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امللّخص
ــل  ــاس حتلي ــی أس ــّية عل ــن بالفارس ــن الناطق ــة م ــة العربّي ــي اللغ ــدي متعّلم ــة يف أي ــم املتناول ــدّون املعاج مل ت
ــر  ــورة. األم ــی الص ــم إل ــذه املعاج ــر ه ــا تفتق ــة، ك ــن األم واملدروس ــن اللغت ــي ب ــل التقاب ــات والتحلي احلاج
ــة برمتهــا، كــا حيــول دون الطالــب  ــة التعليمي ــات تعرقــل العملّي ــروز صعوب ــی الغمــوض وب ــؤّدي إل ــذي ي ال
ــي(.  ــل التقاب ــي )التحلي ــج الوصفي-التحلي ــی املنه ــة عل ــذه الدراس ــدت ه ــه اعتم ــق أهداف ــاريس وحتقي الف
ــداده  ــّم إع ــّية أن يت ــن بالفارس ــن الناطق ــة م ــة العربّي ــي اللغ ــّور ملتعّلم ــريب مص ــم ع ــداد معج ــري إع ــن معاي وم
عــى أســاس منهــج التحليــل التقابــي بــن املفــردات املشــرتكة يف اللغتــن العربّيــة والفارســّية يف ســّد احلاجــات 
ــت  ــاّلب الوق ــى الط ــر ع ــائعة توّف ــرتكة الش ــردات املش ــن املف ــة تتضّم ــادة معجمّي ــم م ــك بتقدي ــة وذل اللغوي
ــّم  ــة ومعانيهــا ووجــوه تشــاهبها وافرتاقاهتــا عــن الفارســّية؛ ث ــم مفــردات اللغــة العربّي واجلهــد الالزمــن لتعّل
ــرتكة  ــردات املش ــّور للمف ــم املص ــم املعج ــراءات يف تصمي ــن اإلج ــزت م ــا أنج ــذة ممّ ــة نب ــتعرض الدراس تس
الشــائعة ملتعّلمــي العربّيــة مــن الناطقــن بالفارســّية. وممـّـا توّصلــت إليــه الدراســة هــو أّن إعــداد معجــم تعليمــي 
مــن خــالل تقديــم قائمــة مــن املفــردات مقّســمة حســب املجــاالت املختلفــة ســيكون ذا أثــر ملحــوظ يف تعّلــم 
الطــاّلب اللغــة املدروســة، كــا أّن التحليــل التقابــي بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية ومعرفــة وجــوه التشــابه 
ــة  ــم العربّي ــة تعّل ــل عملّي ــا اللغتــن سيســاهم يف تعجي واالفــرتاق بينهــا مــن خــالل اجلمــل والصــور مــن كلت

ــع مــن وقوعهــم يف التداخــل اللغــوي. ــل الناطقــن بالفارســّية ويمن ــع مــن قب واملهــارات األرب
ــل  ــي، حتلي ــل التقاب ــّية، التحلي ــرتكة، الناطقــون بالفارس ــردات املش ــّور، املف ــم املص ــة: املعج ــامت الدليلي الكل

ــات. احلاج
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يلعــب املعجــم دورًا مهــّاً يف تعليــم اللغــة وتعّلمهــا؛ ورغــم أّن إتقــان قواعــد اللغــة املدروســة 
يعــّد عامــاًل أساســيًا يف تعّلــم اللغــة ولكــّن تعّلــم القواعــد مــن دون املفــردات ال فائــدة منــه. 
ــة لــدی الناطقــن بالفارســّية؛ ومــع ذلــك  ــة هــذا املوضــوع يف تعليــم اللغــة العربّي تــزداد أمهّي
فهنــاك اعتقــاد خاطــئ لــدى بعــض اإليرانيــن مفــاده أّن اإليرانيــن يتعّلمــون العربّيــة بســهولة 
ويــرس أكثــر مقارنــة مــع باقــي الشــعوب اســتنادًا إلــی اشــرتاك املفــردات لــدی اللغتــن العربّيــة 
ــاين  ــة ملع ــروق الدقيق ــن الف ــون ع ــم غافل ــا ولكنّه ــوي بينه ــادل اللغ ــة التب ــّية نتيج والفارس
ــان يف لغتــن  ــه إذا تشــاهبت مفردت ــع أن املفــردات بــن اللغتــن وطــرق اســتعاهلا. ومــن املتوّق
ــن  ــهولة؛ ولك ــرس وأكثرس ــا أي ــذ فهمه ــون حينئ ــق فيك ــى والتطبي ــكل واملعن ــث الش ــن حي م
مــن املمكــن أن حتــدث مشــكلتان يف تعّلــم هــذه املفــردات املتشــاهبة؛ املشــكلة األولــی: 
ــد تكــون  ــث الشــيوع؛ واألخــرى، ق ــن مــن حي ــن غــري متاثلت ــان يف اللغت ــد تكــون املفردت ق
املفردتــان خمتلفتــن مــن حيــث النــوع )ضيــاء  حســيني، 1392: 48( ومــن الّطبيعــّي أن نقــول: 
ــر،  ــًى آخ ــنادها إىل معن ــد إس ــاكل عن ــربز مش ــرة ت ــا يف الذاك ــخ معناه ــي ترّس ــردات الت إّن املف
ــن  ــن خمتلفت ــول واحــد إىل مفردت ــة يف إســناد مدل ــا نواجــه بعــض الصعوب ــارة أخــرى إّنن بعب
مقارنــة مــع إســناد مفــردة مشــرتكة يف اللغتــن إىل مدلولــن خمتلفــن؛ ألّننــا مضطــرون عندئــذ 
إلــی االنتبــاه، لكــي ال نســتخدم املفــردة يف اللغتــن يف معنــى آخــر بــدالً مــن معناهــا الرئيــس. 
يف احلقيقــة إّن املفــردات املشــرتكة يف اللغتــن تشــرتك يف الشــكل وختتلــف يف الداللــة والتطبيــق 
ــه ال توجــد نقطــة اشــرتاك بــن هــذه املفــردات  ونطــاق املعنــى يف أغلــب األحيــان؛ بحيــث إّن
ــرتاك  ــة اش ــدت نقط ــوي، أو إن وج ــل اللغ ــخص يف التداخ ــع الش ــذا يق ــی ه ــن، عل يف اللغت
بينهــا فرتجــع إىل املــايض، يف حــن ال يســتعمل هــذا املعنــى املشــرتك يف عرنــا احلــارض 
ــا قــد ُدّونــت  ــاول أيدين ــة التــي يف متن )نصــريی، 1390: 93(. نالحــظ أّن كّل املعاجــم العربّي
ــردات يف  ــذه املف ــن ه ــري م ــی كث ــراين إل ــب اإلي ــاج الطال ــد ال حيت ــن ق ــهم يف ح ــرب أنفس للع
ــف  ــّم تألي ــه مل يت ــا أّن ــّن لن ــر يب ــذا األم ــن. وه ــع اآلخري ــه م ــه وتواصل ــام بواجبات ــه والقي أدائ
ــّد  ــن حل ــات املتعّلم ــل حاج ــاس حتلي ــی أس ــّية عل ــن بالفارس ــّص بالناطق ــريّب خمت ــم ع معج
ــى  ــه ع ــام ب ــه والقي ــى تطبيق ــدرة ع ــبة الق ــن يف نس ــل تكم ــة كّل عم ــروف أّن قيم اآلن. واملع
أرض الواقــع، وليــس يغنــي تقديــم اجلوانــب النظرّيــة والنقدّيــة عــن اجلوانــب األخــرى، بــل 
جیــب إرشــاد الطالــب واملتعّلــم إىل ُســبل عملّيــة )هارمتــان، 1371: 254(. وممـّـا يؤســف لــه أّن 
ــرتاق للمفــردات  ــن أوجــه التشــابه واالف ــّم بتبي املعاجــم الفارســّية-العربّية وبالعكــس مل هتت
املشــرتكة بــن العربّيــة والفارســّية وهــذا األمــر يظهــر لنــا أمهّيــة دراســات كالتحليــل التقابــي 



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

ــورة  ــارة أّن الص ــدر اإلش ــا جت ــوي. ك ــل اللغ ــة التداخ ــن إلزال ــة للغت ــتويات اللغوّي ــن املس ب
ــم  ــّص تعّل ــا خي ــة يف م ــا خاص ــة وتعّلمه ــم اللغ ــة تعلي ــن عملّي ــايّس يف حتس ــدور أس ــی ب حتظ
املفــردات املشــرتكة، علــی ســبيل املثــال مفــردة »الكلّيــة« يف اللغتــن الفارســّية والعربّيــة وتبيــن 
مدلوهلــا باالســتعانة بصورهتــا يف اللغتــن. انطالقــًا مــن هــذا هتــدف هــذه الدراســة إلــی رشح 
املعايــري اخلاّصــة بتدويــن معجــم خــاص لتعليــم اللغــة العربّيــة وتعّلمهــا للناطقــن بالفارســّية 

وتقديــم نبــذة عــن خطــوات تدويــن هــذا املعجــم وإعــداده.
تسعی الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية: 

1- كيــف يمكــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرتكة الشــائعة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية 
اســتنادًا إلــی التحليــل التقابــي بــن اللغتــن؟

2- كيــف يمكــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرتكة الشــائعة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية 
اعتــادًا علــی حتليــل حاجــات املتعّلمــن؟ 

3- كيــف يمكــن إعــداد معجــم املفــردات املشــرتكة الشــائعة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية 
باالســتعانة بالصــورة؟

بــا أّن املفــردات يف أّيــة لغــة كثــرية وخارجــة عــن نطــاق احلــر فــال يمكــن تعليمهــا كّلهــا 
ــم مفــردات اللغــة كّلهــا.  ــی تعّل ــم إل ــاج املتعّل ــة علــی ذلــك ال حيت للناطقــن بغريهــا، وإضاف
ــي  ــية الت ــردات األساس ــوا املف ــة أن ينتق ــم اللغ ــن بتعلي ــی املعني ــب عل ــك يتوج ــى ذل ــاًء ع بن
تكثــر احلاجــة إليهــا ويرتكــوا مــا ال حيتاجهــا الطــاّلب الســيا يف املســتويات األوىل مــن تعليــم 
ــة  ــّم تدوينهــا علــی أســاس احلقــول املفرداتّي اللغــة. يبــدو أّن عــرض قائمــة املفــردات التــي ت
لألشــخاص املعنيــن بعملّيــة تعليــم العربّيــة وتعّلمهــا الختيــار املفــردات االساســّية يســاعدنا 
ــل  ــب منهــج التحلي ــی جان ــدو أّن اســتخدام الصــورة إل ــر بنجــاح. كــا يب ــق هــذا األم يف حتّق
التقابــي الــذي هيــدف إلــی التنّبــؤ بمشــاكل الطــاّلب يف اســتخدام هــذه املفــردات بغيــة منعهــم 
مــن الوقــوع يف التداخــل اللغــوي يســاعدنا يف تدويــن معجــم تعليمــي نافــع ملتعّلمــي اللغــة 

ــة مــن الناطقــن بالفارســّية. العربّي

الدراسات السابقة
قــام العديــد مــن الدارســن بالبحــث يف املفــردات املشــرتكة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية؛ 
ــه مل يــدرس أحــد حلــد اآلن  ــة إاّل أّن كــا قــام الدارســون بدراســة دور الصــورة يف هــذه العملّي
ــذه  ــن ه ــج ع ــي نات ــم تعليم ــن معج ــة تدوي ــة بغي ــم اللغ ــة عل ــن ناحي ــردات م ــوع املف موض
الدراســات. ويف مــا يــي ســنذكر أهــّم الدراســات والبحــوث التــي أجريــت يف ثالثــة حمــاور 
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وهــي ألــف- جمــال املفــردات املشــرتكة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية، ب- جمــال الصــورة 
ودورهــا يف تعليــم اللغــة، ج- حتليــل حاجــات متعّلمــي اللغــة العربّيــة مــن الناطقــن بغريهــا.
ــة  ــن ناحّي ــر م ــة أكث ــة الصوتّي ــن الناحّي ــردات م ــيدورد )1381( درس املف ــف- فرش أل
حتــول هــذه املفــردات. وقــام أمينــی ونيــازی )1394( بالكشــف عــن أســباب حتــّول املفــردات 
العربّيــة يف اللغــة الفارســّية كــا بّينــوا تأثــري العوامــل الثقافّيــة والدينّيــة والنفســّية واللغوّيــة يف 
ــم  ــی )1396( تقيي ــت الدارســة رمضان ــة يف اللغــة الفارســّية. وتناول حتــّول املفــردات العربّي
املفــردات املشــرتكة مــن ناحيــة تأثريهــا يف الرتمجــة وقامــت بتقســيم هــذه املفــردات إىل عــرش 
فئــات عــى أســاس اختالفهــا يف اللغــة العربّيــة مــن ناحيــة الشــكل واملعنــى. وأظهــرت نتائــج 
الدراســة بــأّن كثــرة املفــردات العربّيــة يف الفارســّية ال تســاعدنا يف تســهيل الرتمجــة باللغتــن؛ 
بــل تعــّد هــذه املفــردات مــن عوامــل التعقيــد والصعوبــة يف الرتمجــة مــن الفارســّية إىل العربّيــة.
ب-قــد حــاول الفاعــوري وأبوعــوض )2012( بيــان أثــر اســتخدام الصــورة يف تعليــم 
اللغــة العربّيــة للطلبــة الناطقــن بغــري العربّيــة يف اجلامعــة األردنّيــة ومــدی فهمهــم للمفــردات 
ــة. يف  ــارات املرفقــة بالصــورة ورســوخها يف أذهاهنــم باســتخدامها يف ســياقاهتا الطبيعّي والعب
النهايــة توّصــل الباحثــان إلــی أّن الطلبــة الذيــن درســوا النــص مرفقــًا بالصــور كانــت لدهيــم 
ــن  ــردًا م ــص جم ــوا الن ــن درس ــة الذي ــن الطلب ــل وأرسع م ــة أفض ــه بطريق ــی فهم ــدرة عل الق
ــم  ــريّية يف تعلي ــرتاتيجية الصــور التفس ــر اس ــه )1397( أث ــداري وزمالئ الصــور. ودرس نام
ــة لطــاّلب الصــف الثالــث الثانــوي يف مدينــة كرمانشــاه. بحيــث قــام الباحثــون  اللغــة العربّي
بأخــذ اختبــار اللغــة مــن هــؤالء الطــاّلب، وتوّصلــت دراســتهم إلــی أّن التدريــس القائــم علی 
الصــور التفســريية إلــی جانــب الطــرق التقليديــة أّدی إلــی رفــع مســتوی الطــاّلب إلــی حــد 

ــة ونحوهــا.  كبــري يف تعّلــم املفــردات، وتعّلــم رصف اللغــة العربّي
ــن  ــة م ــة العربّي ــي اللغ ــات متعّلم ــل حاج ــال حتلي ــات يف جم ــی الدراس ــبة إل ــا بالنس ج-أم
الناطقــن بغريهــا خــارج إيــران جتدراإلشــارة إلــی هدايــة ابراهيــم )2009( هيــدف يف دراســته 
حتليــل احلاجــات اللغويــة يف مواقــف االتصــال اللغــوي لــدی داريس اللغــة العربّيــة مــن غــري 
ــة لــدی داريس  الناطقــن هبــا. قــام الباحــث بإعــداد اســتبانة حتتــوي علــی 100 حاجــة لغوي
ــة مــن الناطقــن بغريهــا يف مواقــف االتصــال اللغــوي وعــرض هــذه االســتبانة  اللغــة العربّي
ــی هــذه  ــوي عل ــی قائمــة حتت ــة ومتعّلميهــا. توّصــل يف دراســته إل ــی أســاتذة اللغــة العربّي عل
احلاجــة يف أربــع فئــات حاجــات عاليــة األمهّيــة، متوســطة األمهّيــة، منخفضــة األمهّيــة 

ــة. وغريمهّم
وبالنســبة إلــی الدراســات يف جمــال حتليــل حاجــات متعّلمــي اللغــة العربّيــة مــن الناطقــن 
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ــل  ــث يف حتلي ــه )1394( بالبح ــدي و زمالئ ــن كمحم ــض الدارس ــام بع ــد ق ــّية فق بالفارس
ــة  ــك معرف ــا وكذل ــة وآداهب ــة العربّي ــرع اللغ ــاّلب ف ــة لط ــاكل اللغوي ــة املش ــات ومعرف احلاج
ــة يف هــذا الفــرع. وتوّصلــوا إىل أّن الطــاّلب يعانــون يف مهــارة  ــم املهــارات اللغوي واقــع تعلي
االســتاع واملحادثــة والقــراءة والكتابــة مــن مشــاكل يف املســتوى مــا فــوق الوســط وأّن الســبب 
الرئيــس يف هــذه املشــكلة يعــود إىل حــد كبــري إىل ضعفهــم يف القدرة عــى التواصــل واالتصال.
ــة مــن الناطقــن  ــل حاجــات متعّلمــي اللغــة العربّي ــا أّن الباحثــن مل يدرســوا حتلي كــا الحظن
ــة التــي رّكــزت  ــة الدراســة احلالي ــة املفــردات. وهــذا يضاعــف مــن أمهّي بالفارســّية مــن ناحي
ــك  ــة« )رانين ــب كل لغ ــرب قل ــردة تعت ــن »ألّن املف ــن اللغت ــرتكة ب ــردات املش ــب املف ــى جان ع

وزمــالؤه، 1377: 247(.
ــل  ــّص يف التحلي ــث خمت ــد بح ــه مل يوج ــابقة أّن ــات الس ــالل الدراس ــن خ ــاهدنا م ــا ش وك
التقابــي للمفــردات املشــرتكة بــن اللغتــن العربّيــة والفارســّية للحصــول علــی املؤتلــف 
واملختلــف بينهــا بغيــة التنّبــؤ بمشــاكل الطــاّلب اإليرانيــن يف اســتخدام هــذه املفــردات. 
كــا مل تــرش دراســة حتــی اآلن علــی حســب علمنــا إلــی دور الصــورة يف تبيــن أوجــه التشــابه 
ــه يتنــاول أمــرًا  واالفــرتاق بــن هــذه املفــردات يف اللغتــن. وإّن امليــزة الرئيســة لبحثنــا هــي أّن
توظيفيــًا يف عملّيــة تعليــم العربّيــة وتعّلمهــا باســتعراض معايــري مهّمــة لتدويــن معجــم مصــّور 

ــة مــن الناطقــن بالفارســّية.   ــل حاجــات متعّلمــي العربّي ــادًا علــی حتلي اعت

مراجعة األدب النظري
أمهّية املعجم يف تعليم اللغة

ــة  ــًا أولوّي ــة مراعي ــي حاجــات الطــالب اللغوّي ــدّون املعجــم التعليمــي بحيــث يلّب جیــب أن ي
هــذه احلاجــات، وعــى الرغــم مــن أّن تعّلــم أّي مفــردة بحــد ذاهتــا بعيــدًا عــن النســيج اللغــوي 
ــوي  ــزون اللغ ــى املخ ــول ع ــة دون احلص ــن اللغ ــد وقوان ــم القواع ــإّن تعّل ــا، ف ــدة منه ال فائ
الــذي يســاعد يف اســتخدام هــذه القواعــد يف مجــل وعبــارات ســليمة شــكاًل ومضمونــًا يعتــرب 
أمــرًا عبثــًا وال حيّقــق الغايــات املرجــوة، فالكلــات هــي التــي تشــّكل البنــاء األســايس للقواعــد 
ــز وراء  ــأّن »احلاف ــم ب ــع العل ــي، 1392: 85(. م ــن غريب ــاًل ع ــانغ 2009: 543 نق ــن وتش )نيش
كّل املعاجــم هــو توفــري حاجــات متعّلمــي اللغــة ويتــّم تقييــم هــذه املعاجــم والقواميــس بنــاًء 
عــى هــذه احلاجــات« )هارمتــان، 1371: 254( و»ال شــّك يف أّن املعجــم هــو أداة مهّمــة جــدًا 
مــن أدوات تعليــم أّيــة لغــة، لذلــك حيتــاج املتعّلــم إىل معاجــم متعــّددة كــي يســتطيع اكتســاب 
املفــردات واســتخدامها بشــكل يليــق يف ســياقها املعجمــي، لكــّن هنــا نتعامــل مــع نــوع آخــر 
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مــن الطلبــة الذيــن يتعّلمــون اللغــة العربّيــة مــن الناطقــن بغــري العربّيــة، وعــى ذلــك فالبــّد أن 
يعتمــد املعجــم املســتخدم عــى أســس وأصــول متينــة ومعتمــدة« )إبراهيــم، نقــاًل عــن ســكر، 

2016: ۲۰( منهــا مــا يــي:
1- الدراســة الوصفّيــة والتقابلّيــة أثنــاء وضــع املعجــم وذلــك بمعاونــة املختصــن للغــة 

ــّية. ــة الفارس ــا اللغ ــم وهن ــة املعج ــة ولغ العربي
2- ترتيــب مداخــل املعجــم املخّصــص للمتقّدمــن يف دراســة اللغــة العربّيــة، وذلــك حســب 

الرتتيــب اجلــذري.
3- وضع وصف دقيق يف عملّية استخدام املعجم اللغوي.

4- استخدام اللغة العربّية الفصحى يف املعجم.
5- استخدام الصور والرسوم اإليضاحية التي تشري إىل املعنى.

ــة  ــة والثقافي ــم احلضاري ــن املفاهي ــة م ــة، والقريب ــة احلوارّي ــردات ذات الطبيع ــار املف 6- اختي
)ســكر، 2016: 20(. علــی أســاس املعايــري املذكــورة أعــاله تتبــّن لنــا أمهّيــة التحليــل التقابــي 
بــن املفــردات املشــرتكة إلــی جانــب اســتخدام الصــور يف تدويــن املعجــم. إضافــة علــی ذلــك 
نحتــاج إلــی اختيــار املفــردات التــي يعــّد تعّلمهــا رضورّيــًا عنــد املتعّلــم وبالطبــع علينــا معرفــة 

حتليــل احلاجــات. 

مكانة حتليل احلاجات يف تعليم اللغة
يف الربنامــج املنشــود والعمــي يف تعليــم اللغــة هنــاك ثالثــة أســئلة مهّمــة: أيــة كلــات نتعّلــم؟ 
ــال  ــك، 2009: 543 نق ــن وجان ــات؟ )نيش ــن كل ــاه م ــا تعّلمن ــم م ــف نقّي ــا؟ كي ــف نتعّلمه كي
عــن غريبــي، 1392: 85(. انطالقــًا مــن ذلــك فــإّن تدويــن املعجــم التعليمــي يســتلزم حتليــل 
احلاجــات لكــي نتمكــن بنــاًء عــى ذلــك مــن عــرض الطــرق التــي تســاعدنا يف الوصــول إىل 
ــل  ــة وحتص ــدرايس املهّم ــج ال ــتلزمات الربنام ــن مس ــات م ــل احلاج ــود. إّن حتلي ــدف املنش اهل
نتيجــة الكشــف عــن حاجــات، ومتطلبــات، وميــول، ومشــكالت الطــاّلب اللغويــة والفــراغ 
ــام إّن  ــكل ع ــرون، 1394: 251(. بش ــدي وآخ ــود )حمم ــع املنش ــن والوض ــع الراه ــن الوض ب
ــراءات  ــج اإلج ــد نتائ ــا أن نج ــا يمكنن ــادرًا م ــة ون ــران حديث ــات يف إي ــل احلاج ــاث حتلي أبح
واألبحــاث املتعلقــة بتحليــل احلاجــات يف فــرتة تتجــاوز العقــد مــن الزمــن )فتحــي واجــاركاه، 
1381: 100(. والواقــع أّن إحــدی املشــاكل احلقيقيــة يف جمــال تعليــم العربّيــة للناطقــن بغريها 
تعــود إلــی نــدرة اختيــار املحتــوی اللغــوي والثقــايف وتنظيمهــا؛ لتحقيــق األهــداف، بــا يشــبع 
احلاجــات العلمّيــة للدارســن )متقــي زاده، 1389: 59(. انطالقــًا مــن ذلــك فــإّن اختيــار 
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ــة تعليــم اللغــة. املفــردات علــی أســاس حتليــل احلاجــات لــه دور هــام يف حتســن عملّي

التحليل التقابيل وتعليم اللغة   
ــل  ــرب التحلي ــًا فيعت ــًا علمي ــا منهج ــن معانيه ــرتكة وتبي ــردات املش ــم املف ــة تعلي ــب كيفي تتطل
التقابــي لتبيــن أوجــه التشــابه واالفــرتاق بــن هــذه املفــردات يف اللغتــن العربّيــة والفارســّية 
 )195 :1985 ( )Fisiak( ــًا لتدويــن معجــم مفيــد. مــن وجهــة نظــر فيزيــاك عامــاًل رضوري
ــه إعــداد  ــر وأّن هدف ــزات حمــددة بــن لغتــن أو أكث ــة ملي ــة علمي ــي هــو مقارن ــل التقاب فالتحلي
جمموعــة مــن املعلومــات للمدرســن ومعــّدي املــواد التعليمّيــة. كــا قيــل: مــن جمــاالت 
التحليــل التقابــي تعليــم اللغــة، خاصــة األجنبّيــة، والرتمجــة، وصناعــة املعاجــم، خاّصــة 
ــين:  ــن أساس ــی نوع ــي إل ــل التقاب ــم التحلي ــري، 2006: 5(. يقّس ــة )أبواخل ــة والثالثّي الثنائي

ــي. ــي التوظيف ــل التقاب ــري والتحلي ــي النظ ــل التقاب التحلي

التحليل التقابيل النظري 
اهلــدف مــن إجــراء دراســات وفــق التحليــل التقابــي هــو احلصــول عــى أوجــه التشــابه 
واالفــرتاق البنيويــة بــن اللغتــن أو أكثــر؛ ونتائجــه تــؤّدي إىل وصــف مفصــل لوجــوه التشــابه 
واالفــرتاق بــن هــذه اللغــات؛ كــا تبــّن لنــا أّي مســتوى مــن مســتويات هــذه اللغــات صالــح 

ــزي، 1392: 42(. ــض )كهري ــع بع ــة م للمقارن

التحليل التقابيل التوظيفي
هــذا النــوع مــن الدراســات يمّهــد للمقارنــة بــن اللغــات باالســتعانة بمعطيــات الدراســات 
ــر األخطــاء يف جمــال  ــة عــى تربي ــوع مــن البحــوث التوظيفي ــز هــذا الن ــة. يرّك ــة النظري التقابلي
ــم  ــة تعّل ــريًا يف عملّي ــب دورًا كب ــي أن يلع ــل التقاب ــتطيع التحلي ــريًا يس ــاء؛ وأخ ــل األخط حتلي
اللغــة األجنبّيــة )ضيــاء حســيني، 1392: 10(. يعــّد كارل جيمــز)James( الوظائــف الّتعليمّية 

لعلــم اللغــة التقابــي كــا يــي:
1-التنّبــؤ باجلوانــب التــي ستشــّكل مشــكلة. 2-توّقــع صعوبــة تعّلــم بعــض اجلوانب.3-
ــكل  ــح )James, 1981: 6-145(. بش ــة للتصحي ــاء خاص ــة أخط ــاء. 4-مقاوم ــع األخط توّق
 Arts( عــام ترتبــط الدراســات التقابلّيــة باملعّلــم، ومتعّلــم اللغــة، ومؤّلــف الكتــب التعليمّيــة
Wekker, 1990: 165 &(. يف احلقيقــة، إّن التحليــل التقابــي يســعى لتحقيــق األهــداف 

األساســّية وهي:1-فحــص أوجــه التشــابه واالفــرتاق بــن اللغــات. 2- التنّبــؤ بالصعوبــات 
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ــم ورشح هــذه املشــاكل. 3- إعــداد  ــة التعّل ــم اللغــة يف عملي ــا متعّل ــي يواجهه واملشــاكل الت

ــد الراجحــي، 1424: 52(.  ــة )عب ــم اللغــة األجنبّي ــة أو تطويرهــا لتعلي ــواد التعليمّي امل

دور الصور والرسوم يف تعليم العربّية للناطقن بغرها
تلعــب الصــورة دورًا كبــريًا يف اســتحضار املعنــى ورسعــة ترســيخه يف الذهــن الســيا إذا كان 
املتعّلــم مبتدئــًا. وقــد تفــوق قيمــة الصــورة قيمــة الــرشح والتوضيح الــذي يقّدم للكلمــة، ذلك 
أّن الصــورة قــد تعــرّب وحدهــا عــن معــان ودالالت ال نجدهــا يف الــرشح والتوضيــح، ففــي 
بعــض األحيــان تكــون للصــور »دور مهــم يف فهــم املعنــى، فهــي تعطــي رشحــًا مصــّورًا لــيشء 
مــا بحيــث جتعلــه أكثــر وضوحــًا، وهــي تســتخدم ملســاعدة الطــاّلب لفهــم واســتيعاب الــيشء 
بســهولة ووضــوح أكثــر« )Sholihah, 2009: 14(. ووفقــا لـــ Uberman »فــإن املتعّلــم يتذّكــر 
ــذا  ــة« )Elsy, 2013: 4(. ول ــائل البري ــق الوس ــن طري ــا ع ــّم تقديمه ــي يت ــواد الت ــل امل أفض
ــة لغــري العــرب، فالصــورة  ــة ورضورة تأليــف معجــم مصــّور لتعليــم اللغــة العربّي تــربز أمهّي
يف الواقــع »ُتســتخدم يف اســتحضار املعنــى مــن خــالل مــا تــدّل عليــه وبذلــك فــإّن الصــورة 
تســمح بعــرض وفهــم فــوري تقريبــًا لكلــات معزولــة وهــذه العالقــة الفوريــة بــن الصــورة 
ــا تســهل عليــه عمليــة احلفــظ  والعبــارة اللغويــة ال تبســط الفهــم عــى الطالــب فحســب وإّن
وبالتــايل التذّكــر حينــا تــرد الكلمــة يف مجلــة الحقــة أثنــاء العمليــة التعليميــة« )إبراهيــم،1987: 
198و199(. وفيــا يتعّلــق بتعليــم مهــارة الكتابــة أيضــًا يمكــن اللجــوء إىل هذا املعجــم املصّور 
فقــد أصبحــت »األبحــاث احلديثــة تّتجــه إىل اســتخدام الصــور يف تعليــم الكتابــة بمعنــى 
ــري التحريــري« )الفاعــوري وأبوعــوض، 2012: 279(. وبشــكل عــام يمكــن  اإلنشــاء والتعب
ــن  ــل« )ب ــم متكام ــية ألّي معج ــات األساس ــدى الروري ــت إح ــورة »أصبح ــول إّن الص الق
مــدور، 2006: 120(. »وإّن عملّيــة فهــم املعنــى املطلــوب ال تتأّلــف مــن املقومــات الصوتيــة 
فحســب، بــل كذلــك مــن العنــارص البريــة. وممّــا يؤســف لــه أّن الوســائل البريــة املعينــة 
قــد أمهلــت يف كتــب تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن باللغــات األخــرى يف حــن أّن كثــريًا مــن 
كتــب تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة والفرنســية واألملانيــة لألجانــب املبتدئــن أخــذت ختصــص 
أكثــر مــن ســبعن باملئــة مــن مســاحتها للصــور والرســوم وهــذا االجتــاه املتمثــل يف اإلكثــار مــن 

الصــور والرســوم يف الكتــب يمكــن تعليلــه باالســتناد إىل ثــالث حقائــق وهــي:
أوالً – إّن الصــور والرســوم أثبتــت فاعليتهــا وجدواهــا يف عملّيــة تعليــم اللغــات األجنبّية. 
ــًا – إّن  ــًا – يتناســب اســتعال الصــور مــع الوقــت الــالزم إلبــالغ املعــاين للمتعّلمــن. ثالث ثاني
ــمي  ــة« )القاس ــارات اللغوي ــن امله ــة م ــارة معّين ــى مه ــر ع ــوم ال تقت ــور والرس ــدة الص فائ
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ــي، 1991: 209(.  وع
وللصور دور كبري يف تعليم عنارص اللغة ومهاراهتا، نوردها مع رشح مبّسط فيا يي:

 األصــوات: إّن للصــور دورًا كبــريًا يف تعليــم األصــوات املتشــاهبة يف اللغتــن ويســتطيع املعلــم 
أن يشــري إىل الصــورة املعــربة عــن كل كلمــة عنــد نطقهــا.

تقليــل الرتمجــة: »يقّلــل اســتخدام الصــور مــن اللجــوء إىل الرتمجــة واســتخدام اللغــة 
ــة  ــة املرافق ــة الصحيح ــتخدم الكلم ــدف ويس ــة اهل ــر باللغ ــب يفّك ــل الطال ــا جیع ــيطة، ممّ الوس

للصــورة دون اللجــوء إىل اللغــة األم« )الفاعــوري وأبــو عــوض،2011: 282(.
ــري  ــث يش ــص، حي ــدة يف الن ــردات اجلدي ــم يف رشح املف ــاعد املعّل ــور تس ــردات: الص املف

ــص. ــم الن ــاء تقدي ــى أثن ــى املعن ــدّل ع ــي ت ــة الت ــورة املوضوعي ــردات الص ــم إىل مف املعّل
والصــورة جتعــل املتعّلــم أكثــر اســتعدادًا لتقّبــل املــادة املعرفيــة، حيــث »تســاعد عــى إشــباع 
الرغبــة والزيــادة يف تقويــة وحتســن خــربات املتعّلــم، والتفكــري مــن خــالل الصــورة يرتبــط بــا 
يســّمي »التفكــري البــري«؛ لفهــم العــامل مــن خــالل الشــكل والصــورة التــي ترتبــط باخليــال 
ــتثارة  ــورة يف اس ــة الص ــد أمهّي ــذا يؤّك ــة، وه ــف كلم ــاوي أل ــدة تس ــورة واح ــداع، فص واإلب
العمليــات والقــدرات العقليــة« )املــريس، 2008: 17(. ويــرى كثــري مــن علــاء النفــس 
الرتبويــن أّن الفــرد حيصــل عــى حــوايل 80  إىل 90 % مــن معارفــه عــن طريــق حاســة البــر، 

والفــرد يــدرك األشــياء التــي يراهــا إدراكًا أفضــل وأوضــح ممـّـا لــو قــرأ عنهــا أو ســمع هبــا. 

الطریقة
ــة هــذا النــوع مــن  اعتمــدت الدراســة علــی املنهــج الوصفــي والتحليــل التقابــي لتبيــن أمهّي
ــة.  الدراســات يف تعليــم اللغــة وتعّلمهــا يف املراحــل األوىل مــن تدويــن املعاجــم هلــذه العملّي

حتليل البيانات
قــام الباحثــون يف هــذا البحــث بدراســة معايــري إعــداد معجــم مصــّور إلــی جانــب عــرض 
ــرتكة يف  ــردات املش ــن املف ــي ب ــل التقاب ــة التحلي ــتعينن بطريق ــم مس ــذا املعج ــن ه ــب م جان
اللغتــن العربّيــة والفارســّية لتبيــن أوجــه تشــابه هــذه املفــردات وفروقهــا يف اللغتــن وعــرض 
ــاّلب  ــاء الط ــع أخط ــو بمواق ــة التنّب ــن؛ بغي ــردة يف اللغت ــورة املف ــتخدام ص ــروق باس ــذه الف ه
ــار هــذه املفــردات بعــد أن قامــوا  ــة اختي يف اســتخدام هــذه املفــردات؛ كــا أشــاروا إلــی كيفي
بعــرض قائمــة املفــردات علــی املعنيــن بعملّيــة تعليــم اللغــة وتعّلمهــا هبــدف حتليــل حاجــات 

ــة إلــی املفــردات املشــرتكة بــن اللغتــن.  متعّلمــي اللغــة العربّي
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سنشــري يف هــذا القســم إلــی جانــب مــن اإلجــراءات يف تدويــن املعجــم املصــّور للمفــردات 
املشــرتكة الشــائعة ملتعّلمــي العربّيــة مــن الناطقــن بالفارســّية. وهــذه اإلجــراءات عبــارة عــن 
ــة، وخطــوات التحليــل التقابــي  ــة حتليــل احلاجــات لتبيــن املفــردات املشــرتكة الرورّي كيفّي

ــة اســتخدام الصــور يف تدويــن املعجــم. لتأليــف املعجــم، وكيفيــة حتليــل املفــردات، وكيفّي

كيفّية حتليل احلاجات لتبين املفردات املشرتكة الرضورّیة
جیــب مراعــاة عــّدة مســائل يف حتليــل احلاجــات وهــي اختيــار األشــخاص الذيــن جیــب 
ــة يف  ــواد التعليمي ــّدي امل ــة ومع ــاتذة اللغ ــة، أس ــي اللغ ــن متعّلم ــارة ع ــم عب ــم وه مراجعته
تعليــم اللغــة. وأّمــا يف كيفّيــة أداء حتليــل احلاجــات، فيمكننــا عــرض قائمــة مــن احلقــول 
ــة يف  ــة الرورّي ــول اللغوي ــار احلق ــم اختي ــب منه ــخاص والطل ــوالء األش ــی ه ــة عل اللغوّي
ــًا  ــل رابط ــة متث ــة معنوّي ــداليل عالق ــل ال ــة. إّن للحق ــب األولوّي ــا حس ــة وتعّلمه ــم اللغ تعلي
لعــدد مــن الكلــات، وختتلــف هــذه احلقــول ســعًة وعنــارَص حســب مــدی التصنيــف؛ فقــد 
ــات  ــّدم الكل ــو أن يق ــايّت، 1430: 492(. وه ــًا )العن ــون ضّيق ــد يك ــعًا وق ــًا وواس ــون عام يك
ــّدم كلمــة  ــة، كأن يق ــة معّين ــداليل أو داخــل جمموعــة داللي ــا ال ــراد تعليمهــا يف إطــار حقله امل
األبيــض مــع كلــات أخــرى مــن نفــس احلقــل الــداليل لأللــوان مثــل: األســود، واألخــر، 
ــاين  ــاب مع ــة اكتس ــّهل عملّي ــه يس ــدأ أّن ــذا املب ــا ه ــن مزاي ــا. وم ــر، وغريه واألزرق، واألمح
الكلــات وحفظهــا يف الذاكــرة؛ إذ إّن هــذه الكلــات املختلفــة ترتابــط فيــا بينهــا النتائهــا إىل 
حقــل داليل واحــد. إضافــة إىل ذلــك فــإّن هــذا املبــدأ جیعــل الكلــات أكثــر قابليــة لالســتعال 
http://lisanara- ،إدريــس جوهــر(  يف املارســة اللغويــة التــي ترّكــز عــادة عــى موضــوع معــن
ــا  ــّم إجراؤه ــي ت ــات الت ــن الدراس ــه م ــّم اقتباس ــوذج ت ــذا نم ــردات ه ــال املف bi.net/(. إّن جم

ــكله األويل  ــدول يف ش ــذا اجل ــرض ه ــن ع ــا. يمك ــن بغريه ــّية للناطق ــة الفارس ــم اللغ يف تعلي
علــی األخصائيــن لتعديــل احلقــول الــواردة فيــه ومــن ثــّم عرضــه عــى األســاتذة واملتعّلمــن 

ــن 1: ــات املتعّلم ــة حاج ــب أولوي ــول حس ــذه احلق ــار ه الختي
اجلدول رقم)1( حقول املفردات يف تعليم اللغة الفارسية للناطقن بغرها

املجالالرقماملجالالرقماملجالالرقم

أدوات التجميل33وصف الشعر17املهن1
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أنواع الشخصيات34النشاطات غري املنزلية18احليوانات واحلرشات2

حوادث السري 19وسائط النقل3
قطع احلاسوب35واجلراحات

املشاعر واألحاسيس36أحداث احلياة20العالقات األرسية4

أنواع الفنون37الفروع اجلامعية21أوصاف األشخاص5

نشاطات االنرتنت38البلدان، القوميات22الزمان، األيام، الشهور 6

أنواع العطل39أنواع املوسيقى و املسليات23األماكن واجلهات7

احلالة 24املالبس8
األعداد40االجتاعية)الزواجية(

األطعمة واألرشبة41الوسائل الكهربائية25اللون9

أعضاء اجلسد42النشاطات البدنية26املساحة10

األماكن العامة43وصف السفر والعطل27النشاط اليومي11

املال واالقتصاد44أنواع السيارات وقطعها28أعال البيت12

األنشطة يف أوقات 13
خدمات السفر45املصطلحات السياسية29الفراغ

األمراض46مشاكل الطريان30أنواع البنايات14

الغرف، الدوائر، 15
األدوية47السياحة31الفنادق

الطقس48أوصاف األفالم32املفروشات املنزلية16

خطوات التحليل التقابيل لتدوین املعجم
يقــوم الباحثــون يف قســم التحليــل التقابــي بتدويــن املعجــم اســتنادًا إىل اخلطــوات األربــع التــي 
ــن  ــة )Randel & Whitman, 1970: 191( وتتضّم ــات التقابلّي ــة يف الدراس ــرب ذات أمهّي تعت

هــذه اخلطــوات: 
االختيــار: نختــار يف بحثنــا املســتوى الــداليل ومنهــا معنــى املفــردات مــن بــن مســتويات 
ــة  ــّية والعربّي ــن الفارس ــن اللغت ــرتكة ب ــردة مش ــل 500 مف ــة بتحلي ــوم يف الدراس ــة ونق اللغ
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تــّم اختيارهــا علــی أســاس حتليــل احلاجــات مــن األشــخاص املعنيــن بتعليــم اللغــة العربّيــة 

وتعّلمهــا؛ بغيــة احلصــول علــی أوجــه تشــابه هــذه املفــردات وفروقهــا. 
الوصــف: يف هــذه اخلطــوة ســنرشح املفــردات املشــرتكة يف اللغتــن الفارســّية والعربّيــة. 
ــارة أوضــح نقــوم بــرشح هــذه املفــردات مــن اجلوانــب األربعــة مــن حيــث علــم اللغــة؛  بعب

ــيني، 1392: 56(. ــاء حس ــق« )ضي ــوت والتطبي ــو والص ــى والنح ــن املعن ــارة ع ــي عب »وه
التقابــل: يف هــذه اخلطــوة مــن الدراســة، نقابــل بــن هــذه املفــردات مــن حيــث اجلوانــب 
األربعــة: الشــكل، واملعنــى وهــو بــدوره ينقســم إىل ختصيــص املعنــى، واتســاع املعنــى، وتغيــري 
املعنــى، والتطبيــق، والنحــو لتحديــد عالقــة كل مــن مفــردة بأخــرى، علًا بــأّن بعــض املفردات 

املشــرتكة فيــا بــن اللغتــن ختتلــف أيضــًا مــن حيــث الكتابــة اخلطّيــة.
ــة  ــؤ: بعــد توضيــح الفــروق الدقيقــة بــن هــذه املفــردات باللغتــن الفارســّية والعربّي التنّب
نقــوم بالتنّبــؤ باملشــاكل التــي يواجههــا املتعّلــم مــن الناطــق بالفارســّية عنــد تعّلــم اللغــة 

ــالث األوىل.  ــوات الث ــى اخلط ــاًء ع ــة؛ بن العربّي

حتليل املفردات
ــة  ــن العربّي ــن اللغت ــاء ب ــائعة األخط ــرتكة ش ــردات املش ــض املف ــل بع ــنقوم بتحلي ــي س ــا ي في
والفارســّية وكانــت طريقــة اختيــار املفــردات هــذه علــی النحــو التــايل: تــّم أخذهــا مــن قائمــة 
ــاتذة  ــد األس ــا أح ــد مجعه ــي كان ق ــّية الت ــة والفارس ــن العربّي ــن اللغت ــرتكة ب ــردات املش املف
ــه يســتخدمون هــذه املفــردات بشــكٍل خاطــئ.  ــا شــاهد طاّلب ــران 2، بعدم باجلامعــات يف إي
ــران  ــف األم ــان: »ختال ــاء يف اللس ــيئين، ج ــن ش ــاق ب ــة واالتف ــدم املوافق ــو ع ــالف: ه االخت
واختلفــا: مل يّتفقــا، كّل مــا مل يتســاو فقــد ختالــف واختلــف« )ابــن منظــور، د.ت: ج9، 
ــة القديمــة هــو الذهــاب واإليــاب إلــی مــكان  91(. ومــن معــاين االختــالف يف اللغــة العربّي
ــا  ــا أرشن ــى ك ــذا املعن ــه، وه ــيء إلي ــب وجی ــوق« أي يذه ــف إىل الس ــر خيتل ــال »التاج ــا، يق م
حمصــور يف االســتخدام القديــم للغــة العربّيــة وليــس لــه رواج يف العــر احلديــث. وقــد 
جــاء يف الصحــاح: »يقــال: هــن يمشــن خلفــة، أي تذهــب هــذه وجتــيء هــذه. ويقــال أيضــًا 
القــوم خلفــة، أي خمتلفــون« )اجلوهــري، 1956: 1355(. واملعنــى نفســه نجــده يف القواميــس 
املعــارصة. ويف الوســيط: »اختلــف الشــيئيان: مل يتفقــا ومل يتســاويا، واختلــف إىل املــكان: 
تــردد« )أنيــس ومنتــر، د.ت: 251( ويف اللغــة الفارســّية نجــد مفــردة »االختــالف«ال 
ــاب  ــرتدد والذه ــى ال ــى معن ــر ع ــيئن ومل نعث ــن الش ــة ب ــدم املوافق ــالف وع ــوى اخل ــي س تعن
واإليــاب إىل موضــع أو مــكان، ففــي القواميــس الفارســّية يعنــي االختــالف عــدم املوافقــة، 
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واخلــالف )معــن، 1389: 61؛ دهخــدا، 1390، ج1: 101؛ قريــب، 1367: 45؛ صــدري 
ــردة يف  ــی املف ــع معن ــی األول م ــق املعن ــد، 1392: 86( يّتف ــه، 1382: 52؛ عمي ــار وزمالئ أفش
اللغــة العربّيــة يف حــن ختتلــف اللغتــان يف املعنــی الثــاين. لقــد أضــاف معــن، دهخــدا وقريــب 
معنــی الــرتدد علــی هــذه املفــردة يف اللغــة الفارســّية ويّتفــق هــذا املعنــی مــع معادهلــا يف اللغــة 
ــك أّن  ــن ذل ــًا م ــّية. انطالق ــة الفارس ــی يف اللغ ــذا املعن ــوم ه ــتعمل الي ــا ال نس ــة؛ ولكنّن العربّي
املفــردة قــد خّصــص معناهــا يف اللغــة الفارســّية؛ علــی ســبيل املثــال يف مجلــة »اختــالف الليــل 
والنهــار« قــد اســتعملت كلمــة »االختــالف« بمعنــی الــرتّدد ولكنّنــا ال نســتعمل هــذا املعنــی يف 
اللغــة الفارســّية. يف الواقــع نســتعمل هــذه املفــردة يف معناهــا الســلبّي أي بمعنــی عــدم املوافقــة 

ــة. ــزاع دون ســائر معانيهــا يف اللغــة العربّي والن
ــًا  ــون مصحوب ــا يك ــادة م ــيشء وع ــيشء وإىل ال ــو ال ــاء نح ــي املض ــدام تعن ــدام: اإلق اإلق
بشــجاعة وجــرأة. جــاء يف الصحــاح: أقــدم عــى األمــر إقدامــًا. واإلقــدام الشــجاعة. واملقــدام 
ــم  ــري، 1956 :2007(. ويف املعاج ــدو« )اجلوه ــى الع ــدام ع ــري اإلق ــل الكث ــة: الرج واملقدام
احلديثــة نجــد: أقــدم فــالن: تقــّدم وأقــدم عــى العمــل: أرسع يف إنجــازه بــدون توقــف« 
)أنيــس ومنتــر، د.ت: 719(. وأّمــا معنــى اإلقــدام يف القواميــس الفارســّية فنــرى أهّنــا تّتفــق 
ــة )معــن، 1389: 86؛ دهخــدا، 1390، ج1: 205(،  مــع املعــاين املذكــورة هلــا يف اللغــة العربّي
لكنّهــا ال تــدّل هــذه املفــردة يف الفارســّية علــی معنــی الشــجاعة واجلــرأة؛ نقــول مثــال: »دانــش 
آمــوز اقــدام بــه حــل مســأله كــرد« أي أقــدم الطالــب عــى حــل املســألة وهــو مــا يعنــي أنــه بــادر 
بحلهــا، فاالقــدام هنــا ال يعنــی ســوى القيــام بالــيشء وأداء عمــل مــا، فهــو كــا يف العربّيــة يعني 
القيــام بعمــل معــن وال يعنــي بالــرورة الشــجاعة، ويف العربّيــة أيضــًا يكــون املعنــى أحيانــًا 
هبــذا الشــكل، نقــول يف العربّيــة مثــاًل: »أقــدم البنـّـاء عــى بنــاء اجلــدار«، فهنــا معنــى اقــدم يعنــي 
القيــام فحســب وهــو يــرادف »بــادر« وال يتضّمــن معنــى الشــجاعة واجلــرأة. علــی هــذا قــد 
خّصــص معنــی املفــردة يف اللغــة الفارســّية. وقــد تكّثــر األخطــاء لــدى املتعّلــم للغــة العربّيــة 
مــن اإليرانيــن عندمــا يــأيت هــذا االســتخدام يف اللغــة العربّيــة متضّمنــًا معنــى الشــجاعة كأن 

يــأيت عــى صيغــة مفعــال كمقــدام أي كثــري اإلقــدام أو الشــجاع.
الباعــث: الباعــث، الــذي قــام بعمــل البعــث وهــو إرســال يشء أو شــخص مــا. كــا تعنــي 
ــري، 1956: 273(.  ــله« )اجلوه ــى أي أرس ــه بمعن ــه وابتعث ــاح: »بعث ــاء يف الصح ــبب، ج الس
ــة عســكرية  ــوا: يقــال بعث ــة: كّل قــوم ُبعث ــة اجلاعــة مــن النــاس أو مــا شــابه: فـــ »البعث والبعث
وبعثــة سياســية أو ثقافيــة« )معلــوف، 1967: 205(. ومــن معــاين الســبب قولنــا »مــن بواعــث 
شــيوع الرسقــة هــو الفقــر واحلاجــة« فالباعــث هنــا يعنــي الســبب والدافــع. أّمــا هــذه املفــردة 
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يف املعاجــم الفارســّية تــدّل علــی املعــاين املذكــورة هلــا يف اللغــة العربّيــة )معــن، 1389: 124(. 
ولكنّهــا ال تــدّل علــی معنــی املرســل يف اللغــة الفارســّية؛ علــی ســبيل املثــال يف ترمجــة كلمــة 
»بعــث« مجلــة »بعــث إليــه رســالة« نســتخدم كلمــة مفــردة »أرســل« بــدالً منهــا. وأيضــًا تــدّل 
مفــردة الباعــث يف الفارســّية عــى معنــى الســبب كــا هــو احلــال يف العربّيــة، نقــول يف الفارســّية 
»جنــگ ســوريه باعــث مهاجــرت تعــداد زيــادی از مــردم ايــن كشــور گرديــد« أي إّن احلــرب 
يف ســورية أّدت إلــی نــزوح الكثــري مــن ســّكان هــذا البلــد، علــی هــذا خّصــص معنــی املفــردة 
يف الفارســّية واقتــرت عــى معنــى الســبب دون معنــى البعــث الــذي يقصــد هبــا اإلرســال. 
ــرأ الطالــب  ــا ق ــإذا م ــى املرســل، ف ــّم اســتخدام الباعــث بمعن ــا يت ــع اخلطــأ عندم ــر مواق وأكث

مثــاًل »فــالن هــو باعــث الكتــاب« فالطالــب هنــا يظــّن أّن املفــردة هنــا تعنــي الســبب. 
اجلنســية: مــن اجلنــس وهــو نــوع مــن األنــواع. يقــال هــذا جیانــس هــذا أي يشــاكله وإهّنــا 
ــن منظــور، د.ت، ج6: 43؛  ــى صاحــب لســان العــرب )اب مــن جنــس واحــد. ذكــر هــذا املعن
ــردة  ــتخدام مف ــا أّن اس ــّن لن ــردة تب ــذه املف ــن ه ــا ع ــّن يف بحثن ــري، 1956: 915(، لك اجلوه
ــة  ــن جه ــخص م ــق بالش ــي تلح ــة الت ــرًا »الصف ــي ح ــارصة يعن ــم املع ــية« يف املعاج »اجلنس
انتســابه لشــعب أو أمــة« )أنيــس ومنتــر، د.ت: 140( كــا عّرفهــا املنجــد: »حالــة أو ماهيــة 
اجلنــس كاجلنســية اللبنانيــة وغريهــا« )معلــوف، 1967: 338(. وهــذا املعنــى األخــري كــا قلنــا 
يعتــرب تطــورًا للمفــردة وتوّســعًا يف معنــاه حيــث مل تشــتمل عليهــا املعاجــم القديمــة ذلــك أّن 
ــة. كــا  ــًا يف العصــور القديمــة للغــة العربّي مفهــوم اجلنســية يف العــر احلــارض مل يكــن مألوف
مــن معــاين املفــردة يف العربّيــة هــي عالقــة العــرشة التــي تتــّم بــن خملوقــن مــن جنــس واحــد، 
نقــول مثــاًل »القضايــا اجلنســية تطيــح برئيــس وزراء إيطاليــا« فاجلنســية هنــا صفــة وهــي تعنــي 
ــی  ــى معن ــردة ع ــدّل املف ــّية فت ــا الفارس ــد. أّم ــس واح ــن جن ــن م ــن خملوق ــال ب ــود اتص وج
الذكــر واألنثــی )دهخــدا، 1390، ج1: 891؛ قريــب، 1367: 342(. فيختلــف معنــی املفــردة 
يف اللغتــن وقــد تغــرّي معناهــا وشــكلها يف اللغــة الفارســّية. املثــال لتوظيــف املفــردة يف اللغــة 
ــّية:  ــة الفارس ــا يف اللغ ــال لتوظيفه ــران. املث ــل إي ــن أه ــو م ــة« أي ه ــيته إيراني ــة: »جنس العربّي
»جنســيت بچــه بــرای والديــن مهــم نيســت« أي إّن نوعيــة املولــد ليســت مهّمــة بالنســبة 

للوالديــن ســواء كان املولــود ذكــرًا أو أنثــى.
اخليــار: تطلــق هــذه املفــردة يف اللغــة العربّيــة عــى عــدة معــان والســياق هــو الــذي حيــّدد 
املعنــى املقصــود مــن اســتخدامها. ومــن معــاين هــذه الكلمــة مجــع كلمــة خــرّي واملضــاد 
لكلمــة األرشار. ومــن معانيهــا أيضــًا كلمــة االســم مــن االختيــار، نقــول »ليــس لــك اخليــاُر 
ــي  ــا تعن ــود. ك ــى تع ــب ومت ــى تذه ــار مت ــك أن ختت ــمح ل ــاب« أي ال يس ــاب أو اإلي يف الذه
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نوعــًا مــن أنــواع الفواكــه وهــو القّثــاء )اجلوهــري، 1956: 651؛ ابــن منظــور، د.ت: ج4، 267؛ 
ــد  ــذي يقص ــار ال ــان أّن اخلي ــة ببي ــم القديم ــردت املعاج ــد تف ــر، د.ت: 264( وق ــس ومنت أني
ــى  ــدّل ع ــردة ت ــذه املف ــد ه ــّية نج ــم الفارس ــرب. ويف املعاج ــا مع ــريب وإّن ــس بع ــاء لي ــه القّث ب
نــوع مــن أنــواع اخلضــارات أي القّثــاء )معــن،1389: 412؛ ســياح، 1372: 361( كــا أضــاف 
صــدري أفشــار وزمالئــه )1382: 424؛ عميــد، 1392: 575( معنــی آخــر عليهــا وهــو يعنــي 
ــدا  ــاف دهخ ــد أض ــه. ق ــع يف إبطال ــريف البي ــی لط ــذی يعط ــار ال ــون االختي ــالح القان يف اصط
ــا نشــاهد اليــوم توظيــف املفــردة  )1390، ج1: 1207( معنــی وصفيــًا وهــو املصطفــی ولكنّن
ملعنــی القّثــاء أكثــر مــن ســائر معانيهــا يف اللغــة الفارســّية؛ أّمــا مــن حيــث معناهــا االصطالحــي 

فقــد خّصــص معنــی املفــردة يف هــذه اللغــة. 
الرقيــب: مــن معــاين الرقيــب احلفيــظ واحلــارس عــى الــيشء واملراقــب عليــه. كــا ذكــرت 
املعاجــم أّن املرقــب مشــتق مــن مصــدر الرقــب ويعنــي »املوضــع املــرشف« الــذي يصعــد عليــه 
ــن  ــري، 1956: 137؛ اب ــه )اجلوه ــي حول ــياء الت ــع واألش ــرس املوض ــب وحي ــارس والرقي احل
منظــور، د.ت: ج1، 424؛ أنيــس ومنتــر، د.ت: 364(. ويف املعاجــم الفارســّية نجــد هــذا 
ــة حيــث يقصــد بــه يف االســتخدام الفــاريس  االســتخدام خيتلــف عــّا تعنــي املفــردة يف العربّي
كلمــة املنافــس. يشــري معــن )1389: 483( ودهخــدا وآخــرون إلــی هــذا االســتخدام 
ــة  ــردة يف العربّي ــي املف ــّا تعن ــف ع ــوم خيتل ــا الي ــّن توظيفه ــس؛ لك ــی املناف ــی معن ــة إل باإلضاف
حيــث يقصــد بــه يف االســتخدام الفــاريس كلمــة املنافــس دون ســائر املعــاين املذكــورة. علــی 
ســبيل املثــال، نقــول بالفارســّية: »فالنــی رقيــب مــن اســت« أي إّنــه منافــس يل. انطالقــًا مــن 
ذلــك قــد تغــرّي معنــی املفــردة وتوظيفهــا يف اللغــة الفارســّية. وإذا مــا جــاءت الكلمــة يف نــص 

عــريب فــإّن الطالــب اإليــراين يفهــم منــه معنــى املنافــس حــرًا.
ابــن منظــور، د.ت: ج 5،  العربّيــة )اجلوهــري، 1956: 793؛  القــرش: وفقــًا للمعاجــم 
93 و 94؛ أنيــس ومنتــر، د.ت: 737(؛ مفــردة القــرش هــو غشــاء الــيشء وغالفــه. نقــول 
»قــرّش الفــالح حلــاء الشــجر« أي أزال قشــورها. ويطلــق عــى جلــد كّل يشء معنــى القــرش، 
ــن  ــرش پاي ــی از ق ــول: »فالن ــع نق ــن املجتم ــة« م ــرش »الرشحي ــردة الق ــي مف ــّية تعن ويف الفارس
جامعــه اســت« أي إّنــه مــن الرشحيــة الدنيــا يف املجتمــع، ومل نجــد هلــذا املعنــى ذكــرًا يف املعاجــم 
ــى ويّتفــق يف اللفــظ والنطــق. جــاء  ــة. إّن اســتخدام املفــردة يف اللغتــن خيتلــف يف املعن العربّي
ــة  ــی الرشحي ــدا، 1390، ج2: 2176(. معن ــن، 1389: 726؛ دهخ ــّية )مع ــم الفارس يف املعاج
وعــى ذلــك قــد تغــرّي معنــی املفــردة ألهّنــا ال يســتخدم اليــوم املعنــی األول أي غشــاء الــيشء 

ــّية. ــة الفارس يف اللغ
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الُكلفــة : الكلفــة مــن التكّلــف وهــو القيــام بأمــر شــاق خالفــًا لعادتــك، جــاء يف اللســان: 
ــور، د.ت: ج12،  ــن منظ ــك« )اب ــالف عادت ــى خ ــّقة وع ــى مش ــمته ع ــيشء: جتّش ــت ال »تكّلف
307( وقــد اّتفقــت املعاجــم القديمــة واحلديثــة عــى هــذا املعنــى وهــو التكّلــف بمعنــى القيــام 
أنيــس ومنتــر، د.ت:  باملشــّقة والتعــب )اجلوهــري، 1956: 1424؛  بالــيشء املصحــوب 
795(. لكــن وجدنــا أّن معنــى التكلفــة يف اللغــة املعــارصة أصبــح يعنــي كذلــك معنــى الســعر 
ــرية  ــاًل: »تكلفــة هــذا الــيشء ســوف تكــون كث ــذول يف ســبيل يشء مــا: نقــول مث والثمــن املب
ــارص  ــتخدام املع ــه. وإن كان االس ــيشء وثمن ــذا ال ــعر ه ــا س ــد هب ــا يقص ــا« فهن ــد ال نطيقه وق
ــرب  ــه يعت ــردة إاّل إّن ــل املف ــا يف أص ــل هل ــى ال أص ــأِت بمعن ــة ومل ي ــى التكلف ــع يف معن ــد توّس ق
ــة  ــى الكلف ــا معن ــارصة. أّم ــة املع ــردة يف اللغ ــا املف ــت تتضّمنه ــي بات ــدالالت الت ــعًا يف ال توّس
يف املعاجــم الفارســّية بنفــس املعنــی بإضافــة معنــی آخــر وهــو اخلادمــة )معــن،1389: 778؛ 
ــة  ــة يف اللغ ــی اخلادم ــتخدامها إال يف معن ــاهد اس ــا ال نش ــدا، 1390، ج2: 2308( ولكنّن دهخ
املعــارصة. انطالقــًا مــن ذلــك إّن داللتهــا قــد تغــرّيت يف اللغــة الفارســّية عــى أســاس املعنــى 
املذكــور أعــاله وإضافــة إىل ذلــك تعنــي يف العربّيــة لونــًا مــا بــن الســواد واحلمــرة. كــا تغــرّي 

ــة. دورهــا يف الفارســّية ألهّنــا تــدّل عــى املهنــة خــالف العربّي
ــذه  ــل ه ــة حتلي ــن كيفي ــوذٍج م ــرض نم ــردات لع ــذه املف ــأيت هب ــا ن ــی أّنن ــارة إل ــدر اإلش جت
ــد  ــّية، وعن ــردات األساس ــة املف ــن معرف ــّد م ــم الب ــن املعج ــد تدوي ــم. عن ــردات يف املعج املف

ــة: ــور التالي ــزام األم ــا الت ــردات علين ــار املف اختي
-مبدأ األمهّية واألولوّية.

-االهتام بالكيفّية ال بالكمّية.
-اختيار املفردات املستعملة والشائعة.

-اختيار الصفات واألفعال املناسبة للمفردات )سكر، 2016: 8(.
ــول  ــارة يف احلق ــردات املخت ــن املف ــرتكة ب ــردات املش ــار املف ــوم باختي ــة نق ــوة التالّي ويف اخلط

ــي. ــار النهائ ــن لالختي ــی األخصائي ــا عل ــّم نعرضه ــة ث املفرداتي

كيفية استخدام الصور يف تأليف املعجم
بطبيعــة احلــال إّن الصــورة ال تســتطيع أن توضــح مجيــع املعــاين حيــث أّن هنــاك معــاين ذهنيــة 
وال يمكــن االســتغناء بالصــورة عــن الــرشح إذ إّن بعــض املعــاين  ليــس هلــا وجــود خارجــي 
ــردة.  ــاين املج ــن املع ــا م ــوط وغريه ــل والقن ــجاعة واألم ــرح والش ــزن والف ــالق واحل كاألخ
ــة يف إيــران والــذي تدعــو إليــه هــذه الدراســة بــكّل  وتصميــم املعجــم املصــور لتعليــم العربّي
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ــار النقــاط التاليــة: إرصار وتأكيــد نظــرًا إىل أمهّيتــه جیــب أن يأخــذ بعــن االعتب
ــة والفارســّية؛ ذلــك  جیــب الرتكيــز والتأكيــد عــى املفــردات املشــرتكة بــن اللغتــن العربّي

أّن أكثــر مواقــع اخلطــأ حتــدث يف 
هــذه املفــردات املشــرتكة وجیــب 
عــى مصّممــي املعجــم أن يرشحــوا 
الكلــات  بــن  الدقيقــة  الفــروق 
ويزيلــوا  اللغتــن  بــن  املشــرتكة 
لــه  يتعــّرض  قــد  الــذي  اللبــس 
املتعّلمــون للعربّيــة. فعــى ســبيل 
ــتخدمة  ــة« املس ــة »الكلي ــال كلم املث

يف العربّيــة والفارســّية ينبغــي توضيحهــا مســتعينًا بالصــور والرســوم التوضيحيــة. ففــي 
الفارســّية نجــد أوّل معنــى أو صــورة تتبــادل يف ذهــن املتعّلــم هــي الصــورة التالّيــة: 

وعــى ذلــك فــإّن أول معنــى يتبــادر لذهــن املتعّلــم اإليــراين مــن معنــى الكليــة هــو العضــو 
يف بــدن اإلنســان يقــال يف الفارســية: »كليــه هــای دوســتم بيــار هســتند« أي إن كى صديقــي 
مريضــة، فاملقصــود مــن الكليــة هنــا مهــا كليتــا اإلنســان املوجودتــان يف جســمه، كــا قــد تعنــي 
يف الفارســّية معنــى الــكل وهــو مــا يتضّمــن جممــوع األفــراد أو األشــياء يف املجموعــة الواحــدة 
ــد  ــي حتدي ــا تعن ــد«، فهن ــا جديــت كار ميكنن ــدان ايــن رشكــت ب ــه كارمن ــل أن نقــول: »كلي مث
ــة  معنــى الــكل كــا نقــول يف العربّي
ــاّدون  ــة ج ــذه الرشك ــراد ه »كل أف
يف عملهــم«. فيــا نجــد أول معنــى 
يتبــادر إىل ذهــن الطالــب العــريب 

ــايل. هــي الصــورة املشــاهدة يف الت
اليــاء  فالكلّيــة هنــا وبتشــديد 
أقســام  مــن  قســم  أو  مبنــى  هــي 
هــذا  عــى  عثرنــا  وقــد  اجلامعــة. 
املعنــى يف املنجــد مــادة كي فقــط حيــث عّرفهــا بأهّنــا »مدرســة عاليــة تعّلــم خمتلــف العلــوم«. 
أّمــا إذا جــاءت هــذه املفــردة دون تشــديد حــرف اليــاء فتعنــي يف العربّيــة مــا تعنــي يف الفارســّية 
ــد  ــب عن ــم الصل ــن بعظ ــرسى الزقت ــى وي ــن يمن ــن »غدت ــارة ع ــدن عب ــو يف الب ــو عض وه
اخلارصتــن« وقــد ذكــر هــذا املعنــى باملعاجــم القديمــة واحلديثــة عــى حــٍد ســواء )اجلوهــري ، 
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1956: 2475 وابــن منظــور، د.ت ، ج 15: 230( انطالقــًا مــن ذلــك فــإّن توظيــف املفــردة 
قــد تغــرّي يف الفارســّية، كــا تغــرّي شــكلها ودورهــا الــريف. وإذن يفهــم مــن ذلــك أّن ميــزان 
وقــوع الطالــب اإليــراين يف اخلطــأ يتمّثــل يف معنــى واحــد مــن معــاين الكليــة، وهــو يف حــال 
مــا اســتخدمت مفــردة الكلّيــة مشــددة وبمعنــى نــوع مــن املدرســة أو معهــد تدريــس يعادلــه 
ــد  ــة ال عه ــردة الكلّي ــن مف ــري م ــى األخ ــذا املعن ــردة »The College« وه ــة مف يف اإلنجليزي
للطالــب اإليــراين بــه وهــو يفهــم منــه إّمــا معنــى عضــو يف بــدن اإلنســان أو معنــى الــكّل الــذي 
يقابلــه اجلــزء. وهــذا مــا نؤّكــد عــى رضورة مراعاتــه يف املعجــم املصــّور؛ حيــث مــن الواجــب 
أن يتــّم توضيــح هــذه الفــروق واملشــرتكات وكذلــك أوجــه اخلــالف يف املفردتــن املشــرتكتن 
يف العربّيــة والفارســّية. فكــا رأينــا كلمــة واحــدة تســتخدم يف كلتــا اللغتــن إاّل أّن بينهــا معــاين 
ــددة إذا  ــا مش ــان هب ــح كاالتي ــكل صحي ــة بش ــة الكتاب ــاج إىل رعاي ــرتكت فتحت ــة وإن اش خمتلف

ــى معــن وجتريدهــا مــن التشــديد إذا كان املقصــود شــيئًا آخــر.  قصــد منهــا معن
وبطبيعــة احلــال تكّثــر هــذه 
املفــردات  مــن  النــاذج 
مفرطــة  كثــرة  املشــرتكة 
احلديــث  حيتــاج  بحيــث 
عنهــا إىل صفحــات مطّولــة 
هــذا  يســعه  مــا  وهــو 
البحــث وفيــا يي سنســوق 
ثالثــة نــاذج بــارزة يف هــذا 

الســياق. 
أّمــا بالنســبة ملفــردة االّتفــاق: وقــد مــّر ذكــر هــذه املفــردة وعرفنــا الفــروق بينها كا تبــّن أّن 

أول معنــى يتبــادر إىل ذهــن اإليــراين مــن هــذه 
املفــردة هــو حــادث معــّن يتــّم يف مــكان مــا، 
مثــل حــادث ســري كالصــورة التاليــة يف مجلــة: 
ــاد« أي  »امــروز در جــاده تصــادف اتفــاق افت

وقــع حــادث ســري اليــوم يف الطريــق.
تعنــي  العربّيــة  نفســها يف  املفــردة  لكــّن 
شــيئًا آخــر وأوّل مــا يتبــادر إىل ذهــن اإلنســان 
العــريب هــو معنــى التوافــق بــن شــخصن 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 الكــربى« والصــورة التاليــة هــي أول يشء 
ــرم  ــايل: »أب ــة كالت ــا وردت يف مجل ــاق إذا م ــة اّتف ــن كلم ــة م ــة العربّي ــن يف اللغ ــادر إىل الذه يتب

ــان اتفــاق ســالم ورشاكــة«. الطرف
فكــا يّتضــح مــن خــالل الصورتــن هنــاك فــرق كبــري بــن الصورتــن املرتّســختن يف ذهــن 
الطالــب اإليــراين والطالــب العــريب وهــذا مــا جیعــل القيــام بكتابــة وتصميــم معجــم مصــّور 

رضورة وواجبــًا ينبغــي القيــام بــه وســّد هــذا اخللــل يف هــذا اجلانــب التعليمــي اهلــام.
العربّيــة والفارســّية لكــّن بمعنــى خمتلــف  اللغــة  أّمــا كلمــة »اســتخدام« فهــي واردة يف 
وإن احّتــدت أصوهلــا يف كلتــا اللغتــن. فــإّن املعنــى يف اللغــة الفارســّية ينحــر يف معنــى 

ــإّن  ــة ف ــا وردت يف مجل ــرى إذا م ــارة أخ ــف«، بعب »التوظي
اإليــراين يفهــم مــن املفــردة معنــى التوظيــف العــريب وهــو 
أن يتــّم قبــول شــخص مــا للعمــل يف مهنــة معّينــة. فجملــة 
»در رشكــت اســتخدام شــد« نرتمجــه إلــی: »تــّم توظيفــه يف 
الرشكــة«. أمــا العربّيــة فهــي حتمــل املعنــى العــام للمفــردة 

وهــو االســتفادة مــن الــيشء للقيــام بعمــل مــا، فــإذا قلنــا مثــاًل »النّجــار يســتخدم املطرقــة« فــا 
ــة هــي الصــورة. ــادر إىل ذهــن املخاطــب يف العربّي يتب

ــتخدام  ــّم اس ــّية يت ويف الفارس
أو  بــردن«  كار  »بــه  كلمــة 
عــن  بــدالً  كــردن«  »اســتفاده 
ــر  ــذي ينح ــتخدام ال ــة اس كلم
معناهــا بمعنــى التوظيــف العــريب 

كــا مــر.
ومثــال أخــري يف هــذا الســياق 

كلمــة »كثيــف«، ففــي الفارســّية تعنــي الــيشء 
ويتــّم  النظيــف  وغــري  امللــّوث  املــكان  أو 
اســتخدامها بعــد أن يتــّم نطــق »الثــاء« »ســينا« 
ــًا  ــًا عربي ــراين نص ــد اإلي ــا وج ــإذا م ــايل ف وبالت
ســيفهم  فإّنــه  »كثيــف«  كلمــة  فيــه  جــاءت 
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منهــا معنــى امللــّوث أو الــدرن أي غــري النظيــف وليــس املعنــى العــريب املعــروف وهــو الــيشء 
الكثيــف مــن الكثافــة أي املرتاكــم والكثــري. فــإذا مــا قلنــا مثــاًل مجلــة »إن شــعر الطفــل كثيــف« 

ــة. ــورة التالي ــريب الص ــن الع ــادر إىل ذه فتتب
فيــا يفهمهــا اإليــراين عندمــا يقــرأ اجلملــة أّن شــعر الطفــل كثيــف )غــري نظيــف( وتتبــادر 

إىل الذهــن، الصــورة التاليــة بــدل الصــورة الســابقة.
ــكل  ــان بش ــن تكتب ــم أّن املفردت ــة رغ ــري للغاي ــن كب ــن املعني ــرق ب ــد أّن الف ــذا نج وهك
ــّم تبيينهــا للطالــب اإليــراين لكــي  واحــد. ومثــل هــذه الفــروق الدقيقــة واهلامــة ينبغــي أن يت
يتــّم جتنّــب الوقــوع يف أخطــاء مــن هــذا القبيــل وحســب رأي هــذه الدراســة أّن خــري وســيلة 
ــّم  ــورًا وأن يت ــم مص ــون املعج ــة وأن يك ــذه الغاي ــم هل ــداد معج ــو إع ــدف ه ــذا اهل ــق ه لتحقي
الرتكيــز فيــه عــى املفــردات املشــرتكة بــن العربّيــة والفارســّية والتــي حتمــل معــاين خمتلفــة وإّن 

ــًا. ــق أحيان ــظ والنط ــرتكت يف اللف اش

االستننتاج واملناقشة
إّن تبيــن أوجــه التشــابه واالفــرتاق بــن مســتويات اللغــة األم واللغــة املدروســة يســاعد 
ــم يتــمُّ عــن طريــق  ــم اللغــة يف إتقاهنــا بشــكل أعمــق وأرسع؛ ألّن هــذا النــوع مــن التعّل متعّل
ــل  ــو أفض ــه وه ــات يف ذهن ــًا للمعلوم ــر عمق ــيخ أكث ــم؛ وترس ــن املتعّل ــل يف ذه ــاد التحلي إجی
ــدوث  ــی ح ــق إل ــد الطري ــي متّه ــرق الت ــن ط ــي. وم ــكل تلقين ــة بش ــم اللغ ــة تعلي ــن طريق م
ــي  ــل التقاب ــة أّن التحلي ــج الدراس ــر نتائ ــي. تظه ــل التقاب ــة التحلي ــي طريق ــق ه ــم العمي التعّل
للمفــردات املشــرتكة يبــّن لنــا الفــروق الدقيقــة هلــذه املفــردات يف اللغتــن العربّيــة والفارســّية 
ــل  ــدو أّن التحلي ــث يب ــئلة البح ــن أس ــؤال األول م ــن الس ــة ع ــاس يف اإلجاب ــذا األس ــی ه عل
التقابــي للمفــردات املشــرتكة يســاعدنا يف تبيــن وجــوه اخلــالف والتشــابه بــن هــذه املفــردات 
يف املعنــی، والشــكل واالســتعال؛ كــا يمكــن مســاعدة الطــاّلب مــن خــالل اإلتيــان بنــاذج 
ــا اللغتــن  يف قالــب اجلمــل وأن يــرشح هلــم الفــروق يف اســتخدام املفــردات املشــرتكة يف كلت
ومنــع وقوعهــم مــن التداخــل املفــردايت باســتعانة التحليــل التقابــي. وتّتفــق هــذه النتيجــة مــع 
ــن إذا أعتمــد  ــن اللغت ــي ب ــل التقاب ــي أظهــرت أّن التحلي ــن طاهــر الت ــج دراســة حممــد ب نتائ
ــم يف  ــاء املتعّل ــن أخط ــف ع ــا الكش ــي أمّهه ــه، الت ــه مربرات ــرًا، فل ــادًا ظاه ــا اعت ــی معطياهت عل
اســتخدام اللغــة الثانّيــة وبالتــايل عــدم إتاحــة الفرصــة أمــام التدخــل املتوقــع مــن اللغــة األولــی 

ــر، 2014: 75(.  ــن طاه ــد ب )حمم
ففــي اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين مــن أســئلة البحــث يبــدو أّن القيــام بتحليــل املفــردات 
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املشــرتكة بــن اللغتــن كّلهــا ال يمكننــا ألّن عددهــا كثــري للغايــة ومــن جهــة أخــری هــذا األمــر 
ليــس رضورّيــًا، انطالقــًا مــن ذلــك علينــا أن نقــوم بتحليــل احلاجــات مــن األشــخاص املعنيــة 
بعملّيــة تعليــم اللغــة العربّيــة وتعّلمهــا حتــی نحصــل علــی املفــردات املشــرتكة الرورّيــة يف 
تعّلــم اللغــة العربّيــة التــي تلّبــي حاجــات املتعّلمــن؛ ونظــرًا إىل أّن املفــردات يف كّل لغــة كثــرية 
وال يمكــن حتليلهــا والوقــوف عليهــا كّلهــا هلــذا يرّجــح يف هــذا اإلطــار أن يتــّم حتديــد جمــاالت 
ــو  ــة ه ــذه الطريق ــا ه ــن مزاي ــره م ــّر ذك ــا م ــط وك ــا فق ــيات منه ــة األساس ــردات ومعرف املف
تســهيل عملّيــة معرفــة معــاين الكلــات وحفظهــا يف الذاكــرة؛ وممـّـا يتحّتــم علينــا إدراكــه هــو 
مســئلة األولوّيــة والكيفّيــة والشــيوع هلــذه املفــردات عنــد اختيارهــا؛ إذن فــإّن تقديــم املفردات 
الرورّيــة أو األساســّية يف هــذا املعجــم يوّفــر للطــاّلب الوقــت واجلهــد الالزمــن لتعّلــم هــذه 

املفــردات ووجــوه تشــاهبا وفروقهــا بــن اللغتــن. 
ويف معــرض الــرد علــی الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث فيبــدو أّن اســتخدام الصــورة 
ــن  ــن م ــث يمك ــل بحي ــكل أفض ــت بش ــري الوق ــة وتوف ــى الكلم ــم معن ــم يف فه ــاعد املتعّل يس
خــالل الصــور معرفــة الفــروق التوظيفيــة للمفــردات املشــرتكة يف اللغتــن العربّية والفارســّية. 
وتّتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج مقالــة نامــداري وآخريــن التــي أظهــرت أن طريقــة التدريــس 
القائمــة علــی االســتعانة بالصــور التفســريّية إلــی جانــب الطــرق التقليدّيــة تــؤّدی إلــی رفــع 
مســتوی الطــاّلب يف تعّلــم املفــردات إلــی حــٍد كبــرٍي )نامــداری وآخــرون، 1397: 129(. كــا 
تّتفــق النتيجــة مــع نتائــج دراســة الفاعــوري وأبوعــوض )2012( التــي أظهــرت أّن الطلبــة 
الذيــن درســوا النــص مرفقــًا بالصــور كانــت لدهيــم القــدرة علــی فهمــه بطريقــة أفضــل 
وأرسع مــن الطلبــة الذيــن درســوا النــص جمــردًا مــن الصــور. علــی هــذا يمكــن إعــداد معجــم 
مصــّور يتضّمــن الصــور التوضيحيــة وكذلــك يســتعن باملنهــج التقابــي بــن اللغتــن العربّيــة 

والفارســّية بعــد حتليــل حاجــات الطــالب.

التوصيات
لترسيــع عملّيــة تعليــم اللغــة العربّيــة وتعّلمهــا ومنــع وقــوع املتعّلمــن يف فــخ التداخــل 

اللغــوي نقــرتح بــأن:
ــات  ــج الدراس ــاس نتائ ــی أس ــّية عل ــن بالفارس ــة للناطق ــة العربّي ــب التعلمّي ــف الكت تتأل

ــات. ــل احلاج ــاس حتلي ــی أس ــّية وعل ــة والفارس ــن العربّي ــن اللغت ــة ب التقابلي
ــرتاق  ــابه واالف ــه التش ــرشح أوج ــة ب ــة العربّي ــاتذة اللغ ــوم أس ــة أن يق ــرتح الدراس ــا تق ك
ــة تعليــم اللغــة وهــذا األمــر يســاعد الطــالب يف  ــة والفارســّية أثنــاء عملّي بــن اللغتــن العربّي
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ــة. ــة املختلف ــًا يف املواقــف االتصالي ــة و وعي ــر دق ــی نحــو أكث اســتخدام اللغــة عل

اهلوامش
1-  تــّم اقتبــاس اجلــدول الــوارد مــن أطروحــة الســيدة افســانه غريبــي مــن جامعــة العالمــة 
الطباطبائــي )1392(، للمزيــد مــن املعلومــات ، راجــع الصفحــة 101 مــن هــذه الرســالة.

2-  األستاذ صادقي جمد بجامعة اإلمام الصادق )عليه السالم(.
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چكيده
ــر اســاس نیازســنجی  ــرار دارد، ب ــوزان فارســی   زبان ق ــی آم ــه در دســترس عرب ــی ک ــگ لغت   هاي فرهن
و بررســی مقابلــه   ای بیــن دو زبــان مــادری و زبانــی کــه آمــوزش داده می   شــود، تدوين نشــده اســت. 
همیــن امــر موجــب پیچیدگــی و ايجــاد مشــکاتی در يادگیــری زبــان عربــی بــرای دانشــجويان ايرانــی 
ــه  ــی( اســت. پژوهــش حاضــر ب ــل تقابل ــی )تحلی ــن پژوهــش توصیفی-تحلیل شــده اســت. روش اي
بررســی معیارهــای تألیــف فرهنــگ لغــت مصــور عربــی پرداختــه اســت کــه تدويــن آن بــر اســاس 
بررســی    مقابلــه   ای بیــن کلمــات مشــترک دو زبــان عربــی و فارســی و نیــز نیازســنجی واژگان مشــترکی 
ــن پژوهــش  ــن در اي ــوز ضــروری اســت. همچنی ــی آم ــرای فارســی   زبانان عرب ــا ب ــری آنه ــه يادگی ک
ــرای  ــه فارســی   زبانان ب ــی ب ــان عرب ــوزش زب ــود آم ــه باهــدف بهب ــه   ای از فعالیت   هــای انجام گرفت نمون
ــۀ فهرســت  ــه می   شــود. نتايــج پژوهــش بیانگــر ايــن اســت کــه ارائ تألیــف ايــن فرهنــگ لغــت، ارائ
ــود  ــمگیر در بهب ــری چش ــور تأثی ــت مص ــگ لغ ــب فرهن ــن در قال ــی معی ــای زبان    واژگان در حوزه   ه
يادگیــری زبــان نــزد زبان   آمــوزان دارد. همچنیــن اســتفاده از بررســی مقابلــه   ای بیــن واژگان دو زبــان 
عربــی و فارســی و شناســاندن وجــوه تشــابه و تفــاوت آنهــا بــا اســتفاده از تصويــر و جمله   ســازی بــه 
دو زبــان، نقشــی مؤثــر در تســريع يادگیــری مهارت   هــای زبــان عربــی و رفــع تداخــل زبانــی عربــی 

آمــوزان دارد.

ــه   ای،  ــی مقابل ــی   زبانان، بررس ــترک، فارس ــور، واژگان مش ــت مص ــگ لغ ــدی: فرهن واژگان كلي
ــنجی. نیازس
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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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