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  المعاصرة ترجمة القيد في اللغة الفارسية
                                                                        

 عبد احلكيم بن فهد السنان              

 *جامعة امللك سعود –كلية اللغات والرتمجة   –برنامج اللغات احلديثة والرتمجة 
 
 

بزمان أو مكان أو كيفيةة أو رةرأ أو مسةم الفارسية ث اجلملة حدداللة  ددعنصر حنوي حي القيد
اذا احلةةةدث الةةةاذي لةةةو الفعةةة   أمةةةا مومعةةة  وغةةةل  لةةةك مةةةن الالةةةوالر الدالليةةةة الةةةب شةةةرشب  ارشبا  ةةةا مبارةةةر ا  ةةةأ

 ) (.  أو يف آخرلا مب  احلدث مباررةوسطهاارة لاذه اجلملة أو يف صديف يشيع شردده النحوي ف
 ريقةة  ةرحهم أو  أسةلو اإليرانيون على شعريف واحةد للقيةد و ن اختلةف  ومد اجتمع النحويون    

ن القيةةةد لةةةو كلمةةةة أو عبةةةارة شبةةة  كيفيةةةة  ( دسةةةتور نبةةةان فارسةةةى) خةةةانلر  يف كتابةةة يقةةةوا ناشةةة  عرضةةةهم  
حسة  عمةاد )وكةاذلك  .بالفعة يرشب  ارشبا ا  مبارر بداللةة  عنده عنصرالقيد ومن مث ف؛ ( )حدوث الفع 

كلمةة أو عبةارة أو وموعةة مةن الكلمةات شتةدخ  يف معة  اجلملةة ح   كةر بننة   حدد القيد  الاذي( افشار
يف شعريةف القيةد حة  مةاا ( أمحةد رةفا  )الةدكتور أسةهم كمةا     ( )ومفهومها أو رمبةا مةدلوا الفعة  فقة  

 ( ).ن  كلمة شستخدم لبيان حمددات الفع  وخصا ص  وكيفية وموع  من حيث املكان والزمان 
ا فيمةا بينهةا علةى شعريةف القيةد ا سبق نلحظ أن مجيع كتب مواعد اللغة الفارسية ال ختتلف كثةل  مم

 .هنا شكاد جتمع على شعريف واحد ل فحسب؛ ب   
ثةاا اووا يةن  يف امل( لنةون)املالحظ كما لو واضح من خالا النما ج الثالثة السابقة أن القيد 

بة  الفاعة  ومةتمم الفعة   ويف ( لةي  ومة )لثانيةة فةلد مومةع القيةد اجلملة ومب  الفاع   أمةا يف ا يف بداية
  .املثاا اوخل فنراه يرد مب  الفع  مباررة للداللة على كيفية وموع احلدث

                                                 

 .1  ص . ش.لة   3  ش وپرورش چا  انتشارات ونارت آمون (  )گروه مؤلفان  نبان فارسى :انالر  -  
 07ص . لة ش  31  ساا    خالنر  پرويز   دستور نبان فارسى چا   -  
 07 ص . لة ش   0  دستور وساختمان نبان فارسى   انتشارات عالم   با با ى  هران , عماد افشار حس   -  
 11ص .ش . لة   1  ا  اوا هتران چرفا ى امحد مباىن علمى دستور نبان فارسى    -  
 .أركر مركز حبوث كلية اللغات والرتمجة واجمللس العلم  جبامعة امللك سعود على الدعم املايل هلاذا البحث* 
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     لةياصةال  )  :كاذلك لناك نوع من القيود الفارسية الب شفيد شوكيد نف  حةدث اجلملةة  مثة و 
بطبيعتة    ال أن اإليةراس سةوامل املتحةدث أو الكاشةب يرغةب  رغةم أن لةاذا احلةدث منفة   ... (    وجة ي 

يف شنكيةةد داللةةةة النفةة   فيةةةن  بواحةةةد منهةةا لتحقيةةةق مقصةةده  ولعةةة  لةةةاذه الالةةالرة شبةةةدو جليةةة مةةةن خةةةالا 
حتةةدث أمل : املعةة  (.بةةا او حةةرد نةةزدم چهللي)و. مل أرُه أبةةدا  : املعةة ( .او را نديةةدم اصلل ا )  :النمةةا ج التاليةةة

كانة  اجلملةة يف    نأمةا  . علةى اإل ةال  أحبة ال : املعة  (او را دوسة  نةدارم وجل  چبهي) و. مع  مطلقا  
الفعةةة  مثبت ةةةا وجوابةةة  فةةةان اومةةةر جةةةد يتلةةةف     يكةةةون نكاري الةةةب جوا ةةةا منفةةة   سةةةتحالةةةة االسةةةتفهام اإل

لب  ىل مكةةة مل شةةاذأ: مبعةة  .   رفتةة  ا  ن نرفتةة  امكةةبةة  م چهللي:)  علةةى سةةبي  املثةةاا عنةةدما نقةةوامنفة    
لةةة  َعةةة ن عةةةن أن احلاضةةةر . ن جوابةة  نشةةةنيده امحاضةةةر غا ةةةب رةةةنيده ا  زگلللهر ) و.  لةةةبأن مل مطلق ةةا

   .َعأغا ب ا ن مل 
كةان يتومةع منة  رد ا   ملخا ةباعندما شوجة  يف اجلملتة  السةابقت  بسةؤاا لكاذا نر  أن السا   

 . مثبتة على اإل ال     ال ميكن يف لاذا املومف اللغوي أن شكون اإلجابة  سلبي ا
  كةدام  طةورچ  كةى  كجةا)مثة    سةتفهامداللةة اإلاجلملةة شضةف  علةى الب ولناك بعض القيود     
  :كما يف اجلم  التالية  ..(.د چن

 مىت ميكنين أن أراك ن  :المعنى   نمى شوامن مشا را ببينم كى -
 أين وجدشُ ن  :المعنى  يدا كرد  نپاو را  كجا -
 ن  كيف  لب ن  ىل  هران :المعنى  ن ران رفىتب   ه طورچ -

رمبةةا لةةاذا السةةؤاا بسةةؤاا مةةا  السةةابقة مفهةةوم اجلمةة  ( كةةى  كجةةا  چطةةور)ميةةدت الكلمةةات لقةةد 
  أو املكةةان يف الثانيةةة  أو الكيفيةةة يف الثالثةةة  وكةةنن املرسةة  يصةةو  منهةةا يكةةون عةةن  الومةة  كمةةا يف اووىل

 .رت لالستفسار عن وم  أو مكان أو كيفية  متام حدثهامجلت  بك  ما حتوي  من عناصر مل  أو كث
 بنية القيد

 : أمسام ةمن حيث البنامل  ىل ثالثيقسم القيد بشك  عام 
  منها ) (ختصةعدا املعلى القيود الب شتكون من كلمة واحدة لاذا النوع يطلق و : القيد البسي  -1

  :ك على النحو التايل  و ل(...ندچ  اكنون  نير  اندكة  كى: )مث ( ) شرتكةاملأو 
                                                 

 ول  الب ال شستعم   ال ميدا  : يتصة -  
 .  ول  الب ميكن أن شستخدم ميودا   وميكن أن شستخدم صفات : مشرتكة -  
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 حممد اآلن يف اجلامعة  :المعنى   . اه اس گحممد در دانش اكنون -
 .ميكن أن جتدلا حت  الطاولة  :المعنى   .يدا ك پميز  زيرآن را مى شواىن  -
 . ال بضعة كان يف الفص    :المعنى       . دانشجو در كالس بودند ندچ -
 .مىت  لب ن أخر مرة  ىل املدينة املنورة :المعنى  . رفىت   منوره ب  مدين  كىآخرين بار  -

 

  شتكةةون مةةن كلمتةة  أو أكثةةرعلةةى القيةةود الةةب لةةاذا النةةوع يطلةةق  :  القيللد المركلل  -2
علةةةةى النحةةةةو  وشةةةةرد أاا هةةةةا  ...(اينجةةةةا  سراسةةةةر  بةةةة  جةةةةز  شةةةةا كةةةةىاه  گةةةةنا )مثةةةة  
 : ( )التايل

 ...گاهاه  گ    ره  ره  مطره مطره :مث   شكرار اسم -
 ...  اندكة اندكة ش وكمبي  كم كم :مث   شكرار صف  -
 ...بارگر   ديلرسو  مه  جا :مث   اسم+ مبهم  -
 ...  درنماندردم  درحاا :مث   اسم+ در  -
 ....اهگ  آن  اين مدر  آن وم  :مث   اسم+ اين وان  -

 

 :الفارسية هكذا الجملة فيهذا النوع ويرد 
 . گرم اس شابستان   اينجا -

  .حار ف لناالصي :المعنى
 .آ  رد قطره قطرهمشع  -                

  . اب  الشمعة شدرجييا   :المعنى
 . صحب  ان وضع بد امتصاد اس  هم  جا -                 

  .الك  يتحدث عن اووضاع االمتصادية السيئة :المعنى
 . ان خان  خارج ردند درزمانباصدا  انفجار  -                  

 .نزا فورا  مع صوت االنفجارخرجوا من امل :المعنى

                                                                                                                                            
 

 . 10 م ص  830   يف القواعد والنصوص الفارسية  جامعة البصرة  الطبعة الثانية أبو مغلى  حممد وصفى  البسي -  
 45  هران ص. لة ش31  انتشارات مصيده سرا  ساا چا  اوا  سان  در نبان فارسى ژاه و  لنگخليلى  كاميا   فر و 
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مةةةن اسةةةم مبعةةة  أنةةة  مةةةد يبةةة    مةةةن كلمةةةة والحقةةةة أو سةةةابقةلةةةو الةةةاذي يصةةةا  :  القيلللد الم للل   -3
   ( ...  بةاحتكمجبا  بيقة   حبقيقة   بارةتا   مردان  بآساىن  رلوار: )أو سابقة مث   والحقة

مكةن مةن امل  وكةاذلك ( ...  رةتابانريانگ   خندان  سونان) :  مث من جاذر املضارع والحقةأو 
  خورةةبختان   بةة  خةةود  بةة  درسةةىت  بةةد اتانةة   بةة  نود ) :  مثةة أن شكةةون كلمةةة مركبةةة مشةةتقة

 : وشرد مث  لاذا القيود يف اجلملة الفارسية على النحو التايل. ... (لومشندان  
 . صدا  انفجار مهيب ان مشاا آمد  اهگنا  -
 .وت انفجار ييففجنة جامل من الشماا ص: المعنى            
 .او شا رب خوالد آمد بيقين -
 .املساملحىت حتما  سود حيضر  :المعنى           
 .دفاع كردند مردان جوانان ان كشور  -
 .دافع الشبا  عن البالد برجولة: المعنى          
 .ف گ خندانسعيد  -
 .ماا سعيد ضاحك ا :المعنى          
 .برگش  ش ابانگاه او ان دانش -
 .اد من اجلامعة مسرعا  ع :المعنى          
 .او را خوالى ديد ب  زودى -
 "سرتاُه مريبا   :المعنى            
 .اسخ دادپب  اين سؤاا  هوشمندان استاد  -

 .أجا  اوستا  على لاذا السؤاا باذكامل: المعنى
   

مهيشةةة  ): مثةة   وبنا هةةاثةةلم مةةن القيةةود هلةةا دور يف شكةةوين الكلمةةات املركبةةة الفعليةةة وغةةل الفعليةةة ك
درخة  ): لاشان الكلمتان اللتان شردان عنةد اإليةراني  علةى النحةو التةايل. (العسة :دگر رب)  (ُيضرم  :سبز
يف ( مهيشة  سةبز)   كلمةة (ريعةان الشةبا  كشةجرة السةرو املخضةرة: َبة  جةواىن اسة  همي   سبزسرو 
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بةة  لةةاذه   لرُت صةةفة( سةةبز)ميةةد  و( مهيشةة )مةةن لةةاذه اجلملةةة شتكةةون  ويف   .صةةبح صةةفة للشةةجرةشالكلمةةة و كت
شتكةةةون كلمةةةة  (العسةةةة يقالةةةة  ةةةوا الليةةة  حةةةىت الصةةةبا  :يةةةدار اسةةة برةةةبها شةةةا صةةةبح  دگر شلللب: )ملةةةةاجل
 . (شنتگ)من الفع  جاذر املضارع ( دگر )و  ميد(رب)من  (دگر رب)
 

 لقيد النحوي لموقع ال
   ىل جانةةةب صةةةياغة الفعةةة يف  اسةةةم منهةةة   يةةةؤثر ملقيةةةود دور حنةةةوي خةةةاص يف اجلملةةةة الفارسةةةية  لةةةبعض ا

كمةةةا يف اللتزامةةة    ايحوهلةةةا  ىل صةةةيغة املضةةةارع ل( ...  لطفةةةا گ  مةةةرةةةايد  :داللتهةةةا بطبيعةةةة احلةةةاا  منهةةةا
 :اجلم  التالية

 .من املمكن أن ياذلب حممد  ىل املدينة املنورة: المعنى . حممد ب  مدين  برود شايد  -
 .  ُ رريطة أنك مل شكلم :المعنى . با او صحب  نكرد  رگم -
 .من فضلكم حتدثوا  دومل :المعنى  .آلست  حرد بزنيدلطفاا ) -
 

 :مث مب  فع  اجلملة  أن القيد يرد اللغة الفارسية والالالرة الغالبة يف    
 .جامل حممد  ىل الفص   دومل :المعنى . آمد آهس  حممد ب  كالس  -
 .مس متنخر اأعدتن  :المعنى  .شىتگبر  ديرديرون شو  -
    .أجابوا برباعة :المعنى   .ادنددجوا   خوبآهنا  -
  .جترون بسرعة :المعنى   .  مى دويد سريعمشا  -
 .خرج الطال  من الفص  غاضب : املع . دندخارج ر گينخ مدانشجويان ان كالس  -

كةةةالقيود    كةةةنن شكةةةون يف صةةةدر اجلملةةةة   لفعةةة مالنمتهةةةا لولنالةةةك بعةةةض القيةةةود هلةةةا موامةةةع أخةةةر  غةةةل    
  نةةةد  ديشةةةب  فةةةراد  سةةةاا آينةةةده  كةةةى  صةةةبح نودچ  امةةةرون: ) لزمةةةان واملكةةةان  مثةةة يةةةد ااالسةةةتفهامية وم

 : كما يف اجلم  التالية   ...(  حاال اكنون  طور  كدامچ  قدرچ
 نمىت عدتن من الدمام :المعنى           نشىتگان دمام بر  كى -
 .أصدما ك اآلن يف لندن:  المعنى    .دوستان مشا در لندن لستند ناآل -
 .ليلة البارحة لط  مطرام غزير :المعنى         . باران نياد باريد دي   -
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و   خيلةةى خةة :الةةب شةةرد لكةةاذا (ميةةد صةةفة)أو ( ميةةد ميةةد)ومةةد شكةةون وسةة  اجلملةةة سةةوامل  كانةة  
 :وميكن شصنيفها على النحو التايل   ...(  بسيار نر   خيلى آرامبسيار شند  بسيار دا 

 " قيد قيد (: " أ
  .ارت السيارة مسرعة جدا  س :المعنى          . رف  تندخيلى  مار  -
 ارشدت لند مالبسها بسرعة فا قة :المعنى   ( ).وريدپلباس  بسيار زودلند  -
 " قيد صفة (: " ب

ا: املع   .وريدپرا  بسيار زيبايىپلالن لند  -  .ارشدت لند فستان ا را ع ا جد 
سةتمتع  بشةر  الشةاي ا: املعة  . بةرم در سةرما لةاذت مةى بسليار دا ا  چن خوردن ا -

ا  .وم  الربد الساخن جد 
 
مةد يةرد يف بةدايتها كمةا سةبق أهنا يف اجلملة  مبع   دورانالالواحد حر  دالقيكون يومد    
 :  على سبي  املثااآخرلاها أو يف يف وسطأو 

 .شاذلب وحدك  ىل املدرسة :المعنى   .شو ب  مدرس  مى رو  فقط -
 .شاذلب وحدك  ىل املدرسة :المعنى  . مى رو  ب  مدرس  فقطشو  -
 .شاذلب وحدك  ىل املدرسة :المعنى  . مى رو  فقطشو ب  مدرس   -

 
الةاذي  لةاذا النةوع   بينهماص  دون الفملستث  مباررة ا رد مب بالنسبة لقيود االستثنامل فيجب أن شو 
 :النحو التايل   يرد يف اجلملة الفارسية على(... اال  جزمل  يصوصا   غل ان)ميثل  

الطةةةال  حيبةةةون  مجيةةةع :املعةةة  .  سةةةع مخصوصلللاا اه را دوسةةة  دارنةةةد گمهةةة  دانشةةةجويان دانشةةة -
 .اجلامعة خاصة سعيد

 .يف الفص   ال خالد ا  اجلميع كان حاضر  : املع   .خالد ب  جزما در كالس حاضر بودمي  -
 .سلة اليدينك  ر مل  ال مغمت  صال     :املع .      دستشو ى اال مه  جا درس  رد -
  
 

                                                 

 .   ص .  هران . لة ش31  اا انتشارات مصيده سرا س  چا  اوا  سان  در نبان فارسى  ژاه و  لنگخليلى  كاميا   فر  -  
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 داللة القيد 
لةاذا حيةث يعطة  اجلملةة مفهومةا  خاصةا  حسةب نةوع   يعد الدور الداليل للقيد داخ  اجلملةة دور ا مكمةال  

  لنىةى علةى سةبي  املثةاا ...سوامل كةان للتنكيةد أو احلالةة أو الكميةة أو الزمةان أو املكةان أو الرتشيةب  القيد
  :ال احلصر النما ج التالية

        .ب  او پاسخ مى دلم الب   :نكيدتالميد  -
 . بع ا سنجيب علي  :المعنى 

 .مى روند زياددانشجويان ب  كتااان  :كميةالميد  -
 .الطال  يرتددون على املكتبة كثلا  :المعنى

 .رف  بان اطاستاد ب  كالس  :الةاحلميد  - 
 . لب اوستا   ىل الفص  نشيطا   :المعنى    

 .ب  كالس نرفتم روزام :زمانالميد  - 
 . لب  ىل الفص أليوم مل ا :المعنى

 .لم نشستندرو ب  روى دانشجويان : كاناملميد  -
 .ا  جلس الطال  مقاب  بعضهم بعض :المعنى

 
 ىل جانةةةب دوره وميكةةةن للقيةةةد أن يبةةة  أحاسةةةيس املتحةةةدث ورةةةعوره أيضةةةا  عنةةةد صةةةياغة اجلملةةةة 

امتصةةاد جهةةان  بدبخ انلل : النفسةةية للمتحةةدث كمةةا يف  الةةةاوساسةة ؛ حيةةث  ن للقيةةد دور يف  خةةراج احل
لة  ميةد حالةة ( داتانة ب)فكلمةة  من املؤسف أن االمتصةاد العةامل  مةد اهنةار  :  الب شعينرديدگورركست   
الةةاذي تةةنثر علةةى ال يةةدااجلملةةة لةةاذه يف   لكنةة؛ بنةةوع مةةن التخةةود واوسةةف اجلملةةةمفهةةوم ميةةد  يف اوصةة 

هنيةةار الةةاذي حةة  باالمتصةةاد العةةامل   ومةةن مث رغبتةة  يف  يصةةاا لةةاذا اوثةةر  ىل حة  بكاشبهةةا جةةرامل اهلبةةوأ واال
 .القارئ حىت يتنب   ىل لاذه الفاجعة
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 إشكالية القيد في ال رجمة
من املعلوم أن اللغة الفارسية من اللغات اهلندوأوروبية الب شتميز ااصةيتها الرتكيبيةة  حيةث  ن هلةا 

خاصة اللغة العربيةة     مةن  رتقامية لة ختتلف عن اللغات السامية االالدالالنحو و خصوصية يف الصرد و 
الغريةةةب أن يةةةتم شةةةداوا الكلمةةةات العربيةةةة يف اللغةةةة الفارسةةةية دون خضةةةوعها ونالمتهةةةا الصةةةوشية والصةةةرفية 

  رددگةشقاضةا  مشةا كةان مل يكةن اعةالم مي: كمةا يف املثةاا  (كلان للي يكلن : )على سةبي  املثةاا  والداللية
العربيةة الةواردة يف  كلمةاتعلن أن  مد مت رفض  لبةك  فةنالحظ أوال  التغيةل اجلةاذري يف معة  الي: عينالب ش

 التغةةةلات النحويةةةة كمومةةةع الفعةةة  والفاعةةة   وأخةةةلا  و  .حلةةة   ةةةالات الصةةةرفية الةةةب يةةةالتغكةةةاذلك اجلملةةةة  و 
 . استبدل  من مجلة  ىل صفة  الب كان مل يكن  عبارة

اللغةةة اوصةة  الةةب وردت  ىل الكلمةةات العربيةةة نقةة  أن ة ال خياجلةة  رةةك يف والةةدارس للغةةة الفارسةةي
ووننةةةا نعةةة  يف لةةةاذا البحةةةث   . اهتةةةاالفارسةةةية شسةةةبب  رلامةةةا  لةةةد  املةةةرتجم أكثةةةر مةةةن الكلمةةةات الفارسةةةية 

  الةةةب شواجهنةةةا عنةةةد شرمجتةةة   ىل لغتنةةةا اوم اترةةةكالي  فسةةةود أمصةةةر حةةةديث  عةةةن بعةةةض اإلالقيةةةدبعنصةةةر 
 : شبعا  للقيدمسم   اإلركالي   ىل لاذها قسم  م
 

ا في اللغة الفارسية: أوالا   الكلمات العربية المس خدمة قيدا
 :  الفارسية هلا ثالثة أركاا  ل القيود العربية يف

ا فللي الفارسلليةسلل بيللة تكلمللة  ر ( أللل   أي الكلمةةات العربيةةة الةةب دخلةة  يف اللغةةة الفارسةةية   :خدم قيللدا
درجيا   بةال شرديةد  احيان ةا  بةدون رةك  فقة   كةامال   نسةبا   شقريبةةا     شةرةك بةال: مثة .واسةتخدم  كقيةد

ا  اوال   ثانيةةةا   علةةةى الةةةدوام  مةةةن بعةةةد  عةةةن مريةةةب اصةةةال   مطلقةةةا   وامعةةةا   حقيقتةةةا   متعامبةةةا     لطفةةةا   عمةةةد 
 :وشرد لاذه القيود يف اجلم  الفارسية على النحو التايل (...  عاملا  رفالا   اشفاما   مهرا  

  .خواست  ايد ب  كالمتان عمق بيشرت  بدليد فقط -
 .أردمت فق  التعمق كثل ا يف كالمكم :المعنى

  .فت  لايش سر در اى آوردگان   غالباا  -
 .غالبا  ال يثمن كالم  :المعنى 

   .رفت  ردگبان  ان سر   جدداا م -
 .مرة أخر عب للمت استئناد ا :المعنى
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  .روخى مى كرد ح ماا  -
 .ميز كان ملؤكد أن   من ا :المعنى

    .رف گجوش دوش   تقريباا با آ   -
 . ىل حد مامبامل ساخن استحم  :المعنى

  .ى كنيدمرا مهرال لطفاا  -
 .أرجوك رافقين :المعنى 

 
بةةة  : (1)ضلللال إليهلللا سلللابقة  فارسللليةي ربيلللة  ةكلمللل( ب  معهةةةا كلمةةةة   أي الكلمةةةة العربيةةةة الةةةب رُك 

بةة  سةةرع   بةة  رةةدت  :  ا معةة   منهةا الفارسةةية ميةةدا  كلمةةة واحةةدة  واسةتخدم  يفوولةةدت  فارسةية 
 : وشرد يف الفارسية لكاذا...(   ف   د حمب   باشربي   بااخال   د عابااد   باعق   ب  خل

 .انطلق حنو املطبخ مسرعا  : املع   .زخان  دويدپب   رد آر با  جل او  -
 .الم بسخريةشلفظ لاذا الك: املع     .ادا كرد با تمسخراين كالم را  -
 . فکر فی شورج بالوعأکن    لكنين: املع   .ب  شورج فكر مى كردم بى اخ ياراما من  -
 .ابتعدُت بسرعة: املع   .دور ردموب  سر ت   -

 
معهةا  شصةا  الكلمةات العربيةة الةىت لة  نةوع مةن  : (2)ليها الحقلة فارسلية إضال ي ربية  ةكلم( ج 

منصةفان   عامالنة   :   من بينهايف الفارسيةميدا  ستخدم ش صبح كلمة واحدة  و مع لتكلمة فارسية 
  :وشرد يف بنية اجلملة الفارسية كما يل  ...( ناك  غمناك  وحشتغضبناك  خوفناك

 (  )(.لمگشصميم ب قاطعان اى شوانستم  -
 .ستطع أن أُمرر بشك  صارمأ مل :المعنى

                                                 

با  : )وأحينانا  رشبتها النحوية  مث   ع الب شسبق الكلمة لتغل من بنيتها ومعنالال  وموعة من احلرود واملقا : السابقة الفارسية  - 
 ...(  لمد  مى  بان

ان   : )نيتها ومعنالا  وأحيانا  رشبتها النحوية  مث ل  وموعة من احلرود واملقا ع الب شلحق بالكلمة لتغل من ب: الالحقة الفارسية -  
 ...(  ناكبان  دان  نار

  1 ص ش هتران .لة  3  ساا    چا  ب  خوربخىت   گش  رحيمى فهيم    با  -  
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   .نتوانست  بودم لرنش صدامي را يفى كنمم اسفان   -
 .صو اضطرا  لألسف مل يكن بامكاس  خفامل  :معنىال

  .خواس  بداند مى مصران  -
 .كان يود أن يعرد وباصرار  :المعنى 

 . ( )(مهوه شو  خان  ندارمي  م اسفان  -
 .يف املنزا ةلألسف ال يوجد لدينا مهو  :المعنى

 
 

 األصلالقيود الفارسية : ثانيا
واملالحةةظ يف  .سةةوامل  كانةة  مشةةرتكة أو يتصةةة  سةةتخدم ميةةودا  يف اجلملةةةشالكلمةةات الةةب لةةو املقصةةود لنةةا 

وميكةةن شصةةنيف لةةاذا . واحةةد منهةةاأكثةةر مةةن مةةد شضةةمن اجلملةةة الفارسةةية الواحةةدة لةةاذا النةةوع مةةن القيةةود أن 
  :النوع على النحو التايل

 ...(ابان  رةةتريةةانگ  خنةةدان   خةةو   نيبةةا  آرام  بلنةةد  شنةةد  فةةردا  رةةب  درسةة  :قيللد م لل ر ( اللل  
  :وشرد يف كثل من اجلم  الفارسية لكاذا

 .حتدث  جيدا  : المعنى   .شو خو  حرد ند  -
 . لبوا ضاحك : المعنى      .آهنا خندان رفتند -
  .شفتح  الزلور يف روعة :المعنى    .لها نيبا ركفتندگ -
 . باومس  لب حممد مسرعا  : المعنى   .حممد ديرون شند رف  -
 

وشةةرد   ...(  آجنةةا  آنقةةدرپةةس  نةةدچ    مهيشةة   رةةايد  لنةةون   لةةيزگةة  لر ىخيلةة: قيللد مخلل  ( ب 
 : :لكاذا
 .مل أره هنا يا   :المعنى             .ز او را نديده امگلر  -
 .أحتدث  لي  م مل  :المعنى             .ميگفتن  ما ب  او لي -

                                                 

  1 ص ش هتران .لة  3  ساا    چا  ب  خوربخىت   گش  رحيمى فهيم    با  -  
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 .منعم أريد الغرفة لبهرا: المعنى.      اشا  را برا   رام مى خوالم  بل  -
 . ن  ثقي  جدا   :المعنى       .  اس گخيلى سن -
 
 :  و لك على النحو التايلأكثر من قيد واحد في الجملة( ج 
 " بضع  دما ق  نالر  ىل  : المعنى                 .اه كردگب  من نند دقيق  چ -
 . مس املنزا بشك  جيدريد باو :المعنى         .       شعمل رد خوب خان ديروز  -
      .مى رومتند  بامار ر در خيابان  ص -

  .سن لب  ىل الشارع عصرا  بالسيارة مسرعا   :المعنى 
    .رگش ب تنها ب  خان   رامفرداى آن روز  -

  "عاد  رام وحيدا   ىل البي  غداة  الك اليوم  :المعنى
 .  مجع بودندامروز  اعضامل خانوداه مه  خوربختان ديروز  برخالداما  -

 . لى خالد البارحة من حسن احلظ جتمع اليوم مجيع أفراد اوسرةع: المعنى
 

 القيدترجمة إشكالية 
خرلةةا أو آكةةنوا اجلملةةة أو   ددع حمةةمةةو مبسةةتخدم يف اجلمةة  الفارسةةية شأغلةةب القيةةود العربيةةة الةةب ال يةةرشب  
معة   خاصةة للقةارئ مةن بلغة  يريةد أن ي مةاو  ىل الكاشب وأسةلوب   بطبيعة احلاا جع ير  لك ون وسطها  

كةةاذلك ميكةةن أن   .ال يقبةة فةةخةةر الةةبعض اآلأمةةا   أن بعةةض القيةةود شقبةة  أن شكةةون يف مجيةةع أجةةزامل اجلملةةة
ومةن   ملةرتجمأمةام الة  املشةكلة احلقيقيةة شلةك حيةدث شغيةل للمعة   و    دون أن يتلفةموامع يكون للقيد 
على سبي  املثاا عنةدما يقةوا  .اودبية أن يكون ملما  بعض الش مل حبياة الكاشب وأيدلوجيت  مث  ينبغ  ل 

بة   بلا  جلل او ) كاذلك     و(ركض مستعجال   ىل املطبخ:  زخان  دويدپاو ب   رد آر با جل ) الكاشب
ركةةض : دويةةد با جللل  زخان پاو بةة   ةةرد آرةة)   و (ركةةض  ىل املطةةبخ مسةةتعجال  : زخان  دويةةدپ ةةرد آرةة

لةو بيةان ملةة اووىل مةد شصةدر اجلملةة هلةدد مةن الكاشةب يف اجل (باعجلة )القيد   فان (مسرعا   ىل املطبخ
كةةةان   يف اوخةةلةظهةةةار سةةرعة فاعةة  احلةةدث  و  فقةةةد كةةان اهلةةدد منهةةا لةةو     أمةةا الثانيةةةجنةةانالسةةرعة واإل
 . بيان حالة الفع لو اهلدد منها 
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 :يف ك  مجلت  على النحو التايلالعريب ولنا أن نقارن ب  داللة القيد 
مةى  فقلطعبةداهلل )و  ( مبفةرده أن يةدرس عبداهلل ميكن ُ : عبداهلل مى شواند درس بدلد قطف)يف اجلملت  -

اووىل شصةةةدر اجلملةةةة مةةةد  (فقةةة )حيةةةث نةةةر  القيةةةد  ( عبةةةداهلل ميكنةةةُ  أن يةةةدرس فقةةة : درس بدلةةةد شوانةةةد
بعةةةد    اشةةةاجلملةةةة الثانيةةةة فومةةةع القيةةةد يف أمةةةا   . عطةةةى مةةةدلوال  علةةةى أن عبةةةداهلل لةةةو الوحيةةةد الةةةاذي يُةةةدرسلي

 . وأعطى مدلوال  على أن عبداهلل ال ميكن  فع  ر مل غل التدريس  الفاع 
در جةا  ) و (جلسنا مر  املكان اخلةايل  ىل حد ما : در جا  خلوشى نشستيم نسب اا ) يف اجلملت  و  -

 اووىلاجلملةة  مةد شصةدر( نسةبتا  )أن القيةد نالحةظ  (جلسنا يف مكاٍن شقريبا  خاليةا  : خلوشى نشستيم نسب اا 
 .بيان عدم اندحام املكانلهو فالثانية أما يف يان مومع اجللوس  لب
شةةو ايةةن )  و ( حقةةا  سةةتقدم يل العةةون: شةةو ايةةن لطةةف را در حةةق مةةن مةةى كةة  جللداا  ) كةةاذلك اجلملتةةانو  -

اجلملةةةة ورد القيةةةد جةةةدا   يف مسةةةته    (سةةةتقدم يل العةةةون ! أحق ةةةا  :مةةةى كةةة  جلللداا لطةةةف را در حةةةق مةةةن 
مةن جامل للداللة على شعجةب الكاشةب اجلملة الثانية فقد يف الك  مكانية لتقدمي العون  أما ل  لنليوضح 

 .شقدمي العون
ولعلنةةا نلحةةظ مةةن خةةالا النمةةا ج السةةابقة أن القيةةد يلعةةب دورا  مهمةةا  وحمةةددا  يف حتديةةد مفهةةوم اجلملةةة   

 . أثنامل الرتمجة الاذلن رحيتاج املرتجم أن يكون حاضبشك  عام وفق املومع الاذي يرد في   ومن مث 
 
مةن يشةيع اسةتخدامها عنةد اإليةراني   الةب اوصة  لقيةود الفارسةية الالةالرة  اهتةا شنطبةق علةى اكما جنةد    

ويبةدو  لةك مةن . صعوبة عند نقلها  ىل اللغةة العربيةةتشك  ل  اوخر  ل  ومع النحوي  والداللةحيث امل
 :خالا النما ج التالية

مةى خةوالى بة  سةفر  تنهلا شةو)و(  أن  فق  شريد أن شسةافر :سفر برو  شو مى خوالى ب  تنها) -
شريةةةد أن شسةةةافر وحةةةدك : بةةة  سةةةفر بةةةرو  تنهلللاشةةةو مةةةى خةةةوالى )و ( رأنةةة  فقةةة  ستسةةةاف :بةةةرو 
  يف اجلملةةة اووىل كةةان اهلةةدد منةة  (شنهةةا)شفاوشةةا  ملحوظةةا  يف مومةةع القيةةد  نلحةةظ  حيةةث (فقةة  

يف   و السةةفرأنةةك ال شريةةد أن شفعةة  رةةيئا  غةةل ويف   كلةةو أنةة  دون غةةل سةةفر اليريةةد بيةةان أن مةةن 
 . ال أن يصحبك أحد أثنامل السفرلثالثة أنك ا
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حتةدث :  فة گ درستدرم پةمانند ) و ( حتدث مث  أيب حقيق   : ف گدرم  پمانند  درست)  -
بيةةان أنةة  حتةةدث متامةةا  كةةنيب  أمةةا اجلملةةة الثانيةةة  غةةر اجلملةةة اووىل كةةان ال يف(  مثةة  أيب بصةةد 

 .نيب الاذي كان كالم  صحيحا  أصال  ان اهلدد بيان أن  حتدث بشك  صحيح ككف
گار درم سةةيپة)و(  ار مةى كشةيدگسةي ىپللى در پل درمپة)و(  ار مةةى كشةيدگدرم سةيپة ىپلى در پل) -
الةةثالث مل يتغةةل معنالةةا مةة  نلحةةظ أن اجل .(كةةان أيب يةةدخن بةةال انقطةةاع  :مةةى کشةةيد ىپللى در پلل

 . يهاف( پى در پى)لقيد مومع ا رغم شغل
 
نالةرا  ون السةيا  النصة  أجةدر بةة   ظهةار املعة  احلقيقة  للقيةةد الشةا ع اسةتخدام  بة  اإليةةراني   و 

وما يسبب  من صعوبات و ركاليات بالغة لد  الدارس  العر   ال سيما املقةرت  منهةا مةن اللغةة العربيةة 
تبعونة  يف اجلانةب التطبيقة  للغةة عدة  رأي  أن أدرج نصا  كامال  ك  أضع أمامهم اةو ج مةن املمكةن أن ي

  .الفارسية
 
. مدراكى ك  دار  استخدام  مةى كةنم  باهمين. ميس سعيده احتياجى ب  كالس نبان نيس  "

الى گوالينامةةة  لةةةا  آمونرةةةگاه اةةةى روم دوسةةة  دارم اشةةةامم را بةةةا مداركةةةة و  گكةةة  بةةة  دانشةةة  حلللاال: فةةةتم گ
 .ان ررك  مسعود شقاضا  كار كردم  زمس انم د ردند ومن بارروع ماه دو متقاعباالخره  .پرکنم 
بنةةا  . ة ونيبةةاب بةةود گةةسةةاختمان بزر . مسةةعود بةة  رةةرك  رفةةتم  همللراه زمسلل انسةةرد وبةةر   در يكللل روز   

بةرد .آن را درختةان كةاج احا ة  مةى كردنةد  اطلرالوامةع رةده بةود كة   ىگلمحوط  ى بزر ساختمان در 
بلا دو  هلربغلةم ند و زيرمسعود دستش را . آورده بود راخ  لا  درختان منالره   بديعى بوجود  روى

 : گف  رالنماب كرد و  ب  اتاقشاو مرا .هارم رفتيم چب   بق     آسانسور
 . دم بر گر تا   بنش ن جايهم   

. رفتة  بودنةدگدور  ان لم مرار   نسب اا    ب  فاصل ردوب ك  گو   چى بود با س  ميز گبزر  اتاق
 وبل  طلرلبةراه افتةادم   . ر مارة  حتريةر مةرار دارة  گدو ميز دي وبر روىن يكى ان ميزلا شلف بر روى

دان خيابةان را چشةم انة نلينچوهمساختمان رةرك   اطرالمى شوانستم  آنجاان .   بست  رفتم  نجرهپ
 مسةةعود .شةةتم گبر  باصللداى دررفةة    گاجنةةام مةةى   بلل  كنللدىريةةزش بةةرد حركةة  مارةة  لةةا بةةر اثةةر .ببيةةنم
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رو بةةة   سپسللل. فةةة  گمعةةةر  رةةةدمي و او بةةة  مةةةن خورةةةامد   بللل  هللليمةةةا .  وارد رةةةد مةةةرد ميانسةةةاىل هملللراه
 :ف  گمسعود كرد و 

اسةة  اسةتخدام ممكةن نيسة    ايشةان مةةى  سلا  اواخلر ونچلمشةا  ةرت ان لةركس مةى دانيةد كةة  
ةى ايشةان بة   املا كار خود را رروع كننةد    همين روزشوانند ان  جديةد موكةوا خوالةد  سلا اسةتخدام َر

مسةةعود  كنللار تللا نزديكللل  هللر. خةةدا حةةافالى ان در خةةارج رةةد  س ازپلل هللير كةةردم   واو ششةةك. رةةد 
الشة  را اجنةام مةى  پنج سةال  كة  كةار شايةپة  وبا دو مهكارش آرةنا رةدم   خةامن حمسة    نىن سةى و بودم

تعلداد  ديةدن. رفتةيم سلل  سلرويس بةرا  صةرد نالةار بة  . زي  رةرك  گداد وآما  وكيلى   ر ةيس كةار 
 . مسعود متوج  حلت من رده بود. مرا ب  شعجب انداخ   سل  سرويسافراد خارجى در  زيادى

 : ف  گو 
 . د رو  ىگان مانگاين بي ب  جي  هيوا لا  كالىن پ  چو بل  ، خيلى زيادند

 : فتم گ
عةاذر رةان را اةى خواليةد ن لبخنةد متسةخرآميز   راچليد وجودران نا د اسة  کن  ىفکر مگر خوب ا    

ان وجةود ايةن افةراد اسةتفاده   بايلدمةا . بايسةتيم  پةا رویم ينکة  بتةوانيژ رةرک  وارستيپ بخاطر :ف  گند و 
ايةن  وللىجةواىن وايةن مسةا   را دركةة اةى كة    هنوزشةو . دول  ان اين لا محاي  مى كند  ونچكنيم   

 لللل .ان ايةةةن يةةةانكى لةةةا اسةةةتحقا  اسةةةتخدام رةةةدن دارنةةةد  خيللللى بي للل ررا بةةةدان   لسةةةتند جوانةةةاىن كةةة  
ا در دا زيللرمةةن بةةانالر مسةةعود يةةالف بةةودم   .زيةةد و رةةروع بةة  خةةوردن دسةةر كةةرد گنيةةرينش را بةة  دنةةدان  

احسةةاس اسةةتقالا مةةر  . كةةار نشسةةتم    للت ميللزپ فللرداى آن روز. ان خةةود مةةى دانسةةتم بللر تللر آنةةان را 
گلاه مشةغوا كةار بةود وبةا لبخنةد كة   روبلروييبةرادرم .كردم   حس مةى كةردم بةرا  خةودم كسةى رةده ام 

  بطلورىخورةحامل كةرد    خيلىنبود    زيادحقومم   باآنك   اولين .ى اود م لگرميدنثار من  گاهى  وب
اسةكناس لةا : فة  گ وباخنلدهند  روى شلان  اممسعود دسىت بة  .اسكناس لا را مشردم  ندين بارچك  

 : فتم گ. طمئن باش م بانكى اس 
   . رده ام  ذوق زدهمى دامن   اما 
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 : ن  ترجمة ال
 : مل  . ياس  سعيدة ال داع  هلاذه الدورة سنوظفك بشهاداشك الب متلكينها 

ونين مل أكم  املرحلة اجلامعية سود أملئ غرفب رهادات ووثا ق شدريبية عوضا  عن الشهادة اجلامعية 
 .  امتنعوا أخلا  ومع بداية الشهر الثاس من فص  الشتامل مدم  بطلب وظيفة يف رركة مسعود 

يف أحد اويام الباردة الثلجية من الشتامل    لب   ىل الشركة مع أخ  مسعود كان مب  كبلا  وضخما  
ومجيال  مب  العمارة كان يقع يف ساحة كبلة الب حتاصرلا أرجار الصنوبر وأغصان الشجر شغطية الثلوج  

ع باملصعد   أرردس  ىل غرفت  وضع مسعود يده يف حضين وصعدنا  ىل الطابق الراب. كان منالرا  بديعيا  
 : وماا 

اجلس  لنامل حىت ارجع كان  غرفت  واسعة فيها ثالُث  اوالت من خشب رجر اجلون الب كان  
مشي  . شفصلهم مسافات بينهم   على احد الطاوالت يوجد لاشفا  وعلى اوخريات آلة كاشبة 

ومنالر الشارع أيضا    كان  حركة  ومصدت جهة النافاذة املغلقة الب كان  شط  على حمي  الشركة
الشارع بطيئة جدا  بسبب لطوا الثلوج التف  مع صوت صفل البا  و  ا لو دخوا مسعود ومع  

 : رجال  يف عمره شعرفنا على بعض ورحب يب مث التف   ىل مسعود وماا 
ن  ولكن ل  أن  شعلم أكثر من اجلميع أننا يف هناية العام والتوظيف يف مث  لاذا الوم  غل ممك

يا  يؤج   ىل السنة اجلديدة  ركرشُ  خرجنا من الغرفة . شستطيع أن شبارر عملها من اليوم لكن شعينها َر
و لب  مع مسعود وشعرد على نمال   االثن  السيدة حمسين امرأة يف اخلامس والثالث  شقوم بالكتابة 

ؤون العامل  يف الشركة   ويف وم  الالهر  لبنا أالشينية على اآللة الكاشبة   والسيد وكيل  ر يس  دارة ر
لصالة الطعام لنتناوا الغدامل ولو على رك  بوفية مفتو  ك  خيدم نفس    أدلشين رؤية عدد كبل من 

 : اوجانب يف البوفي    الحظ مسعود دلشب وماا 
م الرحي  ابتسم مستهز ا  نعم فهم كثلون ومرشباهتم كبلة  حسنا  لو شرون  هنم كثر ملا ا ال شطلبون منه

 : وماا 
من أج  احلفاظ على مكانة الشركة وحىت نتمكن من االعتماد على أنفسنا علينا أن نستفيد من شواجد 
لؤالمل اوفراد   والن احلكومة شقوم حبمايتهم   أنب النلِ  رابة وال شستوعب  لاذه اومور لكن أعلم  

عض رفاه السفلى وبدامل يتناوا . لوا الوظيفة بدال منهم أن لنالك ربا  يستحقون مبرشباهتم أن ينا
 .احللو    كن  أخالف رأي مسعود ون  يف مراره نفس  اعتربلم أفض  مين 



 16 

غداة  لك اليوم كن  جالسة على مكتيب وارعر بنس مستقلة رعرت أن  مد أصبح يل رنن ومكانة   
 . بابتسامت  من ح  آلخر أخ  كان منشغال  بعمل  يف جهب املقابلة وكان يشجعين 

أوا راشب يل أفرحين كثلا  رغم أن  مل يكن كثلا  حيث مم  بعد اوورا  النقدية عدة مرات    ىل درجة 
 : أن مسعود ضر  على كتف  بيده وماا ضاحكا  اوورا  النقدية صحيحة شنكدي ملُ  

 .اعلم ولكن أصابتين البهجة 
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 مراجع البحث
 

 :مراجع  ربية: أوالا 
جامعةةة  –ابةةو مغلةةى الةةدكتور حممةةد وصةةفى   البسةةي  يف القواعةةد والنصةةوص الفارسةةية  - 

 م 830 البصرة   الطبعة الثانية 
 .مجع    الدكتور بديع حممد   مواعد اللغة الفارسية مع التطبيقات والنصوص  - 
س   جامعةةة امللةةك سةةعود   حسةةن   الةةدكتور محةةدي ابةةراليم   مواعةةد اللغةةة الفارسةةية   اجلةةزمل الثةةا - 

 . لة     الريا  
 

 :مراجع فارسية: ثانياا 
بةةةا    حممةةةد رضةةةا   شوصةةةيف سةةةاختمان دسةةةتور  نبةةةان فارسةةة   مؤسسةةة  انتشةةةارات امةةةل كبةةةل  - 

 .لة ش  31   هران 
 لة ش 31  ساا    ا  چرويز   دستور نبان فارسى پخالنر    -1
انتشةةةارات مصةةةيده سةةةرا چةةةا  اوا   –ى سةةةان  در نبةةةان فارسةةةژاه و  لنةةةگخليلةةةى  دكاميةةةا   فر  -1

 .  هران . لة ش31  ساا 
 .لة ش  3  دوم  چا خورريدورد  خسرو   دستور مفص  امرون انتشارات سخن  هران  -0
سةةةةةاا    چکةةةةةاو   يةةةةةاندلم انتشةةةةةاراتچةةةةةا  بةةةةة  خورةةةةةبخىت   گشةةةةة  رحيمةةةةةى  فهيمةةةةة    با  -3

 . ش هتران .لة  3  
 ش. لة   1  ا  اوا هتران چرفا ى  امحد مباىن علمى دستور نبان فارسى    -8
رةةةةريع  حممةةةةد جةةةةواد   دسةةةةتور سةةةةاده نبةةةةان فارسةةةةى مهةةةةراه بةةةةا جتزيةةةة  وشركيةةةةب  هتةةةةران   -7 

 .ش .لة01  انتشارات اسا ل  چاپ اوا 
دسةةتور وسةةةاختمان نبةةةان فارسةةى   انتشةةةارات عالمةةة  , عمةةاد افشةةةار  حسةةة   -  

 ص. لة ش   0   با با ى  هران 
لةةةة   3   چةةةا رورش پةةةرات ونارت آمةةةونش و انتشةةةا(  )روه مؤلفةةةان  نبةةةان فارسةةةى گةةة -  

 . ش.
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انتشةةةةةةةةارات  شةةةةةةةةىت  چةةةةةةةةاپ لفةةةةةةةةتم : مرنبةةةةةةةةان راد  علةةةةةةةةى   دسةةةةةةةةتور سةةةةةةةةودمند  هتةةةةةةةةران -  
 ش.لة07  

. لةةةةة ش  31  ا  دوم سةةةةاا چةةةةمشةةةةكوه الةةةةدي   د مهةةةةد    دسةةةةتور نبةةةةان فارسةةةةى  -  
 . اه فردوسى مشهدگدانش


