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  المجلةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف المجلة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة صرية التي تتعلق بالمقاالت العربعهي مجلة اللغة العربية واألدب الالدولية مجلة العربية ال
 معروفين.العلماء األساتذة والباحثين و من 

 والصينية واألردوية لغة المجلة هي العربية واإلنجليزية والفارسية. 
  ع مرات في السنة.بستكون المجلة فصلية تنشر أر 
  ا خارج داخل البلد وثانيهمسيتم الحكم على المقاالت من قبل اثنين من الخبراء المعتمدين أحدهما

 البلد.
  قابلة للتطبيق.التعليم العالي وزارة فيما يتعلق بالنشر، ستكون جميع قواعد وأنظمة 
 .هيئة تحرير المجلة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن أي قرار 
 احثينبسيكون للمجلس الحق في تعديل أو إلغاء أو تلخيص المادة المرسلة. سيقوم المحرر بإبّلغ ال 

 بآراء الخبراء فيما يتعلق بأي تغيير.
  .ليس من الضروري أن يوافق مجلس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية المقاالت ستكون فقط على المؤلفين وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع المقال سواء تم نشره أم ال.بمجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 الدراسية:الحقول 

 قضايا تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها 
 المراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأدابها 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العربي القديم واألدب العربي الحديث 
 مشكّلت المصطلح والتعريب 
  بين األدبين العربية والفارسيةالمقارنة 
 األدب المقارن ودراسات الترجمة 
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 کلمة التحرير 
  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

راء واآل ! هيئة حتریر اجمللة غری مسؤولة عن األفکاربني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
وابط ها يف التقومي والتحکيم العلمي والضمسؤليتالواردة بالبحوث املنشورة يف أعدادها وإمنا تقع 

 األکادمیية.
فإن عملية التقومي: هو منح عالقة أو درجة معينة أو ترتيب معني لشخص ما أو تقدیر أو مالحظة 

ایری وحمکات عد مال طریقة منهجية تعتموفًقا للمجهود املبذول أو السلوك القائم والنتائج احملققة باستعم
 مالئمة.

إن من بني أهّم معایری التحکيم، جند التقومي والذي یسمح لنا بالکشف عن مدی حتقق القدرة، 
 وعن مواطن القّوة والضعف يف مجيع جوانب منهج البحث العلمي وهذا طبًعا يف اجملال األديب.

ابل هذا اء قيمة بينما من الناحية االصطالحية فيقإن کلمة التقييم يف اللغة العربية تعين، إعط
املصطلح مفهوم التقومي بإعتبار أهنا اصالح اإلعوجاج، ومن مثة فإن التقومي أعّم وأنسب حيث أنّه 
باإلضافة إلی کونه حمض یؤدي إلی احلکم علی قيمة الشيء فإنه یشمل أیًضا اختاذ القرارات املالئمة 

 لتصحيح األثار.
ری س تقييم هذه اجمللة، من الوسائل الناجحة لتحدید معرفة معایری البحث العلمي للمعایتعترب مقائي

املتاحة لدیها، حتسني األداء وتطویره وذلك من خالل حتدید نقاط القّوة يف البحث بالشکل األفضل 
لبحث اواملالئم، أّما نقاط الضعف البحث فتتّم معاجلتها من خالل التدریب الباحث ومساعيها جلودة 

 العلمي.
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إن اکتشاف معارف ومهارات وقدرات الباحث اليت تنتج عملية التقومي من جهة، ومعرفة املّيسر 
خبصائص الوظائف من جهة أخری، یسمح له بنقل وترقية الکوادر العلمية علی أساس علمي وموضوعي 

 حیقق النجاح والفعالية للمجلة.
هذا العدد مثرة جهد متواصل ألسرة األجسر فإهنا استطاعت أن جتمع بني موضوعات متنوعة 
ودراسات سردیة خمتلفة، وال تزال تصدر أعداًدا ممتازة من أول یومها کل ثالثة شهور لتوفر الفرصة 

 للباجثني والدارسني لنشر مقاالهتم وأحباثهم يف األعداد الصادرة من اجمللة. 
ية الدولية للبحوث اخلالقة، هي دوریة، علمية، مفهرسة وحمکمة يف جماالت العلوم اجمللة العرب

اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية الفکریة، هي خادمة للغة العربية وقائمة هبا نشاط فقط، وهي دوریة 
تقوم   تزالفرع کابول، وهي ال –رائدة يف جمال اللغة العربية اللغویات اليت تصدر عن مرکز األجسر 

بتشجيع الباحثني علی تقدمي مسامهاهتم العلمية األصيلة واملناقشة الفکریة اليت توضح الوعي الشامل 
 بشکل مناسب وبشکل سليم، دون أن تکون مفرطة أو جاهدة.

رجائي الکبری بأن اجمللة ستلعب دورًا مثالًيا يف مستقبل شباب األمة املسلمة وطاملا منوذًجا يف ربط 
الثقافة لشباب احملصلني هبذه اللغة العظيمة والکرمیة اليت تکتسب أمهيتها بکوهنا لغة الدین و الباحثني وا

 واحلضارة إلی جانب أمهيتها يف جماالت احلقوق والزراعة واالقتصاد واألسواق املالية.
ي ستان خاصة، وهأفغان إن هذه اجمللة تعترب من أفضل اجملالت العلمية يف العامل األديب عامة ويف

دولية تصدر يف أفغانستان يف مهدها اإلسالمي. وأیضا هي من اجملالت العلمية احملکمة أول جملة عربية 
وکوریسریف رج جيت وریساملفهرسة يف املواقع املفهرسة العاملية کجوجل أسکالر واألکادمیيا وأسکربيد 

 وأسکوبس وغریها.
التحريررئيس 
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 َلَخص  الم  

يف إتقاهنا  البطاألّم واللغة املدورسة یساعد الإّن تبيني أوجه التشابه واالفرتاق بني مستویات اللغة 
بشکل أعمق وأسرع، ومن املعلوم إذا تشاهبت مفردات يف لغتني من حيث الشکل واملعنی والتطبيق 
فيکون حينئذ فهمهما أیسر وأکثر سهولة؛ ولکن إذا تشاهبت الکلمة يف الشکل والنطق وخیتلف يف 

غة العربية لدی الناطقني اللع أمهية املوضوع يف تعليم یرجاملعنی، یلقي يف ذهن الباحث اإلهبام والشکوك. 
ة بسهولة ویسر وهذه ه أن الفارسيني یتعّلمون العربيفكرتخیطر يف بال بعض األفغانيني  بالفارسية؛ عندما

املقارنة بني الکلمات استناًدا إلی اشرتاك املفردات لدی اللغتني العربية والفارسية نتيجة التبادل اللغوي 
ن اهلدف الذي إالدقيقة ملعاين املفردات بني اللغتني وطرق استعماهلا.  بينهما ولکّنهم غافلون عن الفروق

 هذه املقالة علی اعتمدنا يف نتوّخاه يف املقال هو إجراء دراسة الکلمات ومقارنتها يف العربية والفارسية،
عرض  ن خاللم املنهج االستقرائي والتحليلي، معتمًدا علی الکتب واملصادر واملراجع املّدونة القدمیة

ها موثًقا من أمهات الکتب واملعاجم العربية، تظهر يف نتائج الدراسة أن التحليل املقالة العلمية وإعداد
یساعد التقابلي للمفردات املشرتکة یبنّي لنا الفروق الدقيقة هلذه املفردات يف اللغتني العربّية والفارسية، و 

استخدام  من اجلمل املفيدة وأن یشرح هلم الفروق يفالطالب علی فهم املعاين املفردات يف االتيان مناذج 
 ارنة.باستعانة املق عنوين التداخل املعالکلمات املشرتکة يف کلتا اللغتني ومنع وقوعهم 

 .يةالعربية والفارسفروق اللغویة، مقارنة اللغویة، الکلمات  ،اشرتاك اللفظ الکلمات المفتاحية:
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 المقدمة
انتشرت اللغة العربية يف شرقي العراق بفارس والرتكستان واهلند بانتشار اإلسالم. وأصبحت لغة العلم 
والدین عند هذه الشعوب املسلمة. فنتشر کثری من األلفاظ والرتاكيب العربية يف لغات هذه األمم. وأیًضا دخل  

تالشت اللغة  وهي تكتب هبجاء العربية بعد أنحاليًا يف اللغة الفارسية املستعملة كثری من األلفاظ العربية 
دافع اللغة الفارسي  یالبهلویة واخلط البهلوي. منذ ذلك احلني نشأت الصراع بني العربية والفارسية وأدبيهما حت

فإن اللغة الفارسية قد كافحت عن وجودها وانتصرت يف كفاحها وبقيت حية خالدة بعد أن عن حدودها، 
قافة وحياهتا. وال جدال يف أن اللغة العربية من أعظم الينابيع اليت یغرتف منها العامل ث دافعت بعنف عن بقائها

دمیة تقدم اللغة الفارسية يف طریقها احلاضر مع إحياء املفردات القوحضارة وعقيدة وتارخیاً. األصلح أن یستمر 
 وحليفها العربية.

ي اللغة اليت لمو اهلند والباكستان يف صلواهتم وهواجلدیر بالذکر أن اللغة العربية هي اليت یستخدمها مس
ة إىل ما تقدم فإن وباإلضاف ،یستطيع هبا العلماء يف إیران وأفغانستان أن یدرسوا التفسری واحلدیث النبوي

 احلروف العربية ال تقل انتشاراً عن احلروف الالتينية يف العامل اليوم.
يف اللغة ا ئات األلفاظ العربية اليت یندر العثور على مرادفاهتفنراه یذكر يف هذا املقال على سبيل املثال م

عدة كلمات  لالفارسية. بل ویتعذر على الفارسي أن یعرب عن معاين تلك األلفاظ من دون أن یلجأ إىل استعما
مقابل لفظة عربية واحدة. ونراه بعد ذلك خیلص لنفسه برأي خاص وهو أن اللغة العربية أوسع مادة من 

سية. رغم کثری من املفردات ال مرادف هلا يف اللغة الفار   يف الکلمات العربية ية وأغزر منها مورداً. وجدتالفارس
 أن ظواهر لغویة مثل التعریب مع الرتكيز على النقل عن الفارسية، والتفریس وكيف نقلت الفارسية عن العربیة.

قراهتا متأّماًل والذي فقرأت بعض ف "بوهندوي"استوقفين عدة ترمجات األساتذة الذین ترمجوا الکتب لرتقية 
عربية والفارسيي اللفظي للکلمات ال كجعلين أعيد النظر يف هذا املوضوع وقمت بکتابة هذا املقال وبيان اشرتا

 وإیضاح اختالف معانيها والوجوه الواردة يف منوذج، وهي کلمة "اإلقدام" و"القشر" يف املعاجم العربية.
ان وما العربية والفارسية سنة شائعة بني متأديب املسلمني يف أفغانستان وایران وباکست وكانت الرتمجة بني

جياورها، وإذا كان األدب الفارسي قد بلغ اشده، وكانت العربية ال تزال لغة العلم واألدب. وكثری من شعراء 
من هذا. وهذه الرتمجة  أمثلة هذا العصر وما بعده نظم باللغتني، ولقب ذلك بذي اللسانني، ويف یتيمة الثعاليب

هتم دارس األدبني العريب والفارسي. ولكن یقلل خطرها أننا جند الرتمجة وال جند أصلها، ومل أعرف من الشعر 
الفارسي الذي ترمجه البدیع إال قطعة أثبتها حممد عويف يف كتاب لباب األلباب يف ترمجة املسطقي الشاعر 
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ن ن عباد أمر البدیع برتمجتها، فقال على أیة قافية؟ فقال الطاء. قال ومالفارسي، ویقول عويف ان الصاحب ب
وإن مل ینته إىل ية، بني العربية والفارسأي حبر؟ قال أسرع یا بدیع، يف البحر السریع، فرتمجها ارجتاال والصراع 

 تغلب إحدامها قد ترك يف كل منهما آثاراً واضحة من األخرى؛ وخباصة من ناحية املفردات.
یرجع اهتمامنا باملقارنة بني املفردات العربية والفارسية إلی أکثر من عشرة أعوام حاولنا خالهلا أن نفتح 
طرقًا جدیدة للبحث، وتلتمس دروبًا نُدلل بارتيادها علی صالحية هذه اآلداب اإلسالمية لتحقيق االصالح 

 هلم.العلمي للعلماء وحتریك مهتهم وختليق املقاصد اللغویة املتجددة 
وکان من بني ما شغلنا يف هذا اجملال أن نفتح أمام الباحثني أبوابًا یطّلون منها علی ما أنتجه اللغویون 
السابقون وغریهم کي ینفسح اجملال الکتابة الصحيح والرتمجة الصحيحة ویتحقق بينهم من التواصل العلمي 

 ابه مفرداهتا ومعانيها إلی اإلنسانالصحيح ما یدعم عناصر األصالة يف األدب من نسج فکري واحد تش
واحلياة، وتشابه نظرهتا يف الساحة األدبية. ومیثل هذه املقالة خطوة أخری من خطوات اليت خطوناها يف نفس 
الطریق ونشرناها يف سنوات املاضية، لقد أردنا يف هذه الدراسة أن تکون متکاملة تبحث يف النظریة وتطبيقاهتا 

علم من  ة اليت تربط بني العربية والفارسية واحلق أنه ما منتلك االتصاالت احلمي -من خالهلا -حبيث تتضح
 العلوم احلدیثة أسدی إلی اآلداب اإلسالمية من خدمات ما أسداه علم اللغة التطبيقية. 

 أهماية البحث:
عتقاد خاطيء لدی ك هناك اتزداد أمهية املوضوع يف تعليم اللغة العربية لدی الناطقني بالفارسية؛ ومع ذل

بعض األفغانيني وهو أن الفارسيني یتعّلمون العربية بسهولة ویسر أکثر مقارنة باقي الشعوب استناًدا إلی اشرتاك 
املفردات لدی اللغتني العربية والفارسية نتيجة التبادل اللغوي ینهما ولکّنهم غافلون عن الفروق الدقيقة ملعاين 

 وطرق استعماهلا. املفردات بني اللغتني 
 مشکلة البحث:

ومن املتوقع أنه إذا تشاهبت مفردتان يف لغتني من حيث الشکل واملعنی والتطبيق فيکون حينئذ فهمهما 
 أیسر وأکثر سهولة؛ ولکن من املمکن أن حتدث مشکلتان يف تعّلم هذه املفردات املتشاهبة:

 ماثلني من حيث الشيوع.املشکلة األولی: قد تکون املفردتان يف اللغتني غری مت
املشلکة الثانية: قد تکون املفردتان خمتلفتني من حيث النوع ومن الطبيعي أن نقول: إن املفردات اليت 
ترسخ معناها يف الذکرة تربز مشاکل عند إسنادها إلی معنی آخر، بعبارة أخری إنّنا نواجه بعض الصعوبة يف 
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لفني؛ ألنّنا رنة مع إسناد کلمة مشرتکة يف اللغتني إلی مدلولني خمتإسناد مدلول واحد إلی مفردتني خمتلفتني مقا
 مضطرون عندئذ إلی االنتباه، لکي ال نستخدم الکلمة يف اللغتني يف معنی آخر بداًل من معناها األصلي. 

 تسعی الدراسة إلی اإلجابة عن األسئلة التالية:
 قيقي واملعنی الکشفي؟متی یقع املرتمجني يف اخلطاء وخیتلط بني املعنی احل-1
کيف یضطّر املرتمجني إلی االنتباه حتی ال یستخدم الکلمة يف اللغتني يف معنی آخر بداًل من معناها -2
 األصلي؟
کيف میکن تعریف املفردات املشرتکة الشائعة بني اللغتني العربية والفارسية استناًدا إلی التحليل -3

 التقابلي بني اللغتني؟ 
 أهداف البحث:

اهلدف الذي نتوّخاه يف هذه املقالة هو إجراء دراسة الکلمات ومقارنتها يف العربية والفارسية، ومن  إن
يت العربية اشرتاك اللفظ واختالف املعىن املراد يف لغاملعلوم رکزنا يف هذه الدراسة علی حمور أساسي، وهو بيان 

ن الکلمات املشرتکة  لغيت العربية والفارسية، أل، لنکشف من خالله عن املدلول احلقيقي يف املعنی بنيوالفارسية
يث إنّه يف الشکل والنطق وختتلف يف الداللة والتطبيق ونطاق املعنی يف أغلب األحيان؛ حب كيف اللغتني تشرت 

 ك بني هذه املفردات يف اللغتني، علی هذا یقع الشخص يف التداخل اللغوي. ال توجد نقطة اشرتا
 منهج البحث:

 -صادر واملراجعامل-هذه املقالة علی املنهج االستقرائي والتحليلي، معتمًدا علی الکتب  اعتمدنا يف
املّدونة يف هذا املوضوع من خالل عرض املادة العلمية ونقلها موثًقا من أمهات الکتب واملعاجم العربيي، مثّ 

الفارسية کلمات بني العربية و عرض مناذج لنصوص األدبية واحملاورات العامية، وحتليلها لغویًّا ومقارنة ال
 واستخدامها يف اجلملة.

 اشتراك اللفظ واختّلف المعنى المراد
 وقد نتج عن دراسة اللغة العربية ظواهر لغویّة، مثل املرتادفات واملشرتك اللفظي أو املشرتك اللغوي.

: هو اللفظ واملشرتك اللغويفاملرتادفات هي: األلفاظ املختلفة الداّلة علی شيء واحٍد باعتبار واحد. 
 الواحد الداّل علی معنيني خمتلفني فأکثر، داللة علی السواء.



 

 نور محمد شهريار        ة                                     العربية والفارسي بیناشتراك اللفظ واختّلف املعنى املراد  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        26-3811       2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

کثریًا من الکتب يف املشرتك اللغوي، مثل: أبی عبيد القاسم بن سالم   -قدمیًا  –وقد صّنف العلماء 
ثری " وغریمها کهـ( يف کتاب "ما اتّفق لفظه واختلف معناه286هـ( يف کتاب "األجناس" واملربّد )ت244)ت

ولکن مل یرتکز العلماء القدمي واحلدیث حول "اشرتاك اللفظ واختالف املعىن املراد يف لغيت العربية والفارسية" 
 فلهذا قمنا بإعداد هذه املقالة العلمية.

 اللفظ المشترك نوعان:
ني أفراد "كرجل" ب أن اللفظ املشرتك نوعان: معنوي ولفظي، فاملشرتك املعنوي ما وضع ملعىن واحد مشرتك

أفراد مفهومه  فإن اشرتاك اللفظ بنيوهذا هو املراد يف تقليل االشرتاك أي: تقليل مقتضاه وهو االحتمال, وإال 
ال یندفع بشيء, واملشرتك اللفظي ما وضع ملعنيني أو أكثر بأوضاع متعددة "كمحمد" فإنه وضع للتاجر 

هو املراد به يف رفع االحتمال أي: االحتمال الذي  بوضع. وللكاتب بوضع وللخطيب بوضع وهكذا، وهذا
 (. 4/138اقتضاه االشرتاك اللفظي. )عوين، د.ت: 

 خصائص اللفظ والمعنى وعّلقتهما:
أواًل: اللفظ طبيعته نطقية مسعية، ومعناه إدراكه فطري: فاللفظ مادي بإعتبار أنه نطقي ال یصدر إال عند 

رك إال ز السمع، أما طبيعته فنفسية تتمثل يف تصور املعاين فإهنا ال تدجهاز النطق، ومسعي ال یسمع إال جبها
 بالفطرة وهي أمر نفسي.

 ثانياً: اللفظ تبع للمعىن: ویرى ابن تيمية أن املعىن له األسبقية للفظ.
أكثر  یوحي باشرتاك املعاين، حيث أن اللفظ مشرتك فيهأن إشرتاك اللفظ ومن خصائص اللفظ واملعىن: 

مثل )حيوان(، فریى شيخ اإلسالم يف ذلك أن املعاين احلقيقية املوجودة يف اخلارج خمتلفة غری مشرتكة  من معىن
وإن كانت متشاهبة يف اللفظ، واالشرتاك یكون يف املعاين الذهنية، وأن عموم األلفاظ واإلشرتاك فيها هو الذي 

 سوغ عموم املعاين الذهنية واإلشرتاك فيها.
 اللغة وجتنب االختالف. ضوابط لفهمثالثًا: 

حاول شيخ اإلسالم أن یضبط معاين األلفاظ بضوابط من أجل الوصول إىل احلق فيما اختلف فيه 
 العلماء، ومن هذه الضوابط:



 

 نور محمد شهريار        ة                                     العربية والفارسي بیناشتراك اللفظ واختّلف املعنى املراد  

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 2710ISSN:        27-3811       2120( 5)2  آذار  -ةبحوث الخّل

 
 

معرفة مدلوالت األمساء واجبة: فكل لفظ له داللته املستقلة عن بقية األلفاظ، واأللفاظ یضبط  -1
ة، وما تعارف عليه أهل ذلك العصر الذي ورد النص عنهم، وما اصطلح معناها بثالثة أمور، لغة القوم عام

 عليه كاتب النص، وعدم معرفة مدلوالت األمساء بدقة من أسباب اختالف العلماء، وكتب اخلالف مليئة.
معرفة الزمن ضروریة لفهم املعىن: املقصود فهم لغة كل عصر يف كل مصر، حيث قال ناصر بن عبد الكرمي العلي 

قل: ]ومن مل یعرف لغة الصحابة اليت كانوا یتخاطبون هبا وخیاطبهم هبا النيب صلى اهلل عليه وسلم، وعادهتم يف الع
الكالم وإال حرف الكلم عن مواضعه، فإن كثریاً من الناس ینشأ على اصطالح قومه وعادهتم يف األلفاظ، مث جيد تلك 

هل مراد اهلل أو رسوله أو الصحابة بتلك األلفاظ ما یریده بذلك أ األلفاظ يف كالم اهلل أو رسوله أو الصحابة فيظن أن
عادته واصطالحه، ویكون مراد اهلل ورسوله والصحابة خالف ذلك. )دروس صوتية قام بتفریغها موقع الشبكة اإلسالمية 

www.islamweb.net) 
 اإلصطالح الفاسد وأثره يف سوء الفهم. -2 

ليس مبكروه. إذا احتيج لذلك، وال مشاحة يف االصطالح إذا مل فمخاطبة القوم باصطالحهم ولغتهم 
خیالف اللغة والشرع ومل یتضمن مفسدة، مثل الذي ینشأ على اصطالح حادث فيفسر كالم اهلل بذلك 

 االصطالح وحیمله على تلك اللغة اليت اعتادها مثل تأویالت الباطنية لكتاب اهلل على مصطلحاهتم.
اجململة: حيث أن اللفظ البد أن حیمل معناً دقيقاً، وقد نبه شيخ يف ذلك وذكر  االبتعاد عن األلفاظ -3

أن كثریًا من اضطراب الناس يف هذا الباب هو بسبب ما وقع من اإلمجال واإلشرتاك يف األلفاظ ومعانيها، 
وهلم )لفظي ق وأكثر إختالف العقالء من جهة اشرتاك األمساء وذكر شيخ اإلسالم مثاالً لذلك هو اختالفهم يف

 بالقرآن خملوق(، ومشهور ما حصل يف ذلك من اإلختالف.
فهم معىن الكالم قدر زائد على جمرد معرفة ألفاظه )أو نظریة السياق( : مثل قوله تعاىل )وكلوا  -4

واشربوا حىت یتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود( فاملعىن املتبادر هو احلبال البيض والسود وهذا ما 
همه بعض الصحابة، فداللة اللفظ منفردة قد ختتلف عنها إذا دخلت يف سياق ما. )الشجریي، ف

 (.123م:2001
 تحليل المفردات:

يف  فيما یلي سنقوم بتحليل بعض املفردات املشرتکة بني اللغتني العربية والفارسية وقد جند کلمة تستخدم
اللغة الفارسية تستخدم مبعناها القدمیة يف اللغة العربية علی النحو التايل: مّت أخذها من قائمة املفردات املشرتکة 
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عد ما شاهدوا ألساتذة باجلامعة األفغانية يف مذکراهتم، ببني اللغتني العربية والفارسية اليت قدسطر ها بعض ا
 طاّلهبم یستخدمون ها فی اللغة الفارسية بغری ما یستعمل يف اللغة العربية.

 یتفقا، کّل ختالف األان واختلفا: مل»هو عدم املوافقة واالتفاق بني شيئني، جاء يف اللسان:  االختّلف:
( ومن معاين االختالف يف اللغة العربية القدمیة 9/91منظور، د.ت:  )ابن« ما مل یتساو فقد ختالف واختلف

  أی یذهب وجييء إليه، وهذا املعنی« التاجر خیتلف إلی السوق»هو الذهاب واإلیاب إلی مکان ما، یقال 
کما أشرنا حمصور يف االستخدام القدمي للغة العربية وليس له رواج يف العصر احلدیث. وقد جاء يف الصحاح 

 «یقال: هن میشني خلفة، أي تذهب هذه وجتيء هذه. ویقال أیًضا القوم خلفة، أي خمتلفون» غة: الل
تلف اخ»(. واملعنی نفسه جنده يف القواميس املعاصرة. وفی معجم الوسيط: 1355م: 1956)اجلوهري، 

فی اللغة الفارسية ( و 251)أنيس ومنتصر، د.ت: « الشيئيان: مل یتفقا ومل یتساویا، واختلف إلی املکان: تردد
جند مفردة "االختالف" ال تعين سوی اخلالف وعدم املوافقة بني الشيئني ومل نعثر علی معنی الرتدد والذهاب 
واإلیاب إلی موضع أو مکان، فقي القواميس الفارسية یعين االختالف عدم املوافقة، واخلالف )معني، 

(، )صدري أفشار وزمالئه، 45: هـ1367(، )قریب، 1/101هـ:1390(، )دهخدا، 61هـ:1389
(. یّتفق املعنی األول مع معنی املفردة يف اللغة العربية يف حني ختتلف 82شـ: 1392( و)عميد، 52شـ:1382

اللغتان يف املعنی الثاين. لقد أضاف حممد معني، دهخدا وقریب معنی الرتدد علی هذه املفردة يف اللغة الفارسية 
القاً من يف اللغة العربية؛ ولکنّنا ال نستعمل اليوم هذا املعنی يف اللغة الفارسية. انطویتفق هذ املعنی مع معادهلا 

قد « ليل والنهاراختالف ال» أّن املفردة قد خّصص معناها يف اللغة الفارسية؛ علی سبيل املثال يف مجلة ذلك 
ی الواقع نستعمل غة الفارسية. فاستعملت کلمة "االختالف" مبعنی الرتدد ولکننا ال نستعمل هذا املعنی يف الل

 هذه الکلمة يف معناها السلبية أي مبعنی عدم املوافقة والنزاع دون سائر معانيها يف اللغة العربية.
اإلقدام تعين املضاء حنو الشيء وإلی الشيء وعادة ما یکون مصحوبًا بشجاعة وجرأة. کما » اإلقدام:

جاء يف الصحاح: أقدم علی األمر إقداًما. واإلقدام الشجاعة. واملقدام واملقدامة: الرجل الثری اإلقدام علی 
 وأقدم علی العمل: أسرع (. ويف املعاجم احلدیثة جند: أقدم فالن: تقّدم2007م: 1956)اجلوهري، « العدو

(. وأّما معنی اإلقدام يف القواميس الفارسية فنری أهنا 719)أنيس ومنتصر، د.ت: « يف إجنازه بدون توقف
(، لکّنها 1/205شـ: 1390(، )دهخدا، 86شـ:1389تتفق مع املعاين املذکورة هلا يف اللغة العربية )معني، 

سئله  دانشجو اقدام به حل م»لشجاعة واجلرأة؛ نقول مثًلت: ال تّدل هذه الکلمة يف الفارسية علی معنی ا
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أي أقدم الطالب علی حّل املسئلة وهو ما یعين أنه بادر حبّلها، فاإلقدام هنا یعين سوی القيام بالشيء « کرد
ون کوأداء عمل ما، فهو کما يف اللعربية یعين القيام یعمل معني والیعين بالضرورة الشجاعة، ويف العربية أیًضا ی

املعنی أحيانًا هبذا الشکل، نقول يف العربية مثاًل: )أقدم الّبناء علی بناء اجلدار(، فهنا معنی اقدام یعين القيام 
فحسب وهو یرادف "بادر" وال یتضمن معنی الشجاعة واجلرأة. علی هذا قد خّصص معنی املفردة يف اللغة 

اللغة  ة من األفغانيني عند ما یأيت هذا االستخدام يفالفارسية. وقد تکثّر األخطاء لدی الطالب للغة العربي
 العربية متضّمًنا معنی الشجاعة کأن یأيت علی صيغة مفعال کمقدام أي کثری اإلقدام أو الشجاع.

الباعث، الذي قام بعمل البعث وهو إرسال شيء أو شخص ما. کما تعين السبب، جاء يف  الباعث:
(. والبعثة اجلماعة من الناس أو ما شابه: 273م: 1956)اجلوهري، « سلهبعثه وابتعثه مبعنی أي أر »الصحاح: 

(. ومن معاين 205م: 1968)معلوف، « البعثة: کل قوم بُعثوا: یقال بعثة عسکریة وبعثة سياسية أو ثقافية»فــ
املفردة  فالباعث هنا یعين السبب والدافع. أّما هذه« من بواعث شيوع السرقة هو الفقر واحلاجة»السبب قولنا 

(. ولکّنها ال تّدل 124شـ: 1398يف املعاجم الفارسية تّدل علی املعاين املذکورة هلا يف اللغة العربية )معني، 
علی معنی املرسل يف اللغة الفارسية؛ علی سبيل املثال يف ترمجة کلمة "بعث" مجلة "بعث إليه رسالة" نستخدم  

 دة الباعث يف الفارسية علی معنی السبب کما هو احلال يفکلمة مفردة "أرسل" بداًل منها. وأیضا تدل مفر 
أي إّن  «جنگ سوریه باعث مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور گردید»العربية، نقول يف الفارسية 

احلرب يف سوریة أّدت إلی نزوح الکثری من سّکان هذا البلد، علی هذا خّصص معنی املفردة يف الفارسية 
السبب معنی البعث الذي یقصد هبا اإلرسال. وأکثر مواقع اخلطأ عندما یتّم استخدام واقتصرت علی معنی 

ملفردة هنا فالطالب هنا یظن أن ا« فالن هو باعث الکتاب»الباعث مبعنی املرسل، فإذا ما قرء الطالب مثاًل: 
 تعين السبب.

وإهّنما من جنس واحد.  من اجلنس وهو نوع من األنواع، یقال هذا جيانس هذا أّي یشاکله الجنسية:
(، لکّن يف 915م:1956( و)اجلوهري، 6/43ذکر هذا املعنی صاحب لسان العرب )ابن منظور، د.ت: 

الصفة اليت تلحق »حبثنا عن هذه الکلمة تبنّي لنا أّن استخدام مفردة "اجلنسية" يف املعاجم املعاصرة یعين حصرًا 
حالة إو ماهية »( کما عرّفها املنجد 140نتصر، د.ت: )أنيس وم« بالشخص من جهة انتسابه لشعب أو أمة

(. وهذا املعنی األخری کما قلنا یعترب تطورًا للکلمة 338م: 1967)معلوف، « اجلنس کاجلنسية اللبنانية وغریها
ر مل یکن أّن مفهوم اجلنسية يف العصر احلاضك وتوّسًعا يف معناه حيث مل تشتمل عليها املعاجم القدمیة ذل
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ني يف العصور القدمیة للغة العربية. کما من معاين الکلمة يف العربية هي عالقة العشرة اليت تتّم بني خملوق مألوفًا
هنا صفة وهي  فاجلنسية« القضایا اجلنسية تطيح برئيس وزراء األردنية اهلامشية»من جنس واحد، نقول مثاًل 

ذکر لفارسية هذه الکلمة تّدل علی معنی التعين وجود اتصال بني خملوقني من جنس واحد. أّما يف اللغة ا
(. فيختلف معنی اجلنسية يف اللغتني وقد 342هـ: 1367( و)قریب، 1/891هـ: 1390واألنثی )دهخدا،

أّي هو من « نسية أفغانيةج»تغرّی معناها وشکلها يف اللغة الفارسية. فمثاًل تستخدم الکلمة يف اللغة العربية: 
أّي إّن نوعية  «جنسيت بچه برای والدین مهم نيست»للغة الفارسية. يف املثال: أهل أفغانستان. تستخدم يف ا

 املولود ليست مهمة عند الوالدین سواء کان املولود ذکرًا أو أنثی.
تطلق هذه الکلمة يف اللغة العربية علی عّدة معان والسياق هو الذي حیّدد املعنی املقصود من  الخيار:

الکلمة مجع کلمة خرّی واملضاد لکلمة األشرار. ومن معانيها أیًضا کلمة االسم استخدامها. ومن معاين هذه 
ی ك أن ختتار متی تذهب ومتأّي ال یسمح ل« اخلياُر يف الذهاب أو اإلیاب كليس ل»من االختيار، نقول 

( 4/267(، )ابن منظور، د.ت: 651م: 1956تعود. کما تعين نوًعا من أنواع الفاکهة وهو القثّاء )اجلوهري، 
( وقد تفردت املعاجم القدمیة ببيان أّن اخليار الذي یقصد به القثّاء ليس بعريب 264و)أنيس ومنتصر، د.ت: 

وإمّنا معرب. ويف املعاجم الفارسية جند هذه الکلمة تّدل علی نوع من أنواع اخلضروات أّي القثاء )معني، 
( 424هـ: 1382ر وزمالئه )صدري، ( کما أضاف صدري أفشا361هـ: 1372( و)سياح، 412هـ: 1389

( معنی آخر عليها وهو یعين يف اصطالح القانون االختيار الذي یعطی لطريف البيع 575هـ:1392و)عميد، 
( معنی وصفًيا وهو املصطفی ولکّننا نشاهد اليوم توظيف 1/1207ه: 1390يف إبطاله. قد أضاف )دهخدا، 

 يف اللغة الفارسية؛ أّما من حيث معناها االصطالحي فقد خّصص الکلمة ملعنی القثّاء أکثر من سائر معانيها
 معنی املفردة يف هذه اللغة.

من معاين الرقيب احلفيظ واحلارس علی الشيء واملراقب عليه. کما ذکرت املعاجم أّن املراقب  الرقيب:
ملوضع واألشياء االذي یصعد عليه احلارس والرقيب وحیرس « املوضع املشرف»مشتق من مصدر الرقيب ویعين 

(. 367( و)أنيس ومنتصر، د.ت: 1/424(، )ابن منظور، د.ت: 137هـ: 1956اليت حوله )اجلوهري، 
وفی املعاجم الفارسية جند هذا االستخدام خیتلف عّما تعين املفردة يف العربية حيث یقصد به يف االستخدام 

( ودهخدا وآخرون إلی هذا االستخدام 483هـ: 1389الفارسي کلمة املنافس. یشری معني يف معجمه )معني، 
باإلضافة إلی معنی املنافس؛ لکّن توظيفها اليوم خیتلف عّما تعين الکلمة يف العربية حيث یقصد به يف 
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فالين رقيب »االستخدام الفارسي کلمة املنافس دون سائر املعاين املذکورة. علی سبيل املثال، نقول بالفارسّية: 
ك قد تغرّی معنی املفردة وتوظيفها يف اللغة الفارسية. وإذا ما ليل. انطالقًا من ذأي إنه منافس « من است

 جاءت الکلمة يف نص عريّب فإّن الطالب األفغاين یفهم منه معنی املنافس حصرًا.
(، )ابن 793م: 1956وفًقا للمعاجم العربية کلمة القشر هو غشاء الشيء وغالفه )اجلوهري،  القشر:

أّي « قشر الفالح حلاء الشجر»(. کما نقول: 737( و)أنيس ومنتصر، د.ت: 94و5/93منظور، د.ت: 
أزال قشورها. ویطلق علی جلد کّل شيء معنی القشر، ويف الفارسية کلمة القشر تعين "الشرحیة" من اجملتمع،  

ا املعنی ذکرًا ذأّي إنه من الشرحیة الدنی يف اجملتمع، ومل جند هل« فالنی از قشر پائني جامعه است»کما نقول: 
م يف املعاجم العربية. إّن استخدام الکلمة يف اللغتني خیتلف يف املعنی ویّتفق يف اللفظ والنطق. جاء يف املعاج

قد تغرّی (. مبعنی الشرحیة وعلی ذلك 2/2176هـ: 1390( و)دهخدا، 726هـ: 1389الفارسية )معني، 
 وهو غشاء الشيء يف اللغة الفارسية.معنی الکلمة، ألهّنا ال یستخدم اليوم هبذا املعنی 

کّلفت الشيء: ت»ك، جاء يف اللسان: الکلفة من التکّلف وهو القيام بأمر شاّق خالفًا لعدت الک لفة:
(. وقد اتّفقت املعاجم القدمیة واحلدیثة علی 307/ 12)ابن منظور، د.ت: « جتّشمته وعلی خالف عادتك

هـ( 1424م: 1956لشيء املصحوب باملشّقة والتعب )اجلوهري، هذا املعنی وهو التکّلف مبعنی القيام با
(. لکن وجدنا أّن معنی التکلفة يف اللغة املعاصرة أصبح یعين لذلك معنی 795و)أنيس ومنتصر، د.ت: 

« يقهاتکلفة هذا الشيء سوف تکون کثریة وقد ال نط»السعر والثمن املبذول يف سبيل شيء ما: نقول مثاًل 
ا ر هذا الشيء ومثنه. وإن کان االستخدام املعاصر قد توّسع يف الدالالت اليت باتت تتضّمنهفهنا یقصد هبا سع

الکلمة يف اللغة املعاصرة. أّما معنی الکلفة يف املعاجم الفارسية بنفس املعنی بإضافة معنی آخر وهو اخلادمة 
امها إاّل يف معنی (. ولکّننا ال نشاهد استخد2/2308هـ: 1390( و)دهخدا، 778هـ: 1389)معني، 

اخلادمة يف اللغة املعاصرة. انطالقًا من ذلك إّن داللتها قد تغرّیت يف اللغة الفارسية علی أساس املعنی املذکور 
أعاله وإضافة إلی ذلك تعنی يف العربية لونًا ما بني السواد واحلمرة. کما تغرّی دورها يف الفارسية ألهنا تّدل علی 

 املهنة خالف العربّية.
ّلي ُعْضو يفي اْلقطن خلف الربیتون ینقي الدَّم ویفرز اْلبَـْول ومها كليتان والكلوة لَُغة فييَها مجع ك الکلياة:

ُب العميد يف اجلامعة "عمادُة الكلِّيَّة2/797)الزیات وآخرین، د.ت:  ادَة".عميد توىلَّ العيمَ  -( "اْلُكلية" َمْنصي
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د لمفعول من عَمَد/ عَمَد إىل/ عَمَد لـ: مدیُر الكلِّيَّة يف اجلامعة. )أمحُعَمداُء: صفة ثابتة ل مع علىجي]مفرد[: 
 (.2/1550م: 2008خمتار عمر، 

ارسية الکلية املستخدمة يف العربية والفارسية ینبغي توضيحها مستعيًنا بالصور والرسوم التوضيحية. ففي الف
کليه های »دن اإلنسان یقال يف الفارسية: جند أّول معنی أو صورة یتبادر يف ذهن الطالب هو العضو يف ب

أي إن کلي صدیقي مریضة، فاملقصود من الکلية هنا مها کليتا اإلنسان املوجودتان يف « دوستم بيمار هستند
جسمه. کما قد تعين يف الفارسية معنی الکل وهو ما یتضمن جمموع األفراد أو األشياء يف اجملموعة الواحدة 

ا نقول يف ، فهنا تعين حتدید معنی الکل کم«مندان شرکت با جدیت کار می کنندکليه کار »مثل أن نقول: 
ي فيما جند أول معنی یتبادر إلی ذهن الطالب العريب ه«. کل أفراد هذه الشرکة جادون يف عملهم»العربية 

 الصورة املشاهدة يف التايل.
معجم  عثرنا علی هذا املعنی يف فالکلّية هنا وتشدید الياء هي مبنی أو قسم من أقسام اجلامعة. وقد

لکلمة دون أّما إذا جاءت هذه ا«. مدرسة عالية تعّلم خمتلف العلوم»املنجد مادة کلي فقط حيث عرّفها بأهنا 
غدتني مینی »تشدید حرف الياء فتعين يف اللغة العربية ما تعين يف اللغة الفارسية وهو عضو يف البدن عبارة عن 

 سواء وقد ذکر هذا املعنی باملعاجم القدمیة واحلدیثة علی حدٍ « ب عند اخلاصرتنيویسری الزقتني بعظم الصل
(. انطالقًا من ذلك فإّن توظيف الکلمة قد 15/230( و )ابن منظور، د.ت: 2475م: 1956)اجلوهري، 

اين يف غتغرّی يف الفارسية، کما تغرّی شکلها ودورها الصريف. وإذن یفهم من ذلك أّن ميزان وقوع الطالب األف
اخلطأ یتمّثل يف معنی واحد من معاين الکلمة، وهو يف حال ما استخدمت مفردة الکلّية مشددة ومبعنی نوع 

األخری من مفردة الکليّة وهذا املعنی  (The Collegeمن املدرسة أو معهد تدریس یعادله يف اإلجنليزیة مفردة )
جلزء. ضو يف بدن اإلنسان أو معنی الکّل الذي یقابله اال عهد للطالب األفغاين به وهو یفهم منه إّما معنی ع

وهذا ما نؤّکد علی ضرورة مراعاته يف املعجم املّصور؛ حيث من الواجب أن یتّم توضيح هذه الفروق واملشرتکات 
ا وکذلك أوجه اخلالف يف املفردتني املشرتکتني يف العربّية والفارسية. فکما رأینا کلمة واحدة تستخدم يف کلت

 لغتني إاّل أّن بينهما معاين خمتلفة وإن اشرتکت فتحتاج إلی رعایة الکتابة بشکل صحيح کاالتيان هبا مشددةال
 إذا قصد منها معنی معني وجتریدها من التشدید إذا کان املقصود شيًئا آخر.

ّم يف مکان تکما تبنّي أّن أول معنی یتبادر إلی ذهن األفغاين من هذه املفردة هو حادث معنّي ی  االتفاق:
ث سری أّي وقع حاد« امروز در جاده تصادف اتفاق افتاد»ما، مثل حادث سری کالصورة التالية يف مجلة: 
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اليوم يف الطریق. لکّن املفردة نفسها يف العربية تعين شيًئا آخر و أول ما یتبادر إلی ذهن اإلنسان العريب هو 
أبرمت » ر أمثلة للکلمة. مثاًل: االتفاق النووي يف مجلةمعنی التوافق بني شخصني أو أکثر علی أمر ما. ونذک

ة من  والصورة التالية هي أول شيء یتبادر إلی الذهن يف اللغة العربي« أفغان االتفاق النووي مع القوي الکربی
 «.أبرم الطرفان اتفاق سالم وشراکة»کلمة اتّفاق إذا ما وردت يف مجلة کالتايل: 

ي  هناك فرق کبری بني الصورتني املرتسخني يف ذهن الطالب الفارسفکما یّتضح من خالل املعنيني
والطالب العريب وهذا ما جيعل القيام بکتابة وتصميم معجم مصّور ضرورة و واجًبا ینبغي القيام به سّد هذا 

رسية )قوم ااخللل يف هذا اجلانب التعليمي اهلاّم، وقد تستعمل بشيء من معناها يف اللغة العربية مثل يف اللغة الف
 با اتفاق(.

هذه الکلمة فهي واردة يف اللغة العربية والفارسية لکّن مبعنی خمتلف وإن احّتدت أصوهلا يف   االستخدام:
کلتا اللغتني. فإّن املعنی يف اللغة الفارسية ینحصر يف معنی "التوظيف" بعبارة أخری إذا ما وردت يف مجلة فإّن 

او » توظيف العريب وهو أن یتّم قبول شخص ما للعمل يف مهنة معيّنة. فجملةاألفغاين یفهم من املفردة معنی ال
لعام للهذه الکلمة أّما العربية فهي حتمل املعنی ا«. متّ توظيفه يف الشرکة»نرتمجه إلی: « در شرکت استخدام شد

ادر إلی ذهن ا یتبفم« الّنجار یستخدم املطرقة»وهو االستفادة من الشيء للقيام بعمل ما، فإذا قلنا مثاًل: 
به  »تّم استخدام کلمة ويف الفارسية ی«. جنار چکوش را بکار برد» املخاطب يف العربية اليت نرتمجه بالفارسية: 

 بدالً عن کلمة استخدام الذي ینحصر معناها مبعنی التوظيف العريب کما مّر.« استفاده کردن»أو « کار بردن
ا بعد أن شيء أو املکان امللّوث وغری النظيف ویتّم استخدامههذه الکلمة يف الفارسية تعين ال الکثيف:

یتّم نطق "الثاء" "سيًنا" وبالتايل فإذا ما وجد األفغاين نًصا عربيًّا جاءت فيه کلمة "کثيف" فإنّه سيفهم منها 
 يمعنی امللّوث أو الدرن أي غری النظيف وليس املعنی العريب املعروف وهو الشيء الکثيف رمن الکثافة أ

شعره مکثف  فتتبادر إلی ذهن العريب إن« إن شعر الظفل کثيف»املرتاکم والکثری. فإذا ما قلنا مثاًل مجلة 
 ومرتاکم.

فيما یفهمها األفغاين عندما یقرأ اجلملة أّن شعر الطفل کثيف )غری نظيف( وتتبادر إلی ذهنه إنه غری 
 نظيف. 
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خزن الغلة وهو كلمة )عنرب( امسًا ملالواقع بني العربية والفارسية. مثال آخر من أمثلة التنازع  األنبار: 
والقمح. وقد قال بعض الفضالء إن عنرب فارسية األصل حمرفة من كلمة )أنبار( الفارسية بدليل أن الفرس 

 القدماء مسوا إحدى مدهنم يف العراق )أنبار(.
( مبعىن ذكر أن )أنبار( عربية وأهنا مجع )نربفقلت: ولكن املعاجم العربية وخاصة معجم البلدان لياقوت ت

 أهلري الذي جيمع على أهراء. وهي أي األهراء خمازن الغالل كاألنبار.
وأزید على ذلك أن مجاعة من عرب تنوخ يف عهد ملوك الفرس األقدمني املشهورین مبلوك الطوائف نزلوا 

الل مرتفعة هنا ریوزسابور فرأى فيها التنوخيون أكوام الغمدینة )األنبار( الفارسية العراقية وكان امسها بالفارسية ف
وهناك فسموا مدینة )فریوزسابور( باسم )أنبار( لكثرة ما رأوا فيها من أنبار الغالل. وبقي االسم عليها إىل 

العني ب ليوم. والنرب يف اللغة العربية مبعىن االرتفاع ومنه املنرب ونربات الصوت. مث حرفت كلمة )أنبار( إىل عنربا
 املهملة.

قد ألقى العلماءُ )و «: كتاب سيبویه»قال اأُلستاذ عبد السَّالم هارون يف مقدِّمة حتقيقيه لـ  سيبويه:
األقدمون ضوءًا عَلى هذا اللَّقب الفارسيِّ ]سيبویه[؛ فذكروا أنَّه مركَّب من )سيب( مبعىن التفَّاح، و )ویه( مبعىن 

 الرَّائحة.
تدیُت ا من دارسي الفارسيَّة عن صحَّة الزَّعم بأنَّ )ویه( كلمة تدّل على الرَّائحة؛ فاهوقد حبثُت وسألُت كثریً 

 إىل بطالني ذلك، وأن ال أساَس له من الصحَّة.
ة، یزعم أنَّ االسم من )سي( الفارسيَّ  -وهو أبو عبد اهلل بن طاهر العسكريّ -وبعض العلماء األقدمني 

 ؛ أي: الرَّائحة. ومعناها: الثَّالثوَن رائحة؛ أي: ذو الثَّالثنَي رائحة.ومعناه: ثالثون، و)بوي( أو )بویه(
وهذا الزَّعم سليم من النَّاحية اللُّغویَّة الفارسيَّة؛ ولكنَّه غرُی مطَّرٍد فيما نعهد من األعالم القدمیةي املماثلة 

وجة بني العربيَّة رویه(، وهي كلمة ممز املختومة بـ )ویه(. وقد نذهل حينما نَرى أنَّ سيبویه نفسه تكلَّم على )عم
 والفارسيَّة، صدُرها عريبٌّ، وعجزها الحقة فارسيَّة. قال سيبویه يف كتابه:

)وأمَّا عمرویه؛ فإنَّه زعم أنَّه أعجمّي، وأنَّه ضرب من األمساءي األعجميَّة، وألزموا آخَره شيًئا مل یلزم 
م رأوه قد مجع أمرین؛ فحطُّوه درجًة عاألعجميَّة، فكما تركوا صرف األعجميَّة؛ جعلو  ن ا ذا مبنزلة الصَّوت؛ ألهنَّ

 إمساعيل وأشباهه، وجعلوه يف النَّكرة مبنزلة )غاٍق( منوَّنة مكسورة يف كلِّ موضٍع(.
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ومعىن هذا أنَّ )ویه( الحقة من اللَّواحق األعجميَّة هلا شبه باللَّفظ العريّب )ویه( الَّيت هي اسم فعل؛ فلذا 
.عومل  ت معاملة أمساء األصوات الَّيت تُنوَّن عند التَّنكریي، وترتك منه عند التَّعریف؛ كقوهلم: غاٍق، وغاقي

فالعرب والعَجم قدمیًا قد أحلقوا هذه الزَّائدة باألمساء للتَّمليح، أو للتشبيه، أو للنَّسب؛ فقالوا: )نفطویه( 
مي وهو )ماه( بالفارسيَّة؛ كما جند يف األدب الفارسّي القدمن الّنفط، وقالوا: )ماهویه(؛ أي: الشبيه بالقَمر، 

)برزویه( الطبيب الَّذي عقد له باب يف كليلة ودمنة، ويف أمساء ملوك الُفرسي )شریویه( ابن أبرویز، ويف أمراء 
ك )مخارویه(، ويف أنساب الُعلماءي )خالویه( و )مسكویه( و )راهویه(، و )راه( هو الطَّریق بالفا سيَّة، قالوا: ر الرتُّ

؛ فكأنَّ معناه )الطَّریقّي(.  مُسِّي بذلك؛ ألنَّ أُمَّه ولدْته يف الطَّریقي
م: 1999)اْلُمظَاَهَرُة( اْلُمَعاَونَُة َو )التَّظَاُهُر( التَـَّعاُوُن َواْسَتْظَهَر بيهي اْستَـَعاَن بيهي. )الرازي،  المظاهرة:

( 2/578عاطفة يفي ُصوَرة مجاعية )مج( )الزیات وآخرین، د.ت:  ( )املظاهرة( إعالن َرْأي أَو إيْظَهار1/197
مبعىن إعالن رأي أو إظهار عاطفة يف صورة مجاعية، فقد أجازها جممع اللغة املصري نظرًا لشيوعها « املظاهرة»

(. وقد یستخدم يف اللغة العربية بغری ما 1/709م: 2008على األلسنة، وذكرها الوسيط بنفس املعىن.)عمر، 
ستخدم يف اللغة الفارسية مبعنی االحتجاج واعرتاض واستنکار عن العاملني الذین یقعدون املناصب احلکومية ی

 أو غریها.
ات  تبادل االحتجاج -اعرتاض واستنكار "أضرب احملامون احتجاًجا على قرار السُّلطات االحتجاج:

كتابًة" احتجاج رمسّي: بيان مكتوب یتضّمن اعرتاًضا على حالة راهنة ومطالًبا بتغيریها. )عمر، د.ت: 
 «تكاثرت عليكم االحتجاجات، وزادت املطالبات»کما قيل:(.1/445

کل عنيني کبری للغایة رغم أن الکلمتني تکتبان بشکل واحد وتنطقان بشوهکذا جند أن الفرق بني امل
واحد. ومثل هذه الفروق الدقيقة واهلاّمة ینبغي أن یتّم تبينها للطالب األفغاين لکي یتّم جتنب الوقوع يف أخطأ 

غایة لمنت هذا القبيل وحسب رأي هذه الدراسة أّن خری وسيلة لتحقيق هذا اهلدف هو إعداد معجم هلذه ا
مل وأن یکون املرتجم ماهرًا ومتخصًصا وأن یتّم الرتکيز فيه علی املفردات املشرتکة بني العربية والفارسية واليت حت

 معاين خمتلفة وإّن اشرتکت يف اللفظ والنطق أحيانًا.
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 النتيجة
ومیكننا أن نسهل األمر للقارئ کي یفهم أن هذه الكلمات الكثریة املشرتكة بني اللغات السامية هي 
أصيلة يف كل واحدة منها ال یقال إن إحداهن أخذهتا من األخرى وهذا هو الشأن يف كل جمموعة من اللغات 

لعالية من بية وقدمها تلك النسب اترجع إىل جذر واحد كاللغة العربية والفارسية. ومما یؤكد أصالة اللغة العر 
 الكلمات املشرتكة مع اللغات األخرى قدمیا وحدیثا مما یؤكد أهنا مجيعا من أصل واحد. 

 تظهر يف نتائج الدراسة أن التحليل التقابلي للمفردات املشرتکة یبنّي لنا الفروق الدقيقة هلذه املفردات 
املفيدة وأن  ب علی فهم املعاين املفردات يف االتيان مناذج من اجلمليف اللغتني العربّية والفارسية، ویساعد الطال

یشرح هلم الفروق يف استخدام الکلمات املشرتکة يف کلتا اللغتني ومنع وقوعهم من التداخل املفردايت باستعانة 
 املقارنة.

به بني هذه املفردات اویبدو أّن التحليل التقابلي للمفردات املشرتکة یساعدنا يف تبيني وجوه اخلالف والتش
يف املعنی، والشکل واالستعمال؛ کما میکن مساعدة الطاّلب من خالل اإلتيان بنماذج يف قالب اجلمل وأن 
یشرح هلم الفروق يف استخدام املفردات املشرتکة يف کلتا اللغتني ومنع وقوعهم من التداخل املفردايت باستعانة 

 التحليل التقابلي.
ی ملفردات املشارکة بني اللغتني کّلها ال میکننا ألّن عددها کثری للغایة ومن جهة أخر أّن القيام بتحليل ا

علينا أن نقوم بتحليل احلاجات من األشخاص بعملّية تعليم  هذا األمر ليس له اجملال هنا، انطالقًا من ذلك
ربية اليت تليّب حاجات ة العاللغة العربية وتعّلمها حتی حنصل علی املفردات املشرتکة الشروریة يف تعّلم اللغ

الطالب؛ ونظرًا إلی أّن املفردات يف کّل لغة کثریة والمیکن حتليلها والوقوف عليها کّلها هلذا یرّجح يف هذا 
اإلطار أن یتّم حتدید جماالت املفردات ومعرفة األساسيات منها فقط وکما مّر ذکزه من مزایا هذه الطریقة هو 

فية لکلمات وحفظها يف الذکرة؛ وممّا یتحتّم علينا إدراکه هو مسئلة األولویة والکيتسهيل عملية معرفة معاين ا
والشيوع هلذه املفردات عند اختيارها؛ إذن فإّن تقدمي املفردات الضروریة أو األساسية يف هذا املعجم یوفّر 

 غتني.للطالب الوقت واجلهد الالزمني لتعلم هذه املفردات و وجوه تشاهبا وفروقها بني الل
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