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المل ّخص

مر العصور وهو میثل أحداث وعادات
یعترب املثل جنسا عریقا وحیتل حيزا وسيعا بنی اآلداب العاملية وذلك أنّه سجل صادق للشعوب علی ّ
یعول علی األساليب اللغویة تنویعا من أجل التعبري املعنوي .وتبعا هلذا عاجل البحث
وطقوس الشعوب وذلك بإجياز واختصار لغوي کما ّ
مقتطفات من األمثال األهوازیة والفارسية عامدا علی األسلوبية مقارنا أساليبها علی ضوء املدرسة األمریکية وذلك بناء علی رؤیة رين ویليك
کما یعتقد بعدم التأثري والتأثر ،واالخنراط يف اللغة بأساليبها لتتبع التداخل األديب بنی اآلداب .وهلذا تعترب هذه الورقة البحثية األساليب
اللغویة هنجا هلا لتناول األمثال العامية األهوازیة والفارسية وتداخلها حبيث ترمي إلی تبينی تداخل املثلنی أسلوبا وداللة باإلضافة إلی تتبع
عوامل التطورات والتغريات اللغویة منها الصوتية واملعجمية للمثل األهوازي ،وتأثّرها باللغة الفارسية.
توصل املقال إلی أ ّن التداخل األسلويب واملعنوي لکثري من األمثال الواردة موجود وذلك علی املستوی املعجمي والتكييب والبالغي
هذا و ّ
وحیوره مع
کل منهما عن اآلخر املثل ّ
أل ّن األهوازینی واألقوام الفارسية األخری یقطنون إقليما جغرافيا واحدا وليس من املستغرب أن یستعري ٌ
بعض التغيريات يف األسلوب اللغوي حبيث إ ّن التداخل ممتد فيما بنی اللغات واآلداب وذلك علی املستوی املعجمي والداليل والتکييب
فاللغات ختتلف يف طریقة األداء واالنتقاء معجما وترکيبا لتبين داللة جدیدة لإلبداع يف العمل األديبّ .أما أسباب التطورات والتغيريات اللغویة
املوجودة للمثل األهوازي فتعود إلی القواننی اللغویة منها اإلبدال ،والصدفة ،والتواضع واإلصطال ح اللغوي ،والتخفيف والتيسري اللغوي،
واجلهد العضلي األقل يف النطق حبيث فرضتها اللهجة وظروف النطق .فبناء علی هذه األسباب تداخلت األمثال مفردة وترکيبا بينما مل تتأثر
األمثال األهوازیة باللغة الفارسية صوتا ومعجما.
الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،التداخل ،اللغوي األسلويب ،املدرسة االمریکية ،املثل األهوازي ،املثل الفارسي.

 .1تاریخ الوصول1439/3/3 :

تاریخ القبول1439/9/22:

 .2العنوان اإللكتوين للكاتب املسئولAbualiR44@gamail.com :
 .3العنوان اإللكتوينsaeedsavari63@yahoo.com :
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 .1المق ّدمة
 .1-1إشکاليّة البحث

أسدی رين ویلك هنجا یقوم علی التداخل اللغوي بنی اآلداب طارحا منهج التأثري والتأثر مبا أنّه یری أ ّن اللغة هي اليت تنشئ
األدب أل ّن هنج التأثري والتأثر يف نقد العمل یتناول الصالت والوشائج اخلارجة عن النص األديب مبا فيها املقومات واملبادئ
االجتماعية والتارخيية والثقافية والسياسية ،وبالفعل تقوم هذه الصالت بطرد الغایة األدبية أو میکن القول االبتعاد عن املتعة
األدبية والتلذذ األديب ذلك أ ّن األدب یعتمد علی اللغة وأساليبها من مفردة صرفية ومعجم وصور بالغية وأساليب تعبريیة
وترکيبية لبناء األدب ولرصد اجلمال األديب مبا أ ّن غالبية املتابعنی لألدب یرون املتعة يف األدب قائمة بالعناصر اللغویة ،و ّأما بشأن
العناصر غري اللغویة مبا فيها الصالت االجتماعية والثقافية والتارخيية ال شك ّأهنا تساعد علی التجربة الشعوریة لصياغة األدب
وتکوین اجلمال األديب ،ومبعنی آخر إ ّن هذه العناصر تعمل علی مرحلة متهيدیة خللق اجلمال األديب.
وتبعا هلذه املقولة فإ ّن األسلوبية باإلضافة إلی املنهج األمریکي الذي یقارن األعمال األدبية علی ضوء بنائها اللغوي تقيّم
األنواع األدبية بناء علی وظائفها اللغویة من مفردة وصرف وترکيب واستعارة وکنایة وجماز مجاال وداللة حيث «رکزت علی الصور
الشعریة والنعوت واجملازات واإلیقاع واجلناس واألصوات واللغة والغموض والبالغة فيما تتجاوز إلی مکتشفات األلسنية تکون
العالقات بنی عناصرها ذات مدلول وظيفي» (طرشونة.)6 :8002 ،
فمنهج التأثري والتأثر یبحث عن الصالت الثقافية واالجتماعية والسياسية خمتلفا مع املناهج اللغویة اليت تعاجل لغة العمل
بأساليبها ووظائفها کاألسلوبية وهلذا تقوم املقارنة بنی األمثال األهوازیة( )1والفارسية بالبحث عن التداخل اللغوي واجلمال
الشکلي انطالقا من األساليب والوظائف اللغویة بوصفها منهجا لسانيا لالخنراط يف اجلمال األديب واحلصول علی املتعة والتلذذ
األديب أي استقاء اجلمايل األديب بواسطة املتابع األديب.
هذا من جانب ّأما املثل حیتل يف األدب األهوازي والفارسي مکانا مرموقا ألنّه جنس أديب رصنی لعرض اآلراء االجتماعية
والثقافية والسياسية اختزاال باألساليب اللغویة ،واعتبارا من الکنایة واإلجياز واالستعارة والتکيب واملفردة .ويف هذا الصدد یعتمد
البحث علی األُسلوبية ليقارن األمثال العامية األهوازیة والفارسية أسلوبا وتعبريا وصوال إلی التداخل األسلويب واملعنوي مضيفا إلی
تناول تأثّر أو عدم تأثّر املثل األهوازي باللغة الفارسية.

واألهميّة والهدف
ضرورة
 .0-1ال ّ
ّ
تستدعي ضرورة وأمهية البحث إلی -1 :مقارنة أساليب املثل األهوازي واملثل الفارسي بغية العثور علی نوعية التداخل اللغوي
األسلويب -8 .تبينی أسباب التطورات والتغيريات اليت تطغی علی املثل األهوازي ولغة األهوازینی -3 .تتبع عدم تأثر املثل
األهوازي باللغة الفارسية .يف حنی یهدف املقال إلی حتقيق -1 :مقارنة بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية وذلك
لتبينی دور الوظائف اللغویة ببناء املثل وصوال إلی التداخل األسلويب -8 .تعليل التغريات اللغویة املوجودة يف األمثال واللهجة
األهوازیة حصوال علی التطلع إلی عدم تأثر املثل األهوازي ولغة األهوازینی باللغة الفارسية -3 .فصاحة املثل األهوازي ولغة
األهوازینی رغم طغيان اللهجة العامية والتطورات والتغريات اللغویة.

التداخل اللغوي األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية 3/

 .3-1ألسئلة البحث
 .1ما هو التداخل املوجود بنی األمثال األهوازیة والفارسية؟
تأثر للمثل األهوازي باللغة الفارسية وکيف؟
 .8ملاذا ال یوجد ٌ
 .3ما هي العوامل للتطورات والتغريات اللغویة للمثل األهوازي؟
 .3-7خلفيّة البحث
ّأما اخللفية فلم یعثر البحث علی دراسة متعلقة مبقارنة األمثال العامية األهوازیة والفارسية وذلك علی ضوء التداخل األسلويب
لکن البحوث املتشاهبة باملقال من حيث دراسة املثل هي:
اعتمادا علی األسلوبية واملدرسة األمریکية ّ
 .1مقالة بعنوان «التحليل املتقابل لألمثال يف الفارسية والعربية داللة ولغة وأسلوبا» ملنصوره زرکوب وفرهاد اميين طالب
ماجستري انتشرت يف جملة دراسات التمجة يف اللغة العربية وآداهبا جلامعة العالمة طباطبایی ،فصلية حمکمة ،عام  ،8002العدد
الـ  10فقارنا األمثال داللة ولغة ومنهجا.
 .8کتاب بعنوان «األمثال العربية اخلوزستانية» نُشر بتأریخ الـ 5دیسمرب ،عام  ،8002طبعة قم املقدسة برقم ،1323231
لتوفيق یابري .فکان عبارةٌ عن استقطاب وإحصاء دون حتليل.
 .3مقاال بعنوان «اقتباس احلریري يف مقاماته من األمثال العربية» لدکتور إسحاق رمحاين أُستاذ مساعد يف جامعة شرياز نُشر يف
جملة اللغة العربية وآداهبا ،فصلية حمکمة ،عام  ،8011العدد ال ـ.18
فالباحث أثبت تأثري احلریري يف مقاماته بالقرآن واألمثال واحلدیث النبوي الشریف.
 .2رسالة ماجستري يف جامعة الشهيد مشران األهوازیة بعنوان «مقارنة األمثال واحلکم العربية يف خوزستان مع الفصحی
والفارسية» لسيد ناجي موس وي نسب بإشراف الدکتور املشرف غالمرضا کرمیي فرد واملساعدة الدکتورة خريیة عجرش لعام
 .8013هذه الرسالة کانت استقطابية إحصائية ینقصها التحليل واملنهجية.
 .5مقال بعنوان «موازنة األمثال الفارسية والعربية لغة وحنوا وبالغة وداللة» للدکتور عيسی متقیزاده األُستاذ املشارك يف جامعة
تربيت مدرس واهلام نيکوخبت طالبة ماجستري يف جامعة تربيت مدرس نُشر يف جملة األدب املقارن جلامعة شهيد باهنر کرمان،
فصلية حمکمة ،عام  ،8012العدد الـ 10درسا التداخالت بنی األمثال العربية والفارسية داللة ومعجميا وحنوا وبالغة.
هذا وإ ّن ما عاجله املقال مل یتماثل مع الدراسات اليت سبقته عنوانا ومنهجا وفحوی.

 5 -1ـ منهجيّة البحث واإلطار النّظري
یسعی البحث انتهاج املنهج الوصفي التحليلي اعتمادا علی األسلوبية ناهجا املقارنة علی ضوء التداخل األسلويب اللغوي بنی
األمثال األهوازیة والفارسية ،متقصيا دور الوظائف واألساليب اللغویة للمثلنی .وهذا یعين أ ّن البحث یتخذ من الوظائف
واألساليب اللغویة هنجا وطریقا هلذه الدراسة.
ال خيفی أ ّن البحث لعدم وجود مرجع یعادل بنی املثلنی یذكر املعادل الفصيح وذلك لفهمهما.
کانت الدراسات تقوم مبقارنة التأثري والتأثر بنی أدبنی ما وتتطرق إلی الصالت االجتماعية والثقافية واالقتصادیة والسياسية يف
األدب بينما ُُتمل السمات اللغویة واألساليب والوظائف اللغویة أال و«أ ّن أزمة األدب املقارن ووجوب تقدمی بدیل للمنهج
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تصور آخر لألدب املقارن ال یقوم علی إثبات التأثّر الفعلي بل یرّکز علی النص األديب نفسه وهو ما
الفرنسي ّأدی إلی اقتا ح ّ
1
ُُسّي باملدرسة األمریکية .فريی رين ویلك أ ّن حصر البحث يف جمموعة حمدودة من املواضيع ،وصورة البلدان يف أدب الغري،
خنق للدراسة ،والتکيز علی املصادر والتأثري ووجوب إبراز عالقة مباشرة أو غري مباشرة بنی أدبنی هو تصویر
والتأثريات والوسائط ٌ
آيل عقيم یتناول النصوص يف (عالقاُتا اخلارجية) ویهمل (العالقات الداخلية) بينها»( .طرشونة )82-85 :1992 ،إذ إ ّن
ّ
املدرسة األمریکية جتنبا عن إمهال اجلوانب الداخلية للعمل األديب يف النص ،واالهتمام هبا کوهنا تبين العمل األديب تعتين بدراسة
اللغة بأساليبها نابذة االهتمام بالعالقات والصالت اخلارجية للعمل کاحلوافز النفسية والعوامل االجتماعية أل ّن التأثري والتأثر من
حيث املبادئ االجتماعية والثقافية والسياسية أمر صعب ومعقد يف األدب ،وذلك أ ّن اللغات ختتلف من حيث املفردات
والتاکيب والتعابري ،وبالفعل تتباین اللغات من حيث صياغة املفردة واجلمل والتاکيب والتعابري .وهلذا الباعث وتأسيسا علی
فوارق اللغات مفردة وترکيبا وتعبريا باألحری أن تقوم متابعة اآلداب من حيث املقارنة علی هنج التداخل والتشابه وال علی
جوانب التأثري والتأثر ذلك من أجل االبتعاد عن التخبط يف األخطاء ،وانتساب ما ال یليق باآلداب العاملية العریقة ،والتجنب
عن التفسري الذايت والشخصي للتأثري والتأثر بنی أدبنی خمتلفنی ّإال أن نکون صارمنی يف الرأي من حيث اإلثبات وذلك یقنع
اجلميع من املتتبعنی والدارسنی لألدب حبسب أدلة وبراهنی علمية حکيمة.
فلهذا «ینبين موقف املدرسة األمریکية يف بناء املقارنة علی أساس االهتمام بدراسة األدب يف صالته ،ومالحقة العالقات
املتشاهبة بنی اآلداب املختلفة معتمدة يف ذلك علی املزاوجة وهی مزاوجة کثريا ما تفتض تداخال لالختصاصات والثقافات.
واهلدف هو بلوغ البنية اجلمالية والتشکيلية للنص املقارن .فمن هنا کان مصطلح األدب املقارن عند املدرسة األمریکية هو دراسة
أیة ظاهرة أدبية من وجهة نظر أکثر من أدب واحد يف اتصاهلا أو عدمه .وهلذا کانت وظيفة املقارنة األدبية عند هنري رمیاك هي
التصدي للمقارنة بنی أدب وأدب ،أدب وآداب حبيث تصبح املقارنة من وجهة نظر هنري رمیاك هي حریة التقاط نقاط االتصال
عرف أ ّن األدب املقارن کدراسة
ذات الصلة عرب جمال النشاط الفکري والتخيلي برمته( ».علوش )92-94 :1991 ،إذ «یُ ّ
للعالقات بنی األدب ونواحي املعرفة األخری حبيث یتصدی األدب املقارن من مثة إلی املقارنة بنی أدب وأدب ،وأدب وآداب،
وأدب وجماالت التعبري املخالفة لألدب( ».املصدر نفسه)12 :
املدرسة األمریکية تقارن أدبنی خمتلفنی وذلك بناء علی الوجوه املتماثلة واملتداخلة للعناصر الشکلية املنشئة للعمل األديب أي
األساليب والوظائف اللغویة .فاملقارنة بنی أدبنی بوجهة نظر املدرسة األمریکية هي ضرورةٌ جتتين تداخل العالقات والصالت
اللغویة وال وجوه التأثر والتأثري کما جاء عن بعض األضرار واملنتسبات اليت تُلح ُق باآلداب العاملية ولو غري مقصودة.

 .3البحث و التّحليل
 .7-3التداخل األُلسلوبي

بناء علی رؤیة املدرسة األمریكية بإحلاحها تناول نص العمل من مفردة وترکيب واستعارة وکنایة وإجياز كاألساليب والسمات
والوظائف اللغویة فيختارها املنشئ هبدف تکوین لغة العمل واملعنی «فاألسلوب اختيار أو انتقاء یقوم به املنشئ لسمات لغویة
یدل هذا االختيار أو االنتقاء علی إیثار املنشئ وتفضيله هلذه السمات علی ُسات أخری
معينة بغرض التعبري عن موقف معنی ،و ّ
1 Rene Wellek

التداخل اللغوي األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية 2/

بدیلة .وجمموعة االختيارات اخلاصة مبنشئ معنی هي اليت تشکل أسلوبه الذي میتاز به من غريه من املنشئنی( ».مصلو ح،
 )39-31 :1992حيث یری أمحد الشایب «أ ّن األسلوب ناحية شکلية خاصة هي طریقة األداء أو طریقة التعبري اليت
یسلکها األدیب لتصویر ما يف نفسه أو لنقله إلی سواه بالعبارات اللغویة .فهو طریقة الکتابة ،أو طریقة اإلنشاء ،أو طریقة
اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري هبا عن املعاين قصد االیضا ح والتأثري إذ یری وجوب التماس مفاتيح األسلوب يف وصف النص
وصفا لغویا( ».الشایب )25-22 :1991 ،فلهذا إن أُرید التطلع إلی أسلوب املنشئ أو النص فينبغي بتمحيص لغة النص.
فاألسلوب هو الطریق اللغوي ملنشئ العمل توظيفا علی الطرق الصرفية والنحویة والبالغية العمل األديب وذلك تأسيسا علی
کلمات ومجل تعبريا عن الداللة وانسجاما واتساقا للعمل األديب لصياغة العمل األديب من حيث اجلمال الشکلي هبدف احلصول
علی التلذذ واملتعة األدبية وبغرض استيعاب املعاين والدالالت فمنشئ العمل األديب عند التکيز علی املقومات اللغویة یتسم
بأسلوبه التعبريي من صرف وحنو وبالغة.
ضاربو األمثال األهوازیة والفارسية جيتنون األساليب اللغویة وذلك لتکوین مثلهم شکال وداللة .ومن منطلق االنتقاء
األسلويب اللغوي کونه منهج رکيز لنيل التداخل بنی أساليبهم یُلمس التداخل؛ أل ّن مکونات النص بنی اآلداب هي األساليب
اللغویة.

 .0-0تداخل اإللسناد االلسمي
املثل األهوازي

املثل الفصيح

املثل الفارسي

الـ ـ ــدنيا دوارة والوج ـ ـ ــوه تتال ـ ـ ــه (موس ـ ـ ــوي دوام احلـ ــال مـ ــن ا ـ ــال (امليـ ــداين ،در همیشه به یک پاشنه نمیگردد

نسب)162 :8013 ،

 ،1955ج)286 :8

(بلوري)512 :8001 ،

خيتلف املثالن يف هذا الشاهد من حيث أسلوب اإلسناد االُسي؛ أل ّن املثل األهوازي قائم علی االُسية (الدنيا دوارة) مضيفا إلی
رصد الداللة املقصودة حبسب اإلسناد االُسي بينما الفارسي م ٍ
نب علی الفعلية (منی ردد)ّ .أما بالنسبة إلی التداخل املعنوي فعند
املراجعة إلی مفهومهما العام یُری نسبة املعنی قریبة أل ّن حتویر املثلنی إلی لغة اآلخر یقرب معنامها بشئ من اخلالف بنی املفردات
وهذا یعين أ ّن املثلنی متقاربان من حيث املقصود املعنوي ومتداخالن بشئ من األسلوب اللغوي أل ّن املفردات تقرب املعنی وتوجه
التکيز علی األسلوب.
املثل األهوازي املعدَّل إلی الفصحی :الدنيا دوارةٌ والوجوه تتالقی
ُ
أما فيما یتعلق بالتغيري املوجود يف صوت القاف اللهویة يف مفردة (تتال ه) وذلك إلی القاف الطبقية حيث أصل هذه املفردة هو
(تتالقی) فيعود إلی تقارب خمرج الصوتنی يف النطق إذ خمرج الصوتنی واح ٌد فيما یطرأ علی صوت القاف اللهویة اإلبدال علی أ ّن
«إبدال القاف صوتا طبقيا شدیدا جمهورا یطلق عليه القاف الطبقية وذلك أ ّن القاف اللهویة والطبقية خمرجهما واحد».
(السحيمي)865-862 :1995 ،
التحول الصويت من إبدال القاف اللهویة إلی کاف أي القاف الطبقية هو جاء من أجل اتساع املخرج وذلك «أ ّن خمرج القاف
متسع ،فأوله من أعلی احلنك وآخره مما یلي الکاف وإدغامها يف الکاف لتقارب املخرجنی حيث ّإهنما حرف واحد متسع
ٌ
املخرج( ».املصدر نفسه)863-868 :
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ناجم عن قانون اإلبدال ولسبب اتساع املخرج إذ مل یتأثر باللغة
فالتغيري الصويت لصوت القاف اللهویة يف املثل األهوازي ٌ
الفارسية صوتا حبيث هذا التغيري الصويت معتاد يف اللهجات العربية وال تُستثنی اللهجة األهوازیة من سائر أخواُتا يف التغيري
الصويت وورد نطق القاف الطبقية يف هلجات العرب كنطق مفردة «(هكعت) الناقةُ بإبدال القاف اللهویة قافا طبقية بدل هقعت
الناقة ،مبعنی اشتدت ضبعتُها( ».احلليب ،1961 ،ج)363 :8
فالتغريات املوجودة يف املثل األهوازي من حيث الصوت واملفردة ال تنقص املعنی ولو تبعد اجلانب األسلويب ولکن عند تعدیلها
بإمکاننا نرصد اجلانب اجلمايل ونستقي امللمح التلذذي الذي یزکيه األسلوب.
األهوازي

الفصيح

الفارسي

الزور فيه واوي (موسوي نسب ،إ ّن للحيطـ ـ ـ ــان آذانـ ـ ـ ــا (مشسـ ـ ـ ــي باشـ ـ ـ ــا ،دیوور ر شوورر د رش شوورر هوو

)123 :8013

 ،8008ج)603/1

گرر د رش (سهيلي ،الت)2 :

متقارب أل ّن املثلنی یُستعمالن للحذر واخلطر استنادا
املثالن األهوازي والفارسي یتداخالن يف أسلوب اإلسناد االُسي ،واملعنی
ٌ
مبعنامها وذلك حبسب تلقي املعنی بناء علی تقریب معنی املفردات وليس املقصود من هذا تقریبها بنفس املفردات بل تقریبها
ملفردات مشتاهبة حبسب دائرة املفردات وجنسها أل ّن املفردات املستخدمة يف املثلنی هي من نوع املفردات املنتسبة للحيوانات
مضيفا إلی تقارب املثلنی من حيث املبدأ التکييب االُسي.
أما فيما یتعلق مبفرديت (الزور) و (الواوي) املتوظفتنی يف األهوازي فلم یُذکر هلما يف املعاجم العربية معنی کما یستعمله
األهوازیون فهما مستخدمتان يف اللهجة األهوازیة مبعنی األمجة والغابة وابن اآلوی إذ بطبيعة االستخدام تعليل معنی األمجة
ط بالصوت.
للـ(زور) ومعنی ابن اآلوی (للواوي) مرتب ٌ
وذلك أ ّن جرس الزاء مبا یفيد من «اهتزاز حبدة خاصة یؤحي باالضطراب والتحرك واالهتزاز نظري صوت الزأر لألسد والزغرد
للبعري والزفر للریح والزقی للطائر( ».املوسی )160 :8016 ،فهذا املعنی للمفردة أکثر تطابقا وهذا الصوت علی أن حتدثه
أصوات احلشرات واحليوانات يف األمجات والغابات «أل ّن للجذر ومعناه يف العربيات ارتباطا وثيقا يف األصوات العربية لإلنسان
واحليوان والنبات واملادة کما وإ ّن للجذر ارتباطا وثيقا بالصوت وهو ما نسميه فيزیائية الصوت العريب( ».ابن اجلين،1992 ،
ج)158 :1
متعلق بفيزیائية صوت الزاي وجرس الصوت والکلمة معا حيث «اللغة بأصواُتا مرتبطة حباسة
هذا یعين أ ّن معنی هذه املفردة ٌ
السمع الستقباهلا مث باللسان للفظها وإرساهلا( ».القبيسي )122 :8001 ،مبا أ ّن «عالقة اللفظ باملعنی تعود إلی االرتباط بنی
جرس الکلمة وأثره يف دالالُتا( ».حسان ،الت)291 :
مفردتا (الزور) و (الواوي) عند استعمال األهوازینی ليستا خارجتنی عن املادة اللغویة الفصيحة وال عن القياس الصريف فاملادة
والقياس الصريف مستعمالن يف الفصحي خبالف املعنی الذي یقصده األهوازیون حبيث املعنی املکتسب للکلمتنی یعود إلی طبيعة
قابل للتغيري کما قال ابن اجلين «إ ّن أکثر أهل النظر یتفق علی أ ّن أصل اللغة إّمنا
التداول والقانون الوضعي للکلمات إذ املعنی ٌ
تواضع واصطال ح( ».ابن اجلين ،1992 ،ج)21 :1

التداخل اللغوي األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية 1/

للغة يف زمان أهل اللغة ومیکن ألهل ٍ
املقصود من التواضع واالصطال ح هو العرف املتداول ٍ
لغة أن یضعوا ویصطلحوا فيما
یرغبهم يف زمان آخر االصطالحات واملعاين اجلدیدة لأللفاظ بناء علی حدیث ابن اجلين قائال «إّمنا العادة عموم معرفة الناس
ليتفشو فيهم ،وکثرة اجلریان علی ألسنتهم( ».املصدر نفسه)23 :
ّ
ط جبرس صوت الزاي والواو وذلك تناسبا بأصوات احلشرات
فال یوجد تأثر باللغة الفارسية هلذین املفردتنی ومعنامها مرتب ٌ
واحليوانات واختالف معنامها والفصحی یعود إلی التواضع واالصطال ح أي قانون الوضع کما أک ّد ابن اجلين.
األهوازي

الفصيح

حسن الصورة ّأول
الفرخ من فاغورا والزرع من خافورا
ُ
(موسوي نسب( )882 :8013 ،الثعاليب)835 :8003 ،

الفارسي

السعادة سالی که نکرست ز بهارر پید

ست (دهخد  ،3791 ،ج)749 :2

اإلسناد االُسي ل ٍ
کل من املثل األهوازي والفارسي یُسند حبرف اجلر أي اجلار واجملرور حيث «حبذف املسند املبدوء حبرف اجلر
خيتل معنی اجلملة( ».أمحدي )820 :1995 ،أل ّن رابط اإلسناد للمثلنی هو حرف اجلر ال میکن حذفه عالوة علی أ ّن ُم َّ
قدر

حمذوف وأ ّن املسند يف الفارسي هو (است) من نوع «األفعال اإلسنادیة الرابطة الالزمة( ».تاجبخش،
املسند يف األهوازي
ٌ
)34 :2932

املثل األهوازي املعدَّل إلی الفصحی :الفرخ من فاغوره والزرع من خافوره
ُ
اإلسناد يف املثل الفارسي :ست
حرف الربط لإلسناد يف املثل الفارسي ( :ز) معادله يف العربية (من)

یؤدي اجلار واجملرور التساق التکيب
من هذا املنطلق املتداخل اإلسناد حبرف اجلر وتزکية املثلنی لصياغة التکيب االُسي وما ّ
یتداخل املثالن يف أسلوب اإلسناد االُسي .وفيما یتعلق بتشابه املعنی أ ّن املثلنی متداخالن مفهوما.
أما فيما یتعلق مبفرديت (الفاغور واخلافور) وذلك بعدم تأثرمها باللغة الفارسية فوردت مادُتما (فغر) و(خفر) يف الفصحی يف حنی
معنی (الفرخ من فاغوره) هو أ ّن الطفل من تفتحه ومن أول طلوعه وإ ّن (فغر) مبعنی «التفتح والطلوع( ».ابن منظور،8010 ،
ج )366 :6فجاء يف العنی فيما یتعلق بـ(فغر) أن « ُولِد فال ٌن وهو ّأول طلوع الثریا( ».الفراهيدي ،8003 ،ج)331 :3

فاملعنی ملفردة (الفرخ من فاغوره) يف األهوازي یُستنتج من االستعارة قصدا مبعنی والدة الطفل.
ّأما (خفر) مادة فهو مبعنی «الذمة واحلمایة ومفردة اخلافور هو نبت أي نبات جتمعه النمل( ».ابنمنظور ،8010 ،ج:5
)332
املادة اللغویة لـ(فغر وخفر) موجودة يف الفصحی خبالف أ ّن مفردة الفاغور مل تُذکر لکن مفردة اخلافور ذُکرت مبعنی النبات.
وهذه داللة علی وجود مالمح الفصحی يف اللهجة األهوازیة مادة ومفردة وصرفا رغم أ ّن مفردة (الفاغور) مل ترد يف املعاجم
العربية.
تعليل استخدام هذه املفردة يف املثل األهوازي یربر حبسب سياق استخدام مفردة (اخلافور) وذلك لتوازن اإلیقاع يف آخر کل من
الشطرین.
فلم یتأثّر املثل األهوازي باللغة الفارسية مادة ومفردة وصرفا مضيفا إلی أ ّن املثلنی یتداخالن أسلوبا ومفهوما.
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 .3-0تداخل التعرةف بالموصوليّة
الفارسي
الفصيح
األهوازي
الينشاف بالعنی ما ینحمد العيان ال حیتاج إلی البيان (صاحل ،چیزی که عیان ست چه حاجت به
بیان ست (رحيمينيا)156 :8002 ،
(موسوي نسب)192 :8008 )300 :8013 ،
املثالن یتداخالن أسلوبا يف التعریف باملوصولية لالبتداء حيث تُعادل (الذي) يف املثل األهوازي (چیز) الفارسية يف املثل الفارسي

باإلضافة إلی تداخل املثلنی مفهوما وذلك لقصد وضو ح الشئ ،إذ إ ّن البدایة للمثلنی من حيث التعبري بواسطة التکيب النحوي

یُعتمد علی املوصول تعریفا لغایة اإلهبام مث الوضو ح عن املقصود املعنوي.
ُمعدَّل األهوازي إلی الفصحی :الذي ینشاف بالعنی ما ینحمد
هذا من جانب أما فيما یتعلق بالتغيري املوجود يف املثل األهوازي فإ ّن أصل (الينشاف) هو (الذي ینشاف) إذ ُحذفت (الذال)
تکلف متزای ٌد يف عضلة جهاز النطق للناطق حيث «إ ّن عملية نطق صوت الذال یکلّف اجلهاز النطقي مزیدا
يف (الذي) مبا فيها
ٌ
من اجلهد العضلي( ».الزعيب)102 :8002 ،
ختفيفا إلی نطق املفردة یطرأ علی املثل أهوازي حتویل من (الذي ینشاف) إلی (الينشاف) مبا فيها سهولةٌ وتيسري إلی العظلة
حيث إ ّن «اندثار األصوات األسنانية يف بعض اللهجات العربية احلدیثة یع ّد مظهرا من مظاهر السهولة والتيسري .ونظریة السهولة
والتيسري واختصار اجلهد العضلي هي اليت تفتض أصالة هذا التطور لصوت الذال( ».عبدالتواب)25-23 :1990 ،
األهوازي

الفارسي

الفصيح

إيل ما یعرف تدابريه حنطة تأکل ما یعرف قبيال من دبري؛ مبعنی ما یعرف هر که خربزش خوررد پوای لورزر

شعريه

(شرسری نسب)279 :2931 ،

اإلقبال من اإلدبار (الضيب)68 :8001 ،

نیز یستد

(دهخد  :3791 ،ج)3722/4

املثالن یتداخالن أسلوبا يف املوصولية کما جاء عن إیفاء الغرض األسلويب والداليل بواسطة املوصول واإلهبام والتوضيح ورفع
الغموض الذي یلي املوصول إذ تقابل (الذي)(-إيل) يف األهوازي (هر) يف الفارسي عالوة علی التداخل املفهومي للمثلنی داال
علی سوء التدبري واإلدارة.
أما فيما یتعلق بتداخل التعریف باملوصولية فإ ّن املثل األهوازي والفارسي یتداخالن يف التعریف أل ّن (الذي) یقابلها يف الفارسية
(هر).
ُمعدَّل األهوازي إلی الفصحی :الذي ما یعرف تدابريه حنطته تأکل شعريه.
کل من املثلنی اختذا التعریف باملوصولية أسلوبا لتعينی املقصود يف ذهن املخاطب أل ّن «سياق التعریف باملوصولية یرتبط
ٌ
باملخاطب حتی تکون معلومة له أل ّهنا وسيلة تعریف( ».عبداملطلب )325 :1992 ،فبناء علی هذا أ ّن أسلوب التعریف
للمثلنی جاء لتنبيه املخاطب علی أن یتنبه بقصد الضارب حيث قصد الضارب هو تنویه املخاطب بالتجربة واحلنکة.
نفي ویقرب
أسلوب التعریف یتداخل فيهما بنفس السياق اللغوي واملعنوي يف حنی أ ّن معادل معنی املثل األهوازي فيها ٌ
تقابلهما.
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ّأما معنی املثل الفارسي فهو «کنایة عن الذي یعمل عمال معارضا قبيحا مسئيا فيجب أن ینتظر املکأفأة واملعاقبة».
(غلبایغاين ،8002 ،ج )900 :8فهذان املثاالن فضال عن تشابه املعنی یتداخالن يف أسلوب التعریف باملوصولية وذلك لقصد
املعنی.
فلهذا إ ّن التداخل األسلويب یتألق عند تزکية املثل من حيث البناء التکييب ومن حيث اإلحیاء الداليل بواسطة املوصولية ،واالعتماد
علی دور التعریف هبا وإیضا ح املعنی والتشکيل األسلويب هبا.
التطور احلاصل يف املثل األهوازي فيما یتعلق بـاملوصول (-إيل) املعادل بـ(الذي) الفصيح -هو ناجم عن تکلف الذال حذفا
للتيسري والسهولة إلی النطق.
الفارسي
الفصيح
األهوازي
إيل ّأما بالبيت یآکل دهن وزیت مـ ـ ـ ــن ک ـ ـ ــان ذا دهـ ـ ـ ـ ٍن طلـ ـ ـ ــی اسـ ـ ـ ــته هر کس که به تابستان در سایه بخسبد /
خر بش نبرد گرسنه شبهای زشستان
(الثعاليب)123 :8003 ،
(نصاري)9 :8018 ،
(دهخد  ،3791 ،ج)3717 :4

متداخل وذلك إللفات املخاطب علی املعنی واستيعابه
أسلوب التعریف للسياق اللغوي للمثلنی لتنبيه املخاطب مبقصود الضارب
ٌ
داللة قائمة علی أسلوب التعریف وذلك أ ّن التعریف ُحیضر املعنی يف ذهن املخاطب ویرفع عنه الغموض بعد ما تلته العناصر
اإلیضاحية من فعل ومفردة ترتبط بالفعل والفعل املقصود الذي یریده الضارب هبدف التوضيح بعد ما جاء اإلهبام عن طریق
املوصول فإ ّن املوصول يف املثلنی من جانب حیشر الغموض الداليل بينما میهد الطریق لإلیضا ح الداليل للولوج باملعاين التالية.
املعدَّل األهوازي إلی الفصحی :الذي ُّأمه يف البيت یأکل دهنا وزیتا.
ُ
حتليل للمثل الفارسي
جاء
حنی
يف
الرخاء
و
احة
ر
ال
قصد
ی
إل
وتنبيهه
املخاطب
اللتفات
جاء
ازي
و
األه
يف
لية
و
باملوص
یف
ر
التع
ٌ
ُّ
یدل علی معنی «اجلد واهلمة واإلعمار حبيث إ ّن اإلعمار یتطلب الزمان واملکان املناسب وجيب إدراك ظروف الزمان واملکان
الوقت عاطال( ».غلبایغاين ،8002 ،ج)225 :8
حيث ال یُقضی ُ
أسلوب املثلنی متداخل بينما خيتلف معنامها.

 .4-0تداخل توظيف النفي

الفصيح

األهوازي
طبع ايل يف البدن ما یغريه اال الچفن
)85
(موسوي نسب)805 :8013 ،

الفارسي

العادة توأم الطبيعة (خالیلي ،الت :ریسمان سرخت و کجیش ز بین

نرفت (سهيلي ،الت)93 :

متداخل
املثالن وظفا النفي شکال فتعادل (ما) يف األهوازي حرف نفي (ن) يف فعل (نرفت) الفارسي باإلضافة إلی أ ّن املعنی
ٌ
علی ّأهنما یقصدان الدیدنة املتالزمة لطبع اإلنسان وبالفعل یقوم النفي يف هذین الشاهدین بوصفه أسلوبا ألداء الغرض اجلمايل
لرصد املثل  ،وحبسب هذا االنتقاء األسلويب من حيث املفردة والتکيب یتم حصر املعنی وقصره من أجل حتدیده بأوجه النفي،
وإذا استبدلنا النفي بغري النفي هلذا األسلوب فتحصل داللة خمتلفة إلحضار هذا املعنی ویتحول مقصود املثل وذلك بواسطة
األسلوب.
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ّأما بشأن التغيري اللغوي يف مفردة (إيل) حيث أصلها (الذي) فهو یعود إلی تکلف الذال حيث حذفه یزید من التيسري إلی
الناطق الذال ليتسنّی له ختفيف النطق ویتسهل التکلف له عند نطق (الذي).
النطق وهلذا حیذف
ُ
یغريه ّإال الکفن.
املُعدَّل األهوازي إلی الفصحی :طبع الذي يف البدن ما ّ
لکن التغيري اآلخر هو التغري الصويت يف مفردة (الکفن) من (الکاف) إلی صوت ( )chمبا أ ّن هذا التغيري الصويت یعود إلی
ّ
قانون األصوات احلنکية تبدیال بصوت مزدوج انتقاال إلی صوت صلب هو ( )chأصله غا ٍر علی أ ّن «قانون األصوات احلنکية
هو الذي یدخل هنا ،و ّأدی إلی تغيري الکاف األقصی حنکية من النطق املفرد ( )kإلی النطق املزدوج (املرکب) وهو ( )chإذ مل
تکن العربية بدعا يف الوقوع حتت تأثري هذا القانون ،فقد حتدث ماریوباي عن هذا األثر أي أثر األصوات احلنکية ،ویعين نقل
وحل مکان
خمرج الصوت إلی منطقة احلنك الصلب أو الغار .وإّمنا قلبت الکاف شينا لقرب الشنی من الکاف يف املخرج ّ
الکاف حرف (( ».)ckالزغيب )62 :8002 ،حبيث «یُشاهد يف بعض اللهجات العربية احلدیثة حيث ینطقون الکاف علی
صورة تش (( »)chالفاخري ،الت )100 :مبا أ ّن الشنی العربية هو «صوت غاري( ».املصدر نفسه)128 :
هذا التغيري الصويت يف املثل مل یندرج حتت التأثّر باألصوات الفارسية وسبب ذلك أ ّن خمرج الصوتنی متقارب حيث نطق
«بإبدال الكاف شينا ربيعةٌ ومضر( ».السيوطي ،1926 ،ج )881 :1وجاء يف کالم العرب نطق الكاف شينا كـ«جعل اهلل
الربکة يف دارش( ».عبدالتواب )123 :1999 ،وذلك بإبدال الكاف وهو صوت حنكي (الكاف) بصوت صلب وهو الشنی
(شنی .)ch
األهوازي

الفصيح

الفارسي

أحب إيل من جلد الغالم کار هر بُز نیست خرشن کرفتن
الشغل مو شغل اليدوس اشغل شغل رأي الشيخ ّ ّ
(دهخدا ،1923 ،ج)1128 :3
شایب امهدل الضروس (بال مصدر) (طباطبائي)159 :1923 ،

املعدَّل األهوازي إلی الفصحی :الشغل ما هو شغل الذي یدوس بل الشغل شغل شایب مهدل الضروس.
ُ
اجلانب األسلويب املتداخل يف النفي ويف نفس املادة اللغویة ويف التکيب اإلسنادي بل يف مفردات أخری نظري توظيف اسم
(الشغل) يف املثل األهوازي مقابل توظيف اسم فارسي (کار) وتوظيف فعل (یدوس) يف املثل األهوازي مقابل توظيف فعل
فارسي (خرمن کوفنت).
هذا التداخل اُسا وفعال مضيفا إلی فعل النفي یدل علی إثبات اإلجياب بالنفي ليتم تعبري الضارب عن قصد التجربة
واحلنکة ّإال بأسلوب النفي .فتماثل املفردات وأسلوب النفي یربطان تداخل املثلنی حيث یقصد املثل الفارسي «ختویل املهمة إلی
أهله منهم اجملرب و ِ
العامل باألمر وا نك( ».غلبایغاين ،2119 ،ج)232 :2
فعلی هذا أ ّن تداخل معنی املثلنی یتضافر معجما وأسلوبا.
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 .5-0تداخل الجانب البياني
 .1-5-0ألسلوب المبالغة بااللستعارة
األهوازي

الفصيح

الفارسي

ٍ
یستخف دیگ بدیگ گرید رویت سیاش
اجل
حاف
أبو رعة یعري أبا حبة (موسوي
ُّ
یسخر بناعل ور ٌ
ُ
(دهخد  ،3791 ،ج)848 :2
بفارس (الثعاليب)123 :8003 ،
نسب)112 :8013 ،
املعدَّل األهوازي إلی الفصحی :أبو قرعة یعري أبا حبة.
ُ
استُعري املثالن التعيّب مبالغة وإیضاحا يف حنی أ ّن اللفظ املستعار (أبا قرعة) يف املثل األهوازي استعارةٌ تصرحیيةٌ بينما لفظ
أقل مبالغة لکن
(دیگ) يف املثل الفارسي استعارةٌ مکنيةٌ فإ ّن االستعارة باعتبار املبالغة واإلیضا ح لقصد التعيّب للمثل األهوازي ُ
أکثر مبالغة أل ّن األهوازي استعار صفة من صفات اإلنسان بينما الفارسي استعار صفة من صفات األشياء
للمثل الفارسي ُ
اجلامدة (دیگ) حبيث نسب فعل اإلنسان إليها (گرید).

متداخل ل ٍ
کل من املثلنی أل ّهنما قصدا «اإلیضا ح ومبالغة الصفة إلی طرق التشبيه» (اهلامشي،
هذا وإ ّن التعبري عن صفة التعيب
ٌ
 )868 :8010وهي االستعارة.
لکن التعبري
املثالن بالغا يف التعيب والتهکم واالستهزاء والظرافة والتلميح معا وذلك باستعارة لفظي (أيب قرعة ودیگ) ّ
للمثل الفارسي أکثر مبالغة أل ّن الضارب استعار من صفة اإلنسان التعيب إلی لفظ (دیگ) إذ قصد «اللوم املتقابل»

(غلبایغاين ،8002 ،ج )362 :1إلی اللفظنی.
فأسلوب املبالغة واإلیضا ح للمثل الفارسي تعبريا عن صفة التعيب -مبا أ ّن االستعارة مکنية -أش ّد وأوقع يف نفس املخاطب
أل ّن القصد من استعارة (دیگ) هو املبالغة يف التعيب والتهكم واالستهزاء والظرافة والتلميح معا وذلك بواسطة لفظ (دیگ)
قصدا إلی التعبري عن اللوم املتقابل بنی شخصنی حبيث اتفقت هذه الصفات کافة يف هذا اللفظ.
فسبب التغيري الصويت من صوت القاف اللهویة مبفردة (الگرعة) إلی القاف الطبقية الذي حادث يف لغة األهوازینی مضيفا
إلی قانون اإلبدال واتساع املخرج یعود إلی قانوين الزمکان والصدفة علی «أنّه مقيّد بزمان ومکان حمددین ومن أبرز خصائص

التطور الصويت أنّه حیصل عفو اخلاطر ،أي مبحض الصدفة واالتفاق ،أي هو غري شعوري» (الشایب )138 :8012 ،إذ «یری
األقل( ».دي
فردیناند دي سوسري أ ّن ّ
التغريات الصوتية ترجع إلی خصائص جنسية ،وتأثريات البيئة وا يط وقانون اجلهد ّ
سوسري)882-883 :1925 ،
التغري الصويت هبذه املالحظات الثالث البارزة ف ّأما اجلنس األهوازي فيمکن أن یتعرض لتطورات وذلك إثر
اختزل سوسري ّ
الزواج واالختالط العرقي أما تأثريات البيئة فإ ّن األهوازینی مل حیدث هلم تغيريٌ صويت إثرها ومل یتأثروا هبا بل هذا التطور یعود إلی
التغري الصويت أل ّن التطورات الصوتية املذکورة أعاله،
قواننی اإلبدال والزمکان والصدفة ّأما اجلهد األقل فهو یدخل يف قانون ّ
بعضها نامجة عن اجلهد األقل جلهاز النطق واملخارج.
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الفصيح

األهوازي

الفارسي

الثور یکرب واملطي یأکل (موسوي غريي یأکل الدجاج وانا أقع يف السياج کار کردن خر و خرردن یابر

نسب)125 :8013 ،

(اليسوعي ،1928 ،ج)921 :1

(بلوري)269 :8001 ،

فاألهوازي والفارسي یتداخالن يف االستعارة علی أ ّن مفرديت (الثور واملطي) یقابالن مفرديت (خر ویابو) وأ ّن سياق املثلنی يف
نفس املعنی یستعري االستعارة تعبريا عن مقصود املثلنی حبيث إن تقریب املفردات للمثلنی یساعد علی إحضار املعنی ومن مثّ هذا
التقریب ليس غریبا علی أ ّن املفردات املنسوبة إلی مسمياُتا يف املثلنی جنسها واحد وفعلها یُشبه اآلخر بشئ من الفعل وهلذا إ ّن
التداخل من حيث فهم املعنی العام للمثل موجود وتستحضره املفردات ومبالغتها االستعاریة.
الفصيح

األهوازي

الفارسي

الشاذي يف عنی أُمه غزال (موسوي القرنيب يف عنی أُمها حسنة (خالیلي ،برزینه به چش شادرر غز ل ست

نسب)129 :8013 ،

الت)85 :

(بلوري)852 :8001 ،

تداخل املثلنی أعاله ینضوي حتت تقابل املعاين بنی الثقافات واللغات إذ إ ّن املعاين والکلمات تتطابق بنی اللغات أحيانا حبيث
ُ
«إ ّن املعاين تتقابل متاما من لغة إلی لغة ،مبعنی أ ّن أي کلمة يف لغة میکن أن جند هلا مرادفا مطابقا يف اللغات األخری( ».عمر،
)851 :1992
فبناء علی هذا أ ّن املثلنی یتقابالن استعارة ومفردة وهذا ليس غریبا بنی الثقافات بل هو معتاد وعند مراجعة املثلنی معجما ومعنی
تُری نسبة التداخل متقاربة.

 .0-5-0ألسلوب الوظيفة المضاعفة بالتعرةض

الفصيح

األهوازي

الفارسي

أعذر من أنذر (نصاري :8018 ،عند التصریح تُریح (امليداين :1992 ،جنوووگ ول بوووه ز رووو

)9

ج)31 :8

خووور

(دهخدا :1923 ،ج)522 :8

قصد الکنایة للمثلنی هو معنی الصراحة إذ حصل عن طریق التعریض حبيث یُفهم التعریض عن طریق سياق لفظي (أنذر .جنگ
ُ
اول) حيث «إ ّن التعریض أن تذکر شيئا تدل به علی شئ مل تذکره( ».التفتازاين )636 :8013 ،فلهذا ذکر ضاربا املثلنی
دال علی مفهوم الصراحة دون أن یذکرا مقصود الصراحة والتصریح مباشرا.
لفظي (أنذر وجنگ) و ّ
هذا وإ ّن أسلوب التعریض متداخل للمثلنی داللة علی امتام احلجة والصراحة مباشرة إذ الوظيفة اللغویة للمثلنی تُضاعف املعنی
للمخاطب فيما یکمن معنی الصراحة يف کامن املثلنی خفاء علی أ ّن «التعریض أخفی من الکنایة أل ّن داللة الکنایة لفظية
وضعية من جهة اجملاز ،وداللة التعریض من جهة املفهوم ال بالوضع احلقيقي وال اجملازي( ».ابن األثري ،الت :ج )52/3يف حنی
تَّ مفهوم «إمتام احلجة يف بادي األمر» (شهري )831 :8005 ،إلی املثل الفارسي عن طریق السياق وال علی طریق الوضع
احلقيقي وال علی طریق الوضع اجملازي .ومن جهة أخری إ ّن املثل األهوازي یعادل املثل الفصيح علی أ ّن «معنی الفصيح هو
التصریح( ».امليداين ،1992 ،ج)31 :8
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معنی امتام احلجة والصراحة کامن يف سياق املثلنی وتَّ علی طریق السياق إذ الوظيفة اللغویة استوفت التعبري من املضمون
والسياق وليس بلفظي (أعذر وجنگ) إذ یدل هذا األمر علی املعانی املضاعفة «أل ّن األسلوبية کما یُری دراسةٌ لوقائع التعبري
اللغوي من زاویة مضموهنا الوجداين ،أي يف معارضتها ملضموهنا العقلي ،وهذا التمييز هو األساس ملا نسميه الوظيفة املضاعفة
للغة( ».جريو)92 :1992 ،
فاملثالن یتعارضان من حيث وقوع احلرب واإلنذار باخلطر لکنّهما یتفقان من حيث التعبري اللغوي انطالقا من املضمون
فتدل هذه القضية علی الوظيفة املضاعفة اللغویة هلما وذلك بالتعبري عن املعنی التعریضي ليتداخال من حيث الوظيفة اللغویة
املضاعفة قصدا إلی معنی إمتام احلجة والصراحة تعریضا وال مباشرا.
الفصيح

األهوازي

الفارسي

خلصت العرکة واحتزم اخلنيث سبق السيف العذل (امليداين ،1992 ،نرر د رو بعد ز شرگ سهر ب

(نصاري)85 :8018 ،

ج)382 :1

(بلوري)950 :8001 ،

الوظيفة اللغویة املضاعفة يف املثلنی تتکرر علی نفس األسلوب وعلی طریق التعریض بسياق عباريت (خلّصت العرکة .وبعد از
املثل
مرگ) حيث املقصود من التعریض هبذین العبارتنی هو التباطؤ والتواين والتأخري معا وذلك عند القيام بأمر ما إذ یُضرب ُ
الفارسي «عند عدم االنتفاع بطلب احلاجة أو املساعدة حيث ال تأيت يف موعدها( ».غلبایغاين ،8002 ،ج)10 :8
ّأما املثل األهوازي فيعادل املثل الفصيح أعاله.
فال التصریح باللفظ حبقيقة العبارتنی وال استخدام اجملاز يف غري ما وضع له یدالن علی معنی التواين والتباطؤ بل مضمون السياق
الذي أسسته الوظيفة اللغویة املضاعفة وطریقة التعریض املخفی مها اللتان قصدا معنی التواين والتباطؤ.
ُ
أسلوهبما يف التعریض حيث أشرکت وظيفتا اجلمل والسياق للمثلنی أسلوب التعریض.
فاملثالن یتداخل ُ

 .6-3تداخل األلسلوب المعجمي

الفصيح

األهوازي

الفارسي

موت یا محار ملا جييك الربيع قصاری املتمين اخليبة (خالیلي ،بُزک نمیر بهار شیاد کمبرزش با خیار

(موسوي نسب)821 :8013 ،

الت)123 :

شیاد (دهخد  ،3791 ،ج)411 :3

مفردة (الربيع) تتداخل ومثيلتها الفارسية (هبار) حبيث مفردة (جيئ) تشتك ونظريُتا الفارسية (شیاد) فنفس األسلوب للفظي
متداخل بنی املثلنی قصدا إلی نفس املعنی املشتك .ولكي یثبت البحث ملا یقصده للمثل األهوازي من معنی
(االسم والفعل)
ٌ
اليأس واخليبة یستند بقصة دنيا اهلل القصرية لنجيب حمفوظ إذ إ ّن املثل (موت یا محار ملا جييك الربيع) ورد يف هذه القصة
«للتعبري عن اليأس وخيبة األمل( ».حمفوظ)9 :1992 ،
وظف الکاتب املصري جنيب حمفوظ املثل يف قصة دنيا اهلل داللة علی صورة املفاجأة واخليبة لدی شخوص هذه القصة معربا به
عن حالة القلق واليأس وخيبة األمل.
وهلذا إ ّن املثل األهوازي ورد يف اجملتمع املصري العريب داللة علی نفس املعنی املقصود به للمثل األهوازي بينما إذا تَّ حتویر املثل
مقصود إلی معنی اليأس وخيبة األمل.
الفارسي حرفيا بناء علی املفردات فمعناه
ٌ

السنة الثامنة ،العدد  ،32شتاء 1391
 /14حبوث يف األدب املقارنّ ،

املثل األهوازي ذُکِر يف األدب العريب بنفس املعنی يف حنی أ ّن املثل الفارسي بناء علی الصياغة الفارسية وعلی أسلوب املفردات
وعلی أسلوب ترتيب اجلمل ورد يف األدب الفارسي یقصد «عدم اإلیفاء بالوعيد واألمل غري املأمول( ».غلبایغاين،8002 ،
ج)189 :1
املثالن یتداخالن أسلوبا يف املفردات املعجمية بينما خيتلف معنامها شيئا.
األهوازي

الفصيح

طلعت من النگرة وطاحت يف النگرة کاملس ـ ـ ـ ـ ــتجري مـ ـ ـ ـ ــن الرمضـ ـ ـ ــاء بالنـ ـ ـ ــار
(موسوي نسب)802 :8013 ،

(عمادي حائري)86 :1929 ،

الفارسي
ز چاله در شدن و به چاش فتادن
(مجشيديبور ،الت)16 :

مفردات املثلي األهوازي والفارسي متداخالت متاما معجما وداللة وترکيبا حيث اخلالف بينهما هو طریقة األداء واالنتقاء سواء
يف املفردات أو يف التکيب أو يف الداللة مبا أ ّن التداخل ممت ٌد فيما بنی اللغات وذلك علی املستوی املعجمي والداللة والتکييب
بأهنا جمموعة من األبعاد أو االمتدادات اليت توجد أو یوجد معظمها بصورة مشتكة يف
علی أن «یتصور کثري من لغویي اللغات ّ
اللغات حيث کل اللغات ترکب کلمات ومقاطع من األصوات ،ولکنّها ختتلف يف اختيارها ،ويف طرق ترکيبها تبعا النتقاءاُتا».
(عمر)852 :1992 ،
املع ّدل األهوازي إلی الفصيح :طلعت من النقرة وطاحت يف النقرة
ُ
طلع ،خرج :در شد  /النقرة :چاله  /طا ح ،سقط :فتاد.
التعليالت اليت جاءت بشأن التداخالت سواء علی املستوی املعجمي والتکييب أي تداخل األساليب اللغویة ال میکن أن تُستبعد
وإن ختتلف أحيانا أل ّن اللغات تفتق بنی طریقة االنتقاء واألداء فليس من الغریب تداخل أساليب األمثال األهوازیة والفارسية
عامة ويف هذا الشاهد خاصة.
ّأما سبب التغيري الصويت لصوت القاف اللهویة ملفردة (النگرة) من صوت القاف اللهویة إلی القاف الطبقية فيعود إلی
اإلبدال وذلك لتوسع املخرج عند النطق کما جاءت مفرديت «القنثر نطقا بالکنثر مبعنی القصري من الرجال والقنبل نطقا بالکنبل
القوي الشدید( ».احلليب ،1961 ،ج)352 :8
مبعنی ّ
األهوازي

الفصيح

الفارسي

هایشة البوا ة اترید إله رفا ة إ ّن الطيور علی أُّالفها تقع (الثعاليب ،شووووریک دزد و رفیوو و اف ووووه
(موسوي نسب)816 :8003 )822 :8013 ،
(دهخد  ،3791 ،ج)3921 :2
املثالن للتعبري عن مقصود التآمر واالحتيال والتناغم یوظفان املفردات املتداخلة املشتكة لفظا وداللة حيث املثل الفارسي معنی
«یشري إلی االحتيال يف العمل وإلی سلوك التآمر واالحتيال( ».غلبایغاين ،8002 ،ج )253 :1واملثل األهوازي یقابل املثل
الفصيح آنفا حيث جاء يف هامش املصدر أ ّن «کل طري یطري مع جنسه( ».الثعاليب )816 :8003 ،یعين أ ّن کل جنس
یصاحب قرینا میاثله تناغما معه ألمر ما.
وهلذا إ ّن اجلانب املعجمي لللفظ ال حی ّط من شأن املثلنی بل یرفع املستوی التعبريي وذلك إلبانة الداللة فهذه الوظيفة املعجمية
جاءت التساق اللفظ واملعنی إلبانة داللة املثلنی لتبط التداخل يف کيفية انتقاء أسلوب املفردات.
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(اهلایشة) من (هيش) وهي مصطلحةٌ علی الدابة يف اللهجة األهوازیة حيث «اهليش کاهلوش واهلوش مبعنی کثرة الناس والدواب
اإلبل( ».الزبيدي ،8001 ،ج )269-262 :12فجاء صوغ اهلایشة يف اللهجة األهوازیة تبعا يف مادة
حيث جاء هاشت ُ
اهليش وبناء علی املعنی الوظيفي واالصطالحي للمادة وذلك مبعنی البقرة.
املعدَّل األهوازي إلی الفصيح :هایشة البواقة ترید إليها رفاقة.
ُ
مفردة اهلایشة مادة وقياسا عربيةٌ إذ اصطلحت علی معنی البقرة حبيث جاءت علی أساس املادة اللغویة فتوظيف اهليش للدواب
اإلبل» (ابن منظور ،8010 ،ج« )859 :2هاشت
ٌ
ممكن مبا أ ّن اهليش جاء مصاحبا والفاعل جلنس الدواب« :هاشت ُ

اخليل( ».بن زکریا ،1929 ،ج)19 :6
ُ
فهذه املفردة مل تتأثر باللغة الفارسية.
ویعرب عنها بالنازلة الشدیدة ،فالبوائق
ّأما (البواق) يف اللهجة األهوازیة یُطلق علی السارق حيث البواقة «من البوق أي الکثريّ ،
مبعنی الدواهي( ».الفراهيدي ،8003 ،ج)122-123 :1
فاالشتقاق والقياس الصريف عربيان ومعنی السرقة للبواقة مأخوذ من املعنی االشتقاقي فالتواضع واالصطال ح هو العامل األساسي
هلذا الوضع املعنوي.
ّأما فيما یتعلق بالتغيري اللغوي املوجود ملفرديت (اهلایشة والبواقة) -اللتنی ما جاءتا يف املعاجم العربية واللهجات العربية
األخری واللغة العربية الفصحی لفظا ومعنی یتناسبان واملعاجم والفصحی -فيعود إلی أمر الصدفة واالنتشار اإلقليمي إذ أ ّکد
یوهان مشيدث «أ ّن االبتکارت اللغویة تنبثق يف بيئة لغویة واحدة ،وال تنتشر يف البيئات األخری ،وإ ّن أمر هذه االبتکارات
التغريات اللغویة میکن أن تنتشر مثل األمواج يف
التغريات خاضع للمصادفة» (إفتيش مليكا )59 :8000 ،و«إ ّن خمتلف ّ
و ّ
منطقة کالمية ما( ».الشایب)8 :8012 ،
ّأما بشأن التغيري الصويت من مفردة (اهلائشة) إلی (اهلایشة) فيما جيب أن تلفظ مفردة (اهلایشة) (هائشة) باهلمزة إبداال من
الياء إلی اهلمزة حيث لُفظت باألصل فذلك أ ّن «العرب تتك اهلمزة وتلجأ إلی الياء» (السحيمي )525 :1995 ،کرها علی
اإلبقاء علی اهلمزة عند النطق ،وختفيفا إلی األداء الصويت مبا « ّأهنم یکرهون اهلمزة حيث یُبدلوهنا للتخفيف( ».املصدر نفسه:
 )612أل ّن يف اهلمزة عسرا علی النطق.

االعتماد علی الياء يف هذه املفردة هو العامل هلذا التغيري الصويت وذلك للتخفيف والتيسري إلی النطق کرها علی نطق الثقيل
للهمزة حبيث ال یتأثر هذا الصوت وال املفردة باألصوات الفارسية واللغة الفارسية.
ناجم عن إبدال
و ّأما عن عامل التغيري الصويت حلرف (القاف) إلی (گ) يف مفرديت (البوا ة والرفا ة) بصوت القاف فهو ٌ
القاف اللهویة قافا طبقية وذلك لتقارب املخرجنی واالتساع باملخرج عند النطق هبا کما تُلفظ «النِقابةُ نِكابة مبعنی عریف
القوم( ».احلليب ،1961 ،ج)359 :8
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 .2النّتيجة

 .1التداخل موجود بنی األمثال األهوازیة والفارسية أسلوبا وداللة وذلك أ ّن األهوازینی واألقوام الفارسية األخری یقطنون إقليما جغرافيا
وحیوره مع بعض التغيريات يف األسلوب باحلفاظ علی شئ من األسلوب
کل منهما عن اآلخر املثل ّ
واحدا وليس من املستغرب أن یستعري ٌ
واملعنی لبنيتهما اللغویة من مفردة وقياس صريف وترکيب.
 .2التعليل اآلخر للتداخل األسلويب اللغوي بنی األمثال األهوازیة واألمثال الفارسية أ ّن التداخل ممت ٌد فيما بنی اللغات وذلك علی املستوی
املعجمي والداليل والتکييب فاللغات ختتلف يف طریقة األداء واالنتقاء معجما وترکيبا لتبين داللة جدیدة حيث یتسنّی هلا العمل األديب أل ّن
کثريا من لغویي اللغات یتصور بأ ّن معظم األبعاد أو االمتدادات اللغویة مشتكةٌ بنی اللغات حيث تركب کل اللغات کلمات ومقاطع خمتلفة
من األصوات لکنّها ختتلف يف اختيارها ويف طرق ترکيبها تبعا النتقاءاُتا.
 .3عدم تأثّر املثل األهوازي باللغة الفارسية وذلك أ ّن التغيريات اللغویة تعود إلی قانون اإلبدال واجلهد العضلي والتيسري والتخفيف اللغوي
عند نطق األصوات اليت فرضتها اللهجة كما کان العرب القدامی ینطقون القاف اللهویة قافا طبقية كنطق (هكعت بدل هقعت والكنثر
بدل القنثر والنكابة عوض النقابة) وهكذا الكاف احلنكية صوتا صلبا إلی (شنی  )chكنطق ربيعة ومضر الكاف شينا نظري (جعل اهلل
الربکة يف دارش).
 .2إ ّن عوامل التغريات اللغویة منها الصوتية واملعجمية اليت طرأت علی مثل األهوازینی ولغتهم تابعةٌ لإلبدال واجلهد العضلي وقانون الصدفة
تکلف متزای ٌد لعضلة جهاز
والتيسري والتخفيف كما جاء عن (الينشاف) أصله (الذي ینشاف) حبيث ُحذفت (الذال) يف (الذي) مبا فيها
ٌ
النطق للناطق إذ عملية نطق صوت الذال یکلّف اجلهاز النطقي مزیدا من اجلهد العضلي وهذه القواننی اللغویة شائعة بنی اللغة العربية بل
بنی سائر اللغات.
 .5لغة األهوازینی فيها شئ من الفصاحة وهلم شئ من املثل الفصيح وذلك حبسب اعتماد األهوازینی علی املثل وإثرائه األساليب اللغویة من
ترکيب وتعبري وصور وهلذا ینضوي املثل األهوازي حتت أساليب اللغة العربية الفصحی معجما وصرفا وترکيبا وبالغة إن عُ ّدل بعضه .هذا ال
یعين أ ّن املثل األهوازي ال خيلو من اللهجة العامية بل یتعرض إلی التطورات والتغريات اللغویة بناء علی مقتضيات اللهجة کما جاء يف
التعليالت والتخرجيات هلذا البحث.
 -6بناء علی نظریة االصطال ح والتواضع البن اجلين فإ ّن األهوازینی هلم إمکانيةُ حنت املفردات تأسيسا علی املادة اللغویة والقياس الصريف
کمفرديت (الزور واهلایشة) وهذا أمر شائع بنی اللهجات ،و ّلو ح البحث بشواهد حبسب االستخدام يف املثل بوصفه نوعا أدبيا وهذا النوع
األديب یزکي النحت اللغوي أل ّن األدب بأنواعه املختلفة جمال لرصد اللغة وأساليبها واإلبداع األديب.

 .3الهوامش

البحث مفردة
لکن کون شهرة عرب حمافظة خوزستان باألهوازینی وظّف
ُ
( )1املقصود من مفردة األهوازیة هي حمافظة خوزستان کافة ّ
األهوازینی تغليبا وليس املقصود من هذا التوظيف أ ّن مدینة األهواز عربية بل هي مدینة إیرانية یقطنها الفارسيون أیضا وکذلك حمافظة
خوزستان تسکنها األقوام الفارسية األخری مضيفا إلی العرب.

المصادر
الف :الکتب
 .1ابن األثري ،ضياءالدین (الت)؛ المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر ،تعليق :أمحد احلويف وبدوي طبانة ،الطبعة
الثالثة ،القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر.
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 .8ابن اجلين ،أبو الفتح عثمان ()1992؛ الخصائص ،حتقيق :حممد علي النجار ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :اهليئة املصریة
للکتاب.
 .3ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدین حممد بن مکرم ()8010؛ لسان العرب المجلد ،الکویت :دار النوادر.
 .2أحمدی کیری ،حسن و لسائرون ()3772؛ دستور زبان فارسی ،تهر ن :فاطمی.

 .5إفيتش ،ميلکا ()8000؛ اتجاهات البحث اللساني ،ترمجة سعد عبدالعزیز مصلو ح ووفاء کامل فاید ،الطبعة الثانية،
القاهرة :اجمللس األعلی للثقافة.
 .6ب رری ،إبر هی شکررز دش ()2993؛ دوازدههزار مثل فارسی و سیهزار معادل آنها ،چاپ سرم ،ششهد:
ستان دس رضری.
 .2بن زکریا ،أبو احلسن أمحد بن فارس ()1929؛ معجم مقاةيس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،بريوت :دارالفکر.
 .2تاج بخش ،إسماعیل ()2932؛ نحو مقابلهای زبان عربی و فارسی ،چاپ وّل ،تهر ن :ریا زشین.

 .9التفتازاين ،سعد الدین ()8013؛ المطو في شرح تلخيص مفتاح العلوم ،حتقيق :عبداحلميد هنداوي ،الطبعة الثالثة،
بريوت :دار الکتب العلمية.
 .10الثعاليب ،أبو منصور ()8003؛ التمثيل والمحاضرة ،حتقيق :الدکتور قصي احلسنی ،الطبعة األولی ،بريوت :دار ومکتبة
اهلالل.
 .11جمشیدیبرر ،یرسف (الت)؛ فرهنگ ضربالمثلهای فارسی ،تهر ن :فروغی.

 .18جريو،بيري ()1992؛ األلسلوبية ،ترمجة منذر عياشي ،الطبعة الثانية ،حلب :مرکز اإلمناء احلضاري.

 .13حسان ،متام (الت)؛ األصو درالسة بستيمولوجية للفکر اللغوي عند العرب ،القاهرة :اهليئة املصریة العامة للکتاب.
 .12احلليب ،أبو الطيب عبد الواحد ()1961؛ اإلبدا  ،حتقيق :عزالدین التنوخي ،دمشق :جممع اللغة العربية.
 .15خالیلي ،کمال (الت)؛ معجم الجوهرة في األمثا المقارنة ،بريوت :مکتبة لبنان.
 .16دهخد  ،ع ی أکبر ()3791؛ أمثال وحکم ،تهر ن :سپهر.
 .12دي سوسري ،فردینان ()1925؛ دروس في األلسنية العامة ،تعریب :صاحل القرمادي وزمالئه ،طرابلس :الدار العربية
للکتاب.
 .12رحیمینیا ،شصطفی ()2999؛ فرهنگ ضربالمثلها و اصطالحات عامیانه ،تهر ن :ک با.
 .19الزبيدي ،سيد حممد مرتضی احلسيين ()8001؛ تاج العروس م جواهر القاموس ،مراجعة :حممد محاسة عبد اللطيف،
الطبعة األولی ،الکویت :مؤسسة الکویت للتقدم العلمي.
 .80الزعيب ،آمنة صاحل ()8002؛ التغير التارةخي لألصوات في اللغة العربية واللغات السامية ،إربد :دارالکتاب الثقايف.

 .81السحيمي ،سلمان بن سامل ( ،)1995إبدا الحروف في اللهجات العربية ،الطبعة األولی ،املدینة :مکتبة الغرباء
األثریة.

السنة الثامنة ،العدد  ،32شتاء 1391
 /19حبوث يف األدب املقارنّ ،

 .88سهی ی ،شهدی (الت)؛ ضربالمثلهای معروف ایران ،تهر ن :شرق.

 .83السيوطي ،عبدالرمحن جالل الدین ()1926؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :حممد أمحد جاد املولی بك وعلي
حممد البجاوي وحممد أبوالفضل إبراهيم ،صيدا بريوت :املکتبة العصریة.
 .82الشایب ،أمحد ()1991؛ األلسلوب ،الطبعة الثامنة ،القاهرة :مکتبة النهضة املصریة.

 .85الشایب ،فوزي حسن ()8012؛ لسولسير أبو اللسانيات الخلفيات واألفکار ،الطبعة األولی ،إربد األردن :عامل الکتب
احلدیث.
 .86مشسي باشا ،خري الدین ()8008؛ معجم األمثا العربية ،الریاض :مرکز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية.
 .82شهری ،جعفر ()2992؛ ضرب المثلهای تهرانی ،تهر ن :شعین.
 .82صاحل ،عبدالقادر ()8008؛ األمثا العربية ،بريوت :دار املعرفة.

 .89الضيب ،املفضل بن سلمة بن عاصم ()8011؛ الفاخر في األمثا  ،حتقيق :حممد عثمان ،الطبعة األولی ،بريوت:
دارالکتب العلمية.

 .30طباطبائي ،سيد مصطفی ()1921؛ گنجينة امثا عرب ،چاپ دومُ ،تران :شرق.

 .31طرشونة ،حممود ()1992؛ مدخل إلی األدب المقارن وتطبيقه علی ألف ليلة وليلة ،الطبعة الثالثة ،تونس :مؤسسات
باباي.

)8002( ............... .38؛ إشکالية المنهج في النقد األدبي ،تونس :مرکز النشر اجلامعي.

 .33عبد التواب ،رمضان ()1990؛ التطور اللغوي مظاهر وعلله وقوانينه ،الطبعة الثانية ،القاهرة :مکتبة خاجني.
)1999( .................. .32؛ فصو في فقه العربية ،الطبعة سادسة ،القاهرة :مکتبة خاجني.

 .35عبد املطلب ،حممد ()1992؛ البالغة واأللسلوبية ،الطبعة األولی ،القاهرة :الشرکة املصریة العاملية للنشر -لوجنمان.
 .36علوش ،سعيد ()1922؛ مدارس األدب المقارن ،الطبعة األولی ،بريوت :املرکز الثقايف العريب.

 .32عمادي حائري ،سيد إُساعيل ()1929؛ ذخر األدب واألمثا المتداولة في اللغة العربية ،طهران :مطبعة حيدري.
 .32عمر ،أمحد خمتار ()1992؛ علم الداللة ،الطبعة اخلامسة ،القاهرة :عامل الکتب.
 .39غ بایغانی ،فرج هلل ()2998؛ امثال وحکم ،چاپ سرم ،تهر ن :هیرشند.

 .20الفاخري ،صاحل سليم عبد القادر (الت)؛ الداللة الصوتية في اللغة العربية ،القاهرة :املکتب العريب احلدیث.

 .21الفراهيدي ،خليل بن أمحد ()8003؛ العي علی حروف المعجم ،حتقيق :عبد احلميد اهلنداوي ،الطبعة األولی ،بريوت:
دارالکتب العلمية.

 .28القبيسي ،حممد هبجت ()8001؛ مالمح في فقه اللهجات العربيات ،الطبعة األولی ،دمشق :دار مشال.
 .23حمفوظ ،جنيب ()1992؛ مجموعة قصص قصيرة دنيا اهلل لنجيب محفوظ ،القاهرة :دار مصر للطباعة.
 .22مصلو ح ،سعد ()1998؛ األلسلوب درالسة لغوةة إحصائية ،الطبعة الثالثة ،القاهرة :عامل الکتب.

التداخل اللغوي األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية 19/

 .25املوسی ،أنور عبد احلميد ()8016؛ أبجدةات اللغة وعلم األصوات واللسانيات ،الطبعة األولی ،بريوت :دار النهضة
العربية.
 .26امليداين ()1992؛ مجمع األمثا  ،حتقيق :حمي الدین عبد احلميد ،بريوت :املکتبة العصریة.

 .22نصاري ،بدر ()8018؛ أمثالنا الشعبية األمثا والکناةات الشعبية األهوازةة ،األهواز :ال نا.

 .22اهلامشي ،أمحد ()8010؛ جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدةع ،الطبعة الثالثة ،قم املقدسة :دار الفکر.
 .29اليسوعي ،لویس معلوف ()1928؛ المنجد في األعالم ،الطبعة الثانية عشر ،بريوت :دار املشرق.

ب) األطروحة
 .50موسوي نسب ،سيد ناجي ()8013؛ مقارنة األمثا والحکم العربية في خوزلستان مع الفصحی والفارلسية ،رسالة
ماجستري ،بإشراف رائد :غالمرضا کرمیی فرد ،األهواز :جامعة تشمران ،کلية القانون والشریعة.

کاوشنامة ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی  -فارسی)
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه
سال هشتم ،شمارة  ،23زمستان  7231هـ .ش 7323 /هـ .ق 3172 /م ،صص 31-7

مشابهت زبانی سبکی میان ضربالمثلهای عامیانه عربهای خوزستان و
7
ضربالمثلهای فارسی
رجاء أبرع ی

2

ستادیار گروش زبان و دبیّات عربی ،د نشگاش عالشه طباطبایی ،تهر ن ،یر ن

سعید سر ری

3

د نشجری دکتری زبان و دبیّات عربی ،د نشگاش خر رزشی ،تهر ن ،یر ن

چکیده

ضرب لمثل ،نرعی دبی و گرنه ی ریشهد ر به شمار شی ید و جایگاش گستردش ی شیان دبیاّتهای جهانی ر شاشل شیشرد،
چرن که در گذر زشانها و دور نها ،شناسناشه گریای ش ّتها بردش ست به نحری که بر سطه یجاز زبانی و با تکیّه بر
گرناگرنی و تنرع سبکهای زبانی و به خاطر بیان شعنا ،رخد دها و د ب و رسرم ش ّتها ر نمایانگر شیکند .بنابر ین،
پژوهش حاضر ،به پیرو ین شقرله و با تکیّه بر سبکشناسی و بر پایة شکتب شریکایی و بر طب دیدگاش رنه ولک بر باور
عدم تأثیرپذیری و تاثیرگذ ری و به حسب غرطهورشدن در سبکهای زبانی بر ی بررسی ششابهت دبی شیان دبیّاتها،
سبکهای گزیدش ی ز ضرب لمثلهای عربهای خرزستان و فارسی ر شررد تطبی ر ر د دش ست و بدین شنظرر
پژوهش ناشبردش بر ی پرد ختن به سبکهای زبانی ضرب لمثلهای عاشیانه عربهای خرزستان و فارسی و تبیین ششابهت
نها ،سبکهای زبانی ر به عنر ن شیرش ی شطالعاتی درنظر شیگیرد به گرنه ی که بر ن ست تا ششابهت سبکی و شعنایی
ین دو ضرب لمثل ر تبیین نماید و فزون بر ن دالیل تغییر ت و تحرّالت زبانی؛ شانند تحرّل و یی و و ژگانی
ضرب لمثلهای عربهای خرزستان و تاثیرپذیری نها ز زبان فارسی ر شرح دهد.
شقالة حاضر به ین نتیجه رسید کوه ششوابهت سوبکی و شعنوایی در سوط و ژگوانی ،دسوترری و بالغوی شیوان غ وب
ضرب لمثلهای ناشبردش وجرد د رد چرنکه عربهای خرزستان و دیگر ر م فارسی در یک ی جغر فیایی سواکن بوردش
و خذ ضرب لمثل و تغییر د دن جزئی ز سبک زبانی ن دور ز نتظار نیست در حالیکه ششابهت شیان زبانها و دبیّاتها
بنابر سط و ژگانی و شعنایی و دسترری ترکیبی پیرسته و شتد د د رد به طرریکوه زبوانهوا بور ی سواخت و یجواد شعنوای
جدید به شنظرر خ بد ع و نر وری در ثر دبی در شیرة بیان و نتخاب و ژش و ترکیب تفاوت د رند .یون درحوالی سوت
که تغییر ت زبانی شرجرد در ضرب لمثل عربهای خرزستان به ر نین زبانی شانند انرنهای بد ل ،تصادف ،و ژشگزینی،
سهرلت و یی زبان و ناتر نی ند شی دستگاش و یی در هنگام نط بازشیگردد؛ به طرریکه لهجوه و شور ین نطو نهوا ر
تحمیل نمردند .بنابر ین با تکیّه بر ین ع ل و دلّه ششابهت و ژگانی و دسترری ترکیبی شیان ین ضرب لمثلها وجرد د رد،
حال نکه ضرب لمثلهای عربهای خرزستان ز زبان فارسی تاثیرپذیری و یی و و ژگانی ند رند.
واژگان کلیدی :دبیّات تطبیقی ،ششابهت زبانی -سبکی ،شکتب شریکایی ،ضرب لمثل عربهای خرزستان،
ضرب لمثل فارسی.
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