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سواء القدامى منهم أم  -ية املهمة اليت أوالها علماء العربية سانمن الظواهر اللاإلتباع ظاهرة تعد 
تتبع فيه الكلمة  كلمات،  تركيب مكون من كلمتني أو ثالث بارة عنع ي، و هاهتماماً ابلغاً  -احملدثني 

وضع احلايل البحث حياول و . األوىل يف وزهنا و رويها لتوكيد املعىن و تشديده أو الكلمتان الكلمة  
اإلتباعية من خالل عرض مزيد من النماذج الواردة يف اللغة الفارسية  رتاكيبإطار صويت و داليل لل

 وتياً و داللياً ينتهي إىل نتائج توضح هذه الظاهرة و جتلوها.تصنيفها تصنيفاً صاملعاصرة، و 
بل  تسلتخدم  ،ال يقتصر استخدام الرتكيب اإلتباعي على اللغة العامية أو على املستوى الدارجو 
العلر  عللى سلبي  يف األدب  رتاكيلبفقلد ورد هلذا النلوع ملن  ال ،عللى املسلتوى الفصليح رتاكيلبهذه ال

القلرنن  أو نفيهلا هلولسلانية إثبلات ظلاهرة يف رجلع إليله شلعره و نثلره،  لن أن أهلم ملا ي   ،ال احلصلرال املثل
يف  اإلتباعيلة يف القلرنن رتاكيلبوردت ال حيلثو هو أرقى مسلتوى لغلومي نكلن أن يلراه إنسلان، الكرمي، 

 لكلم عللن : }فلنن طللنعللز و جل هللا : قلول علللى سلبي  املثللال ال احلصلر و ملن ذلل أكثلر ملن موضللع، 
 أوحينلا إللليهم فعل  ا للنات و و : }سلبحانه و تعللاىلقلال مللا ك،  (1)مريالا  فكللوه هنياللاً  شليء منله نفسللاً 

، فنقام الصالة حبذف التاء إتباعاً لفع  ا نات إقامة الصالة و األص : و (2)إقام الصالة وإيتاء الزكاة 
تملة عللى الاذج ملن هلذه الظلاهرة، و ملن مشل املطهلرة ، كملا جلاءت السلنةبصيغة املصلدرو إيتاء الزكاة 

ذل  قول النيب صلى هللا عليه و سلم للنساء الالئي تلبعن اننلازة: رارجعلن ملازورات  لن ملاجوراتر و 
  .(3)جاء هبا على وزن ماجورات بغرض اإلتباع هاألص  موزورات أمي حامالت للوزر و لكن
ياب( أمي ملكلللللل ، و )بيللللللاب( أمي رحيللللللاب هللا و بيللللللابر فلللللللل)حو مللللللن أقللللللوال العللللللرب يف ذللللللل : 

 أضحك ، و يف الشعر قول القائ :
 خيلط ابند منه الّبِر و اللينا  هناب أبوبة والج أخبية

فجمع الباب على )أبوبة( و حقه أن جيمع على )أبواب(، لكن خالف األص ؛ إلتباعه لللر 
 (4) )أخبية(

                                                           

 .4. النساء، آية  1
 .73. األنبياء، آية  2
. تراث حاكم مالك الزيادي و واثق غالب هاشم: المزاوجة اللفظية في العربية، العدد العاشر،  3

 : بحث منشور على موقع .6م، صــ2008العراق، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30082  

 صباحًا.  2م الساعة 30/9/2013االثنين       

م، الساعة 4/5/2013. أسلوب اإلتباع في القرآن الكريم، موقع إسالم وب، السبت / 4

 مساء  7.30

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30082
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ث يسلتخدم الرتكيلب اإلتبلاعي فيهلا حيلعملا هلو عليله يف العربيلة، و ال خيتلف احللال يف الفارسلية 
حيللللث ورد الرتكيللللب اإلتبللللاعي يف أشللللعار حللللاف   ،يف الشللللعر أم يف النثلللر عللللى املسللللتوى الفصلللليح سللللواء

 الشنازمي يف قوله:
 (1)خويش رخت و پختنتش درافكنم به مهه  قت است كز فلراق تلو و سلوز انلدرونو 

 داخلي لنار املشتعلةابب فراق  و بس حان الوقت الذمي أشع  فيه النار يف ك  ما أمل   

مت تناوله يف كتب القواعلد تلت تقول ايران كالباسى: رو يتعلق اإلتباع يف الغالب بلغة احلوار، و 
ومللن هنللا ( 2)العاميللة(، لكنلله ورد أحيللالً يف الللنظم و النثللر الفارسللينير رتاكيللب)املهمللالت( أو )ال عنللوان 

عللللى موقلللع )شلللوراى وسلللرتا زابن و ادبيلللات  منشلللورة  ترواايأربلللع فقلللد وقلللع اختيلللار الباحلللث عللللى 
البحلث علن النملاذج، و هلذه اللرواايت ابلرتتيلب  يف اسلتقاء ملادة فارسى( تلت عنلوان )داسلتان املروز( 

 كما يلي:
و املنشورة على موقع )شوراى وسرتا  ،(3)دار اجملانني لألديب اإليراين سيد حممد على مجالزاده .1

            ت عنوان )داستان امروز(زابن و ادبيات فارسى( ت
 292.html-fulltext-story-language.org/literature-http://www.persian 

                                                                                                                                               

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=17
4405 

  :على موقع .291غزليات حافظ الشيرازي، البيت قبل األخير من الغزلية رقم .  1
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh291/ 

 .70هل.ا، صل1387: ايران كالباسى: ساخت اشتقاقى واژه در فارسى امروز، هتران، انظر .  2
هل.ق و عاا ما 1309ولد مجالزاده يف مدينة اصفهان عام . أديب إيراين مشهور له الكثن من األعمال األدبية  3

هلل.ا. له الكثن من األعمال األدبية املتنوعة ما  1376يقرب من مائة ستة سنوات حيث تويف مبدينة  جنيف عام 
 بني قصة و رواية، و من بني هذه األعمال ما يلي:

سيد حممد  خاطرات.4 وشنين تلخ .3   لی ابنگ. 2 نمسان و ريسمان . 1
 قصه های كواته برای بچه های ريش. 7     قصه ما به سر رسيد. 6 سرو ته ي  كرابس. 5 مجالزادهعلی
 بود و يكیيكی. 11     هفت كشور. 10        كهنه و نو.  9  نويسی قصه .8   دار
 نبود

و كانت كثرة استخدام الرتكيبات اإلتباعية من بني املميزات اليت متيزه عن  نه، حىت إننا نالح  أن اسم القصة األوىل 
تباعية املكونة من متبوع و اتبع ال توجد أية من أعماله )نمسان و ريسمان( تركيب إتباعي، من نوع الرتكيبات اإل

  . ملزيد من املعلومات حول مجالزادة نكن الرجوع إىل املوقع املذكور، و كذل  إىل:عالقة داللية بينهما

http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=174405
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=174405
http://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh291/
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 فارسى شكر لنفس األديب و على نفس املوقع. .2
9.html-fulltext-story-language.org/literature-http://www.persian 

 ، املنشورة على نفس املوقع.(1)لألديب اإليراين جالل نل امحد نون و القلم .3
234.html-fulltext-story-language.org/literature-http://www.persian 

 لنفس األديب و على نفس املوقع. مدير مدرسه .4
281.html-extfullt-story-language.org/literature-http://www.persian 

ابإلضافة إىل اجملموعة القصصية )نمسان و ريسمان( نمال زاده حيث حص  الباحث على  .5
 ، و بيالهتا:(pdfنسخة إلكرتونية بصيغة )

 هلل.ا.1376نمسان و ريسمان، بكوشش على دهپاشى، هتران، 
على املستويني عتمدة قع املاسالفة الذكر من املو األربعة و يعد املوقع اإللكرتوين الناشر للرواايت 

عىن بنشر اللغة الفارسية و إلسالمي، و ي  احيث إنه اتبع لوزارة الثقافة و اإلرشاد العلمي و الثقايف، 
 نداهبا على مستوى العامل، و أعضاؤه من األساتذة و الباحثني يف جمال اللغة الفارسية 

وزير الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي و وزير العلوم و الدراسات و التقنية و و نداهبا، ابإلضافة إىل وزير 
   الرتبية و التعليم و وزير ا ارجية.
اإلتباعية اليت مل يعثر هللا عللى الاذج ملن خلارج هلذه اللرواايت  رتاكيبو قد وردت أحيالً بعض ال

 و هي قليلة جداً، أراد الباحث ضمها إىل مادة البحث إلمتام الفائدة قدر املستطاع.
داخلل  كتللبهم أبللواب مباحللث و ألمللر يف ا يف بدايللةهللذه الظللاهرة العللرب للسللانيون ا تنللاولو لقللد 

مللن تنللاول هللذه الظللاهرة مللن و كللان أول  ،ابمسهللا اهللو مس ةً خمصوصللهلللا كتبللاً بعضللهم أفللرد  مث  ،اللسللانية
يف  الصاحيب يف فقه اللغة و سنن العلرب يف كتابه ) أفرد هلا ابابً  الذمي(، 2)اللسانيني العرب هو ابن فارس

يف   اتناوهللل الللذميجللاء مللن بعللده السلليوطي  و ،هلللا كتللاابً أمسللاه )اإلتبللاع و املزاوجللة( خصلل ( مث كالمهللا
 يقلولوهلو  ،مث خص  هلا كتاابً مستقاًل أمسلاه )اإلمللاع يف اإلتبلاع( يف علوم اللغة وأنواعها، كتابه املزهر

                                                           

لكنه كان لشطاً  اته،. أديب إيراين ذائع الصيت، يعرفه القاصي و الداين، مل تكن احلياة األدبية هي ك  اهتمام 1
 ه انتماءات حزبية )حزب توده( و كذل  لشطاً اجتماعياً. سياسياً ل

. هو أمحد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب، أبو احلسني الرَّازميُّ القزويين، املعروف ابلرازمي املالكي اللغومي،  2
. و ملزيد م ه هبمذان، وأكثر مقامه ابلرَّميِر ن املعلومات نكن صاحب )اجملم ( يف اللغة. ولد يف قزوين، وكان م رابَّ

الرجوع إىل:  ابن تغرمي بردمي: النجوم الزاهرة يف ملوب مصر والقاهرة، دار الكتب العلمية، بنوت، الطبعة 
صباحاً.كما نكن الرجوع  7.1م الساعة 20/5/2013الثالاثء  . 4/213م، 1992 -هل1413األوىل، 

 م.1910هل ق، 1328العرب يف كالمها، القاهرة، أيضاً إىل كتابه: الصاحيب يف فقه اللغة و سنن 

http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-9.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-9.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-234.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-234.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-281.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-281.html
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 قالًّ يف هذا النوع، وقد رأيت ه مرتَّباً علىأِلف ابن فارس املذكور أتليفاً مست وقد ":عن ابن فارس يف املزهر
 ْعج م، وفاته أكثر  مما ذكر ه، وقد اختصرت  أتليف له وزدت  عليله ملا فات له

يف أتليلف لطيلفمس مسيت له  حروفر امل
  (1)راإلتباعاإلملاع يف 
 قلدريف اللغة الفارسلية  و ما يتعلق هبا كشف اللثام عن هذه الظاهرة  يف هذه الدراسة ساحاولو 

و السبب يف اقتصار البحث على هذين املستويني هو  ،قين هللا، على املستويني الصويت و الداليلفما و 
بللل  إن الغلللرض منهلللا داليل حبلللت، أن كملللا   ،عللللى انانلللب الصلللويتاألول الظلللاهرة تقلللوم يف األسلللاس أن 

 ،صللوتيةو ذللل  دحللداث موسلليقى بعلض اللسللانيني ذكللر أن انانللب الصلويت فيهللا هللو هللدف يف ذاتله، 
و ملللع أن العالقلللة بلللني  (2)مث أييت انانلللب اللللداليل يف مرتبلللة اتليلللة،التلللابع عللللى وزن املتبلللوع،  أبن يصلللا 

 .إال أهنا أقوى يف هذه املسالة (3)الصوت و الداللة عالقة قوية
و ال أنسى هنا تقدمي الشكر و التقدير إىل عمادة البحث العلمي جبامعةة امللةك سةعود ةثلةة 

 و الرتمجة على تقدمي الدعم املايل هلذا البحث.ث كلية اللغات و يف مركز حب

                                                           

، 1. جالل الدين السيوطي: املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، الباب الثامن و العشرون، تقيق فؤاد علي منصور، طلل 1
 .181، صلل1م، جلل1998القاهرة، 

م، 2004كتب العلمية، القاهرة، . عطية سليمان أمحد: اإلتباع و املزاوجة يف ضوء الدرس اللغومي احلديث، دار ال 2
 .4صل
فالفونيمات فوق الرتكيبية، كالنّب و املقطع و املفص ،  ،. للمستوى الصويت دور ابرز يف ترشيح الداللة و توجيهها 3

فالنّب مثاًل نيز بني صيغة املاضي على سبي  املثال ليس هلا رموز كتابية متثلها، و لكنها تؤثر يف الداللة و تغنها، 
بسيط و املضارع االلتزامي يف بعض الصيغ، و كذل  بني املاضي االستمرارمي و املضارع االستمرارمي، يف مث : ال

، و رمى مان در  /manad/رمان در  يبقى )مضارع استمرارمي( رمى ماْندر  /mimanad/يبقى، رماْندر بقي 
/mimand/   و لكن اختالف موقع النّب يتحد فيها الشككان يبقى )ماضي استمرارمي( و هناب نقاط عديدة  

 ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع نكن الرجوع إىل:يساعد على تغين املعىن، و 
 .119هل.ا، صلل1383تقى وحيداين كاميار: دستور زابن فارسى وفتارى، هتران،  -
الطبعة  رومان ايكوبسون: حماضرات يف  الصوت و املعىن، ترمجة حسن لظم و علي حاكم صاحل،بنوت،  -

 . 141إىل صلل 101م، احملاضرة الرابعة، صل1994األوىل، 
 م.1985يد هللا مثره: نواشناسى زابن فارسى، مركز نشر دانشگاهى، هتران،  -
 هل.ا.1335چاپ دوم، هتران، شناسى،  كورا صفوى: درنمدى بر معىن -
 .1348حممد رضا ابطىن: توصيف ساختمان دستورى زابن فارسى، هتران، امن كبن،  -
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فهلللو امللللنهج الوصلللفي اللللذمي يعملللد إىل وصلللف الظلللاهرة  امللللنهج اللسلللاين اللللذمي اعتملللدت عليلللهأملللا      
و هلذا يعلين أن ، كملا هلي ال كملا ينبغلي أن تكلونيف فرتة زمنية حمددة و بياة لغوية خمصوصة،  اللسانية 

، و ملن و لكنله يشلرحها و يوضلحها إيضلاحاً اتملاً  ،ج ال يتلدخ  يف تّبيلر الظلاهرةالباحث يف هلذا امللنه
هنا فنن الدراسات اللسلانية تعتملد عللى هلذا امللنهج كاسلاس أويل ينبغلي أن تبلدأ بله مث أييت اللدور عللى 

يهلا املناهج األخرى بعد أن توصف الظواهر اللغوية ا اصة بلغة ما وصفاً دقيقاً حىت نكن االعتماد عل
مقارنتها بغنها ملن اللغلات األخلرى أو مقابلتهلا معهلا، أو بعد ذل  من خالل يف تفسن هذه الظواهر 

هو األنسب لدراسة اللغة الفارسية، حيلث إن و ال يزال هذا املنهج  (1).حىت تناوهلا يف دراسات اترخيية
 ملعتمدة على هذا املنهج.الدراسات اللسانية فيها مل تنضج بعد، و تتاج إىل مزيد من الدراسات ا

، أو الثانيلة و الثالثلة يف حاللة تعلدد ابإلتبلاع فلألن الكلملة الثانيلة ة الظلاهرةو أما علن سلبب تسلمي
، و قلللد يف الصللوت و الللرومي أو يف املعللىن و املقصللود سلللواء، األوىللكلمللة ل ةً يت اتبعللأت التوابللع للمتبللوع،

 وردت الكلمة يف القرنن يف مواضع عديدة، منها:
، وقلللال:)و ملللا أنلللت بتلللابع (3)و قلللال علللز و جللل : )اي قلللوم اتبعلللوا املرسللللني( (2)ملللن تبلللع هلللدامي()ف
  (5).وقال:)مث ال جتدوا لكم علينا تبيعا( (4)قبلتهم(

قلللة مللا كتللب عنهللا يف اللغللة  هللوو كانللت أهللم املشللكالت اللليت واجهتللين يف إعللداد هللذه الدراسللة 
 يسلتلو  ،هلاهلذه املشلكلة ميلزة متيز  ملع هلذا فقلد علددتنلدرة ملا كتلب عنهلا، و الفارسية، و رمبلا قلنلا 

 مزيد من الدراسات على املستوايت اللسانية املتعددة. ميعيبها، حيث تفتح اجملال أما اً عيب
أن هناب بعد أن انتهى تقريباً من الدراسة،  اا إىل علم الباحثقد ابلنسبة للدراسات السابقة فو 

، و ة لللدكتورة  لادة عبلد القلومي األسلتاذ املسلاعد اامعلة املنوفيلةدراسة واحدة يف مصر عن هذه الظلاهر 
امللنهج التلارخيي و أن الدراسلة كانلت عللى على تبني أن دراستها كانت تعتمد  هامن خالل التواص  مع

، و مللن هنللا فللنن البحللث احلللايل املسللتوايت اللسللانية األربعللة )الصللوتية و الصللرفية و النحويللة و الدالليللة(
 فالبحث احلايل ،لحية املنهج و من لحية املستوايت اللسانية اليت أجرمي البحث عليها منخيتلف عنه 

                                                           

. ملزيد من املعلومات عن هذا املنهج نكن الرجوع إىل: متام حسان: مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو املصرية،  1
و كذل : ماريوابى: أسس علم اللغة، ترمجة أمحد خمتار عمر، مكتبة عامل الكتب،القاهرة،  الطبعة الثامنة،  م.1990
 .119م، صلل1998

 .38. البقرة:  2
 .20: . يس 3
 . 145. البقرة: 4
 .69. اإلسراء:  5
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ن هلذه الظلاهرة تتكشلف ة الباحلث أب، و ذل  لقناعلخص  الدراسة على املستويني الصويت و الداليل
أن علللدد ملللا أللللف يف كملللا .   مهلللا عملللاد هلللذه الظلللاهرةنين املسلللتوييو أن هلللذ ملللن خلللالل هلللذين انلللانبني

تبلاع و مهملالت در زابن كتلاب )ا    فضلاًل علن  ،تباع ابلفارسية ال يكاد يتخطى أصلابع اليلد الواحلدةاإل
 :من األحباث الفارسية اليت تناولت اإلتباع أو تعرضت له و ، (1)فارسى( للدكتور مصطفى ذاكرمي

هلذه ي بعنوان: )بن، ابن، اسن ابن( للدكتور مصطفى موسومي و هو عبارة عن حبث أتصيلحبث   .1
فيه أن املؤلف أثبت و قد  ،منشور مبجلة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، و هذا البحثاملفردات

هذه املفردات ليست من التوابع املهمللة أمي الليت ال معلىن هللا، و إالا هلي ملن التوابلع املسلتعملة، و 
 .أن معناها األسن أو الضائع أو املفقود، و املنسي

نشلورة يف: رجملله ى نمللوزا م يو هلل ( ملرتضلى امسلاعيلىبلاع در فارسللى دبنسلتانا ت) مقاللة بعنلوان  .2
 .هل.ا1385، زمستان 3زابن فارسى، دوره ى بيستم، مشاره ى 

و هو  (2)ملهشيد مشنىمعجم للتوابع يف الفارسية بعنوان: )ا تباع و اتباع سازى در زابن فارسى(   .3
صللفحة  23 يف، صللدره مبقدمللة صللفحة 137عبللارة عللن معجللم صللغن ال يتجللاوز عللدد صللفحاته 

يشللرف فيهللا تعريللف اإلتبللاع و الطللرق الصللوتية املختلفللة لصلليا ة التوابللع و كللذل  التصللنيف الللداليل 
، و مل يلللتمكن الباحلللث ملللن هللللا، مث يقلللدم جمموعلللة التوابلللع املوجلللودة يف الفارسلللية موضلللحاً معانيهلللا

  .على شبكة املعلوماتاحلصول على نسخة من هذا املعجم، و لكن بيالته منشورة 
)مقايسلله قيللد حاصلل  از دووللان سللازى كاملل  در زابن هللاى فارسللى و تركللى نذرابجيللا ( و هللو  .4

ب القيللدمي اإلتبللاعي، لرسللتم فرزانلله الرتكيللحللول حبللث تقللابلي بللني الفارسللية و الرتكيللة اآلذرابجيانيللة 
سات التقابلية اليت متت الباحث فيه الدرا تناولاحملاضر يف قسم اللسانيات اامعة بو على سينا، 

 بني الفارسية و الرتكية، و عملية التاثن و التاثر بني اللغتني فيما خي  هذه الظاهرة. 

 تعريف اإلتباع
انقلاد إليلله فهللو  –مضللى معلله  –تل بل ًعللا و تل ب اع لًة و اتلَّبل ع لله: مشللى خلفله  –ملن ت برللع  يف اللغللة اإلتبلاع 

و _ الشلليء سللار يف _  عا تل ب للع و تل بل ع لله و توابلع و تل بَّلل)ج( و اتبرلع   يقللع علللى الواحلد و انمللع أ ْتبللاع تل ب لع  
 (3)إثره.

                                                           

 .هل.ا1381. مصطفى ذاكرى: اتباع و مهمالت در زابن فارسى، چاپ اول، هتران،  1
 هلل.ا. 1379. مهشيد مشنى: فرهنگ ا تباع و اتباع سازى در زابن فارسى، هتران،  2
 .59 ،  :19. لويس معلوف: املنجد يف اللغة و األدب و العلوم، بنوت، طلل 3
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أمللا يف االصللطالف فهللو: راإلتيللان بكلمللة تللوازن مللا قبلهللا تعزيللزاً للمعللىن  للو قللوهلم )كثللن بثللن و 
 (1)خبيث نبيث(ر
إشلللباعاً و عللللى وزهنلللا أو رويهلللا عرفللله ابلللن فلللارس بقولللله: راإلتبلللاع أن تتبلللع الكلملللة الكلملللة و قلللد 

 (2يداًر)أتك
يف اللغة مجع اتبع و التابع هو كلمة فرعية أتيت قب   (تباع)ا قد عرفه اللسانيون الفرس بقوهلم:و 

أو بعد كلمة أساسية )اسم، صفة، قيد، عدد، فع ، صوت( لتوكيد معناها أو إضافة معىن جديد 
 (3)إليها.

 -اً يف الغالب و ليس دائم –ومي واحد اجمليء بكلمتني متتاليتني على ر هو ر االصطالف يف و 
و إذا مل يكن للثانية معىن مسيت  ، هذه احلال تكون الثانية اتبعة لألوىلو يف ،حيث تؤكد الثانية  األوىل
 (4)رمهملة أو اتبعاً مهمالً 

 اإلتباع يف اللغة الفارسية

ن اللغلة الفارسلية قلد إر :ذاكلرميحيلث يقلول  ،مع أن اللغلة الفارسلية متيل  إىل اإلتبلاع ملياًل شلديداً 
و قللد رأينلللا  (5)رفالكلملللة تتللاج إىل  نهللا لتاكيللد معناهللا ،اجتهللت اجتاهللاً شللديداً ابلتللدريج  للو اإلتبللاع

و ورد هذا األسلوب  ،عملية عطف الكلمة العربية على الكلمة الفارسية لتوضيح معناها منذ زمن بعيد
األخلرى  سلانيةكغنهلا ملن الظلواهر اللمل تنل    ظلاهرةهلذه الملع هلذا فلنن و  ،يف أمهات الكتلب الفارسلية

 املتعلقللة ابإلتبللاعو قللد جللاءت الدراسللات الفارسللية اللغللة العربيللة،  لللذمي للتلله يفاكحظهللا مللن الدراسللة  
ملا طرف يف اللغة العربية، فلم خترج عنه، حىت إن الفرس استخدموا نفس املسمى العر ،  ن أهنم  تقليداً 

 صدر،املاسم  بصيغةو مل يستخدموا املصطلح العر  )ارتباع( ، معان بصيغةاستخدموا مصطلح )ا تباع( 

                                                           

 .60. نفس املرجع: صلل 1
هل.ق، 1328. ابن فارس: االصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها،  تقيق املكتبة السلفية، القاهرة،  2

 .251م، صلل1910
 .هل.ا1379: مهشيد مشنى: فرهنگ ا تباع و اتباع سازى در زابن فارسى، هتران، انظر .  3
 .30هل.ا، صلل1348  حاكمى: وفتارهاى دستورى، انتشارات امن كبن، هتران، : جعفر شعار و امساعيانظر .  4

نكن الرجوع كذل  إىل عابدان زاده: اتباع و مهمالت در وويش زواره، 
http://www.abedzvr.blogfa.com/post-26.aspx  مساء.  9.17الساعة  7/5/2013األحد 

 .111هل.ا، صل1381: مصطفى ذاكرى: ا تباع و مهمالت در زابن فارسى، چاپ اول، هتران، انظر .  5

http://www.abedzvr.blogfa.com/post-26.aspx
http://www.abedzvr.blogfa.com/post-26.aspx
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، و لكللنهم عنلدما يريلدون التعبللن علن اسللم فلللم يزيلدو شليااً، و مل ينقصللوا شليااً  العلرب هطرحللوتقيلدوا مبلا 
و قد نرى املصطلح العر  مستخدماً يف  (1)أو )دووان سازى(املصدر فنهنم يستخدمون )ا تباع سازى( 

 .املعاجم اليت تعرضت لتفسن الكلمة و ذل  كما يف ،لفارسية إال أنه ليس كثناً ا

اب و ال نبلللالغ إذا قلنلللا إن اإلتبلللاع كللللان مهملللاًل يف الفلللرتات السللللابقة و ال يلللزال كلللذل ، ألن كتَّلللل
ن و رمبللا يرجللع السللبب يف ذللل  إىل أهنللم كللانوا يعللدو  ،القواعللد و كللذل  اللسللانيني مل يتوقفللوا عنللده كثللناً 

   (2)اإلتباع عالمة على الكالم  ن اناد.

و الظلللاهرة ليسلللت قدنلللة يف الفارسلللية، فقلللد للللوح  هلللذا األسللللوب يف الشلللعر و النثلللر منلللذ القلللرن 
ز خبتيللارى:  اإلتبللاع ابملعللىن الللدقيق للكلمللة للليس للله و و مللا تللاله مث تزايللد شلليااً فشلليااً. يقللول هبللر  ،الرابللع

يطة أو بداية الفارسية الدرية، و رمبا يكون ظهر يف بداية األمر تقليداً وجود يف الفارسية القدنة أو الوس
رى اإلتبللاع املهملل  يف اإليرانيللة القدنللة أو ، فللال ي للللغللة العربيللة مث اتباعللاً للغللة الرتكيللة مث اتسللع بعللد ذللل 

 ( 3).اإليرانية الوسيطة و رمبا نكن القول أبن ظهور أنواع اإلتباع مرتبطاً مبا بعد اإلسالم

و هناب نوع من اإلتباع ورد يف شعر الفردوسي و انامي و حاف  و لصلر خسلرو و هلو اإلتبلاع 
 ابلتكرار، و ذل  كما يف:

 )انامي( (4)در جعد پيچ پيچ تو هر مو وره وره    اى طره تو خم خم و ويسو وره وره      

                                                           

حبث  ،: مقايسه قبد حاص  از دووان سازى كام  در زابن هاى فارسى و تركى نذرابجيا فرزانه : رستمانظر .  1
 ( عنوان البحث. زابنشناسی ترکیمنشور على موقع )

http://rostamfarzaneh.persiangig.com/reduplication%20in%20turkish%20an
d%20farsi.pdf/download  

. 3نه: مقايسه قيد حاص  از دووان سازى در زابن هاى فارسى و تركى نذربيجا ، صلل. رستم فرزا2 
http://rostamfarzaneh.persiangig.com/reduplication%20in%20turkish%20

20farsi.pdf/downloadand% 
: هبرز خبتيارى و فرزانه اتج نابدى: مقوله اتباع در لغتنامهء دهخدا)ي  بررسى جمدد(، فصلنامهء پژوهش انظر .  3

 .4، صل192-175هل.ا، ص  1391(، اپييز 11)پياپى 3، ا3هاى زابن و ادبيات تطبيقى، د
 صل ،هل.ا1364دين مهايونفرخ، چاپ سوم، هتران، : مهايونفرخ: دستور زابن فارسى، بكوشش ركن الانظر .  4

420. 

http://farzanehrostam.blogfa.com/
http://farzanehrostam.blogfa.com/
http://rostamfarzaneh.persiangig.com/reduplication%20in%20turkish%20and%20farsi.pdf/download
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 و يف ك  شعرة عقديف جدل  إلتواءات      اي من طرت  هبا انثناءات و جديلت  هبا عقد
 نتش زدم چو و  به تن  ت  ت خويشاز بس كه دستم ميگزم و نه ميكشم 
 )حاف ( 

 ت النار يف جسدمي العارمي متاماً كالوردة لأشع من كثرة ما عضدت على يدمي و أتوهت
على هذا النمط اسم )الصفة التوكيديلة(، و هلي الليت تتكلرر لتوكيلد املعلىن و قد أطلق مهايون فرخ 

  (1)رمي متاماً.كثن االنثناءات، و ) ت  ت( عا  ايدته، فل )وره وره( كثن العقد، و )خم خم(و ز 
     : الغرض منه يف اللغة الفارسية

قلال: هلي طريقلة نل تِرلد  هبلا   سبب استخدام العرب ألسلوب اإلتباع إذا كان العر  عندما سا  عن
راين كار داهاتى هلا ماهلاتى سا  عنها أجاب قائاًل: كالمنا، أمي نؤكد هبا كالمنا، فنن اإليراين عندما 

البسللطاء، و احلقيقللة أن الكلمتللني مللن مللن عللادات هاسللت ر و املعللىن أنلله عملل   للن مقصللود، أو عللادة 
زون علللى انانللب املهملل  عللىن، و لللذل  فللنن اإليللرانيني يف حبللثهم هلللذه الظللاهرة يركللامل جمهولللةاملهمللالت 

ى أن الكلمة الثانية يف أ لب األحوال تكون مهملة املعىن، و إذا صح فنى ك  من كاميار وذاكر  ،افيه
مت تصنيف هذا فنن الظاهرة يف الغالب تبىن على انانب الصويت ال على انانب الداليل، و لذل  فقد 

مسللتعملة، و سللوف يللتم توضلليح ذللل  عنللد تنللاول  تراكيللبمهملللة و  تراكيللباإلتباعيللة: إىل  رتاكيللبال
  .التصنيف الداليل

  إلتباعالتصنيف الصويت لأواًل: 
 :إىلمن الناحية الصوتية  تنقسم الكلمات املتبوعة

 :كلمات مكونة من مقطع صويت واحد، من قبي    .1
 قيد نفي، أبداً  /hitƒ/ هيچ
 الغار /ãr£/  ار

 كلمات مكونة من مقطعني، من قبي :   .2
 ضعيف /ehen?/ ارهرن

 خراب /xarãb/ خراب
تبللاعي يف الغالللب يكللون مكللولً مللن كلمللة واحللدة يكررهللا املسللتخدم بعللد حيللث إن الرتكيللب اإل

سللواء أكللان هللذا الصللوت  –إبللدال الصللوت األول أو الثللاين مللن املقطللع األول مللن الكلمللات املتبوعللة 
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أو حىت إبدال املقطع ابلكامل  دون إحلداث أمي تغيلن يف بقيلة املقلاطع الصلوتية يف  –صائتاً أو صامتاً 
 إىل: بدالاإل و ينقسم، الكلمة

 يف الصوامت  إبدال.2    يف الصوائت  إبدال  .1
 صوائت بصوائت إبدال :أوالً 

 و يظهر هذا النوع من اإلتباع يف األشكال التالية:
 املتبوعات املكونة من مقطع صويت واحد  .1

يللتم صلليا ة  همللن لحيللة اإلبللدال الصللويت يف املتبوعللات، و الللذمي مللن خالللل، هللذا النللوع نقسللم يو 
 مها:إىل قسمني، بع املهملة، التوا

 استبدال الواو .1
و هذا ، املكونة من مقطع واحد لكلمة التابعةا وع ابستبدال صوت الواو بصائتيتم هذا الن
 :يظهر يف األشكال التاليةو  ،أو كسرةً  فتحةً مشبعة أو  أو ايءً  اً ألفكون يالصائت إما أن 

  و:استبدال الواو ابأللف  .أ
 اهلرج و املرج، و عند العامة مبعىن أصوات املعدة /ãr u £ur£/  ار و  ور
 فقن، معوز)صايع(  /lãt u lut/ الت و لوت

 و من استخدامات هذا النوع، ما يلي:
و نمسان ج  و ىب دست و اپ و پخمه  الت و لوتجوا  به سن بيست و پنج اي بيست و شش ر

 رت حرىف بزند زنگ مى وذاشترخيت و بد قواره هر وقت مى خواس و واوول و ات خبواهى بد
 (2صلل -مجالزاده –)كباب  از  

/djavãni be sen e bist u pandj yã bist u ƒeƒ lãt u lut u ?ãsemãn 
djel u bidast u pã va pxme va gãgul u tã bexãhi bad rixt u bad 

qovãre har vaqt mi xãst harfi bezanad zang mi gozãƒt/ 
فقن شقي و لسادسة و العشرين ا ويف سن ا امسة و العشرين أشاب ماذا تنتظر من )

 (نه يقرع جرساً اككان  قبيح و  ن مهندم كلما أراد أن يتكلم   إنه ،و عاجز و  ر
 : (1)مث استبدال الواو ابلياء، و ذل   .ب

                                                           
 .69: ايران كالباسى: ساخت واژه در فارسى امروز، منبع پيش، صللانظر .  1

 النفي املطلق ال شيء مطلقاً  /hich u huch/ هيچ و هوچ
 معوج /qij u quj/ قيژ و قوژ
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  ل الواو ابلضم، مث :استبداج.  .ت
  جوعان و فقن ) جر( /gor u gur/ ور و وور
 ضجة /hi va hu/ هى و هو

 استبدال الواو ابلفتح، مث :  .د

 استبدال الواو ابلكسر، مث :هل. 
 ابلية ال قيمة هلاأشياء  /xert u xurt/ خرت و خورت 
 اإلصرار على تّبير الباط  /zert u zurt/ زرت و زورت

 و ذل  كما يف:
می  خرت و خورتفراا مدرسه  ، يکی دو قران ازىراما حتی مهني ها هر کدام روز 

 (35صلل -)مدير مدرسه خريدند.ر
/?amã hattã hamin hã har kodãm ruzi yeki du qerãn az 

mi xaridand/ t u xurtrexferãƒ e madrase  
 قرانني( أو (1)بقران  ن مفيدةمن فراا املدرسة أشياء يومياً هما كان يشرتمي يكل  إن)حىت 

 استبدال الياء
املكونللة مللن  ابسللتبدال صللوت اليللاء بصللوت األلللف يف الكلمللة التابعللةهللذا النللوع مللن اإلتبللاع يللتم 
 ، و ذل   و:(2)مقطع واحد

 م ال حشو فيهات /rãst u rist/ راست و ريست
 لغط /qal u qil/ قال و قي 

 املتبوعات املكونة من مقطعني .2
 و يتم صو  هذا النوع أيضاً دبدال صائت املقطع األول بواو، و ذل  كما يلي:

 مث : واوب لفبدال األإ ، 
 م ق طَّع، ممزق /pare pure/ اپره پوره

                                                           
 تساومي رايل. . وحدة عملة إيرانية  1
 .69هل.ا، صل1387: ايران كالباسى: ساخت اشتقاقى واژه در فارسى امروز، هتران، . انظر  2

 خل  خْ ل   ن مستقر، م   /laq u luq/ لق و لوق
 االمتناع، الرفض nah u nu/ نه و نو
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 خراب يباب /xarãb u xarub/ خراب و خروب
)ملللللللدير  نمده بودندر اپره و پورهر بچه ها يی هم که کفش و کالهی نداشتند  و ذل  كما يف:

 (22صل -مدرسه
 pare u purebatƒe hã yi ham ke kafƒ u kulãhi nadãƒtand  /

/?ãmade budand 
 )كان األطفال الذين مل يكن يبدو عليهم الثراء )بال حذاء  أو قبعة( قد جاءوا مبالبس ممزقة(

 (2صل -)فارسى شكر     رت و هورت و ابد و بروتی به خرج دهيمرراول خواستيم ها
/?vval xãstim hart u hurt u bãd u boruti be xaedj dahim/ 

 (تكّبو الالصياف  خدمستن)أردل أوالً أن 
 : استبدال الواو ابلفتحة، مث 

 شقي، ضال /gare gure/ وره ووره
 طعام  ن مفيد /hale hule/ هله هوله

كنان   ملچ ملچجی خا م كه مانند بچگان چای را كم كم از استكان در نعلبكی رخيته شاه ابر
 (158صل -)دار اجملانني ر می نشاميد

/ƒãh bãdji xãnom ke mãnand e batƒegãn tƒãy rã kam kam az 
estekãn darn a?labki rixte maltƒ maltƒ konãn mi ãƒãmid/ 

 (يشبه صوت ارتشاف األطفال صوتمس ب رشفة وراء رشفة الشامي )كانت الشاه ابجى ها م ترتشف
  استبدال الواو بكسرة، مث :( ضعيف، سه 

 التعريض يف الكالم /ehen u ?uhun?/ اهن و اوهون

 املتبوعات املكونة من أكثر من مقطعني .3
  :املقطلع األول و الثلاين، و ذلل  مثل  و يتم صو  هذا النلوع ملن اإلتبلاع ابسلتبدال اللواو بصلائيت

 خرب متاماً       رابه و خوروبهخ
  .حيث مت استبدال الفتحة الثانية و كذل  األلف بعد الراء 

 اثنيًا: استبدال صوامت بصوامت
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أحلد الصلوامت يعد هذا النوع من اإلتبلاع هلو أشلهر أنواعله و أكثرهلا تنوعلاً، حيلث يلتم اسلتبدال 
 (1)و قلد أورد لله اللدكتور ذاكلرميت، ، و هو قياسلي يف بعلض احللاالابلصامت األول من الكلمة التابعة

 ااثلين عشلر نوعلاً إال أنله تبلني ملن خلالل البحللث أن بعلض هلذه األنلواع لليس هللا الاذج تكفلي العتبارهلل
نوعاً واحداً (2)نوعاً مستقاًل و خروجه من جمرد تغينات صوتية شاذة، كما ذكر له الدكتور وحيد كاميار

 :قد حي  حم  امليم صوت من اثنني، مها ، ودال قياسيبنبدال الصامت األول مبيم كإفقط و هو 
 hir u/ هن و وير، و ، مضطرب(اتئه) /gidj u vidj/صوت الواو، يف مث : ويج و ويج  .1

vir/ )الطلب يف  ن موضعه( . 
 چللرب و پللرب، و )فقللن( /laxt u poxt/ صللوت الپللاء الفارسللية يف مثلل :  للت و پخللت .2

/tƒerk u perk/  .)متسخ( 
سةةةاخت و  (4)کللله مشلللا ابشللليد ايلللن پرقيچلللی هلللا نشسلللتند و اب وزيلللر دسلللت چللل   (3)رجلللان دمل كملللا يف:

 (3صلل –)نون و القلم کردندر  اپخت
/djãn e delam ke ƒomã bãƒid in par qitƒi hã neƒastand va bã vazir 
dast tƒap e sãxt u pãxt kardand/ 

 (الوزير الثاينو آتمروا مع  ؤيدونلقد جلس هؤالء امل  أنت اي عزيزمي)
 :هيو  بدال الصوامت،إ من قد تبني من خالل البحث أن هناب عشرة أنواعو   
 الكلمة املتبوعة بصوت امليم من الكلمة التابعة، و ذل   و: يفبدال الصامت األول إ .1

 األاثث و  نه /asãsmasãs?/ ااثث مثاث
 و ما يتعلق هبماألطفال  /batƒe matƒe/ بچه مچه
يف النملللاذج السلللابقة فقلللد اسلللتبدل صلللوت املللليم ابألصلللوات )ا و ب و ت و س و  كملللا نالحللل 

خ(، و هو قياسي كما ذكرل أمي أننا نكننا أن نصو  مثله ابستبدال امليم ابلصامت األول ملن الكلملة 
 ، وقد ورد هذا النوع من اإلتباع، يف مث :التابعة يف الكلمة املتبوعة

 (50صل -وذاشته بودمر)مدير مدرسه  قرار و مداریشش رلچار اب معلم حساب کالس پنج و 

                                                           

 .91إىل صلل 79هل.ا، من صل1381: ا تباع و مهمالت، مصطفى ذاكرى، هتران، چاپ اول، انظر .  1

 .81 إىل 76هلل.ا، من صل1383: تقى وحيد اين كاميار: دستور وفتارى زابن فارسى، هتران، انظر .  2
 . تعبن يبدأ به الكالم نذب انتباه املخاطب. 3
. )وزير دست چ ( الوزير الذمي جيلس على ميسرة املل  و يسمى ابلوزير الثاين أما الوزير األول فيطلق عليه )وزير  4

 دست راست(.
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/nãtƒãr bã mo?aleme hesãbe kelãse pandj u ƒeƒ qarãr u madãry 
gozãƒte budam / 

 )كنت قد أضطررت إىل االتفاق مع مدرس احلساب للصفني ا امس و السادس(
ودای ارمنی نه دنيا دارد پيوسته خانه بدوا و مانند   بی خامنانرمهيشه مقروض مهه جا مفلوب مدام 

 (163صلل –)دار اجملانني  نه نخرترو 
peyvaste  bixãnemãn/hamiƒe maqruz hame djã mafluk modãm 

xãne beduƒ u mãnand e gedãy e armani na donyã dãrad na 
?ãxerat/ 

 ال نخرة.( )دائماً ما يكون املدين تعيساً شريداً ال ماوى له كالشحاذ األرميين ال دنيا له و
 من الكلمة التابعة، و ذل   و:  (الپاء)بدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت إ .2

 املكر و ا داع، النفاق /ƒile pile/ شيله پيله
 خزعبالت، هذاين /tƒarand u parand/ چرند و پرند

 و قد ورد هذا النوع من الرتكيب اإلتباعي يف:
 از راه جه  و لدانی به قالب می زنی.ر را چرند و پرندهاتو هم اين ر

 (35صلل –)دار اجملانني 
/tu ham ?in tƒarand u parand rã az djahl o nãdãni be qãleb 
mizani/ 

 عبالت بسبب انه  و عدم املعرفة(ز هذه ا  تصو )أنت أيضاً 
  ذل   و:استبدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت الباء من الكلمة التابعة، و  .3

 وضع احلياة، العم  /kãr u bãr/ كار و ابر
 النفقة الضرورية و  ن الضرورية /xardj u bardj/ خرج و برج

بدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت األلف ملن الكلملة التابعلة، و يف هلذه احللال أتيت إ .4
 ، و ذل   و:(1)الكلمة التابعة قب  الكلمة املتبوعة
 حار، ساخن /£ã£ u dã?/ ن  و دا 

                                                           
األساس يف املعىن أو نواة . املقصود ابلتابعة و املتبوعة هنا من حيث الداللة، حيث أتيت ظاهرة اإلتباع من كلمة تعد  1

املعىن و  ن نسمي هذه الكلمة الكلمة املتبوعة، و كلمة اتبعة أو أكثر و تكون الكلمة التابعة إما فاقدة املعىن أمي 
كيده كما قال لسانيو العربية، و قد يكون و ال معىن هلا فتفيد دعم الوقع املوسيقي و تثبيت معىن الكلمة املتبوعة أو ت

 د من معىن الكلمة املتبوعة و هذه الكلمة نسميها الكلمة التابعة.هلا معىن يزي
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  استبدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت التاء من الكلمة التابعة، و ذل   و: .5
 األوقات الصعبة /axm u taxm?/ اخم و ختم

 مندهش، حنان /sib u tib/ سيب و تيب
 :(1)شاه نعمت هللا وىلو قد ورد النموذج األخن يف قطعة شعرية ل

 سا ر ابده به دستم يلِلى        مى پرستم يلِلى تربر مستم               
   توبه را ديگر شكستم يلِلى                عهد اب ساقى ببستم تننا               

 بال سببو يف يدمي كاس الشراب        بال سبب  مر أعشق حبييب الث  واملعىن:          
  بال سببالتوبة جمدداً  أبنين كسرت       وحدمي لقد عاهدت الساقي

 استبدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت الدال من الكلمة التابعة، و ذل   و: .6
 متداخ ، مضطرب /barham darham/ ر همبر هم د

و لخوال نوشتم كه اور احيالً به دست  ن بيفتد   درهم و برهمراين ايدداشتها را به خطی چنان 
 (172صل .ردرنورد.ر)دار اجملاننيكسی نتواند از نن س

/in yãdãƒthã rã be xatti tƒonãn darham u barham u nãxãnã 
neveƒtam ke ?agar ?ahyãnan be dast £eyr biftad kasi natavanad 

az ?ãn sar dar ?ãvarad/ 
وقع يف يد اآلخرين ال ما كتبت هذه املالحظات خبط ردميء  و  ن مقروء حىت إذا )

 (هفهمحد أن ييستطيع أ
 اسللللللللللللتبدال الصللللللللللللامت األول يف الكلمللللللللللللة املتبوعللللللللللللة بصللللللللللللوت الللللللللللللالم مللللللللللللن الكلمللللللللللللة التابعللللللللللللة، 

 و ذل   و:
 مبت ، مبل  /xis lis/ خيس ليس
 التقبي  و التدلي  /bus lus/ بوس لوس

  و:( من الكلمة التابعة، و ذل  vاستبدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت الواو ) .7
 أمحق /hir vir/ هن و وير

 مضطرب /gidj u vidj/ ويج و ويج
 و قد ورد هذا النوع يف مث :
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 (25صلل -)نمسان و ريسمان فمرابب ورو  شررهزار كار فورى دارم و ابيد بيامي اينجا و عرق بريزم و 
ri dãram u bãyad beyãyam indjã va ?araq berizam ow/hazãr kãr e f

bebãfam/ revu  rerƒu  
 ست عجلة و أضطر للمجيء إىل هنا ألتفصد عرقاً و ألفق ثرثرة()لد

 مي ألف من األعمال امل
  :، و ذل   واستبدال الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت الةسني من الكلمة التابعة

 كالم معقد و  ن مفهوم /qolombe solmbe/ قلمبه سلمبه
 شهم /qalandar salandar/ قلندر سلندر

 ل الصامت األول يف الكلمة املتبوعة بصوت الراء من الكلمة التابعة، و ذل   و:استبدا .8
 نقي /ƒaq u raq/ شق و رق
 املهمالت /ass u rass£/  ث و رث

مل  إبللداالنكانللت هللذه هللي النقللاط العشللرة اللليت يللتم فيهللا اإلبللدال الصللويت القياسللي للصللوامت، و هنللاب 
  و ذل  كما يلي: ،نيا قياسيرمها ااذج كافية العتباميرصد البحث هل

 الصامت األول بلل )چ( يف مث :  إبدال .1
صلللللللللفة تطلللللللللللق علللللللللللى األطفللللللللللال  /fesqel tƒesqel/ فسق  چسق 

 الصغار، صغن ال شان له
 إبدال الصامت األول بقاف، يف مث :  .2

 طفيلي /tofaylei qofaylei/ طفيلى قفيلى
 رهط، فوج  /olom qolom?/ امل قلم

 اخللتالف التللابع عللن املتبللوع يف صللوت واحللد يللتم اسللتبداله بصللوت نخللر سللواء أكللان ممللا سللبق يتبللني
اسللتبدال صلللائت بصلللائت، أو صلللامت بصلللامت، وهنلللاب نللوع نخلللر ملللن االسلللتبدال الصلللويت يلللتم ملقطلللع 

يف  )دو( ابملقطللع)ن(، اسللتبدال مقطللع كاملل  مبقطللع نخر،وقللد رصللد البحللث حالللة واحللدة، هللي: صللويت
 مث :

 اسم لعبة /ãlang dulang?/ نلنگ دولنگ
 اسم لعبة إيرانية /okar dukar?/ اكر دوكر

أنواعلاً أخللرى ملن اإلتبللاع، يلرى الباحللث أهنلا ال تتعلللق ابإلتبلاع ألهنللا ختتلللف  (1)و قلد أورد الللبعض
 و هذه األنواع كالتايل:اختالفاً كبناً عنه، 
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 اإلتباع بزايدة أصوات .1
 يف: ما ابع، و ذل  كإىل أول التأصوات بزايدة و يصا  هذا النوع 
 انرد و ما يتعلق به /djedd u mã djedd/ جد و ماجد

 الصني و ما وراء الصني /tƒin u mã tƒin/ چني و ماچني
 تماثليالتباع اإل .2

 و املقصود ابلتماثلي مماثلة التابع للمتبوع يف وحدة الصوت األول بينهما، مث :  
 الرزق /rezq u ruzi/ رزق و روزى

 الرايف و األمطار /bãd u bãrun/ رونابد و اب

 اإلتباع ابإلحلاق .3
 و يصا  بزايدة الحقة أو مقطع صويت، كما يف: 

 النسج و املنسج /bãf u bãfdãn/ ابف و ابفدان
 القاعدة و األساس /bon u bonyãd/ بن و بنياد

ملع اهللدف منله و هلو رجعنا إىل تعريف اإلتباع لرأينا أن اإلتباع يعتمد على اللوزن و اللرومي  اإذو 
ال ينطبلق عليله فلاين اللرومي أو اللوزن يف مثل : )ابد و  األنواع من اإلتبلاع ههذمث  و أن  ،أتكيد الكالم

 .(لب و لبابأو )ابف و ابفدان( أو ) ابرون( أو )رزق و روزى(
 نالح  من خالل العرض السابق ما يلي:

اذج الليت عرضلت مل نلر أمي تركيلب إتبلاعي إن الكلمات املبدوءة مبيم ال اتبع هلا، فمن خالل النم .1
 يبدأ فيه املتبوع مبيم.

   (1)هناب كلمات ال أتخذ توابع خاصة تل  املفردة من نوعها، كمث  الشمس، القمر السماء. .2

 اثنيًا: داللة اإلتباع 
بعد استعراض انانب الصويت و هو جانب ركيز يف هذه الظاهرة ننتقل  اآلن إىل انانلب اللداليل 

اإلتباعيللة مللن حيللث املعللىن، و قبلل  أن نللدخ  يف التصللنيف البللد و أن  رتاكيللبعللىن بتصللنيف الي  و هللو 
 :ي، و هي كما يلكك   اإلتباعية رتاكيبلمعاين العامة اليت تفيدها النعرض ل
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 التناظرالتشابه  .1
الشليء و مللا يلدل عليله، كللان نقلول الغلذاء و  للنه، و املنضلدة و  نهلا، و هنللاب و يقصلد بله 

 أحاديث العرب يشبه ذل  كلان يقلول: السليارة ملا السليارة، و هلذا األسللوب موجلود يف أسلوب يف
، و هلو أسللوب يسلتخدم نللب القرنن الكرمي كقوله تعاىل: )القارعة ما القارعة(و )احلاقة ما احلاقلة(

أو يركلز يف  افيبدأ يفكر معل  يف معناهل ؟األرض ه  تعرف ما األرض :االنتباه كان  تقول إلنسان
 ، و يف الفارسية مث :هريد إيصاهلا إليتمعلومة اليت للتلقيه 

 گ و منگ را مجع کنررسن
 /sang u mang rã djam? Kon/        

 امجع األحجار و  نها
، و ينبغلللي أن أييت الرتكيلللب أمي األحجلللار و ملللا شلللاهبها ملللن قطلللع األجلللر و الطلللوب و  نهلللا

اإليرانيني يف العراق عقب احلرب اإليرانية العراقية،  اإلتباعي يف إثر بعضيهما، فقد ذكر أحد األسرى
أن أحللد الضللباط العللراقيني طلللب مللنهم مجللع األحجللار، يقللول فرتمجللت ذللل  إىل رفللاقي بلللر )هللم چللى 

إن )سللنگ( ابلعربيللة يعللين حجللر فمللا معللىن العراقللي سللنگ و منللگ هللا را مجللع كنيللد( فقللال الضللابط 
حيحة فسوف يؤذيين فقلت له تطلق كلمة )سنگ( يف فعلمت أنين لو مل أقدم له إجابة ص ،)منگ(

أبنله إيران على األحجار الكبنة، أما )منگ( فنهنلا تطللق عللى األحجلار الصلغنة، فلاراد أن يتظلاهر 
فقللال: )مهللهء سللنگ هللارا مجللع كنيللد و منللگ هللارا هللم( فغلللب علللى رفللاقي  يعللرف الفارسللية جيللداً،

تتبلللع كلملللة أخلللرى يف اللللوزن و اللللرومي و لكنهلللا  و ملللن هنلللا ال جيلللوز أن نعلللد أمي كلملللة .(1)الضلللح 
 منفصلة عنها بكلمة أخرى من اإلتباع.

)نمسان و   اب تو به قدر كاىف جا دادربكه خودم دارم و براى كتاب و اس  آشغال ماشغاىلربراى 
 (395ريسمان   صلل

ke xudam dãram u barãy e ketãb u  £ãl mãƒ£ãlie ?ãƒ/barãy 
ãfi djã dãd/asbãb  tu be qadri k 

 (كاف  راليت كانت لدمي و ليشم  كتب  و أدوات  بقد أشيائي التافهةاتسع ليشم  ) 
 مث :  ،الكثرة و الزايدة .2
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چاق و چله( مسني و )ال ر و ما ر( شديد و ) شخ   ن مؤدبپت و هپن( )ندم 
ره( و کوله( معوج و )اپره پو  و )کج  داهيةرنگ( زبر و ز النحافة و )کت و کلفت( ضخم و )

، و ذل   و )فت و فراوان( کثن ملوث ابلدهن و )چرب و چي ( نقيو )صاف و صوف(  زقمم
 كما يف:

 (22صلل -)مدير مدرسهر نمده بودند اپره و پورهحتی بچه ها يی هم که کفش و کالهی نداشتند ر
 pure u pare/hattã batƒe hã yi ham ke kafƒ u kolãhi nadãstand 

?ãmade budand/ 
 األطفال الذين مل يكن يبدو عليهم الثراء )بال حذاء  أو قبعة( قد جاءوا مبالبس ممزقة()كان 

 (16صلل -)مدير مدرسه  شبکاله می وذاشتر که  زبر و زرنگرمرد پنجاه ساله ای ابريک و 
/mard e pandjãh sale ?i bãrik u zebra u zerang ke ƒabkolãh mi 
gozaƒt/ 

 ه  يف و ابرز و ذكي كان يضع على رأسه قبعة()رج  يف سن ا مسني من عمر 
 التجاور .3

ه( الشفة چو لو  و دنده( الضلع و ما حوله و )لب  کدن( العنق و ماحوله و )د ور   و  و) 
 وما حوهلا.

 (1صلل -فارسى شكر)   جنبانده سر و ووشی تكان دادندر ایلب و لوچهای خورده و ريكه
ãnde sar u guƒi tekãn djomb lab u lutƒayi/yekayi xurde va 

dadnd/ 
 )فزع و متتم و حرب رأسه و أذنيه حركة  ن مفهومة(

 ومعمال .4
 مث : )اسباب و مسباب( كافة األشياء. 

 اإلمهال الداليل .5
نراها مستخدمة ال نكن و هذا يعين أننا ، 1الكلمة املهملة هي الكلمة اليت ال تم  معىن مفيداً 

فنهنا تكون الكلمة املتبوعة  أما ،و كثناً ما تكون الكلمة التابعة مهملةوعة مبفردها بعيداً عن الكلمة املتب
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و بعيدًا عن الكلمة التابعة  او معىن مفيدة أمي نكن استخدامها مبفرده ،داللياً مفيدة يف األكثر كلمة 
و ذل  كما و سوف نفص  ذل  عند احلديث عن التصنيف الداليل ملكولت الرتاكيب اإلتباعية، هلا، 
 يلي:

هذاين من )چرند( كلمة مفيدة بذاهتا، و خزعبالت، يتكون الرتكيب اإلتباعي )چرند و پرند(        
 نكننا أن نراها مبفردها أمي يف  ن الرتكيب اإلتباعي املستخدمة فيه، و ذل  كما يف: 

هفت ساله  هر وزير فرهنگی می توانست اب نن يک برلمه ی چرندیرحرف هايی که اب مهه ی 
 لل(57ص –)مدير مدرسه  ربرای کارا بريزد

har vazir e farhangi mi  tƒarandi/harf hãye ke bã hame ye 
tavãnest bã ?ãn yek bernãme ye haft sale barãye kãraƒ berizid/ 

 ن أمي وزير ثقافة مبقدوره أن يرسم به خطة سباعية لعمله(فن)كالم ال طائ  له و مع ك  سخافته 
على عكس العنصر الثاين يف الرتكيب )پرندى( مهم  ال معىن له، و ال يستخدم مبفرده خارج هذا 

 السياق، أمي يف سياقات أخرى. 
نظم للكلمة املهملة اوذجاً فكاهياً فقال كان يدخ  شاعر متمكن على مدعي  (1)و قد ضرب ذاكرمي

و  يسال هذا املدعي الشاعر فيقول له عن عمله فيقول له املدعي أل شاعر، مثالشاعر الشعر فيساله 
أما   ،كلمة شاعر هي كلمة ذات معىن مفيد   ن نعلم أن فيقول الشاعر أل ماعر، و أنت؟ ما عمل  

، و من هنا ، و ال تستخدم يف أمي سياق نخر دون ذكر كلمة شاعركلمة ماعر فهي مهملة داللياً 
ر هو الذمي يستبدل كلمات الشعر مبهمالهتا، و جاء الرتكيب اإلتباعي )شاعر ماعر( و يقال إن املاع

 ذل  كما يف البيت:
 رهر  نچه كه و  وشت دور  نچه نگرددر

 /har £onetƒe ke gol gaƒt degar £onetƒe nagerdad / 
 ك  برعمة تصبح وردة ال ترجع برعمة من جديد

 ر قرابن لبان تو وهى  نچه وهى و ر
      /£orbãne labãne tu gahi £onetƒe gahigol/ 

 أما ضحية شفتي  فحيناً يكون برعمة و حيناً يكون وردة.
 :يقولكلماهتا بكلمات ال معىن هلا، حيث   هذه القطعة ابستبدالاملاعر فيحول 
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 هر منچه كه م  وشت دور منچه نگردد
/har monetƒe ke mol gaƒt degar monetƒe nagerdad / 

 رمرابن مبان تو وهى منچه وهى م ر
 /morbãne labãne tu gahi monetƒe gahi mol/ 

ملا استطعنا ترمجته و مهم  البيت الذمي يسبقه هو و الواقع أننا لو مل نعلم أن هذا البيت 
ب  إن الكثن من أبناء اللغة أنفسهم ال املكتسبني للغة ابلتعلم، هذا ليس خاصًا ابألجانب 

  يعرفون معناه.
، و يف هذه احلال يكون له فقد ال يكون له معىن، التابع البد من عدم التعوي  على معىن و لذل 

 : )هاج و واج( حمتار و )هن و وير( أمحق.وظيفة داللية و هي توكيد املعىن، و ذل  يف مث 
و قد ذكر البعض أن اإلتباع يدل على التكرار و التتابع،  مث :)تق تق( القرع، و )قار 

ب، و لكنها أمساء أصوات و تقليد ألصوات، و قور( قرقرة البطن و )واق و ووق( عواء الكل
تدل على التكرار مع التوايل، و تدل على نوعني من  اإلتباعية رتاكيبالبناء على هذا فنن 

األصوات، و من املؤكد أن تكرار الكلمة يدل على مصداق الداللة، مث : )تق وتق( و )تق و 
)پر و اپ( على انمع؛ فكلمة  تباعية تدلاإل رتاكيباالعتقاد أبن المن ا طا  ، وتوق( و  نها
دنده( كلها ال تعين )دنده ک و د اپ و أن ) و هذا يعين ،ب  إهنا خمتلفة عنها اپها( )مثاًل ال تعىن

 .(1)و لكنها تعين )دنده ها( و ما حوهلا (ها
و  افتاده بود چندان أتثنى نداشت قار و قورزور ورسنگى به  از نن ورد و خاب و شكم هاىي كهر

 اى توانست داشته ابشدر
 (27صلل –)نمسان و ريسمان 

 qãr u qur/?ãn gerd u xãk u ƒekam hãyi ke zur gorsnagi be 
oftãde bud tƒandãn ta?siri nadãƒt u nemi tavãnest dãƒte bãƒad/ 

دة ى بشيء و ما كان له أن يؤثر و ال تل  البطون اليت كانت قد قرقرت من ش)مل يؤثر ذل  الثر  
 انوع(

 اإلتباعية رتاكيبداللة مكوانت ال
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 رتاكيلللبال نتنلللاول هنلللا التصلللنيف اللللداليل ملكلللولت الرتكيلللب كلللاًل عللللى حلللدة حيلللث تتكلللون
تنقسللم هللذه فمعللاً علللى معللىن واحللد مؤكللد،  ناتبللع و متبللوع و يللدال ذكللره مللناإلتباعيللة كمللا سللبق 

  ما يلي:إىل امن حيث داللة مكولهت رتاكيبال
 :كون عناصرهيمفيد ابلكام ، و هذا النوع إما أن تركيب إتباعي  .1

 و يظهر هذا النمط يف األشكال التالية: مرتادفة داللياً، -
مث : )اسباب و ااثثيه( األاثث، و )بد و بناه( السباب الفحش يف القول، يف  أ. اسم و اسم،

 مث :
کارا و شغلش می دانستم ، به او و مه بد و بی راهکشيدمش کناری و در ووشش هر چه ر

 (32)مدير مدرسه صلل  ردادم.
/kaƒidamaƒ kenãr va dar guƒes hartƒe bad u birãh mi dãnestam 

be ?u va hamkãraƒ u ƒo£laƒ dãdam/ 
 )جذبته جانباً و أمسعته هو و زميله و عمله ك  ما كنت أعرفه من السباب و الفحش(

 (1)مانی(وسيخته می وفت: به شرت افسارمیكرد، وفت. مادرم مشاتتم میمی بد و بریاه)پدرم 

/pedram bad u birãh mi goft. mãdram ƒamãtatam mi kard, mi 
goft;be ƒotor afsãr gosixte mi mãni/ 

 (ائج)كان أ  يشتمين و يسبين، و كانت أمي تتهكم علي فتقول: أنت كانم  اهل
 حبث وجو( )جستطهي ب. جذر ماضي و جذر مضارع، مث : )پخت و پز( 

 .مؤكداً  )سوخت و سوز(خياطة )دوخت و دوز( 
 و من ذل :

 (47صل –)دار اجملانني  كه ديگر چه بگومي كه سر عزيزاتن را درد نياورم.ر  پخت و پزشراز 
ke digar tƒe beguyam ke sar  ƒazapoxt u p/az 

?aziztãn rã dard nayãvaram/ 
 كم()ماذا أقول عن طهيها إنين ال أريد أن أزعج

 (47صلل –)دار اجملانني    كه ديگر نظن و مهتا نداردر  دوخت و دوزردر 
/dar duxt u duz ke digar nazir u hamtã nadãrad/   

 )ليس له نظن يف ا ياطة(
                                                           

 . نفس املصدر، نفس الصفحة. 1
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 ، كما يف:أدوات )ساز و ساخت( مؤامرة جذر مضارع و جذر ماضي، مث : )بند و بست( .ث
چند مرده استاد و زبردست  بند و بستهاونه روفت تو هم ای دانی شاه ابجی در اينگ

 (43صلل –استر)دار اجملانني 
/goft tu ham nemi dãni ƒãhbãdji dar ingune band u 

basthã tƒand morde ostãd u zebardast/ 
 ( أن الشاه ابجى خبنة و متمرسة يف هذا النوع من املؤامرات قال إن  أنت أيضاً ال تعلم)

 ، كما يف:)ساز و ابز( ملحنر مضارع، مث : )ترس و لرز( د. جذر مضارع و جذ
به خودت راه مده كه اور علی سارابن است می داند شرت را   ترس و لرزوفت هيچ ر

 (244صلل –)دار اجملانني ركجا خبواابند.
/goft hitƒ tars u larz be xudat rah madeh ke agar ?ali sãrbãn ast 

mi dãnad ƒotor rã kodjã bexãbãnad/ 
 )قال ال جتع  ا وف و الرعب يتسرب إىل نفس  فلو كان علي)1( هو احلادمي لعلم أين ينيخ لقته(

متضادة داللياً، مث : )بده بستان( املعاملة، األخذ و العطاء، و )زن و مرد( املرأة و  -
 الرج ، و )هست و نيست( الوجود، يف مث :

اهی اپنزده قران، حق نظافت هر م بده بستانرحتما می خواست من هم ابشم و در 
 (42صلل –)مدير مدرسه  ااتق نظارت کنمر

/hatman mi xãst man ham bãƒam va dar bedeh bestãn mãhi 
pãnezdeh qarãn haq e nezãfat e har otãq nezãrat konam/ 

مخسة أيضاً و أراقب يف هذه املعاملة دفع أل )من املؤكد أنه كان يريدين أن أكون موجوداً 
 نظافة ك   رفة(ل عشر قرالً، قيمة

  وم شدر  زن و مردربقيه ی کالم منزاعبدالزکی در هياهوی پنج شش نفر 
  (59صلل –)نون و القلم 

/baqeye ye kalãm e merzã ?abdolzakey dar hayãhu ye pandj ƒeƒ 
nafar zan u mard gom ƒod/ 

 و الرجال( اءو ست من النس)تبدد كالم املنزا عبد الزكي يف جلبة مخس أ

                                                           

 . يقصد علي بن أ  طالب، و املقصود إذا كان علي مكان  التصرف بشك  أفض . 1
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ال عالقة هلا ببعضها، مث : )نمسان و ريسمان( السماء و ما حوهلا، و )زمني و زمان(  -
مل يرد هلذا النوع اوذجاً يف مادة البحث الزمان و املكان، و )سر و مهسر( الزوج و الزوجة، 

 مث : و لكنه مستعم  يف مواضع أخرى و ذل  
 (1)اكى شد(ش زمني و زمان)وقىت مهت از 

/va£ti ke hemat az zamin u zamãn ƒekãyat ƒod/ 
 (عندما اشتكت اهلمة من الزمان و املكان)

)تر و عتاد )برگ و ابر( الظهورحق  داليل واحد، مث : )افتاب و مهتاب(  مشرتكة يف -
 ، يف مث :ظاهر )زرق و برق(حم  )در و دكان(  رَّاقبمتيز( 

رخيت ، می نشيند به انتظار  و برگ و ابرشمد ردرست مث  يک درخت زمستان که ن
 (93صل -)نون و القلمهبار ، ات برگ دربياورد.ر

/dorost mesle yek deraxt zemestãn ke ?ãmad o barag u bãraƒ 
rixt mineƒinad be entezãre bahãr tã barg dar beyãvarad / 

من  تنبت األوراقلكي   تنتظر الربيع )متاماً كمث  شجرةمس أسقطت أوراقها عندما جاء الشتاء و تظ
 (جديد

 (16صلل -مدير مدرسه)  شد و رونقی ورفتر متيز تر ورمدرسه 
/madrase tar u tamiz ƒod u rownaqi gerft/)أصبحت املدرسة نظيفة و برَّاقة( 

تركيب إتباعي  ن مفيد ابلكام ، و يف هذه احلال يكون من الصعب توضيح معناه، مث : )هله  .2
)مهني كه چشمش به ... ويله مرد   و )هپ  هپو( عدمي الرتبية، يف مث :تلعثم ( و )تته پته( هوله

 (2)افتاد( تته پتهافتاد به 
/hamin ke tƒaƒmaƒ be … gile mard oftãd be tatte patte oftãd/ 

 )مبجرد أن وقعت عينه على انيالين تلعثم لسانه(
  hapal u /har dam bil u(3)ت نگاه اى كىن(هسيت، جلو اپي لهپل و هپو )هر دم بي  و 

hapul hasty/ 
                                                           

 . هذا النموذج من خارج املادة، مت اقتباسه من اختبار إلكرتوين يف اللغة الفارسية و هو منشور ع  موقع: 1
http://www.doreadab.blogfa.com/post-30.aspx   مساء 9.5م 30/9/2013السبت. 

 ل بزرگ علوى.هل.ا،1383، هتران، ويله مرد  هذا النموذج من خارج املادة و هو مقتبس من رواية  . 2
 .4صلل هل.ا،1392هتران،  . رسول پنوزى: قصه ى عينكم، 3

http://www.doreadab.blogfa.com/post-30.aspx
http://www.doreadab.blogfa.com/post-30.aspx


 د. أسامة فتح الباب            )دراسة صوتية و داللية( املعاصرة يف اللغة الفارسية الرتكيب اإلتباعي و أغراضه

 م 2015العدد الثامن،  يناير                        190                            اللغات والرتمجة جملة كلية  

 و عدمي الرتبية، ال تنظر تت رجلي (اً )تظ  يف ك  حلظة مندفع
نالح  أن الكلمات )هپ ( أو )هپول( ليس هلا معىن و ال تستخدم إحدامها مبفردها يف أمي 

تعين )عدم الرتبية(، كما أن كلمة  ةكيب اإلتباعيا سياق، و لذا اعتّبت من املهمالت، و لكنها يف الرت 
 )بي (، و إن كان هلا معىن )الفاس( لكنها  ن مفيدة هنا.

إمكانيلللة و هلللذا يعلللين  ،(مهمللل ) لللن مفيلللد و اتبلللع  مفيلللدمتبلللوع تركيلللب إتبلللاعي مكلللون ملللن  .3
مثل   ،املتبوع مبفرده بعيداً عن التابع، أما التابع املهمل  فهلو اللذمي ال يلرى مبفلرده بلدون املتبلوعاستخدام 

  و ذل  كمث : (1)و لكنها تؤكد املعىن و تعضضه يف )بچه مچه( ،)مچه( فال معىن هلا مبفردها
 (2)(.ندارمبچه مچه )من االن حوصله 

/man ?ãlãn howseleye baƒe maƒe nadãram/ 
فكلمة )بچه( معناها طف ، أما كلمة اآلن( أو لغنهم )ليست لدمي طاقة لألطفال

 ال تستخدم مبفردها  )مچه( فليس هلا معىن و
 هلا دور داليل إال أتكيد املعىن. و ال ترى إال مع الكلمة املتبوعة، و ليس

 (3)کرده(را منتشر می چرند و پرند« دخو»)دهخدا اب لم 
/dehxodã bã nãm e “dexu” tƒarand u parand rã montaƒer mi 
karde / 

 ت بتوقيع ردرخور(عبالز )كان الدهخدا ينشر )مقاالت چرند و پرند( ا 
و اشغال( مهمالت، و )فِت  تتركيب إتباعي مكون من متبوع  ن مفيد و اتبع مفيد، مث : )ن .4

 و فراوان( كثن، يف مث :
 (362صل –)نمسان و ريسمان  مچش را به ون انداختر و آشغال تآرمهني 

   motƒeaƒ rã be gir ?andãxt/ u ?ãƒ£ãl t?ã/hamin  هذه(
 عليه(املهمالت برهان 

                                                           
، 3:مرتضى امساعيلى:  ا تباع در فارسى دبنستان، جمله ى نموزا زابن فارسى، دوره ى بيستم، مشاره ى انظر .  1

 .1هل.ا، صلل1385زمستان 
2  .http://bonbaste69.blogfa.com/post-1.aspx  ،9.29اعة الس -م 19/8/2013)االثنني 

 صباحاً(
 3 .http://www.rajanews.com/detail.asp?id=161699  موقع رجا نيوز، األحد

 مساًء. 10.44م الساعة 25/8/2013

http://bonbaste69.blogfa.com/post-1.aspx
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=161699
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ف، و ذل  بتكرار كلمة بعينها لتاكيد الكالم، و يظهر هذا النمط يف تركيب إتباعي مضعَّ  .5
 األشكال التالية:

و  تكرار كلمة ابإلضافة، و ذل  مث : )خوبر خوب( جيد جداً، و )بدر بد( سيء جداً  .أ
ت اسم صو  (ملچ ملچ، )، اهلنهنةو )هن هن( اسم صوت ممزقو )اپره اپره(  )خروار خروار(

 ، يف مث :الشرب
)دار اجملانني  «نيست اپره اپرهمن عاشقم وواه من اين قلب دا دار در دست من جز اين سند 

 (52صةة –
/man ?ãƒeqam govãh e man in dã£dãr dar dast e man djoz in 

sand pare pare nist/ 
 ملمزق(و ليس يف يدمي إال هذا السند ا إنين عاشق و دليلي هو هذا القلب احملرتق)

و پرستار بود می  و هر چه مدير  فحش و لسزا نثار هر چه طبيب و هر چه دكرت  خروار خروارر
 (98 -)دار اجملانني  اود.ر

/xarvãr xarvãr e fohƒ u nãsezã nesãr e har tƒe tabib u hartƒe 
doctor u hartƒe modir u parstãr bud minomud/ 

 و املمرضني.( من كان من األطباء و الدكاترة و اإلدارينيك  السباب  و )و كان يكي  البذاءة  
تكرار كلمة مع واو العطف، و ذل   و: ) ِر و  ر كردن( و )تق و تق كردن( و )قر و  .ب

 (1).قر كردن(
 و تكرار كلمة مع ألف، و ذل   و: )دورادور( حميط بلر، و )رنگارنگ( ملون، متنوع، .ت

ة البطن، و )وولوون( متنوع، و )پيچاپيچ( كثن ، و )قراقر( قرقر الشراب )نوشانوا(
االنعطافات، و هذا الشك  مشهور و قد تعرضت له معظم كتب قواعد اللغة الفارسية تت 

على اعتبار أنه صفة مركبة، و منهم من أدرجه  مسميات خمتلفة، فمنهم من أدرجه تت الرتكيب
األلف يغن رتبة الكلمة صرفيًا فبعد تت عنوان الصفة املشتقة، و هذا هو األصح ألن دخول 

 ، و قد ورد هذا النوع من اإلتباع يف النماذج التالية:(2)أن كانت امساً أصبحت صفة
عدد  هءو مراتب خمتلفل گوانگون  رعدد واحد اص  عامل است و موجودات ديگر مجله جتليات

 (72صل –)دار اجملانني   هستندر

                                                           
 .71: اتباع و مهمالت در زابن فارسى، منبع پيش، صللانظر .  1
 .71-68، صلهل.ا1387، هتران، قى: مبا  صرف، چاپ دوم: ويدا شقاانظر .  2



 د. أسامة فتح الباب            )دراسة صوتية و داللية( املعاصرة يف اللغة الفارسية الرتكيب اإلتباعي و أغراضه

 م 2015العدد الثامن،  يناير                        192                            اللغات والرتمجة جملة كلية  

/?adad e vãhed asl e ?ãgam va mudjãt e digar djomle ye 
tadjaleyãt e gunãgun va marãteb e moxtalefeye ?adad ast/ 
)العدد واحد هو أص  العامل أما املخلوقات األخرى كلها فما هي إال جتليات متنوعة و 

 درجات خمتلفة للعدد(
 (15صل -)مدير مدرسه رکلی اب او صحبت کردمي البته او دو برابر سن من را داشتر

i bã ?u sohbat kardim albate ?u du barãbar sen e man dãƒt//koll 
 )تدث مجيعنا معه، من املؤكد أنه كان يبلغ من العمر ضعف سين(

)حمض اررا( يعين بدون كيف على سبي  التهكم و السخرية، مث : تركيب إتباعي يف شك  إجابة  .6
عبارة: )عيدت مباركه( ك  عام و أنتم ، و ذل  يف الرد على االستفهام بلر )چرا؟( و كذل  و ملاذا

 .خبن، و ذل  يف الرد على االستفهام بلر )ار...؟(
كيف حال ؟  / tƒetowri? mesle polu tu duri/ ث  پلو تو دورى(مچطورى؟ ) و أيضاً:

 كاألرز يف الطبق )خبن(
و    فعبارة )مث  پلو تو دورى( هي رد هتكمي على السؤال عن احلال، و كذل  عبارة )وقت

 )كى؟ وقت و   (  ( يف مث :
  /ki? Va£te gole nei/)ً(1)مىت؟ و ال يف أمي وقت )أبدا 

و يستخدم هذا األسلوب يف العادة على  يف الرد على )چى؟( ماذا؟ اسكت، و )نرد خنودچى(
 املستوى العامي.

قاالت )چرند و اإلتباعية هلذا الغرض يف اللغة الفارسية ليس جديداً، فما م رتاكيبو استخدام ال
اسية اليت كانت سائدة يف يمن األوضاع الس دهخدا إال للتهكم و السخريةعلى اكّب پرند( للعالمة 

و قد تسببت هذه املقاالت يف إعدام صاحب دار نشر صور اسرافي  اليت كانت تنشر له هذه  ،هعهد
پلوق( و )حي  و  و كذل : )شلوقو اضطر الدهخدا بعد ذل  إىل اهلرب و االختفاء  ،املقاالت
 (2)بي (

 
 

                                                           
. هذا التعبن يشبه التعبن العر  )يف املشمش( الذمي كان يستخدم سابقًا بسبب أن فاكهة املشمش كانت قب   1

التطور الزراعي املشهود يف هذا العصر ما تلبث أن تظهر يف األسواق حىت ختتفي، و تعبن )يف املشمش( كان يعين 
 ن حيدث أبداً أو لن أييت ذل  الوقت أبداً(.)ل
 . 34. 88سوم. مشاره مي ي . اپييز تلي  سبكى چرند و پرند، دوره مي بيست و . رسول كردى:2
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 نتيجة البحث
تطرق البحث إىل ظاهرة من الظواهر اللسانية املوجودة يف ك  اللغات تقريباً، و هي ظاهرة 

 ، و قد ثبت من خالل البحث ما يلي:اليت تظهر يف شك  تركيب موزون صوتياً و مؤكد داللياً  اإلتباع
األدب الفارسي األسلوب يف هذا قد ورد يستخدم األسلوب اإلتباعي يف اللغة الفصيحة، ف -

يكثر يف اللغة  هاستخدام شعره و نثره من قص  و رواايت و مسرحيات، و مع هذا فنن
 العامية أو لغة احلديث.

تناول الظاهرة يف سائر اللغات تت مسميات متعددة، حيث مت تناوهلا يف اإلجنليزية مت  -
 . العرب تت مسمى التوكيد ابلتكرار، و تناوهلا بعض اللسانيني(تت مسمى )التضعيف

ال يوجد خالف بني اللسانيني حول وجود الظاهرة من عدمه، و إن كانوا قد اختلفوا يف  -
 .طرق العرض و االستنتاج

يتكون الرتكيب اإلتباعي من خالل تغين صويت معني يف صوت أو صوتني أو حىت مقطع  -
 صويت كام  يف الكلمة التابعة.

كيب اإلتباعي يف عدد املقاطع الصوتية، و هذه ا اصية الصوتية تربط تشرتب عناصر الرت  -
 بني هذه العناصر ارس صويت.

و كثرة استخدامه و دورانه يف يلعب انرس الصويت يف الرتكيب اإلتباعي دوراً مهماً يف بقائه  -
 اللغة.

منه صوتياً  يكون الغرض نأييت التابع من أج  توكيد املتبوع و تثبيت معناه، و ال نكن أ -
و لكنه يكون مؤكدًا للداللة   مهماًل،فمع أنه قد يكون حبت كما ذهب بعض اللسانيني، 

كما ذكرل، فكلمة )مچه( يف الرتكيب )بچه مچه( ليس هلا معىن مستق ، و لكنها مؤكدة 
 ملعىن )بچه(.

 :منيتكون الرتكيب اإلتباعي يف الغالب  -
 ملقطع األول.تكرار املتبوع مع إحداث تغين صويت يف ا 
 اله مبقطع صويت نخر.دو ذل  من خالل استب ،تكرار املتبوع مع تغين املقطع األول مجلة 
 .تكرار املتبوع و إحداث تغين صويت يف املقطع الثاين 
 .ًالربط بني التابع و املتبوع من خالل استخدامهما معاً يف ك  األساليب اللسانية  البا 
 إحداث نفس التغينات تكرار املتبوع أكثر من مرة مع 
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  حيث ال نكن الفص  الداليل بني قسيمي  ،داللة واحدةعلى يدل الرتكيب اإلتباعي
 الرتكيب.

 و اتبعه، و قد  من املمكن أن يتوسط حرف من أحرف اإلضافة ) و، در، بر(  بني املتبوع
 : أييت الرتكيب الواحد يف شك  معطوف و معطوف عليه، و قد يستخدم بدون الواو، مث

 )چرند و پرند( و )چرند پرند(. 
 
 

 و املراجع املصادر
 العربيةاملصادر و املراجع أوالً 

االصاحيب يف فقه اللغة و سنن العرب يف كالمها،  تقيق املكتبة السلفية، القاهرة، : ابن فارس -
 .251م، صلل1910هل.ق، 1328

 هل.  1380لغة العربية، دمشق، اإلتباع، تقيق عز الدين التنوخي، جممع ال: أبو الطيب اللغوي -
 املزاوجة اللفظية، يف العربية، : تراث حاكم مالك الزايدي وواثق غالب هاشم -

 حبث منشور على موقع م.2008العدد العاشر، 
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30082 ثنني اال

  صباحاً. 2م الساعة 30/9/2013
 م. 1990مناهج البحث يف اللغة، مكتبة األجنلو املصرية،  :متام حسان -

املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، الباب الثامن و العشرون، تقيق فؤاد :جالل الدين السيوطي -
 .1م، جلل1998، القاهرة، 1علي منصور، طلل

ت و املعىن، ترمجة حسن لظم و علي حاكم، بنوت،  حماضرات يف  الصو  :رومان ايكوبسون -
 م، احملاضرة الرابعة. 1994الطبعة األوىل، 

اإلتباع و املزاوجة يف ضوء الدرس اللساين احلديث، دار الكتب العلمية، : عطية سليمان أمحد -
 .4م، صل2004القاهرة، 

 ، 19املنجد يف اللغة و األدب و العلوم، بنوت، طلل : لويس معلوف -

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30082
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=30082
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أسس علم اللغة، ترمجة أمحد خمتار عمر، مكتبة عامل الكتب،القاهرة،  الطبعة الثامنة، : ماريوابى -
 .119م، صلل1998

 اثنياً: املراجع الفارسية
 هلل.ا.1376نمسان و ريسمان، بكوشش على دهپاشى، هتران،  : سيد على مجالزاده -

 و ادبيات فارسى  شوراى وسرتا زابندار اجملانني، نسخة إلكرتونية على موقع  
-story-language.org/literature-http://www.persian

292.html-fulltext 
فارسى شكر، نسخة إلكرتونية على موقع شوراى وسرتا زابن و ادبيات فارسى  

-story-language.org/literature-http://www.persian
292.html-fulltext 

 جالل آل امحد -
نون و القلم، نسخة إلكرتونية على موقع شوراى وسرتا زابن و ادبيات فارسى  

-story-language.org/literature-http://www.persian
292.html-fulltext 

مدير مدرسه، نسخة إلكرتونية على موقع شوراى وسرتا زابن و ادبيات فارسى  
-story-language.org/literature-http://www.persian

292.html-fulltext 
مقوله اتباع در لغتنامهء دهخدا)ي  بررسى جمدد(، :هبرز خبتيارى و فرزانه اتج آابدى -

هل.ا، 1391(، اپييز 11)پياپى 3، ا3فصلنامهء پژوهش هاى زابن و ادبيات تطبيقى، د
 .192-175ص  

 هل.ا1381همالت در زابن فارسى، چاپ اول، هتران، اتباع و م :مصطفى ذاكرى -
 هلل.ا. 1379فرهنگ ا تباع و اتباع سازى در زابن فارسى، هتران، مهشيد مشریى:   -
دستور زابن فارسى، بكوشش ركن الدين مهايونفرخ، چاپ سوم،  :مهايونفرخعبد الرحيم  -

 هل.ا.1364هتران، 

http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
http://www.persian-language.org/literature-story-fulltext-292.html
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 هل.ا.1383هتران،  دستور زابن فارسى وفتارى،تقى وحيداين كاميار: -
 م.1985نواشناسى زابن فارسى، مركز نشر دانشگاهى، هتران،  :يد هللا مثره -
 هل.ا.1335درنمدى بر معىن شناسى، چاپ دوم، هتران،  :كورش صفوى -
 .1348توصيف ساختمان دستورى زابن فارسى، هتران، امن كبن، : حممد رضا ابطىن -
تورى، انتشارات امن كبن، هتران، وفتارهاى دس  :جعفر شعار و امساعيل حاكمى -

 هل.ا.1348
 اتباع و مهمالت در وويش زواره،  :عابدان زاده -

26.aspx-http://www.abedzvr.blogfa.com/post   األحد
 مساء.  9.17الساعة  7/5/2013

 .هل.ا1392 هتران، قصه ى عينكم، :رسول پریوزى -
. 88تلي  سبكى چرند و پرند، دوره مي بيست و سوم. مشاره مي ي . اپييز:رسول كردى -

34  . 
 ا تباع در فارسى دبنستان، جمله ى نموزا زابن فارسى، دوره ى بيستم،:مرتضى امساعيلى  -

 هل.ا.1385، زمستان 3مشاره ى 
 .هل.ا1387مبا  صرف، چاپ دوم، هتران،  :ويدا شقاقى -
-  http://bonbaste69.blogfa.com/post-1.aspx  ،م 19/8/2013)االثنني

 .صباحاً( 9.29الساعة  -
- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=161699  ز، األحد موقع رجا نيو

 مساًء. 10.44م الساعة 25/8/2013

http://www.abedzvr.blogfa.com/post-26.aspx
http://www.abedzvr.blogfa.com/post-26.aspx
http://bonbaste69.blogfa.com/post-1.aspx
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=161699

