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امللّخص
إتقــان اللغــة واســتخدامها يف املواقــف التواصليــة يعــّد اهلــدف األســاس ملتعلميهــا . ومــن الواضــح أن للثقافــة 
تأثــري كبــري يف تعّلــم اللغــة؛ أِلنَّ الّلغــة والثقافــة مــن األمــور املتالزمــة التــي ال يمكــن الفصــل بينها مهــا حصل. 
حيــث إن »املجامــالت« جــزء مــن اللغــة؛ كــا أن للثفاقــة دور بــارز يف كيفيــة توظيفهــا إلجیــاد عالقــات بنــاءة 
وفّعالــة بــن املتحــدث األصــيل ومتعلــم اللغــة يف التواصــل املبــارش مــن حيــث الكتابــة أو التواصــل الشــفهي؛ 
ومل يكــن تعليــم الثقافــة العربيــة ضمــن برامــج ومقــررات تدريــس اللغــة العربيــة للناطقــن بالفارســية ومل يكــن 
ــه مــن  ــة متّكن ــراين كفــاءة لغوي ــد الطالــب اإلي ــان ال نجــد عن موضــع اهتامهــا كــا ينبغــي، ففــي معظــم األحي
اإلجابــة عــن املجامــالت العربيــة. إذن، الدراســة التقابليــة للمجامــالت بــن اللغتــن الفارســية والعربيــة، متّهــد 
ــة.  ــد اســتخدامه للمجامــالت العربي ــة عن ــم مــن الوقــوع يف األخطــاء اللغوي ــة املناســبة لتجنــب املتعّل األرضي
ــد إىل  ــم عم ــة ث ــية والعربي ــن الفارس ــالت يف اللغت ــن املجام ــة م ــة وظيفي ــع جمموع ــايل بجم ــث احل ــام البح فق
ــّم  ــن أه ــة. وم ــاهبة،و املختلف ــة،و املتش ــات املتاثل ــات: املجموع ــة جمموع ــن ثالث ــًا ضم ــاًل تقابلي ــا حتلي حتليله
النتائــج التــي وصــل إليهــا أن املجموعــات املتاثلــة تأخــذ مســاحة كبــرية مــن جمامــالت عّينــة الدراســة فُيتوقــع 

أن اليواجــه الطالــب اإليــراين صعوبــات جــادة يف تعّلــم املجامــالت العربيــة.

الكلامت الدليلية: اللغة الفارسية، اللغة العربية، الثقافة، املجامالت، التحليل التقابيل.
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املقدمة
للتحليــل التقابــيل فائــدة حقيقيــة يف تطويــر املــواد الدراســية لتعليــم اللغــة األجنبيــة وتقليــص 
الفــرص لظهــور األخطــاء وإرساع عمليــة تعّلــم اللغــة. و حيــث إن املجامــالت مــن القضايــا 
ــالت« يف  ــة »املجام ــا بدراس ــد قمن ــة، فق ــم اللغ ــام يف تعل ــا دور ه ــي هل ــة الت ــة واللغوي الثقافي
اللغتــن العربيــة والفارســية دراســة حتليليــة تقابليــة للبنيتهــا اللغويــة والدالليــة يف إطــار 
تعليمــي وذلــك للتنبــوء باألخطــاء واملشــاكل التــي يمكــن أن يتعــرض هلــا الطالــب اإليــراين 
ــل  ــة والتحلي ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــر أن ه ــي ذك ــة. وينبغ ــالت العربي ــتخدام املجام ــاء اس أثن
يســمی بالتحليــل الَقبــيل إذ يقــدم تصــورًا افرتاضيــًا للصعوبــات التــي حيتمــل أن تواجــه 
ــي ـ  ــج الوصف ــة باملنه ــت الدراس ــة، 2004: 300(. فحاول ــة )طعيم ــم اللغ ــد تعّل ــالب عن الط

ــة؛ ــئلة التالي ــن األس ــة ع ــيل لإلجاب التحلي
ما املجموعات املتاثلة يف املجامالت العربية والفارسية لغويًا ودالليًا؟

ما املجموعات املتشاهبة يف املجامالت العربية والفارسية لغويًا ودالليًا؟
ما املجموعات املختلفة يف املجامالت العربية والفارسية لغويًا ودالليًا؟

 مــا هــی الطــرق والتوصيــات التــي يمكــن اتباعهــا لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن 
. والفارســية  العربيــة  للمجامــالت يف  التقابليــة  الدراســة  علــی  بالفارســية؟بناءًا 

 للوصــول إلــی إجابــات هــذه األســئلة كان البــد لنــا مــن مجــع املجامــالت يف اللغــة 
ــالف  ــابه واالخت ــه التش ــف أوج ــا وكش ــة بينه ــن املقارن ــن م ــي نتمك ــة لك ــية والعربي الفارس
بينهــا. ففــي اخلطــوة األولــی، تــم مجــع 370 عبــارة جماملــة يف اللغــة الفارســية، ويف املرحلــة 
ــن  ــات م ــاين هلج ــك يف ث ــی وكذل ــة الفصح ــة العربي ــا يف اللغ ــا يعادهل ــاد م ــا بإجی ــة قمن الثاني
اللهجــات العربيــة أال وهــي اللهجــة املرصيــة، والشــامية، والعراقيــة، واخلليجية، والســعودية، 
ــن  ــة. وم ــة العربي ــة يف اللغ ــارة جمامل ــا أي عب ــی التفوتن ــة حت ــة، واليمني ــة، واملغربي واألهوازي
أهــم مــا حصلنــا عليــه يف هــذا البحــث هــو مجــع املجامــالت 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 التاثــل، والتشــابه، 

ــًا. ــًا وداللي ــة لغوي ــالت املجموع ــالف للمجام واالخت
واجلديــر بالذكــر أن مجــع املجامــالت تــم باســتخدام مصــادر وكتــب املصطلحــات العربيــة 
ــازی،  ــی، جم ــای كناي ــامدترين تعبريه ــداول )پربس ــري مت ــگ تعاب ــا »فرهن ــن أبرزه ــة م اليومي
اصطالحــی، مثــل هــا و ...( فارســی – عربــی« لكاتَبيــه عــيل نجفــي إيوكــي ورضــا مريأمحدي، 
و »فرهنــگ تعبريهــا و اصطالحــات روزمــره بــر پايــه متــون داســتاين و نايشــنامه اي معــارص 



13 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة األولی، العدد الثاين، ربیع وصیف 1438/1396

عــرب« ملؤلفــه حســن إيانيــان. ثــم قمنــا بإكــال القائمــة باســتخراج املجامــالت املتبقيــة مــن 
بعــض القصــص والروايــات العربيــة وكذلــك بمقابــالت كتابيــة عــن طريــق الدردشــة مــع 14 

مثقفــًا عربيــًا 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،1372: 92(. أمــا بالنســبة إلــی مفهــوم التحليــل التقابــيل فينبغــي 
أن نعــرف أن املقارنــة اللغويــة موضــوع قديــم، وقــد ازدهــر يف القــرن التاســع عــرش فقــه اللغــة 
ــن  ــا نح ــف ع ــه خمتل ــن هدف ــارن، لك ــة املق ــم اللغ ــن عل ــرن العرشي ــتمر يف الق ــارن، واس املق
بصــدده اختالفــًا بينــًا؛ إذ خيتــص علــم اللغــة املقــارن بمقارنــة لغتــن أو أكثــر مــن عائلــة لغويــة 
ــاًل بــن  ــی اخلصائــص املشــرتكة بــن هــذه اللغــات؛ كأن نقــارن مث ــة الوصــول إل واحــدة بغي
العربيــة واحلبشــية والعربيــة )الراجحــي،1424: 49(. ولكــن ُيقصــد بالتحليــل التقابــيل إجــراء 
ــالف  ــابه واالخت ــه التش ــًا أوج ــن مبّين ــن لغت ــة ب ــه بمقارن ــث في ــوم الباح ــة يق ــة هادف دراس
بينهــا، فيهــدف إلــی التنبــؤ بالصعوبــات التــي يمكــن أن يواجههــا الطلبــة عنــد تعّلمهــم أي 
ــل يف  ــي تدخ ــة الت ــات اللغ ــل بني ــوم بتحلي ــج يق ــذا املنه ــری إن ه ــارة أخ ــة؛ و بعب ــة أجنبي لغ
إنتــاج مجــل جديــدة لــدی متعّلــم اللغــة األجنبيــة و الــذي يتكلــم يف ظــل عاداتــه اللغويــة ســواًء 
ــدة.  ــة اجلدي ــم اللغ ــبق تعّل ــذي س ــوي ال ــط اللغ ــادات اخللي ــه األم أو ع ــادات لغت ــت ع أكان
والواقــع أنــه يقــارن بــن لغتــن أو أكثــر مــن عائلــة لغويــة واحــدة أو عائــالت لغويــة خمتلفــة. و 

جیــري التحليــل التقابــيل عــادة  علــی مراحــل أربــع وهــي:
أوالً: التوصيف؛ يقوم الباحث أو املعلم بدراسة ظواهر اللغة األم واللغة املطلوبة. 

ــة  ــة للمقابل ــتويات اللغ ــن مس ــتوی م ــار مس ــم اختي ــة يت ــذه املرحل ــار؛ يف ه ــًا: االختي ثاني
ــه  ــداليل(، ألن ــتوی ال ــوي، واملس ــتوی النح ــرصيف، واملس ــتوی ال ــويت، واملس ــتوی الص )املس

ــتوياهتا. ــع مس ــن مجي ــل ب ــراء التقاب ــن إج ــز ع يعج
 ثالثًا: التقابل؛ التقابل بن اللغتن يف املستوی املختار ليكشف أشكال العالقة بينها.

ــم  ــد تعّلمه ــون عن ــا الدارس ــع أن يواجهه ــی يُتوق ــات الت ــؤ بالصعوب ــؤ؛ التنب ــًا: التنب رابع
اللغــة األجنبيــة )يرجــع: وايتمــن، 1970: 191(.

ــة التحليــل التقابــيل تعتــرب اللغــة األم  أو أي لغــة يعرفهــا املتكلــم بجانــب اللغــة  إن نظري
األم أهــم أســباب ظهــور األخطــاء عنــد تعّلــم اللغــة املســتهدفة، وألجــل هــذا يســتلزم تعّلــم 



تعليم جمامالت اللغة العربية للناطقني بالفارسية)دراسة حتليلية تقابلية(14

اللغــة الوقــوف علــی وجــوه االختــالف املوجــودة بــن اللغــة األم واللغــة اهلــدف، كــا 
يقــول الدو يف البــاب األول مــن كتابــه »Linguistics Across Cultures«: إن املقارنــة 
ــد  ــة، ويقص ــة األجنبي ــم اللغ ــة تعّل ــهولة وصعوب ــاح س ــي مفت ــة ه ــن األم واألجنبي ــن اللغت ب
بــه أن عنــارص اللغــة األجنبيــة التــی تشــابه اللغــة األم جیــري تعّلمهــا بســهولة ورسعــة، بينــا 
املجموعــات التــي ختتلــف عنهــا يصعــب علــی الــدارس تعّلمهــا )بــراون، 1363: 187(. 
ويعتقــد فريــق مــن الباحثــن أن ســلوك الطالــب اللغــوي جیــب أن يتغــري تغــرّيًا يعــادل وجــوه 
الفــروق واالختــالف بــن ُبنيــات اللغــة األصليــة وثقافتهــا وُبنيــات اللغــة األجنبيــة وثقافتهــا 

ــه: 188(. ــدر نفس )املص
إن الدو وفريــز مهــا اللــذان وضعــا أول عمليــة التقابــل علــی أســاس علــم اللغــة التقابــيل 
ــذه  ــا ه ــة األم، إذ أجري ــا اللغ ــبانية بوصفه ــة واإلس ــة املتعّلم ــا اللغ ــة بوصفه ــن االنجليزي ب

ــة: ــات التالي ــی الفرضي ــاءًا عل ــة بن املقابل
أ ـ مفتــاح الســهولة والصعوبــة يف تعّلــم اللغــة األجنبيــة يكمــن يف املوازنــة بــن اللغــة األم 
واللغــة املتعّلمــة أو األجنبيــة، أي إن الصعوبــات التــي تواجــه متعّلــم اللغــة األجنبيــة تنتــج مــن 

عمليــة التداخــل بــن اللغــة األم واللغــة املتعّلمــة.
ــة  ــن الدراس ــاس م ــى أس ــوم ع ــي تق ــواد الت ــي امل ــًة ه ــة فعالي ــواد التعليمي ــر امل ب ـ إن أكث
الوصفيــة العلميــة للغــة امُلــراد تعّلمهــا، أي إنــه يمكــن تقليــل أثــر التداخــل بــن اللغتــن عنــد 

تقديــم املــادة العلميــة باإلفــادة مــن علــم اللغــة التقابــيل.
جـ  يمكــن التنبــؤ بالصعوبــات يف تعّلــم اللغــة األجنبيــة باإلفــادة مــن الدراســات التقابليــة، 
وهلــذا يكــون املــدّرس الــذي يقــف عــى أوجــه التشــابه واالختــالف بــن اللغــة األم واللغــة 
املتعّلمــة أو األجنبيــة أعــرَف باملشــكالت احلقيقيــة التــي يواجههــا الطالــب، وأقــدَر عــى 
مواجهتهــا واختــاذ الوســائل الكفيلــة بعالجهــا. قــد ظهــرت للســانين الفوائــد اجلمــة يف جمــال 
الدراســات التقابليــة فـــمثاًل و لقــد ذكــر الدو فائدهتــا:» إن التجــارب العمليــة أثبتــت أن املــواد 
الدراســية التــي تــم إعدادهــا عــى أســاس مــن املقارنــة اهلادفــة بــن اللغــة األم واللغــة اهلــدف 
أدَّت إىل نتائــج إجیابيــة وفّعالــة يف تســهيل تنــاول اللغــة اهلــدف، ويف أقــرص مــدٍة ممكنــٍة«. ومــن 
املمكــن إجــراء الدراســات التقابليــة عــى عــدة مســتويات؛ منهــا املســتوى الصــويت، واملســتوى 
ــتنتج الدو  ــد اس ــايف. ولق ــتوى الثق ــداليل، واملس ــتوى ال ــرصيف، واملس ــتوى ال ــوي، واملس النح
وفريــز هــذه الفكــرة ؛إن اللغــة األم هلــا تأثــري علــی تعّلــم اللغــة األجنبيــة. وقــد أســهم الباحثــان 
ــة  ــه طلب ــذي يرتكب ــأ ال ــباب اخلط ــخيص أس ــيلٍة لتش ــيل كوس ــل التقاب ــار التحلي ــع إط يف وض

متعلمــي اللغــة االنجليزيــة كلغــٍة أجنبيــٍة )يرجــع: الدو، 1957: 6-1(.
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ــابه  ــالف والتش ــه االخت ــص أوج ــداف: فح ــة أه ــی ثالث ــدف إل ــيل هي ــل التقاب إن التحلي
ــة تفســري هــذه  ــة وحماول ــم لغــة أجنبي ــد تعلي ــي تنشــأ عن ــؤ باملشــكالت الت ــن اللغــات، التنب ب
ــي،1424:  ــة )الراجح ــة األجنبي ــم اللغ ــية لتعلي ــواد دراس ــر م ــاركة يف تطوي ــكالت، واملش املش

.)52
ــه األم  ــن لغت ــيئًا م ــرف ش ــو يع ــل ه ــراغ ب ــن ف ــدأ م ــم ال يب ــإن املتعّل ــدف األول، ف ــا اهل أم
ــة فيتعّلمهــا بســهولٍة،  ــه األصلي ــة، جیــد فيهــا أشــياء تشــابه لغت ــم لغــة أجنبي ــدأ تعّل ــا يب فعندم
ولكنــه قــد جیــد صعوبــًة يف تعّلــم مــا خيتلــف فيهــا عــن لغتــه األم يف أٍي مســتوی مــن 
ــل  ــع أن التحلي ــداليل(. والواق ــرصيف، وال ــوي، ال ــويت، النح ــة )الص ــة للغ ــتويات األربع املس
التقابــيل يقــوم بدراســة العالقــة بــن اللغــة األم واللغــة األجنبيــة لبيــان أوجــه العالقــة بينهــا 
فيقســم املجموعــات اللغويــة إلــی عنــارص متاثلــة وعنــارص متشــاهبة وعنــارص خمتلفــة وتوقــع 
الباحثــون أن يبــدأ ســلم الصعوبــة مــن تلــك املجموعــات املختلفــة، منتهيــًا إلــی املجموعــات 
املتاثلــة، وهــي تلــك التــي يتمثلهــا الــدارس يف فــرتٍة وجيــزٍة وال متثــل مشــكلة عنــده. )طعيمــة، 
2004: 35-36( علــی هــذا فقــد ظهــر التحليــل التقابــيل ليســاعد املتعّلــم يف هــذا املجــال. أمــا 
اهلــدف الثــاين مــن أهــداف التحليــل التقابــيل فهــو التعــرف علــی وجــوه االختــالف والتشــابه 
ــه أن  ــن ل ــم، ويمك ــة التعلي ــر يف عملي ــا تظه ــی رب ــكالت الت ــأ باملش ــث يتنب ــن بحي ــن اللغت ب
يفــرس طبيعــة هــذه املشــكالت. علــی ســبيل املثــال أن الطالــب اإلنجليــزی الــذی يســعی إلــی 
تعّلــم العربيــة إذا قلــَت لــه »قــرص احلمــراء« ســمعها »كــرس احلمــراء« وتــراه يلفظهــا علــی هــذا 
النحــو )جامعــة أم القــری، د.ت، ص 111(. فهنــا يتنبــأ التحليــل التقابــيل بمشــكلة املتعّلمــن 
اإلنجليــز يف تلفــظ حــرف »القــاف« وحــرف »الصــاد«، فينبغــي ملعلــم العربيــة أن يبــذل جهــده 
ــرة  ــو ثم ــيل فه ــل التقاب ــث للتحلي ــدف الثال ــا اهل ــروف. أم ــذه احل ــل ه ــق مث ــب نط يف تصوي
ــن يف  ــن اللغت ــی أوجــه التشــابه واالختــالف ب ــا إل ــإذا توّصلن ــن الســابَقن، ف ــة للهدَف طبيعي
املســتويات األربعــة للغــٍة وحّددنــا مشــكالت تعّلــم اللغــة األجنبيــة، يمكــن لنــا أن نطــّور مــن 

ــة املــواد الدراســية التــي تواجــه املشــكالت )يرجــع: فريــز، 1945: 9(. البداي
»جاملــه:  الوســيط  املعجــم  يف  ورد  فقــد  واصطالحــًا،  لغويــًا  لـــلمجاملة  وبالنســبة 
ــی وآخــرون، 1427(  ــه«. )مصطف ــه: أحســن عرشت ــه اإلخــاء وجامل ــل ومل ُيصف ــه باجلمي عامل
و»تعــارف« يف اللغــة الفارســية هــو مصــدر مــن بــاب التفاعــل قــد جــاء بمعنــى التعــرف عــى 
البعــض وتعــرف شــخصن بعضهــا عــى بعــٍض )ر.ك. بشــت دار، 1388: 60 ور.ك. دانشــكر، 
1381: 57(. واصطالحــًا هــو الرتحيــب ، والتحيــة، والتكلــف وتوفــري مســتلزمات الضيافــة، 
ــكليات  ــائر الش ــات وس ــادل التحي ــف يف تب ــف والتكل ــاء التح ــة، وإعط ــوة إىل الضياف والدع
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ــالت  ــكل املجام ــت دار، 1388: 59(. تش ــكر، 1381: 58؛ بش ــچ، 1386: 22؛ دانش )ر.ك. دركي
ــم  ــة؛ ألّن املتعل ــة األجنبي ــم اللغ ــا يف تعلي ــتطيع جتاهله ــة وال نس ــات اليومي ــن املحادث ــًا م قس
ــري ملحــوظ يف نجــاح  ــري تأث ــن يســتغنی عنهــا يف التعامــل احلقيقــي دون شــّك وهلــذه التعاب ل
املتعّلــم يف إقامــة التواصــل مــع أبنــاء اللغــة اهلــدف، كــا يســتطيع أن حيصــل علــی الكفــاءة بــن 

الثقافــات إلــی حــد كبــري بتعلــم املجامــالت.

الدراسات السابقة
هناك بحوث منشورة حول دور الثقافة يف تعليم اللغات األجنبية؛ من أمهها ما ييل:

ــم اللغــة  ــة لتعلي ــة والثقافي رشــدي أمحــد طعيمــة )1982م( يف دراســته »األســس املعجمي
ــوء  ــليط الض ــا تس ــم فيه ــي ت ــی الت ــادرات األول ــن املب ــي م ــا« وه ــن هب ــري الناطق ــة لغ العربي
علــی الثقافــة العربيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا حــاول حتديــد املواقــف 
العامــة التــي ُيتوقــع أن يمــّر هبــا الــدارس مــن غــري الناطقــن بالعربيــة يف تعاملــه اليومــي، ويف 
ــة وكذلــك  ــاء التعامــل مــع الناطقــن بالعربي ــي يواجههــا يف أثن املواقــف العامــة األخــری الت
حتديــد املفــردات األساســية التــي تلّبــي حاجــات الدارســن املبتدئــن يف تعليــم اللغــة العربيــة 
ــة. كــا هدفــت الدراســة  ــي العربي مــن الناطقــن بغريهــا ممــا يمكنهــم مــن االتصــال بمتحدث
تعريــف متعلمــي العربيــة األجانــب علــی املالمــح احلضاريــة البــارزة يف البــالد العربيــة 
ــة يف  ــم هبــا كمنطلــق لفهــم احلضــارة العربي ــة أن يّل املختلفــة التــي ينبغــي علــی متعلــم العربي
ماضيهــا وحارضهــا. إدريــس جوهــر )د.ت( يف بحثــه »تعليــم اللغــة العربيــة ثقافيــًا للناطقــن 
بغريهــا« قــد تطــرق إلــی العوامــل املؤديــة إلــی العالقــة الوطيــدة بــن اللغــة والثقافــة موّضحــًا 
يف إطــار ذلــك العالقــة الطبيعيــة بــن اللغــة وثقافتهــا وأبناءهــا، والعالقــة بــن االتصــال 
ــّن العالقــة  اللغــوي واملعرفــة الثقافيــة، والعالقــة بــن العوملــة الثقافيــة والعوملــة اللغويــة. وب
بــن اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســالمية ومــا يرتتــب علــی ذلــك تعليميــًا وأشــار يف إطــار ذلــك 
إلــی مبــادئ تعليــم اللغــة العربيــة يف ضــوء الثقافــة اإلســالمية، ومداخلــه، وأهدافــه وحمتــواه. 
ــوزش  ــه در آم ــی كلم ــگاه فرهنگ ــتها »جاي ــری )1386 ش( يف دراس ــی وجعف ــاول لطافت تن
زبــان« دور املفــردات يف نقــل ثقافــة اللغــة الفرنســية ملتعلميهــا اإليرانيــن يف املســتوی املتوســط 
ارتبــاط  و  فرهنــگ، اصطالحــات  »زبــان،  دراســتها  بابــازاده )1388 ش( يف  واملتقــدم. 
ــم اللغــة الروســية،  ــر الثقافــة يف تعلي ــان هــای خارجــی« مؤكــدًة علــی أث ــا آمــوزش زب آهنــا ب
ــا يف  ــا يعادهل ــة ملجموعــة مــن املفــردات واملصطلحــات الروســية وم قامــت بدراســة تقابلي
ــة  ــوكالئی )1391 ش( يف مقال ــی واس ــی ورمضان ــك تفرش ــاول بي ــة. ح ــية واإليطالي الفارس
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ــا  ــات وتعلمه ــم اللغ ــة تعلي ــاوال عملي ــان« أن يتن ــوزش زب ــگ در آم ــش فرهن ــة بـــ »نق معنون
ــگ  ــگاه فرهن ــه »جاي ــوزه )1392ش( يف بحث ــد پرم ــة. وأك ــة والثقاف ــوم اللغ ــی مفه ــرًا إل نظ
هــا در آمــوزش زباهنــای خارجــی« وحاجــی رســتملو )1386 ش( يف مقالتــه املعنونــة بـــ 
»جايــگاه فرهنــگ در آمــوزش زبــان هــای خارجــی« علــی األثــر اجلــيّل لثقافــة اللغــة اهلــدف 
يف تعلــم اللغــة واقرتحــا توظيــف املناهــج التفاعليــة لدراســة الثقافــة املبــدأ واهلــدف. وحــول 
ــان )2016 م( يف  ــلان روض ــد س ــاول أمح ــة تن ــات األجنبي ــم اللغ ــج تعلي ــالت يف برام املجام
 A Gender-Based Pragmatic Analysis of the Use« أطروحــة ماجســتريه بعنــوان
 of English Compliment Responses by Iraqi EFL Students :A Speech
Act Perspective« تنــوع اإلجابــات اإلنجليزيــة والعربيــة عــى املجامــالت بــن متعلمــي 
اإلنجليزيــة العراقيــن كــا قــام بدراســة دور وتأثــري اجلنــس غــري اللغــوي بــن عّينــة البحــث 

ــم. يف إجاباهت
يتبــّن لنــا مــن خــالل مــا عرضنــا مــن بحــوث عربيــة وغريهــا يف جمــال دور الثقافــة بشــكل 
ــة يف برامــج  ــة أن تدريــس الثقاف ــم اللغــات األجنبي ــدًا يف برامــج تعلي عــام واملجامــالت حتدي
تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا اليــزال يفتقــد التخطيــط اجليــد، والدراســات العلميــة 

اجلــادة. وهــذا مــا قامــت بــه دراســتنا احلاليــة بغيــة مــلء الفــراغ يف هــذا الصعيــد.

التحليل التقابلی للمجامالت الفارسية والعربية
ملقارنــة املجامــالت العربيــة والفارســية ودراســة أوجــه التشــابه واالختــالف بينهــا قمنــا 
بدراســة املجموعــات املاثلــة واملتشــاهبة واملختلفــة للمجامــالت يف املســتوَين؛ اللغــوي 
ــاء توظيفــه  ــراين أثن ــم اإلي ــد يواجههــا املتعل ــي ق ــات الت ــؤ بالصعوب ــا بالتنب ــم قمن ــداليل، ث وال

املجامــالت العربيــة.

املجموعات املتامثلة يف املجامالت الفارسية والعربية
ــا  ــدة ، بين ــة موح ــة بنيوي ــارص ذات عالق ــم بعن ــض املفاهي ــن بع ــرب ع ــة تع ــات املختلف و اللغ
ــض  ــالت. فلبع ــا املجام ــتثنی منه ــالمی، 1380: 16( والُتس ــة )اس ــم عاملي ــذه املفاهي ــض ه بع
ــع أن  ــرتكة. نتوّق ــات مش ــة دالالت وبني ــية والعربي ــن الفارس ــري يف اللغت ــالت والتعاب املجام
ــه األم و أالّ  ــا للغت ــبب متاثله ــهولة بس ــات بس ــالت واملصطالح ــذه املجام ــب ه ــم الطال يتعلَّ
تواجهــه صعوبــة يف تعّلمهــا واســتخدامها. و نكتفــي بذكــر أمثلــٍة مــن دراســة مفــردات 
ــًا  ــة لغوي ــية متاثل ــة وفارس ــة عربي ــت 245 جمامل ــة، كان ــوع 370 جمامل ــن جمم ــالت م املجام
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ــًا . وداللي
 چه عجب يادی از ما كردی!

ـ رشفت، عجبًا أّنك تذكرتنا! )صالح، د.ت: 72(
يف كلتا اللغتن تستخدم هذه املجاملة حينا يغيب شخصا ويظهر فجأة.

 دل به دل راه دارد.
ـ من القلوب إلی القلوب دالئُل. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 165(

هــذه املجاملــة تســتخدم يف كلتــا اللغتــن عندمــا نفكــر يف شــخص أو نتكّلــم عنــه، وفجــأة 
يتصــل بنــا، فنقــول: كنــت أفكــر فيــك، فهــو يســتخدم هــذا املصطلــح.

 دست مرا رد نكن.
ـ الَترُفض يدي )املصدر نفسه: 187(

هــذا مــن تلــك املجامــالت التــي تســتخدم بعــد اســتنكاف الضيــف عــن تلقــي اهلديــة أو 
تقديــم األطعمــة واألرشبــة والتاثــل الــداليل يف هــذا املجــال متواجــد يف كلتــا اللغتــن.

 قدم نو رسيده مبارك.
ـ مبارك باملولود./ مربوك عليكم الطفل. )الناطق األصيل(

هــذه مــن املجامــالت الشــائعة يف اللغتــن مــع املعنــی املتاثــل ويســتخدم عنــد والدة الطفل 
لتهنئــة أرستــه بقدومه.

 نورانی كرديد./ منور فرموديد./ مزين فرموديد.
رَت. )أباظة، 1992: 56( ـ  َنوَّ

هــذه مــن املجامــالت التــي تقــال للضيــف عنــد الدخــول إلــی البيــت وتســتخدم يف 
اللغتــن بداللــة متاثلــة.

لطفتان را جربان می كنم!
               ـ سأُردَّ مجيَلك./ أَتداَرك ُلطَفك. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 125(

      هــذه مــن املجامــالت التــي نقوهلــا للمتلقــي بعــد أن حيســن إلينــا وهلــا مفهــوم واســتعال 
بالســوية يف اللغتن. 

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 املجامــالت بمفــردات ودالالت متاثلــة تقريبــًا يف اللغــة 
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الفارســية والعربيــة ويســتطيع املتعلــم اســتخدامها حتــی عــن طريــق الرتمجــة احلرفيــة؛ ألّن هلــا 
نفــس البنيــة والداللــة يف اللغــة العربيــة؛ فــال تــؤدي ترمجــة مثــل هــذه املجامــالت الفارســية 

إلــی ســوء فهــم.
وهناك أمثلة أخری للعنارص املتاثلة يف املجامالت العربية والفارسية؛

بــی زمحــت ...!                         مــن غــرِي تكليــف!/ بــال زمحــة! )نجفــی ايوكــی ومريامحــدی، 
)48 :1392

ُف بمعرفتكــم./ أنــا ســعيٌد بمعرفتكــم./ ُفرَصــٌة  از آشــنايی بــا شــا خوشــوقتم.      ـ أَتــرَشَّ
ســعيدٌة. )معــروف، د.ت: دون صفحــه(

از ديدنــت بــی انــدازه خوشــوقت شــدم. ـ لقــد ســعدُت كثــريًا لرؤيتــك. )صــالح، د.ت: 
)107

تاج رس ما هستيد!                ـ تاج علی رأسنا! )الناطق األصيل(
خانه ی خودتان است.           ـ البيت بيتك. )ُنعيمة، 1992: 12(

املجموعات املتشاهبة يف املجامالت الفارسية والعربية
إن املجموعــات املتشــاهبة أو النظائــر املخادعــة تعبــري فرنســی يــدل علــی وجــود كلــات تبــدو 
ــاع اخلطــأ،  متشــاهبة بــن لغتــن، لكنهــا يف احلقيقــة خمتلفــة يف االســتعال وتــؤدي إلــی االنطب
وحيــدث هــذا يف اللغــات املتقاربــة. إن التحليــل التقابــيل يســاعد املتعّلــم يف متييــز املجموعــات 
املتاثلــة واملتشــاهبة ؛ ألنــه قــد ال ينجــح فــی اكتشــاف أوجــه االختــالف والتشــابه كــا أنــه قــد 
يتوهــم »تشــاهبًا غــرَي حقيقــی« )ُينظــر: الراجحــي،1424، ص50( تكثــر هــذه التشــاهبات غــري 
احلقيقيــة يف اللغــات املتقاربــة وكلــا اقرتبــت اللغتــان كثــرت النظائــر املخادعــة ليقــع امُلتعّلــم 
ــل  ــان بفصائ ــة فمــع أهنــا تتعلق ــی الفارســية والعربي ــا بالنســبة إل ــر. أم بســببها يف أخطــاء أكث
ــة تنتمــي إلــی  ــا العربي ــة بين ــة خمتلفــة؛ فالفارســية تنتمــي إلــی أرسة اللغــات اهلندوأروبي لغوي
أرسة اللغــات الســامية، إال أن العالقــة والقرابــة التــی حدثــت بينهــا بعــد ظهــور اإلســالم ربــا 
ُتعــّد أقــوى مــن عالقتهــا مــع بقيــة اللغــات، و قــد ُيمكــن القــول إننــا نــكاد ال نــری مثــل هــذه 
ــرٍي  العالقــة بــن لغتــن أخريــن، وُيمكــن اســتنتاج قــوة هــذه العالقــة مــن اســتعال عــدٍد كب
ــة  مــن الكلــات العربيــة يف الفارســية والعكــس صحيــح. ولكــن لكثــري مــن الكلــات العربي
املســتعملة يف الفارســية معنــی خمتلــف مــا هلــا يف العربيــة، وهــذا األمــر  كــا ذكرنــا آنفــًا ُيعــّد يف 
علــم اللغــة مــن النظائــر املخادعــة التــي تــؤول باملتعّلــم إلــی الوقــوع فــی اخلطــأ، ألنــه يظــن أن 
للكلــات املشــرتكة يف الفارســية والعربيــة معــاين واحــدة فيســتخدمها فــی كتاباتــه وحمادثاتــه 
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بالعربيــة كــا يســتخدمها يف الفارســية. يف املجامــالت العربيــة املجموعــة وجدنــا كلــات 
مســتخدمة يف الفارســية ولكــن اســتخدامها خيتلــف متامــًا عــّا يف العربيــة. علــی ســبيل املثــال:

اجازه ما دست شاست. 
احة. )نجفی ايوكی و مريامحدی، 1392: 16( ـ أنت صاحب اإِلذن و السَّ

اختيار با شاست.
ــَدٌح(./ حبلــك علــی غاربــك./  ـ أنــت فــی َنَفــٍس مــن أمــرك./ لــك َعنــه َمندوَحــٌة )ُمنَت

./كــا َتشــاُء. )املصــدر نفســه: 18( أنــت ُحرٌّ
ارادت داريم.

ـ لك مكانة يف قلوبنا. )الناطق األصيل(
بدون تعارف بفرماييد. )راستش را بگوييد.(

احة. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 39( ـ تفّضل بدون تكليف./ كلِّم بالرصَّ
خري مقدم عرض می كنم.

ب بُِقدومكم. )املصدر نفسه 143( ب بكم./ إرحِّ              ـ مرحبًا بكم!/ أرحِّ
راضی به زمحت نيستيم.

ـ عذرًا علی اإلزعاج. )الناطق األصيل(
زمحتتان داديم.

ـ كلَّفناكم./ َأزَعجناكم. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 202(
سفر بخري!

ــالمة!/ َســْفَرٌة ُمرحيــة! )املصــدر نفســه:              ـ  علــی الّطائــر امَليمــون!/ َمصُحــوب بالسَّ
228( ســفرًة ســعيدًة )شــجاعی، 1372: 26(

صاحب اختياريد.
ـ األمر إليك. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 18(

لطفًا اجازه بفرماييد ...
ـ لــو َتكّرمــَت.../ مــن فضلــك.../ لوَســِمحَت.../ اِســَمح مــن فضلــك... )املصــدر نفســه 

)334:
لطف عالی مستدام!

ـ زاد َفضُلكم! )املصدر نفسه: 348(
معرف حضور شاست.

م لك./ َمعروف عندك./ تعرفه. )املصدر نفسه: 357( ـ ُمقدَّ
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مفتخرم كه به استحضار جنابعالی برسانم...
ــدر  ــأن ... ) املص ــم ب ــأن ُأفيَدك ــي ب ُفن ــأن .../ ُيرشِّ ــًا ب ــيادَتكم ِعل ــَط ِس ــأن ُأحي ُف ب ــرشَّ ـ َأَت

نفســه: 358(
وعلــی عكــس مــا قلنــا، هنــاك مــن الكلــات املشــرتكة يف الفارســية والعربيــة مــا لــه 
ــا: ــتخدامها؛ منه ــب يف اس ــأ الطال ــن أن خيط ــن املمك ــة؛ م ــة العربي ــة يف اللغ ــوالت خمتلف مدل

به به، چه عالی!
ـ يا سالم! )معروف، د.ت: بدون صفحه(

ــا  ــة تســتخدم للــوداع، و»ي ــة فقــط ولكــن يف العربي »ســالم« يف الفارســية تســتخدم للتحي
ســالم« للتعبــري عــن اإلعجــاب وكذلــك عــن التعجــب وفهــم القصــد رهــن بنــربة صــوت 
املتكلــم. ربــا املتعلــم اإليــراين عنــد التحــدث بالعربيــة اليســتخدم »ســالم« إال للتحيــة متأثــرًا 
ــة يقولــون:  ــا للــوداع. للتحي ــة وإن ــه األم رغــم أن العــرب اليســتعملون »ســالم« للتحي بلغت

الســالم عليكــم.
ــية  ــالت الفارس ــردات يف املجام ــاك مف ــة، هن ــر املخادع ــن النظائ ــا م ــا قلن ــی م ــالوة عل ع
نوظفهــا بصــورة واحــدة يف مواقــف خمتلفــة ولكــن يف العربيــة لــكل موقــف جماملــة خاصــة؛ 

ــا: ــة؛ منه ــر املخادع ــن النظائ ــًا م ــا أيض ــا أن نعتربه ــا بإمكانن رب
شب بخري 

ــري!/  ــاُءك باخل ــري!/ مس ــاُء اخل ــعيدة!/ مس ــٌة س ــك!/ ليل ــاَب ليُل ــل( ط ــة اللي ـ )يف بداي
ــی( ــه عراق ــج هلج ــی، برنام ــاؤك! )صادق ــاَب مس ط

       )عند النوم( ُتصبِح علی خري! 
هــذه املجاملــة مــن جمامــالت كثــرية االســتعال يتعــرض الطــالب ملشــكلة عنــد اســتعاهلا 
ــد  ــري( بع ــب بخ ــدة )ش ــورة واح ــري بص ــذا التعب ــتخَدم ه ــية ُيس ــة الفارس ــح. يف اللغ الصحي
الغــروب حتــی هنايــة الليــل لكــن اســتعاهلا يف اللغــة العربيــة خيتلــف باختــالف زمــن 
ــل  ــة اللي ــن يف هناي ــك، و...« لك ــاب ليُل ــاءاخلري، ط ــتخدم »مس ــل تس ــة اللي ــتعاهلا. يف بداي اس
ــد  ــه«. ق ــن أهل ــت م ــواب: » وأن ــال يف اجل ــري« ويق ــی خ ــح عل ــتخدم: »ُتصبِ ــوم تس ــل الن وقب
ــية دون  ــا الفارس ــة بمعادهل ــع العناي ــوم م ــد الن ــري« عن ــاء اخل ــراين »مس ــم اإلي ــتخدم املتعل يس

ــتعاهلا. ــن اس ــاه بزم االنتب
ببخشيد. )لطلب العفو(

ـ اســمح يل. ) نجفــی ايوكــی ومريامحــدی، 1392: 36( ال تؤاخــذين. )حمفــوظ، د.ت: 209( 
ــود، 1984: 184( عفــوًا!/ عــذرًا! )شــجاعی، 1372: 27(    )عّب
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ببخشيد ... )للعبور من بن مجاعة من الناس(
ـ املعذرة ... )الناطق األصيل(

ببخشيد ...؟ ) مقدمة لطرح سؤال( 
ـ من فضلك ...؟ )املصدر نفسه(

ــورة  ــدة بص ــف ع ــية يف مواق ــتخدم يف الفارس ــري« تس ــب بخ ــأن »ش ــأهنا ش ــيد« ش »ببخش
واحــدة. ومــن هــذه املواقــف طلــب العفــو، لطــرح ســؤال، أو مثــاًل للعبــور مــن بــن مجاعــة من 
النــاس. ولكــن يف العربيــة مصطلحــات خاصــة لــكل موقــف. ربــا يســتخدم املتعلــم اإليــراين 
»عفــوًا« وهــي مــن املصطلحــات األكثــر اســتخدامًا بــن طــالب العربيــة يف كل املواقــف التــي 

يتعــرض هلــا متأثــرًا بلغتــه األم وثقافتهــا.
خواهش می كنم.

ـ للطلب: أرجو... )معروف، دون تاريخ، دون صفحة(
           ـ للرد علی شكر واالعتذار: عفوًا! )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 135(

»خواهــش مــي كنــم« مــن املجامــالت الكثــرية االســتخدام يف اللغــة الفارســية؛ مــن أهــم 
ــكل  ــة ل ــن يف العربي ــذار. ولك ــكر أو اعت ــی ش ــرد عل ــب ولل ــتخدمها للطل ــي نس ــف الت املواق
ــرد  ــوًا« لل ــي، و»عف ــب والرتج ــو« للطل ــا »أرج ــاص ومه ــح خ ــن مصطل ــن املوقَف ــف م موق
ــم يف اســتخدام »أرجــو« و»عفــوًا«. ــذار، فمــن املمكــن أن خيطــأ املتعّل علــی الشــكر أو االعت

املجموعات املختلفة يف املجامالت الفارسية والعربية
ولدراسة عنارص االختالف يف املجامالت ، ذكرنا العناوين التالية:

إسمية املجامالت وفعليتها
ــم  ــه يت ــا أن ــة ،عرفن ــا يعادهلــا يف العربي ــاه مــن املجامــالت الفارســية وم ــا ذكرن ــی م اســتنادًا إل
اســتخدام املجامــالت يف اللغــة العربيــة يف مجــل إســمية وفعليــة؛ لكــن أســاس اســتخدام 
ــى يف  ــدأ حت ــدر أو املبت ــم املتص ــون اإلس ــمية ويك ــي اإلس ــية ه ــة الفارس ــالت يف اللغ املجام
ــة  ــة نوعي ــح أن معرف ــن الواض ــًا أو مقدرًا.وم ــل حمذوف ــة بالفع ــدأت اجلمل ــي ابت ــاالت الت احل
بنيــة اجلمــل العربيــة وكذلــك كميــة اســتخدام اجلمــل اإلســمية والفعليــة يف هــذه اللغــة يســاعد 
املتعلــم توظيــف املجامــالت يف املواقــف احلقيقيــة بشــكل صحيــح؛ ألن اجلمــل يف اللغــة 
الفارســية بشــكل عــام إســمية ولكــن يف اللغــة العربيــة جیــب أن يتــم االختيــار بــن اجلملتــن 
اإلســمية والفعليــة طبقــًا هلــدف املتكلــم. هلــذا الغــرض متـّـت مقارنــة ودراســة كميــة اســتخدام 
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اجلمــل اإلســمية والفعليــة يف املجامــالت العربيــة والفارســية فتوصلنــا إلــی أنــه مــن جممــوع 
ــة بالفعــل  ــت » متعلق ــارة كان ــة. و45 عب ــة فعلي ــة مجل ــت 244 جمامل ــة ، كان ــة عربي 370 جمامل
املحــذوف« أو »املفعــول املطلــق للفعــل املحــذوف«. إذن، بإمكاننــا أن نســتنتج أن عــدد 
اجلمــل الفعليــة يف املجامــالت العربيــة ضعفــي اجلمــل اإلســمية تقريبــًا، بينــا تبــدأ املجامــالت 
ــة  ــه العربي ــدأ جمامالت ــأن يب ــراين ب ــب اإلي ــو الطال ــا يدع ــذا م ــم، وه ــية باإلس ــادة يف الفارس ع

ــه الفارســية. ــرًا بلغت باإلســم متأث

املفردات
مــن خــالل دراســتنا للمجامــالت اتضــح لنــا أن هنــاك 123 جماملــة مــن املجامــالت الفارســية 

ختتلــف عــا يعادهلــا يف العربيــة لغويــًا. علــی ســبيل املثــال:
از شا به ما رسيده!

ـ خريك سابق. )الناطق األصيل(
ــا إن مل يكــن  ــًا ورب ــل بعضهــا بعضــا لغوي ــن ال متاث املجامــالت املذكــورة أعــاله يف اللغت
متعلــم اللغــة ملــّاً بمرادفــه الصحيــح فريتــب الكلــات إىل جانــب بعضهــا ردًا عــى املجامالت 
ــة  ــت مفهوم ــذه ليس ــم « وه ــا منك ــد وصلن ــارة »ق ــأ عب ــتخدم خط ــد يس ــه األم وق ــًا للغت وفق

ــة. للناطقــن بالعربي
خسته نباشی / نباشيد!

ـ ســاعدك اهلل./اهلل ُيَقّويــك./ اهلل ُيعطيــك العافيــة./ أفــادك اهلل./ أحســن اهلل ســعيك./ 
َطيــب اهلل أنفاســك. )نجفــی ايوكــی ومريامحــدی، 1392: 130(

هــذه املجاملــة مــن أكثــر املجامــالت اســتخدامًا يف اللغتــن؛ قــد خيطــأ املتعلــم يف تعبريهــا 
وذلــك يعــود إىل ظاهرهــا املختلــف يف الفارســية عــن العربيــة فيحــاول أن يرتمجهــا حرفيــًا وقــد 
يســتعمل »ال تتعــْب«. لكــن العــرب ردًا عــى هــذه املجاملــة يســتخدمون عبــارة »ســلَّمك اهلل 
« ، ولكــن الطالــب اإليــراين عــادة يــرّد علــی هــذه املجاملــة بكلــات الشــكر واالمتنــان متأثــرًا 
باللغــة الفارســية. وهــذا اإلشــكال نــراه عندمــا يســأل العــريب املتعلــم اإليــراين: كيــف حالــك؟ 
يــرد عليــه بـــ » شــكرًا ، ممنــون و...« وهــذا ليــس يف الثقافــة العربيــة، بــل جیــب القــول: بخــري، 

احلمــد هلل، ثــم نشــكره.
 چرخهايش برايت بچرخد!

ـ باليمن والربكة / علی اخلري والربكة! )الناطق األصيل(
عندمــا يشــرتي شــخص ســيارته هُينــأ متفائــاًل: » چرخهايــش برايــت بچرخــد« بعــد التهنئة 
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و التحيــة. مــن خــالل بحثنــا اتضــح لنــا أن هــذه املجاملــة ليســت شــائعًة يف الثقافــة العربيــة. 
قــد يقــال هكــذا: »باليمــن والربكــة« لكنهــا ليســت مردافــًا دقيقــًا للمفهــوم الفــاريس .ويعتقــد 
املتحــدث املــرصّي الــذي أجرينــا املقابلــة معــه أن املرصيــن يســتفيدون مــن هــذه املجامــالت 
للمالبــس فقــط وال توجــد بينهــم جماملــة خاصــة لتهنئــة مــن يشــرتي ســيارة أو دراجــة و...؛ 
ولكــن لتهنئــة املالبــس مثــاًل يقولــون: »مــربوك تقطعهــم يف عــرق العافيــة« أو لتهنئــة احلــذاء 
يقولــون: : »مــربوك 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؛

به پای هم پري شويد.             ـ بالرفاه و البنن! )باكثري، د.ت: 108(
پايدار باشيد!       ـ ربط اهلل علی قلبك! )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 53(

تولدت مبارك.       ـ كّل عام و أنت بخري. )صالح، د.ت: 75(
ـ رزقنا اهلل كا رزقك. )الناطق األصيل( دست راستتان زير رس ما.  

دم در بد است.                ــ تفّضل. )املصدر نفسه(
دور از اين خانه!              ـ حمروسن! )املصدر نفسه(

ت – جمامالت دون مرادف
مل نجد لثالث جمامالت فارسية مرادفًا يف اللغة العربية عى اإلطالق؛ أال وهي: 

ببخشيد پشتم به شاست.
گل پشت ورو ندارد.

هــذه املجاملتــن مــن املجامــالت اخلاصــة باللغــة الفارســية. عندمــا جیلــس شــخص أمــام 
شــخص آخــر ويديــر ظهــره  يعتــذر منــه بقولــه »ببخشــيد، پشــتم بــه شــا اســت«، فُيقــال يف 
ــالت يف  ــتنا للمجام ــبيه. يف دراس ــتخدام التش ــك باس ــدارد.« وذل ــت و رو ن ــه »گل پش جواب

العربيــة مل نجــد هلــا معــادالً يف اللغــة العربيــة، 
شريين كام باشيد!

ــريين كام  ــول: ش ــف يق ــذا املوق ــی ه ــا ف ــی يأكله ــوی لك ــة حل ــدًا قطع ــي أح ــا تعط عندم
باشــيد! مل نجــد معــادالً هلــذه املجاملــة يف العربيــة الفصحــی وإن وجدنــا يف اللهجــات الشــامية 

والعراقيــة، واملرصيــة جمامــالت متاثلهــا تقريبــًا. 
ج ـ املستوی الداليل

ــارة  ــه مــن جممــوع 370 عب ــا أن ــة مــع بعضهــا رأين ــة جمامــالت الفارســية والعربي و بمقارن
ــًا. واملجامــالت املتبقيــة ختتلــف بعضهــا  جماملــة، مُتاثــل 330 جماملــة بعضــًا مــع بعــض داللي
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ــال: عــن البعض.عــى ســبيل املث
آفتاب از كدام طرف در آمده؟!

ـ يــا للعجــب الُعجــاب!/ يــا ملثــل هــذا!/ يــا عجبــی مــن هــذا!/ هــذا ممــا ُيزكــم األنــوَف؟! 
)نجفــی ايوكی ومريامحــدی، 1392: 11(

تســتخدم هــذه العبــارة حــن ينــزل ضيــٌف منــزل املضيــِف ورّبــا حــن حيــدث هــذا النــزول 
غــري متوقــع. املجامــالت 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 االطــالع علــی جهــة طلــوع الشــمس، وإنــا االســتغراب مــن االلتقــاء 
بضيفــه. وينبغــي الذكــر أن املجامــالت األهوازيــة )اليــوم الشــمس امنــن طالعــة( واخلليجيــة 
ــا  )الشــمس مــن أيــن طالعــة( يف هــذا املجــال تشــبه حلــٍد كبــري هــذه املجاملــة الفارســية، رب

يرجــع الســبب إلــی تأثرمهــا باللغــة الفارســية وثقافتهــا.
د ـ أدبية املجامالت الفارسية والعربية

ومــن خــالل دراســتنا للمجامــالت ومــن عّينــة الدراســة اتضــح لنــا أن املجامــالت 
ــًا مــن املجامــالت العربيــة؛ ألنــه تتجلــی الصناعــات األدبيــة يف  الفارســية أكثــر تعقيــدًا داللي
املجامــالت الفارســية أكثــر مــن املجامــالت العربيــة، بعبــارة أخــری إن املجامــالت يف اللغــة 
ــاذج  ــة باملجامــالت يف اللغــة الفارســية، ونشــري إىل ذلــك يف الن ــر رصاحــة مقارن ــة أكث العربي

ــة: التالي
 عمرت گل نباشد. 

ـ أطال اهلل بقائكم / عمركم! )الناطق األصيل(
كــا واضــح مــن مفهــوم هــذه العبــارة، يف كلتــا اللغتــن أن مــراد املتكلــم هــو طلــب زيــادة 
ــية  ــة الفارس ــن يف اللغ ــة، لك ــا برصاح ــار إليه ــة فيش ــة العربي ــا يف اللغ ــب؛ أم ــر للمخاط العم
نســتعن بالصناعــات األدبيــة وقــد تتمّتــع بالتشــبيه البليــغ إلقامــة التشــابه بــن عمــر اإلنســان 

وعمــر الــوردة.
 برگ سبزی است حتفه درويش!

ـ إّن اهلدايــا علــی مقــدار ُمهِدهيــا!/ أنزلــُت فــی الطبــق كلَّ مــا كنــت أمتلكــه!/ هــذا كّل مــا 
كان بيــدی! )نجفــی ايوكــی ومريامحــدی، 1392: 41(

ــد  ــة ق ــح اهلدي ــهولة؛ إن مان ــة بس ــالت العربي ــذه املجام ــد ه ــم مقص ــراين يفه ــم اإلي املتعّل
اســتنفد كل مــا لديــه مــن قــوة وثــروة إلعطــاء اهلديــة للطــرف اآلخــر، ومــع ذلــك، فــی املقابــل 
شــخصية مســتلم اهلديــة تكــون قليلــة. هــذه املجاملــة هلــا اســتخدام فــی كلتــا اللغتــن بمعانــی 
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ــن  ــتفيد م ــية نس ــة الفارس ــی اللغ ــن ف ــوم ولك ــی املفه ــها إل ــالت بنفس ــري املجام ــة وتش متاثل
الصنائــع األدبيــة فــی انتقــال املفهــوم فشــبهت اهلديــة التافهــة بالورقــه اخلــراء ومانــح اهلديــة 
»بالدرويــش« فربــا متعّلــم اللغــة الفارســية مــن األجانــب رّبــا يواجــه صعوبــة يف اســتيعاهبا 

وهنــاك نــاذج أخــری: 
شكر در كالمت!  

ـ عفوًا ملقاطعّي كالمك/! أعتذُر ملقاطعّي! )املصدر نفسه:244(
شمع و گل و پروانه و بلبل مهه مجعند.

اِحتَشَد أصدقاء الُعمر./ اِجتمع األحّباء. )املصدر نفسه: 245( ـ 
قدم تان روی چشم! )قدم تان روی ختم چشم ماست.(

ــًا  ــًا بكــم!/ أهــاًل و ســهاًل!/ أهــاًل بكــم!/ َمرَحب ــعة!/ َمرَحب حــب و السَّ علــی الرُّ ـ 
)286 نفســه:  )املصــدر  نّورتــم!  رّشفتــم!/  بــك!/ 

كلبه حمقری است / كلبه درويشی است.
ـ بيت متواضع. )الناطق األصيل(

و اجلديــر بالذكــر نــری اســتخدام الصنائــع األدبيــة يف املجامــالت العربيــة ،وإن كان 
عددهــا أقــل منهــا يف املجامــالت الفارســية. علــی ســبيل املثــال:

گل گفتی!   
  ـ َأصبَت الغاية!َ )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392: 324(

كسی به گرد پايتان نمی رسد.  
 ـ ال َيّشقُّ لك غباٌر. )حمفوظ، د.ت: 101(

هرچه از دوست رسد نيكوست.
رضب احلبيب َزبيب وحجارُته رّمان. )نجفی ايوكی ومريامحدی، 1392:  175( ـ 

نظــرًا لتكلــف وتعقــد املجامــالت الفارســية مقارنــة باللغــة العربيــة ينبغــي الذكــر أن 
املجاملــة هلــا بعــدان رئيســيان: أ( اســتخدامه العــام، بمعنــى التواضــع العــاّم ب ( اســتخدامه 
اخلــاص الــذي لــه عالقــة مــع الســلطة )دركيــچ، 1386: 28(. إذن يمكننــا القــول إن املجامالت 
ــت  ــد. «، »خجال ــم نكن ــا ك ــا را از رس م ــدا ســايه ش ــت.«، »خ ــان اس ــی از خودت ــل »خوب مث
ندهيــد.«، »چــه شــد رسی بــه فقــري و فقــرا زديــد؟!« دالــة عــى االســتخدام العــام أو مــا يتعلــق 
بالتواضــع وبعــض املجامــالت كـ»غــالم شاســت«، »كنيــز شاســت«، »تــاج رس ما هســتيد!«، 
»امــری داريــد؟« دالــة عــى االســتخدام اخلــاص أو مــا يتعلــق بالســلطة التــي ورثناهــا نحــن 

اإليرانيــن مــن املــايض.
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ربــا يكــون مســتبعدًا أن نقــول اليــوم إن املجامــالت مرتبطــة بمقــوالت كالســلطة. لكــن 
ــران  ــالت يف إي ــد املجام ــرون أن تعّق ــض ي ــن أن البع ــدأ م ــور ب ــذا التص ــول أن ه ــب أن نق جی
وتوســعها متأثــر بالســلطة وتفــي اللغــة الفارســية؛ نظــرًا ألن اللغــة الفارســية يف األدب 
والشــعر هلــا تاريــخ مديــد، وكان معظــم الشــعراء اإليرانيــن مادحــي بــالط امللــوك فتفشــت 
لغــة الشــعراء وأهــل البــالط شــيئًا فشــيئًا يف أذهــان عامــة النــاس ولغتهــم باعتبــار أهنــم ُنخــب 
ــرن  ــيكي يف الق ــأدب الكالس ــي ل ــول التدرجی ــى األف ــرباء ع ــر اخل ــة. ويذك ــر والسياس الفك
احلــايل وبــزوغ وتوســع األدب احلديــث املبنــي عــى اللغــة الســهلة،مما أدى إىل التقلــص 
التدرجیــي للمجامــالت. رغــم أن هــذه النظريــة تشــري إىل جانــب مــن الواقــع الثقــايف اإليــراين 
ــرون  ــم يتأث ــع ،فإهن ــى الواق ــوة ع ــن بق ــوا مؤثري ــن أن يكون ــر م ــاء أكث ــعراء واألدب ــن الش لك
بالُبنــى السياســية واالجتاعيــة للمجتمــع، و يمكــن القــول إن اللغــة املتكلفــة واملتملقــة 
لــأدب الكالســيكي الفــاريس ناجتــة عــن العوامــل االجتاعيــة وليســت مــن عواملهــا البنــاءة. 

)زمان آبــادی، صحيفــة مهشــهري، 1393/10/22، مقالــة كمپــن ضدتعــارف( 
ويــری زنجــاين أيضــًا أن اإليرانيــن بعــد غــزو العــرب إليران واالهنيــار االجتاعــي أصيبوا 
ــًا مــن اخلــوف واهللــع يف  ــة رضب ــة جمــاالت األدب وأحدثــت العوامــل البيئي بالتحــول يف كاف
كل املجتمــع ممــا أجــرب النــاس عــى أن يتحولــوا  إىل مادحــي احلــكام وأصحــاب القــوة حتــى 
يوفــّروا العيــش واألمــان والســالمة ألنفســهم. علــی الرغــم مــن اهتــام اإليرانيــون الوطنيــون 
ــرة  ــم م ــم ولغته ــال هويته ــوا إيص ــد حاول ــدود وق ــذه احل ــة ه ــارة وثقاف ــن حض ــاع ع بالدف
أخــری ملنصــة الظهــور ولكــن تــم تشــكل روح التعريــف واالســرتضاء واملظاهــر يف النــاس 

ويف العصــور املختلفــة بألــوان وأنــواع خاصــة )زنجــاين: 1386: 29(.

النتائج
ــا بإجیــاد مــا يعادهلــا مــن  ــة فارســية وقمن ــع 370 جمامل ــم جتمي ــة عــن أســئلة البحــث ت لإلجاب
العربيــة الفصحــی وثــاين هلجــات عربيــة.و يف اخلطــوة التاليــة درســنا املجامــالت علــی 
أســاس عنــارص التاثــل، والتشــابه، واالختــالف بذكــر نــاذج هلــا هبــدف التنبــؤ بالصعوبــات 
التــي يتوقــع أن يواجههــا الدارســون اإليرانيــون عنــد توظيفهــم املجامــالت العربيــة. يتوقــع 
ــات  ــی املجموع ــًا إل ــة منتهي ــات املختلف ــك املجموع ــة بتل ــلم الصعوب ــدأ س ــون أن يب الباحث
املتاثلــة؛ تلــك التــي يتمثلهــا الــدارس يف فــرتة وجيــزة والمتثــل مشــكلة عنــده )طعيمــة، 
ــل  ــة حتت ــات املتاثل ــا أن املجموع ــا هب ــي قمن ــات الت ــب اإلحصائي 2004: 305-306(، و حس
ــاء  ــا اإلدع ــة( فيمكنن ــوع 370 جمامل ــن جمم ــة م ــالت )245 جمامل ــن املجام ــرية م ــاحة كب مس
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ــرٍي  ــدٍر كب ــم ق ــتيعاب وتعّل ــن اس ــن م ــراين يتمك ــب اإلي ــأن الطال ــة ب ــة التنبؤي ــذه الدراس يف ه
ــية  ــادة دراس ــده ك ــاول ي ــت يف متن ــة إن وضع ــدة ممكن ــرص م ــة يف أق ــالت العربي ــن املجام م
ــبة  ــة. وبالنس ــية والعربي ــن الفارس ــالت ب ــة للمجام ــة اهلادف ــن املقارن ــاس م ــی أس ــدة عل مع
لعنــارص التشــابه واالختــالف يف املجامــالت فيمكــن التقليــل مــن أخطــاء الطــالب املحتملــة 

ــالب؛ ــن والط ــة للمعّلم ــات التالي ــات والتوصي باالقرتاح
ـ أن يقــوم املعّلــم بالتحليــل التقابــيل بــن العربيــة والفارســية يف مســتويات اللغــة األربعــة 
ــة ليســهل عالجهــا والتنبــؤ باألخطــاء، وهــو مــن بــاب توقــع البــالء  ــد نقــاط الصعوب لتحدي

قبــل حدوثــه.
ـ أن يكّيف أساليب التدريس وفقًا للمشاكل التي تظهر أثناء التعلم.

ــج  ــب تعال ــاط وقوال ــار أن ــق اختي ــن طري ــك ع ــب وذل ــی القوال ــة عل ــدّرب الطلب ـ أن ي
ــة. ــة تدرجیي ــوي بطريق ــالب اللغ ــور الط قص

ـ أن يــدّرب الطلبــة علــی املحــاكاة واحلفــظ، ألن اللغــة ليســت إال عــادات، فأفضــل 
وســيلة لتعلــم اللغــة هــو انتقــاء وحفــظ مجــل وتراكيــب مــن كالم الفصحــاء وفقــًا للمشــاكل 

ــة. ــا الدراس ــفرت عنه ــي أس الت
أما بالنسبة إلی فحوی املقررات الدراسية ـ وهي َعَصب تعليم العربية ـ فيوصی: 

ــن  ــون م ــم يعان ــث إهن ــن، حي ــة اإليراني ــة للطلب ــم العربي ــة لتعلي ــب خاص ــف كت ـ أن تؤل
ــا. ــن بغريه ــا الناطق ــم، اليواجه ــة هب ــاكل خمتص مش

ـ أن يتــم إعدادهــا علــی أســاس الدراســات التقابليــة التــي تتنبــأ بأخطــاء الطلبــة الفــرس 
اللغويــة لتغطــي املشــاكل التــي تواجــه الطــالب أثنــاء تعلــم العربيــة.

ب الطالب علی أنواع التدريبات، لرتسخ وتنمو مقدرهتم اللغوية.     ـ أن ُيدرَّ
ونری من واجب الطالب:

ـ أن يبذل ما يف جهده يف تنمية قابليته اللغوية علی التعبري الصحيح كتابًة وشفهيًا.
ـ أن يأخــذ قــراءة النصــوص العربيــة املعــارصة ومشــاهدة األفــالم واملسلســالت العربيــة 
بمختلــف اللهجــات بعــن االعتبــار كــي يتعــرف علــی كيفيــة صياغــة اجلمــل العربيــة وحتديــدًا 

املجامــالت.
ـ أن جیتنــب التفكــري بالفارســية وترمجتهــا إلــی العربيــة، إذ إهنــا تســبب أخطــاء هائلــة نتيجــة 

ــل اللغوي. التداخ
ـ أن يكشــف عــن أوجــه االختــالف 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.
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