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امللخص
يُعدُّ الفعل مقولة لغوية هامة يسهم يف بناء اجلملة ،فهو يعرب عن دقائق الزمن بصيغه وأبنيته الصرفية وله قدرة تعبريية يف بناء النص
الداللي تتغري طاقته الوظيفية والداللية باالعتماد على القرائن السياقية .فإذا دخل الفعل يف سياق الشرط تتغري أبنيته الصرفية ودالالته الوظيفية
والزمانية حسب داللة الرتكيب الشرطي على املعاني املقطوعة حبصوهلا واحملتملة الوقوع واملستحيلة واملمتنعة ،كما أنه يؤثر يف إبراز املعنى
الداللي للرتكيب الشرطي وتنويعه لكونه أهم عنصر لغوي يف بناء اجلملة.
من هذا املنطلق يقوم هذا البحث اعتمادا على املنهج الوصفي التحليلي بدراسة ضافية للصيغ الفعلية وأزمنتها يف الرتاكيب الشرطية يف
اللغة الفارسية لتتضح من خالهلا العالقة الثنائية السائدة بني األبنية الفعلية واألدلة السياقية يف تأدية املعنى الشرطي ومن ثمّ يأتي مبا يقابلها يف
اللغة العربية.
الكلمات املفتاحية :الفعل ،اجلملة الشرطية ،اللغة الفارسية ،اللغة العربية ،الرتمجة.

1ــ تاريخ التسلم1312/4/7 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1314/11/21 :هـ .ش.
* أستاذة مساعدة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان (الكاتبة املسؤرلة).
** أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
*** أستاذة مشاركة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.
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املقدمة
إن الفعل عنصر لغوي يتحدّد فيه الزمن بواسطة الصيغ واألبنية ،فله صلة وثيقة مبقولة الزمن حبيث ميكن أن نقول إن الزمن
مقولة فعلية بامتياز ،رغم أنها ترتبط مبقوالت أخرى مثل الظروف (جحفة2112 ،م ،ص  ،)22وقد فرّق متّام حسّان بني نوعني من
الزمن وهما الزمن النحوي وهو وظيفة يف السياق يؤديها الفعل أو الصفة أو ما نقل إىل الفعل من األقسام األخرى للكلم كاملصادر
واخلوالف .والزمن بهذا املعنى خيتلف عن الزمن اآلخر وهو الزمن الصريف إذ هو وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق (1114م،
ص .)241

فالفعل مادة لغوية يعبّر عن الزمن حسب بنائه الصريف أو صيغته ويتغري ويأخذ أشكاال متباينة بتباين السياقات اليت يرد فيها،
فاألفعال مساوقة للزمان والزمان من مقومات األفعال (السامرائي1113 ،م ،ص ،)17كما أنه ال ميكن إبعاد أثر القرائن والسياق يف
حتديد مقولة الزمن يف األفعال .والفعل إذا استعمل يف أسلوب معني من األساليب الكالمية كأسلوب الشرط يتأثر به فتتغري صيغته
وبناؤه الصريف كما تتغري دالالته الوظيفية والزمانية حسب السياق الوارد فيه.
يتميّز الفعل يف اللغة الفارسية بوفرة الصيغ واألبنية الصرفية ،فإذا دخل الفعل يف الرتاكيب الشرطية الفارسية تتبدّل صيغه
وختتلف باختالف داللة اجلملة على املعنى الشرطي .وقد كان عدم توسّع النحاة واملعنيني بالقواعد النحوية يف اللغة الفارسية يف
دراسة البنية الفعلية للجملة الشرطية وعدم تطرّقهم إىل دقائقها النحوية ،الدافع الذي دفع البحث إىل دراستها دراسة موضوعية
مستندا يف ذلك إىل القواعد النحوية يف اللغة الفارسية ومن ثم حاول البحث أن يقدّم مقابال مناسبا هلا يف اللغة العربية مما يفسح
اجملال أمام املرتمجني الختيار أدق الكلمات وأوضحها.
ومل تسبق هذه الدراسة بدراسات شاملة ومستقلة إال أن كتب الرتمجة قامت بدراسة موجزة للفعل يف الرتكيب الشرطي وذلك
عرب دراستها لبعض احلروف املستخدمة يف أسلوب الشرط دراسة تنقصها الدقّة والتفصيل يف غالب األحيان وإن متهّد الطريق
للبحث احلاضر متهيدا عابرا.
واجلدير بالذكر أن الفعل يف الرتكيب الشرطي بصيغه املختلفة ودالالته الوظيفية على صلة وثيقة بأداة الشرط فتتغري صيغه
الصرفية ووظيفته الداللية حسب تغري األداة وهذا ما دفع البحث إىل أن يتناول البنية الفعلية للرتكيب الشرطي من خالل الرتكيز
على األداة « » لكونها أمّ األدوات الشرطية يف اللغة الفارسية والستعماهلا يف املعاني املقطوعة حبصوهلا واحملتملة الوقوع
واملستحيلة واملمتنعة يف األسلوب الشرطي ،فهي األصل يف تأدية املعنى الشرطي يف الفارسية حيث نالحظ أن أكثر من أداة شرطية
يف اللغة العربية يؤدّي وظيفتها ،ومن هذا املنطلق يساهم حتديد األداة اليت تقابل « » يف اللغة العربية إسهاما بارزا يف حتديد
الصيغة الفعلية اليت تقابل األفعال الواقعة بعد « ».
وقد ذكرنا أن األداة « » تستعمل يف املعاني املقطوعة حبصوهلا واحملتملة الوقوع واملشكوك يف حصوهلا ،واملستحيلة واملمتنعة
فيُدرس الرتكيب الشرطي الذي تتصدره « » يف ثالثة أقسام :متحقق الوقوع ،حمتمل الوقوع وممتنع الوقوع.
والالفت للنظر أنّ حتقّق وقوع احلدث أو عدم حتقّقه يرتبط ارتباطا وثيقا باملعنى املستنبط من الركن الشرطي (شفائي ،1323 ،ص

 ،)242كما أنّه يتأثّر بالعوامل الداخلية املؤثرة يف معنى النص كالبنية الرتكيبية والسياق ،والعوامل اخلارجية كاملتكلم واملتلقي
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والزمان واملكان ،فبذلك تؤثر مجلة اجلواب بفعلها واملعنى العام املستفهم منها يف حتقّق وقوع الشرط أو عدم حتقّقه أيضا (رحيميان
 ،1311 ،ص .)124

وملزيد من اإليضاح ال بدّ أن ندرس « » والصيغ الفعلية اليت تليها حسب استعماهلا يف املعاني املقطوعة حبصوهلا واحملتملة
واملمتنعة يف ثالثة أقسام وهي كما يلي:
 1ـ متحقق الوقوع
تستعمل « » يف اللغة الفارسية للداللة على حتقّق الوقوع يف األزمنة الثالثة؛ املاضي ،واحلال ،واملستقبل ،وهي كما يأتي:
 1ـ  1ـ املاضي
إطالق الشرط على أمر حدث فيما مضى ليس سوى أمر ذهين إذ إن الشرط يفيد التعليق يف االستقبال ،واألمر يف املاضي
يتحقّق أو ال يتحقّق ،واملتكلم يتخيل يف الزمن احلاضر النتيجة املرتتبة على ذاك األمر حني حتقّقه أو عدم حتقّقه .أمّا الشرط الذي
يتعلق بوقوع أمر يف املستقبل أو أمر مستمر مل ينقض زمان حدوثه فهو الشرط احلقيقي (شفائي 242 ،1323 ،ـ .)243

إن دلّت اجلملة الشرطية يف اللغة الفارسية على حتقّق الوقوع يف املاضي يكون الفعل يف ركين الشرط واجلواب يف صيغة املاضي
الناقص أو املستمر يف غالب األحيان وذلك ليفيد استمرار وقوع احلدث الذي يدل عليه الفعل يف الزمن املاضي يف تركيبٍ شرطي،
حنو« :آن روزها

دوستان مرا دعوت مىكردند به خانه آنها مىرفتم»؛ (يف تلك األيام إذا دعاني األصدقاء ذهبت إىل بيوتهم أو
هوا بد بود در يك كافه درسهاى خود را از بر مىكرد»؛ ([يف

يف تلك األيام كنتُ إذا دعاني األصدقاء أذهب إىل بيوتهم) ،و«

تلك األيام] كلّما [ /إذا] كان الطقس سيّئا استذكر دروسه يف مقهىً أو كان إذا ساء الطقس يستذكر دروسه يف مقهىً).
يف اجلملة األخرية استعمل الفعل «بود» يف صيغة املاضي املطلق (البسيط) ألنه ال يستعمل عادة املاضي املستمر واملاضي البعيد
من املصدرين «بودن» ،و«داشنت» ،فيأتي الفعل يف صيغة املاضي املطلق بدال من املاضي املستمر واملاضي البعيد (انوري ـ

ي

 ،2ص 41؛ حمتشمي ،1371 ،ص .)337

» ،و«هر

» معنى وداللة يف اجلمالت اليت تقدّم ذكرها حبيث ميكن استعمال

واألداة « » متاثل «وقتىكه» ،و«

هذه األدوات عوضا عنها ،أي« :آن روزها (وقتىكه /

) دوستان مرا دعوت مىكردند ،به خانه آنها

مىرفتم» (حمتشمي ،1371 ،ص  ،)332فعلى هذا ميكن القول إن « » تتضمّن معنى الشرط والظرف معا يف مثل هذه اجلمالت.
وصيغة املاضي املستمر يف ركين الشرط واجلواب هي الصيغة املشرتكة الدالة على حتقّق وقوع احلدث وامتناعه وال ميكن التفريق
بينهما إال عن طريق السياق والقرائن الكالمية ،فمثال قولك« :

»؛ (لو كان عاقال

ألخذ بنصح أبيه) ،يدل على امتناع الشرط مع أن فعلي الشرط واجلواب على صيغة املاضي املستمر وذلك مستفاد مما يقتضيه املعنى
اعتمادا على القرائن اللفظية واملعنوية.
إذا أمعنا النظر يف األداة « » والصيغ الفعلية اليت تليها يف هذا النوع من الرتاكيب الشرطية وجدنا أنها تقابل «كلّما» ،و«إذا»:
1ـ «كلّما» :تفيد « » يف هذا القسم من الرتاكيب مفهوم الظرفية وتكرار احلدث يف املاضي ،فتقابلها «كلّما» يف العربية لكونها
أداة ظرفية زمانية تفيد التكرار ولكن ما يلفت النظر أن «كلّما» ال تُرتجم إىل الفارسية بـ«

» ،حنو قوله تعاىل :كُلَّمَا دَخَلَ َعلَيْهَا
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زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِن َدهَا ِرزْقاً( آل عمران )37 :3؛ (زكريا هر بار (/

كه در حمراب بر او وارد ميشد ،نزد او غذايى

مىيافت) .تتّضح من ترمجة اآلية الشريفة أن «كلّما» ترتجم إىل الفارسية بكلمة «هر بار» الدالة على التكرار أو «هر

» الدالة

على الظرفية.
وال تدخل «كلّما» إال على اجلملة الفعلية ،وقيل :يشرتط يف شرطها وجوابها أن يكونا ماضيني (الشريف1112 ،م،)112 ،

جلُودًا غَيْ َرهَا( النساء  .)22 :4وقد صرّح عبد الوهاب الصابوني بأنه عثر على
جلُو ُدهُمْ بَدَّ ْلنَاهُمْ ُ
كقوله تعاىل :كُلَّمَا نَضِجَتْ ُ
أبيات جعل فيها الشرط وجوابه مضارعني ،كقول الشاعر:
كلّماااااااااااااااااااا ا ي

ي ل اااااااااااااااااااا ا ي ي ي

اااااااااااااااااااا ا

ثااااااااااااأتي اااااااااااا ي اااااااااااا ي اااااااااااا ي اااااااااااا ي ي

ي

(عمر بن أبي ربيعة ،نقله الصابوني ،د.ت ،ص )22

هوا بد بود در يك كافه درسهاى خود را از بر مىكرد» ،مقابال هلذه العبارة« :كلّما

وفقا ملا سبق ذكره يكون قولك« :

كان الطقس سيّئا ،استذكر دروسه يف مقهىً» .واجلدير بالذكر أن «كلّما» إذا كانت مسبوقة بـ«كان» يرتجم الفعل الواقع بعدها يف
صيغة املاضي املستمر ،حنو« :كان كلّما جاءنا قال لي ( »...األصفهاني ،د.ت ،ج  ،2ص  ،)113حيث يرتجم هكذا« :
مى

مى

.»...

2ـ «إذا» :ميكن أن تكون « » مقابلة لـ«إذا» من الناحية الداللية ملا يف األداة «إذا» من اخلروج عن االستقبال ،فهي قد تأتي
للداللة على الزمن املاضي ،والفعل يف الشرط واجلواب يف صيغة املاضي أو املضارع ،كقوله تعاىلِ :إذَا تُ ْتلَى َعلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن

خَرُّوا سُجَّدًا( مريم )21 :11؛ (هر

آيات [خداى] رمحان بر ايشان خوانده مىشد سجده كنان و

به خاك مىافتادند)،

حيث تفيد «إذا» حتقّق الوقوع واستمراره يف املاضي اعتمادا على القرائن السياقية ،وكذلك قوله تعاىل :وَِإذَا بُشِّرَ أَحَ ُدهُمْ بِاألُنثَى

) ،وقد كان العرب

ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا( النحل )21 :12؛ (
يف اجلاهلية مستمرين يف احتقار األنثى ،فيرتجم الفعل الواقع بعدها إىل الفارسية بصيغة املاضي املستمر.

وكذلك يرتجم الفعل يف الشرط واجلواب بصيغة املاضي املستمر إن تركب اجلواب من («كان»  +فعل مضارع) ،كقوله تعاىل:
إِنَّهُمْ كَانُوا ِإذَا قِيلَ لَهُمْ ال إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَِِْْرُوََ( الصافات )32 :37؛ (آنان بودند كه وقتى به ايشان
خداى

مىشد" :خدايى جز

نيست" ،تكرب مىورزيدند) (فوالدوند) .وقد يتقدّم الرتكيب («كان»  +فعل مضارع) على األداة «إذا» ،حنو« :كان

الشيوخ يبتسمون يف حنان ورضا إذا مسعوا أحاديث الشباب بذلك»؛ «

وقتى سخنان جوانان را در اين مورد مىشنيدند با

مهربانى و رضايت لبخند مىزدند» (طه حسني ،نقله زركوب ،1371 ،ص .)124

وعلى هذا ميكن ترمجة قولك« :در آن روزها

هوا بد بود ،در يك كافه درسهاى خود را از بر مىكرد» بهذه العبارة« :يف

تلك األيام إذا كان الطقس سيّئا ،استذكر الدروس يف مقهىً» أو «كان إذا ساء الطقس يستذكر الدروس يف مقهىً».
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 1ـ  2ـ احلال أو االستقبال
إن دلّت اجلملة الشرطية على حتقّق وقوع احلدث يف احلال أو االستقبال فال يكون زمن فعلها يف الشرط واجلواب إال حاال أو
مستقبال ،فيكون فعل الشرط على صيغة املاضي املطلق (البسيط) ،واملضارع االلتزامي واملضارع اإلخباري ،وفعل اجلواب على
صيغة تناسب الشرط (املضارع اإلخباري أو االلتزامي واملستقبل واألمر) ،حنو ما يلي:
 1ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي املطلق واجلواب يف صيغة األمر ،حنو« :

از خواب برخاستى دندان خود را مسواك كن»؛

(إذا نهضت من النوم ففرّش أسنانك).
 2ـ فعل الشرط يف صيغة املضارع االلتزامي واجلواب يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :

شكفته

بهار از راه رسد

مىشوند»؛ (إذا حلَّ الربيع تفتّحت األزهار).
 3ـ فعل الشرط واجلواب يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو:
ي ه اااااريكهااا ا ي ااا ا ي ااا ا هيىي ااا ا ي

ااا اري ي ي

ي اااااني يم اااااريهمااااايىي هاااااتي

ااااار ي ي

ي

(فردوسي ،نقله شفائي ،1323 ،ص )243

واملعنى :إن كنت مَلكاً على األقاليم السبعة فلماذا ال تزال من نصيبنا األوجاع واألحزان.
يكون الشرط يف األمثلة السابقة ـ وهو «آمدن بهار» (حلول الربيع) ،و«بلند شدن از خواب» (النهوض من النوم) ـ من األمور
اليت يتحقّق وقوعها يف املستقبل دون شك ،أو من األمور املتحقّقة يف زمن التحادث والتخاطب كما يف املثال األخري.
والالفت للنظر أنّ داللة اجلملة الشرطية على حتقّق الوقوع أو عدم حتقّقه ترتبط ارتباطا وثيقا باملتلقي ،فمثال يف قولك:
د اا ا يكاا ا ي اا ا ي اا ا ي

ي

ي اا ا ي اا ا

ي ي

ي ااااااايىك اااااااىي

ي ااااااا ي

ي

ي

(سعدى ،1373 ،ص )111

واملعنى :ادعُ ربك تضرّعا وخشية بالليل كالشَّحاذين إن كنتَ مَلكا بالنَّهار.
قد يكون املتلقي يف املثال ملكا حقيقيا مرتبّعا على العرش يف عامل الواقع فيكون الشرط حينئذ مما حتقّق وقوعه.
متاثل « » يف هذا القسم من اجلمالت الشرطية األدوات «وقتىكه» ،و«

» ،و«هر

» من الناحية الداللية وتقابلها

«إنْ» ،و«إذا» الشرطيتان .ويبدو أنّ الفعل الذي يلي هاتني األداتني إن كان ماضيا يكون نظريه يف الفارسية صيغة املاضي املطلق
التفاقهما يف البنية الرتكيبية وإن كان مضارعا تقابله يف الفارسية صيغة املضارع االلتزامي أو اإلخباري على األرجح ،وعلى هذا
حيصل التطابق بني األبنية النحوية يف لغة املبدأ واهلدف ،ألنه ال جيوز للمرتجم االستغناء عن التكافؤ الرتكييب أو باألحرى التكافؤ
يف البنية النحوية بل جيب أن يلتزم به أثناء الرتمجة قدر ما تسمح به القواعد اللغوية.
واحلصول على التكافؤ أمر نسيب فكلما حاول املرتجم أن يزيد من التكافؤ يف النص املرتجَم حيقّق جناحا أكثر ،ومع ذلك ميكن
استبدال املاضي املطلق واملضارع االلتزامي وأحيانا املضارع اإلخباري بعضها ببعض ،فيكون حينئذ كل واحد من هذه األفعال
مقابال للفعل املاضي واملضارع يف اجلملة الشرطية العربية.
واألداة « » ال تقابلها «إذا» الشرطية إال بشرطني؛ أوال :أن يدلّ الشرط على حتقّق الوقوع يف احلال أو االستقبال .وثانيا :أن
تكون « » مبعنى «وقتىكه» ،و«

» ،و«هر

» وما يعادهلا بأن تفيد معنى الظرفية ،والعكس صحيح مبعنى أن «إذا»
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تقابلها « » ،و«هر

» وما يعادهلا ،لكنه يستحسن استعمال «هر

» يف الرتمجة بدال من « » ألنه ال يُنقل جانب من

املفهوم الداللي لألداة «إذا» إىل الفارسية إذا استعملت « » يف مواضع ال يدل الشرط معها على حتقّق وقوع احلدث ،حنو قوله
تعاىلِ :إذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ( النصر )1 :111؛ (
الشريفة بـ« » يكون املعنى «

يارى خدا و

كه يارى خدا و

فرا رسد) ،فإن ترمجت «إذا» يف اآلية

فرا رسد» ،فتد ّل اجلملة على احتمال وقوع النصر ال حتمية حدوثه.

جيب االنتباه إىل هذه امللحوظة يف ترمجة القرآن الكريم ولكن يف النصوص العربية القدمية واملعاصرة ال ينحصر استعمال «إذا»
يف حتقّق الوقوع لذلك يكثر استعمال « » يف ترمجتها.
تدلّ «إنْ» على احتمال وقوع احلدث يف االستقبال لكنه كما جاء يف خمتصر املعاني قد يؤتى بها للشرط احملقّق لنكتة بالغية فهي
قد تستعمل يف مقام اجلزم بوقوع الشرط لتنزيل املخاطب العامل بوقوع الشرط منزلة اجلاهل ،ملخالفته مقتضى العلم ،كقولك ملن
يؤذي أباه« :إنْ كان أباك فال تؤذه» (التفتازاني1313 ،هـ.ش ،ص  11ـ  .)11بناء على ذلك تستخدم «إنْ» الشرطية مقابلة لـ« »
الفارسية يف ترمجة البيت السابق املبدوء بـ«

هفت كشور به شاهى تو راست» إىل العربية ،والفعل الواقع بعد «إن» الشرطية جيوز

أن يكون يف صيغة املاضي أو املضارع.
2ـ حمتمل الوقوع
تستعمل « » للداللة على احتمال وقوع احلدث يف األزمنة الثالثة؛ املاضي ،واحلال ،واالستقبال وهي كما يلي:
2ـ 1ـ املاضي
إن دلّت اجلملة الشرطية على احتمال وقوع احلدث يف املاضي يؤتى بالفعل يف الشرط على صيغة املاضي القريب (النقلي) أو
املاضي االلتزامي ،ويف اجلواب يكون الفعل عادة يف صيغة املاضي القريب ،كما يأتي:
1ـ فعل الشرط واجلواب يف صيغة املاضي القريب ،حنو« :

آن كار را تو كردهاى خيلى بد كردهاى»؛ (أنت إن كنتَ فعلتَ

ذلك فقد أخطأتَ خطأ فادحا).
 2ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي االلتزامي واجلواب يف صيغة املاضي القريب ،حنو« :

به

رفته باشى برج ايفل را

ديدهاى»؛ (إن كنتَ ذهبتَ إىل باريس فقد رأيتَ برج إيفل).
ليس املتكلم يف املثال الثاني على علم بتحقّق حصول الشرط أو عدم حتقّقه إذ إنّ الصيغة االلتزامية (املاضي االلتزامي واملضارع
االلتزامي) تفيد االحتمال دائما (الزار ،1314 ،ص .)223

وقد تستعمل يف اجلواب كلمة «بايد» ،و«شايد» فيتحوّل املاضي القريب إىل املاضي االلتزامي ،حنو« :
بايد برج ايفل را ديده باشى» ،و«

به

به

رفتهاى

رفته باشى بايد برج ايفل را ديده باشى»؛ (إن كنتَ ذهبتَ إىل باريس فقد رأيتَ

برج إيفل) .فاملاضي االلتزامي يف هذه األمثلة يتشابه املاضي القريب دالليا لكنه إلفادته معنى االحتمال خيتلف اختالفا بسيطا عن
املاضي القريب الدال على مفهوم القطع واجلزم.
واألداة « » يف هذا القسم من الرتاكيب املفيدة للشرط تقابلها «إنْ» الشرطية وجيب أن يتكوّن فعل الشرط من («كان»  +فعل
ت ُقلْتُ ُه فَقَدْ َعلِمْتَهُ( املائدة .)112 :2
ماض) ،واجلواب يرتكّب من الفعل املاضي املسبوق بـ«قد»،كقوله تعاىل :إَِ كُن ُ

الفعل يف اجلملة الشرطية الفارسية وما يقابله يف العربية
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واجلدير بالذكر أنّ املاضي القريب يف اللغة الفارسية يقابل تركيبة («قد»  +فعل ماض) .وجيوز حذف «قد» من الفعل املاضي
والفعل يبقى على معنى املاضي القريب ،كقوله تعاىل :وَإَِْ كَا ََ قَمِيصُ ُه قُدَّ مِن دُبُ ٍر فََْذَبَتْ( يوسف .)27 :12

وقد ذهب النحاة إىل أن الشرط يفيد االستقبال وإن كان فعله ماضيا ،فإنّ هذه األدوات تقلب املاضي إىل االستقبال .وعلى هذا
أوّلوا اآلية الكرمية :إَِ كُنتُ ُقلْتُهُ فَقَدْ َعلِمْتَهُ( املائدة  ،)112 :2على أنه :إن ثبت أني كنت قلته أو إن يثبت يف املستقبل أني
كنت قلته يف املاضي أنا أعلم أنّك علمته .وهو تأوّل بعيد ،فكيف يقول لربه إن يثبت يف املستقبل وهو خطاب اهلل  وهل اهلل
جاهل ذلك وقت اخلطاب حتى يثبت له يف املستقبل؟ (السامرائي2117 ،م ،ج  ،4ص  24ـ .)22
وجاء يف بدائع الفوائد" :فه ي تطيدخلي لىي ض ي لل ظي ه ي ض ي مل ىيقط ،يألني ملسيحيإ يأنييك نيص يه ي لكالمي ي ي ف ي
إىل ي لسم ءيأ ييك ني ك يةي ييق ل يي مي لقي ة،ي لى ي لتق يتي يفإمن ي لقي لهتطي جز ؤهي مل ض " (ابن قيم اجلوزية ،د.ت ،ج  ،1ص .)71

فالصواب أنّ الشرط قد يأتي للداللة على املضي ،وذلك إذا كان بلفظ «كان» بعدها فعل ماض كما الحظنا يف اآليات الشريفة
السابقة .وانسياقا ملا تقدّم ذكره تُرتجم اآلية الشريفة :إَِ كُن ُت ُقلْتُ ُه فَقَدْ َعلِمْتَهُ( املائدة  )112 :2هكذا:
أ.
ب.

آن را
آن را

باشم ،قطعا آن را دانستهاى.
 ،قطعا آن را دانستهاى.

وميكن ترمجة اآلية الكرميةَ  :وإَِْ كَا ََ قَمِيصُ ُه قُدَّ مِن دُبُ ٍر فََْذَبَتْ( يوسف  )27 :12هكذا:
أ.
ب.

شده باشد ،آن زن دروغ

يوسف از

شده است ،آن زن دروغ

يوسف از

است.
است.

2ـ  2ـ يف احلال أو االستقبال
إن دلّت اجلملة الشرطية على احتمال احلصول يف احلال أو االستقبال فهي على قسمني كما يلي:
أ) الشرط واجلواب خيتصّان باحلال أو االستقبال
إن حتقّق وقوع الشرط يف املستقبل خيتص اجلواب باالستقبال لرتتّب اجلواب على الشرط فعلى هذا يكون فعل الشرط يف صيغة
املاضي املطل ق ،واملضارع االلتزامي ،أو املضارع اإلخباري ،وفعل اجلواب يف صيغة املضارع اإلخباري أو االلتزامي ،واملستقبل،
واألمر ،واملاضي القريب ،واملاضي املطلق ،كما يلي:
1ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي املطلق واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :

به شرياز رفتيم از ختت مجشيد ديدن مىكنيم»؛ (إن ذهبنا إىل شرياز نَزُرْ ختت

مجشيد).
ب) يف صيغة املستقبل ،حنو« :

به شرياز رفتيم از ختت مجشيد ديدن خواهيم كرد»؛ (إن ذهبنا إىل شرياز فسنزورُ ختت

مجشيد).
ج) يف صيغة األمر ،حنو« :

به شرياز رفتى از ختت مجشيد ديدن كن»؛ (إن ذهبت إىل شرياز فزُرْ "ختت مجشيد").

د) يف صيغة املاضي القريب ،حنو« :

در اين

كوتاه آمد

قافيه را باخته است»؛ (إن تنازل يف العراك خسر).
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هـ) يف صيغة املاضي املطلق ،حنو« :

را رساندى

زود

»؛ (إن بلّغت اخلرب بسرعة أخذتَ احلُلوان).

را

2ـ فعل الشرط يف صيغة املضارع االلتزامي واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :

مردهاى كفن به دندان

بني

و مري مىافتد» (إن أمسك ميتٌ

الكفن بأسنانه فيشيعُ املوت بني األحياء) (هدايت ،نقله وحيديان كاميار ،1324 ،ص .)23

ب) يف صيغة املضارع االلتزامي ،حنو« :به قهر

بستيزد هزار تن بكشد»؛ (إن حياربْ بقوة يُهلك ألف شخص) (سعدي،

 ،1373ص .)213

ج) يف صيغة املستقبل ،حنو« :
د) يف صيغة األمر ،حنو« :

به موزه بروى آثار باستانى را خواهى ديد»؛ (إن تذهبْ إىل املتحف فستزور املعامل األثرية).
از دست برآيد دهنى شريين كن»؛ (إن كان باستطاعتك فأدخِلْ السرور يف قلبٍ) (سعدي ،نقله

خانلرى ،1371 ،ص .)221

در هر مدرسه بسته بشود در يك اداره بسته شده است»؛ (إن يغلقْ باب مدرسةٍ يغلقْ

هـ) يف صيغة املاضي القريب ،حنو« :

باب مركز إداري) (آل امحد ،نقله وحيديان كاميار ،1324 ،ص .)23

 3ـ فعل الشرط يف صيغة املضارع اإلخباري واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع االلتزامي ،حنو« :

مىآيى من هم بيايم»؛ (إن تأتِ آتِ).

ب) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :اين مرد

بد مىكند به خود مىكند»؛ (إن يسئ هذا الرجل يسئ لنفسه).

ج) يف صيغة املستقبل ،حنو« :

خوب درس مىخوانَد بىشك قبول خواهد شد»؛ (إن يدرسْ جيّدا فسينجح).

د) يف صيغة األمر ،حنو« :مزد

مىطلبى طاعت استاد برب»؛ (إن تطلبْ األجر والثواب فأطعْ أمر األستاذ) (حافظ).

يدلّ املاضي املطلق واملضارع االلتزامي يف الركن الشرطي على االستقبال وميكن استبدال أحدهما باآلخر رغم ذلك جند بينهما
فارقا دالليا مييّزهما من بعض ،فاملضارع االلتزامي يفيد اإلبهام وعدم القطع واجلزم حبصول األمر أكثر من املاضي املطلق ،والفعل
معه غري قطعي احلدوث لذلك يستعمل يف التمين ،والشك ،والرجاء ،والشرط ،وأمثاهلا (الزار ،1314 ،ص .)172

ويزداد األمر وضوحا باملوازنة بني العبارتني« :

درس خواندى موفق خواهى شد» ،و«

درس خبوانى موفق خواهى شد»

(إن درست [تدرسْ] فستنجح) ،فرغم التشابه بينهما تفيد األوىل القطع واجلزم بوقوع الشرط أكثر من الثانية لكون الفعل ماضيا
مطلقا (شفائي ،1323 ،ص 243؛ حمتشمي ،1371 ،ص .)311

وكذلك يفيد استعمال املاضي املطلق يف اجلواب التأكيدَ على وقوع الفعل لكونه قطعي احلصول ،حنو« :
رساندى

را
را

»؛ (إن بلّغت اخلرب بسرعة أخذت احللوان) ،واجلملة متاثل قولك« :
( /خواهى

زود

زود

را

را رساندى

)» من الناحية الداللية ،حيث استبدل فيه املاضي املطلق باملضارع اإلخباري أو املستقبل،

فعلى هذا يدلّ املاضي املطلق يف اجلواب على احلال أو االستقبال وفيه معنى القطع واجلزم وقد مسّاه البعض باملستقبل حمقّق الوقوع
(شريعت ،1372 ،ص .)147

الفعل يف اجلملة الشرطية الفارسية وما يقابله يف العربية

كان استعمال املاضي املطلق يف اجلواب بدال من املضارع شائعا يف النصوص القدمية ،حنو« :
مردى»؛ (إن ذهبتَ جنحتَ ،إن منتَ متَّ) (سعدي ،نقله قريب و

خواهى برد)،
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رفتى بردى،

 ،1322 ،ص  ،)122وأصلها« :

خفتى

رفتى مىبرى (/

خفتى مىمريى ( /خواهى مرد)» ،وكذلك قول الشاعر:
ي هيمنااااااا ا يىي اااااااااي مي ااااااا ا يخااااااا ا ي ي ي

يك ااااااىي اااااا ي اااااا مي ي اااااا ي ي

ي

(سعدي ،نقله ابوالقامسي ، 1372،ص )412

واملعنى :إن أرشدتين وصلت يف خري وعافية وإن أضللتين توقّفت عن السري.
وقد يُستعمل فعل الشرط واجلواب يف هذا القسم من الرتاكيب الشرطية على األشكال التالية وذلك ضمن شروط حمددة:
أ) قد يدلّ املاضي االلتزامي يف الشرط على االستقبال وذلك بأن يكون فعل اجلواب يف صيغة املستقبل أو املضارع اإلخباري
ويكون يف الركن الشرطي قيد زمان مستقبل .فتؤكِّد اجلملة أنّ الفعل يف الشرط حتقّق وانتهى وقوعه قبل حدوث الفعل يف اجلواب يف
زمن املستقبل (حمتشمي ،1371 ،ص  333ـ  ،)334حنو« :

(تا فردا) كارم متام شده باشد به

خواهيم رفت» (إن انتهى

عملي غدا فسنتنزّه).
يتعيّن الزمن األصلي لفعل الشرط بالقيد «تا فردا» الذي يظهر يف الكالم أو يقدَّر فتكون اجلملة مبعنى« :
شود به

(تا فردا) كارم متام

خواهيم رفت» ،حيث يكون املاضي االلتزامي مبعنى املضارع االلتزامي أو املاضي املطلق.

ب) قد يُستعمل املاضي البعيد للتأكيد على حتقّق الفعل يف املستقبل قبل زمن معني على أن يكون الفعل يف اجلواب يف صيغة
معينة كاملضارع اإلخباري أو املستقبل أو األمر ويؤتى يف الشرط بقيد زمان مستقبل فال خيتلف املاضي البعيد اختالفا واضحا عن
املاضي االلتزامي املذكور آنفا من الناحية الداللية ،حنو« :
غدا فسنحتفل) ،و«

فردا كتابها را آورده بود حتويل

تا فردا كار متام شده بود جشن خواهيم

»؛ (إن انتهى العمل

»؛ (إن جاء بالكتب غدا فخذها) (حمتشمي ،1371 ،ص .)334

ج) استعمال املاضي املستمر يف ركين الشرط واجلواب يدلّ على االستقبال شرط أن يكون يف اجلملة قيد زمان مناسب ويفيد
فعل الشرط استمرار احلدث يف زمن معني ،حنو« :
مبعنى« :

اآلن مىنشستى كتاب مىخوانديم»؛ (إن جلست اآلن قرأنا الكتاب)،

اآلن بنشينى كتاب مىخوانيم ( /خواهيم خواند)» ،حيث استعمل فيها املضارع االلتزامي يف الشرط واملضارع

اإلخباري أو املستقبل يف اجلواب.
د) يفيد املاضي القريب معنى االستقبال إن كان يف الركن الشرطي قيد زمان مستقبل ،حنو« :

فردا اين موقع نامه را

نوشتهاى به من خرب بده»؛ (إن كتبت الرسالة غدا يف مثل هذا الوقت فأخربني) (شريعت ،1372 ،ص .)123

هـ) قد يكون فعل الشرط مستقبال ،حنو« :

او خواهد آمد من مىمامن تا او را ببينم»؛ (إن يأتِ فسأبقى ألراه) ،فيكون

املستقبل مبعنى املضارع اإلخباري أو املضارع االلتزامي ،أي« :
يقااا ا مي اااااتي

او مىآيد من مىمامن تا او را ببينم» ،وكذلك يف البيت التالي:

ي ااا ا يخااا ا هيىي هااا ا د ي ي

ديااااااا ا هي اااااااااتي هي اااااااااىي هاااااااااأي ااااااا ا ي ااااااا ايى ى ي

ي

(سعدي ،نقله ابوالقامسي ،1372 ،ص )411

واملعنى :إن شرَّفتَين بقدومك أقُمْ بواجب الضِّيافة إىل أن ترحل.
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ففي هذا البيت يكون فعل الشرط (خواهى نهاد) مبعنى املضارع اإلخباري (مىنهى) ،أو املضارع االلتزامي (بنهى) ،أو املاضي
املطلق (نهادى).
واألداة « » يف الرتاكيب الشرطية اليت تقدَّم ذكرها يف هذا القسم تقابل «إنْ» الشرطية اليت يؤتى بها للداللة على احتمال
الوقوع يف املستقبل ،والفعل بعدها قد يكون مضارعا أو ماضيا .والالفت للنظر أنّ استعمال الفعل املاضي يف الشرط للداللة على
املستقبل ليس خمتصا بالعربية وحدها بل هو كثري يف اللغات السامية أيضا كاألكدية ،والعربية ،واحلبشية .وأكثر اللغات السامية
تستعمل املاضي يف الشرط واحلاضر أو املستقبل يف اجلزاء (برجشرتاسر1114 ،م ،ص  ،)111غري أن العربية تستعمل املاضي واملضارع
للشرط واجلواب ،وقد ماثلتها اللغة الفارسية يف ذلك.
وكما سبقت اإلشارة يبدو أنّ الفعل الذي يلي األداة «إنْ» يكون نظريه يف الفارسية صيغة املاضي املطلق التفاقهما يف البنية
الرتكيبية وإن كان مضارعا تقابله صيغة املضارع االلتزامي أو املضارع اإلخباري على األرجح ،لكنه ميكن استبدال املاضي املطلق
واملضارع االلتزامي أحدهما باآلخر يف اللغة الفارسية ،كما يصحّ أن يقع كل واحد منهما مقابال للفعل املاضي واملضارع يف الشرط
اسالم آورْد» ،و«

العربي ،فمثال ترتجم كل مجلة من هاتني اجلملتني «إن أسلَمَ  ،»...و«إن يُسلِمْ  »...على وجهني« :

اسالم

آورَد» ،لكنه يف عملية الرتمجة كما أسلفنا القول يستحسن االنتباه إىل البنية النحوية والرتكيبية للغة األم واهلدف ليقرتب املرتجم من
حتقيق التكافؤ النسيب بني اللغتني.
وميكن أن يكون الفعل الذي يلي األداة «إنْ» يف هذا القسم من اجلمل الشرطية على الصيغ التالية:
1ـ («كان»  +فعل مضارع) :هذا الرتكيب يقابل املاضي املستمر يف اللغة الفارسية لكنه يف أسلوب الشرط يقابل املضارع
االلتزامي أو املضارع اإلخباري ،حنو قوله تعاىلِ :إَ كَاََ اللّهُ يُرِيدُ أََ يُغْوِيَُْمْ( هود )34 :11؛ (

خداوند خبواهد مشا را

) ،وقوله :إَِ كُنتُنَّ تُ ِردََْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا َوزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعُْْنَّ( األحزاب )21 :33؛ (

دنيا و جتمل آن

برياه

را مىخواهيد بياييد تا بهرهمندتان سازم).
2ـ («يكون»  +فعل مضارع) :هذا الرتكيب يقابل املضارع االلتزامي أو املضارع اإلخباري يف الرتاكيب الشرطية ،حنو قوله
تعاىل :إَِ تَُْونُواْ تَأْلَمُوََ فَإنَّهُمْ يَأْلَمُوََ كَمَا تَأْلَموََ( النساء )114 :4؛ (

مشا رنج مىبريد آنان نيز

مشا رنج مىبرند)،

وكذلك البيت التالي:
إنْي َكُااااااااااا ا ْي َهاااااااااااااك يأل جااااااااااا ا ي ااااااااااا ا ى ي ي

ف ااااااااااا يأ ااااااااااا ي ي اااااااااا ا يهااااااااااا ي ل َجَاااااااااا ا ْ ي

ي

(عنرتة بن شداد1113 ،م ،ص )21

واملعنى:

از درد عشق در رنج و عذابى و شكوه مىكنى ،من تو را از اين درد و رنج جنات مىدهم.

واملالحظ أن ما اقرتح يف ترمجة هذه الرتاكيب الشرطية هو حصيلة استقصاء أمثلة كثرية ومناذج عديدة من النصوص األدبية
لكنه من املؤكد أن ما يقابل هذه الصيغ الفعلية يف اللغة العربية ال ينحصر فيما تقدّم ذكره ألن هذه الصيغ الصرفية إذا خضعت
لرتكيب حنوي معني فإنها تتخلى عن أزمنتها األصلية يف بعض األحيان وتكتسب داللة زمنية جديدة يضفيها عليها السياق ،وبذلك
فإن األزمنة الصرفية تضمحل أمام الزمن السياقي وبعبارة أوضح ،الزمن الذي يوحي به السياق خاصة عندما تدخل يف حيز
الشرط.
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ويف ذلك يقول متّام حسّان إن " لز ي ظي ةييفي لسي قيالي ت بطي صيغةي ي ةيد ئم ي إمن ي ت ي لصيغةي ليتي ت فتي ي لضم ئأي لقت ئ ي ليتي
ي لى يحتميله ي ى ي لز ي مل ي ملت دييفي لسي ق،يفالييهأيإنيك ني لز ي مل ض يآ ي ي يصيغةي«ف َلَ»يأ يصيغةي«يَ ْ َل»ي د ميميك ي لت تيقي
لضم ئأي لقت ئ ي ي أل ةي ملختل ةيأنيخنت ي ي ي لصيغت يأصلحهم يلل اللةي لىي مل ىي لز

ي ملت دييفي ي قي ي " (1114م ،ص .)241

أمّا الفعل يف اجلواب ماضيا كان أو مضارعا فيقابله املضارع اإلخباري أو املستقبل يف اللغة الفارسية حتى إذا كان فعل اجلواب يف
الفارسية يف صيغة املاضي املطلق أو املاضي القريب يقابله الفعل املاضي أو املضارع يف اللغة العربية ألنّ املاضي املطلق واملاضي
القريب مبعنى املضارع اإلخباري أو املستقبل.
وإن كان فعل الشرط ماضيا التزاميا أو بعيدا أو مستمرا أو ماضيا قريبا فهو مبعنى املضارع االلتزامي كما سبق أن أشرنا إليه
فيقابله الفعل املاضي يف العربية أو املضارع ملحقا به قيد زمان مستقبل ،حنو ما يلي:
ـ«

تا فردا كار را متام كرده باشى ( /متام كنى) به تو جايزه خواهم داد»« :إن انتهيت من العمل غدا كافأتك (/

فسأكافئك)».
ـ«

[امروز] تا عصر كار را متام كرده بودى ( /متام كنى) به تو جايزه خواهم داد»« :إن انتهيت من العمل حتى املساء كافأتك

( /فسأكافئك)».
ـ«

فردا كار را متام مىكردى ( /متام كنى) به تو جايزه مىدادم ( /مىدهم)»« :إن انتهيت من العمل غدا كافأتك».

ب) الشرط خيتصّ باملاضي واجلواب باحلال أو االستقبال
قد يدلّ فعل الشرط على املاضي واجلواب على الزمن احلاضر أو املستقبل يف اجلملة الشرطية الدالة على احتمال الوقوع يف
املستقبل ،فيكون حينئذ فعل الشرط يف صيغة املاضي االلتزامي ،واملاضي القريب ،واملاضي البعيد ،وفعل اجلواب يف صيغة
املضارع اإلخباري ،واملستقبل ،واملاضي القريب ،واألمر ،كما يلي:
1ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي االلتزامي واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :

راستش را

باشى من سر قومل مىايستم»؛ (إن كنتَ قد صدقتَ فأنا سأيف

بوعدي).
ب) يف صيغة املستقبل ،حنو« :

(ديروز) كار خود را خوب اجنام داده باشى جايزه خواهى

»؛ (إن كنت أجنزت

عملك جيدا [باألمس] فستُكافأ).
ج) يف صيغة املاضي القريب ،حنو« :

درست جواب داده باشى جايزه را

»؛ (إن كنتَ قد أصبتَ يف إجابتك

أخذتَ املكافأة).
2ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي القريب واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :
فستنجح).

كار خود را خوب ياد

موفق مىشوى»؛ (إن كنت تعلّمت عملك جيّدا
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ب) يف صيغة املستقبل ،حنو« :

در امتحانات موفق شده است به او جايزه خواهم داد»؛ (إن كان قد جنح يف االمتحان

فسأكافئه).
ج) يف صيغة األمر ،حنو« :

روزنامه را خواندهاى بده تا من هم خبوامن»؛ (إن كنت قرأت اجلريدة فا ْعطِنيها ألقرأها).

3ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي البعيد واجلواب:
أ) يف صيغة املضارع اإلخباري ،حنو« :

نامه را نوشته بود فورا آن را برايت مىفرستم»؛ (إن كان قد كتب الرسالة أُرسلْها

لك على الفور).
نامه را نوشته بود فورا آن را برايت خواهم فرستاد»؛ (إن كان قد كتب الرسالة فسأُرسلُها

ب) يف صيغة املستقبل ،حنو« :
لك على الفور).
ج) يف صيغة األمر ،حنو« :

نامه را نوشته بود فورا آن را به دست من برسان»؛(إن كان قد كتب الرسالة فأرسِلْها لي على

الفور).
يدلّ املاضي االلتزامي على الزمن املاضي اعتمادا على األدلة السياقية والقرائن الكالمية كاستعمال قيد زمان ماض يف اجلملة
الشرطية كالقيد «ديروز» يف األمثلة السابقة.
وفيما تقدّم من األمثلة يتحوّل املضارع اإلخباري إىل املضارع االلتزامي إذا استعملت كلمة «بايد» يف مجلة اجلواب ،حنو« :
در امتحان موفق شده است بايد جايزه
در امتحان موفق شده است جايزه

»؛ (إن كان قد جنح يف االمتحان فليأخذ املكافأة) ،واجلملة متاثل دالليا قولك« :
» ،حيث يكون الفعل يف مجلة اجلواب مضارعا إخباريا.

وما جيدر ذكره هنا أنّ املاضي القريب واملاضي املطلق خيتلفان من الناحية الداللية يف هاتني اجلملتني« :
برويد»؛ (إن كان الضيوف حضروا فاذهبوا) ،و«

مهمانان آمدهاند مشا

مهمانان آمدند مشا برويد»؛ (إن حضر الضيوف فاذهبوا) ،حيث نرى أن

احتمال حصول فعل الشرط (آمدن) يف اجلملة األوىل أكثر من اجلملة الثانية ،فالقطع واجلزم بوقوع احلدث فيها أكثر وكأنه قد
حدث بالفعل.
واألداة « » يف هذا القسم تقابلها «إن» الشرطية ويكون الفعل الذي يليها على وجهني:
1ـ («كان»  +فعل ماض) أو («كان»  +قد  +فعل ماض) :هذا الرتكيب يقابل املاضي البعيد يف اللغة الفارسية لكنه يف الرتكيب
الشرطي يقابل املاضي االلتزامي ،واملاضي البعيد ،واملاضي القريب وفعل اجلواب جيب أن يدلّ على االستقبال ،حنو« :إن كنتِ
أملمتِ بذنب ،فاستغفري اهلل» (السامرائي2117 ،م ،ج  ،4ص  .)22نظرا ملا سبق ذكره يرتجم احلديث الشريف هكذا« :
كنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَ ْأتِ بِها( األعراف  ،)112: 7هكذا:
كردهاى از خدا آمرزش خبواه» .وكذلك ميكن ترمجة اآلية الشريفة :إَِْ ُ
«

كنْتُمْ آ َمنْتُمْ بِاللَّهِ فَ َعلَيْهِ تَوَكَّلُوا
معجزهاى آوردهاى آن را عرضه كن» .وكذلك قوله تعاىل :وَقالَ مُوسى يا قَ ْومِ إَِْ ُ

(يونس ،)14 :11يرتجم بـ« :و موسى

 :اى قوم من،

به خدا اميان آوردهايد ،بر او توكل كنيد».

2ـ («يكون»  +قد  +فعل ماض) :هذا الرتكيب يقابل املاضي االلتزامي املكوّن من اسم املفعول (مادة الفعل املاضي  +هاء
صامتة) واملضارع االلتزامي لفعل «باشيدن» (زركوب ،1371 ،ص  ،)123لكنه يقابل املاضي االلتزامي أو املاضي القريب يف الرتكيب

الفعل يف اجلملة الشرطية الفارسية وما يقابله يف العربية

44

الشرطي ،حنو « :فإنييكُ ْيأ َتَيل يخب ٍي ضي يفي ي إنييَكُ ْيق يأ َتَيفي ي غ يذل يملي هل يأ س » (البغدادي1111 ،م ،ج  ،2ص ،)327

حيث ميكن ترمجته هكذا« :

بر ما به نيكى فرمان داده باشد،

تسليم فرو نهيم و

به غري آن امر كرده باشد خود را به

هالكت نيندازيم» .ويف البيت التالي يرتجم بصيغة املاضي القريب:
إنييكُاااااااااااااا ا ْيقاااااااااااااا ا ي َاااااااااااااا ا ءَكُأيقُاااااااااااااا اتي ي ي

ااااااااااااااااا يفخلااااااااااااااااا يلااااااااااااااااا ي َاااااااااااااااااابيالي ي

ي

(جعيفران ،نقله األصفهاني ،د.ت ،ج  ،21ص )217

همصحبتى من مشا را خوش نيامده است رهايم كنيد» أو «

واملعنى« :

همصحبتى من مشا را آزرده است رهايم

كنيد».
وجيوز حذف «قد» من الرتكيب املذكور ،حنو« :إنييك يق ليخ ًيف يأهل » (األصفهاني ،د.ت ،ج  ،1ص )414؛ (
باشد [ أو

نيك

است] ،من شايسته آمن).

واجلدير بالذكر أن األدوات الشرطية يف العربية املعاصرة جيري استبداهلا ببعض دون أن جتري عليها القواعد املدروسة يف الكتب
النحوية يف معظم األحيان حبيث نرى أن األداة «إذا» يؤتى بها بدال من «إنْ» الشرطية يف النصوص املعاصرة لتدلّ على احتمال
الوقوع ،حنو « :إذا صحت الرواية التالية ـ وهي صحيحة ـ نكون قد زرعنا بأيدينا بذرة انهيار ذلك الصرح احلضاري الكبري»؛ (
زير صحيح باشد ـ كه صحيح هم هست ـ با دست خويش ،ختم نابودى و فرو ريزى اين بناى

متدن را كاشتهايم)

(زركوب ،1371 ،ص .)112

3ـ ممتنع الوقوع
هذا الشرط خيتص مبا امتنع وقوعه يف املاضي أو يستحيل وقوعه يف الزمن احلاضر أو املستقبل ،واستعماله يف الزمن املاضي أكثر.
تستعمل األداة « » يف اللغة الفارسية للداللة على امتناع وقوع احلدث يف األزمنة الثالثة؛ املاضي ،واحلال أو االستقبال ،وهي
كما يلي:
 3ـ  1ـ املاضي
إن دلّت اجلملة الشرطية على امتناع وقوع احلدث يف املاضي يكون الفعل يف مجلة الشرط واجلواب يف صيغة املاضي املستمر أو
املاضي البعيد .فإن كان الفعل يف مجلة اجلواب ماضيا مستمرا أو ماضيا بعيدا يكون الفعل يف مجلة الشرط ماضيا مستمرا أو بعيدا
والعكس ال يصحّ ،فقولك« :

نامه را نوشته بود فورا آن را برايت مىفرستم»؛ (إن كان قد كتب الرسالة أُرسلْها لك على

الفور) ،يدلّ على احتمال احلصول ال االمتناع ألن الفعل يف اجلواب مضارع إخباري (وحيديان كاميار ،1324 ،ص .)42

واجلملة الشرطية اليت تدلّ على االمتناع على أربعة أقسام حسب صيغة الفعل الواقع يف مجلة الشرط واجلواب وهي كما يلي:
1ـ فعل الشرط واجلواب يف صيغة املاضي املستمر« :

درس مىخواندى موفق مىشدى».

2ـ فعل الشرط واجلواب يف صيغة املاضي البعيد« :

درس خوانده بودى موفق شده بودى».

3ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي املستمر واجلواب يف صيغة املاضي البعيد« :

درس مىخواندى موفق شده بودى».

4ـ فعل الشرط يف صيغة املاضي البعيد واجلواب يف صيغة املاضي املستمر« :

درس خوانده بودى موفق مىشدى».
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ترتجم هذه الصور األربعة إىل العربية هكذا« :لو درستَ لنجحتَ».
وجيوز استعمال األقسام األربعة من الناحية الرتكيبية والداللية ،كما جيوز استعمال بعضها حملّ بعض دون أن حيدث تغيري بارز
يف املعنى ،رغم ذلك يكثر استعمال القسم األول والثاني (حمتشمي ،1371 ،ص .)332

وقد يكون الفعل يف مجلة الشرط واجلواب ماضيا مستمرا لكنه ال يفيد االمتناع بل يدلّ على احتمال وقوع احلدث ،هذا ما
يؤكده السياق والقرائن املقامية واملقالية ،فمثال يف قولك« :
املقصود« :

درس مىخواندى موفق مىشدى» ،ميكن أن يكون املعنى

درس خبوانى موفق مىشوى»؛ (إن تدرسْ تنجحْ) ،حيث تدلّ اجلملة على احتمال الوقوع وقد جاء الفعل يف

مجلة الشرط واجلواب يف صيغة املاضي املستمر لزيادة التأكيد والداللة على قطعية احلصول على النجاح شرطَ الدراسة .وكذلك يف
مىنشستى كتاب مىخوانديم» ،ميكن أن يكون املعنى باالعتماد على القرائن اللفظية واملعنوية هكذا« :

قولك« :

بنشينى

كتاب مىخوانيم».
وللتنغيم  intonationدور هامّ يف إبراز معنى اجلمالت السابقة فالنغمة قرينة لفظية تتضافر مع القرائن اللفظية األخرى لتكون
يف خدمة العالقات السياقية من أجل إيضاح معنى اجلملة وأمن اللّبس يف فهمها .ومثة عناصر غري لغوية هلا أثر كبري يف حتديد املعنى
حيث نستطيع أن نقول هي جزء من معنى الكالم ،منها شخصية املتكلم وشخصية املخاطب والعالقات السائدة بينهما واملالبسات
اليت حتيط بهما.
وإن استعمل قيد زمان مستقبل يف اجلمالت الشرطية السابقة تدلّ اجلملة على احتمال حتقّق الفعل يف وضوح داللي ألن القيد
قرينة من القرائن اللفظية ،حنو« :

اآلن مىنشستى كتاب مىخوانديم» ،و«

فردا مىآمدى خوشحال مىشدم» ،وقد أشري

إىل ذلك يف القسم الثاني من مبحث الشروط الدالة على احتمال الوقوع ( 2ـ « :2أ»).
وسبق أن أشرنا إىل أن املاضي املطلق يستعمل يف األعم األغلب بدال من املاضي املستمر فيما خيصّ املصدرين «بودن»،
و«داشنت» .فمن استعماهلما يف الداللة على امتناع الوقوع ،قولك« :
ألخذ بنصح أبيه) ،و«

عاقل بود

را شنيده بود»؛ (لو كان عاقال

من عالقهاى به سالمتى خودم داشتم مىبايستى به يك جست از آنها دور شده باشم»؛ (لو كنت أرغب

يف صحّيت لوجب عليّ أن أبتعد عنهم بسرعة) (صادق هدايت ،نقله شفائي ،1323 ،ص .)242

وجيوز استعمال الفعلني املذكورين يف صيغة املاضي املستمر لكنه نادر وقليل ،حنو« :

قوهاى مىداشتم كه ...

اغتشاشى در كالسم روى منىداد»؛ (لو كانت لي قدرة كهذه ملا حدثت يف صفّي أية فوضى) ،و«

ارثيه

عهدهاى ديرين در دست مىبود بىشك تاريخ را تغيري مىداديم»؛ (لو كان الرتاث املفقود للعصور الغابرة بني أيدينا لغيّرنا التاريخ)
(شفائي ،1323 ،ص .)224

تستعمل «لو» يف اللغة العربية للداللة على االمتناع فهي تقابل « » يف إفادة معنى االمتناع ،وتكون الصيغ الفعلية اليت تليها
على ما يأتي:
1ـ فعل الشرط واجلواب ماض :وَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِنيَ( حنل .)1 :12
2ـ فعل الشرط مضارع واجلواب ماض :لَوْ نَشَاء جَ َع ْلنَاهُ أُجَاجًا( واقعه .)71 :22
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فإن كان الفعل الذي يلي األداة «لو» ماضيا يستحسن أن يكون مقابال للماضي البعيد يف الفارسية ،وإن كان الفعل مضارعا
فمن األفضل أن يكون مقابال للماضي املستمر .وقد يلي األداة «لو» ما يرتكّب من («كان»  +فعل مضارع) ،حنو قوله تعاىل :لَّوْ

كَانُوا يَ ْعلَمُوََ الْغَيْبَ مَا لَِِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِنيِ( سبأ  ،)14 :34فهو أيضا يقابل املاضي املستمر يف اللغة الفارسية.
أمّا الفعل الذي يأتي يف جواب الشرط فيمكن ترمجته يف الفارسية على وجهني :املاضي البعيد واملاضي املستمر واستعمال
املاضي املستمر أكثر من البعيد كما ذكرنا آنفا.
واألداة الثانية اليت تقابل « » يف إفادة معنى االمتناع هي «لوال» ،وذلك إذا وليها الفعل «بودن» يف صيغة النفي ،حنو قولك:
نبود ملت تباه مىشد» ،حيث ميكن ترمجته هكذا« :لوال العدل لفسدت الرَّعية».

«

3ـ 2ـ احلال أو االستقبال
إن دلّت اجلملة الشرطية على امتناع الوقوع يف احلال أو االستقبال ميكن التعرّض هلا يف قسمني أساسيني كما يلي:
أ) الشرط واجلواب خيتصّان باحلال أو االستقبال
إن دلّت اجلملة الشرطية على امتناع احلصول يف الزمن احلاضر أو املستقبل يكون الفعل يف ركين الشرط واجلواب يف صيغة
املاضي املستمر ،ويف ذلك تشبه اجلملة الشرطية ما سبق ذكره يف املبحث السابق مبعنى أنها متاثل الرتكيب الشرطي الدال على امتناع
الوقوع يف املاضي يف البنية النحوية ،والقرائن الكالمية واألدلة السياقية هي اليت متيّز اجلملتني املماثلتني وزمانهما األصلي ،حنو:
«

جوان مىشدم اشتباهات

را تكرار منىكردم»؛ (لو أصبحتُ شابّا ملا كرّرتُ أخطائي املاضية) ،واجلملة تدلّ على أن

عهد الشباب لو عاد يف احلال أو املستقبل وهو أمر ممتنع غري حمقّق ملا تكرَّرت األخطاء.
فإن كانت اجلملة تدلّ على احتمال الوقوع كان الفعل يف الشرط واجلواب هكذا« :

جوان شوم اشتباهات

را تكرار

خنواهم كرد»؛ (إن أصبحتُ شابّا مل أكرّر أخطائي املاضية) ،حيث استعمل الفعل يف مجلة الشرط يف صيغة املضارع االلتزامي ويف
اجلواب يف صيغة املستقبل.
وكذلك قولك« :

زيادى به دست مىآوردم كاخ

مىساختم»؛ (لو كسبتُ ثروة وفرية لبنيت صرحا شاخما)،

ميكن أن يدلّ على عدم حتقّق الفعل يف املاضي أو املستقبل واألدلة السياقية هي اليت تعيّن الزمان املناسب لتُعني املتلقي يف فهم املعنى
املقصود .أمّا املتكلم إن كان يريد التعبري عن احتمال احلصول على الثروة الوفرية فكان يستعمل الفعل يف مجلة الشرط واجلواب
هكذا« :

زيادى به دست آورم كاخ

مىسازم ( /خواهم ساخت)» أو «

زيادى به دست آوردم كاخ

مىسازم ( /خواهم ساخت)»؛ (إن كسبتُ ثروة وفرية بنيتُ صرحا شاخما) .وقد سبق أن أشرنا إىل ذلك يف القسم الثاني
من مبحث الشروط الدالة على احتمال الوقوع ( 2ـ « :2أ»).
وكذلك قولك« :

هوا خوب بود به

مىرفتيم»؛ (لو كان اجلو صافيا لتنزّهنا) ،يدلّ على امتناع حصول الفعل يف

املاضي أو احلال واملستقبل وال يتعيّن زمن اجلملة ومعناها إال باألدلة السياقية والقرائن املقالية واملقامية كالقيود املستعملة فيها ،فمثال
يف قولك« :

ديروز هوا خوب بود به

مىرفتيم» ،يدلّ استعمال قيد زمان ماض كالقيد «ديروز» على أن اجلملة تفيد

االمتناع يف املاضي ،فتشبه دالليا قولك« :اگر هوا خوب بود به

رفته بوديم».

40

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 4117هـ .ق4115 /هـ .ش) ـ العدد 41

واجلملة الشرطية تدلّ على االمتناع يف األزمنة الثالثة إن كان الفعل يف مجلة الشرط واجلواب يف صيغة املاضي املستمر ،فإن
كان الفعل يف مجلة اجلواب ماضيا بعيدا ختتصّ اجلملة الشرطية بالزمن املاضي سواء كان الفعل يف الركن الشرطي ماضيا بعيدا أو
ماضيا مستمرا ،كاملثال السابق« :

رفته بوديم».

هوا خوب بود به

وجيوز أن تقع يف هذا القسم اجلملة الشرطية اليت متاثل ما يدلّ على احتمال الوقوع يف البنية الفعلية ،وذلك إلفادتها االمتناع من
الناحية الداللية ،كقولك« :
أي :ال تراه أبدا ،و«

را ديدى فالن كس (يا

) را خواهى ديد»؛ (إن رأيت خلف أذنك فسرتاه)؛

توانستى از ملك خدا بريون روى برو»؛ (إن استطعت فاخرج من ملك اهلل) .وهذا يؤكد أن حتقّق الوقوع

أو عدم حتقّقه يف الرتكيب الشرطي ال ينحصر استنباطه يف زمن الفعل الواقع يف ركين الشرط واجلواب فحسب وإمنا القرائن واألدلة
السياقية قد تغيّر املعنى يف اجلملة الشرطية.
واألداة « » يف هذه الرتاكيب الشرطية تقابلها «لو» و«إن» الشرطية ،كما يلي:
1ـ «لو» :قد تكون «لو» الشرطية االمتناعية نظرية لـ«
(

[منكران را]

(

مىخواستيم آنان را به [كيفر]

» ،كقوله تعاىل :وَلَوْ َترَىَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّارِ( األنعام )27 :2؛

كه بر آتش عرضه مىشدند مىديدى) ،وقوله (:)لَّوْ نَشَاء أَصَ ِْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ( األعراف )111 :7؛

مىرسانديم) (فوالدوند) ،حيث انتفى الشرط يف املاضي واحلال ملا ثبت من كون

متعلق «لو» غري واقع (ابن هشام2117 ،م ،ص .)227

بناء على ما تقدّم ذكره ميكن أن تكون « » مقابلة لـ«لو» االمتناعية يف اجلمالت اليت متاثل قولك« :
مىساختم»؛ (لو كسبتُ ثروة وفرية لبنيتُ صرحا شاخما) ،و«

مىآوردم كاخ

زيادى به دست

جوان مىشدم اشتباهات

را تكرار

منىكردم»؛ (لو أصبحتُ شابا ملا كرَّرتُ أخطائي املاضية).
وقد تكون «لو» الشرطية اليت أشربت معنى التمين نظرية لـ« » ،حنو« :لو أنّ لنا رجاال أمثال صالح الدين إذن ما ضاعت
فلسطني»؛ (

صالح الدين داشتيم فلسطني از دست منىرفت) (السامرائي2117 ،م ،ج  ،4ص  ،)77فعلى

ما جوامنرادنى

هذا األساس ميكن ترمجة املثال التالي الذي درسناه يف هذا املبحث باألداة «لو» ملا فيه من معنى التمين املصاحب للشرط« :
اآلن هوا خوب بود به

مىرفتيم»؛ (لو كان الطقس جيدا اآلن لتنزّهنا) .ومثله قولك« :

فردا مىآمدى خوشحال

مىشديم» ؛ (لو أتيتَ غدا لفرحنا) ،ويشرتط يف هذا املثال أن يكون املتكلم واثقا بعدم حصول اجمليء وذلك متييزا له عن اجلملة
اليت تدلّ على االحتمال .والقرائن املقامية واملقالية واحلركات اجلسمية وحاالت الوجه عند التكلم تشارك التنغيم يف حتديد داللة
اجلملة ألن املعنى بدون القرائن املقالية واملقامية متعدد وحمتمل.
ويأتي الفعل بعد «لو» ـ كما أشرنا سابقا ـ ماضيا ومضارعا ،وأكثر األحوال دخوهلا على املاضي ،وإن وقع بعدها فعل مضارع
قلبت معناه إىل املضي.
2ـ «إنْ» :قد تدلّ «إنْ» على األمور املستحيل وقوعها يف الزمن املستقبل ،كقوله تعاىل :قُلْ إَِ كَاََ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ

الْعَابِدِينَ( الزخرف )11 :43؛ (

براى [خداى] رمحان فرزندى بود من خود خنستني

وَالْإِنسِ إَِِ اسْ َتطَعْتُمْ أََ تَنفُذُوا مِنْ َأ ْقطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضِ فَانفُذُوا( الرَّمحن )33 :22؛ (اى

بودم) ،ويَا مَعْشَرَ الْجِنِّ

جنيان و انسيان!

توانستيد

الفعل يف اجلملة الشرطية الفارسية وما يقابله يف العربية

از كرانههاى آمسانها و زمني به بريون رخنه كنيد ،رخنه كنيد) .وعلى هذا ميكن ترمجة قولك« :
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توانستى از ملك خدا بريون

روى برو» ،هكذا« :إن استطعت فاخرج من ملك اهلل» .وكما سبق القول إن الفعل الذي يلي «إن» الشرطية جيوز أن يكون يف
صيغة املاضي أو املضارع.
ب) الشرط خيتصّ باملاضي واجلواب باحلال أو االستقبال
إن دلّت اجلملة الشرطية على امتناع الوقوع واختصّ الشرط بالزمن املاضي واجلواب باحلاضر أو املستقبل ،يكون الفعل يف
الركن الشرطي يف صيغة املاضي املستمر أو املاضي البعيد ،ويف اجلواب يف صيغة املاضي املستمر ،فتشبه اجلملة ما ورد يف األقسام
السابقة من الشروط املمتنعة يف اجلانب الشكلي ،وال ميكن التمييز بني هذه اجلمل إال عن طريق القرائن واألدلة السياقية كاستعمال
قيد زمان مناسب ،حنو« :

(قبال) زمحت كشيده بودى( ،اآلن  /در آينده) نتيجه آن را مىديدى» أو «

(قبال) زمحت

مىكشيدى( ،اآلن  /در آينده) نتيجه آن را مىديدى»؛ (لو اجتهدتَ [يف املاضي] لنجحتَ [اآلن  /يف املستقبل]).
واألداة « » يف هذه الرتاكيب الشرطية تقابلها «لو» .يقول النحاة إنّ «لو» تفيد االمتناع وإفادتها املعنى الشرطي يف الزمن املاضي
تقتضي أن شرطها مل يقع فيما مضى كما تفيد أن تعليق اجلواب عليه كان يف الزمن املاضي أيضا (حسن1422 ،هـ ،ج  ،4ص .)421
لكنه يبدو أن تعليق اجلواب على الشرط ال ينحصر يف الزمن املاضي فحسب وإمنا قد يكون يف احلال واالستقبال أيضا ،كقوله
تعاىل :وَلَوْ كُنتَ فَظًّا َغلِيظَ الْ َقلْبِ الَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ( آل عمران )121 :3؛ (
تو

تندخو و سختدل بودى قطعا از

مىشدند) ،حيث كان من احملتمل أن يقع االنفضاض عند نزول اآلية الكرمية أو قبلها أو بعدها لو كان النيب ( )فظا

غليظ القلب.
يتضح مما أسلفنا القول أنّ األداة « » هي األصل يف تأدية املعنى الشرطي يف اللغة الفارسية .ويف اللغة العربية يؤدّي وظيفتها
أكثر من أداة وهي« :إن» ،و«إذا» ،و«لو» ،و«لوال» ،و«كلّما» .وقد أشرنا إىل الصيغ الفعلية اليت جيوز اإلتيان بها بعد كل األدوات
الشرطية املذكورة.
وما جيدر ذكره أن الفعل يف اللغة العربية ال خيرج عن األنواع الثالثة وهي؛ املاضي واملضارع واألمر ،لكنه يف اللغة الفارسية
تتنوّع أنواعه وأشكاله ،فهو ماض ومضارع وأمر ومستقبل ،واملاضي واملضارع يف الفارسية على عدة أقسام وهي :املاضي املطلق،
املاضي املستمر التام ،املاضي املستمر الناقص ،املاضي القريب (النقلي) ،املاضي البعيد ،املاضي االلتزامي (الشكي) ،املاضي
القريب املستمر ،املاضي األبعد ،املاضي األبعد املستمر ،واملضارع اإلخباري ،واملضارع االلتزامي.
واألبنية الفعلية يف الرتاكيب الشرطية الفارسية تتغري وتتنوع حسب تضمُّن الرتاكيب املعانيَ املقطوعة حبصوهلا واحملتملة الوقوع
واملمتنعة وباالعتماد على القرائن السياقية ميكن أن يستعمل الفعل يف صيغ خمتلفة عما تقدّم ذكرها يف البحث .فال ينحصر الفعل
بأنواعه املختلفة يف الرتكيب الشرطي فيما ذكر يف هذه العجالة .وقد حاول البحث أن يتعرّض لألنواع اليت اتسمّت بالشهرة وكثر
استعماهلا يف الفارسية.
والالفت للنظر أن بعض أنواع الفعل يف الفارسية ال خيتلف عن األنواع املذكورة فيما يقابله يف اللغة العربية ،فمثال يقابل املاضي
القريب املستمر («مى»  +ماض قريب) ما يقابل املاضي القريب يف العربية ،واملاضي األبعد (اسم املفعول  +ماض قريب للفعل
«بودن») مياثل املاضي البعيد فيما يقابله يف العربية.
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 3ـ اخلامتة
من أهم النتائج اليت توصل إليها البحث ما يلي:
 1ـ تؤدي األداة « » املعنى الشرطي الذي يؤديه أكثر من أداة يف اللغة العربية فهي تستعمل يف الداللة على املعاني املقطوعة
حبصوهلا واحملتملة الوقوع واملمتنعة ،وهي األصل يف إفادة املعنى الشرطي يف الفارسية ،وعلى هذا األساس وقع االختيار عليها
لدراسة الصيغ الفعلية وأزمنتها يف أسلوب الشرط.
 2ـ يتميّز الفعل يف اللغة الفارسية بوفرة الصيغ واألبنية الصرفية وقد ظهر ذلك يف الصيغ الفعلية اليت استعملت يف أسلوب
الشرط ،فقد تتغري وتتنوع األبنية الفعلية يف الرتاكيب الشرطية الفارسية حسب تضمُّن الرتاكيب املعاني املقطوعةَ حبصوهلا واحملتملة
الوقوع واملمتنعة ،وال ميكن إبعاد أثر القرائن والسياق يف حتديد صيغة الفعل وزمانه يف اجلملة الشرطية .وال ينحصر الفعل بأنواعه
املختلفة يف الرتكيب الشرطي على ما تقدّم ذكره يف البحث إذ إنه ميكن أن يستعمل الفعل يف صيغ خمتلفة عما سبق القول فيه اعتمادا
على األدلة السياقية والقرائن الكالمية ،لكن الصيغ الفعلية اليت تلي األدوات الشرطية يف اللغة العربية أقلّ تنوعا بالنسبة إىل اللغة
الفارسية.

املصادر واملراجع
أ) املراجع العربية

 القرآن الكريم
 .1ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل حممد بن أبو بكر( .د.ت) .بدائع الفوائد( .حتقيق علي بن حممد العمران) .جدة :دار علم الفوائد.
 .2ابن هشام األنصاري ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف2117( .م) .مغين اللبيب عن كتب األعاريب( .حتقيق الدكتور مازن املبارك،
وحممد علي محد اهلل) .بريوت :دار الفكر.
 .3األصفهاني ،أبو الفرج( .د.ت) .األغاني( .حتقيق مسري جابر)( .ط24( .)2ج) .بريوت :دار الفكر.
 .4برجشرتاسر1114( .م) .التطور النحوي للغة العربية( .أخرجه وصححه وعلَّق عليه الدكتور رمضان عبدالتواب)( .ط .)2قاهرة:
مكتبة اخلاجني.
 .2البغدادي ،عبد القادر بن عمر1111( .م) .خزانة األدب ولب لباب لسان العرب( .حتقيق حممد نبيل طريفي وإميل بديع اليعقوب).
(13ج) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .2التفتازاني ،سعد الدين1313( .هـ.ش) .خمتصر املعاني( .

 .قم :انتشارات دار الفكر.

 .7جحفة ،عبد اجمليد2112( .م) .داللة الزمن يف العربية (دراسة النسق الزمين لألفعال) .د.م :دار توبقال للنشر.
 .1حسان ،متام1114( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها .بريوت :دار الثقافة.
 .1حسن ،عباس1422( .هـ) .النحو الوايف4( .)7 ( .ج) .تهران :ناصرخسرو.
 .11السامرائي ،إبراهيم (1113م) .الفعل زمانه وأبنيته( .ط .)3بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .11السامرائي ،فاضل صاحل2117( .م) .معاني النحو .بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
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 .12الشريف ،حممد حسن 1417( .ﻫ1112 .م) .معجم حروف املعاني يف القرآن الكريم .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .13الصابوني ،عبد الوهاب( .د.ت) .اللباب يف النحو .بريوت :دار مكتبة الشرق.
 .14عمايره ،امساعيل أمحد؛ و عبد احلميد مصطفى السيد1111( .م) .معجم األدوات والضمائر يف القرآن الكريم( .ط .)4بريوت:
مؤسسة الرسالة.
 .12عنرتة بن شداد1113( .م) .ديوان عنرتة .بريوت :مطبعة اآلداب.
ب) املراجع الفارسية
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