دساسبت األدة الوؼبصش ،السٌٔ السبثؼٔ ،شتبء  ،4991الؼذد الثبهي ٍالؼششٍى :صص41 -9

هقارية المفعىل فیه فی الًحى العربی وقىاعذ اللغة الفارسیة
تاریخ الًصًل49/5/3 :

سیدٌ رقیٍ مهریوژاد

تاریخ القثًل49/8/8 :

الملخص
ئى هَاػذ اللـٔ ّٖ هدوَػٔ هي الوَاً٘ي الدبسٗٔ ػلٖ ثٌ٘ةٔ الٌلوةبت ،الدوة ،،الرةشٍف،
األصَات ٍالوؼبًٖ كةٖ اللـةٔ .ثؼجةبسٓ خرةشٕ هَاػةذ اللـةٔ ّةٖ هدوَػةٔ هةي الوةَاً٘ي
ٍاألسبل٘ت التٖ ٗتؼلوْب اللـََٗى ثشةٌ ،للوةب ٖ ٍٗتؼلوْةب هتؼلوةَا اللـةٔ للْةن خهةَا
اللـَٗ٘ي ًٍتبثبلْن ثشٌ ،خكع .،لشٌ ،هَاػذ اللـٔ ػلٖ ٍخِ الؼوَم ،كةٖ خهةش التوسة٘ن
التول٘ذٕ هي اللشػ٘ي؛ الصشف(هؼشكٔ الٌلوبت) ٍالٌرَ(هؼشكٔ الدو .)،ئى الصشف ٍالٌرةَ
هؼبً ٗشٌالى هَاػذ اللـٔ .لُسوٖ هدوَػٔ الوَاػذ ٍالوَاً٘ي التٖ لرٌن ػلةٖ ثٌ٘ةٔ اللـةٔ،
«الصشف ٍالٌرَ» كٖ الؼشث٘ٔ ٍ«دستَس» كٖ اللبسسٍ٘ٔ .الووبلٔ ّزُ لذسس الووبسًةٔ ثة٘ي
اللـت٘ي كٖ هدب ه٘ذٕ الضهبى ٍالوٌبى كٖ اللبسس٘ٔ ٍظشكٖ الضهبى ٍالوٌبى كٖ الؼشث٘ٔ.
الکلمات الذلیلیة :هلؼَ كِ٘ ،ه٘ذ الضهبى ،ه٘ذ الوٌبى ،الٌرَ الؼشثٖ.

* خستبرٓ هسبػذٓ ثدبهؼٔ آصاد اإلساله٘ٔ ،كشع اٗشاًشْش ،اٗشاى.

*
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المقذهة
هذ سحجت اللـٔ اللبسس٘ٔ كٖ اٗشاى اإلساله٘ٔ هٌز الجذاٗٔ ثبلؼذٗذ هي الٌلوةبت الؼشث٘ةٔ
حتٖ اٙىٍ .ئى ثذ الولشدات األخٌج٘ٔ كةٖ ثٌةبء الدولةٔ كةٖ لـةٔ خرةشٕ سة٘إدٕ ئلةٖ
اإلرتالف ٍَٗخت خسئلٔ .كالثذ للوَاػذ التؽج٘و٘ٔ ،الشد ػلٖ ثؼط الوعبٗب الٌبشئٍٔ .كٖ ّزا
الس٘بم ٌٗجـٖ خٍالً التؽج٘ن ٍالتصٌ٘ق كٖ األصَ ٍالوَاػذ كٖ اللـت٘ي اللبسس٘ٔ ٍالؼشث٘ةٔ،
هي خّن ّزُ التؽج٘وبت َّ اًتخبة ًظب ش الوَ٘د اللبسس٘ٔ كٖ اللـٔ الؼشث٘ةٔ ٍخّوْةب ه٘ةَد
الضهبى ٍالوٌبى اللزاى ٗسو٘بى كٖ ئصؽالح الٌرَٗ٘ي كٖ الؼشثٖ «الولؼَ ك٘ةِ»ًٍ٘ .ةق
الترَالت ٍالتوذٗن ٍالتأر٘ش ٍالزًش ٍالرزف ٍصٗبدٓ الوَ٘د خٍ اًوبصْب كٖ اللـتةٖ اللبسسة٘ٔ
ٍالؼشث٘ٔ؟ ًٍ٘ق ًبى خٍخِ الشجِ ٍاإلرتالف كٖ ً٘ل٘ةٔ الوجةبدئ ٍهةب خثةشت ٍخةَد ّةزُ
الوَ٘د هي هؼٌٖ ٍهلَْم خ ٍ ػذهْب؟ ٍلوبرا َٗخةذ للولؼةَ ك٘ةِ كةٖ الٌرةَ الؼشثةٖ ّةزا
الووذاس هي الٌؽبم الَاسغ ؟
اهمیة البحث ولسوم إيجازه
خٌٕ هي الوَ٘د الوَخَدٓ كٖ الدولٔ ل٘ست ّبهٔ ًوب لْن ّزُ الوَ٘د ٍلةي ٌٗةَى .ألى
ّزُ الوَ٘د لذ ػلٖ الظشك٘ةٔ الوٌبً٘ةٔ ٍالضهبً٘ةًٍٔ .ة ،هةب حةذی ٍٗرةذی كةٖ الرةب
ٍالوستوجً ،،لْب لرتبج ئلٖ الضهبى ٍالوٌبى ٍٗتؼلن ثْوبٍ .األحٌبم التةٖ ٗدةت خى لُلؼة،
ٗتجغ ّزٗي ثال شيٍ .ثوب خى الترَالت ًلْب كٖ الضهبى ٍالوٌةبى ٗتؼلةن ثأسةبس الوؼٌةٖ
ٍثٌ٘تْب ػبدٓ ،ك٘دت خى ٌٗدض ّزا الجرث .ئى الوتـ٘شات كٖ ّزُ األؼشٍحٔ ّٖ الترةَالت
التٖ لظْش هغ خصهٌٔ الوبظٖ ٍالرب ٍالوستوجٍ ،االًتوب الوٌةبًٖ هةي الج٘ةَت ٍالوةذى
ٍالجالد ٍلُجَ٘يُ الوتـ٘شات الوٌبً٘ٔ.
افتراضات البحث وأسئلته
ئرا ًبى لذٕ ً ،هؼٌٖ ٍهلَْم حبخٔ ئلٖ الوٌبى ٍالضهبى كٌ٘ق ٗترذد الدوة ،التةٖ
دًٍْوب؟ الدَاة َّ خى كوذاى ه٘ذٕ الضهبى ٍالوٌبى لة٘ ػالهةٔ ػلةٖ اسةتـٌبء الدولةٔ
هٌْوب(ػذم الَخذاى ال ٗذ ػلٖ ػذم الَخَد) .ث ،كٖ الدو ،التٖ لةن لدةٖء كْ٘ةب ه٘ةَد
الضهبى ٍالوٌبى ،ئًوب لن ٗوصذ الٌبلت ٍالٌبؼن لج٘٘ي الوٌبى ٍالضهبى كٖ الوؼٌٖ ٍالولَْم.
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ألى الوؼٌٖ ٍالولَْم ٗترون كةٖ ًة ،صهةبى ٍهٌةبىٍ ،شةوَ دا ةشٓ الوؼٌةٖ ٍالولْةَم
ٍلؼو٘وْوب كٖ ً ،حب ٗـٌْ٘وب ػي الضهبى ٍالوٌةبى .هةي خبًةت آرةش ًة ،خولةٔ لْةب
الوسٌذ ٍالوروَ ٍالخجش ٍهصؽلربت آرشٕ شجْْب ،ًٍ .هسةٌذ خٍ هةب ًةبى كةٖ حٌةن
الوسٌذ ،لِ صهبى سَاء خًبى هؼلَهبً خٍ هدَْالٍ .هب َّ سجت لسو٘ٔ ه٘ذا الضهةبى ٍالوٌةبى
كٖ هَاػذ اللـٔ اللبسس٘ٔ ٍالولؼَ كِ٘ كٖ الٌرَ الؼشث٘ٔ ٍهب َّ االسلجبغ ٍالووبسًٔ ثٌْ٘وب؟
ٍّ ،لوت خثربی ػي ّزُ الوَ٘د كٖ اللـٔ اللبسس٘ٔ ًوب خًِ لن كٖ الولؼَ كِ٘ كٖ الٌرَ
الؼشثٖ؟ هب ّٖ اإلشتشاًبت ث٘ي الوَ٘د الضهبً٘ٔ ٍالوٌبً٘ٔ كةٖ اللبسسة٘ٔ ٍالؼشث٘ةٔ؟ ٍخسةئلٔ
شجِ ّزُ ٗذسس كٖ ّزا الجرث حتٖ ًص ،ئلةٖ هؽةشٓ هةي الجرةبس الؼو٘وةٔ كةٖ هَاػةذ
اللـت٘ي.
أدب البحث وسىابقه
ه٘ذا الضهبى ٍالوٌبى ٍلَ ٗستخذهبى كٖ ًؽبم ٍاسغ ٍٗجرث كْ٘وب كٖ األدة هةي ًة،
لـٔ ٍلٌي لربًٖ األثربی األدث٘ٔ خًِ لن ٗرص ،ثبحةث حتةٖ اٙى ػلةٖ ثرةث هةبم ثْةزا
الوَظَع هجبششاًٍ ،لشْذ األخْضٓ السوؼ٘ٔ ٍالجصشٗٔ لن ٗلتلت ئلِ٘ خحذ حتٖ اٙى ثشةٌ،
لؽج٘وٍٖ .ئًوب ػُثشت ػلٖ األػوب التٖ للتشٓ ٍخ٘ضٓ رًةش هَظةَع ّةزُ الوةَاد الجرث٘ةٔ.
هٌْب سسبلٔ ثْزا الوَظَع «ه٘ذ دس صثبى كبسسٖ اص ًظش صثبىشٌبسٖ ،لةبسٗخٖ ٍ لؽج٘وةٖ»
التٖ خًشأّب رسشٍ كشش٘ذٍسد سٌٔ  4911كٖ خبهؼٔ ؼْشاى .كلزا هةشست هَاصةلٔ الجرةث
هب وبً ثذساسٔ الووبسًٔ كٖ الوَظَع دساسٔ ػو٘ؤ.
البحث والذراسة
هج ،خى ًوَم ثبلذساسٔ ٍالووبسًٔ ث٘ي ه٘ذٕ الضهبى ٍالوٌبى كٖ اللـٔ اللبسس٘ٔ ٍالظةشف
الضهبًٖ ٍالوٌبًٖ كٖ الٌرَ الؼشثٖٗ ،دت خى ًؼشف هلشدات اللـٔ.
أ :القیذ
الو٘ذ َّ الٌلؤ التٖ لرذد هرتَٕ خولٔ خٍ كؼ ،خٍ ًؼت خٍ ػجبسٓ ٍصل٘ٔ خٍ ه٘ذٗةٔ خٍ
كؼ ،خٍ ًلؤ خرشٕ ؿ٘ش اإلسن ًٍب جٍِٗ ،ع٘ق هب ثوؼٌبُ خٍ ٗؼ٘ي ّ٘ئٔ اللبػ ،خٍ الولؼةَ
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ثِ ح٘ي ٍهَع اللؼ ،التبم .كٖ ًوبرج 4،4،9،1الو٘ذ رٍحةبالت هتؼةذدٓ كةٖ ًةص الدولةٔ،
ثوؼٌٖ خًِ ٗوٌي خى ٗرذد ،الٌؼت ،الو٘ذ ،الدولًٔلْب خٍ اللؼً ،لسِ.
َّشٌگ ثس٘بس هٖرَاثذ(ٌٗبم َّشٌي ًث٘شا).
شوب ًبس ثس٘بس ثضسگٖ ًشدُاٗذ(خًتن كؼلتن ش٘ئبً ػظ٘وب).
كشٗذٍى ثس٘بس ًن هٖرَاًذ(ٗوشخ كشٗذٍى هل٘الً خذا).
ثذثختبًِ ثرشاى خْبى سٍصثِسٍص شذٗذلش هٖشَد(خصهٔ الؼةبلن لةضداد شة٘ئبً كشة٘ئب هةغ
األسق).
هذ حذدت ًلؤ «ثس٘بس» كؼ« ،هٖرَاثذ» كٖ الوثب األٍ  .كٖ الوثةب الثةبًٖ ًلوةٔ
«ثضسگٖ» التٖ ّٖ ًؼت لٌلؤ «ًبس» .كٖ الوثب الثبلث ًلؤَ «ًن» التٖ ّةٖ ه٘ةذ .كةٖ
الوثب الشاثغ َٗخذ ه٘ذ الدولٔ؛ٗؼٌٖ ًلؤ «ثذثختبًِ» لرذد الدولةٔ ًلْب(ّوةبَٗىكةش،،
 .)491 :4991كٖ هَاػذ اللـٔ الؼشث٘ٔ ال َٗخذ ػٌةَاى الو٘ةذ خٍ شةجٍِْ .الو٘ةذ خٍ ػجةبسات
ه٘ذٗٔ ٗستجذلْب خسوبء ،صلبت ،خكؼب  ،حشٍف خٍ ػجبسات ثبلؼشث٘ٔ؛ خّن هٌْب:
.4خسوبء لٌَى لو٘٘ض ًسجٔ
.4خسوبء هلؼَال هؽلوب
.9ثؼط خسوبء االستلْبم
.1خسوبء لستخذم حبال
.1ثؼط هي الودشٍسات
.1خسوبء لوغ هوبم الولؼَ كِ٘
.7ثؼط هي الرشٍف؛ هث ،هذ ،ئىَّ ،لؼ ،َّ،ئرى ٍلي.
.8ثؼط هي األكؼب الٌبهصٔ ٍالووبسثٔ
.9ثؼط األسوبء الوصرَثٔ ثبلالم.
الظرف
الظشف َّ الَػبء لـٔ؛ خٕ هب ٗسةتوش ك٘ةِ الشةٖء(دٗجبخٍٖ .)91 :4977،كةٖ اصةؽالح
الٌرَٗ٘ي َّ اسن هٌبى خٍ صهبى الزٕ ٗتعوي هؼٌةٖ «كةٖ»ٗ .ؼٌةٖ خًةِ ٗرتةَٕ هؼٌةٖ
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«كٖ» كٖ ًلسِ ٍّزا الظشف كٖ اصؽالح الٌرةَٗ٘ي ٗسةوٖ ظشكةبً ٍئى لةن ٗرتةَ هؼٌةٖ
«كٖ» كٖ ًلسِ ال ٌَٗى هلؼَال كٍِّ٘ .زا ئرا ًبى الظشف هجتذخ خٍ رجشا خٍ هلؼةَال ثةِ؛ خٍ
كبػال هثّ ،زُ الدوالت(حسٌٖ٘:)491 :4911،
َٗمُ الدوؼِِ َٗمٌ هجبسىٌ.
ٍالذّاسُ لضٗذٍ.
شْذتُ َٗمَ الدَوَ.،
خػدجٌٖ الَ٘مُ.
ٗوٌي للظشٍف الضهبً٘ٔ ًلْب خى لٌصت ػلٖ الظشك٘ٔ ٍٗوذس كْ٘ب حشف خش «كٖ» ،سَاء
ًبى الظشف هجْوبً خٍ هختصب ،خٍ ًبى الظشف هؼةذٍداً ،ك٘دةت اإللتلةبت خى «كةٖ» لٌةَى
هوذسا كٖ ظشف الضهبى ٍال ٗؽلن ػلِ٘ الولؼَ كِ٘ ئرا ظْشت كٖ الدولٔ؛ كةٖ هثةب .41
ٍخهب اسن هٌبى ال ٗوذس كِ٘ حشف «كٖ» هث« ،ح٘ث» كٖ هثب ّ ،41زُ الٌلوةٔ هبصالةت
لرلظ ظشك٘تْب ٍلَ لن ٗوذس هؼٌٖ «كٖ» كٖ ًلسْب.
اسن هٌبى هجْن هٌصَة است هبًٌذ خْبت ششگبًِ :كَم ،لرت ،رلق ،خهةبمٗ ،وة٘ي
ٍٗسبس؛ ٍ آًچِ هشبثِ آى است هبًٌذ :خبًت ٍ ًبحِ٘ ٍ هوبدٗش ٍ هبًٌذ ه٘ ،،كشسخ ،ثشٗةذ ٍ
اسن هٌبًٖ ًِ اص هصذس سبرتِ شذُ ثبشٌذ .ششغ هٌصَةثَدى اسن هٌبًٖ ًةِ اص هصةذس
سبرتِ شذُ اٗي است ًِ ػبه ،اٗي ظشف(كؼ ،پ٘ش اص آى) اص للظ رَد ّو٘ي اسن هٌبى
ثبشذ هبًٌذ خولِّبٕ :47 ٍ 41
هَؼذتُ هوؼَذ األه٘ش(خبٕ اه٘ش ًشستن).
حللتُ كٖ هلجي هر َّ،الج٘ت(دس هلت لَ ثِ خبٕ دٍست هشاس گشكتن).
ٌَٗى اسن الوٌبى الوجْن هٌصَثبً هث ،الدْبت الستٔ كَم ،لرت ،رلةق ،خهةبمٗ ،وة٘ي
ٍٗسبس ٍهب شبثْْب هث ،خبًت ًٍبح٘ٔ ٍالووبدٗش ٍهثة ،هبٗة ،،كشسةخ ،ثشٗةذ اسةن الوٌةبى
الوص٘ؾ هي الوصذس ثششغ ًًَِ هي هبدٓ اللؼ ،الؼبه ،كِ٘ خهثلٔ .47ٍ 41
هَؼذتُ هوؼَذ األه٘ش.
حللتُ كٖ هجلي هر َّ،الج٘ت.
ٍئى ٗختلق هصذس اللؼ ،الؼبه ،ك٘ةألٖ اسةن الوٌةبى هدةشٍساً ثرةشف «كةٖ» الدةبسٓ؛
هثب « :48خلست كٖ هشهٖ صٗذ» .ألى كؼ« ،خلست» ل٘ست هي للةظ «هشهةٖ»ٍ ،لْةزا
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صبست «هشهٖ» هدشٍسٓ ثرشف خبس ثذال هي هَ «خلست هشهٖ صٗذ»ٍ .لْزا ٌٗةَى اسةن
الوٌبى ظشف هٌبى ئرا رًش الؼبه ،كٖ الدولٔ؛ هث« ،خلست كٖ هشهٖ صٗذ».
ٍخهب كٖ هثبلٖ  42ٍ49الزٗي خبء الظشف هٌصَثب هةغ ارةتالف هةبدٓ الؼبهةٍ ،الظةشف،
كْزا شبر خذا(الششلًَٖ.)429 :4981،
َّ ٗجؼُذُ هٌٖ هَضخش الٌلت.
َّ ٗجؼُذُ هٌٖ هٌبغ الثشٗب.
هغ ّزا هي الووٌي خى ٗؽشح ّزا السإا ئى ٗشتشغ كٖ الٌرَ الؼشثٖ خى ٌٗةَى اسةن
الوٌبى الوجْن خٍ الورذد هشتشًبً كٖ الوبدٓ هغ اللؼ ،كلِنَ خبء «هدل » كةٖ خولةٔ 44
هٌصَثبً هغ خًِ ال ٌَٗى هي للظ الؼبه،؟ كبلدَاة َّ خى ً ،الظةشٍف الوٌبً٘ةٔ الورةذدٓ
لٌصت ثأكؼب «در« ،»،سٌي» ٍ«ًض ».
قیذ المکاو أو إسن
لوسن الوَ٘د ػلٖ ػششٓ خهسبم ػلٖ التؽج٘ن الوٌؽو٘ٔ ٍالوتذاٍلٔ ػلٖ هب ٗلةٖ :الضهةبى
ٍالوٌبى ٍالٌ٘ل٘ٔ ٍالْ٘ئٔ ٍالووبدٗش ٍالتشل٘ةت ٍالؼةذد ٍالتًَ٘ةذ ٍالٌلةٖ ٍاإلًٌةبس ٍالشةي
ٍالتشدٗذ ٍث٘بى السجت.
ًث٘ش هي ًبلجٖ الوَاػذ ثٌٌ٘ب ٗولذٍى الوَاػذ االٍسثٖ ٍٗرسةجَى الٌلوةبت هثة ،آًدةب،
اٌٗدب ،اٗذس ،پ٘شً ،ضدٗي ه٘ذاً ًسب ش األسوبء األرشٕ هث ،الج٘ت ،الدبهؼٔ ،السَمٍ .خٗعةب
َّالء ٗرسجَى خسوبء خرشٕ للوٌبى ه٘ذاً ئرا ًبى هؼٌ٘بً هٌبى اللؼٍ ،،لتج٘٘ي ّزا الؼوة،
ل٘ ػٌذّن هٌؽن ؿ٘ش األهش التؽج٘وٖ للجبحث٘ي االٍسثٖ كٖ الوَاػذٍ ،لٌي ل٘ ثٌْ٘وةب
ارتالف كٖ اللـٔ اللبسس٘ٔ ٍٗدت خى ًسوٖ الودوَػت٘ي ًلْ٘وب ه٘ذ الوٌبى الوشتشى خٍ
اسوبً .وب ٗرست كٖ اللـٔ الؼشث٘ٔ الظشف الوٌبًٖ الزٕ ٗج٘ي هٌبى اللؼٍٗ .،دذس ثبلةزًش
خى ثؼط خسوبء اإلشبسٓ التٖ ٍظؼت للوٌبى ،لَّن خًْب ظةشف لٌةَى الوشةبس ئل٘ةِ ظشكةب،
ٍلٌي الرو٘ؤ خًْب ل٘ست ظشكبً ث ،األسخح ًًَْب ئسوب ٍئًوب ّزا الوَظَع اهتشاح هٌٖ ألًةِ
اٍالً التصو٘ن الوبؼغ كٖ ّزا الوَظَع ل٘ هسةإٍل٘تٖ ٍحةذٕ؛ ثبً٘ةبً هةي الورتوة ،خى
ٗروّ ،زا ػلٖ رلَ الٌبلت هي الجرث كٖ الوَظَع ،لٌي الٌبلت ٗؼجش ػي سخٗةِ ٍٗؼشظةِ
ًووتشح كوةػ حةَ الولةشدات الوشةَْسٓ ثةبلوَ٘د الوٌبً٘ةٍٔ .الٌبلت(خًةب) خسٕ خى ّةزُ
الولشدات ّٖ الوَ٘د ػبدٓ ٍئًوب خػلي سخٖٗ ئهتشاحب للوتخصص٘ي كٖ ّزا األهش.

مقاروة المفعول فیه فی الىحو العربی وقواعد اللغة الفارسیة 11 /

ًٍوب هلٌب ال كشم ث٘ي «ربًِ» ٍ«آًدب» كٖ اللـٔ اللبسس٘ٔ هي ح٘ث ًًَْوب ػةبهالً كةٖ
الدولٔ .كٖ الوث ،كٖ ّبل٘ي الدولت٘يَّ« :شٌي ربًِ سكةت» ٍ«َّشةٌي آًدةب سكةت»
لٌسأ لوبرا ًلؤ «ربًِ» لٌَى ئسوبًٍ ،لؤ «آًدب» لٌَى ه٘ذا؟ ٍّ ،ك٘ةِ لؼل٘ة ،لْةزُ
التسو٘ٔ ؿ٘ش التول٘ذ هي ًبلجٖ االٍسث٘٘ي؟
كٖ اللـٔ اللشًس٘ٔ لرست ًلؤ «آًدب» ه٘ذا ٍ«ربًِ» ئسةوب؛ ألى «آًدةب» لٌةَى ؿ٘ةش
هتصشكٔ؛ ال ٗؽشح كْ٘ب الدٌ  ،ال ٗوٌي لثٌ٘تْب ٍلدو٘ؼْب ٍلٌي ًلؤ «ربًةِ» هتصةشكٔ؛
لثٌٖ ٍلدوغً .لؤ «ًضدٗي» ًٍظب شّةب لْةب ه٘ةضات اإلسةن خًثةش األح٘ةبى ،كةبألسخح خى
ًرست ّزُ الولشدات ئسوب خٍ ًظ٘شّبٍٗ.دت الوالحظٔ خىَّ الولشدات الوشَْسٓ ثبإلسن هةذ
لٌَى ئسوب هث« ،آًدةب»« ،اٗةذس»« ،اٌٗدةب» ٍلةبسٓ لٌةَى ًؼتةبً حة ،هرة ،اإلسةن هثة،
«ًضدٗي»« ،پ٘ش»« ،پ » ًٍظب شّب.
«آًدب» ٍ«اٌٗدب» اسوبى هشًجبى هذ ص٘ـب هي «آى» ٍ«اٗي» ٍ«خب» ٍال ٗوؼبى ًؼتةبً ٍال
ٗدَص خى ٗصبؽ هٌْوب اسن للع٘ ،،كال ٗوٌي الوَ «اٍ آًدبلش سكت» .خهب الولةشدات هثة،
ًضدٗي ،دٍس ،پ٘ش ،پ  ،ثبال ،پبٗ٘ي ،صٗش ،سًٍٍ ،ظب شّبٗ ،دَص خى لوغ ئسوب خٍ لٌَى ًؼتب خٍ
هتووبً هٌبً٘بً هثَّ« ،شٌي ًضدٗي سكت» ثذالً هي «َّشٌي ثِ خبٕ ًضدٗي سكت» .كةٖ
ّزُ الدولًٔ ،لؤ «َّشٌي» لٌَى ًؼتب حلت هر ،اإلسةن ٍالوةتون الوٌةبًٍٖ .خهةب كةٖ
اللـٔ الؼشث٘ٔ ًلوتب «ٌّب» ٍ«ٌّبى» لًٌَبى ئسوٖ االشبسٓ للوٌبى كوػ.
ئى ثؼعب هي الوَ٘د الوٌبً٘ٔ لألٖ ػلٖ شٌ ،للع٘لٖ هثٍ ،اپة لةش ،كشٍلةش ،پة لةش،
كشالش ،صاسلش ٍالٌلؤ األر٘ةشٓ هخللةٔ هةي «آىسةَلش»ٍ .خٗعةب الٌلوةبت التبل٘ةٔ دٍسلةش،
ًضدٗيلش ،ثشلش ،ث٘شلش ،صٗشلش ،ثشٍىلش ،دسٍى لشٍ ،الش ،خلَلش ،ػوت لش ،آًؽشف لةش ًٍظب شّةب.
ٍثؼط هي الوَ٘د الضهبً٘ٔ لْب هؼٌٖ للع٘لٖ دٍى ػالهٔ التلع٘« ،لش» هث« ،ث٘ش» ثةذ
«ث٘شلش»ً .وب هب الشبػش ك٘وب ٗلٖ:
رشدهٌةةذ ٍ ث٘ةةذاس ٍ صٗةةشى ثٌةةبم
اص آى ًبهةةةذاساى ثسةةة٘بس ّةةةَ
شبص آى هَثذاى اٍصدٕ ث٘ش گةبم
ٌٗةةٖ ثةةَد ثٌ٘ةةبد ٍ ساسةةت َ
ٗؼٌٖ ًبى ٗوشٖ هوذهب ػلٖ اٙرشٗي(هشٗتٍ .)89 :4918،الوَ٘د التلعة٘ل٘ٔ الوٌبً٘ةٔ
ٗوٌي خى لٌَى لْب هؼٌٖ للع٘لٖ هث« ،اٍ خلَلش اص ّوِ هٖسٍد»؛ كٖ ّزُ الدولٔ ًلوةٔ
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«ّوِ» هلع ،ػلِ٘ لٌلؤ «خلَلش» ٍثؼط هٌْب لٌَى دٍى الولع ،ػلِ٘ هث« ،اٍ خلةَلش
هٖسٍد».
ٍثؼط هي الوَ٘د الوٌبً٘ٔ هث« ،آًدب»« ،اٌٗدب» ٍ«اٗذس» ال لوغ ًؼتبً ٍلة٘ لْةب حبلةٔ
للع٘لٍ٘ٔ .الوَ٘د الوٌبً٘ٔ التٖ لوغ كٖ حبلٔ التلع٘ ،،لوغ ًؼتبً خٗعبً.
ٍٗوٌي ثٌبء الؼجبسٓ الو٘ذٗٔ الؼبل٘ٔ للوٌبى هشًجٔ هي حشف خبس ٍاسن للعة٘ ،للوٌةبى
ٍاسن آرش هث« ،دس ػوتلشٗي خبّب» ٍ«دس ثباللشٗي خبّب» كٖ ّزُ الدولٔ:
َّشٌگ ّو٘شِ دس ثباللشٗي خبّب هًٖشٌ٘ذ(ٗدل َّشٌگ كٖ خػلٖ هٌبى دا وبً).
ٍلبسٓ لعبف كٖ آرش الو٘ذ التلع٘لٖ حشف «ًة» هث« ،دٍسلَشَى».
ٍه٘ذ الوٌبى كٖ اللبسسٖ ً-وب رًشًب -هث ،ظشف الوٌبى كٖ الؼشث٘ةٍٔ .ظةشف الوٌةبى
كٖ الؼشثٖ ال ٗألٖ ثشٌ ،للع٘لٖ ٍػبلٖ ًوب ٗألٖ كٖ اللبسسٍ٘ٔ .ظشف الوٌبى كٖ الؼشث٘ٔ
ػلٖ ًَػ٘ي:
أ.ظرف هکاو هبهن
ٍَّ الزٕ ٗرذد ثدْبت ستٔ هث ،كَم ،لرتٗ ،و٘يٗ ،سةبس ،رلةقٍ ،ساء ،هةذام ،خهةبم،
ٍهذ ٗعبف ئلٖ اسن آرش ٍٗخشخِ هي اإلثْبم ثؼعبً ئلٖ حذ هب(هثب ٍّ .)41زا الٌةَع هةي
الظشف الوٌبًٖ ٌٗصت لبسٓ ٍٗدش ثرشف خبس لوذٗشاً لبسٓ خرشٕ(حسٌٖ٘:)4911:491،
خَلَستُ رَللَيَ ،خَلَستُ خهَبهَي.
ب.الظرف المکايی المحذد أو المختص
الظشف الوٌبًٖ الورذد خٍ الوختص َّ الزٕ ٗذ ػلٖ هٌبى هرذد ٍهؼ٘ي هث ،ث٘ةت،
داس ،سَم ،هذسسِ ،هسدذ .ثوب خى ّزُ األسوبء لٌَى هرذّداً ال لٌصت ثرشف «كٖ» الدةبس
هوذساً ثٗ ،دت خى ٗدش ثرشف «كٖ» الدبس للظب(هث ،سهن ()41س٘جَِٗ.)471 :4144،
خلستُ كٖ الذاس ٍكٖ السَم ٍكٖ الوسدذِ.
ٍٗدت خى ٗدش الظشف الوٌبًٖ ئالّ كٖ حبلت٘ي التبل٘ت٘ي:
األٍ  :ئرا ًبى ػبهلِ هختصبً ثأكؼب «در« ،»،سٌي»ٍ ،الؼشة هذ ًصةت الظةشف ثْةزُ
األكؼب الثالثٔ؛ هث :،درلتُ الذّاس .سٌي الج٘تً .ضلتُ الجَلذ.
ٍٗوٌي خى ًرست «الذاس» ٍ«الج٘ت» ٍ«الجلذ» هٌصَثبً ػلةٖ خًْةب هلؼةَ ثةِ ،ال ػلةٖ
الظشكٍ٘ٔ .اللؼ ،هب هجلْب لٌَى هتؼذٗٔ ثْزُ الٌلوبت هجبششٓ( ،)47خٍ لٌَى هٌصةَثب ثٌةضع
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الخبكط ًوب خبء كٖ الدولٔ الوشهؤ 47؛ ٗؼٌٖ ئًِ هذ حزف الدبس ٍصةبس اإلسةن هٌصةَثب
ثؼذُ:
درلتُ كٖ الذاس ،سٌٌتُ كٖ الج٘تً ،ضلتُ كٖ الجلذ.
الثبًٖ :خى ٌَٗى الظشف ًلؤ «الشبم» ٌٍَٗى الؼبه« ،رّت»؛ الدولٔ الوشهؤ .49
رّجتُ الشبمَ(ثِ شبم سكتن).
خٍ ٌَٗى الظشف ًلؤ «هٌٔ» ٌٍَٗى الؼبه« ،لَخِ»؛ الدولٔ الوشهؤ .92
لَخّْتُ هٌٔ.
ئى الؼلوبء الٌرَٗ٘ي هذ ارتللَا كٖ سجت ًصت ّزُ الظشٍفٍ .الوةَ األسخةح ّةَ خى
ّزُ هٌصَثٔ ػلٖ ًًَْب هٌصَثبً ثٌضع الخبكطًٍ .بى كٖ األص ،هث ،الدولةٔ الوشهوةٔ 94
ٍهذ حزف الدبس ٍصبس ثؼذُ هٌصَثب :رّجتُ ئلٖ الشبم ٍلَخّْتُ ئلٖ هٌٔ.
ئظبكٔ ػلٖ ّزاَٗ ،خذ كٖ اللـٔ الؼشث٘ٔ ظشف هٌبى ٗجٌٖ ٍَّ ح٘ث(خةب ٖ ًةِ) ،لةذى
ٍلذٕ(ًضد)ٌّ ،ب ٌٍّْب(اٌٗدةب)ٌّ ،ةبى ٌٍّبلةي ٍثنَّ(آًدةب) ،خٗي(ًدب)(الشةشلًَٖ:4979 ،
ٍَٗ .)411خذ خٗعب هلرن ظشف هٌبى ٍَّ خسوبء الووبدٗش لوغ هلؼةَالً ك٘ةِ هةغ األسةوبء
الووسَحٔ؛ هث« :،سشت ػششٗي كشسخب» .كٖ ّزُ الدولًٔ ،بثت ًلؤ «ػشةشٗي» هٌةبة
الولؼَ كِ٘ .خسوبء الووبدٗش هث :،ؿلَُ "صذثبؽ" ،كشسخ "سِ ه٘ ،"،ثشٗذ "چْبس كشسخ"،
هّ٘" ،ضاسثبؽ"(الصجبى4794 ،م.)421 :
ٍهذ ٗوغ الولؼَ كِ٘ هوبم الوعبف ئلِ٘ ٌٍٗصت الوعبف ػلٖ خًِّ ٌَٗة هٌبة الوعبف
ئلِ٘ ٍٗدش الولؼَ كِ٘ ػلٖ خًِّ الوعبف ئلِ٘(حسٌٖ٘ )491 :4911،هث ،خولٔ 94؛ ٍهث،
«هش٘تُ ًُ َّ،الٌْبسِ ًٍصقَ الل٘.»ِ،
ٍهي هلروبت ظشف الوٌبى ،ػٌذ ،لذٍٕ ،سػ ،ث٘ي ،ئصاء ،حزاءٍ .حَ ًلوبت «دارة،،
ربسج ،ظبّش ،ثبؼي ،خَف الذاس ،خبًت» ٍهب ًبى كٖ هؼٌبّب هث ،خْتٍ ،خًٌِ ،قَٗ ،خذ
اإلرتالف ث٘ي الٌرَٗ٘ي .هي الٌرَٗ٘ي هي ال ٗد٘ضٍى ًصت ّزُ الٌلوةبت ػلةٖ الظشك٘ةٔ
لؼذم ئثْبهْب ٍ ٗشٍى ئل٘بًْب هغ «كٖ» الدبسٓ(ًل الوصذس.)419 :
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المقارية بیى قیذ المکاو فی الفارسیة وظرف المکاو فی العربیة
ٌٍٗتح هي الووبسًٔ ث٘ي ظشف الوٌبى كٖ اللـٔ الؼشث٘ٔ ٍه٘ةذ الوٌةبى كةٖ اللبسسة٘ٔ خى
الٌلوبت التٖ لؼبد ظشف هٌبى هجْن  ٍَّ -هي األسوبء الذا ؤ كٖ اإلظبكٔ -هثة ،كةَم،
لرتٗ ،و٘ي ،شوب  ،اهب ،رلق ،اصاءٍ ،ساء» لؼتجةش حةشٍف اظةبكٔ كةٖ اللبسسة٘ٔ ًوةب خًْةب
لستخذم كٖ الؼشث٘ٔ؛ هث:،
ٍهق خهبم الوؼلن(اٗستبد پ٘ش هؼلن).
ٍلٌي ٗدت خى ًؼتجشّب ئسوب كٖ اللبسسةٍ٘ٔٗ .ؼتوةذ الٌرَٗةَى هةي الؼةشة خى حةشف
«كٖ» الدبس هوذس دا وب كٖ ظشف الوٌبى كٖ اللـٔ الؼشثٍّ٘ٔ ،زا الووذس كٖ اللـٔ اللبسسة٘ٔ
ٌَٗى «دس» خٍ «ثِ» خٍ «اص»؛ هث:،
اٍ آًدب رَاث٘ذ; اٍ دس آًدب رَاث٘ذ(َّ ًبم ٌّبى خٕ كٖ ٌّبى).
اٍ آًدب سكت; اٍ ثِ آًدب سكت(َّ رّت ٌّبى خٕ ئلٖ ٌّبى).
خٕ َّ ؿٌَّٖ هي ال٘سبس ٍرّت هي ال٘و٘ي.
ئى الوَ٘د الوٌبً٘ٔ الوستخذهٔ كٖ األكؼب التٖ لْب هؼٌٖ الترشى ،لوةذس كْ٘ةب حةشف
«ثة»ٍّ .زُ األكؼب ّٖ سكتي(رّبة) ،آهةذى(الودٖء) ،دٍٗةذى(سًط) ،ثةشدى (ئرّةبة)،
آٍسدى(ئل٘بى) ،پشٗذى(هلض) ،خْ٘ذى(ٍثجٔ) ًٍظب شّب .كةٖ الوثة« :،ث٘ةشٍى سكةتي» خٍ «ثةِ
ث٘شٍى سكتي»« ،ث٘شٍى آٍسدى» خٍ «ثِ ث٘شٍى آٍسدى»ٍ .خهةب الو٘ةَد الوٌبً٘ةٔ كةٖ األكؼةب
الوتعؤٌ هؼٌٖ السٌَى ال ٗزًش حشف اإلظبكٔ ثةٗ ،وةذسٍّ .ةزُ األكؼةب ّةٖ رةَسدى،
رَاث٘ذىً ،شستي(خًًَ ،،م ،خلَس) ٍّزُ هذ استخذهت كٖ الدوالت الوشهؤ .91
اٍ آًدب ًشست ،اٍ دس آًدب ًشست(َّ خل ٌّبى َّ ،خل كٖ ٌّبى).
كشٗذٍى آًدب رَاث٘ذ ،اٍ دس آًدب رَاث٘ذ(كشٗذٍى ًبم ٌّبى ،كشٗذٍى ًبم كٖ ٌّبى).
القیذ السهايی
حىل قیذ السهاو
هذ حست ػلوبؤًب كٖ الوَاػذ ًلوبت «كشدا»« ،اهشٍص»« ،دٕ»« ،دٗشٍص» ه٘ةَد الضهةبى،
هولذٗي هي الوَاػذٗ٘ي االٍسث٘٘ي ٍلةن ٗرسةجَا ًلوةبت هثة« ،شةت»« ،سٍص»« ،صةجح»،
«سپ٘ذُدم»ً٘« ،وةِشةت»« ،چبشةت بُ»« ،چبشةت»ًٍ ،ظب شّةب ه٘ةَداًٍ .هةذ ٗؼللةَى خى

مقاروة المفعول فیه فی الىحو العربی وقواعد اللغة الفارسیة 11 /

الللـَٗ٘ي االٍسث٘٘ي ػولَا ٌّزا ٍلٌي لٌؼلن خًِ ال كشم ث٘ي ّزٗي الؽب لت٘ي هي الٌلوةبت.
ك٘دت خى ًرست الؽب لت٘ي ًلْ٘وب هي هَ٘د الضهبى الؼبهٔ خٍ ًرسةت الؽةب لت٘ي اسةو٘ي
ًوب ٗؼو ،كٖ الؼشث٘ٔ ًٍسوٖ ّةزُ الٌلوةبت  -ئرا لجة٘ي صهةبى اللؼة -،هتووةبً لضهبًْةب.
ًٍلوبت هث« ،اهشٍص»« ،دٗشت» ،دٗشٍصًٍ ،ظب شّب لٌَى لْب ّ٘ئبت اإلسن ًلةِ كةٖ اللـةٔ
اللبسسٍ٘ٔٗ .دت خى ًلشم ث٘ي ًلوبت «اهةشٍص» ٍ«صةجح»ًٍ .وةب هلٌةب ٗدةت خى ًرسةت
الؽب لت٘ي اسو٘ي خٍ ه٘ذ الضهبى الوشتشى هغ اإلسنٍ .سجت ًًَْب ئسوب ئًْب لؼوة ،ػوة،
اإلسن ٍلوجّ٘ ،ئٔ اإلسن .خٕ ئى ّةزُ الٌلوةبت لٌةَة هٌةبة الوسةٌذ ئل٘ةِ ٍالوَصةَف
ٍالوعبف ٍالولؼَ ثِ ٍالوتونٍٗ .وٌي لوس٘ن الوَ٘د الضهبً٘ٔ هؼٌٖ ػلٖ هب ٗلٖ:
.4الوَ٘د ٍالؼجبسات التٖ لذ ػلٖ الووذاس الضهبً٘ٔ ًة«چٌةذٕ ،هةذلٖ ،صهةبًٖ ،دٗةشٕ،
هذلٖ دساص ،صهبًٖ دساصٗ ،ي ًل ٗ ،ي چٌذ» ًٍظب شّب.
.4الوَ٘د ٍالؼجبسات التٖ لذ ػلٖ هوةذاس الضهةبى ٍدٍاهةِ؛ هثةّ« :،و٘شةِ» ٍهةب ّةٖ
ثوؼٌبّب؛ هث« ،خبٍٗذاى»ّ« ،وَاسُ»ًٍ ،ظب شّوب« ،خؿلت» ٍهب ّٖ ثوؼٌبّب؛ هثة« ،صهةبًٖ،
گِگبُ ،گبُگبُ» ًٍظب شّب« ،ثِ ًذست» ٍهب ّٖ ثوؼٌبّب« ،ثِ ًبدس» ًٍظب شّب.
.9الوَ٘د ٍالؼجبسات التٖ لذ ػلٖ سشػٔ ٍّٖ «دٗش ،صٍد ،كَساً ،دس سبػت ،دس حةب  ،دس
ٍهت ٍهب ّٖ ثوؼٌبّب؛ هث« ،دس ػشض ٗةيسةب  ،دس هةذت  42سٍص ،دس هةذت ًوةٖ ،ثةِ
سبلٖ ،ثِ شجٖ ،ثِ سٍصگبس ،ثِ سٍصگبساى ،ثِ دٕ» ًٍظب شّب.
.1الوَ٘د ٍالؼجبسات التةٖ لؼٌةٖ «هلبخةأٓ» ٍّةٖ «ًبگةبًُ ،ةبگًْٖ ،بثَ٘سةبً ،بثَ٘سةٖ،
ًبگشكتًٖ ،بثَ٘س٘ذٌُٗ ،جبسٌٗ ،جبسُ ،هلبخبَّ ،اصٕ ،ٌٖٗ ،ثولبخب ،ثٌبگبُ ،ثٌبگبّةبى ،ثٌبگةِ،
ثٌ٘جبس ،ثٌ٘جبسُ ،ثٌ٘سشُ ،ثٌ٘جبسگٖ ،اص ًبگْبى ،صًبگِ ،صًبگبُ ،اص ًبگبُ» ًٍظب شّب.
.1الوَ٘د ٍالؼجبست التٖ لذ ػلٖ خٍهبت الل٘ةٍ ،الٌْةبس ٍاللصةَ ٍالشةَْس ٍّةزُ ّةٖ
صجح ،پ بُ ،ثبهذاد ٍهب ٗشادكْب .شت ،شجٖ ،شةبم ٍهةب ّةٖ ثوؼٌبّةب؛ سٍص ،سٍصًٕ٘ ،وةشٍص،
گشه بُ ،ظْش ،چبشت ،چبشت بُ ٍهب ٗشادكْب؛ ػصشً ،وةبص دٗ ةش ،اٗةَاس ٍهةب ٗشادكْةب؛ ثْةبس،
ثْبساى ،صهستبى ،لبثستبى ،كص ،ثْبس ،دس ثْبساى ،اًذس ثْبساى ،كشٍسدٗي ،اسدٗجْشت ،رةشداد
ًٍظب شّب.
 .1الوَ٘د ٍالؼجبسات الو٘ذٗٔ الوش٘شٓ ئلٖ الضهبى :لالشبسٓ ئلٖ الوشٗةت :اٗةي صهةبى ،اٗةي
هَهغّ ،و٘ي سبػت ،السبػِّ ،ن دس اٗي لرظِّ ،ن دس اٗي شت ،اهشت ،اهشٍص ًٍظب شّب.
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إلشبسٓ ئلٖ الجؼ٘ذ :آى هَهغ ،آى ٍهت ،آى صهبى ،آى سب  ،آى سٍص ،آى شت ،آى سبػت،
آى دم ،آى ًل  ،دس آى ًلة  ،دس آى دم ،دس آى هَهةغ ،دس آى ٌّ ةبمّ ،وبً ةبُّ ،وةبى
سبػتّ ،وبى دمّ ،وبى شتّ ،وبى سٍص ،دس ّوبى سبػت ،دس ّوبى شت ،دس ّوبى هَهغ.
 .7الوَ٘د ٍالؼجبست التٖ لذ ػلٖ الوبظٖ ٍالوعبسع ٍالوستوجًَ ٍّٖ ،ػبى :التٖ لذ
ػلٖ صهبى هؼ٘ي ٍالتٖ ال لذ ػلٖ صهبى هؼ٘ي( ًبل ،ربًلشٕ.)11 :4979،
 .8الوَ٘د ٍالؼجبسات التٖ لذ ػلٖ صهبى هؼ٘ي ّٖ اهشٍص ،اهشةت ،اهسةب ّ ،وة٘ي سٍص
ًٍظب شّب .دٕ ،دٗشٍص ،دٗشت ،دٍ  ،دٍشٌجِ ،پشٗش ،پشًةذٍ  ،پة پشٗةشٍص ،پة پسةبى
پشٗشٍص ،پبس ،پبسسب  ،سب گزشتِ ،سٍص گزشتِ ًٍظب شّب.
 .9الؼجبسات ٍالوَ٘د التٖ لذ ػلةٖ صهةبى ؿ٘ةش هؼة٘ي ٍّةٖ للوبظةٖ :پة٘ش اص اٗةي،
پ٘ش(ثوؼٌٖ هجالً) ،اص پ٘ش ،هجالً ،سبثوبً ًٍظب شّب.
للوستوج :،ثؼذ ،ثؼذاً ،پ اص اٗي ،صٗي سپ  ،صٗي پ  ،اص اٗي پٖ ،هي ثؼذ ًٍظب شّةب.
ٍٗوب لْزُ الوَ٘د كٖ الٌرَ الؼشثٖ ظشٍف صهبى هجْن ٍهختصٍّ ،زا األهش هي الوصةبدٗن
الؼبهٔ كٖ اللـت٘ي اللبسس٘ٔ ٍالؼشث٘ٔ(ثبؼٌٖ.)11 :4981،
ثؼط هي الوَ٘د الضهبً٘ٔ لألٖ ػلٖ حبلٔ التلع٘،؛ هث :،صٍد ،سجي ،پ٘ش ،سپ  ،پ بُ
"ثوؼٌٖ ثٌشٓ" ٍلٌتت ثشٌ :،ث٘شتش ،دٗشلش ،صٍدلش ،سجيلش ،صٍدلةش ،سةپ لةش ،پ ةبُلةش،
پ ِلش.
ٍٗوٌي للوَ٘د التلع٘ل٘ٔ الضهبً٘ٔ خى لألٖ ًسب ش الظشٍف التلع٘ل٘ٔ هغ الولع ،ػل٘ةِ؛
هث:،
اٍ صٍدلش اص هي ثِ شْش سس٘ذ(َّ ٍص ،ئلٖ الوذٌٗٔ خسشع هٌٖ).
شي ً٘ست ًِ ٍٕ سا اٗي رجش سس٘ذُ ثبشذ ٍ صٍدلش اص آًٌِ ثِ هب سسذ(ٍال شي خًِ هذ
ٍصّ ،زا الخجش ئلِ٘ هج ،خى ٗص ،ئلٌ٘ب).
خٍ هغ ؿ٘ش الولع ،ػلِ٘ الو٘ذ هغ؛ هث:،
هٖگلت صٍدلش ث٘بٗذ آهذ ًِ ًبسّب ثش هشاد است(ًبى ٗوَ ٗدت خى ٗدٖء خسشع ٍهةذ
خبء ٍاألهَس ٍكن الوشاد)(ثْ٘وٍٖ )11 :هذ ٗستخذم الحؤ «لش» كٖ هؼٌةٖ التلعة٘ ،هثة،
«ث٘ش» ثوؼٌٖ خًثش ٍ«دٗش» ثوؼٌٖ خًثش لأر٘شا .هثّ ،زُ الدولٔ «ٍ خبى دس لةي ّةش دٍ
اًذس ٌَٗهت ًشدًذ ًِ پ٘ش ٍ ًِ پ »(ثلؼوٍٖٗ .)7 :وٌي خى ًرست ّةزُ الٌلوةبت هةي
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ًظب شّب :پ اص آى ،پة٘ش اص آى ،پة٘ش اص اٗةي ٍ  ...ألى ٌٗةَى «پة٘ش اص آًٌةِ» ثوؼٌةٖ
«پ٘شتش اص آى» ٍ «پ٘ش اص اٗي» ثوؼٌٖ «پ٘شتش اص اٗي».
ٍالؼجبسات الو٘ذٗٔ الؼبل٘ٔ للضهبى لصبؽ هي «ّشچِ» ٍه٘ذ آرش للتلع٘(،هث)98ٍ 97 ،
«ثبٗذ ّشچِ صٍدلش ثِ دسگبُ آ ٖ ٍ ّشچِ اص دسگبُ ٍ ثبسگبُ اص لشل٘ت ث٘لتبدُ اسةت ثةبص
هبػذُ رَٗش آسٕ»(س٘بستٌبهِ.)4942: 491،
هذ خبء ه٘ذ «صٍلش» ،هخلق هي «صٍدلش» كٖ «الوثٌَٕ» للوَلَٕ ًث٘شا:
صجش لب هوصةَد صٍلةش سّجةش اسةت
ثبص ثب رَد گلت صجش اٍل٘تش است
(هثٌَٕ هؼٌَٕ)179 :
ٍالوَ٘د الضهبً٘ٔ التٖ لشتشى هةغ اإلسةن هثة :،كةشدا ،دٗةشٍص ،دٕ ،شةت ،پة كةشدا
ًٍظب شّب ،ال ٗصبؽ هٌْب ئسن التلع٘ .،كٖ الوث ،ال ٗوٌةي خى ًوَ (ًبلة ،رةبًلشٕ:4979،
 :)17اٍ كشدالش آهذ.
الظروف غیر هتصرف
ًَع هي الظشٍف ال لستخذم كٖ الدولٔ ئال ظشكبً ك٘دت ًصجْب؛ هث ،كَم ،رلةق ،ثؼةذ،
هج ،،ػٌذ ،لذى ،لذٍٕ .ػذٓ هٌْب لخشج ػي الظشك٘ٔ كتدش ثرشف خةبس؛ هثة ،ػٌةذ ،هتةٖ،
خٗيٍَّ .زا الٌَع هٌْب لؼتجش ؿ٘ش هتصشف.
ًٍوبرج هي الظشٍف ؿ٘ش الوتصشكٔ التٖ ال لستخذم ئال ظشكب؛ هث :،هةػ ،ػةَض ،ثةذ
ثوؼٌٖ هٌبى؛ هث« :،رز ّزا ثذ راى» ٍخهب ًلوةٔ «هٌةبى» كةٖ هؼٌةبُ األصةلٖ ظةشف
هتصشفًٍ .لؤ «سرش» ئرا ًبى الووصَد َٗهبً هرةذدا كْةٖ ظةشف ؿ٘ةش هتصةشف؛ هثة:،
خصٍسىَ سرَش َٗمِ السجت الووجٍ .ِ،كٖ ؿ٘ش ّزا الوَظغ لٌَى ؿ٘ش هتصشف؛ هثة :،لوتؼةت
ثسرشٍ هٌؼشٍ ،كْٗ ،سبػلٌٖ سرشٌ هثلِ؟(اثي ّشبم اًصبسٕ.)411 :4998 ،
ًٍوب رًشًب َٗخذ كٖ الٌرَ الؼشثٖ ظشف ؿ٘ش هتصشفٍ ،لةَخذ كةٖ اللبسسة٘ٔ ه٘ةَد ال
ٗستخذم ئالّ ه٘ذاً ٍال ٗستؼو ،ئسوب خٍ ًؼتب خٍ ثشٌ ،آرشٍٗ .سوٖ ّةزا الٌةَع هةي الو٘ةذ
هختصب؛ ٗؼٌٖ ًلوبت ال لوج ،دٍساً ئال ه٘ذاً ًأسوبء هًٌَٔ(ٍّزا الٌةَع هخةتص رٍ ػالهةٔ)
ٍثؼط هي ّزُ الوَ٘د الوختصٔ ل٘ لْب ػالهةٔ؛ هثةٌّ :،ةَصّ ،شگةضّ ،و٘شةِّ ،وةَاسُ،
گبّّٖ٘ ،چگبُ ،ثبسّب ،الجتِ ،شبٗذ ،گَٗب(ظبّشاً) ،ثلِ.
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الظروف المتصرفة
ثؼط هي الظشٍف لستخذم ئسوبً خٍ ظشكب ،ثؼجبسٓ خرشٕ لوغ هلؼَال كِ٘ ٍؿ٘شُ ًوجتةذخ
خٍ كبػ ،خٍ هعبف ئلِّ٘ .زُ الظشٍف لسوٖ هتصشكٔ.
ٗدَص كٖ األسوبء الوتؤٌٌ ًأسوبء السٌ٘ي ٍالشَْس ٍاألٗبم ٍالل٘بلٖ ٍهب ٗصةرجِ «ا »
خٍ ٗوٌي ئظبكتِ هث ،سٌٔ ،شةْشٗ ،ةَم ،ل٘لةٔ ئى ٗسةتخذم ئسةوب ػلةٖ شةٌ ،هشكةَع خٍ
هدشٍسدٍى خى ٗوذس كْ٘ب حشف خبس؛ هث :،الَ٘مُ ؼ٘ةتٌ ،السةٌُٔ هجةبسىٌٍ ،خػدٌ٘ةٖ ال٘ةَمُ:
صُوتُ الَ٘مَ(اثي ٗؼ٘ش ،ال لب ،خضء ٍّٖ )14 :4ل٘ست ظشكةب ثة ،هجتةذخ خٍ كةبػال ك٘دةَص
ًصجْب ػلٖ لوذٗشحشف «كٖ» الدبس.
الظشٍف الوتصشكٔ لألٖ كٖ الدولٔ هؼشثب؛ هثَٗ ،م ،شةْشٗ ،وة٘ي ،هٌةبى؛ ٍلةبسٓ لةألٖ
هوٌَػبً هي الصشف؛ هث ،ثٌشٓ ،ظرَٓ؛ هشتشؼب خى لٌَى ػلن خٌ لوٌبى هؼ٘ي هؼشٍف؛
هث ،ؿذٍٓ؛ خٕ هؽلغ اللدش حتٖ ؼلَع الشو ٍ ،ثٌشٓ؛ خٕ هؽلةغ ؼلةَع الشةو حتةٖ
هج٘ ،الظْشٍ .سجت هٌغ الصشف كٖ ّزُ الٌلوبت اثٌبى :خحةذّوب الؼلو٘ةٔ ٍالثةبًٖ هٌْوةب
التأً٘ثٍّ .زُ الظشٍف لسوٖ كٖ الٌرَ الؼشثٖ هتصشكٍٔ .لَخذ كٖ هَاػذ اللـةٔ اللبسسة٘ٔ
هَ٘د لسوٖ الوَ٘د الوشتشًٔ .خٕ ٗوٌي خى لٌَى ًلؤ ه٘ذاً كةٖ خولةٔ ًٍؼتةب خٍ هسةٌذاً
ئلِ٘ كٖ خولٔ خرشٍّٕ .زا ٗؼٌٖ خًِ ٗوٌي لإلسن ٍالٌؼت ٍحشف الةشثػ ٍاللؼةٍ ،الصةَت
ٍالعو٘ش خى للؼت دٍس الو٘ذٍ .الٌلوبت التٖ لشتشى الو٘ةذ ّةٖ خسةوبء الضهةبى ٍالوٌةبى
الوشتشً٘ي هغ الو٘ذ؛ هث:،
پبسسب ػلٖ سا دٗذم(پبسسب  :ه٘ذ)(شبّذت ػل٘ب السٌٔ الوبظ٘ٔ).
پبسسب ثْتش اص اهسب ثَد(پبسسب ًْ :بد)(ًبًت السٌٔ الوبظ٘ٔ خكع ،هي ّزُ السٌٔ).
چِ ػؽشٕ ،چِ ؼؼوٖ!(هبخحسي ػؽشُ ٍؼؼوِ!)
يتیجة البحث
هوب لظْش هي الذساسٔ التؽج٘و٘ٔ للولؼَ كِ٘ كٖ الٌرَ الؼشثٍٖ ،ه٘ذٕ الضهبى ٍالوٌبى
كٖ هَاػذ اللـٔ اللبسس٘ٔ خًِ ال َٗخذ هَظَع الو٘ذ خٍ هب ٗشجِ رلي كٖ اللـٔ الؼشثٍ٘ٔ .لٌي
الو٘ذ ٍالؼجبسات الو٘ذٗٔ اللبسس٘ٔ لؽبثن ثؼعةبً هةي األسةوبء ٍالصةلبت ٍاألكؼةب ٍالرةشٍف
ٍالؼجبسات كٖ الؼشثٍ٘ٔ .الو٘ذ الوٌبًٖ كٖ اللبسس٘ٔ لؼبد ظشف الوٌبى كةٖ الؼشث٘ةٔ الو٘ةذ
الضهبًٖ لؼبد ظشف الضهبى كْ٘ب ؿبلجةبً ،ظةشف الضهةبى ٍالوٌةبى ال ٗسةتخذم ػلةٖ شةٌ،
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للع٘لٖ خٍ ػبلٖ كٖ اللـٔ الؼشث٘ٔ ػلٖ رالف اللبسسٍ٘ٔ .هي اإلشتشاًبت كٖ الولْةَم كةٖ
اللـت٘ي ّٖ ئى الوَ٘د ٍالؼجبسات الذالٔ ػلٖ صهبى هرذد ٍؿ٘ةشُ كةٖ الوبظةٖ ٍالوسةتوج،
ٗوب لْب كٖ الؼشث٘ٔ ظشف صهبى هختص ٍهجْن.
ًٍوب خًِ َٗخذ كٖ الٌرَ الؼشثٖ الظشف الوتصشف ة الظشٍف التةٖ ال لوةغ هلؼةَال ك٘ةِ
دا وبً ثٗ ،وٌي ٍهَػْب هجتذخ ،كبػال ،هلؼَال ثِ خٍ هعبف ئلِ٘ ة لَخذ كةٖ اللبسسة٘ٔ ه٘ةَد
لشتشى ًلوبت خرشٕ ،ثج٘بى آرش ٗوٌي لإلسن ٍالصلٔ ٍحشف الشثػ ٍالصَت ٍالعةو٘ش خى
لوغ ه٘ذاٍّ ،زا الوسن هي الوَ٘د لسوٖ الو٘ذ الوشتشى.
ئظبكٔ ػلٖ ّزا هذ ًتت ػلوبء الٌرَ كٖ الؼشث٘ٔ خى حشف «كٖ» هوذس دا وب كٖ الظشف
الضهبًٖ ،ػلٖ رالف اللبسس٘ٔ التٖ ٌَٗى الووةذس «دس»« ،ثةِ»« ،اص»ٍ .الولؼةَ ك٘ةِ كةٖ
الٌرَ الؼشثٖ ٌَٗى را ًؽبم خٍسغ هوب ٌَٗى كٖ اللبسس٘ٔ ،ألًِ هذ كصَّة َ،الجةبحثَى ًث٘ةشا
حَ الولؼَ كِ٘ ٍػبهلِ ٍحزف هبّ٘تِ ،ظشف لـَ ٍهستوش ،الظةشٍف الٌ٘بث٘ةٔ ،هلروةبت
الظشف الضهبًٖ ،الظشف الضهةبًٖ ٍالوٌةبًٖ الوخةتص ٍالوةجْن ،الظةشف الضهةبًٖ ٍالوٌةبًٖ
الوشتن ،ظشف هتصشف ٍؿ٘ش هتصشفٍ ،اللـٔ اللبسس٘ٔ ل٘ كْ٘ب ّزا الٌؽبم هي الشةوَ
حَ ه٘ذٕ الوٌبى ٍالضهبى.
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المصادر والمراجع
القرآن الكریم.
احوذٕ گَٕ٘ ،حسيٍ ،حسي اًةَسٕ ، 4981 .دستًر زتان فارسي  ،چةبح  ،47هإسسةِ كشٌّ ةٖ
كبؼوٖ.
اسذٕ ؼَسٖ ،ػلٖ ، 4947 .سیاستىامٍ ،حج٘ت ٗـوبٖٗ ،لْشاى :ثًٖب.
ثبؼٌٖ ،هروذسظب ، 4981 .تًصیف ساختاری زتان فارس  ،چبح  ،41لْشاى :اه٘شًج٘ش.
ثْبس ،هروذلوٖ ، 4944-4941 .سثک شىاس  9 ،هدلذ ،لْشاىً :بًَى هؼشكت.
ثْ٘وٖ ،اثَاللع ، 4941 .،تاریخ تیهق  ،لصر٘ح دًتش ؿٌٖ ٍ دًتش ك٘بض ،لْشاى :ثٖلب.
خشٗش ؼجشٕ ،هروذ ثي خشٗةش ، 4999 .ترجمٍ تفسيیر بثيری ،لصةر٘ح حج٘ةت ٗـوةب ٖ ،لْةشاى:
اًتشبسات داًش بُ لْشاى.
كشش٘ذٍسد ،رسشٍ« ، 4914 .پایانوامٍ قید در زتان فارس از وظر زتيانشىاسي ي تياری

»،

داًش بُ لْشاى.
كشش٘ذٍسد،رسشٍ ، 4988 .دستًر م تصر امريز ،لْشاىً :شش سخي.
هشٗت ،ػجذالؼظ٘ن ،ثْبس ٍ دٗ ةشاى ، 4918 .دستًر زتان فارسي پپى اسيتاد  ،چةبح  ،47لْةشاى:
اششكٖ.
ه٘شػوبدٕ ،ػلٖ ، 4984 .وحً زتان فارس پتر پایٍ وظریٍ حاکمیت ي مرجعگسیىي

 ،چةبح ،44

لْشاىً :شش سوت.
ًبل ،ربًلشٕ ،پشٍٗض ، 4979 .دستًر زتان فارس  ،چبح  ،44لْشاى :لَس.
ّوبَٗىكش ،،ػجذالشح٘ن ، 4991 .دستًر جامع زتان فارس  ،لْشاىً :شش ػلوٖ.
اثي ّشبم اًصبسٕ ،ػجذاهلل ثي َٗسق4998 .م ،مغى اللثیة عه کتة األعاریة ،لرو٘ن هبصى هجبسى
ٍ هروذػلٖ حوذاهلل ،ساخؼِ سؼ٘ذ األكـبًٖ ،غ ،4ث٘شٍت :داس اللٌش.
س٘جَِٗ ،ػوشٍ ثي ػثوبى4144 .م ،الكتاب ،لصر٘ح ػجذالسالم هروذ ّبسٍى ،ث٘شٍت :ال ًب.
السَ٘ؼٖ ،خال الذٗي ، 4972 .البهجة المرضیة ،لصر٘ح حسٌٖ٘ دشتٖ ،هن :ال ًب.
الششلًَٖ ،سش٘ذ ، 4979 .مثادی العربیة ،لْشاىً :شش اسبؼ٘ش.

