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  صالملخّ 
ل أحداث وعادات وهو میث علی مّر العصور للشعوب دقاأنّه سجل ص كاآلداب العاملية وذل بنی وسيعا   حيزا   حیتلو  عریقا   جنسا   یعترب املثل

عاجل البحث هلذا تبعا  و  .املعنوي من أجل التعبري األساليب اللغویة تنویعا   لغوي کما یعّول علی بإجياز واختصار كوذل وطقوس الشعوب
  كرين ویلي رؤیة بناء علی كوذل مریکيةألدرسة اامل علی ضوء هامقارنا  أساليب األسلوبية علی عامدا   ةالفارسيو  ةاألهوازی مقتطفات من األمثال

األساليب  وهلذا تعترب هذه الورقة البحثية. بعدم التأثري والتأثر، واالخنراط يف اللغة بأساليبها لتتبع التداخل األديب بنی اآلداب کما یعتقد
 تتبعباإلضافة إلی  وداللة أسلوبا تبينی تداخل املثلنی إلی رميت حبيث وتداخلها العامية األهوازیة والفارسية هلا لتناول األمثال اللغویة هنجا

 .ةالفارسيها باللغة ر وتأثّ  ،للمثل األهوازي منها الصوتية واملعجمية تطورات والتغريات اللغویةال عوامل
 ييب والبالغيكي والت املعجم ویعلی املست كوذل موجود األمثال الواردة لکثري من األسلويب واملعنوي أّن التداخلإلی  املقال توّصلهذا و 

الفارسية األخری یقطنون إقليما جغرافيا واحدا وليس من املستغرب أن یستعري کٌل منهما عن اآلخر املثل وحیّوره مع  قواماألهوازینی واألألّن 
املعجمي والداليل والتکييب  علی املستوی كوذل واآلداب فيما بنی اللغات دممتالتداخل حبيث إّن  اللغوي بعض التغيريات يف األسلوب

 اللغویة والتغيريات التطورات أسباب . أّمالإلبداع يف العمل األديب فاللغات ختتلف يف طریقة األداء واالنتقاء معجما  وترکيبا  لتبين داللة جدیدة
، والتخفيف والتيسري اللغوي،  ح اللغويوالتواضع واإلصطال ،والصدفة ،لغویة منها اإلبدالالقواننی التعود إلی ف املوجودة للمثل األهوازي
 أثرتت بينما مل مفردة وترکيبا تداخلت األمثال األسباب. فبناء  علی هذه وظروف النطق فرضتها اللهجة حبيث يف النطق واجلهد العضلي األقل

 .ومعجما صوتا ةالفارسي باللغة ةاألهوازی األمثال

 .الفارسي، املثل األهوازي املثلاملدرسة االمریکية، اللغوي األسلويب،  ،التداخل ،األدب املقارن الّدليلّية:الكلمات 
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 المقّدمة. 1
 إشکالّية البحث .1-1

 تنشئ هي اليت أّن اللغة یریمبا أنّه  تأثرالتأثري و منهج الطارحا التداخل اللغوي بنی اآلداب  یقوم علیهنجا ك رين ویلأسدی 
 املبادئو  مبا فيها املقومات اخلارجة عن النص األديب الوشائجو  الصالتالعمل یتناول ألّن هنج التأثري والتأثر يف نقد  األدب  

وبالفعل تقوم هذه الصالت بطرد الغایة األدبية أو میکن القول االبتعاد عن املتعة  ،والثقافية والسياسية والتارخيية االجتماعية
وأساليب تعبريیة  صور بالغيةو  مفردة صرفية ومعجم ليبها مناللغة وأسا أّن األدب یعتمد علی كاألدبية والتلذذ األديب ذل

، وأّما بشأن بالعناصر اللغویةقائمة  املتعة يف األدب  یرون لألدب مبا أّن غالبية املتابعنی لرصد اجلمال األديبو  لبناء األدب وترکيبية
صياغة األدب ا تساعد علی التجربة الشعوریة لأهنّ  كالصالت االجتماعية والثقافية والتارخيية ال ش العناصر غري اللغویة مبا فيها

 .، ومبعنی آخر إّن هذه العناصر تعمل علی مرحلة متهيدیة خللق اجلمال األديباألديب اجلمال وتکوین
م تقيّ  بنائها اللغوي ضوء علی ةل األدبياعماأل یقارناألسلوبية باإلضافة إلی املنهج األمریکي الذي إّن ف وتبعا  هلذه املقولة

رکزت علی الصور »حيث  مجاال وداللة جمازرف وترکيب واستعارة وکنایة و من مفردة وص ةاللغوی وظائفها علیبناء  األنواع األدبية 
 تکون إلی مکتشفات األلسنية تجاوزفيما ت والنعوت واجملازات واإلیقاع واجلناس واألصوات واللغة والغموض والبالغة الشعریة
  .(6 :8002)طرشونة،  «ذات مدلول وظيفيبنی عناصرها  العالقات

 لغة العمل اليت تعاجل املناهج اللغویة خمتلفا  معالصالت الثقافية واالجتماعية والسياسية  عن فمنهج التأثري والتأثر یبحث
واجلمال  اللغويبالبحث عن التداخل  والفارسية (1)تقوم املقارنة بنی األمثال األهوازیة وهلذا کاألسلوبية  بأساليبها ووظائفها

املتعة والتلذذ يف اجلمال األديب واحلصول علی  بوصفها منهجا لسانيا لالخنراط والوظائف اللغویةانطالقا من األساليب  الشکلي
  .األديب األديب أي استقاء اجلمايل األديب بواسطة املتابع

االجتماعية  جنس أديب رصنی لعرض اآلراء ألنّه مکانا مرموقاالفارسي و  زيادب األهو يف األ حیتل هذا من جانب أّما املثل
عتمد یيف هذا الصدد و  .واملفردة والتکيب ستعارةاالجياز و اإلکنایة و المن  اعتبارا  و  ،األساليب اللغویةب زاال  اختوالسياسية  الثقافيةو 

إلی  مضيفا   املعنويالتداخل األسلويب و إلی  وصوال   تعبريا  و  أسلوبا   األمثال العامية األهوازیة والفارسية قارنيعلی اأُلسلوبية ل البحث
 .الفارسية باللغة األهوازي املثل أو عدم تأثّر رتأثّ  تناول
 الّضرورة واألهّمّية والهدف .1-0

مقارنة أساليب املثل األهوازي واملثل الفارسي بغية العثور علی نوعية التداخل اللغوي  -1 إلی: تستدعي ضرورة وأمهية البحث
املثل  تتبع عدم تأثر -3 .املثل األهوازي ولغة األهوازینی علی طغیاليت تتبينی أسباب التطورات والتغيريات  -8 .ألسلويبا

 كمقارنة بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية وذل -1 حتقيق: یهدف املقال إلیيف حنی  .األهوازي باللغة الفارسية
تعليل التغريات اللغویة املوجودة يف األمثال واللهجة  -8 ء املثل وصوال  إلی التداخل األسلويب.لتبينی دور الوظائف اللغویة ببنا

فصاحة املثل األهوازي ولغة  -3 لغة األهوازینی باللغة الفارسية.األهوازیة حصوال علی التطلع إلی عدم تأثر املثل األهوازي و 
 لتغريات اللغویة.ية والتطورات وااألهوازینی رغم طغيان اللهجة العام
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  ألسئلة البحث. 1-3
 ما هو التداخل املوجود بنی األمثال األهوازیة والفارسية؟ .1
 ملاذا ال یوجد تأثٌر للمثل األهوازي باللغة الفارسية وکيف؟ .8
 ما هي العوامل للتطورات والتغريات اللغویة للمثل األهوازي؟  .3
 ة البحثلفيّ خ .7-3

علی ضوء التداخل األسلويب  كعلی دراسة متعلقة مبقارنة األمثال العامية األهوازیة والفارسية وذل لم یعثر البحثلفية فأّما اخل
 :هي من حيث دراسة املثل البحوث املتشاهبة باملقال لکنّ  لی األسلوبية واملدرسة األمریکيةاعتمادا  ع

ملنصوره زرکوب وفرهاد اميين طالب « سلوباولغة وأالفارسية والعربية داللة التحليل املتقابل لألمثال يف » مقالة بعنوان .1 
، العدد 8002ماجستري انتشرت يف جملة دراسات التمجة يف اللغة العربية وآداهبا جلامعة العالمة طباطبایی، فصلية حمکمة، عام 

 قارنا األمثال داللة  ولغة  ومنهجا .ف 10الـ 
، 1323231، طبعة قم املقدسة برقم 8002دیسمرب، عام  5بتأریخ الـ ُنشر« األمثال العربية اخلوزستانية» کتاب بعنوان  .8

  لتوفيق یابري. فکان عبارٌة عن استقطاب وإحصاء دون حتليل.
لدکتور إسحاق رمحاين ُأستاذ مساعد يف جامعة شرياز ُنشر يف  «اقتباس احلریري يف مقاماته من األمثال العربية»مقاال بعنوان  .3

 .18، العدد الــ8011آداهبا، فصلية حمکمة، عام جملة اللغة العربية و 
 فالباحث أثبت تأثري  احلریري يف مقاماته بالقرآن واألمثال واحلدیث النبوي الشریف.

مقارنة األمثال واحلکم العربية يف خوزستان مع الفصحی »بعنوان  مشران األهوازیةرسالة ماجستري يف جامعة الشهيد  .2
وي نسب بإشراف الدکتور املشرف غالمرضا کرمیي فرد واملساعدة الدکتورة خريیة عجرش لعام لسيد ناجي موس «والفارسية
 . هذه الرسالة کانت استقطابية إحصائية ینقصها التحليل واملنهجية.8013

يف جامعة  كاذ املشار زاده اأُلستللدکتور عيسی متقی «موازنة األمثال الفارسية والعربية لغة  وحنوا  وبالغة  وداللة  » مقال بعنوان .5
تربيت مدرس واهلام نيکوخبت طالبة ماجستري يف جامعة تربيت مدرس ُنشر يف جملة األدب املقارن جلامعة شهيد باهنر کرمان، 

 درسا التداخالت بنی األمثال العربية والفارسية داللة  ومعجميا  وحنوا  وبالغة . 10، العدد الـ8012فصلية حمکمة، عام 
 .عنوانا ومنهجا وفحوی سبقته عاجله املقال مل یتماثل مع الدراسات اليتوإّن ما هذا 
 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  ـ 5 -1

األسلويب اللغوي بنی  األسلوبية ناهجا املقارنة علی ضوء التداخلانتهاج املنهج الوصفي التحليلي اعتمادا  علی  البحثیسعی 
. وهذا یعين أّن البحث یتخذ من الوظائف دور الوظائف واألساليب اللغویة للمثلنی، متقصيا  األمثال األهوازیة والفارسية

 .واألساليب اللغویة هنجا وطریقا هلذه الدراسة
 .ك لفهمهماالفصيح وذل املعادل ركیذ لعدم وجود مرجع یعادل بنی املثلنی  البحث أنّ  ال خيفی

وتتطرق إلی الصالت االجتماعية والثقافية واالقتصادیة والسياسية يف  ما کانت الدراسات تقوم مبقارنة التأثري والتأثر بنی أدبنی
وجوب تقدمی بدیل للمنهج أزمة األدب املقارن و ّن أ»أال و ساليب والوظائف اللغویةُُتمل السمات اللغویة واألاألدب بينما 
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هو ما یرّکز علی النص األديب نفسه و  لفعلي بلإثبات التأثّر ا الفرنسي أّدی إلی اقتا ح تصّور آخر لألدب املقارن ال یقوم علی
 ،صورة البلدان يف أدب الغريو  ،من املواضيعيف جمموعة حمدودة أّن حصر البحث  1كفريی رين ویل .ُُسّي باملدرسة األمریکية

رة بنی أدبنی هو تصویر وجوب إبراز عالقة مباشرة أو غري مباش، والتکيز علی املصادر والتأثري و للدراسة الوسائط خنقٌ والتأثريات و 
 إنّ  إذ (82-85: 1992)طرشونة،  .«بينها )عالقاُتا اخلارجية( ویهمل )العالقات الداخلية( آيّل عقيم یتناول النصوص يف

تعتين بدراسة  األديب العمل تبين هبا کوهنا هتماماالو  يف النص، الداخلية للعمل األديبإمهال اجلوانب جتنبا  عن مریکية املدرسة األ
التأثري والتأثر من ألّن  االجتماعية العواملوافز النفسية و احلک  للعمل اخلارجية الصالتو  العالقاتب هتماماال نابذة   بأساليبها اللغة

أّن اللغات ختتلف من حيث املفردات  كوذل ،يف األدب لثقافية والسياسية أمر صعب ومعقدحيث املبادئ االجتماعية وا
علی  تأسيساو  الباعث وهلذا .والتعابري فعل تتباین اللغات من حيث صياغة املفردة واجلمل والتاکيبوبال ،والتاکيب والتعابري

وال علی  هنج التداخل والتشابه علی أن تقوم متابعة اآلداب من حيث املقارنة باألحری فوارق اللغات مفردة  وترکيبا وتعبريا  
والتجنب  ،وانتساب ما ال یليق باآلداب العاملية العریقة ،خبط يف األخطاءمن أجل االبتعاد عن الت كذل جوانب التأثري والتأثر
یقنع  صارمنی يف الرأي من حيث اإلثبات وذلك نکونإاّل أن  بنی أدبنی خمتلفنی للتأثري والتأثر يوالشخص عن التفسري الذايت

 .أدلة وبراهنی علمية حکيمة حبسب سنی لألدبر ااجلميع من املتتبعنی والد
مالحقة العالقات هتمام بدراسة األدب يف صالته، و بناء املقارنة علی أساس االية يف مریکینبين موقف املدرسة األ»فلهذا 

 .الثقافاتلالختصاصات و تداخال   ضت تف کثريا ماهی مزاوجة  و  ك علی املزاوجةيف ذل معتمدة   املتشاهبة بنی اآلداب املختلفة
هو دراسة  مریکيةاألدب املقارن عند املدرسة األ کان مصطلحفمن هنا   .يلية للنص املقارنالتشکواهلدف هو بلوغ البنية اجلمالية و 

هي  كهلذا کانت وظيفة املقارنة األدبية عند هنري رمیاو  .يف اتصاهلا أو عدمه من وجهة نظر أکثر من أدب واحدأیة ظاهرة أدبية 
ك هي حریة التقاط نقاط االتصال ة من وجهة نظر هنري رمیاآداب حبيث تصبح املقارن، أدب و أدبالتصدي للمقارنة بنی أدب و 

أّن األدب املقارن کدراسة  یُعّرف» إذ (92-94: 1991)علوش،  «.التخيلي برمتهالصلة عرب جمال النشاط الفکري و  ذات
ب، وأدب وآداب، ن من مثة إلی املقارنة بنی أدب وأدیتصدی األدب املقار  حبيث نواحي املعرفة األخری األدب و للعالقات بنی

 (12)املصدر نفسه:  «.جماالت التعبري املخالفة لألدبوأدب و 
أي  األديب لعملل املنشئة الشکلية رلعناصل ةتداخلاملو  تماثلةوجوه املالعلی بناء   ذلكو  أدبنی خمتلفنی تقارن مریکيةملدرسة األا

 الصالتو  العالقات تداخل جتتين هي ضرورةٌ  مریکيةاأل املدرسةوجهة نظر أدبنی بفاملقارنة بنی . اللغویة والوظائف األساليب
  .ولو غري مقصودة کما جاء عن بعض األضرار واملنتسبات اليت تُلح ُق باآلداب العاملية  والتأثريوال وجوه التأثر  اللغویة

 . البحث و الّتحليل3
 ياأُللسلوب التداخل. 3-7

 سماتالو  ساليباألكوإجياز   من مفردة وترکيب واستعارة وکنایة العمل صنبإحلاحها تناول ية املدرسة األمریك رؤیة بناء  علی
 أو انتقاء یقوم به املنشئ لسمات لغویة األسلوب اختيارف» العمل واملعنیلغة تکوین  هبدف نشئيختارها املف لغویةال والوظائف
علی ُسات أخری تفضيله هلذه السمات و  ملنشئاهذا االختيار أو االنتقاء علی إیثار  یدلّ و  ،التعبري عن موقف معنی بغرضمعينة 

                                                           
1. Rene Wellek 
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)مصلو ح، « .من غريه من املنشئنیتشکل أسلوبه الذي میتاز به  معنی هي اليت اخلاصة مبنشئجمموعة االختيارات . و بدیلة
اليت  أو طریقة التعبري هي طریقة األداء خاصةناحية شکلية  أّن األسلوب»الشایب أمحد یری  حيث (31-39: 1992
طریقة ، أو طریقة اإلنشاء، أو الکتابة. فهو طریقة بالعبارات اللغویة سواهأو لنقله إلی  لتصویر ما يف نفسه األدیبیسلکها 

یری وجوب التماس مفاتيح األسلوب يف وصف النص إذ  التأثريیضا ح و عن املعاين قصد اال للتعبري هبا تأليفهاو  اختيار األلفاظ
  .النص بتمحيص لغةأسلوب املنشئ أو النص فينبغي  فلهذا إن أُرید التطلع إلی (25-22: 1991)الشایب،  «.وصفا  لغویا  

  علی اسيأسوذلك ت العمل األديب بالغيةالو  نحویةالصرفية و الالطرق علی  توظيفا   لعململنشئ ا الطریق اللغوياألسلوب هو ف
العمل األديب من حيث اجلمال الشکلي هبدف احلصول لصياغة  األديب لعملل اتساقا  و  انسجاما  و  داللةالعن  تعبريا   مجلکلمات و 

 تسمی اللغویةقومات امل التکيز علی لعمل األديب عندمنشئ اف علی التلذذ واملتعة األدبية وبغرض استيعاب املعاين والدالالت
 .بالغةمن صرف وحنو و  التعبرييسلوبه أب

 االنتقاء قلمنط منو  .شکال وداللة مثلهملتکوین  وذلك اللغویة األساليب جيتنونالفارسية ألمثال األهوازیة و ا ضاربو
هي األساليب  اآلداب لنص بنیمکونات األّن  ؛التداخل لمسیُ  همبنی أساليب رکيز لنيل التداخله منهج کون األسلويب اللغوي

 .اللغویة
 لسمياال لسناداإل تداخل .0-0

 الفارسياملثل  الفصيحاملثل  األهوازياملثل 
)موســــــــوي  لوجـــــــوه تتال ـــــــهاالـــــــدنيا دوارة و 

 (162: 8013نسب، 
امليـــــداين، ) دوام احلـــــال مـــــن ا ـــــال

 (286: 8، ج1955
 گرددنمی در همیشه به یک پاشنه

  (512: 8001)بلوري، 
مضيفا  إلی  )الدنيا دوارة( ُسيةألّن املثل األهوازي قائم علی اال ؛ُسيأسلوب اإلسناد االمن حيث  يف هذا الشاهد خيتلف املثالن

عند ف أّما بالنسبة إلی التداخل املعنوي . ردد(بينما الفارسي منٍب علی الفعلية )منی د الداللة املقصودة حبسب اإلسناد االُسيرص
 بشئ من اخلالف بنی املفردات یقرب معنامها إلی لغة اآلخر املثلنی ألّن حتویر یُری نسبة املعنی قریبة   العام املراجعة إلی مفهومهما

ألّن املفردات تقرب املعنی وتوجه  املقصود املعنوي ومتداخالن بشئ من األسلوب اللغويّن املثلنی متقاربان من حيث وهذا یعين أ
 .التکيز علی األسلوب

عدَّل إلی الفصحی: الدنيا دوارٌة والوجوه تتالقی
ُ
 املثل األهوازي امل

حيث أصل هذه املفردة هو  إلی القاف الطبقية كوذل )تتال ه(صوت القاف اللهویة يف مفردة   املوجود يفريأما فيما یتعلق بالتغي
علی أّن  یطرأ علی صوت القاف اللهویة اإلبدالفيما  خمرج الصوتنی واحدٌ  إذ يف النطق الصوتنیخمرج  تقارب يعود إلیف )تتالقی(

 «.والطبقية خمرجهما واحدك أّن القاف اللهویة یطلق عليه القاف الطبقية وذل إبدال القاف صوتا طبقيا شدیدا جمهورا»
 (865-862 :1995، السحيمي)

أّن خمرج القاف » من أجل اتساع املخرج وذلك جاء هو أي القاف الطبقية إلی کاف اللهویة إبدال القافالصويت من  التحول
احد متسع وآخره مما یلي الکاف وإدغامها يف الکاف لتقارب املخرجنی حيث إهّنما حرف و  فأوله من أعلی احلنك ،متسعٌ 
 (863-868 :املصدر نفسه)« .املخرج
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باللغة  یتأثرمل  إذ تساع املخرجا لسببو قانون اإلبدال  ناجٌم عن يف املثل األهوازي لصوت القاف اللهویة  الصويتريالتغيف
 أخواُتا يف التغيرين سائر ال ُتستثنی اللهجة األهوازیة ممعتاد يف اللهجات العربية و  التغيري الصويت ذاهحبيث  صوتا   الفارسية
بإبدال القاف اللهویة قافا طبقية بدل هقعت  الناقةُ  (عتكه)» مفردة نطقك  العرب نطق القاف الطبقية يف هلجاتورد و  الصويت
 (363: 8ج ،1961)احلليب، « .مبعنی اشتدت ض ب ع ُتها ،الناقة

املعنی ولو تبعد اجلانب األسلويب ولکن عند تعدیلها فالتغريات املوجودة يف املثل األهوازي من حيث الصوت واملفردة ال تنقص 
 األسلوب.بإمکاننا نرصد اجلانب اجلمايل ونستقي امللمح التلذذي الذي یزکيه 

 الفارسي الفصيح األهوازي
)موسوي نسب،  واوي هالزور في
8013 :123) 

)مشســـــــــــي باشـــــــــــا،  إّن للحيطـــــــــــان آذانـــــــــــا
 (1/603، ج8008

دیوور ر شوورر د رش شوورر هوو   

 (2، الت: )سهيلي شگرر د ر
 استنادا   لحذر واخلطرستعمالن لیُ  ألّن املثلنی متقاربٌ  املعنیو  ،سناد االُسيداخالن يف أسلوب اإلیتن األهوازي والفارسي املثال

وليس املقصود من هذا تقریبها بنفس املفردات بل تقریبها  ملفرداتا تقریب معنی بناء  علی حبسب تلقي املعنی كوذل مبعنامها
دائرة املفردات وجنسها ألّن املفردات املستخدمة يف املثلنی هي من نوع املفردات املنتسبة للحيوانات حبسب  فردات مشتاهبةمل

 .االُسي مضيفا  إلی تقارب املثلنی من حيث املبدأ التکييب
کما یستعمله   عاجم العربية معنی  يف امل املم یُذکر هلف يف األهوازي )الواوي( املتوظفتنی و )الزور( أما فيما یتعلق مبفرديت

تعليل معنی األمجة  بطبيعة االستخدامإذ  وابن اآلوی والغابة يف اللهجة األهوازیة مبعنی األمجة مستخدمتان هماف األهوازیون
 .لصوتبا مرتبطٌ  ومعنی ابن اآلوی )للواوي( ـ)زور(لل

نظري صوت الزأر لألسد والزغرد  واالهتزاز والتحرك راباهتزاز حبدة خاصة یؤحي باالضط»من  جرس الزاء مبا یفيدأّن  وذلك
 هدثعلی أن حتهذا الصوت و  أکثر تطابقا للمفردة فهذا املعنی (160: 8016)املوسی، « .للبعري والزفر للریح والزقی للطائر

األصوات العربية لإلنسان يف  اوثيق اّن للجذر ومعناه يف العربيات ارتباطأل» يف األمجات والغابات حلشرات واحليواناتأصوات ا
 ،1992ابن اجلين، « ).کما وإّن للجذر ارتباطا وثيقا بالصوت وهو ما نسميه فيزیائية الصوت العريب  واحليوان والنبات واملادة

 (158: 1ج
حباسة  اللغة بأصواُتا مرتبطة»حيث  وجرس الصوت والکلمة معا   بفيزیائية صوت الزاي معنی هذه املفردة متعلقٌ هذا یعين أّن 
عود إلی االرتباط بنی تعالقة اللفظ باملعنی »أّن مبا  (122 :8001قبيسي، ال) «.هلا مث باللسان للفظها وإرساهلااالسمع الستقب

 (291)حسان، الت: « .جرس الکلمة وأثره يف دالالُتا
فاملادة  فصيحة وال عن القياس الصريفعن املادة اللغویة ال ا خارجتنیاستعمال األهوازینی ليستعند  )الواوي( و )الزور( تامفرد

طبيعة یعود إلی  للکلمتنی يث املعنی املکتسبحب نو األهوازی  الفصحي خبالف املعنی الذي یقصدهوالقياس الصريف مستعمالن يف
صل اللغة إمّنا ّن أکثر أهل النظر یتفق علی أّن أإ» قال ابن اجلينللتغيري کما  قابلٌ  املعنی إذ عي للکلماتضوالقانون الو  التداول

 (21: 1ج ،1992)ابن اجلين، « .تواضع واصطال ح
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فيما  طلحواصوی میکن ألهل لغٍة أن یضعوايف زمان أهل اللغة و  للغةٍ  لتواضع واالصطال ح هو العرف املتداولاملقصود من ا
مّنا العادة عموم معرفة الناس إ»ين قائال ابن اجل بناء  علی حدیث لأللفاظ واملعاين اجلدیدة   زمان آخر االصطالحات یرغبهم يف

 (23)املصدر نفسه: « .ليتفشّو فيهم، وکثرة اجلریان علی ألسنتهم
وات احلشرات أصجبرس صوت الزاي والواو وذلك تناسبا  ب ا مرتبطٌ معنامهو  ذین املفردتنیهل ر باللغة الفارسيةیوجد تأثفال 

 ابن اجلين. کما أکدّ أي قانون الوضع  صطال ح یعود إلی التواضع واال ا والفصحیاختالف معنامهو  واحليوانات
 الفارسي الفصيح األهوازي
 الزرع من خافوراالفرخ من فاغورا و 
 (882: 8013)موسوي نسب، 

 حسُن الصورة أّول السعادة
 (835: 8003)الثعاليب، 

سالی که نکرست  ز بهارر پید  

 (749: 2، ج3791)دهخد ،   ست
 حبرف اجلر ند املبدوءسامل ذفحب»حيث  اجملرورأي اجلار و  رف اجلرحب ُیسند الفارسيو  ألهوازيا املثل من کلٍ ل ُسياال اإلسناد
ر قدَّ ی أّن مُ ر ال میکن حذفه عالوة  عللمثلنی هو حرف اجللإلسناد ّن رابط األ (820: 1995)أمحدي، « .معنی اجلملة خيتل

بخش، )تاج «.األفعال اإلسنادیة الرابطة الالزمة»من نوع هو )است( وأّن املسند يف الفارسي  املسند يف األهوازي حمذوفٌ 

2932 :34) 

عدَّل
ُ
 : الفرخ من فاغوره والزرع من خافورهالفصحیإلی  املثل األهوازي امل

  ستاإلسناد يف املثل الفارسي: 
 ( معادله يف العربية )من( ز)حرف الربط لإلسناد يف املثل الفارسي: 

 وما یؤّدي اجلار واجملرور التساق التکيب وتزکية املثلنی لصياغة التکيب االُسي حبرف اجلر نادساإلمن هذا املنطلق املتداخل 
 .أّن املثلنی متداخالن مفهوما املعنی تشابهب فيما یتعلقو  .ُسياإلسناد اال املثالن يف أسلوب یتداخل

يف حنی  يف الفصحی وردت مادُتما )فغر( و)خفر(ف ارسيةمها باللغة الفتأثر بعدم  كوذل أما فيما یتعلق مبفرديت )الفاغور واخلافور(
، 8010ابن منظور، « ).التفتح والطلوع»)فغر( مبعنی ّن إو  الطفل من تفتحه ومن أول طلوعهأّن هو  معنی )الفرخ من فاغوره(

 (331: 3، ج8003)الفراهيدي،  «.ُوِلد  فالٌن وهو أّول طلوع الثریا» )فغر( أنـفيما یتعلق ب جاء يف العنیف (366: 6ج
 .لطفلا والدة عنیمب االستعارة قصدا   ستنتج منیُ  يف األهوازي )الفرخ من فاغوره( فردةفاملعنی مل

: 5ج ،8010منظور، )ابن« .هو نبت أي نبات جتمعه النملاخلافور ومفردة  الذمة واحلمایة»مبعنی فهو  مادة   أّما )خفر(
332) 

. ت مبعنی النباتف أّن مفردة الفاغور مل ُتذکر لکن مفردة اخلافور ذُکر  الفصحی خبالـ)فغر وخفر( موجودة يفاملادة اللغویة ل
ور( مل ترد يف املعاجم رغم أّن مفردة )الفاغ وصرفا   ومفردة   هذه داللة علی وجود مالمح الفصحی يف اللهجة األهوازیة مادة  و 

 العربية.
يف آخر کل من  لتوازن اإلیقاع كوذلسياق استخدام مفردة )اخلافور(  سباملفردة يف املثل األهوازي یربر حب هتعليل استخدام هذ

 الشطرین.
 .الن أسلوبا ومفهومایتداخ املثلنی مضيفا  إلی أنّ  وصرفا   ومفردة   مادة  باللغة الفارسية  ملثل األهوازيفلم یتأثّر ا
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 ّيةبالموصول التعرةفتداخل . 0-3
 الفارسي الفصيح األهوازي
 ما ینحمدالينشاف بالعنی 

 (300: 8013)موسوي نسب، 
)صاحل،  العيان ال حیتاج إلی البيان

8008 :192) 
چیزی که عیان  ست چه حاجت به 

 (156: 8002، نيا)رحيمي بیان  ست
 ارسيالف املثل يف ( الفارسيةچیز) األهوازي املثل يف عادل )الذي(التعریف باملوصولية لالبتداء حيث تُ يف  أسلوبا ن یتداخالناملثال

البدایة للمثلنی من حيث التعبري بواسطة التکيب النحوي إذ إّن  ،الشئلقصد وضو ح ك وذلا مفهوم باإلضافة إلی تداخل املثلنی
 .یُعتمد علی املوصول تعریفا لغایة اإلهبام مث الوضو ح عن املقصود املعنوي

 ُمعدَّل األهوازي إلی الفصحی: الذي ینشاف بالعنی ما ینحمد 
 (الالذ) تذفحُ إذ  ّن أصل )الينشاف( هو )الذي ینشاف(إفاملوجود يف املثل األهوازي  نب أما فيما یتعلق بالتغيريذا من جاه

ّن عملية نطق صوت الذال یکّلف اجلهاز النطقي مزیدا  إ» حيث لناطقعضلة جهاز النطق ليف  متزایدٌ  تکلفٌ  امبا فيه يف )الذي(
 (102: 8002الزعيب، )« .من اجلهد العضلي

 لعظلةوتيسري إلی ا سهولةٌ  اهمبا في من )الذي ینشاف( إلی )الينشاف( ملفردة یطرأ علی املثل أهوازي حتویلا نطقإلی  ختفيفا  
ونظریة السهولة  .السهولة والتيسرياندثار األصوات األسنانية يف بعض اللهجات العربية احلدیثة یعّد مظهرا من مظاهر » حيث إنّ 

 (25-23: 1990)عبدالتواب، « .هد العضلي هي اليت تفتض أصالة هذا التطور لصوت الذالوالتيسري واختصار اجل
 الفارسي الفصيح األهوازي
حنطة  تأکل  إيل ما یعرف تدابريه

 (279: 2931)شرسری نسب،  شعريه
عنی ما یعرف مب ما یعرف قبيال من دبري؛

 (68: 8001الضيب، ) اإلقبال من اإلدبار
ای لورزر  هر که خربزش خوررد پو  

 (4/3722ج :3791)دهخد ،  نیز  یستد
واإلهبام والتوضيح ورفع  کما جاء عن إیفاء الغرض األسلويب والداليل بواسطة املوصول  املوصوليةیتداخالن أسلوبا يف  املثالن

داال   للمثلنی مياملفهو  التداخل یعالوة عل الفارسي يف )إيل( يف األهوازي )هر(-إذ تقابل )الذي( الغموض الذي یلي املوصول
 .سوء التدبري واإلدارة علی

ّن املثل األهوازي والفارسي یتداخالن يف التعریف ألّن )الذي( یقابلها يف الفارسية إفأما فيما یتعلق بتداخل التعریف باملوصولية 
 .)هر(

 ُمعدَّل األهوازي إلی الفصحی: الذي ما یعرف تدابريه حنطته تأکل شعريه.
یرتبط سياق التعریف باملوصولية »ألّن  قصود يف ذهن املخاطباملأسلوبا لتعينی  ذا التعریف باملوصوليةاختاملثلنی  من کلٌ 

أسلوب التعریف أّن  هذافبناء  علی  (325: 1992)عبداملطلب، « .حتی تکون معلومة له ألهّنا وسيلة تعریفباملخاطب 
 .احلنکةالتجربة و قصد الضارب هو تنویه املخاطب ب بقصد الضارب حيثیتنبه  علی أن لتنبيه املخاطبجاء للمثلنی 

یقرب و  فيها نفيٌ  معنی املثل األهوازيمعادل أّن يف حنی  عنوياملو  السياق اللغويبنفس  فيهما یتداخلأسلوب التعریف 
 تقابلهما.
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« .املعاقبةفأة و تظر املکأنال معارضا قبيحا مسئيا فيجب أن یکنایة عن الذي یعمل عم» هوف معنی املثل الفارسي أّما
لقصد  كذلو املعنی یتداخالن يف أسلوب التعریف باملوصولية  شابهت فضال  عن ناملثاال نهذاف (900: 8، ج8002)غلبایغاين، 

 .املعنی
اد فلهذا إّن التداخل األسلويب یتألق عند تزکية املثل من حيث البناء التکييب ومن حيث اإلحیاء الداليل بواسطة املوصولية، واالعتم

 وإیضا ح املعنی والتشکيل األسلويب هبا. دور التعریف هبا علی
حذفا   تکلف الذالهو ناجم عن  -)الذي( الفصيح( املعادل بـ)إيل-ـاملوصول يف املثل األهوازي فيما یتعلق ب التطور احلاصل

 .النطقإلی للتيسري والسهولة 
 الفارسي الفصيح األهوازي

 زیتأّما بالبيت یآکل دهن و  إيل
 (9: 8018)نصاري، 

 مــــــــــن کــــــــــان ذا دهــــــــــٍن طلــــــــــی اســــــــــته
 (123: 8003)الثعاليب، 

 / هر کس که به تابستان در سایه بخسبد

 های زشستانخر بش نبرد گرسنه شب
 (3717: 4، ج3791)دهخد ، 

واستيعابه  نیاملععلی  ملخاطبا لفاتك إلوذل متداخلٌ ضارب قصود الاملخاطب مب لتنبيه للسياق اللغوي للمثلنی أسلوب التعریف
 بعد ما تلته العناصر حُیضر املعنی يف ذهن املخاطب ویرفع عنه الغموضأّن التعریف  كوذل داللة قائمة علی أسلوب التعریف

هبدف التوضيح بعد ما جاء اإلهبام عن طریق  والفعل املقصود الذي یریده الضارب اإلیضاحية من فعل ومفردة ترتبط بالفعل
 .يف املثلنی من جانب حیشر الغموض الداليل بينما میهد الطریق لإلیضا ح الداليل للولوج باملعاين التاليةاملوصول فإّن املوصول 

ُعدَّل األهوازي إلی الفصحی: الذي أمُّه يف البيت یأکل دهنا وزیتا. 
 امل

للمثل الفارسي  جاء حتليلٌ يف حنی  الرخاءو  الراحة قصد یإل وتنبيهه اللتفات املخاطبجاء  األهوازي التعریف باملوصولية يف
 املکانظروف الزمان و  كجيب إدراحبيث إّن اإلعمار یتطلب الزمان واملکان املناسب و  اإلعمارمة و اهلاجلد و » معنی علی یدلُّ 

 (225: 8، ج8002)غلبایغاين، « .عاطال   الوقتُ  یُقضیال حيث 
 .معنامها خيتلفبينما  متداخل أسلوب املثلنی

 نفيال توظيفتداخل . 0-4
 الفارسي الفصيح األهوازي

 البدن ما یغريه اال الچفنيف  طبع ايل
 (805: 8013)موسوي نسب، 

)خالیلي، الت:  العادة توأم الطبيعة
85) 

ریسمان سرخت و کجیش  ز بین 

 (93)سهيلي، الت:  نرفت
 أّن املعنی متداخلٌ باإلضافة إلی  يالفارس (نرفت)ن( يف فعل ) نفي تعادل )ما( يف األهوازي حرف  ن وظفا النفي شکال فاملثال
وبالفعل یقوم النفي يف هذین الشاهدین بوصفه أسلوبا ألداء الغرض اجلمايل  طبع اإلنسانلالدیدنة املتالزمة أهّنما یقصدان  علی

النفي،  ه بأوجه، وحبسب هذا االنتقاء األسلويب من حيث املفردة والتکيب یتم حصر املعنی وقصره من أجل حتدیدلرصد املثل
بواسطة  كوذل ویتحول مقصود املثل حضار هذا املعنیلة خمتلفة إلغري النفي هلذا األسلوب فتحصل دالب النفي وإذا استبدلنا
 .األسلوب
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 حذفه یزید من التيسري إلیحيث فهو یعود إلی تکلف الذال  )الذي( اأصله حيث )إيل( مفردة  اللغوي يفريأّما بشأن التغي
 .)الذي( نطقله عند  سهل التکلفتیو  النطق ليتسّنی له ختفيف الذال   الناطقُ النطق وهلذا حیذف 

عدَّل األهوازي إلی الفصحی: طبع الذي يف البدن ما یغرّيه إاّل الکفن
ُ
 .امل

یعود إلی  الصويت ريمبا أّن هذا التغي (ch) صوت إلیمن )الکاف(  يف مفردة )الکفن(تغري الصويت ال  اآلخر هوريلکّن التغي
قانون األصوات احلنکية » أصله غاٍر علی أنّ  (chصوت صلب هو ) إلیانتقاال  تبدیال بصوت مزدوج انون األصوات احلنکيةق

إذ مل  (ch( إلی النطق املزدوج )املرکب( وهو )kهو الذي یدخل هنا، وأّدی إلی تغيري الکاف األقصی حنکية من النطق املفرد )
باي عن هذا األثر أي أثر األصوات احلنکية، ویعين نقل ، فقد حتدث ماریو ثري هذا القانونتکن العربية بدعا يف الوقوع حتت تأ

الصلب أو الغار. وإمّنا قلبت الکاف شينا لقرب الشنی من الکاف يف املخرج وحّل مکان  كخمرج الصوت إلی منطقة احلن
بية احلدیثة حيث ینطقون الکاف علی ُیشاهد يف بعض اللهجات العر »حبيث  (62: 8002الزغيب، )« .(ckالکاف حرف )

 (128)املصدر نفسه:  «.صوت غاري»مبا أّن الشنی العربية هو  (100)الفاخري، الت: « (ch) تش صورة
 ق  ط  ن  حيث  متقاربأّن خمرج الصوتنی  كذلسبب و  باألصوات الفارسية التأثّر مل یندرج حتت يف املثل يري الصويتهذا التغ

جعل اهلل »ـكف شينا  كانطق ال يف کالم العربوجاء  (881: 1، ج1926)السيوطي، « .ومضر ربيعةٌ ف شينا  كاال بإبدال»
 وهو الشنی صلبصوت ب اف(كال) يكحناف وهو صوت كال بإبدال كوذل (123: 1999)عبدالتواب، « .الربکة يف دارش

 (.ch)شنی 
 الفارسي الفصيح األهوازي

شغل مو شغل اليدوس اشغل شغل لا
 )بال مصدر( ل الضروسشایب امهد

 أحّب إيّل من جلد الغالمرأي الشيخ 
 (159: 1923)طباطبائي، 

 کار هر بُز نیست خرشن کرفتن
 (1128: 3ج ،1923)دهخدا، 

عدَّل األهوازي إلی الفصحی: الشغل ما
ُ
 .شغل الذي یدوس بل الشغل شغل شایب مهدل الضروس هو امل

 سمأخری نظري توظيف ا يف مفردات بلالتکيب اإلسنادي يف غویة و س املادة اللنفلنفي ويف يف ا سلويب املتداخلاجلانب األ
يف املثل األهوازي مقابل توظيف فعل  )یدوس( توظيف فعل)کار( و  سم فارسييف املثل األهوازي مقابل توظيف ا )الشغل(
 .)خرمن کوفنت( فارسي

لتجربة قصد اعن  لضاربيتم تعبري ال بالنفي اإلجياب إثبات یدل علی فعل النفيإلی  مضيفا   فعال  و  ا  ُساهذا التداخل 
ختویل املهمة إلی » املثل الفارسي یقصدحيث  املثلنی تداخل انیربط النفي أسلوبو  املفردات تماثلف .أسلوب النفيب إاّل  احلنکةو 

  (232: 2ج ،2119)غلبایغاين، « .كا نو  باألمر اجملرب والعاملِ أهله منهم 
 سلوبا.معجما وأ یتضافرمعنی املثلنی  تداخلعلی هذا أّن ف
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 يالبيان الجانب تداخل. 0-5
 لستعارةاالب ألسلوب المبالغة. 0-5-1

 الفارسي الفصيح األهوازي
)موسوي  حبة أبا یعري أبو  رعة
 (112: 8013نسب، 

راجٌل یستخفُّ و  حاٍف یسخُر بناعل
 (123: 8003)الثعاليب،  بفارس

 دیگ بدیگ گرید رویت سیاش
 (848: 2ج، 3791خد ، )ده

عدَّل األهوازي إلی الفصحی:
ُ
 .بو قرعة یعري أبا حبةأ امل

 لفظ بينما تصرحیيةٌ  استعارةٌ  يف املثل األهوازي )أبا قرعة( يف حنی أّن اللفظ املستعار ا  إیضاحو  مبالغة  التعّيب   املثالناسُتعري
لکن  مبالغة   أقلُ  لمثل األهوازيل التعّيب قصداإلیضا ح لو  املبالغة بارتإّن االستعارة باعف مکنيةٌ  ستعارةٌ ا يف املثل الفارسي )دیگ(

 األشياء ألّن األهوازي استعار صفة  من صفات اإلنسان بينما الفارسي استعار صفة  من صفات مبالغة   أکثرُ  للمثل الفارسي
 .(گریدن س ب  فعل اإلنسان إليها )حبيث  (دیگ) اجلامدة
، )اهلامشي« طرق التشبيه إلیصفة ال مبالغةیضا ح و إلا» اد  ص  ق  هّنما املثلنی أل کٍل منل متداخلٌ  التعيب صفة عنّن التعبري إهذا و 
 .هي االستعارةو  (868: 8010

 لکّن التعبري (دیگ)أيب قرعة و  استعارة لفظيبك وذل معا   التلميحزاء والظرافة و االستهالتهکم و و  التعيباملثالن بالغا يف 
« اللوم املتقابل»قصد ( إذ دیگ) لفظالتعيب  إلی  صفة اإلنسانمن  استعار   ألّن الضارب مبالغة  للمثل الفارسي أکثر 

 .اللفظنی إلی (362: 1، ج8002ایغاين، )غلب
 املخاطب نفسيف  أوقعأشّد و  -عارة مکنيةاالستمبا أّن  -التعيب صفة عن ا  تعبري  لمثل الفارسيل اإلیضا حو  أسلوب املبالغةف

 )دیگ( لفظواسطة ب كوذل معا   التلميحوالظرافة و  ستهزاءاالم و كالتهالتعيب و هو املبالغة يف  )دیگ(استعارة من  ألّن القصد
 .هذا اللفظيف  هذه الصفات کافة   اتفقتحبيث  لتعبري عن اللوم املتقابل بنی شخصنیقصدا  إلی ا
 نی مضيفا  الذي حادث يف لغة األهوازی لطبقيةإلی القاف ا الگرعة(صوت القاف اللهویة مبفردة ) من الصويت ريلتغيفسبب ا

أنّه مقّيد بزمان ومکان حمددین ومن أبرز خصائص » علی والصدفة الزمکان یعود إلی قانوين تساع املخرجوا قانون اإلبدال إلی
یری » إذ (138: 8012)الشایب، « التطور الصويت أنّه حیصل عفو اخلاطر، أي مبحض الصدفة واالتفاق، أي هو غري شعوري

)دي « .فردیناند دي سوسري أّن التغرّيات الصوتية ترجع إلی خصائص جنسية، وتأثريات البيئة وا يط وقانون اجلهد األقلّ 
 (882-883: 1925سوسري، 
إثر ك وذلتطورات فيمکن أن یتعرض لأّما اجلنس األهوازي ف سوسري التغرّي الصويت هبذه املالحظات الثالث البارزة اختزل
یعود إلی  بل هذا التطور ومل یتأثروا هبا اثرهصويت إ ريٌ تغي هلم حیدثمل  أما تأثريات البيئة فإّن األهوازینی العرقي واالختالط الزواج
 ،التطورات الصوتية املذکورة أعاله الصويت ألّن یدخل يف قانون التغرّي  هوفاجلهد األقل أّما  اإلبدال والزمکان والصدفةقواننی 
 .اجلهد األقل جلهاز النطق واملخارج عن نامجة بعضها
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 الفارسي الفصيح األهوازي
سوي )مو  املطي یأکلالثور یکرب و 

 (125: 8013نسب، 
 انا أقع يف السياجغريي یأکل الدجاج و 

 (921: 1، ج1928)اليسوعي، 
 کار کردن خر و خرردن یابر

 (269: 8001)بلوري، 
ّن سياق املثلنی يف وأ مفرديت )خر ویابو(لی أّن مفرديت )الثور واملطي( یقابالن ع االستعارةاألهوازي والفارسي یتداخالن يف ف

هذا  ومن مث ّ  یساعد علی إحضار املعنی للمثلنی حبيث إن تقریب املفردات املثلنیعن مقصود  ا  تعبري نفس املعنی یستعري االستعارة 
 إنّ  ُیشبه اآلخر بشئ من الفعل وهلذالها جنسها واحد وفع املثلنیاملنسوبة إلی مسمياُتا يف  التقریب ليس غریبا علی أّن املفردات

 .وتستحضره املفردات ومبالغتها االستعاریة التداخل من حيث فهم املعنی العام للمثل موجود
 الفارسي الفصيح األهوازي

)موسوي  مه غزالأُ  عنیيف الشاذي 
 (129: 8013نسب، 

)خالیلي،  القرنيب يف عنی أُمها حسنة
 (85 الت:

 برزینه به چش  شادرر غز ل  ست
 (852: 8001)بلوري، 

 ّن املعاين والکلمات تتطابق بنی اللغات أحيانا حبيثإذ إ تقابل املعاين بنی الثقافات واللغات ینضوي حتت أعاله املثلنی تداخلُ 
)عمر، « .مرادفا مطابقا يف اللغات األخری ّن املعاين تتقابل متاما من لغة إلی لغة، مبعنی أّن أي کلمة يف لغة میکن أن جند هلاإ»

1992 :851) 
 معجما  ومعنی   عند مراجعة املثلنیو  هذا ليس غریبا بنی الثقافات بل هو معتادو  ومفردة   املثلنی یتقابالن استعارة  أّن  فبناء  علی هذا

 .تُری نسبة التداخل متقاربة
 ألسلوب الوظيفة المضاعفة بالتعرةض .0-5-0

 الفارسي صيحالف األهوازي
: 8018)نصاري،  أعذر من أنذر

9) 
 :1992)امليداين،  حعند التصریح تُری

 (31: 8ج
 جنوووگ  ول بوووه  ز رووو    خووور   

 (522: 8ج :1923)دهخدا،  
 جنگ. أنذرلفظي ) سياق عن طریق التعریضیُفهم  حبيث تعریضال عن طریق حصلإذ  الصراحة معنی هو لمثلنیل الکنایة قصدُ 
 ملثلنیذکر ضاربا افلهذا  (636: 8013)التفتازاين، « .علی شئ مل تذکرهدل به ت ائيذکر شأن تلتعریض ّن اإ» حيث (اول

 .مباشرا   التصریحالصراحة و  مقصودذکرا یدون أن  داّل علی مفهوم الصراحةو  گ(جنلفظي )أنذر و 
 ضاعف املعنیتُ  لمثلنیل للغویةاالوظيفة  إذ مباشرة   الصراحةو  امتام احلجة داللة  علی للمثلنی أسلوب التعریض متداخل إنّ هذا و 

لفظية ألّن داللة الکنایة  التعریض أخفی من الکنایة»علی أّن  خفاء   املثلنی يف کامن الصراحة معنیفيما یکمن  للمخاطب
يف حنی  (3/52ج :)ابن األثري، الت« .ال اجملازيال بالوضع احلقيقي و  التعریض من جهة املفهومداللة و  ،من جهة اجملازوضعية 

طریق الوضع  وال علی طریق السياق نع ملثل الفارسيإلی ا (831: 8005)شهري، « يف بادي األمر إمتام احلجة» مفهوم تَّ 
 الفصيح هو یمعن» علی أنّ  املثل الفصيحیعادل  هوازيّن املثل األأخری إ من جهةو  .طریق الوضع اجملازي ال علیاحلقيقي و 

 (31: 8، ج1992)امليداين، « .حیصر الت
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 املضمونمن  استوفت التعبري الوظيفة اللغویة إذ طریق السياق تَّ علیو  املثلنی سياق يف کامن الصراحةو امتام احلجة  معنی
لتعبري لوقائع ا دراسةٌ ری ّن األسلوبية کما یُ أل» ضاعفةاملعانی امل علی هذا األمر إذ یدل ذر وجنگ(أع) لفظيليس بو  السياقو 

املضاعفة الوظيفة هذا التمييز هو األساس ملا نسميه و  ،ملضموهنا العقلي أي يف معارضتها ،مضموهنا الوجداين من زاویةاللغوي 
 (92: 1992)جريو، « .للغة

 املضمون ا  منقنطالمن حيث التعبري اللغوي ا لکّنهما یتفقان باخلطر اإلنذارمن حيث وقوع احلرب و  انتعارضی نفاملثال
من حيث الوظيفة اللغویة  تداخاليل املعنی التعریضيالتعبري عن ب كوذل وظيفة املضاعفة اللغویة هلماعلی الهذه القضية تدل ف

 .مباشرا   وال تعریضا   والصراحة إمتام احلجة معنی إلی ا  قصد املضاعفة
 الفارسي الفصيح األهوازي
 احتزم اخلنيثخلصت العرکة و 

 (85: 8018)نصاري، 
، 1992)امليداين،  سبق السيف العذل

 (382: 1ج
 نرر د رو بعد  ز شرگ سهر ب

 (950: 8001)بلوري، 
وبعد از  .)خّلصت العرکة سياق عباريتب طریق التعریض علیو نفس األسلوب علی  تتکرر يف املثلنی املضاعفة الوظيفة اللغویة

 ضرب املثلُ یُ إذ  ماالقيام بأمر د عن كوذل معا التأخريوالتواين و  التباطؤ هوذین العبارتنی هب التعریضمن  املقصودحيث  مرگ(
  (10: 8ج ،8002غلبایغاين، « ).ال تأيت يف موعدهاحيث  املساعدةاالنتفاع بطلب احلاجة أو  عند عدم»الفارسي 

 .يعادل املثل الفصيح أعالهفأّما املثل األهوازي 
مضمون السياق  بل التباطؤو علی معنی التواين  ندالی اجملاز يف غري ما وضع لهاستخدام ال و  قيقة العبارتنیحب ال التصریح باللفظف

خفی طریقةو  الوظيفة اللغویة املضاعفة الذي أسسته
ُ
 .والتباطؤ معنی التواين اد  ص  ق   نااللت مها التعریض امل

 .التعریض أسلوب وظيفتا اجلمل والسياق للمثلنی أشرکتحيث  التعریضأسلوهُبما يف  یتداخلن فاملثال
 المعجميلسلوب األ تداخل. 3-6

 الفارسي الفصيح األهوازي
 ربيعال كجييموت یا محار ملا 

 (821: 8013)موسوي نسب، 
خالیلي، ) قصاری املتمين اخليبة

 (123الت: 
بُزک نمیر بهار شیاد کمبرزش با خیار 

 (411 : 3ج ،3791)دهخد ،  شیاد
 للفظيفنفس األسلوب  (شیاد) ةالفارسي اُتنظري و  كشت ت )جيئ( مفردة يثحب )هبار( ةالفارسي اهومثيلت تداخلت )الربيع(مفردة 

 معنی من للمثل األهوازي ملا یقصده البحث ثبتي یلكو  .كنفس املعنی املشت إلی  قصدا  املثلنی بنی  متداخلٌ  (الفعلسم و اال)
 يف هذه القصة ورد   ع(الربي كموت یا محار ملا جييّن املثل )إذ إ نجيب حمفوظالقصرية ل بقصة دنيا اهلل یستند يبةاخليأس و ال
 (9: 1992)حمفوظ، « .خيبة األملللتعبري عن اليأس و »

 معربا  به هذه القصة اخليبة لدی شخوصجأة و صورة املفا وظف الکاتب املصري جنيب حمفوظ املثل يف قصة دنيا اهلل داللة  علی
 .خيبة األملحالة القلق واليأس و  عن
املثل  ت َّ حتویربينما إذا  للمثل األهوازي داللة علی نفس املعنی املقصود به املصري العريب عورد يف اجملتمإّن املثل األهوازي هلذا و 

 .خيبة األملاليأس و  معنیمقصوٌد إلی  معناهف حرفيا بناء  علی املفردات الفارسي
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دات أسلوب املفر علی و  فارسيةالغة صياعلی ال الفارسي بناء   املثلأّن يف حنی  بنفس املعنی يف األدب العريب املثل األهوازي ذُِکر  
، 8002)غلبایغاين، « .األمل غري املأمولعدم اإلیفاء بالوعيد و »یقصد  ورد يف األدب الفارسيأسلوب ترتيب اجلمل علی و 
 (189: 1ج

 .معنامها شيئا خيتلف بينمافردات املعجمية امليف  املثالن یتداخالن أسلوبا  
 الفارسي الفصيح األهوازي

 النگرةطاحت يف و  نگرةلاطلعت من 
 (802: 8013)موسوي نسب، 

 کاملســــــــــــتجري مــــــــــــن الرمضــــــــــــاء بالنــــــــــــار
 (86 :1929ي، عمادي حائر )

  ز چاله در  شدن و به چاش  فتادن
 (16 :، التربو مجشيدي)

نتقاء سواء واالطریقة األداء  اخلالف بينهما هوحيث  معجما وداللة وترکيبا   متاما   هوازي والفارسي متداخالتاأل ياملثلمفردات 
علی املستوی املعجمي والداللة والتکييب ك وذلفيما بنی اللغات  دٌ ممتّن التداخل أ مبا يف الداللةيف التکيب أو  يف املفردات أو

ة يف كیتصور کثري من لغویي اللغات بأهّنا جمموعة من األبعاد أو االمتدادات اليت توجد أو یوجد معظمها بصورة مشت »علی أن 
« .حيث کل اللغات ترکب کلمات ومقاطع من األصوات، ولکّنها ختتلف يف اختيارها، ويف طرق ترکيبها تبعا النتقاءاُتا اتاللغ

 (852: 1992)عمر، 
عّدل األهوازي إلی الفصيح: طلعت من 

ُ
 نقرةالنقرة وطاحت يف الامل

 . فتاد :، سقططا ح/  چاله النقرة:/  در شد: ، خرجطلع
ستبعد أي تداخل األساليب اللغویة ال میکن أن تُ سواء علی املستوی املعجمي والتکييب بشأن التداخالت  اءتالتعليالت اليت ج

 األمثال األهوازیة والفارسية أساليب ليس من الغریب تداخلف طریقة االنتقاء واألداءنی تفتق ب اللغات نّ أل ا  أحيانوإن ختتلف 
 .عامة ويف هذا الشاهد خاصة

 إلی يعودف إلی القاف الطبقية القاف اللهویة من صوت لصوت القاف اللهویة ملفردة )النگرة(  الصويتالتغيري سبب أّما
 القنبل نطقا بالکنبلو  مبعنی القصري من الرجال القنثر نطقا بالکنثر»کما جاءت مفرديت  لتوسع املخرج عند النطق كوذل اإلبدال

 (352 :8ج ،1961احلليب، « ).مبعنی القوّي الشدید
 الفارسي الفصيح األهوازي

 هایشة البوا ة اترید إله رفا ة
 (822: 8013)موسوي نسب، 

)الثعاليب،  إّن الطيور  علی أاُّلفها تقع
8003 :816) 

 شووووریک دزد و رفیوووو   اف ووووه

 (3921: 2ج ،3791)دهخد ، 

 معنی   املثل الفارسيحيث  داللةلفظا  و  ةكشت امل تداخلةامل فرداتاملیوظفان  ناغموالت التآمر واالحتيالمقصود عن للتعبري  املثالن
املثل  املثل األهوازي یقابلو  (253 :1ج ،8002غلبایغاين، ) «.االحتيالتآمر و ال كسلو إلی و  یشري إلی االحتيال يف العمل»

أّن کل جنس  یعين (816 :8003الثعاليب، )« .کل طري یطري مع جنسه» أنّ املصدر جاء يف هامش حيث آنفا   الفصيح
 .ألمر ما معه تناغما یصاحب قرینا میاثله

 الوظيفة املعجميةهذه ف الداللةبانة إل كوذلیرفع املستوی التعبريي بل ال حیّط من شأن املثلنی للفظ لاجلانب املعجمي وهلذا إّن 
 .املفرداتأسلوب  التداخل يف کيفية انتقاء بطلت  ثلنیامل داللة إلبانةاملعنی لفظ و ال تساقالجاءت 
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( وهي مصطلحةٌ ایشة)اهل اس والدواب ناهليش کاهل وش واهلوش مبعنی کثرة ال»حيث  يف اللهجة األهوازیة لدابةعلی ا ( من )ه ي ش 
مادة يف  ایشة يف اللهجة األهوازیة تبعا  جاء صوغ اهلف (269-262: 12ج ،8001)الزبيدي، « .حيث جاء هاشت اإلبلُ 

 عنی البقرة.ك مبحي للمادة وذلبناء  علی املعنی الوظيفي واالصطالو يش اهل
عدَّل األهوازي إلی الفصيح: هایشة البواقة ترید إليها رفاقة.

ُ
 امل

 توظيف اهليش للدوابف ة اللغویةاملاد علی أساس تجاءحبيث قرة معنی البعلی  إذ اصطلحت مفردة اهلایشة مادة وقياسا عربيةٌ 
هاشت » (859 :2ج ،8010 )ابن منظور،« اإلبلُ هاشت » :اء مصاحبا والفاعل جلنس الدوابمبا أّن اهليش ج ممكنٌ 
 (19 :6ج ،1929)بن زکریا، « .اخليلُ 

 .هذه املفردة مل تتأثر باللغة الفارسيةف
، ویعرّب عنها بالنازلة الشدیدة، فالبوائق من البوق أي الکثري» حيث البواقة علی السارق يف اللهجة األهوازیة یُطلقأّما )البواق( 
 (122-123 :1ج ،8003)الفراهيدي، « .يمبعنی الدواه

 األساسي العاملهو  واالصطال ح التواضعف عربيان ومعنی السرقة للبواقة مأخوذ من املعنی االشتقاقي االشتقاق والقياس الصريفف
 هلذا الوضع املعنوي. 

 اللهجات العربيةيف املعاجم العربية و  اما جاءت تنیلال- )اهلایشة والبواقة( فرديتمل املوجود  اللغويريفيما یتعلق بالتغيأّما 
إذ أّکد  واالنتشار اإلقليمي عود إلی أمر الصدفةيف -واملعاجم والفصحی انلفظا  ومعنی  یتناسب واللغة العربية الفصحی األخری

 تکاراتاالب أّن االبتکارت اللغویة تنبثق يف بيئة لغویة واحدة، وال تنتشر يف البيئات األخری، وإّن أمر هذه»یوهان مشيدث 
إّن خمتلف التغرّيات اللغویة میکن أن تنتشر مثل األمواج يف »و (59: 8000ا، ك)إفتيش ملي« والتغرّيات خاضع للمصادفة

 (8: 8012)الشایب، « .منطقة کالمية ما
من  إبداال  باهلمزة  )هائشة( أن تلفظ مفردة )اهلایشة( ما جيبإلی )اهلایشة( في مفردة )اهلائشة(  الصويت منريأّما بشأن التغي

 علی کرها    (525 :1995السحيمي، )« اهلمزة وتلجأ إلی الياء كالعرب تت »أّن  كذلفاألصل ب لُفظت حيث لياء إلی اهلمزةا
)املصدر نفسه: « .أهّنم یکرهون اهلمزة حيث یُبدلوهنا للتخفيف»مبا ألداء الصويت إلی ا ختفيفا  و  ،النطق إلبقاء علی اهلمزة عندا

 النطق.ّن يف اهلمزة عسرا علی أل (612
الثقيل  نطقالنطق کرها علی  للتخفيف والتيسري إلی كوذلهلذا التغيري الصويت  العاملهذه املفردة هو االعتماد علی الياء يف 

  .الفارسية واللغة الفارسية وال املفردة باألصوات حبيث ال یتأثر هذا الصوتلهمزة ل
 عن إبدال ناجمٌ هو مفرديت )البوا ة والرفا ة( بصوت القاف فيف  إلی )گ( )القاف( فحلر  الصويت ريالتغي وأّما عن عامل

مبعنی عریف  ابة  كنِ  الِنقابةُ »لفظ کما تُ   لتقارب املخرجنی واالتساع باملخرج عند النطق هبا كوذل القاف اللهویة قافا طبقية  
 (359: 8ج ،1961)احلليب، « .القوم
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 تيجةالنّ . 2
 إقليما جغرافيااألخری یقطنون  الفارسية قوامهوازینی واألأّن األ كأسلوبا وداللة وذلألمثال األهوازیة والفارسية ود بنی االتداخل موج .1

باحلفاظ علی شئ من األسلوب  مع بعض التغيريات يف األسلوبه ر منهما عن اآلخر املثل وحیوّ  کلٌ   ليس من املستغرب أن یستعريو  واحدا
 .من مفردة وقياس صريف وترکيب غویةلبنيتهما الل واملعنی

علی املستوی  كٌد فيما بنی اللغات وذلممتالتداخل الفارسية أّن األمثال بنی األمثال األهوازیة و  اللغوي تداخل األسلويبالتعليل اآلخر لل .2
ألّن   تسّنی هلا العمل األديبحيث ی جدیدة لةداللتبين  ا  ترکيبنتقاء معجما  و طریقة األداء وااليف  اللغات ختتلفاملعجمي والداليل والتکييب ف

 خمتلفة کلمات ومقاطع  کل اللغات  بكتر  اللغات حيث بنی ةٌ كمشت  اللغویة تاألبعاد أو االمتدادا معظم بأنّ یتصور کثريا  من لغویي اللغات 
  النتقاءاُتا. ويف طرق ترکيبها تبعا   من األصوات لکّنها ختتلف يف اختيارها

يسري والتخفيف اللغوي تعود إلی قانون اإلبدال واجلهد العضلي والت ات اللغویةري أّن التغيك وذلملثل األهوازي باللغة الفارسية تأثّر اعدم . 3
كنثر الو  بدل هقعت كعتهنطق )ك طبقية   نطقون القاف اللهویة قافا  العرب القدامی یکان   كمااللهجة   اصوات اليت فرضتهعند نطق األ

جعل اهلل )نظري ف شينا كانطق ربيعة ومضر الك (chشنی ية صوتا صلبا إلی )كاف احلنكالذا كه( و ة عوض النقابةابكوالن دل القنثرب
 (.الربکة يف دارش

ن الصدفة جلهد العضلي وقانو او  لإلبدال علی مثل األهوازینی ولغتهم تابعةٌ التغريات اللغویة منها الصوتية واملعجمية اليت طرأت  عواملإّن  .2
)الذي ینشاف( حبيث ُحذفت )الذال( يف )الذي( مبا فيها تکلٌف متزایٌد لعضلة جهاز  ما جاء عن )الينشاف( أصلهك والتخفيف والتيسري

شائعة بنی اللغة العربية بل  اللغویة وهذه القواننی عملية نطق صوت الذال یکّلف اجلهاز النطقي مزیدا  من اجلهد العضلي إذ النطق للناطق
  .بنی سائر اللغات

من  حبسب اعتماد األهوازینی علی املثل وإثرائه األساليب اللغویة كوذل شئ من املثل الفصيحها شئ من الفصاحة وهلم األهوازینی فيلغة  .5
 إن ُعّدل بعضه. هذا ال معجما وصرفا وترکيبا  وبالغة الفصحی العربية ةأساليب اللغ حتت املثل األهوازي ینضوي ترکيب وتعبري وصور وهلذا

کما جاء يف   یعين أّن املثل األهوازي ال خيلو من اللهجة العامية بل یتعرض إلی التطورات والتغريات اللغویة بناء  علی مقتضيات اللهجة
 .التعليالت والتخرجيات هلذا البحث

  علی املادة اللغویة والقياس الصريف تأسيسا   فرداتامل حنت ّن األهوازینی هلم إمکانيةُ فإنظریة االصطال ح والتواضع البن اجلين بناء  علی  -6
وهذا النوع   ح البحث بشواهد حبسب االستخدام يف املثل بوصفه نوعا أدبياولوّ  ،وهذا أمر شائع بنی اللهجات کمفرديت )الزور واهلایشة(

 .واإلبداع األديب وأساليبها األدب بأنواعه املختلفة جمال لرصد اللغةالنحت اللغوي ألّن األديب یزکي 
 . الهوامش3
املقصود من مفردة األهوازیة هي حمافظة خوزستان کافة لکّن کون شهرة عرب حمافظة خوزستان باألهوازینی وّظف البحُث مفردة  (1) 

حمافظة ك األهوازینی تغليبا  وليس املقصود من هذا التوظيف أّن مدینة األهواز عربية بل هي مدینة إیرانية یقطنها الفارسيون أیضا  وکذل
 وزستان تسکنها األقوام الفارسية األخری مضيفا  إلی العرب.خ

 المصادر
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بعة طال ،بدوي طبانةأمحد احلويف و  :تعليق ،المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر )الت(؛ الدینضياءابن األثري،  .1
 .دار هنضة مصر للطباعة والنشر :القاهرة الثالثة،



 11األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية / التداخل اللغوي
 

اهليئة املصریة  :القاهرة بعة الثالثة،طال ،حممد علي النجار :حتقيق ،الخصائص ؛(1992) ابن اجلين، أبو الفتح عثمان .8
 .للکتاب

 .دار النوادر :الکویت ،لسان العرب المجلد ؛(8010) ابن منظور، أبو الفضل مجال الدین حممد بن مکرم .3
 .فاطمی :هر نت ،دستور زبان فارسی (؛3772) نوی کیری، حسن و لسائرأحمد .2

 الطبعة الثانية، ،سعد عبدالعزیز مصلو ح ووفاء کامل فاید ترمجة ،اتجاهات البحث اللساني ؛(8000) لکاإفيتش، مي .5
 .اجمللس األعلی للثقافة :القاهرة

 :ششهدچاپ سرم،  ،هزار معادل آنهامثل فارسی و سی هزاردوازده (؛2993) ب رری، إبر هی  شکررز دش .6
 .  ستان  دس رضری

 .دارالفکر :بريوتعبد السالم حممد هارون،  :حتقيق ،معجم مقاةيس اللغة ؛(1929) د بن فارسبن زکریا، أبو احلسن أمح .2
 . ریا زشین :هر نتل، چاپ  وّ ،ای زبان عربی و فارسینحو مقابله (؛2932) تاج بخش، إسماعیل .2

الطبعة الثالثة،  ،ويعبداحلميد هندا :حتقيق ،المطو  في شرح تلخيص مفتاح العلوم ؛(8013) التفتازاين، سعد الدین .9
 .دار الکتب العلمية :بريوت
دار ومکتبة  :بريوتالطبعة األولی،  ،الدکتور قصي احلسنی :حتقيق ،التمثيل والمحاضرة ؛(8003) الثعاليب، أبو منصور .10

 .اهلالل
 .فروغی: تهر ن، یفارس هایالمثلفرهنگ ضرب )الت(؛ برر، یرسفجمشیدی .11

 .مرکز اإلمناء احلضاري :حلبالطبعة الثانية،  ،منذر عياشي رمجةت ،األلسلوبية ؛(1992) جريو،بيري .18
 اهليئة املصریة العامة للکتاب. :القاهرة ،األصو  درالسة بستيمولوجية للفکر اللغوي عند العرب ؛)الت( حسان، متام .13
 .ربيةجممع اللغة الع :دمشق ،عزالدین التنوخي :حتقيق ،اإلبدا  ؛(1961) احلليب، أبو الطيب عبد الواحد .12
 مکتبة لبنان. :بريوت ،معجم الجوهرة في األمثا  المقارنة ؛)الت( خالیلي، کمال .15
 .هرپس :هر نت ،أمثال وحکم (؛3791) دهخد ، ع ی أکبر .16

الدار العربية  :طرابلس ،صاحل القرمادي وزمالئه :تعریب ،دروس في األلسنية العامة ؛(1925) فردینان دي سوسري، .12
 .للکتاب

 .ک با :هر نت ،ها و اصطالحات عامیانهالمثلفرهنگ ضرب (؛2999) شصطفی نیا،رحیمی .12

 ،حممد محاسة عبد اللطيف :مراجعة ،تاج العروس م  جواهر القاموس ؛(8001) الزبيدي، سيد حممد مرتضی احلسيين .19
 .قدم العلميمؤسسة الکویت للت :الکویت الطبعة األولی،

 .دارالکتاب الثقايف :ربدإ ،صوات في اللغة العربية واللغات الساميةالتغير التارةخي لأل ؛(8002) الزعيب، آمنة صاحل .80
مکتبة الغرباء  :املدینةالطبعة األولی،  ،إبدا  الحروف في اللهجات العربية ،(1995) السحيمي، سلمان بن سامل .81

 .األثریة



  1391 شتاء، 32، العدد الثامنةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  /19

 

 .شرق :هر نت ،های معروف ایرانالمثلضرب)الت(؛  سهی ی، شهدی .88

وعلي  كحممد أمحد جاد املولی ب :حتقيق ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ؛(1926) ل الدینالسيوطي، عبدالرمحن جال .83
 .املکتبة العصریة :صيدا بريوت ،البجاوي وحممد أبوالفضل إبراهيم حممد
 .مکتبة النهضة املصریة :القاهرةالطبعة الثامنة،  ،األلسلوب ؛(1991) الشایب، أمحد .82
عامل الکتب  :األردن إربدالطبعة األولی،  ،أبو اللسانيات الخلفيات واألفکار لسولسير ؛(8012) الشایب، فوزي حسن .85

 .احلدیث
 .فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية كمرکز املل :الریاض ،معجم األمثا  العربية ؛(8008) مشسي باشا، خري الدین .86
  .شعین :هر نت ،یهرانهای تالمثلضرب  (؛2992) شهری، جعفر .82

 .دار املعرفة بريوت:، األمثا  العربية ؛(8008) صاحل، عبدالقادر .82
 :بريوت الطبعة األولی، ،حممد عثمان :حتقيق ،الفاخر في األمثا  ؛(8011) الضيب، املفضل بن سلمة بن عاصم .89

 .دارالکتب العلمية
 .شرق :رانُت چاپ دوم، ،عربمثا  انجينة گ ؛(1921) ي، سيد مصطفیئطباطبا .30
مؤسسات  :تونسالطبعة الثالثة،  ،لی األدب المقارن وتطبيقه علی ألف ليلة وليلةمدخل إ ؛(1992) طرشونة، حممود .31
 .باباي
 مرکز النشر اجلامعي. :نستو  ،إشکالية المنهج في النقد األدبي ؛(8002) ............... .38
 .خاجنيمکتبة  :القاهرةالطبعة الثانية،  ،التطور اللغوي مظاهر وعلله وقوانينه ؛(1990) عبد التواب، رمضان .33
 .مکتبة خاجني :القاهرة الطبعة سادسة، ،فصو  في فقه العربية ؛(1999) .................. .32
 .لوجنمان -الشرکة املصریة العاملية للنشر :القاهرة الطبعة األولی، ،البالغة واأللسلوبية ؛(1992) عبد املطلب، حممد .35
 .املرکز الثقايف العريب :ريوتب الطبعة األولی، ،مدارس األدب المقارن ؛(1922) علوش، سعيد .36
 .مطبعة حيدري ، طهران:ذخر األدب واألمثا  المتداولة في اللغة العربية ؛(1929) عمادي حائري، سيد إُساعيل .32
 .عامل الکتب :القاهرةالطبعة اخلامسة،  ،علم الداللة ؛(1992) عمر، أمحد خمتار .32
 .هیرشند :نهر چاپ سرم، ت ،امثال وحکم (؛2998) غ بایغانی، فرج  هلل .39

 املکتب العريب احلدیث. :القاهرة ،الداللة الصوتية في اللغة العربية ؛)الت( لفاخري، صاحل سليم عبد القادرا .20
 :بريوت الطبعة األولی، ،عبد احلميد اهلنداوي :حتقيق ،العي  علی حروف المعجم ؛(8003) الفراهيدي، خليل بن أمحد .21

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



 19األسلويب بنی األمثال العامية األهوازیة واألمثال الفارسية / التداخل اللغوي
 

دار النهضة  :بريوتالطبعة األولی،  ،أبجدةات اللغة وعلم األصوات واللسانيات ؛(8016) احلميد املوسی، أنور عبد .25
 العربية.
 املکتبة العصریة. :بريوت ،حمي الدین عبد احلميد :حتقيق ،مجمع األمثا  ؛(1992) امليداين .26
 : ال نا. هواز، األأمثالنا الشعبية األمثا  والکناةات الشعبية األهوازةة (؛8018) نصاري، بدر .22
 ر.دار الفک :قم املقدسةالطبعة الثالثة،  ،جواهر البالغة في المعاني والبيان والبدةع ؛(8010) اهلامشي، أمحد .22
 .دار املشرق :بريوتالطبعة الثانية عشر،  ،المنجد في األعالم ؛(1928) اليسوعي، لویس معلوف .29
 األطروحةب( 
رسالة  ،  والحکم العربية في خوزلستان مع الفصحی والفارلسيةمقارنة األمثا ؛(8013) سيد ناجي موسوي نسب، .50
 جامعة تشمران، کلية القانون والشریعة. :األهوازفرد،  بإشراف رائد: غالمرضا کرمیی ،جستريام
 
 



 
 (فارسی -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
  31-7 م، صص 3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231، زمستان 23سال هشتم، شمارة 

 های خوزستان وهای عامیانه عربالمثلمشابهت زبانی سبکی میان ضرب
 7های فارسیالمثلضرب 

 2رجاء أبرع ی
  ات عربی، د نشگاش عالشه طباطبایی، تهر ن،  یر نزبان و  دبیّگروش  ستادیار  

 3سعید سر ری
،  یر نخر رزشی، تهر ن، د نشگاش ات عربیزبان و  دبیّ شجری دکترید ن   

 چکیده
 ،شردهای جهانی ر  شاشل شیت ی شیان  دبیاّ ید و جایگاش گستردششی د ر به شمار ی ریشهنرعی  دبی و گرنه ، لمثلضرب
ه بر ه بر سطه  یجاز زبانی و با تکیّک ها بردش  ست به نحریتها، شناسناشه گریای ش ّها و دور نکه در گذر زشان چرن

 ،کند. بنابر ینگر شیناها ر  نمایتهای زبانی و به خاطر بیان شعنا، رخد دها و  د ب و رسرم ش ّگرناگرنی و تنرع سبک
 ولک بر باور هو بر طب  دیدگاش رن شکتب  شریکایی ةشناسی و بر پایه بر سبکبا تکیّ ، به پیرو  ین شقرله وپژوهش حاضر

ها، ات دبیّ های زبانی بر ی بررسی ششابهت  دبی شیانورشدن در سبکثیرپذیری و تاثیرگذ ری و به حسب غرطهأعدم ت
ش  ست و بدین شنظرر های خرزستان و فارسی ر  شررد تطبی   ر ر د دهای عرب لمثل ی  ز ضربهای گزیدشسبک

های خرزستان و فارسی و تبیین ششابهت های عاشیانه عربثل لمهای زبانی ضربپژوهش ناشبردش بر ی پرد ختن به سبک
 ی که بر  ن  ست تا ششابهت سبکی و شعنایی به گرنه گیردشی  ی شطالعاتی درنظرشیرش  های زبانی ر  به عنر ن نها، سبک

 و یی و و ژگانی لشانند تحرّ ؛الت زبانی لمثل ر  تبیین نماید و  فزون بر  ن دالیل تغییر ت و تحرّ ین دو ضرب
 های خرزستان و تاثیرپذیری  نها  ز زبان فارسی ر  شرح دهد.های عرب لمثلضرب 

   غ وب دسوترری و بالغوی شیوان     ،به  ین نتیجه رسید کوه ششوابهت سوبکی و شعنوایی در سوط  و ژگوانی       حاضر ةشقال
ی در یک    ی  جغر فیایی سواکن بوردش   های خرزستان و دیگر   ر م فارسچرنکه عرب های ناشبردش وجرد د رد لمثلضرب

ها اتها و  دبیّکه ششابهت شیان زبان لمثل و تغییر د دن جزئی  ز سبک زبانی  ن دور  ز  نتظار نیست در حالیو  خذ ضرب
هوا بور ی سواخت و  یجواد شعنوای      کوه زبوان  بنابر سط  و ژگانی و شعنایی و دسترری ترکیبی پیرسته و  شتد د د رد به طرری

سوت    بیان و  نتخاب و ژش و ترکیب تفاوت د رند.  یون درحوالی   ةید به شنظرر خ    بد ع و نر وری در  ثر  دبی در شیرجد
 ،گزینیو ژش ،تصادف ، بد ل های انرن های خرزستان به  ر نین زبانی شانند لمثل عربتغییر ت زبانی شرجرد در ضرب که

که لهجوه و شور ین نطو   نهوا ر      به طرری ؛گردد و یی در هنگام نط  بازشی سهرلت  و یی زبان و ناتر نی  ند شی دستگاش
 ،ها وجرد د رد لمثلششابهت و ژگانی و دسترری ترکیبی شیان  ین ضرب هع ل و  دلّه بر  ین تحمیل نمردند. بنابر ین با تکیّ

  ژگانی ند رند.های خرزستان  ز زبان فارسی تاثیرپذیری  و یی و وهای عرب لمثلحال  نکه ضرب

 های خرزستان،  لمثل عرب، شکتب  شریکایی، ضربسبکی -ششابهت زبانی ات تطبیقی، دبیّ :واژگان کلیدی
 . لمثل فارسیضرب
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