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ـ اختارت لو ىذا 2003كانت كلية اآلداب جامعة ادلنصورة قد عقدت مؤدتراً علمياً عاـ 
فبدأت أفكر يف ىذه التحديات و ما ؽلكن أف " التحديات ادلستقبلية للغات الشرقية"العنواف 

و جاءت . فوجدت أهنا تعاين من الكثَت من ىذه التحديات. يتمثل منها بالنسبة للغة الفارسية
الصعيد الداخلي و ىذا ىو أعلهما ألف الصعيد الداخلي : التحديات على صعيدين رئيسُت، علا

و كاف أىم ما . ىو ادلنبع و لو تعكر ادلنبع فإف جهود تصفيتو ستكوف جهوداً مضنية لدرجة كبَتة
فوجئت بو من خالؿ البحث ىو تراجع االىتماـ باللغة الفارسية داخل إيراف نفسها نتيجة 

و السياسة اليت تعاين منها اإلدارة اإليرانية شلا تسبب يف ضعف  للضغوط العسكرية و االقتصادية
و معاجلة ىذا الداء تعد من أىم القضايا اليت ينبغي أف تشغل علماء . عملية تعليم اللغة الفارسية

و  و مع أف ىناؾ الكثَت من العلماء اإليرانيُت الذين أشاروا إىل ىذه القضية. اللغة الفارسية
شرحوىا و حذروا من آثارىا، إال أف األمر مل يصل حىت اآلف إىل الدرجة ادلطلوبة اليت عليها 

أما الصعيد اخلارجي و ىذا الصعيد فبو الكثَت من التحديات اليت تقف أماـ اإلدارة . الداء
فكثَت منا ال يعثر على ادلصادر اليت تعينو على . و ضلن يف مصر نشعر هبا و نعاين منها. اإليرانية

و ال غلد الراوي اللغوي ادلتخصص يف اللغة أو األدب؛ حبيث يستطيع إهناء عملو . إصلاز حبثو
ىذا ىو ما دفعٍت إىل أف أجل ىذا ادلوجل و أحاوؿ سرب أغواره و كشف أشكالو . بدقة و بسهولة

و أخيراً و ليس آخراً أتقدم بخالص شكري و تقديري إلى مركز بحوث كلية اللغات و 
. الترجمة عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود على الدعم المالي لهذا البحث
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مدخل 

و     . اللغة ظاىرة اجتماعية و جزء من ادلنظومة الثقافية ألي رلتمع، كما ذكر علماء اللغة
و      و نظراً ألف األفكار . ىي كذلك وسيلة لنقل األفكار و ادلفاىيم بُت أفراد اجملتمع الواحد

. ادلفاىيم تتغَت فإف اللغة كذلك تتطور عرب العصور، إال أهنا تتغَت بشكل أبطأ من اجملتمع
و ذلك أمر طبيعي ألف . فاألحداث تقع و التطورات بكثرة و بسرعة و ال تتغَت إال كلمات قليلة

الداؿ يرتبط ارتباطاً شديداً بادلدلوؿ عليو فإذا مل يكن ىناؾ مدلوؿ عليو فإف وجود الداؿ يكوف 
و لذلك فإف اللغة ظاىرة متنامية تتأثر مبا ػلدث يف اجملتمع من مشاكل . يف ىذه احلاؿ بال فائدة

 و قضايا و حتتج إىل اىتماـ بالغ يف تنميتها و إثرائها ادلعجمي و كذلك معاجلة قضاياىا الصوتية
       ().و الصرفية و النحوية و الداللية

و من ىنا فإف اللغة تواجو العديد من ادلشاكل اليت يرقى بعضها إىل درجة التحدي الذي 
. يهددىا كل يـو ويقلق العلماء ادلتخصصُت يف رلاؿ البحث فيها

وىذه ادلشاكل أو التحديات تعيش مراحل من ادلد و اجلذر، حيث تقل و تكثر حسب 
حياة رلتمعاهتا و ما تُقدمو من نصيب يف ادلشاركة العادلية من النواحي االقتصادية و السياسية و 

العسكرية و الثقافية و التجارية و الزراعية، و غَت ذلك شلا يدعم موقفها و يساعد على مواصلتها 
. للعطاء

                                                 
شاپ٘س ساسخ، صباُ فاسسٚ دس بشابش تح٘ه صْعتٚ ٗ ٍظإش آُ اص جَئ ٗسايو جذيذ استباط جَعٚ،سخْشاّٚ ٗ : أّظش-  

 . 108- 100ش، صص .ٕـ1352بحث دسباسٓء صباُ فاسسٚ، تٖشاُ، 
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فاللغة تزدىر على مستوى القطاع ادلزدىر من القطاعات السابقة، ألهنا دتد غَتىا من اللغات 
يف صناعة      فإذا تفردت أمة . مبا فيها من مصطلحات و تعبَتات و تراكيب تتعلق هبذا القطاع

و تصل صناعتها مصحوبة بامسها، و ما يتعلق ، مثالً فإهنا تبدأ يف تصدير ىذه الصناعة إىل غَتىا
و . بو من كلمات، و ذلك ضلو صناعة احلاسب اآليل الذي جاءت إلينا حتت اسم الكمبيوتر

: رافقت ىذه الصناعة ألفاظ كثَتة خاصة هبا، منها على سبيل ادلثاؿ

 و ماذر بورد  (القرص ادلرف)" DISK"و دسك    (قرص الليزر) "cd"سى دى 
"Mother Board"  (اللوحة األـ) و كيس"Case "(حاوية ادلكونات)  و فاف"Fan "

و  (احلاسب احملموؿ) Lap topو الب توب  (شاشة)"Monitor" و مونيتور  (ادلروحة)
، و غَت ذلك الكثَت من األلفاظ اليت أصبح (احلاسب األفقي)  "Disktop"دسك توب 

ادلتخصصوف يف ىذا اجملاؿ يستخدموهنا و يتعاملوف هبا مع بعضهم دوف االىتماـ أحياناً بأصالة 
ألفاظ اليت يستخدموهنا، و يف أحياف أخرى يتعمدوف استخداـ ىذه األلفاظ األجنبية نظراً 

.  لسهولتها و وضوح معناىا، أو لعدـ وجود مقابل أصيل ذلذه العناصر يف لغتهم األـ

 و من ادلؤكد أف ىذا األمر ؽلثل حتدياً من التحديات اليت تواجو لغات األمم ادلتخلفة 
و ؽلكننا أف نقيس على ىذه الصناعة كل الصناعات األخرى اليت صللبها من أمم أجنبية . صناعياً 

! ذلا لغة سلتلفة عن لغتنا و ما أكثرىا

 ال يتوقف األمر كما ذكرت عند الصناعة، فقد تزدىر أمة يف رلاؿ القوة العسكرية فتسعى 
إىل فرض ىيمنتها على الدوؿ األخرى األضعف منها لتسلبها مقومات احلياة فيها، و يصبح ما 

فتبدأ تلك األمة يف فرض . مث يأيت الدور اللغوي بعد ذلك. تنهبو األمة األقوى رفاىية لشعوهبا
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أو تضطر الشعوب إىل تعلم لغتها للتعامل معها ألهنا أصبحت واقعاً األضعف لغتها على األمم 
 ().يتعاملوف معو

و بناء على ذلك فإف اللغات يف صراع دائم ال ينتهي أبداً، حتاوؿ فيو كل لغة فرض نفسها 
مبا تتميز بو من خصائص معتمدة يف ذلك على إمكانيات أصحاهبا يف ادلنافسة، و حاجة اللغات 
األخرى إليها بسبب قلة ما يساىم بو أصحاهبا يف احلركة اإلنسانية، من زراعة أو صناعة أو جتارة 

. أو سياسة

:  و كما ذكر علماء اللغة فإف الصراع اللغوي لو شكالف، علا

 الصراع السلمي و الذي يتمثل يف إقامة العالقات و عقد االتفاقيات و تبادؿ السفراء - 1
و االقتصادية، و غَت ذلك  و الدبلوماسيُت، و كذلك البعثات التعليمية، و التبادالت التجارية،

شلا يتيح لألمم فرصة االتصاؿ الذي يتوافر بشكل كبَت يف حالة التجاور احلدودي، حبيث تكوف 
الفرصة مواتية التصاؿ كال الشعبُت شلا يساعد على تسرب األلفاظ من كلتا اللغتُت إىل األخرى و 
ىكذا، و أبلغ مثاؿ على ىذا ما كاف بُت بالد فارس و العرب قبل اإلسالـ؛ حيث دخلت ألفاظ 
كثَتة من اللغة الفارسية إىل اللغة العربية و استقرت هبا و عرهبا العرب حىت أصبحت عربية و نزؿ 

( ).القرآف هبا، و من ذلك كلمة سندس و استربؽ و زبرجد

                                                 

لكي نتبين ىذه الحقيقة المريرة التي تيدد دول الشرق و لغاتو يكفينا أن نمقي نظرة خاطفة عمى ما - 
فعمتو الدول االستعمارية الكبرى في القرن الماضي، أو ما تفعمو الواليات المتحدة األمريكية و حمفاؤىا 

 .اآلن في العراق و أفغانستان و غيرىما

األلفاظ العربية المقترضة في المغة الفارسية المعاصرة دراسة صوتية : أسامة أحمد فتح الباب: أنظر- 
.  16م، صـ1999صرفية، رسالة ماجستير غير منشورة بكمية المغات و الترجمة جامعة األزىر، القاىرة، 
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و ينتهي ىذا الصراع يف . الصراع العسكري، و ذلك بأف تغزو أمٌة أمًة أخرى غزواً عسكرياً - 2
و يتيح ىذا الصراع  للشعوب فرصة االتصاؿ عن قرب . الغالب بانتصار أحد الطرفُت على اآلخر

و االحتكاؾ و االختالط شلا يؤدي إىل تسرب األلفاظ و ادلصطلحات و التعبَتات بينهما و 
االنتصار العسكري أليهما ال يعٍت بالطبع تغلب لغتو؛ ألف الطرؼ ادلنتصر عسكرياً قد يكوف 

، كما حدث عندما غزا ادلغوؿ العامل  متخلفاً حضارياً و لغوياً فسرعاف ما يتأثر بلغة الطرؼ ادلهزـو
    ().اإلسالمي فقد تكلموا بالعربية و دخلوا اإلسالـ مع مرور الوقت

فهو صراع ديٍت ػلاوؿ زلو . و ضلن أمم الشرؽ اآلف نواجو صراعاً متعدد األلواف و األشكاؿ
و ىو . و ىو صراع عسكري ػلاوؿ فرض ىيمنتو لسلب إمكانياتنا االقتصادية. ىويتنا الدينية

و جتارية، وسياسية، و يفرض علينا أيضاً  كذلك صراع سلمي ػلاوؿ فرض عالقات اقتصادية
و ىو صراع ثقايف و إعالمي يؤثر على لغاتنا و أخالقنا و  .تصرفاتنا مع بعضنا و مع اآلخرين

. ديننا

فال ؽلكن لعاقل أف ينكر أو يغفل ما يراه بعُت العقل، أو يستمع إليو بأذف احلكمة من 
و يتمثل . و الدين و اللغة التحدي الشامل و السافر و الغاشم لقوى الشر اليت تركز على الشرؽ

ذلك التحدي يف اذلجمات الشرسة و احملبوكة اليت تشن كل يـو و كل ليلة، و يف كل بقاع العامل 
اإلسالمي تقريباً، و ال تقتصر ىذه اذلجمات على قطاع بعينو أو رلاؿ بعينو، بل إنو ىجـو شامل 

. كامل و سلطط زلبوؾ

 و كانت لغات العامل اإلسالمي من أىم ما تأثر هبذا اخلطر الداىم بعد أف تأثر بو اقتصاده، 
.  و مقدرات شعوبو

                                                 

 .114، صـ1985، اىقإشة، 7ٍِ أسشاس اىيغت، طـ: إبشإيٌ أّيس: أّظش- 
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و اللغة الفارسية باعتبارىا اللغة اإلسالمية الثانية يف العامل اإلسالمي، ىي اللغة الدرية اليت 
حققت انتشاراً واسعاً مل حتققو أي لغة إيرانية أخرى؛ حيث وصلت من الشماؿ الشرقي إىل أسيا 
الوسطى، و من الشرؽ إىل الصُت، و من اجلنوب إىل كافة أضلاء شبو القارة اذلندية، و من ادلغرب 

كما أف ذلا . إىل كافة أضلاء أسيا الصغرى، و ظلت لغة أدبية و رمسية يف بالط اذلند لقروف عديدة
مكانة عظيمة يف دراسة اإليرانيات، و أظهرت خاصيتها يف التطور من حيث طوؿ الزمن و نوع 

و  و الًتكية         كذلك فقد أثرت تأثَتاً كبَتاً يف لغات شعوب العامل، مثل العربية . اللغة
باإلضافة إىل أف كثَتاً من اآلثار العلمية و . األردية و الفرنسية و اإلصلليزية و الروسية و غَتىا

و كانت الفارسية منذ ( ).األدبية و العرفانية يف العامل اإلسالمي قدـ إىل العامل بأثره هبذه اللغة
القرف اخلامس و ما بعده اللغة الثانية لنشر لإلسالـ 

كما أهنا كانت وسيلة االتصاؿ بُت نوعُت سلتلفُت من ادلخاطبُت يف مناطق . و الثقافة اإلسالمية
و أفغانستاف و حىت حدود الصُت و ما وراء  سلتلفة من العامل، مثل شبو لقارة اذلندية و باكستاف 

  ().النهر و مشاؿ تركستاف و القفقاز و ارمنستاف و أسيا الصغرى و حىت األجزاء الغربية من أوربا

 و مع كل ىذا فلم تسلم ىذه اللغة من ىذا اخلطر، بل إهنا  تأثرت بو بشدة، 
و بدأ علماء اللغة الفارسية يف إيراف ػلذروف منو، و يدقوف ناقوسو، و يضعو اجملمع اللغوي اإليراين 
على رأس اىتماماتو و مسئولياتو، فعقد اجللسات و شكل اللجاف و أجرى الدراسات و األحباث 

. وقدـ للشعب اإليراين و دارسي اإليرانيات جهوده يف ىذا اجملاؿ
                                                 

اديب برومند، فارسى ادبى، فارسى عاميانو، سخنرانى و بحث دربارهء زبان فارسى، تيران، : أنظر-  
.  30- 21ش، صص .ىـ1352

آموزش زبان فارسى در خارج،، راه آورد، سال دىم، شمارهء چيارم، زمستان : رستگار فسابى: أنظر-  
.  291- 287ش، صص .ىـ1384
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التحديات 
 التحديات اليت واجهت و ال تزاؿ تواجو اللغة الفارسية و اليت يركز عليها البحث إىل  تنقسم

 .التحديات الداخلية و التحديات اخلارجية: قسمُت أساسُت، علا
 

 التحديات الداخلية : أووً 
ادلقصود هبا ادلشاكل ادلستعصية أماـ ادلعنيُت باللغة، و اليت تتنتج عن أسباب داخلية، و قد 

.        تكوف ىذه األسباب ناجتة عن ضغوط خارجية إال أف حلها تتحملو اإلدارة داخل البالد
 :و ظهرت ىذه التحديات يف األشكاؿ التالية

 مواجهة الضغوط اوقتصادية الشديدة  -1
منذ أف قامت الثورة اإلسالمية يف إيراف وخالف نظامها كل األنظمة احلاكمة يف العامل من 

حيث ادلنهج احلكمي، و إيراف تعيش حتت وطأة ضغوط اقتصادية شديدة، فرضت عليها من قبل 
و قد ظهرت ىذه الضغوط على ادلستوى الرمسي  الواليات ادلتحدة األمريكية و من ورائها حلفاؤىا

و قد بلغت ىذه الضغوط حداً جعل الًتكيز األوؿ . أحياناً و العريف أو السري أحياناً أخرى
و االقتصادي       لإلدارة اإليرانية منصباً على زلاولة سد ىذا الثغر الشاغر يف اجملالُت السياسي 

: و كانت ذلذه احملاولة أثار إغلابية حتسب لإلدارة اإليرانية، و ىي كما يلي. و رمبا العسكري أيضاً 
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صلحت احلكومة اإليرانية إىل حد كبَت يف فرض وجودىا على مسرح احلياة الدولية : أوالً 
وذلك بتعاوناهتا االقتصادية مع دوؿ أوربا و أسيا و بعض دوؿ أفريقيا يف اجملاالت الصناعية و 

  ().التجارية

زادت قوهتا العسكرية مبا يضمن ذلا الثبات يف الدفاع عن أىدافها لفًتة أطوؿ؛ حيث تقـو : ثانياً 
. بتطوير أسلحتها على الدواـ مبا يبهر أعداءىا

: ولكن ىناؾ أيضاً آثار سلبية حتسب عليها، و ىي كما يلي

 تراجع اوىتمام باللغة و نشرىا : أووً 

أدى اىتماـ اإلدارة اإليرانية بالنواحي العسكرية و السياسية و كذلك االقتصادية إىل تراجع 
و نتج عن ذلك ضعف ادلتعلمُت و ادلثقفُت يف عملية األداء اللغوي . االىتماـ باللغة و نشرىا

و لقد تسرب ىذا الضعف إىل لغة التليفزيوف و . ليس خارج إيراف فحسب بل داخلها كذلك
ألف اإلعالـ يعد من أىم ادلؤسسات . و تأكيده اإلعالـ شلا زاد الطُت بلة يف تثبيت ذلك القصور

و ىذا األمر . الداعمة للغة يف اجملاؿ االستخدامي، لكثرة تكرار استخداـ ألفاظ و تعبَتات بعينها
إف ىذا التحدي ال يواجو اللغة الفارسية وحدىا . و التعبَتات أكثر من غَتىا يثبت ىذه األلفاظ

و لكنو  و إظلا يواجو لغات عديدة باإلضافة إىل الًتمجات اخلاطئة و الكتب ادلدرسية الغامضة
 ().يواجو اللغة الفارسية بشكل أكرب، رمبا ألف إيراف أصبحت ىدفاً مقصوداً 

                                                 
و ال يحتاج ذلك إلى دليل فإن أبمغ دليل عمى ذلك أنيا ال تزال قائمة عمى سدة الحكم حتى كتابة ىذا - 1

 البحث،
 . و ناجحة إلى حد كبير في إدارة المعبة السياسية

توجو بو زبان معيار، ضرورتى فرىنگى، ناموء پارسى، سال دىم، شمارهء : سيما وزيرنيا:أنظر-  
.  191- 187ش، صص.ىـ1384چيارم، زمستان 
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من احلقائق ادلريرة أف األميُت لدينا عددىم كبَت و أف اللغة : "يقوؿ أحد النقاد اإليرانيُت
الفارسية ال تدرس يف نظامنا التعليمي بشكل جيد و أف ادلتعلمُت لدينا ال يتعلموهنا كما ينبغي و 

 ()"ال يكتسبوف مهارة استخدامها

و إف كاف ما ذكره حقيقة مرة فإف ما ينتج عن ىذه احلقيقة أمَّر منو؛ ألف بعض ىؤالء 
و فاقد الشيء ال يعطيو شلا يؤدي إىل ضعف . الضعفاء سيتوىل أمر تدريس ىذه اللغة فيما بعد

و يؤكد على ىذه احلقيقة يف موطن آخر . أشد يف رلاؿ استخداـ اللغة يف اجملاالت ادلختلفة
إف مهمة تدريس اللغة الفارسية يف ادلدارس االبتدائية واإلعدادية و الثانوية يكلف هبا يف : "فيقوؿ

  ()"الغالب معلموف مل يتعلموىا ومل يتدربوا عليها

لقد ختلفت األحباث يف رلاؿ : "و يشَت خسرو فرشيد ورد إىل نفس احلقيقة ادلريرة فيقوؿ
و يرجع ذلك التخلف إىل . قواعد اللغة الفارسية، مثلها مثل الكثَت من أحباثنا العلمية و األدبية

 ()."التخلف العلمي يف بالدنا ودوؿ العامل الثالث
 

التركيز على الدراسات األدبية  : انياً 

                                                 
زبان فارسى را حفظ كنيم، بژوىش مختصر در زبان تمويزيون، برگزيدهء مقالو : ناصر ايرانى: أنظر-  1

از .1367، زير نظر نصر اهلل پورجوادى، سال ىشتم، شمارهء چيارم، خرداد و تير (7)ىاى نشر دانش 
 .179 تا 164صفحوء 

 - 237خطرىاى كو زبان فارسى را تيديد مى كند، ىمين نويسنده، منبعى پيش، صص :أنظر- 1
252. 

 .23ش، صـ.ىـ1378گفتارىائى دربارهء زبان فارسى، چاپ دوم، تيران، : خسرو فرشيد ورد: أنظر- 2
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اللغة ىي وعاء األدب، فإف اختلت اللغة، أخل ذلك باألدب؛ ألف األديب يف ىذه احلالة 
سيفقد ادلادة اخلاـ اليت يعتمد عليها يف التعبَت و الصياغة، و قد حدث ىذا بالفعل يف اللغة 

إف نظامنا التعليمي بدالً من أف يعلم التالميذ اللغة : "الفارسية فيقوؿ أحد ادلهتمُت باألمر
و األسوأ من ىذا أنو مل يبادر بتدريب . الفارسية من البداية فإنو يدرس ذلم األدب الفارسي

 ()."ادلدرسُت ادلتخصصُت يف رلاؿ تدريس اللغة الفارسية

و كل ذلك كفيل بأف يؤثر علي اللغة الفارسية و انتشارىا التأثَت السليب،  
و لعل ىذا ؽلثل أحد التحديات اليت تقف حجر عثرة يف طريقها و مستقبلها  

. و يعرقل مسَتهتا ألف ادلشكلة أصبحت ذلا جذور تضرب هبا يف أعماؽ األمة اإليرانية

األلفاظ والتراكيب األجنبية - 2

تتالقح اللغات باألخذ و العطاء، فتعطي من ألفاظها و تأخذ من ألفاظ غَتىا شلا يؤدي إىل 
. ازدىارىا و تطورىا

من الوسائل ادلسئولة عن ظلو اللغة و تطورىا وال يقل قدراً عن القياس و "ألف ذلك  
  ()"االشتقاؽ و السيما من حيث األلفاظ

                                                 

صص . پيش برگزيدهء مقالو ىاى نشر دانش، خطرىاى كو زبان فارسى را تيديد مى كند، منبعى - 3
237 - 252. 

: صبحي الصالح: كذلك: أنظر. 109،صـ1985، القاىرة،7من أسرار المغة، طـ: إبراىيم أنيس- 
. 34، بيروت، بدون، صـ9دراسات في فقو المغة، طـ

- Victoria Fromken & Robert Rodman: An introduction to language, third 

idition, Japan, 1983, P. 292. 
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و الفارسية شأهنا يف ذلك شأف كل لغات الدنيا حيث تعطى غَتىا من اللغات،  
إال أهنا كلغات الشرؽ . و تأخذ من غَتىا ما حتتاج إليو من ألواف التعبَت ادلختلف

و العامل الثالث تعطى القليل و تأخذ الكثَت و الكثَت، فهي من اللغات اليت تتعرض كل يـو لسيل 
يف  جارؼ من األلفاظ شلا يضعها أماـ حتٍد سافر لقدراهتا التعبَتية و يزيد من عناء علمائها 

. االستبساؿ  أماـ ىذا اذلجـو الشرس

و ىنا يأيت دور اجملمع اللغوي و وسائل اإلعالـ، فاجملمع لو دور أساسي 
و رئيسي يف دعم اللغة و تنقيتها من الدخيل إليها من اللغات األخرى، و ذلك من أجل احملافظة 
على اللغة و نشرىا، كما أف للمجمع مهاـ أخرى غَت ىذه ادلهمة ضلو التعريف بالكتب القدؽلة، 

و تزويدىا مبا ؽلكنها من صد اذلجـو الذي  و إعداد القواعد، و وضع ألفاظ جديدة لتطوير اللغة،
باتت اللغات الشرقية عرضة لو أكثر من ذي قبل، بعد أف تقارب العامل من بعضو حىت أصبح 

و بعد أف باتت الدوؿ الغربية واألمريكية تنظر إليو بعُت الطمع ادلتزايد و  ()كالقرية الصغَتة جداً 
تًتصد لو الفرص كي تثب عليها وثبة األسد اجلائع فتلتهم مقدراتو و أرزاؽ شعوبو، و لن يتأتى 

 ذلا ىذا إال بعد طمس ىويتو الدينية 
و قد تعرضت اللغة الفارسية و ال تزاؿ لسيل جارؼ من األلفاظ و . و اللغوية و االجتماعية

الًتكيبات األجنبية، و ذلك بسبب التقدـ االقتصادي والسياسي والعسكري اذلائل للدوؿ الغربية 
و األمريكية وىى مضطرة إىل قبوؿ ىذا السيل مع ما يفرضو على علمائها من رلاهبة ىذا التحدي 

. مبا تتمتع بو الفارسية من إمكانيات صوتية و صرفية و ضلوية و كذلك داللية
                                                 

المصطح السياسي في المغة الفارسية من خالل لغة الصحافة : أسامة أحمد فتح الباب: أنظر-  
م، رسالة دكتوراه غير منشورة بكمية المغات و الترجمة 1997م و1995اإليرانية الصادرة بين عامي 

. 189م، صـ2002جامعة األزىر، 
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و الفارسية من اللغات الغنية و الثرية باألدوات اليت تضمن ذلا التغلب على ىذا البالء فإف 
كاف قد أمل هبا الداء فإف اهلل قد أعطاىا مفاتيح الوصوؿ إىل الدواء، سواء من الناحية الصوتية أو 

. الصرفية أو النحوية أو الداللية

دور المجمع اللغوي - 1

يضطلع اجملمع اللغوي بدور حيوي يف ىذا اجملاؿ حيث يقـو بوضع عدة قواعد لتفريس 
. و كذلك وضع ضوابط يضمن هبا االستقرار النسيب للمعادالت الفارسية. األلفاظ األجنبية

 و مع ىذه اجلهود اجملمعية فإف األلفاظ األجنبية تتغلغل يف بعض األحياف إىل نسيج اللغة 
: حىت يصبح من الصعب إف مل يكن من احملاؿ استبعاده، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، منها

بساطة الكلمة األجنبية - 1
. عدم التركيز على استخدام ىذه الكلمات في وسائل اإلعالم-2
. جهل و أمية الشعوب- 3
أن تكون الكلمة اسماً لمخترع حديث، و ما أكثرىا في لغات األمم المتخلفة - 4

.  ناعياً وعسكرياً 
. اإلعجاب واونبهار- 5
( ).عدم وجود لفظة مناسبة تحمل الظالل الدولية الدقيقة للكلمة األجنبية- 6

                                                 

معايير المجمع المغوى االيرانى فى تفريس الكممات االجنبيو :انظر : محمد نور الدين عبدالمنعم- 
. 1م صـ2002القاىره ،
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من تلك األلفاظ األجنبية اليت حتدت اجلهود اجملمعية، ألفاظ احلاسب اآليل الذي يعد اآلف 
من أقوى الصناعات الغربية الغازية لكل لغات العامل تقريباً، ففي الفارسية وضعت األلفاظ ادلقابلة 

أللفاظ ىذه الصناعة، إال أف ادلستخدمُت يستخدموف األلفاظ األجنبية، و يفضلوهنا على 
: استخداـ األلفاظ األصيلة يف لغتهم، ومن تلك األلفاظ ما يلي

   و لكي نتأكد من ىذه النتيجة يكفينا الدخوؿ ألي موقع من ادلواقع اإليرانية اليت هتتم 
لكي نتبُت األلفاظ ادلستخدمة يف  (internet)باحلاسب اآليل على شبكة ادلعلومات الدولية 

 .ىذا اجملاؿ

: و ىناؾ معادالت فارسية قاـ اجملمع اللغوي اإليراين بوضعها لبعض الكلمات، مثل

 الكلمة األجنبية ادلعادؿ الفارسي الكلمة ادلستخدمة            

 COMPUTER رايانو كامبيوتر 

 SOPTWARE نـر افزار سافت واير 

   PRENTER چاپگر پرينًت 

     SERVISE خدمتها سرويسها 

 EMAIL پوست الكًتوين اؽليل 

 File پرونده فايل 

  Chat گپ زدف چت كردف 

    Add ثبت كردف آد كردف 
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 Character شکل

: و ىناؾ الكثَت من الكلمات اليت ال تزاؿ تبحث عن معادؿ فارسي مثل

ادلعادؿ ادلستخدـ يف العربية اللفظ األجنيب 

دجيتاؿ     دغليتاؿ 

فتوشوب    فتوشاب 

فتو اؽليكت    فتواؽليكت 

وندوز           وندوز 

مالىت ميديا          مولىت ميديا 

 ( )إدارة النظاـمديريت ديسكها وسيتم 

. باجملمع اللغوي اإليراين (زباف ورايانو)وىذا ىو الدور الذي تضطلع بو جلنة اللغة و الكمبيوتر

ليس قاصراً على رلاؿ  (الثقايف األجنيب على اللغة الفارسية/ اذلجـو اللغوي )وىذا التحدي 
الكمبيوتر و حسب، و إظلا يشمل كل الصناعات ادلستوردة و اليت تدخل إىل إيراف دوف االنتباه 

إليها من الناحية اللغوية، حىت  تنتشر بُت ادلستخدمُت بامسها األجنيب وما يتبعو من ألفاظ و 
و من أىم البضائع ادلستوردة و األكثر . تعبَتات خاصة بو و مرافقة لو أينما ذىب ذىبت معو

انتشاراً بُت الشباب و غَتىم صناعة اذلاتف احملموؿ الذي يشتهر بُت ادلستخدمُت باسم ادلوبايل 
: و ألفاظ كثَتة مرافقة لو مثل فإنو قد جاء بامسو

                                                 
اىشنو األٗه ٕ٘ اىشنو اىفاسسي أٍا اىشنو اىثاّي فٖ٘ اىشنو اىعشبي مثيش االستخذاً أٍا اىشنو اىثاىث فٖ٘ اىتشجَت اىحشفيت -  

. ٗ ىيَضيذ ٍِ ٕزٓ اىَصطيحاث يَنِ اىشج٘ع إىٚ اىَشجغ اىسابق. ىٖزٓ األشناه ٗ اىتي ال تستخذً مثيشاًا 
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موبايل أي اذلاتف احملموؿ و مسدج أي الرسالة و مسدكوؿ أي الرسالة الصوتية القصَتة و 
و كل ما نستطيع عملو يف ادلرحلة . غَتىا و ليست العربية بأسعد حاالً من الفارسية يف ىذا األمر

 .اآلنية ىو التنبيو و اإلنذار حىت ؽلكن إدراؾ األمر قبل انتشاره و تفشيو

و رمبا تكمن ادلشكلة يف ىذا الصدد يف إعلاؿ الرقابة على ادلنتجات اليت تدخل إىل البالد 
ادلستهِلكة ذلذه ادلنتجات اجلديدة، فكل ما يهم ادلستهلك ىو الفائدة اليت ػلصل عليها من ادلنتج 

و ما يزيد ادلشكلة تعقيداً ىو تأخر االنتباه إىل . و ال يهتم بامسو أو ما يتعلق بو من ألفاظ أخرى
تلك األلفاظ األجنبية؛ حيث يأيت االنتباه يف العادة بعد استقرارىا على لساف ادلستهلك و 
ادلتخصص يف رلاذلا فيكوف من الصعب وضع معادالت ذلذه األلفاظ و مع أف الدوؿ تضع 

عقوبات على من يهمل استخداـ األلفاظ اليت يضعها اجملمع اللغوي ادلنوط مبواجهة و رلاهبة ىذا 
. التحدي

فنجد مثالً أف رللس الشورى اإليراين قد حدد غرامة مالية على من يستخدـ ألفاظاً غَت اليت 
و مع ذلك فادلستخدـ ال ؼلضع و . وضعها اجملمع اللغوي اإليراين و مت التصديق عليها و إقرارىا

ال يستسلم ذلذه القرارات كما أف ىذه القوانُت ال تنفذ يف العادة شلا غلعلها ال تتعدى احلرب على 
ألف القوانُت يف . الورؽ، و ليس ىذا فحسب بل إف ادلستخدـ قد ال يعلم شيئاً عن ىذه القوانُت

العادة تكوف مرفقة بادلنشورات الصادرة عن اجملمع أو أهنا داخل الدستور، و الدستور ال يطلع 
.    عليو أحد يف الغالب و خاصة مثل ىذه ادلواد اخلاصة بالثقافة

: دور وسائل اإلعالم
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لوسائل اإلعالـ دور مهم و مؤثر يف ىذا اجملاؿ، و ىو التأكيد على عملية االستخداـ 
و يأيت دور وسائل اإلعالـ يف االلتزاـ مبا يضعو اجملمع بلجانو ادلختلفة من ألفاظ و . اللغوي

 ( ).مصطلحات و تعبَتات كمعادالت فارسية إال أف اإلعالـ اإليراين كما يذكر بعض النقاد

توىل العمل فيو بعض قليلي اخلربة و الثقافة فساعلوا بنصيبهم يف تعقيد ادلشكلة  "
حيث رددوا كثَتاً من ىذه الكلمات األجنبية فأكدوىا وأضعفوا معادالهتا الفارسية اليت عاىن 

." ادلتخصصوف يف صوغها و وضعها كبديالت للكلمات األجنبية

و من ىنا ينبغي االلتفات إىل ضرورة إشراؼ ادلتخصصُت اللغويُت على ما يقدـ يف اإلعالـ 
. ادلرئي و ادلسموع وادلقروء حىت ؽلكن القضاء على ىذا التحدي

إال أف األمر ال يقف عند حد استخداـ الكلمات األجنبية يف وسائل اإلعالـ، و إظلا ؽلتد 
و قد يرجع ىذا األمر إىل التأثر باللغات . ليصل إىل استخداـ كلمات فارسية استخداماً خاطئاً 

: األجنبية، كما يلي

  أن يملك /dàƒtan/داشتن   

 استخدمت بعض وسائل اإلعالـ ىذا الفعل يف معٌت خاطئ حتت تأثَت الًتمجة اآللية 
ـَ يف ادلعاين التالية.  to haveللمصدر اإلصلليزي  :  فقد اسُتخِد

 (أن يلقي، أن يرمي)افكندن 

..." نگاىى را كو بو خط محلوء تيم استقالؿ داشتو باشيم مى بينم كو"

                                                 

. 252 - 237خطرىاى كو زبان فارسى را تيديد مى كند، ىمين نويسنده، منبعى پيش، صص :أنظر-  
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( 66 ،9 ،28 ،3ورزش شبكو )

/negàhi rà ke be xatte hamleye time esteqlàl dàƒte bàƒim/ 

: وادلعٌت

... " من خالؿ النظرة اليت تلقيها على خط اذلجـو لفريق االستقالؿ نعرؼ أف"

" بيفكنيم...نگاىى را ): واألصح أف يقوؿ

: ، مثل(مواظب بودن)في معنى 

" حاجيلو برمي گردد كو كار را داشتو باشد"

/hàjilou bar migerdad ke kàr rà dàƒte bàƒad / 

: و ادلعٌت

 (يعود حاجيلو ليتابع األمر)

 (حاجيلو بر مي گردد كو مواظب كار باشد): و األصح أف يقوؿ

و ىناؾ ظلاذج متعددة ذلذه األخطاء اللغوية اليت تًتدد يف وسائل اإلعالـ اإليرانية آالؼ 
األمر الذي يعد من التحديات اليت تقف أماـ اللغة و حتوؿ دوف تقدمها و . ادلرات كل يـو و ليلة

( ).تطورىا، و كذلك أماـ علمائها الذين يئنوف من ادلشاكل و العيوب اليت تشوهبا

الترجمة من اللغات األخرى -3  

                                                 

بژوىش : و كذلك. خطرىاى كو زبان فارسى را تيديد مى كند، مرجع سابق: لممزيد يمكن الرجوع إلى- 
 .  مختصر در زبان تمويزيون، مرجع سابق
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من أىم التحديات اليت تواجو اللغات عموماً و اللغة الفارسية خصوصاً الًتمجة من اللغات 
و على الرغم من . األخرى ألف الًتمجة من أىم الوسائل اليت تساعد على الغزو الثقايف للغات

أعلية الًتمجة يف دعم حركة التواصل بُت الشعوب و الثقافات و ادلساعلة يف تطوير األمم و 
و . فاحلضارة العربية اعتمدت على الًتمجة من اليونانية القدؽلة و الفارسية و اذلندية. تقدمها

و جاء الدور القيادي على اللغات . قضت العربية ضلبها و ذىبت قوة أصحاهبا و ادلتعاملُت هبا
و حدثت الثورة الصناعية فتقدمت . األوربية، فقامت حضارهتا على الًتمجة و النقل من العربية

و اليـو جاء الدور على لغاتنا . أوربا تقدماً غَت مسبوؽ و أصبحت تعطي لغات األمم األخرى
على الرغم من كل ذلك دتثل . لتأخذ من غَتىا ما تعتمد عليو يف حركتها ادلتباطئة ضلو االزدىار

الًتمجة حتدياً كبَتاً أماـ ادلتخصصُت حيث تساعد على دخوؿ ألفاظ و تعبَتات ومجل 
واصطالحات من اللغات األكثر تقدماً إىل لغات األمم األكثر ختلفاً، و ىذا ما تعاين منو 

األمر الذي يهدد بضعفها؛ ألف الًتمجة ذلا آثار سلبية كثَتة إىل جانب تلك اآلثار . الفارسية اآلف
. فهناؾ تأثَتات بالغة للًتمجة على اللغات عموماً ومن بينها اللغة الفارسية. اإلغلابية

حيث دخلت الفارسية ألفاظ و تعبَتات و اصطالحات بل و دالالت كثَتة و ال حتتاج إىل 
ظلاذج، فهناؾ الكثَت من العلماء الذين حتدثوا حوؿ ىذا ادلوضوع و ؽلكن الرجوع إليهم فيو، 

منذ أف احتك اإليرانيوف باللغات األوربية و آداهبا دخلت الفارسية ألفاظ و : "فيقوؿ أحدىم
( )"اصطالحات و تعبَتات جديدة

و لكن إظلا ينبغي اإلشارة إليو ىو أف دخوؿ األلفاظ أو التعبَتات أو ادلصطلحات ال يضر 
و كل لغات . اللغات عموماً، إف ىي طوعتها لقواعدىا الصوتية و الصرفية و النحوية و الداللية

                                                 

ش،  .ىـ1351دستور زبان فارسى، تيران، : لمزيد من االطالع يمكن الرجوع إلى پرويز ناتل خانمرى- 
 .367 تا 353بخش پنجم، نكاتى دربارهء زبان فارسى، از صفحوء 
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العامل تأخذ من بعضها البعض و تعطي بعضها البعض، و اللغة اإلصلليزية ىي أبلغ مثاؿ على ىذا 
و . فقد أخذت من غَتىا مخسة وسبعُت بادلائة من مفرداهتا و ىي اليـو اللغة األوىل يف العامل

والفرنسية أخذت كافة اآلثار . العربية أخذت من الفارسية قبل اإلسالـ و بعده الكثَت من األلفاظ
ادلنظومة و كذلك جزءاً كبَتاً من اآلثار ادلنثورة من األدب اليوناين القدًن و كاف ذلك يف عصر 

 أما الذي يضر باللغة ىو أف تتأثر قواعدىا بقواعد ().النهضة و ما بعده دلدة قرنُت من الزماف
و اللغة الفارسية ىي واحدة من اللغات اليت أخذت قواعد لغوية من . اللغة اليت أخذت منها

 .غَتىا

و مل يتوقف األمر عند حد دخوؿ ألفاظ و تراكيب، بل تعدى ذلك ليصل إىل درجة التأثَت  
و قد اختلطت الفارسية بلغات متعددة و امتزجت هبا و نقلت عنها الكثَت . القواعدي على اللغة

و من أىم اللغات اليت تأثرت هبا قواعدياً اللغة العربية اليت عاشت يف إيراف أكثر من ثالثة قروف 
كلغة رمسية للبالط و كذلك لغة للشعر و النثر، و دلا بعثت الفارسية من جديد كانت ىناؾ 

ألفاظ و تركيبات قد اختفت فلجأ الفرس إىل استخداـ مقابالهتا العربية كما أهنم تأثروا بالقاعدة 
 :الصرفية و النحوية أحياناً، و ىناؾ ظلاذج كثَتة على ىذه الظاىرة، منها ما يلي

استخدام المصطلحات العربية 

استعمل الفرس ادلصطلحات العربية بكثرة شديدة، ففي اجملاؿ الديٍت استعملوا مصطلحات 
و سعى و شعائر و احراـ  تكبَت و تشهد و سوره و زكات و فطر و افطار و سجده قبلو و مقاـ 

و يف اجملاؿ اللغوي استخدموا . نكاح و طالؽ و زوج و ازدواج و عقد و غَت ذلك الكثَت

                                                 

تأثر زبان و ادبيات فارسى بر روى زبان و ادبيات ساير ممل، : أنظر حسن صدر حاج سيد جوادى-  
. 99-87ش، صص.ىـ1352سخنرانى و بحث دربارهء زبان فارسى، تيران، 
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و استثناء و دتيز و فاعل و صفت تشديد و ختفيف و  اسم و فعل و حرؼ و خرب: مصطلحات
فصاحت و بالغت و اطناب و : و يف اجملاؿ البالغي استخدموا ادلصطلحات. غَت ذلك الكثَت

تفكر و ختيل و : و يف اجملاؿ الفلسفي استخدموا ادلصطلحات. انشاء و تعقيد و تقدًن و تأخَت
ارتفاع : و يف اجملاؿ الفلكي استخدموا ادلصطلحات. واعلو و وىم و ادراؾ و احساس و اصالت

و اطلفاض و مطلع و طلوع و طالع و افق و بروج و نصف النهار  
 و مل يتوقف األمر على .و سيارات و ثوابت و قمر و عطارد و زىره و مشس و مريخ و زحل

ادلصطلحات و األلفاظ ادلعجمية كما ذكرت بل إف الفرس استخدموا قواعد ضلوية عربية داخل 
: اللغة الفارسية و من ذلك

 أدوات الجمع العربية 

 استخدـ الفرس أدوات اجلمع العربية بكثرة سواء يف مجع الكلمات العربية، ضلو امر امور و 
مشاره مشارجات، و : أو يف مجع الكلمات الفارسية هبا ، مثل. مسألو مسائل و وضع اوضاع

اخشيج اخشيجات، ميوه ميوجات، و باغ باغات، و فرمايش فرمايشات، و داوطلب داوطلبينن 
. فرماف فرامُت، و بازرس بازرسُت، و انقالىب انقالبيوف

 
ظهور  يغة المفعول المطلق 

صاغ الفرس ادلفعوؿ ادلطلق على الطريقة العربية و ىو عبارة عن مصدر يستخدـ مبفرده أو 
مع متممو لبياف كيفية وقوع الفعل، فهو يلعب دور قيد الكيف الفارسي و يعد من عبارات قيد 

                                                 
ّف٘ر صباُ فاسسٚ دس صباّٖاٙ ديگش، سخْشاّٚ ٗ بحث دسباسٓء صباُ فاسسٚ، تٖشاُ، : احَذ تشجاّٚ صادٓ: أّظش-  

.  86- 66ش، صص.ٕـ1352
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الكيف و ىو كثَت االستخداـ يف العربية قليل االستخداـ يف الفارسية غَت أنو يكثر ظهوره يف 
:: اآلثار ادلًتمجة من اللغة العربية إىل اللغة الفارسية، مثل

من ترمجة تاريخ الطربي اجلزء )" يتلونو حق تالوتو"يف ترمجة " ميخوانند آنرا سزاى خواندف"
 (.  101األوؿ ص

فرود آور بدرگاه وزيـر   فرود آوردف اعشى ببابل 

 (منوچهرى)         

أنزِلٍت ببالط الوزير   نزوؿ األعشى ببابل 

حذف حرف اإلضافة من المفعول لو 

براى و از هبر )األصل أف يكوف ادلفعوؿ لو مصحوباً حبرؼ إضافة من قبيل 
 و لكن ػلذؼ ىذا احلرؼ أحياناً تأثراً بالبنية العربية،  ()(و از براى و مبنظور

غلعلوف أصابعهم يف )يف ترمجة " كنند انگشتها اندر گوشها از صاعقو ىا بيِم مرگ: "و ذلك ضلو
(. 21ترمجة تفسَت الطربى اجلزء األوؿ ص )(آذاهنم من الصواعق حذر ادلوت

مطابقة الحال لصاحبها 

قيد احلاؿ يف الفارسية ال يطابق صاحبو على خالؼ اللغة العربية إال أنو طابقو يف بعض 
ال تعثوا يف األرض )يف ترمجة " بگزاؼ در زمُت مرويد بدكاراف: "احلاالت تأثراً بالعربية، مثل

. ( من سورة العنكبوت36اآلية  )(مفسدين

                                                 

. لـِ، من أجل، ألجل، بيدف: المعنى بالترتيب-  
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 ظهور بعض الصيغ المترجمة عن بعض األدوات العربية

اگرنو يف : ظهرت بعض األدوات التصريفية يف اللغة الفارسية تأثراً باللغة العربية، و من ذلك
، و ايعجب (أال يا)، و ىاف اى يف ترمجة (و إف، ولو)، و گر أو ور يف ترمجة (لوال)ترمجة األداة 

، و خوشا يف (وا حسرتاه)، ايدريغ يف ترمجة (يا ليت)، و ايكاش يف ترمجة (يا للعجب)ؼ ترمجة 
  ( ).(طوىب)ترمجة 

و تأثرت . كما أف الفارسية اتصلت باللغات الغربية كاإلصلليزية و الفرنسية يف العصر احلديث
فدخلت الفارسية ألفاظ كثَتة من تلك اللغتُت و . بتلك اللغتُت من خالؿ الًتمجة و النقل

و لقد تأثرت بالقواعد من تلك اللغتُت، و من ظلاذج . استقرت فيها و ال تزاؿ تستخدـ حىت اآلف
:    ذلك التأثر ما يلي

 ظهور شكل جديد للعدد الكسرى

ظهرت صيغة جديدة للعدد الكسرى حيث كاف يتم ترتيب العدد الكسرى يف السابق بأف 
. (مخس)وپنج يك  (ربع)چهار يك : يتم تركيب عدد أصلي مع العدد يك، مثل 

و لكنها باحتكاكها باللغات الغربية ظهر فيها ىذا الشكل اجلديد الذي مل يكن معهوداً قبل 
:  ذلك، مثل

نصف  / yekdovom/ يك دـو 

ربع   /  yektƒahàrom/يك چهاـر 

                                                 

محمد نور الدين : أنظر كذلك. 353گفتارىائى دربارهء دستور زبان فارسى، منبعى پيش، صـ: أنظر- 
 . 154،155م، 1986، القاىرة،1المغة الفارسية، نحوىا و أدبيا و بالغتيا، طـ: عبد المنعم و آخرون
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ثالثة أعشار  /   sedahom/ سو دىم 

ثالثة أسباع    / sehaftom/سو ىفتم 

: ظهور شبو الزائدة

ىي عبارة عن حروؼ تضاؼ إىل أوؿ الكلمة أو آخرىا  (Affix)" وند"ادلقصود بالزائدة 
 ().بغية تغيَت معناىا، أو تشكيل لفظة جديدة

و تنقسم الزائدة كما جاء يف التعريف إىل ثالثة أقساـ حسب موقعها، فإذا اتصلت بأوؿ 
الكلمة مسيت سابقة، و إذا اتصلت بوسط الكلمة مسيت واسطة، و إذا اتصلت بآخرىا مسيت 

 و نظراً لقلة السوابق يف الفارسية جلأ  ادلًتمجوف إىل ترمجة الكلمات الغربية ادلشتملة على ()الحقة
و من كثرة ما ترجم من ىذه الكلمات ظهرت يف  سوابق مبقابلة السابقة بكلمة يف الفارسية،

كاف بعضها  الفارسية كلمات شبيهة بالسوابق من حيث الدور الصريف الذي تقـو بو السوابق،
 و ىي ()و النفي اليت تفيد معٌت السلب" غَت" مثل الزائدة ()فيما سبق عبارة عن زوائد تصريفية،

                                                 

حروف الوسط المزيدة في الفارسية، مجمة كمية المغات و : محمد نور الدين عبد المنعم: أنظر- 
 .19م، صـ1980الترجمة، العدد الثالث، 

ش، .ىـ373پ نيم، تيران،  دستور زبان فارسى، جمد دوم، چا: حسن انورى و احمد گيوى: أنظر- 
.  وما بعدىا179صـ
الزائدة التصريفية ىي التي ال تغير رتبة الكممة من الناحية الصرفية و إنما تفيد فقط تعديل المعنى -  

و االستمرار و لواحق الجمع و التنكير و الزمان و المكان و الضمائر  سوابة النفي و النيي: الداللي، مثل
الشخصية المتصمة سواء كانت فاعمية أو مفعولية أو ممكية، أ غير ذلك و كذلك التصغير و السوابق التي 

 .تضاف إلى أول المصادر لتفيد معنى جديدًا مثل برآمدن و در آمدن و فر رسيدن و غيرىا

فعل مركب و ساختمان آن، مقالة منشورة بمجمة آشنا، شمارهء ىجدىم، سال : خسرو فرشيدورد: أنظر- 
 . 82 إلى صـ74ش، من صـ.ىـ1373سوم، 
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" دستخوش"و  (خداع)" گوؿ: "اليت ال تكوف كلمة و ال ضميمة و ال تستخدـ مستقلة، مثل
 ()،(أف يتعرض للقلق)" دشتخوش نگراىن شدف"و  (أف ؼلدع)" گوؿ زدف: "يف مثل (عرضة لػِ )

: و من ذلك

  (غير قابل)لتركيب ا

استخدـ ىذا الًتكيب أيضاً حتت تأثَت الًتمجة يف صورة شبو سابقة، و ذلك يف ترمجة 
ناپذير ) فقد ترمجت ىذه الصفات أحياناً بػ  (able أو ibl)الصفات ادلنفية ادلختومة بالالحقة 

: ، مثل (غَت قابل  )  و أحياناً بالًتكيب ()(
ال ؽلكن قبولو   Inacceptableغَت قابل قبوؿ 

ال ؽلكن التكهن بو    Imprévisibleغَت قابل پيش بيٌت 
ال ؽلكن الدفاع عنو    Indefendableغَت قابل دفاع 

 ():مت صوغها خالفاً للقاعدة الصرفية تأثراً بالًتمجة، مثل" پذير   نا"مث إف شبو الالحقة 

ال ؽلكن جتنبو   Inévitableجتناب ناپذير ا

ال ؽلكن نفوذه   Inpénétrableنفوذ ناپذير 

                                                 

المصطمح السياسي في المغة الفارسية، دراسة صرفية و داللية، مرجع : لمزيد من االطالع أنظر- 
.  210سابق، صـ

 .شبو الحقة تم صوغيا عمى غير القاعدة تأثرًا بالمغات الغربية-  

 355پيش، صـ گفتارىائى دربارهء دستور زبان فارسى، منبعى : أنظر- 
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 كل ذلك من أثار الًتمجات اليت تؤدي إىل اضلراؼ قواعد اللغة عن مسارىا الطبيعي، ؽلثل 
بال شك حتديات حالية و مستقبلية و تفرض على ادلختصُت يف ىذا اجملاؿ االنتباه إىل مثل ىذه 
اإلشكاليات و وضع احللوؿ ذلا و ذلك بوضع كلمات جديدة أو إحياء كلمات كانت تعيش يف 

فاللغة الفارسية دتلك . كياف ىذه اللغة و تستخدـ يف التعبَت عن نفس ادلعاين أو عن معاٍف شبيهة
. من اإلمكانيات ما يضمن ذلا التغلب على ىذا التحدي، وغَته من التحديات األخرى

و يضاؼ إىل كل ما سبق مواطن القصور اليت تتمتع بو الفارسية كلغة من ناحية االشتقاؽ و 
مسعنا كالماً كثَتاً عن زلاسن اللغة الفارسية و مجاذلا :"الًتكيب و التصريف، يقوؿ زلمد رضا باطٍت

و رمبا يكوف قد آف األواف لنتحدث عن نواقصها و عيوهبا  و نرى . و ما تتمتع بو من خزانة أدبية
بواقعية ىل اللغة الفارسية من ادلمكن أف تليب احتياجات اجملتمع اآلنية و ىل تعاين من عيوب و 

  ()."و كيف نعاجلها و نقضي عليها

التحديات اخلارجية : ثانياً 

: تتمثل التحديات اخلارجية اليت تقف أماـ اإلدارة اإليرانية خارج حدود إيراف، فيما يلي

خارج إيران  نشر اللغة الفارسية: أووً 

حتاوؿ اإلدارة اإليرانية جاىدة أف تنشر ىذه اللغة يف أضلاء العامل إال أف ىذا األمر ال يناؿ ما 
 فإيراف أماـ أمر من أمرين يف ىذا السبيل فهي إما أف ترسل ،يستحق من العناية و الرعاية

بادلتخصصُت إىل كل الدوؿ اليت هتتم بتعلم اللغة الفارسية و إما أف تعد دورات تعليمية و تدريبية 
و اخليار األوؿ أشد صعوبة من الثاين فكيف تستطيع دولة توفَت العدد . للمتخصصُت األجانب

                                                 

،چاپ اول، تيران، (مجموعوء مقاالت)پيرامون زبان و زبانشناسى : محمد رضا باطنى-  
 .45صـ .ش.ىـ1371
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و على ذلك فهي تقـو بإعداد . الالـز من األساتذة و ادلتخصصُت الذي يكفي ذلذا الغرض
دورات داخلية لتدريب أعضاء ىيئة التدريس من الدوؿ ادلختلفة، لكن ىناؾ بعض العوائق اليت 

: تعوؽ ىذه العملية و ىي

قصر مدة ىذه الدورة  - 1

، و ىذه شتوية أشهر يف الدورة اؿةفمدة الدورة ال تتجاوز الشهر يف الدورتُت الصيفيتُت و الثالث
فال يستطيع متخصص مهما كانت خربتو و . ادلدة ال تكفي لتعميق العملية التعليمية و التدريبية

 األدبية، و نفس األمر ةقوتو بأف ػليط بكل ما ؼلص األدب الفارسي القدًن و احلديث يف الدور
. ساينبالنسبة للمتخصص يف احلقل الل

المشاكل السياسية بين إيران و كثير من الدول - 2

جتعل ادلشاكل السياسية أمر الذىاب إىل إيراف لتلقي ىذه الدورات التدريبية أمراً صعباً للغاية 
فادلتخصص يبذؿ جهداً كبَتاً للحصوؿ على موافقة األمن على السفر و يف كثَت من األحياف 

تنتهي مدة الدورة قبل استخراج ىذه ادلوافقة 

قلة اإلمكانات المالية  - 3

 ىذه الدورات و كثَت من ىؤالء مشاركة يفتطلب إيراف من ادلتخصصُت حتمل تكاليف السفر لل
. ف عنوػلجموادلتخصصُت ال ؽللكوف القدرة ادلالية اليت تؤىلهم للسفر شلا غلعلهم 

القيود التي تفرض على المتدربين - 4

ىناؾ قيود يف احلركة تفرضها اإلدارة على ادلتدربُت شلا ػلوؿ دوف الوصوؿ حبرية إىل دور النشر و 
 كما أف ىذه القيود حتوؿ دوف .احلصوؿ على الكتب و ادلؤلفات اليت تعينهم على مواصلة البحث
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 .توافر الفرص يف االقًتاب من ادلتحدثُت حبرية و أرػلية تساعد على حتصيل اللغة

توفير الكتب الالزمة  :  انياً 

ال يوجد ىناؾ اىتماـ كاؼ بعملية تدريس اللغة الفارسية خارج إيراف من ناحية توفَت الكتاب 
ف للغة، و لكن يكوف الًتكيز على اجملالت السياسية و اجلرائد و والتعليمي الذي ػلتاج إليو ادلتعلم

الكتب ادلتعلقة بادلذىب الشيعي، و ىنا مشكلة كبَتة ىي أف متعلم اللغة يكمن اىتمامو األوؿ 
يف تعلم اللغة ال تعلم ادلذىب و على ذلك ينبغي الفصل بُت ثقافة تعليم ادلذىب و الدعوة إليو و 

. ثقافة تعليم اللغة و نشرىا

توفير الوسائل التعليمية للغة الفارسية :  الثاً 

 و إذا حدث ()من النادر إرساؿ وسائل تعليمية دلراكز تعليم اللغة الفارسية يف الدوؿ ادلختلفة 
فإف أغلب ما يتم الًتكيز عليو ىو األقراص ادلدرلة ادلسجل عليها مواد أدبية أو معاجم و ىذه 
ليست كل الوسائل اليت ػلتاج إليها ادلتعلم بل إف ادلتعلم ال يستطيع التعامل مع ىذه األقٌراص 

ذات ادلدة األدبية ألف ىذه الوسائل ال ػلتاج إليها إال الباحثُت الذين تعلموا اللغة و أصبح لديهم 
.  قدرة كبَتة على فهم الشعر أو ما يقدـ من خالؿ ىذه األقراص من مادة ختص السياحة اإليرانية

إف ادلشاكل اليت تقف أماـ عملية تدريس اللغة : و حوؿ ىذه اإلشكالية يقوؿ نصر اهلل پورجوادى
الفارسية خارج إيراف إما أف تكوف عدـ وجود أساتذة بقدر كاؼ أو الكتب و الوسائل التعليمية 

   أو عدـ االتصاؿ بادلراكز اإليرانية

 
                                                 

الحظ اىباحث ٕزٓ  اىْذسة في ت٘فيش اى٘سائو اىتعييَيت في مو ٍِ ٍصش ٗ اىََينت اىعشبيت اىسع٘ديت ٗ سأه بعض األساتزة -  

 .اإليشاّييِ اىَعاسيِ إىٚ اىََينت اىعشبيت اىسع٘ديت  ٗ تبيِ ىٔ  رىل

 صٍئْء تذسيس صباُ فاسسٚ، سآ آٗسد،   : ّصش هللا پ٘سج٘ادٙ: أّظش-  
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نتيجة البحث 

تعرض البحث احلايل إلشكاليات تصل إىل درجة التحدي للغة الفارسية، و تنذر 
و الصرفية و  بإضعافها، أو حىت القضاء عليها هبدـ أعمدهتا األساسية و ىي القواعد الصوتية

و جاءت التحديات على الصعيدين الداخلي و اخلارجي، و من أىم ىذه . النحوية و الداللية
 :التحديات ما يلي

. مواجهة الضغوط اوقتصادية و السياسية و العسكرية- 1
. األلفاظ و التراكيب األجنبية- 2
. الترجمة من اللغات األخرى-3
نشر اللغة الفارسية خارج إيران - 4

المشاكل السياسية بين إيران و كثير من الدول - 5

توفير الكتب الالزمة - 6

سية توفير الوسائل التعليمية للغة الفار-7

. و قد شرح البحث ىذه التحديات من حيث األسباب و النتائج اليت نتجت عنها
و اتضح من خالؿ البحث أف اللغة الفارسية تعاين من الضعف سواء يف تعليمها يف إيراف أو 

و تبُت أف الذين يتولوف أمر تدريسها يف ادلدارس . خارجها أو يف نشرىا و العمل على تطويرىا
بل و األكثر . يعانوف من نفس ادلشكلة شلا يزيد من صعوبة ادلشكلة و يعكر صفو ادلاء من منبعو

من ذلك أف الذين يتعلموهنا نظراً ألهنم يتعلموهنا على يد مدرسُت ضعفاء فإهنم ؼلرجوف على 
و ىؤالء يتولوف بعد ذلك العمل يف إدارات الدولة ادلختلفة و من تلك . درجة أكرب من الضعف
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اإلدارات أىم إدارة تساعد على تقدـ اللغة و تطويرىا و ىي إدارة جهاز اإلعالـ، شلا يساعد على 
و ىذا التحدي يضعف من جهود اجملمع اللغوي إف مل . تثبيت الضعف بدالً من زلاولة معاجلتو

يكن يقتلها فمهما غلتهد العلماء يف وضع معادؿ فارسي أو إحياء قاعدة فارسية قدؽلة فإهنم 
.    ػلتاجوف إىل من يؤكدىا و ذلك باالستخداـ ادلتكرر الذي يثبتها

و قد استند الباحث يف ىذه النقاط إىل إنذارات العلماء اإليرانيُت الذين قاموا بدؽ ناقوس اخلطر 
فهناؾ الكثَت من اللغويُت اإليرانيُت الذين حتدثوا حوؿ . و تنبيو العلماء إليها حىت يتسٌت ذلم حلها

خسرو فرشيدورد و زلمد رضا باطٍت و اديب : ىذه التحديات، منهم على سبيل ادلثاؿ ال احلصر
 .برومند شاپور راسخ ناصر ايراىن و نيما وزيرنيا و غَتىم الكثَت
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فعل مركب و ساختماف آف، مقالة منشورة مبجلة آشنا، مشارهء ىجدىم، : خسرو فرشيدورد- 
 ، .  ش.ىػ1373ساؿ سـو

،چاپ اوؿ، هتراف، (رلموعوء مقاالت)پَتاموف زباف و زبانشناسى : زلمد رضا باطٌت- 
 .ش.ىػ1371

زباف فارس را حفظ كنيم، بژوىش سلتصر در زباف تلويزيوف، برگزيدهء مقالو ىاى : ناصر ايراىن- 
، خرداد و تَت (7)نشر دانش  ، زير نظر نصر اهلل پورجوادى،  ساؿ ىشتم، مشارهء چهاـر

1367 .
خطرىاى كو زباف فارسى را هتدسد مى كندػ، برگزيدهء مقالو ىاى نشر دانش : ناصر ايراىن- 

، خرداد و تَت (7) . 1367، زير نظر نصر اهلل پورجوادى،  ساؿ ىشتم، مشارهء چهاـر
گزارش دومُت رلمع بُت ادلللى : زمينوء تدريس زباف فارسى، ره آورد : نصر اهلل پورجوادى- 

. 1377 اسفند ماه 12-10استاداف زباف فارسى ، هتراف ، 
اديب برومند، فارسى ادىب، فارسى عاميانو، سخنراىن و حبث دربارهء زباف فارسى، هتراف، - 

.  30- 21ش، صص .ىػ1352
، : رستگار فساىب-  آموزش زباف فارسى در خارج،، نامو پارسى، ساؿ دىم، مشارهء چهاـر

.  291- 287ش، صص .ىػ1384زمستاف 
نفوذ زباف فارسى در زباهناى ديگر، سخنراىن و حبث دربارهء زباف فارسى، : امحد ترجاىن زاده- 

 ش.ىػ1352هتراف، 
تأثَت زباف و ادبيات فارسى بر روى زباف و ادبيات ساير : حسن صدر حاج سيد جوادى- 

ش .ىػ1352ملل، سخنراىن و حبث دربارهء زباف فارسى، هتراف، 
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، : سيما وزيرنيا-  توجو بو زباف معيار، ضرورتى فرىنگى، ناموء پارسى، ساؿ دىم، مشارهء چهاـر
ش .ىػ1384زمستاف 

شاپور راسخ، زباف فارسى در برابر حتوؿ صنعىت و مظاىر آف از مجلو وسايل جديد ارتباط - 
ش .ىػ1352مجعى،سخنراىن و حبث دربارهء زباف فارسى، هتراف، 

 :ثالثاً ادلراجع اإلصلليزية
- Victoria Fromken & Robert Rodman: An introduction to 
language, third idition, Japan, 1983, P. 292. 
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