــراون.)187 :1363 ،
ويعتقــد فريــق مــن الباحثــن أن ســلوك الطالــب اللغــوي جيــب أن يتغــر تغـ ّـر ًا يعــادل وجــوه
الفــروق واالختــاف بــن ُبنيــات اللغــة األصليــة وثقافتهــا و ُبنيــات اللغــة األجنبيــة وثقافتهــا
(املصــدر نفســه.)188 :

إن الدو وفريــز مهــا اللــذان وضعــا أول عمليــة التقابــل علــی أســاس علــم اللغــة التقابــي
بــن االنجليزيــة بوصفهــا اللغــة املتع ّلمــة واإلســبانية بوصفهــا اللغــة األم ،إذ أجريــا هــذه
املقابلــة بنــاء ًا علــی الفرضیــات التاليــة:
أ ـ مفتــاح الســهولة والصعوبــة يف تع ّلــم اللغــة األجنبيــة يكمــن يف املوازنــة بــن اللغــة األم
واللغــة املتع ّلمــة أو األجنبيــة ،أي إن الصعوبــات التــي تواجــه متع ّلــم اللغــة األجنبيــة تنتــج مــن
عمليــة التداخــل بــن اللغــة األم واللغــة املتع ّلمــة.
ب ـ إن أكثــر املــواد التعليميــة فعالي ـ ًة هــي املــواد التــي تقــوم عــى أســاس مــن الدراســة
الوصفيــة العلميــة للغــة ا ُملــراد تع ّلمهــا ،أي إنــه يمكــن تقليــل أثــر التداخــل بــن اللغتــن عنــد
تقديــم املــادة العلميــة باإلفــادة مــن علــم اللغــة التقابــي.
ج ـ يمكــن التنبــؤ بالصعوبــات يف تع ّلــم اللغــة األجنبيــة باإلفــادة مــن الدراســات التقابليــة،
ـدرس الــذي يقــف عــى أوجــه التشــابه واالختــاف بــن اللغــة األم واللغــة
وهلــذا يكــون املـ ّ
وأقــدر عــى
أعــرف باملشــكالت احلقيقيــة التــي يواجههــا الطالــب،
املتع ّلمــة أو األجنبيــة
َ
َ
مواجهتهــا واختــاذ الوســائل الكفيلــة بعالجهــا .قــد ظهــرت للســانيني الفوائــد اجلمــة يف جمــال
الدراســات التقابليــة فـــمث ً
ال و لقــد ذکــر الدو فائدهتــا «:إن التجــارب العمليــة أثبتــت أن املــواد
الدراســية التــي تــم إعدادهــا عــى أســاس مــن املقارنــة اهلادفــة بــن اللغــة األم واللغــة اهلــدف
أدت إىل نتائــج إجيابيــة وفعالــة يف تســهيل تنــاول اللغــة اهلــدف ،ويف أقــر مـ ٍ
ـدة ممكنـ ٍـة» .ومــن
ّ
َّ
املمكــن إجــراء الدراســات التقابليــة عــى عــدة مســتويات؛ منهــا املســتوى الصــويت ،واملســتوى
النحــوي ،واملســتوى الــريف ،واملســتوى الــداليل ،واملســتوى الثقــايف .ولقــد اســتنتج الدو
وفريــز هــذه الفکــرة ؛إن اللغــة األم هلــا تأثــر علــی تع ّلــم اللغــة األجنبيــة .وقــد أســهم الباحثــان
ٍ
كوســيلة لتشــخيص أســباب اخلطــأ الــذي يرتكبــه طلبــة
يف وضــع إطــار التحليــل التقابــي
ٍ
متعلمــي اللغــة االنجليزيــة كلغـ ٍـة أجنبيــة (يرجــع :الدو.)6-1 :1957 ،

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد الثاين ،ربیع وصیف 1438/1396

15

إن التحليــل التقابــي هيــدف إلــی ثالثــة أهــداف :فحــص أوجــه االختــاف والتشــابه
بــن اللغــات ،التنبــؤ باملشــكالت التــي تنشــأ عنــد تعليــم لغــة أجنبيــة وحماولــة تفســر هــذه
املشــكالت ،واملشــاركة يف تطويــر مــواد دراســية لتعليــم اللغــة األجنبيــة (الراجحــي:1424،

.)52

أمــا اهلــدف األول ،فــإن املتع ّلــم ال يبــدأ مــن فــراغ بــل هــو يعــرف شــيئ ًا مــن لغتــه األم
فعندمــا يبــدأ تع ّلــم لغــة أجنبيــة ،جيــد فيهــا أشــياء تشــابه لغتــه األصليــة فيتع ّلمهــا بسـ ٍ
ـهولة،
ولكنــه قــد جيــد صعوبــ ًة يف تع ّلــم مــا خيتلــف فيهــا عــن لغتــه األم يف ٍ
أي مســتوی مــن
املســتويات األربعــة للغــة (الصــويت ،النحــوي ،الــريف ،والــداليل) .والواقــع أن التحليــل
التقابــي يقــوم بدراســة العالقــة بــن اللغــة األم واللغــة األجنبيــة لبيــان أوجــه العالقــة بينهــا
فيقســم املجموعــات اللغويــة إلــی عنــارص متامثلــة وعنــارص متشــاهبة وعنــارص خمتلفــة وتوقــع
الباحثــون أن يبــدأ ســلم الصعوبــة مــن تلــك املجموعــات املختلفــة ،منتهيـ ًا إلــی املجموعــات
ـرة وجيـ ٍ
املتامثلــة ،وهــي تلــك التــي يتمثلهــا الــدارس يف فـ ٍ
ـزة وال متثــل مشــكلة عنــده( .طعيمــة،
 )36-35 :2004علــی هــذا فقــد ظهــر التحليــل التقابــي ليســاعد املتع ّلــم يف هــذا املجــال .أمــا
اهلــدف الثــاين مــن أهــداف التحليــل التقابــي فهــو التعــرف علــی وجــوه االختــاف والتشــابه
بــن اللغتــن بحيــث يتنبــأ باملشــكالت التــی ربــا تظهــر يف عمليــة التعليــم ،ويمكــن لــه أن
يفــر طبيعــة هــذه املشــكالت .علــی ســبيل املثــال أن الطالــب اإلنجليــزی الــذی يســعی إلــی
ـت لــه «قــر احلمــراء» ســمعها «كــر احلمــراء» وتــراه يلفظهــا علــی هــذا
تع ّلــم العربيــة إذا قلـ َ
النحــو (جامعــة أم القــری ،د.ت ،ص  .)111فهنــا يتنبــأ التحليــل التقابــي بمشــكلة املتع ّلمــن
اإلنجليــز يف تلفــظ حــرف «القــاف» وحــرف «الصــاد» ،فينبغــي ملعلــم العربيــة أن يبــذل جهــده
يف تصويــب نطــق مثــل هــذه احلــروف .أمــا اهلــدف الثالــث للتحليــل التقابــي فهــو ثمــرة
توصلنــا إلــی أوجــه التشــابه واالختــاف بــن اللغتــن يف
طبيعيــة للهد َفــن الســاب َقني ،فــإذا ّ
املســتويات األربعــة للغـ ٍـة وحدّ دنــا مشــكالت تع ّلــم اللغــة األجنبيــة ،يمكــن لنــا أن نطـ ّـور مــن
البدايــة املــواد الدراســية التــي تواجــه املشــكالت (يرجــع :فريــز.)9 :1945 ،
وبالنســبة لـــلمجاملة لغويــ ًا واصطالحــ ًا ،فقــد ورد يف املعجــم الوســيط «جاملــه:
عاملــه باجلميــل ومل ُيصفــه اإلخــاء وجاملــه :أحســن عرشتــه»( .مصطفــی وآخــرون)1427 ،
و«تعــارف» يف اللغــة الفارســية هــو مصــدر مــن بــاب التفاعــل قــد جــاء بمعنــى التعــرف عــى
البعــض وتعــرف شــخصني بعضهــا عــى بعـ ٍ
ـض (ر.ك .بشــت دار 60 :1388 ،ور.ك .دانشــكر،
 .)57 :1381واصطالحـ ًا هــو الرتحيــب  ،والتحيــة ،والتكلــف وتوفــر مســتلزمات الضيافــة،
والدعــوة إىل الضيافــة ،وإعطــاء التحــف والتكلــف يف تبــادل التحيــات وســائر الشــكليات
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(ر.ك .دركیــچ22 :1386 ،؛ دانشــكر58 :1381 ،؛ بشــت دار .)59 :1388 ،تشــكل املجامــات
قس ـ ًا مــن املحادثــات الیومیــة وال نســتطيع جتاهلهــا يف تعلیــم اللغــة األجنبیــة؛ ّ
ألن املتعلــم

لــن یســتغنی عنهــا يف التعامــل احلقیقــي دون شـ ّ
ـك وهلــذه التعابــر تأثــر ملحــوظ يف نجــاح
املتع ّلــم يف إقامــة التواصــل مــع أبنــاء اللغــة اهلــدف ،كــا یســتطیع أن حیصــل علــی الكفــاءة بــن
الثقافــات إلــی حــد كبــر بتعلــم املجامــات.

الدراسات السابقة
هناك بحوث منشورة حول دور الثقافة يف تعليم اللغات األجنبية؛ من أمهها ما ييل:
رشــدي أمحــد طعيمــة (1982م) يف دراســته «األســس املعجميــة والثقافيــة لتعليــم اللغــة
العربيــة لغــر الناطقــن هبــا» وهــي مــن املبــادرات األولــی التــي تــم فيهــا تســليط الضــوء
علــی الثقافــة العربيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا حــاول حتديــد املواقــف
العامــة التــي ُيتوقــع أن يمـ ّـر هبــا الــدارس مــن غــر الناطقــن بالعربيــة يف تعاملــه اليومــي ،ويف
املواقــف العامــة األخــری التــي يواجههــا يف أثنــاء التعامــل مــع الناطقــن بالعربيــة وكذلــك
حتديــد املفــردات األساســية التــي تل ّبــي حاجــات الدارســن املبتدئــن يف تعليــم اللغــة العربيــة
مــن الناطقــن بغريهــا ممــا يمكنهــم مــن االتصــال بمتحدثــي العربيــة .كــا هدفــت الدراســة
تعريــف متعلمــي العربيــة األجانــب علــی املالمــح احلضاريــة البــارزة يف البــاد العربيــة
املختلفــة التــي ينبغــي علــی متعلــم العربيــة أن ي ّلــم هبــا كمنطلــق لفهــم احلضــارة العربيــة يف
ماضيهــا وحارضهــا .إدریــس جوهــر (د.ت) يف بحثــه «تعلیــم اللغــة العربیــة ثقافیـ ًا للناطقــن
موضحـ ًا
بغریهــا» قــد تطــرق إلــی العوامــل املؤدیــة إلــی العالقــة الوطيــدة بــن اللغــة والثقافــة ّ
يف إطــار ذلــك العالقــة الطبيعيــة بــن اللغــة وثقافتهــا وأبناءهــا ،والعالقــة بــن االتصــال
اللغــوي واملعرفــة الثقافیــة ،والعالقــة بــن العوملــة الثقافیــة والعوملــة اللغویــة .وبـ ّـن العالقــة
بــن اللغــة العربیــة والثقافــة اإلســامیة ومــا یرتتــب علــی ذلــك تعلیميـ ًا وأشــار يف إطــار ذلــك
إلــی مبــادئ تعلیــم اللغــة العربیــة يف ضــوء الثقافــة اإلســامیة ،ومداخلــه ،وأهدافــه وحمتــواه.
تنــاول لطافتــی وجعفــری ( 1386ش) يف دراســتهام «جایــگاه فرهنگــی كلمــه در آمــوزش
زبــان» دور املفــردات يف نقــل ثقافــة اللغــة الفرنســية ملتعلميهــا اإليرانيــن يف املســتوی املتوســط
واملتقــدم .بابــازاده ( 1388ش) يف دراســتها «زبــان ،فرهنــگ ،اصطالحــات و ارتبــاط
آهنــا بــا آمــوزش زبــان هــای خارجــی» مؤكــد ًة علــی أثــر الثقافــة يف تعليــم اللغــة الروســية،
قامــت بدراســة تقابليــة ملجموعــة مــن املفــردات واملصطلحــات الروســية ومــا يعادهلــا يف
الفارســية واإليطاليــة .حــاول بیــك تفرشــی ورمضانــی واســوكالئی ( 1391ش) يف مقالــة
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معنونــة بـــ «نقــش فرهنــگ در آمــوزش زبــان» أن يتنــاوال عمليــة تعليــم اللغــات وتعلمهــا
نظــر ًا إلــی مفهــوم اللغــة والثقافــة .وأكــد پرمــوزه (1392ش) يف بحثــه «جایــگاه فرهنــگ
هــا در آمــوزش زباهنــای خارجــی» وحاجــی رســتملو ( 1386ش) يف مقالتــه املعنونــة بـــ
ـي لثقافــة اللغــة اهلــدف
«جایــگاه فرهنــگ در آمــوزش زبــان هــای خارجــی» علــی األثــر اجلـ ّ
يف تعلــم اللغــة واقرتحــا توظيــف املناهــج التفاعليــة لدراســة الثقافــة املبــدأ واهلــدف .وحــول
املجامــات يف برامــج تعليــم اللغــات األجنبيــة تنــاول أمحــد ســلامن روضــان ( 2016م) يف
أطروحــة ماجســتريه بعنــوان «A Gender-Based Pragmatic Analysis of the Use
of English Compliment Responses by Iraqi EFL Students :A Speech

 »Act Perspectiveتنــوع اإلجابــات اإلنجليزيــة والعربيــة عــى املجامــات بــن متعلمــي
اإلنجليزيــة العراقيــن كــا قــام بدراســة دور وتأثــر اجلنــس غــر اللغــوي بــن ع ّينــة البحــث
يف إجاباهتــم.
يتبـ ّـن لنــا مــن خــال مــا عرضنــا مــن بحــوث عربيــة وغريهــا يف جمــال دور الثقافــة بشــكل
عــام واملجامــات حتديــد ًا يف برامــج تعليــم اللغــات األجنبيــة أن تدريــس الثقافــة يف برامــج
تعليــم اللغــة العربيــة لغــر الناطقــن هبــا اليــزال يفتقــد التخطيــط اجليــد ،والدراســات العلميــة
اجلــادة .وهــذا مــا قامــت بــه دراســتنا احلاليــة بغيــة مــلء الفــراغ يف هــذا الصعيــد.
التحلیل التقابلی للمجامالت الفارسية والعربية
ملقارنــة املجامــات العربيــة والفارســية ودراســة أوجــه التشــابه واالختــاف بينهــا قمنــا
بدراســة املجموعــات املامثلــة واملتشــاهبة واملختلفــة للمجامــات يف املســتو َيني؛ اللغــوي
والــداليل ،ثــم قمنــا بالتنبــؤ بالصعوبــات التــي قــد يواجههــا املتعلــم اإليــراين أثنــاء توظيفــه
املجامــات العربيــة.
املجموعات املتامثلة يف املجامالت الفارسية والعربية
و اللغــات املختلفــة تعــر عــن بعــض املفاهيــم بعنــارص ذات عالقــة بنیویــة موحــدة  ،بينــا
بعــض هــذه املفاهيــم عامليــة (اســامی )16 :1380 ،والتُســتثنی منهــا املجامــات .فلبعــض
املجامــات والتعابــر يف اللغتــن الفارســية والعربيــة دالالت وبنيــات مشــركة .نتو ّقــع أن
یتع َّلــم الطالــب هــذه املجامــات واملصطالحــات بســهولة بســبب متاثلهــا للغتــه األم و أالّ
ٍ
أمثلــة مــن دراســة مفــردات
تواجهــه صعوبــة يف تع ّلمهــا واســتخدامها .و نكتفــي بذكــر
املجامــات مــن جممــوع  370جماملــة ،كانــت  245جماملــة عربيــة وفارســية متامثلــة لغويــ ًا
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ودالليــ ًا .
چه عجب یادی از ما كردی!
ـ رشفت ،عجب ًا أنّك تذكرتنا! (صالح ،د.ت)72 :
يف كلتا اللغتني تستخدم هذه املجاملة حینام يغيب شخصا ويظهر فجأة.
دل به دل راه دارد.
ُ
دالئل( .نجفی ایوكی ومریامحدی)165 :1392 ،
ـ من القلوب إلی القلوب
هــذه املجاملــة تســتخدم يف كلتــا اللغتــن عندمــا نفكــر يف شــخص أو نتك ّلــم عنــه ،وفجــأة
يتصــل بنــا ،فنقــول :كنــت أفكــر فيــك ،فهــو يســتخدم هــذا املصطلــح.
دست مرا رد نكن.
ـ التَر ُفض یدي (املصدر نفسه)187 :
هــذا مــن تلــك املجامــات التــي تســتخدم بعــد اســتنكاف الضيــف عــن تلقــي اهلديــة أو
تقديــم األطعمــة واألرشبــة والتامثــل الــداليل يف هــذا املجــال متواجــد يف كلتــا اللغتــن.
قدم نو رسیده مبارك.
ـ مبارك باملولود /.مربوك علیكم الطفل( .الناطق األصيل)
هــذه مــن املجامــات الشــائعة يف اللغتــن مــع املعنــی املتامثــل ویســتخدم عنــد والدة الطفل
لتهنئــة أرستــه بقدومه.
نورانی كردید /.منور فرمودید /.مزین فرمودید.
رت( .أباظة)56 :1992 ،
ـ ن ََّو َ
هــذه مــن املجامــات التــي تقــال للضیــف عنــد الدخــول إلــی البیــت وتســتخدم يف
اللغتــن بداللــة متامثلــة.
لطفتان را جربان می كنم!
َدارك ُلط َفك( .نجفی ایوكی ومریامحدی)125 :1392 ،
سأر َّد مجی َلك /.أت َ
ـ ُ
هــذه مــن املجامــات التــي نقوهلــا للمتلقــي بعــد أن حیســن إلينــا وهلــا مفهــوم واســتعامل
بالســویة يف اللغتنی.
بزنم به ختته!
ـ سأرضب علی اخلشب! (الناطق األصيل)
إن الــرب علــی اخلشــب لطــرد احلســد أو جتنــب رضبــة العــن معتقــد خــرايف مســتعمل
لــدی معظــم الشــعوب بنفــس املعنــی ولنفــس الغــرض.
كــا ســبقنا القــول تســتخدم هــذه املجامــات بمفــردات ودالالت متامثلــة تقريبـ ًا يف اللغــة
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الفارســیة والعربیــة ویســتطیع املتعلــم اســتخدامها حتــی عــن طريــق الرتمجــة احلرفیــة؛ ّ
ألن هلــا
نفــس البنيــة والداللــة يف اللغــة العربیــة؛ فــا تــؤدي ترمجــة مثــل هــذه املجامــات الفارســية
إلــی ســوء فهــم.
وهناك أمثلة أخری للعنارص املتامثلة يف املجامالت العربية والفارسية؛
مــن غـ ِ
ـر تكلیــف! /بــا زمحــة! (نجفــی ایوكــی ومریامحــدی،
بــی زمحــت !...
)48 :1392

رصـ ٌة
ـر ُ
ف بمعرفتكــم /.أنــا ســعیدٌ بمعرفتكــمُ /.ف َ
از آشــنایی بــا شــا خوشــوقتم .ـ أ َتـ َ َّ
ســعیدةٌ( .معــروف ،د.ت :دون صفحــه)
ـعدت كثــر ًا لرؤیتــك( .صــاح ،د.ت:
از دیدنــت بــی انــدازه خوشــوقت شــدم .ـ لقــد سـ ُ
)107
ـ تاج علی رأسنا! (الناطق األصيل)
تاج رس ما هستید!
ـ البیت بیتك( .نُعیمة)12 :1992 ،
خانه ی خودتان است.

املجموعات املتشاهبة يف املجامالت الفارسية والعربية
إن املجموعــات املتشــاهبة أو النظائــر املخادعــة تعبــر فرنســی يــدل علــی وجــود كلــات تبــدو
متشــاهبة بــن لغتــن ،لكنهــا يف احلقيقــة خمتلفــة يف االســتعامل وتــؤدي إلــی االنطبــاع اخلطــأ،
وحيــدث هــذا يف اللغــات املتقاربــة .إن التحليــل التقابــي يســاعد املتع ّلــم يف متييــز املجموعــات
املتامثلــة واملتشــاهبة ؛ ألنــه قــد ال ينجــح فــی اكتشــاف أوجــه االختــاف والتشــابه كــا أنــه قــد
ـر حقيقــی» ( ُينظــر :الراجحــي ،1424،ص )50تكثــر هــذه التشــاهبات غــر
يتوهــم «تشــاهب ًا غـ َ
احلقيقيــة يف اللغــات املتقاربــة وكلــا اقرتبــت اللغتــان كثــرت النظائــر املخادعــة ليقــع ا ُملتع ّلــم
بســببها يف أخطــاء أكثــر .أمــا بالنســبة إلــی الفارســية والعربيــة فمــع أهنــا تتعلقــان بفصائــل
لغويــة خمتلفــة؛ فالفارســية تنتمــي إلــی أرسة اللغــات اهلندوأروبيــة بينــا العربيــة تنتمــي إلــی
أرسة اللغــات الســامية ،إال أن العالقــة والقرابــة التــی حدثــت بينهــا بعــد ظهــور اإلســام ربــا
تُعــدّ أقــوى مــن عالقتهــا مــع بقيــة اللغــات ،و قــد ُيمكــن القــول إننــا نــكاد ال نــری مثــل هــذه
العالقــة بــن لغتــن أخريــن ،ويمكــن اســتنتاج قــوة هــذه العالقــة مــن اســتعامل عـ ٍ
ـدد كبـ ٍ
ـر
ُ
مــن الكلــات العربيــة يف الفارســية والعكــس صحيــح .ولكــن لكثــر مــن الكلــات العربيــة
املســتعملة يف الفارســية معنــی خمتلــف مــا هلــا يف العربيــة ،وهــذا األمــر كــا ذكرنــا آنفـ ًا ُيعــدّ يف
علــم اللغــة مــن النظائــر املخادعــة التــي تــؤول باملتع ّلــم إلــی الوقــوع فــی اخلطــأ ،ألنــه يظــن أن
للكلــات املشــركة يف الفارســية والعربيــة معــاين واحــدة فيســتخدمها فــی كتاباتــه وحمادثاتــه
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بالعربيــة كــا يســتخدمها يف الفارســية .يف املجامــات العربيــة املجموعــة وجدنــا كلــات
مســتخدمة يف الفارســية ولكــن اســتخدامها خيتلــف متامـ ًا عـ ّـا يف العربيــة .علــی ســبيل املثــال:
اجازه ما دست شامست.
ـ أنت صاحب ِ
السامحة( .نجفی ایوكی و مریامحدی)16 :1392 ،
اإلذن و َّ
اختیار با شامست.
ـ أنــت فــی َن َفـ ٍ
ندوح ـ ٌة ( ُمن َتــدَ ٌح) /.حبلــك علــی غاربــك/.
ـس مــن أمــرك /.لــك َعنــه َم َ
أنــت ُح ٌّر/.كــا تَشــا ُء( .املصــدر نفســه)18 :
ارادت داریم.
ـ لك مكانة يف قلوبنا( .الناطق األصيل)
بدون تعارف بفرمایید( .راستش را بگویید).
بالصاحة( .نجفی ایوكی ومریامحدی)39 :1392 ،
ـ ّ
تفضل بدون تكلیف /.ك ِّلم َّ
خری مقدم عرض می كنم.
إرحب بِ ُقدومكم( .املصدر نفسه )143
أرحب بكمِّ /.
ـ مرحب ًا بكم!ِّ /
راضی به زمحت نیستیم.
ـ عذر ًا علی اإلزعاج( .الناطق األصيل)
زمحتتان دادیم.
ـ ك َّلفناكمَ /.أز َعجناكم( .نجفی ایوكی ومریامحدی)202 :1392 ،
سفر بخری!
بالســامة!َ /س ـ ْف َر ٌة ُمرحیــة! (املصــدر نفســه:
ـ علــی ال ّطائــر ا َملیمــون!َ /م ُ
صحــوب َّ
 )228ســفر ًة ســعید ًة (شــجاعی)26 :1372 ،
صاحب اختیارید.
ـ األمر إلیك( .نجفی ایوكی ومریامحدی)18 :1392 ،
لطف ًا اجازه بفرمایید ...
ِ
ـت /...مــن فضلــك /...لوسـ ِ
ـمح مــن فضلــك( ...املصــدر نفســه
ـم َ
َكرمـ َ
حت /...اسـ َ
َ
ـ لــو ت ّ
)334:

لطف عالی مستدام!
ـ زاد َفض ُلكم! (املصدر نفسه)348 :
معرف حضور شامست.
ـ ُمقدَّ م لكَ /.معروف عندك /.تعرفه( .املصدر نفسه)357 :
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مفتخرم كه به استحضار جنابعالی برسانم...
ِ
ف بــأن ُأحیـ َ ِ
رش ُفنــي بــأن ُأفیدَ كــم بــأن  ( ...املصــدر
ـر ُ
ـط ســیادتَكم عل ـ ًا بــأن ُ /...ی ِّ
ـ َأ َتـ َّ

نفســه)358 :

وعلــی عكــس مــا قلنــا ،هنــاك مــن الكلــات املشــركة يف الفارســية والعربيــة مــا لــه
مدلــوالت خمتلفــة يف اللغــة العربيــة؛ مــن املمكــن أن خيطــأ الطالــب يف اســتخدامها؛ منهــا:
به به ،چه عالی!
ـ یا سالم! (معروف ،د.ت :بدون صفحه)
«ســام» يف الفارســية تســتخدم للتحيــة فقــط ولكــن يف العربيــة تســتخدم للــوداع ،و«يــا
ســام» للتعبــر عــن اإلعجــاب وكذلــك عــن التعجــب وفهــم القصــد رهــن بنــرة صــوت
املتكلــم .ربــا املتعلــم اإليــراين عنــد التحــدث بالعربيــة اليســتخدم «ســام» إال للتحيــة متأثــر ًا
بلغتــه األم رغــم أن العــرب اليســتعملون «ســام» للتحيــة وإنــا للــوداع .للتحيــة يقولــون:
الســام عليكــم.
عــاوة علــی مــا قلنــا مــن النظائــر املخادعــة ،هنــاك مفــردات يف املجامــات الفارســية
نوظفهــا بصــورة واحــدة يف مواقــف خمتلفــة ولكــن يف العربيــة لــكل موقــف جماملــة خاصــة؛
ربــا بإمكاننــا أن نعتربهــا أيض ـ ًا مــن النظائــر املخادعــة؛ منهــا:
شب بخری
طــاب لی ُلــك! /لیلــ ٌة ســعیدة! /مســا ُء اخلــر! /مســا ُءك باخلــر!/
ـ (يف بدایــة اللیــل)
َ
طــاب مســاؤك! (صادقــی ،برنامــج هلجــه عراقــی)
َ
(عند النوم) تُصبِح علی خری!
هــذه املجاملــة مــن جمامــات كثــرة االســتعامل يتعــرض الطــاب ملشــكلة عنــد اســتعامهلا
الصحیــح .يف اللغــة الفارســیة ُیســتخدَ م هــذا التعبــر بصــورة واحــدة (شــب بخــر) بعــد
الغــروب حتــی هنایــة اللیــل لكــن اســتعامهلا يف اللغــة العربیــة خيتلــف باختــاف زمــن
اســتعامهلا .يف بدايــة اللیــل تســتخدم «مســاءاخلری ،طــاب لی ُلــك ،و »...لكــن يف هنایــة اللیــل
وقبــل النــوم تســتخدم« :تُصبِــح علــی خــر» ویقــال يف اجلــواب « :وأنــت مــن أهلــه» .قــد
یســتخدم املتعلــم اإليــراين «مســاء اخلــر» عنــد النــوم مــع العنایــة بمعادهلــا الفارســیة دون
االنتبــاه بزمــن اســتعامهلا.
ببخشید( .لطلب العفو)
ـ اســمح يل ( .نجفــی ایوكــی ومریامحــدی )36 :1392 ،ال تؤاخــذين( .حمفــوظ ،د.ت)209 :
(ع ّبــود )184 :1984 ،عفــو ًا! /عــذر ًا! (شــجاعی)27 :1372 ،
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ببخشید ( ...للعبور من بني مجاعة من الناس)
ـ املعذرة ( ...الناطق األصيل)
ببخشید ...؟ ( مقدمة لطرح سؤال)
ـ من فضلك ...؟ (املصدر نفسه)
«ببخشــيد» شــأهنا شــأن «شــب بخــر» تســتخدم يف الفارســية يف مواقــف عــدة بصــورة
واحــدة .ومــن هــذه املواقــف طلــب العفــو ،لطــرح ســؤال ،أو مثـ ً
ا للعبــور مــن بــن مجاعــة من
النــاس .ولكــن يف العربيــة مصطلحــات خاصــة لــكل موقــف .ربــا يســتخدم املتعلــم اإليــراين
«عفــو ًا» وهــي مــن املصطلحــات األكثــر اســتخدام ًا بــن طــاب العربيــة يف كل املواقــف التــي
يتعــرض هلــا متأثــر ًا بلغتــه األم وثقافتهــا.
خواهش می كنم.
ـ للطلب :أرجو( ...معروف ،دون تاریخ ،دون صفحة)
ـ للرد علی شكر واالعتذار :عفو ًا! (نجفی ایوكی ومریامحدی)135 :1392 ،
«خواهــش مــي كنــم» مــن املجامــات الكثــرة االســتخدام يف اللغــة الفارســية؛ مــن أهــم
املواقــف التــي نســتخدمها للطلــب وللــرد علــی شــكر أو اعتــذار .ولكــن يف العربيــة لــكل
موقــف مــن املوق َفــن مصطلــح خــاص ومهــا «أرجــو» للطلــب والرتجــي ،و«عفــو ًا» للــرد
علــی الشــكر أو االعتــذار ،فمــن املمكــن أن خيطــأ املتع ّلــم يف اســتخدام «أرجــو» و«عفــو ًا».
املجموعات املختلفة يف املجامالت الفارسية والعربية
ولدراسة عنارص االختالف يف املجامالت  ،ذكرنا العناوين التالية:
إسمية املجامالت وفعليتها
اســتناد ًا إلــی مــا ذكرنــاه مــن املجامــات الفارســية ومــا يعادهلــا يف العربيــة ،عرفنــا أنــه يتــم
اســتخدام املجامــات يف اللغــة العربيــة يف مجــل إســمية وفعليــة؛ لكــن أســاس اســتخدام
املجامــات يف اللغــة الفارســية هــي اإلســمية ويكــون اإلســم املتصــدر أو املبتــدأ حتــى يف
احلــاالت التــي ابتــدأت اجلملــة بالفعــل حمذوف ـ ًا أو مقدر ًا.ومــن الواضــح أن معرفــة نوعيــة
بنيــة اجلمــل العربيــة وكذلــك كميــة اســتخدام اجلمــل اإلســمية والفعليــة يف هــذه اللغــة يســاعد
املتعلــم توظيــف املجامــات يف املواقــف احلقيقيــة بشــكل صحيــح؛ ألن اجلمــل يف اللغــة
الفارســية بشــكل عــام إســمية ولكــن يف اللغــة العربيــة جيــب أن يتــم االختيــار بــن اجلملتــن
اإلســمية والفعليــة طبقـ ًا هلــدف املتكلــم .هلــذا الغــرض متّــت مقارنــة ودراســة كميــة اســتخدام
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اجلمــل اإلســمية والفعليــة يف املجامــات العربيــة والفارســية فتوصلنــا إلــی أنــه مــن جممــوع
 370جماملــة عربيــة  ،كانــت  244جماملــة مجلــة فعليــة .و 45عبــارة كانــت « متعلقــة بالفعــل
املحــذوف» أو «املفعــول املطلــق للفعــل املحــذوف» .إذن ،بإمكاننــا أن نســتنتج أن عــدد
اجلمــل الفعلیــة يف املجامــات العربیــة ضعفــي اجلمــل اإلســمیة تقريبـ ًا ،بينــا تبــدأ املجامــات
عــادة يف الفارســیة باإلســم ،وهــذا مــا يدعــو الطالــب اإليــراين بــأن يبــدأ جمامالتــه العربيــة
باإلســم متأثــر ًا بلغتــه الفارســية.
املفردات
مــن خــال دراســتنا للمجامــات اتضــح لنــا أن هنــاك  123جماملــة مــن املجامــات الفارســية
ختتلــف عــا يعادهلــا يف العربيــة لغويـ ًا .علــی ســبيل املثــال:
از شام به ما رسیده!
ـ خریك سابق( .الناطق األصيل)
املجامــات املذكــورة أعــاه يف اللغتــن ال متاثــل بعضهــا بعضــا لغوي ـ ًا وربــا إن مل يكــن
متعلــم اللغــة ملـ ّ ً
ـا بمرادفــه الصحيــح فريتــب الكلــات إىل جانــب بعضهــا رد ًا عــى املجامالت
وفقــ ًا للغتــه األم وقــد يســتخدم خطــأ عبــارة «قــد وصلنــا منكــم » وهــذه ليســت مفهومــة

للناطقــن بالعربيــة.
خسته نباشی  /نباشيد!
ـ ســاعدك اهلل/.اهلل ُی َق ّويــك /.اهلل ُیعطیــك العافیــة /.أفــادك اهلل /.أحســن اهلل ســعیك/.
َ
طیــب اهلل أنفاســك( .نجفــی ایوكــی ومریامحــدی)130 :1392 ،
هــذه املجاملــة مــن أكثــر املجامــات اســتخدام ًا يف اللغتــن؛ قــد خيطــأ املتعلــم يف تعبريهــا
وذلــك يعــود إىل ظاهرهــا املختلــف يف الفارســية عــن العربيــة فيحــاول أن يرتمجهــا حرفيـ ًا وقــد
ـب» .لكــن العــرب رد ًا عــى هــذه املجاملــة يســتخدمون عبــارة «سـ َّلمك اهلل
يســتعمل «ال تتعـ ْ
»  ،ولكــن الطالــب اإليــراين عــادة يــر ّد علــی هــذه املجاملــة بكلــات الشــكر واالمتنــان متأثــر ًا
باللغــة الفارســية .وهــذا اإلشــكال نــراه عندمــا يســأل العــريب املتعلــم اإليــراين :كيــف حالــك؟
يــرد عليــه بـــ « شــكر ًا  ،ممنــون و »...وهــذا ليــس يف الثقافــة العربيــة ،بــل جيــب القــول :بخــر،
احلمــد هلل ،ثــم نشــكره.
چرخهایش برایت بچرخد!
ـ باليمن والربكة  /علی اخلري والربكة! (الناطق األصيل)
عندمــا يشــري شــخص ســيارته ُينــأ متفائـاً « :چرخهایــش برایــت بچرخــد» بعــد التهنئة
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و التحيــة .مــن خــال بحثنــا اتضــح لنــا أن هــذه املجاملــة ليســت شــائع ًة يف الثقافــة العربيــة.
قــد یقــال هكــذا« :بالیمــن والربكــة» لكنهــا لیســت مردافـ ًا دقيقـ ًا للمفهــوم الفــاريس .ویعتقــد
ـري الــذي أجرينــا املقابلــة معــه أن املرصيــن یســتفیدون مــن هــذه املجامــات
املتحــدث املـ
ّ
للمالبــس فقــط وال توجــد بينهــم جماملــة خاصــة لتهنئــة مــن يشــري ســيارة أو دراجــة و...؛
ولكــن لتهنئــة املالبــس مث ـ ً
ا یقولــون« :مــروك تقطعهــم يف عــرق العافیــة» أو لتهنئــة احلــذاء
یقولــون« : :مــروك علــی األرض ».ونحــن يف الفارســية للمالبــس واألحذيــة وأي يشء آخــر
نســتخدم عبــارة واحــدة وهــي« :مبــارك باشــد!» أو «بــه شــادي بپــويش!»
وهناك أمثلة أخری للعنارص املختلفة يف املجامالت العربية والفارسية؛
ـ بالرفاه و البننی! (باكثری ،د.ت)108 :
به پای هم پری شوید.
پایدار باشید! ـ ربط اهلل علی قلبك! (نجفی ایوكی ومریامحدی)53 :1392 ،
تولدت مبارك .ـ ّ
كل عام و أنت بخری( .صالح ،د.ت)75 :
ـ رزقنا اهلل كام رزقك( .الناطق األصيل)
دست راستتان زیر رس ما.
تفضل( .املصدر نفسه)
دم در بد است.
ــ ّ
ـ حمروسنی! (املصدر نفسه)
دور از این خانه!
ت – جمامالت دون مرادف
مل نجد لثالث جمامالت فارسية مرادف ًا يف اللغة العربية عىل اإلطالق؛ أال وهي:
ببخشيد پشتم به شامست.
گل پشت ورو ندارد.
هــذه املجاملتــن مــن املجامــات اخلاصــة باللغــة الفارســية .عندمــا جیلــس شــخص أمــام
شــخص آخــر ویديــر ظهــره یعتــذر منــه بقولــه «ببخشــيد ،پشــتم بــه شــا اســت» ،ف ُیقــال يف
جوابــه «گل پشــت و رو نــدارد ».وذلــك باســتخدام التشــبيه .يف دراســتنا للمجامــات يف
العربيــة مل نجــد هلــا معــادالً يف اللغــة العربیــة،
شريين كام باشيد!
عندمــا تعطــي أحــد ًا قطعــة حلــوی لكــی یأكلهــا فــی هــذا املوقــف يقــول :شــرين كام
باشــيد! مل نجــد معــادالً هلــذه املجاملــة يف العربيــة الفصحــی وإن وجدنــا يف اللهجــات الشــامية
والعراقيــة ،واملرصيــة جمامــات متاثلهــا تقريب ـ ًا.
ج ـ املستوی الداليل
و بمقارنــة جمامــات الفارســیة والعربیــة مــع بعضهــا رأينــا أنــه مــن جممــوع  370عبــارة
جماملــةُ ،تاثــل  330جماملــة بعض ـ ًا مــع بعــض داللي ـ ًا .واملجامــات املتبقيــة ختتلــف بعضهــا
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عــن البعض.عــى ســبيل املثــال:
آفتاب از كدام طرف در آمده؟!
ـوف؟!
ـ یــا للعجــب ال ُعجــاب! /یــا ملثــل هــذا! /یــا عجبــی مــن هــذا! /هــذا ممــا ُیزكــم األنـ َ

(نجفــی ایوكی ومریامحــدی)11 :1392 ،

ـف منــزل املضيـ ِ
ـف ور ّبــا حــن حیــدث هــذا النــزول
تســتخدم هــذه العبــارة حــن ینــزل ضيـ ٌ
غــر متوقــع .املجامــات العربيــة يف هــذا املوقــف توحــي فقــط للتعجــب ولكــن مــا يعادهلــا
بالفارســية ،هلــا جــذور يف الثقافــة واملعتقــدات الشــعبية؛ حيــث أن الناطــق بالفارســية يعــرف
أن القصــد ليــس االطــاع علــی جهــة طلــوع الشــمس ،وإنــا االســتغراب مــن االلتقــاء
بضيفــه .وينبغــي الذكــر أن املجامــات األهوازيــة (اليــوم الشــمس امنــن طالعــة) واخلليجيــة
(الشــمس مــن أيــن طالعــة) يف هــذا املجــال تشــبه حلـ ٍـد كبــر هــذه املجاملــة الفارســية ،ربــا
يرجــع الســبب إلــی تأثرمهــا باللغــة الفارســية وثقافتهــا.
د ـ أدبية املجامالت الفارسية والعربية
ومــن خــال دراســتنا للمجامــات ومــن ع ّينــة الدراســة اتضــح لنــا أن املجامــات
الفارســية أكثــر تعقيــد ًا داللي ـ ًا مــن املجامــات العربيــة؛ ألنــه تتجلــی الصناعــات األدبيــة يف
املجامــات الفارســية أكثــر مــن املجامــات العربيــة ،بعبــارة أخــری إن املجامــات يف اللغــة
العربيــة أكثــر رصاحــة مقارنــة باملجامــات يف اللغــة الفارســية ،ونشــر إىل ذلــك يف النــاذج
التاليــة:
عمرت گل نباشد.
ـ أطال اهلل بقائكم  /عمركم! (الناطق األصيل)
كــا واضــح مــن مفهــوم هــذه العبــارة ،يف كلتــا اللغتــن أن مــراد املتكلــم هــو طلــب زیــادة
العمــر للمخاطــب؛ أمــا يف اللغــة العربیــة فیشــار إلیهــا برصاحــة ،لكــن يف اللغــة الفارســیة
نســتعني بالصناعــات األدبیــة وقــد تتم ّتــع بالتشــبیه البلیــغ إلقامــة التشــابه بــن عمــر اإلنســان
وعمــر الــوردة.
برگ سبزی است حتفه درویش!
إن اهلدایــا علــی مقــدار م ِ
كل مــا كنــت أمتلكــه! /هــذا ّ
ـت فــی الطبــق َّ
ـ ّ
كل مــا
هدهیــا! /أنزلـ ُ
ُ
كان بیــدی! (نجفــی ایوكــی ومریامحــدی)41 :1392 ،
املتع ّلــم اإليــراين يفهــم مقصــد هــذه املجامــات العربيــة بســهولة؛ إن مانــح اهلديــة قــد
اســتنفد كل مــا لديــه مــن قــوة وثــروة إلعطــاء اهلديــة للطــرف اآلخــر ،ومــع ذلــك ،فــی املقابــل
شــخصیة مســتلم اهلدیــة تكــون قلیلــة .هــذه املجاملــة هلــا اســتخدام فــی كلتــا اللغتــن بمعانــی
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متامثلــة وتشــر املجامــات بنفســها إلــی املفهــوم ولكــن فــی اللغــة الفارســیة نســتفيد مــن
الصنائــع األدبیــة فــی انتقــال املفهــوم فشــبهت اهلدیــة التافهــة بالورقــه اخلــراء ومانــح اهلدیــة
«بالدرویــش» فربــا متع ّلــم اللغــة الفارســية مــن األجانــب ر ّبــا يواجــه صعوبــة يف اســتيعاهبا
وهنــاك نــاذج أخــری:
شكر در كالمت!
ملقاطعي! (املصدر نفسه)244:
أعتذر
ملقاطعي كالمك!/
ـ عفو ًا
ّ
ُ
ّ
شمع و گل و پروانه و بلبل مهه مجعند.
اِ َ
حتشدَ أصدقاء ال ُعمر /.اِجتمع األح ّباء( .املصدر نفسه)245 :
ـ
قدمتان روی چشم! (قدمتان روی ختم چشم ماست).
ا و ســهالً! /أه ـ ً
رحب ـ ًا بكــم! /أه ـ ً
رحب ـ ًا
ـ
ا بكــم!َ /م َ
الســعة!َ /م َ
الرحــب و َّ
علــی ُّ
نورتــم! (املصــدر نفســه)286 :
رشفتــم!ّ /
بــك!ّ /
كلبه حمقری است  /كلبه درویشی است.
ـ بیت متواضع( .الناطق األصيل)
و اجلديــر بالذكــر نــری اســتخدام الصنائــع األدبيــة يف املجامــات العربيــة ،وإن كان
عددهــا أقــل منهــا يف املجامــات الفارســية .علــی ســبيل املثــال:
گل گفتی!
صبت الغایة!َ (نجفی ایوكی ومریامحدی)324 :1392 ،
ـ َأ َ
كسی به گرد پایتان نمی رسد.
غبار( .حمفوظ ،د.ت)101 :
ـ ال َی ّش ُّق لك ٌ
هرچه از دوست رسد نیكوست.
رضب احلبیب َزبیب وحجارتُه ر ّمان( .نجفی ایوكی ومریامحدی)175 :1392 ،
ـ
نظــر ًا لتكلــف وتعقــد املجامــات الفارســية مقارنــة باللغــة العربيــة ينبغــي الذكــر أن
املجاملــة هلــا بعــدان رئيســيان :أ) اســتخدامه العــام ،بمعنــى التواضــع العــا ّم ب ) اســتخدامه
اخلــاص الــذي لــه عالقــة مــع الســلطة (دركیــچ .)28 :1386 ،إذن يمكننــا القــول إن املجامالت
مثــل «خوبــی از خودتــان اســت« ،».خــدا ســایه شــا را از رس مــا كــم نكنــد« ،» .خجالــت
ندهیــد« ،».چــه شــد رسی بــه فقــر و فقــرا زدیــد؟!» دالــة عــى االســتخدام العــام أو مــا يتعلــق
بالتواضــع وبعــض املجامــات كـ«غــام شامســت»« ،كنیــز شامســت»« ،تــاج رس ما هســتید!»،
«امــری داریــد؟» دالــة عــى االســتخدام اخلــاص أو مــا يتعلــق بالســلطة التــي ورثناهــا نحــن
اإليرانيــن مــن املــايض.
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ربــا يكــون مســتبعد ًا أن نقــول اليــوم إن املجامــات مرتبطــة بمقــوالت كالســلطة .لكــن
جيــب أن نقــول أن هــذا التصــور بــدأ مــن أن البعــض يــرون أن تع ّقــد املجامــات يف إيــران
وتوســعها متأثــر بالســلطة وتفــي اللغــة الفارســية؛ نظــر ًا ألن اللغــة الفارســية يف األدب
والشــعر هلــا تاريــخ مديــد ،وكان معظــم الشــعراء اإليرانيــن مادحــي بــاط امللــوك فتفشــت
لغــة الشــعراء وأهــل البــاط شــيئ ًا فشــيئ ًا يف أذهــان عامــة النــاس ولغتهــم باعتبــار أهنــم نُخــب
الفكــر والسياســة .ويذكــر اخلــراء عــى األفــول التدرجيــي لــأدب الكالســيكي يف القــرن
احلــايل وبــزوغ وتوســع األدب احلديــث املبنــي عــى اللغــة الســهلة،مما أدى إىل التقلــص
التدرجيــي للمجامــات .رغــم أن هــذه النظريــة تشــر إىل جانــب مــن الواقــع الثقــايف اإليــراين
لكــن الشــعراء واألدبــاء أكثــر مــن أن يكونــوا مؤثريــن بقــوة عــى الواقــع ،فإهنــم يتأثــرون
بال ُبنــى السياســية واالجتامعيــة للمجتمــع ،و يمكــن القــول إن اللغــة املتكلفــة واملتملقــة
لــأدب الكالســيكي الفــاريس ناجتــة عــن العوامــل االجتامعيــة وليســت مــن عواملهــا البنــاءة.
(زمانآبــادی ،صحيفــة مهشــهري ،1393/10/22 ،مقالــة كمپــن ضدتعــارف)

ويــری زنجــاين أيضـ ًا أن اإليرانيــن بعــد غــزو العــرب إليران واالهنيــار االجتامعــي أصيبوا
بالتحــول يف كافــة جمــاالت األدب وأحدثــت العوامــل البيئيــة رضب ـ ًا مــن اخلــوف واهللــع يف
كل املجتمــع ممــا أجــر النــاس عــى أن يتحولــوا إىل مادحــي احلــكام وأصحــاب القــوة حتــى
يوفـ ّـروا العيــش واألمــان والســامة ألنفســهم .علــی الرغــم مــن اهتــام اإليرانيــون الوطنيــون
بالدفــاع عــن حضــارة وثقافــة هــذه احلــدود وقــد حاولــوا إيصــال هویتهــم ولغتهــم مــرة
أخــری ملنصــة الظهــور ولكــن تــم تشــكل روح التعريــف واالســرضاء واملظاهــر يف النــاس
ويف العصــور املختلفــة بألــوان وأنــواع خاصــة (زنجــاين.)29 :1386 :
النتائج
لإلجابــة عــن أســئلة البحــث تــم جتميــع  370جماملــة فارســية وقمنــا بإجيــاد مــا يعادهلــا مــن
العربيــة الفصحــی وثــاين هلجــات عربيــة.و يف اخلطــوة التاليــة درســنا املجامــات علــی
أســاس عنــارص التامثــل ،والتشــابه ،واالختــاف بذكــر نــاذج هلــا هبــدف التنبــؤ بالصعوبــات
التــي يتوقــع أن يواجههــا الدارســون اإليرانيــون عنــد توظيفهــم املجامــات العربيــة .يتوقــع
الباحثــون أن يبــدأ ســلم الصعوبــة بتلــك املجموعــات املختلفــة منتهيــ ًا إلــی املجموعــات
املتامثلــة؛ تلــك التــي يتمثلهــا الــدارس يف فــرة وجيــزة والمتثــل مشــكلة عنــده (طعيمــة،
 ،)306-305 :2004و حســب اإلحصائيــات التــي قمنــا هبــا أن املجموعــات املتامثلــة حتتــل
مســاحة كبــرة مــن املجامــات ( 245جماملــة مــن جممــوع  370جماملــة) فيمكننــا اإلدعــاء
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يف هــذه الدراســة التنبؤيــة بــأن الطالــب اإليــراين يتمكــن مــن اســتيعاب وتع ّلــم ٍ
ٍ
كبــر
قــدر
مــن املجامــات العربيــة يف أقــر مــدة ممكنــة إن وضعــت يف متنــاول يــده كــادة دراســية
معــدة علــی أســاس مــن املقارنــة اهلادفــة للمجامــات بــن الفارســية والعربيــة .وبالنســبة
لعنــارص التشــابه واالختــاف يف املجامــات فيمكــن التقليــل مــن أخطــاء الطــاب املحتملــة
باالقرتاحــات والتوصيــات التاليــة للمع ّلمــن والطــاب؛
ـ أن يقــوم املع ّلــم بالتحليــل التقابــي بــن العربيــة والفارســية يف مســتويات اللغــة األربعــة
لتحديــد نقــاط الصعوبــة ليســهل عالجهــا والتنبــؤ باألخطــاء ،وهــو مــن بــاب توقــع البــاء
قبــل حدوثــه.
ـ أن يك ّيف أساليب التدريس وفق ًا للمشاكل التي تظهر أثناء التعلم.
يــدرب الطلبــة علــی القوالــب وذلــك عــن طريــق اختيــار أنــاط وقوالــب تعالــج
ـ أن ّ
قصــور الطــاب اللغــوي بطريقــة تدرجييــة.
يــدرب الطلبــة علــی املحــاكاة واحلفــظ ،ألن اللغــة ليســت إال عــادات ،فأفضــل
ـ أن ّ
وســيلة لتعلــم اللغــة هــو انتقــاء وحفــظ مجــل وتراكيــب مــن كالم الفصحــاء وفقـ ًا للمشــاكل
التــي أســفرت عنهــا الدراســة.
أما بالنسبة إلی فحوی املقررات الدراسية ـ وهي َع َصب تعليم العربية ـ فيوصی:
ـ أن تؤلــف كتــب خاصــة لتعليــم العربيــة للطلبــة اإليرانيــن ،حيــث إهنــم يعانــون مــن
مشــاكل خمتصــة هبــم ،اليواجهــا الناطقــن بغريهــا.
ـ أن يتــم إعدادهــا علــی أســاس الدراســات التقابليــة التــي تتنبــأ بأخطــاء الطلبــة الفــرس
اللغويــة لتغطــي املشــاكل التــي تواجــه الطــاب أثنــاء تعلــم العربيــة.
درب الطالب علی أنواع التدريبات ،لرتسخ وتنمو مقدرهتم اللغوية.
ـ أن ُي َّ
ونری من واجب الطالب:
ـ أن يبذل ما يف جهده يف تنمية قابليته اللغوية علی التعبري الصحيح كتاب ًة وشفهي ًا.
ـ أن يأخــذ قــراءة النصــوص العربيــة املعــارصة ومشــاهدة األفــام واملسلســات العربيــة
بمختلــف اللهجــات بعــن االعتبــار كــي يتعــرف علــی كيفيــة صياغــة اجلمــل العربيــة وحتديــد ًا
املجامــات.
ـ أن جيتنــب التفكــر بالفارســية وترمجتهــا إلــی العربيــة ،إذ إهنــا تســبب أخطــاء هائلــة نتيجــة
التداخــل اللغوي.
ـ أن يكشــف عــن أوجــه االختــاف والتشــابه بــن اللغــة الفارســية والعربيــة ليســهل عليــه
جتنــب التداخــل اللغــوي.
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Abstract
The most important goal of language learners is to master the target
language and apply it in communication situations and it is clear that
culture has a profound effect on language teaching because language and
culture are complementary and cannot be differentiated. “Compliments”
are part of the language such that culture has a prominent role in
the quality of their application in creating effective and constructive
relationships between the speaker and the learner, either written or oral.
However, the teaching of Arabic culture in the curriculum of teaching
Arabic language to Persian speakers has not been fully considered,
and - in most cases - Persian learners do not have enough ability to
respond to Arabic compliments. Therefore, the contrastive analysis of
compliments between the two Persian and Arabic languages provides
a good context for learners in order to avoid making mistakes when
using Arabic proclamations. Therefore, the present study has collected
a coherent set of two Persian and Arabic phrases, and then examined
their identical and similar as well as different elements using a
descriptive-analytical method. The findings of this research show that
the identical elements account for a considerable amount of the studied
complications; therefore, it is expected that Iranian students will not
face serious problems in learning Arabic compliments.
Keywords: Persian language, Arabic language, culture, compliments,
Contrastive analysis.

* Corresponding author: maryamjalaei@gmail.com

