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تــدون املعاجــم املتناولــة يف أیــدي متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة مــن الناطقــن بالفارســ ّیة علــی أســاس حتلیــل
مل ّ
احلاجــات والتحلیــل التقابــي بــن اللغتــن األم واملدروســة ،کــا تفتقــر هــذه املعاجــم إلــی الصــورة .األمــر
الــذي یــؤ ّدي إلــی الغمــوض وبــروز صعوبــات تعرقــل العمل ّيــة التعليميــة برمتهــا ،کــا حیــول دون الطالــب
الفــاريس وحتقيــق أهدافــه اعتمــدت هــذه الدراســة علــی املنهــج الوصفي-التحلیــي (التحلیــل التقابــي).
ـم إعــداده
ومــن معایــر إعــداد معجــم عــريب مصـ ّـور ملتع ّلمــي اللغــة العرب ّيــة مــن الناطقــن بالفارس ـ ّیة أن یتـ ّ
عــى أســاس منهــج التحلیــل التقابــي بــن املفــردات املشــرکة يف اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة يف ســدّ احلاجــات
ّ
الطــاب الوقــت
تتضمــن املفــردات املشــرکة الشــائعة تو ّفــر عــى
اللغويــة وذلــك بتقديــم مــادة معجم ّيــة
ّ
ـم
واجلهــد الالزمــن لتع ّلــم مفــردات اللغــة العرب ّيــة ومعانيهــا ووجــوه تشــاهبها وافرتاقاهتــا عــن الفارس ـ ّية؛ ثـ ّ
املصــور للمفــردات املشــرکة
تســتعرض الدراســة نبــذة ممّــا أنجــزت مــن اإلجــراءات يف تصمیــم املعجــم
ّ
توصلــت إليــه الدراســة هــو ّ
أن إعــداد معجــم تعليمــي
الشــائعة ملتع ّلمــي العرب ّيــة مــن الناطقــن بالفارسـ ّیة .وممّــا ّ
مقســمة حســب املجــاالت املختلفــة ســيكون ذا أثــر ملحــوظ يف تع ّلــم
مــن خــال تقديــم قائمــة مــن املفــردات ّ
الطـ ّـاب اللغــة املدروســة ،كــا ّ
أن التحليــل التقابــي بــن اللغتــن العرب ّيــة والفارس ـ ّية ومعرفــة وجــوه التشــابه
واالفــراق بینهــا مــن خــال اجلمــل والصــور مــن كلتــا اللغتــن سيســاهم يف تعجیــل عمل ّیــة تع ّلــم العرب ّیــة
واملهــارات األربــع مــن قبــل الناطقــن بالفارس ـ ّیة ویمنــع مــن وقوعهــم يف التداخــل اللغــوي.
الكلــات الدليليــة :املعجــم املصـ ّـور ،املفــردات املشــرکة ،الناطقــون بالفارس ـ ّیة ،التحلیــل التقابــي ،حتلیــل
احلاجــات.
* الكاتب املسؤولmotaghizadeh@modares.ac.ir :
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ّ

التمهید
ـا يف تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا؛ ورغــم ّ
یلعــب املعجــم دور ًا مهـ ّ ً
أن إتقــان قواعــد اللغــة املدروســة
یعــدّ عام ـ ً
ا أساســی ًا يف تع ّلــم اللغــة ولک ـ ّن تع ّلــم القواعــد مــن دون املفــردات ال فائــدة منــه.
تــزداد أمه ّیــة هــذا املوضــوع يف تعلیــم اللغــة العرب ّیــة لــدی الناطقــن بالفارس ـ ّیة؛ ومــع ذلــك
فهنــاك اعتقــاد خاطــئ لــدى بعــض اإليرانيــن مفــاده ّ
أن اإليرانيــن یتع ّلمــون العرب ّيــة بســهولة
ویــر أکثــر مقارنــة مــع باقــي الشــعوب اســتناد ًا إلــی اشــراك املفــردات لــدی اللغتــن العرب ّیــة
والفارســ ّیة نتيجــة التبــادل اللغــوي بینهــا ولکنّهــم غافلــون عــن الفــروق الدقیقــة ملعــاين
املفــردات بــن اللغتــن وطــرق اســتعامهلا .ومــن املتو ّقــع أنــه إذا تشــاهبت مفردتــان يف لغتــن
مــن حيــث الشــكل واملعنــى والتطبيــق فيكــون حينئــذ فهمهــا أيــر وأكثرســهولة؛ ولكــن
مــن املمكــن أن حتــدث مشــكلتان يف تع ّلــم هــذه املفــردات املتشــاهبة؛ املشــكلة األولــی:
قــد تكــون املفردتــان يف اللغتــن غــر متامثلتــن مــن حيــث الشــيوع؛ واألخــرى ،قــد تكــون
ـي أن نقــول:
املفردتــان خمتلفتــن مــن حيــث النــوع (ضيــاءحســيني )48 :1392 ،ومــن ال ّطبيعـ ّ
ّ
ـى آخــر،
ترســخ معناهــا يف الذاكــرة تــرز مشــاكل عنــد إســنادها إىل معنـ ً
إن املفــردات التــي ّ
بعبــارة أخــرى إنّنــا نواجــه بعــض الصعوبــة يف إســناد مدلــول واحــد إىل مفردتــن خمتلفتــن
مقارنــة مــع إســناد مفــردة مشــركة يف اللغتــن إىل مدلولــن خمتلفــن؛ ألنّنــا مضطــرون عندئــذ
إلــی االنتبــاه ،لكــي ال نســتخدم املفــردة يف اللغتــن يف معنــى آخــر بــدالً مــن معناهــا الرئيــس.
يف احلقيقــة ّ
إن املفــردات املشــركة يف اللغتــن تشــرك يف الشــكل وختتلــف يف الداللــة والتطبيــق
ونطــاق املعنــى يف أغلــب األحيــان؛ بحيــث إ ّنــه ال توجــد نقطــة اشــراك بــن هــذه املفــردات
يف اللغتــن ،علــی هــذا یقــع الشــخص يف التداخــل اللغــوي ،أو إن وجــدت نقطــة اشــراك
بينهــا فرتجــع إىل املــايض ،يف حــن ال يســتعمل هــذا املعنــى املشــرك يف عرصنــا احلــارض
أن ّ
(نصــری .)93 :1390 ،نالحــظ ّ
کل املعاجــم العرب ّیــة التــي يف متنــاول أیدینــا قــد ُد ّونــت
للعــرب أنفســهم يف حــن قــد ال حیتــاج الطالــب اإلیــراين إلــی کثــر مــن هــذه املفــردات يف
ـم تأليــف
أدائــه والقيــام بواجباتــه وتواصلــه مــع اآلخريــن .وهــذا األمــر یبـ ّـن لنــا أ ّنــه مل يتـ ّ
يب
خمتــص بالناطقــن بالفارســ ّیة علــی أســاس حتلیــل حاجــات املتع ّلمــن حلــدّ
ّ
معجــم عــر ّ
أن قيمــة ّ
اآلن .واملعــروف ّ
كل عمــل تكمــن يف نســبة القــدرة عــى تطبيقــه والقيــام بــه عــى
أرض الواقــع ،وليــس يغنــي تقديــم اجلوانــب النظر ّيــة والنقد ّيــة عــن اجلوانــب األخــرى ،بــل
جيــب إرشــاد الطالــب واملتع ّلــم إىل ُســبل عمل ّيــة (هارمتــان .)254 :1371 ،وممّــا یؤســف لــه ّ
أن
ـم بتبیــن أوجــه التشــابه واالفــراق للمفــردات
املعاجــم الفارس ـ ّیة-العرب ّیة وبالعکــس مل هتتـ ّ
املشــرکة بــن العرب ّیــة والفارس ـ ّیة وهــذا األمــر یظهــر لنــا أمه ّیــة دراســات کالتحلیــل التقابــي
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بــن املســتویات اللغو ّیــة للغتــن إلزالــة التداخــل اللغــوي .كــا جتــدر اإلشــارة ّ
أن الصــورة
خیــص تع ّلــم
أســايس يف حتســن عمل ّیــة تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا خاصــة يف مــا
حتظــی بــدور
ّ
ّ
املفــردات املشــرکة ،علــی ســبیل املثــال مفــردة «الکل ّیــة» يف اللغتــن الفارسـ ّیة والعرب ّیــة وتبیــن
مدلوهلــا باالســتعانة بصورهتــا يف اللغتــن .انطالقـ ًا مــن هــذا هتــدف هــذه الدراســة إلــی رشح
اخلاصــة بتدویــن معجــم خــاص لتعلیــم اللغــة العرب ّیــة وتع ّلمهــا للناطقــن بالفارسـ ّیة
املعایــر
ّ
وتقدیــم نبــذة عــن خطــوات تدویــن هــذا املعجــم وإعــداده.
تسعی الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1کیــف یمکــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرکة الشــائعة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة
اســتناد ًا إلــی التحلیــل التقابــي بــن اللغتــن؟
 -2کیــف یمکــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرکة الشــائعة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة
اعتــاد ًا علــی حتلیــل حاجــات املتع ّلمــن؟
 -3کیــف یمکــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرکة الشــائعة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة
باالســتعانة بالصــورة؟
بــا ّ
أن املفــردات يف أ ّيــة لغــة كثــرة وخارجــة عــن نطــاق احلــر فــا یمکــن تعلیمهــا ک ّلهــا
للناطقــن بغریهــا ،وإضافــة علــی ذلــك ال حیتــاج املتع ّلــم إلــی تع ّلــم مفــردات اللغــة ک ّلهــا.
بنــا ًء عــى ذلــك يتوجــب علــی املعنیــن بتعلیــم اللغــة أن ينتقــوا املفــردات األساســية التــي
تكثــر احلاجــة إليهــا ويرتكــوا مــا ال حيتاجهــا الطـ ّـاب الســيام يف املســتويات األوىل مــن تعليــم
اللغــة .یبــدو ّ
ـم تدوینهــا علــی أســاس احلقــول املفردات ّیــة
أن عــرض قائمــة املفــردات التــي تـ ّ
لألشــخاص املعنیــن بعمل ّیــة تعلیــم العرب ّیــة وتع ّلمهــا الختیــار املفــردات االساسـ ّیة یســاعدنا
يف حت ّقــق هــذا األمــر بنجــاح .کــا یبــدو ّ
أن اســتخدام الصــورة إلــی جانــب منهــج التحلیــل
التقابــي الــذي هیــدف إلــی التن ّبــؤ بمشــاکل الطـاّب يف اســتخدام هــذه املفــردات بغیــة منعهــم
مــن الوقــوع يف التداخــل اللغــوي یســاعدنا يف تدویــن معجــم تعلیمــي نافــع ملتع ّلمــي اللغــة
العرب ّیــة مــن الناطقــن بالفارس ـ ّیة.
الدراسات السابقة
قــام العديــد مــن الدارســن بالبحــث يف املفــردات املشــركة بــن اللغتــن العرب ّيــة والفارسـ ّية؛
کــا قــام الدارســون بدراســة دور الصــورة يف هــذه العمل ّیــة ّإل أ ّنــه مل يــدرس أحــد حلــد اآلن
موضــوع املفــردات مــن ناحيــة علــم اللغــة بغیــة تدویــن معجــم تعلیمــي ناتــج عــن هــذه
ـم الدراســات والبحــوث التــي أجريــت يف ثالثــة حمــاور
الدراســات .ويف مــا يــي ســنذكر أهـ ّ
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وهــي ألــف -جمــال املفــردات املشــرکة بــن اللغتــن العرب ّيــة والفارسـ ّية ،ب -جمــال الصــورة
ودورهــا يف تعلیــم اللغــة ،ج -حتلیــل حاجــات متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة مــن الناطقــن بغریهــا.
ألــف -فرشــیدورد ( )1381درس املفــردات مــن الناح ّيــة الصوت ّيــة أكثــر مــن ناح ّيــة
حتــول هــذه املفــردات .وقــام أمینــی ونیــازی ( )1394بالکشــف عــن أســباب حتـ ّـول املفــردات
العرب ّیــة يف اللغــة الفارس ـ ّیة کــا ب ّینــوا تأثــر العوامــل الثقاف ّیــة والدین ّیــة والنفس ـ ّیة واللغو ّیــة يف
حتـ ّـول املفــردات العرب ّیــة يف اللغــة الفارس ـ ّیة .وتناولــت الدارســة رمضانــی ( )1396تقييــم
املفــردات املشــرکة مــن ناحيــة تأثريهــا يف الرتمجــة وقامــت بتقســيم هــذه املفــردات إىل عــر
فئــات عــى أســاس اختالفهــا يف اللغــة العرب ّيــة مــن ناحيــة الشــكل واملعنــى .وأظهــرت نتائــج
الدراســة بـ ّ
ـأن كثــرة املفــردات العرب ّيــة يف الفارس ـ ّية ال تســاعدنا يف تســهيل الرتمجــة باللغتــن؛
بــل تعــدّ هــذه املفــردات مــن عوامــل التعقيــد والصعوبــة يف الرتمجــة مــن الفارسـ ّية إىل العرب ّيــة.
ب-قــد حــاول الفاعــوري وأبوعــوض ( )2012بیــان أثــر اســتخدام الصــورة يف تعلیــم
اللغــة العرب ّیــة للطلبــة الناطقــن بغــر العرب ّیــة يف اجلامعــة األردن ّیــة ومــدی فهمهــم للمفــردات
والعبــارات املرفقــة بالصــورة ورســوخها يف أذهاهنــم باســتخدامها يف ســیاقاهتا الطبیع ّیــة .يف
توصــل الباحثــان إلــی ّ
أن الطلبــة الذیــن درســوا النــص مرفقـ ًا بالصــور کانــت لدهیــم
النهایــة ّ
القــدرة علــی فهمــه بطریقــة أفضــل وأرسع مــن الطلبــة الذیــن درســوا النــص جمــرد ًا مــن
ریة يف تعلیــم
الصــور .ودرس نامــداري وزمالئــه ( )1397أثــر اســراتیجیة الصــور التفس ـ ّ
اللغــة العرب ّیــة لطـ ّـاب الصــف الثالــث الثانــوي يف مدینــة کرمانشــاه .بحیــث قــام الباحثــون
وتوصلــت دراســتهم إلــی ّ
أن التدریــس القائــم علی
بأخــذ اختبــار اللغــة مــن هــؤالء الطـ ّـاب،
ّ
الصــور التفســریة إلــی جانــب الطــرق التقلیدیــة أ ّدی إلــی رفــع مســتوی الطـ ّـاب إلــی حــد
کبــر يف تع ّلــم املفــردات ،وتع ّلــم رصف اللغــة العرب ّیــة ونحوهــا.
ج-أمــا بالنســبة إلــی الدراســات يف جمــال حتلیــل حاجــات متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة مــن
الناطقــن بغریهــا خــارج إیــران جتدراإلشــارة إلــی هدایــة ابراهیــم ( )2009هیــدف يف دراســته
حتلیــل احلاجــات اللغویــة يف مواقــف االتصــال اللغــوي لــدی داريس اللغــة العرب ّیــة مــن غــر
الناطقــن هبــا .قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة حتتــوي علــی  100حاجــة لغویــة لــدی داريس
اللغــة العرب ّیــة مــن الناطقــن بغریهــا يف مواقــف االتصــال اللغــوي وعــرض هــذه االســتبانة
توصــل يف دراســته إلــی قائمــة حتتــوي علــی هــذه
علــی أســاتذة اللغــة العرب ّیــة ومتع ّلمیهــاّ .
احلاجــة يف أربــع فئــات حاجــات عالیــة األمه ّیــة ،متوســطة األمه ّیــة ،منخفضــة األمه ّیــة
وغریمهمــة.
ّ
وبالنســبة إلــی الدراســات يف جمــال حتلیــل حاجــات متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة مــن الناطقــن

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الرابعة ،العدد الثامن ،ربيع وصيف 119 1442/1399
بالفارســ ّیة فقــد قــام بعــض الدارســن کمحمــدي و زمالئــه ( )1394بالبحــث يف حتلیــل
احلاجــات ومعرفــة املشــاكل اللغويــة ّ
لطــاب فــرع اللغــة العرب ّيــة وآداهبــا وكذلــك معرفــة
وتوصلــوا إىل ّ
أن الطـ ّـاب يعانــون يف مهــارة
واقــع تعليــم املهــارات اللغويــة يف هــذا الفــرع.
ّ
االســتامع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة مــن مشــاكل يف املســتوى مــا فــوق الوســط ّ
وأن الســبب
الرئيــس يف هــذه املشــكلة يعــود إىل حــد كبــر إىل ضعفهــم يف القدرة عــى التواصــل واالتصال.
کــا الحظنــا ّ
أن الباحثــن مل یدرســوا حتلیــل حاجــات متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة مــن الناطقــن
بالفارس ـ ّیة مــن ناحیــة املفــردات .وهــذا يضاعــف مــن أمه ّيــة الدراســة احلاليــة التــي ر ّكــزت
عــى جانــب املفــردات املشــركة بــن اللغتــن ّ
«ألن املفــردة تعتــر قلــب کل لغــة» (رانينــك
وزمــاؤه.)247 :1377 ،

ـص يف التحلیــل
وکــا شــاهدنا مــن خــال الدراســات الســابقة أ ّنــه مل یوجــد بحــث خمتـ ّ
التقابــي للمفــردات املشــرکة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارســ ّیة للحصــول علــی املؤتلــف
ّ
الطــاب اإلیرانیــن يف اســتخدام هــذه املفــردات.
واملختلــف بینهــا بغیــة التن ّبــؤ بمشــاکل
کــا مل تــر دراســة حتــی اآلن علــی حســب علمنــا إلــی دور الصــورة يف تبیــن أوجــه التشــابه
واالفــراق بــن هــذه املفــردات يف اللغتــنّ .
وإن املیــزة الرئیســة لبحثنــا هــي أ ّنــه یتنــاول أمــر ًا
مهمــة لتدویــن معجــم مصـ ّـور
توظیفیـ ًا يف عمل ّیــة تعلیــم العرب ّیــة وتع ّلمهــا باســتعراض معایــر ّ
اعتــاد ًا علــی حتلیــل حاجــات متع ّلمــي العرب ّیــة مــن الناطقــن بالفارس ـ ّیة.
مراجعة األدب النظري

أمه ّیة املعجم يف تعلیم اللغة
ـدون املعجــم التعلیمــي بحيــث يل ّبــي حاجــات الطــاب اللغو ّيــة مراعی ـ ًا أولو ّيــة
جيــب أن يـ ّ
هــذه احلاجــات ،وعــى الرغــم مــن ّ
أي مفــردة بحــد ذاهتــا بعيــد ًا عــن النســيج اللغــوي
أن تع ّلــم ّ
ال فائــدة منهــاّ ،
فــإن تع ّلــم القواعــد وقوانــن اللغــة دون احلصــول عــى املخــزون اللغــوي
الــذي يســاعد يف اســتخدام هــذه القواعــد يف مجــل وعبــارات ســليمة شــك ً
ال ومضمونـ ًا يعتــر
أمــر ًا عبثـ ًا وال حي ّقــق الغايــات املرجــوة ،فالكلــات هــي التــي تشـكّل البنــاء األســايس للقواعــد
ا عــن غریبــي .)85 :1392 ،مــع العلــم ّ
(نيشــن وتشــانغ  543 :2009نقــ ً
بــأن «احلافــز وراء
ّ
ـم تقييــم هــذه املعاجــم والقواميــس بنــا ًء
كل املعاجــم هــو توفــر حاجــات متع ّلمــي اللغــة ويتـ ّ
ـك يف ّ
عــى هــذه احلاجــات» (هارمتــان )254 :1371 ،و«ال شـ ّ
مهمــة جــد ًا
أن املعجــم هــو أداة ّ
مــن أدوات تعليــم أ ّيــة لغــة ،لذلــك حيتــاج املتع ّلــم إىل معاجــم متعــدّ دة کــي يســتطيع اكتســاب
املفــردات واســتخدامها بشــكل يليــق يف ســياقها املعجمــي ،لك ـ ّن هنــا نتعامــل مــع نــوع آخــر
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مــن الطلبــة الذيــن يتع ّلمــون اللغــة العرب ّيــة مــن الناطقــن بغــر العرب ّیــة ،وعــى ذلــك فالبــدّ أن
يعتمــد املعجــم املســتخدم عــى أســس وأصــول متينــة ومعتمــدة» (إبراهیــم ،نق ـ ً
ا عــن ســکر،
 )۲۰ :2016منهــا مــا یــي:
 -1الدراســة الوصف ّيــة والتقابل ّيــة أثنــاء وضــع املعجــم وذلــك بمعاونــة املختصــن للغــة
العربيــة ولغــة املعجــم وهنــا اللغــة الفارســ ّیة.
املخصــص للمتقدّ مــن يف دراســة اللغــة العرب ّيــة ،وذلــك حســب
 -2ترتيــب مداخــل املعجــم
ّ
الرتتيــب اجلــذري.
 -3وضع وصف دقيق يف عمل ّية استخدام املعجم اللغوي.
 -4استخدام اللغة العرب ّية الفصحى يف املعجم.
 -5استخدام الصور والرسوم اإليضاحية التي تشري إىل املعنى.
 -6اختيــار املفــردات ذات الطبيعــة احلوار ّيــة ،والقريبــة مــن املفاهيــم احلضاريــة والثقافيــة
(ســكر .)20 :2016 ،علــی أســاس املعایــر املذکــورة أعــاه تتبـ ّـن لنــا أمه ّیــة التحلیــل التقابــي
بــن املفــردات املشــرکة إلــی جانــب اســتخدام الصــور يف تدویــن املعجــم .إضافــة علــی ذلــك
نحتــاج إلــی اختیــار املفــردات التــي يعــدّ تع ّلمهــا رضور ّيـ ًا عنــد املتع ّلــم وبالطبــع علینــا معرفــة
حتلیــل احلاجــات.
مكانة حتلیل احلاجات يف تعلیم اللغة
مهمــة :أيــة كلــات نتع ّلــم؟
يف الربنامــج املنشــود والعمــي يف تعلیــم اللغــة هنــاك ثالثــة أســئلة ّ
كيــف نتع ّلمهــا؟ كيــف نق ّيــم مــا تع ّلمنــاه مــن كلــات؟ (نیشــن وجانــك 543 :2009 ،نقــا
عــن غریبــي .)85 :1392 ،انطالق ـ ًا مــن ذلــك فـ ّ
ـإن تدویــن املعجــم التعلیمــي يســتلزم حتلیــل
احلاجــات لكــي نتمكــن بنــا ًء عــى ذلــك مــن عــرض الطــرق التــي تســاعدنا يف الوصــول إىل
اهلــدف املنشــودّ .
املهمــة وحتصــل
إن حتلیــل احلاجــات مــن مســتلزمات الربنامــج الــدرايس ّ
نتيجــة الكشــف عــن حاجــات ،ومتطلبــات ،وميــول ،ومشــكالت الطـ ّـاب اللغويــة والفــراغ
بــن الوضــع الراهــن والوضــع املنشــود (حممــدي وآخــرون .)251 :1394 ،بشــكل عــام ّ
إن
أبحــاث حتلیــل احلاجــات يف إيــران حديثــة ونــادر ًا مــا يمكننــا أن نجــد نتائــج اإلجــراءات
واألبحــاث املتعلقــة بتحلیــل احلاجــات يف فــرة تتجــاوز العقــد مــن الزمــن (فتحــي واجــاركاه،
 .)100 :1381والواقــع ّ
أن إحــدی املشــاکل احلقیقیــة يف جمــال تعلیــم العرب ّیــة للناطقــن بغریها
تعــود إلــی نــدرة اختیــار املحتــوی اللغــوي والثقــايف وتنظیمهــا؛ لتحقیــق األهــداف ،بــا یشــبع
احلاجــات العلم ّیــة للدارســن (متقــي زاده .)59 :1389 ،انطالقــ ًا مــن ذلــك ّ
فــإن اختیــار
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التحلیل التقابيل وتعلیم اللغة
تتطلــب کیفیــة تعلیــم املفــردات املشــرکة وتبیــن معانیهــا منهجــ ًا علمیــ ًا فیعتــر التحلیــل
التقابــي لتبیــن أوجــه التشــابه واالفــراق بــن هــذه املفــردات يف اللغتــن العرب ّیــة والفارس ـ ّیة
عام ـ ً
ا رضوری ـ ًا لتدویــن معجــم مفیــد .مــن وجهــة نظــر فيزيــاك ()195 :1985 ( )Fisiak
فالتحليــل التقابــي هــو مقارنــة علميــة مليــزات حمــددة بــن لغتــن أو أكثــر ّ
وأن هدفــه إعــداد
جمموعــة مــن املعلومــات للمدرســن ومعــدّ ي املــواد التعليم ّيــة .کــا قیــل :مــن جمــاالت
خاصــة
التحلیــل التقابــي تعليــم اللغــة ،خاصــة األجنب ّيــة ،والرتمجــة ،وصناعــة املعاجــمّ ،
یقســم التحلیــل التقابــي إلــی نوعــن أساســینی:
الثنائيــة والثالث ّيــة (أبواخلــرّ .)5 :2006 ،
التحليــل التقابــي النظــري والتحليــل التقابــي التوظيفــي.
التحليل التقابيل النظري
اهلــدف مــن إجــراء دراســات وفــق التحليــل التقابــي هــو احلصــول عــى أوجــه التشــابه
واالفــراق البنيويــة بــن اللغتــن أو أكثــر؛ ونتائجــه تــؤ ّدي إىل وصــف مفصــل لوجــوه التشــابه
أي مســتوى مــن مســتويات هــذه اللغــات صالــح
واالفــراق بــن هــذه اللغــات؛ كــا تبـ ّـن لنــا ّ
للمقارنــة مــع بعــض (کهریــزي.)42 :1392 ،
التحليل التقابيل التوظيفي
يمهــد للمقارنــة بــن اللغــات باالســتعانة بمعطيــات الدراســات
هــذا النــوع مــن الدراســات ّ
التقابليــة النظريــة .ير ّكــز هــذا النــوع مــن البحــوث التوظيفيــة عــى تربيــر األخطــاء يف جمــال
حتليــل األخطــاء؛ وأخــر ًا يســتطيع التحليــل التقابــي أن يلعــب دور ًا كبــر ًا يف عمل ّيــة تع ّلــم
اللغــة األجنب ّيــة (ضیــاء حســیني .)10 :1392 ،يعــدّ كارل جيمــز( )Jamesالوظائــف التّعليم ّية
لعلــم اللغــة التقابــي كــا يــي:
-1التن ّبــؤ باجلوانــب التــي ستشـكّل مشــكلة-2 .تو ّقــع صعوبــة تع ّلــم بعــض اجلوانب-3.
تو ّقــع األخطــاء-4 .مقاومــة أخطــاء خاصــة للتصحيــح ( .)James, 1981: 6-145بشــكل
عــام ترتبــط الدراســات التقابل ّيــة باملع ّلــم ،ومتع ّلــم اللغــة ،ومؤ ّلــف الكتــب التعليم ّيــة (Arts
 .)& Wekker, 1990: 165يف احلقيقــةّ ،
إن التحليــل التقابــي يســعى لتحقيــق األهــداف
األساسـ ّية وهي-1:فحــص أوجــه التشــابه واالفــراق بــن اللغــات -2 .التن ّبــؤ بالصعوبــات

مصور للمفردات املشرتکة ملتع ّلمي العرب ّیة من الناطقنی بالفارس ّیة
معایری تألیف معجم
ّ
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واملشــاكل التــي يواجههــا متع ّلــم اللغــة يف عمليــة التع ّلــم ورشح هــذه املشــاكل -3 .إعــداد
املــواد التعليم ّيــة أو تطويرهــا لتعليــم اللغــة األجنب ّيــة (عبــد الراجحــي.)52 :1424 ،
دور الصور والرسوم يف تعلیم العرب ّیة للناطقنی بغریها
تلعــب الصــورة دور ًا كبــر ًا يف اســتحضار املعنــى ورسعــة ترســيخه يف الذهــن الســيام إذا كان
املتع ّلــم مبتدئـ ًا .وقــد تفــوق قيمــة الصــورة قيمــة الــرح والتوضيح الــذي يقدّ م للكلمــة ،ذلك
ّ
أن الصــورة قــد تعـ ّـر وحدهــا عــن معــان ودالالت ال نجدهــا يف الــرح والتوضيــح ،ففــي
بعــض األحيــان تكــون للصــور «دور مهــم يف فهــم املعنــى ،فهــي تعطــي رشحـ ًا مصـ ّـور ًا لــيء
مــا بحيــث جتعلــه أكثــر وضوحـ ًا ،وهــي تســتخدم ملســاعدة الطـ ّـاب لفهــم واســتيعاب الــيء
بســهولة ووضــوح أكثــر» ( .)Sholihah, 2009: 14ووفقــا لـــ « Ubermanفــإن املتع ّلــم يتذ ّكــر
يتــم تقديمهــا عــن طريــق الوســائل البرصيــة» ( .)Elsy, 2013: 4ولــذا
أفضــل املــواد التــي ّ
تــرز أمه ّيــة ورضورة تأليــف معجــم مصـ ّـور لتعليــم اللغــة العرب ّيــة لغــر العــرب ،فالصــورة
يف الواقــع «تُســتخدم يف اســتحضار املعنــى مــن خــال مــا تـ ّ
ـدل عليــه وبذلــك فـ ّ
ـإن الصــورة
تســمح بعــرض وفهــم فــوري تقريب ـ ًا لكلــات معزولــة وهــذه العالقــة الفوريــة بــن الصــورة
والعبــارة اللغويــة ال تبســط الفهــم عــى الطالــب فحســب وإ ّنــا تســهل عليــه عمليــة احلفــظ
وبالتــايل التذ ّكــر حينــا تــرد الكلمــة يف مجلــة الحقــة أثنــاء العمليــة التعليميــة» (إبراهیــم:1987،
املصور
198و .)199وفيــا يتع ّلــق بتعليــم مهــارة الكتابــة أيضـ ًا يمكــن اللجــوء إىل هذا املعجــم
ّ
فقــد أصبحــت «األبحــاث احلديثــة تتّجــه إىل اســتخدام الصــور يف تعليــم الكتابــة بمعنــى
اإلنشــاء والتعبــر التحريــري» (الفاعــوري وأبوعــوض .)279 :2012 ،وبشــكل عــام يمكــن
القــول ّ
ألي معجــم متكامــل» (بــن
إن الصــورة «أصبحــت إحــدى الرضوريــات األساســية ّ
ّ
«وإن عمل ّيــة فهــم املعنــى املطلــوب ال تتأ ّلــف مــن املقومــات الصوتيــة
مــدور.)120 :2006 ،
فحســب ،بــل كذلــك مــن العنــارص البرصيــة .وممّــا يؤســف لــه ّ
أن الوســائل البرصيــة املعينــة
قــد أمهلــت يف كتــب تعليــم اللغــة العرب ّيــة للناطقــن باللغــات األخــرى يف حــن ّ
أن كثــر ًا مــن
كتــب تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة لألجانــب املبتدئــن أخــذت ختصــص
أكثــر مــن ســبعني باملئــة مــن مســاحتها للصــور والرســوم وهــذا االجتــاه املتمثــل يف اإلكثــار مــن
الصــور والرســوم يف الكتــب يمكــن تعليلــه باالســتناد إىل ثــاث حقائــق وهــي:
أوالً – ّ
إن الصــور والرســوم أثبتــت فاعليتهــا وجدواهــا يف عمل ّیــة تعليــم اللغــات األجنب ّية.
ثاني ـ ًا – يتناســب اســتعامل الصــور مــع الوقــت الــازم إلبــاغ املعــاين للمتع ّلمــن .ثالث ـ ًا – ّ
إن
فائــدة الصــور والرســوم ال تقتــر عــى مهــارة مع ّينــة مــن املهــارات اللغويــة» (القاســمي
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وعــي.)209 :1991 ،
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مبسط فيام ييل:
وللصور دور كبري يف تعليم عنارص اللغة ومهاراهتا ،نوردها مع رشح ّ
األصــواتّ :
إن للصــور دور ًا كبــر ًا يف تعليــم األصــوات املتشــاهبة يف اللغتــن ويســتطيع املعلــم
أن يشــر إىل الصــورة املعــرة عــن كل كلمــة عنــد نطقهــا.
تقليــل الرتمجــة« :يق ّلــل اســتخدام الصــور مــن اللجــوء إىل الرتمجــة واســتخدام اللغــة
الوســيطة ،ممّــا جيعــل الطالــب يف ّكــر باللغــة اهلــدف ويســتخدم الكلمــة الصحيحــة املرافقــة
للصــورة دون اللجــوء إىل اللغــة األم» (الفاعــوري وأبــو عــوض.)282 :2011،
املفــردات :الصــور تســاعد املع ّلــم يف رشح املفــردات اجلديــدة يف النــص ،حيــث يشــر
املع ّلــم إىل مفــردات الصــورة املوضوعيــة التــي ّ
تــدل عــى املعنــى أثنــاء تقديــم النــص.
والصــورة جتعــل املتع ّلــم أكثــر اســتعداد ًا لتق ّبــل املــادة املعرفيــة ،حيــث «تســاعد عــى إشــباع
الرغبــة والزيــادة يف تقويــة وحتســن خــرات املتع ّلــم ،والتفكــر مــن خــال الصــورة يرتبــط بــا
يسـ ّـمي «التفكــر البــري»؛ لفهــم العــامل مــن خــال الشــكل والصــورة التــي ترتبــط باخليــال
واإلبــداع ،فصــورة واحــدة تســاوي ألــف كلمــة ،وهــذا يؤكّــد أمه ّيــة الصــورة يف اســتثارة
العمليــات والقــدرات العقليــة» (املــريس .)17 :2008 ،ویــرى کثــر مــن علــاء النفــس
الرتبويــن ّ
أن الفــرد حيصــل عــى حــوايل  80إىل  % 90مــن معارفــه عــن طريــق حاســة البــر،
والفــرد يــدرك األشــياء التــي يراهــا إدراك ًا أفضــل وأوضــح ممّــا لــو قــرأ عنهــا أو ســمع هبــا.
الطریقة
اعتمــدت الدراســة علــی املنهــج الوصفــي والتحلیــل التقابــي لتبیــن أمه ّیــة هــذا النــوع مــن
الدراســات يف تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا يف املراحــل األوىل مــن تدویــن املعاجــم هلــذه العمل ّیــة.
حتلیل البیانات
قــام الباحثــون يف هــذا البحــث بدراســة معایــر إعــداد معجــم مصـ ّـور إلــی جانــب عــرض
جانــب مــن هــذا املعجــم مســتعينني بطريقــة التحلیــل التقابــي بــن املفــردات املشــرکة يف
اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة لتبیــن أوجــه تشــابه هــذه املفــردات وفروقهــا يف اللغتــن وعــرض
هــذه الفــروق باســتخدام صــورة املفــردة يف اللغتــن؛ بغیــة التن ّبــو بمواقــع أخطــاء الطـ ّـاب
يف اســتخدام هــذه املفــردات؛ کــا أشــاروا إلــی کیفیــة اختیــار هــذه املفــردات بعــد أن قامــوا
بعــرض قائمــة املفــردات علــی املعنیــن بعمل ّیــة تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا هبــدف حتلیــل حاجــات
متع ّلمــي اللغــة العرب ّیــة إلــی املفــردات املشــركة بــن اللغتــن.
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عرض النتائج
سنشــر يف هــذا القســم إلــی جانــب مــن اإلجــراءات يف تدویــن املعجــم املصـ ّـور للمفــردات
املشــرکة الشــائعة ملتع ّلمــي العرب ّیــة مــن الناطقــن بالفارس ـ ّیة .وهــذه اإلجــراءات عبــارة عــن
کیف ّیــة حتلیــل احلاجــات لتبیــن املفــردات املشــرکة الرضور ّیــة ،وخطــوات التحليــل التقابــي
لتألیــف املعجــم ،وکیفیــة حتلیــل املفــردات ،وکیف ّیــة اســتخدام الصــور يف تدویــن املعجــم.

کیف ّیة حتلیل احلاجات لتبینی املفردات املشرتکة الرضور ّیة
جیــب مراعــاة عــدّ ة مســائل يف حتلیــل احلاجــات وهــي اختیــار األشــخاص الذیــن جیــب
مراجعتهــم وهــم عبــارة عــن متع ّلمــي اللغــة ،أســاتذة اللغــة ومعــدّ ي املــواد التعلیمیــة يف
تعلیــم اللغــة .وأ ّمــا يف کیف ّیــة أداء حتلیــل احلاجــات ،فيمكننــا عــرض قائمــة مــن احلقــول
اللغو ّیــة علــی هــوالء األشــخاص والطلــب منهــم اختیــار احلقــول اللغویــة الرضور ّیــة يف
تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا حســب األولو ّیــةّ .
إن للحقــل الــداليل عالقــة معنو ّیــة متثــل رابطــ ًا
ـارص حســب مــدی التصنیــف؛ فقــد
لعــدد مــن الکلــات ،وختتلــف هــذه احلقــول ســع ًة وعنـ َ
ـات .)492 :1430 ،وهــو أن يقــدّ م الكلــات
یکــون عام ـ ًا وواســع ًا وقــد یکــون ض ّیق ـ ًا (العنـ ّ

املــراد تعليمهــا يف إطــار حقلهــا الــداليل أو داخــل جمموعــة دالليــة مع ّينــة ،كأن يقــدّ م كلمــة
األبيــض مــع كلــات أخــرى مــن نفــس احلقــل الــداليل لأللــوان مثــل :األســود ،واألخــر،
يســهل عمل ّيــة اكتســاب معــاين
واألزرق ،واألمحــر ،وغريهــا .ومــن مزايــا هــذا املبــدأ أنّــه
ّ
الكلــات وحفظهــا يف الذاكــرة؛ إذ ّ
إن هــذه الكلــات املختلفــة ترتابــط فيــا بينهــا النتامئهــا إىل
حقــل داليل واحــد .إضافــة إىل ذلــك فـ ّ
ـإن هــذا املبــدأ جيعــل الكلــات أكثــر قابليــة لالســتعامل
يف املامرسـ�ة اللغويـ�ة التـ�ي تر ّكـ�ز عـ�ادة عـلى موضـ�وع معـي ن (إدریــس جوهــرhttp://lisanara� ،
ّ .)/bi.net
ـم إجراؤهــا
ـم اقتباســه مــن الدراســات التــي تـ ّ
إن جمــال املفــردات هــذا نمــوذج تـ ّ
يف تعلیــم اللغــة الفارس ـ ّیة للناطقــن بغریهــا .یمکــن عــرض هــذا اجلــدول يف شــکله األويل
ـم عرضــه عــى األســاتذة واملتع ّلمــن
علــی األخصائیــن لتعدیــل احلقــول الــواردة فيــه ومــن ثـ ّ
الختیــار هــذه احلقــول حســب أولویــة حاجــات املتع ّلمــن :1
اجلدول رقم( )1حقول املفردات يف تعليم اللغة الفارسية للناطقني بغريها

الرقم
1

املجال
املهن

الرقم
17

املجال
وصف الشعر

الرقم
33

املجال
أدوات التجميل
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2

احليوانات واحلرشات

18

النشاطات غري املنزلية

34

أنواع الشخصيات

3

وسائط النقل

19

حوادث السري
واجلراحات

35

قطع احلاسوب

4

العالقات األرسية

20

أحداث احلياة

36

املشاعر واألحاسيس

5

أوصاف األشخاص

21

الفروع اجلامعية

37

أنواع الفنون

6

الزمان ،األیام ،الشهور 22

البلدان ،القوميات

38

نشاطات االنرتنت

7

األماكن واجلهات

23

أنواع املوسيقى و املسليات 39

أنواع العطل

8

املالبس

24

احلالة
االجتامعية(الزواجية)

40

األعداد

9

اللون

25

الوسائل الكهربائية

41

األطعمة واألرشبة

10

املساحة

26

النشاطات البدنية

42

أعضاء اجلسد

11

النشاط اليومي

27

وصف السفر والعطل

43

األماكن العامة

12

أعامل البيت

28

أنواع السيارات وقطعها

44

املال واالقتصاد

13

األنشطة يف أوقات
الفراغ

29

املصطلحات السياسية

45

خدمات السفر

14

أنواع البنايات

30

مشاكل الطريان

46

األمراض

15

الغرف ،الدوائر،
الفنادق

31

السياحة

47

األدوية

16

املفروشات املنزلية

32

أوصاف األفالم

48

الطقس

خطوات التحليل التقابيل لتدوین املعجم
يقــوم الباحثــون يف قســم التحلیــل التقابــي بتدویــن املعجــم اســتناد ًا إىل اخلطــوات األربــع التــي
وتتضمــن
تعتــر ذات أمه ّيــة يف الدراســات التقابل ّيــة ()Randel & Whitman, 1970: 191
ّ
هــذه اخلطــوات:
االختيــار :نختــار يف بحثنــا املســتوى الــداليل ومنهــا معنــى املفــردات مــن بــن مســتويات
اللغــة ونقــوم يف الدراســة بتحليــل  500مفــردة مشــركة بــن اللغتــن الفارســ ّية والعرب ّيــة
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ـم اختیارهــا علــی أســاس حتلیــل احلاجــات مــن األشــخاص املعنیــن بتعلیــم اللغــة العرب ّیــة
تـ ّ
وتع ّلمهــا؛ بغیــة احلصــول علــی أوجــه تشــابه هــذه املفــردات وفروقهــا.
الوصــف :يف هــذه اخلطــوة ســنرشح املفــردات املشــركة يف اللغتــن الفارســ ّية والعرب ّيــة.
بعبــارة أوضــح نقــوم بــرح هــذه املفــردات مــن اجلوانــب األربعــة مــن حيــث علــم اللغــة؛
«وهــي عبــارة عــن املعنــى والنحــو والصــوت والتطبيــق» (ضيــاء حســيني.)56 :1392 ،
التقابــل :يف هــذه اخلطــوة مــن الدراســة ،نقابــل بــن هــذه املفــردات مــن حيــث اجلوانــب
األربعــة :الشــكل ،واملعنــى وهــو بــدوره ينقســم إىل ختصيــص املعنــى ،واتســاع املعنــى ،وتغيــر
املعنــى ،والتطبيــق ،والنحــو لتحديــد عالقــة كل مــن مفــردة بأخــرى ،عل ًام بـ ّ
ـأن بعــض املفردات
املشــركة فيــا بــن اللغتــن ختتلــف أيضـ ًا مــن حيــث الكتابــة اخلط ّيــة.
التن ّبــؤ :بعــد توضيــح الفــروق الدقيقــة بــن هــذه املفــردات باللغتــن الفارس ـ ّية والعرب ّيــة
نقــوم بالتن ّبــؤ باملشــاكل التــي يواجههــا املتع ّلــم مــن الناطــق بالفارســ ّية عنــد تع ّلــم اللغــة
العرب ّيــة؛ بنــا ًء عــى اخلطــوات الثــاث األوىل.
حتلیل املفردات
فیــا یــي ســنقوم بتحلیــل بعــض املفــردات املشــرکة شــائعة األخطــاء بــن اللغتــن العرب ّیــة
ـم أخذهــا مــن قائمــة
والفارسـ ّیة وکانــت طريقــة اختيــار املفــردات هــذه علــی النحــو التــايل :تـ ّ
املفــردات املشــرکة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارســ ّیة التــي کان قــد مجعهــا أحــد األســاتذة
طلبــه یســتخدمون هــذه املفــردات بشـ ٍ
باجلامعــات يف إیــران  ،2بعدمــا شــاهد ّ
ـکل خاطــئ.
االختــاف :هــو عــدم املوافقــة واالتفــاق بــن شــيئيني ،جــاء يف اللســان« :ختالــف األمــران
واختلفــا :مل يتّفقــاّ ،
كل مــا مل يتســاو فقــد ختالــف واختلــف» (ابــن منظــور ،د.ت :ج،9
 .)91ومــن معــاين االختــاف يف اللغــة العرب ّيــة القديمــة هــو الذهــاب واإليــاب إلــی مــكان
مــا ،يقــال «التاجــر خيتلــف إىل الســوق» أي يذهــب وجيــيء إليــه ،وهــذا املعنــى كــا أرشنــا
حمصــور يف االســتخدام القديــم للغــة العرب ّيــة وليــس لــه رواج يف العــر احلديــث .وقــد
جــاء يف الصحــاح« :یقــال :هــن یمشــن خلفــة ،أي تذهــب هــذه وجتــيء هــذه .ويقــال أيض ـ ًا
القــوم خلفــة ،أي خمتلفــون» (اجلوهــري .)1355 :1956 ،واملعنــى نفســه نجــده يف القواميــس
املعــارصة .ويف الوســيط« :اختلــف الشــيئيان :مل يتفقــا ومل يتســاويا ،واختلــف إىل املــكان:
تــردد» (أنیــس ومنتــر ،د.ت )251 :ويف اللغــة الفارســ ّية نجــد مفــردة «االختــاف»ال
تعنــي ســوى اخلــاف وعــدم املوافقــة بــن الشــيئني ومل نعثــر عــى معنــى الــردد والذهــاب
واإليــاب إىل موضــع أو مــكان ،ففــي القوامیــس الفارس ـ ّیة یعنــي االختــاف عــدم املوافقــة،
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واخلــاف (معــن61 :1389 ،؛ دهخــدا ،1390 ،ج101 :1؛ قریــب45 :1367 ،؛ صــدري

أفشــار وزمالئــه52 :1382 ،؛ عمیــد )86 :1392 ،یتّفــق املعنــی األول مــع معنــی املفــردة يف
اللغــة العرب ّیــة يف حــن ختتلــف اللغتــان يف املعنــی الثــاين .لقــد أضــاف معــن ،دهخــدا وقریــب
معنــی الــردد علــی هــذه املفــردة يف اللغــة الفارسـ ّیة ویتّفــق هــذا املعنــی مــع معادهلــا يف اللغــة
العرب ّیــة؛ ولکنّنــا ال نســتعمل الیــوم هــذا املعنــی يف اللغــة الفارســ ّية .انطالقــ ًا مــن ذلــك ّ
أن
خصــص معناهــا يف اللغــة الفارسـ ّیة؛ علــی ســبیل املثــال يف مجلــة «اختــاف اللیــل
املفــردة قــد ّ
والنهــار» قــد اســتعملت کلمــة «االختــاف» بمعنــی الــر ّدد ولکنّنــا ال نســتعمل هــذا املعنــی يف
ـلبي أي بمعنــی عــدم املوافقــة
اللغــة الفارسـ ّیة .يف الواقــع نســتعمل هــذه املفــردة يف معناهــا السـ ّ
والنــزاع دون ســائر معانیهــا يف اللغــة العرب ّیــة.
اإلقــدام :اإلقــدام تعنــي املضــاء نحــو الــيء وإىل الــيء وعــادة مــا يكــون مصحوبــ ًا
بشــجاعة وجــرأة .جــاء يف الصحــاح :أقــدم عــى األمــر إقدامـ ًا .واإلقــدام الشــجاعة .واملقــدام
واملقدامــة :الرجــل الكثــر اإلقــدام عــى العــدو» (اجلوهــري .)2007: 1956 ،ويف املعاجــم
احلديثــة نجــد :أقــدم فــان :تقــدّ م وأقــدم عــى العمــل :أرسع يف إنجــازه بــدون توقــف»
(أنیــس ومنتــر ،د.ت .)719 :وأ ّمــا معنــى اإلقــدام يف القواميــس الفارس ـ ّية فنــرى ّأنــا تتّفــق
مــع املعــاين املذکــورة هلــا يف اللغــة العرب ّیــة (معــن86 :1389 ،؛ دهخــدا ،1390 ،ج،)205 :1
لکنّهــا ال تـ ّ
ـدل هــذه املفــردة يف الفارسـ ّیة علــی معنــی الشــجاعة واجلــرأة؛ نقــول مثــا« :دانــش
آمــوز اقــدام بــه حــل مســأله کــرد» أي أقــدم الطالــب عــى حــل املســألة وهــو مــا يعنــي أنــه بــادر
بحلهــا ،فاالقــدام هنــا ال یعنــی ســوى القيــام بالــيء وأداء عمــل مــا ،فهــو كــا يف العرب ّيــة يعني
القيــام بعمــل معــن وال يعنــي بالــرورة الشــجاعة ،ويف العرب ّيــة أيضـ ًا يكــون املعنــى أحيانـ ًا
هبــذا الشــكل ،نقــول يف العرب ّيــة مثـاً« :أقــدم البنّــاء عــى بنــاء اجلــدار» ،فهنــا معنــى اقــدم يعنــي
يتضمــن معنــى الشــجاعة واجلــرأة .علــی هــذا قــد
القيــام فحســب وهــو يــرادف «بــادر» وال
ّ
خصــص معنــی املفــردة يف اللغــة الفارس ـ ّیة .وقــد تك ّثــر األخطــاء لــدى املتع ّلــم للغــة العرب ّيــة
ّ
متضمنـ ًا معنــى الشــجاعة كأن
مــن اإليرانيــن عندمــا يــأيت هــذا االســتخدام يف اللغــة العرب ّيــة
ّ
يــأيت عــى صيغــة مفعــال كمقــدام أي كثــر اإلقــدام أو الشــجاع.
الباعــث :الباعــث ،الــذي قــام بعمــل البعــث وهــو إرســال يشء أو شــخص مــا .كــا تعنــي
الســبب ،جــاء يف الصحــاح« :بعثــه وابتعثــه بمعنــى أي أرســله» (اجلوهــري.)273 :1956 ،
والبعثــة اجلامعــة مــن النــاس أو مــا شــابه :فـــ «البعثــةّ :
كل قــوم ُبعثــوا :يقــال بعثــة عســكرية
وبعثــة سياســية أو ثقافيــة» (معلــوف .)205 :1967 ،ومــن معــاين الســبب قولنــا «مــن بواعــث
شــيوع الرسقــة هــو الفقــر واحلاجــة» فالباعــث هنــا يعنــي الســبب والدافــع .أ ّمــا هــذه املفــردة
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يف املعاجــم الفارسـ ّية تـ ّ
ـدل علــی املعــاين املذکــورة هلــا يف اللغــة العرب ّیــة (معــن.)124 :1389 ،
ولکنّهــا ال تـ ّ
ـدل علــی معنــی املرســل يف اللغــة الفارس ـ ّیة؛ علــی ســبیل املثــال يف ترمجــة کلمــة
«بعــث» مجلــة «بعــث إلیــه رســالة» نســتخدم کلمــة مفــردة «أرســل» بــدالً منهــا .وأيضـ ًا تـ ّ
ـدل
مفــردة الباعــث يف الفارسـ ّية عــى معنــى الســبب كــا هــو احلــال يف العرب ّيــة ،نقــول يف الفارسـ ّية
«جنــگ ســوریه باعــث مهاجــرت تعــداد زیــادی از مــردم ایــن کشــور گردیــد» أي ّ
إن احلــرب
خصــص معنــی املفــردة
يف ســورية أ ّدت إلــی نــزوح الكثــر مــن سـکّان هــذا البلــد ،علــی هــذا ّ
يف الفارس ـ ّية واقتــرت عــى معنــى الســبب دون معنــى البعــث الــذي يقصــد هبــا اإلرســال.
ـم اســتخدام الباعــث بمعنــى املرســل ،فــإذا مــا قــرأ الطالــب
وأكثــر مواقــع اخلطــأ عندمــا يتـ ّ
ا «فــان هــو باعــث الكتــاب» فالطالــب هنــا يظـ ّن ّ
مثـ ً
أن املفــردة هنــا تعنــي الســبب.
وإنــا
اجلنســية :مــن اجلنــس وهــو نــوع مــن األنــواع .يقــال هــذا جيانــس هــذا أي يشــاكله ّ
مــن جنــس واحــد .ذكــر هــذا املعنــى صاحــب لســان العــرب (ابــن منظــور ،د.ت ،ج43 :6؛
تبــن لنــا ّ
أن اســتخدام مفــردة
اجلوهــري ،)915 :1956 ،لكــ ّن يف بحثنــا عــن هــذه املفــردة ّ
«اجلنســية» يف املعاجــم املعــارصة يعنــي حــر ًا «الصفــة التــي تلحــق بالشــخص مــن جهــة
عرفهــا املنجــد« :حالــة أو ماهيــة
انتســابه لشــعب أو أمــة» (أنیــس ومنتــر ،د.ت )140 :کــا ّ
اجلنــس كاجلنســية اللبنانيــة وغريهــا» (معلــوف .)338 :1967 ،وهــذا املعنــى األخــر كــا قلنــا
وتوســع ًا يف معنــاه حيــث مل تشــتمل عليهــا املعاجــم القديمــة ذلــك ّ
أن
يعتــر تطــور ًا للمفــردة
ّ
مفهــوم اجلنســية يف العــر احلــارض مل يكــن مألوف ـ ًا يف العصــور القديمــة للغــة العرب ّيــة .كــا
ـم بــن خملوقــن مــن جنــس واحــد،
مــن معــاين املفــردة يف العرب ّيــة هــي عالقــة العــرة التــي تتـ ّ
نقــول مثـ ً
ا «القضايــا اجلنســية تطيــح برئيــس وزراء إيطاليــا» فاجلنســية هنــا صفــة وهــي تعنــي
ّ
فتــدل املفــردة عــى معنــی
وجــود اتصــال بــن خملوقــن مــن جنــس واحــد .أ ّمــا الفارســ ّية
الذکــر واألنثــی (دهخــدا ،1390 ،ج891 :1؛ قریــب .)342 :1367 ،فیختلــف معنــی املفــردة
يف اللغتــن وقــد تغـ ّـر معناهــا وشــکلها يف اللغــة الفارس ـ ّیة .املثــال لتوظیــف املفــردة يف اللغــة
العرب ّیــة« :جنســیته إیرانیــة» أي هــو مــن أهــل إیــران .املثــال لتوظیفهــا يف اللغــة الفارســ ّیة:
«جنســیت بچــه بــرای والدیــن مهــم نیســت» أي ّ
مهمــة بالنســبة
إن نوعيــة املولــد ليســت ّ
للوالديــن ســواء كان املولــود ذكــر ًا أو أنثــى.
اخليــار :تطلــق هــذه املفــردة يف اللغــة العرب ّيــة عــى عــدة معــان والســياق هــو الــذي حيــدّ د
خــر واملضــاد
املعنــى املقصــود مــن اســتخدامها .ومــن معــاين هــذه الكلمــة مجــع كلمــة ّ
ـار
لكلمــة األرشار .ومــن معانيهــا أيض ـ ًا كلمــة االســم مــن االختيــار ،نقــول «ليــس لــك اخليـ ُ
يف الذهــاب أو اإليــاب» أي ال يســمح لــك أن ختتــار متــى تذهــب ومتــى تعــود .كــا تعنــي
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نوعـ ًا مــن أنــواع الفواكــه وهــو الق ّثــاء (اجلوهــري651 :1956 ،؛ ابــن منظــور ،د.ت :ج267 ،4؛

أنیــس ومنتــر ،د.ت )264 :وقــد تفــردت املعاجــم القديمــة ببيــان ّ
أن اخليــار الــذي يقصــد
بــه الق ّثــاء ليــس بعــريب وإ ّنــا معــرب .ويف املعاجــم الفارس ـ ّية نجــد هــذه املفــردة تـ ّ
ـدل عــى
نــوع مــن أنــواع اخلضــارات أي الق ّثــاء (معــن412 :1389،؛ ســیاح )361 :1372 ،کــا أضــاف
صــدري أفشــار وزمالئــه (424 :1382؛ عمیــد )575 :1392 ،معنــی آخــر علیهــا وهــو یعنــي
يف اصطــاح القانــون االختیــار الــذی یعطــی لطــريف البیــع يف إبطالــه .قــد أضــاف دهخــدا
( ،1390ج )1207 :1معنــی وصفي ـ ًا وهــو املصطفــی ولکنّنــا نشــاهد الیــوم توظیــف املفــردة
ملعنــی الق ّثــاء أکثــر مــن ســائر معانيهــا يف اللغــة الفارسـ ّیة؛ أ ّمــا مــن حیــث معناهــا االصطالحــي
خصــص معنــی املفــردة يف هــذه اللغــة.
فقــد ّ
الرقيــب :مــن معــاين الرقيــب احلفيــظ واحلــارس عــى الــيء واملراقــب عليــه .كــا ذكــرت
املعاجــم ّ
أن املرقــب مشــتق مــن مصــدر الرقــب ويعنــي «املوضــع املــرف» الــذي يصعــد عليــه
احلــارس والرقيــب وحيــرس املوضــع واألشــياء التــي حولــه (اجلوهــري137 :1956 ،؛ ابــن
منظــور ،د.ت :ج424 ،1؛ أنیــس ومنتــر ،د.ت .)364 :ويف املعاجــم الفارســ ّية نجــد هــذا
االســتخدام خيتلــف عـ ّـا تعنــي املفــردة يف العرب ّيــة حيــث يقصــد بــه يف االســتخدام الفــاريس
كلمــة املنافــس .یشــر معــن ( )483 :1389ودهخــدا وآخــرون إلــی هــذا االســتخدام
باإلضافــة إلــی معنــی املنافــس؛ لک ـ ّن توظیفهــا الیــوم خیتلــف عـ ّـا تعنــي املفــردة يف العرب ّيــة
حيــث يقصــد بــه يف االســتخدام الفــاريس كلمــة املنافــس دون ســائر املعــاين املذکــورة .علــی
ســبیل املثــال ،نقــول بالفارس ـ ّية« :فالنــی رقيــب مــن اســت» أي إ ّنــه منافــس يل .انطالق ـ ًا مــن
ذلــك قــد تغـ ّـر معنــی املفــردة وتوظیفهــا يف اللغــة الفارسـ ّیة .وإذا مــا جــاءت الكلمــة يف نــص
عــريب فـ ّ
ـإن الطالــب اإليــراين يفهــم منــه معنــى املنافــس حــر ًا.
القــر :وفقــ ًا للمعاجــم العرب ّیــة (اجلوهــري793 :1956 ،؛ ابــن منظــور ،د.ت :ج ،5
 93و 94؛ أنیــس ومنتــر ،د.ت)737 :؛ مفــردة القــر هــو غشــاء الــيء وغالفــه .نقــول
«قـ ّـر الفــاح حلــاء الشــجر» أي أزال قشــورها .ويطلــق عــى جلــد ّ
كل يشء معنــى القــر،
ويف الفارســ ّية تعنــي مفــردة القــر «الرشحيــة» مــن املجتمــع نقــول« :فالنــی از قــر پایــن
جامعــه اســت» أي إ ّنــه مــن الرشحيــة الدنيــا يف املجتمــع ،ومل نجــد هلــذا املعنــى ذكــر ًا يف املعاجــم
العرب ّيــةّ .
إن اســتخدام املفــردة يف اللغتــن خيتلــف يف املعنــى ويتّفــق يف اللفــظ والنطــق .جــاء
يف املعاجــم الفارســ ّیة (معــن726 :1389 ،؛ دهخــدا ،1390 ،ج .)2176 :2معنــی الرشحیــة
ألنــا ال یســتخدم الیــوم املعنــی األول أي غشــاء الــيء
وعــى ذلــك قــد تغـ ّـر معنــی املفــردة ّ
يف اللغــة الفارس ـ ّیة.
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الکُلفـة :الكلفــة مــن التك ّلــف وهــو القيــام بأمــر شــاق خالفـ ًا لعادتــك ،جــاء يف اللســان:
«تك ّلفــت الــيءّ :
جتشــمته عــى مشــ ّقة وعــى خــاف عادتــك» (ابــن منظــور ،د.ت :ج،12
 )307وقــد اتّفقــت املعاجــم القديمــة واحلديثــة عــى هــذا املعنــى وهــو التك ّلــف بمعنــى القيــام
بالــيء املصحــوب باملشــ ّقة والتعــب (اجلوهــري1424 :1956 ،؛ أنیــس ومنتــر ،د.ت:
 .)795لكــن وجدنــا ّ
أن معنــى التكلفــة يف اللغــة املعــارصة أصبــح يعنــي كذلــك معنــى الســعر
والثمــن املبــذول يف ســبيل يشء مــا :نقــول مث ـاً« :تكلفــة هــذا الــيء ســوف تكــون كثــرة
وقــد ال نطيقهــا» فهنــا يقصــد هبــا ســعر هــذا الــيء وثمنــه .وإن كان االســتخدام املعــارص
قــد توســع يف معنــى التكلفــة ومل ِ
يــأت بمعنــى ال أصــل هلــا يف أصــل املفــردة ّإل إنّــه يعتــر
ّ
تتضمنهــا املفــردة يف اللغــة املعــارصة .أ ّمــا معنــى الكلفــة
توســع ًا يف الــدالالت التــي باتــت
ّ
ّ
يف املعاجــم الفارس ـ ّیة بنفــس املعنــی بإضافــة معنــی آخــر وهــو اخلادمــة (معــن778 :1389،؛
دهخــدا ،1390 ،ج )2308 :2ولکنّنــا ال نشــاهد اســتخدامها إال يف معنــی اخلادمــة يف اللغــة
املعــارصة .انطالق ـ ًا مــن ذلــك ّ
إن داللتهــا قــد تغـ ّـرت يف اللغــة الفارس ـ ّية عــى أســاس املعنــى
املذكــور أعــاه وإضافــة إىل ذلــك تعنــي يف العرب ّيــة لون ـ ًا مــا بــن الســواد واحلمــرة .كــا تغـ ّـر
ألنــا تـ ّ
ـدل عــى املهنــة خــاف العرب ّيــة.
دورهــا يف الفارس ـ ّية ّ
ٍ
نمــوذج مــن کیفیــة حتلیــل هــذه
جتــدر اإلشــارة إلــی أنّنــا نــأيت هبــذه املفــردات لعــرض
املفــردات يف املعجــم .عنــد تدویــن املعجــم البــدّ مــن معرفــة املفــردات األساســ ّية ،وعنــد
اختیــار املفــردات علینــا التــزام األمــور التالیــة:
مبدأ األمه ّیة واألولو ّیة.االهتامم بالکیف ّیة ال بالکم ّیة.اختیار املفردات املستعملة والشائعة.اختیار الصفات واألفعال املناسبة للمفردات (سكر.)8 :2016 ،ويف اخلطــوة التال ّیــة نقــوم باختیــار املفــردات املشــرکة بــن املفــردات املختــارة يف احلقــول
ثــم نعرضهــا علــی األخصائیــن لالختیــار النهائــي.
املفرداتیــة ّ
کیفیة استخدام الصور يف تألیف املعجم
إن الصــورة ال تســتطيع أن توضــح مجيــع املعــاين حيــث ّ
بطبيعــة احلــال ّ
أن هنــاك معــاين ذهنيــة
وال يمكــن االســتغناء بالصــورة عــن الــرح إذ ّ
إن بعــض املعــاين ليــس هلــا وجــود خارجــي
كاألخــاق واحلــزن والفــرح والشــجاعة واألمــل والقنــوط وغريهــا مــن املعــاين املجــردة.
وتصميــم املعجــم املصــور لتعليــم العرب ّيــة يف إيــران والــذي تدعــو إليــه هــذه الدراســة بـ ّ
ـكل

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الرابعة ،العدد الثامن ،ربيع وصيف 1442/1399

131

إرصار وتأكيــد نظــر ًا إىل أمه ّيتــه جيــب أن يأخــذ بعــن االعتبــار النقــاط التاليــة:
جيــب الرتكيــز والتأكيــد عــى املفــردات املشــركة بــن اللغتــن العرب ّيــة والفارس ـ ّية؛ ذلــك
ّ
أن أكثــر مواقــع اخلطــأ حتــدث يف

هــذه املفــردات املشــركة وجيــب
مصممــي املعجــم أن يرشحــوا
عــى
ّ
الفــروق الدقيقــة بــن الكلــات
املشــركة بــن اللغتــن ويزيلــوا
يتعــرض لــه
اللبــس الــذي قــد
ّ
املتع ّلمــون للعرب ّيــة .فعــى ســبيل
املثــال كلمــة «الكليــة» املســتخدمة
يف العرب ّيــة والفارســ ّية ينبغــي توضيحهــا مســتعين ًا بالصــور والرســوم التوضيحيــة .ففــي
الفارســ ّية نجــد ّ
أول معنــى أو صــورة تتبــادل يف ذهــن املتع ّلــم هــي الصــورة التال ّيــة:
وعــى ذلــك فـ ّ
ـإن أول معنــى يتبــادر لذهــن املتع ّلــم اإليــراين مــن معنــى الكليــة هــو العضــو
يف بــدن اإلنســان يقــال يف الفارســية« :کلیــه هــای دوســتم بیــار هســتند» أي إن كىل صديقــي
مريضــة ،فاملقصــود مــن الكليــة هنــا مهــا كليتــا اإلنســان املوجودتــان يف جســمه ،كــا قــد تعنــي
يتضمــن جممــوع األفــراد أو األشــياء يف املجموعــة الواحــدة
يف الفارسـ ّية معنــى الــكل وهــو مــا
ّ
مثــل أن نقــول« :کلیــه کارمنــدان ایــن رشکــت بــا جدیــت کار میکننــد» ،فهنــا تعنــي حتديــد
معنــى الــكل كــا نقــول يف العرب ّيــة
«کل أفــراد هــذه الرشكــة جــا ّدون
يف عملهــم» .فیــا نجــد أول معنــى
يتبــادر إىل ذهــن الطالــب العــريب
هــي الصــورة املشــاهدة يف التــايل.
فالكل ّيــة هنــا وبتشــديد اليــاء
هــي مبنــى أو قســم مــن أقســام
اجلامعــة .وقــد عثرنــا عــى هــذا
بأنــا «مدرســة عاليــة تع ّلــم خمتلــف العلــوم».
عرفهــا ّ
املعنــى يف املنجــد مــادة کيل فقــط حيــث ّ
أ ّمــا إذا جــاءت هــذه املفــردة دون تشــديد حــرف اليــاء فتعنــي يف العرب ّيــة مــا تعنــي يف الفارسـ ّية
وهــو عضــو يف البــدن عبــارة عــن «غدتــن يمنــى ويــرى الزقتــن بعظــم الصلــب عنــد
اخلارصتــن» وقــد ذكــر هــذا املعنــى باملعاجــم القديمــة واحلديثــة عــى حـ ٍـد ســواء (اجلوهــري ،
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 2475 :1956وابــن منظــور ،د.ت  ،ج  )230 :15انطالقـ ًا مــن ذلــك فـ ّ
ـإن توظيــف املفــردة
قــد تغـ ّـر يف الفارس ـ ّية ،كــا تغـ ّـر شــكلها ودورهــا الــريف .وإذن يفهــم مــن ذلــك ّ
أن ميــزان
وقــوع الطالــب اإليــراين يف اخلطــأ يتم ّثــل يف معنــى واحــد مــن معــاين الكليــة ،وهــو يف حــال
مــا اســتخدمت مفــردة الكل ّيــة مشــددة وبمعنــى نــوع مــن املدرســة أو معهــد تدريــس يعادلــه
يف اإلنجليزيــة مفــردة « »The Collegeوهــذا املعنــى األخــر مــن مفــردة الكل ّيــة ال عهــد
للطالــب اإليــراين بــه وهــو يفهــم منــه إ ّمــا معنــى عضــو يف بــدن اإلنســان أو معنــى الـ ّ
ـكل الــذي
يقابلــه اجلــزء .وهــذا مــا نؤ ّكــد عــى رضورة مراعاتــه يف املعجــم املصـ ّـور؛ حيــث مــن الواجــب
ـم توضيــح هــذه الفــروق واملشــركات وكذلــك أوجــه اخلــاف يف املفردتــن املشــركتني
أن يتـ ّ
يف العرب ّيــة والفارسـ ّية .فكــا رأينــا كلمــة واحــدة تســتخدم يف كلتــا اللغتــن ّإل ّ
أن بينهــا معــاين
خمتلفــة وإن اشــركت فتحتــاج إىل رعايــة الكتابــة بشــكل صحيــح كاالتيــان هبــا مشــددة إذا
قصــد منهــا معنــى معــن وجتريدهــا مــن التشــديد إذا كان املقصــود شــيئ ًا آخــر.
وبطبيعــة احلــال تك ّثــر هــذه
النــاذج مــن املفــردات
املشــركة كثــرة مفرطــة
بحيــث حيتــاج احلديــث
مطولــة
عنهــا إىل صفحــات ّ
وهــو مــا يســعه هــذا
البحــث وفيــا ييل سنســوق
ثالثــة نــاذج بــارزة يف هــذا
الســياق.
أ ّمــا بالنســبة ملفــردة االتّفــاق :وقــد مـ ّـر ذكــر هــذه املفــردة وعرفنــا الفــروق بينهام كام تبـ ّـن ّ
أن
أول معنــى يتبــادر إىل ذهــن اإليــراين مــن هــذه
ـم يف مــكان مــا،
املفــردة هــو حــادث معـ ّـن يتـ ّ
مثــل حــادث ســر كالصــورة التاليــة يف مجلــة:
«امــروز در جــاده تصــادف اتفــاق افتــاد» أي
وقــع حــادث ســر اليــوم يف الطریــق.
لکــ ّن املفــردة نفســها يف العرب ّيــة تعنــي
شــيئ ًا آخــر ّ
وأول مــا يتبــادر إىل ذهــن اإلنســان
العــريب هــو معنــى التوافــق بــن شــخصني أو
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أكثــر عــى أمــر مــا .وقــد ذكرنــا عــدة أمثلــة فيــا ســبق مــن رشح للكلمــة .كاالتفــاق النــووي يف
مجلــة «أبرمــت إيــران االتفــاق النــووي مــع القــوى الكــرى» والصــورة التاليــة هــي أول يشء
يتبــادر إىل الذهــن يف اللغــة العرب ّيــة مــن كلمــة اتّفــاق إذا مــا وردت يف مجلــة كالتــايل« :أبــرم
الطرفــان اتفــاق ســام ورشاكــة».
املرتســختني يف ذهــن
فکــا يتّضــح مــن خــال الصورتــن هنــاك فــرق كبــر بــن الصورتــن
ّ
الطالــب اإليــراين والطالــب العــريب وهــذا مــا جيعــل القيــام بكتابــة وتصميــم معجــم مصـ ّـور
رضورة وواجبـ ًا ينبغــي القيــام بــه وســدّ هــذا اخللــل يف هــذا اجلانــب التعليمــي اهلــام.
أ ّمــا كلمــة «اســتخدام» فهــي واردة يف اللغــة العرب ّيــة والفارســ ّية لكــ ّن بمعنــى خمتلــف
وإن ّاتــدت أصوهلــا يف كلتــا اللغتــنّ .
فــإن املعنــى يف اللغــة الفارســ ّية ينحــر يف معنــى
«التوظيــف» ،بعبــارة أخــرى إذا مــا وردت يف مجلــة ّ
فــإن
اإليــراين يفهــم مــن املفــردة معنــى التوظيــف العــريب وهــو
ـم قبــول شــخص مــا للعمــل يف مهنــة مع ّينــة .فجملــة
أن يتـ ّ
ـم توظيفــه يف
«در رشكــت اســتخدام شــد» نرتمجــه إلــی« :تـ ّ
الرشكــة» .أمــا العرب ّيــة فهــي حتمــل املعنــى العــام للمفــردة
وهــو االســتفادة مــن الــيء للقيــام بعمــل مــا ،فــإذا قلنــا مثـ ً
ا «النّجــار يســتخدم املطرقــة» فــا
يتبــادر إىل ذهــن املخاطــب يف العرب ّيــة هــي الصــورة.
ـم اســتخدام
ويف الفارس ـ ّية يتـ ّ
كلمــة «بــه كار بــردن» أو
«اســتفاده كــردن» بــدالً عــن
كلمــة اســتخدام الــذي ينحــر
معناهــا بمعنــى التوظيــف العــريب
كــا مــر.
ومثــال أخــر يف هــذا الســياق
كلمــة «كثيــف» ،ففــي الفارس ـ ّية تعنــي الــيء
ويتــم
امللــوث وغــر النظيــف
أو املــكان
ّ
ّ
ـم نطــق «الثــاء» «ســينا»
اســتخدامها بعــد أن يتـ ّ
وبالتــايل فــإذا مــا وجــد اإليــراين نصــ ًا عربيــ ًا
جــاءت فيــه كلمــة «كثيــف» فإنّــه ســيفهم
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منهــا معنــى امللـ ّـوث أو الــدرن أي غــر النظيــف وليــس املعنــى العــريب املعــروف وهــو الــيء
الكثيــف مــن الكثافــة أي املرتاكــم والكثــر .فــإذا مــا قلنــا مثـ ً
ا مجلــة «إن شــعر الطفــل كثيــف»
فتتبــادر إىل ذهــن العــريب الصــورة التاليــة.
فيــا يفهمهــا اإليــراين عندمــا يقــرأ اجلملــة ّ
أن شــعر الطفــل کثیــف (غــر نظيــف) وتتبــادر
إىل الذهــن ،الصــورة التاليــة بــدل الصــورة الســابقة.
أن الفــرق بــن املعنيــن كبــر للغايــة رغــم ّ
وهكــذا نجــد ّ
أن املفردتــن تكتبــان بشــكل
ـم تبيينهــا للطالــب اإليــراين لكــي
واحــد .ومثــل هــذه الفــروق الدقيقــة واهلامــة ينبغــي أن يتـ ّ
ـم جتنّــب الوقــوع يف أخطــاء مــن هــذا القبيــل وحســب رأي هــذه الدراســة ّ
أن خــر وســيلة
يتـ ّ
ـم
لتحقيــق هــذا اهلــدف هــو إعــداد معجــم هلــذه الغايــة وأن يكــون املعجــم مصــور ًا وأن يتـ ّ
الرتكيــز فيــه عــى املفــردات املشــركة بــن العرب ّيــة والفارسـ ّية والتــي حتمــل معــاين خمتلفــة ّ
وإن
اشــركت يف اللفــظ والنطــق أحيان ـ ًا.
االستننتاج واملناقشة
ّ
إن تبیــن أوجــه التشــابه واالفــراق بــن مســتویات اللغــة األم واللغــة املدروســة یســاعد
متع ّلــم اللغــة يف إتقاهنــا بشــکل أعمــق وأرسع؛ ّ
ـم عــن طریــق
ألن هــذا النــوع مــن التع ّلــم يتـ ُّ
إجیــاد التحلیــل يف ذهــن املتع ّلــم؛ وترســیخ أکثــر عمقــ ًا للمعلومــات يف ذهنــه وهــو أفضــل
متهــد الطریــق إلــی حــدوث
مــن طریقــة تعلیــم اللغــة بشــکل تلقينــي .ومــن طــرق التــي ّ
التع ّلــم العمیــق هــي طریقــة التحلیــل التقابــي .تظهــر نتائــج الدراســة ّ
أن التحلیــل التقابــي
للمفــردات املشــرکة یبـ ّـن لنــا الفــروق الدقیقــة هلــذه املفــردات يف اللغتــن العرب ّیــة والفارسـ ّیة
علــی هــذا األســاس يف اإلجابــة عــن الســؤال األول مــن أســئلة البحــث یبــدو ّ
أن التحلیــل
التقابــي للمفــردات املشــرکة یســاعدنا يف تبیــن وجــوه اخلــاف والتشــابه بــن هــذه املفــردات
يف املعنــی ،والشــکل واالســتعامل؛ كــا يمكــن مســاعدة الطـ ّـاب مــن خــال اإلتيــان بنــاذج
يف قالــب اجلمــل وأن يــرح هلــم الفــروق يف اســتخدام املفــردات املشــركة يف كلتــا اللغتــن
ومنــع وقوعهــم مــن التداخــل املفــردايت باســتعانة التحلیــل التقابــي .وتتّفــق هــذه النتیجــة مــع
نتائــج دراســة حممــد بــن طاهــر التــي أظهــرت ّ
أن التحلیــل التقابــي بــن اللغتــن إذا أعتمــد
مههــا الکشــف عــن أخطــاء املتع ّلــم يف
علــی معطیاهتــا اعتــاد ًا ظاهــر ًا ،فلــه مربراتــه ،التــي أ ّ
اســتخدام اللغــة الثان ّیــة وبالتــايل عــدم إتاحــة الفرصــة أمــام التدخــل املتوقــع مــن اللغــة األولــی
(حممــد بــن طاهــر.)75 :2014 ،
ففــي اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث یبــدو ّ
أن القیــام بتحلیــل املفــردات
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املشــرکة بــن اللغتــن ک ّلهــا ال یمکننــا ّ
ألن عددهــا کثــر للغایــة ومــن جهــة أخــری هــذا األمــر
لیــس رضور ّیـ ًا ،انطالقـ ًا مــن ذلــك علینــا أن نقــوم بتحلیــل احلاجــات مــن األشــخاص املعنیــة
بعمل ّیــة تعلیــم اللغــة العرب ّیــة وتع ّلمهــا حتــی نحصــل علــی املفــردات املشــرکة الرضور ّیــة يف
أن املفــردات يف ّ
تع ّلــم اللغــة العرب ّیــة التــي تل ّبــي حاجــات املتع ّلمــن؛ ونظــر ًا إىل ّ
كل لغــة كثــرة
ـم حتديــد جمــاالت
وال يمكــن حتليلهــا والوقــوف عليهــا ك ّلهــا هلــذا ّ
يرجــح يف هــذا اإلطــار أن يتـ ّ
مــر ذکــره مــن مزايــا هــذه الطريقــة هــو
املفــردات ومعرفــة األساســيات منهــا فقــط وکــا ّ
تســهيل عمل ّيــة معرفــة معــاين الكلــات وحفظهــا يف الذاكــرة؛ وممّــا يتح ّتــم علينــا إدراكــه هــو
مســئلة األولو ّیــة والکیف ّیــة والشــیوع هلــذه املفــردات عنــد اختیارهــا؛ إذن فـ ّ
ـإن تقديــم املفردات
الرضور ّيــة أو األساسـ ّية يف هــذا املعجــم یو ّفــر للطـ ّـاب الوقــت واجلهــد الالزمــن لتع ّلــم هــذه
املفــردات ووجــوه تشــاهبا وفروقهــا بــن اللغتــن.
ويف معــرض الــرد علــی الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث فیبــدو ّ
أن اســتخدام الصــورة
يســاعد املتع ّلــم يف فهــم معنــى الكلمــة وتوفــر الوقــت بشــكل أفضــل بحيــث يمكــن مــن
خــال الصــور معرفــة الفــروق التوظيفيــة للمفــردات املشــرکة يف اللغتــن العرب ّية والفارسـ ّية.
وتتّفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج مقالــة نامــداري وآخريــن التــي أظهــرت أن طريقــة التدریــس
ریة إلــی جانــب الطــرق التقلید ّیــة تــؤ ّدی إلــی رفــع
القائمــة علــی االســتعانة بالصــور التفس ـ ّ
مســتوی الطـ ّـاب يف تع ّلــم املفــردات إلــی حـ ٍـد کبـ ٍ
ـر (نامــداری وآخــرون .)129 :1397 ،کــا
تتّفــق النتیجــة مــع نتائــج دراســة الفاعــوري وأبوعــوض ( )2012التــي أظهــرت ّ
أن الطلبــة
الذیــن درســوا النــص مرفقــ ًا بالصــور کانــت لدهیــم القــدرة علــی فهمــه بطریقــة أفضــل
وأرسع مــن الطلبــة الذیــن درســوا النــص جمــرد ًا مــن الصــور .علــی هــذا یمکــن إعــداد معجــم
یتضمــن الصــور التوضیحیــة وکذلــك يســتعني باملنهــج التقابــي بــن اللغتــن العرب ّیــة
مصـ ّـور
ّ
والفارس ـ ّیة بعــد حتلیــل حاجــات الطــاب.

التوصیات
لترسیــع عمل ّیــة تعلیــم اللغــة العرب ّیــة وتع ّلمهــا ومنــع وقــوع املتع ّلمــن يف فــخ التداخــل
اللغــوي نقــرح بــأن:
تتألــف الکتــب التعلم ّیــة العرب ّیــة للناطقــن بالفارســ ّیة علــی أســاس نتائــج الدراســات
التقابليــة بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارس ـ ّیة وعلــی أســاس حتلیــل احلاجــات.
کــا تقــرح الدراســة أن يقــوم أســاتذة اللغــة العرب ّیــة بــرح أوجــه التشــابه واالفــراق
بــن اللغتــن العرب ّیــة والفارس ـ ّیة أثنــاء عمل ّیــة تعلیــم اللغــة وهــذا األمــر یســاعد الطــاب يف
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اســتخدام اللغــة علــی نحــو أکثــر دقــة و وعي ـ ًا يف املواقــف االتصاليــة املختلفــة.
اهلوامش
ـم اقتبــاس اجلــدول الــوارد مــن أطروحــة الســيدة افســانه غريبــي مــن جامعــة العالمــة
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 -2األستاذ صادقي جمد بجامعة اإلمام الصادق (علیه السالم).
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رمضــاين ،ربابــه (« .)1396واژگان حتــول یافتــه عربــی در فارســی و چالشــهای فــراروی مرتمجــان».
پژوهــش هــای ترمجــه در زبــان و ادبیــات عربــی .ســال  .7شــاره  .16ص.169-150

سیاح ،أمحد( .بیتا) .فرهنگ جامع نوین عربی فارسی .هتران :کتابفروشی اسالم.

صــدري أفشــار ،غالحمســن و نســرن حکمــي و نرسیــن حکمــي ( .)1382فرهنــگ گزیــده فارســی.
هتــران :فرهنــگ معارص.

ضياءحسيني ،حممد .)1392( .مبانی زبانشناسی مقابلهای .چاپ اول .هتران :رهنام.
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الفاعــوري ،عــوين وإينــاس أبــو عــوض« .)2012( .أثــر اســتخدام الصــورة يف تعليــم اللغــة العربيــة
للناطقــن بغريهــا يف اجلامعــة األردنيــة» .دراســات العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة .املج ّلــد  .39العــدد
 .2ص.284-275

فتحــي واجــارکاه ،کــورش« .)1381( .نقــد و بررســی جایــگاه مطالعــات نیازســنجی در فراینــد
برنامهریــزی درســی» .علــوم انســانی دانشــگاه الزهــرا(س) ،ســال  .12شــاره  .42ص.104-73
فرشیدورد ،خرسو .)1347( .عربی در فارسی .هتران :انتشارات دانشگاه هتران.

القاســمي ،عــي وحممــد عــي .)1991( .التقنيــات الرتبويــة احلديثــة يف تدريــس اللغــة العربيــة لغــر
الناطقــن هبــا .منشــورات املنظمــة اإلســامية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة.
قریب ،حممد .)1367( .واژه نامه نوین .هتران :بنیاد.

عبدالراجحــي ،عبــده .)1424( .علــم اللغــة التطبيقــي وتعليــم اللغــة العرب ّيــة .الطبعــة الثان ّيــة.
بــروت :دارالنهضــة العرب ّيــة.

عمید ،حسن .)1357( .فرهنگ عمید .هتران :امریکبری.

ـات ،ولیــد أمحــد (« ،)2009بحــث مفــردات العرب ّیــة دراســة لســان ّیة تطبیق ّیــة يف تعلیمهــا للناطقنی
العنـ ّ
بغریهــا» ،املؤمتــر العاملــي لتعلیــم اللغــة العرب ّیــة لغــر الناطقــن هبــا ،اململکــة العرب ّیــة الســعودیة ،جامعــة
اللملــك الســعود ،معهد اللغــة العرب ّیــة.ص.558-483
غریبــي ،افســانه .)1392( .واکاوی نیازهــای زبانــی فارســیآموزان :معرفــی انــگاره عملیاتــی و
ســطحبندی نیازهــا .رســاله دکــرای زبانشناســی مهگانــی .هتــران :دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.

کهريــزي ،ســپيده .)1392( .کتــاب طاليــی بررســی مقابل ـهای ســاخت مجلــه فارســی و انگليســی.
چــاپ اول .هتــران :انتشــارات طاليــی پوينــدگان دانشــگاه.
متقــي زاده ،عيســى« .)1389( .احلاجــات اللغويــة العمل ّيــة ملتع ّلمــي العرب ّيــة مــن الناطقــن بغريهــا».
اجلمع ّيــة اإليرانيــة للغــة العرب ّيــة وآداهبــا .املجلــد .6العــدد .17ص.62-43

حممــدي رکعتــي ،دانــش وزمــاؤه« .)1394( .نیازســنجی برنامــه درســی مهارتهــای زبانــی
در مقطــع کارشناســی رشــته زبــان و ادبیــات عربــی» .جســتارهای زبانــی .دوره (6پیاپــی.)25
ص.274-251

املــريس ،حممــد حســن .)2008( .قــراءة الصــورة مدخــل إىل التفكــر التأمــي والتعبــر اإلبداعــي.
القاهــرة :املكتبــة العامليــة للنــر والتوزيــع.

معلوف ،لویس .)۱۹۶۷( .املنجد األبجدي .الطبعة الثالثة .بریوت :دار املرشق.

معنی ،حممد .)1389( .فرهنگ فارسی معنی .چاپ دوم .هتران :انتشارات هبزاد.

نامــداري ،إبراهیــم ویوســف نظــري وحســن عــايل مهــر« .)1397( .فاعل ّیــة اســتخدام اســراتیجیة
الصــور التفســریة يف تنمیــة املفــردات ومهــارات الــرف والنحــو للغــة العرب ّیــة لــدی طلبــة املــدارس

مصور للمفردات املشرتکة ملتع ّلمي العرب ّیة من الناطقنی بالفارس ّیة
معایری تألیف معجم
ّ
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.146-129 ص.4 العــدد، دراســات يف تعلیــم اللغــة وتع ّلمهــا.»الثانویــة يف کرمانشــاه

. روش ارزیابــی و ســنجش کیفــی متــون ترمجــه شــده از عربــی به فارســی.)1390( . حافــظ،نصــري
. ســمت: هتران.چــاپ اول

 ترمجــه حســن هاشــمی،» «مبانــی نظــری و علمــی تدویــن فرهنــگ.)1371( .ک.ر. ر،هارمتــان
.260-245 ص.13  شــاره، جملــه فرهنــگ،مینابــاد
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مصور واژگان مشترک برای
معیارهای نگارش فرهنگ لغت
ّ
عربی آموزان فارسی زبان
عیسی متقی زاده* ،1هادی نظری منظم ،2طاهره خان آبادی ،3عدنان زمانی
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 -1دانشیار بخش زبان وادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ابران.

 -2استادیار بخش زبان وادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ابران.
 -3کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ابران.
 -4دانشجوی دکترای زبان وادبیات عربی ،دانشگاه تربیت مدرس ،ابران.

چكیده

فرهنــگ لغتهایــی کــه در دســترس عربــی آمــوزان فارســیزبان قــرار دارد ،بــر اســاس نیازســنجی
و بررســی مقابلــهای بیــن دو زبــان مــادری و زبانــی کــه آمــوزش داده میشــود ،تدویننشــده اســت.
همیــن امــر موجــب پیچیدگــی و ایجــاد مشــکالتی در یادگیــری زبــان عربــی بــرای دانشــجویان ایرانــی
شــده اســت .روش ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی (تحلیــل تقابلــی) اســت .پژوهــش حاضــر بــه
بررســی معیارهــای تألیــف فرهنــگ لغــت مصــور عربــی پرداختــه اســت کــه تدویــن آن بــر اســاس
بررســی مقابلــهای بیــن کلمــات مشــترک دو زبــان عربــی و فارســی و نیــز نیازســنجی واژگان مشــترکی
کــه یادگیــری آنهــا بــرای فارســیزبانان عربــی آمــوز ضــروری اســت .همچنیــن در ایــن پژوهــش
نمونــهای از فعالیتهــای انجامگرفتــه باهــدف بهبــود آمــوزش زبــان عربــی بــه فارســیزبانان بــرای
تألیــف ایــن فرهنــگ لغــت ،ارائــه میشــود .نتایــج پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه ارائــۀ فهرســت
واژگان در حوزههــای زبانــی معیــن در قالــب فرهنــگ لغــت مصــور تأثیــری چشــمگیر در بهبــود
یادگیــری زبــان نــزد زبانآمــوزان دارد .همچنیــن اســتفاده از بررســی مقابلــهای بیــن واژگان دو زبــان
عربــی و فارســی و شناســاندن وجــوه تشــابه و تفــاوت آنهــا بــا اســتفاده از تصویــر و جملهســازی بــه
دو زبــان ،نقشــی مؤثــر در تســریع یادگیــری مهارتهــای زبــان عربــی و رفــع تداخــل زبانــی عربــی
آمــوزان دارد.
واژگان كلیــدی :فرهنــگ لغــت مصــور ،واژگان مشــترک ،فارســیزبانان ،بررســی مقابلــهای،
نیازســنجی.
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Abstract
The dictionaries used by learners of Arabic who speak Persian are
generally not written on the basis of needs analysis and a comprehensive
comparison between the learners L1 and the target language. These
dictionaries also lack interesting images. Such issues lead to ambiguity
and create problems and obstacles in learning Arabic for Iranian
students. This study discusses the main criteria for compiling an Arabic
learner dictionary for those learners who speak Persian as their L1. The
study is based on a comparative analysis of the common vocabulary in
Arabic and Persian in the field of linguistic needs in order to provide a
lexical material with common and popular vocabulary that summarizes
the time and effort required to learn Arabic words and meanings. The
study then reviews the progress achieved in the design of the glossary
of the words common to Iranian learners of Arabic, with the aim of
making an active contribution to the teaching of the Arabic language
to speakers of Persian. The conclusion of the study is that providing a
list of words divided into different areas as images of an educational
dictionary will have a significant impact on students’ learning of writing
skills. The comparative analysis between Arabic and Persian languages
and knowledge of similarities and differences through sentences and
scripts from both languages will contribute to speeding up learning
Arabic and its skills by Iranian students.
Keywords: Illustrated Dictionary, common vocabulary, Persian
speakers, comparative analysis, needs analysis.
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