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محدم إبراىيم حسن .د.أ

                                                                                                                                                 
 ، جامعة ادللك سعودكلية اللغات كالًتمجةقسم اللغات احلديثة كالًتمجة، 

 
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التأكيد على الدكر الوظيفي دلتمم الفعل يف اجلملة الفارسية، كإسهاماتو يف ربديد : ملخص الدراسة

معناىا الكلي، كربديد موقعية ىذه ادلتممات كالعالقة بينها كبُت عناصر اجلملة الرئيسة، سواء ادلسند إليو كادلسند، كدكرىا 
النحوم الداليل الذم يتباين كفق غرض ادلتحدث أك الكاتب، دكف غض الطرؼ عن خصوصية العالقة ادلتشابكة بُت ىذه 

 دكافع شيوع ىذه الظاىرة يف اجلملة الفارسية ادلركبة، كذلك هتدؼ الدراسة إىل الوقوؼ على. ادلتممات كبُت فعل اجلملة
، كربليلها، كوهنا أدكات كمتممات ال يقل دكرىا النحوم الداليل عن غَتىا من العناصر الرئيسة يف كثَت من السياقات اللغوية

 .إىل جانب أهنا أدكات اتصاؿ غاية يف األمهية إلظهار العالقة بُت العناصر ادلكونة للجملة

    كقد اختارت الدراسة  اادلنهج الوظيفي منهجان حيدد ىذه العناصر، كيبُت دكرىا من خالؿ عالقاهتا مع غَتىا من العناصر 
الرئيسة ادلكونة للجملة الفارسية، حيث يويل ىذا ادلنهج أمهية خاصة للعالقات النحوية كالداللية بُت العناصر النحوية، 

كفكرة ىذه العالقة تقـو على كشف العالقة الوظيفية بُت ادلسند إليو كبُت ادلسند كربديدىا، . كادلعركفة اآلف بدينامية االتصاؿ
ا دلعناه، أما ادلعٌت العاـ لًتكيب اجلملة كمتمماتو، فلو داللة تقـو  باعتبار أف أصل ادلعٌت النحوم ىو اإلسناد كما دكنو متممن

  .على رلموع الوظائف اليت تؤديها ادلفردات يف ىذا الًتكيب اللغوم كإف تعددت سياقاتو

   كرباكؿ الدراسة من خالؿ ىذا ادلنهج كضع إطارين حيدداف ادلعٌت النحوم دلتممات الفعل داخل بنية اجلملة الفارسية 
متمم إجبارم، بوصفو عنصران نوكينا رئيسان ال ديكن أف يستقيم معٌت اجلملة بدكنو، إضافة إىل أف : بكافة تنويعاهتا، أحدمها

متمم : متمم اختيارم، كالذم يقسم إىل قسمُت، أكذلما: كثانيهما.  كثَتنا من ىذه اجلمل يبدأ معناىا عند ىذا ادلتمم
، كىو عنصر (نوكم)متمم اجبارم : كثانيهما. يقتصر دكره الوظيفي فقط على  توسيع معٌت اجلملة (غَت نوكم)اختيارم 

، (إىل، يف: بو)، أك (من، عن، بسبب: از): أساس يف إسباـ حدث اجلملة، يقًتف بواحد من حركؼ اإلضافة الثالثة التالية
 . (مع، برفقة: با)أك

 عندما نتناكؿ العناصر ادلتممة لفعل اجلملة الفارسية، تلك اليت تعٌت بادلفردات اللغوية :مدخل
ادلشاركة يف إيصاؿ معناه، أك يف زيادة مفهومو، أك يف إزالة لبس حوؿ الغرض من داللتو، علينا يف 
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كما نقصده ىنا ىو . البداية أف نقدـ للقارئ مفهومنا للبناء األكرب الذم يضم ىذه ادلتممات
اجلملة اليت ىي سياؽ مفردايت ضلوم يسوقو ادلتحدث أك الكاتب إما من خالؿ مفردة كاحدة، أك 

رلموعة من ادلفردات، ليُكوف ىذا السياؽ رسالة يريد أم منهما إبالغها للمتلقي، سواء كاف 
كسياؽ اجلملة  الذم خيتص بالكلمة كما يكتنفها من قرائن .  سامعان ذلذه الرسالة أك قارئنا ذلا

كعالمات، ىو أىم أدكات االتصاؿ اللغوم بُت البشر، بل إف شئنا ىو األداة الوحيدة يف سبيل 
.  إيصاؿ القصد الداليل للمتحدث، سواء جاء بلغة الكتابة أك بلغة احلديث، أك حىت بلغة اإلشارة

كاجلملة هبذا ادلفهـو السياقي ال تنتظم إال باالئتالؼ بُت عناصرىا ادلكونة ذلا حىت تفضي إىل 
االئتالؼ بُت عناصر اجلملة يلزمو أمرين متالزمُت ال : معٌت مفهـو كتاـ، يقوؿ أحد الباحثُت

أحدمها االرتباط الذم يعٌت بالعالقة النحوية السياقية بُت معنيُت دكف : ينفكاف عن بعضهما
كاسطة لفظية، مثل العالقة بُت اخلرب كبُت ادلبتدأ، أك بُت الفعل كبُت الفاعل، تلك اليت اصطلح 

على تسميتها بالعالقة اإلسنادية، كثانيهما الربط الذم يقصد بو اصطناع عالقة ضلوية سياقية بُت 
معنيُت باستعماؿ كاسطة تتمثل يف أداة رابطة تدؿ على تلك العالقة، أك ضمَت بارز عائد، كإال 

  (1).تفقد مقصدىا، كتكوف أشبو بالعبث كفراغ ادلعٌت من مضمونو ادلراد

    كاللغة الفارسية تلجأ كثَتان إىل الظاىرة اللغوية الثانية إلضافة معٌت جديد قد يكوف لتوضيح 
، أك كيفيتو، أك غَت ذلك، ألف اجلملة الفارسية أضحت اآلف قمكاف احلدث، أك كقتو، أك سبب

مجلة مركبة، كردبا مطولة كمعقدة ربتاج إىل مثل ىذه األدكات كادلتممات اليت تفسر معناىا 
كتوضحو باعتبارىا أدكات اتصاؿ ال تقل دكران يف بعض ادلواقف السياقية عن غَتىا من العناصر 

 .    الرئيسة للجملة اللغوية

    كال يزاؿ اخلالؼ قائمان بُت اللغويُت القدامى كاحملدثُت حوؿ مفهـو اجلملة، األمر الذم دعا 
العديد منهم إىل القوؿ بأف تعريفان زلددان كقاطعان دلا يتفق عليو بعد، أما ادلتفق عليو فيما بُت ىؤالء 

كادلؤكد يف الوقت .  اللغويُت ال سيما النحويُت منهم أهنا سلسلة من الكلمات ذات داللة تامة
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الراىن أف القارئ لن جيد فرقنا بُت ما كرد عند سيبويو كابن جٍت كالزسلشرم كعباس حسن كالذم 
يفيد بأف اجلملة ىي تركيب لغوم حيسن السكوت عليها، أك الكالـ الذم لو كياف مستقل، كبُت 

غَتىم الغربيُت شلن قالوا بأهنا بناء لغوم مستقل ضمن تركيب ضلوم، أمثاؿ اللغوم ليوناردك 
يف  Crystal كالربيطاين ديفيد كريستاؿ،  كرائد ادلدرسة البنيوية األمريكية Bloomfieldبلومفيلد 
كألف أكلويات دراستنا ليست اجلملة هتتم فقط بالعتاصر ادلتممة . (اللغويات كالصوتيات)معجمو 

يف بناء اجلملة، كليست اجلملة ذاهتا، فسوؼ ننأل بأنفسنا عن ىذه اخلالفات، كنشرع فيما خيص 
 . ىذه ادلتممات بشكل مباشر

ف ما جيمع بُت ادلناىج اللغوية احلديثة اليت  إ: functional analysis   التحليل الوظيفي
 ظهرت يف القرف العشرين كأضحت اآلف مدارس معركفة يف أكركبا كأمريكا ىو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1، ص1997الشركة العربية العادلية للنشر، الطبعة األكىل : محيدة، مصطفى، نظاـ االرتباط كالربط يف تركيب اللغة العربية ، القاىرة- 1

.   عامل اللغة كطبيعتها ادلنطوقة كادلكتوبة باعتبارىا كسيلة اتصاؿ اجتماعية تؤدم كظائف سلتلفة
اليت ظهرت يف  F.De saussure كىا ىي ادلدرسة الفرنسية بريادة السويسرم فرديناند دم سوسَت

مطلع القرف العشرين على أنقاض مدارس القرف التاسع عشر مثل ادلعيارية كالتارخيية كادلقارنة، قد 
 Prague جعلت من اللغة أداة للوصف فقط دكف إصدار أحكاـ أك استقصاء، أما مدرسة براغ

ـ، فقد أكلت للجانب 1926اليت خطت أكىل خطواهتا عاـ  Mathesius بقيادة ماثسيوس
كيف ادلدرسة اإلصلليزية . الوظيفي أمهية قصول للربط بُت اجلانبُت النحوم كالداليل يف اجلملة اللغوية

نراىم يقصركف جل  Halliday ، كمن بعده تالميذه أمثاؿ ىاليدالFirth الذم أسسها فَتث
كادلنظور الذم قصده لغويو .  جهودىم على العالقات النحوية ادلتداخلة بُت العناصر ادلفرداتية

يقـو على أساس تعدد   systemic grammar ىذه ادلدرسة كالذم يعرؼ اآلف بالنحو النظامي
كظائف اللغة، إذ إف كل تركيب، أك بناء لغوم يؤدم كظيفة سلتلفة، شلا يعٍت أف ادلتحدث أمامو 
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كمع ظهور ادلدرسة البنيوية األمريكية بريادة .  كسائل تعبَتية متعددة لسوؽ أفكاره كمشاعره
يف العقد الرابع من القرف العشرين، ينتقل الدرس اللغوم إىل مفهـو آخر  Bloomfield بلومفيلد

، حيث يستند ىذا ادلنظور التوزيعي إىل أف اللغة distributional analysisىو التحليل التوزيعي 
كيعتمد ىذا ادلنهج على الطريقة الشكلية . مؤلفة من كحدات سبييزية يظهرىا التقسيم أك التقطيع

كقد ظل ىذا . immediate constituents  للوصوؿ إىل ادلكونات ادلباشرة كادلكونات النهائية
ا يف أمريكا حىت أكائل العقد السابع من القرف العشرين على أيدم تالميذ بلومفيلد  ادلنهج سائدن

ىؤالء الذين جعلوا  ،Harris كىاريس ،Nida كنايدا ،Hockette كأتباع منهجو، أمثاؿ ىوكيت
من عناصر أم بناء ضلوم شكالن منتظمان كمرتبان ترتيبان ىرميان كفق تآلف الوحدة اللغوية مع ما 

  (1).قبلها

 التحويلي التوليدم     كأخَتان االذباه التوليدم الذم اشتهر بُت مجلة اللغويُت بالنحو
transformational-generative grammar حيث اعتمد اللغوم األمريكي ناعـو ،

رائد ىذا االذباه كمن تبعو من بعده على البنية الداللية للجملة اللغوية،  ،Chomsky تشومسكى
ا إىل ادلنطق يف ربليها، حىت بدا للباحث ادلدقق أف ما جاء بو ىذا االذباه التحليلي أقرب  مستندن

 (2). إىل علم الداللة منو إىل علم الًتكيب

 كما نقصده يف ىذه الدراسة، ىو اجلانب الوظيفي الذم يعٌت بالعناصر النحوية ادلكملة كما   
ترتبط بو من عالقات داللية متشابكة ال تنفك حباؿ عن العناصر النحوية األساسية، كاليت ديكن 

 .  من خالذلا الكشف عن العالقات النحوية كالداللية كربديدىا دكف لبس

ادلبدأ النحوم الذم يهتم باختيار : ىكذا حيدد االذباه الوظيفي يف مبدأين أساسيُت، أحدمها
ادلبدأ الداليل الذم يعتمد اعتمادان كلينا على : اللفظة ادلكافئة، كموقعها يف بناء اجلملة، كثانيهما

كقد أقاـ دعاة االذباه . فكر ادلتحدث أك الكاتب، كما يسوقانو من ألفاظ تؤدم ىذه الوظيفة



 6 

الوظيفي دراساهتم على ثالثة أطر تربط مجيعها بُت توظيف النظاـ اللغوم ألداء ادلعاين اليت يؤديها 
 : ىذا النظاـ، جاءت على النحو التايل

 .للمتكلم خيارات عدة تتمثل يف األبنية كالًتاكيب ادلختلفة ادلوجودة يف لغتو -

سبتد جذكر اللغة إىل البٌت االجتماعية بكافة أشكاذلا، فال ديكن فصل اللغة عن الثقافة  -
كىو إطار يبُت أمهية أساليب التخاطب، كادلصطلح . اليت ىي الًتاث كالعادات كالتقاليد

كاللكنة، كالتنغيم كغَتىا من ادلظاىر اللغوية اليت ربدد للدارس كظيفة ادلفهـو الداليل 
 .للرسالة اللغوية

كما يهمنا ىنا ىو اإلطار األخَت من بُت األطر الثالثة السالفة، إذ إف ىذه الدراسة ال ديكن أف 
ربيط باجلانبُت الفكرم كاإلحساسي لدل ادلتكلم اللذين ردبا يعٍت هبما علم اللغة النفسي 

psycholinguistics  إضافة إىل أف جذكر اللغة ديكن تناكذلا يف دراسة تارخيية تبُت للقارئ ،
كاختيار اجلانب األخَت ذلذه .  مدل التطور اللغوم الذم حل بلغة ما على مدار تواجدىا الزمٍت

الدراسة مرده أف اجلملة قد يؤدم العنصر النحوم فيها دالالت متباينة، اعتمادنا على موقعو يف 
 . بناء ذم داللة تامة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 Sampson, Geoffrey, Schools of:للمزيد من االطالع على ادلدارس اللغوية احلديثة، أنظر- 1

linguistics, California:Standford university 1980,p57,103, 130, 212                
                                                                                          

 :Crystal, David, A first dictionary of linguistics and phonetics, Londonك       

second impression 1983, p46, 155, 362                               2 - أمحد، حيي، االذباه
، ك قدكر، أمحد زلمد، 69ـ، ص1989عامل الفكر، اجمللد العشركف، العدد الثالث : الوظيفي كدكره يف ربليل اللغة، الكويت

ژه ، ك شريعت زاده، ناىيد، كا256، 249، 241ـ، ص1996دار الفكر، الطبعة األكىل : مبادئ اللسانيات، دمشق



 7 

چامسكى، ، ك 68،182، 50ش، ص ص .ىػ1372 مؤسسو ل انتشارات نگاه، چاپ اكؿ: نامهى زبانشناسى، هتراف
  37ش، ص.ىػ1382چاپ دـك انتشارات ىرمس، : نوآـ، زبانشناسى دكارتى، ترمجو ل طاىرياف، امحد، هتراف

 

تضافر مجيع عناصر البناء اللغوم يف أداء الفكرة اليت يريد ادلتكلم توصيلها، بدءان من  -
الصوت الذم يعد أصغر منطوؽ كانتهاءن بالكلمة اليت تؤدم كظيفتها النحوية كالداللية 

 (1).داخل نظاـ ضلوم

ا، أك عناصر انتقالية  ا إليو، أك مسندن     كىذا ادلوقع الذم خيتص بادلفردة اللغوية، سواء كاف مسندن
حيتاج إليها ىذاف العنصراف األساسياف السابقاف لكي يستقيم ادلعٌت، ال بد كأف تتوفر فيو ما 

اليت يقصد هبا إثراء معلومات   Communicative dynamismيسمى بدينامية االتصاؿ  
كىذا .  ادلتلقي، ال سيما عندما ربتوم بعض ىذه ادلفردات على معلومات يدركها ادلستمع مسبقان 
جانب خيتص بو ادلسند دائمنا، يف حُت أف ادلسند إليو ىو احلامل دلعلومات جديدة تقدـ 

كىكذا يقصر اجلانب الوظيفي االتصاؿ اللغوم على اآللية اليت تؤدم إىل حدث .  للمتلقي
كالمي يتكوف من مسند يبقى مفهومو أك ما يؤديو من داللة معلومان  للمتلقي، أما ادلسند إليو، 

 .    فيكوف أعلى دينامية يف االتصاؿ بُت مكونات اجلملة، نظران ألنو حيمل معاين جديدة للسامع

   كما يذىب إليو الوظيفيوف الذين منحوا األداء التعبَتم القائم على الذكؽ االنطباعي أكلوية 
تفوؽ فهم الًتكيب اإلسنادم ال ديكن األخذ بو أك قبولو،  ألف القارئ دلكونات اجلملة اللغوية 
جيد أف ادلسند أك الفعل ىو رأس ىذه اجلملة، بل ىو النواة ادلركزية اليت يدكر يف فلكها ادلسند 

إليو، كمن مث لن جيد لفظة ديكن أف نطلق عليها فعالن إال إذا كاف ىناؾ فاعل إلزامي ذلا،كالعكس 
ىنا صحيح، كما ال ديكن أف نسمي كلمة فاعالن إال إذا كاف ىناؾ فعل، ليكوف بينهما احلدث 

أما الوحدات االنتقالية، فهي كحدات لغوية قد يستغٍت . كالزمن الذم يربط بُت الفعل كالفاعل
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عنها ادلتحدث كادلتلقي معان، كقد ال يستغنياف عنها، كحينئذ ال جيوز لنا إال جعلها عناصر أساسية 
 .    يف بناء اجلملة، كغَتىا من العناصر األخرل

    كقد أشار النحاة اإليرانيوف إىل بياف العالقة النحوية بُت عناصر اجلملة اللغوية الواحدة اليت 
تفضي إىل مدلوؿ قصد بو يف ىذه اجلملة، إال أهنا إشارات مل ترؽ إىل مستول ما جاءت بو 
الدراسات العربية كالغربية يف ىذا اجلانب، بل اختص معظم حديثهم باجلانب التصنيفي، كإف 
شئنا قلنا اجلانب التوزيعي الذم يهتم بالكلمة كاسم، كفعل كحرؼ، كأداة، إىل آخر صنوفها 

 .، كالذم يعٌت فقط بالًتتيب القياسي دكف اجلانب الوظيفي(2)التسعة

كاقع األمر أف العالقة بُت ادلسند إليو كادلسند ىي : relation predicative العالقة اإلسنادية
 من القضايا اللغوية النحوية الداللية الكثَتة كادلتشعبة اليت تناكلتها مدارس البحث اللغوم قدديها
كحديثها، كمن مث يتعذر على ىذه الدراسة اإلدلاـ بتفاصيلها، كسوؼ نسعى كفق مقتضياهتا إىل 

إظهار السمات األساسية اليت تفيد يف إبراز العالقة بُت ادلسند كبُت مكمالتو، باعتبارىا غاية 
فما انتهى إليو جل النحويُت من أف اجلملة اللغوية ىي ادلسند إليو .  داللية أكثر منها كسيلة ضلوية

كادلسند أم الفاعل كالفعل أك ادلبتدأ كاخلرب قد قصدكا بو العالقة اإلسنادية اليت ال ديكن االستغناء 
عنها عند صوغ اجلملة، كعدا ذلك ىو من قبيل الوحدات اللغوية االنتقالية اليت حيتم ادلقاـ أك ما 

كمن .  يعرؼ دبقصد ادلتكلم أك الكاتب كردبا السامع إضافة معٌت يرغب أم منهم يف التوصل إليو
كقد كسم . مث قد ال يستغٌت عن ىذه الوحدات يف مواضع، كقد يستغٌت عنها يف مواضع أخرل

كثَت من اللغويُت ىذه الوحدات بادلتعلقات جراء تعلقها بركٍت اإلسناد الرئيسيُت، الذم ىو نواة 
كما .  اجلملة اللغوية يف مجيع أمناطها السياقية، كما دكف ذلك يعد معاين ثانوية زائدة تتعلق هبما

أف اإلسناد ىو ربط الكالـ بتعليق بعضو ببعض، ليدؿ على الثبوت أك التجدد خربنا أك طلبنا أك 
 ادلعٌت النحوم العاـ الذم يضم الدالالت الوضعية قإثباتا أك نفينا، حيث يشكل مع متعلقا ت
 .    للمعاين اإلفرادية كاالمسية كالفعلية كاحلرفية

  كتنوع العالقة اإلسنادية من شأنو إبراز كظيفة ىذا اإلسناد، حيث جيد القارئ تالزمنا يف ادلعٌت 
كلن يتجلى ادلعٌت الذم كضع من . ، كليس يف اجلانب الشكلي(ادلسند إليو كادلسند)بُت عنصريو 
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أجلو ىذاف العنصراف إال من خالؿ عالقة اتصالية تربطهما معنا، كىي عالقة أمساىا القدامى 
بالتعليق، أما احملدثوف فقد أطلقوا عليها العالقات السياقية، كاالرتباط كاالتصاؿ كالوصل، ألف 

عالقة اإلسناد ىي زلور الكالـ، كمقصده الذم من أجلو سيق الًتكيب اللغوم التاـ على لساف 
 .ادلتحدث

كما يهمنا من بُت العالقات النحوية اليت أكردىا لنا اللغويوف، تلك العالقة اليت زبتص بعنصر 
الفعل ادلعركؼ بنواة ادلسند، نظرنا لطبيعة الدراسة اليت تقتصر على ىذا ادلكوف دكف غَته من 

 .ادلكونات األخرل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 72، 71أمحد، حيي، االذباه الوظيفي كدكره يف ربليل اللغة،ص- 1

دار الشركؽ، الطبعة :  الداليل، القاىرة–عبد اللطيف، زلمد محاسة، النحو كالداللة مدخل لدراسة ادلعٌت النحوم : ككذلك
   162ـ، ص2000األكىل 

حبيب )أكؿ من تكفل من النحويُت اإليرانيُت بتقسيم الكلمة الفارسية إىل تسعة أقساـ كما فعل الفرنسيوف ىو - 2
باطٌت، زلمد : للمزيد أنظر.  ىػ1308، كنشره يف استانبوؿ عاـ (دبستاف سخن)، كذلك يف كتاب لو أمساه (اإلصفهاين

 23ش، ص.ىػ1377گاه، چاپ ىشتم انتشارات آ: ، هترافزبافدستور گاىى تازه بو رضا، ف

كمل يدع اللغويوف اجملددكف يف اللغة الفارسية ىذه القضية دكف أف يتطرقوا إليها، حيث نلمح    
 من التفصيل، إال أف ءفريقنا منهم يشَت إليها إشارة عابرة يف ثنايا مؤلفاتو، كآخر يتناكذلا بشي

ادلسلم بو الذم أمجع عليو ىؤالء اإليرانيوف أف اجلملة ىي كحدة لغوية كربل مستقلة، دكف 
احلديث عن مقصد ىذه االستقاللية، ىل ىي استقاللية ادلبٌت النحوم، أـ ىي استقاللية ادلعٌت، 

كلعل ادلطلع على قوؿ اللغويُت اإليرانيُت يراىم منحازين .  أـ أهنما معنا يشكالف الغرض الوظيفي؟
إىل استقاللية ادلعٌت اليت تؤديها العناصر الوظيفية يف اجلملة الفارسية،  ففي اجلملة - بالطبع–
حضر على، اليت تفيد حصوؿ حضور شخص بعينو يف زمن ادلاضي على : أم (على آمد)
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الذم جئ بو ليؤدم كظيفة الفاعل للحدث،  (على)ىو  (مسند إليو)إطالقو، قد تكونت من 
لكننا إف أردنا إضافة عنصر آخر .  الذم أسند للفاعل حدث احلضور (آمد)ىو الفعل  (مسند)ك

، عندئذ يصبح (عندما حضر علي: كقىت على آمد)يعرب عن كقت زلدد لوقوع حدث الفعل مثل 
معٌت الفعل منقوصنا كيف حاجة إىل عناصر ضلوية أخرل لبياف معناه ادلقصود حىت يبدك معناىا 

كاللغة الفارسية تغص بكثَت من ىذه اجلمل .  (1)مستقالن للمتلقي سواء السامع أك القارئ 
آف مرد استادـ )البسيطة اليت تبُت العالقة بُت ركٍت اإلسناد، منها مجل تنتهي بفعل مساعد مثل 

سيارة ابٍت زرقاء، : ، أم(پسـر آىب استماشُت )،أستاذم ك( يكوف)ىذا الرجل : ، أم(است
، كأخرل تنتهي بفعل تاـ پركيزأنا : ، أم(پركيز ىستممن )ىذه زىرة، : ، أم(گل استاين )ك

 . ذىب حسن:   أم(2)،(حسن رفت)مثل 

  كبعد أف عرضنا للعالقة اإلسنادية اليت ىي خطوة رئيسة يف طريق التحليل الوظيفي للجملة 
الفارسية، ينبغي لنا االنتقاؿ إىل دراسة متممات الفعل، اقتناعنا بأمهية الدكر الوظيفي الذم تلعبو 

كمن مث نقًتح تقسيمنا ذلذه ادلتممات ينطلق من . ىذه ادلتممات من الناحيتُت النحوية كالداللية
كوف الفعل ىو نواة اجلملة الفارسية الذم يتسم بالتعدية كاللزـك كادلشاركة، لتتعلق بو معظم ىذه 

 .   ادلتممات تركييبن كضلوينا

 اللغويُت كاحملدثوف على أف ادلسند إليو فبعد أف أمجع القدامى ـ:  complementsالمتممات 
كادلسند مها الوحدتاف الرئيسيتاف ادلكونتاف لنواة معٌت اجلملة،  صلد أنفسنا أماـ العديد من اجلمل 
اليت ال تقف عند مستول ىاتُت الوحدتُت يف صوغ بنيتها اليت يشيع استخدامها على ألسنة أىل 

فاللغة العربية، على سبيل .  كل لغة، آخذين يف االعتبار طبيعة كل لغة كخصائصها الًتكيبية
ادلثاؿ، تتميز بعالقات إعرابية تتيح دلفرداهتا التنقل حبرية بُت أركاف اجلملة الواحدة بُت تقدًن 

كتأخَت ضلوم مع االحتفاظ بالوظيفة الداللية اليت كضعت من أجلها، على الرغم شلا قيل من قبل 
بعض اللغويُت بأف ىذه العالقات ال تعدك أف تكوف  قرينة من قرائن متعددة تشَت إىل معٌت 
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  أما اللغة الفارسية فهي لغة ال تتميز (1). اجلملة، فهي دبفردىا ال تعُت على بياف ادلعٌت ادلنشود
اجلملة فيها هبذه اخلاصية، إمنا تعتمد يف ادلقاـ األكؿ كاألخَت على موقعية اللفظة، كما دكف ذلك 

يلجأ إليها اإليرانيوف فقط يف لغة    indirect statementفهي مجل غَت قياسية، أك غَت مباشرة 
صعد أعلى ، : باال رفت، بو باال رفت: باالرفت ): احلديث، ال سيما يف مستواىا العامي، مثل

: بَتكف رفت، بو بَتكف رفت: رفت بَتكف)، ك (دخل البيت: تول خانو رفت: رفت تول خونو)
ا: راف استگبرادـر خيلى ف: انو برادـرگرخيلى ف)، ك(خرج بو : رؾپارفتند )، ك(شقيقي قلق جدن
اشًتل باقة : ىا را برال زنش خريدگل: الرك خريد برازنشگ)، ك(ذىبوا إىل احلديقة: ارؾ رفتندپ

 .  (كرد لزكجتو

  كتلعب ادلتممات دكرنا بارزنا يف إبراز ادلعٌت الكلي للجملة الفارسية، حيث يلجأ إليها ادلتحدث 
أك الكاتب ذبنبنا للبس، أك إلظهار إهباـ، باعتبار أف الغاية من أداء اجلملة ىي الوضوح كإيصاؿ 

كمن مث فتح اللغويوف الباب إلضافة ىذه الوحدات اللغوية االالنتقالية، . رسالة مفهومة للمتلقي
شريطة تعليق بعضها ببعض، كجعل بعضها بسبب من بعض، كىو تعليق كظيفي يف ترابط شكلي 

 .يوثق العالقة بُت أجزاء اجلملة، كيصب يف مجاؿ ادلعٌت ادلقصود

  كالواقع الذم نلمسو عند دراسة ما أتيح لنا من كتب يف النحو الفارسي، أف اإليرانيُت مل يقدموا 
ما يشَت إىل اتباعهم ما جاء بو الغربيوف من مناىج لغوية حديثة كما فعل العرب احملدثوف الذين مل  

جيدكا حرجنا يف التأكيد على أف ىذه ادلناىج األكركبية قد كضع مبادئها أجدادىم القدامى أمثاؿ 
كما جاء بو ىؤالء اإليرانيوف ال يعدك إال .  كغَتىم (سيبويو كابن ىشاـ كعبد القاىر اجلر جاين)

أف يكوف إشارات تفتقر إىل تصنيف زلدد يقـو على منهجية لغوية من شأهنا أف تبُت ما يربط بُت 
ىذه ادلتممات كمكونات ضلوية تتقيد بقيود ضلوية زلددة لكي تؤدم الوظيفة الداللية ادلنوطة هبا 

يف اجلملة اللغوية، فإف خرجت عن إطارىا كمست بصفات ضلوية أخرل قد ال 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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، 11ش، ص.ق1383چاپ ششم انتشارات مست، : كاميار، تقى كحيدياف، دستور زباف فارسى، هتراف: أنظر- 1
ش، .ػق1378چاپ اكؿ نشر مركز، : ماىوتياف، شهرزاد، دستور زباف فارسى، ترمجو ل مهدل مسائى، هتراف: ككذلك

 . كما يليها50ص

شاع ىذا النوع من اجلمل الفارسية اليت تنتهي بفعل مساعد أك ما يسمى بالرابطة بُت اإليرانيُت باجلملة اإلسنادية تارة، - 2
ك اجلملة اإلخبارية تارة أخرل، نظرنا ألهنا تتكوف من مسند إليو كمسند كبينهما قرينة اإلسناد اليت يثبتها الفعل ادلساعد 

ش، . ىػ1379چاپ ىفدىم انتشارات توس،: ، دستور زباف فارسى، هترافپركيز ناتلخانلرل، : أنظر.  (است،أك ىست)
مؤسسو ل فرىنگى فاطمى، چاپ بيست كسـو : گيول، امحدل، دستور زباف فارسى، هتراف، كأنورل، حسن، 11ص

چاپ نشر مركز، : ماىوتياف، شهرزاد، دستور زباف فارسى، ترمجو ل مسائى، مهدل، هتراف، 308، 307ش، ص.ىػ1383
 18صش، . ىػ1378اكؿ 

سبت للمتممات بأية صلة من قريب أك بعيد، كمن مث اقتضت الدراسة تقسيمها إىل قسمُت 
 :رئيسيُت، قد يندرج ربت كل منهما أقساـ أخرل فرعية على النحو التايل

 يلعب فعل اجلملة الفارسية دكرنا  :  obligatory complement)المتمم اإلجباري   : أأواًل 
.  اجلملة عناصربُت nucleusبارزنا استدعاء ىذا النوع من ادلتممات، باعتباره النواة األساسية 

كالدارس للغة الفارسية يدرؾ أنو ال ينبغي تصنيف بناء لغوم كجملة تامة دكف إيراد ىذا الفعل يف 
كإذا ما أخذنا بعُت .  هنايتها، سواء كاف ىذا الفعل من األفعاؿ التامة أك من األفعاؿ ادلساعدة

ا من احتياجو إىل كحدات  االعتبار شقي اللزـك كالتعدية اللذين دييزا ىذا الفعل، فسوؼ ال صلد بدن
ضلوية أخرل توضح مكانو، أك زمانو، أك كيفيتو، أك سببو، أك حالة كقوعو،أك غَت ذلك، األمر 

 :الذم يلزمنا بتصنيف ىذه ادلتممات استنادنا إىل الدكر الوظيفي الذم تؤديو يف اجلملة إىل ما يلي

+ فاعل : عنصر ضلوم يرد يف مجلة مكونة من ثالثة عناصر: مفعول مباشر متمم للفعل- 1
، ىذا ادلسند (الفعل التاـ)كبُت ادلسند  (الفاعل)فعل تاـ، كيرد بُت ادلسند إليو + مفعوؿ بو مباشر 

 .  الذم تؤثر داللتو كبشكل مباشر على مفهـو ىذا ادلفعوؿ كربديده

 .ماذا اشًتل علي؟ اشًتل علي الكتاب:  ، أم(1)" ؟  على كتاب را خريد چو خريدعلى :"مثاؿ
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تكونت ىذه اجلملة اخلربية من ثالثة مستويات ضلوية مجع بينها نسق اتصايل كاحد يبدك يف 

 :التخطيط التحليلي التايل
     

 خريد+        كتاب             +                      على       

   ↓                                       ↓                               ↓    

(Noun phrase(            )Noun phrase(         )Verbal phrase) (2) 

 (گركه فعلى(             )گركه امسى(                       )گركه امسى)

     ↓                                            ↓                             ↓ 

 (حدث)            (متمم إجبارم)                           (عامل)   

(actor                    )(obligatory complement (        )action )

    ↓                                                        ↓   

 (مسند)                                   (مسند إليو)

 (subject(                                      )predicate) 

  

 (على)ادلسند إليو :     تقسم اجلملة سالفة الذكر من الناحية الوظيفية إىل قسمُت رئيسيُت، مها
subject كادلسند ،predicate (كتاب را خريد) حيث لوحظ أف مجلة اجلواب قد صدرت عن ،

، كىي عالقة (على)كبُت الفاعل  (خريدف)ادلتحدث لتحدد العالقة االتصالية بُت خرب الشراء 
أكجبت على ادلرسل اإلتياف بعنصر جديد يتمم القصد، كىو العنصر اإلجبارم األىم يف السياؽ، 
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ا ضلوينا نوكينا  (الكتاب)ألف  خص العالقة بُت ادلسند إليو   modifierمن الناحية الوظيفية يعد قيدن
 .  بالشراء دكف غَتىا من العالقات االرتباطية األخرل (خريد)، كبُت ادلسند (على)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كاميار، تقى :استعاف الباحث عند اختياره للنماذج موضع التطبيق ببعض الدراسات اللغوية احلديثة يف إيراف، منها -1
إضافة إىل الصحف اإليرانية ادلطبوعة . ژنگ، غالمرضا، دستور زباف فارسىكحيدياف، دستور زباف فارسى، كار

 .كاإللكًتكنية

فيما يلي من مناذج نظرنا لشيوعهما بُت  (VP)، ك(NP)سوؼ يستخدـ الباحث االختصارين اخلاصُت هبذين ادلصطلحُت - 2
 .اللغويُت

 

  إىل جانب مثل ىذه اجلمل اليت تتكوف بنيتها من ثالثة عناصر إجبارية ال ديكن االستغناء عن 
أم منها، ىناؾ بعض اجلمل القصَتة يف اللغة الفارسية اليت قد تصاغ من كلمة أك كلمتُت كتشَت 
إىل ثالثة عناصر ضلوية، أحدىا مفعوؿ بو مباشر، كىي مجل يف الغالب تصدر عن ادلفرد ادلتكلم 

من )گريو اـ گرفت ، ك(زرتو: اكرا ديدار كردـ)، كديدارش كردـ (ضربتو: اكرا زدـ)زدمش، أم : مثل
على سبيل ادلثاؿ، نلحظ أهنا تتكوف  (ضربتو: زدمش)ففي اجلملة األكىل .  (أبكاين: گريو گرفترا 

مفعوالن بو ( ش)، حيث جاء الضمَت [ش+ زدـ ]مسند + [Ø]من مسند إليو صفرم مضمر 
من جانب آخر تبدأ . (أنا: ـَ- )بواسطة الفاعل  (زد)مباشرنا يبُت على من كقع أثر الفعل 

 ىذا ادلفعوؿ اإلجبارم، ألنو ءيف الظهور بُت ادلسند إليو كادلسند دبجي (الضرب)عالقة اإلسناد 
 .ضركرة من ضركريات احلدث

يعد ادلسند يف اللغة الفارسية كاحدان من مكوين الًتكيب  : خبر متمم للفعل المساعد- 2
اإلسنادم األساس، إذ يعده النحويوف اإليرانيوف عمالن أك حالة تنسب إىل ادلسند إليو، لتتجلى 

إال أننا نالحظ يف ىذه اللغة بُت حُت كآخر بعض اجلمل اليت تنتهي . عملية االرتباط فيما بينهما
، منها اجلملة (اخلرب) دكف حاجة ادلتحدث أك الكاتب إىل إضافة عنصر ادلسند (1)بفعل مساعد

كالرأم ىنا أف الفعل .  فالف موجود: أم. (فالف ىست)اهلل موجود، ك : ، أم(خدا ىست)
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ا كغَته من األفعاؿ ادلساعدة األخرل  (ىست) است، شود، )يف ىاتُت اجلملتُت ليس فعالن مساعدن
اليت يكوف اخلرب إلزامينا معها، بل ىو فعل تاـ يفيد معٌت الوجود الذم يرادفو فعل  (گرددباشد، 

فالف كجود )، ك (خدا كجود دارد)، لتصوغ اجلملة ىكذا (كجود دارد)آخر يف اللغة الفارسية 
أم أف اهلل موجود يف ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل، كفالف كاف موجودنا يف ادلاضي كال يزاؿ يف  (دارد

احلاضر كسوؼ يبقى كجوده، أم أف ىذا الفعل يعامل كفعل تاـ تتوفر فيو أربعة عوامل ىي 
 .احلدث كالزمن كبينهما الشخص كالوجو

الذم يتمم معٌت الفعل يف اجلملة الفارسية، ىو   predicate   obligatory)  كادلسند اإلجبارم 
ىوا ): كلمة قد تكوف امسنا، أك صفة، أك ضمَتنا، كما ديكن أف يأيت بدالن من ادلسند إليو، مثل

ا ينسب إىل (ركشن)اجلو ساطع سبامنا، حيث جاءت الصفة : ، أم(كامالن ركشن است ، مسندن
: است)حالة سطوع تشمل مجيع احمليط اجلوم ادلرئي بعد أف ربط بينهما الفعل  (ىوا)ادلسند إليو 

 (1).الذم يفيد ثبوت ىذه احلالة (يكوف
 .گل استاين : مثاؿ

 .ىذه زىرة: ادلعٌت

فعل مساعد، حيث + خرب + مبتدأ :   تتضمن ىذه اجلملة ثالثة عناصر ضلوية إجبارية، ىي
كظيفة ادلسند إليو الذم نسب إليو نوع االسم ادلراد اإلخبار عنو  (اين)يؤدم ضمَت اإلشارة 

الذم خص ( ادلسند)، فهما اسم كفعل مساعد يؤدياف معنا كظيفة (است گل)للمتلقي، أما 
كذبدر اإلشارة إىل أف ىذه اخلاصية ىي ضمن .  خباصية إثبات نوع ادلخرب عنو (گل)االسم 

 أك االمسية أك طالوصف أك احلالة أك االرتبا: خصائص عدة يؤديها ادلسند ذباه ادلسند إليو مثل
 :كيأيت التحليل الوظيفي ذلذه اجلملة على النحو التايل. (2)التشبيو 

 است   +    گل +                   اين     

    ↓                           ↓              ↓ 

    VP             NP                        NP 
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   (لگركه فعل( )گركه امسى(        )گركه امسى)

      ↓                ↓                  ↓ 

 (رابط)               (متمم إجبارم)    عامل      
(obligatory comp)                                  actor ( copula )

   ↓                                                        ↓ 

 (مسند)                                    (مسند إليو)

( subject(                                           )predicate )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

القصد من األفعاؿ ادلساعدة ىنا تلك اليت ترد يف هناية اجلملة اخلربية للربط بُت عنصرم ادلسند إليو كادلسند، كمن مث أمساىا اإليرانيوف - 1
فعل )، شدف (فعل الوجود)، ىسنت (فعل الكينونة)اسنت : ، كذلك مثل( فعل ربطcopula verb)أفعاالن مساعدة، كأفعاالن رابطة 

، كليست تلك األفعاؿ اليت تنتهي هبا بعض صيغ زمن (فعل الكينونة) ، بودف(فعل الصَتكرة) ، گرديدف(فعل الصَتكرة) گشنت، (الصَتكرة
راد، على مرزباف، : أنظر: للمزيد.  ، كغَتىا(..رفتو باشم)، كااللتزامي (..رفتو بودـ)، كالبعيد (..رفتو اـ)ادلاضي، مثل ادلاضي القريب 

، 17، 16، ككاميار، تقى كحيدياف، دستور زباف فارسى، 89، ص1370چاپ ىفتم انتشارات هبشىت، : دستور سودمند، هتراف
 38ش، ص.ىػ1376 چاپ اكؿانتشارات اساطَت، : كشريعت، زلمد جواد، دستور ساده زباف فارسى مهراه با ذبزيو كتركيب، هتراف

 .ببعد

 

    كما نلحظ يف بعض اجلمل الفارسية اليت تنتهي عناصرىا النحوية بادلكوف الفعلي ادلساعد 
أف خربىا اإلجبارم قد يتكوف من اسم مسبوؽ بواحد من  (گرديدف، گشنتاسنت، بودف، شدف، )

، أك (من أجل، ألجل، لػ: برال)، أك (من، عن، بسبب، من أجل: از): حركؼ اإلضافة التالية
 : ، ك كذلك على النحو التايل(مع: با)، أك (يف: در)

 .اين كتاب از كيف زلمد است



 17 

 .ىذا الكتاب من حقيبة زلمد: ادلعٌت

الفعل ادلساعد   +  (از كيف زلمد)اخلرب   +  (اين كتاب)  تكونت اجلملة ضلوينا من ادلبتدأ 
 :، لتبدك كظائفها السياقية على النحو التايل(است)

 

 است+  از كيف زلمد  +                     اين كتاب       

                ↓                                ↓              ↓ 
                   NP                         NP            VP 

 (فعلىگركه     )(امسىگركه (               )گركه امسى          )

              ↓                                ↓                   ↓ 

             عامل                           متمم إجبارم      رابط
           (actor                      )( obligatory comp(     )copula )

               ↓                                                           ↓ 

 (مسند)                                (مسند إليو)          

(           subject(                                      )predicate) 

 

 (از)قد سبقو حرؼ اإلضافة البسيط اإلجبارم  (كيف زلمد)  يالحظ يف ىذه اجلملة أف اخلرب 
للداللة على ادلكاف الذم أخذ منو الكتاب، أم أف ادلتحدث أك الكاتب أراد أف يسند العالقة 

 .  إىل ىذا الكتاب، كمن مث حدد حرؼ اإلضافة ادلكاف الذم أراد اإلخبار عنو (األخذ)اإلسنادية 
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يوجد يف اللغة الفارسية أفعاؿ الزمة ال تؤدم دكريها :  مفعول غير مباشر متمم للفعل الالزم-3
النحوم الداليل دكف مشاركة عنصر آخر حيقق عالقة االرتباط بُت ىذه األفعاؿ كبُت ادلسند إليو 

كضلن نصادؼ .  يف بناء اجلملة، ذلك العنصر أمساه النحويوف اإليرانيوف دبتممات الفعل الالـز
، كپرىيزيدف (نظر: النظر)نگريسنت : أفعاالن كثَتة يف ىذه اللغة تلجأ إىل ىذه العناصر ادلتممة منها

كادلالحظ أف بعض حركؼ . غَتىاك ،(خاؼ: اخلوؼ) ، كترسيدف(تعفف: أىب، التعفف: اإلباء)
ترد غالبنا مع متممات ىذه  (من، بسبب: از)، ك(مع: با)، ك(إىل، من أجل: بو)اإلضافة مثل  

األفعاؿ بشكل إلزامي حىت تبُت سبب صوغ فعل اجلملة كمقصده، كمن مث يعد متمم الفعل ىنا 
 :، كما يف ىذه النموذج التايل(1)متممنا إجبارينا ال ديكن االستغناء عنو 

 .اتبعو اجلميع:   الذم يعٍت"گركيدندمهو بو اك ": مثال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

گيول، امحدل، انورل، حسن، ك:للمزيد من االطالع على بعض اجلوانب الوظيفية حلركؼ اإلضافة ادلذكورة، أنظر- 1
انتشارات : هترافترمجو ل حبريٌت، مهسىت، ژيلرب، دستور زباف فارسى معاصر،  ببعد،  ك الزار، 255دستور زباف فارسى، ص

،  ك مشكوة الديٌت، مهدل، دستور زباف فارسى بر پايو ل نظريو ل گشتارل، 98ش، ص.ىػ1384چاپ اكؿ ىرمس، 
 . ببعد200، صش.ىػ1381پ پنجمچاانتشارات دانشگاه مشهد، : هتراف

 + (بو اك)مفعوؿ غَت مباشر + (مهو)فاعل : تتكوف ىذه اجلملة الفعلية من ثالثة عناصر ضلوية
 :، إىل جانب ثالثة عناصر كظيفية ذبمعها عالقة اتصالية كاحدة ىكذا(گركيدند)فعل 

 گركيدند+   بو اك    +            مهو       

        ↓                  ↓               ↓ 

  NP                      NP                VP       

 (  گركه فعلى(    )گركه امسى(           )گركه امسى )

       ↓                      ↓               ↓ 
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 (حدث) (متمم فعل إجبارل)           (عامل)    
(   actor )   ( obligatory complement(    )action) 

↓                                    ↓                  

 (مسند)                       (مسند إليو)

(subject(                          )predicate) 

  يالحظ يف اجلملة السابقة أف العالقة اخلربية بُت الفعل كبُت الفاعل تظل خفية على ادلتلقي 
حىت يأيت الكاتب أك ادلتحدث بالعنصر اإلجبارم ادلبُت ذلذه العالقة، كالذم بدكنو ال تربز داللة 

 (اك)العنصر اإلجبارم : اجلملة، كال تؤدم الغرض منها، كديكن توضيح ذلك على النحو التايل
الذم حدد تقرب اجلميع  (دگركيدف)ليتمم نتيجة حدث الفعل  (بو)جاء مسبوقنا حبرؼ اإلضافة 

 .إليو كاتباعو دك استثناء

ادلتممات  يأيت ىذا النوع من: مفعول مباشر أغير مباشر متممين للفعل المتعدي- 4
اإلجبارية يف بناء اجلملة الفارسية مع الفعل ادلتعدم، شريطة أف يسبقها كاحد من حركؼ اإلضافة 

+ فاعل ]: ، لتصل العناصر اإللزامية ادلكونة للجملة الواحدة إىل أربعة عناصر، ىي(بو، با، از)
كاللغة الفارسية هبا العديد من األفعاؿ اليت ربتاج .  [فعل+ مفعوؿ غَت مباشر + مفعوؿ مباشر 

لونث، : التلوث)، آلودف (علنق: التعليق)، آكخينت (علنم: العلم)آموخنت :  إىل مثل ىذا ادلتمم منها
اإليداع، )پردف ، س(ألصق: اإللصاؽ) اندفسبچ، (أعطى: اإلعطاء)، خبشيدف (لطنخ: التلطيخ

، پرسيدف (قارف: ادلقارنة)، سنجيدف (قاؿ: القوؿ) گفنت، (أعطى: اإلعطاء)، دادف (أكدع
، دزديدف (اشًتل: الشراء)، خريدف (أخاؼ: اإلخافة)، ترساندف (سأؿ، : السؤاؿ عن شئ)
گرفنت ، (أنقذ: حرنر، اإلنقاذ: التحرير)، رىاندف (خطف: اخلطف)، ربودف (سرؽ: السرقة)
 . كغَتىا،(قلنل: أنقص، التقليل: اإلنقاص)، كاسنت (أخذ: األخذ)
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 .احلليب بالسكر (پركين) مزجت : اليت تعٍت. پركين شَت را با شكر آميخت: مثال

+ مفعوؿ غَت مباشر + مفعوؿ مباشر + فاعل :   تتضمن ىذه اجلملة من أربعة عناصر ضلوية
 :فعل،  أما ادلعٌت الوظيفي الذم تؤديو ىذه العناصر، فيأيت على النحو التايل

 
 آميخت+    با شكر +    شَت   +           پركين     

        ↓                    ↓           ↓            ↓  

 NP          NP                  NP                  VP 

 (گركه فعلى(  )گركه امسى( )گركه امسى)(          ق امسىكگر  )

       ↓                      ↓          ↓               ↓ 

 (حدث)  (متمم إجبارم)(متمم إجبارم)             (عامل)   

actor)  )      (  obligatory comp()obligatory)    (comp()verb) 

↓                                           ↓ 

 (مسند)                           (مسند إليو)

(subject(                                 )predicate) 

 

، ليدرؾ (شَت)قد استدعى زيادة متمم إجبارم  (آميخت)  نلمح يف ىذه اجلملة أف الفعل 
قد اختص بو، إال أف ىذا احلدث اخلاص هبذا  (كينݒر)ادلتلقي أف حدث اخللط من قبل الفاعل 

احلليب ال يكفي إليصاؿ مفهـو اجلملة الذم يظل منقوصنا حىت يؤتى بعنصر رابع ادلتمم غَت 
كاخللط  الذم أسند إىل الفاعل ال يأيت متممو الذم .  يتمم ادلعٌت الكلي للجملة (شكر)ادلباشر 
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.  الذم يفيد ادلعية (با)يفسر معناه كيوضحو للمستمع أك القارئ إال إذا سبقو حرؼ اإلضافة 
ادلسند شَت را با  + پركين:ادلسند إليو)كىكذا ال تظهر العالقة اإلسنادية بُت العنصرين النوكيُت 

إال بإيراد عنصرين آخرين ردبا ال تبدأ ىذه العالقة إال هبما حىت يصل ادلعٌت إىل  (شكر آميخت
 .أذف ادلتلقي

 ديثل ىذا النوع من ادلتممات األفعاؿ :مفعول مباشر أتمييز متممان للفعل المتعدي- 5
 ،  (التسمية، كالتلقيب: ناميدف)ك ، (اجلعل، التحويل، التغَتر: گردانيدف)

 (الظن، االفًتاض: پنداشنت)ك  ،(التعداد: مشردف)ك 

، حونؿ بيتو إىل مركز جعل منزلو مركزنا تعليمينا:: الذم يعٍت.  گاه گردانيدخانو خود را آموزش: مثاؿ
 .تعليمي

ىو من األفعاؿ السببية اليت يتم  (جعل، حونؿ: گردانيد)  ما نلحظو يف ىذه اجلملة أف الفعل 
تعديتها يف اللغة الفارسية بعد أف كانت الزمة ال ربتاج إىل نتيجة حلدثها، أم مل يكن يلزمها 

كقد مسي ىذا النوع من األفعاؿ ادلتعدية بالسببية ألهنا .  متممنا يوضح معناىا ادلقصودقبل تعديتها
تأيت لتبُت سبب إسناد حالة معينة زبص ادلفعوؿ ادلباشر الذم يريد الكاتب أف يكشف عنو 

 :أما اجلانب التصايل الوظيفي يف ىذا ادلثاؿ، فيمكن توضيحو على النحو التايل. للمتلقي

[     Ø]                 +            گردانيد+ گاه آموزش+ خانو خود 

      ↓                                      ↓                   ↓                 ↓ 

                                               NP                 NP                 VP 

(    Ø(                         )گركه فعلى(    )گركه امسى(   )گركه امسى) 

      ↓                                   ↓              ↓               ↓ 
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 (حدث)  (متمم إجبارم)   (متمم إجبارم)                          (عامل)   
   (actor)                     (  obligatory comp(  )obligatory comp( )action ) 

      ↓                                                                      ↓ 

 (مسند)                                      (مسند إليو صفرم)
(    subject(                                                      )predicate) 

  ما يشار إليو يف مثل ىذه اجلملةاليت يعد فيها العنصر التمييزم من ادلتممات اإلجبارية لفعلها، 
على سبيل .  (يكوف: است)أف ىذا العنصر يعادؿ ادلسند يف اجلمل اليت تنتهي بالفعل ادلساعد 

، (يطلقوف على مصر أرض احلضارات: مصر را سرزمُت سبدف ىا ناميدند): ادلثاؿ عندما نقوؿ
، أم أف اخلرب (أرض مصر احلضارات: مصر سرزمُت سبدف ىا است): فهذا يعٍت اجلملة التالية 

ا يف اجلملتُت  .  كالتمييز صارا عنصرين يشغالف موقعنا كاحدن

 ديثل ىذاف ادلتمماف العناصر اإلجبارية اليت ترد :مفعوون مباشران متممان للفعل المتعدي -6
أحيانان مع أفعاؿ متعدية يف اللغة الفارسية، كأحيانان أخرل مع أفعاؿ ربولت من خاصية اللزـك إىل 

اإلعطاء، :  اإللباس، ألبس، دادف:پوشاندف:  التعدية لغرض يريد أف يبلغو ادلرسل للمتلقي، مثل
 .اإلجبار، أجب، كغَتىا: الضرب، ضرب، كاداشنت: منح، زدف: ادلنح: أعطى، خبشيدف

 .ألبست األـ ادلالبس للطفل: الذم يقابل.   پوشاندلباس را چوبمادر : "مثاؿ

[      Ø]         +         پوشاند+   لباس   +       چوب 

       ↓                          ↓                ↓           ↓  

                                    NP                NP          VP 

(      Ø                        )(گركه فعلى( )گركه امسى(       )گركه امسى) 

       ↓                               ↓                   ↓           ↓    
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 (حدث)  (متمم إجبارم)      (متمم إجبارم)                      (عامل)     

    (actor)                   (obligatory comp(    )obligatory comp( )action) 

         ↓                                                                 ↓ 

 (مسند)                                 (مسند إليو صفرم)   
(    subject(                                                  )predicate) 

كمثلما نرل أفعاالن ال ترد يف اللغة الفارسية إال متعدية ربتم على ادلتحدث أك الكاتب إقراهنا    
دبتممات إجبارية هبدؼ إىل إيصاؿ ادلعٌت تامنا إىل ادلتلقي، صلد ىناؾ بعض األفعاؿ اليت تأيت الزمة 

: كمتعدية كفقنا للسياؽ اللغوم الواردة فيها، أم أهنا تؤدم الوظيفتُت النحويتُت يف آف كاحد، مثل
: طهى،النضج: الطهي) پخنت، ك (ىـز: انكسر، اذلزدية: كسر، االنكسار: الكسر)شكسنت 

، (أذاب: انصهر، اإلذابة: االنصهار)گداخنت ، (تدفق: سكب، التدفق: السكب)، كرخينت (نضج
، برافركخنت (أحرؽ: احًتؽ، احلرؽ: االحًتاؽ)، سوخنت (مزنؽ: سبزؽ، التمزيق: التمزؽ)گسسنت 

كتأيت ىذه األفعاؿ . (أذبل: ذبل، اإلذباؿ: الذبوؿ)، پژمردف (أشعل: اشتعل، اإلشعاؿ: االشتعاؿ)
 :يف كثَت من اجلمل الفارسية، مثل

حطمت : ، اليت تعٍت"شكستند سو شركت خودركسازم ژاپٍت ركورد فركش در بازار آمريكا را"
 .ثالث شركات يابانية لصناعة السيارات الرقم القياسى للبيع يف السوؽ األمريكية

جواناف ايراين با تشكيل حلقو ىام انساين در اطراؼ تاسيسات ىستو ام، امجاع شورام "
أفشل الشباب اإليراين إمجاع رللس احلكاـ ضد إيراف : اليت تعٍت" حكاـ عليو ايراف را گسستند

 .بتشكيلهم حوائط بشرية حوؿ ادلنشئات النوكية

  كما يلحظ أف بعض اجلملة التابعة الواردة ضمن بناء اجلملة ادلركبة تؤدم ادلعٌت الوظيفي 
 :دلتممات الفعل، على سبيل ادلصاؿ ال احلصر
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 .مجلة تابعة تؤدم الوظيفة النحوية كالداللية للمفعوؿ ادلباشر- أ

متحد شدف اعضال اين طبقو را ... = باكر منى كردًن كو اعضال اين طبقو متحد شوند: مثاؿ
 .باكر منى كردًن

 .مل نكن نصدؽ ارباد أعضاء ىذه الفئة= مل نكن نصدؽ بأف يتحد أعضاء ىذه الفئة : ادلعٌت

 .مجلة تابعة تؤدم الوظيفة النحوية كالداللية دلفعوؿ غَت مباشر إجبارم- ب
 .از آلوده شدف بو گناه مى ترسم= گناه آلوده شـو مى ترسم كو بو : مثاؿ

 .أخشى من التدنس بالذنوب= أخشى أف أدنس بالذنوب : ادلعٌت

 .مجلة تابعة تؤدم الوظيفة النحوية للمسند اإلجبارم- ج

 "تو مالمت كننده ل مهو ىسىت نو من= تو ىسىت كو مهو را مالمت مى كٌت نو من : مثاؿ

  .أنت ادلوبخ للجميع كليس أنا= أنت من يوبخ اجلميع كليس أنا : ادلعٌت

مثلما يقبل فعل اجلملة الفارسية :  optional complemen المتمم اوختياري  : ثانياًلا
متممات إجبارية تؤدم كظائف ضلوية أساسية باالشًتاؾ مع عنصريها األساسيُت، ىناؾ أيضنا 

كما يذكر   expansion كالقصد من توسيع ادلعٌت.  عناصر ضلوية اختيارية ذاهتا ترد لتوسيع معناىا
ىو زيادة عنصر ضلوم أك أكثر على اجلملة مع اإلبقاء على منطها الًتكييب أحد الباحثُت اإليرانيُت 

 جديد للمتلقي ندرؾ أف دكر ادلتمم االختيارم يقتصر على إضافة معٌت، ؿ(1) ( nucleusالنواة )
قد ال يكوف يف حاجة لو، اذلدؼ منو ىو إضافة معلومات إيضاحية فقط حوؿ حدث اجلملة 

كلعل حذؼ ىذا ادلتمم من .  كعاملو، مثل بياف حالة ىذا احلدث، أك سببو، أك مكانو، أك زمنو
قبل طريف احلديث ال يؤثر على مفهـو اجلملة طادلا أف اللجوء إليو ال يسًتعي انتباه ادلتلقي، أك 
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كيف اللغة .  جيره إىل توجيو سؤاؿ للمتحدث أك الكاتب جراء لبس كقع فيو عند تلقيو الرسالة
 : الفارسية، ينحصر متمم الفعل االختيارم يف عنصرين

يذكر النحويوف اإليرانيوف أف كل مجلة يصل مفهومها إىل ادلتلقي دكف   :متمم الفعل الالزم- 1
األمر الذم يتبعو نوع من ادلتممات االختيارية   (2)حاجة إىل مفعوؿ بو مباشر، يعد فعلها الزمنا، 

يأيت هبا ادلتحدث أك الكاتب طوعنا، إال أف ادلالحظ ىنا أف ىؤالء النحويُت قد أمسوا ىذا العنصر 
متممنا كليس مفعوالن بو، رغم ما نراه من أف ادلفعوؿ بنوعيو ادلباشر كغَت ادلباشر مها عنصراف ضلوياف 

امحد )على سبيل ادلثاؿ عندما يقوؿ اإليرانيوف . يؤدياف معٌت ضلويان كظيفيان لبياف أثر الفعل كمعناه
ىو مقيد ( من ادلنزؿ: از خانو)حضر أمحد من ادلنزؿ، فهذا يعٍت أف ادلتمم : أم (از خانو آمد

قد كقع أثره على ادلنزؿ  (امحد)الذم قاـ بو الفاعل  (اجملئ: آمدف)ضلوم أفاد ادلتلقي بأف احلدث 
الذم يلعب دكرنا  (من: از)كلكن بشكل غَت مباشر عن طريق حرؼ اإلضافة  (ادلنزؿ: خانو)

 .  مهمان يف إظهار معٌت اجلملة، كالذم بدكنو يظل حدثها مطلق العمـو كليس زلددنا

   كيرد ىذا النوع من ادلتتمات مع أفعاؿ الزمة كثَتة يف اجلملة الفارسية زبتص معظمها بأفعاؿ 
: الركض، خوابيدف: الذىاب، دكيدف: ، رفنتءاجملي: آمدف: ، مثل verb of motionاحلركة 
 ،  كغَتىا... البكاء : گريسنتالنـو

كبو حلاظ شيب منطقو كاگن ىا پس از خركج از خط فرعي ك قرار گرفنت در مسَت خط : " مثاؿ
، سلكت ةنظرنا الضلدار ادلنطق: اليت تعٍت" اصلي بو مست ايستگاه كامشر بو حركت در آمد

 .الشاحنات الطريق الرئيسي إىل زلطة كامشر تاركة طريق اخلدمة

       بو حركت در آمد+ كامشر گاه بو مست ايست  +           گن ىا         كا

            ↓                                       ↓                            ↓  

              NP                                    NP                            VP  
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 (گركه فعلى(              )گركه امسى(                    )گركه امسى)

             ↓                                ↓                                 ↓ 

 (حدث)                 (متمم اختيارم)                    (عامل)          
(           actor                )(optional complemen(             )action) 

↓                                                                       ↓  

___________________________ 

بعلبكى، رمزل منَت، معجم ادلصطلحات : ، ككذلك86، دستور زباف فارسى امركز، صژنگ، غالمرضاار: أنظر -1
  182اللغوية، ص

 47، حسن، دستور زباف فارسى، صگيول، امحدل، انورل- 2

 

 (مسند)                                     (مسند إليو)       

         (subject(                                        )predicate) 

 

 

تتفق اللغة الفارسية مع اللغة اإلصلليزية يف تعريفها للقيود كعنصر ضلوم، إذ : adverbsالقيود -2
ا يبُت عالقة  تعتربانو عنصرنا ضلوينا كظيفينا يصف فعل اجلملة كحيدده، مضيفنا للمتلقي معٌت جديدن
حدث ىذا الفعل دبكاف كقوعو، كزمانو، كحالتو، كسببو، ككيفيتو، كتأكيده، كتكراره، كتأسفو، 

أما اللغة العربية فإف القيود فيها ىي أمساء ترد يف اجلملة لبياف زماف . كسبنيو، كمقداره، كغَت ذلك
ادلفعوؿ ألجلو، شبو : كقد أطلق النحاة العرب عليها بعض ادلصطلحات مثل. الفعل أك مكانو

 (1).اجلملة، كشبو الوصف، كشبو ادلشتق
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   كتفرؽ اللغة الفارسية بُت ادلتمم االختيارم الذم يؤدم كظيفة داللية ديكن االستغناء عنها، 
كبُت ادلعٌت الوظيفي للقيد الذم ينبغي للكاتب إيراده كعنصر داليل إجبارم لتوضيح مفهـو ىذه 

حسن يستذكر دركسو : حسن در اتاقش درس مى خواند: على سبيل ادلثاؿ عندما نقوؿ. اجلملة
يف ىذه اجلملة مل تأت بو اللغة الفارسية إال لتقييد حدث الفعل  (در اتاقش)يف غرفتو، صلد ادلتمم 

كىو . مل يستذكر دركسو إال يف غرفتو الشخصية (حسن)دبكاف كقوعو كإسبامو، أم أف الفاعل 
عنصر ديكن االستغناء عنو دكف تأثر مفهـو ىذه اجلملة بذلك، إال إذا سأؿ ادلتلقي عن مكاف 

.  (در اتاقش)، عندئذ يضطر ادلتحدث لإلتياف هبذا ادلتمم (كجا؟)ىذا االستذكار جبملة جديدة 
كمثل ىذا العنصر ادلوسع دلعٌت اجلملة خيتلف عن غَته من ادلتممات اليت ال ديكن االستغناء عنها 

يف إيصاؿ مفهومها، كىو ما اعتربه الباحث يف موضع سابق النواة اليت من أجلها سيق فعلها، 
،اليت تعٍت أف السؤاؿ من قبل الفاعل  (عن زلمدحسن  سأؿ :پرسيدحسن از زلمد ): مثل

 .(از زلمد)يظل معلقنا حىت يأيت ادلتحدث دبتمم الفعل اإلجبارم  (حسن)

  كاجلملة الفارسية هبا كلمات ترتبط بعالقات داللية كثَتة كمتنوعة مع حدث الفعل دكف النظر 
ا)، كفردا (اليـو)، كامركز (أمس)ديركز : إىل موقعيتها، منها ، كجلو (ىناؾ)، آصلا (ىنا)، اينجا (غدن

، (ليت)، ككاش (بشجاعة)، كدلَتانو (جيد)، كخوب (قليل)، ككم (خلف)، ك عقب (أماـ)
، (ال شك)، كالبتو (قط) گزىرأ، (إال)گر ـأ، (آخر، مرة ثانية)گر دمأ، (لألسف)كمتأسفانو 

، كيف (ال مسح اهلل)، كخدا نكرده (فقط)، كفقط (من ىذا ادلنطلق)، كاز اين رك (ردبا)كشايد 
 :منها على سبيل ادلثاؿ ال احلصر...،(بشكل عاـ، رلمل القوؿ)اجلملة 

الغرض من الزمن ىنا ال يتعلق بإطالؽ كقوع احلدث يف ادلاضي أك : داللة العالقة الزمنية- 
احلاضر أك ادلستقبل، كلكن حصره يف كقت زلدد خيصص من قبل ادلتحدث ضمن كاحد من ىذه 

سوؼ يعقد : شود، اليت تعٍتگزار مى برگركه زباف فارسى امركز ظهر جلسو ل : األزمنة، مثل
 .اجتماع رللس قسم اللغة الفارسية ظهر اليـو
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  مى شودگزاربر+  امركز ظهر    +     گركه زباف فارسى           جلسو ل 

                       ↓                             ↓                  ↓ 

                          NP                              NP                VP 

 (گركه فعلى(      )گركه امسى(               )گركه امسى                 )

                          ↓                               ↓                 ↓ 

 (حدث)        (متمم اختيارم)                  (عامل)                    

(                    actor                        )(optional complemen(    )active) 

                           ↓                                                       ↓ 

  (مسند)                                    (مسند إليو)                  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   244، 243حسن، عباس، النحو الوايف، اجلزء الثاين، الطبعة اخلامسة عشرة، ىامش ص- 1

(                 subject(                                      )predicate) 

 

كبُت الوقت الذم  (گزار شدفبر)العالقة الزمنية بُت حدث الفعل  (امركز ظهر)  حيدد العنصر 
 .ليبلغو خبرب انعقاد اجللسة (ظهر اليـو)اختاره ادلتحدث كحدده يف زمن ادلستقبل 

اگر مشا ىم يكي از اين مسافراف بوده باشيد : "داللة التربؤ إىل اهلل أك الدعاء لشخص، مثل- 
 خرد لا  توانيد احتماؿ بدىيد كو شايد خدانكرده مهُت امركز ك فردا قفسو سينولمثل من ـ
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ا من بُت ىؤالء الركاب ديكنك أف تتوقع مثلي: اليت تعٍت...." شود -  ال مسح اهلل- إف تكن كاحدن
ا،  ...أف قفصك الصدرم ردبا يتهشم اليـو أك غدن

 [خرد شود+  مهُت امركز كفردا  +  شايد  +                 قفسو سينو ال   

              ↓                         ↓               ↓                  ↓ 

                NP                      ADP             VP                    NP 

 (گركه فعلى(     )گركه امسى(   )گركه قيدل(            )گركه امسى           )

                ↓                        ↓               ↓                ↓  

 (فعل)    (متمم اختيارل) (متمم اختيارل)          (عامل)               
            (actor)      (optional complemen(( )optional complemen( )action) 

                    ↓                                               ↓    

 .  (مسند)                                     (مسند إليو)          

           (subject(                                          )predicate) 

 

بالدعاء  (يتهشم: خرد شود)  نلحظ يف اجلملة السابقة أف الكاتب،قد قيد حدث فعل اجلملة 
للمتلقي، أم أنو يدعو اهلل أال حيدث لو مكركه جراء الزحاـ الذم  (ال مسح اهلل: خدا نكرده)

كبُت  (خدا نكرده)كىي عالقة تبُت للمتلقي أف االتصاؿ الوظيفي بُت ىذا ادلتمم .  يعاين منو
قد تقيد بالدعاء، أم أف ادلتحدث يرل أف ىناؾ سوءنا حتمينا سوؼ يلحق  (خرد شدف)احلدث 

 .  بكل من يستقل كسيلة ادلواصالت ىذه، إال أنو ال يتمٌت أف حيدث ذلك
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از اين رك پايگاه اطالع : "بياف العالقة السببية اليت تقيد حدث الفعل بسبب خاص، مثل- 
جواد فاضل فرزند آيت اهلل  رساين رسا امركز گفت ك گويي با حجت االسالـ ك ادلسلمُت زلمد

اليت ..." مركز فقهي ائمو اطهار اصلاـ داده مسئوؿ دفًت بعثو ك مسئوؿ زلمد فاضل لنکراين،
قد أجرل اليـو حوارنا مع حجة اإلسالـ  (رسا)من ىذا ادلنطلق، فإف ادلركز اإلعالمي : تعٍت

كادلسلمُت، زلمد جواد فاضل صلل آية اهلل زلمد فاضل لنكراىن مسؤكؿ مكتب البعثة، كادلركز 
 ...الفقهي لألئمة األطهار

 اصلاـ داده..+ مسئوؿ+ حجت با+  گفتگوٌن+امركز+ از اين رك  + رسا...پايگاه

↓                  ↓              ↓        ↓             ↓        ↓            ↓         

         NP    NP              NP       NP           ADJP      NP            VP 

 (گركه فعلى(   )گركه امسى()گركه كصفى( )گركه امسى(    )گركه امسى( )گركه امسى(  )گركه امسى)

    ↓             ↓           ↓            ↓            ↓          ↓             ↓ 

 (حدث) (متمم اختيارل) (متمم اختيارل)(متمم اجبارل) (متمم اجبارل) (متمم اختيارل)   (عامل) 

(actor )(optional comp( )obligatory comp( )obligatory comp( )optional comp( )active) 

  ↓                                                                 ↓ 

 (مسند)                                            (مسند إليو)

(subject(                                                    )predicate) 
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اصلاـ )كبُت فعل ادلسند  (پايگاه رساىن )  نلمح يف ىذه اجلملة أف العالقة الرابطة بُت ادلسند إليو 
ىي عالقة سببية مؤداىا سياؽ اجلملة السابقة، أم أف الكاتب اضطر لإلتياف بعنصر جديد  (داده

 .  ما.عند صوغ مجلتو يبُت خاللو أف ىذا احلدث مقيد بسبب

 متأسفانو غالب ساختماهنا با كيفيت فٍت پايُت ك توسط گركه: "بياف عالقة التأسف، مثل- 
: ادلعٌت: اليت تعٍت" .شود ام طراحي ك ساختو مي ىام غَتمتخصص ك فاقد صالحيت حرفو

لألسف سوؼ تصمم معظم ادلباين كتشيد بأسلوب فٍت متدف على أيدم كوادر غَت متخصصة 
 ."تفتقر إىل الكفاءة ادلهنية

 

طراحى كساختو مى + حرفو ال..توسط + ائُتپباكيفيت فٌت+ متأسفانو + غالب ساختماهنا 
 شود

    ↓                      ↓                ↓                   ↓                     ↓  

   NP                 ADVP            NP                  NP                    VP  

 ( گركه فعلى(             )گركه امسى(      )گركه امسى(    )گركه قيدل(      )گركه امسى)

      ↓                  ↓               ↓                ↓                          ↓ 

 (حدث)               (متمم إجبارم)  (متمم اختيارم) (متمم اختيارم)           (عامل)   

 (actor)     (optional comp( )optional comp( )obligatory comp)           (action) 

    ↓                                                      ↓ 

 (مسند)                                     (مسند إليو)

(subject(                                               )predicate) 
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  كبعد أف عرضنا ذلذه اإلطاللة، نؤكدا على أف ما أشرنا إليو آنفان من آليات لالتصاؿ الوظيفي، 

نعدىا األكثر دقة كمعاجلة دلتممات الفعل يف اجلملة الفارسية، ال سيما ادلركبة منها، كمن مث 
نوصي الباحثُت الذم يرغبوف البدء يف دراسات الحقة حوؿ مجيع العناصر ادلتممة يف بناء اجلملة، 

أال يتجاىلوا ىذا ادلنهج الوظيفي، ال سيما معاجلتو لدكر ىذه ادلتممات البارز كواحدة من بُت 
أىم أدكات االتصاؿ بُت ادلسند كادلسند إليو، ككذلك بعض اجلمل اليت يبدأ معناىا عند ذكر 

 .   متمم فعلها، كغَتىا اليت يظل معناىا معلقنا إىل أف يذكر متمم فعلها

أفي الختام  أتقدم بالشكر إلى مركز بحوث كلية اللغات أالترجمة، أعمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود 
 .على الدعم المالي لهذا البحث
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