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Deixis in Persian language 

(Case Study on the Persian text of Kalila and Dimna) 

Shereen Khairy Abdel Nabi 

Abstract 
 

Deixis are those referral forms that are related to the context of 

the speaker with the basic distinction between the near speaker 

expressions compared to the far deixis expressions of the speaker. 

The deixis is considered one of the more linguistic units that 

need to know the context. It is divided into personal deixis, temporal 

deixis, spatial deixis and Alachariat, rhetoric deixis and social deixis. 

This research aims to study the deixis elements through the 

text of one of the prose reference books, not only on the level of 

Persian translations, but on the level of global Translations namely the 

Persian text of Kalila and Dimna through deliberative curriculum 

analysis, which goes beyond grammar level and semantic level of 

looking for a relationship between the letter sender and recipient and 

its relation to the context in which it is contained therein.  

This research contains many results and findings such as; 

deixis gives the writer the possibility to express his goals and 

objectives through clarifying the relationship between the speakers in 

the text. The use of deixis characters and features led to gain the 

support of the target audience through evoke tales stories which it 

referred to, in addition to many other results contained within the 

research. 
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 المقدمة

pragmaticsGrorge Yule

hanson

 نظرية الحديث(: تداولية من الدرجة األولى ) -1

 

 تداولية من الدرجة الثانية ) نظرية قوانين الخطاب(:  -2

 

 تداولية من الدرجة الثالثة ) نظرية األفعال الكالمية(: -3

deixis
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 (deixisتعريف اإلشاريات )عبارات اشاره = 

 أنواع اإلشاريات:

personal deixis
temporal deixis

  spatial deixis   
discourse 

deixis

 social deixis

1 
 

2  
3 

 

 .personal deixisشخصى=  ءأوالً: اإلشاريات الشخصية = اشاره
person
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 :personal pronoun الضمائر الشخصية = ضماير شخصى  -1
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  personal pronoun 
 يوسته= جدا(: پ الضمير الشخصى المنفصل ) ضمير شخصى نا - أ

 الضمير الشخصى المتصل )ضمير شخصى پيوسته(: - ب

 ضمير المتكلم 

 ضمير المتكلم المفرد 

فت: من مى خواهم كه در اين فرصت خويشتن را بر شير عرضه كنمگ -

 مثال:
ومن آن را به راى وخرد كفايت كنم -
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 مثل:
 خت كرده امواهى درگمن باعتماد تو تعلق ب -

 ضمير المتكلم الجمع

 مثال:
ديشيده ايم كه ما پيوسته در بال وتو در تگاپوى وطلب. اكنون چيزى ان -

 ترا دران فراغت وما را امن وراحت باشد

 مثال:
واو را گفتند:  پنچ پايك برفت وماهيان را خبر كرد وجمله نزديك او آمدند -

 المستشار مؤتمن، وما با تو مشورت مى كنيم
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 ضمير المخاطب

 ضمير المخاطب المفرد

 مثال:
ونه قربت ومكانت جوئى نزديك شير؟ كه تو خدمت ملوك چگفت: گكليله  -

 نكرده اى و رسوم آن ندانى

 مثال:
ه بحيلت توان كرد بقوت چفت: اين مثل بدان آوردم تا بدانى كه آنگدمنه  -

ممكن نباشد

 مثال:
واين مثل بدان آوردم تا بدانى كه عاقبت مكر نا محمود وخاتمت غدر نا  -

 محبوبست
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مثال
م تا بدانى كه چون با ملك اين كردى ديگران را در تو واين مثل بدان آورد -

 اميد وفادارى وطمع حق گزارى نماند

 

 ضمير المخاطب الجمع

 مثال:
 اه داريد تا من بازآيمگشما جاى ن -

cooperative principle 

 النداء= ندا: -2
person deixisvocative
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1  
هار چر بگاى فرزندان، اهل دنيا جوان سه رتبت اند وبدان نرسند م

خصلت

2 
 

 بوداع آمده ايم، پدرود باش اى دوست گرامى ورفيق موافق -

3 

بنگر اى نادن در وخامت عواقب حيلت خويش -

.temporal deixisزمانى=   ءثانياً: اإلشاريات الزمانية = اشاره

deictic center

yan.Huang

 

 أوالً:  الزمن الكونى :
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 "القيود الزمانية": -1

 أوالً: قيود زمانية تستخدم للداللة على الحال مثل:
 ذشتندگدو صياد از اينجا مى  امروز -
 صيادان بيايند وساعت تا ساعتاما مدت گيرد  -
 چيزى انديشيده ايم كه ترا درانفراغت وما را امن وراحت باشد اكنون -
وقت حيلت است واكنون -

 انياً: قيود زمانية تستخدم للداللة على المستقبل مثل:ث
 آنكه موسوم بكياست منسوب بود بيرون رفت ر روزگدي -
 چون قاضى بيايد گواهى چنانكه بايد بداد فردا -
با آيم فرداگفت:  -

 
هر روز منزلت وى در قبول وإقبال شريف تر ودرجت وى در إحسان  -

 وإنعام منيف تر مى شد
 

روزهاست که نديده ام -
 

روزى فراهم آمدند وجمله نزديك شير رفتند -
 

مديك روز قرعه برخرگوش آ -
 

 او ساعتى توقف كرد -
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 اين ساعت وقت است -
 

 )هر لحظه ناتوانى مستولى تر وعلت زمن تر شود -
 

 وثمرت اين جربت آن بود كه همه روز گرسنه بماند -

 :ضماير اشاره =pointing pronoun"ضمائر اإلشارة"  -2

proximal
distal

 واين )شب( كه زاهد نزول كرد -
"اين شب"

"ين شب زاهد نزول ميكندا"
"آن شب زاهد نزول خواهد كرد"
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 ثانياً:  الزمن اإلشارى:

 مثال:
عرصه گيتى را بجمال خويش منور  صبح صادقچندانكه  -

 گردانيد

 مثال:
 بپوشانيد بنقاب ظالم وجمال جهان آراى را -

 ر بر رياحين بزد نسيم آن بدماغ برساندگاست كه ا سحرى -

 

 اً:  الزمن النحوى:لثثا
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 مثال:
انى بود بسيار مال واو را فرزندان در رسيدند واز كسب گبازر -

 وحرفت إعراض نمودند
بود، در رسيدند، إعراض 

نمودند
 مثال:

وبصالح ملك مقرون  گچون كارى آغاز كند كه بصواب نزدي -
باشد

آغاز 
 كند، مقرون باشد" 

 مثال:
 اگر فرمايد بروم واورا بيارم -

 مثال:
اگر بيرون خواهى رفت زودتر باش واگر نه خبر کن تا باز  -

 گردد

"آورده اند"

 مثال:
الى در خدمت شيرى بودند ومسكن ايشان گى وشگرگكه زاغى و آورده اند -

 . *(84)نزديك شارعى عامر
ر استخدم األديب ىنا صيغة المبنى لممجيول المتمثمة فى "آورده اند" التى تشي

إلى احتمالية وجود الزمن أو انعدامو؛ ألنو لم يحدد متى وقعت ىذه األحداث 
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 إنما اكتفى بصيغة المجيول، فبالتالى تحتمل الحكاية الصدق أو الكذب. 
 مثال:

آورده اند كه نوعى است از مرغان آب كه آن را طيطوى خوانند، ويك  -
 .*(85)جفت از ان در ساحلى بودندى

  .spatial deixis مكانى=  ءثالثًا: اإلشاريات المكانية = اشاره

(قيد مكان) القيود المكانية
صفات اإلشارة = صفت اشاره اى 
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 ذكر أسماء األماكن: -1
  مثال:

 طبلى ديد آنجا اى رفت بيشهآورده اند كه روباهى در -

 مثال:
 خانه داشت در كوه بر باالى درختىآورده اند كه زاغى  -

 مثال:
 بودند كوهىآورده اند كه جماعتى از بوزنگان در  -

 استخدام "اينجا وآنجا": -2

 مثال:
 ذاشتندگمى  اينجاوامروز دو صياد از  -

وطن ساخته بود بر لب آبىآورده اند كه ماهى خوارى  -

 .discourse deixisخطابى "خطاب محترمانه"=  ءرابعاً: اإلشاريات الخطابية = اشاره
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 مثال:
فت: اصحاب سلطان واسالف ايشان هميشه اين مراتب منظور گدمنه  -

 بتدريج وترتيب وجد وجهد آن درجات يافته اند بل كهنداشته اند، 

 مثال:
حكما گويند كه "يك َنْفس را فداى  لكنزاغ گفت: بدين مقدمه وقوف دارم،  -

 اهل بيتى بايد كرد ............."

 مثال:
قدام ننمايد مگر نادان: صحبت سلطان وچشيدن حكما گويند بر سه كار ا -

مان، وسر گفتن با زنان. وعلما پادشاه را بكوه تشبيه كنند كه درو گزهر ب
مسكن ومارو ديگر موذيات كه بر  لكنانواع ثمار واصناف معادن باشد 

  رفتن در وى دشوار است ومقام كردن ميان آن طايفه مخوف

 مثال:
كه قوت وتركيب صاحب آن  مان برمگلكن نمى دانم كه كدام جانب مى آيد،  -

 . فراخور آواز باشد

 مثال:
كليله گفت كه : پادشاه بر إطالق اهل فضل ومروت را بكمال كرامات  -

در خدمت او إقبال بر نزديكان خود فرمايد كه  لكنرداند، گمخصوص ن
 منازل موروث دارند
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 .social deixis اجتماعى=   ءجتماعية = اشارهخامساً: اإلشاريات اال

formal
intimacy

 مثال:
ونه چگنين است واين كار من كردم، اكنون تدبير خالص من چفت: گدمنه  -

 ه انديشيده اى؟چ توفت: گمى بينى؟ كليله 

 كه شير در مقام حيرتست؟ مى دانىكليله گفت: چه  -

 ال:مث
واين مثل بدان آوردم كه بسيار كس بكيد وحيلت خويشتن را هالك كرده  -

وجهى نمايم كه اگر بر آن كار توانا گردى سبب بقاى تو ترا است. لكن من 
 وموجب هالك مار باشد
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 مثال:
مى خواهى كه كسى ديگر را در خدمت شير مجال نيفتد،  وتو ]اى دمنه[ -

 .قربت واعتماد او بر تو مقصور باشدو

1 
 

2 

حرص وضعف تدبير بدان  ءدر عجز راى وخبث ضمير وغلبه تو اى دمنه -
.....اصر است وعقل در تصوير آن حيرانمنزلتى كه زبان از تقرير آن ق

 

1 
 

2 
 

3 
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 الخاتمة

1 
 

2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 
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پژٚ٘ؾٝ ػٍَٛ أغبٔٝ دأؾگبٖ اٌض٘شا، عبي ٘فذُ٘ ٚ٘غذُ٘،  –٘بٜ ثيذپبٜ ٚپٕغبويبٔٗ، فقٍٕبِٗ ػٍّٝ 

 .1387، ٚثٙبس 1386، صِغزبْ 68،69ؽّبسٖ

اعزبْ دس وٍيٍٗ ٚدِٕٗء فبسعٝ ٚػشثٝ )ثبة ؽيش ٚگبٚ(، فشٔبص رمٝ صادٖ، ٚطيجٗ اِيشيبْ : ثشسعٝ ػٕبفش د -

 .103:131، ؿ1390، ثٙبس3پژٚ٘ؾٝ ٘بٜ ٔمذ ادثٝ ٚعجه ؽٕبعٝ، ؽّبسٖ

 .   99: 97َ، ؿ1992أظش: فالػ فضً: ثالغخ اٌخطبة ٚػٍُ إٌـ، ػبٌُ اٌّؼشفخ، أغغطظ  .8

 .16ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .9

ٜ ثٓ ظبفش اٌؾٙشٜ: اعزشاريغيبد اٌخطبة) ِمبسثخ ٌغٛيخ رذاٌٚيخ(، داس اٌىزبة اٌغذيذ، ػجذ اٌٙبد .10

 .81َ، ؿ1،2004ط

ثبرشيه ؽبسٚدٚ ٚ دِٚيٕيه ِٕغٕٛ: ِؼغُ رؾٍيً اٌخطبة،رشعّخ: ػجذ اٌمبدس اٌّٙيشٜ ٚؽّبدٜ فّٛد،  .11

 .474، ؿ2008اٌّشوض اٌٛطٕٝ ٌٍزشعّخ، رٛٔظ 

 .156غُ رؾٍيً اٌخطبة، ؿثبرشيه ؽبسٚدٚ ٚ دِٚيٕيه ِٕغٕٛ: ِؼ .12

 .18ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .13

اعزشاريغيخ ِجذأ اٌزأدة رؼٕٝ أْ  يفشك ػٍٝ اٌّزؾذصيٓ أْ يؾزشَ ثؼضُٙ ثؼضب فٝ اٌىالَ  )عٛسط يٛي:  .14

بٌؼٗ وبسثشد ؽٕبعٝ صثبْ، رشعّٗء دوزش ِؾّذ ػّٛصادٖ ِٙذيشعٝ، دوزش ِٕٛچٙش رٛأگش، عبصِبْ ِط

( / ٚ ؽغيٓ پبوشٚاْ: 89، ؿ1383ٚرذٚيٓ وزت ػٍَٛ أغبٔٝ دأؾگب٘ٙب )عّذ(، چبپ اٚي، رٙشاْ 

رؾٍيً ِٕظٛس ؽٕبخزٝ ِؾبٚسٖ فبسعٝ، ِغٍٗء ػٍَٛ اعزّبػٝ ٚأغبٔٝ دأؾگبٖ ؽيشاص، دٚسٖء ثيغذ 

 ٚيىُ، ؽّبسٖ اٚي، ثٙبس.

 .196، ؿ1، ط3ػجبط ؽغٓ: إٌؾٛ اٌٛافٝ، داس اٌّؼبسف، ِقش، ط .15

 .111، ؿ1979، 2بَ ؽغبْ: اٌٍغخ اٌؼشثيخ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب، اٌٙيئخ اٌّقشيخ اٌؼبِخ ٌٍىزبة، طرّ .16

 .95، ؿ1390ػجبعؼٍٝ ٚفبيٝ: دعزٛس صثبْ فبسعٝ، چبپ اٚي، ربثغزبْ  .17

اثٓ يؼيؼ، ؽشػ اٌّفقً ٌٍضِخؾشٜ، لذَ ٌٗ ٚٚضغ ؽٛاؽيٗ ٚفٙبسعٗ اِيً يؼمٛة، داس اٌىزت اٌؼٍّيخ،  .18

 .292، ؿ2َ، ط1،2001ثيشٚد، ٌجٕبْ، ط
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، 1985، 1، رشعّخ أؽّذ دسٚيؼ، ِىزجخ اٌض٘شاء، اٌمب٘شح، ط-اٌٍغخ اٌؼٍيب -عْٛ وٛ٘ٓ: ثٕبء ٌغخ اٌؾؼش .19

 .185ؿ

 .95ػجبعؼٍٝ ٚفبيٝ: دعزٛس صثبْ فبسعٝ، ؿ .20

، ٚيشايؼ چٙبسَ، أزؾبساد فبطّٝ، چبپ 2ؽغٓ أٛسٜ، ؽغٓ اؽّذٜ گيٜٛ: دعزٛس صثبْ فبسعٝ  .21

 .192، ؿ 1392عَٛ، 

 .340ؽبسٚدٚ ٚ دِٚيٕيه ِٕغٕٛ: ِؼغُ رؾٍيً اٌخطبة، ؿثبرشيه  .22

 .64وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .23

 * اٌزشعّخ: أسيذ اْ أرؼشك ٌألعذ فٝ ٘زٖ اٌفشفخ

 .67وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .24

 * اٌزشعّخ: أػيٕٗ ثبٌشأٜ ٚاٌؼمً.

 .118وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .25

 * اٌزشعّخ: أٔب ارؼٍك ثؾٙبدح اٌؾغشح اػزّبداً ػٍيه.  

 .86وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .26

ٌزشعّخ: ٔؾٓ دائّب فٝ ثالء ٚأٔذ فٝ أذفبع ٚطٍت، فىشٔب اآلْ فٝ ؽئ يغؼٍه فٝ سخبء، ٚٔؾٓ فٝ أِٓ * ا

 ٚساؽخ.

 .83وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .27

 * اٌزشعّخ: أطٍك اٌغشطبْ ٚأخجش اٌغّه ٚالزشثٛا ِٕٗ ٚلبٌٛا ٌٗ: اٌّغزؾبس ِؤرّٓ، ٚعئٕب ٌٕزؾبٚس ِؼه.

 .318ٌخطبة، ؿثبرشيه ؽبسٚدٚ ٚ دِٚيٕيه ِٕغٕٛ: ِؼغُ رؾٍيً ا .28

 .288ػجذ اٌٙبدٜ ثٓ ظبفش اٌؾٙشٜ: اعزشاريغيبد اٌخطبة) ِمبسثخ ٌغٛيخ رذاٌٚيخ(، ؿ .29

 .64وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .30

 * اٌزشعّخ: لبي وٍيٍخ: ويف رشعٛ لشاثخ ِٚىبٔخ اٌٍّه؟ ٚأٔذ ٌُ رخذَ اٌٍّٛن ٌُٚ رؼشف ػبدارُٙ.

 .86وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .31

 ضً ٌزؼٍُ أْ ثبٌؾيٍخ يزؾمك ِب ٌُ يّىٓ رؾميمٗ ثبٌمٛح.  * اٌزشعّخ: لبي دِٕخ: ٌمذ ضشثذ ٌه ٘زا اٌّ

 .120وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .32

 * اٌزشعّخ: ٌمذ ضشثذ ٌه ٘زا اٌّضً ٌزؼٍُ أْ ػبلجخ اٌّىش غيش ِؾّٛدح ٚخبرّخ اٌغذس ػيش ِؾجٛثخ.

 .123وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .33

 ه أْ اآلخشيٓ يغذسْٚ ثه.* اٌزشعّخ: ٌمذ ضشثذ ٌه ٘زا اٌّضً ٌزؼٍُ أٔه ِضٍّب فؼٍذ ٘زا ِغ اٌٍّه فال ؽ

 .107وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .34

 * اٌزشعّخ: أظشٚا ٕ٘ب ؽزٝ أػٛد.

ِجذأ اٌزؼبْٚ ٘ٛ أْ اٌّزؾبدصيٓ يزؼبْٚٔٛ العزّشاس اٌؾذيش ِٓ خالي اٌّغبّ٘خ ٚاٌّؾبسوخ فٝ اٌؾذس  .35

اٌىالِي اٌّزٛافً )عٛسط يٛي: وبسثشد ؽٕبعٝ صثبْ، رشعّٗء دوزش ِؾّذ ػّٛصادٖ ِٙذيشعٝ، دوزش 

چٙش رٛأگش، عبصِبْ ِطبٌؼٗ ٚرذٚيٓ وزت ػٍَٛ أغبٔٝ دأؾگب٘ٙب )عّذ(، چبپ اٚي، رٙشاْ ِٕٛ

 (.53، ؿ1383

 .19ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .36

ٔمذ ٚرٛعيٗ، اٌّىزجخ اٌؼقشيخ، ثيشٚد اٌطجؼخ األٌٚٝ،  –ِٙذٜ اٌّخضِٚٝ: فٝ إٌؾٛ اٌؼشثٝ  .37

 .301َ،ؿ1964

 .303ؿ –ٔمذ ٚرٛعيٗ  –ِٚٝ: فٝ إٌؾٛ اٌؼشثٝ ِٙذٜ اٌّخض .38

ِؾّذ ٘بدٜ: أٛاس اٌجالغخ )دسفْٕٛ ِؼبٔي، ثيبْ ٚثذيغ(، ثٗ وٛؽؼ ِؾّذ ػٍي غالِي، ِشوض فشٕ٘گي  .39

، ٚثقبسٜ: دعزٛس صثبْ فبسعي، وزبثخبٔٗ طٙٛسٜ، چبپ 86٘ـ. ػ.، ؿ1376ٔؾش لجٍٗ، چبپ اٚي، 

 .109٘ـ.ػ، ؿ1345اٚي، 

غ صثبْ فبسعي، ثىٛؽؼ سوٓ اٌذيٓ ّ٘ب يْٛ فشؿ ، أزؾبساد ِطجٛػبد ػٍٝ ّ٘بيْٛ فشؿ:  دعزٛس عبِ .40

 . 806٘ـ.ػ، ؿ1338اوجش ػٍّي، چبپ دَٚ، 



 )دراسة تطبيقية على النص الفارسى لكليلة ودمنة( اإلشاريات فى اللغة الفارسية
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  . 807ّ٘بيْٛ فشؿ:  اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ .41

 . 808ّ٘بيْٛ فشؿ:  دعزٛس عبِغ صثبْ فبسعي، ؿ .42

 .809ّ٘بيْٛ فشؿ:  اٌّشعغ اٌغبثك، ؿ  .43

 .122أٛسٜ ٚگـيٜٛ:  دعزٛس صثبْ فبسعي،  ؿ .44

أعيً عبِٝ أِيٓ: إٌذاء ثيٓ اٌزذاٌٚيخ ٚآساء إٌؾبح ٚاٌجالغييٓ اٌؼشة اٌمذِبء، ِغٍخ دساعبد إعالِيخ  .45

 .  268:270، ؿ 2012ِؼبفشح، اٌؼذد اٌغبدط، اٌغٕخ اٌضبٌضخ، 

 .58وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .46

 * اٌزشعّخ: يب أثٕبئٝ، أً٘ اٌذٔيب يطٍجْٛ صالصخ أِٛس، اليقٍْٛ إال ثأسثؼخ خقبي.

 .111ِٕٗ، ؿ وٍيٍٗ ٚد .47

 * اٌزشعّخ: عئٕب ٌٕٛدػه، اٌغالَ ػٍيه يب فذيمٝ اٌؼضيض ٚسفيمٝ اٌؾجيت.

 .115وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .48

 * اٌزشعّخ: أظش أيٙب اٌفغً عٛء ػٛالت ؽيٍزه.

 19محمود أحمد نحلة: آفاق جدٌدة فى البحث اللغوى المعاصر، ص .49

50. 50
 yan Huang: Pragmatics,Oxford.2006,P.144. 

 .  193، ؿ1372بس: دعزٛس وبسثشدٜ صثبْ فبسعٝ، أزؾبساد سّٕ٘ب، ثٙبس ِٙشأگيض ٔٛثٙ .51

 ٌتم تقسٌم القٌود فى اللغة الفارسٌة إلى ثالثة أنواع وفقاً لما ٌلى: .52
 من حٌث الماهٌة: وتنقسم بدورها إلى قٌود مختصة وقٌود مشتركة. -أ

 ، وقٌد الصفة(من حٌث الربط: وتنقسم إلى )قٌد الجملة، وقٌد الفعل، وقٌد القٌد -ب
من حٌث المفهوم: وتنقسم إلى ) فٌود استثناء، واستفهام، وتردٌد، وتأكٌد، وترتٌب، وتكرار،  -ج

لذا وجدنا أنه ال داعى إلى ذكرها  ؛ومقدار، وحالة، وزمان، ومكان، وتشٌد، وكٌفٌة وتشبٌه وغٌره(
ٌز نوبهار: گٌد انطر: مهرانبالتفصٌل حٌث إن ما ٌهمنا خالل بحثنا هذا هو القٌود الزمانٌة وللمز

 .207: 193دستور كاربردى زبان فارسى، ص 
 .  302،303، ؿ1366ِؾّذ عٛاد ؽشيؼذ: دعزٛس صثبْ فبسعٝ، چبپ اٚي،  .53

 .83وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .54

 * اٌزشعّخ: اٌيَٛ وبْ يّش فيبداْ ِٓ ٕ٘ب.  

 .84وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .55

 * اٌزشعّخ: ٌىٓ ِب ثيٓ عبػخ ٚأخشٜ يأرٝ اٌقيبدْٚ.  

  .86كلٌله ودمنه، ص  .56
 * الترجمة: اآلن فكرنا فى شئ ٌجعلك مسترٌحاً وٌجعلنا فى أمن وراحة.  

 .92وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .57

 * اٌزشعّخ: اآلْ ٘ٛ ٚلذ اٌؾيٍخ.  

 .118وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .58

 * اٌزشعّخ: خشط فٝ اٌيَٛ اٌزبٌٝ ألٔٗ وبْ ِؼشٚفبً ثبٌؾىّخ ٚاٌىيبعخ.  

 .118وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .59

 : غذاً ػٕذِب يأرٝ اٌمبضٝ يغت أْ رؾٙذ ثبٌؾميمخ.  * اٌزشعّخ

 .122وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .60

 * اٌزشعّخ: لبي: غذأ عأػٛد.  

 .74وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .61

 * اٌزشعّخ: وً يَٛ رضداد ِٕضٌزٗ فٝ إلجبٌٗ ٚرشرفغ دسعزٗ فٝ اإلؽغبْ ٚاإلٔؼبَ.   

 .88وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .62

 * اٌزشعّخ: ٌُ أسٖ أليبَ طٛيٍخ.   

 .86ِٕٗ، ؿ وٍيٍٗ ٚد .63
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 * اٌزشعّخ: رٙيئٛا راد يَٛ، ٚر٘جٛا عّيؼبً ػٕذ اٌٍّه.   

 .86وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .64

 * اٌزشعّخ: راد يَٛ عبءد اٌمشػخ ػٍٝ األسٔت.   

 .86وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .65

 * اٌزشعّخ: رٛلف عبػخ.   

 .88وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .66

 * اٌزشعّخ: ٘زا اٌغبػخ ٘ٝ اٌٛلذ.   

 .94وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .67

 خ: وً ٌؾظخ يقجؼ اٌؼبعض أوضش ٘يّبٔخ ٚأوضش أؽغبعبً ثؼٍخ اٌضِٓ.* اٌزشعّ

 .102وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .68

 * اٌزشعّخ: ٚوبٔذ صّشح ٘زٖ اٌزغشثخ أٔٗ ظً عبئؼبً طٛي اٌيَٛ.   

، 1375ػٍٝ عٍطبٔٝ گشدفشاِشصٜ: اص وٍّٗ رب والَ )دعزٛس صثبْ فبسعٝ ثٗ صثبْ عبدٖ( ، چبپ پٕغُ،  .69

 .88ؿ

ثٙشاِٝ: ثشسعٝ عٕجٗ ٘بٜ وبسثشد ؽٕبخزٝ اؽبساد صِبٔٝ دس صثبْ فبسعٝ،  ِؾّذ ػّٛصادٖ، فبطّٗ .70

 پژٚ٘ؾٝ( ؽّبسٖ -ِغٍٗ صثبٔؾٕبعٝ ٚگٛيؼ ٘بٜ خشاعبْ، دأؾگبٖ فشدٚعٝ ِؾٙذ )ػٍّٝ

 .7وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .71

 * اٌزشعّخ: ٘زٖ اٌٍيٍخ ػٕذِب ٔضي اٌضا٘ذ.    

 .19محمود أحمد نحلة: آفاق جدٌدة فى البحث اللغوى المعاصر، ص .72

 .76وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .73

 * اٌزشعّخ: ػٕذِب ٔٛس اٌقجؼ اٌقبدق عبؽخ اٌذٔيب ثٕٛسٖ.     

 ..116وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .74

 * اٌزشعّخ: أخفٛا عّبي اٌؼبٌُ اٌّضيٓ ثٕمبة اٌطالَ.      

 .123وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .75

 * اٌزشعّخ: إٔٗ اٌغؾش إرا ِش ػٍٝ اٌشيبؽيٓ، أٚفً ٔغيّٗ إٌٝ األٔف

 .242، ؿ1994ٌؼشثيخ ِؼٕب٘ب ِٚجٕب٘ب، داس اٌضمبفخ،رّبَ ؽغبْ: اٌٍغخ ا .76

 .21ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .77

ِؾّذ ػّٛصادٖ، فبطّٗ ثٙشاِٝ: ثشسعٝ عٕجٗ ٘بٜ وبسثشد ؽٕبخزٝ اؽبساد صِبٔٝ دس صثبْ فبسعٝ،  .78

 .27ؿ

 .60وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .79

 ِبٌٗ، ٚأػشضٛا ػٓ اٌىغت ٚاٌؼًّ.      * اٌزشعّخ: وبْ ربعشاً  صشٜ، أعشف أثٕبءٖ فٝ 

 .66وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ .80

 * اٌزشعّخ: ػٕذِب يجذأ اٌؼًّ، يمزشْ ثقٛاة اٌمشة ٚثقالػ اٌٍّه.       

ِؾّذ ػّٛصادٖ، فبطّٗ ثٙشاِٝ: ثشسعٝ عٕجٗ ٘بٜ وبسثشد ؽٕبخزٝ اؽبساد صِبٔٝ دس صثبْ فبسعٝ،  .81

 .28ؿ

 .72وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .82

 ٚأؽضشٖ.        * اٌزشعّخ: ٌٛ يأِش، أر٘ت

 .76وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .83

 * اٌزشعّخ: ٌٛ عزخشط، أعشع أوضش، ٚإال فبخجشٖ ؽزٝ يؼٛد.       

 .106وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .84

 .110وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .85

 * اٌزشعّخ: صػّٛا أْ طبئشاً ِٓ طيٛس اٌجؾش يمبي ٌٗ اٌطيطٜٛ ِٚؼٗ صٚعخ ٌٗ وبٔب يؼيؾبْ ػٍٝ عبؽً اٌجؾش.       

 .22: آفاق جدٌدة فى البحث اللغوى المعاصر، صمحمود أحمد نحلة .86
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 .84، (عبد الهادى بن ظافر الشهرى: استراتٌجٌات الخطاب) مقاربة لغوٌة تداولٌة .87

 .22ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .88

 چاپردفرامرزى: از كلمه تا كالم )دستور زبان فارسى به زبان ساده(، گعلى سلطانى  .89
 .158، ص1375 نجم،پ

 .61ػٍٝ عٍطبٔٝ گشدفشاِشصٜ: اص وٍّٗ رب والَ ، ؿ .90

 .70وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .91

 * اٌزشعّخ: صػّٛا أْ صؼٍجبً أرٝ أعّخ ٚسأٜ فيٙب طجً.       

 .81وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .92

 * اٌزشعّخ: صػّٛا أْ غشاثبً وبْ ٌٗ ٚوش فٝ ؽغشح أػٍٝ اٌغجً.    

 .116وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .93

 عّبػخ ِٓ اٌمشٚد وبٔٛا فٝ عجً.     * اٌزشعّخ: صػّٛا أْ

 .23عٛسط يٛي: وبسثشد ؽٕبعٝ صثبْ، ؿ .94

 .83وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .95

 * اٌزشعّخ: ٚاٌيَٛ وبْ يّش فيبداْ ِٓ ٕ٘ب.    

 .25ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .96

 .65وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .97

دائّبً ال يٕظشْٚ إٌٝ ٘زٖ اٌّشارت ثً إُٔٙ يؾقٍْٛ ػٍيٙب  * اٌزشعّخ: لبي دِٕخ: إْ أفؾبة اٌغٍطبْ ٚأعالفُٙ

 ثبٌزذسيظ ٚاٌزشريت ٚعذُ٘ ٚاعزٙبدُ٘.    

 .107وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .98

* اٌزشعّخ: لبي اٌغشاة: ٚلفذ ػٍٝ ٘زا اٌّمذِخ، ٌىٓ يمٛي اٌؾىّبء:" إْ إٌفظ يغت أْ رىْٛ فذاء ألً٘ 

 اٌجيذ........ "   

 .67وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .99

: لبي اٌؾىّبء رٛعذ صالصخ أِٛس ال يزغشأ ػٍيٙٓ إال عبً٘: فؾجخ اٌغٍطبْ، ٚؽشة اٌغُ ٌٍزغشثخ، * اٌزشعّخ

ٚائزّبْ إٌغبء ػٍٝ األعشاسٚيؾجٗ اٌؼٍّبء اٌٍّه ثبٌغجً اٌزٜ فيٗ أٔٛاع اٌضّبس ٚاٌغٛا٘ش إٌفيغخ ٚاألدٚيخ 

 فؼت ٚاٌّمبَ ثيُٕٙ أخٛف.   إٌبفؼخ ٌىٓ ِغىٕٗ ِغىٓ أعذ ٚؽيبد ٚوً اٌّؤريبد األخشٜ فبالسرمبء إٌيٗ

 .70وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .100

 * اٌزشعّخ: ال أػٍُ ِٓ أٜ عٙخ يأرٝ، ٌىٓ اػزمذ أْ لٛح ٚرشويجخ فبؽجٗ رزٕبعت ِغ فٛرٗ.

 .64وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .101

* اٌزشعّخ:  لبي وٍيٍخ: إْ اٌٍّه ال يزٛخٝ ثىّبي وشاِزٗ اً٘ اٌفضً ٚاٌّشٚءح ٌىٕٗ يفضً ألبسثٗ أْ يزٌٛٛا 

 خذِزِٕٗبفت فٝ 

 .25ِؾّٛد أؽّذ ٔؾٍخ: آفبق عذيذح فٝ اٌجؾش اٌٍغٜٛ اٌّؼبفش، ؿ .102

 .79وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .103

 * اٌزشعّخ: لبي دِٕخ: إٔٗ ٘ىزا فؼٍذ ٘زا األِش، ٚاآلْ ويف رشٜ رذثيش خالفٝ؟ لبي وٍيٍخ: ثُ رفىش؟   

 .64وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .104

 * اٌزشعّخ: لبي وٍيٍخ: ِب يذسيه أْ األعذ فٝ ِمبَ اٌؾيشح؟   

 .85وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .105

* اٌزشعّخ: ٚإّٔب ضشثذ ٘زا اٌّضً ]ٌزؼٍُ[ أٔٗ لذ ٍ٘ه اٌىضيشْٚ ثىيذُ٘ ٚؽيٍزُٙ ٌٚىٕٝ أدٌه ]ػٍٝ أِش[ إرا 

 لذسد ػٍيٗ يىْٛ عجت ثمبئه ٚ٘الن اٌؾيخ.  

 .116وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .106

 دٖ ػٍيه.  * اٌزشعّخ: ٚأٚٔذ يب دِٕخ رشيذ أال يذٔٛ ِٓ األعذ أؽذ عٛان، ٚيمزقش لشثٗ ٚاػزّب

 .120وٍيٍٗ ٚدِٕٗ، ؿ  .107

* اٌزشعّخ: أٔذ يب دِٕخ أٚفٍه ػغض اٌشأٜ ٚخجش اٌضّيش ٚغٍجخ اٌؾشؿ ٚضؼف اٌزذثيش إٌٝ رٍه إٌّضٌخ 

 اٌزٝ يمقش اٌٍغبْ ػٓ رمشيش٘ب ٚيؾزبس اٌؼمً فٝ ٚففٙب ...........   
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