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امللّخص
ــان  ــا كل اإلتق ــم أن يتقنه ــّد للمتعل ــة والب ــة يف كل لغ ــم األدوات التعبريي ــن أه ــتخدامها م ــة واس ــّد الصف تع
ــون  ــالب الناطق ــه الط ــد جیاب ــة. ق ــة املختلف ــا التعبريي ــكاهلا وقوالبه ــی أش ــرف عل ــوي. ويتع ــياق اللغ يف الس
ــة اإلنشــاء العــريب  ــرب كتاب ــة وتعت ــري الســليم األداء الصحيــح يف العربي بالفارســية إشــكاليات حتــول دون التعب
ــم  ــدرس واملتعل ــروري للم ــن ال ــية، وم ــن بالفارس ــالب الناطق ــدی الط ــريًا ل ــائعة كث ــات الش ــن الصعوب م
ــا بمعــزل عــن هــذه اإلشــكاليات حتــی نلحــظ كتابــات بالعربيــة كــام جیــب أن تكــون وتتحلــی هــذه  أن يكون
ــا  ــة إنشــاءات تزخــر باألخطــاء مآهلــا عوامــل شــتی، حيــث قمن اإلشــكاليات بمصــادر عــدة تفــي إلــی كتاب
ــك  ــا وذل ــة وقوالبه ــليم للصف ــري الس ــام التعب ــق أم ــق الطري ــي تعي ــل الت ــباب والعل ــذه األس ــح ه ــد مالم برص
بطريقــة وصفيــة حتليليــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــی أن ثمــة إشــكاليات خاصــة هلــوالء الطلبــة ال بــد مــن 
ــالب  ــات الط ــكاليات انطباع ــذه اإلش ــم ه ــن أه ــاملة، وم ــة ش ــم خط ــا بتنظي ــعي يف رفعه ــا والس ــامم هب االهت
وتصوراهتــم عــن اللغــة األم يف صياغــة بعــض األســاليب والقوالــب للصفــة، كــام أن هنــاك اختصاصــات لــكل 
ــاًل،  ــتيعاهبا كام ــا واس ــدم معرفته ــال ع ــدة يف ح ــاكل ع ــالب مش ــه الط ــة يواج ــية والعربي ــن الفارس ــن اللغت م
وهنــاك إشــكاليات ترجــع إلــی تنــوع الــدالالت يف املفهــوم الوصفــي واســتخدام أشــكاهلا املختلفــة يف قالــب 
ــة  ــن إضاف ــع م ــات تصن ــية لصف ــب الفارس ــدالالت للرتاكي ــوع ال ــية كتن ــة الفارس ــاب اللغ ــد أصح ــد عن واح
لواحــق فارســية وهــي حتمــل دالالت عديــدة البــد أن ينتبــه إليهــا الطــالب كــي يأتــوا بمــرادف دقيــق وصحيــح 
هلــا، وقــد تطرقنــا إلــی تفاصيــل األمــر هــذا يف صميــم البحــث وأزحنــا الســتار عــن بعــض مالحمــه ضمــن أمثلــة 
تطبيقيــة وظيفيــة منهــا مــا ينشــأ عــن أخطــاء عاديــة، ومنهــا مــا يرجــع إلــی تغافــل بعــض الترصفــات الشــائعة 
ــة للصفــات والصفــات  ــة الدالل ــار مــن أحادي ــدی لطــالب يمكــن التخلــص منهــا إن ُأخــذت بعــن االعتب ل

ــارات أو مجــل . الســلبية وطــرق صياغتهــا إلــی صفــات مفــردة تكــون يف اللغــة اهلــدف مــن صياغــة عب
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ــا  ــع نطاقه ــة ويتس ــيع يف كل لغ ــي تش ــكال الت ــن األش ــوي م ــت النح ــة أو النع ــون الصف تك
ــد ال  ــث ق ــم، حي ــان يف تعابريه ــن األحي ــريا م ــة كث ــاب اللغ ــتخدمها أصح ــاق ويس ــام اتس أي
ــكال  ــن األش ــة م ــات فالصف ــدة صف ــة أو ع ــی صف ــوی عل ــة إال وحیت ــن العربي ــطرا م ــد س نج
التعبرييــة الشــائعة اهلامــة وال يمكــن االســتغناء عنــه للمعلــم أو املتعلــم هلــا. ويواجــه الطــالب 
الناطقــون بالفارســية يف تعابريهــم يف حصــص التعبــري إشــكاليات وعقبــات حتــول دون 
التعبــري الســليم واألداء القويــم فتــأيت تعابريهــم خاطئــة وعشــوائية ومتصفــة بالركاكــة يف 
ــوم  ــي يق ــاقات الت ــوف واملس ــالل الصف ــكاليات خ ــذه اإلش ــة ه ــت مالحظ ــد مت ــري، وق التعب
ــت  ــل عــن هــذه اإلشــكاليات، إذ هــي كان ــري وال يمكــن التغاف ــاألداء والتعب ــب ب فيهــا الطال
والزالــت تبقــی لدهیــم وتصيــب كالمهــم بالركاكــة والضعــف، وهــذه اإلشــكاليات املختصــة 
ــم ســد الثغــرات اخلاصــة هبــا يف جمــال تعليمهــا وكشــف  ــی يت ــامم حت ــرة باالهت ــة جدي بالصف
أســباهبا. إن رضورة االهتــامم تتجلــی لنــا عندمــا نشــاهد أعــامل الطــالب الكتابيــة مــن إنشــاء 
وحمارضاهتــم تزخــر باألخطــاء يف نطــاق الصفــة رغــم اجتيــاز الطــالب وحــدات النحــو 
والــرصف وإتقــان املهــارات األوليــة، أمــا فيــام يتخــص بالصفــة أو النعــت والصفــة، فهــي مــن 
القوالــب اللغويــة التــي يكثــر اســتخدامها يف كل لغــة، ولــو مل يتقــن الطالــب أو متعلــم اللغــة 
ماهيتهــا وكيفيــة صياغتهــا الصحيحــة ســتربز الركاكــة يف التعبــري وعــدم وانطباقهــا مــع اللغــة 
الفصحــی والشــائعة لــدی أصحــاب اللغــة العربيــة، فيصيبــه اإلخفــاق وتبقــی هــذه العثــرات 
يف صياغــة الصفــات مشــكلة كبــرية دون حــل تاركــة أثرهــا علــی الكتابــة واملــي قدمــا نحــو 
التعبــري الصحيــح. وقــد قامــت هــذه الدراســة بطريقــة مجــع املعلومــات املكتبيــة وفــق املنهــج 
ــة وتطبيقهــا حســب  الوصفــي التحليــي بتعريــف هــذه اإلشــكاليات وتقســيمها وفــق النوعي
أمثلــة تطبيقيــة توضــح املشــكلة وتزيــح الســتار عــن واقعهــا كــام تظهــر احللــول اخلاصــة لــكل 
واحــدة منهــا عــرب اإليضــاح و تقديــم حلــول وتوصيــات ختــص اإلشــكاليات هــذه، وهنــاك 
العديــد مــن اإلشــكاليات يف تعليميــة الصفــة لــدی الطــالب الناطقــن بالفارســية تســعی هــذه 
الدراســة الكشــف عنهــا و تقديــم حلــول مناســبة هلــا لتســعى لإلجابــة عــن الســؤالن التاليــن:
ــى  ــا ع ــية وتطبيقه ــون بالفارس ــالب الناطق ــة للط ــم الصف ــكاليات تعل ــم إش ــي أه ــا ه 1-م

العربيــة؟
2-مــا هــي األســباب التــي تــؤدي إلــی نشــوء هــذه اإلشــكاليات وماهــي احللــول املقرتحــة 

ــالب؟ للط
ــالب  ــدی الط ــودة ل ــكاليات املوج ــف اإلش ــی تعري ــنبادر إل ــوع وس ــة املوض ــنقوم بمناقش س



13جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399
الناطقــن بالفارســية يف فرعــي اللغــة العربيــة وآداهبــا وقســم الرتمجــة وســيتم تقســيمها حســب 
املنشــأ واألســباب، كــام ســنقدم مــن ضمنهــا احللــول والتوصيــات الالزمــة لرفــع اإلشــكاليات 
وطريقــة جتاوزهــا يف التعليميــة ضمــن أمثلــة تطبيقيــة وإيضاحــات خاصــة لــكل واحــدة منهــا.

الدراسات السابقة
ــرايب  ــدور اإلع ــز ال ــي متي ــع الت ــن املواق ــتري ع ــالتها املاجس ــبيعي )1429( يف رس ــت الس حتدث
ــا الفــروق اخلاصــة يف كل موضــه  لكلمــة مشــتقة تصلــح أن تكــون صفــة وخــربًا وحــاالً وم

ــة. ــامذج تطبيقي ــة ون بذكــر أمثل
ــرًا  ــة نظ ــكاهلا التعبريي ــة وأش ــة الصف ــا بمقارن ــث قام ــاري )1388( حي ــجادي وأن ــة س دراس
لتنــوع األشــكال اخلاصــة للنعــت يف العربيــة بــن املفــرد واجلملــة وشــبه اجلملــة وأشــارا إلــی 
نوعيــة اســتخدامها دون الرتكيــز علــی إشــكاليات الطــالب الناطقــون بالفارســية، وتوصــال 
إلــی أن القوالــب املختلفــة لصياغــة الصفــات خالفــا للفارســية أمــر البــد مــن الرتكيــز عليــه 

واالهتــامم بــه.
دراســة خضــی )1383( بعنوان:»أهــم األغــراض التــي تســتخدم الصفــة مــن منظــور علــم 
البالغــة« وكشــف مالمــح مجاليــات اســتخدام الصفــات واســتبدال أشــكاهلا بــن قــول وآخــر، 
ــم يف  ــب التعلي ــی جان ــة إل ــة البالغي ــرب الوظيفي ــدرس ع ــد أن ي ــت الب ــا أن النع ــل فيه وتوص

النحــو والقواعــد اخلاصــة هلــا.
ــذه  ــا ه ــی هب ــي حتظ ــدالالت الت ــام ال ــيني )1395( يف مقالته ــيخ حس ــجادي وش ــة س دراس
األبنيــة يف القــرآن مــن املنظــور الــداليل. وتوصــال إلــی أن هاتــن الصيغتــن لصياغــة الصفــات 

قــد تســتبدالن مــكان اآلخــر واحلــد الفاصــل بينهــام قرائــن اجلمــل واألحــوال.
ــاق  ــی مش ــزة عل ــج مرك ــی نتائ ــت إل ــتري توصل ــالتها املاجس ــال )2015( يف رس ــة جف دراس
الطــالب األندونيســين يف أداء القواعــد العربيــة وتطبيقهــا وقدمــت حلــوال لبعضهــا بعــض 
األحيان.واســتنتجت أن القضايــا اللغويــة و القوالــب النحويــة لــدی الطــالب األندونيســين 
تســبب أحيانــا أخطــاء رائجــة لــدی هــوالء الطــالب ولفــت انتبــاه املعلمــن واألســاتذة إلــی 

تعريــف اللغــة اهلــدف واختالفهــا مــع اللغــة األم .
وختتلــف دراســتنا عــن الدراســات الســابقة بأهنــا قامــت برصــد اإلشــكاليات اخلاصــة لــدی 
الطــالب الناطقــن بالفارســية يف إيــران وتقديــم حلــوال هلــا والطريقــة التــي متكــن األســاتذة 

مــن تعليمهــا تعليــام مناســبًا لذلــك ضمــن أمثلــة تطبيقيــة.
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تعریف الصفة 
الصفــة لغــة عّرفهــا ابــن دريــد بــأن الوصــف يف قوهلــم »وصفــت الــيء أصفــه وصفــا إذا نعتــه 
وأنــا واصــف والســئ موصــوف )ابــن دريــد، 1992، ج2: 1032( وقــال عنهــا ابــن منظــور: 
»إن صفــة الــيء حليتــه ونعتــه ووصفــه أِي نعتــه وحــاله والوصــف هــو املصــدر.... والصفــة 
هــي األمــارة الالزمــة للشــيئ« )ابــن منظــور، 1999، ج6: 4849( وقيــل للمهــر إذا توجــه 

لشــئ مــن حســن الســرية قــد وصــف يف املــي )اخلليــل، 2002: مــادة وصــف(.
وعنــد النحــاة اعتمــد النحــاة القدمــاء يف تعريفهــم ملصطلــح الصفــة علــی عنرصيــن أســايس 
ــد الرصفيــن مــا يــدل علــی معنــی خــاص يف ذات مــا وال  ــاين نحــوي، فعن أوهلــام رصيف والث
يشــمل الــذات كلهــا فقولنــا شــجاع يــدل علــی معنــی جزئــي فالشــجاع يملــك صفــات أخری 
غريهــا كاالنســانية والرجولــة و... وغالبــا ماتكــون الصفــة مشــتقة كاســم الفاعــل واملفعــول 
ومــا أشــبهمها مــن صفــات فعليــة وامحــر واصفــر ومــا أشــبهمها مــن صفــات احلليــة وكــويف 
ــن  ــد النحوي ــة عن ــن الصف ــش، د.ت، ج1: 26( لك ــن يعي ــبة )اب ــات النس ــن صف ــريش م وق
تطلــق علــی كلمــة أو مجلــة وقعــت بعــد اســم آخــر فحــددت املعنــی فيــه أو بينــت شــكال لــه 
ككلمــة كطويــل والصفــة تطلــق باعتباريــن عــام وخــاص فاملــراد بالعــام كل لفــظ فيــه معنــی 
الوصفيــة جــری تابعــا ألول فيدخــل فيــه خــرب املبتــدأ واحلــال يف نحــو »زيــد قائــم« و »جــاء 
ــرتأباذي،  ــا )األس ــود نحوي ــت املقص ــو النع ــاص وه ــی خ ــه معن ــد ب ــوع يقص ــام« ون ــد قائ زي

2002، ج2: 302(
 فكــام نالحــظ إن الصفــة باعتبارهــا العــام هــي شــاملة اخلــرب واحلــال وهلــا اعتبــار خــاص كتابــع 
مــن التوابــع النحويــة. وصــار األمــر إلــی حــد جعــل البعــض مــن الكوفيــن الصفــة تشــمل 
الظــروف أيضــا )ابــن الــرساج، 1990، ج2: 64( كــام أطلــق الفــراء اســم الصفــة يف تفســري 
قولــه تعالی»فــال جنــاح عليهــام أن يرتاجعــا« )البقــرة /230( )عــوض محــد، 2016: 166( 
ــه مــن حســن  ــام في ــن الصفــة والنعــت حيــث أن النعــت وصفــك الــيء ب ــّرق البعــض ب وف
)ابــن فــارس، الصاحبــي، 1990: 31؛ ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، 1988: 211؛ اخلليــل، 

1410: مــادة نعــت(
 كــام اعتــرب البعــض أن الصفــة والنعــت يتداخــالن ويقــع كل واحــد موقــع اآلخر)العســكري، 

)30-29 :2000
ــا يتغــري مــن الصفــات ومــا ال يتغــري  وفرّسمهــا البعــض فلســفيًا كــام يقــال املعري:»الصفــة م
فالصفــة أعــم مــن النعــت ولذلــك يقــال اهلل يوصــف ويقــال صفــات اهلل وال نعوتــه )املصــدر 
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بينهــام يف االســتعامل  املعــارص ال نجــد فارقــًا  النحــوي  نفســه: 30( لكننــا يف املصطلــح 

والتوظيــف ويتســاويان يف الداللــة. )الســامرائي، 2014، ج3: 145(
تعــّد الصفــة أو النعــت مــن التوابــع األربعــة أو اخلمســة وفــق مــا يقــال عنهــا يف كتــب النحــو 
القديمــة واجلديــدة )الديباجــي، 1385: 112( ووضــع النحــاة الكوفيــون اســم النعــت 
للصفــة كــام اعتــرب البرصيــون هــذا التابــع بأهنــا صفــة أو وصــف وذكــروا يف تعريفــه بأنــه :»هــو 
التابــع الــذي يكمــل بــه متبوعــه علــی داللــة معنــی أو فيــام يتعلــق بــه كـــ »جــاء زيــد التاجــُر« أو 

»التاجــر أبــوه« )ابــن هشــام، 2004: 256(
كــام اعتــربه البعــض بأنــه أهــم التوابــع وأكثرهــا اســتخدامًا )تاكــي و زمالئهــا، 2004: 
ــي،  ــه )الغاليين ــق ب ــا يتعل ــه أو م ــض أحوال ــده بع ــورًا بع ــم مذك ــن لالس ــا يب ــو م 1116( فه

2005: 593( ويقســم النعــت إلــی قســمن:
 حقيقــي وســببي فــاألول يبــن صفــة مــن صفاتــه املتبوعــة، والثــاين يبــن صفــة مــن صفــات 
مــا تعلــق لــه املتبــوع وارتبــط بــه وللصفــة أحــكام البــد مــن مراعاهتــا أمههــا أمــران: )املصــدر 

نفســه: 597(
1.حركة اإلعراب التابع للموصوف

2.التعريف والتنكري التابع للموصوف
ــور  ــم املذك ــن االس ــدد ره ــة الع ــببيا فمطابق ــوكان س ــا فل ــة حقيقي ــع الصف ــذا إذا كان التاب ه

بعــده. )املصــدر نفســه: 98(
ــون  ــا اللغويي ــرق إليه ــارصة إذ تط ــانية املع ــا اللس ــة يف القضاي ــة خاص ــة مكان ــل الصف ــام حتت ك
ــة خاصــة واعتــربوا صياغــة الصفــات و أشــكاهلا أمــرا يبــن دالالت خمتلفــة  ــوا هبــا عناي وعن
ــل  ــم فاع ــة كل اس ــی دالل ــة إل ــن العناي ــد م ــل الب ــم الفاع ــة اس ــال يف صياغ ــبيل املث ــی س فعل
أهــي صيغــت للداللــة علــی احلــدوث أو تــدل علــی احلالــة الدائمــة وتكــون صفــة وليســت 
اســم فاعــل )الســامرائي، 2012، ج2: 205( وفيــام خیــص الصيغــة املبالغــة كــم تكــون داللــة 
ــال؟  ــم والعــالم والعالمــة مث ــن العلي ــارق ب ــاك ف ــغ املبالغــة بأشــكاهلا املختلفــة وهــل هن صي
أجيبــت عنهــا يف كتــب اللغويــن القدامــی واملعارصيــن كاحلديثــي والســامرائي و غريمهــا مــن 

ــن. ــن املعارصي املفكري
ــوع  ــق إذ تتن ــی التدقي ــاج إل ــا حتت ــة بأهن ــع يف العربي ــم التواب ــی تعلي ــه عل ــرش يف تعليق ــري في يش
ــة  ــة كالصف ــات كيفي ــن صف ــكاهلا م ــر أش ــة وتكث ــات ف العربي ــوغ الصف ــي تص ــب الت القوال
ــی  ــض إل ــرق البع ــرش، 1980: 2( وتط ــة )في ــة املبالغ ــی صيغ ــل إل ــل التفضي ــبهة وأفع املش
ــوا  ــتخدم متعلم ــداويل إذ ال يس ــي الت ــام التعليم ــوز النظ ــة تع ــا الصف ــع ومنه ــم التواب أن تعلي
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ــا إلــی جنــب حيــث تبقــی  ــة واللغويــة جنب اللغــة اآلليــات الفاعلــة لتفعيــل املهــارات النحوي
القواعــد خامــدة مــن حيــث الوظيفيــة و التداوليــة )الــركايب، 1986: 135(. ورأی البعــض 
بــأن اإلشــكاليات يف معظمهــا راجعــة إلــی مــا يطبقــه متعلمــوا اللغــة العربيــة مــن األســاليب 
ــة و  ــة كل لغ ــودة ملاهي ــوارق املوج ــامم بالف ــدف دون االهت ــة اهل ــة األم يف اللغ ــد للغ والقواع
مكوناهتا،فتــأيت تعابريهــم غــري مالئمــة مــع النظــام املتــداول عنــد اللغــة العربيــة مــن ضمنهــا 
تعليميــة النحــو و التوابــع يف العربيــة إذ تتبــع العربيــة نظامــا خاصــا خیتلــف عــن ســائر اللغــات 

ــة، 1989: 20(. ــامية )طعيم ــري الس غ
ومــن خــري التوصيــات مــا حتــدث عنــه بعــض املفكريــن اللســانين املعارصيــن حيــث يركــزون 
علــی أقلمــة التعليميــة بمعنــی أن التعليــم للقواعــد العربيــة والقوالــب العربيــة البــد أن يكــون 
مقارنــا مــع اللغــة اهلــدف لغــري الناطقــن بالعربيــة و مبينــا الفــوارق املوجــودة بــن اللغتــن يف 
كل أســلوب وبنيــة رصفيــة وال يتأتــی األمــر هــذا إال بعــد رصــد اإلشــكاليات اهلامــة لتكــون 
ــظ يف  ــري يالح ــيا يف التعب ــرصا أساس ــا عن ــع لكوهن ــة و »التواب ــري والرتمج ــوف التعب ــادة لصف م
اســتخدامها كثــري مــن األخطــاء التــي تــروج بــن الطــالب واليــكادون أن يصيبــوا يف األداء 

الســليم هلــا« )عاشــور، 2007: 103(.
وســنركز علــی أســاس هــذه التوصيــة مــن تعليــم الصفــة عــرب التعــرف علــی اإلشــكاليات بــن 
الطــالب الناطقــن بالفارســية وبطريقــة أقلمــة تعليــم الصفــة، وباألهتــامم لألخطــاء الرائجــة 

لــدی هــوالء الطــالب.

أشكال الصفة يف العربية
تــأيت الصفــة مفــردة وشــبه مجلــة ومجلــة ؛ فاملفــردة الغالــب فيهــا أن تكــون مشــتقة وقــد تــأيت 
جامــدة مؤولــة باملشــتق وغــري مؤولــة )الغاليينــي، 2005: 90(، وحينــام تكــون الصفــة شــبه 
مجلــة فــال بــد أن تكــون بعــد نكــرة حمضــة وأن تكــون تامــة ومفيــدة فــال يقــال مثــال »جــاء رجــل 
عنــك« والصفــة الواقعــة مجلــة فــال بــد أن تكــون خربيــة ومشــتملة علــی ضمــري واقعــة بعــد 

نكــرة لفظــا أو معنــی. )املصــدر نفســه(

تعدد الصفة
ــد تتعــدد  ــي جیــوز أن تتعــدد كاحلــال واخلــرب فهــي ق ــة الت ــع اإلعرابي ــة مــن املواق ــرب الصف تعت
للموصــوف الواحــد أو ملوصوفــات عــدة وال يمكــن إغفالــه وهــو أن تعدديــة الصفــة يف 
اللغــة العربيــة ليســت كــام هــي يف اللغــات األخــری ومنهــا االنجليزيــة والتــي هلــا نظــام ترتيبــي 
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للصفــات ال يمكــن العــدول عنــه والبــد مــن مزاولــة هــذا القالــب املعهــود لــدی أصحاهبــا.

الطريقة
التحليــي ووفــق معيــار اإلشــكاليات  الوصفــي  املنهــج  الدراســة ومــن خــالل  يف هــذه 
ــة  ــب اخلاص ــكاليات والقوال ــف اإلش ــم تعري ــوف يت ــن س ــالب اإليراني ــدی الط ــة ل املتداول
ــًا  ــا تطبيق ــتيعاهبا وتطبيقه ــية اس ــن بالفارس ــالب الناطق ــی الط ــتعيص عل ــي ُيس ــة والت للصف
شــاماًل وبــدون األخطــاء، وتــم تقســيم اإلشــكاليات مــن منظــورات خمتلفــة التــي يعــاين منهــا 
الطــالب يف تعابريهــم ونشــاطاتاهم، ويف فــن التعبــري بشــقيه الشــفهي والكتــايب بالرتكيــز 
علــی التعبــري الكتــايب إذ تتقــارب الوحدتــان املحادثــة واإلنشــاء فالطالــب الــذي يعجــز عــن 
ــذه  ــف ه ــة بكش ــل الدراس ــام تتكف ــادة. ك ــفهي ع ــري الش ــی التعب ــون قادرًاعل ــن يك ــة فل الكتاب
اإلشــكاليات وتقســيمها وفــق األســباب التــي تعــود إليهــا واحللــول التــي حتــول دون ارتكاهبــا 
لــدی الطــالب الناطقــن بالفارســية. ولتحقيــق هــذا اهلــدف نرمــي إلــی التعــرف علــی هــذه 
ــدی  ــودة ل ــؤر املوج ــد الب ــرب س ــة ع ــة الصف ــة تعليمي ــوئها وكيفي ــباب نش ــكاليات وأس اإلش

ــران. ــة يف إي ــة العربي ــالب اللغ ط

عرض النتائج
إشكاليات الصفة لدی الطلبة الناطقنی بالفارسية 

ــب يف  ــكل طال ــة ل ــارات الالزم ــن امله ــفهي م ــري الش ــايب والتعب ــري الكت ــاء أو التعب ــد اإلنش يع
فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا أو ترمجــة اللغــة العربيــة ويف إيــران جیتــاز الطالــب هــذه الوحــدات 
ــية  ــن بالفارس ــالب الناطق ــه الط ــة، وجیاب ــة اجلامعي ــن الدراس ــی م ــول األول ــادة يف الفص ع
مشــاكل عــدة يف أدائهــم بالعربيــة فتــأيت عباراهتــم مليئــة باألخطــاء كــام يعــاين الطــالب 
ــة  ــب اللغوي ــة للقوال ــم التطبيقي ــم وخطواهت ــم وتعابريه ــدة يف ترمجاهت ــاكل ع ــون مش اإليراني
والقوالــب النحويــة، والتــي تعلموهــا طيلــة الدراســة وهــا هــو الطالــب يتحمــل كل املشــاق 
ــري عنهــا  ــب أوالتعب ــوء بالفشــل ويف ترمجــة هــذه القوال ــه تب ــري لكــن حماوالت ليصيــب يف التعب
تعبــري صحيحــا. ففــي قضيــة الصفــة واســتخدام قوالبهــا جیابــه الطــالب الناطقــون بالفارســية 
إشــكاليات يف حــاالت خاصــة تســتعيص عليهــم فيــام يعــربون عنــه أو مــا يقومــون برتمجتــه يف 
حصــص التعبــري أو الرتمجــة ويــزداد الطــن بلــة عندمــا ال ينتبهــون إلــی مــدی خطــورة هــذه 
ــباب  ــاء واألس ــكال األخط ــی أش ــارة إل ــن اإلش ــوائية. ويمك ــة والعش ــتخدامات اخلاطئ االس

ــايل: التــي تفــي إلــی نشــوء ركاكــة التعبــري واألخطــاء لدهیــم ســنذكرها وهــي كالت
األلف- األخطاء النامجة من تصورات اللغة األم
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ــدی أصحــاب اللغــة  ــة ل ــاك إشــكاليات تنشــأ عــن الفكــرة املوجــودة والتصــورات املطبق هن
الفارســية فيطبقــون مــا عاهــدوه مــن قوالــب وصياغــات و دالالت يف الفارســية ضمــن 
تعابريهــم دون االنتبــاه إلــی أن اللغتــان قــد ختتلفــان يف قضايــا تذكــر و قوالــب ملحوظــة مــن 

أمههــا:

أوالً: أحادیة ألفاظ الصفات يف الرصيد اللغوي للطالب 
كثــريا مــا نالحــظ أن الطالــب حیمــل يف ذاكرتــه مرادفــًا واحــدًا ملفهــوم وصفــي يتســع نطاقــه 
ودالالتــه وذلــك وفــق االســتخدامات املتعــددة، ويســتخدم صفــة واحــدة ملفهــوم عــام خیتلف 
ــق  ــة وف ــكاهلا التعبريي ــوع أش ــة تتن ــات العام ــم الصف ــد أن معظ ــر بي ــی آخ ــوف إل ــن موص م
املوصــوف واحلــاالت املتعــددة هلــا لالســتعامل فعــى ســبيل املثــال صفــة »متيــز« بالفارســية يف 

العبارتــن التاليتــن:
املفهومالتعبری العريبالتعبریالفاريس

 احلسن والنقاء يف الظاهرهذا املبنی نظيف اين ساختامن متيز است 
احلسن والنقاء والندى يف الكيفيةاليوم اجلو نقي امروز هوا متيز است 

ــة يف  ــع خمتلف ــإن مفهــوم اجلــودة خیتلــف يف مواضي ــة »خــوب« الفارســية ف ــاال آخــر لصف ومث
ــة: ــارات التالي العب

 املفهومالتعبری العريبالتعبری الفاريس
املتوخی فيها جودة الكيفية املعنويةهذه فكرة ممتازة/رائعة اين فكر خوبی است 

يتميزباجلودة يف اخللق واخلصالهو إنسان كريم او انسان خوبی است 
تتميز الدرجة باجلودة والكمية هذه درجة جيدة اين نمره خوبی است 

اجلودة والكيفية النسبيةهذا تصميم رائع اين طراحی خوبی است 
ــة  ــن اللغ ــر لك ــی آخ ــوف إل ــن موص ــف م ــودة خیتل ــوم اجل ــتخدام مفه ــإن اس ــظ ف ــام نالح فك
الفارســية أوجــزت يف اســتخدامها جلميــع احلــاالت، وهــذا أمــر البــد أال يــرتك آثــاره الســلبية 
للتعبــري لذلــك جیــب توخــي احليطــة واحلــذريف نقلهــا. ونــدرج فيــام يــي بعــض الصفــات فـــي 

الفارســية وعــى ســبيل العــد وليــس اإلحصــاء وهــي كالتــايل:
 املفهوم الكلمة العربية الكلمة الفارسية

العظمة الكيفية والكمية واحلجم كبري/عظيم  بزرگ 
احلرارة يف السوائل واجلوامد والطقس دافئ/حار/ساخن  گرم 

القبح يف الظاهر والباطن و الكالم سيئ/كريه/بذئ  زشت 
 االنزعاج واحلزن زعالن/حزين  ناراحت
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السوء يف الظاهر واهلوية والقيمة سيئ/مؤمل/سوء  بد 

الدناءة يف الظاهر والباطن واخلُُلق  صغري/دنيئ/سخيف  كوچك
ــت  ــتاذ أن يلف ــی األس ــي، فعل ــرتك اللفظ ــرة املش ــود ظاه ــية وج ــة الفارس ــا اللغ ــز هب ــا تتمي م
ــد ختتلــف  ــل ق ــة ليســت كــام هــي يف الفارســية، ب ــی أن الصفــات يف العربي ــاه الطــالب إل انتب
ــة إىل  ــن مجل ــر أو م ــی آخ ــع إل ــري مــن موق ــي تتغ ــة الت ــة الدالل ــر نتيج ــی آخ ــوف إل ــن موص م
مجلــة أخــری. وعليــه فــإن املفهــوم يلعــب دورا أساســيا يف توظيــف أشــكال الصفــات املختلفــة 

ملفهــوم عــام وشــامل.

ثانيًا: بنی القيد والصفة
ــي  ــل ه ــية، ب ــة الفارس ــات يف اللغ ــرب صف ــات وال تعت ــض الصف ــة بع ــة العربي ــد يف اللغ توج
قيــود يف تعابــري هــذه اللغــة، وقــد خیيــل إلــی الطــالب أن القالــب املســتخدم يف الفارســية مثــل 
ــا »تنهــا« و»ديگــر«، فإهنــام  ــة ومــن هــذه الصفــات صفت ــود هــي نفســها تتكــرر يف العربي القي
تســتخدمان يف العربيــة صفــة لكنهــام تتقدمــان علــی موصوفهــام يف الفارســية لتصبحــا قيــودا يف 

الفارســية كــام نالحــظ يف األمثلــة التاليــة:
 التعبریالعريب التعبری الفاريس

احلّل الوحيد هلذا املرض الوقاية.تنها راه حل اين بيامری پيشگريی است.
املركز الوحيد البحثي هلذا الفرع يقع يف تنها مركز حتقيق اين رشته در انگلستان است.

بريطانيا.
هوأشار إلی الفوائد األخری هلذا الدواء.وی به ديگر فوائد اين دارو اشاره كرد.

رييس مجهور به ديگر راه حل های اين مشكل 
اشاره كرد.

أشار رئيس اجلمهورية إلی احللول األخری 
هلذه املشكلة

ثالثا: تعدد الصفات بنی اللغة الفارسية والعربية
مــن الطبيعــي أن تتعــدد الصفــات يف كل لغــة وهــي كثــرية احلــدوث يف مجيــع اللغــات إال أن 
اللغــة الفارســية ال تــأيت فيهــا الصفــات املتعــددة إال أن تكــون مســبوقة بــواو العطــف، فكثــريا 
مــا يطبــق الطــالب الناطقــون بالفارســية الصفــات كــام هــي يف الفارســية وهــم غافلــون عــن 
بعــض احلــاالت يف العربيــة حيــث تكــون الصفــات املتعــددة غــري حمتاجــة إلــی حــرف الــواو 

العطــف ومــن هــذه النــامذج التــي ال حتتــاج إلــی واو العطــف:
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 التعبریالعريب التعبری الفاريس

 األشجار اخلراء اجلميلة درختان سبز وزيبا 
 السيارات اجلميلة الباهظة ماشن های زيبا وگران 

 األبنية األثرية التارخیية آثار تارخیی وباستانی 
ــة وإن  ــن الكمي ــد م ــتوی واح ــة يف مس ــة ومندرج ــة يف الكيفي ــات متفق ــت الصف ــذا إذا كان ه
ــواو  ــأيت بال ــة(، فن ــة والكيفي ــث املاهي ــن حي ــة م ــات خمتلف ــون الصف ــأن تك ــك )ب ــن كذل مل تك
العاطفــة علــی أن هنــاك نيــة عطــف بتكــرار املوصــوف فعندمــا نقــول اآلثــار األدبيــة والعلميــة 
نقصــد شــيئن مســتقلن اآلثــار األدبيــة واآلثــار العلميــة وليســت لكــون اآلثــار هــذه علميــة 

وأدبيــة يف نفــس الوقــت بــل هنــاك متايــز وفصــل بــن نوعــن وجتزئــة هلــام ومــن أمثلتــه:

التعبریالعريبالتعبریالفاريس
اآلثار األدبية والفنيةآثار ادبی وهنری

الدروس العامة والتخصصيةدروس عمومی واختصاصی
الكتب الدراسية وغري الدراسيةكتب درسی و غري درسی

ــن أو  ــة لنوع ــاف والتجزئ ــذف املض ــة ح ــا يف ني ــية إم ــددة يف الفارس ــات املتع ــز الصف يف موج
ــى  ــون ع ــة يك ــواو ويف الثاني ــأيت بال ــی ن ــي األول ــاف( أو ال فف ــوف )املض ــن املوص ــواع م أن

ــة: ــذه األمثل ــل ه ــو مث ــف ال ــرف العط ــات دون ح ــدد الصف ــح أن تتع األرج

التعبریالعريبنوع الرتكيبالتعبریالفاريس
األشجار املثمرة وغري املثمرةمركب عطفيدرختان ميوه دار وبی ثمر

األشجار اخلراء اجلميلةمركب غري عطفيدرختان سبز وزيبا
الدروس اجلديدة اهلامةمركب غري عطفيدرس های جديد ومهم

الدروس اخلاصة والعامةمركب عطفيدرس های عمومی واختصاصی
الفواكه االستوائية واملعتدلةمركب عطفيميوه های استوايی ومعتدل

الفواكه احللوة اللذيذةمركب غري عطفيميوه های شريين وخوشمزه
رابًعا: تعددية الداللة للواحق الفارسية الصانعة الصفة وتنوع معانيها

توجــد يف اللغــة الفارســية العديــد مــن اللواحــق التــي تصنــع الصفــات وليســت لــكل منهــا 
داللــة واحــدة بــل تتضمــن كل واحــدة منهــا عــدة دالالت خمتلفــة، ومــن هــذا املنطلــق علــی 
الطالــب أخــذ هــذا األمــر بعــن االعتبــار أن لــكل الحقــة دالالت متعــددة، ونــأيت بنمــوذج 
ــّتی  ــات ش ــا مرادف ــإن هل ــية ف ــر« الفارس ــة »گ ــة؛ الحق ــاين خمتلف ــل مع ــية حتم ــق الفارس للواح

ــا، 1392: 3( ــی وزمالئه ــايل: )پاك كالت
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 التعبریالعريب  التعبریالفاريس 

 احلاّلق آرايشگراملهنة
 امُلضّحي ايثارگررشحیة اجتامعية 

 الناسخة چاپگرآلة
 غني توانگرالصفة الكيفية 

 دّساس حيله گرصيغة مبالغة 
 ُمشاِهد متاشاگرصفة احلالة العادیة 

 
ــاين  ــذه املع ــی ه ــاه إل ــدة، فاالنتب ــاين ع ــي مع ــد تعط ــية ق ــق الفارس ــظ أن اللواح ــام نالح فك
وتطبيقهــا يف العربيــة مفهوميــًا يزيــد مــن قــوة التفكــري والرتكيــز للتعبــري الســليم واألداء 

ــم. ــام نعل ــم ك القوي
ب- إشكاليات نامجة عن عدم االستيعاب للغة اهلدف

قــد تكــون اإلشــكاليات الرائجــة لــدی الطــالب الناطقــن بالفارســية نامجــة عــن عــدم 
اســتيعاب القوالــب والصيــغ العربيــة للصفــات يرتكبهــا الطــالب يف تعابريهــم وهــذا صــدی 
ــز علــی تصحيحهــا و تعليمهــا  ــق الرتكي النقــص يف التعلــم لدهیــم يمكــن جتاوزهــا عــن طري

ــايل: ــا كالت ــن أمهه ــاء م ــري واإلنش ــاق التعب ــة ملس ــن دروس خاص ضم

أوالً: التعبری عن الصفات العددیة
كــام نعلــم أن األعــداد قــد تقــع صفــات يف بعــض اجلمــل ومــن اإلشــكاليات املوجــودة هبــذا 
اخلصــوص أن األعــداد الرتتيبيــة يف اللغــة الفارســية قــد تتقــدم علــی املوصــوف، وعليــه فُتقــال 
اجلملــة بطريقتــن يف الفارســية »أولــن ناميشــگاه« و»ناميشــگاه اول«، وفيــام يتخــص الشــكل 
ــة  ــدم الصف ــمح بتق ــة ال يس ــي يف العربي ــام الرتتيب ــول أن النظ ــن الق ــد م ــريي األول ال ب التعب
ــودي،  ــرض األول« )أس ــو »املع ــبق ه ــا س ــح مل ــري الصحي ــة فالتعب ــة مقلوب ــت صف إال إذا كان

ــامذج مــن ذلــك: 1397: 85(. وإليكــم الن
 التعبری العريب التعبری الفاريس

 فصل الكتاب الثاين/الفصل الثاين للكتاب دومن فصل كتاب 
 درس الكتاب الرابع/الدرس الرابع للكتاب چهارمن درس كتاب 

 مندوب إيران السابع /املندوب السابع إليران هفتمن نامينده ايران 
فكــام نشــاهد أن الصفــات العدديــة قــد تتقــدم يف الفارســية علــی موصوفهــا لكنهــا متأخــرة يف 
األســلوب العــريب الســليم مــا قــد يغفــل عنــه بعضــن املدرســن يف توجيــه اإلرشــاد للطــالب 
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كــی ال يقعــوا يف أخطــاء تعبرييــة كثــرت حاالهتــا يف الصفــوف.

ثانيًا: بنی الوصف واإلضافة
ــة تكــون  ــارات ُيعــرب عنهــا يف الفارســية بمركــب إضــايف لكنهــا يف العربي هنــاك تراكيــب وعب
وصفيــة خالفــا ملــا هومعهــود هلــذه املركبــات يف الفارســية، فعلــی املتعلــم أن ينتبــه إلــی هــذه 
ــه،  ــال ل ــة الحم ــة يف العربي ــأيت وصفي ــي ت ــية الت ــة يف الفارس ــات اإلضافي ــن املركب ــكال م األش

وهــي كالتــايل:
 التعبری العريب التعبری الفاريس

الشعب اإليراين/ الشعب ملت إيران / مردم فلسطنما ينّم عن القومية واجلنسية
الفلسطيني

ما يعرب عن الرؤية الفكرية 
 الروية االشرتاكية تفكر سوسياليست والعقلية

ما يعرب عن النزعة 
املذهب الشيعي / النزعة  مذهب شيعه/ نگاه معتزله اإليوئولوجية أو الدينية

املعتزلة

املنسوب إلی القارات 
واإلقليم واملناطق

مهاجران آسيايی/ جنگ 
خاورميانه جنگ های 

خاورميانه

اجلالية اآلسيوية / احلروب 
الرشق األوسطية 

فكــام نالحــظ فــإن التعابــري التــي تســتخدم يف العربيــة وصفيــة تعكــس احلالــة هلــا يف الفارســية 
حيــث تــأيت مركبــات إضافيــة وإن مل ينتبــه الطالــب إلــی الفصــل بــن الشــكل التعبــريی للغتــن 
ــري وأخطــاء يف الــكالم، ومــن هــذا املنظــور تعــد  ــة أن يقــع الطالــب يف ركاكــة للتعب فــال حمال
ــرات  ــأ م ــذا اخلط ــون ه ــث يرتكب ــري حي ــا يف التعب ــاء طالبن ــم األخط ــن أه ــكالية م ــذه اإلش ه
ومــرات. ونذكــر فيــام يــي نــامذج أخــری بــن التعبــري الصحيــح واخلاطــئ علــی اجلــدول اآليت:

التعبری اخلاطئ يف العربيةالتعبری الصحيح يف العربية التعبری الفاريس 
منهج الرومنيساملنهج الرومنيسمكتب رومانتيك

روية الرأسامليةالرؤية الرأسامليةديدگاه رسمايه داری
كّتاب العربالكّتاب العربنويسندگان عرب

ساسة الغربالساسة الغربيونسياستمدران غرب

ثالثًا: الصفة بنی اإلفراد واجلملة
توجــد يف اللغــة العربيــة حــاالت تكــون الصفــات فيهــا يف صياغــة مجلــة ، يف حــال تكــون يف 
الفارســية مفــردة، وكــام نعلــم فــإن الصفــة قــد تــأيت مفــردة وقــد تــأيت مجلــة كــام تكــون بعــض 
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ــي ال  ــع الت ــروري املواق ــن ال ــرور فم ــار واملج ــرف واجل ــقيها الظ ــة بش ــبه مجل ــان ش األحي
تكــون الصفــة فيهــا إال مجلــة ومــن أهــم تلــك الصفــات مــا تســبقها يف الفارســية ســابقة »قابــل« 

أو»مــورد توجــه« فهــي تــأيت مجلــة دون شــك يف العربيــة:
 التعبری العريب التعبری الفاريس

 مل نشهد أمورا ُتذكر موارد قابل ذكری از آن يافت نشد 
ق اخبار غري قابل باوری شنيدم   سمعت أخبارا ال ُتَصدَّ

 هناك مشاكل ملوحظة هبذا الشأن مشكالت مورد توجهی در اين زمينه وجود دارد 
وزد علــی ذلــك اجلمــل التــي تقــع فيهــا أداة »كــه« الفارســية الربطيــة بعــد كلمــة نكــرة ملتصقــة 
ــة  ــام يف األمثل ــرة ك ــامت نك ــد كل ــع بع ــة تق ــة يف العربي ــل وصفي ــل مج ــذه اجلم ــرة فه ــاء النك بي

التاليــة:
التعبري العريبالتعبري الفاريس

اشرتيت كتابا ينفعني كثريا/اشرتيت كتابًا كتابی راخريدم كه بسيار مفيد است 
نافعًا جدًا

رأيت رجال كان يقصدينمردی را ديدم كه به سويم می آمد 
ال تزال هناك مشاكل مل حتّلمهچنان مشكالتی وجود دارد كه حل نشده است

رابعًا: اجتامع الصفة امللكية والصفة الكيفية
ــام  ــب النظ ــة يقل ــة والكيفي ــات امللكي ــا الصف ــع فيه ــة جتتم ــة العربي ــاالت يف اللغ ــرأ ح ــد تط ق
الرتتيبــي بــن اللغتــن الفارســية والعربيــة وقــد حتــدث عنهــا بعــض الكتــب اخلاصــة يف جمــال 
ــامع  ــروف، 1388: 112(، أو اجت ــف )مع ــة والوص ــامع اإلضاف ــوان اجت ــت عن ــة حت الرتمج
ــی  ــر النظــام الرتتيب ــة )أســودي، 1397: 112( فمــن املمكــن تصوي ــة والكيفي ــة امللكي الصف

هلــذه احلالــة كالتــايل:
الفارسية: املوصوف+الصفة الكيفية+الصفة امللكية كتاب مفيد االتقان

العربية: املوصوف+الصفة امللكية )املضاف إليه(+الصفة الكيفية كتاب االتقان املفيد
ــة وتأخــري الصفــة  ــم الصفــة امللكي ــة هــذا النظــام أمــران: أوالً: تقدي فالــيء املهــم يف تعليمي
الكيفيــة، وثانيــًا: حتــي الصفــة الكيفيــة بـــ »ال« والعنايــة بــكال األمريــن هــام جــدًا، إذ قــد يقــع 
ــم أو  ــة اس ــة امللكي ــل الصف ــّل حم ــد حی ــام، وق ــا أو كليه ــئ يف أحدمه ــاك و خیط ــب يف إرب الطال
ضمــري فهــام يكــن مــن أمــر فــإن احلالــة تبقــی ثابتــة يف تقديــم الصفــة امللكيــة أو املضــاف إليــه 

وتأخــري الصفــة الكيفيــة. ونــامذج األمثلــة فهــي كالتــايل:
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 التعبری العريب  التعبری الفاريس

سيارة سعيد اجلديدةماشن جديد سعيد 
قرار البيت األبيض اجلديدتصميم جديد كاخ سفيد

سياسة اجلمهورية اإلسالمية املبدئيةسياست اصولی مجهوری اسالمی ايران

 خامسًا: الصفات السلبية 
ــذه  ــن ه ــلبية وم ــة س ــی صف ــة إل ــّول الصف ــوابق حت ــتخدم بس ــية تس ــات يف الفارس ــاك صف هن
الســوابق »بــی« و»نــا« وغري«،فهــي تلحــق الصفــات الفارســية وتبّدهلــا إلــی صفــات ســلبية، 
فعلــی الطالــب أوالً التأكــد مــن مــن عــدم تواجــد صفــة مردافــة للمفهــوم الســلبي يف العربيــة 
دون حاجــة إلــی ســابقة ســلبية أو ال فــإن وجــد لتلــك الصفــة مــرادف يف مفــردة معينــة فــال 
ــتخدم  ــب أن يس ــی الطال ــك فعل ــر كذل ــن األم ــلبية وإن مل يك ــابقة س ــاق س ــی إحل ــاج إل نحت
أداة »غــري« الدائمــة اإلضافــة ليصنــع الصفــة الســلبية وفيــام يــي نــدرج احلالتــن بذكــر أمثلــة 

ــة: تطبيقي
ما له مرادف

أّمّيبی سواد
نّيئناپخته

جمهولنامشخص
مديّنغري نظامی

ما ليس له مرادف وحیتاج إلی سابقة »غري« السلبية
غري صحيحنادرست

غري متقننابلد
غري مفيدبی فايده

غري مهتمبی تفاوت
غري مرئي ديده نشده

ــات  ــوا صف ــري« ليصنع ــابقة »غ ــن س ــا احلالت ــالب يف كلت ــتخدام الط ــظ اس ــا نالح ــريًا م فكث
تطابــق املفهــوم املتوخــی ولذلــك تــأيت تعابريهــم ركيكــة وغــري مالئمــة للمفهــوم واألســلوب 

العــريب الرصــن.
وقــد تســتخدم ســابقة »يب« الفارســية بمعنــی ســابقة »بــدون« الفارســية ففــي مثــل هــذه احلالــة 
ختتلــف الصياغــة، ففــي كلمتــي »بــی رس« و»بــی در« الفارســيتن نقصــد مــا ال يمتلــك رأســا 
و مــا ال يمتلــك بابــا ونزيــد حينئــذ ســابقة ظــرف وهــي »دون« لنعــرب عــام نــروم وتعــادل كلمتــا 
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»دون رأس« و»دون بــاب« الكلمتــن الســابقتن فهــذا أمــر جیــب أن يأخــذه بعــن االعتبــار كل 
مــن األســاتذة والطــالب وخالصــة القــول فــإن الصفــات الســلبية إمــا مســبوقة بســابقة »بــی« 
أو غريهــا مــن الســوابق فــإن كانــت الســابقة »يب« فإمــا ملفهــوم عــدم امللكيــة فحينئــذ نســتخدم 
ــع  ــة لنصن ــة اإلضاف ــري« الدائم ــة نزيد»غ ــرادف يف العربي ــا م ــن هل ــابقة »دون« وإن مل مل يك س
الصفــة الســلبية وإن كانــت الســابقة غريهــا ومل يوجــد هلــا مــرادف يف العربيــة نزيــد ســابقة غــري 

الدائمــة اإلضافــة.
سادسًا: املوصوالت بنی الوصفية وغری الوصفية

إن املوصــوالت عامــة كانــت أو خاصــة فإهنــا تســتخدم كثــريا يف اللغــة العربيــة وتقــع اخلاصــة 
منهــا يف موضــع الصفــة وغــري الصفــة يف املواقــع اإلعرابيــة فاملوصــوالت العامــة ال تقــع صفــة 
ــارة  ــا وأم ــع غريه ــع يف موض ــد تق ــة و ق ــع الصف ــع يف موق ــد تق ــا ق ــة منه ــن اخلاص ــًا لك مطلق
ــط  ــة الراب ــا صف ــمی يف وقوعه ــی بـــ »ال« وتس ــم حمل ــد اس ــأيت بع ــا ت ــي أهن ــة ه ــا صف وقوعه
املوصــويل وتعنــي يف الفارســية حينئــذ »كــه« وتعنــي يف حــال وقوعهــا غــري الصفــة كالفاعــل 
واملفعــول واملجــرورو... »كســی كــه « للعاقــل و»چيــزی كــه« لغــري العاقــل كاألمثلــة التاليــة:

مردی كه......جاء الرجل الذي كريم
كسی كه.....جاء الذي كريم

مسابقه ای كه....رأيت املباراة التي أحبها
كسی كه.......رأيت الذي أحبه

سابعًا: صفات جامدة كثریة االستخدام 
هنــاك صفــات تســتعمل كثــريا يف اللغــة وهــي يف أصلهــا ليســت صفــات بــل كلــامت جامــدة 
ــرة و»ذو«  ــا « النك ــا »م ــن ضمنه ــي وم ــوم وصف ــن مفه ــري ع ــة للتعب ــاب اللغ ــا أصح يوظفه
الصاحبيــة و»أّي« و»كّل« الكامليتــان فهــذه الكلــامت إن وقعــت بعــد النكــرات فهــي صفــات 
ال حمالــة وإال فإهنــا تقــع املواقــع اإلعرابيــة املختلفــة مــن فاعــل ومفعــول بــه وجمــرور وغريهــا 

مــن املواقــع اإلعرابيــة فعلــی الطالــب عرفــان ذلــك جيــدا ومــن أمثلــة ذلــك:
جــاء رجــل ذو علــم كثــري./ هــو كريــم كل كريــم./ رأيــت أســتاذي يومــا مــا./ أيب عزيــز أّي 

عزيــز. 
واالهتــامم بمعــاين هــذه الكلــامت عنــد وقوعهــا صفــات رضوري للغايــة، ومــا تضمنهــا هــذه 

الكلــامت الواقعــة صفــة :
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صاحبذو

كاملكّل
كاملأّي
 مبهم غريمعلومما

 وتترصف ذو الصاحبية كالتايل ومعرفتها مهم أيضا:
ذاتذو ذا ذی

ذواتا ذوايتذووا ذَوي
ذواتذوو ذوي

لكــن لفظــة »ذات« ختتــص عــن أخواهتــا بأهنــا تســتخدم بمعنــی لفظــة »احلــاّل« يف النصــوص 
القديمــة ومنهــا القــرآن الكريــم كــام ورد »إن اهلل عليــم بــذات الصــدور« ) فاطــر/38 ( )ابــن 
ــد املعنــوي كـــ »نفــس وعــن« وال تقــع إال  ــاري، 2005: 57( كــام تســتخدم أداة للتأكي اآلنب
بعــد املعرفــة كقوهلم:»هــو حاســم يف األمــر ذاتــه« وتعنــي الكلمــة هنــا »نفســه« وال تقــع صفــة 

إال إذا أتــت بعــد كلمــة نكــرة كــام ذكرنــا.

ثامنًا: معرفة الصفات الفردیة الكثریة االستخدام 
ــد أن  ــرة ، بي ــاس يف حمادثاهتــم وتعابريهــم بوف ــة صفــات يتداوهلــا الن تتواجــد يف اللغــة العربي
ــة  ــري واملحادث ــدات التعب ــدّرس يف وح ــت الت ــتخدام بات ــرية االس ــات الكث ــذه الصف ــض ه بع
لعــدم ارتباطهــا باحلــوارات والفصــول املندرجــة يف كتبهــا أو عــدم احلاجــة إليهــا يف الــكالم 
والتعبــري، ويشــعر الطالــب باخليبــة بعــد حمــاوالت فاشــلة عندمــا يقــع يف إربــاك يضنيــه 
ويشــعر بالفــراغ التعبــريي، لذلــك فــال بــد مــن التفكــري هبــذا اخلصــوص ومــن قبــل املعنيــن 
ــك  ــن تل ــامت ع ــايب تعلي ــفهي والكت ــقيه الش ــري بش ــص التعب ــات حص ــوا يف مصنف ــي يدرج ك
الصفــات، ويمكــن اقــرتاح تدويــن بطاقــات تعليميــة مثلــام تقــوم بــه اللغــة االنجليزيــة، لنعّلــم 
الطلبــة أهــم الكلــامت ومنهــا الصفــات الكثــرية االســتخدام يف العربيــة حتــی ال تغفــل تعليــم 
ــر  ــال نذك ــبيل املث ــی س ــا. فعل ــودة فيه ــرات املوج ــّد الثغ ــة لس ــة وماملحاول ــردات الالزم املف

ــة الناطقــن بالفارســية: ــدی معظــم الطلب ــة ل بعــض هــذه الصفــات املجهول
معادهلا باإلنجليزیةالصفة العربيةمعادهلا باإلنجليزیةالصفة العربية

زExcitedمتحّمس Vomitinُمقرِّ

RudeفظيظCuriousفضويل

ThickسميكBashfulخجول

Expertخبري/جميد Shit/ Uglyُمقِرف
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حلول مقرتحة

نظــرا لإلطــار التنظــريي حيــث تــم تقســيم اإلشــكاليات حســب املنشــأ إلــی إشــكاليات 
نامجــة عــن اللغــة األم و إشــكاليات نامجــة عــن اللغــة اهلــدف، وكذلــك فــإن احللــول ســوف 
يتــم تناوهلــا يف املجالــن ،ففــي مــا خیــص اللغــة األم فــال بــد مــن االهتــامم بالقضايــا الدالليــة 

ــة. والنحوي
 ففــي القضايــا الدالليــة للصفــات فكثــريًا مــا ُتســتخدم يف الفارســية كلمــة واحــدة لــدالالت 
خمتلفــة لصفــة مــا فمــن املهــم جــدا عــدم االنطبــاع مــن هــذه الفكــرة وهــذا مــا جیــب أن يؤكــد 
ــة  ــذ البداي ــكلة من ــج املش ــو مل تعال ــة ألن ل ــذ البداي ــالب من ــهم للط ــاتذة يف تدريس ــه األس علي
ــكالية  ــوف كإش ــش يف الصف ــد أن تناق ــة الب ــة الدالل ــإن أحادي ــه ف ــدة، وعلي ــزداد ح ــوف ت س

شــائعة حتــی ال ترتســخ لــدی الطــالب وهــذا خــري مــا يقــوم بــه األســتاذ.
 كــام تكــون انطباعــات الطــالب الناطقــن بالفارســية مــن اللغــة األم فيــام خیــص بتعــدد 
الصفــات وتعدديــة الداللــة للواحــق الفارســية الصانعــة للصفــات مــن القضايــا التــي تــرتك 
آثارهــا الســلبية علــی تعبــري الطــالب فعلــی األســاتذة املعنيــن أن يولــوا اهتاممــا خاصــا ضمــن 
دروس معينــة يف مســاقات التعبــري، وال بــد لنــا أن نخصــص حصصــا هلــا حتــی يتعــرف 
الطــالب علــی هــذه اإلشــكاليات والقيــام بتصحيحهــا يف احلصــص الصفيــة كواجــب مجاعــي 

ــع. ــاركة اجلمي وبمش
ــة يف  ــا العالق ــة بالقضاي ــد مــن العناي ــال ب ــط باإلشــكاليات اخلاصــة للغــة اهلــدف ف ــام يرتب وفي
ــرية  ــدة الكث ــات اجلام ــلبية والصف ــات الس ــا الصف ــن أمهه ــب وم ــة أو التعري ــوف الرتمج صف
االســتخدام والصفــات العدديــة واملوصــوالت كصفــة، وال يمكــن ذلــك إال بعــد ختصيــص 
دروس خاصــة يف حصــص التعبــري والرتمجــة و القيــام بتطبيقــات ملحوظــة حتــول دون 
ــع  ــال يتوق ــكاليات ف ــذه اإل ش ــة ه ــالب معرف ــن الط ــو مل يتق ــام ل ــاء، في ــذه األخط ــكاب ه ارت
ــة  ــة الصف ــص دروس لتعليمي ــدا ختصي ــروري ج ــن ال ــك فم ــح؛ لذل ــري الصحي ــم التعب منه
ــاء  ــق اإلحص ــن وف ــالب اإليراني ــة للط ــوة متأقلم ــية كخط ــن بالفارس ــالب الناطق ــدی الط ل

ــث. ــاه يف البح ــذي قدرن ال

االستنتاج واملناقشة
1-إن الطــالب الناطقــن بالفارســية يقعــون يف أخطــاء التعبــري الصحيــح يف بعــض األحيــان، 

ويرجــع إلــی ســببن:
ألــف. تأثرهــم باللغــة األم ومــن أبــرز مصاديقهــا أحاديــة املعــادل املرتمجــي للصفــات الســلبية 
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لــدی الطــالب الناطقــن بالفارســية. وتأثرهــم كذلــك بأحاديــة اللفــظ يف احلــاالت املختلفــة 
واجتــامع صفــة امللكيــة وصفــة الكيفيــة، ومنهــا أيضــا ً تنــوع الــدالالت للرتاكيــب الفارســية 
لصفــات تصنــع مــن إضافــة اللواحــق الفارســية، وهــي حتمــل دالالت عديــدة ال بــد أن ينتبــه 

إليهــا الطــالب كــي يأتــوا بمــرادف دقيــق و صحيــح هلــا. 
ب. مــا يعــود إلــی عــدم اســتيعاب القوالــب العربيــة واألســاليب اخلاصــة هلــا كاللغــة اهلــدف 
كالصفــات الواقعــة مجلــة وتعــدد الصفــات، والصفــات اجلامــدة الكثــرية االســتخدام وبعــض 

الصفــات التــي تكــون يف الفارســية مضافــا إليــه كالقوميــة واجلنســية والنســبة إلــی البلــدان.
2-واإلشكاليات املتداولة للصفة كام تبن نامجة عن:

ــد  ــدی الطــالب الناطقــن بالفارســية مــن لغتهــم األم وال ب ــف. التصــورات األســلوبية ل  أل
مــن الرتكيــز يف املــادة التدريســية لتصحيحهــا وتنظيمهــا ضمــن دروس تطبيقيــة يف التعبــري أو 

الرتمجــة .
ب. راجــع إلــی عــدم اســتيعاب القوالــب اخلاصــة للغــة العربيــة ويمكــن ختطــی الســبن بأقلمة 
التعليمــة للصفــات عــرب التعــرف عليهــا و تدريســها يف دروس خاصــة للمســاقات التدريســية 

كفــن التعبــري والرتمجــة مــن منظــور تداوليــة النحــو يف التعبريالكتــايب
3-البــّد مــن التعريــف بتنــوع الــدالالت للواحــق يف الفارســية والفــروق التــي وردت لبعــض 
الصفــات يف طيــات البحــث، وختصيــص دروس خاصــة للصفــة يف املقــررات الدراســية 
ــن  ــالب الناطق ــد الط ــرة عن ــخ الفك ــی ترتس ــري حت ــن التعب ــب وف ــة والتعري ــاقات الرتمج ملس
ــر  ــات ســليمة مــن اخلطــأ وأكث ــم تطبيقــات وبرجمي بالفارســية هبــذا الشــأن. كــام يوصــی تنظي

ــن. ــاتذة املتخصص ــة لألس ــاريع البحثي ــة يف املش تداولي

التوصيات
ومــن توصياتنــا تدويــن بطاقــات تعليميــة أو كتيبــات يتعلــم مــن خالهلــا الطالــب هــذه 
الصفــات لكــي يأخــذوا الفكــرة الالزمــة عــن معانيهــا وجمــالت اســتخدامها،كام نستحســن 
توظيــف هــذه الصفــات يف كتــب تعليــم املحادثــة التقليديــة بإثــراء هــذه الكتــب بمعلومــات 
عــن هــذه الصفــات الكثــرية االســتخدام إن شــاء اهلل.ولــذا نــويص معاجلــة املوضوعــن 

املقرتحــن التاليــن:
1-الصفات املفردة يف اللغة العربية والفارسية وإشكاليتها يف النظام التعليمي يف إيران

2-مقارنة الصفات السلبية بن اللغة العربية والفارسية
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مشكالت آموزش صفت و ساختارهای آن برای دانشجویان 
فارسی زبان از تعقید تا رهیافت 

علي اسودی1*

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی، ایران

چكیده
ــوزان  ــان آم ــان محســوب می شــود و زب ــی هــر زب ــن ابزارهــای بیان صفــت و کاربســت آن از مهمتری
ــف  ــاختارهای مختل ــند و س ــته باش ــی داش ــارت کاف ــتفاده از آن مه ــری و اس ــد در فراگی ــر بای ناگزی
ــكالت  ــا مش ــران ب ــگاه های ای ــی در دانش ــان فارس ــه زب ــوران ب ــند. گویش ــردی آن را بشناس و کارب
عدیــده ای در خصــوص کاربســت صفــات و شــیوۀ بیــان آن دارنــد کــه بایــد تالشــی افــزون درصــدد 
ــای  ــا و باوره ــن مشــكالت برخاســته از ذهنیت ه ــن مشــكالت داشــت. بیشــتر ای ــع ســاختن ای مرتف
ســاختاری در زبــان فارســی یــا همــان زبــان مــادری ایشــان اســت. نداشــتن برنامــه ای جامــع و شــامل 
ــرد  ــل ویژگی هــای منحصربه ف ــه دلی ــن برخــی از مشــكالت ب ــر اســت. همچنی ــن ام ــات ای از ضروری
ــه  ــن زمین ــی در ای ــت کاف ــجویان دق ــر دانش ــه اگ ــت ک ــد اس ــدأ و مقص ــای مب ــك از زبان ه ــر ی ه
ــته از  ــر از مشــكالت، برخاس ــاره  ای دیگ ــد. پ ــد ش ــی خواهن ــتباهات بزرگ ــند، دچــار اش ــته باش نداش
تــك قالبی  بــودن برخــی ســاختارها در زبــان فارســی بــرای مفاهیــم متعــدد اســت، ماننــد معادل یابــی 
پســوندهای فارســی کــه می توانــد معادل هــای متعــددی داشــته باشــند یــا صفــات منفــی )بــا پیشــوند 
منفی ســاز( کــه اشــكال معادلــی متفاوتــی می توانــد داشــته باشــد. همچنیــن اســتفاده از فرهنــگ لغــات 
متــداول بــه شــكل نرم افــزار، نقــش بســزایی در معادل یابــی نادرســت در ایــن زمینــه دارد کــه در ایــن 

ــن مشــكالت پرداخته شــده اســت. ــع ای ــدوکاو درخصــوص رف ــه کن بررســی ب

واژگان كلیدی: صفت، مشكالت دانشجویان فارسی زبان، زبان عربی.
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The challenges of Teaching adjectives and its structures 
for Persia speaking Students: from complexities to 

solutions

Ali Asvadi*

Assistant professor of Arabic Language and Literature Kharazmi University Tehran 
Iran.  

Abstract
Adjectives and attributes are important tools to express meanings in 
any language and learners should inevitably learn how to use them 
professionally. Persian speakers at universities in Iran seem to have 
many problems with using adjectives and expressing descriptive 
sentences in Arabic. There are several reasons for problems with 
appropriate expression of adjectives in Arabic. For example, most of 
these problems are due to the native language assumptions and having 
a Persian mentality. Also, there are some certain features in source and 
target languages that create challenges for learners if they do not pay 
careful attention. Some structures are fixed and there is only one single 
expression for different concepts (e.g. finding equivalents for Persian 
prefixes or negative adjectives that can have different equivalents). 
Using digital dictionaries to find equivalents also plays a big role in this 
regard. This study focuses on these issues in detail.

Keywords: adjective, problematic Persian -speaking students, Arabic.
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