
 
  
  
  

  في اللغة الفارسية و ما يعادلها في العربية» ب،به «معاني

ىرضا محمدرضاي الدآتور علي
*

  

 استاذ مساعد بفرديس قم التابع لجامعة طهران
  )١/١٢/٨۵: ، تاريخ وصول١٢/٩/٨۵: تاريخ دريافت (

  اخلالصة
ة  مل تکن مبعـزل عـن التغـيريات و           ية فاللغة الفارس  يتتطور بالتطورات االجتماع  ،ةيجتماعمبا أن اللغة ظاهرة إ    

التطورات العديدة و مبا أنّ معظم املعارف البشرية بل اكثر اآلثار الكبرية بعامل املعرفة قد كتب بـاللغتني العربيـة و                     
نتعرف على  احلروف اليت هلا دور رئيس         الدراك ما يالحظ فيهما من الظرائف و اللطائف، أن           ،فضروري. الفارسية

ـ   » االضافة حروفبـ« خاصة احلروف اليت  تعرب عنها يف الفارسية        ،يف کلتا اللغتني   . احلروف اجلـاّرة  و يف العربية ب
و دالالهتا يف اللغة الفارسية حسب الـسياقات و         » به«، او   »ب«ففي هذه املوجزة سلّطنا ضوء انتباهنا على معاين         

  . الفارسية و العربية:تلفة و علی ما يعادهلا يف العربية رجاء تعليم الراغبني بتعلّم اللغتنيالتراكيب املخ

  الکلمات الرئيسة
  ةي، احلروف اجلاّرة، اللغة الفارسية، و العرب»ب،به«حروف االضافة؛ 
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  ةمقدم
ـ  يعين أن معنـاه  ال        . يف غريه  ی معن یإن احلرف هو ما دلّ  عل      : ليق درک يف حالـة    ي
درک معناه يفامنا .درک معناهيال ،اي اذا مل يکن احلرف يف بناء من أبنية الکالم املفيد،فرادهان

 النه يظهر معناه الکامن     ،هايصح السکوت عل  يکون يف مجلة    ية عندما   يکون له داللة لغو   ياي  
ة ي الظرفیظهرمعنيل املثال الي سبیفعل.يف ذاته من خالل تالمحه مع مفردات اجلملة املساندة له

  : املکان او الزمانی کلمة دالة علیاال من خالل انضمامه  ال" به"،بـ"هيدلّ عليکن أن مياليت 
  )علو ما جرحتم بالنهاريو ،ليتوفاکم بالليوهو الذي (

فشأن هذه احلروف   . بياق و الترک  يظهرها الس يفلکل من حروف املعاين دالالت خفية       
ولکن . معاين اجلمل والعبارات   يري و التأثر و تغ    ريث التأث يةمن ح ية کشأهنا يف العرب   ييف الفارس 

ـ            ية ل يعند مقارنتها بالعرب   ة نفـس   يس من الضروري و املتوقع  أن تعادل احلـروف  الفارس
. ية  او كيفية تعبريية ختتلف يف كل لغة عن االخـر           ي الن هناک نسبية لغو    :ةياحلروف العرب 

ة حروفا  يعادل احلروف الفارس  ي أن   مکني ف .ة واضح کل الوضوح   يرياختالفات الثقافات التعب  
ففي هذه الدراسة املوجزة عندما نتحدث عـن        .اقية  او امسا من االمساء حسب الس       ييف العرب 

 والغرض مـن حـروف      .ةية و اجلارة يف  العرب     ياحلروف نقصد حروف االضافة يف الفارس     
 العبـارات و     اسم فتجعله متعلقاً بالفعل او شـبهه يف        االضافة هي اليت تدخل او تضاف إىل      

  )٢٠٣. ص،؛١٣٨٠، پنج استاد(اجلمل
 معانيه اخلفية يف الفارسية     یلنتوقف عل » بـ، او به  " ففي هذا املوجز سربنا أغوار حرف       

ما صبوت اليه فذلک من     يفإن أصبت ف  . ما يعادهلا يف العربية    یمث اشرنا ضمن ترمجة اجلمل إل     
 ما ِيقيـل عثـريت يف االعمـال    یالفضل ريب و إن جانبين الصواب أرجو العفو  و االرشاد           

  :املستقبلة

  و معانيها يف الفارسية » به«، او »ب«دالالت 
  :االستعانة و الوسيلة-١
   نام خداوند جان و خردبه*  

 )١.، ص١.، ج١٣١٣فردوسي، ابوالقاسم؛ (
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  .اسم رّب االرواح و االلباببـ
  بر آر از هناد بد انديش گرد  اسبان تازي و مردان مردبـ*   

  )١٤٧.، ص١٣١٦دي، سع(
  .استأصل سييء النية بـاالفراس العربية و الرجال الشجعان

  
  مفتاح دعا بگشايدبـبس در بسته   صفاي دل زندان صبوحي زدگانبـ* 

  )    ١٦١.، ص١٣٨١حافظ،  (
  .صفوة قلوب الرنود الصاحبنيبـمفتاح الدعاء و بـكم من باب مغلق فتح 

  .ية لالستعانة و الوسيلةكما نعرف تستعمل يف العرب» ب« فنفس 
  االستعالء -٢

  نتب تن دوبـگرفتند نفرين     مهه نامداران آن اجنمن*
  )٦٦٥.، ص٣.، ج١٣١٣فردوسي، ابوالقاسم؛ (

   كلٌّ من شهريي ذلك اجمللس فرداً فرداًعليـه ىدع
  

كما » ىعل« االستعالء ويعادهلا    ىيف هذه اجلملة تدل عل    ) بدو(»دو «ىالداخلة عل » ب«
  نالحظ

   ضحاك بربه  مهي كرد نفرين*
  )٦٦٥ص،٣،ج١٣١٣ابوالقاسم فردوسي(

  .»ضحاك «علىمازال دعى 
  

كمـا  » بر«اذا وردت يف االدب القدمي لالستعالء نراها يف بعض اجلمل قد اكّدت ب              
  .راينا يف شعر فردوسي آنفاً

   بام قصر برآ چراغ مه بر كن       به    فشاند نور يستاره شب هجران من* 
  )٣٠٣ص١٣٨١حافظ  (

  . قّبة القصر منوِّراً مقمر الوجهعلىال تضييء جنوُم ليلة الفراق، اصعد 
  االستغراق ضمن الداللة على الترتيب و هذا ما يسّمى يف العربية باالستيعاب -٣

  نتبـگرفتند نفرين بدو تن     مهه نامداران آن اجنمن*
  )٦٦٥.، ص٣.، ج١٣١٣فردوسي، ابوالقاسم؛ (

  فرداً فرداً شهريي ذلك اجمللس  عليه كلٌّ منىدع
 احلال او نـايت     ی عل ني منصوبت ني متکررت نيفنکتب الکلمت "ب"ففي هذه احلالة فال نترجم    
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  "فردا بعد فرد" صورةی العبارة علفتايت"ب"اليت تعادل" بعد"بکلمة 
  االلصاق -٤

  ة لاللصاقياجلارة اليت تستعمل يف العرب" ب"فتعادله
  د خون آغشته شبهمردم چشمم * 

 )١٥٨، ص١٣٨١،حافظ(

  .الدماءبـتلطّح انسان عيين 
  انتهاء الغاية -٥
  اقيترجم حسب السية او ال ي الغایمکن ان تعادله احلروف الدالة عليف

  . خاور شتافتبه از باختر* 
   املشرقاىلاسرع من املغرب 

  بشكست صحبت اهل طريق را     مدرسه آمد زخانقاهبهصاحبدىل    * 
  )١٥٨، ص١٣٨١،حافظ (

   اللـهی املدرسة ناقضاً ميثاق السالكني إلی إلجاء تقي من الدير
  

   هبشتبه رود گر چه غرق گناه است مي*
  )٧٣، ص١٣٨١،حافظ(

  .يدخل اجلنة و لو كان غريق الذنوب
  التقسيم -٦

  .فليس هلا ما يعادهلا» انواع«و » چندگونه «:اذا دخلت على كلمة مثل
  انواع خراىب حاصل آمدبـدند و يكى شب، كفار بر ايشان شبيخون كر*

 )٣٠، ص١٣٤١نظامي عروضي،(

  .يف ليلة ما أغار الكفار عليهم فربزت  انواع الدمار
  التعليل -٧

   :ففي هذه احلالة يدلّ ما بعدها على علّة احلكم
  . جرم خيانت كيفر شدبه * 

  .اخليانةبـعوقب 
  

   طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادندبه *
  .) ص، ديوان،عراقي(
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  .سمح للدخول يف احلرميأطوف الكعبة فلم لـذهبت 
  

   پرسيدن حافظ قدمي نهبهاى دوست * 
  )٧٥، ص١٣٨١،حافظ(

  .»حافظ«تقدم خطوة للسؤال عن حال ! يا حبييب 
  

  غرور و دالوري كه در سر داشت از خصم دل آزرده نينديشيدبـجوان *
 )١٠٩، ص١٣١٠سعدي (

  .عدو املتاذي اجلريحبال،غروراً و شجاعة،مل يعنت الشابُّ
  

  !از چه آخر تشنه خون منيد ؟    كنيد  چه رو مىبهقصد خون من * 
 )٣٤٣.، ص٢ دفتر ١٣٤٦مولوي،( 

  !م انتم عطشى لدمي ؟لـفـ! تنتحون اراقة دمي ؟ ملـ
  التعويض و البدلية -٨
   آخرت خريدبهدنياي پست را * 

  .آلخرةاب الدنيا الدنية یاشتر
  

  درميبـ و پانزده من جو ،درمي استبـ من گندم  ده:گويند بدهستان مي* 
  )٤٤٤.ص١٣١ ، بيهقي،ابواحلسن( 

ـ  يف القرى أنّ ثالثني كيلو غراماً من القمح       یيرو درهم و مخسة و اربعني كيلو غراماً بـ
  .درهمبـمن الشعري 

  التوايل و التعاقب و الترتيب -٩
  »...بعد«فيايت بني متكررتني فيعادهلا 

  ملكبـ امت و ملك به پيغمر و امت بهاين زمان مهه تو را ياد كنيم و بگوييم پيغمرب و از گاه آدم تا *
  )٢٤.، ص١٣٤١ ، حممدتقي،هبار( 

   ملكبعد أّمة و ملك بعد نّيب و أّمة بعد نّيب :   منذ آدم حىت اآلن نذكرك مجيعاً
  

   دم مي ناببههان بنوشيد دم       وزد از ن نسيم هبشت مي* 
  )٧٣، ص١٣٨١،حافظ(

  ، مخرة صافية  آٍنبعد أال اشربوا آنا : هتّب نسمة اجلنة من اخلميلة
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  التوضيح -١٠
فتأيت للتمييزفنترجم الكلمة اليت دخلت عليها منصوبا على التمييزيف اللغة العربية دون ان             

  :يكون هلا  ما يعادهلا
   دل رود نيلبه ، كف ابر هبمنبه     جان جربئيلبه تن زنده پيل و به* 

  .) ص،.، ج١٣١٣ي، ابوالقاسم؛ فردوس(
  قلباً و كالنيل كفاًكالسحابة البيض     روحاً و كاجلربيل جسماًكالفيل 

  
  يهومشندبـمغز ملكان     يسر بلندبـفخر دو جهان * 

 )٣٨. ص،١٣١٣نظامي،( 
  ذكـاءادمــــــاغ املـلوك        رفعة فخر العاملني 

  
  يزك خريد ماه پيكر كنييك    چو دور خالفت به مأمون رسيد* 

  

   كينيعقل خردمند بـــازبـ       بـنت  گلـبـينچـــهر آفــــــتايببـ      
 )٥٥، ص١٣١٦سعدي،( 

  .ملّا تقلّد املأمون اخلالفة إشترى أمة كالشمس وجهاً و الورد جسماً تلعب بعقول االلباب
  

   مهه بر زمني هم بر فلكيتا رو    جان از ملكبـ نت حيواينبـتو *
  )٣٧٩ ص٢،١٣٤٦مولوي، دفتر(

  لتسلك يف االرض اىل السماء   أنت حيوان جسماً و ملك روحاً
  للحال -١١

  . ادب سالم كردبه* 
  التأدب بـ   سلّم 

 سـلّم   :"به"نتمكن ايضاً أن خنتار بدل التركيب مفرداً منصوباً على احلال دون ان نترجم            
  .متأدباً
  اب شتبهكه ببندند در ميكدها     اين چنني مومسي عجب باشد* 

 )٢٥.، ص١٣٨١حافظ،( 
  مسرعاًان تغلق ابواب احلانات        عـجيب فـي مثل هذا املوسم

  
  تا در قلعه ببستند از حذر    كّربـيك سواره تاخت تا قلعه * 

  )١٢٠٦ ص٦،١٣٤٦مولوي، دفتر ( 
  فـأغلقت ابـوابـها حـذراً   ِمكّراًاسرع الراكب إىل القلعة 
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  شهادتبـزهي حيات نكونام و رفتين     اگر جنازه سعدي بكوي دوست برآرند* 
  )١٩، ص١٣سعدي، (

 اذا شيعت جنازة سعدي إىل دار احلبيب فكم له من حياة طّيبة و اسم مجيل و ذهـاب                  
  .متشهداً
  الصريورة-١٢

 املفعول الفعال   یفحينئذ ليس هلا ما يعادهلا بل جنعل الكلمة اليت اضيفت اليها منصوبا عل            
  :ليت نستخدمها عند النقل معناها االصريورة او ما يف

 ايدون ي ايدون گفتند كه ايشان را از آتش آفريد، گروهيگروه.. .اند در اصل آفتاب و ماه علماء اختالف كرده*
  آتش شوندبـگفتند كه آخر باز 

  )١٥٢.، ص١٣٧٩خليل خطيب رهرب، (
 مـن   و.  خلقهما اهللا من النار    :قولياختلف العلماء يف خلق الشمس و القمر؛ منهم من          

  .ناراً سوف يصريان :قولي
  

  .هيأت خوك كردبـ بگردانيد و ي بر ايشان خشم گرفت و ايشان را از صورت آدم تعايليخدا*
  )١١٤، ص١٣٣٠اعثم كويف،(

  .خنازيرث مسّتهم يهم بغضب حيباء اهللا عل
  للظرفية املكانية او الزمانية-١٣

  ؛"ب"  او،"عند" او ،"يف"فيمكن أن تعادهلا 
   خراسان يامببه خراسان طلبم كان به   دل و رنگ وفاستي مين بوبه گويي اي كه    * 

  )ع( خراسان مشهد الرضا يفاليمن      فانا التمسه بـيا ايها الذي تزعم ان الوفاء و احلب 
  

  . داردجهان نقش خرايب بههر كه آمد  * 
 )٢٩، ص١٣٨١حافظ، (

  ملن ظهر صفحة احلياة فناء
  

  ه هيچ بپايدـارامد و نـچ بيــنه هي   خانه برآيد سحرگاهان كزبهدهقان  * 
 )٣٥ ص،١٣٤٤ ،منوچهري (

  .ال يستريح و ال يلبث) فما زال يعمل( السحرعنداذا اغتدى الفالح من البيت 
  

  سحر آه عذر خواه منستبـ من ينوا*
  )٣٨، ص١٣٨١حافظ، (
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   السحر تكون آهايت تعذّراًعندأنايت 
  

  .وران مشا دبهگر چه جام ما نشد پر مي  * 
 )٢٤، ص١٣٨١حافظ، (

  . ايامكميفو لو مل متتلىء كأسنا باملدام ... 
  القسم-١٤

  ام اوش دل آگندهــدرد سيــب    ام يزدان كه تا در جهان زندهبـ* 
 )٦٨٥. ص،٣. ج،١٣١٣فردوسي، (

  ، ما دمت حياً»سياوش«قليب مبصاب اهللا ليمألنّ بـ     
  

  عزت كه خوارم مكنبـ! خدايا *
  )٢٤٢. ص،١٣١٦ ،سعدي(

  يـعّزتك ال تذلّبـ!      يا اهلي 
  

   ده تو به حافظ سحرخيزيا  خدا كه جرعهبه   *
  ) ٢٥، ص١٣٨١حافظ، (

  املتهجد جرعة» حافظاً«اهللا إلسقّني بـ       
   الغاية و املقصود ی للداللة عل-١٥

  :»لیإ«دون الداللة الزمنية او املكانية فيعادهلا
   كه رساند اين دعا را ؟ مالزمان سلطانبه    * 

  )١٩، ص١٣٨١حافظ، (
  ة السطان ؟ي حاشإىلمن يبلغ هذا الدعاء 

  
  !  جواب خداوند بدهيد:قوم كرد و گفتبـ يخواجه رو*

  )٢٥٣ ص،١٣٢٤ابوالفضل، ، بيهقي(
  ! رّدوا إىل اهللا :اي القوم متحّدإىلتوّجه السيد 

  
  .گردد  اصل خود بر ميبه يهر چيز* 

  )٥، ص١٣٤١نظامي عروضي، (
  . اصلهإىلكلّ شيٍء يرجع 
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  اجملاوزة -١٦
  دروازه بريون شودبـپس شيخ بيامد تا * 

  )٢٤٣ص,١٣٨١حممدبن منور،(

  . البوابةعنجاء الشيخ ليخرج 
  

  در بريون انداختبـاين بگفت و از پيش او برخاست و زر * 
  )٧٩م، ص١٩٠٥عطار، (

  . البابعنقال هذا قائماً من عنده نابذاً الذهب 
  

  . بريون شدميديگربـ درآمدم و ي اين دنيا را مهچون خانه يافتم دو در، از در*
 )٥٦ ص,١٣٢٠،سعدي(

  . آخرعن دخلت  من باٍب و خرجت :وجدت الدنيا بيتاً ذا بابني
  املشاهبة -١٧

  سموم زندگاين استبـقهرش      استبهار شادماينبـلطفش      * 
 )٧١، ص١٣٧٩ ، ملك الشعرا،هبار(                                                      

  .مسوم احلياةكـربيع السرور و غضبه كـ        تفضله 
  املصاحبة-١٨

  ":ب"او"يف"او"مع"فيمكن ان يعادهلا 
  و آنكه بر شو بكوكب جوزاء    دانش كنبـطاعت و بـ پرهيز     * 

 )١٩ ص،١٣٥٣،ناصرخسرو( 

  جوزاء یمث استقر عل,التطّوع و التفكربـاّتق 
  

  .ننگ  زندگي كردنبـ تر  كه  نام نيكو مردن اويلبـ      * 
 )٩٩ ص، باب بيستم١٣٨٠، قابوس،ومشگري( 

  . الذلةيف العزة و السمعة احلسنة خري من احلياة يفاملوت 
  

   سالمت دارشبها ــدايـا هست خــهر كج  آن سفر كرده كه صد قافله دل مهره اوست      * 
 )٤٩ ص،١٣٨١حافظ، ( 

  .سالم حيثما كانبـذلك الراحل الذي تصحبه مئة قافلة من القلوب فاحفظه  
 )٣٧٧ ص،ق١٤٢٥ ابراهيم؛ ،الشواريب(
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  املقابلة -١٩
  »ل«فيعادهلا 

   صد هزار درستبه ارزد يكه با شكستگ    ه خبرـ و اين دل شكستيا هـن معاملــبك* 
  )٣٥ص،١٣٨١حافظ، (

  مأتة الف صحيٍحلـ يانه مع االنكسار يساو   اشترهذا القلب املنكسر؛: شراٍءبادر إيل
  

  .. نگاهداشت چون تواينحق تعايلـب، تو پنهان نتوانسيت داشت، خويشنت را  در حقّه بتو دادمييما موش* 
  .یله تعاللـ تتمكن اخفائها، فكيف حتفظ نفسك  مل،سلمناك فأرة يف حقّة

  . چهره نشستندبهبا هم در آن جشن چهره * 
  .وجه يف ذلك احلفللـجالسوا وجهاً 

   املقدار یالداللة عل-٢٠
  .ده سال مهتر بودبـابراهيم از ساره * 

  )٢٤٦،ص١٣٣٠اعثم کويف، (
  .عشرة اعواٍمبـ» سارة«   كان ابراهيم اكرب من 

  فرسنگبـ       دور از ره دمشنان    نشست دلتنگيدر رهگذر* 
  )٢٠٩ص،١٣١٣،ينظام(

  .فرسخبـاء    جلس متربما يف معرب بعيدا عن االعد
  

الكسرةَ اليت  » ب«ما أورده الدكتور خليل خطيب رهرب يف كتابه القيم من شاهد ملرادفة             
  :تدل على االضافة يف الفارسية

  قدربـجا هست و مرتل بـكرامت     صدربـنه هر كس سزاوار باشد * 
  )١٢٧ص،١٣١٦سعدي،(

  .القدر و الوجاهةبـاجملد و املكانة . الصدربـليس كلُّ جديراً 
يعـادل كلمـة    » سـزاوار «فصحيح و لكن هذا التعبري متأثر بتعابري العربية الن كلمة           

  .»ب«و هي تستعمل يف العربية مع » جدير«
  املقاربة-٢١

   يگدايي كه پيشت نريزد جو     داور بود خسرويبهكه فردا *
  )٤٠ص،١٣١٦،يسعد(

  .رما اهللا غنياً مکعندوم له قيمة تراه يوم البعث  ي  فقري ال تعرف ال
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  املقارنة و املقياس -٢٢
.                                                                            زند در آنكه نداند و منتفع نشود ي است كه او از بر گوسپند ميايشان چون كسبـ.. .*

  )٢٥٧،ص١،ج١٣٢٨رازي،(
  .نتفعيهم كمثل من يضرب االغنام دون ان يعرف و َمثَلُـ
  املوافقة و املطابقة-٢٣

  :حسب السياق و التركيب» ل«او » ...على«فيعادهلا » مطابق «ی فيكون مبعن
   بفرمان يزدان نگاهينكرد     راه و رسمآرزو  خواسيتبـمهه * 

  .مالك و مل تعنت مبا أمر اهللا أعلىمازلت تلتمس الطرق 
  

  . مراد استبهاوضاع * 
  .االحوال على ما يرام

  
   كام مابهمطرب بگو كه كار جهان شد * 

  صاحلنالـ اصبحت شوون العامل :قل يا مطرب
  

  فتوى بريزى رواست                      بـ               و گر خون   نه بر حكم شرع آب خوردن خطاست* 
  )٢٧ص،١٣١٦سعدي،(

  . الفتوى فمحلّلعلىليس من اخلطأ أن تشرب املاء على الشرع و إن تسفك الدماء 
**********************  

ـ   تکمل أهنا يف بعض السياقات و التراكيب        یفضالً عن الدالالت السابقة نر      ی فقط معن
  :»من«او » ل«او » ب«او » إىل«الفعل او شبهه الذي وقع يف السياق فيمكن أن تعادها 

  طني بـمنگر و نسبت مكن او را     خواجه را از چشم ابليس لعني*
  )١٢١٣ص،٦، دفتر يمولو(

  . طنيی السّيد بعني ابليس لعني و ال تنسبه إلیإل ال تنظر
  

  !زفريب او بيانديش و غلط مكن نگارا     خون ما اشارتبهمژه سياهت ار كرد * 
  )٩،ص١٣٨١حافظ، (

  !ء يا حبييب ی من مكرها و ال ختطدمنا  فخفبـان أمرت احدابك السوداء 
  

  .كند ي من بدبني مبهبزرگان و مردم سودمند را *
  )٣٤٣ص ،١٣٧٧،يانور (
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  .نيـي ظن االكابر و النافعبـ   يسيء
  

  ! دار  من ارزاينبهدولت فقر خدايا *
  )٥٣ص،١٣٨١،حافظ(

  .ـي سعادة الفقرلـ   يا اهلي هب 
  

مرد خرد خواستند، بـو .  باشدي، و شريي، و خوكيه كه اندر آن خانه مرداند به خان حكما تن مردم را تشبيه كرده*
  .شري خشمبـ، و يخوك آرزوبـو 

 الرجل العقل و    من غرضهم   :شّبه احلكماء جسم االنسان ببيٍت فيه رجل و خرتير و أسد          
  . األسد الغضبمن اخلرتير اآلمال و من

  جهينت
يعرف معناه من خالل الـسياق و       کسائرحروف االضافة   " او به ،بـ"نستنتج أن حرف    

 املعاين و الدالالت العدة اليت      ىفمما تقصينا يف اجلمل و االبيات الفارسية تعرفنا عل        .الترکيب
س من الضروري و املتوقع  أن تعـادل احلـروف            يذکرناها يف النص و أوردنا ما يعادهلا، فل       

ة  او امسا    ي حروفا يف العرب   ةيعادل احلروف الفارس  يمکن أن   ية ف ية نفس احلروف العرب   يالفارس
  :من االمساء او يقوم االعراب مقامها  او يدلّ عليه السياق نذکرها فيما يلي

  "لـ"او " کـ"او " عن"او " ىف"او " اىل"او " ىعل"او " بـ."١
  ..."بعد."٢
  ..."عند".٣
  ..."مثل."٤
  يقوم االعراب مقامها.٥
  يدلّ السياق عليها.۶
  
  
  
  
  
  
  



 91     يف اللغة الفارسية و ما يعادهلا يف العربية» ب،به«معاين  

 

  املصادر و املراجع
  . موسسه انتشارات فاطمي،هتران ،١٥،چاپ٢،ج"دستور زبان فارسي"،)١٣٧٧(انوري گيوي.١
، يب چـا، يب     "ترمجـه كتـاب الفتـوح     "،  )١٣٣٠(خواجه امحد بن حممد بن علي     اعثم كويف   . ٢

  .نا،هتران
  .يب چا، هتران، "تاريخ بيهقي، حمقق دکتر غين"،)١٣٢٤(،ابوالفضل حممد بن حسني بيهقي.٣
  .ش١٣٨٠،هتران، انتشارات فردوسي، ٥، دستور زبان فارسي، چاپ اد پنج است.٤
  .١،لوح حمفوظ،هتران،٢، ط"غزليات"، )١٣٨١(،خواجه مشس الدين حممدالشريازي، حافظ.٥
 .هتران، يب چا،يب نا، "تفسري"، )١٣٨٢(رازي ابوالفتوح.٦ 
  .، پيام حمراب، هتران٩،چاپ"بوستان"،)١٣٨٠(،مصلح بن عبد اهللاسعدي.٧
  .، خجسته، هتران١، چاپ"گلستان"،)١٣٨١(مصلح بن عبد اهللا، سعدي.٨
 .،الطبعة االويل،املشرق للثقافة و النشر،طهران"اغاين شرياز"،)١٣٨٣(ابراهيم، الشواريب.٩
  .،يب چا،يب نا،هتران"تذکرة االلياء"،)١٣٤١(فريدالدين شيخ، نيشابوري عطار. ١٠
 .،علمي فرهنگي هتران١١ چاپ،"امهن قابوس"،)١٣٨٠(کيکاوس، املعايل عنصر.١١
  .، يب چا،يب نا، هتران"شاهنامه"،)١٣١٣(ابوالقاسم، فردوسي. ١٢
  ،  يب چا، هتران، "اسرارالتوحيد يف مقامات شيخ"،)ت.د(منور بن حممد. ١٣
   .، يب چا، هتران"تاريخ بلعمي"،)١٣٤١(هبار حممدتقي، الشعراء ملک. ١٤
  .، يب چا، هتران"مهسفرنا"،)١٣٤٤(دامغاين منوجهري. ١٥
 .، يب چا، هتران"كليات مشس"،)١٣٤٦(حممد الدين جالل، مولوي. ١٦
  .يب چا، هتران ، تصحيح جمتيب مينويي،"ديوان"،)١٣٥٣(ناصر خسرو.١٧
  .، يب چا، هتران"چهارمقاله"،)١٣٨٢(، امحد بن عمرعروضي نظامي.١٨
  .هتران، ، يب چا"ليلي وجمنون"،)١٣١٣(نظامي گنجوي.١٩

  


