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 جملتا التمنى والترجى فى اللغة األردٌة                            

 ""دراسة وصفٌة                                      
 

عبٌر على متولى على  
)*( 

 

 الملخص

 
ٌتناول هذا البحث " جملتً "التمنى والترجى" فى اللغة األردٌة، وٌهدف   

لتمنى  والترجى فى اللغة األردٌة والفرق البحث إلى التعرف على مفهوم جملتً ا
بٌنهما ، ومعرفة أدوات التمنى وأدوات الترجى فى األردٌة، وكٌفٌة استخدام كل 
منهما ، وخروج بعض األدوات كأداة االستفهام " كٌا" "هل " وحرف الشرط " اگر" 

من أداة لو"عن معناهما الحمٌمى إلى معنى التمنى واستخدام أداة التمنى بدال  –"إذا 
 الترجى والعكس ، وذلن من خالل االستعانة ببعض األمثلة من المجموعة 

 (1)".  بٌدى  هالمصصٌة "دانه ودام" لـ "راجندر سنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

معٌدة ، جامعة عٌن شمس ، كلٌة اآلداب ، لسم اللغات الشرلٌة وآدابها ، فرع اللغة  *
 األردٌة وآدابها .
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Hope and Wish Sentences in Urdu Language:A Descriptive Study 
  

Abeer Ali Metwaly Ali Elsherbeny 
  

Abstract 

 

This research deals with the city of Shiraz since the beginning 

of the Islamic era and even the era of Zendi, the search determines the 

origin of the city of Shiraz through study its plan and history. 

The researcher has followed in this study descriptive approach, 

which is based on the architecture and the arts description and 

analysis, and the tools used in this research is related to Persian 

sources the Zendi era, especially the era of "Karim Khan" and 

references and foreign related to" Shiraz" 

The researcher found the following results: 

1- The city of Shiraz is an ancient city extends back to the pre-

Islamic era, but was rebuilt in the Islamic era at the hands of 

my brother pilgrims bin Yousef Althagafi. 

2- Shiraz has big expansions over the centuries, especially in 

"Atabek" era, "Safavid" era, and the "Zendi" era. 
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 مقدمة :
اللغة من أعرق مظاهر الحضارة اإلنسانٌة ، بل هً أصل الحضارة  

وصانعة الرلً والتمدم ، فهً تؤلف الحد الفاصل بٌن شعب وشعب ، وبٌن أمة وأمة 
، بل بٌن حضارة وحضارة ؛ ألن األفراد الذٌن ٌتكلمون لغة واحدة ال ٌتفاهمون 

ً موحداً بسهولة وٌسر فحسب ، وإنما هم لادرون على أن ٌأ ً إنسانٌا لفوا مجتمعا
ً ، ألن اللغة هً لوام الحٌاة الروحٌة والفكرٌة والمادٌة ، بها ٌعمك اإلنسان  متجانسا
صلته بالمجتمع الذي ٌولد وٌعٌش فٌه، إذ تخلك اللغة من أفراده أمة متماسكة 

 األصول موحدة الفروع . 
دٌة إلى الدراسات هذا ولد ازداد اتجاه الباحثٌن المتخصصٌن فً اللغة األر

 ،اللغوٌة ، بعد أن كان االهتمام منصباً على دراسات األدب والحضارة والتارٌخ
وذلن إلثراء الدراسات األردٌة فً كل مجاالتها عن طرٌك االهتمام بكل الحلمات 

 التً ٌخدم بعضها بعضاً ، والتً تعد الدراسات اللغوٌة واحدة من حلماتها . 
وصفٌة لجملتً التمنى والترجى فى اللغة األردٌة،  وٌمدم هذا البحث دراسة 

وذلن لما للجملة من أهمٌة ؛ حٌث تعد أهم وحدات المعنى ؛ فالجملة هى كل لفظ 
مستمل بنفسه مفٌد لمعناه ؛ أى البد أن تكون الجملة ذات معنى وكل ما لٌس له معنى 

 ال ٌعد جملة . 

 هدف الدراسة :
تى التمنى والترجى فى اللغة األردٌة، تهدف الدراسة إلى التعرف على جمل

ومعرفة عناصر بناء كل منهما ، من خالل وصف وتحلٌل بعض الجمل، كما تهدف 
الدراسة إلى معرفة الفرق بٌن جملتً التمنى والترجى من خالل السٌالات اللغوٌة 

 المختلفة  . 
الذى أما المنهج الذى ستعتمد علٌه الدراسة فهو المنهج الوصفى التحلٌلى ، 

سٌموم بوصف الجملة وتحلٌلها إلى مكوناتها، للتعرف على عناصر بنائها من خالل 
 االستعانة ببعض األمثلة من المجموعة المصصٌة "دانه ودام" لـ "راجند رسنگه

 " .  بٌدى

 جملتا التمنً والترجً  

  :أوالً : جملة التمنً 

 تعرٌفها : 
ه وترغب فٌه ، ولكنه ال ٌرجى التمنً هو " طلب أمر تحبه النفس وتمٌل إلٌ

 .(2)حصوله إما لكونه مستحٌالً ، أو لكونه بعٌداً ال ٌطمع فً نٌله " 
ً ولد ٌكون مستحٌالً ،  وهو " طلب الشًء المحبوب ، ولد ٌكون ممكنا
فالنفس كثٌراً ما تطلب المستحٌل فإذا كان الشًء المتمنى ممكناً فٌجب أال ٌكون مما 



(2015 يونية - ابريل) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 عبير عمى متولى عمى  

 

    206 

 . (3)تولعته كان ترجٌاً "  تتولعه نفسن، ألنن إذا
والتمنً أٌضاً " طلب حصول الشًء على سبٌل المحبة، والشًء المطلوب 
ً غٌر متولع وٌدخل فٌه ما ال سبٌل إلى تحمٌمه ، فإذا كان  ٌكون فً التمنً دائما

 .(4)المطلوب الممكن متولعاً كان الكالم ترجٌاً " 
( 5)هو من ألسام اإلنشاء الطلبى والتمنً لٌس خبراً ٌفٌد معنى النفً ، وإنما  

ً فٌه أو  وٌفٌد طلب حصول شًء على سبٌل المحبة، ولو كان حصوله مشكوكا

         مستحٌالَ وهذا ما جزم به كثٌر من النحاة ، ٌمول ابن ٌعٌش فً ) الترجً ( و 
 ) التمنً ( :" كل واحد منهما مطلوب الحصول مع الشن فٌه .

 جً ( : تولع أمر مشكون فٌه أو مظنون .والفرق بٌنهما : أن ) التر

  (.6)( : طلب أمر موهوم الحصول وربما كان مستحٌل الحصول و)التمنً
              أن  وٌمووول أٌضوواً : التمنووً نوووع موون الطلووب ، والفوورق بٌنووه وبووٌن الطلووب :

) الطلوووب ( موووا ٌتعلوووك باللسوووان ، والتمنوووً : شوووًء ٌخطووور وٌووودور فوووً الملوووب ٌمووودره 
  (.7)المتمنً"
 . (8)محبة حصول الشًء سواء كنت تنتظره وترتمب حصوله أو الً"       
على العكس من ذلن ) الترجوً (، فإنوه ال ٌكوون إال فوً ) الممكون ( . والفورق         

بٌن التمنً والترجً فً المطلوب الممكن هو فً حمٌمتوه فورق بوٌن نووعٌن مون أنوواع 
 ه الترجً.اإلحساس ، أما غٌر الممكن فال ٌأتً فٌ

والمهم أن المعانً التً نعدها من باب التمنوً ذات طبٌعوة خاصوة، فهوً مون 
المعانً التً تتعلك بها الملوب وتشتالها سوواء أكانوت بعٌودة أم مسوتحٌلة ، ثوم إن البعود 
فٌهوا ربموا ال ٌكووون بعودا بالنسوبة للوالووع أو العورف أو العموول وإنموا هوو بعوود مون حٌووث 

نوً أفعول كوذا أو ألودر علٌوه أو لٌتنوً ألموى فالنواً فتفٌود بوذلن إحساس النفس به تمول لٌت
أنن تحس ببعد هذا الفعل أو هذه المدرة أو هذا اللمواء ، ولود ٌكوون ذلون كلوه غٌور بعٌود 

 . (9)فً والع األمر أو عند غٌرن ، ولكن شدة رغبتن فٌه أوهمتن أنه مستبعد 
ٌحودث ، بمعنوى أن لوم وفعل التمنً فً اللغة األردٌوة هوو تمنوً حودوث فعول 

وضووعاً ( لائموواً ، والمووتكلم ٌووود لووو حوودث فعوول )وضووع( آخوور لٌحوول مكووان هنووان فعووالً )

 . (10)الوضع ( األول "  الفعل )
 : للتمنً فً األردٌة صٌغ متعدد منها :  صٌغتها

 الماضً الشرطً ) التمنائً ( : -1
لتمنً . هو الفعل الذي تم فً زمن الماضً، وفٌه معنى الشرط أو الرجاء وا

فووإذا وجوود فٌووه معنووى الشوورط فهووو ماضووً شوورطً، وإذا وجوود فٌووه معنووى الرجوواء فهووو 
لووو فهووذا ٌوودل علووى الشوورط، وإذا سووبك الجملووة  -تمنووائً وإذا سووبك الجملووة"اگر": إذا

 . (11)فهذا ٌدل على التمنً   لٌت": كاش اے"،كاش"
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وفووً بعووض األحٌووان ٌحووذف حوورف الشوورط أو التمنووً وٌفهووم معنووى الشوورط 
 " وه محنت كرتا تو ضرور كامٌاب ہوتا."تمنً من السٌاق مثل : وال

 الترجمة:
 إذا اجتهد فسوف ٌنجح .  

 إذا اجتهد فمن الضروري أن ٌنجح . 
لو" غٌر موجود فً الجملوة فوإن معنوى  -فرغم أن حرف الشرط" اگر" : "إذا

 الشرط ظاهر من سٌاق الجملة . 
 فوووووووووأفر  "" وه آتوووووووووا توووووووووومجه  خوشوووووووووى ہووووووووووتى " لٌتوووووووووه ٌوووووووووأتً 

كوواش " " لٌووت"غٌر موجووود إال أن معنووى التمنووً موجووود بالجملووة  اےفحوورف التمنووً"
 ومفهوم من السٌاق . 

 طرٌقة بناء الماضً الشرطً ) أو التمنائً ( : 
 لبناء الماضً الشرطً ) أو التمنائً ( ثالث طرق هً كما ٌلً : 

 الطرٌقة األولى:
 ً جمٌووع اللغوووٌٌن، وتصووا  موون  وهووذه الطرٌمووة أو الصووٌغة اتفووك علٌهووا غالبووا

المصدر بعود حوذف عالمتوه ) نوا ( وإضوافة ) توا ( مصورفة دائمواً طبمواً للفاعول ولوٌس 
 . (12)للمفعول سواء كان المصدر المصرف متعدٌاً أو الزماً 

 :   مثل
 لٌتنى أحضر". "         مٌں التا/ مٌں التى .   

 لٌتن تحضر" . "    تو التا/  تو التى    .       
 / لٌتها تحضر" ." لٌته ٌحضر    وه التا/  وه التى    .      

 
 لٌتنوووووووووووا حضووووووووووورنا" "          ہوووووووووووم التووووووووووو       .            

 لٌوووووووووتكم حضووووووووورتم" توووووووووم التووووووووو / توووووووووم التوووووووووٌں .           "
 لٌتهم حضروا" "                  وه الت / وه التٌں .      

     لتمنً ، ثم نلحق به المصدر )ہونا(نأتً بالماضً من المصدر المطلوب بناؤه ل -2
مصرفا فً الحال المطلوك بودون رابطوة ، وتسوبك الجملوة كلموة )اے كواش(: 

 :  ٌالٌت أو)كاش(
 نحذفها لداللة المرٌنة "أي الفعل" ، علٌها فنمول :  لٌت وحدها ، أو

اےكوواش يمووٌں آ  كوو  سوواته  گٌووا ہوتووا : لٌتنووً ذهبووت معكووم . وٌفهووم موون 
 أننً ذهبت  الجملة تمنً لو
 فٌتغٌر الوضع الذي أنا علٌه ، فكأنً ألول باألردٌة :  ،معكم
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 اےكاشيمٌں آ  ك  ساته گٌاہوتا تو ٌہ مٌرا حال نہ ہوتا.
 الترجمة: لٌتنً ذهبت معكم ، فلم ٌكن حالً هكذا . 

 تصرٌف المصدر)النا( أن ٌحضر:
 :     لٌتنى حضرت .  / الئى ہوتى مٌں الٌا ہوتا

 :     لٌتن حضرت .    / الئى ہوتى تاہوا تو الٌ
 لٌته حضر .  :       ہوتى / الئى ہوتا وه الٌا

 :     لٌتنا حضرنا  .             ہم الئ  ہوت /
 لٌتكم  حضرتم .     : ہوتٌں تم الئ  ہوت / الئى
 لٌتهم حضروا .  :   ہوتٌںى وه الئ  ہوت / الئ

 :  ملحوظة
رف "ن "مووع فاعلووه ٌكووون التصوورٌف كمووا موع الفعوول المتعوودي الووذي ٌووأتً حوو

 ٌلً: 
 ن  ہم  اس ن
                                               كہاہوتا   ن  ں ہوان
 كہاہوتا        تم ن
                                            ن  تو   ن  ںمٌ

أي أن الفعوول ٌلووزم لواعوود الماضووً المطلووك موون حٌووث تبعٌتووه فووً تصوورٌفه  
 للمفعول إن وجد وإال بمى بحالة المفرد المذكر مع جمٌع الضمائر. 

 الطرٌقة الثالثة : 
-گوى-الطرٌمة الثالثة لصوٌاغة الماضوً الشورطً أو التمنوائً هوً حوذف )گوا

گوو ( موون الماضووً الشووكً ) أو االحتمووالً ( ومووا ٌتبمووى هووو الماضووً الشوورطً أو 
 التمنائً .

 الماضً الشكً ) أو االحتمالً ( : 
 ٌغته : ص

تعبر صٌغة الماضً الشكً أو االحتمالً عن وصول خبور موا بوأن الفعول أو 
 الحدث ٌتم لبل ولت معٌن. 

وٌدل أٌضاً على شون أو احتموال فوً حصوول الفعول فوً الزموان الماضوً أو 
 ولوعه فٌه . 

 وٌصا  هذا الماضً بطرٌمتٌن : 
 ٌصا  من الماضً المطلك بزٌادة لفظ )ہو گا( كاآلتً :  -1

 المصدر آنا ) أن ٌأتً ( .:  ثالم
 تصرٌفه فً الماضً المطلك للمفرد المذكر الغائب ، والحاضر. 

 لعله جاء. / وه آٌا ہو گا :  ربما
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ٌصووا  المفوورد المووذكر المووتكلم موون الماضووً الشووكً بزٌووادة لفووظ )ہوووں گووا( آخوور  -2
 الماضً المطلك للمفرد المذكر المتكلم . 

 م المصدر سونا : أن ٌنامثال :
 مٌں سوٌا ہوں گا: لعلى أنام .

 ٌضاع الجمع المذكر الغائب ، وجمع المؤنث الغائب بزٌادة "ہوں گ ".  -3
 النا : أن ٌحضر  المصدرمثال : 

 وه الئ  ہوں گ  :    لعلهم حضروا/ لعلهن حضرن. 

 ٌصا  جمع المتكلم مذكراً ومؤنثاً من الماضً المطلك بزٌادة "ہوں گ ".  -4
 نا: أن ٌاكل :كهاالمصدر 

 ہم كهائ  ہوں گ :   لعلنا أكلنا. 

 ٌصا  الجمع المذكر الحاضر من الماضً الشكً بزٌادة لفظ ہو گ  . -5
 تم آئ  ہو گ   :     لعلكم جئتم. مثال : 

ٌصا  المفرد المؤنث الغائب والمفرد المؤنوث الحاضور والجموع المؤنوث الحاضور  -6
 طلك . بزٌادة لفظ "ہوگى" فً آخر الماضً الم
 وه آئى ہو گى :  لعلها أتت .
 ت .ٌتو آئى ہوگى :  لعلن أت

 تم آئٌں ہوگى :  لعلكم أتٌتم .

ٌصا  المفرد المؤنث المتكلم مون الماضوً الشوكً بزٌوادة "ہووں گوى " . موٌں آئوى  -7
 . تہوں گى  :  لعلً آتٌ

ن ٌصووا  الجمووع المؤنووث الغائووب للماضووً الشووكً بزٌووادة لفووظ " ہوووں گووى " لعلهوو – 8
 حضرن .

 ملحوظة : 
أما الماضً الشوكً الوذي ٌوأتً معوه "ن "بعود الفاعول فٌوزاد فوً آخور جمعوه 

 لفظ "ہو گا"فمط .
أمووا الصووٌغ التووً تغٌوور هٌئووة الفعوول باعتبووار وحوودة المفعووول وجمعووه وتووذكٌره 

ٌصا  بإضافة لفظ "ہوگوا"، فإنه ،  اً مذكر اً فننظر إلى المفعول ، إذا كان مفرد ،وتأنٌثه
 جمعاً مذكراً ٌصا  بزٌادة "ہوں گ  ".  وإذا كان

 الطرٌقة الثانٌة : 
 تهٌں(.  تهى ، )تها، ته ، حذف لفظ بٌصا  من الماضً االستمراري 

ثووم بزٌووادة لفووظ )ہووو گووا( للمفوورد المووذكر الغائووب والمفوورد المووذكر الحاضوور ، 
لمفورد وا )ہووگى( للمفورد المؤنوث الغائوب و وزٌادة )ہووں گوا( للمفورد الموتكلم الموذكر،
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 المؤنث الحاضر .
 لجموووع الموووذكر الغائوووب،ونضوووع )ہووووں گووو  (  والجموووع المؤنوووث الحاضووور ،

 .جمع المذكر الحاضر و)ہوگ ( ل
گووى(، وٌصووا  الجمووع المؤنووث  ںٌصووا  المفوورد المؤنووث للمووتكلم بزٌووادة )ہووو

 . (13)أٌضاً  الغائب بزٌادة )ہوں گى(
إضافة) ہو گا( مصرفة من جدول تصرٌف الماضً االحتمالً بصٌغة الماضً المطلق و

 المصدر)النا( أن ٌحضر.
 جمع متكلم  واحد متكلم  جمع حاضر واحد حاضر  جمع غائب  واحد غائب  

 مٌں الٌا تم الئ  ہوگ  تو الٌاہوگا الئ  ہوں گ  ہوگا وه الٌا مذكر 
 ہوں 
 گا

 الئ   ہم
 ہوں گ 

 الئ  ہوں گى ہوں گى ئىال ىالئ  ہوگ ہو گى الئى  الئ  ہوں گى ہو گى وه الئى مؤنث 

جدول تصرٌف الماضً االحتمالً بصٌغة الماضً االستمراري بعد حذف )تها_تهى 
 _تهے _تهٌں( وإضافة )ہوگا( مصرفة .

لصٌاغة الماضً الشرطً أو التمنائً هً حذف "گوا ،  الطرٌقة الثالثة      
 گى گ "، من الماضً الشكً وما ٌتبمى هو الماضً الشرطً أو التمنائً . 

 ن المصدر ) آنا (  ) أن ٌأتً ( ، هو:فالماضً الشكً م  
 وه آٌاہو گا . ربما جاء.

 وه آئ ہوں گ . ربما جاءوا.
 ہو  .  لٌته جاء. وبعد حذف "گا،گ " ٌتبمى لدٌنا : وه آٌا

 وه آئ ہوں . لٌتهم جاءوا.
 ملحوظة : 
مع وجود "ن " مع الفاعل  فً حالة وجود فعل متعدى فوإن الفعول ٌتغٌور    
 مثل :( 14)طبماً للمفعول

 اس ن  كتاب پڑهى ہو ي لٌته لرأ الكتاب ي 
 مٌں ن كهانا كهاٌا ہو ي لٌتنً أكلت الطعام ي

تأتى موع "موٌں"  والفعول هنوا  ولٌس " مٌں ن كهانا كهاٌا ہو ں" ألن " ہوں"
 ہو".  مصرف طبماً للمفرد المذكر الغائب " كهانا" ولذلن جاءت "

 طعام .ہم ن كهانا كهاٌا ہو : لٌتنا أكلنا ال

 جمع متكلم  واحد متكلم  جمع حاضر واحد حاضر  جمع غائب  واحد غائب  

التوووو  ہوووووں  ہوگا وه التا مذكر 
 گ 

توووووووووم التووووووووو   تو التاہوگا
 ہوگ 

ا مووووووٌں التوووووو
 گا ہوں

ہووم التوو  ہوووں 
 گ 

التووو  ہووووں   ہو گى وه التى مؤنث 
 ىگ

ہووووووں  التوووووى ىالت  ہوگ ہو گى التى 
 گى

 الت  ہوں گى
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ومن هنا نالحظ أن "ہو" توأ توً موع المفورد وموع "توم"، بٌنموا "ہوں"توأتً موع 
   الجمع ومع "مٌں". 

أما إظهار التمنوً فوً المضوارع فٌكوون باسوتخدام صوٌغة المضوارع نفسوها ، 
 وتسبك الجملة كلمة "كاش".

 . (15)وهو نفس األمر بالنسبة إلظهار الشن واالحتمال فً المضارع  
 مثال : 

 كاش وه مٌرے ساته جائٌں : لٌتهم ٌذهبون معً .  -1
 شاٌد وه آج آئٌں      :    ربما ٌأتون الٌوم .  -2
كاش مٌں گهر بٌٹهوں اورکہٌں بهى نہ جاؤں : لٌتنً أجلس فً البٌوت ،  -3

 وال أذهب إلى أي مكان . 

) اے تعتبر الحروف الدالة على التمنوً للٌلوة العودد، والمعوروف منهوا:  أدوات التمنً

كاش، كاش ، كاشى، كاش . وجمٌعها تعبر عن معنى )ٌالٌوت   لٌوت  لعول(، وهوذه 
 .(16)األدوات هً األكثر شٌوعاً 

 أداة التمنً األصلٌة هً ) لٌت ( .
 وأداة الترجً األصلٌة هً ) لعل ( .

وأحٌاناً تسوتخدم فوً التمنوً أداة الترجوً ، وفوً الترجوً أداة التمنوً لغورض 
عٌوود المنووال مبالغووة فووً بعوود الممكوون فووً صووورة المسووتحٌل أوالببالغووً، وهووو إبووراز 

 .(17)نٌله
للتمنً أربع أدوات : واحدة أصلٌة وهً ) لٌوت (، وثوالث غٌور أصولٌة نائبوة 

 عنها ، وٌتمنى بها لغرض بالغً.
 وهً ) هل ، لو ، ولعل ( . 

 لٌت :  -1
 اے كاش : لٌت .  –كاشً  –كاش  -1

 : مثال
 . ( 18)پٌدا ہى نہ ہوتاكاش يمٌں اس دنٌا مٌں 

 : لٌتنًي لم أولد فً هذه الدٌنا .  الترجمة
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 ج                                        
____________________________________________ 

                                                       
 پٌدا ہى نہ ہوتا                  مٌں     دنٌا    مٌں              اس      كاش ي      

                                                                               
             فعوول مصوورف فووى زموون الماضووى                                                   حوورف    اسووم   مشووار       ضوومٌر فاعلٌووة       ىأداة تمنوو

 لتمنائى المنفى  ا            إشارة    إلٌه    جر                      منفصل             
                                                                             

 ومجرور(          )جار                                    
 

 ، وإن كانت بعٌدة المنال والتحمك . ةنفهذه كلها أمور ممك
 :  ملحوظة

( ولد ذهب بعض العلماء إلوى أن ) ٌوا ،لد تسبك لٌت بحرف النداء ) ٌا (     
ن ) ٌووا ( حوورف تنبٌووه ولووٌس إهنووا حوورف نووداء وأن المنووادي محووذوف وموونهم موون لووال 

 . (19)حرف نداء
 مثال : 

 .(20)ہوتا اےكاش يمٌں ن كهاٌا
 لت الطعام . لٌتنً ي أك الترجمة :

 ج                                    

 
 

 ن                            كهاٌاہوتا    مٌں                          اےكاش ي        
 
 
 الماضى التمنائىفعل مصرف فى زمن       عالمة الفاعلٌة                      ضمٌر فاعلٌة منفصل    عالمة    أداة

           تعجب    تمنى  
 

  " كٌا" "هل ":-2
هل فً أصلها أداة استفهام ، ولود تسوتخدم للتمنوً إذا أردنوا أن نبورز المتمنوً 

 . (21)وذلن لكمال العناٌة به  ،بصورة الممكن الذي ال نجزم بانتفائه
طرٌوووك االسوووتفهام تبووورز المسوووتحٌل ،أو البعٌووود عووون والداللوووة علوووى التمنوووً  
 الحصول. 

 . (22)مطلوب ممكن غٌر مطموع فً حصوله ألن ال
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 :  مثال
 .(23)كٌا ہم موت ك  اس غار س زنده سالمت گزرجائٌں گ 

 هل سننجو بحٌاتنا سالمٌن من ظلمة هذا الموت ؟ الترجمة : 

 ج 
____________________________________________ 

                                                            
 زنده سالمت گزرجائٌں گ            موت ك  اس غار س               ہم        كٌا          

                                                             
 

 رفعل مصرف فى زمن المستمبل مع الضمٌ                 )مركب إضافى(             ضمٌر متكلم      أداة   

 "ہم"                                  )جار ومجرو(                      استفهام             
 وهنا للتمنى  

سووتفهام بوول اسووتخدمت للتمنووً ، وخرجووت عوون لألهنووا لووم تسووتخدم أداة  "هوول"
معناهووا الحمٌمووً الووذي وضووعت لووه ، وذلوون ألن المطلوووب مسووتحٌل ، والغوورض إبووراز 

ظهواراً لكموال إ ،لحصول ، فً صورة المستفهم عنه الممكون الحصوولالبعٌد ا ىالمتمن
 العناٌة به ، والرغبة فٌه . 

 : إذا –)اگر(  لو  -3
متنواع المتنواع امعنى ) لو ( الذي وضعت له فً أصل اللغة أن تكون حرف 

أي امتنوواع الجووواب ال متنوواع الشوورط ، فووأبرز التمنووً وهووو األموور الممكوون ، وإن كووان 
 .(24)ل فً صورة األمر الممتنع تماماً إبرازاً لعزة شأنه وندرة حاله بعٌد المنا

عزٌزاً صعب الولوع  ىأي أن أداة التمنً ) لو ( نأتً بها حٌنما ٌكون المتمن
 . (25)بعٌد المنال 

أداة الشوورط )اگوور() لووو( ٌتمنووى بهووا لغوورض بالغووً وهووو اإلشووعار بعووزة فووإذن      
ن ) لوو ( تودل بأصول إإذ  ؛زه فوً صوورة الممنووع المتمنً وندرتوه ؛ ألن الموتكلم ٌبور

 .(26)وضعها على امتناع الجواب المتناع الشرط 
 مثال : 

ہوتوا توو شواٌد مٌورى  اگر شمى ن  مٌرا انتظواركئ بغٌر وه كوافورى سوود بودل دٌوا
 . (27) حالت اتنى متغٌر نہ ہوتىي

م تتغٌور حوالتً لو انتظرتنً شمى بودون أن تغٌور الفسوتان األبوٌض فربموا لوالترجمة : 
 إلى هذا الحد ي                
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 ج                                        
                                           

      
 بدل دٌاہوتا              سود       كافورى   وه       انتظاركئ    بغٌر          مٌرا     اگر  شمى ن     

                                                                           
 فعل مصرف               موصوف       صفة      أداة     ضمٌر     فعل مصرف       ضمٌر      فاعل           حرف
 الماضى التمنائى فى زمن            استثناء   غائب                         اضى  فى الم     ملكٌة                         شرط

        المطلك                               وهنا للتمنى

                
                                   

 
 متغٌر نہ ہوتى            اتنى           حالت    مٌرى       شاٌد   تو 

                                            
 فعل مصرف فى               أداة تأكٌد           مملون       ضمٌر          أداة     حرف
 زمن الماضى التمنائى المنفى                                    ملكٌة      ترجى    جزاء 
 

اط ولوع حدث لولوع حدث آخور،أى أن الكاتوب فهذه الصٌغة تعبر عن اشتر
 ٌمول لو انتظرتنى شمى دون أن تغٌر زٌها األبٌض لما تغٌر حالى إلى هذا الحدي

فهذه األمور كلها صعبة الولوع بعٌدة المنال، لذا استخدم فٌهوا حورف الشورط 
 "اگر"ألن المتكلم ٌبرز كالمه فً صورة الممنوع . 

فٌه  ىوالفرق بٌن ) التمنً ( بلو والتمنً بلٌت هو أن التمنً بلو ٌزداد المتمن
 .(28)وذلن ٌرجع إلى طبٌعة داللتها إذ هً حرف امتناع المتناع  ،بعداً واستحالة

  :ربما  /شاٌد( لعل )
وموون أدوات التمنووً التووً خرجووت عوون األصوول ) لعوول ( فووإن أصوول وضووعها 

 .(29)بها  ىتمنً ، الداللة على استحالة األمر المتمنللترجً والغرض من استعمالها لل
وهووو إبووراز المتمنووً المحووال فووً  ،وتسووتخدم ) لعوول( التمنووً لغوورض بالغووً

 . (30)صورة الممكن المرٌب الحصول وذلن لكمال العناٌة به وشدة الرغبة فً ولوعه 
والفوورق بووٌن ) لعوول ( و ) لٌووت ( ، أن ال تولووع فووً حصووول مطلوووب الثووانً 

 األول . بخالف 
 .  (31)فٌشبه التمنً فً عدم الحصول ،فالمرجو بلعل لد ٌكون بعٌد الحصول 

 مثال : 
 .(32)شاٌد ہم بهى تن درست ہو كراٌسا ہى كرٌں

 ربما نصبح أصحاب مثلهم . الترجمة : 
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 ج
_______________________________________________ 

                                                                               
 ںى كرىہايسا     كر               و    ہتن درست      بهى            م        ہ       شايد      

                                                                               
     فعل مصرف فى زمن  حرف عطف        فعل معطوف               أداة تنكٌر        ضمٌر متكلم             أداة    

 المضارع مع الضمٌر                                                                                                   ترجى  
 "ہم"        وهنا للتمنى
  

الممٌوواس الووذي نمٌووز بووه اسووتعمال هووذه  أن مثووالال اٌتضووح لنووا موون خووالل هووذ
األدوات فوووً غٌووور معناهوووا الحمٌموووً ، وأن المائووول لصووود منهوووا التمنوووً هوووو أن نراهوووا 
مسووتعملة فووً شووًء بعٌوود المنووال ، أو مسووتحٌل الولوووع وبووذلن تكووون لوود خرجووت عوون 

 المعنى الحمٌمً الذي وضعت له . 

 ثانٌاً : الترجً : 
لوع " "واألمول" ولود ٌسوتعمل فوً معنوى الترجً فً أصل اللغة بمعنى : "التو

 . (33)الخوف
 .(34)شفاق من أمر مكروه إ وهو تولع أمر محبوب ،أو  

وول  م   وهووو أٌضوواً " طلووب أموور لرٌووب الولوووع ، فووإذا كووان األموور مكروهوواً ح 
 . ( 35)الترجً معنى اإلشفاق"

أي أنووه إذا كووان الممكوون ٌطمووع فووً حصوووله ، صووار طلبووه ترجٌووا، وعندئووذ 
 . (36)األلفاظ الدالة على الترجً كلعل وعسى تستعمل فٌه 

حصوله ، مطموعاً فٌه أو بعٌود الحصوول ال طموع فٌوه  اً وكون الممكن مرجو
 مرده إلى نفس المتكلم وإحساسه فمثالً : 

 إذا كنت تطلب حصول مال وتتولعه وتطمع فً وجوده ونٌله للت مترجٌاً : 
 لعل لً ماالً فأحج به . 
 وال طمع لن فً نٌله للت متمنٌاً :  وإن كنت غٌر متولع له

     لٌووت لووً موواالً فووأحج بووه . وموون هنووا ٌتضووح لنووا أن أداة الترجووً األصوولٌة هووً 
 ( . لعل)

 .  فٌها معنى التولع لألمر المحبوب ( وإن كان فٌها معنى التعلٌل إال أنلعلو)
والنحاة ٌرون أن األداتوٌن ) لعول ( و) عسوى ( تسوتعمالن فوً معنوى ارتمواب 

أو فووً معنووى ارتموواب الشووًء  ،المحبوووب والطمووع فٌووه، وهووو معنووى الترجووً شووًءال
 شفاق . المكروه والخوف منه وهو معنى اإل
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 ،وٌرى بعض النحاة أن ) لعل ( تكون للتولع إن كانت مستعملة فً المحذور
 وتكون للترجً إن كانت مستعملة فً المحبوب . 

حصووول الشووًء إنمووا  ( علووى الطلووب أو الطمووع فووًوواضووح أن داللووة )لعوول
كانووت  ( لطعووا إنمعنووى ) الترجووً( . وال توودل علووى )الطلووبٌوورتبط باسووتعمالها فووً 

 ( . مستعملة فً معنى )اإلشفاق
ألنوه ٌفٌود معنوى الطلوب حصوول  ،والصحٌح فً الترجً أنه من ألسام الطلب

ألن العالل ال ٌطلب ما  ،وعلى هذا ال ٌدخل فً الترجً معنى اإلشفاق ،شًء محبوب
( و)اإلشوووفاق ( وٌجعلوووون أكثووور النحووواة ٌفرلوووون بوووٌن )الترجوووً رهوووه . ولوووذلن نجووودٌك

( فووً اإلشووفاق موون وجعوول آخوورون اسووتعمال )لعوول ،اسووتعمال ) لعوول ( فٌهووا المشووترن
 . (37)المجاز

 ،فً الفروق اإلجماع على أن الترجً من ألسوام اإلنشواء (38)نمل ) المرافً (
 ، والتمنً فٌه و فً المستحٌل .  وفرق بٌنه وبٌن التمنً : بأنه فً الممكن

وبأن الترجوً فوً المرٌوب ، والتمنوً فوً البعٌود . وبوأن الترجوً فوً المتولوع 
 والتمنً فً غٌره ، وبأن التمنً فً المعشوق للنفس والترجً فً غٌره . 

وحروف الترجً ) لعل ( و) عسى ( لد ترد مجازا لتولع محذور وٌسمى    
 . (39)عل الساعة لرٌب ( اإلشفاق  نحو لوله تعالى ) ل

                              فالسوووووووواعة مخوفووووووووة فووووووووى حووووووووك المووووووووؤمنٌن بوووووووودلٌل لولووووووووه تعووووووووالى :   
 . (40) والذٌن آمنوا مشفمون منها()

 ن نالحظ اإلشفاق من ولوع األمر المكروه.ٌن اآلٌتٌففى هات
 ٌمول الرضً فً بٌان الفرق بٌن التمنً والترجً : 

ر ماهٌة الترجً ، وهً استعمال التمنً فً الممكن " وماهٌة التمنً غٌ
 والمحال  واختصاص الترجً بالممكن ، وذلن ألن ماهٌة التمنً : 

 محبة حصول الشًء سواء كنت تنتظره وترتمب حصوله أوالً 
 والترجً : ارتماب شًء ال وثوق بحصوله ، ومن ثم ال ٌمال : 

 فاق . شلعل الشمس تغرب ، فٌدخل االرتماب الطمع واإل
 فالطمع : ارتماب شًء محبوب نحو لعلن تعصٌنا . 
 ( 41)واالشفاق : ارتماب المكروه نحو لعلن تموت الساعة. 

ولد نص  ،( من بٌن ألسام اإلنشاء الطلبًأما البالغٌون فمد أسمطوا )الترجً
بعضهم على أنه لٌس بطلب . ٌمول الدسولً : الترجً لٌس من ألسام الطلب على 

ً ارتماب الشًء المكروه وحجتهم فً ذلن أن الترجً ٌستعمل ف (42)التحمٌك 
 . وهذا ال ٌصح عندهم ألن المكروه ال ٌطلب .  والمحبوب

ولال أٌضاً إن الترجً هو ترلب حصول الشوًء سوواء كوان محبوبواً "وٌموال 
له طمع "أو مكروها "وٌمال له إشفاق" فلٌس الترجً من أنوواع الطلوب؛ ألن المكوروه 
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   .ال ٌطلب 
ألن اسوتعمال ) لعول (  ؛ومن البالغٌٌن من عود  ) الترجوً( مون ألسوام الطلوب

 شفاق ال ٌمضً على معنى الطلب فٌها إذا استعملت فً معنى )الترجً ( .فً اإل
نشاًء فهو طلوب إنشاء ، وإذا كان الترجً إولد نمل المرافً اإلجماع على أنه 

   . كالتمنً
  :  1مثال

 . ہٌں آتا شاٌد نہ آئ  ماٌا كا بهائى ابهى تک ن
 : لم ٌأت أخو ماٌا حتى اآلن ، ربما ال ٌأتً .  الترجمة

 ج                                           
                 

   
 

 نہ آئ        شاٌد                       نہٌں آتا            ابهى تک                  ماٌا كا بهائى
                                                                                   

   
 فعل                 ظرف                )مركب   

 فعل مصرف فى أداة ترجى         مصرف فى الحال        زمان            إضافى(       
 ا لمضارع المنفى

 نة تدل علٌها وهً الفعل. ٌمكن حذف أداة الترجى من الجملة ، لوجود لرٌ
       :         1مثال

 شمى اب گهورے اسپتال ک  لرٌب پہنچ چکى ہو گى  . 
 . ربما وصلت شمى اآلن بالمرب من مستشفى"گهورے" الترجمة :

 ج                      
 
 

 
 چکى ہو گى پہنچ            گهورے اسپتال ک  لرٌب             اب                شمى         

                                                                             
 

 فعل مصرف فى زمن ظرف زمان             )مركب إضافى(                      فاعل        
 الماضى االحتمالى

 فهذه كلها أمور ممكنة ومتولعة الحدوث .
جووى حصوووله كووان ترجٌووا ، وٌعبوور فٌووه بلعوول أو إذا كووان األموور المحبوووب ٌر

 . (43)عسى ، ولد تستعمل فٌه ) لٌت( لغرض بالغً 
وكمووا اسووتعملت )لعوول( مكووان ) لٌووت( فموود تسووتعمل )لٌووت(، علووى للووة، مكووان 

 )لعل( فٌمصد بها الترجً . 
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  :1مثال
 . (44) كاشيمٌں اس گداگر ک  دوش بدوش چل سكوں مغلى

 . سٌر برفمة هذا المتسول أٌها المغولىألٌتنً أستطٌع أن  : الترجمة

 ج                                    
 
 

 مغلى              چل سكوں        مٌں               اس گداگر ک  دوش بدوش           كاشي             
|                    |                         |                         |        I 
 

 منادى               فعل مصرف فى زمن           )مركب إضافى(              ضمٌر فاعلٌة منفصل           أداة تمنى 
 المضارع مع الضمٌر                                             وهنا للترجى               

 "مٌں"                                                                         

فاألمل فً الشفاء أمر محبوب ومتولع الحصوول ، إال أن الكاتوب لود اسوتخدم 
 فٌه )لٌت( بدالً من )لعل( مبالغة فً بعد نٌله . 
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 الخاتمة
لمد تناول هذا البحث بالدراسة "جملتى "التمنوى والترجوى" فوى اللغوة األردٌوة 

 دراسة وصفٌة. 
والترجوى فوى اللغوة  ى التمنو ىعلوى مفهووم جملتولبحث إلى التعرف وهدف ا 

ومعرفوة أدوات  ،كل منهما من خال ل السٌالات اللغوٌوة المختلفوة  األردٌة والفرق بٌن
وخووروج بعووض  التمنووى وأدوات الترجووى فووى األردٌووة وكٌفٌووة اسووتخدام كوول منهمووا ،

سوتعانة ن خوالل االموذلن  ٌمى إلى معنى التمنى أو الترجى ،مالح ااألدوات عن معناه
 .بٌدى "  ه "راجندر سنگ لـببعض األمثلة من المجموعة المصصٌة "دانه ودام" 

 وقد توصل البحث إلى جملة نتائج ، وفٌما ٌلى أهمها :
ٌمكن ألداة االسوتفهام "هول" أن تخورج عون معناهوا وتسوتخدم للتمنوً إذا أردنوا أن  .1

 وذلن لكمال العناٌة به . ؛بانتفائهنبرز المتمنً بصورة الممكن الذي ال نجزم 
ن أصوول معنواه حوورف إإذ  ؛ًٌمكون لحوورف الشورط "اگوور" أن ٌسوتخدم للتمنووً أٌضوا .2

أي امتناع الجوواب المتنواع الشورط ، وٌتمنوى بوه لغورض بالغوً  ،امتناع المتناع
 وندرته.  ىوهو اإلشعار بعزة المتمن

 سٌاق .فً بعض األحٌان تحذف أداة التمنً وٌفهم معناها من ال   .3
 ٌمكن حذف أداة الترجى من الجملة لوجود لرٌنة تدل علٌها وهو الفعل .   .4
 كموووا ٌمكووون أن تسوووتخدم أداة الترجوووً ،ٌمكووون ألداة التمنوووً أن تسوووتخدم للترجوووً  .5

 وذلن لغرض بالغً . للتمنى؛
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



(2015 يونية - ابريل) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 عبير عمى متولى عمى  

 

    220 

 
 الهوامش

                                      
 DESCRIPTIVE LINGUISTICSدراسة وصفية  .1

  تقوم الدراسات المغوية عمى البحث فى بنية المغة من الجوانب التالية :
 MORPLOLOYلصرف( )ب( بناء الكممة )ا   PHONETICS      )أ( األصوات  

 SEMANTICS)د( الداللةSYNTAX         )ج( بناء الجممة )النحو(
 م فى إحدى ضواحى " 1115بيدى" فى األول من سبتمبر عام  ُولد "راجندر سنگ

البيت من التعصب المذىبى ،فقد كان  ال"الىور" من والد سيخى وأم ىندوسية، ومع ذلك خ
ن بالقراءة فتعمم منيما "بيدى" فكان شغوفا يالداه شغوفقائما عمى العمم والصداقة، وكانا و 
 بالقراءة والتعمم منذ نعومة أظافره. 

م  حصل عمى الشيادة المتوسطة من إحدى كميات "الىور"وأراد  1133وفى عام         
أن  عمي أن يكمل دراستو ولكن مرض أمو وموتيا وموت أبيو بعدىا حال دون ذلك.وأجبر

ث عمل موظفا بمصمحة البريد وظل بيا لعدة سنوات ،ثم عمل باإلذاعة حي ،يمتحق بوظيفة
فى "الىور"و"پيشاور"، ثم بعد ذلك أنشأ مؤسسة لمنشر تحت اسم"سنجم ببمشرز 

 د".نالت شيرة واسعة .ٹلمي
 يبيدى" فى اليند وباكستان ونشرت لو ثمان ُذاعت قصص "راجندر سنگ       

 .صصية  قمجموعات 
بيدى"ببراعتو فى تصوير شخصياتو القصصية التى انفرد باختيارىا من تميز "         

شخصيات حية فى واقع المجتمع اليندى ، واعتمد عمييا فى قصصو ،وكأنيا تتحدث 
 بمشاعرىم وأحاسيسيم، وكانت معظم شخصياتو من الطبقة الوسطى .

بيدى"  ُصالح الدين محمود ،مجموعو "راجندر سنگ -1يد من التفاصيل انظر :ولمز 
 . 14، 13م ،ص 1114،سنگ ميل پبمى كيشنز، الىور ،

، ڑُاوس ،عمى گٍعظيم الحق جنيدى :اردو ادب كى تاريخ ، ايجوكيشنل بک  -2
 .242م ، ص 1114

 ڑُاوس ، عمى گٍصادق : ترقى پسند تحريک اور اردو افسانو ، ايجوكيشنل بک  -3
 .154م ص  1121،
اوس ٍ بک ايجوكيشنل  ،ےافسان ےاور ان كبيدى  ُ: راجندر سنگےاطير پرويز -4

 .م 1121 ، ڑُ، عمى گ
 .  22،  21عبد السالم عبد العزيز فيمى : القصة فى األدب األردى ص  -5

، ّاًظر في  77د/ الط٘د أحود الِاشؤ : جْاُر الثالغح فٖ الوعاًٖ ّالث٘اى ّالثدٗع ، ص  اًظر .2

ًْٖ غثد الفراح فْ٘د : علن الوعاًٖ دراضح . ّ د / تط٘ 138الثالغح  د/عثد المادر حط٘ي ص 

 122تالغ٘ح ًّمدٗح لوطائل الوعاًٖ ، ص 
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 .111م ،ص 1985،  1د / فضل حطي عثاش : الثالغح فرًِْا ّأفٌاًِا ، دار الفرلاى ، ط  .3

 . 194م ص  1987،  2دمحم دمحم أتْ هْضٔ : دالالخ الرراك٘ة دراضح تالغ٘ح ، ط .4

ًمال عي اتي ُشام األًصارٓ : هغٌٖ اللث٘ة عي  518ص  اًظر د/ ل٘ص إضواع٘ل األّضٔ : .5

 . 287، ص  1كرة األعارٗة  ذحم٘ك دمحم هحٖ الدٗي عثد الحو٘د ، الماُرج ، جـ

ًمال عي اتي ُشام األًصارٓ : هغٌٖ اللث٘ة عي  518اًظر د/ ل٘ص إضواع٘ل األّضٔ : ص  .6

 . 287، ص  1، جـكرة األعارٗة  ذحم٘ك دمحم هحٖ الدٗي عثد الحو٘د ، الماُرج 

 11، ص  9الوصدر ًفطَ جـ .7

ًمال عي شرح الكاف٘ح فٖ الٌحْ التي  521، ّ 520اًظر د/ ل٘ص إضواع٘ل األّضٔ : ص .8

،  8ٌّٗظر شرح الوفضل ، جـ 346ص  2الحاجة ، لرضٔ الدٗي االضرراتادٓ، ت٘رّخ ، جـ

 .86ص 

 . 195دمحم دمحم أتْ هْضٔ : دالالخ الرراك٘ة دراضح تالغ٘ح ، ص  .9

م ، ص  2002ذثطن هٌِاش : الثط٘ظ فٖ اللغح األردٗح الماُرج ، أكرْتر ،  –إتراُ٘ن دمحم إتراُ٘ن  .10

88 . 

ضو٘ر عثد الحو٘د إتراُ٘ن : المْاعد األضاض٘ح لدراضح األردٗح ، هلك تك،دتْ،اردّ تازار، ص  .11

134  /135 . 

 . 91هْلْٕ عثد الحك : لْاعد اردّ،  ص  .12

ّاًظر ترّف٘طر عثد   194إلٔ  185لْاعد اللغح األردٗح : هي ص اًظر : دمحم لمواى الصدٗمٔ : .13

 . 119الطرار دلْٓ : اردّ زتاى اّر ضواجٔ ض٘اق ، للن تثلٔ ك٘شٌس ، توثئ ، ص

 .137د/ ضو٘ر عثدالحو٘د : المْاعد األضاض٘ح لدراضح األردٗح، ص .14

 .88ص ذثطن هٌِا ش : الثطظ فٖ اللغح األردٗح ، –إتراُ٘ن دمحم إتراُ٘ن  .15

.ّاًظر غالم هصطفٔ: جاهع 511صرف، ص  ححص أتْ الل٘د صدٗمٖ : جاهع المْاعد ، .16

 .155ص المْاعد، حصَ ًحْ،

 . 140، ص  د/عثد المادر حط٘ي : في الثالغح .17

 ( . 144)ت٘دٓ "داًَ ّدام" ص   .18

 115م ، ص 1985، 1دار الفرلاى ،ط‘ د/ فضل حطي عثاش : الثالغح فًٌِْا ّأفٌاًِا  .19

 . 137٘د إتراُ٘ن : المْاعد األضاض٘ح لدراضح األردٗح ، صد/ ضو٘ر عثد الحو .20

 . 113د/  فضل حطي عثاش : الثالغح فًٌِْا ّأفٌاًِا ، ص  .21

، الماُرج ،  1تطًْٖ٘ عثد الفراح فْ٘د : علن الوعاًٖ دراضح تالغ٘ح ًّمدٗح لوطائل الوعاًٖ جـ  .22

 . 124ص 

 .32ص داًَ ّدام() ت٘دٓ  .23

 .141ح، صد/ عثد المادر حط٘ي: في الثالغ .24

 . 114د/ فضل حطي عثاش : الثالغح فًٌِْا ّأفٌاًِا ، ص  .25

 203ه٘ي : الثالغح الْاضحح صأد/  علٔ الجارم ، هصطفٔ  .26

 .66ص ت٘دٓ )داًَ ّدام( .27

 .125د/  تطًْٖ٘ عثد الفراح فْ٘د : علن الوعاًٖ ، ص  .28

 .115د/  فضل حطي عثاش : الثالغح فًٌِْا ّأفٌاًِا، ص .29

 .125فْ٘د : علن الوعاًٖ ، ص د/  تطًْٖ٘ عثد الفراح  .30

 . 139د/ دمحم فاضلٖ : دراضح ًّمد فٖ هطائل تالغ٘ح ُاهح ، ص  .31
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 28ت٘دٓ )داًَ ّدام( ص .32

 .543ل٘ص اضواع٘ل االّضٔ : أضال٘ة الطلة عٌد الٌحْٗ٘ي ّالثالغ٘٘ي ص  د/ .33

 . 139د/ عثد المادر حط٘ي : في الثالغح ، ص  .34

 . 17ًشائ٘ح فٖ الٌحْ العرتٖ ،ص د/ دمحم عثد الطالم ُارّى : األضال٘ة اإل .35

 .124د/ تطًْٖ٘ عثد الفراح فْ٘د : علن الوعاًٖ دراضح تالغ٘ح ًّمدٗح لوطائل الوعاًٖ، ص  .36

 .547،548،549ّضٔ:أضال٘ة الطلة عٌد الٌحْٗ٘ي ّالثالغ٘٘ي،صراجع ل٘ص إضواع٘ل اال .37

ْار الثرّق فٖ ُـ ( صاحة كراب أً 684المرافٖ ُْ : احود تي  أدرٗص تي عثد الرحوي ) خ  .38

 أًْار الفرّق.

 .18( ضْرج الشْرٓ. : اٙٗح 3.) 17ضْرج الشْرٓ : اٙٗح  .39

، ًمال عي شرح الكاف٘ح فٔ الٌحْ التي  139اًظر د/ عثد المادر حطي : في الثالغح ، ص .40

 . 346، ص 2الحاجة دار الكرة العلو٘ح ، ت٘رّخ ،ج

، ًمال عي حاش٘ح الدضْلٖ علٔ  550اًظر د/ ل٘ص إضواع٘ل األّضٔ : أضال٘ة الطلة ، ص  .41

 . 239، ص  2ُـ ، جـ  1386هغٌٔ اللث٘ة ، لوصطفٔ دمحم عرفح الدضْلٖ ، الماُرج 

 . 69( ت٘دٓ )داًَ ّدام( ص 43).20ت٘دٓ )داًَ ّدام( ص .42

الغرض الثالغٖ ُْ : إتراز الورجْ فٖ صْرج الوطرح٘ل هثالغح فٖ تعد ً٘لَ اًظر علٔ الجارم  .43

 . 203غح الْاضحح ، ص هصطفٔ أه٘ي : الثال –

 . 29ت٘دٓ ) داًَ ّدام ( ص  .44

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 األردٌةجملتا التمنى والترجى فى اللغة 
 

 

 223 (2015 يونية – ابريل) 43اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 

                                                                                       
 قائمة المصادر والمراجع :

 

 أوالً : المصادر والمراجع العربٌة :
 م. 1966من أسرار اللغة ، مكتبة األنجلو ، الماهرة ،  -إبراهٌم أنٌس : -

 م.  1991، الماهرة ،  6داللة األلفاظ ، ط 
 م.  1982ربٌة ،المسم األول ، مكتبة الخانجى ، إبراهٌم بركات : الجملة الع  -
، اللغة األردٌة ، المواهرة، أكتووبرتبسم منهاس : البسٌط فً  –إبراهٌم دمحم إبراهٌم . -

 م . 2002
إبراهٌم دمحم إبراهٌم : المواعد العملٌة لدراسة األردٌة  –أحمد عبد الرحمن الماضً  -

 م  1997، الماهرة ،  1، ط
 م .  1997لنحو األساسً ، الماهرة ، أحمد مختار عمر : ا -

 م .1998، 8أسس علم اللغة ، ط 
 أمجد حسن سٌد أحمد : لواعد اللغة األردٌة ، دار الثمافة للنشر والتوزٌع .  -
السٌد أحمد الهاشمً : جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع ، مكتبة األداب ،  -

علم المعانً دراسة بالغٌة ونمدٌة  بسٌونً عبد الفتا  فٌود :.م .  1978بٌروت ، 
 .، الماهرة، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع  1لمسائل المعانً ، ج

 . د ت . 1حسن بحٌري : فً تحلٌل الجملة العربٌة ، مكتبة الحرٌة ، ط -
سوومٌر عبوود الحمٌوود إبووراهٌم : المواعوود األساسووٌة لدراسووة األردٌووة ، اردو بووازار ،   -

 الهور ، باكستان . 
الموووادر حسوووٌن : فووون البالغوووة ، دار نهضوووة مصووور للطبوووع والنشووور، المووواهرة عبووود  -

 م .1973،
 مصطفى أمٌن : البالغة الواضحة ، مكتبة اآلداب  –على الجارم  -
 م .1985، 1فضل حسن عباس : البالغة فنونها وأفنانها ، دار الفرلان ، ط -
المكتبة الوطنٌة إسماعٌل األوسى : أسالٌب الطلب عند النحوٌٌن والبالغٌٌن ،  لٌس -

 م .1988ببغداد ، 
: دراسة ونمد فوى مسوائل بالغٌوة هاموة ، مؤسسوہ مطالعوات وتحمٌموات  دمحم فاضلى -

 م . 1365فرهنگى ،
 م .1963، الماهرة ، 2دمحم لممان الصدٌمى : لواعد اللغة األردٌة ، ط -
 م 1979دمحم دمحم أبو موسى: دالالت التراكٌب دراسة بالغٌة ، الماهرة ،  -

 ٌا : المصادر والمراجع األردٌة :ثان
أبواللٌووووث صوووودٌمى : جووووامع المواعوووود، حصووووہء صوووورف، مركووووزى اردو بووووور   -

               م .1971،الہور،
 م . 1970بنٌادى اردو، پنجابى ترجمہ ، مركزى اردو بور  ،الہور، -
اطهوور بروٌووز: راجنوودر سوونگه بٌوودى کوو  افسووان ،اٌجو كٌشوونل بووک ہوواوس، علووى  -

 م .1989گڑه ،
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ل بوورائ  فوورو  ،اردو ٌاردو صوورف ونحووو ، لووومى كونسوو توودار حسوون خووان :ال -

 م .1985، 1زبان، نئى دهلى ،ط
انشا هللا خان انشا :درٌائ  لطافت ، مرتب مولوى عبد الحوك ،انجمون ترلوى اردو  -

 م .1988، 1،نئى دهلى ،ط
 م .1986پرچہ ب "الزمى" : اردو لواعد وانشاء ، گنبت رو ،الہور، -
  . م 1993، 4طٌدى : دانه ودام ، مكتبہ جامعہ لمٹٌ ، نئى دہلى ، راجندر سنگه ب -
رشٌد حسن خان : زبان اور لواعد ، ترلى تعلٌم اردو وزارت اور سماجى بہبوود  -

 م .1976حكومت ہند، نئى دہلى ،
سٌد ولارعظٌم : اردو لواعد وانشا، مرتب مولوى عبد الحوك ،انجمون ترلوى اردو  -

 م .1988،نئى دہلى ،
 . بمبئ لستار دلوى : اردو زبان اور سماجى سٌاق ، للم پبلى كٌشنز،عبد ا  -
  . غالم مصطفى : جامع المواعد ،حصۂ نحو،مركزى اردو بور ، نئى دہلى  -
 ماه لما رفٌك : اردو لواعد وانشا پردازى، د ت . -
تحمٌوك موتن وتودوٌن ،سون   مجموعه راجندر سنگه بٌدى :صال  الدٌن محموود ، -

 م 1994ہور،مٌل پبلى كٌشنز،ال
 . م1994مولوى عبد الحك: لواعد اردو، نئى دہلى ،انجمن ترلى اردو ہند،  -
 م .1961، 1ط تشى،اكر اردو صرف ونحو، اردو اكٌ  مى ،سنده ، -

 


