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 األبنية النحوية للجملة االسمية 
 في اللغة الفارسية الموسعة   

 أسامة فتح الباب. د  

 مدرس اللسانيات الفارسية  

جامعةة ازهرةر   -كلية اللغات و الترجمةة                                                    
 الشريف

ما بعد فإن رذا البحة  المتواعة    الحمد هلل و كفى و صالة و سالمًا على نبيه الذي اصطفى، أ
تدور صفحاته في حقل من أرم الحقول اللغوية و رو علم النحو، و ربما يكةون أرةم دافة  دفعنةي     
الختياره رو الخالف القائم بين المتخصصين في اللغة الفارسية من اإليرانيين على الخصوص و الذين 

لجمل فيها ري جمل فعلية، م  ما نمر عليةه  يرون أن اللغة الفارسية ليس بها جملة اسمية و أن كل ا
يوميًا من عدد رائل من الجمل التي تحمل الداللة االسمية و ال تشتمل على مفاريم الفعل الثالثة، فقةد  

مفهوم الحد ، و مفهةوم الةهمن، و مفهةوم    : ُعرِّف الفعُل بأنه رو ما اشتمل على ثالثة مفاريم، ري
 :فأين رذه المفاريم في مثل. الشخص

 محمد در خانه است

 محمد في الدار

 لها معنى في رذه الجملة، و رل تشتمل على رذه المفاريم الثالثة، و م  ذلك " است"رل الرابطة 

 .رنا لم تفد إال الربط، أي ربط االسم بالخبر شبه الجملة( است)يعدرا رؤالء جملة فعلية م  أن 

ن أتثبت من أنواع الجمل في النحو، و قد من رنا شعرت بأنني ينبغي أن أتلمس رذا الموعوع و أ
توصل البح  إلى عدة نتائج تم سردرا في آخره أسأل اهلل العظيم أن أكون قد وفقت في عرض 

، و أخيرًا و ليس آخرًا أتقدم بخالص شكري و تقديري إلى الموعوع و في الوصول إلى نتائج مقنعة
مي بجامعة الملك سعود على الدعم المالي لهذا مركز بحوث كلية اللغات و الترجمة عمادة البحث العل

 .البحث
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 تعريف الجملة
ال شك في أن الوحدة ازساسية لعلم النحو ري الجملة، فهي ازساس الذي تقةوم عليةه الدراسةة    
النحوية، و دراستها ري الهدف الحقيقي للدراسات اللغوية في رذا الحقل، و م  أن الجملة ري عصب 

مةن الةذي    شدكان ينبغي أن تأخذ حيهًا أكبر من الذي أخذته، و أن تحوذ ارتمامًا أرذه الدراسات و 
باالرتمام الةذي   إال أنها لم تحظحاهته، و أن تتخلص من الخالفات التي دارت حولها و حول الكالم، 

ار كانت تستحقه، حي  لم يفرد لها باب مستقل في كتب النحو العربية، و إنما تناولها النحويون في إط
حديثهم عن قعايا أخرى، كدراسة الخبر الجملة و الحال الجملةة، و جملةة الشةرط، و الصةلة، و     

 .   االستفهام

لم  -و ال سيما المتأخرة منها  –في كتب النحو ( الجملة)الرغم من كثرة تردّد مصطلح  علةى و
ين مصطلحين رئيسةين  و خلطوا ب أقوالهم في تعريفها يتفق النحاة على معنى محدد لها، بل تبةاينت

ابن  الكالم و الجملة حي  تناول معظم اللسانيين العرب مصطلح الكالم و أرادوا به الجملة، فهذا :رما
مفيد لمعناه ورو  أما الكالم فكل لفظ مستقل بنفسه،: )الجملة أو الكالم بقولهيعرف ( رة293ت)جني 

استقل بنفسه وجنيت منه ثمةرة   فكل لفظ" قام محمد"و" هيد أخوك: "الذي يسميه النحويون الجمل، نحو
 ( ).(معنارا فهو الكالم

إلى ازخرى  و الكالم رو المركب من كلمتين أسندت إحدارمةا!(: " رحمه اهلل ) قال الهمخشري 
 ، 

 "و رذا ال يتأتى إال في اسمين أو فعل و اسم ، و يسةمى الجمةلة

 :أما ابن مالك فإنه يقول

 اسم و فعل ثم حرف للكلم             كالمنا لفظ مفيد كاستقم

و مما يلحظ في البيت السابق أن رناك خلط بين معنى الجملة و معنى الكالم، و لم يكن ابن مالك 
رو وحده الذي خلط بين الجملة و الكالم في التعريف، فلربما كان المبرد رو أول من استعمل مصطلح 

و إنمةا كةان   : "، حي  قةال (المقتعب)قة من كتابه الكالم و أراد به الجملة و ذلك في مواع  متفر
 (3)"الفاعل رفعًا؛ زنه رو و الفعل جملة يحسن السكوت عليها و تجب بها الفائدة

                                                 

 .32| شرح المفّصل، ابن يعيش . 1
 .8/ المقتعب، : المبرد.3
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 (1).كما جاء في تعريفها أيعًا أنها تسلسل مثالي من الكلمات يأتي وفق ترتيب نحوي معين
 :تعريفها في اللغة اإلنجليزية

ى الصور اللغوية التي ال تستخدم في بنيتها صورة لغوية أخرى في الجملة عند بلومفيلد ري إحد
 "حين أنه من الممكن استخدام صور لغوية أخرى في بنيتها

 :تعريفها في اللغة الفارسية

ى اآلن ة، و أن اللسانيين لم يتمكنوا حتيرى أبو الحسن نجفى أن تعريف الجملة أمر شديد الصعوب
لة بحي  ينطبق على كل لغات العالم، و ربما يكون تعريفها في كةل  من تقديم تعريف جام  مان  للجم

في تعريف المقطة ، و الجملةة رةي    اخُتِلَف لغة على حدة مختلف عن تعريفها في اللغة ازخر كما 
ربما يكون تأخر ظهور الدراسات اللغوية الفارسةية    )3(.مجموعة كالمية ليست جهءًا من مكون أكبر

ي وعوح التعريفات التي تناولت الجملة، فقد تب  الفةرس ازوربيةين فةي    عن العربية رو السبب ف
تعريفهم للجملة، كما استفادوا أيعًا مما قدمه العرب في رذا الصدد، و من التعريفةات التةي وردت   

 :للجملة في اللغة الفارسية، ما يلي

 ى كاماًل و تامًا، و من الممكن أن تؤدي معن ،ري مجموعة من الكلمات تربط بينها عالقة و نسبة
 و تسمى العالقة الموجودة بين الكلمات بالعالقة اإلسنادية، و ينبغي أن تكةون النسةبة بينهةا كاملةة     

الةدنيا  " پايداردنياى نا"و تامة حتى يمكن أن نطلق عليها اسناد، فعلى سبيل المثال التركيب الوصفي  
 (2).ناقصة و غير تامة  الهائلة، رو تركيب توجد بين عنصريه عالقة لكنها عالقة

و ال تستخدم فةي  " .و وقفة نهائية و معنى مفيد ،صورة من اللغة تتمت  بنغمة خاصة"الجملة ري 
بنية صورة لغوية أوس  و بناًء على ذلك فإن الجملة يكون لها بنية خاصة و نغمة خاصةة و وقفةة   

   ( ).معنى المفيدخاصة و من ناحية أخرى فإن لها خصوصية داللية، و ري عبارة عن  ال

و المقصود بالمعنى المفيد أن السام  ال يكون منتظرًا لقول آخر يتمم معنارا مما يسمح بسةكوت  
 :المتكلم أو المتكلم و السام  عندرا، فعندما نقول

 .آمدگ روشن

 .جاء روشنج

                                                 
 مقدمة في علم الداللة.   
 .99ش، صة.رة281 تهران،  ،مبانى هبان شناسى و كاربرد آن در هبان فارسى،چاپ نهم: أبو الحسن نجفى.  3
 .3 3ش، صة.رة293 پ دوم، تهران، چادستور و ساختمان هبان فارسى، : حسين عماد افشار.  2
 .88ش، صة.رة298 جمله و تحول آن در هبان فارسى،چاپ دوم، تهران، : خسرو فرشيدورد.  1



 4 

 .فإن كالمنا يكون كاماًل، و ال تكون رناك حاجة إلى شيء آخر ليتم به المعنى

ى مشكوة الدينى بقوله تتكون الجملة من استخدام قواعد الوحدات الصرفية المتسلسةلة  عرفها مهد
 1للبنية العميقة و كذلك باستخدام الوحدات المعجمية في التسلسالت المذكورة أو التسلسالت الختاميةة، 

 :مثل

 .انسان خانه مى ساهد

 .اإلنسان يبني المنهل

 لشخص الثال  المفردعمير ا+ همن الحال + ساه + خانه + انسان 

 (3)كذلك ري التركيب الذي يوصل صورة ذرنية كاملة

و منهةا ينطلةق الوصةف    . و اعتبررا شوقي عبد الجواد رعوان ازساس في التركيب النحوي
( المورفيمةات )الصرفي و النحوي للغة، حي  يتم التعرف من داخل الجملة على العناصةر اللغويةة   

 . المكونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
أي أوجه التماثل بين العناصر اللغوية التي يمكن أن تحل )رف على العالقات الرأسية و كذلك يتم التع

في الموق  التركيبي ذاته، أو ما نقصده بعبارة أخرى تصنيف العناصر اللغوية تبعًا زوجةه التماثةل   
  الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرفي

 (2)(و النحوي بينها إلى فصائل أو ما نقصده بمصطلح أقسام الكالم

 أقسام الجملة
و ربما يكون رةذا التقسةيم مةن     .و جملة فعلية ،لنحويون العرب الجملة إلى جملة اسميةقسم ا

إال أنهم لم  .من حي  العالقة اإلسنادية ،التي تميه بين نوعين ملحوظين من الجملة ،التقسيمات الجيدة
قالوا في تعريف الجملة و ليس بنوع اإلسناد، ف ،حي  اعتبروا المعول ببداية ؛يععوا فارقًا دقيقًا بينهما

ال شك  و .إنها الجملة التي يتصدررا االسم: بالفعل، وفي االسمية أبتدنها الجملة التي ُتإ:الفعليةالجملة 
في أن مقالتهم رذه في تعريف الجملتين وتمييه إحدارما من ازخرى تبدو شكلّية تتناول الجملةة مةن   

                                                 
ش، .رة299 دستور هبان فارسى بر پايه ى نظريه ى گشتارى، چاپ درم، تهران، : مهدى مشكوة الدينى.   

 .58صة
، تهران، پ ششمچاروبنه، ترجمه ى على محمد حق شناس، . چا.تاريخ مختصر هبان شناسى، آر.  3

 .22 ش، صة.رة281 
م، 992 ،  بيروت،  ج –الجملة ازساسية  –مدخل إلى دراسة الجملة الفارسية : أحمد شوقي عبد الجواد رعوان.   

 .38صة
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فاالسةمية التةي   : "رشام في مغني اللبيةب قال ابن . حي  شكلها وال تتجاوهه إلى معمونها ومادتها
 ( )..". والفعلية ري التي صدررا فعل كقام هيد.. صدررا اسم كهيد قائم

التقسيم يكون أكثر دقة إذا ما عرفنا الجملة الفعلية بأنها ري التي اشتملت على فعل، أو  و لعل رذا
و لقد تناول الجرجاني رذا الموعوع  ري التي أسند فيها الفعل إلى الفاعل سواء أتقدم الفاعل أم تأخر،

في كتابه دالئل اإلعجاه مبررًا سبب تقدم الفعل على الفاعل أو تأخره و كان كالمه كله يدور حةول  
 :فقال ارتمام المتكلم

فالمسند فعل في . وحقيقة ازمر أنه ال فرق بين نحو قام هيد، وهيد قام، من حي  طبيعة التركيب"
 (3).اإلسناد فيهما واحدة، يقصد فيها إلى النص على معنى الهمنالجملتين، وإذن فطبيعة 

 . الجملة الفعلية و ري التي يكون اإلسناد فيها قائم على فعل تام.  

و لعةل رةذا   ، (2):يقول عنها فرشيد ورد الجملة الفعلية ري الجملة التي تشتمل على فعل، مثةل 
العرب يرون العبرة بالبداية أي بما تبدأ به ة معظم نحاالتصنيف يختلف عن التصنيف العربي للجملة ف

 :فالجملة إذا بدأت باسم فهي جملة اسمية حتى و إن اشتملت على فعل، نحو ،الجملة

 .ازععاء يحبون التثقف

 :و إعرابها( يحبون)ري جملة اسمية م  اشتمالها على الفعل 

 .ازععاء مبتدأ مرفوع باالبتداء و عالمة رفعه العمة الظاررة

 .فعل معارع مرفوع بالواو و الفاعل عمير مستر تقديره رم: بونيح

 ة الظاررةمفعول به منصوب بالفتح: التثقيف

 .ما يسمى بالخبر الجملة الفعل و الفاعل و المفعول في محل رف  خبر المبتدأ، و رو

بأنها  و لعل اللغات الهندو أوربية تنظر إلى مثل رذا النوع من الجمل نظرة مختلفة حي  تصنفها
 .  و ذلك زنها اشتملت على فعل سواء أتقدم رذا الفعل أم تأخر، كما ذكرنا سابقًا. جملة فعلية

                                                 
1
 م، 3228فقه الجملة نحويًا، الموق  اإللكتروني لمعهد اللغة العربية، يناير : صالح الدين الهعبالوي: أنظر.  

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027 

 المرج  السابق.  3
 .89جمله و تحول آن در هبان فارسى، مرج  سابق، صة.  2

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027
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و مما الشك فيه أن رناك نظرة تصنيفية حديثة للجملة في اللغة العربية لكنها ليست مشةهورة و  
سمية ري التي يةتم  ري التي تصنف الجملة بنفس الشكل في اللغات ازوربية التي تقول بأن الجملة اال

 ( ):فيها اسناد الخبر  إلى المبتدأ، و الخبر إما أن يكون اسمًا، مثل

 .محمد في الدار

 .فمحمد مبتدأ مرفوع و عالمة رفعه العمة الظاررة

 حرف جر: في

اسم مجرور بفي و عالمة الجر الكسرة، الجار و المجرور في محل رف  خبر المبتدأ و رو : الدار
 .شبه الجملةما يسمى بالخبر 

كثر دقة في تصنيف الجملة الفعلية للتمييه بينها و بةين الجملةة   و ربما يكون رذا رو الطريق از
 (3). ري التي أسند فيها االسم إلى االسمفاالسمية   .االسمية

 :و لننظر إلى جملة

 .فرراد رفت

 .ذرب فرراد

فرراد ذرب، زنها اشتملت على ي جملة فعلية سواء ترجمت بذرب فرراد، أو في اللغة الفارسية ر
 .، و حركة و شخص و همنحد 

 و ربما تكون رذه ري أقصر جملة مشتملة على ركنيها ازصليين، الركن ازول رو المسند إليةه  
 . و رو فعل ماض م  المفرد الغائب( رفت)و رو اسم، و الركن الثاني رو الفعل الالهم ( فرراد)و رو 

 

 لفارسيةالجملة االسمية في اللغة ا

اللغة الفارسية لغة رندو أوربية كاللغة اإلنجليهية، و اللغة ازلمانية التي تخلو من الجملة االسمية، 
فكل الجمل فيها تشتمل على فعل، و تعد رذه النقطة ري إحدى إشكاليات رذه الدراسة، و ري محاولةة  

ملة االسمية، فبأي ازبنية النحوية إذا كانت اللغة الفارسية تخلو من الج: البح  عن إجابة لسؤال يقول
 نقابل الجملة االسمية في ازسرة السامية؟

                                                 
1
 منتديات باديان نت،الجملة االسمية و ركنارا، : طالل باديان: أنظر.  

http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/ashkal1.htm 
 

 
 م، 3228فقه الجملة نحويًا، الموق  اإللكتروني لمعهد اللغة العربية، يناير : صالح الدين الهعبالوي: أنظر.  

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027 

http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/ashkal1.htm
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027
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و الواق  أن رذا السؤال على سهولته الشكلية إال أن اإلجابة عليه تحتاج إلى مهيد من التمعن فيما 
رناك زن  ،أو جملة فعل الربط ( )ازسرة الهندو أوربية بالجملة اإلسناديةبعض لغات يسميه النحاة في 

جمل في اللغة العربية تخلوا من الفعل، و ري التي تسمى بالجملة االسمية، و ري التي يقابةل فيهةا   
في اللغات الغربية، فإذا أردنا أن نقول بالعربية  (يكون)الربط الصوتي بين المسند إليه و المسند بكلمة 

و نالحةظ أن  " Mohammed is absent : "فإن ترجمتها إلى اللغة اإلنجليهية ري" محمد غائب " 
الجملة اإلنجليهية هادت في عدد العناصر المكونة لها عن اللغة العربية بعنصر واحد و رذا العنصةر  

، و يتطابق رذا القول مة   (verb to be)رو الرابطة أو ما يسمى في اللغة اإلنجليهية بفعل الكينونة 
نالحةظ أن الرابطةة   (. محمد غايب است: )ياللغة الفارسية، حي  إن الجملة الفارسية لهذه الجملة ر

كما أن رنةاك مةا يسةمى    .  يقابل الربط الصوتي الموجود في العربية  (is)و فعل الكينونة ( است)
بالجملة اإلسنادية في اللغة الفارسية و رو ما يقابل الجملة االسمية في اللغة العربية، و ذلك للتطةابق  

جملة الفارسية تعبر عن الربط الصوتي في اللغة العربية بكلمة الكامل بين عناصر الجملتين غير أن ال
 : عندما نقول: مقابلة، فمثال

 .محمد طالب

 (.طالب)و بين الخبر ( محمد)نالحظ الرف  المنون في نهاية محمد رو الرابط بين المبتدأ 

 :أما في الفارسية فإننا نقابل رذا الشكل بقولنا

 محمد دانشجو است

 محمد طالب

 ( اسةت )رو الرابطة " طالب( "دانشجو)و بين الخبر ( محمد)رنا أن الذي ربط بين المبتدأ  نالحظ
 ،"اسةتن و رسةتن  "و يفترض النحاة الفرس أن الرابطة مشتقة من مصدرين جامدين قديمين، رمةا  

ال تةرتبط  و رةو  صرفان في صيغة واحدة فقط و المقصود بأنهما جامدان رو أن رذين المصدرين ُي
 (3).و إنما تدل على الهمن المطلق، همن الجملة االسمية ،نبهمن معي

و يقول فرشيد ورد عن رذا االفتراض بأنه افتراض خاطئ و أنه مجرد ورم و ليس حقيقيةًا أن  
 (2)أو كانت مصدرًا تامًا (استن و رستن)كانت قبل ذلك  (است و رست)

                                                 
 .181ش، صة.رة283 تاريخ هبان فارسى، جلد سوم، چاپ رفتم، تهران، : پرويه ناتل خانلرى: أنظر.   
عبد كما يمكن الرجوع في ذلك إلى . 98مرج  سابق، صة –الجملة ازساسية  –مدخل إلى دراسة الجملة الفارسية .  3

 .355،359ش، صة.رة288 ، چاپ سوم، تهران، (پنج استاد)دستور هبان فارسى : العظيم قريب و آخرون
 .132و  9 1دستور مفصل امروه، خسرو فرشيد ورد، مرج  سابق، صةة.  2
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الفرس بالجملة اإلسنادية أو جملة فعةل  إذًا فإن المقصود بالجملة االسمية رنا رو ما يسميه النحاة 
 .الربط

رذا و قد قال عنها النحاة العرب إن الجملة االسمية ري ما دلَّ فيها المسند على الدوام و الثبوت، 
أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافًا ثابتًا غير متجدد، أو بعبارة أوعح ري التي يكون فيها 

و ري على رذا عكس الفعلية التي يدل المسند فيها على  التغير  (1)نه الجرجانيالمسند اسمًا، على ما بي
 . و التجدد

" رابطةة "و يعرفها عبد الجواد رعوان بقوله ري الجملة التي تقوم العالقة اإلسنادية فيها علةى  
( رسةت اسةت و  )، فإذا عرفنا أن الرابطة في الفارسية ري (المبتدأ و الخبر)تربط بين ركني اإلسناد 

 ( 3)"است و رست"أمكن القول إن الجملة االسمية ري الجملة التي يقوم اإلسناد فيها على 

و بالرغم من أن الكثير من اللسانيين يرون أن الجملة في الفارسية ليست إال فعلية، حي  يعتبرون 
 رسية و  حسب فعلين، و بالتالي فكل الجمل تعد جماًل فعلية، رذا ليس في الفا" است و رست"الرابطة 

 اَبتَّة و لكن ينطبق رذا على أسرة اللغات الهندية ازوربية التي تنتمي إليهةا اللغةالفارسةية، إال أن كُ  
ن في اللغة الفارسية تبعوا النحاة العرب في تقسيمهم للجملة إلى جملة اسمية و جملةة  يالقواعد التقليدي

 فعليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 
 :و من أولئك، ما يلي

و كذلك  (في كتابه دستور هبان فارسى)قسم الجملة إلى اسمية و فعلية  ناتل خانلرى الذيپرويه 
و عبد الرسول خيامبور في كتابه . لدراسة الجملة االسمية (في كتابه تاريخ هبان فارسى)أفرد فصاًل 

و ( جةاء علةي  " )على آمد: "دسترو هبان فارسى، و  عباسعلي مولوي الذي جاء بنموذجين أحدرما
و سمارا الجملة االسةمية، إال  ( الجو حار" )گرم استروا "علية، و النموذج الثاني رو سمارا الجملة الف

لجملة، حي  لوحظ تهرب اللسانيين اإليرانيين من تقسةيم  يتعرض لهما بالتفصيل عند تقسيمه لأنه لم 
ية   الجملة من حي  نوع اإلسناد إلى جملة اسمية و جملة فعلية، فنراه يفرق بين الجملتين فقط من ح

الجملة من حي  الهمن تنقسم إلى جملة محدودة الهمن و يقصد بها الجملة الفعلية رةذا  : الهمن، فيقول
طبقًا للنموذج الذي ذكره، و جملة مطلقة الهمن و ري الجملة االسمية و رذا أيعا من خالل النمةوذج  

    (2)(.اهلل قادر" )خدا توانا است"الذي ذكره، و رو 

                                                 

 ، م3228فقه الجملة نحويًا، الموق  اإللكتروني لمعهد اللغة العربية، يناير : صالح الدين الهعبالوي: أنظر.   
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027 

 .35مدخل إلى دراسة الجملة الفارسية، الجملة ازساسية، مرج  سابق، صة .   
 .5 إلى صة 2 دستور هبان فارسى، عباسعلى مولوى، مرج  سابق، من صةة .  2

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027
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بعنوان الجملة ( جمله و تحول آن در هبان فارسى)خصص فصاًل في كتابه كما نجد فرشيد ورد ي
خر للجملة فمعنى أني أقول جملة فعلية رذا العنوان توقعت أن أجد نوعًا آالفعلية البسيطة، و لما قرأت 

يقصةد بهةذا   إلى الجملة الخالية من الفعل و ثم ينتقل بعد ذلك ، ( )فهذا يعني أن رناك جملة غير فعلية
 (3).بدون قرينة لفظية مذكورة هاحذوف فعلالتي جملة العنوان ال

 التي تقول بأن كافة الجمل فعلية،  ،إال أن اللسانيين المعاصرين اتجهوا كلية إلى اللسانيات الغربية
و كل الذين تكلموا عةن  بأنها تخلو مما يسمى بالجملة االسمية و على رذا حكموا على اللغة الفارسية 

عرعوا لما يسمى بالجملة االسمية، بل إن الكثير منهم من ارتم بعةرض قواعةد اللغةة    الجملة لم يت
، و ري تنظر  إلى الجملة من منطلق داللي بحةت  چومسكى التحويلية التوليديةالفارسية طبقًا لنظرية 

ها الصيغة اللفظية التي تبنى علي يو ر( روساخت)حي  ترى أن اللغة لها بنيتان، رما البنية السطحية 
 الجملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة، 

 (2) و ري ما يمكن أن تحول إليه رذه الجملة من جمل أخرى (ژرف ساخت)و أن رناك بنية عميقة 

نوعين للجملة في اللغة الفارسية، أحدرما رو الجملة الفعلية من كل ما سبق نخلص إلى أن رناك 
كما أن رناك نوع . المحدثينالمنتهية بالفعل التام، و رذه ال خالف حولها بين اللسانين ال القدامى و ال 

آخر و رو الجملة االسمية، و نرى من خالل رذه الدراسة أن مصطلح الجملة االسمية رةو المسةمى   
 :ازدق و ازفعل، خصوصًا لنا نحن العرب و ذلك لألسباب التالية

أن مرتكه العالقة اإلسنادية في الجملة االسمية مختلف تمام االختالف عن مرتكهرا في  . 
الفعلية، حي  تعتمد الجملة الفعلية على فعل تام، أما الجملة االسمية فإنها تعتمةد   الجملة

على فعل ناقص يسمى فعل الربط، و رو ناقص سواء في العربية أو في اإلنجليهيةة أو  
 :في الفارسية، و ذلك كما في

 .محمد حاعر است

 .محمد حاعر

                                                 
 .و تحول آن در هبان فارسى، خسرو فرشيد ورد، مرج  سابق جمله.   
 .المرج  السابق.  3
 .مرج  سابق .دستور مفصل امروه: خسرو فرشيد ورد: أنظر.  2

و أيعًا مهدى مشكوة .  ش.رة285 اصول دستور هبان، چاپ دوم، تهران، همستان : ارسالن گلفام: و كذلك
 .ش.رة299 ريه ى كشتارى، چاپ اول، مشهد، دستور هبان فارسى بر پايه ى نظ: الدينى
دو جلد،  ترجمه ى على درهى، در آمدى بر هبانشناسى معاصر: ،  مايكل دابروولسكى و مارك آرنفگرادىويليام ُا

 . ش.رة281 پ دوم، قم، چا
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 ا الجملة افتقدت الخصائص ازساسية للفعل نالحظ في النموذج السابق أن الكلمة المنتهية به    
 .و رو الداللة على الهمن

إن الجملة اإلسنادية ري الجملة التي تتكون من مسند إليه و مسند و فعل :"يقول حسن أنوري    
و رذا يعني أن رناك نمطان للجملة البسيطة في اللغة الفارسية، و رما الجملة المنتهية بفعل " ربط

 ( ).و ري التي تنتهي بفعل ربط( االسنادية)االسمية تام، و الجملة 

 :وجود فعل يتطلب وجود فاعل، سواء أكان ذلك الفعل الهمًا، أم كان متعديًا، مثل .3

 .احمد رفت

 .ذرب أحمد

أين : الدور الذي لعبه أحمد يدل على فعل فيه حركة، و تحول من همن إلى همن، فلو سألنا
نه محمد م  أن الجملة لم تشتمل على مفعول لهذا الفعل، و ذلك الفاعل في رذه الجملة؟ ُزجيب بأ

 :أما في الجملة. زن رذا الفعل الهمًا أي ال يحتاج إلى مفعول

 .محمد احمد را هد

 .عرب محمد أحمد

فإن الجملة فعلية و فعلها متعدي زنها اشتمتلت على مفعول، و لو لم تشتمل على مفعول لكانت 
 .مةجملة ناقصة و غير مفهو

 :و اآلن ننظر إلى جملة

 .كتاب شما اينجا است

 .كتابكم رنا

أين الفاعل في رذه الجملة و أين المفعول؟ إذا دققنا النظر في رذه الجملة ما وجدنا فيها فاعل و ال 
 .وجدنا احتياجها للفاعل، و ليس بها كذلك مفعول، و ال احتياجها أصاًل إلى مفعول

ة االسمية عن الجملة الفعلية، و إن كان اإليرانيون قد اختاروا كل ذلك يؤكد اختالف نوع الجمل
مصطلح الجملة اإلسنادية فإننا نرى أن رذا المصطلح مصطلح غير دقيق، و ذلك زن الجملة 

فقد أسندنا الذراب فيها إلى  " محمد رفت"الفعلية تعد ري ازخرى جملة إسنادية، كما في جملة 
يختلفون حول تقسيم الجملة، سواء الفعلية أو االسمية، إلى مسند إليه  محمد، و كل النحاة تقريبًا ال

 .    و مسند

                                                 
1
  دستور زبان فارسى،: گيوىحسن أنوري و أحمد .  
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لو أردنا أن نستبدل الرابطة في النموذج السابق بكلمة أخرى غيررا ما وجدنا كلمة أخرى  .2
 :تصلح للقيام بما تقوم به، و لنجرب في اقتراح البدائل التالية

گردد أو حاعر  مى شود أو محمد حاعر مى  رل لو قلنا محمد حاعر مي باشد أو محمد-
 :يستقيم المعنى أو يتماثل المعنى م  المعنى الذي حمله نموذج د؟محمد حاعر دار

 .محمد حاعر است

 فإننا نستطي  أن نستبدلها بأي فعل آخر، و سيحمل مفهوم الهمن،( محمد رفت)أما في الجملة 
ي مفهوم يفتقد من رذه المفاريم ُيفِقُد الفعَل و كذلك مفهوم الحد ، و أيعًا مفهوم الشخص، إن أ

 .فعليته

مما سبق أرى أننا ال نفارق الصواب إذا قلنا بأن الجملة في اللغة الفارسية تنقسم من ناحية    
و كذلك . نوع اإلسناد إلى جملة فعلية و ري ما كانت العالقة اإلسنادية فيها تعتمد على فعل تام

د العالقة اإلسنادية فيها على رابطة و ري التي يسميها البعض فعل جملة اسمية و ري التي تعتم
و يأتي اإلصرار على استخدام مصطلح الجملة اإلسمية لوعوحه في الذرن العربي . اإلسناد

 .خاصة و أن ما يقصد بها رو نفسه الذي يقصد بالجملة االسمية في اللغة العربية
 أركان الجملة األسمية

 :ينها سواء أكانت اسمية أو فعلية على ركنين أساسين، رماتعتمد الجملة في تكو

 ( الموضوع)المسند إليه :  أواًل

أو بعبارة أخرى  ( )المسند إليه رو الشخص أو الشيء الذي ينسب إليه الفعل أو الصفة، أو الحالة،
و السةلب،  و تنسب إليه الصفة أو الحد  باإليجاب أ ،المسند إليه رو الذي يلعب دور موعوع اإلسناد

 (3):لذلك يسمى المسند إليه أو الموعوع أو المحكوم عليه، مثل

 .سعدى شاعر است

 .سعدي شاعٌر

 :أو

 .راه رموار نيست

 .الطريق غير مستو
                                                 

 . 8 ش، صة .رة255 ياهدرم،  دستور هبان فارسى، تهران، چاپ: عباسعلي مولوي.   
 
 . 2 3دستور هبان فارسى، حسين عماد افشار، مرج  سابق، صة.  
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" رو الشخص الذي نسبت إليه الشاعرية، و في الجملة الثانية نجد أن ( سعدي)ففي الجملة نجد أن 
 .عدم االستواء رو الشيء الذي نسب إليه( الطريق" )راه 

 

و ال فرق بين الصيغة الصرفية للمسند إليه في الجملة االسمية أو الجملة الفعلية، فهو في الجملةة  
 :تدأ الجملة، و ذلك نحوهو مبالفعلية فاعل الفعل، أما في الجملة االسمية ف

 .احمد كتاب را خريد

 .اشترى أحمد الكتاب

 .گرد استهمين 

 .مستديرةازرض 

" خريةد "اسم علم مجرد، لكنه وق  فاعاًل للفعةل   جاءالمسند إليه في الجملة ازولى  نالحظ أن   
 (.اشترى)

علينةا أن  تغير، فوجب فيها قد و لكن طريق اإلسناد  ،أما الجملة الثانية فإن المسند إليه أيعًا اسم
لنا نقول إن مما جع من حي  الشكل و المعمون و كذلك من حي  المسمى،، الجملة الثانيةعن نميهرا 

التي يسةميها  الجملة الثانية جملة اسمية، زن اإلسناد فيها تم بالرابطة أن و  ،الجملة ازولى جملة فعلية
، و رذا ما دفعنا إلى تأييد المصطلح النحوي الذي أطلقه النحةاة علةى   (است)فعل الربط اإليرانيون 

، و كةذلك تأييةد   (الجملة الفعليةة )لح الجملة ازولى، سواء في الفارسية أم في العربية، و رو مصط
المصطلح النحوي الذي يطلقه العرب على الجملة الثانية، و رو في نظرنا مصطلح محدد و مييه لها، 

 .(الجملة االسمية)و رذا المصطلح رو 
 الرتب الصرفية التي تلعب دور المسند إليه

داخل الجملة، أو بمعنى آخةر  لغوية التتحكم المالمح الصرفية في الدور النحوي الذي تلعبه البنية 
 صرفية الحتالل مكان معةين المالمح من المجموعة  ،يةلغوإن كل وظيفة نحوية تفرض على البنية ال

و رو ما يسمى بالعالقة ازفقية للكلمةات،   داخل رذه الجملة، القيام بوظيفة معينةكذلك و  في الجملة،
معينة لكي يصلح لها أن تجاور كلمةة أخةرى،   الكلمة بخصائص صرفية  صفالبد و أن تت إنه حي 

 :ألبنية الصرفية التي تصلح للقيام بدور المسند إليهلوفيما يلي رصد 
 االسم .1
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إن أرم ملمح من المالمح التي تحدد االسم رو الملمح الداللي الذي على أساسه نسةتطي  وعة    
ما سمي به انسان أو حيوان  :لية روفاالسم من الناحية الدال ،معايير صرفية معينة لهذه الرتبة الصرفية

أو مةا دل علةى   (  )كما قال سيبويه رجٌل وفرٌس وحائط،أو رو . أو جماد أو نبات أو أي شيء آخر
و سواء أكان االسم بسيطًا أو مشتقًا أو متصرفًا، أو مركبًا أو حتى عبارة ( 3)حد  غير مقترن بهمان،

ها في اللغة الفارسية، فإنه يصلح للعب دور المسند إليه، و رذه ري ازنواع الصرفية التي يأتي االسم في
 :و ذلك كما يلي

 .هيرك استگ روشن

 .روشنج َكيٌِّس

و يؤيد البعض رذا الرأي و رو أن الداللة ري المحدد ازقوى لالسم و رذا المحدد رو الذي يحدد 
 ، (رجل)مرد : ، مثلاسمية االسم و داللته على تصور مستقل بذاته يدرك عن طريق الحواس الخمسة

، (علم)و دانش ( فعل)رنر : ، أو عن طريق التصور الذرني، مثل(رائحة)، و بو (شجرة)و درخت 
ل، فاعل، مفعةو )ثم إن رناك المحددات النحوية و ري الوظائف التي يقوم بها داخل االتركيب النحوي 

 .(2)(...معاف إليه، معاف، 

سم كرتبة عن غيره من الرتب ازخرى، و من رذه المالمح اتصاله تميه االكما أن رناك مالمح صرفية أيعًا 
رجال، قبوله للهوائد ( مردان)كتاٌب، و كذلك اتصاله بعالمات الجم ، مثل ( كتابى)بأداة التنكير، مثل 

  .  مؤدب، و غيررا من المميهات الصرفية لالسم( با ادب)االشتقاقية التي تصوغ الصفات المشتقة، مثل 
 رالضمي. 3

 و بالتالي فإنه يلعب دور المسند إليه،  ،يعد العمير بدياًل تامًا لالسم حي  يقوم بما يقوم به االسم
 :و ذلك سواء أكان عميرًا شخصيًا، مثل

 .او اينجا نيست

 .رو ليس رنا

 :أو عمير إشارة، مثل

 .پسر استاين 

                                                 
1
، الجهء ازول، بيروت، تحقيق عبد السالم رارون، المكتبة الكتاب: أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه.  

 /http://shamela.ws . 3 الشاملة على شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت، صةة
 
 .بتصرف   ش، صـ.هـ 3 1عبد الرحيم همايون فرخ، دستور جامع زبان فارسى، چاپ سوم، تهران، : نظرأ.  

 . 22مدخل إلى دراسة الجملة الفارسية، الجملة ازساسية، مرج  سابق، صةة: أنظر.  2

http://shamela.ws/
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 .رذا ولٌد

 :أو كان عمير استفهام، مثل

 كى در خانه است؟

 ؟منهلَمْن في ال

 :، مثلًاعددي ًاأو كان عمير

 .ند كتاب روى ميه استچ

 .كم كتاب فوق المنعدة

 
 المصدر .3

المصدر في الفارسية رو ما دل على حد  دون أن يتعلق بشخص أو همن، و ينتهةي بإحةدى   
 :، مثل(تن، و دن، و يدن، اندن، و انيدن)عالمات المصدرية 

 .ايستادن جايه نيست

 .ممنوع الوقوف

 .بيمورد بود رفتن حسن

 كان ذراب حسن بال سبب

 اسم المصدر .4

تن، و )و رو الذي يدل على ما يدل عليه المصدر دون أن ينتهي بعالمة من عالمات المصدرية  
 :، مثل(دن، و يدن، اندن، و انيدن

 .پسنديده استجوانمردى 

 .الشهامة محبوبة

 .خطر استبا گى سرماخورد

 .نهلة البرد خطيرة
 الصفة .5

 :عاف إلى االسم لتبين حالة من حاالته، مثلري كلمة ت 
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 .توانا است خدا

 .قادر اهلل

 العدد .6

 :رو كلمة تدل على العدد، مثل

 .سيهده نحس است

 .الثال  عشر شؤم

 :أو كان عمير إشارة، مثل

 .اين كار بمن مربوط است

 .رذا ازمر يخصني

 :أو كان عمير استفهام، مثل

 كسى اينجا است؟چه 

 أي شخص رنا؟

ا تفحصنا ازبنية التي ُذِكَرت نستطي  أن نقول إن كل ازبنية الصرفية يمكن أن تقوم بةدور  و إذ
 ( ):المسند إليه في الجملة إال، ما يلي

 الفعل . 1

 :، مثل(3)حي  ال يق  موق  المسند إليه، فمكانه في الجملة آخررا، و مكان المسند إليه أولها

 .احمد على را ديد

 .عليًا رأى أحمُد

رأى، فإن مكانه الدائم في الجملة ( ديد)وق  في أول الجملة، أما الفعل ( احمد)د أن المسند إليه نج
 . القياسية رو اآلخر

 الرابطة. 2
                                                 

1
ما ينطبق أيعًا على الجملة الفعلية، زن المسند إليه فيهما واحد تقريبًا، ال يقتصر رذا الحكم على الجملة االسمية و إن.  

 .و بالتالي نرى أن الحكم في رذه النقطة حكمًا عامًا
مدخل إلى : و يمكن الرجوع كذلك. 1 3دستور و ساخت هبان  فارسى، حسين عماد افشار، مرج  سابق، صة.  3

 .38، 39الجواد رعوان، الجملة ازساسية، مرج  سابق، صةدراسة الجملة في اللغة الفارسية، شوقي عبد 



 16 

كثير من اللسانيين بفعل الربط، ري بمثابة الفعل في الجملة االسمية و ينطبةق  الرابطة و يسميها 
 :الجملة ، و ذلك نحو عليها ما ينطبق على الفعل، من أنها تأتي في آخر

 .روا روشن است

 .الجو صحو

 .روا تاريك نيست

 .الجو ليس مظلمًا

نالحظ أن الرابطة في الجملتين جاءت في اآلخر، حي  أفادت في ازولى اإلثبات، و أفادت فةي  
 .الثانية النفي

 الحرف. 3

ج إلى ما يكمل ال يصلح الحرف للعب أي دور أساسي في الجملة فهو غير مستقل بذاته، بل يحتا
معناه، و يأتي الحرف عادة في الجملة اإلسمية قبل المسند أو ما نسميه بالخبر و عادة ما يكون المسند 

 :مثلحي  يشكال معًا ما يسمى بالمتمم، في رذه الحالة اسمًا، 

 .عبد الرحمن در خانه است

 .عبد الرحمن في البيت

 .كتاب روى صدلى است

 .الكتاب فوق الكرسي

" خانةه "جاء قبل المسةند و رةو االسةم    ( في" )در " في الجملتين السابقتين أن الحرف نالحظ 
 .، ليفيد الظرفية و يكون معه قيد مكان أو ما يسمى في العربية بالخبر شبه الجملة(المنهل)

 (.كرسى" )صندلى"في الجملة الثانية جاء قبل االسم " روى"و كذلك الحرف 
 الصوت. 4

فةي حةدي    " صه"رسية رو ما يقابل في اللغة العربية أسماء ازفعال، نحو الصوت في اللغة الفا
أي بطلت صالته، فلم يلحةظ مجةيء   " من قال إلخيه صٍه فقد لغى: "رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم

و رو اسم صةوت يةدل علةى    " ايواى"ن لعبت دوره، و ذلك نحو ازصوات في مكان المسند إليه  أ
و رةو اسةم   " فغان"و كذلك . الحسرة و يجري على ألسن النسوة أكثر مما يجري على ألسن الرجال
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اسةم   "هنهةار "اسم صوت لإلشادة بعمل، و  "خوشا"صوت يدل على التأسف، كقولك يأسفى، و كذلك 
 ( ).لتمني و البته للتأكيداسم صوت ل "كاش"صوت للتحذير من أمر، و 

ن تلعب دور المسند إليه في الجملةة، فلةم تةرد    زصلح تكانت رذه ري الرتب الصرفية التي ال 
 . إحدارا مستخدمة في اللغة بهذه الوظيفة

 (المحمول)المسند : ثانيًا

  أساس لهةا ى نواة مركهية تكون بمثابة حجر يقول أبو الحسن نجفي البد و أن تشتمل الجملة عل
و تمثل العنصر ازساسي فيها بحي  تتحدد من خالله الوظيفة النحوية لسائر العناصر الموجودة داخل 
الجملة و رذه النواة ازساسية ري ما تسمى بالعبارة اإلسنادية، و ري التي تتكون في الفارسةية مةن   

، و يشترك (گهاره) يوعح أحدرما الحالة أو الحد  و رذا الجهء رو المسند ،جهئين على الحد ازدنى
 (3)(نهاد)الجهء الثاني في ذلك الحد  و رذا الجهء رو المسند إليه 

و المقصود بالمسند رو الخبر في الجملة االسمية، و رو الحد  أو الحالة أو الصفة التي تنسةب   
 .حكوم به و المحمولمو يسمى المسند كذللك ال( 2).إلى المسند إليه

 :سند رو ما يأتي بعد المسند إليه و قبل فعل الربط، مثلو قال عنه يد اهلل ثمرة الم

  .روا در تمام ايران سرد است

  (1).الجو بارد في كل أنحاء إيران

 : أو رو ما يسميه فرشيدورد المتمم لمعنى المسند إليه، مثل

 .فرراد خوشحال است

 .فرراد سعيد

" اسةت "و أن الرابطةة  " رةاد فر"تممت معنى ( سعيد" )خوشحال"نالحظ من النموذج السابق أن 
 .ربطت بين كليهما

 الرتب الصرفية التي تلعب دور المسند في الجملة

                                                 
 . 89دستور هبان فارسي، عباسعلى مولوى، مرج  سابق، صة.   
 1  مبانى هبان شناسى و كاربرد آن در هبان فارسى، أبو الحسن نجفى، مرج  سابق، صةة.  3
 
 .1 3أنظر دستور و ساخت هبان فارسى، حسين عماد افشار، مرج  سابق، صة.  

 .95ش، صة.رة258 آهفا، كتاب سوم، تهران، : يد اهلل ثمره: أنظر.  1
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رناك عدة رتب صرفية يقتصر عليها المسند؛ حي  يظهر فيها، كما حد  م  المسند إليه، كما أن 
المسند  رناك بعض الرتب التي لم يظهر فيها المسند في اللغة الفارسية و من الرتب التي تقوم بوظيفة

 :   في الفارسية، ما يلي
 االسم .1

 :يقوم االسم بوظيفة المسند في الجملة حي  يتم إسناده إلى المسند إليه، و ذلك مثل

 گنج استدانش 

 العلُم كنٌه

 مصر وطن ماست

 مصر وطننا
 الصفة .2

 :مثل الصفة تلعب دور المسند في الجملة حي  تأتي في الجملة متممة لمعنى المسند إليه، و ذلك     

 دختر هيباست

 البنت جميلة

 .مادر خانه دار است

 .ازم ربة منهل
 :، و ذلك مثلالمصدر .2

 .ء كار كوشيدن استچاره

 .السعي حيلة العمل

 

 .كليد علم خواندن است

 .القراءة مفتاح العلم
 اسم المصدر .4

 : و ذلك مثل

 .مردم آهارى استگرانفروشى 
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 .الغالء فيه إيذاء الناس

 .شناسى است موعوع بح  او هبان

 .موعوع بحثه في اللسانيات
 الكنايات .5

 : مثل

 چ استواقعيت اين است كه دنيا ري

 في الحقيقة إن الدنيا ليست شيء
 الفعل .6

 :يق  الفعل مسندًا و لكن في الجملة الفعلية، و ذلك مثل

 بهار رسيد

 َحلَّ الربي 

 :في الجملة، عدا أن كل الرتب الصرفية يمكن لها أن تلعب دور المسند ينمما سبق يتب
 الحروف .1

 األصوات .2

 

 الرابطة: ثالثًا

الرابطة ري كلمة تربط عنصري الجملة ازساسيين و رما المسند إليه و المسند، و تقابل في      
و كذلك " رابطه"و تسمى في اللغة الفارسية (  am , is , are)اللغة اإلنجليهية أفعال الكينونة 

في برية على صيغة شبه فعلية، ري الرابطة التي يعتبررا النحاة ، حي  ترتكه العميمة الخ"پيوند"
فعاًل، و كذلك النحاة اإليرانيون، و وظيفتها في الجملة االسمية الربط  ةازوربيبعض اللغات 

  ( ).المطلق بين ركني االسناد؛ و من ثم تكون الرابطة ري ازصل في تركيب الجملة االسمية

 يربط شيئين و ليست ري المقصودة بعينها الذي ة بمثابة الحبل الرابط: يقول عنها خيامبور 
و يعتبررا من فصيلة الحروف و ليست ازفعال، و م  رذا ال ينبغي النظر إلى الرابطة على أنها 

                                                 
 . 2 مرج  سابق، صة –الجملة ازساسية  –مدخل إلى دراسة الجملة الفارسية .   
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أقل أرمية من المسند إليه و المسند، بل بالعكس إن الرابطة ري أساس الجملة و محوررا؛ و لهذا 
  ( )م تتغير من حي  المادةفإن رست رابطة ثابتة و ل

 األشكال الصرفية للرابطة

ري ( است و رست)فقط، فة ( است و رست)لقد ذكر اللسانيون أن الرابطة ليست ري    
، و رذا ليس غريبًا على اللغات الهندو أوربية (بودن)الصورة التي تدل على المعارع من الفعل 

 , am: )ماعي حي  إن صورة المعارع ريفي ال ( verb to be)فهناك صورة مختلفة زفعال 
is , are )صورة الماعي فهي ماأ( :was , were)   كذلك الفارسية لها أكثر من صورة

 نتناولها فيما

 : يلي

 أن يصبح: شدن   أن يكون: بودن

 داشتن، أن يملك

 أن يصير: گشتن  أن يصير :گرديدن

است و )مية التي ترخم فيها الرابطة بحذف في بعض الجمل اإلس روابطكما تعد العمائر المتصلة    
 :، مثل(رست

 

 طالب(أكون)أنا     من دانشجويم

 (ًا)طالب ( تكون)أنت     تو دانشجويى

 (ًا)طالب ( يكون)رو     او دانشجوست

 طالب( نكون)نحن     ما دانشجوييم

 طالب( تكونون)أنتم     شما دانشجوييد

 طالب( نونيكو)رم     آنها دانشجويند/ايشان

و لكن رذه الرابطة تقابل في اللغة العربية   ،و أنت تكون ،أنا أكون :و نحن بالطب  ال نقول في العربية
 .كما أسلفت أفعال الكينونة في اللغات الهندو أوربية

 :رو آلن، ون رناك شكاًل قديمًا غير موجود او تكتب رذه الرابطة المرخمة بأكثر من صورة، حي  كا
                                                 

 .31، 32ش، صة.رة299 دستور هبان فارسى، چاپ دواهدرم، تبريه، : عبد الرسول خيامبور.   
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 (ستى، است، استيم، استيد، استنداستم، ا)

 بصائت حي  تكتب أحيانًا ياًء  لتي تفصل بينها و بين ما رو منتهكما تختلف الصوامت الوقائية ا 
 :و أحيانًا رمهة، و ذلك نحو

دانشجوييد أو دانشجوئيد، و كالرما صحيح و كالرما مستخدم في : أو دانشجوئى، و كذلك ،دانشجويى
كان صوت الياء أكثر استخداما و أشهر لخفته الصوتية فال ينكر أحد من و إن  ،اللغة الحديثة

المتخصصين أن الياء التي ينفتح فيها المخرج م  بعض العيق أخف بكثير من وقفة حنجرية تحتاج 
 .إلى صوت يأتي بعدرا لتخرج من المخرج الصوتي

، أي ال يخع  لقاعدة معينة في غير قياسي ًاو ربما يكون جذر المعارع من أفعال الربط السابقة جذر
  ،صورة المعارع التي كانت متعلقة بمصدر قديم مات ،استخراجه، و رذا يدل على أن رناك صورتين

و ظل الجذر مستخدمًا حتى اآلن م  ظهور مصدر آخر يستخدم في نفس ما كان يستخدم المصدر 
 المصدر الحدي  م، م  ر القديدصعلق بالمتالقديم الميت، ثم حد  ربط منطقي بين جذر المعارع الم

و غيررم بحفظ مثل رذا النوع من المصادر م  حفظ تذة التخصص من إيرانيين و ينصح معظم أسا
جذوررا، و فيما يلي جذر كل واحد من المصادر السابقة، التي تستخدم كأفعال ربط في الجملة 

 :االسمية
 

 المعنى الجذر المصدر

 الكينونة، أن يكون باش بودن

 أن يصبح شو شدن

 أن يملك دار داشتن

 أن يصير گرد گشتن

 أن يصير گرد گرديدن

، أما الشكل الثاني فهو عبارة عن جذر (گشتن: )و الفعالن ازخيران رما في ازصل فعل واحد رو  
ليصبح رناك صورتان لنفس ( يدن)معافًا إليه الحقة اشتقاق الفعل ( گشتن)المعارع من المصدر 

 .ريبًاالمعنى تق
 مكان الرابطة في الجملة
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الفعل البد و أن يأتي في آخر  متواهية نحويًا م  الفعل التام في الجملة الفعلية،و إذا اعتبرنا الرابطة 
و سنتناول رذا الترتيب بالتفصيل عند و بالتالي فإن مكان الرابطة في الجملة رو آخررا، الجملة، 

 .لغة الفارسيةتناوالنا زشكال الجملة االسمية في ال
 أشكال الجملة االسمية في اللغة الفارسية  

لكي نصل إلى الجملة الموسعة موعوع الدراسة البد و أن نعرض زشكال الجملة االسمية في اللغة 
الفارسية، و زن الجملة ازساسية ري أساس الجملة الموسعة كان لهامًا علينا أن نتعرض لها في رذه 

 :يالدراسة، و ذلك كما يل

 :تتعدد أشكال الجملة االسمية في اللغة الفارسية و تنحصر على نوعين بأشكالهما المتعددة و رما  

 الجملة البسيطة  .1

الجملة البسيطة ري الجملة التي تقتصر على ازركان ازساسية، و ري ما تسمى بازركان 
لو حذفت اختل معنى الجملة اإلجبارية، و المقصود بها، المكونات التي ال يمكن االستغناء عنها، ف

 :بل افتقدت الجملة معنارا، ري

 جملة اسمية بسيطة                                    

 

 الرابطة        المسند        المسند إليه 

 .محمد دانشجوست

 .محمٌد طالٌب

 :نعرض لها فيما يليأنماط ثمانية و يظهر رذا النوع من الجملة في 

 رابطة+ سم بسيط ا+ اسم بسيط .  

 .قرآن كتاب است

 .القرآُن كتاٌب

 .ايران كشور است

 .إيراُن دولٌة
 رابطة+ صفة + اسم بسيط  .2

 .احمد دانشجوست
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 .أحمد طالٌب

 .گ استهن قشن

 .المرأة جميلة
 رابطة+ مكان  ضمير+ اسم بسيط  .3

 .داروخانه اينجاست

 .الصيدلية رنا

 .ربه آنجاستگ
 رابطة+ اسم بسيط + اسم إشارة  .4

 .اين مرد است

 .رذا رجٌل

 .آن كتاب است

 .ذلك كتاب
 رابطة+ اسم + ضمير شخصي   .5

 .او مرد است

 .رو رجل

 .شما دختر رستيد

 .أنتم بنات

 رابطة+ صفة + ضمير شخصي  .6

 .او هيبا ست

 .ري جميلة

 .گرفتار رستيدشما 

 .أنتم مشغولون
 رابطة+ صفة + إشارة  صفة .7

 .گربه مرده استاين 
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 .رذه القطة ميتة

 .ين مرد ثروتمند استا

 .رذا الرجل ثرٌي
 رابطة+ اسم +  صفة عددية .8

 .سيهده نحس است

 .الثال  عشر شؤم

كانت رذه ري أشهر ازنماط النحوية التي تظهر فيها الجملة االسمية البسيطة في اللغة الفارسية     
جاءت المعاصرة، و لم يتوصل البح  إلى شكل آخر منها، حي  رصد البح  ثمانية أنماط 

 . جميعها في شكل مسند إليه و مسند و رابطة
 الجملة االسمية الموسعة: ثانيًا

التي يتم توسي  كل عنصر من موعوع رذه الدراسة و ري  الجملة الموسعة، و ري    
و تعدد اإلعافات أ ،أو إعافة أحد عناصررا ،أو تعدد الصفات ،عناصررا، كإعافة صفة إليها

قيد همان أو قيد مكان، و تعد الموسعات التي  تشتمل عليها الجملة  أيعًا، كذلك يمكن إعافة
و رذا يعني أننا لو جردنا الجملة منها، لم أنقصها ذلك الحذف من  ،الموسعة، عناصر غير أساسية

الجملة ري مجموعة إن أو كما يقول النحاة العرب إفادة المعنى، حي  سبق و أن قلنا  ،تمام المعنى
تناولنا فيما سبق الجملة البسيطة و كنا  .تفيد معنى يحسن السكوت عليهالتي وية من العناصر اللغ

و ذكرنا أنها ظهرت في اللغة الفارسية في ثمانية أنماط، و فيما يلي نتناول الجملة االسمية 
 ، من حي  طرق توسيعهاالموسعة

 طرق توسيع الجملة

ن العناصر ازساسية أو ما تسمى بالمكونات الجملة ازساسية ري الجملة التي ال تهيد مكوناتها ع
اإلجبارية، و تسمى بالمكونات اإلجبارية نظرًا زننا ال يمكننا حذف أي جهء من  أجهائها و لو 
حد  ذلك افتقدت الجملة معنارا كجملة، و من رنا فإن بعض الجمل يتم توسيعها بإعافة متممات 

و خروجها من مكونها  ،لى هيادة مكوناتهامما يساعد ع ( )لكل عنصر من عناصررا على حدة،
العيق إلى مكون أوس ،  و فيما يلي سنتناول موسعات كل عنصر من العناصر اإلجبارية على 

حي  ثبت من خالل البح  أن كل موس  يدخل بين العناصر ازساسية للجملة، البد و أن حدة، 
 :، و الرابطةو المسند ،إليهو نقصد بذلك المسند يكون مرتبطًا بأحد العناصر ازساسية، 

                                                 
  .81ش، صةة.رة288 فارسى امروه، چاپ چهارم، تهران، دستور هبان : غالمرعا ارژنگ: أنظر.   
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 موسعات المسند إليه 

 :حي  يظهر في ازشكال التاليةيتم توسي  المسند إليه ب
 

 

 يضافمركب إ: أواًل

قد يأتي المسند إليه في شكل مركب إعافي، أي معاف و معاف إليه، و يظهر رذا النمط من    
 :في ازشكال التالية، مثلالموسعة، الجملة االسمية 

 رابطة+ اسم بسيط  + كب إضافي مر  .1

 :قد يأتي المسند إليه في شكل مركب إعافي يسميه البعض عميمة اسمية، و ذلك نحو

 .كشور ما ايران است

 .بلُدنا ري إيران
 رابطة+ صفة + مركب إضافي  .2

 .چك استقفس اين حيوان كو

 .قفس رذا الحيوان عيق
 رابطة+ صفة استفهام + مركب إضافي  .3

 ت؟سچطور احال شما 

 .كيف حالكم

 ؟چه بوداسم دبير تاريخ 

 ؟ماذا كان اسم مدرس التاريخ

، و يظهر رذا النمط في إليه أكثر من معاف ىو قد تتعدد اإلعافات للمسند إليه بحي  يعاف إل
 :ازشكال التالية، مثل

 رابطة+ مسند + مضاف إليه+ مضاف + مضاف   .1

 .گى شما قارره استمحل هند

 .رةالقاررو محل إقامتكم 
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 .حياط خانه شما وسي  است

 .فناء منهلكم واس 

 رابطة+ مسند + مضاف إليه+ مضاف + مضاف + مضاف .  4

 .كتاب مورد عالقهء شما اينجا است

 .المفعل رنا مكتابك

 رابطة +مسند  +مضاف إليه + صفة + مضاف  .4

 .گوشت استغذاى سنتى ايران كباب و آب

 .حساء اللحمالطعام التقليدي اإليراني رو الكباب و 
 البدل: ثانيًا

 :يمكن توسي  الجملة كذلك بإعافة بدل إلى المسند إليه، مثل

 گاه ملك سعود ديروه غايب بودمحمد دانشجوى دانش

 كان محمد الطالب بجامعة الملك سعود غائبًا بازمس

 .بدل من االسم محمد( گاه ملك سعوددانشجوى دانش)فعبارة 

 شعراى ايران است فردوسى نويسنده ى شارنامه، اه

 الفردوسى ناظم الشارنامه رو من شعراء إيران

 

 

 
 الصفة: ًالثثا

حي  تعد الصفة من بإعافة صفة أو عدة صفات إلى المسند إليه، االسمية   الجملة يمكن توسي
 :و يظهر رذا النمط من الجملة االسمية في ازشكال التاليةمتممات االسم زنها تتمم معناه، 

 رابطة+ مسند + صفة + موصوف . 1

 .كباب ايرانى معروف است

 .الكباب اإليراني مشهور
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 رابطة+ مسند + صفة + صفة + موصوف  .2

 .پسر آقاى حسنى استاين مرد جوان باروش 

 .رذا  الرجل الشاب العاقل رو ابن السيد حسني

 المسند موسعات: ثانيًا

 :ظهرت الجملة االسمية الموسعة في ازنماط التالية  

 اإلعافة: أواًل

 :حي  يأتي المسند مركبًا إعافيًا، بأن يعاف إلى اسم أو عدة أسماء أخرى، و ذلك كما يلي
 رابطة+ مركب إضافي + اسم بسيط  .1

 .را منتظر معلم بودندچه ب

 .كان ازوالد ينتظرون المدرس

 رابطة+ مركب وصفي + اسم بسيط  .2

 .معلم خيلى مهربان بود

 .كان المعلم رحيمًا للغاية

 .اى امروه خيلى بامهه استغذ
 .طعام اليوم لذيذ جدا  

 رابطة+ مركب وصفي + ضمير شخصي  .3

 .پهشك ماررى استاو 

 إنه طبيب مارر

 رابطة+ مركب إضافي + مركب وصفي  .4

 .پسر آقاى حسنى استاين مرد جوان باروش 

 .رذا  الرجل الشاب العاقل رو ابن السيد حسني

 توسيع الرابطة: ثالثًا

الثال  الذي ال يمكن االستغناء عنه في الجملة االسمية، و ري  نصرسبق ري العالرابطة كما 
عنصر فاعل في الجملة ال يقل قيمة عن المسند إليه أو المسند، و كما أن عمليات التوسي  تتم 
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و يتم توسيعها عادة بالقيود التي للمسند إليه و كذلك للمسند، فإن التوسي  يتم أيعًا للرابطة، 
 :ن أو مكان أو طريقة وقوع الحد ، و من ذلكتحدد هما

 قيد الزمان . 

 ذكر كثير من اللسانيين اإليرانيين أن قيد الهمان ال يتعلق بعنصر معين من عناصر الجملة، 
و أرى أن قيد الهمان متعلق بالرابطة في الجملة االسمية أو  ) (و أنه متعلق بالجملة كلها،

وقت وقوع الحد ، و الدليل على تعلقه بالفعل أو  بالفعل في الجملة الفعلية، حي  يبين
بالرابطة، تغيررما بتغيره، فال يمكن للمتكلم أن يستخدم رابطة من روابط الحاعر م  قيد 

 :ال يمكننا أن نقول فمثاًل ،(3)همان ماض

 ديشب اينجا رستم

 أكون رنا بازمس

أمس زن " ديروه"م   خاصة بالمعارع و بالتالي ال تستخدم( رست و است)زن الرابطة 
 :تدل على الماعي و بالطب  البد من استخدام رابطة تدل على الماعي فنقول "ديروه"

 ديشب اينجا بودم

 كنت رنا بازمس 

 امشب من منتظر برف رستم

 الثلج الليلة( نهول)إنني أنتظر 

حي  إنه في الجملة االسمية الموسعة،  تعلق بالرابطةمما سبق يتعح أن قيد الهمان ي     
يحدد همان وقوع الحد ، أو الذي يشار فيه إلى الحد ، و أن الرابطة تتغير بتغيره، فإن كان 
يدل على الماعي جاءت بما يدل على الماعي و إن كان يدل على المعارع جاءت بما يدل 

 .على المعارع، و ركذا

 قيد المكان .3

 :حد ، و ذلك نحويأتي قيد المكان متممًا لمعنى الرابطة، حي  يبين مكان ال

 او در قفس هندانى رست

                                                 
1
 .ش.رة288 پ چهارم، تهران، دستور هبان فارسى امروه، چا: غالمرعا ارژنگ: أنظر.  

رة،ش،  292 دستور هبان فارسى رديه با تجهيه و تركيب و صناعات ادبى، تهران، : عباس عطارى:أنظر .  3
 .31 صةة



 29 

 فصقالن داخل يإنه سج

 كاوه كنار خيابان منتظر بهرام است

 جانب الشارععلى كاوه ينتظر بهرام 
 قيد النفي .3

 :يتعلق النفي و اإلثبات بالرابطة في الجملة االسمية و ذلك نحو

 .چ پرنده اى در باغ نبودري

 لم يكن بالحديقة أي طائر

 ته درمان ناباروري در دنيا نيستريچ روش پيشرف

 لعقماعالج ل ةمتقدم طريقةال يوجد في العالم أي 

 

 االستفهام أدوات .4

و ري عبارة عن كلمات تستخدم للبح  عما إذا كان الفعل حد  أم لم يحد ، و تستخدم رذه الكلمات 
ان المسند و قد في مكان كافة عناصر الجملة فقد تستخدم في مكان المسند إليه و قد تستخدم في مك

تستخدم أيعًا في مكان الفعل كما أنها قد تستخدم في مكان القيد كقيد الهمان إذا كان يسأل بها عن 
همان الحد  أو قيد المكان إذا كان يسأل بها عن مكان الحد ، أو قيد الحالة أو غير ذلك من القيود، 

 ( ):كما يلي

 شما اينجا بوديد؟ چوقت

 ؟رنا ممتى كنت

 .نا فإن قيد االستفهام وس  الجملة االسمية البسيطةكما الحظ

 آيا شما در آن لحظه در كالس بوديد؟

 رل كنتم في الصف في تلك اللحظة؟

كما يتم توسي  الرابطة في الجملة االسمية بالمتممات، و ري عبارة عن عناصر اختيارية تعاف إلى    
 :العناصر اإلجبارية في الجملة، و ذلك مثل

 ".است گخيلى قشن ى، منظرهء تهران اه آنجا، مخصوصًا بعد اه يك رواِى بارانبه نظر من"
                                                 

1
 .131، صــ 3 1پ دوم، تهران، چاساختمان فارسى،  دستور و: حسين عماد افشار.  
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 .من وجهة نظري أن منظر طهران من رناك يكون رائعًا خاصة بعد سقوط المطر
 الفعل متمم: ثالثًا

يتعلق رذا النوع من المتممات عادة بالفعل في الجملة الفعلية كما أنه يتعلق بالرابطة في الجملة 
 :، و ذلك كما يلياإلسمية

 پارچه اه جنس نخ است

 القماش من جنس الخيط

 .گى فردوسى استاين كتاب درباره هند

 رذا الكتاب يتعلق بحياة الفردوسي

 نتيجة البحث

 :تناول رذا البح  بالدراسة الجملة االسمية الموسعة، و قد تعرض لما يلي
 الجملة االسمية: أواًل

للسانيين حول اشتمال الفارسية على ما يسمى بالجملة االسمية أو عرض البح  الخالف القائم بين ا  
 خلورا من رذا النوع من الجمل، حي  يرى بعض اللسانيين أن كل الجمل في الفارسية ري جمل فعلية 
و أنه ال يوجد بها ما يسمى بالجملة االسمية، و أثبت البح  وجود رذا النوع من الجمل و أوعح 

كل يحمل الداللة الفعلية و شكل ال يحمل رذه الداللة، و رذا الشكل رو ما يطلق وجود شكلين للجملة، ش
 :عليه في اللغة العربية الجملة االسمية، فهناك فرق كبير بين

 جاء محمد    محمد آمد 

 .  محمد في الجامعة  اه است  گمحمد در دانش 

 
 الجملة األساسية: ثانيًا

ان ازساسية أو ما تسمى باإلجبارية للجملة االسمية كان من الطبيعي أن يعرض البح  ازرك
 :قبل توسيعها، و أوعح البح  أن الجملة االسمية تشتمل على ثالثة أركان إجبارية ري

 .المسند إليه . 

 .المسند .3

 . الرابطة .2
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 .و قد تناول البح  ازنماط و ازشكال المختلفة التي تظهر فيها الجملة ازساسية في اللغة الفارسية

 

 طرق توسيع الجملة في اللغة الفارسية: ثًاثال

ازشكال المختلفة التي تظهر فيها الجملة الموسعة، و أوعح البح  أن أرم طرق  عرض البح     
توسي  الجملة رو إعافة موسعات إلى كل عنصر من العناصر الثالثة اإلجبارية التي تتكون منها 

 .خاصة قد ال تصلح لتوسي  المسند أو الرابطة الجملة ازساسية على حدة، فللمسند إليه موسعات

و قد عرض البح  أيعًا للخالف بين اللسانيين حول تعلق قيد الهمان بعنصر معين من عناصر     
الجملة ازساسية أو عدم تعلقه بعنصر بعينه و إنما تعلقه بالجملة كلها، و أثبت البح  من خالل النماذج 

بالرابطة في الجملة االسمية  كما يتعلق بالفعل في الجملة الفعلية، و المستخدمة أن قيد الهمان يتعلق 
 .  دلل على ذلك بأنك ال تستطي  استخدام قيد همان ماض م  رابطة تشير إلى المعارع، أو العكس

 

 مصادر البح  و مراجعه

 المصادر و المراج  العربية: أواًل
 .الجهء ازولشرح المفّصل، : ابن يعيش . 
الكتاب، الجهء ازول، بيروت، تحقيق عبد السالم : رو بن عثمان بن قنبر سيبويهأبو البشر عم .3

 رارون، المكتبة الشاملة على شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت،
  http://shamela.ws/ 

 .الجهء ازولالمقتعب،: المبرد .2
 –الجملة ازساسية  –سة الجملة الفارسية مدخل إلى درا: أحمد شوقي عبد الجواد رعوان .1

 .م992 ،  بيروت،  ج
ترجمه  در آمدى بر هبانشناسى معاصر: ،  مايكل دابروولسكى و مارك آرنفگرادىويليام ُا .8

 . ش.رة281 پ دوم، قم، چادو جلد،  ى على درهى،
ربية، يناير فقه الجملة نحويًا، الموق  اإللكتروني لمعهد اللغة الع: صالح الدين الهعبالوي .3

 :م3228

http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027 
 منتديات باديان نت،الجملة االسمية و ركنارا، : طالل باديان .9
8. http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/ashkal1.htm 
 مقدمة في علم الداللة .9

http://shamela.ws/
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=1027
http://www.schoolarabia.net/arabic/eljomleh_elesmieh/ashkal1.htm
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 المراجع الفارسية: ثانيًا
پ ششم، چاتاريخ مختصر هبان شناسى، ترجمه ى على محمد حق شناس، : روبنه. چا.آر .1

  .ش.رة281 تهران، 
تهران،  ،بان فارسى،چاپ نهممبانى هبان شناسى و كاربرد آن در ه: أبو الحسن نجفى .3

 .ش.رة281 
 .ش.رة293 پ دوم، تهران، چادستور و ساختمان هبان فارسى، : حسين عماد افشار .2
 .ش.رة298 جمله و تحول آن در هبان فارسى،چاپ دوم، تهران، : خسرو فرشيدورد .1

و  9 1دستور مفصل امروه، خسرو فرشيد ورد، مرج  سابق، صةة
132. 

ستور هبان فارسى بر پايه ى نظريه ى گشتارى، چاپ درم، تهران، د: مهدى مشكوة الدينى .8
 .ش.رة299 
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عبد الرحيم رمايون فرخ، دستور جام  هبان فارسى، چاپ سوم، تهران،  .2 
 .ش.رة251 

 ..رة258 آهفا، كتاب سوم، تهران، : اهلل ثمره يد .  
 .ش.رة299 رسى، چاپ دواهدرم، تبريه، دستور هبان فا: عبد الرسول خيامبور .3 
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 .رة،ش 292 تهران، 
 
 
 

 تم بحمد هللا تعالى و فضله)
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ن آلحمد هلل رب آلعالمين
 
خر دعوآهم آ

 
 (و آ

 
 


