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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931صيف ، 15لالعدد ا، محكمة ةيعلم

 821-549 صص؛ م 9152

  والفارسية: العربية بين واألدبي اللغوي التقارب
 الفارسي الخليج ودول إيران بين العلمية دبلوماسيةللمفتوحة  منصة 

 2ميرزايي فرامرز ،8اميريان ةطيب
 وآداهبا ةیالعرب اللغة يف کتوراهد خرجیة  .1
 مدرس تربیت جبامعة وآداهبا ةیالعرب اللغة قسم يف أستاذ .2

 90/51/5021 :البحث قبول تاريخ  22/10/5021 :البحث استالم تاريخ

 صالملخ  
 األدبیة. واملادة والثقافة واحلكمة الفكر يف متقاربني والتأرخيي، اللغوي التقارب بفعل والعربیة، الفارسیة اللغتان صارت
 الشذعةني، بذني للتذداي خصذةة   مذادة   اللغذوي التقذارب هذاا نعدّ  أن ميکننا حیث أصحاهبما بني املشرتكة الثقافة فتکّونت
 تواصذل   كذأداة األديب التقذارب هذاا شذأن مذ  رفع الفارسي. اخللیج شاطئ یعل القاطنة للدول خاصة   والعريب، اإليراي
 اآلونذذة يف الفارسذذي اخللذذیج حافذذة یعلذذ العربیذذة الةلذذدان مذذ  وجاراهتذذا إيذذران بذذني سیاسذذیة تذذوترات مذذ  حذذد  مذذا تذذأرخيي،
 اهلاّمذة، املقارنیذة الةحذو  دافأه م  الشعوب تقريب إنّ  الوضوح، كلّ  فواضح   بعض. ع  بعضها أبعدت مما األخرية
 وجاراهتذذذا إيذذران بذذني العالقذذذات لتطةیذذع فاعلذذة كذذذأداة املذذر ر   العامذذل هذذذاا عذذ  غفلذذت العلمیذذذة الدبلوماسذذیة أنّ  يةذذدو إذن

 مذذ  فالبذذد الذذدول  تلذذ  بذذني املشذذرت  والثقذذايف األديب التقذذارب سذذةقت املتذذوترة السیاسذذیة األحذذدا  إنّ  بذذل اخللیجیذذة،
 حتسذذذذني يف والعذذذذريب الفارسذذذذي لألدبذذذذني الثقافیذذذذة للدبلوماسذذذذیة فعذذذذال   دور   إلعطذذذذا  املشذذذذرقة األدبیذذذذة الكنذذذذو  یإلذذذذ الرجذذذذو 

 العلمیذذة الدبلوماسذذیة جعلذذت الذذي العوامذذل أهذذمّ  یإلذذ اإلشذذارة   متكذذ  يومیذذا . التهمذذی  یإلذذ أّدت الذذي السیاسذذیة العالقذذات
 خاصذة   آلداهبذا الرتمجذة عملیذة توسذیع يف واإلخفذا  التعلیمیذة یزاتالتحف وفقدان الفارسیة اللغة فاعلیة عدم كذذ: ضعفیة
 فمذذ  اجلذذامعي. التعلیمذذي الربنذذامج يف اخللیجیذذة للةلذذدان العذذريب بذذاألدب االهتمذذام وعذذدم اإلسذذالمیة الثذذورة انتصذذار بعذذد

 وإقامذذة املعاصذرة ياألدبیذذة ألعمذالا وترمجذذة العربیذة باللغذذة يیاإليرانیذة الثقافذذة األبعذاد لتةیذذني إسذرتاتیجات إّّتذذاذ املستحسذ 
  اجلامعیني. والعربیة الفارسیة اللغة أساتاة بني العلمي للتفاعل أدبیة دورات

 
  .الفارسي اخللیج  العلمیة الدبلوماسیة  الثقايف التقارب الرئيسة: الكلمات

  

                                                                                                                                                       

املسرول الكاتب               f_mirzaei@modares.ac.ir  



 5021 صيف، 15 الـ العدد محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

521 

 البحث إشكالية .8

 والثقافة واألدب اللغة بين العالقة .5-5
 جز ا   ت عدّ  احلضاري حتكا االو  الفكري بدا اإلو  التواصلو  بللخطا وسیلةو  للتفكري داةأك اللغة إنّ 

 رمذذو ا   الحتوا هذا للثقافذة، موسذذوعة   أو ومعجمذا   1 قافیذا   مورو ذذا   اللغذة لكذون ظذذرا  ون  الثقافذة مذ  رئیسذیا  
 هذذذاا مذذذ ف .(64: م2002)خشذذذةة،  معهذذذا الثقافذذذة بنیذذذة تطذذذّور إلذذذی يذذذرّدي هذذذار تطوّ  نّ فذذذ  ،خطذذذورة   كثذذذرأ

 اّنذإو  (46: م2010)الشذی،،  «بالثقافة متزيّنة جتماعیة  إ سسة  ر م» للغة  ا یونجنثروبولو األ یير  املنطلق،
  .یوفاأل مبعناه بثقافتهم ملامواإل الناس بني التفاهم ومفتاح اجملتمع حضانأ يف نةمكوّ 
 جذذزا أمذذ   رئیسذذي جذذز   ه نّذذهلويذذة والقذذیم والذذدالالت، ألحيمذذل ا لغذذوي   منذذتج  ك  دباألأّن  مذذ  اجللذذي 
الميكذ  فصذل فطذار الثقافذة  إ، ومدخل هام م  مداخل حتديذد اهلويذة يف (22: م2016اهلل، )ضیفالثقافة 

اللغذة  نّ أ ألّنما يعکسان القیم الشعةیة  وعاداهتا وأفكارها وجذاورها، إذناللغة وآداهبا ع  وعائها الثقايف 
 ساسذذیان للهويذذة الشذذعةیة ومصذذدران هامذان ملعرفذذة منذذا  الثقافذذات مذذ  اخذذتالف  أمهذا مرشذذران كال دبواأل

لکنهمذا تقاربتذا م  مةدئني خمتلفني،  اورمها مستمدة  ج نّ أم   بالرغمن الفارسیة والعربیة، االلغت. فوتشابه  
دب الفارسذذي اآلري األ»حتّذذی أصذذةح  يف تقذذارب  واضذذح رخيیذذة  أت  نذذا  فذذرتات  وتذذأ ر کذذله منهمذذا بذذاألخری أ

 مث (1: م2010)عةذاس، « باللغذات السذامیة املكتوبذة   یخر دب العريب السامي م  اآلداب األاألی لإ قرب  أ
خذذاوا أدب والفكذذر. فأوجذذه  قافذذاهتم املتجلیذذة يف األوأخذذات مذذنهم الفذذرس  أحضذذانيف  العذذرب   ترعرعذذت

فمذذذ  فیمذذذا بینهمذذذا.  املعاشذذذرة    ذذذر  إ  (6: م2000)الكذذذ ،  دب  مسا هذذذا وعرّبوهذذذا واسذذذتخدموا بعضذذذها يف األأ
جیذذاد إديب و وغذذرس التفذذاهم األ تقويذذة حركذذة التةذذادل اللغذذوي تلقائیذذا  ی لذذهذذاا التعذذاطي إّدي يذذر  الطةیعذذي أن

 م هبذاه اللغذة روحیذا  سذالمیة الذي تذتكلّ مذة العربیذة وبالشذعوب اإلاللغة العربیذة باألوارتةاط  لفة بني اللغتنياأل
أضذذف إلذذی ذلذذ ، املكانذذة الثانیذذة الذذي حتظذذی هبذذا . ومنهذذا الشذذعب اإليذذراي (11: م2016)التذذوجیري،  و قافیذذا  

سذذالمیة اإل احلضذذارة ی كیذذانعلذذ كةذذري    رت بشذذكل   ّذذأ الذذيو سذذالمي العذذاا اإل يفاللغذذة الفارسذذیة بعذذد العربیذذة 
فكذذذّل مذذذ  جذذذّرب األدب الفارسذذذي ، (242: م2014)حممدحسذذذني، خمتلذذذف تذذذاالت احلضذذذارة  وما الذذذت يف

 .  واألدب العريب ولغتهما يعرف ذل  التأ ري ع  ظهر قلب 
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 آ ذذارا   تذذر  قذذد االسذالمیة احلضذذارة يف اللغتذذني مکانذة عذذ  النذذاتج1الثقذايف" "التذذداخل نّ أ نكذذران   فذال
 والذذدوام نةعذذا اإل فرصذذة   والعربیذذة، يرانیذذةاإل الثقذذافتني كلتذذا یعطذذأو  األخذذری یعلذذ منهمذذا ةواحذذد لكذذلّ 

 تو یذذذذذق   إلذذذذذی یدّ أ طذذذذذواره،أو  هشذذذذذكال  أ جبمیذذذذذع رخييأالتذذذذذ التعذذذذذاطي هذذذذذاا نّ إ .(2۰۲: 1۹۹۱)مسذذذذذعودي، 
 جیذذايبإ لتفاعذذل   مهّمذذا   دورا   لعذذب  ت الذذي العالقذذات احلضذذارتني، بذذني والثقافیذذة دبیذذةاألو  اللغويذذة العالقذذات
 اللغويذذة   واصذذراأل نّ أل   ةدبیذذاأل ةالدبلوماسذذی صذذعید یعلذذ الثقذذافتني بذذني  ذذقموّ  فذذا   تّ او   خذذاّل  وتواصذذل  

 املشذذذذرت  الفهذذذذم مذذذذ  زيذذذذد  مل جنذذذذاساألو  لثقافذذذذاتا المتذذذذزا    واسذذذذعا   بابذذذذا   فذذذذتحت دبیذذذذةاأل والدبلوماسذذذذیات
 يرانیذةاإل تنيالثقذاف بذني ديباأل الدبلوماسذي التقارب .الودية اجلوار وعالقات مةاشرة بصورة   الصحیحو 

 اململكذةو  الةحذري  مذارات،اإل قطذر، عمان، سلطنة الكويت،» الفارسي اخللیج دول خاصة   والعربیة،
 مذذ  ويقلّذل اخللذیج، ودول يذرانإ بذذني الشذامل السذلم وتعمیذق التفذذاهم تزايذد يف رغةذة   ريذوفّ  ،«السذعودية

 األخذرية، السذتة العقذود خذالل لكذ  السیاسذیة. املناسذةات يف د حيذ مذا غالةذا   الاي الفهم سو  حدة
 بعذض ويف ،وجاب   شدّ  بني تتأرجح سیاسیة راتتطوّ  اخللیجیة وجاراهتا إيران بني العالقات شهدت
  قافذاهتم فبتعذرّ  اإلهتمذام عذدمو  الطذرفني بذني ملتفذّتحا الثقذايف التفاعذل إخفذا  یلإ تدّ أ قد األحیان،
 یلذذذإ فضذذذتأ الذذذي اخلالفذذذات ذلذذذ ، یعلذذذ  د وآداهبمذذذا. اللغتذذذني بنشذذذر املهتمذذذة املشذذذاريع نشذذذا إ وعذذذدم

 دول مذذ  عديذذد   يف وسذذیطها واشذذتدّ  وآداهبذذا الفارسذذیة اللغذذة ضذذد عالمیذذةواإل اللغويذذة بو احلذذر  حذذدو 
 وآداهبذذذا ةلفارسذذذیا باللغذذذة صذذذلتها قطعذذذت العربیذذذة واجملتمعذذذات املختلفذذذة والوسذذذائل سذذذالیبباأل اخللذذذیج
 هتذذتم ا ،هذالیإ املشذار اآلونذذة خذالل ،اخلالفذات اههلذ نتیجذذة .(1: ش1136)دربنذدي،  يرانیذةاإل والثقافذة
 العربیة الثقافیة حقیقة یعل الدقیق التعرف ارفص ،لإليرانیني والثقايف ديباأل نتا اإلب العربیة األوساط

  واحلوار. التفاعل شةكات فتح الصعب م  وأصةح صعةا   يرانینياإل جتاه الوجوه كلّ  م 

 وفرضياتها سئلتهاوأ الدراسة منهج .2-5
 أسئلة تثري قد خرية،األ العقود يف يالفارس اخللیج ودول يرانإ بني دبیةواأل اللغوية العالقات ةنوعیّ  إنّ 
 الدبلوماسیة معطیات وع  «یتهماوكمّ  وآداهبما اللغتني وتقارب والعربیة الفارسیة تعامل كیفیة» ع 
 مذذذ  الدارسذذة تنطلذذقف .الفارسذذذي اخللذذیج دول يف وآداهبذذا الفارسذذذیة اللغذذة جتذذاه و قافتهذذذا العربیذذة دبیذذةاأل
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 الفارسذذي اخللذذیج دول بذذني وآداهبذذا الفارسذذیة   اللغذذة تعلذذیم يف حنذذدارإ هنذذا  نّ إ أوال : مفادهذذا ،فرضذذیات  
 خفیة   قوة   وذات مهّمة وسیلة   ابوصفه ديب،واأل اللغوي التقارب صورة يف ةالثقافی ةالدبلوماسی  انیا :و 

 الدراسة   ىتسع ،تنيالفرضی حبسب باخللیج. احملیطة والةلدان يرانإ بني والتقارب التفاهم مةدأ  تتضمّ 
 وآداهبمذذا اللغتذذني بذذني تقذذاربال منذذاهج یعلذذ فالتعذذرّ  یلذذإ التحلیلذذي - الوصذذفي املذذنهج یعلذذ معتمذذدة  
  سئلة:األ هاه ع  جابةاإل حماولة فتتةين الثقايف، احلوار داخل
 ؟وآداهبا الفارسیة باللغة ةالعربی واجلامعات ةالثقافی االوساط هتمامإ قّلة سةابأ هي ما  

 ؟الفارسي اخللیج ودول يرانإ بني الثقافیة سرتاتیجیاتواإل دبیةاأل الدبلوماسیة السةل هي ما 

 اللغذوي هتمذاماإل قلّذة وجهأ عرض قتضيي الةحث هاا يف املطروحة شكالیةلإل التحلیلي طاراإلف
 والثقافیذذذة دبیذذذةواأل اللغويذذذة سذذذرتاتیجیةاإل حتلیذذذل یلذذذإ ضذذذافةإ وآداهبذذذا، الفارسذذذیة باللغذذذة العذذذريب ديبواأل
  سالیب.األ یومستو  هدافاأل حسب یعل يفارسال لیجاخل دول جتاه يرانیةاإل

  البحث ةيخلف .2
موسذومة بذذ ذرشذب بني اللغتني الفارسیة والعربیة، منهذا دراسذة آلديب اللغوي واألالتفاعل هنا  دراسات اهتمت ب

السذةل  هتدف إلی التعّرف علی إحصا   (ش1731)« يرانیني والعربسةل تنشیط العالقات الثقافیة بني اإل»
اهلويذة  عذادة  إسذ  أهذام مذ   سذاس  أالثقافذة  نّ أعتقذد تيران والعاا العريب و إالكفیلة بتنشیط العالقات الثقافیة بني 

عوامذل التذا ري وطذر  "الفارسذیة و  العربیذة العالقذات اللغويذة بذني»معنونة بذ يف دراسة لعسكري وصاحلسالمیة، و اإل
تحقیذذق املنذذافع ل لسذذةهذذي  فأوضذذحت نتذذائج  الدراسذذة بذذأّن الصذذالت اللغويذذة واألدبیذذة  (ش171۹) «"التعريذذب

اللغذة  تعزيذز»بعنذوان  مري ايذي ورنذينالذي أجراهذا دراسذة هذدفت الو . الةشذر حیذاة قامة املصذاحل ودر  املفاسذد يفإو 
عملیة لتوطري اللغة إلی إستقصا  اإلسرتاتیجیات ال  (ش17۹1) «مصر: الفرص، التحديات الفارسیة وآداهبا يف

ی لإول لقرن األالفارسي م  ا -التداخل الثقايف العريب»يلوح قّدمه رشید كتاب  الفارسیة وآداهبا يف مصر، ومثة
يةنّي أّن التداخل الثقايف بني العرب والفرس الحيمل أية داللة ايديولوجیة أو   (م2۰12) «القرن العاشر اهلجري

اللغة العربیة ودورها يف الوعي »ذمعنونة ب یخر أ دراسةو قومیة وإّّنا هو نتیجة لظهور االسالم والتعامل احلضاري، 
مذذذة يف جتديذذذد  قافذذذة األ للغذذذة العربیذذة دورا   نّ ی ألذذذإ فیهذذذا توّصذذذل الةاحذذث  (م2۰1۲)حلسذذذني العذذذودات « القذذومي

ملريدهقذان  أخذريا  دراسذةمذة وتطورهذا، و املسامهة يف نوض األی وحضارهتا وبنا  الوعي القومي العريب وحتريضه عل
ت أّن توظیف الثقافة أ ةت  (ش17۹۰) «تأ ري الثقافة الفارسیة يف تعلیم اللغة الفارسیة للناطقني بغريها»معنونة بذ
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 املواقف االجیابیة الي تسرّ  عملیة التعلیم.  يف تعلیم اللغة الثانیة سیرّدي إىل
 معیاريذذة   كمحاولذذة   والعربیذذة الفارسذذیة تذذنياللغ بذذني راملذذر ّ  التعامذذل إشذذكالیة   سذذتتناول هذذاه تنادراسذذ 

 اللغذذذة موقذذذف تعزيذذذز یعلذذذ معتمذذذدة   الثقذذذايف عذذذدالة   مهیذذذةأ یعلذذذ زترّكذذذو  العذذذريب الذذذوط  جتذذذاه يرانیذذذة  إ تقاربیذذذة  
 لدراسذذات نذذواة تكذذون الدراسذذة هذذاه نّ أ یلفيسذذ ئالقذذار ف .يفارسذذال لذذیجاخل دول يف وآداهبذذا الفارسذذیة

  وآداهبما. اللغتني بني كالرتمجة املختلفة اجملاالت يف الثقافیة التقاربات ع  اجملال نف  يف یخر أ

  والعربية يرانيةاإل الثقافة بين دبياأل الحوار هميةأ .9
 بذل فحسذب، معینذة غايذة إلی والوصول لالقنا  املتحاوري  بني التواصل آلیات م  آلیة احلوار يع د ا

 فلذه األديب احلذوار وأّمذا املختلفذة. املسذتويات يف الدولیذة العالقذات لتذدبري حامسذا   عنصرا   الیوم، أصةح،
 تّتحذذد أقذذوام حذذال لسذذان األدب ألنّ   قافتهذذا، املتقاربذذة الشذذعوب بذذني الوديذذة العالقذذات لةنذذا  فاعلیتذذه

 وهذذو وألذذوانم ألسذذنتهم اخذذتالف رغذذم ،(246: م2010)نورالذذدي ،  ومعانذذاهتم وأحاسیسذذهم مشذذاعرهم
  أخری. إلی حضارة وم  آخر إلی شعب م  والثقافة الفکرة النتقال وسیلة خري
  مشذذذرت  فهذذم إلذذی الوصذذول بغیذذذة واخللیجیذذة اإليرانیذذة للثقذذافتني األديب احلذذذوار أمهیذذة تذذأي هنذذا مذذ  

 هذاه لتکوي  أساسیان رکنان فهما واألدب، اللغة م  ما يیوما   تنفصل ول  ا الي القومیة يلهويتهما
 عذذ  فضذذال   اآلخذذر، یلذذإ الذذاات مذذ  الناقلذذة وأ الذذاات یلذذإ الذذواردة لمعرفذذةل» وأداتذذان القومیذذة الثقافذذة
)الكتذاي،  «حیذاة ونذةض وصذد    بشذفافیة   یخذر األ النفذوس یلذإ الذنف  يف مبذا فضذا اإل وسذیلة امذكون

 الذذدول يف والعذذرب االيذذراي الشذذعةني بذذني تكذذايف امل ثنذذائيال ديباأل واراحلذذ هذذاا فیتحقذذق .(11: م1332
 احلضذذذارية صذذذالتال تعزيذذذزل متناسذذقتني فذذذاعلتني يکذذذتلیتني ،وآداهبمذذذا لغتهمذذا مذذذ  بتمکنهمذذذا اخللیحیذذة
 خذذالل مذذ  ،مكانیاهتذذاإو  اقنواهتذذ تحديذذدل النظذذر إعذذادة فتتطلذذب القذذدما  أرسذذاها الذذي والعمیقذذة الوديذذة

 لغذذذة مذذذ  دبیذذذةاأل عمذذذالاأل نقذذذل مث أّوال    قافیذذذا ، اآلخذذذر یعلذذذ للتعذذذرف وآداهبذذذا اللغذذذة تعلذذذیمب اإلهتمذذذام
 لغذذات يف للذذاات "كمذذرآة الرتمجذذة نّ أل   انیذذا   ،لللغتذذني واعیذذة  قافیذذة   كتلیذذة اهلذذدف، لغذذة یلذذإ املصذذدر

 التفذذذاهمو  ،السذذذالم حذذذاللإ مهمذذذة عاتقهذذذا وعلذذذی النطذذذا ، هذذذاا يف ا  رئیسذذذی فذذذاعال   التذذذزال اآلخذذذري "،
 بذني دبیذةاأل للدراسذات والنوعي الكمي یاملستو  رتقا إ يوأخريا    القومیة والثقافیة اهلوية یعل واحلفاظ
 يف والعربیذة يرانیذةإلا اجملتمعذات یعلذ فلتعذرّ ا عذّز ت الذي اجملذاالت هذمّ أ مذ  دباأل لکذون نظذرا   ،اللغتني

 اهلويذة ظهذور إلذی بذدوره، ،ييذردّ  فأکثر، أکثر ،وآداهبما اللغتني تقارب نّ أ والش  ،يفارسال لیجاخل
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  النرجسیة. والنزعات السلةیة اإلجتاهات م  خيلو أن شريطة االسالمیتني، والوحدة
  يلي: ما الثال  النقاط هاه علی فیرتّتب 
 الرتمجذة فذر  وانشذا  ،والعذريب يذراياإل نياجملتمع يف والفارسیة العربیة تنياللغ تعلیم دائرة توسیع (1

  الفارسي. اخللیج ودول االيرانیة يف اجلامعات يف والتعريب

 منطقذذة يف ةوالعربیذذ ةالفارسذذی بذذني ةدبیذذواأل ةاللغويذذ امجالذذرب  توسذذیع عذذرب الثقذذايف یاملسذذتو  رتقذذا إ (2
  واللغوية. دبیةاأل النشاطات یعل ا  عتمادإ اخللیج

 االتصذذذذال قنذذذذوات وإنشذذذذا  عامذذذذةال اجملذذذذاالت يف والعذذذذرب يذذذذ يران بذذذذني ةیذذذذالثقاف اتالعالقذذذذ تزايذذذذد (7
  اجلامعیني. والةاحثني األدبا  بني واملنتظمة اجلديدة

 للرتکیذذز النرجسذذیة النزعذذات عذذ  بعیذذدة   والعذذريب الفارسذذي األدبذذني بذذني املقارنیذذة الدراسذذات إ ذذرا  (2
  والعريب. الفارسي الشعةني بني الودية الثقافیة العالقات تعزيز بغیة بینهما، الثقافیة املشاهبات علی

ديب فاحلوار األحتمل هاه الةنود إشارة  واضحة  إلی إستخدام األدب خللق منا   قايف مجاعي.  
ديب واللغذذذوي مذذذ  األاأللتذذذوفري يف منطقذذذة اخللذذذیج،   قافیذذذة سذذذرتاتیجیةإبذذذني اللغتذذذني وآداهبمذذذا، قضذذذیة 

إهتمامذذذذذا  أكثذذذذذر عمقذذذذذا   العوملذذذذذة، فتتطلّذذذذذب القضذذذذذیةيرانیذذذذذة يف عصذذذذذر العربیذذذذذة واإل تذذذذذنيماحلضذذذذذاري لألو 
 ی مسذذذتویيذذذراي والعذذذريب املشذذذرت  علذذذطذذذار التعامذذذل الثنذذذائي والعمذذذل اإلإيف تذذذأ ريا  كثذذذر أ تنشذذذاطاو 

التفذذذاهم تعمیذذذق و  دبیذذذة والعلمیذذذةالدبلوماسذذذیات األلتعزيذذذز  املختصذذذة، اجلامعیذذذة والثقافیذذذة املرسسذذذات
  ألّن تتمذذع الثقافذذات وتفاعلهذذا أمذذر  حتمذذي  الثقذذايف والسیاسذذي مذذع دول اخللذذیج يف العصذذر احلذذديث

 . (126م: 2002)بدران، إل دهار كّل  قافة مهما كانت 
اجلانذب يذي اإليذراي، شذهدت  فالصالت األدبیة واللغوية بني يذ يران ودول اخللذیج الفارسذي، خاصذة مذ 

ی تعزيذذز مکانذذة اللغذذة الفارسذذیة وآداهبذذا وإعذذادة لذذتطذذورات عديذذدة يف العقذذود القلیلذذة املاضذذیة ولکنهذذا ا هتذذدف إ
 و قافتها. الفارسیةنشر اللغة ی لإ ةياملردّ  ةدبیواأل ةاملعرفی ةالدبلوماسیالنشاطات املفقودة م  خالل مکانتهما 

  الفارسي خليجال دول في الفارسية اللغة تهميش أسباب .4
يف  خاصة  ومابعدها،  مخسینات القرن املاضيم  مكانة اللغة الفارسیة وآداهبا يف العاا العريب، الةحث ع  
: ش1131)سذلیمي ومري ايذي، يف األوسذاط العلمیذة وآداهبذا هتمذی  اللغذة الفارسذیة يظهذر ، الفارسذي دول اخللذیج

دبیذة والفصذلیات األ ولیذاتيف احل ة املنتشرةالفارسیللغة  یةدبواأل ويةدراسات اللغللالدقیق إّن االحصا  . (61
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 وآداهبا.  دبیة واللغوية هتتم باللغة الفارسیةاأل م  الدراسات قلیال   ا  هنا  عدد نّ يدّل أيف دول اخللیج، 
 م.2۰1۰إلی1۹۲۰سي م  العام الفار  والثقافیة يف دول اخللیج اجلدول التايل يظهر کمیة تو يع املقاالت األدبیة

 البلد العلمية الدراسات عدد  المجالت
 تلة-الكتب عاا-۱النقد يف عالمات-نوافا
 العرب تلة-سعود مل  جامعة اآلداب كلیة
 جاور تلة-اجلديد النص-القوافل-

 السعودية اململكة ۲۰ 

 عمان 1۱  -نزوي
 الثقافة - الفكر عاا -الةعثة-العريب تلة
 تلة- اإلنسانیة للعلوم العربیة تلة -العاملیة

 -الةیان
 الكويت ۱2 

 قطر ۲  -اجلسر تلة -الدوحة تلة
  املتحدة العربیة ماراتاإل ۱  -والرتا  الثقافة تلة

 حبري  7  -أوان -الثقافات -الثقافیة حبري 
اللغذة الفارسذیة وآداهبذا والثقافیذة حذول  دبیذةالدراسذات اللغويذة واأل احصا ح الشكل الةیاي التايل النتائج احلاصلة م  يوضّ 

 اإلسالمیة يف إيران: ، خاصة بعد إنتصار الثورة 2۰1۰ناية  یيف دول اخللیج م  مخسینات القرن املاضي حت

 
 (5) البياني الشكل

 ف نّ  واللغوي، ديباأل العلمي اجملال يف والعرب يرانإ بني الثقايف لتقاربل شاملةال دراساتال قّلة رغم  
 اخللذیج دول يف العذرب الةذاحثني قةذل مذ  دبیذةواأل العلمیذة الدراسذات تزايد ع  يكشف الةیاي الرسم

1950-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010
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 بذذني السیاسذذیة التذذوترات تزايذذد مذذع ا دادت قذذد دبیذذةاأل الدراسذذات ألنّ  جذذدا مهذذم أمذذر هذذاا الفارسذذي.
 التقذذارب إلذی متیذذل العلمیذة األوسذذاط أنّ  علذی لتذدلّ  ،الفارسذذي اخللذیج دول حكومذذاتو  يذرانإ حكومذة
  والشقا . االبتعاد ال والوداد

 اململكذذذة يف فمذذذثال   الفارسذذذي، اخللذذذیج دول بذذذني اجملذذال هذذذاا يف واضذذذحة فروقذذذا   اإلحصذذذا ات ت ظهذذر
 سلطنة يف أنّ  حني يف حبو   ستة تلة لکل أي تالت، مثاي يفي حبثا   مخسني نشر تّ  قد السعودية
 فأكثر أكثر جهودا   يتطلب عاما   ستني منا حد  فما .واحدة لةجمل حبثا   عشر ستة نشر تّ  قد عمان
 يف نشذیط دور هلذا كذان والذي وآداهبذا الفارسیة لغةبال "االهتمام قّلة  مة"أ نسمیه أن ميک  ما ملواجهة
  اجملید. عهدها يف اإلسالمیة للحضارة الثقايف التكوي 
 األوسذذذاط يف وآداهبذذذا الفارسذذذیة اللغذذذة هتمذذذی  دواعذذذي عذذذ  الةحذذذث تسذذذتدعي االحصذذذائیات فهذذذاه
 العالقات سیادة عصر يف نعی  أنّنا رغم الفارسي اخللیج علي القاطنة العربیة لدول والثقافیة العلمیة
  احلديثة: اجملتمعات  قافة تکوي  يف املٰر ر ودورها والعلمیة الثقافیة

 الفارسي الخليج دول في یخر األ اللغات هيمنة مامأ الفارسية اللغة فاعلية غياب .5-4
 سذلطةوال دبیذةواأل اللغويذة قذوةال بذني و یقذةال صذلةال ثةتي عام بوجه   العاا يف للغات الراه  الوضع نّ إ

 انفسذه فذرضت الذي التعاملیذة التحذديات عظمأو  الثقايف التطور مظاهر یحدإ تل  تصار ف الثقافیة،
 اللغذذات مذذع مقارنذذة یذذة،اخللیج دولالذذ يف وآداهبذذا الفارسذذیة اللغذذة مكانذذةف نسذذانیة.اإل اجملتمعذذات یعلذذ

 حیذث ،الصذعید هذاا يف حملذاوالتا قلّذة یلذإ ذلذ  يعذود النسذیان. وشذ  علی أّنا علی تدلّ  األخری،
 عملیذذة حیذذث  مذذ متحولذذة غذذري  ابتذذة   الفارسذذیة أصذذةحتف املهمذذة، هذذاه لتحقیذذق كافیذذة   تکذذ  ا إّنذذا

 اللغة أصحاب قةل م  كثرية جهودا   يتطلب ما هاا ی.خر األ اللغات جانب یلإ نتشارهاإو  تعلیمها
 اللغذذة مذذع جیذايباإل التفاعذذل یسذذتو م یلذإ لتصذذل حیويتهذذا إل ةذات جديذذدة فذذرص   عذ  للةحذذث الفارسذیة
 املعرفیذة وظیفتهذا لتذرّدی یخذر األ العاملیذة واآلداب اللغذات جانذب یلذإ ديباأل ترا ها مع وتقف العربیة
 بغیذة التعلذیم عملیة يف رائعة أدبیة نصوص کتوظیف ،املر رة التعلیمیة بالتقنیات يرانیةاإل الثقافة لنقل

  .وآداهبا الفارسیة اللغة ومتعلمي التعلیمیة النصوص بني الثقايف التفاعل إلی الوصول
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 الفارسية اللغة لمتعلمي التعليمية التحفيزات قل ة .9-4
 الذذي التحفیذذزات مذذ  تموعذذة وضذذع اهبذذ النذذاطقني لغذذري الفارسذذیة اللغذذة لتعلذذیم العلمیذذة الطريقذذة تقتضذذي
  :م  البدّ  لال  لديهم مقةولة لتکون التعلیمیة  العملیة يف ماملتعلّ  تساعد
  اللغذذة تعلذذیم يف مهیذذةاأل تعطذذي حیذذث وآداهبذذا الفارسذذیة اللغذذة ملتعلمذذي تعلیمیذذة شذذهادات إعطذذا 

  .اخللیج ودول يرانإ بني التواصلیة للوظیفة وآداهبا الفارسیة
 ما الختیار وآداهبا الفارسیة اللغة ملتعلمي التعلیمة واملنحة علمیةال تفرغاتوال جا اتاإل تاحةإ 
  .يرانإ يف وجامعیة علمیة مراکز م  هلم يناسب

 لتحقیذذذذق وآداهبذذذذا الفارسذذذذیة اللغذذذذة متعلمذذذذي مبسذذذذاعدة الثقذذذذايف اخلطذذذذاب مواصذذذذلة یعلذذذذ رتكیذذذذزال 
 الفارسذذیة اللغذذة تخرجذذيمل اخلاصذذة املنتذذديات نشذا وإ املرجذذوة العلمیذذة والدبلوماسذذیة التعلیمیذذة هذدافاأل

  .الفارسیة اللغة نشر يف احلضارية للمقاربة املستمر التواصل لتعزيز اخللیج دول يف وآداهبا

 التعلیمیذذذة التجذذارب ضذذو  يف للمتعلمذذني وآداهبذذا الفارسذذذیة اللغذذة تعلذذیم نظذذام بتطذذوير هتمذذاماإل 
  .متكامل تقين برنامج یلإ حاجاهتم تلةیةو 

 يف  وحضذارهتا يرانیذةوالثقافذة اإل الفارسذیة اللغذة لدراسذةنشا  املعاهد التعلیمیذة الدعم املادي واملعنوي إل
 يرانیة. يف اجلامعات اإلتها  قافو  هتاحضار وآداهبا و  العربیة   اللغةيتدر شا  دول اخللیج، كما 

 المعاصر الفارسي دباأل روائع بترجمة االهتمام ةقل   .0-4
ني بذ صذلي هذي املقاربذة والتفذاهمنقذاذ  قذايف" جوهرهذا األإا "عملیذة نّ ألالثقافات،  لحوار بنيل ةشةك همّ الرتمجة أ
فالرتمجذة، السذیما ترمجذة . (31: م2011علذي،  )أنذد« ثقذافتنيالبذني  1القاسذم املشذرت ی تعتمد علذ»وهي الةلدان 
اجلةهذذذة ی علذذذ نسذذذانیتني متامذذذا  روافذذذد لذذذلدب واللغذذذة اإل، اآلداب واللغذذذات ن جتعذذذل مذذذ  كذذذلّ أمكانذذذا  ب»اآلداب 

حتكا  اللغوي والفكري واملورو  الثقايف اإلتوسیع عملیة ل"جسر  قايف"، فهي، (6: م2001)الرحياي، « خرياأل
احلیذاة والذدوام بذالولو   دبیذة فرصذة  عمذال األاألترمجذة متذنح . (1: م2006)معروف، واحلوار احلضاري بني الشعوب 

سذ  دعذم الشخصذیة الوطنیذة وجذاهبا للتفاعذل مذع ی أعلذ ة  للحوار مةنی وتعطي فرصة   یخر اللغات احلیة األی لإ
البد وأن ، (100: م2000)عصفور،  احلضارة العاملیة يف تنوعها اخلال ی لإنتساب اإلالةنا  الثقايف العاملي وفرصة 
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التفاعل به وتتجدد اهلوية القومیة وتزول غربته وعزلته ولیكتسب  مورو  راس، لكي يتمّ ی لإكة الرتمجة حر تستند 
 .(116: م1332)اخلطیب، عادة التكوي  إعادة الصیاغة و إبدا ، اإل

دب كتاباهتم هل العلم واألأّلف أالفارسیة، حیث و ة تني العربیاللغی عل سالمیة قائمة  احلضارة اإل نّ أالش  
يف العربیذة ی لذإدب الفارسذي مهذات الكتذب وروائذع األأالغزايل والرا ي وشّدت حركة ترمجة و سینا،  ب ک باللغتني  

 دواويذذ  حذذاف و لذذف لیلذذة ولیلذذة، : أمثذذالأك،  (126: م1324هذذالل،  )غنیمذذي العصذذور یمذذدی السذذاحة الثقافیذذة علذذ
حركة الرتمجة ی لإ نظرناذا لیوم إاوالشاهنامه للفردوسي. ولکّ  ، وجالل الدي  املولوي الةلخيسعدي، الشريا ي و 

عمذذال األ 1نقذذص عملیذذة ترمجذذةو   هذذامذذ  التذذوا ن فی یدنذذد األاحلذذغیذذاب  ديرانیذذة  ذذمذذ  اآلداب اإل األدبیذذة للعربیذذة
لعذذريب ي، وقذذد يةذذدو للمثقذذف ادب الكالسذذیكاألی لذذإنتمذذي ترتمجذذة، املعمذذال األ فذذأکثر العربیذذةی اللغذذة لذذإدبیذذة األ

مثانینیات القرن املاضي بعد  منافت توقّ  قدإلی العربیة حركة الرتمجة املعاصر أنّه اليوجد أدب فارسي حديث! ف
العربیة ی لبعد إرتجم ي  لم ف. (موقع  قافات: م2014)ندان، وفاة مرتمجیها املصريني كالراحلني عزام والدسوقي شتا  

م  التفاعذل  یدنق احلد األقّ حين أ لألدب الفارسي احلديثيقدر  وا، كثري م  كنو  األدب الفارسي احلديث
فهذذاه املشذذکلة تتطلذذب مشذذروعا  قومیذذا  حللّهذذا خاصذذة  يف دب العذذريب احلذذديث يف دول اخللذذیج الفارسذذي. مذذع األ

 سةاب منها: منطقة اخللیج الفارسي. يعود هاا اإلمهال إلی أ
 نّ وإ، احلديث، شعرا  ونثرا   دب الفارسياألتعرف األوساط اجلامعیة يف دول اخللیج الفارسي علی عدم ( 1

 العربیة. ی لإضعف حركة الرتمجة م  اللغة الفارسیة رجع إلی مر ياأل

والفرنسیة  لیزية لغات وسیطة كاإلعرب  غالةا  یة دول اخللیجاليف األدب الفارسي م  تعريب ال( تتّم عملیة 2
يرانیون ح املرتمجون اإلن يتسلّ أفالبّد م  ، (3. 1: م2011)يوسف حسني،  صلیةأع  لغات  مةاشرة   والتضم ترمجة  
يرانیذة الثقافة اإل یف علالتعرّ  فرص  إلعطا  األوساط الثقافیة العربیة  ی تعريب األعمال الفارسیة الرائعةبالقدرة عل
 . مةاشرة  

واجلامعیة يف الدول اخللیجیة بامر التعريب تعّد م  األسةاب الرئسیة يف هاا ( قلة اهتمام األوساط الثقافیة 1
) كذي ضذعف حركذة الرتمجذة يف الذوط  العذريب  2002ول لعذامنسذانیة العربیذة األتقريذر التنمیذة اإل اجملذال. فقذد أظهذر

.  د على ذل ، نقص دبیةولويات يف احلركة األرادة سیاسیة جتعل )الرتمجة( م  األإوعدم وجود  (6: 2001خضر، 
وانشذذغاالهتم،  رتةاطذذاهتمإسذذاتاة جذذامعیون، هلذذم أاملرتمجذذني بصذذفة عامذذة واملختصذذني علذذى اخلصذذوص، فغذذالةیتهم 
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 .(www.france24.com: 2016کرکود، )منهم  طويال   والرتمجة تأخا وقتا  

( صعوبة تعريب النص األديب لةنیته اجلمالیة، جتعل ترمجتذه صذعةة جذدا فالبذد مذ  املذرتجم أن يذتق  2
لكذذ  ضذذعف خذذربة ومهذذارة حشذذد  »واللغذذة الفارسذذیة اتقانذذا  کذذامال  وأن يلذذم بذذدقائق اللغذذة الفارسذذیة ورمو هذذا 

نفذذذ  ) «نیذذذة والعلمیذذذةوفقذذذدان آلیذذذة لرفذذذع قذذذدراهتم وّتصصذذذاهتم الف نيكةذذذري مذذذ  املرتمجذذذني العذذذرب اخللیجیذذذ
 ب مشاكل عديدة. يسةّ ، : املوقع(2016، املصدر

 الفارسي الخليج في العربي الوطن تجاه إليران دبيةواأل اللغوية ستراتيجياتاإل .1
 غیذاب يف تتمثل املعاا واضحة برنامج تفتقده اخللیجیة والدول إيران بني الثقايف التواصل مشرو  إنّ 

 وتنجذذزه. املشذذرو  هذذاا توجذذه اسذذرتاتیجیة وخطذذط وآداهبمذذا والعربیذذة الفارسذذیة اللغتذذني تقذذارب توظیذذف
 طويذل  قذايف مشذرو  غیذابل طوالتخذةّ  رتةذا اإل رهینذة   والعذريب يذراياإل الثقايف التعامل تاالت فالتزال
 اجلانذذب یعلذذ يتعذذني هلذذاا الفارسذذي. اخللذذیج ودول رانإيذذ بذذني دبیذذةواأل اللغويذذة النشذذاطات يعذذز  املذذدی
 اهلويذة علذی للحفذاظ منهمذا املنةعثذة الرصذینة الثقافذة م  نابعة وأدبیة لغوية سرتاتیجیاتإ تةیني اإليراي
  احلكومیة. غري املرسسات عرب وا ا ها والعربیة اإليرانیة الراقیة
 مذ  فالبذدّ  وآداهبمذا. والعربیذة الفارسذیة اللغذني بذني التذأرخيي التقذارب أمهیذة تأي املنطلق هاا فم  

 وجامعذات االيرانیذة اجلامعذات مذ  کذل يف وآداهبمذا والفارسذیة العربیذة اللغتذني أقسذام ب نشذا  االهتمذام
 مذ  إاّل  اليذتم اإليرانیذة اهلويذة علذی احلفذاظ ألنّ  واالدبیذة، اللغويذة االسذرتاجتیات لتنفیا اخللیجیة الدول
 اخللذیج دول مذع الثقذايف للتقذارب مذر رة معرفیذة کتلیة وتوظیفها العربیة للغة املوّسع االستخدام خالل

 اللغتذذني بذذني التذأرخيي التقذذارب مذذ  النابعذة الواقعیذذة االسذرتاتیجیات علذذی نرّکذذز أن بنذا فحذذري الفارسذي،
 سیاسذذذذیا   سذذذذاخنة منطقذذذذة يف والعذذذذريب اإليذذذذراي الوجذذذذود أنّ  يعلذذذذم الکذذذذل أنّ  خاصذذذذة والعربیذذذذة، الفارسذذذذیة
 إحذذداها مصذذري فصذذل ميکذذ  فذذال متامذذا ، مشذرتکة الذذدول هذذاه مصذذري جعذذل واقتصذذاديا   و قافیذذا   وعسذکريا  

  األخری. علی اجیابا   أو سلةا   تر ّر الدول، هاه م  دولة أية يف تقع حاد ة فأية األخری، ع 
التفاعذل التكذاملي الثنذائي و تحقیذق التواصذل السذلیم، ل مذر رة ديب يعّد وسیلة  احلوار األ نّ أ، مرّ ا يتجّلي ممّ  
 اخللذذیجمنطقذذة يذذران والذذدول العربیذذة يف إ. فذذالواقع الذذدويل يعكذذ  الةعذذد الصذذراعي بذذني 1"اجلاذبیذذة الثقافذذة" عذذرب

بنذا  حذوار ی لذإي يرانیة والعربیة ممارسة نشذاطات، تذردّ ملرسسات العلمیة والثقافیة اإلفعلی ا. الفارسي املأ ومة
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البذذّد مذذ  ، فدبیذذةاحلقذائق واملوضذذوعات األ یز علذذمذذ  خذذالل الرتكیذذبذذني إيذذران وجاراهتذذا اخللیجیذة  ديبوأ قذايف، 
 القضايا اآلتیة: حتتوي علی يران وبلدان اخللیج، إبني  مشرتكة    قافیة  لغوية  و  سرتاتیجیة  إاذ اّتّ 

 وآدابها الفارسية اللغة مکانة تقوية .5-1
للغذذة العربیذذة مکانتهذذا يف إيذذران ولکذذ  الحتظذذی اللغذذة الفارسذذیة مبکانذذة تلیذذق هبذذا يف الذذدول العربیذذة ومنهذذا الذذدول 

ي العصذر احلذديث طذر  ففذ. لکي تقوي مکانة اللغة الفارسذیة1«السیاسة اللغوية»اخللیجیة. فالبد م  اّتاذ 
 وغذذري، تةطذذة بتعلذذیم الطذذالب واملثقفذذني، وهذذي طذذر  مةاشذذرة مر لتصذذدير اللغذذة وتعزيذذز مکانتهذذاوافذذرة وجديذذدة 
ولکذذذ  املهذذذم هذذذو نرتنذذذي. جتمذذذاعي اإلاالتصذذذال اإلاالعذذذالم وشذذذةکات طذذذر  مرتةطذذذة بوسذذذائط  مةاشذذذرة وهذذذي

 تذوفرياجلمعیات العلمیة والکوادر اجلامعیة لفرو  اللغة الفارسذیة وآداهبذا بغیذة مبشاركة ّتطیط اسرتاتیجي جاد 
 .الفارسي يف دول اخللیج وتقويتهاكل الشرائط املراتیة، لتوسیع اللغة الفارسیة 

 الصالت تقوية طريق ع  العاملیة یلإ احمللیة م  وآداهبا الفارسیة اللغة انتقال أمهیة تّتضح هنا م   
 مذذذذذ  كجذذذذذز  ،الفارسذذذذذي اخللذذذذذیج ودول يذذذذذرانإ بذذذذذني والثقافیذذذذذة قتصذذذذذاديةاإلو  جتماعیذذذذذة،اإلو  ،السیاسذذذذذیة
 باللغذذذذة شذذذذاهبها، ومذذذذا نرتنتیذذذذةاإل والشذذذذةكات الفضذذذذائیة القنذذذذوات عذذذذرب تصذذذذديرها،ل اللغويذذذذة السیاسذذذذات
 اللغذذة مشذذارکة یعلذذ العربیذذةو  الفارسذذیة العلمیذذة جلمعیذذاتا وتشذذجیع العربیذذة اللغذذة جانذذب إلذذی الفارسذذیة
  .الثقافیة املرسسات يف وحضورها املختلفة مشاريعها يف الفارسیة

 ولغتهما والعربي لفارسيا األدبين بين9 المقارنة الدراسات .9-1
ألّن عملیذذة  (3: 1۹11)غويذذار، « تذذاري، العالقذذات األدبیذذة الدولیذذة»أ طلقذذت علذذی الدراسذذات املقارنذذة تسذذمیة 

أدبیة استکشذافیة تسذتخدم کوسذیلة إلفسذاح اجملذال للتةذادل الثقذايف واألديب بذني »املقارنة نقطة انطال  جلولة 
)نظذذري مذذنظم، « خمتلذف األعذذرا  واللغذذات  ممذذا يکذذون مذذوّداه تقذذارب الذذرری وتةذذادل األفکذذار وحذذوار احلضذذارات

للحصذذول علذی األهذذداف الةلذدان خمتلذذف بیذة بذني دواألالعلمیذذة  ةدبلوماسذی. فهذاا بذاب أوسذذع لل(31: 171۹
السیاسذیة واإلقتصذادية والثقافیذة حیذذث ميّهذد األرضذیة املناسذةة للحذذوار الثقذايف واألديب. رغذم التقذارب التذذأرخيي 
للغتذذني العربیذذة والفارسذذیة وآداهبمذذا وتذذداخلهما الثقذذايف واالديب، فذذ ّن الدراسذذات املقارنذذة املنتشذذرة يف إيذذران، ال 
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تداب الةلذذذذدان اخللیجیذذذذة. وإّنذذذذا، رغذذذذم کثرهتذذذذا، الحتّقذذذذق التواصذذذذل املطلذذذذوب بذذذذني الثقذذذذافتني والّتذذذذدم تعذذذذين بذذذذ
عذذذ  نذذذواظم »تةحذذذث يف معظمهذذذا، االسذذذرتاتیجة اللغويذذذة واألدبیذذذة للغتذذذني العربیذذذة والفارسذذذیة وآداهبمذذذا ألّنذذذا ال 

 وال تةحذذذث عذذذ  املتةذذذادلني  رأوالتذذذ ري أالتذذذوال هتذذذتم ب (66: م2016)يلذذذوح، « وآلیذذذات التذذذداخل القذذذائم بینهمذذذا
تذذاالت معرفیذذة تتولذذد منهذذا رريذذة  قافیذذة متكاملذذة ی لذذحتتذذا  إهذذاه الدراسذذات . فومیزاهتمذذابینهمذذا اجلمالیذذات 

 يراي والعريب.دبني اإلبني األناجتة ع  الصالت الو یقة 

 ةالثقافي والمراكز الدولية المحافل في ومكانتهما اللغتين دور یعل كيدأالت .0-1
 اهلذام لذدورها السذت الرمسیذة اللغذات ک حذدی املتحذدة لألمم العامة اجلمعیة يف العربیة اللغة اعت مدت

 يف اال لیزيذذة اللغذذة جانذذب إلذذی هبذذا االهتمذذام الذذال م فمذذ  و قافتذذه، االنسذذان حضذذارة ونشذذر حفذذ  يف
 السیاسذذذي  السذذذل يف يعملذذذون الذذذاي  للخذذذربا  هبذذذا للذذذتکلم اخلاصذذذة القذذذوانني وإصذذذدار الدولیذذذة احملافذذذل

 اللغذذة جانذذب إلذذی الدولیذذة احملافذذل يف الفارسذذیة اللغذذة مبکانذذة االهتمذذام األحسذذ  مذذ  مث والدوبلوماسذذي.
 الثانیة اللغة وأّنا و قافته االنسان حضارة ونشر حف  يف العربیة اللغة به حتظی مبا حتظی ألّنا العربیة
 العربیذذذة اللغتذذذني مکانذذذة تکذذذّرم لغويذذذة سیاسذذذة اّتذذذاذ الذذذال م فمذذذ  اإلسذذذالمیة، الذذذدول يف انتشذذذارا   األکثذذذر

  الفارسي. اخللیج ودول إيران بني واالقتصادية والثقافیة السیاسیة العالقات يف والفارسیة

  حديثة بطرق بها الناطقين لغير الفارسية اللغة تعليم تطوير .4-1
غريةذا  بعذض الشذي ! ولکذ  القواسذم املشذرتکة بینهذا وبذني اللغذة  إّن احلديث ع  اللغة الفارسذیة يف العذاا العذريب يةذدو

العربیة وماتتمتع به اللغة الفارسذیة مذ  أدب رفیذع وانسذاي، جعذل تعلیمهذا ال مذا  للجامعذات العربیذة، فالبذد مذ  اّتذاذ 
اجلامعذات تطوير تعلیم الفارسیة للعرب م  خالل افتتاح تموعذة مذ  األقسذام يف الکلیذات و »سیاسة لغوية تشمل 

واالبتعذاد عذ  اعتمذاد  العربیة يتم فیهذا تعلذیم هذاه اللغذة وفقذا  ألحذد  املنذاهج واألسذالیب يف تعلذیم اللغذات األجنةیذة
کمذا حيذد  الیذوم يف قسذم اللغذة    اللغة العربیة يف تذدري  األدب الفارسذي واسذتخدام اللغذة الفارسذیة نفسذها يف ذلذ

الةاحثني و كادمیني مع اآل یةتعاملالقنوات الفتح و   (211: 2۰۰1)الدهين، « قالفارسیة املفتتح حديثا  يف جامعة دمش
رت يف دول خّ أالدراسذذات الفارسذذیة تذذذ نّ أل، برنذذامج رصذذذنيی لذذإوالعربیذذة، ظذذاهرة حتتذذذا  يرانیذذذة ون احلضذذارة اإلر يف شذذ

يذاکر،  شذي  یصذل علذحي وا تحقق يف الةدان اخللیجیةي اللغة الفارسیة وآداهبا ا یف علالتعرّ  نّ وإاخللیج الفارسي 
 يرانیني.هتمام كةري م  قةل املواطنني اإلإو  م اللغة العربیة يشهد  يادة ملحوظةیتعلو هاا 
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  يرانيينواإل العرب ينمالمترج بدور هتماماإل .1-1 
يتوّقف علذی مذدی فاعلیذة رافذد يها املتمثلذني  يف املرتمجذني الذاي  يتعلمذون لغذة املصذدر » اح حرکة الرتمجة 

: 1۹۹۹)عةذود، « يف بلدها األم م  جهة والاي  يتعلمون هذاه اللغذة يف بلذد لغذة اهلذدف مذ  جهذة أخذری
األم إيذذران أکثذذر اتقانذذا  مذذ   الرتمجذذات الذذي صذذاغها مذذ  درس  اللغذذة الفارسذذیة يف بلذذدها»ويةذذدو أّن   (211

أقسذذذام اللغذذذة الفارسذذذیة يف »واألمذذذر يرجذذذع إلذذذی أّن  (2۰1: 2۰۰1)الذذذدهين، « ترمجذذذات م ذذذ  درسذذذها يف بلذذذده
الوط  العريب تدّرس األدب الفارسي باللغة العربیة... ولو أّن تدري  اللغة الفارسیة أ عطذی اهتمامذا  أکذرب 

 .(املصدر نفسه)« ب، لکانت الرتمجات أفضل بکثرييف الةالد العربیة، ودرست اللغة کما جی
فم  الال م ت ةنی خطة اسرتاتیجیة لغوية هتتم اهتماما  بالغا  برفع الکفا ة اللغوية للمرتمجني العرب وتقوية   

أقسذذام اللغذذة الفارسذذیة وآداهبذذا يف الذذدول العربیذذة ومنهذذا الذذدول اخللیجیذذة. والبذذّد مذذ  اإلهتمذذام مبكانذذة املرتمجذذني 
مذ  إسذترياتیجیة الربنذامج الثقذايف، ألّن حرکذة الرتمجذة  الناشطني يف هاا اجملال وتقدير جهذودهم الثمینذة كجذز 

التعامل  یللحفاظ علبني األدبني الفارسي والعريب  حلقة وصلهي تعمل كفمتثّل خطا  أصیال  للتیار التفاعلي 
 الدبلوماسیة األدبیة. احلركة  عّز تاملشرت  و ديب والفكري نقل الرتا  اللغوي واألوتديب األ

 المشتركة العلمية الجمعياتو  الثقافية المراكز تبني .6-1
 بذني بالتشذاور إاّل   ذلذ ميکذ  وال اجلذامعیني العلمذا  عاتق علی صارت الراهنة األ مات حل مسرولیة
 اجلمعیذذذات إنشذذا  الذذذال م فمذذ  بیذذذنهم. واملسذذتمرة املشذذذرتکة اجلهذذود وبذذذال واحلکومذذات العلمذذذا  هذذرال 
 األ مذات لتفذادي واألدبیذة، العلمیذة الدوبلوماسذیة مذ  کجذز  ،اخللذیج ودول يرانإ يف املشرتکة العلمیة

 خاصذة   بذرامج خذالل  ذلذ فیتحّقق واإليراي. العريب الشعةني بني والتقريب املنطقة هاه يف السیاسیة
 يف تنذذدر  لدولیذذةا الذذدورات عقذذدو  والثقافیذذة  األدبیذذة املنتجذذات لتسذذويق وأدبیذذة علمیذذة نذذدوات قامذذةإل

 وإعذالم بینهمذا املشذرتكة بذالرمو  کذالتعريف خمتلفذة: هذدافأل وآداهبمذا والعربیة الفارسیة لغتنيال حقل
 مجیذذذع يف دباأل مسذذذار حيذذذّر و  فذذذأكثر أكثذذذر األدبیذذذة التواصذذذالت علذذذی يسذذذاعد ممذذذا اللغتذذذني يف األدب
  .الفارسي اخللیج حافة علی القاطنة الدول

 يجةالنت .6
 يذذر ر فهذو منهذذا لواحذدة حيذد  ومذذا ،   مشذرت  مصذذري   الفارسذي اخللذیج حافذذة علذی القاطنذذة   الذدول   جیمذع
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  قافذذذة لتعزيذذذز الذذذدروب السذذذعي إلذذذی اجلذذذامعیني النخذذذب يذذذدعو مذذذا وهذذذاا األخذذذری علذذذی اجیابذذذا   أو سذذذلةا  
التواصل بكافة الوسائل، منهذا الدبلوماسذیة العلمیذة واألدبیذة، خاصذة  يف اآلونذة األخذرية والظذروف الصذعةة 

 ی، واحلذرص علذوآداهبمذا بذني اللغتذني الفارسذیة والعربیذةثقافذة التواصذل بالي متّر هبا هذاه املنطقذة. االهتمذام 
  .ات اجلوار بني إيران وجاراهتا اخللیجیةلتحسني عالقاخلارجیة ة سیاسللعزيزها ي عّد عنصرا  حیويا  ت

 اإليذراي اجلانذب مذ  شذهدت والي الفارسي، اخللیج ودول إيران بني واللغوية األدبیة الصالت 
 وإعذادة وآداهبذا الفارسذیة اللغذة مکانذة تعزيذز یلذإ هتذدف ا املاضذیة، القلیلذة العقود يف عديدة تطورات
  .ةالدبلوماسی النشاطات خالل م  املفقودة مکانتهما

  مبنطقذة العربیذة الذدول مع اخلارجیة سیاستها يف األدبیة الدوبلوماسیة توظیف يف إيران ي تفو 
 تا ريها استمرارية يضم  رفیع انساي بأدب حيظی الاي الثقايف کیانا ترسی، علی الفارسي، اخللیج
 األجذوا  ميّهذد والعربیذة الفارسذیة اللغتني بني التارخيي فالتقارب ، العام العريب الرأي يف واألديب اللغوي
  لنجاحها. املناسةة
 مذ  نابعذة وأدبیذة لغويذة إسذرتاتیجیات تةیذني األدبیة، الدبلوماسیة لنجاح اإليراي، اجلانب علی 
 و قافیذة   لغويذة   إسذرتاتیجیة   واّّتذاذ حكومیذة غذري مرسسات عرب وا ا ها ،منهما املنةعثة الرصینة الثقافة
  اآلتیة: القضايا علی حتتوي اخللیج، وبلدان إيران بني مشرتكة  
 وحوار فکاراأل وتةادل الرری لتقارب ولغتهما والعريب الفارسي األدبني بني املقارنة الدراسات 

  .واألديب الثقايف للحوار املناسةة األرضیة متّهد ألّنا ،األدبیة للدبلوماسیة أوسع کةاب   ،احلضارات

 يعملذون الذاي  فعلذی الثقافیذة  واملراكذز الدولیذة احملافل يف ومكانتهما اللغتني دور علی التأكید 
 والعذذريب، الفارسذذي األدبذذني بذذني املشذذرتكة بذذالوجوه واإلملذذام العربیذذة اللغذذة اتقذذان الدبلوماسذذي السذذل  يف

  اإلسالمیة. إليران املتجاورة اخللیجیة الةلدان بتداب يّتصل ما خاصة

 لتطذذوير العربیذذة باجلامعذذات وآداهبذذا الفارسذذیة اللغذذة ألقسذذام واملعنويذذة املاديذذة املسذذاعدات تقذذدم 
  .حديثة بطر  هبا الناطقني لغري الفارسیة اللغة تعلیم

 انشذذا  سیاسذذة تةذذيّن و  والرتمجذذة  التعريذذب حرکذذة لنجذذاح واإليذذرانیني العذذرب املرتمجذذني بذذدور اإلهتمذذام
  .املشرتکة الدولیة و العلمیة الدورات القامة املشرتکة واألدبیة العلمیة اجلمعیاتو  الثقافیة املراكز
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 المصادر
 کتب
 الرقم والنشر، للدراسات العربیة املرسسة ،بنيويات؟ أم بنيوية – المعاصرة األدبية النظرية آفاق م(،2۰۰3) إبراهیم، بدران،
  .17۹31۹۹۲77۱۹122 املعیاري الدويل

 والعلوم للرتبیة اإلسالمیة املنظمة الرباط، ،یاألول الطةعة ،العربية اللغة حاضر م(،2۰12) عثمان، ب  عةدالعزيز التوجیري،
  )إيسسكو(. والثقافة

  للكتاب. العامة املصرية اهلیئة القاهرة، الحضارات، حوار م(،2۰۰2) سامي، خشةة،

  الثقافة. و ارة منشورات دمشق، ،واللغة والثقافة األدب في مالمح م(،1۹۹3) حسام اخلطیب،

 ،الحرية نطولوجياأ الثالثة: الحاء الجديدة العربية القصة نطولوجياأ الثالث: الحاءات م(،2۰۰1) سعید، حممد الرحياي،
  .171۱۲2۹۹۲2۹31 :الدويل الرتقیم ،یولاأل الطةعة

 لتنمیة احلضارة مرکز بريوت، الثاي، اجلز  العريب، الوط  يف املعاصر الفارسي األدب استقةال (،2۰۰1) هاي، نسري  الدهين،
  االسالمي. الفکر

  الفارايب. دار بريوت، ،یاألول الطةعة ،الترجمة( في )أوراق الترجمة و الثقافة م(،2۰1۰) مسري، الشی،،

 ، القاهرة، الكتب خان للنشر والتو يع. يس: دراسة في النقد الثقافيئالشعب بين الشاعر و الر ة صور م(، 2۰12ضیف اهلل، سید، )

  العرب. الکتاب احتاد دمشق، ،وآفاق مشکالت المقارن األدب (،1۹۹۹) عةده، ، عةود

  املصرية. النهضة دار القاهرة، األول، اجمللد ،الفارسي األدب م(،1۹۲۲) عةدالوهاب، عزام،

  مصر. نضة دار القاهرة، ،والصوفية العذرية بين العاطفية الحياة م(،1۹3۱) حممد، هالل، غنیمي

  عويدات. منشورات بريوت،  غیب، هنري ترمجة ،المقارن األدب م(1۹11) فرانسوا، ماريوس غويار،

  .یاهلد دار طهران، ،العربية یلإ منقولة الفارسي الشعر من مختارات م(،2۰۰۰) فیكتور، الك ،

 اجلامعة منشورات ،بريوت ،2 اجمللد بال، شارل ،الجوهر ومعادن الذهب مروج (.1۹۱۱) ،حسني ب  يعل ،ياملسعود 
  .اللةنانیة

 ،یاألول الطةعة ،العاشرالهجري القرن یلإ األول القرن من الفارسي -العربي الثقافي التداخل م(،2۰12) رشید، يلوح،
  السیاسات. ودراسة لألحبا  العريب املركز الدوحة،

 دورياتال
 ،2۱العدد ،التقريب رسالة مجله ،«والعرب اإليرانیني بني الثقافیة العالقات تنشیط سةل» ش(،1731) حممدعلي، آذرشب،
  .121-177صص

 العربیة األمريكیة األكادميیة ،محكمة علمية مجلة أماراباك ،«الثقافیة الرتمجة سرتاتیجیاتإ» م(،2۰17) صديق، أندعلي،
  .۹1-1۹صص ،11 العدد ،2 اجمللد والتكنولوجیا، للعلوم

 المنظمة العشر، احلادي التعريب مرمتر ،«واحللول( )املشاكل اآللیة والرتمجة العربیة اللغة» م(،2۰۰1) حممد، خضر،  كي
  .7۱-1صص عمان، ،والعلوم والثقافة للتربية العربية
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 كلیة ،الفارسي العربي المقارن األدب مؤتمر ،«وآداهبا العربیة اللغة يف الفارسي األدب تأ ري» م(،2۰1۰) دالل، عةاس،
  .21-1صص بريوت، اللةنانیة، اجلامعة يف اإلنسانیة العلوم و اآلداب

 مجلة ،«"التعريب وطر  التأ ري عوامل" والفارسیة العربیة بني اللغوية العالقات» ،م(171۹) صاحل، وحممد شريف عسكري،
  .13-1صص ،12 العدد الثقافیة، والدارسات اإلنسانیة العلوم آکادميیة ،اإلسالمية الحضارة آفاق

  .1۱۹-173صص ،2۹2 العدد ،العربي مجلة ،«ةللرتمج القومي املشرو  حول» م(،2۰۰۰) جابر، عصفور،

 ،۲227 العدد ،العربي المستقبل مجلة ،«القومي الوعي يف ودورها العربیة اللغة» م(،2۰1۲) حسني، العودات،
  .1۱2-1۲1صص

 لسنة األولي الدورة إلی مقدم بحث ،«العوملة حتديات مواجهة يف اهلوية ملستقةل منظور أي» م(،1۹۹3) حممد، الكتاي،
  .1۲-12صص الرباط، املغربیة، اململكة كادمیةآل ،الهوية" و "العولمة 8331

 الحضارية للدراسات بابل مركز في حماضرة ،«الفارسیة اللغة تطور يف املر رة العوامل» م(،2۰1۱) ،أياد حسني، حممد
  .2۹۰-2۱3صص ،بابل جامعة في ريخيةأوالت

 ،نزوي مجلة ،«العربیة اللغة یلإ واملعاصرة الكالسیكیة اآلسیوية األدبیة األعمال ترمجة» م(،2۰11) كامل، حسني، يوسف
  .111-۹1صص ،۱3 العدد

 گزارش مجله ،«عريب تالت عرصه در فارسي وادب فرهنگ جايگاه در تأملي» م(،17۹1) مري ايي، وفرامر  علي سلیمي،
  .2۹-27 صص ،2 و 7 مشاره ،۱ سال دوم، دوره ،ميراث

 حوار في اللغة دور» یولاأل الدولي المؤتمر ،«احلضارات حوار يف واملرتمجني الرتمجة دور» م(،2۰۰2) حيیي، معروف،
  أصفهان. جامعة ،«الحضارات

 ادب ،«بانان   غريفارسي به فارسي  بان آمو ش در ايراي فرهنگ تأ ري» ش(،17۹۰) طاهرلو، وفرنوش نا  میه  مريدهقان،
  .171-11۲صص ،2 مشاره ،1 سال فرهنگي، ومطالعات انساي علوم پژوهشگاه ،معاصر پارسي

 ،«هاچال  ها،فرصت مصر  در فارسي وادبیات  بان تقويت و ترويج» ش(،17۹1) رنين، ابوالفضلو  فرامر  مري ايي،
  .72-21صص ، 3مشاره ،1 سال ،تحليلي(-پژوهشي )نشريه فرهنگي روابط ماهنامه

 شهید جبامعة المقارن األدب فصلية ،«فیه الةحث وتاالت تعريفه املقارن: األدب» ،ش(1113) ،هادی ،منظم نظری
  .221 -212صص ،2العدد ،1 السنة ،کرمان باهنر

 ،«ّنوذجا   "دمنة و كلیلة" وهیام اهلام... رحلة الشعوب وجدان يف الفارسي األدب» م(،2۰1۰) يوسف، علي نورالدي ،
  .2۱۲-2۲2صص ،32و31و3۰الرقم ،دبيةاأل الدراسات
 اإلنترنتية المواقع
  قافات، الكرتونیة تلة ،«والعرب نيراإ بني األديب السالم» م(،2۰1۱/ .۰۱/1) غسان ندان،

 www.thaqafat.com .  

 ،«والتحديات الركود بني العريب الوط  يف الرتمجة» (،م1۲/06/2016) ملیكة كركود،

 www.france24.com  
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  :یفارس و یعرب یادب و یزبان ییهمگرا

 فارسخلیج هایلتدوو  رانیا انیم یعلم یپلماسید رواج یبرا ایزمینه
 2ییرزایم فرامرز ،1انیریام بهیط

 یعرب اتیادب و زبان دکتریآموخته دانش .5

 مدرس تیترب دانشگاه یعرب اتیادب و زبان گروه استاد .2

 چكیده
 هاای تشباه یفرهنگ و یفکر ةجنب از ،یخیتار و زبانی تعامل خاطر به ،عرب و فارس هایملت

 ژهیا وباه  عرب، و رانیا ملت دو یکینزد و یدوست یبرا را مساعدی نهیزم امر نیا دارند. یاریبس

 تیاهم فارس،خلیج ةمنطق در یکنون هایبحران است.کرده فراهم فارسخلیج هیحاش یکشورها

 .کناد یما  دوچنادان  منطقاه،  هاای تملا  یدوست یبرا مؤثر یابزار عنوان به را یخیتار تعامل نیا

 در کاه  دآیا یما  نظار  باه  هاست،تمل یدوست ،یقیتطب هایشپژوه مهم اهداف از یکی ازآنجاکه

 فاارس، خلایج  منطقاه  یعربا  یکشاورها  باا  خود روابط بهبود و یسازیعاد یبرا رانیا استیس

 و یادبا  تفااهم  از یاسا یس حاواد   و نادارد  یگاهیجا مهم، ابزار کی عنوان به ،یعلم یپلماسید

 کیا  نیتدو با تواندیم رانیا که دآییم نظر به است.گرفته یشیپ منطقه هایتمل مشترک فرهنگ

 نیا در ببرد. بهره یخارج روابط بهبود در یادب و یفرهنگ یپلماسید ابزار از ،یادب و یزبان راهبرد

 یعلما  هایقمشو نبود ،یفارس زبانوضعیت کنونی  یناکارآمد مانند یموانع بایستی ،یزبان راهبرد

 گااه یجا و یعربا  زباان  برتار  تیا موقع مانناد  یعاوامل  به و گردد برطرف ترجمه به ییاعتنایب و

 یکشاورها  فرهناگ  و اتیا ادب باه  توجه ترجمه، رهیدا گسترش ،یفارس معاصر اتیادب ارزشمند

 شاود  داده تیاهم کشورها، نیا در یفارس انزب آموزش روزآمدکردن و فارسخلیج هیحاش یعرب

 و مشترک یعلم هاینانجم جادیا و دانشگاه دیاسات یهمکار با یزبان راهبرد نیا که است الزم و

 گردد. اجرا مشترک یعلم هایهدور یبرگزار
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