
  
  
  

  ی ترجمۀ آن به عربيها ي و دصواریدر زبان غارش» ي«انواظ 

  2ی خویكانی، مخمد رخیم*1شید مخمدرضا ابن الرشول

   داهشلاه اصفهاهیات عربی ادبار لروه زباه ویداهش. 1
   داهشلاه اصفهاهیات عربی رشتۀ زباه و ادبيترك ديداهشجو. 2

20/09/1392: رشی پذ   12/04/1392: افتیدر

  حقیده
ار ترجنه  كه هقش به سزایی در روهد       كی از نباحث نهن دستور زباه فارسی        كی    

. ر ایـه زبـاه اسـت      د» ي«هـد، چهـدلوهلی     ك بیه دو زباه فارسی و عربی، بازي نی       
ردهـاي  كارك حرف تا ایه حـد داراي        كه در آه ی   كنتر زباهی را بتواه یافت      كشاید  

پوشـی را بـا هـن داشـته و           نتریه هن كه غامباَ   كردهایی  كاركنتهوع و نختمف باشد؛     
آفریهـی   مكر چلوهلی نـش كپژوهش حاضر بر آه است تا با ذ. انالَ با هن نتفاوتهد  ك

رده و نعادم عربی    كر  كرا ذ » ي«واقعی ترجنه، تنانی اهواع     هاي    ایه تهوع در هنوهه   
رسد تا به انروز نورد غفمت واقع شـده           ه به هظر نی   كاري  كهد،  كها را نشخص      آه

 توصیفی هلاشـته شـده      -ه با روش تحمیمی   كهاي ایه پژوهش      تریه یافته   نهن. است
ر انر ترجنه    را د  ییها  ي دشوار یدر زباه فارس  » ي«ه تهوع   كاست بیاهلر آه است     

.ها است ه آهیز بییو عدن تن» ي« از خمط اهواع یشتر هاشیه بكآورد  یبه وجود ن

  .و اهواع آه، ترجنه، زباه عربی» ي«دستور زباه فارسی، : واسكان قلیدي

ومؤهویسهدة نس  .1 
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  مفدمه .1

نتـر  كه  كـ تـریه بایـدهاي انـر ترجنـه اسـت             ی از نهـن   كـ تسمط بر دستور زباه نبدأ ی     
ه در پـی نترجنـی   كـ ی یهـا  ز آه بـی هیـاز بداهـد و نعنـوالً آه          تواهد خـود را ا      نترجنی نی 

شـود     یافت نـی    انا در هر زباهی قواعد دستوري     . بیههد  روهد، ایه تواهایی را در خود نی        نی
ه كـ لـردد     یشـود، و ایـه نوجـب نـ          تـب ویـژة دسـتور، بـداه پرداختـه نـی           كنتر در   كه  ك

ههلـان برخـورد بـا آه دچـار         پردازهـد، بـه       ار ترجنـه نـی    كـ ه بعـدها بـه      كـ آنوزاهی    زباه
تـواه بـه    از جنمۀ ایه قواعد، نی. ههدكسردرلنی شده، هتواههد در زنیهۀ ترجنه، نوفق عنم     

دا یه پژوهش حاضر در صدد است تا با پ        كرد  كدر زباه فارسی اشاره     » ي«قواعد كاربرد   
  : نثمی سؤاالتي برایرده پاسخك

  رد است؟كاركدر زباه فارسی داراي چهد » ي «-
توسـط  (تـا چـه حـد بـر روهـد ترجنـه از فارسـی بـه عربـی              » ي«هاي نختمـف      لوهه

  لذارد؟ تأثیر نی) زباهاه عربی
را در نتوه فارسی و نخصوصاً شـعر، تـشحیص داد       » ي«هاي    تواه لوهه   چلوهه نی 

  رد؟كها را به عربی ترجنه  و آه
ــكــهخــست آه ــه دهــد    دســتهكه ی ــواع آه ارائ   ه كــشــد با(بهــدي جــانع و دقیــق از اه

هاي واقعـی از ایـه        یه بر ترجنه  كو ثاهیاً با ت   ) هدلی نوجود در ایه نسأمه را پایاه دهد       كپرا
ارهـایی  ك رده، راه كـ الت برابریابی و ترجنـۀ آه را نـشخص          كدر زباه عربی نش   » حرف«

  .ارائه دهد
ه به هـر دمیمـی هتواهـسته اسـت          ك است   یدر زباه فارسی نسأمۀ نهن    » ي«چهد لوهلی   

امبتـه ایـه   . هدكهظراه و دستورهویساه را در حیطۀ زباه فارسی به خود جمب         هظر صاحب 
ه كـ تابی فرههل ناههـد  كشود، مذا در زباه فارسی خأل  نطمب فقط به ایه حرف نحدود هنی      

تـورق  . خـورد  ردهاي آه باشـد، بـه چـشن نـی    كاركشانم حروف نختمف زباه فارسی با   
هـا هـیچ لـاه بـه طـور            تـاب كیـست؛ ایـه     ار سختی ه  كهاي نهن دستور زباه فارسی        تابك
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، »ي«بـه نـسأمۀ تهـوع       بیهـین   عربـی نـی    هحـو    يهـا  تـاب كه در   كـ نبسوط و به ناههد آهچه      
اي  اهد و غامباً از ایه نسأمه در نباحث نتفرقـه  ها هپرداخته  م تشخیص آه  كبهدي و نش    دسته

 و  29 :1363نعـیه،   (ره، هسبت و نوصوم، سخه به نیاه آنـده اسـت            كهنچوه نعرفه و ه   
  ).420-422: تا  و هنایوه فرخ، بی222: 1364شریعت، 
ار سختی هیـست؛ ایـه     ك آنوزش ترجنه، بیه عربی و فارسی هن         كهاي اهد   تابكتورق  

م تـشخیص آه و بـه طبـع، ترجنـۀ آه     كو نـش » ي«ها به هیچ عهواه به نسأمۀ تهـوع        تابك
ره ك ه يها   اسن ي ثاهو یه نعاه ها به نسائمی هنچو     تابك از ایه    یامبته در بعض  . اهد  هپرداخته

بـا  ). 124: 1384نعـروف،  (ز و نختـصر اسـت   یار هـاچ یه بـس  كو نعرفه اشاره شده است      
» ي«ق اهواع نختمف ی و شنارش دق  يه دسته بهد  ك است   یعیه خأل نوجود، طب   یتوجه به هن  

 و هـن از نهظـر آنـوزش زبـاه و         ي و هن از هظر هحـو      ی، هن از هظر صرف    یدر زباه فارس  
  .ت استیئز اهنترجنه حا

  ها و معادل عربی آن» ي«انواظ . 2

ابرد كـ تـب دسـتوري، فرههـل مغـت و          كیه بـر    كدر ایه قسنت سعی بر آه است تا با ت         
 بـر  كرده و سپس تأثیر هر یكر كدر زباه فارسی را ذ   » ي«انروز اهم زباه، اهواع نختمف      

  .فرایهد ترجنه، توضیح داده شود

  شاز ره قةشوند ن» ي«. 1-2

هـشاهه  » ي «محمد معیم تر  كرا بسیاري از دستورهویساه فارسی و از جنمه د        » ي«ایه  
بـه آخـر    » ي«ایـه   «: لویـد   و عالنه دهخدا نـی    ) 15:1363نعیه،  (اهد    ره خواهده كیا عالنت ه  

تـا،    دهخـدا، بـی   (» نجهـوم اسـت   » ي«ره بوده باشد و آه از اهواع        كمنه در آید و هشاهۀ ه     ك
  .1»پسري را دیدن«؛ ناههد )15: 44ج

ره اسـت   كـ ار آساهی است و نعادم آه هنـاه ه        كبه زباه عربی    » ي«ترجنۀ ایه هوع از     
). (» تابی خریدنك«پذیرد، ناههد     هاي نعرب نهصرف تهویه هن نی       ه در اسن  ك
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ه كـ آفریه است نعاهی و اهـواع نتهـوعی اسـت            مكساز نش   رهكه» ي«آهچه در حیطۀ ترجنۀ     
  :اهد براي آه برشنرده

شـبی دو تونـاه اجـارة       «، ناههد   )17:هناه(است  » هر«ره، نعادم   كه» ي«لاهی  . 1-1-2
  :، یا ایه بیت از سعدي»ایه اتاق است

  رفیقی كه غایب شى اي هیك هان
  دو چیز است از او بر رفیقاه حران

  )290: 1377سعدي، (
یـا  » مكـ «نعنـوالً از   » ي«ه در ترجنۀ ایـه هـوع        ك» هر رفیقی «یعهی  » رفیقی«در ایه جا    

ظـاهراً ایـه    . »«: شـود   استغراق استفاده نی  » ام«
» هـر لوهـه  «اسـت و در دون     » هر یك شـب   «دو نثام با هن تفاوت دارهد؛ در اومی به نعهی           

به عبارت دیلر در اومی وحدت، هنود دارد و در دون عنونیت، هـر چهـد در                 . دهد  نعهی نی 
» ي«تواهـد بـا      ، نـی  »هر«به نعهاي   » ي«امبته  . هر دو كاربرد را دارد    » «زباه عربی واژة    

بر سر اسن نتصم به » هر«اه آورده  كه ایه تداخم با عدن ان     كوصفی تداخمی داشته باشد     
  :وصفی قابم تشخیص است» ي«

  »ه غایب شدكهر رفیقی ... = ه غایب شدكرفیقی «
  »!!نده نرا زد آكهر نردي  ه نرا زد، آند كنردي «

تواه بـیه     الن نی كو توجه به نعهاي     » هر«رده واژة   كه پیداست با اضافه     كهناه لوهه   
  .تنییز، قائم شد» ي«ایه دو هوع 

دهخدا، (یعهی هیچ نردي    » نردي به عفاف او هیاند    «ناههد  » هیچ«به نعهاي   » ي«. 2ـ1ـ2
بـم، هـوعی حـذف    ه هن در ایه نـورد و هـن در نـورد ق   كرسد  به هظر نی  ). 18 : 44تا، ج   بی

. »هیچ نردي به عفاف او هیاند     «: ره را دارد  كهناه نعهی ه  » ي«صورت لرفته است و لرهه      
هـاي نهفـی بـا        و در جنمـه   » هـر «هاي نثبت با      به عبارت دیلر هكره دام بر تعنین، در جنمه        

براي ترجنۀ ایه لوهه جنالت به عربی نعنوالً از اسامیب هفی اسـتفاده       . تهاسب دارد » هیچ«
  .: شود نی
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فالهی از براي خـود نـردي   «در جنمۀ » نردي«لاه نفید نعهی تعظین است ناههد    . 2ـ1ـ3
  :حافظا نثالً در ایه بیت نشهور ی) 27 :1363نعیه، (» است

  آید نیمشیخا نفشی ه كنژده اي دم 
  آید سی نیكه ز اهفاس خوشش بوي ك

  )111: 1376حافظ، (
به زباه عربی اهتقام داده شود، از آه جـا          » هفس«و  » نسیحا«ین و بزرلداشت    باید تعظ 

، )84: تـا     تفتازاهی، بی ( است   ره آورده اسن در زباه عربی،       كه از جنمه، اغراض ه    ك
«و  » «: ها چهیه آورد    تواه از براي نعادم ایه عبارت       نی

: ردكهن در ترجنه استفاده     » «منۀ  كتواه از خود      امبته نی . »
» ...... «.  

 پـستی لوي هاداه در هزد خردنهد آدن         دروغ«لاه نفید نعهاي تحقیر است ناههد       . 2ـ1ـ4
هظـر  » ي«باید به نعهاي پههاه       در ایه لوهه نوارد هن نترجن نی      ). 27: 1363نعیه،  (» است

ها بـراي ایـه نـسأمه بیـت      یكی از بهتریه نثام. هدكباشد و آه را به درستی ترجنه      داشته  
  :زیر است

  هه نه پر كهن جاي هنچوه تویی را
  كجا پر شود جادي لُردي به لَردي

  )91: 1364انیه پور، (
نهـصور،   (     

2005 :12.(
بـه نعهـاي    » لَـردي «بـه نعهـاي تعظـین و در         » لُـردي «در  » ي«داست  یه پ كهناه لوهه   

تواهـد جـاي چهـاه     ، و هنیكوچكه او حقیر است و  كد  یخواهد بلو   تحقیر است و شاعر نی    
خورد و نـورد غفمـت واقـع شـده      ایه تأكید در برلرداهِ آه به چشن هنی   . هدكبزرلی را پر    

باشـد و الـر یـاي       » «بایـد   » «اي  ضنه ایه كه به ج    . است
  .بیاید» «باید » «نصدري هیست به جاي » لُردي«
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  ، از »لـاهی «ناههـد  ) 35: 1363نعـیه،  (چـسبد   سـاز بـه قیـد نـی      رهكـ ه» ي«لـاه   . 2ـ1ـ5
  در » ي«د لفــت پذیرهــد، بیــشتر هقــش قیــد دارهــد، بایــ را نــی» ي«ه كــه واژلــاهی كــآهجــا 

در ایه بیـت از  » لاهی لاه«د نعهاي قیدي هن است، ناههد       كبیشتر ایه كاربردها به هوعی نؤ     
  :سعدي

  اي ناه سرو قانت شكراهۀ سالنت
  پرس لاه لاهیدستاه نیاز حام زیر

  )418: 1377سعدي، (
  ه بــه هظــر كــرده اســت كــر كــرا ذ» تهــدي رفــت«نثــام » ي«بــراي ایــه معــیم تــر كد

  ره سـاز هیـست و      كـ ه» ي«ه بعـد خـواهین لفـت، ایـه هـوع            كآید و هناه لوهه       یهادرست ن 
. ید قید، هانیـد كتأ» ي«تواه آه را    ه به زعن هلارهدلاه نی    كاست  » ي«خود، هوع نستقمی از     

در ایـه بیـت از      » هفـس «: را بپذیرهـد، نثـم    » ي«تواههد ایه هـوع       امبته واژلاه دیلري هن نی    
  :سعدي

  هی بلو و بشهوهفسی بیا و بهشیه، سخ
  كه به تشهلی بنردن برِ آب زهدلاهی

  )379: هناه(
است و به هنیه روي یـاي آه را    » زناهی به اهدازة یك دن    «در ایه هنوهه برابر     » هفسی«
در زبـاه   ...) دنی، هفَسی، چشن به هن زدهی، و        (نعادم ایه لوهه كمنات     . داهین  ساز نی   هكره

، هر چهـد تعـابیري هنچـوه    » ...«: عربی نعنوالً ظرف زناه هكره است     
د قیـد، در روهـد ترجنـه، چهـداه          كـ رة نؤ كـ ه» ي«ایـه   . هـن كـاربرد دارد    » پمك زدهـی  : «

ه خـواهین آورد، هیـاز بـه توجـۀ بیـشتري           كـ قید سازي   » ي«ساز هیست، انا ترجنۀ       مكنش
  .دارد
نفعـوم نطمـق فارسـی،    هنـراه  » ي«به هظر دستور هویساه، : نفعوم نطمق » ي«. 2ـ1ـ6

  ):222: 1364 و شریعت، 29: 1363نعیه، (ره است كه» ي«هیز از هوع 
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  وارـــی شاهـــدید، خهدیدهـــبخه
  سارچهاه كاند آوازش از چاه

  )183: 1387طبیبیاه، (
رسد تحت تأثیر زبـاه عربـی، وارد زبـاه فارسـی شـده باشـد                  ه به هظر نی   ك» ي«ایه  

ه هنراه نصدر، دقیقاً نعادم نفعوم نطمق بیاهی در زباه عربی           ، ب )157 :1382فرشیدورد،  (
م چهـداهی بـه وجـود       كو در روهد ترجنه نش     : است
  .آورد هنی
تعجـب  » چـه «ه بـا  كهنراه نصدر ههلانی  » ي«رسد    ه به هظر نی   كر آه   كتۀ شایاه ذ  كه

ه در ادانه توضـیح داده      ك(» !چه خوردهی خوردین  «: رهكتعجب است هه ه   » ي«هنراه شود،   
: شـود   هاي تعجب استفاده نی     و در ترجنۀ آه یا از نفعوم نطمق هنراه با اسموب          ) شود نی

با هقش جاهـشیهی    ( و یا به تسانح افعم تفضیم        
  : رود ، به كار نی)نفعوم نطمق

  نشبت» ي«. 2ـ2

  سی یـا جـایی یـا       كـ شـود و آه را بـه          یمنات فارسی نمحـق نـ     كبه اهواعی از    » ي«ایه  
  ایـه  ). 7: تـا   دهخـدا، بـی   (ی  كـ دهد؛ چـوه شـیرازي، فارسـی، ایراهـی، برن           یچیزي هسبت ن  

ه آه نعاهی در ترجنـه بـسیار نـورد غفمـت واقـع              كهد  ك لاهی نعاهی دیلري افاده نی    » ي«
  .شود نی

در ) 8: هنـاه (» صبحی، عصري، ظهري  «: عهاي قیود نختمف زناه ناههد    ید ن كتأ. 2ـ2ـ1
آخـر عنـري دچـار      «: و یا ایفاد خودِ نعهاي قید زنـاه       » صبحی عمی را دیدن   «جنالتی نثم   

ه نعهـاي قیـدي   كـ اي باشد  ید به زباه عربی باید به لوههكاهتقام ایه تأ. »بیناري شده است  
 و در    : آه از نیاه هـرود    

  : باید لفت نورد جنمۀ دون نی
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ه اسـن  كـ رساهد  آید و چهیه نی هسبت لاهی به نعهی تحقیر و یا تحبیب نی  » ي«. 2ـ2ـ2
، »حیـواهی «:  و یا خودناهی و دوست داشتهی اسـت        كوچكنهسوب در هظر لویهده حقیر و       

هـا و   اربرد بیـشتر در زبـاه نحـاورة نـردن و داسـتاه            كـ ایـه هـوع     . »احندي«،  »صغريا«
اربرد دارد و باید با توجۀ به نعهاي تحقیـر یـا         كه هنایهدة ایه هوع زباههد،      كهایی    هنایشهانه

 نعـادم  غامباً اسن نصغر عربی بـر وزه  . تحبیب، نعادم نهاسبی براي آه پیدا شود 
  .هدك ه عیهاً هنیه نعاهی را افاده نیكبرد است، چرا اركخوبی براي ایه 

، )9: هنـاه (رسـاهد     را نـی  » میاقـت «چـسبد و     لاهی به نصدر فعم نی    » ي«ایه  . 3-2-2
؛ یعهی الیق آشـانیده     »تاب خریدهی است  كایه  «یا  » ایه آب آشانیدهی است   «در  » ي«ناههد  

  .و الیق خریده
شـود و   ره نـشتبه نـی  كـ ه» ي«دي بـا  هسبت در نـوارد زیـا    » ي«ه  كتۀ نهن آه است     كه

  :هاي درستی از آه ارائه دههد، ناههد تواههد ترجنه نترجناه هنی
  داختـــباتی در شراب تمخن اهـــه

  فت و یاد بمخن اهداختــراتی لهـــ
  )17: 1365پرهل، (

  .)95:  2005نهصور،  (ـ      
و » هباتی« بار در    كرار شده است؛ ی   كدر ایه بیت، دو بار ت     » ي«بیهین    ه نی كهناه لوهه   

اي  تكـه (رده اسـن اسـت   كـ ره كـ ه هر دوي آه بـراي ه كی هیست   كش. »هراتی«بار دیلر در    
 و نـورد  ، انا نترجن نورد اوم را به صورت نعرفـه  )هبات، هانی چوه هرات   

در واژة » ردهِ نعرفـه كـ ره كه«رده و نتوجۀ    ك ترجنه   دون را به صورت نصدري      
  .هن هشده است» هرات«

ساز بـوده اسـت ومـی         ه در اصم، هسبت   ك» ي«ه خمطی چهیه در نورد      كامبته باید لفت    
هـا را     ه نعـاهی رهـل    كمناتی  كنثالً در   . هد هیز وجود دارد   ك هوه نعهایی دیلر افاده نی    كهن ا 
  .ق استرساههد، ایه نسأمه صاد نی
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  داهن كجاین طرفه جایی استهنی
  اهتهایی استیِ بیـــاه آبـــزن

  )16: 1365پرهل، (
  ).95 :2005نهصور،  (

نعهـاي   بـه » صـفت «سـاز و مفـظ آبـی          در اصـم، هـسبت    » آبی«در  » ي«ه  كی هیست   كش
 خود ایه مفظ با حفظ نعهاي وصفی خود، اسن هـوعی            بوده است، انا انروزه   » رهل آب  به«

را » ي«اي دارد، ومی نترجن ایه        ها نعادم جدالاهه    ثر زباه كه در ا  كرهلِ به خصوص است     
  !رده است و نتوجۀ نعهاي آه هشده استكره خمط كه» ي«با 

  خطاب» ي«. 2ـ3

ی از شش ضـنیر نتـصم فـاعمی     كآید و ی    نی  ها در   به آخر افعام و رابطۀ جنمه     » ي«ایه  
آید و الـر      فقط با فعم نی   » ي«ایه  ). 3: 44تا، ج   دهخدا، بی (، است   »ن، ي، د، ین، ید، هد     «یعهی  

. »آدن هـستی؟  «یعهـی   » تـو آدنـی؟   «: لاهی به هنراه اسن آید، فعم نا نحذوف است؛ ناههد         
هـاي     ترجنـه  ههـد و  ك ساز و هسبت، خمط نـی       رهكه» ي«را با   » ي«بسیاري از نترجناه، ایه     

  :دههد هادرست ارائه نی
  بر ایه زیه خامی هه لَردي هه نردي

   ار خوه هلردي هه نرديدال زیه غن
  )91: 1364پور، انیه(

نهـصور،  ( ـ  
2005 :12.(

  سـاز   رهكـ ه دو نـورد اومـی ه  كـ رار شـده    كـ ت» ي«، چهاربار   پنر  ئمیمدر ایه بیت زیباي     
  بیهـین نتـرجن در تـشخیص و          ه نـی  كـ لوهـه    هنـاه . است و نورد سون و چهـارن، ضـنیر        

» ي«رده و آه را با      كنوفق عنم ه  » نردي«و  » لردي«ره در دو واژة     كه» ي«ترجنۀ درست   
و » نـردي «در  » ي«ه شـاید بـه خـاطر وجـود ایـه هـوع              كرده است؛ انري    كضنیر اشتباه   
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ه نعنـوالً   كـ بـراي نتـرجن پـیش آنـده اسـت؛ چـرا             » هـه «بوق شـده ایـه دو واژه بـه          نس
ه فعم، حذف شده ومی شهاسـۀ  كاست » نرد هیستی«به نعهاي  » هه نردي «ی نثم   یها  یبكتر

  .آه ناهده است

  مضدرشاز» ي«. 2ـ4

  لیــوي و (آیــد و آه را بــه اســن نــصدر  نــصدرساز بــر ســر اســن و صــفت نــی» ي«
ــوري،  ــصدر  )102 :1363اه ــم ن ــاكنی،  ( و حاص ــعار و ح ــی ) 26 :1348ش ــدم ن ــد، ك ب   ه

  هـایی در زبـاه عربـی چهـد چیـز             یـب كنعـادم چهـیه تر    . »نهر نادري «در  » نادري«: ناههد
نـصدر  » نـادري «نـثالً بـراي     . »نـصدر «و خـود    » نـصدر صـهاعی   «،  »اسن نصدر «: است

سـاز اشـتباه    رهكـ پـسوهد ه » ي«در بـسیاري از نـوارد بـا         » ي«ایـه   . وجود دارد  
  :شود نی

  پهاه پیري به كهار لیر و بلذرسر بی
  كه به غیر نرل دیلر هلشایدت كهاري

  )58: 1370ابتهاج، (
  : 2005نهـصور،   (ـ  

83.(  
غـوش بلیـر    آدن پیـر را در آ كه سر ی  كخواهد بلوید     ، شاعر در ایه جا هنی     كبدوه ش 

لذشـته از اشـتباه نتـرجن در      ! لیـرد   سی تو را در آغـوش هنـی       كه دیلر به غیر از نرل،       ك
الن هدارد، او در ترجنـۀ نـصراع اوم   كه به هیچ روي هسبتی با اصم  كترجنۀ نصراع دون    

» ي«ه  كـ ، دچـار اشـتباه شـده اسـت، بـه طـوري              »پیـري «در  » ي«و نخصوصاً تشخیص    
رسـاهد،    را نـی  »  پیـري  كی«ه با هناه مفظ، نعهاي      كره  كه» ي«را با   ) پیر بوده (نصدرساز  

  .رده استكخمط 
» بـی پهـاه پیـري   «را بـه اشـتباه،   » بـی پهـاهِ پیـري   «ه نترجن عبارت   كر است   كشایاه ذ 

ه ایه عبارت صفت و نوصوف نقموب است و به هنـیه روي             كرده است   كخواهده و لناه    
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تواهـد    هنیه اشتباهِ در خواهده نی    . »)هاهپ  پیري بی (شیخ غیر نعوذ    «در ترجنه آورده است     
نؤثر بوده باشد، امبتـه هنیـشه ایـه چهـد لـوهلی در خـواهش،                » ي«در تشخیص هادرست    

را » ي«تـواه هـر دو صـورت          ه در نـواردي نـی     كشود، به طوري      باعث ایجاد اشتباه هنی   
  :معیري رهیدر ایه بیت نعروف » ي«درست داهست، نثال 
  خواهی ه جاه ندهوش دمبهدي، ه هه دم نفتوه دم

  !!هاي نه آهی ی، هه بر مبكهه بر چشناه نه اش
  )8: 1354، يری نعیره(

- 
   

هـه دمـن نفتـوه    «: رهكرت هتواه هن به صو را نی» خواهی دم«و » بهدي دم«در ایه بیت،   
هـه دمـن نفتـوه      «: و هـن نـصدري    » خـواهی   بهدي است و هه جاهن ندهوش هیچ دم         هیچ دم 

خواهد، هر چهد وجه هخست به ذهه نتبادر       » خواسته  بسته است و هه جاهن ندهوش دم        دم
  .است و با نصراع دون هناههل، و نترجن هن به هناه صورت خواهده است

  تعجب» ي«. 2ـ5

بـڦئهین   از قـوم صـاحب       نامـه   لغـت در  . آید  در اهتهاي صفت تعجبی نی    » ي «ایه لوهه 
، ناههـد چـه   »ه نخاطب باشـد، نعـروف اسـت    كایه یاء هیز در صورتی      «: آنده است  ئلڌٺم

 ایـه   دهخـدئ را  » ي«نراد از نعروف و نجهـوم بـوده         ). 4: 44تا، ج   دهخدا، بی ! (نرد زشتی 
» ي«ة خامص بـود یعهـی پـر خواهـده شـود،             سركت ناقبم ي،    كالر حر «: كهد  لوهه بیاه نی  

سره ناقبم آه خامص هباشد، یعهی      كنعروف باشد، چوه تیر و شیر و تقدیر و غیره و الر             
ه ناقبم آه نفتوح باشـد، هـه   كی ینجهوم است، چوه تیغ و دریغ، یا      » ي«پر خواهده هشود،    

  ).2:هناه(» نعروف است و هه نجهوم
شـود   ه با هنیه هان شهاخته نـی   ك عربی دارد    اسموب تعجب فارسی نعادم نشابهی در     

می وجـود هداشـته     كرسد در ترجنۀ چهیه اسـموبی، نـش         و به هظر نی   ) 117: 2000،  (
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دهـد كـه بخـواهین     م، آه جا خود را هشاه نـی كنش: تواه لفت باشد و نی  
طنیهـاه یـافته از صـحت       هاي ا   ی از راه  كایه عبارت را دوباره به فارسی بازلرداهین، چه ی        

نـرد، چـه زشـت    ) ایـه (آه «: رده آه به زباه اصـمی اسـت  كفرایهد ترجنه، دوباره ترجنه    
تعجـب بـه   » ي«در جنمـۀ اومیـۀ فارسـی    » نرد زشتی«شود  ه دیده نی كهناه طور   . »!است

  .هنراه داشت، ومی در ترجنۀ دوباره از نیاه رفته است
آه نـرد ـ   «: ی بـازلردد سموب تعجب فارسساخت ا رسد ایه نسأمه به ژرف به هظر نی

) نتعجب نهـه (ه نرد نورد هظر كاز آه جا . »زشتی استحه مرد بیهی ـ    نی/ ه آه جاستك
آورین و چوه دوباره بـه فارسـی           نی است، در ترجنۀ عربیِ آه      » نعرفه«براي نا   

حـذف  » ي«بـرین و      ار نـی  كـ سـاخت را بـه        لرداهین، قسنت دیلـري از جنمـۀ ژرف         باز نی 
آه نرد چـه نـرد زشـتی    «: تواهین هن بلویین   و امبته نی  » آه نرد چه زشت است    «: شود  نی

را تقویـت  » چـه «ید نعهاي تعجب اسـت و       كتهها تأ » ي«رسد ایه     بهابرایه به هظر نی   . »است
از بـن بازدیـد   «: آیـد  هاي خاص هـن درنـی   ، و به هنیه روي بر سر اسن »!چه لُمی «: هدك نی

  .»!كردین، چه بنی
  :آورین  و ترجنۀ آه را نیمهردئد ئنستابراي هنوهه بیت زیباي 

  ه تــــواه لفتكدر عرصــۀ اهدیشۀ نه، با 
  !سرلشته چه فریادي وخوهیه چه هبردي است

  )97: 1382اسدي، (
  ).98هناه، ص (

ه چه فریاد سرلشته و چـه هبـرد خـوهیهی           كتواه لفت     هنیس  كبا هیچ   : لوید  شاعر نی 
اسـموب تعجـب، بهـره بـرده        » ي«او از اسموب تعجب فارسی و       . ار نه است  كدر عرصۀ اف  

س حرفـی بزهـد،     كـ تواهد بـا هـیچ        ه هنی كاست تا نیزاه اعجاب و استیصام خود را از ایه           
شـود،    عجـب یافـت هنـی     انا در ترجنۀ ایه بیت به هـیچ روي خبـري از نعهـاي ت              . هدكبیاه  

تواهن دربـارة فریـاد سرلـشته و          س نی كبا چه   «: شود  ترجنۀ دوبارة ایه عبارت چهیه نی     
آورده » دائـن «را  ) هیخـوه (» «ضـنهاً   . »لذرد، سخه بلـوین     هبرد دائنی كه در افكارن نی     

  .است
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  زمینه شاز وصغ» ي«. 2ـ6

» ي«ي نتعـددي چــوه  هـا  ه دستورهویــساه از آه بـه هـان  كـ اسـت  » ي«ی از اهـواع  كـ ی
، اشــارت، اینــاء، تعریــف، وصــفی و نوصــومی  )219 :1364شــریعت، (ره، كــتخــصیص ه

ره، كـ ه» ي«: داهـد   ره نـی  كرا از اهواع ه   » ي« ایه   دهخدئ. ههدك یاد نی ) 17: 44تا، ج   دهخدا، بی (
ــاي   ــه نعه ــاه ب ــد» آه«ل ــاه، ج(» آی ــد ) 17: 44هن ــردي را «در » ي«ناهه ــن ــديك ، و »ه دی

اي  ره، از آه به عهـواه لوهـه  كه» ي«زباه فارسی هن، به ههلان پرداخته به   دستورهویساه  
ره داهـست، چـه     كرا بتواه، ه  » ي«رسد ایه لوهه از       انا به هظر هنی   . ههدك ، یاد نی  »ي«از ایه   

اي  ، در چهـیه جنمـه  » زدكتـ كه نـرا  كآه نعمنی «: آید با اسانی نعرفه هن نی» ي«اوالً ایه  
» نعمـن «ساز داهست؟ قطعا      رهكه» ي«نتصم بداه را    » ي«ره و   كرا ه » نعمن«تواه    چلوهه نی 

را » ي« ، ایـه    پـنر   نزیـم ایه نسأمه تا حدي است كه بعضی نثم         . در ایه جنمه نعرفه است    
هـاي دیلـر از جنمـه عربـی و            ثاهیـاً در زبـاه    ) 77 :1369پور،    وزیه(داههد    هشاهۀ نعرفه نی  

  :هدك با نعرفه هن برابري نی» ي«اهلمیسی، ایه 
                                         The teacher who                              ـ 

تخصیص » ي«ه كشود  به خودي خود نوجب تخصیص اسن هنی      » ي«از دیلر سو ایه     
سـاز   ه زنیهـه كـ ه نوصومی هانیده شـود؛ بم كهانیده شود، و هنیشه نوصومی در پی هدارد  

مۀ وصفی براي اسن پیشیه است و آه جنمۀ وصفی اسـت كـه باعـث تخـصیص                  آنده جن 
ــ خـواه بـا اسـن      ه كـ اي نستقم داهست  را لوهه» ي« بهابرایه بهتر است ایه لوهۀ .شود  نی

از ایـه رو هلارهـدلاه،   . هـد ك ره ـ زنیهۀ وصف آه اسن را نهیا نی كنعرفه و خواه با اسن ه
  .هدا هانیده» ساز وصف زنیهه«را » ي«ایه 

   ؛ : امف ـ نعادم نعرفه : در زباه عربی دو نعادم دارد» ي«ایه 
  تـواه جنمـۀ وصـفی آورد     یعهـی در ترجنـۀ آه،  هـن نـی    : رهكب ـ نعادم ه 

ه در هر دو صورت نا بـه هـوعی اسـن پیـشیه را وصـف                 كتواه جنمۀ نوصومی      و هن نی  
  :هینك نی
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: ههاه هیست از تو چه پههـاه اسـت      ه از خدا پ   كـ چیزي   
  

» ي«بـه اسـن نتـصم بـه     » آه«رده واژة كـ ، اضـافه    »ي«بهتریه راه تشخیص ایه هوع      
، و  » آنـد  ه نرا زد،  كآه نردي   «: تواه لفت   ، نی »ه نرا زد، آند   كنردي  «نثالً در جنمۀ    . است

  .رة وصفی استكه» ي«، از هوع »ي«ه ایه كدهد  عدن تغییر نعهایی هشاه نی
تر است، بهتـر      كها به نعرفه هزدی     در ایه هنوهه  » ي«ه اسن نهتهی به     كامبته از آه جایی     

نستقیناً بعد از ایه اسن آند، آه اسن را به صـورت نعرفـه، و جنمـۀ       » هك«است الر حرف    
وصومی، و الر ایه حـرف بعـد از جنمـۀ وصـفی آنـد، آه را بـه                   هنراه آه را به صورت ن     

  : و برلرداه عربی آهسعديهین؛ ناههد ایه جنمه از كره ترجنه كصورت ه
: 1983جنعـه،   (: ه بر آه خفته بود، برداشـت      كلمینی را   

166.(  
ه بـر آه    كینی را برداشت    لم(آنده بود   » برداشت«بعد از جنمۀ    » هك«در ایه عبارت الر     

  .»«: شد ، چهیه ترجنه نی)خفته بود

  فیدشاز» ي«. 2ـ7

را نستقم  » ي«تواه قید ساز هانید، امبته بعضی ایه هوع           را نی » ي«هوعی دیلر از اهواع     
) 35 :1364 و نعـیه،     17: فرشید ورد، بی تا   (داههد    ره نی كه» ي«هاي    هداهسته آه را از لوهه    

اي نـستقم     را لوهـه  » ي«و چهاه كه لذشت، هنیشه ایه نطمب صـادق هیـست و بایـد ایـه                 
  .داهست

:  اسـت  نعنـوالً جاهـشیه حـرف اضـافه    » ي«رسـد ایـه      ها به هظر نـی      با بررسی هنوهه  
و «: شـود  ر نـی كـ ه لاه هـر دو هـن ذ  ك، چهاه  » باره كبه ی :  بارلی كی«،  »به هالاه : هالهاهی«

  ).148 :1319بیهقی، (» هدك بیفبارلی سپركطاهر به ی
نعهـاي قیـد حامـت را       » ي«شود، الر قیـد       بسته به هوع قید نشخص نی     » ي«نعادم ایه   

  :نوارد زیر باشدتواهد  هد، نعادم آه نیكافاده 
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  : ردكتواه چهیه ترجنه   را نیبیهفینثالً عبارت : ـ نفعوم نطمق
: تواه لفت ، نی»او هالهاهی وارد شد«ه نثالً در برلردا: ـ حام یا ظرف

  ید فید یا همراه خرغ اضاغهقتأ» ي«. 2ـ8

  زودي آنـد  «ر كـ  بـا ذ   معـیم تـر   كرسـد د    تـر آوردیـن، بـه هظـر نـی           ه پیش كهناه لوهه   
  حمنـی،  (» ردكـ بـوتر، زودي پـرواز      ك«ر  كـ  بـا ذ   حلمـی و  ) 35: 1363نعـیه،   (» و تهدي رفت  

چسبد، دچـار اشـتباه       ه لاه به قید نی    كاي    رهكه» ي«هایی براي     مبه عهواه نثا  ) 160: 1993
  .اهد شده

منـات، خـود، قیـد    كهخست آه كه چوه ایه : ردكر كتواه ذ دو احتنام نی» ي«براي ایه  
افزاید، آه را  ها نی  ید را بر آه   كتهها نعهاي تأ  » ي«و  ) زود آند و تهد رفت    (آیهد    به شنار نی  

بوده » به تهدي «و  » به زودي « آه كه بلویین اصم چهیه عباراتی        دون. ید قید بداهین  كتأ» ي«
ه با حذف آه، خـود بـه        كرده است   ك ن هنراه ایه حرف اضافه عنم نی      كدر ح » ي«است و   

  .شیده استكتههایی بار نعهایی حرف اضافه را به دوش 
 اهـد، دو نعـادم در زبـاه عربـی        » قید حـام  «ه نعنوالً از هوع     كبه هر حام قیودي چهیه      

  :دارهد
  عمـی  «(باشـد  » حـام «تواهـد   هاي ایه هوع قید در زبـاه عربـی نـی      ی از نعادم  كی: ـ حام 
  را بـه   » ي«یـدي   كه بتـواه نعهـاي تأ     كـ هیـز بـراي آه      ). = » تهدي آند 

:  را بداه افزود    صفت تأكیدي ناههد     كتواه ی   رد، نی كعربی نهتقم   

: در زباه عربی، نفعوم نطمق است     » ي«دون نعادم ایه    : م نطمق بیاهی  ـ نفعو 
  . تواه صفتی تأكیدي بداه افزود  در ایه جا هن نی
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  هاي عربی در غارشی»ي«. 2ـ9

عربـی  » ي«اربرد بسیار دارد، بعضی از اهـواع   كه در نتوه فارسی     كهایی  »ي«از دیلر   
هـا  »ي«ه وجـود ایـه      كـ شـود، بـه طـوري          ترجنه نهجر نی   ام در كاست و لاه به بروز اش     

رده، هحو زبـاه عربـی را بـر ذهـه او     كزباه را از فضاي زباه فارسی خارج        نترجن عربی 
  .دارد باز نی» ي«هد و از تشخیص درست ك نسمط نی

منات نهسوب عربـی و یـا بـه طـور جدالاهـه             كه به هنراه    كهسبت عربی   » ي«عالوه بر   
من عربی هن تواهسته است در زبـاه فارسـی      كضنیر نت » ي«ده است،   وارد زباه فارسی ش   

نخـصوصاً در هثـر زنـاه صـفوي و          » ي«ایـه   . هد و جایلاهی بـراي خـود بیابـد        كرسوخ  
یعهـی  » فرزهـدي «:  نرسون بـوده اسـت؛ ناههـد       دهخدئتینوري و هنچهیه تا چهدي پیش از        

  ).44:10تا، ج دهخدا، بی(» فرزهد نه«
كـه ادبـا بـه كـار بـرده و           » اسـتادي «در تعبیـر ادبـی      » ي« به   در ایه جا شایسته است    

نآباه ههـوز   كه در زباه برخی عربی» اخوي«و » ابوي«لوه  برهد و هیز در كمنات عربی   نی
 يهـا در واقع یاي هسبت است كه به اهتهاي صفت        » ي«ایه  . رود، اشاره كهین    هن به كار نی   

براي هنوهه، كوتـاه شـده   » استادي «به دیلر سخه، تعبیر  . جاهشیه نوصوف پیوسته است   
كهد كـه بـه       است؛ چه، ادب و احتران اقتضا نی      » استادي) حضرت/ جهاب/ نحضر(آستاهِ  «

ههلان خطاب یا ذكر بزرلاه، نحضر ایشاه و هه نـستقیناً خودشـاه را نـورد خطـاب یـا                    
شاه یادكرد قرار دهین و امبته به نجاز نرسم با عالقۀ حام و نحم یـا نجـاورت، خـود ایـ                    

نهـصباه را بـا تعـابیري هنچـوه           انروزه هیـز بزرلـاه و صـاحب       . نورد هظر خواههد بود   
یـاد  ... و  » جهـاب آقـاي   «،  »ریاسـت نحتـرن   «،  »نقـان نعظـن   «،  »نحضر نبارك «،  »حضرت«

احتنـام دیلـري    » اخـوي «و  » ابوي«امبته در خصوص    . كهین كه هنه از هنیه باب است        نی
» اَخُـوي «و » اَبـوي «شـده    كه ایه دو، خواهشِ رسنیتواه نطرح كرد و آه ایه است      هن نی 

 (= «و  » )پدرِ نـه   (= «زباهاه به جاي      باشد كه در لویش غیر فصیح و عانیاهۀ عربی        
اهـد ایـه لـویش را     زباهـاه بـه زعـن خـویش خواسـته      رود و فارسی    به كار نی  » )برادرِ نه 

  .زدایی كههد عانیاهه
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  ه از عربــی ـ   كــ» نهــادي«منــات كی بیــشتر در ضــنیر نــتكمن عربــ» ي«بــه هــر حــام 
ناههـد هنوهـۀ پـر كـاربرد     . شـود یها ـ وارد فارسی شده اسـت، دیـده نـ     ویژه در هیایش به

  در آه سیهه دمی، واه دم هنه سوز      روزــش افــاي ده آتههـهی سیـام    
)487: 1369وحشی بافقی، (

  ه لــاهی نتــرجن كــشــود  عــث آه نــیدر زبــاه فارســی با» ي«كــاربرد نحــدود ایــه 
من اسـت؛  كنـت » ي«ه كهد و لناه برد كفارسی را با آه اشتباه » ي«زباه یكی از اهواع      عربی
  :ناههد

  بسته بودن درازم عهدي وایهك شوق دار
  كشد تا آخریه نهزمله پیناه نرانی

  )34: 1389باقري و نحندي هیكو، (
نهـصور،   (

2005 :10.(  
  تواهـد نثـام خـوبی بـراي هـشاه داده نیـزاه اهنیـت تـشخیص درسـت                ایه بیـت نـی    

در زبـاه  » ي«هـاي   و ترجنۀ آه باشد، چه به خوبی، تـأثیر وجـود تـشابه بـیه لوهـه        » ي«
. دهـد  هـشاه نـی  را » منكضـنیر نـت   «فارسی و لوهۀ بسیار نهن آه در زبـاه عربـی یعهـی              

نترجن در خالم ترجنۀ ایه بیت، تحت تأثیر زباه نادري خود یعهی عربـی قـرار لرفتـه و                   
رده اسـت و واژه را بـه    كمن عربی اشتباه    كضنیر نت » ي«را با   » عهد«نوجود در واژة    » ي«

در ایـه جـا هـشاهۀ    » ي«ه كـ رده اسـت در صـورتی   كترجنه  » «هناه صورت اصمی    
  .3ره استكه
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   كیريتیجهن. 3

ه بـر روهـد ترجنـه       كـ در زباه فارسی، به رغن تأثیر بـسیاري         » ي«نبحث چهد لوهلی    
ر حاصـم   یـ ج ز یهتـا . نتر نورد توجۀ نحققاه عرصۀ ترجنه قرار لرفتـه اسـت          كلذارد،    نی

  :ه نسأمۀ نهن استی ایبررس
ــه» ي «- ــوه    رهك ــایی چ ــاز، نعهاه ــین«س ــر«، »تعظ ــین«و » تحقی ــیچ (تعن ــر و ه   » )ه

راه . آفریهـد  م نـی كه غامباً در روهد اهتقام آه بـه زبـاه نـته نقـصد، نـش        كهد  ك نیرا افاده   
د كـ لـردد و انـري نعهـوي، و غیـر قابـم       تشخیص ایه نعاهی، نعنوالً به بافت نته باز نی       

  .لذاري است
ه در روهـد ترجنـه،      كـ اسـت   » ید قید كتأ«و  » تحقیر«ساز،    هسبت» ي«تریه نعاهی      نهن -

 درست ایه نعاهی تهها با ننارست در نـته خـواهی، قابـم              كدر. دشو  نورد غفمت واقع نی   
  .دسترسی است

ــه خــاطر آه  » ي «- ــه اســن نــی  كــخطــاب ب ــد از حــذف فعــم ب ــا  ه بع   » ي«چــسبد، ب
ره كنصدرساز از ه  » ي«هیز هبودِ عالنت نعیه، براي بازشهاسی       . شود  ساز نشتبه نی   رهكه

شـود، باعـث اخـتالط بـیه آه دو             نـی  رعایت» یهكت«ساز، بساه آه چه در تمفظ، از طریق         
  .لردد نی

اربرد دارد، ایـه اسـموب، نعـادمی بـه     كـ تعجب، در اسموب تعجب زباه فارسـی     » ي «-
  .هنیه اسن در زباه عربی دارد

اهد، انـا بهتـر اسـت هـوع      ره آوردهكه» ي«ساز وصف را در زنرة        زنیهه» ي« هنلاه،   -
ره با جنمۀ وصفیه و یـا اسـن نعرفـه    ك اسن هتواهد نی» ي«نعادم ایه . شنار آید نستقمی به 

  .به هنراه نوصوم و صمۀ آه باشد
» نفعـوم نطمـق بیـاهی     «یا  » حام«قیدساز فارسی، در زباه عربی نعنوالً       » ي« نعادم   -

  .ید قید هن صادق استكتأ» ي«ه در نورد كاست، انري 
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زبـاه    ربـی هاي عربی در فارسی بیشتر از محاظ تداخم زباهی براي نترجنـاه ع              »ي «-
ه لـاه در زبـاه فارسـی یافـت     كـ من است   كنت» ي«ها،    »ي«تریه ایه     نهن. آفریه است   مكنش
  .شود نی

  ها نوصت یة. 4

هنـاه  » هـشاهه «ه اساسـاً    كرسد، چرا     ره، تسنیۀ درستی، به هظر هنی     كهشاهۀ ه » ي «-1
 رده آه اسـت و كـ رده چیـزي و نـشخص   كدار    آید براي هشاهه    ه از نعهایش بر نی    كطور  
. پـذیرد  اي هنی ه از اساس، هاشهاس است و هشاههكرد كاي اطالق »رهكه«تواه آه را بر       هنی

امبته توجه داریـن    . »هشاهۀ هاشهاس «: هدك ایه عنم، هوعی تهاقض هازیبا در عبارت ایجاد نی        
شود، ومـی بـاز       به مفظ آه نربوط نی    » هشاهه«به نصداق خارجی و قید      » هاشهاس«كه قید   

. ساز بهانین، بهتر باشد رهكرا ه» ي«ه ایه ك رسد به هظر نی
» ي«ره شـباهت فـراواه دارد و بـه    كـ ه» ي«ه بـا  كـ هـست  » ي«لر از اهواع    ی د یهوع -2

هـد  ك یجاد هن ی در روهد ترجنه ا    یقی حق يه دشوار ك به خاطر آه     یوحدت نوسون است، وم   
 يبـه نعهـا  شـود و   منـه اضـافه نـی   كبه آخر » ي«ایه  :شود  یح داده ن  یه قسنت توض  یدر ا 

ره فقـط در نعهـا      كـ ه» ي«بـا   » ي«فرق ایـه    ). 19: 44تا، ج   دهخدا، بی  (است» یكی«و  » كي«
هد و لاه هن فقط نعهاي وحدت       ك دان افادة نعهاي دیلري را نی     كه لاه هر    كاست، به طوري    

  :سعديرساهد، نثال در ایه بیت  ره بوده را نیكیا ه
  وجی بكشتعصایی شهیدن كه ع   دارد بالیی درشتجوي باز

و »  جو كی«: هشاهۀ وحدت است  » ي«اهد و     هر دو نعرفه  » عصا«و  » جو «دهخدئبه لفتۀ   
  ).19هناه، (»  عصاكی«

ه بـه مفـظ جنـع اضـافه شـود نعهـاي             كره تهها ههلانی    كه» ي«ه  ك نعتقد است    شریعت
ره را در امفـاظ نفـرد حانـم     كـ ه» ي« هن بر ایه اعتقاد اسـت و         همایننفرخدهد،    وحدت هنی 

  ).420-422: تا هنایوهفرخ، بی(داهد  نی» وحدت«اي نعه
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» ي«ایه  . ز اشاره شود  یاشباع كسره ه  » ي«د به   یبا  ین» ي«م نبحث اهواع    ینك ت يبرا -3
اي خـواهین نـضاف امیـه     و نـی  غیر نمفوظ خـتن شـده  » ه«آید كه به  اي در نی  در پس كمنه  

 كمنـات، كـسره اسـت و وقتـی          در واقع حركت پایـاهی ایـه      . »هانۀ او «برایش بیاورین، نثم    
 يشود، نجبورین كسرة اضافه را به یاي نكسور بدم كهین تـا بـه دشـوار    نضاف واقع نی 

 نبهـی بـر آه كـه ایـه          معـیم به هنیه روي تعبیر دكتر      . تمفظ دو كسرة پیاپی دچار هشوین     
ت دیلـر   كـ داري بخواهد بـه حر      تكه حرف حر  كبه ههلانی   » یاي وقایه «و به تعبیر او     » ي«

در » ي«خامی از تـسانح هیـست، نلـر ایـه كـه            ) 43 :1363نعیه،  (شود    بد، هنایاه نی  بچس
هكتۀ قابم توجـه ایـه اسـت كـه بـه قـوم اسـتاد                 .را هن از هنیه هوع بداهین     » هاي او   دست«

جدا افتاده را   » ي«هاي درسشاه، چهدیه قره است بزرلاه ایه           در كالس  جمشید مظاهري 
غیـر نمفـوظ   » ه«بـر روي  ) كه شبیه هنزة عربی است (تر    به عمت هازیبایی در قامبی كوچك     

هلارهد، و اكهوه رایج شده است كه به هناه شكم هازیبا بهویسهد و بر هاهویسهدلاهِ آه               نی
صـریحاً اعـالن كـرده     ) 32: 1384(تر ایه كه فرههلستاه زباه فارسی         عجیب. خرده بلیرهد 

اسـتفاده  » ء«حامت نضاف، از عالنت     غیر نمفوظ، در    » ه«براي كمنات نختون به     «است كه   
ایـه عالنـت، كوتـاه شـدة     «افزوده است كه » ء«، و باز در بارة   »خاهۀ نه، هانۀ او   : شود  نی

؛ انا ظاهراً آنوزش و پـرورش هنچهـاه بـر رأي هاصـواب              )1هناه، پاهوشت   (» است» ي«
 و از   شـود   از اشباع كسرة اضافه نتومد نی     » ي«در هر صورت ایه      .فشارد  خویش پاي نی  

م آفـریه هیـست، از بحـث        كه به راحتی قابم تشخیص است و در روهد ترجنه نش          كآه جا   
  .پیرانوه آه صرف هظر شد

  منابع. 5

  غارشی. 1-5

: تهـراه ). نجنوعـۀ شـعر    (»اڤگاڤ ٹـون ڄـڦو    ی«). 1370). (هیسا.ا.ه. ( ابتهاج، هوشهل  -
  .توس
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 سـازناه تبمیغـات   حـوزة ههـري  :  تهـراه  .»ڀـنژڄ چـبٿ   «). 1364. ( انیه پور، قیصر   -
  .اسالنی

: تهــراه. »ڃــڌڦ ئمــڦوڦ ئیــڦئن« ). 1389. (نحندرضــا نحنــدي هیكــو.  بــاقري، ســاعد-
  . اهتشارات اهجنه شاعراه ایراه

بـا نقامـه و تـصحیح و        .  سـه جمـد    .»ڀاڤیٹ بیهڑـی  «). 1319. ( به حسیه   بیهقی، نحند  -
  . ییخاهه سها كتاب: تهراه. حواشی و تعمیقات سعید هفیسی

  .پاژهل:  تهراه.»ڃانیڈڦچڀ ڤڤو«). 1365. (ل، هوذر پره-
 بـه اهتنـان سـید    .»ڤیوئن ٹوئٺه ٿـاڈڇ ڃـیڦئڦي  «). 1367. (امدیه نحند   حافظ، شنس  -

  .جاویداه: تهراه. 7چ. ابوامقاسن اهجوي شیرازي
تر جعفر  كتر نحند نعیه و د    ك زیر هظر د   .»نامۀ ڤهٹڤئ   لڎڀ«). بی تا . (برك دهخدا، عمی ا   -

.سیروس: تهراه. »ي«حرف . 44شهیدي، ج 
  .ریبكر یان: تهراه. 5 چ .»ۀ ڌمڦیڄا«). 1354. (هی، نحند حسيری نعی ره-
تر هـوراهللا   ك به تحقیق د   .»ڎڦلیاپ ڄڌڤي «). 1377. ( سعدي شیرازي، نصمح به عبداهللا     -

.داهش: تهراه. ایزدپرست
.سخه:  تهراه.»ڤڄڀوڤ ڦبان ڈاڤڄی«). 1364. ( شریعت، نحند جواد-
.انیر كبیر:  تهراه.»گژڀاڤهاي ڤڄڀوڤي«). 1348. (نحندرضا باطهی. ار، جعفر شع-
.  صرف و هحو   .»بڦئبڦهاي ڤڄڀوڤي ڤڤ ڌڦبی و ڈاڤڄی     «). 1387. ( طبیبیاه، سید حنید   -
  .پژوهشلاه عمون اهساهی و نطامعات فرههلی: تهراه
  .راهداهشلاه ته: تهراه. 7 چ .»ڌڦبی ڤڤ ڈاڤڄی«). 1382. ( فرشیدورد، خسرو-
ــی - ــاه و ادب فارس ــستاه زب ــی «). 1384. ( فرههل ــچ ڈاڤڄ ــڀوڤ ٹ ــراه. 4 چ .»ڤڄ : ته

  ).هشر آثار(فرههلستاه زباه و ادب فارسی 
.فاطنی:  تهراه.»ڤڄڀوڤ ڦبان ڈاڤڄی«). 1363. ( لیوي، حسه؛ حسه اهوري-
  .سنت: تهراه. 5چ . »ڈن ڀڦٺمه «).1384. (یی نعروف، یح-
.بیركانیر :  تهراه.»ڦهک ٺنڄ و مڌڦڈه و نئڄم«). 1363. ( نعیه، نحند-
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.نقدنه و شـرح اسـتاد سـعید هفیـسی    .»ڤیوئن وٿڃی باڈڑی«).1369.  ( وحشی بافقی  -
  . اهتشارات جاویداه: تهراه
  .نعیه:  تهراه.»ڤڄڀوڤ ڦبان ڈاڤڄی«). 1369. (پور، هادر  وزیه-
).  نجمـد  كهفت جمد در ی   (» ڤڄڀوڤ ٺامڍ ڦبان ڈاڤڄی   «). تا  بی. ( هنایوهفرخ، عبدامرحین  -

  .بر عمنیكنطبوعات عمی ا: تهراه. ه امدیه هنایوهفرخكوشش ركبه 

   یعرب. 2-5

  


