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  أثر سياق الحال على تحول الزمن الفعلي
  "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  

  لمهدى آذريزدى
  

  أحمد محمد رشوانرأفت . د
  مدرس اللغة الفارسية وآدابها بآداب سوهاج
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  :ةـدمـالمق
عليه وسلم وعلي آله وصـحبه  والسالم علي رسول اهللا صلي اهللا بسم اهللا والصالة      

   :دـوبع.  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ارياألخ
جاء هذا البحث ليقف علي صور التحول التي تقع بين صـيغ األفعـال الزمنيـة      

في السياق هو التحول الحاصل من ذكـر  نتيجة سياق الحال ، والمقصود بتحوالت األفعال 
ن اللغة الفارسـية  وأل ،الفعل في زمن علي نسق مخالف لما سبق ذكره في السياق نفسه

حافلة باألزمنة المختلفة من الماضي والمضارع ، فقد جاءت هذه الظـاهرة بـارزة فـي    
من الماضـي  األعمال األدبية الفارسية ، كالتحول بين أزمنة الماضي المختلفة أو التحول 

   .إلي المضارع والعكس
، ي صيغ األفعال في اللغة الفارسيةوقد تتبعت في هذا البحث أشكال هذا التحول ف  

  كاشفا عن دالالت هذه الصيغ ومحلال لها وفقا لسياق الحال الذي وردت فيه 
وقد قمت بتطبيق ما توصلت إليه من استنتاجات حول سياق الحال وأثـره علـي     

فعلي في اللغة الفارسية علي المجموعات القصصية التي كتبـت لألطفـال   تحول الزمن ال
لمهدي آذريزدي ، وذلك ألهمية اللغة في تنمية " ان نامهمرزب"وعة القصصية ومنها المجم

  .أفكار الطفل ومعرفته بالزمن وداللته في السياق
تابتـه  كما يمكن أيضا من خالل هذا البحث التعرف علي أسلوب الكاتب فـي طريقـة ك    

لألطفال ، وجذب انتباههم بنقل الحدث من زمن الماضي إلي المضارع إلي المسـتقبل ، وغيـر   
  .ذلك مما يجعلهم في حالة انسجام وتتبع للمضامين التي تهدف إليها القصة 

بالدراسة في اللغة الفارسية ، خاصـة   حظلم ي -على حد علمي-وهذا الموضوع  
   .مقدمة :ءت خطة البحث علي النحو التالي وقد جافي مجال الدراسات اللغوية منها ، 

عرضت فيه للتعريف بالسياق وأهميته في الدراسات اللغويـة ، ثـم عرفـت     :مدخل و  
فـي   خطة الدراسةوجاءت  " مرزبان نامه"ومجموعته القصصية بالكاتب مهدي آذريزدي 

  :مبحثين هما
ل بـين أزمنـة الماضـي فـي     أثر سياق الحال علي التحـو فيه  وأتناول :المبحث األول 

  .لمهدى آذريزدى" مرزبان نامه"المجموعة القصصية 
أثر سياق الحال علي التحـول بـين الماضـي والمضـارع     فيه  تناولوأ :المبحث الثاني 
  " .مرزبان نامه"لمجموعة القصصية والمستقبل في ا

  .المصادر والمراجع مةقائ تلتها ، ضمن أهم النتائجتوت: الخاتمة 
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 ـل دخمـ     

سـاق يسـوق    من ، والكلمة مصدر) س و ق ( السياق لغة من الجذر اللغوي 
" قسـيا "إن كلمـة  . )١(سوقا وسياقا، فالمعني اللغوي يشير إلي داللة الحدث وهو التتابع 
أثره، كما تشـير إلـي    تثير في الذهن معني لحوق شيء بشيء أخر واتصاله به واقتفاء

ام ، ولهذا يمكن أن نخلص إلي تعريف جزئـي للسـياق   معني االرتباط والتسلسل واالنتظ
ومقاميـة توضـح المـراد وتبـين      مقاليـة بأنه مجموع ما يحيط بالنص من عناصـر  

  . )٢(المقصود

ومن ثم ينظـر إليـه مـن    ) التوالي(ويذكر الدكتور تمام حسان أن المقصود بالسياق     
  :ناحيتين

ب والسبك، والسياق مـن هـذه الزاويـة    يتحقق بها التركي التيتوالي العناصر : األولي 
  .)سياق النص(يسمي 

توالي األحداث التي صاحبت األداء اللغوي وكانت ذات عالقة باالتصال ومن هذه : الثانية  
  )٣( .)سياق الموقف(الناحية يسمي 

ومن الداللة األخيرة يتبين أن المعني اللغـوي يتضـمن مسـاحة مـن المعنـي      
يعني السياق الذي جري في إطاره التفاهم بـين شخصـين    االصطالحي لسياق الحال وهو

ويشمل ذلك زمن المحادثة ومكانها والعالقة بين المتحـدثين والقـيم المشـتركة بينهمـا     
ويالحظ أن المعني االصطالحي لسياق الحال يشترك والمعنـي   )٤(والكالم السابق للمحادثة

  :اللغوي في عنصرين دالليين هما

                                                 
  ، ص)سوق(م، مادة ١٩٩٠، دار صادر بيروت، بيروت١ب،المجلد العاشر،طلسان العر: ابن منظور  )١(

١٦٧،١٦٨.  
جلـة األحيـاء، العـدد    السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة ،م: إبراهيم أصبان. د )٢(

  . ٥٤م ، ص ٢٠٠٧، الرباط ٢٥٠
قرينة السياق، الكتاب التذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلية دار العلـوم ، مطبعـة   : تمام حسان .د )٣(

  . ٣٧٥م ، ص ١٩٩٣عبير للكتاب ، القاهرة 
ـ   : فريد عوض حيدر. د )٤( ، ٢٠٠٥رة اآلداب ،القـاه  ةنظرية سياق الحال في الـدرس الـداللي، مكتب

  .١٢٧ص
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    .الداللة علي الزمن -١

  .الداللة علي الكيفية والظروف التي تحيط بالحدث -٢    

ولهذا وقفت علي فكرتي السياق والحال لما لهما مـن صـلة بخلـق الـدالالت     
 .وتوجيهها بالتضافر مع المكونات الكالمية ذات الصلة باألبنية النحوية والصرفية

ة السياق فـي  مع بداية القرن العشرين بدأ علماء اللغة في الغرب يهتمون بفكر 
إطار علم الداللة الوصفي ، وقد تناول هؤالء السياق في إطار تأكيدهم للوظيفة االجتماعية 

يـذهب  " دي سوسـير "فنجد  )١(للغة، وبيان أثر السياق في البنية ودوره في تنوع الداللة 
ق سب قيمتها إال بفضل مقابلتها لما هو سابتياق ما  ال تكـإلي أن الكلمة إذا وقعت في س

نجليزيـة بزعامـة   ثم جاءت المدرسة االجتماعية اإل .)٢(ولما هو الحق لها أو لكليهما معا
نها اهتمت بدراسة المكونـات  دور السياق في تحديد المعني حيث إلتؤكد ) م١٩٥٧(فيرث

اللغوية ضمن إطار الموقف الكالمي وما يتضمنه الموقف من عناصر مادية وحركية وقـد  
وبـذلك لـم    context of situation ) الحـال (سياق الموقف أطلق علي هذا السياق 

تقتصر مدرسة فيرث علي السياق اللغوي لفهم المعني فحسب، بل اهتموا أيضا بالسـياق  
  .  )٣().سياق الحال(غير اللغوي 

   )٤(وقد قسم أنصار مدرسة فيرث السياق إلي أربعة أقسام    

  سياق الموقف  -٣      السياق اللغوي -١     

  السياق الثقافي -٤      السياق العاطفي -٢     

السـياق  : في حين يذكر الدكتور فريد عوض حيدر أن السياق عبارة عن قسمين  
الذي تمثله بنية التراكيب اللغوية بأصواتها وكلماتها وجملها وعباراتها، وسـياق  : اللغوي
د علي النص وهو جملة الظروف المحيطة بالحدث الكالمي وهو سياق خارجي زائ: الحال

                                                 
  . ٥٩السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثة ، ص : إبراهيم أصبان . د) ١(
  .٢م ، ص٢٠٠٧علم لغة النص النظرية والتطبيق ، مكتبة اآلداب ، القاهرة : عزة شبل محمد . د )٢(
م ، ١٩٩٧القـاهرة   ٢طعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكـر العربـي،  : محمود السعران .د )٣(

  . ٢٥٣ – ٢٥١ص
  .٢علم لغة النص، ص: عزة شبل محمد . و د

  .٦٩، ص  ١٩٩٨، القاهرة  ٥علم الداللة، عالم الكتب، ط: أحمد مختار عمر .د) ٤(
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يقابلـه عنـد   ) الحـال (وسياق الموقـف   )١(ويطلق المحدثون عليه السياق فوق اللغوي
  ).٢()المقام(البالغيين العرب مصطلح 

سياق الحال ترجع مالمحها إلي علماء اللغـة   ويذكر الدكتور عبده الراجحي أن نظرية   
قـف، ولكـن   لما أسماه نظريـة المو ) م١٨٨٥(  Wegener وقد عرض  ١٩القرن في 

 – ١٨٨٤(معالمها الرئيسية ترجع إلي العالم األنثروبولـوجي برونسـالو مالينوفسـكي    
مشكلة المعنـي فـي اللغـات    "الذي استخدم هذا المصطلح في مقال له بعنوان ) م١٩٤٣
  .)٣(البدائية

وسياق الحال عند مالينوفسكي يعني ذلك الجزء من العملية االجتماعية الـذي يمكـن       
فردا أو هو تلك السلسلة المتتابعة من األحداث التي تكون علي هيئة صـور فـي   تأمله من

كما يري مالينوفسكي أن الهدف األساسي  ،)٤(رسم مجموعة من األحداث يمكن مالحظتها 
    .)٥(للدراسة اللغوية هو دراسة الخطاب الحي في سياقه الموقفي الحالي أو الفعلي

  :همية دراسة سياق الحالأ 

نظرية السياق تمثل حجر األساس في علم المعني ، وقد أحدثت ثورة في طريـق   إن     
التحليل األدبي ، وقدمت وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات ويمكن أن ندرك تـأثير  

ذي يلعبـه السـياق فـي    السياق علي المعني إدراكا صحيحا ، إذا أدركنا الدور الحيوي ال
  ).٦(تحديد المعني

غوية لها غاية واحدة هذه الغاية هي فهم النص وتجليتـه وكشـفه   وكل دراسة ل
 ها يرمي إلي جالء شريحة فيه ،وولذلك يتخذ الدرس أساليب مختلفة وطرق متعددة كل من

إال  مـا هـو   تقسيم جوانب الدرس اللغوي إلي صوتي وصرفي ونحوي ومعجمي وداللي

                                                 
  .١١٩نظرية سياق الحال في الدرس الداللي ، ص : فريد عوض حيدر. د )١(
  . ٦٠والمدارس اللغوية الحديثة ، ص السياق بين علماء الشريعة : إبراهيم أصبان. د )٢(
  .١٤٣م ، ص ١٩٨٧علم اللغة بين التراث والمعاصرة ، القاهرة : عاطف مدكور. د  )٣(
  .٢٥٢علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، ص : محمود السعران. د )٤(
  .٢٥١المرجع السابق ، ص  )٥(
، القـاهرة  ١٢دار غريب للطباعـة ، ط كمال بشر،.دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د: ستيفن أولمان ) ٦(

  . ٦٨،٧٣م ، ص ١٩٩٧
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من جديـد لتقـدم صـورة     محاولة للتعرف علي هذه الجوانب مفصلة بحيث يعاد جمعها
   ).١(واضحة كاشفة للنص المدروس

وسياق الحال فكرة تمثل المعني االجتماعي للغة وهو جانب مـن أهـم جوانـب    
المي وأثرهـا  المعني ال يمكن إغفاله ، حيث إنه يمثل جملة الظروف المحيطة بالحدث الك

  .علي البنية اللغوية

  :علي نص فارسي فيما يلي تطبيقها بحث ووتكمن أهمية دراسة سياق الحال في هذا ال   

  .مواكبة اللغة الفارسية للدراسات اللغوية الحديثة وخاصة المتعلقة بسياق النص -١

مرزبـان  "في المجموعة القصصية أثر سياق الحال علي استخدام الزمن الفعلي بيان  -٢
  . لمهدي آذريزدي" نامه

لمضارع والمستقبل وكذلك مدي استخدام مهدي آذريزدي لألزمنة الفعلية الماضي وا -٣
 . كما سيرد تحليله في سياق النص المدروس ،وغيره المبنى للمجهول

  :الكاتب اإليراني مهدي آذريزدي

ـ  ١٣٠٠ولد عام " هدي آذريزديم" هو مهدى بن على أكبر رشيد المعروف بـ     . هـ
من  وكانت أسرته. إحدى مدن إيران  "تهيدست"من  "خرمشاه يزد"م في قرية ١٩٢١/ ش

   ر الفقيرة في إيراناألس

  . ورغم ذلك فقد ثقف نفسه بنفسه بالمطالعة الشخصية وقراءة الكتب

" بعنوان قصصية طفال فكتب مجموعة يكتب كتابات لأل مهدى آذريزدى بعد ذلك بدأ      
"  قنـد وعسـل  "و)  تب القديمةمن الك قصص جديدة ( "اي كهنـتازه از كتابهقصه هاى 

                      ).٢(وغيرها )القط الكسول( "گربه تنبل"و )القطة نقال( "گربه نقال"و) والعسلالسكر (

                                                 
النحو والداللة مدخل لدراسة المعني النحوي الداللي ، دار الشروق ، : محمد حماسة عبد اللطيف. د) ١(

  .١٦١م ، ص ٢٠٠٠القاهرة 
المضامين الدينية والمذهبية في المجموعة القصصية األربعة عشـر المعصـومين   : آمال حسين . د )٢(

  :وانظر أيضا ١٥م ، ص ٢٠٠٨الشرق الحديثة ، سوهاج  مطبعة، يزديمهدي آذرل
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" م كتب المجلد األول من مجموعته القصصـية  ١٩٥٦/ ش.هـ١٣٣٥وفي العام   
التـي تتضـمن   ) القصص الطيبة لألطفال الطيبين(" قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب

    :ومن مؤلفاته أيضا. ثمانية مجلدات

  الحكايـات العشـر ،  " ده حكايـت "و الحق والباطـل، "حق وناحق"و" وخير وشر " قابوسنامه" 
الرجـل  " مـرد ونـامرد  "و الخرافـات الخمـس،   "پـنج افسـانه  "والطفل آدم ،" بچه آدم" و 

  العـالم النسـاج ،  " بافنده دانا " و الجنان الثمانية،"هشت بهشت" و" قصص وامثال"ووالمخنث،
التـدبير،  " خانه داري" و  قواعد الطبخ، "دستور طباخي" و  يزدى، قاموس" فرهنگ يزدي"و 
الخالة الغالية " خاله گوهر"ومثوى الطفل الطيب، " مثنوي بچه خوب" واالبتسامة، " لبخند " و 
خـود آمـوز   " وأيضا له كتابين تعليميين تحت عنـوان  ، مكتبة العراف " فالگير مكتبخانه" و،

  .)١(تعليم الذات الشطرنج "خود آموز شطرنج"و تعليم الذات التصوير "عكاسي

م علي جائزة اليونسكو عن المجلد الثالث ١٩٦٦/ ش .هـ١٣٤٥وقد حصل عام   
كما نال المجلـد الرابـع   " قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب" من مجموعته القصصية
لس جائزة أحسن كتاب لهذا العام من المج" بچه آدم" أيضا كتابمعه من نفس المجموعة و

   ).٢(شوراي كتاب كودك" األعلى لكتاب الطفل

  :المجموعة القصصية مرزبان نامه

قصه هاي خوب براي بچـه هـاي   "تمثل المجلد الثاني من مجموعته القصصية  
ضم إحدى وعشرين قصة تم اختيارهـا كلهـا   التي تتكون من ثمانية مجلدات ، ويو" خوب

رستان ولكنها مكتوبـة  أحد ملوك طب )٣(مرزبان نامه لمؤلفه مرزبان بن رستم " من كتاب
  .بشكل أبسط من األصل

                                                 
سانى، نقد وبررسى كتاب ،شمارهء ماهنامه تخصصى اطالع ر–كودك ونوجوان : خبرنگار كتاب ماه )١(

  :وأيضا. ١٦المضامين الدينية والمذهبية ، ص : آمال حسين محمود . ود. پنجم وششمد
www.persian-languagre.org 
www.iranank.info 

المضامين الدينية والمذهبية ، : آمال حسين محمود . ود. ٥كودك ونوجوان، ص: ماه خبرنگار كتاب )٢(
  .١٦ص 

القائد مرزبان بن رستم بن شهريار بين شروين بن رستم بن سرخان بـن قـارون مؤلـف كتـاب     : مرزبان )٣(
الدرية ، ومرزبان سعد الدين الوراويني من اللهجة الطبرية إلي اللهجة الفارسية "مرزبان نامه وقد نقله بعده 

 .)١٨٢٤١ص ، دوازدهم لغت نامه دهخدا، جلد: دهخدا(هو أحد ملوك طبرستان ومن أسرة آل باوند 
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وكتاب مرزبان نامه مثل كليلة ودمنة من الكتب المشهورة جدا والمعروفـة فـي   
  . آداب اللغة الفارسية بسبب موضوعاته وأسلوبه الذي يعد من اآلثار األدبية القيمة

ن حكايـة أصـلية   عيعلي أكثر من سب" وكان يحتوي الكتاب األصلي مرزبان نامه
وبعضها اآلخر من األساطير والقصـص   ،بعضها علي لسان الحيوانات وفرعية والتي نقل

 لصـعوبة ؛ ولكن معظم هذه الحكايات غير صالحة مع أطفال العصـر الحـالي   ،التاريخية 
ولذلك فقد قام مهدي آذريزدي بإعادة صياغة هذه القصـص والحكايـات   . أسلوبهاو لغتها
  . هوأفكار هذا العصر يعةمع طب يتالءمبما 

 ية للكتـاب األصـل  قصة تم انتقاؤها مـن الحكايـات  فجاءت في إحدى وعشرين 
وهي القصص التي تفيد القارئ في كل مكان وزمان حيث إنه قـام بكتابـة   " مرزبان نامه"

تهـا  واالسـتفادة مـن    يمكن للجميع قراء حتىيط ولغة سهلة هذه القصص بأسلوب بس
  . )١(ي تحويها تلك القصصوالمضامين التالدروس 

                                                 
قصه هاي مرزبان نامه، قصة هاي خوب براي بچه هاي خوب ، جلد دوم ،چـاپ  : مهدي آذريزدي  )١(

  . ٨،  ٧ص ش ، .هـ١٣٧٨بيست وسوم، مؤسسة انتشارات امير كبير ، چاپخانه سيهر،  تهران 
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  المبحث األول

  أثر سياق الحال علي التحول بين أزمنة الماضي في المجموعة

  "مرزبان نامه" القصصية 

الزمن الفعلي هو فئة صرفية تختص بالفعل ، وينقسم إلي ثالثة أقسام هي الماضـي        
مخاطـب ويحتـوي   والحاضر والمستقبل وهو بناء عقلي مجرد يتم في ذهن المتكلم أو ال

والفعل في اللغة الفارسية هو ما دل علي وقوع عمل أو حدوث حدث  )١(علي حالة معينة 
حد األزمنة الثالثة الماضي والحاضر والمستقبل، وبتعبير أو ثبوت حالة إيجابا أو نفيا في أ

آخر فإن الفعل هو الكلمة التي تدل علي حدث في زمن معين ، ويفهم مـن التعريـف أن   
وأن ارتباطه بـالزمن  ) أي وقت وقوعه أو حدوثه أو ثبوته(له صلة مباشرة بزمنه  الفعل

  ).٢(أمر ضروري

) حـال (والحـال  ) ذشـته گ(الماضي : خ في ثالثة أقسام أيضاوقد جعله همايونفر  
في حين جعله خيامپور يقـع فـي   ) ٣(وجعل الماضي يدخل ضمن الحال ) ندهآي(والمستقبل

  ) ٤(.ضارع والمستقبل واألمرالماضي والم: أربعة أقسام 

وصيغه الفعل أو وجه الفعل هي صورة الفعل التي توضح وقوع الفعـل أو عـدم     
وبشكل عام هو كيفية وقوع الفعـل مـن    )٥(وقوعه في شكل اإلخبار أو االلتزام أو األمر 

  ).٦(حيث نوع الشخص وعدده وتحديد الزمن ووقوع الحدث 

                                                 
(1) Dr.mohammed Naguib Aref: Dictionnaire de linguisique , caire  

     1993,p.148 
مقارنة بين النحو العربي والنحو الفارسي، جامعة الكويـت ، الكويـت   : أحمد كمال الدين حلمي . د) ٢(

 .٣٦٠، ص ١٩٩٣
، انتشارات مطبوعات علـي اكبـر   ب دوم ا�دستور جامع زبان فارسى، : فرخ ونعبد الرحيم هماي)  ٣(

  .٤٤٥ش ، ص .هـ١٣٣٩علمي ، تهران 
  .٤٦ش ، ص .هـ ١٣٣٣دستور زبان فارسي، چاپخانه شفق ، تهران : ع خيامبور .د) ٤(
 ١٣٦٧، تهـران  ٥٢دستور زبان فارسي،چاپ سوم، انتشـارات اسـاطير   :محمد جواد شريعت. د) ٥(

  ١٣٠ش، ص .هـ
بان فارسى صـوري وگشـتاري ، چـاپ رسـتم خـاني ،تهـران       دستور ز: إبراهيم جعفر بگلو  )٦(

  .٢٩ش ، ص .هـ١٣٧٣
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في السياق فإنه علينا أن ننظر في هذا السـياق  وإذا كان الزمن الفعلي له وظيفة   
وبعـد  . لنكشف عن الزمن في الجملة وكيفية التحول في هذا الزمن من جملة إلي أخـري 

زدي ركـزت علـي   لمهدي آذري" مرزبان نامه"القصصية الدراسة والتدقيق في المجموعة 
ة الماضـي ثـم   التحول بين أزمن: أهم صور التحول بين األفعال في تلك المجموعة وهي 

   .التحول من الماضي إلي المضارع ثم صور التحول األخرى في مرزبان نامه

وأبدأ في هذا المبحث بالتعرف علي أهم صور التحـول بـين أزمنـة الماضـي فـي      
  .المجموعة القصصية مرزبان نامه وكذلك علي دالالت تلك األزمنة في السياقات التي ترد فيها

  : الماضي المطلق إلي الماضي المستمرالتحول من : الصورة األولي

وقبل إحضار النماذج من مرزبان نامه للتدليل علي هذا التحول وأثر السياق فـي    
ذلك ، البد من التعرف على زمني الماضي المطلق والماضي المستمر وداللتهما في اللغـة  

  . الفارسية

   :)گذشته ساده(زمن الماضي البسيط أو المطلق : أوال 

ق عليه زمن السرد ألنه يستخدم في سرد الحكاية ، ويدل علي وقوع الحدث عند ويطل    
ضمائر ) + بن گذشته(جذر الماضي (ويتكون من  )١(نقطة معينة علي خط الزمن الماضي 

  :)٣(وأهم دالالت هذا الزمن في السياق ما يلي  )٢()شناسه(الفاعلية المتصلة 

                                                 
دستورزبان فارسي ، چاپ چهارم ، چاپخانه حيدري، بنياد فرهنگ ايـران ،  : يرويز ناتل خانلري.د) ١(

  .١٤٦دستور زبان فارسي، ص: محمد جواد شريعت . ود. ٣٤، ٣٣ش، ص . هـ١٣٥١تهران 
الذي يؤدي مفهوم وعمل وزمان الفعل وهو ثابت في كل أبنية الفعـل  جذر الفعل هو جزء من الفعل  )٢(

جذر الماضي وجذر المضارع ، جذر الماضي صـورة مـن جـذر الفعـل     : المصرف وهو نوعان 
ق مع الشخص الثالث أما جـذر المضـارع   لطالماضي المويتساوي مع بنية الفعل ) محذوف النون(
وهو جزء من الفعل ) شناسه(والضمير المتصل في بنيتها  فلها أشكال مختلفة) المادة األصلية للفعل(

يدل علي الشخص والعدد والضمائر التي تدل األشخاص تختلف حسب الفعـل المصـرف ، يمكـن    
فارسـي ، چاپخانـه حـافظ ، قـم      دسـتور كـاربردي زبـان   : مهرانگيز نوبهـار  (الرجوع إلي 

  ).١٤٦،  ١٤٥ش، ص .هـ١٣٧٢
اپ هفـدهم ، مؤسسـة انتشـارات    ، چ ٢دستور زبان فارسي :  حسن گيوي.حسن انوري ود . د )٣(

  .١٤٨المرجع السابق، ص : ، ومهرانگيز نوبهار ٤٦ش ،ص.هـ ١٣٧٨، تهران فاطمى
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طلق أي بدون التقيد بقرب أو بعـد  بيان وقوع الفعل في الزمن الماضي بشكل م -١
الزمان أو التكرار أو االستمرار أو الطلب أو الشك وغير ذلـك مـن المفـاهيم    

  .األخرى

  .بيان وقوع الفعل في الحال أو المستقبل القريب -٢

 . يستخدم بدل الفعل المضارع االلتزامي في الجمل التابعة الشرطية -٣

 :)گذشتهء استمراري(زمن الماضي المستمر: ثانيا

  )١() األصلي(الماضي المطلق للفعل + همي/مي(ويتكون هذه الزمن من   

  :  )٢(وأهم دالالت هذا الزمن في السياق ما يلي

  . بيان فعل حدث في الزمن الماضي واستمر فترة وانتهي -١

  .بيان فعل وقع في الزمن الماضي بتكرار وعلي دفعات متوالية  -٢

 .بيان عادة تمت في الماضي -٣

فعل في الزمن الماضي ولم يفرغ القائم بالفعل منه حتي الوقت دل علي صدور ي -٤
 . الحالي، بل إنه يقع شيئا فشيئا علي سبيل التجديد واالستمرار

وبعد التعرف علي الدالالت المختلفة لزمني الماضي االستمراري والماضي المطلـق ،  
مرزبـان  "صية ننتقل إلي اختيار بعض النماذج من الصور التي وردت في المجموعة القص

 :للتحول بين الزمنين فما جاء في قوله " نامه

كرد وتپه ها وكودالها را وارسي كرد وتا نزديك  صحرا جستجو آن وقت قدري در -
آبادي هم آمد اما چون صداي سگهاي ده به گوش مي رسيد دوباره برگشت روي يـك  

  . )٣(كشيد واز همه طرف گوش مي داد  تيه دراز

                                                 
  . ٣٢دستور زبان صوري وگشتاري، ص : إبراهيم جعفر بگلو )  ١(
دستور : ومهرانگيز نوبهار ،.  ٤٩، ص ٢دستور زبان فارسي :حسن گيوي . حسن انوري ود. د) ٢(

  .١٥١كاربردي زبان فارسي  ، ص 
بسـت   پچـا قصه هاي مرزبان نامه ، قصة هاي خوب براي بچه هاي خوب،  : مهدي آذريزدي ) ٣(

  .١٢ش، ص . هـ١٣٧٨وسوم ، مؤسسة انتشارات امير كبير ، چاپخانه سيهر ، تهران 
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            ���� ����
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اقترب مـن   حتىتالل والوديان الحين بحث فترة في الصحراء، وتفقد ال في ذلك: الترجمة 
، وتمدد علي أحد الـتالل ،   عاد مرة أخري ألنه سمع صوت كالب القرية ه، ولكنانرالعم

  ).يصغى(وراح يرهف السمع 

ومن خالل النص السابق يالحظ أثر سياق الحـال علـي الـزمن الفعلـى حيـث         
للداللة علي زمـن انقضـي وانتهـي    ) جستجو كرد(لمطلق استخدم الكاتب زمن الماضي ا

وهو أنه في تلك الفترة تجول في الصحراء وبحث فيها ، وأكمل الحدث بماضـي مطلـق   
وهو تفقده التالل والوديان ولكن تحول الزمن الفعلـي مـن الماضـي    ) وارسي كرد(آخر 

ت كالب القريـة  فصو، نتيجة سياق الحال) گوش مي رسيد(المطلق إلي الماضي المستمر 
دراز "و" برگشـت "ال ينقطع سواء في الماضي أو فى  الوقت الحالي ، ثم جـاء الفعـالن   

في الماضي المطلق ألن أفعال العودة والتمدد حدثت مرة واحدة في تلك الليلة ولـم  " كشيد
الـذي  ) گوش مي داد(تتكرر بعكس الفعل األخير في النص السابق وهو الماضي المستمر 

فشيئا دون انقطاع ، أي أن مهدي آذريـزدي أراد أن ينقـل للقـارئ الحـدث     حدث شيئا 
والزمن وفق سياق الحال فتنقل بين الزمنين وفقا لداللة الجملة ووقت حـدوثها ويمكـن   

  :توضيح ذلك بالشكل التالي 

  

  خط الزمن المضارع        

  

  

      

  

  :وفي قوله 

ست بجا آورد وبعد به درخت گفـت اي  پير كاهن همراه مسافر آمد وآدابي كه مي دان - 
   ).١(درخت مقدس ، اين مرد مسافر است وغريب است

                                                 
  .١٩قصه هاي مرزبان نامه ، ص  : مهدي آذريزدي  )١(
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وقـال   يعرفها جاء الكاهن المسن برفقة المسافر ، واستحضر اآلداب التي كان: الترجمة 
  .أيتها الشجرة المقدسة هذا الرجل مسافر وغريب: للشجرة 

ال ، فقد جاء الكاهن فـي  حيث جاء الزمن الفعلي في الجمل متفق مع سياق الح  
بجـا  (في الماضي المطلق واستحضر اآلداب لعبـادة الشـجرة   " آمد "زمن مضي وانتهي 

في الماضي المطلق ، وتلك اآلداب تعلمها ومازال يطبقها فاسـتخدم لـذلك زمـن    ) آورد
ثم عاد إلي الماضي المطلق في فعل دل على نداء للشجرة ) مي دانست(الماضي المستمر 

  :وتوضيح ذلك كالتالي، )گفت(وانتهى 

  خط الزمن المضارع             

  

  

  

  :وأما ما جاء في قوله         

در بيابانها بسرمي بـرد  روزي بود روزگاري بود يك گرگ درنده وخونخوار بود كه  -
   ).١(هوها وخرگوش وحيوانات صحرايي شكم خود را سير مي كرد وبا شكار آ

في الصـحاري   يعيش، وكان  ب مفترس ومتوحشان هناك ذئك يا ما كان ، كان: الترجمة
  . ، وكان يشبع بطنه باصطياد الغزالن واألرانب والحيوانات الصحراوية

ومن خالل النص السابق يتضح أثر سياق الحال علي الزمن الفعلي للجمل ، حيث   
ـ ) بود(بدأ الكاتب بزمن الماضي المطلق ة خبريـة  في الجملة االفتتاحية للحكاية، ثم بجمل

ثم انتقل بالزمن الماضـي  ) بود(لإلخبار عن وصف للذئب مستخدما الماضي المطلق أيضا 
المطلق إلي الماضي المستمر لوصف حالة الذئب والتي كانت تتكرر في الماضي بأنه كان 

بتكرار ، كما أنه أيضا كان يصطاد  الغزالن واألرانب ) بسر مي برد (يجول في الصحراء 
قه، مستخدما لذلك زمن الماضـي المسـتمر   ـصحراوية باستمرار ليسد رموالحيوانات ال

  : ويمكن توضيح ذلـك كالتالي، )سيرمي كرد (

                                                 
  . ٩ه هاي مرزبان نامه ، صقص: مهدي آذريزدي  )١(

            ���� ����
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  گفت              بجا آورد       آمد  
  مي دانست



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٣٣ - 

  خط الزمن المضارع

  

  

  
  

  : التحول من الماضي البسيط إلي الماضي البعيد: الصورة الثانية 

سـمي  وزمن الماضي البعيد يعبر عن حدث وقع في زمن بعيد عن الزمن الحالي وي      
  : أيضا الماضي المقدم ويتكون من 

   )١(")بودن"الماضي المطلق من + هـ) +بن گذشته(جذر الماضي (

  ):٢(وأهم دالالت زمن الماضي البعيد في السياق ما يلي 

  . بيان وقوع فعل بدأ وانتهي في الماضي البعيد -١

  .بيان وقوع فعل حدث قبل فعل آخر في الماضي -٢

 .ضيبيان رغبة أو أمنية في الما -٣

يقترن وقوعه أحيانا في صيغة الشرط بالفعل المضارع أو المستقبل وهنـاك أيضـا    -٤
+ هـ+ جذر الماضي من الفعل األصلي (ويتكون من ) ذشته دورترگ( الماضي األبعد

ويصاغ هذا الزمن للداللة علي نقل حدث مـن الـزمن   " ) بودن"الماضي القريب من 
ولم يرد هـذا الـزمن    )٣(دم علي فعل آخر البعيد عن طريق الحكاية ، ويقع غالبا مق

حيث إن مهدي آذريزدي استعان بالماضي البعيـد للداللـة   " مطلقا في مرزبان نامه
علي السياق في الماضي البعيد ، كما أنه لم يرغب في التعقيد في كتاباتـه لألطفـال   

 .وتشتيت تركيزهم بين األزمنة المختلفة في اللغة الفارسية 

                                                 
دسـتور  : وإبراهيم جعفر بگلو . ٥١، ص  ٢دستور زبان فارسي : حسن گيوي.حسن انوري ود. د )١(

  . ٣٢زبان فارسي صوري وگشتاوي ص 
دسـتور  : طلعت بصاري . ود.  ٥٢،  ٥١المرجع السابق ، ص : حسن گيوي . حسن انوري ود.د) ٢(

  .١٣٨ش ، ص . هـ ١٣٤٥تهران ، ٤٤وفرهنگ ايران  زبان فارسي ، كتاپخانه طهوري ، زبان
: ومهرانگيزنوبهـار  ، . ٥٣،  ٥٢، ص  ٢دستور زبان فارسـي :حسن گيوي .حسن انوري ود. د) ٣(

  .١٥٣ص، دستور كاربردي زبان فارسي 

���� ����            
  

 	
��� ����  

                  بود       بود  
  سيرمي كرد       بسر مي برد 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٣٤ - 

ج التي توضح التحول من زمن الماضي المطلق إلي زمن الماضي البعيد ومن النماذ     
 :ما جاء في قول مهدي " والعكس من خالل المجموعة القصصية  مرزبان نامه 

  ).١(مرد مسافر ديگر حرفي نداشت اسرار شهر بت پرستان را هم فهميده بود -

  . دة األصنامر مدينة عبكالم، وكان قد فهم أسراالرجل المسافر  لم يعد لدى:  الترجمة

فقد جاء النص السابق في جملتين وظهر فيهما أثر سياق الحال فاستخدم في الجملة      
للتعبير عن انتهاء كالم المسافر منذ فتـرة  ) حرفي نداشت(الماضي المطلق المنفي  ىاألول

ار وجيزة أمام القارئ ولكن عاد بسياق الحال إلي ما قبل هذا الزمن وهـو فهمـه إلسـر   
عبادة األصنام وهذا الزمن حدث قبل انتهاء كالم المسافر فاستخدم لذلك زمـن الماضـي   

  ).فهميده بود(البعيد 

  :وأما ما جاء في قول مهدي آذريزدي     

يك موش جوان بود كه از صحرا به ده آمـده وپـس از   . روزي بود وروزگاري بود  -
را بـه  ن چند روز خـوراك خـود   جستجو راه مطبخ خانه كدخدا را پيداكرده بود، وچو

زندگي خودرا ازپدر ومادرش كه در صـحرا زنـدگي    سان�. تنهابي به دست آورده بود
مي كردند جدا كرده بود اما پس از چند روز صاحب خانه از وجود موش بـاخبر شـده   

  ).٢(بود وبراي گرفتار كردن موش تله اي گذاشته بود 

ر قد جاء من الصحراء إلي القرية ، وبعد البحث ر صغيهناك فأ، كان يا ما كان:  الترجمة
 طعامـه  منزل عمدة القرية وألنه كان قد حصـل علـى   كان قد اكتشف طريق المطبخ في

حياته بعيدا عن والديه اللذين كانا يعيشان انفصل بمنذ عدة أيام ،حيث إنه كان قد  بمفرده
نصـب  ر، فبوجـود الفـأ  ب المنزل قد علم في الصحراء ، ولكن بعد عدة أيام ، كان صاح

  . مصيدة الصطياده

فقد احتوت جمل النص السابق علي زمن الماضي البعيد بشكل ملحـوظ ، وكـأن   
تقع في الزمن الماضي البعيد عن تلك الفترة التي يصـف   ل لنا مشهدا من فترةالكاتب ينق

ثـم  ) ودب(ضي المطلق فقد بدأ بالجملة االفتتاحية التي استخدم لها زمن الما، فيها الحدث

                                                 
  . ٢٥ص ، قصه هاي مرزبان نامه: مهدي آذريزدي  )١(
  . ٧٧قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي اذريزي  )٢(
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- ٤٣٥ - 

ثم انتقل نتيجة سـياق الحـال   ) بود(ر بالشباب مستخدما الماضي المطلق وصف أيضا الفأ
في زمن الماضي البعيد   )١(وهي صيغة وصفية ) آمده(إلي زمن الماضي البعيد مستخدما 

كذا شته (و) با خبر شده بود(و) جدا كرده بود) (به دست آورده بود(و) كرده بودپيدا (ثم 
تخللها زمـن الماضـي   " او"فعال مصرفة في زمن الماضي البعيد مع الضمير وكلها أ) بود

للداللة علي أن األب واألم مازاال يعيشان في الصحراء حتـي  ) زندگي مي كردند(المستمر 
   :الوقت الحالي ويمكن توضيح تحول الزمن الفعلي بالشكل التالي

  خط الزمن المضارع

  

  

  

  

  

ق يالحظ تحول الزمن من خط الماضي المطلق إلي خـط  ومن الرسم التوضيحي الساب     
مرة ثانية إلي الـزمن الماضـي    عودتهم المستمر ثالماضي البعيد ثم تحول إلي الماضي 

  . البعيد وذلك وفقا لسياق الحال في سرد أحداث القصة 

  : في هذا النصما جاء وأما 

هء خود را با چنـد  إز آن پس موش زندگي آسوده وخوشي پيدا كرده بود سوراخ خان -
  ).٢(سوراخ ديگر وصل كرد وخانه اي وسيع ومرتب شد

ووصل جحره بعدة جحور ، سعيدة ور قد عثر على حياة مريحة الفأ وبعدئذ كان : الترجمة
  .أخرى؛ فاتسع البيت وصار مرتبا

                                                 
تكون بين جملتين أو عدة جمل أفعالها متوالية في إثر بعضها البعض في نفـس  : الصيغة الوصفية ) ١(

ر الزمن مع نفس الضمير ويمكن حذف الجزء األخير من بعضها بقرينة ألجل االحتراز مـن التكـرا  
دستور زبان فارسي ، : پرويز ناتل خانلري.د) (هـ+  جذر الماضي(وتتكون الصيغة الوصفية من 

  ).٣٣٩ص 
  .٧٩قصه هاي مرزبان نامه ، ص  : مهدي آذريزدي ) ٢(
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       بود      بود  
  

  زندگي مي كردند       
  

  ذا شته بودگآمده   پيدا كرده بود    به دست آورده بود  جدا كرده بود شده بود         
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- ٤٣٦ - 

 يـدا پ(اق الحال في النص السابق ليحول الزمن من الماضي البعيد يحيث جاء س  
يدل علي تمتع الفأر بالحياة الرغدة والسعادة منذ زمن بعيد قبـل زمـن   الذي ) كرده بود

الذي يدل علي أحـداث وقعـت فـي الماضـي     ) شد(وأيضا ) وصل كرد(الماضي المطلق 
  .المطلق ولكن بعد زمن الماضي البعيد

   :التحول من الماضي المستمر إلي الماضي البعيد: الصورة الثالثة

سياق الحال علي تحول الزمن الفعلي من الماضـي  ومن النماذج التي توضح أثر   
ما جاء في قول مهدي آذريزدي في مرزبـان  ، المستمر إلي الماضي البعيد والعكس أيضا

  :نامه

مـي   ذاغو اردش من رفتند ، با گال هميشه همدم شير بودند ، همراه شير غين دو شا -
قصه ها وداسـتانها   يز وهمه جا صحبت مي كردندچخوردند با او مي نشستند وازهمه 

ي كرده بودند واز احوال مردم وحيوانـات اهلـي   گون مدتي در آباديها زندچفتند وگمي 
   .)١(از كارهاي خود با آنها مشورت مي كرد ىباخبر بودند ، شير در بعض

دائما برفقة األسد فكانـا يتنزهـان بصـحبته ،    ) ابنا آوي(بان لالثع نكان هذا:  الترجمة
معه، ويجلسان معه ويتحدثان عـن كـل شـئ ، ويسـردان القصـص       ويتناوالن الطعام

 النـاس ، وكانا علـي علـم بـأحوال     المدنوألنهما كانا قد عاشا فترة في ، والحكايات 
  . كان األسد يتشاور معهما في بعض شئونه ؛والحيوانات األليفة 

ومن خالل النص السابق يالحظ أن زمن الجمل جاء ماضي مستمر ثم تحول إلي   
جاءت الجملة األولى تدل على االسـتمرار مـن خـالل    : لماضي البعيد علي النحو التاليا

للداللة على مالزمة هـذين  ) بودند( المطلق الماضيمستخدما الكاتب زمن ) هميشه(الكلمة
المستمر للداللة علـى أحـداث    الماضيلألسد ثم جاءت األزمنة فى ) ابنى آوى(الثعلبين 

ورغـم سـير   ) مى نشسـتند ، غذا مى خوردند، مى رفتند گردش(مستمرة الحدوث وهى 
المستمر فى شرح أحوال الثعلبين مع األسـد إال أن سـياق    الماضيالكاتب على خط زمن 

للتعبير عـن حـدث   ) زندگى كرده بودند(البعيد  الماضيالحال اضطره إلى  استخدام زمن 
ـ أو مقدم على األحداث المذكورة فى زمن  ماضيزمن  فيوقع  المسـتمر وهـى    يالماض

                                                 
  .٨٩قصه هاي مرزبان نامه ، ص :  مهدي آذريزدي  )١(
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- ٤٣٧ - 

ثم ، أنهما عاشا مدة من الزمان فى العمران وتعرفا على أحوال الناس والحيوانات األليفة 
ليكمـل  ) مشورت مى كـرد (المستمر الماضييعود سياق الحال بالكاتب إلى استخدام زمن 

    : ويمكن توضيح هذا التحول بالشكل التالي، وصف حال األسد مع الثعلبين

  المضارع خط الزمن         

  

  

  

  
  

         

وفي النص التالي أيضا نالحظ التحول الواضح من زمن الماضي المستمر إلـي زمـن       
 . الماضي البعيد وفقا لسياق الحال

ران خيال مي كردند نمي داند وآن اين بـود كـه   گيز مي دانست كه ديچما شير يك ا -
كالغـي روي درخـت   . وش رفته وبا او مشورت كرده بـود  گوقت خرس به سراغ خر

   )١.(شنيده بود نها راآوهمه حرفهاي . نشسته بود

 نهأوحدث  ،ولكن األسد كان يعلم شيئا واحدا أن اآلخرين يعتقدون أنه ال يعرف:  الترجمة
جلس فـوق   كان هناك غراب قدثر األرنب ، وتشاور معه ، أفي  خرجعندما كان الدب قد 

   .كالمهما الشجرة ، وكان قد سمع جميع

مـي  (ن فـي الماضـي المسـتمر    ابق يالحظ أن الكاتب استخدم زمنيومن النص الس    
للتعبير عن أن معرفة األسد واعتقاد اآلخرين كانا متزامنين معا ) ، خيال مي كردنددانست

   .منذ الماضي وحتى اآلن

بين زمني الماضـي المسـتمر   ) نمي داند( ولذلك استخدم الكاتب زمن الحال المنفي     
اضي البعيد الذي استخدمه الكاتب للكشف عن الغموض الكامن فـي معرفـة األسـد    والم

وانتقل بالسياق إلي األحداث التي وقعت في الزمن الماضي عن الـزمن   ،واعتقاد اآلخرين

                                                 
 .١٠٣ ص، قصه هاي مرزبان نامه: مهدي آذريزدي   )١(
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  بودند                    بودند  
  

  فتند         مشورت مى كردگمي   مى نشستند      صحبت مي كردند  مى خوردند   غذاگردش مىرفتند      

  
  زندگى كرده بودند                     
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في زمن الماضي البعيد وذلـك  ) رفته(فجاءت الصيغة الوصفية ) الماضي المستمر(الحال 
حيث إن الدب كان قـد ذهـب   ) مشورت كرده بود(لفعل وفقا للقرينة التي تدل عليه في ا
نه كان هناك غراب فوق الشجرة قد سمع كالمهمـا فـي   أوتشاور مع األرنب واتفق ذلك 

  ).نشسته بود ، شنيده بود(الفعلين ولذلك استخدم الكاتب ؛ نفس الزمن 

  : التحول من الماضي المطلق إلي الماضي القريب: الصورة الرابعة 

ليـدل علـي أن    ،يستخدم في الجملـة ) نقلي ءشتهذگ(اضي القريب أو النقلي زمن الم    
الـزمن   حتـى حدثا وقع علي امتداد فترة زمنية معينة بدأ في الزمن الماضـي وامتـدت   

) اسـت (مخفف الرابطة + هـ + جذر الماضي ( ويتكون من . ) ١(ثراآأو  عاالحاضر وقو
  :)٢(ودالالت هذا الزمن ما يلي )ةمع الضمائر الست

   .يدل علي الدوام والثبوت -١

  . يدل علي الحدوث واالكتمال في الزمن -٢

 .لبيان حدث بدأ في الماضي واستمر حتى اآلن  -٣

 .لبيان حدث لم يقع ولكن ينتظر أو يحتمل وقوعه  -٤

 . يدل علي مفهوم المستقبل -٥

 : ومن النماذج التي توضح هذا التحول ما جاء في مرزبان نامه       

ند سال در خانه ارباب خـودم رنـج   چمن : ويد گاين االغ مي : داد  مهر جوابگبزر -
وقـت   چيري رسيده ام ، هرروز كار كرده ام هـي پبردم واز زمان جواني تا حاال كه به 

  . )٣(خوراك حرفي نزده ام  ءبراي صاحبم االغ بدي نبوده ام ، در باره

سنوات تحملت المشاق في  إنني منذ عدة: يقول  البغلأجاب بزرجمهر أن هذا : الترجمة 
وقد عملـت   ،منزل أصحابي ، ومنذ عهد الشباب حتى اآلن حيث إني قد بلغت الشيخوخة

  .  سيئا لصاحبي ، ولم أتفوه مطلقا بشأن الطعامبغالكل يوم ، ولم أكن مطلقا 

                                                 
دي رور كـارب تدس: يز نوبهارگومهران.  ١٥٠دستور زبان فارسي ، ص : محمد جواد شريعت . د) ١(

  .١٤٩زبان فارسي ، ص 
دستور : يز نوبهارگ، ومهران ٤٧، ص  ٢دستور زبان فارسي : يوي گحسن .حسن أنوري ود. د ) ٢(

  . ١٥٠بردي زبان فارسي ، ص ركا
  . ١٠٧قصه هاي مرزبان نامه ، ص: مهدي آذريزدي )  ٣(
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ونالحظ من النص السابق أثر سياق الحال علي الزمن المستخدم فقد جاءت جمل 
بعد فعـل القـول   ) رنج بردم(فاستخدم زمن الماضي البسيط  البغلا النص معبرة عن حال

للتعبير عن تحمله المشاق في منزل أصحابه ثم استخدم الكاتب زمـن الماضـي القريـب    
الحدث في زمـن   بغلفذكر علي لسان ال،   بغلللداللة علي دوام وثبوت الحدث مع حال ال

وكلها أفعـال إمـا   ) ام حرفي نزده ام  رسيده ام ، كار كرده ام ، نبوده(الماضي القريب 
كـل يـوم وعـدم     همن وصوله للشيخوخة وعمل بغلمثبتة وإما منفية للتعبير عن حال ال

ه من الطعام وكلها في زمن الماضي القريب الذي يدل علـي  اإساءته لصاحبه وعدم شكو
ـ ـوي ،كما يدل علي الـدوام والثبـوت  ، حدث بدأ في الماضي واستمر حتى اآلن  ن ـمك

  :توضيح األزمنة بالشكل التالي

  

  

  

                         

  

  

ومن هذا الشكل يالحظ تحول الزمن من الماضي البسيط أو المطلق إلي الماضـي  
  . بسياق الحال في النص االقريب متأثر

أيضا تحول الكاتب من زمن الماضي البسيط إلي زمـن الماضـي    النصوفي هذا 
  :القريب وفقا لسياق الحال 

شت كوه رسيدند وديدند االغ باخيـال  پرفتند وآمدند تا گ اي االغ راپودكاندار وهمراهان رد  -
ذاشته وسه دزد حريص هم بـه  گول دركناري پراحت مشغول علف خوردن است وخورجين 

  .)١(رده اند پول جان سپ مكافات خود رسيده اند وهر سه نفر در برابر خورجين

آثار قدمي الحمار وجاءوا حتى وصـلوا خلـف    رفاقالوتتبع صاحب الدكان و:  الترجمة
كينة ، وقـد وضـع ثالثـة    الجبل ، ورأوا الحمار مشغوال بتناول الحشائش في هدوء وس
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  واب داد رنج بردمج

  رسيده ام   كار كرده ام      نبوده ام      حرفي نزده ام       

    
  

  ويدگمي 
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وا جميعا ، فقد مات نال ثالثتهم عقابهممن األموال ، وقد  واره كيساـبج  طامعين لصوص
  .األموال  لقاء كيس

ياق علي الزمن الفعلي الذي تحول من من النص السابق يالحظ األثر الواضح للس  
ذاشـته  گ( إلي زمن الماضي القريـب  ) ديدند ،رفتند ، آمدند ، رسيدندگ(الماضي المطلق 

الذي نقل مشهد اللصـوص الثالثـة وتـركهم خـرج      )رده اند پ، رسيده اند ، جان ساند
ـ    ارئ األموال بجوار الحمار ثم موتهم بجوار الخرج من الماضي إلي الحاضـر أمـام الق

  :للعبرة والعظة وتوضيح ذلك كالتالي

  خط زمن المضارع             

  

  

  

  

  

ويالحظ من الشكل السابق تحول الزمن الفعلي من الماضي المطلق إلي الماضـي  
  .القريب وفقا لسياق الحال في النص المذكور

  :إلي الماضي الشكي  مطلقتحول الزمن الفعلي من الماضي ال: الصورة الخامسة

جذر الماضي مـن  (ويتركب من ) ذشته التزاميگ(اضي الشكي أو االلتزامي والم
لـدالالت  فى التعبير عـن ا ويستخدم ) المطلقفي المضارع " بودن+ "هـ+الفعل األصلي 

  :)١(آالتية 

  .الشك والتردد في وقوع حدث تم في الماضي -١

  . أو الشرط أو التشبيه ىمنتبيان فعل وقع في الماضي واقترن بال -٢

 .فعل بعد أداة االستثناء لبيان  -٣

                                                 
: ومهرانكيـز نوبهـار   . ٥٥،  ٥٤، ص  2دستور زبان فارسي: حسن گيوي .حسن انوري ود. د) ١(

  . ١٥٤ور كار بردي زبان فارسي ،ص تدس

            ���� ����
  

  ���� !	ی�  
  

    گرفتند     آمدند      رسيدند     ديدند  

  رده اندپذاشته اند      رسيده اند  جان سگ                                        
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 .لبيان فعل في مقام اللزوم أو الصواب -٤

 .للداللة علي جواز حدوث الفعل ، وذلك بعد فعل الظن  -٥

ومن النماذج التي توضح هذا التحول عند مهدي آذريـزدي مـن خـالل مجموعتـه     
  :ما يلي" مرزبان نامه"القصصية 

ري را كشـته  گكسي كه دي: ه كساني را بايد كشت ؟ خرس جواب داد چرسيد پشير  -
اه گنران شده باشد وكسي كه گدي گباشد ، كسي كه فتنه وفسادي كرده باشد وباعث مر

  .)١(ي مثل دادمه داشته باشد گبزر

الشخص الذي قد يقتـل  :أجاب الدب  أي األشخاص يجب قتلهم ؟: سأل األسد :  الترجمة
سـبب فـي مـوت اآلخـرين     ينشر الفساد والفتن ، ويت ربما اآلخرين ، والشخص الذي

  ."دادمه"رما عظيما مثل ـب جـوالشخص الذي قد ارتك

الذي جـاء  ) شتك(ص السابق من زمن الماضي المطلق وقد جاء التحول في الن
كما جاء زمن فعل الجواب عن هذا ) بايد(في أسلوب استفهامي بعد أداة اللزوم والوجوب 

تقل الكاتب وفقا لسياق الحال إلي زمن ثم ان) جواب داد(السؤال في الماضي المطلق أيضا 
الماضي الشكي في اإلجابة عن هذا السؤال وهو من الذين يجب قـتلهم وكانـت اإلجابـة    

شته ك(خالل استخدام زمن الماضي الشكي تحمل في طياتها الشك والتردد وظهر ذلك من 
  :ح ذلك كالتالييوتوض) باشد ، كرده باشد ، باعث شده باشد ، داشته باشد

  زمن المضارع  خط

  

  

  

  

  

   :وأما ما جاء في هذا النص

                                                 
  . ٩٨قصه هاي مرزبان نامه ، ص: مهدي آذريزدي   )١(
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     كشت    جواب داد   

  كشته باشد    كرده باشد   باعث شده باشد  داشته باشد 
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شيمان شد وتوبه كرد بايد توبـه  پنه ، كينه نداشته باشيد ، وقتى كسي : فت گماهي  -
  . )١(اش را قبول كرد 

   يجب أن ف ؛وتاب ما ندم شخصا فإذا ،ألحد  ن حقداكْال تٌال ، : قالت السمكة : الترجمة 

  .تُقبل توبته            

 إلي الماضي المطلق حيث جـاء الفعـل  حيث تحول الزمن الفعلي من الماضي الشكي     
منفي يحمل في داخله الشك والتردد في عدم امتالك الحقد والضغينة ) كينه نداشته باشيد(

، ثم تحول بعد ذلك إلي زمـن الماضـي المطلـق    ) نه( النفى رغم النفي الذي سبقه بأداة
فيجـب قبـول   ) توبه كرد(وتاب ) شيمان شدپ(دم الشخص لتقرير حقائق ثابتة وهي إذا ن

  : وتوضيح ذلك بالشكل التالي) قبول كرد(توبته 

            

  خط زمن المضارع        

  

   

  

  

  

  : التحول من الماضي البعيد إلي الماضي الملموس : الصورة السادسة 

ضـي  صـيغة الما (يتكون مـن  ) نشته ملموس يا نا تمام گ(والماضي الملموس 
م ـوأه) صيغة الماضي المستمر من الفعل األصلي) + داشتن(المطلق من الفعل المساعد 

  )٢(: دالالت هذا الزمن ما يلي 

قبله واسـتمر بعـده   للداللة علي حدث تم في الماضي أثناء حدوث فعل آخر بدأ  -١
  .بعد  أي انه لم ينته

                                                 
  .٢٨قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي  )١(
يزنوبهـار دسـتور   گومهران.  ٥٦، ص  ٢دستور زبان فارسي : حسن كيوي .حسن انوري ود. د )٢(

  . ١٤٢دستور زبان فارسي ، ص : طلعت بصاري.ود.  ١٥٣فارسي ، ص  كاربرري زبان

  

            ���� ����
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  قبول كرد   شيمان شد       توبه كرد پ   
  

  كينه نداشته باشيد
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  . للداللة علي االستمرار في فعل تعرف بدايته وال تعرف نهايته -٢

 . للداللة علي حدث كان علي وشك الحدوث في الماضي يتم اإلخبار عنه -٣

واستخدم مهدي آذريزدي هذه الصيغة بندرة في مجموعته القصصية مرزبان نامـه ،  
لجأ في كتاباته إلي استخدام األزمنة المشهورة في اللغة الفارسية ، لذا جـاءت   هحيث إن

  .ناسب مع المراحل العمرية للطفلكتاباته سلسلة وخالية من التعقيد بما يت

   :امه لهذا التحول ما جاء في قولهنومن النماذج التي جاءت في مرزبان 

شـت  په بلندي رسيد پباال تبر ردش بود وقتي گمشغول  گرگروزي ازروزها كه  -
ن آ ست وبلنـد پ زمينهايء هناوري در برابر خود ديد كه همهپاه كرد وصحرا گه را نپت

 بادي كوسفندان بسياري ديـد آوشيده بود وقدري دورتر در نزديكي يك ازعلف وسبزه ب
  .)١(ريدندچراكنده بودند وداشتند مي پكه در صحرا 

، نظـر   تل عـال وعندما وصل إلي سفح  ،ذئب يتجولالفي يوم من األيام كان : الترجمة
فرأي أمامه الصحراء الممتدة والواسعة ، وكانت كـل األراضـي المنخفضـة     التلخلف 

طتها األعشاب والخضرة ، وعلي مسافة بعيـدة رأي بـالقرب مـن    غفيها قد  والمرتفعة
  . كانت قد انتشرت في الصحراء وكانوا يرعون) قطيعا من الخراف(خرافا كثيرة  مدينةال

ومن النص السابق نالحظ تحول الزمن الفعلي من الماضي المطلق إلي الماضـي  
استخدم الماضـي  : النص وذلك علي النحو التاليالبعيد ثم إلي الماضي الملموس في آخر 

اه كرد ، گبود ، رسيد ، ن(وهي  المطلقالمطلق في سرد األحداث التي وقعت في الماضي 
ونظر خلفها فرأي أمامه  ةعالي ةول الذئب في الصحراء ووصل إلي تبجفذات يوم ت) ديد 

عنـدما تحـول   ولكـن   ،حداث وقعت في زمن الماضي المطلـق األصحراء واسعة ، وكل 
بالسياق إلي الحديث عن األعشاب التي غطت األرض اسـتخدم زمـن الماضـي البعيـد     

حيث إن الحشائش واألعشاب نبتت في األراضي قبل األحداث السابقة التـي  ) وشيده بودپ(
ثم عاد الكاتب بالسياق إلي استخدام الماضـي المطلـق   . جاءت في زمن الماضي المطلق 

ي بالقرب من العمار قطيعا من الخراف ، وقبل هذه الرؤية سـبقها  فإن الذئب قد رأ) ديد(
وهو انتشار هذا القطيع في الصحراء وبـين  ) راكنده بودندپ(زمن آخر في الماضي البعيد 

                                                 
  . ٩قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي ) ١(
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ليوضـح  ) ريدندچداشتند مي (هذا الزمن وذاك الزمن جاء زمن الماضي الملموس بينهما 
حالة رعي قبـل رؤيـة الـذئب وبعـد      الكاتب من خالل هذا الزمن أن الخراف كانت في

ومازالت في حالة الرعي أي أن الماضي الملمـوس وقـع بـين     ،انتشارها في الصحراء
الماضي المطلق والماضي البعيد واستمر بعد ذلك ويمكن تلمس أو تتبع هذا الـزمن مـن   

  :خالل سياق الحال ويمكن توضيح أزمنة النص السابق علي النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  :التحول إلي صيغة المبني للمجهول في زمن الماضي: السابعة الصورة 

والفعل المبني للمجهول في اللغة الفارسية هو الذي ال ينسب مباشرة إلي الفاعل 
للمجهول ألن فاعله مجهول وغيـر معـروف    ابل يحل محله المفعول ويسمونه لذلك مبني

لي مضاف إليهما الفعل المساعد صفة المفعولية من الفعل األص(ويتكون من ) ١()ناشناخته(
  .)٣() مصرف في صيغ الزمن المطلوب سواء الماضي أو المضارع أو المستقبل )٢(" شدن"

ويستخدم هذا الفعل في الكتابة األدبية رغبة في عدم ذكر الفاعـل صـراحة إمـا    
خشية منه أو لعلو شانه أو جهال باسمه أو ألسباب أخري تتضح من سياق الحال مثل ما 

  :"مرزبان نامه"في قول مهدي آذريزدي في مجموعته القصصية  جاء

                                                 
  .١٥١٥٦، ص دهم  جلد. لغت نامة دهخدا : علي أكبر دهخدا ) ١(
ـ آيد ، ،شود(و ىفي الماض) شت گآمد ، (من األفعال المساعدة أيضا في اللغة الفارسية  )٢( فـي  ) رددگ

  .)١٨٥يز نوبهار ، دستور كاربردي زبان فارسي ، ص گمهران(ضارع ، الم
: يز نوبهـار  گوأيضا مهران.  ٦٧، ص  ٢دستور زبان فارسي : حسن كيوي . حسن انوري ود. د) ٣(

  . ١٨٥دستور كاربردي زبان فارسي ، ص 

  ديد     اه كرد     ديد        گن   بود      رسيد     
  ريدندچداشتند مي     

  راكنده بودندپ      بوشيده بود   

  

            ���� ����
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يزهـا كـه   چي است مثل بعض امن سمندر نام يك حيوان خيالي وافسانه  هءما عقيدا -
ز ديده نشده مثل سميرغ ، مثل كوه قـاف ،  گاسمش هست وداستانش هست وخودش هر

   .)١(يزهاچمثل غول وديو واين 

ر هو اسم لحيوان خيالي وخرافي مثل بعض األشـياء  ولكن في رأيي أن سمند:  الترجمة
مثل السيمرغ ومثل قـاطن   أبدا  ىرلم تُ وتوجد قصتها لكنها هى نفسهااسمها  يوجدالتي 

   .ومثل الغول والشيطان ، وهذه األشياء) العنقاء(الجبل 

ومن خالل النص السابق يالحظ تحول الزمن من الجمل االسمية الخبرية التي تنتهي      
ديده نشـده  (إلي صيغة المبني للمجهول في زمن الماضي القريب المنفي ) است(بالرابطة 

للحـدث   هللتخفيف ، فقد استطاع الكاتب أن ينقل القارئ من سـماع ) ستا(وحذف ) است
في زمن المضارع من خالل الجمل االسمية إلي زمن الماضي القريـب المنفـي وأخفـي    

فعدم رؤية الحيوانات الخرافية شيء معـروف   ،كاتبالفاعل ألنه مجهول لدي القارئ وال
وأما . لدي كثير من الناس حتى من يصدق بوجود مثل هذه الحيوانات فإنه لم يرها مطلقا 

   :ما جاء في هذا النص

ر حرفـي نـزد   گدهقان زاده دي. ن حرف همه دوستان قاه قاه خنده را سر دادند يا اب -
شـته  گذي گدر ومـادر وزنـد  پا ونصيحتهاي ندهپشمش كشيده شد وچلو چاهي يرده سپ

  .)٢(خودرا به ياد آورد 

ولم يتكلم ابـن الفـالح كالمـا     ومع هذا الكالم أطلق األصحاب قهقهة مضحكة:  الترجمة
  .ستارة سوداء ، وتذكر نصائح أبيه وأمه وحياته السابقة ه، وأسدلت أمام عينيآخر

سـر  (زمن الماضي المطلق ومن النص السابق يالحظ تحول الكاتب من استخدام   
في الماضي المطلق أيضا حيـث  ) كشيده شد(إلي زمن المبني للمجهول) دادند ، حرفي نزد

أي أغمضت الدنيا أمامه والفاعل مجهـول   ؛ستارة وقد أسدلت أمام عينيهأن هناك تخيل 
 وذلك) به ياد آورد(لعدم العلم به ، ثم عاد مرة أخري إلي استخدام زمن الماضي المطلق 

  :وفقا لسياق الحال ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي

                                                 
  . ٥٣قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي ) ١(
  . ١٣٢،  ١٣١رزبان نامه ، ص قصه هاي م: مهدي آذريزدي ) ٢(
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  زمن المضارع        

  

  

  

  

  به ياد آورد        حرفي نزد   سر دادند     
  كشيده شد     

  

            ���� ����
  
  

  �()� ل�
�&�ل 
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  المبحث الثاني

أثر سياق الحال علي التحول بين الماضي والمضارع والمستقبل في المجموعة القصصية 
  "مرزبان نامه"

إلـي  وينقسم  )١(زمن المضارع هو الفعل الذي يدل عادة علي زمن الحال أو االستقبال    
 )٣(اللتزامي والمضارع اإلخباري والمضارع الملمـوس  االمضارع :  )٢(ثالثة أنواع وهي

وقد استخدم مهدي آذريزدي في مجموعته القصصية مرزبـان نامـه زمنـي المضـارع     
   .االلتزامي واإلخباري ولم أجد أي شاهد الستخدامه المضارع الملموس

ياق الحال في تحول الـزمن الفعلـي مـن    وقبل الدراسة التطبيقية للتعرف علي أثر س   
لة كل منهما فـي اللغـة   الماضي إلي المضارع البد من التعرف علي زمني المضارع ودال

  .الفارسية

  :) مضارع التزامي(المضارع االلتزامي  -١

ضـمائر  + جذر المضـارع للفعـل األصـلي   ) + ب(سابقة اللزوم (ويتركب من   
  : )٤(الزمن في اللغة الفارسية ما يلي وأهم دالالت هذا )) شناسه(الفاعلية 

   .بيان وقوع فعل يقترن بالشك والتردد -١

  .بيان وقوع فعل يقترن بالتمني والطلب -٢

 .في الشرط وجواب الشرط الواقع في الحال أو المستقبل -٣
                                                 

  . ١٥٤دستور كاربردي زبان فارسي ، ص : مهرانگيز نوبهار) ١(
  . ٥٧،ص  ٢حسن گيوي ، دستور زبان فارسي . حسن انوري ود. د  )٢(
مضـاف إليـه    في المضارع البسـيط ) داشتن(فعل المساعد ال(زمن المضارع الملموس يتكون من  )٣(

ويستخدم للداللة علي فعل علي وشك الوقوع فـي الحـال ،   ) لي المضارع المستمر من الفعل األص
الحال ، وأكثر ما يستخدم هذا الزمن فـي حالـة    زمن   ة علي القيام بعمل ما باستمرار فىوللدالل

دسـتور زبـان   : حسن گيوي حسن انوري ود.د(اللغة المكتوبة الحوار أكثر من النصوص األدبية و
ــي  ــار. ود.  ٦١، ص  ٢فارس ــت بص ــي ص  : ي طلع ــان فارس ــتور زب   . ١٤٩،  ١٤٨دس

  ).١٥٧دستور كاربردي زبان فارسي ، ص : ومهرانگيزنوبهار 
دسـتور  : طلعت بصاري . ود ٥٩، ص  ٢دستور زبان فارسي : حسن گيوي . حسن انوري ود. د) ٤(

، ص  دستور كـاربردي زبـان فارسـي   : ، ومهرا نگيز نوبهار  ١٤٧،  ١٤٦زبان فارسي ، ص 
١٥٦، ١٥٥.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٤٨ - 

 . بعد األفعال التي تدل علي اللزوم واإلرادة أو القدرة والتمكن -٤

  :)اخباري يا حال مضارع (المضارع اإلخباري أو الحال  -٢

ضـمائر  + جذر المضارع للفعل األصلي ) + مي( االستمرارسابقة (ويتركب من   
   : )١(وأهم دالالت هذا الزمن في اللغة الفارسية ما يلي ) هشناس(الفاعلية 

  .بيان وقوع الفعل في زمن الحال -١

  .للداللة علي األفعال التي تكون دائما في حال الحدوث  -٢

 . تؤدي معني العادة والتكرار بيان األفعال التي -٣

 .بيان الشرط وجزاء الشرط -٤

 .بيان وقوع الفعل في زمن المستقبل -٥

 .يستخدم في نقل الخبر أو الرواية  -٦

 .لالبتداء في نقل الحديث أو الخبر -٧

مرزبـان  "وأذكر في هذا المبحث أهم الصور التي وردت في المجموعـة القصصـية        
لتزامـي  اضي بأنواعه المختلفة إلي المضارع بقسميه االلتحول الزمن الفعلي من الم" نامه

 .والحال

   :التحول من الماضي المطلق إلي المضارع: الصورة األولي 

وقد جاء هذا التحول بكثرة في المجموعة القصصية مرزبان نامه ومن النمـاذج     
  :التي توضح هذا ما جاء في النصوص التالية 

ـ ه ديني وچ رسيد شماپيرمردي پجب كرد وازاشاي اين وضع تعممرد مسافر از ت - ه چ
اه غضبناكي به مرد مسافر انداخت وجواب داد مـا درخـت   گير مرد نپي داريد؟ اعقيده 

  )٢(دين نداري كه اين حرف را مي زني؟ ر توگر نمي بيني ومگرستيم مپمراد را مي 

                                                 
: طلعت بصـاري  .و د.  ٥٨،  ٥٧ص  ٢دستور زبان فارسي، : حسن گيوي . حسن انوري ود. د) ١(

  دستور كار بردي زبـان فارسـي ،   : ومهرانگيز نوبهار. ١٤٤، ١٤٣دستور زبان فارسي ، ص 
  . ١٥٥،  ١٥٤ص 

  .١٧قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي ) ٢(
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يـنكم ومـا   ما د :شيخاتعجب الرجل المسافر من مشاهدة هذا الوضع ، وسأل   : الترجمة
بغضب إلي الرجل المسافر وأجاب نحن نعبـد شـجرة المـراد أال     الشيخعقيدتكم ؟ فنظر 

  .؟تري؟ أليس لديك دين  حتى تقول هذا الكالم

ومن النص السابق نالحظ تحول الزمن الفعلي من الماضـي المطلـق إلـي زمنـي          
عجب الرجل المسافر المضارع ،فقد جاءت األحداث في زمن الماضي المطلق للتعبير عن ت

وفي ) رسيد پب كرد ، جتع(ثم سأل شيخا عن هذا الوضع ، لمشاهدة منظر عبادة الشجرة 
وكأنه يستحضر تلـك الصـورة   ) داريد(صيغة االستفهام استخدم زمن المضارع االلتزامي 

أمام القارئ كأنه يشاهدها في صيغة االستفهام ثم عاد مرة أخري إلـي الماضـي لسـرد    
وتحول إلي زمـن الحـال   ) انداخت ، جواب داد(تي وقعت في الماضي البسيط األحداث ال

الذي يعبر عن تلك الحالة التي عليها الناس وأنها مازالت قائمة حتى وقت عرض األحداث 
ويتضح ذلك من ، ادتهم لشجرة المراد وعدم التخلي عنها والتمسك بهابأمام القارئ من ع
فـي زمـن المضـارع    ) مي زنـي ، بيني ، نداري  رستيم ، نميپمي (استخدام األزمنة 

  : اإلخباري أو الحال ويمكن توضيح توالي تلك األزمنة وفقا لسياق الحال بالشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :وكذلك ما جاء في هذا النص  

رويش  برفت وخورد وقدري هم آگهي را يخوار هم فرصت را غنيمت شمرد وماماه -
است ، شـايد   گوراك امروز مان تا فردا هم خدا بزرخوب اين خ: فت گرلب يخورد وز

  

  مي زني      رستيم   نمي بيني پمي       

  نداري            داريد
  
  
  
  

  رسيد   انداخت  جواب دادپب كرد    جتع      

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي
  المطلق
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  )١(. كندر را باو مايدا شود وحرف پك ماهي احمق يهم  باز

الفرصة وانقض علي السمكة وأكلها وتناول قـدرا   )العقعق(كاسمالاكل آاغتنم : الترجمة 
 جودومن اآلن حتى غدا اهللا مو .حسنا ، اليوم هذا طعامي : من الماء عليها وهمس قائال 

  .كالمي صدقتسمكة حمقاء و ظهرتربما 

غنيمت (ومن خالل النص السابق نالحظ أن الكاتب استخدم زمن الماضي المطلق   
، مطلـق  للتعبير عن أحداث وقعت في الماضي ال) فت گرفت ، خورد ، خورد ، گشمرد ، 

 ذلـك ألنـه متعلـق بالغـد    ؛ وعندما انتقل إلي خبر يحمل في طياته الشك وعدم اليقـين 
) يداشود ، باوركندپ(إال اهللا العظيم استخدم المضارع االلتزامي  هوالمستقبل وال يعلم ما في

وسير خط األزمنة في النص السابق يتضح من خـالل   ،وذلك وفقا لسياق الحال في النص
  :الشكل التالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

ماضـي  ومن الشكل السابق يتضح أثر سياق الحال علي تحول الزمن الفعلي مـن ال      
   :وفي هذا النص أيضا  .المطلق إلي المضارع اإللتزامي

دليل آن را خودت مي تواني بفهمي وببيني ، اخالق : فت گخروس خنده را سر داد و -
ر حرف مرا قبول نداري فـردا كـه   گا. كس را از حالت قيافه اش مي شود شناخت  هر

  .)٢(يش تو مي آيد خوب در رفتار او دقت كن پموش 
                                                 

  . ٣٠، ص  قصه هاي مرزبان نامة: مهدي آذريزدي ) ١(
  . ٣٩قصة هاي مرزبان نامة ، ص : مهدي آذريزدي ) ٢(

  

  باوركند       يداشود پ    
  
  
  
  
  

  فتگرفت    خورد    خورد      گغنيمت شمرد  

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي
  المطلق
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ذلك بنفسك ، ويمكـن أن   سببأطلق الديك ضحكة وقال يمكنك أن تري وتفهم :  الترجمة
، ولو أنك ال تقبل كالمي ، فغـدا يـأتي الفـأر    ) قيافته(تعرف أخالق كل واحد من حالته 

  .دقق جيدا في سلوكه، أمامك 

سـرداد ،  (ومن خالل النص السابق يالحظ تحول الزمن الفعلي من الماضي المطلـق      
حيث أراد الكاتـب أن  ) مي تواني ، بفهمي ، ببيني ، مي شود(ي زمن المضارع إل) فتگ

ينقل مشهد الشك الذي يستولي علي القط أمام القارئ مستخدما في ذلك زمن المضارع ثم 
قبـول  ( المنفىانتقل إلي جملة تحمل الشرط وجواب الشرط مستخدما فيها زمن المضارع 

كنتيجـة  ) دقت كـن (ثم انتقل إلي فعل األمر ) يدمي آ(في الشرط وجواب الشرط ) نداري
مستقبلية للجملة السابقة ويمكن توضيح سير خط األزمنة في الـنص السـابق بالشـكل    

  :التالي

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

   :التحول من الماضي القريب إلي المضارع: الصورة الثانية 

   :ومن النماذج التي توضح هذا التحول النصوص التالية  

  مي آيد         مي شود      مي تواني
  قبول نداري      بفهمي     ببيني        

  
  
  
  

   
     شناخت          فتگسرداد      

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي
  المطلق
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ي وبه مردم خيلـي ظلـم   اليم خود دراز تر كرده گارا ازپبه نظرم :  فتگمادر موش  -
به عقيده مـن بايـد از   . نين است كه خانه ظلم آباد نمي ماند چاست خدا وي وخاكرده 

  ) ١(.يريگر بگوشه ديگذاري واين دفعه گم آزاري توبه كني خانه را به مار وادمر

قضت ، و ازت الحد ، وظلمت الخلق كثيري أنك قد تجاوأيفي ر: قالت أم الفار :  الترجمة
وفي اعتقادي أنك يجب أن تتوب عن أذيـة الخلـق ،    ،اهللا أال يبقي بيت الظلم عامرا قدرة

  .وترد البيت إلي الثعبان وتتخذ هذه المرة زاوية أخري

درازتركـرده  (من خالل النص السابق يالحظ تحول الزمن الفعلي من الماضي القريـب     
، توبه كني(والمضارع المثبت )  دآباد نمي مان(إلي المضارع المنفي ) ياي ، ظلم كرده ا
ألم عن تجـاوز  اوذلك وفقا لسياق الحال ففي الماضي القريب تكلمت ) يريگذاري ، باگو

ويتضح من خـالل   ث وقعت في الماضي ولكنها لم تنتهالفأر الحد وظلمه للخلق وهي أحدا
ولذلك انتقل الكاتب من الماضي القريب إلـي النتيجـة   ؛ السياق أنها تدل علي االستمرار 

) آبـاد نمـي مانـد   (المترتبة علي تلك األحداث مستخدما زمن المضارع اإلخباري المنفي 
لبيان وقوع الفعل في زمن الحال ثم استخدم زمن المضارع اإللتزامي في أحـداث تقتـرن   

ة الخلـق ويـرد   يذأتوب عن أن ي –في الوقت الحالي  –مني والطلب فيجب علي الفأر تبال
البيت للثعبان ويتخذ لنفسه بيتا آخر فاستخدم الكاتب زمن المضارع وفقا لسياق الحال في 

  :ويمكن توضيح هذا التحول بالشكل التالي .النص

  

  

  

  

  

      

  

  

                                                 
  .٨٠قصة هاي مرزبان نامة ، ص : مهدي آذريزدي  )١(

  آباد نمي ماند    
  

  يريگذاري        باگتوبه كني   و   
  
  
  

   

  استوخ        
  

  ياي  ظلم كرده ادرازتركرده  

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  

  
  لمطلقا

  
  القريب
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  : وفي النص التالي أيضا 

نمـي  وشهايم درسـت  گير شده ام پر گما من خودم بالرا به خود خريده ام ، من ديا -
  .)١(شنود جشمهايم خوب نمي بيند زانوهايم مي لرزد ، واز بس به ماهيها بدي كرده ام 

ذناي ال تسمعان جيـدا  أولكنني قد جلبت البالء لنفسي ، فقد كبرت في السن و:  الترجمة
   .وعيناي ال تريان بوضوح وركباتي ترتعشان ، ومن ثم فقد أسأت لألسماك كثيرا

أيضا يالحظ التحول الواضح بين زمني الماضي القريب والمضـارع   ومن النص السابق       
نه قد جلب البالء لنفسـه بأكلـه   أكل األسماك آاإلخباري أو الحال تأثرا بسياق الحال فقد ذكر 

األسماك كما تقدم في السن وهي أحداث مازالت مستمرة في الزمن الحالي وبها داللـة علـي   
كـل  آثـم أخـذ   ) يرشده ام پخريده ام ، (لماضي القريب الدوم والثبوت ولذلك استخدم زمن ا

األسماك يصف حالته بأن أذناه لم تعد تسمعان وعيناه ال تريان وركبتاه ترتعشان مستخدما في 
للداللة علي أنها ما زالت في حالـة  ) درست نمي شنود، نمي بيند ، مي لرزد(ذلك زمن الحال 

عل حدث في الماضي استخدم زمن الماضـي  ه لألسماك وهو فتسائإحدوث وعندما تحدث عن 
  .للداللة علي حدوث الحدث واكتماله) بدي كرده ام(القريب 

  :وفي هذا النص أيضا     

ن را نديده ايد باورنمي كنيـد ولـي مـن    آون چشم خود ديده ام وشما چبله ، من به  -
  .)٢(ن را رد نمي كند آويم وعلم هم وجود گدروغ نمي 

ني قد رأيته بعيني ، وأنتم ال تصدقون ذلك ألنكم لم تـروه ، ولكنـي ال   نعم ، فأ:  الترجمة
   .أكذب ، والعلم أيضا ال ينكر وجوده

ومن خالل هذا النص نالحظ التحول المباشر من زمن الماضي القريب إلي زمـن  
حال ، فقد استخدم المتحدث زمن الماضي الوذلك وفقا لسياق ) الحال(المضارع اإلخباري 

لتقريب الحدث من الماضي إلي الزمن الحالي ، فهو يؤكد أنه ) يده ام ، نديده ايدد(القريب 
قد رأي طائر النار في الماضي ومازال في ذهنه حتي اآلن ، وفي نفس الوقت نفي رؤيته 
عن اآلخرين في الماضي ، ولذلك فهم ال يصدقون وجود ذلك الطائر في الوقت الحـالي ،  

                                                 
  .٢٦قصة هاي مرزبان نامه ،ص : مهدي آذريزدي   )١(
  .٥٤قصة هاي مرزبان نامه ، ص  :مهدي آذريزدي  )٢(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٥٤ - 

وكلها أحداث في زمـن المضـارع    ،لم أيضا ال يرفض وجودهكما أن الراوي ال يكذب والع
للداللة علـي وقـوع   ) نمي كندرد ويم ، گنمي كنيد ، دروغ نمي  باور(اإلخباري المنفي 

  .في المستقبل ةاألحداث في الزمن الحالي كما أنها مستمر

   :ويمكن توضيح هذا التحول بالشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من الماضي المستمر إلي المضارعالتحول : الصورة الثالثة 

ومن النماذج التي توضح هذا التحول في المجموعة القصصية مرزبان نامه ما جـاء      
  :في النص التالي

. نجمني فراهم مي شد نديم راي را به رياست مي كردنـد  اوهر وقت در حضور راي  -
فتنـد  گدند ومي سنديپنديم راي را مي  همي شد سليق يداپهروقت در موضوعي اختالف 

ي دارد وبـي دليـل   اهر علمي سر رشته  نديم راي ازهمه درست تر حرف مي زند واز
  .)١(ويد گسخن نمي 

                                                 
  .٥٣مهدي آذريزدي ك قصة هاي مرزبان نامه ، ص   )١(

  نمي كندرد ويم  گنمي كنيد  دروغ نمي  باور                        

  
  
  
  
  
  
  
  

  ديده ام       نديده ايد   

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  
  

  
  

  القريب
  

  



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٥٥ - 

" كـانوا يختـارون نـديم الـراي    " راي"وكل وقت يعقد فيه مجلس في حضور : الترجمة 
نـديم  " لرئاسته ، وكل وقت يظهر فيه اختالف حول موضوع ما ، كانوا يستحسنون ذوق 

ة بكـل علـم ،   وكانوا يقولون إن نديم الراي يتحدث أصح من الجميع ، ولديه دراي "الراي
  .وال يتحدث بدون دليل

من خالل النص السابق نالحظ تحول الزمن من الماضي المستمر إلي المضـارع  
وفقا لسياق الحال ، فمن خالل النص السابق يتضح أن نديم الراي كـان محبوبـا لـدي    

اضر فكل مجلس يعقد في حضوره كان الجميع يختاره لرئاسته ، الجميع في الماضي والح
صح حديثا وأكثر علما ، وكل هذه األحـداث  جميع يقبل ذوقه وكانوا يعتبرونه أفكما كان ال

ولذلك استخدم زمـن الماضـي   ،حدثت في الماضي ومازالت مستمرة حتى الوقت الحالي 
   .)فتندگسنديدند ، مي پي شد ، مي يدا مپند ، دفراهم مي شد ، انتخاب مي كر( المستمر 

وهي أنـه يتحـدث    ،عها أمام القارئتقل إلي وصف نديم الراي بصفات وضثم ان
أصح من الجميع ويعلم كل العلوم وال يتحدث بدون دليل ولذلك استخدم في الوصف زمـن  

  المضارع

يمكن و) ويدگحرف مي زند ، دارد ، نمي (الذي يعبر عن وقوع األحداث بشكل دائم وهي 
  :توضيح هذا التحول من الماضي المستمر إلي المضارع بالشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ويدگنمي      حرف مي زند           
  دارد           

  
  
  
  
  
  
  

  
  فتندگسنديدند  مي پيدا مي شد  مي پند  دد  انتخاب مي كرفراهم مي ش

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  

  
  المستمر 

  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٥٦ - 

  :وما جاء في هذا النص أيضا      

من  درم مرا نصيحت مي كرد كه بامردم ناشناس رفاقت نكنم وباكسي كه ازپوهميشه  -
  .)١(ردش نروم گقوي تراست در جاهاي خلوت وتنها 

ي دائما أال أصاحب الجاهلين وأال أتنزه بمفردي في األماكن وكان والدي ينصحن : الترجمة
  .الخالية مع من هو أقوى منى

فى زمـن الماضـى المسـتمر للداللـة علـى أن      ) نصيحت مى كرد(حيث جاء الفعل     
النصيحة كانت فى الماضى ومازالت مستمرة حتى اآلن ثم انتقل إلـى عـرض النصـيحة    

) گردش نـروم ، رفاقت نكنم(لتجسيدها أمام القارىء مستخدما لها زمن المضارع المنفى 
  :ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأما ما جاء فى هذا النص 

هنوز ، اگر بنا بود همه به قوت بخور ونمير قناعت كنند، من اين كلمه را نمى پسندم  -
  .)٢( دآدمها هم در غارهاى كوه زندگى مى كردند وگندم آرد نكرده مى خوردن

                                                 
  . ٧٤قصة هاي مرزبان نامه ، ص : آذريزدي هدي م )١(
  . ٧٩قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي ) ٢(

  
  

  رفاقت نكنم                  گردش نروم                         
  
  
  
  
  

  نصيحت مى كرد

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  
  
  

  المستمر 
  

  



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٥٧ - 

لكان : أنا ال أقبل هذه الكلمة ، فلو كان مقررا أن يقتنع الجميع بالعيش الكفاف : الترجمة 
  .الناس مازالوا يعيشون في كهوف الجبال ، ومازالوا يأكلون القمح غير المطحون 

بالمضارع ثـم تحـول إلـي الماضـي      هومن النص السابق يالحظ أن الكاتب بدأ
ـ ) سندمپنمي (م الحال المنفي المستمر ، فالمتحدث استخد كلمـة   هللداللة علي عدم قبول

لنقل صورة أمـام  ) قناعت كنند(اآلن ومستقبال ، ثم استخدم المضارع اإللتزامي ) القناعة(
القارئ وهي اقتناع الناس بالعيش الكفاف في صيغة الشرط ، فما النتيجة المترتبة علـي  

للتعبيـر عـن   ) مي كردند ، مي خوردند يگزند(فتحول إلي زمن الماضي المستمر  ،ذلك 
تلك النتيجة للوصول إلي الصورة السابقة فالناس في الماضي كانوا يعيشون في الكهـوف  

  .حالهم هكذا إلي اآلن ويأكلون القمح بدون طحن ، ولو ظلوا مقتنعين بهذا الوضع لظل 

  :التحول من الماضي الشكي إلي المضارع : الصورة الرابعة 

ما " مرزبان نامه"ج التي توضح هذا التحول في المجموعة القصصية ومن النماذ  
   :جاء في قوله

ن احتمال وجود دارد كـه  رفتن توبه كرده باشد هميشه ايگموش  ربه هم ازگر يك گوا -
  .)١(را بشكند  هان توبه خودگنا

ال وهو ولو أن قطا قد تاب أيضا عن اصطياد الفئران فدائما ما يبقي هذا االحتم:  الترجمة
  .أنه ربما يعرض عن توبته فجأة

توبه كـرده  (حيث تحول الكاتب في النص السابق من الزمن في الماضي الشكى 
الذي يحمل في داللته الشك والتردد حول توبة القط عن اصطياد الفئران ، ولكن إذا ) باشد

القـط  حدث هذا األمر فسوف يبقي دائما احتمال قائم قد يتحقق في أي وقت وهو إعراض 
) ارد، بشكنددوجود (عن توبته فجأة ولذلك استخدم لهذه الداللة زمن المضارع اإللتزامي 

  :ويمكن توضيح ذلك التحول بالشكل التالي

                                                 
  .٥٨مهدي آذريزدي ك قصة هاي مرزبان نامه ، ص  )١(



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٥٨ - 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  :وأما ما جاء في هذا النص 

. ويا يك اتفاقي افتاده كه شتر ازمن مـي ترسـد   گ: فت گخود  ين شد وباگشير غم -
رسـم  بپن موضـوع را  ير از خودش اگفته باشد حاال اگبه او يزي چشايد هم كسي 

  .)١(اكند  يدپممكن است بيشر ترس 

خاف الجمل مني ، ربما أيضا قد حدث حتى  اكأن أمر: األسد وقال لنفسه  حزن:  الترجمة
  .اآلن عن هذا األمر من الممكن أن يخاف أكثرولو سألته قد قال له أحد شيئا ما ، 

فته گ(إلي الماضي الشكي ) مي ترسد(تحول الكاتب من الحال ففي النص السابق   
وقد جاء هذا التحول نتيجة لسـياق  ) يدا كند پرسم ، پب(ثم إلي المضارع اإللتزامي ) باشد

الحال في النص ، فإن أمرا ما قد وقع في الماضي تظهر معالمه في الحاضـر وهـو أن   
انتقل إلي جملة تحمل الشك والتـردد  الجمل يخاف من األسد ولذلك استخدم زمن الحال ثم 

في داللتها وهو ربما أن أحدا قد قال له شيئا ما في الماضي ولذلك استخدم زمن الماضي 

                                                 
  . ٦١مهدي آذريزدي ك قصة هاي مرزبان نامه ، ص  )١(

                
  

  
  

  ارد      بشكنددوجود  
  
  
  
  
  
  

  توبه كرده باشد          

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  
  
  
  

  الشكي  
  

  
  



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٥٩ - 

 لمضارع مستخدما المضـارع االلتزامـي  الشكي ثم عاد الكاتب ليكمل الحديث في الزمن ا
   .وذلك وفقا لسياق الحال

  

  : علي النحو التالي الماضي الشكيالتحول بين المضارع وويمكن توضيح هذا       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأما ما جاء في هذا النص 

ـ تو رو به روي مـن   ايد وما نندير هم شنيده باشد بايد او هم بگر كسي ديگا - واهي گ
  .)١(تا بدخواهي من معلوم شود بدهد

ولو أن شخصا آخر قد سمع أيضا ، فيجب أن يأتي ويشهد أمامي مثلك حتـى  :  الترجمة
  .سؤ نيتي  متعل

الذي يحمل الشك في داخله ) شنيده باشد(حيث تحول الكاتب من الماضي الشكي   
واهي بدهد گبيايد ، (بأن يكون هناك أحد آخر قد سمع هذا الكالم إلي المضارع اإللتزامي 

فيجب علي هذا الشخص أن يأتي اآلن في الزمن الحالي ويشهد بما سـمع  ) معلوم شود 

                                                 
  . ٦٥مهدي آذريزدي ك قصة هاي مرزبان نامه ، ص   )١(

                
  

  

  مي ترسد        
  يدا كند پرسم         پب   

  
  
  
  

  افتاده                  
  

  فته باشدگ

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  
  

  القريب 
  

  الشكي  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٦٠ - 

وكلها أحداث فـي زمـن المضـارع    ،  حول هذا األمر وهو حياتهصد حتى يعرف سؤ الق
  :ويمكن توضيح هذا التحول بالشكل التالي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمكن التحول من زمن الماضي الشكي إلـي زمـن المضـارع أو     هومن هنا يتضح أن    
   .العكس وذلك وفقا لسياق الحال في النص المكتوب

  :لبعيد إلي المضارعالتحول من الماضي ا: الصورة الخامسة 

وقد جاء هذا التحول بين زمني الماضي البعيد والمضـارع بصـورة أقـل مـن       
التحوالت بين األزمنة األخرى من الماضي إلي المضـارع فـي المجموعـة القصصـية     

حيث كان الكاتب يفصل أحيانا بين المضارع والماضي البعيد بأزمنة أخري " مرزبان نامه"
لماضي القريب ، وذلك للبعد البعيد بـين الـزمنين ، ولـم يلجـأ     مثل الماضي البسيط أو ا

ومن النمـاذج التـي   . الكاتب إلي هذا التحول إال إذا اضطره سياق الحال في ذلك النص 
  : توضح ذلك ما جاء في قوله 

ه را شنيده بودند ازحيله وحقـه  چوهر ده را خودشان ديده بودنچند هرگفتوقصه مي  -
رفتن مرغها به كار مي برنـد واز بـال   گي ها براي چه ها وشكاري كه شغالها وروبايها
  .)١(فتندگخودشان با دوستانشان آمده بود سخن مي  ري كه برسيها

                                                 
  .٧٣اي مرزبان نامه ، ص قصه ه: مهدي آذريزدي   )١(

                
  

  
  

  
  واهي بدهد    معلوم شودگبيايد    

  
  
  
  
  
  
  
  

  شنيده باشد

  الالح
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  
  

  الشكي  
  

  
  
  
  



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٦١ - 

كل ما كانوا قد رأوه بأنفسهم ، وكل ما كانوا قـد  عن القصص  يحكونوكانوا :  الترجمة
لطيـور، وكـانوا   سمعوه من الحيل والخدع التي يستعملها الثعالب والصيادون الصطياد ا

  .يتحدثون عن المصائب التي كانوا قد تعرضوا لها هم أو أصدقاءهم

فقد كان سياق الحال يسير في زمن الماضي البعيد ثم تحول فجأة إلي زمن الحال   
بدأ الكاتـب الـنص بـزمن    : ثم عاد مرة أخري إلي زمن الماضي البعيد علي النحو التالي

يث كانت الطيور تروي القصص عن حيـل الثعالـب   ح) فتندگقصه مي (الماضي المستمر 
الصطياد الطيور من خالل الرؤية أو السماع فاستخدم الكاتب لذلك زمن الماضـي البعيـد   

وألن تلك الحيل والخدع مازال يستخدمها الثعالب والصيادون ) ديده بودند ، شنيده بودند(
زمن الحـال أو المضـارع   في الوقت الحالي ولكن بأشكال وطرق مختلفة فقد استخدم لها 

من الماضـي البعيـد حيـث أخـذت     زثم عاد مرة أخري إلي ) به كار مي برند(اإلخباري 
لها في الماضي ، فاستخدم الكاتب أيضا  ذكرياتها عن المصائب التي تعرضت الطيور تكمل

ويمكن توضـيح هـذا   ، وذلك وفقا لسياق الحال في النص) آمده بود(زمن الماضي البعيد 
  :بالشكل التاليالتحول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  به كار مي برند   

  
  
  
  
  
  

  

  فتندگسخن مي             فتند گقصه مي  
  شنيده بودند        آمده بود    ديده بودند                  

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  لماضيا

  

  
  

  المستمر 
  

  البعيد   
  

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٦٢ - 

  : وفي هذا النص أيضا

خواهند تورا بكشند وهنوز  فردا مى ه تهمتي به تو زده بودند ؟چآخر : رسيد پروباه  -
  .)١(لوسي برنمي داري؟ پاچهم دست از 

يريدون قتلك،  ادغوفي النهاية أي تهمة كانوا قد وجهوها إليك ؟ : سأل الثعلب : الترجمة
  .؟بعد ن النفاقتكف ع وأنت لم

أي أن التهمة كانـت قـد   ) زده بودند(حيث تحول الكاتب من زمن الماضي البعيد
مي (في زمن الماضي البعيد وانتهت ثم تحول فجأة إلي زمن المضارع " دادمه"وجهت إلي 

من خالل استخدام لفظين يدالن علي المضـارع وهمـا   ) برنمي داري(و) خواهند ، بكشند
واآلن البد أن تكف عن النفاق حيث تحـول مـن الماضـي     كنولسيقت فغدا) فردا ، هنوز(

   :البعيد إلي المضارع وفقا لسياق الحال علي النحو التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأما ما جاء في هذا النص     

ايش را رو بـه قبلـه   پر كسي بخواهد از خطر بترسد بايد گراز خطر است واپي گزند -
ز تله موش را نديده بودم فقـط اسـم آن را   گمن هريزي كه هست چدراز كند وبميرد ، 

    .)٢(نم مي شناسم بير تله را هرجا بگشنيده بودم وحاال دي

                                                 
  .٩٨قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي   )١(
  ٧٨مهدي آذريزدي ك قصة هاي مرزبان نامه ، ص   )٢(

                
  

  

  برنمي داري                   مي خواهند     
  بكشند  

  
  
  
  

  

                   
  

  ه بودندزد   

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  

  
  
  
  
  
  
  

  البعيد   
  

  



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٦٣ - 

أحد يخاف من المخاطر فالبد أن يتمـدد  هناك  أن الحياة مليئة بالمخاطر ، ولو:  الترجمة
نت قـد  الفئران ، فقط كة دييته مطلقا هي مصأاتجاه القبلة ويموت ، والشئ الذي لم أكن ر

  .سمعت اسمها ، ولكن اآلن أينما رأيت المصيدة أعرفها 

حيث تأثر الزمن في النص السابق بسياق الحال فقد بدأ بالمضارع ثم تحول إلـي  
الماضي البعيد ثم عاد إلي المضارع مرة أخري ففي بداية النص يتحدث عن أشياء يجـب  

هروب منها ولذلك اسـتخدم  أن تحدث اآلن وفي المستقبل وهي مواجهة المخاطر وعدم ال
ثم تحدث عن أشياء حـدثت  ) كند ، بميرد خواهد ، بترسد درازب(زمن المضارع اإللتزامي 

مع الفأر في زمن الماضي وانتهت ولم يعد لها أثر ، وهي عدم رؤيته لمصـيدة الفئـران   
) منديده بودم ، شنيده بود(ولذلك استخدم الكاتب زمن الماضي البعيد  ؛وعدم سماعه بها 

وفي نفس السياق تحول إلي وضع الفأر الحالي بعد أن كبر وخاض العديد مـن التجـارب   
والخبرات ففي أي وقت وأي مكان يري مصيدة الفئران يعرفها ، ولذلك اسـتخدم الكاتـب   

وزمن المضـارع اإلخبـاري أو الحـال فـي     ) ببينم(زمن المضارع االلتزامي في الرؤية 
ة ال تستمر كثيرا أما المعرفة نتيجة الخبـرة يوجـد بهـا    ألن الرؤي) مي شناسم(المعرفة 

 .معني الدوام والثبوت والتكرار وقد نتج هذا التحول تأثرا بسياق الحال في النص 

  :ويمكن توضح هذا التحول بالشكل التالي

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  مي شناسم    

  ببينم      خواهد    بترسد     درازكند    بميرد ب  

  
  
  
  
  
  

  نديده بودم   شنيده بودم  

  الحال
  االلتزامي
  المضارع

  الزمن
  الماضي

  

  
  

  البعيد   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٦٤ - 

  :التحول من المضارع إلي المبني للمجهول : الصورة السادسة 

في المجموعة القصصية مرزبان نامه حيـث كـان    وقد جاءت هذه الصورة بقلة  
الفاعل دائما معلوما لدي الكاتب والقارئ إال أن الكاتب كان يلجأ إلي هذه الصيغة أحيانـا  
لجذب انتباه القارئ للبحث عن الفاعل أو لعدم معرفة المتحدث في النص بالفاعل الحقيقي 

وذلك تأثرا بسـياق الحـال فـي     كان الكاتب يلجأ إلي استخدام صيغة المبني للمجهولو، 
  :تضح ذلك من خالل النماذج التالية يالنص و

ايد وهركشـوري وشـهري   فزانسان مي ا هانش وتجربد ري سفر برآ :فتگنديم راي  -
مثال حيواني هست كه روي آتـش راه  . ر ديده نمي شودگكه در جاي دي ي داردييزهاچ

   .)١(ند اري نمي بيزتش مي خورد وآآمي رود ونمي سوزد ، و

حقا السفر يزيد من علم وخبرة اإلنسان ، فكل بلـد ومدينـة   : ي أقال نديم الر:  الترجمة
 ،مثال الحيوان الذي يسير علي النار وال يحترق ،يوجد بها أشياء قد ال تري في مكان آخر

   .ويأكل النار وال يتأذي

مـي  (رع فمن سياق الحال في النص السابق يالحظ تحول الكاتب من زمـن المضـا    
فالسـفر  ) ديده نمي شود(إلي صيغة المبني للمجهول في زمن المضارع المنفي ) افزايد ، دارد

ل بلد ومدينـة ولكـن رؤيتهـا    كشئ معلوم ويزيد من خبرة اإلنسان ، وهناك أشياء توجد في 
تقتصر علي أناس غير معروفين في النص ولذلك جاء بالزمن في صيغة المبنـي للمجهـول ،   

الفاعل في النص ، ثم تحول الزمن بعد ذلك إلي المضارع في سـرد أحـداث مـا     لعدم معرفة
 ،زالت تقع في الزمن الحالي ولم تنتهي مثل الحيوان الذي يمشـي علـي النـار وال يحتـرق    

مـا   وكل أشياء قد تحدث وقد يراها شخص ما في بلـد  ،والحيوان الذي يأكل النار وال يتضرر
   .)مي رود ، نمي سوزد ، مي خورد ، نمي بيند(الحال ولذلك استخدم لذلك السياق زمن 

  :وأما ما جاء في هذا النص   

كتر از چو كواناه گيست ومي دانم كه چناه دادمه گم كه نما من مي دااتو نمي داني ،  -
  .)٢(آن است كه خون او ريخته شود 

                                                 
 .٥٣قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي   )١(
  .٩٩قصة هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي  )٢(



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٦٥ - 

صـغر مـن أن   وأعلم أن ذنبـه أ  "دادمه"أنت ال تعلم ، ولكني أعلم ما هو ذنب  : الترجمة
  .دمهيراق 

حيث تحول الكاتب من زمن المضارع إلي المبني للمجهول وفقا لسياق الحال في   
النص ، فالصورة في النص أن األسد يتحدث إلي الدب ويقول له أنت ال تعلم ما هو ذنـب  

ـ دا ىنمي داني ، م(ولكني أنا أعلم وأعرف ذنبه وذلك في زمن الحال . " دادمه" مـي   ،من
لعـدم  ) ريخته شود( تحول إلي صيغة المبني للمجهول في صيغة المضارع أيضا ثم ) مندا

  " دادمه"معرفة المتحدث بالفاعل أي من سيقوم بقتل 

  :وفي هذا النص أيضا    

وز هردو ازاين جهت كه اندازه وقت وزمان را معلوم مي كند يكسان است ، رشب و - 
يزي وقتي به چيد وهر آنسان به كارمي ي اگرما هر كدام به يك اندازه در زندوگ وسرما

   .)١(يك اندازه معين ومعلوم به كار برده شود سودمند است 

الليل والنهار يكونا متعادلين بسبب أن اإلنسان يعرف مقدار الوقت والزمـان ،  : الترجمة 
والبرودة والحرارة كل منهما ينفع بمقدار معين في حياة اإلنسان ، وكل شيء عندما يـتم  

   .يدافدامه بمقدار معين ومعلوم يكون ماستخ

فالمتحدث هنا يعقد مقارنة بين الليل والنهار ومدي المعرفة بهمـا ، والحـرارة     
معلوم مـي  (والبرودة ومدي نفعهما في حياة اإلنسان وذلك في زمن المضارع اإلخباري 

بـه  (يضـا  ثم انتقل إلي صيغة المبني للمجهول في زمن المضارع أ) كند ، به كار مي آيد
اسـتخدامه بمقـدار    تـم حيث إنه تحدث عن أن كل شيء يكون مفيدا إذا ) كار برده شود

ن الفاعل غير معروف لدي المتحدث فقد استخدم صيغة المبني للمجهـول  إمحدد ، وحيث 
للداللة علي عدم معرفة الفاعل في السياق أو إلثارة ذهن القارئ في البحث عـن الفاعـل   

  .في داخل النص

   :التحول من المبني للمجهول إلي المستقبل : السابعة  الصورة

المصـدر  + في المضـارع اإللتزامـي    "خواستن"(من ) آينده(ويتكون المستقبل   
  )٢(:، وأهم دالالت المستقبل في السياق ما يلي)المرخم من الفعل األصلي

                                                 
  .١٣٥قصه هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي  )١(
، وأيضـا مهرانگيـز    ٦٢،  ٦١، ص  ٢دستور زبان فارسي : حسن گيوي . حسن أنوري ود. د)  ٢(

  . ١٥٧دستور كاربردي زبان فارسي ، ص : نوبهار 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٦٦ - 

  .لبيان وقوع الفعل في زمن المستقبل  -١
  .في الجمل التابعة لبيان جزاء الشرط -٢

" مرزبـان تامـه  "ومن النماذج التي توضح هذا التحول في المجموعة القصصية      
  :لمهدي آذريزدي ما جاء في هذا النص

ـ رفتم كه بايد بار خودم را به دوش خودم بكشم واگمن هم درس خودم را ياد  - ر گ
  .)١(كمي خسته مي شوم در عوض خاطرم آسوده تر خواهد بود 

 علي كتفي ولو) مليح(نه يجب أن احمل بضاعتي أنفسي درسا  أنا أيضا لقنت :الترجمة 
   .أتعب قليال ، ففي المقابل سيكون خاطري أكثر راحة أنى

حيث جاء سياق النص في اكثر من زمن ، فالكاتب ذكر علي لسان المتحدث فـي  
، وذلـك الـدرس   ) رفتمگياد ( النص أنه علم نفسه درسا واستخدم زمن الماضي المطلق 

وهو مستمر معه في الوقت الحالي ولذلك اسـتخدم زمـن   ، حمل حمله علي كتفههو أن ي
خسـته مـي   (ثم استخدم صيغة الشرط في المبني للمجهـول  ) بكشم(المضارع اإللتزامي 

معروف ولكن تجاهله المتحدث للتقليل منه ، وجاء جزاء الشـرط فـي    الفاعل ألن)" شوم
  .)خواهد بود(المستقبل 

   :تحول من المضارع إلي المستقبل ال: الصورة الثامنة 

و النماذج التي توضح هذا التحول في المجموعة القصصية مرزبان نامه كثيرة ،   
  : ومنها النصوص التالية مع التحليل لكل نص 

ر مردم بفهمنـد  گخاموش باش كه ا. نين امتحاني ممكن نيست چنه : ت گفكاهن  رپي -
 خواهنـد  هقطع هبي احترامي مي كني تورا قطعاين قدر بد دل هستي وبه درخت مراد  تو
  .)٢(دكر

اصمت ،  .عمل مثل هذا االمتحان يكون في اإلمكان ال، ال : قال الشيخ الكاهن  :الترجمة 
نك سيء بهذا القدر وال تحترم شجرة المراد ، فسـوف يقطعونـك   أفإن الناس لو أدركوا 

   .إربا

                                                 
  . ٣٣قصة هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي ) ١(
  . ٢٠قصة هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي   )٢(



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٦٧ - 

اق الحال أو الموقف الداخلي فـي  ومن خالل النص السابق يالحظ تأثر الفعل بسي  
" المـراد  "النص ، فالكاهن يتحدث إلي الرجل المسافر الذي رأي بعض الناس تعبد شجرة 

ويأمره بالصمت حتى ال يفهم الناس سؤ قصده وعدم احترامه لشجرة المـراد مسـتخدما   
مستقبل م توقع الكاهن النتيجة التي ستقع في الث) بفهمند ، مي كني (لذلك زمن المضارع 

ويمكـن  ) خواهنـد بـود  (وهي انتقام الناس منه بتقطيعه ، ولذلك استخدم زمن المستقبل 
  :توضيح هذا التحول بين األزمنة في النص السابق بالشكل التالي 

  
  
  
  
  

   :وفي النص التالي أيضا    
ـ شتر خود را اصالح كنم وبيبدانم و ريد تا من هم عيب خودرا بهتيوگرده بپبي  - ون چ

  .)١(شتر مرا دوست خواهند داشتيتر ومهربان تر باشم مردم بخوبر من هر قد
أكثر وعندما أكون علـي قـدر    هتكلم بصراحة حتى أعرف عيبي أفضل وأصلح :الترجمة 

  . من الحسن والفضل سوف يحترمني الناس أكثر 
حيث يتعرض النص لموقف من المواقف بين األسد والجمل يـأمر فيـه األسـد    

ويصلحها مستخدما في ذلـك زمـن    هبصراحة حتى يمكنه أن يعرف عيوب الجمل أن يتكلم
وجزاء الشرط أو النتيجة المترتبة علي ذلـك هـي   ) اصالح كنم ، باشم، م نبدا(المضارع 

  .)دوست خواهند داشت (نه سيحبه الجميع ويتحرمونه في المستقبل أ
  : ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي 

  
  
  
  

                                                 
  . ٦٢زبان نامه ، ص قصة هاي مر: مهدي آذريزدي  )١(

                
  

  

  خواهند بود   
  كني  مي    

  

  بفهمند 
  

  

                   
  

     

  المستقبل
  الحال

  االلتزامي
  زمن المضارع

  

  
  

  
  

  

                
  

  دوست خواهند داشت    

                    اصالح كنم         باشم      بدانم        
  

  المستقبل
  االلتزامي

  زمن المضارع
  

  
  

  
  

  
  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ رأفت أحمد محمد رشوان. د

- ٤٦٨ - 

  : يضا وفي النص التالي أ    
تـو   اب رر يك نفگواهي بدهي دليل حوانمردي ونيكي تواست واگناه گوبراي آزادي بي -

 يدا خواهي كرد وخود شيرهم باپرست بند نفر دوست حق چر تو برابدشمن مي شود در 
  .)١(تو دوست خواهد شد 

وطيبتك ، ولـو يعاديـك    كوتشهد من أجل نجاة البرئ ، وهذا دليل علي مرؤت :الترجمة 
  .األسد نفسه ق ، وسوف يحبك عدد من األصدقاء العارفين للح يناصرك ما ، فسوف حدأ

ق حيث تحول الكاتب من استخدامه لزمن المضارع إلي زمن المستقبل وفقا لسـيا 
 ؛تطلب فيه الشهادة منهيالفأر لموقف من المواقف  الحال في داخل النص ، حيث يتعرض

بـدهي، مـي   (اتب لذلك زمن المضارع بالترتيب مستخدما الك ،برئالالحق ونجاة  لنصرة
ثم يأتي جزاء الشرط للعمل السابق وهو حب األسد وانتصار الحق وذلك في زمـن  ) شود 

  .)يدا خواهي كرد ، دوست خواهد شدپ(المستقبل 

                                                 
  . ٦٦قصة هاي مرزبان نامه ، ص : مهدي آذريزدي   )١(



  لمهدى آذريزدى "مرزبان نامه"في المجموعة القصصية  ول الزمن الفعليـأثر سياق الحال على تح

- ٤٦٩ - 

  ةـمـاتـالخ

البحث والتدقيق في المجموعة القصصية مرزبان نامه الحظت العديد مـن  من خالل      
للغوية الجديرة بالدراسة في أبحاث منفردة مثل الحـذف فـي أركـان الجملـة     الظواهر ا

، اللغوية والتقديم والتأخير والجملة اإلنشائية ودورها في السياق وغير ذلك من الظواهر 
وحيث إن هذه الدراسة قد اهتمت بأثر السياق في التحول بين األفعال فقد وضـعت يـدي   

يزدي مـن خـالل مجموعتـه القصصـية     مهدي آذروأبرز جوانب التحول عند علي أهم 
مرزبان نامه ، وأثر سياق الحال علي هذا التحول وأهمية داللة الزمن في السياق مبتـدئا  

ثم بين  هفي هذا البحث بأهم صور التحول بين أزمنة الماضي التي وردت في مرزبان نام
جل لتوضيحية من أبالرسوم واألشكال ا أزمنة الماضي والمضارع كما وضحت ذلك التحول

  .التيسير علي القارئ في فهم البحث وداللته 

  :    وقد توصلت في هذا البحث إلي عدة نتائج وهي         

جاء التحول بين أزمنة الماضي المختلفة بشكل ملحوظ فـي المجموعـة القصصـية     -١
ـ    " مرزيان نامه" ي ، وكان أبرزها التحول من الماضي المطلق إلـي بـاقي أزمنـة الماض
وقد جاءت صيغة الماضي الملمـوس نـادرة فـي    ). المستمر والقريب والشكي والبعيد (
في حين لم يستخدم مطلقا بعض صيغ الماضي األخرى التـي وردت فـي   " مرزيان نامه "

  . المستمر والماضي األبعد نقليقواعد اللغة الفارسية مثل الماضي ال
هـي  اللتزامي أو المضارع اإلخباري اكانت ظاهرة التحول من الماضي إلي المضارع  -٢

وأثر سياق الحال في رزبان نامه وقد ذكرت هذه الصور األبرز في المجموعة القصصية م
ه لكل نمـوذج أوردتـه فـي هـذه     الرسم التوضيحي الذي ضمنتب وبينت ذلك هذا التحول

  .الصور
موعـة  فـي المج األكثر تـداوال   كانت ظاهرة التحول من المضارع إلي المستقبل هي-٣

القصصية مرزبان نامة عن التحول من الماضي إلي المستقبل وقـد ذكـرت صـور هـذا     
  .التحول بالتوضيح وأثر سياق الحال في ذلك التحول 

ظهر أثر سياق الحال أيضا جليا في التحول من الماضي أو المضـارع إلـي المبنـي     -٤
من شأنه ،حسبما ورد في للمجهول ، وذلك إلخفاء الفاعل خوفا منه أو جهال به أو تقليال 

  . السياق
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  قائمة المصادر والمراجع

   :المصادر والمراجع العربية والمعربة: أوال 

مقارنة بين النحو العربي والنحو الفارسي، جامعة ): دكتور(أحمد كمال الدين حلمي ) ١( 
  .م١٩٩٣الكويت ، الكويت 

طبعـة الخامسـة ، القـاهرة    علم الداللة، عالم الكتب ، ال):دكتور(أحمد مختار عمر ) ٢(
  .م١٩٩٨

المضامين الدينية والمذهبية في المجموعة القصصية األربعـة  :  )دكتور( آمال حسين) ٣(
   .م٢٠٠٨بعة الشرق الحديثة ، سوهاج المعصومين لمهدي آذريزدي ، مط عشر

المصرية العامـة للكتـاب ،   البيان في روائع القران ، الهيئة ) : دكتور(تمام حسان )  ٤(
  .م   ٢٠٠٢  القاهرة

الهيئـة  ،اللغة العربية معناها ومبناهـا ، الطبعـة الثانيـة     )                        :٥(
  .م١٩٧٩المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 

  عباس صادق عبد الوهاب ، الطبعة   .اللغة والمعني السياق ، ترجمة د: جون ليونز ) ٦(

  .م١٩٨٧ة العامة ، بغداد األولي ، دار الشئون الثقافي      

كمال بشر،دار غريـب للطباعـة ،   .دور الكلمة في اللغة ، ترجمة د: ستيفن أولمان ) ٧(
  م١٩٩٧، القاهرة ١٢ط

  .م١٩٨٧علم اللغة بين التراث والمعاصرة ، القاهرة ): دكتور(عاطف مدكور ) ٨(

 جامعيـة القـاهرة  ، دار المعرفـة ال  في علم الداللة): دكتور(عبد الكريم محمد حسن ) ٩(
  .م١٩٩٧

 نظرية سياق الحال في الدرس الداللي، مكتبة اآلداب ،): دكتور(فريد عوض حيدر )  ١٠(
  . م٢٠٠٥القاهرة 

، مكتبـة اآلداب ،   علم لغة النص النظريـة والتطبيـق  ): دكتور(عزة شبل محمد ) ١١(
  .م٢٠٠٧القاهرة 

  مدخل لدراسة المعني النحوي النحو والداللة): دكتور(محمد حماسة عبد اللطيف ) ١٢(

  .م٢٠٠٠الداللي ، دار الشروق ، القاهرة      
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 ٢علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار الفكر العربـي،ط ): دكتور(محمود السعران ) ١٣( 
  .م١٩٩٧القاهرة 

  :المراجع الفارسية: ثانيا 

  تم خاني ، رس �اول ، چا �دستور زبان صوري وگشتاري ،چا: ابراهيم جعفر بگلو ) ١(

  .ش. هـ  ١٣٧٣تهران 

  چهارم ، چابخانه حيدرى ،  �دستور زبان فارسي ،چا) : دكتر(رويز ناتل خانلري پ) ٢(

  .ش. هـ  ١٣٥١بنياد فرهنگ ايران ، تهران 

  چابخانه علوي ، ، زبانشناسي همگاني ، ترجمهء دكتر حسين وثوقي: جين اچسون ) ٣(

  .ش . هـ  ١٣٧٦تهران 

  ، ويرايش  ٢دستور زبان فارسي) : دكتر (وحسن انوري ) دكتر( يوي حسن احمد گ) ٤(

  . ش. هـ  ١٣٧٧بيستم ، مؤسسهء انتشارات فاطمي ، تهران  �چا، دوم

  دوم ، مؤسسه  �جملة وتحول آن در زبان فارسي ، چا) : دكتر(خسرو فرشيد ورد ) ٥(

  . ش. هـ  ١٣٧٨انتشارات امير كبير ، تهران 

  يكم ، چابخانه شفق ، تهران  �دستور زبان فارسي ، چا) : كترد(ور پخيامـ. ع) ٦(

  .ش . هـ ١٣٣٣

  اول ، كتابخانه طهوري ، زبان  �دستور زبان فارسي ، چا) : دكتر(طلعت بصاري ) ٧(

  . ش.هـ  ١٣٤٥، تهران  ٤٤فرهنگ ايران 

مطبوعـاتي علـي   ، دوم �دستور جامع زبان فارسي ، چا: عبد الرحيم همايونفرخ ) ٨(
  . ش. هـ  ١٣٣٩علمي ، تهران كبر أ

  سوم ، انتشارات اساطير ،  �دستور زبان فارسي ، چا): دكتر(محمود جواد شريعت ) ٩(

  .ش . هـ  ١٣٦٧تهران 

 �چـا ، دستور نامه در صرف ونحو زبـان فارسـى  ) : دكتر(محمد جواد مشكور ) ١٠(
  .ش. هـ  ١٣٦٨سيزدهم ، انتشارات شرقي ، تهران 
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دوم ،  �معالم البالغة در علم معـاني وبيـان وبـديع ، چـا    : رجائي  محمد خليل) ١١(
  .ش. هـ  ١٣٥٣چابخانهء دانشگاه پهلوي ، تهران 

بطريق افسـت ، تهـران    �دستور زبان فارسى ، چا) : دكتر( محمد دبير سياقي ) ١٢(
  .ش . هـ ١٣٥٢

 هاي خوب بـراي بچـه هـاي   قصه هاي مرزبان نامه ، قصة : مهدي آذريزدي ) ١٣(
انتشارات امير كبير ، چاپخانـه سـيهر ، تهـران     سهءوم ، مؤسخوب،  جاب ست وس

  .ش. هـ١٣٧٨

اول ، چابخانه حـافظ ،   �دستور كار بردي زبان فارسي ، چا: مهرانگيز نوبهار ) ١٤(
  .ش . هـ  ١٣٧٢قم 

  :شبكة المعلومات  المراجع األجنبية و:ثالثا

1-Mohammed Naguib Aref : Dictionnaire de linguistique , caire, 
1993.    .                                 

2- www.Iran-Newspaper.com  
3- www.persian-languagre.org    
4- www.magiran.com 
5- www.iranank.info    

  : الموسوعات والدوريات العلمية :  رابعا

  :باللغة العربية** 

السياق بين علماء الشريعة والمدارس اللغوية الحديثـة ،  ): دكتور(إبراهيم أصبان ) ١( 
  .م  ٢٠٠٧باط ،  الر٢٥٠مجلة األحياء، العدد 

لسان العرب،المجلـد العاشـر،الطبعة األولـى، دار صـادر بيـروت،      : ابن منظور ) ٢(
 . م١٩٩٠بيروت

قرينة السياق، الكتاب التذكاري لالحتفال بالعيد المئوي لكلية دار ): دكتور(تمام حسان) ٣(
  .م١٩٩٣العلوم ، مطبعة عبير للكتاب ، القاهرة 

  :باللغة الفارسية ** 

دانشـگاه   �وچـا اول ، مؤسسة انتشارات  �لغتنامه دهخدا ، چا: اكبر دهخدا علي  )١(
  .ش. هـ  ١٣٧٣تهران 


