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جایگاه جملهواره در زبان فارسی و تطبیق و همسانی آن با زبان
عربی


1ـ علی ابوالحسنی2 ،ـ محمود بشیری

6ر استادیار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پيام نور ،تهران ،ایران
0ر دانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران
(تاریج دریافت6860/89/01 :؛ تاریج پذیرش)6867/81/88 :

چکیده
با توجه به اهميّت پژوهشهاي مبتنی بر میایسة زبانهاي مختلف و ترأثير آن در كشرف الیرههراي
ارتباطی زبان و نيز رشد فکري و فرهنگی كاربران آن ،پژوهش ااضر با اتخاذ روش تقليلری و تیرابلی،
مبااث جملة تابع در زبان فارسی و میابله و شيوب بيان آن در زبان عربی را بررسی كردهاست و آنگاه از
منظر دستور تطبيیی به بيان جایگاه جملة تابع در زبران فارسری و میایسرة شريوه بيران آن در زبران عربری
پرداخته است تا بدین وسيله ،گونگی بيان و نیش جمالت تابع در زبران فارسری و معرادل آن در زبران
عربی و نيز وجوه افتراق و اشتراك ،بهویژه در ترجمة دو زبان آشکار شود .دسرتاوردهاي میالرة ااضرر
آن است كه نوع بيان جملة تابع در زبان فارسی و عربی با وجود شباهتهراي شرمگير ،اختالفراتی نيرز
دارنرد ،برره گونررهاي كره جملررهوارب تررابع در زبرران فارسری بررا همرران شرريوب بيران در زبرران عربرری از منظررر
دستورپژوهان زبان فارسی و نقویون زبان عربری برا دو نرام مختلرف بيران مریشرود .نتيجرة مطالرب ایرن
پژوهش ،در ترجمة متون عربی به فارسی یا برعکس میتواند مورد استفاده قرار گيرد.

واژگان کلیدی :همل وارة تابع ،زبان فارسی ،زبان عربی ،نقش ،همسانی.

(نویسندب مسئول)E-mail: Aliabolhasani50@gmail.com
E-mail: zrpbashiri2001@yahoo.com
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مقدمه
هي زبانی نمیتواند از قواعد ،نظام و الول بركنار باشد .زبانهراي زنردب دنيرا دسرتور و
قواعد خاد خود را دارند و بسته به ریشه و ال آنها عموماً وجه مشترك نيز دارند و این
وجه اشتراك دلي بر تأثير و تأثر زبانها از یکدیگر نيستند .این نکته هم پذیرفتنی است كره
زبانهایی كه از یک ریشه منشعب شده باشند ،متشابهات آنها بيشرتر اسرت .در عرين ارال،
وقتی لقبت از میولههاي دستوري یا نظام هر زبانی به ميان میآید ،همة زبانها لرف نظر
از وابستگی آنها ،مثالً بازبستگی به خانوادب «هند و اروپرایی» یرا «سرامی» برودن ،اشرتراكات
فراوانی با یکدیگر پيدا میكنند؛ راكه در مبااث و میووت دستوري ،مبناي كرار ،قواعرد
و الول شناختهشدها ي است كره دسرتگاه و سراختمان زبران برر مقرور و مردار آن اركرت
میكند .در نتيجه ،امکانِ پيدا كردن وجوه مشترك فراوان عملياتیتر میشود ،ضرمن اینکره
تفاوتهاي بسياري نيز وجود دارد .با این اال ،نظر به قرابت خالی كره ميران قواعرد زبران
فارسی با نقو عربی بدون در نظر گرفتن عل آن وجود دارد و نيز به دلي اهميرت پرژوهش
مبتنی بر میایسة دستور زبانهاي مختلف ،بهویژه دستور زبران فارسری و نقرو عربری و نیرش
بسزایی كه در ميزان اثرپذیري زبرانهرا از یکردیگر دارد ،در ایرن پرژوهش ،بره منظرور رفرع
مشکالت ،تسهي در یادگيري و بهرهمندي از آن در ترجمه سعی شده تا جایگاه جملرهوارب
تابع در ساختمان جملرة مركّرب زبران فارسری و شريوب كراربرد ایرن سراختار در زبران عربری
بررسی ،واكاوي ،تقلي و میایسه شود.

پیشینة پژوهش
بهرغم اهمّيت جملهوارب ترابع و نیرش آن در جملرة مركّرب ،و میایسرة آن در سراختمان
جمالت عربی ،هنوز تقیيق جامع ،مستی و منسجمی در این زمينه لرورت نگرفترهاسرت و
مبااث مربو به آن به لورت پراكنده در كتب دستور زبان فارسی و كتابهاي لررف و
نقو عربی یافت میشود .شایستة ذكر است كه میاوتی تا ادودي شبيه موضوع مرذكور در
مجالت اپ شدهاست؛ از جمله6 :ر «بدل و عطف بيان در فارسی و عربی از زاویرة دسرتور
تطبيیی» از نالر مقسنینيا و آرزو پوریزدانپناه كرمانی ،كه در مجلة مطالعات زبانی بالغی
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( ،6836شمارب  )6اپ شدهاست0 .رر «بررسری تطبيیری تعجرب در دسرتور زبران فارسری و
عربی» از بتول قراخانی كه در نشریة نامة پارسی ( ،6837ش  01و  )07اپ شردهاسرت8 .رر
«(انتهرراي غایررت) در معررانی اررروف ج ررّ عربرری و اررروف اضررافة فارسرری» از مقمدرضررا
ابنالرسرول و سرميه كراظمی نجرفآبرادي كره در نشرریة شرعرپژوهی ( ،6868ش )6راپ
شدهاست0 .ر «تعلي در معانی اروف جرّ عربی و اروف اضافة فارسی» از سيد مقمدرضرا
ابنالرسول و سرميه كراظمی نجرفآبرادي كره در نشرریة فنرون ادبری ( ،6866ش  )1راپ
شدهاست9 .ر «ارف شر "اگر" در دستور زبان فارسی و معادلهاي آن در زبان عربری» از
سميه كاظمی نجفآبادي و دیگران كه در نشریة فنون ادبی ( ،6869ش  /6پياپی  )60اپ
شدهاست.

 .1تعریف جمله
در كتب دستور زبان فارسی ،تعریفهایی مختلف براي جملره ارائره شردهاسرت؛ ماننرد:
«جمله لورتی است از زبان كه آهنگی خاد ،درنگی پایانی و معنایی كام داشته باشرد و
در ساختمان لورت زبانی وسيعتري برهكرار نررود» (فرشريدورد .)66 :6830 ،زبرانشناسران
سرراختگرایی ماننررد هاكررت ( )Hockettو بلومفيلررد ( )Blomfildجملرره را نررين تعریررف
كردهاند « :جمله ،لورتی اسرت از زبران كره در سراختمان لرورت زبرانی دیگرري برهكرار
نمیرود ،در االی كه ممکن است لورتهاي زبانی دیگري در ساختمان آن برهكرار رفتره
باشد» (همان.)668 :

 .2اقسام جمله در فارسی
جمله را از جهات گوناگون میتوان تیسيمبندي كرد ،اما تیسيمبندي انرواع و اقسرام آن
از ايطة بقث ما خارج است و در كتب دستور زبان فارسی آمدهاست .اما آنچه برا موضروع
بقث ما در این میاله بهكار میآید ،تیسيم جمله از ايث عنالر تشکي دهندب آن اسرت كره
میتوان آن را به جملة ساده و جملة مركّب تیسيم كرد.
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2ـ .1جملة ساده
«آن است كه در آن جملهواره (نيمهجمله یا جملة كو ک) نباشد و فیط یک
مسند یا یک فع داشته باشد؛ مث " :هوشنگ رفت" و "پاینده ایران" .جملة بسيط
را جملة آزاد ،جملة مادر ،جملة مسرتی  ،جملرة كامر  ،جملرة سرادب مسرتی  ،بنرد
مستی نيز نام نهادهاند» (مهيار.)76 :6871 ،

2ـ .2جملة مرکّب
«جملة مركّب یا جملة بزرر آن اسرت كره در داخر آن ،جملرهواره باشرد و
بيش از یک مسند یا یرک فعر داشرته باشرد و در آن ،ارروف ربرط ،گرروههراي
ربطی ،عنالر و ادوات دستوري دیگري بهكار رفته باشرد؛ ارروف و عنالرري از
قبي  :و ،یا ،نه...نه ،هم...هم ،اگر ،كه ،ون ،زیرا ،اگر ه و غيرره .مثرال" :اگرر ترو
بيایی ،من هم میآیم" و "هوشنگ رفت و فرهاد آمد"» (فرشيدورد.)666 :6830 ،

در ساختمان جمالت مركّب زبان فارسی ،گاهی ند رخداد كه دنبال هرم یرا هرم زمران
رخ دادهاند ،با دو یا ند جملة مستی پياپی بيان میشروند؛ مثر « :او ترالش كررد .سررانجام
موفّق شد» .گاهی نين جمالتی با پيوند همپایگی به هم پيوند می یابند؛ مث « :او تالش كرد
و سرانجام موفّق شد» .ولی گاهی میخواهيم برسانيم كه مفهوم یکی از این دو جمله ،دلير
یا نتيجه یا نمایندب زمان یا مکان رخ دادن مفهوم جملة دیگر است .براي ایرن منظرور ،آن دو
جمله را به كمک كلمه اي مناسب تبدی به یرک جملره مركّرب مریكنريم؛ مثرال « :رون او
بسيار تالش كرد ،سرانجام موفّق شد» (ارژنگ.)633 :6836 ،
با این توضي ،.جمله مركّب به دو قسم همپایره و وابسرته تیسريم مریشرود .در سراختمان
جملة مركّب وابستگی ،جملة تابع یا پيرو ،قب  ،بعد یا در ميان جملة پایره مریآیرد و پرس از
اعمال گشتار به لورت مصدر یا گروه مصدري ،لفت یا گروه ولرفی درمریآیرد (و آن
به ساختار جملة مركّب بستگی دارد) و به جزئی از اجرزاي جملرة پایره تبردی مریشرود؛ بره
عبارت دیگرر ،جملره وارب پيررو یرا ترابع از نظرر ژرفسراخت در اکرم یکری ازكلمرات یرا
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گروههاي داخ جملة پایه است .بدین ترتيب ،جملة مركّب به جملة ساده مبدّل مریشرود و
جایگاه نقوي جملة مؤول با توجه به نوع ارف وابستگی ،مت ير و متفاوت خواهد بود.

 .3جمله در زبان عربی
براي جمله در زبان عربی نيز همچون زبان فارسی تعریفهاي متعددي ارائه شردهاسرت.
ما در اینجا براي پرهيز از اطناب به یک تعریرف بسرنده مریكنريم« :جملره ،تركيبری از نرد
كلمه است كه اسنادي را بيان كند ،با این تفاوت كه اگر متشک از فع و فاع باشد ،جملة
فعليه و نانچه مركّب از مبتدا و خبر باشد ،جملة اسرميه ناميرده مریشرود» (اسرينی:6836 ،
.)68

3ـ .1جایگاه جمله و اعراب در زبان عربی
در زبان عربی ،اعراب بررخالف زبران فارسری نیرش مهمری دارد؛ بره عبرارتی ،یکری از
الولی كه در جملة عربی اهميت دارد ،اعراب است و اعراب در ال  ،ویژب مفررد اسرت و
بر طبق این ال  ،جمله به دور از اعراب است و اگر براي جمله اعراب در نظر گرفته شرود،
در ایيیت ،تأوی پذیر به مفرد است .از این رو ،جملهاي كه قابليرت آن را داشرته باشرد كره
جانشين مفرد شود و به جاي آن بهكار رود ،آن جمله مقلّی از اعراب دارد .بنابراین ،هردف
از تأوی جمله ،در نظر گرفتن اعرابری مقلری برراي آن و تعيرين جایگراه جملره در كرالم و
ارتبا آن با قب و بعد است .با این توضي ،.جمله به اعتبار مقر ّ اعرراب ،برر دو قسرم زیرر
است:
الف) جملههایی كه مقلی از اعراب ندارند و عبارتند از6« :ر جملة ابتدائيره یرا اسرتينافيه.
0ر جملة معترضه8 .ر جملة مفسره0 .ر جملة لرله9 .رر جملرة جرواب قسرم1 .رر جملرهاي كره
جواب براي شر جازم واقع شود و میرون به «فاء» یا «إذا»ي فجائيه نباشد و یرا اینکره ادات
شر  ،جازم فع نباشد7 .ر تابع جملهاي كه جملة متبوع بدون اعراب است.
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ب) جملههایی كه مقلی از اعراب دارند؛ عبارتند از6« :ر جملهاي كه خبر واقع میشود.
0ر جملهاي كه اال واقع میشود8 .ر جملهاي كه مفعولٌبه قرار مریگيررد0 .رر جملرهاي كره
مضافٌإليه واقع میشود9 .ر جملهاي كه تابع مفرد است1 .رر جملرة ترابع ،مشررو بره اینکره
جملة متبوعش ،مقلی از اعراب داشته باشد7 .ر جملهاي كه جزاي شر اسرت ،در لرورتی
مقالً مجزوم خواهد بود كه ادات شر آن از ادوات جازمه باشد و جزاي شر هم برا فراي
جزائيه یا با «إذا»ي فجائيه همراه باشد (ر.ك؛ شرتونی.)070 :6836 ،
آن جمالتی كه با جمالت مركّب وابستگی در زبان فارسری بيشرتر قابر تطبيرق هسرتند،
همين جمالتی هستند كه مقلی از اعرراب دارنرد و در مروارد نرادر ،جمالتری كره مقلری از
اعراب ندارند؛ مث  :جملة لرله نيرز قابر تطبيرق هسرتند .در ادامره ،نظرر برر ایرن اسرت كره
جملهوارههایی در زبان فارسی بررسی شوند كه اووً مرؤول بره مفررد گردنرد و نیشری را بره
عنوان سازهاي در جملة پایه ایفا نمایند .ثانياً معادل و همسرانی در زبران و نقرو عربری داشرته
باشند.

3ـ .2جملهوارة پیرو در معنی نتیجه
جملهوارب پيرو در معنی نتيجه ،اال فع جملة پایه را بيان میكنرد؛ یعنری در لرورت
واقع نشدن كنش در جملة پایره ،واكرنش در جملرة پيررو اتفراق نمریافترد؛ مثرال« :فریردون
زامت كشيد تا به این درجة بزرر رسيد» (یعنی؛ به درجة بزرر رسريدن فریردون ،نتيجرة
زامت كشيدنش است).
جملة نتيجهاي با پيوندهایی ون« :تا ،كه ،ترا آنکره ،ترا جراییكره ،نان...كره» و نظرایر
آنها آغاز میشود؛ نمونة دیگر« :فریدون كوشرش كررد كره در امتقران موفّرق شرد» (اگرر
كوشش نمیكرد ،موفّق نمیشد ،یا نتيجة كوشش فریدون ،موفّیيت او در امتقان شد) .نکتة
شایستة ذكر اینکه «تا» عالوه بر معانی متعدّد و مختلفی كره دارد ،یکری از معرانی آن« ،بيران
نتيجه» است .معادل نين جملهاي در زبان عربی به اشکال زیر بيان میشود:
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الف) فع مضارع هنگامی كه در جواب امر ،نهی ،نفی و عرض بياید ،ممکرن اسرت بره
وسيلة «إِنِ» شرطيّة میدر مجزوم شود .در نين ساختاري ،جملة جواب ،نتيجرة جملرة شرر
واقع میشود.
ب) فع مضارع مجزوم در جواب امرر؛ مثرال :فَـاذْکُرُونِی أَذْکُـرْکُمْ( البیرره )690/
[= إِنْ تَذْكُرُنِی أَذْكُرْكُمْ] (پس مرا یاد كنيد تا شما را یاد كنم).
ج) فع مضرارع در جرواب نهری؛ مثرال« :وَ تُمَرارِ فَيَرذْهَب بَهَراءُكَ [= إِنْ تُمَرارِ فَيَرذْهَب
بَهَاءُكَ( ]...ستيزه جویی در گفتار مکن كه ارزش و میام تو از ميان میرود).
د) فع مضارع در جواب نفی؛ مثال« :وَ أَسْأَلُکَ فَتقْرِمُنی [= إِنْ أَسْرأَلکَ( ]....مرن از ترو
يزي درخواست نمیكنم كه مرا مقروم كنی).
هر) فع مضارع در جواب عرض؛ مثال« :أَوَ تَنرزِلُ بِنَرا تُصِرب خَيرراً مِنّرا» [= إِنْ تَنرزِل بِنَرا
تُصِب ( ]...را مهمان ما نمیشوي تا از ما خير و بركت یابی !).
بنابراین ،نين جمالتی در زبان فارسری ،همچرون جملرهوارههراي پيررو در معنری نتيجره
ترجمه میشود.

3ـ .3جملهوارة پیرو در معنی تداوم
جملهوارب پيرو ،تداوم را میرساند .در نين االتی ،بر سَرِ جملة پيرو اروف پيوند «ترا،
تا وقتیكه ،تا زمانیكه ،مادامیكه» ،و نظایر آنها میآید؛ مثال:
ر تا (مادامیكه ،تا وقتیكه ،تا زمانیكه)آنجا بودم ،او را میدیدم.
«تا زِ ميخانه و می نام و نشان خواهد بود

سَرِ ما خاك ره پيرر م ران خواهرد برود»
(اافظ شيرازي.)073 :6870 ،

«هر كه را با خط سبزت سَرِ سرودا باشرد

پاي از این دایرره بيررون ننهرد ترا باشرد»
(همان.)068 :
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معادل آن در ساختار زبان عربی« ،ما»ي مصدري زمانيّره اسرت؛ مثرال :وَ کُنْـتُ عَلَـیْهَمْ

شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِم( المائده)667 /؛ یعنی «مََُة دَوَامِی فِيهِم :مادام كه در ميان آنان برودم،
بر آنان شاهد و ناظر بودم» [«ما»ي مصدري زمانيه و منصوب ،بنا بر ظرف بودن و عامر آن:
«شهيداً»].

3ـ .4جملهوارة پیرو در نقش بدل
«جملهها ي پيرو هرگاه در اکم بدل بخشی از جملة پایه باشند ،جملة پيرو بردلی ناميرده
میشود» (مهيار)36 :6871 ،؛ مثال« :آن روز كره جمعره برود ،كجرا برودي » :در تأویر ِ «آن
روز ،جمعه ،كجا بودي » .فرشيدورد این نوع بدل را «بدل معنوي» در میاب «بدل لفظی» نام
نهادهاست و مهمترین اقسام بدل معنوي را آنهایی میداند كه جملهواره هستند؛ مانند« :مرن
كه فریدونم ،اورا دیدم» (فرشيدورد .)893 :6830 ،معادل جملهوارب پيرو بدلی در عربری ،از
میولة بدل خارج شده ،در مبقث مفعولٌبه از باب اختصاد جاي طرح پيدا میكند (ر.ك؛
مقسنینيا:)686 :6836 ،
 مثال« :6أَنَا ،فریدون ،اَقُول هرکذا».
«فریدون» در این جمله ،نیرش مفعرولٌبره از براب اختصراد دارد ،امرا در ترجمرة «مرن،
فریدون ،نين میگویم» ،نیش بدل را ایفا میكند.

3ـ .5جملهوارة پیرو قیدی
3ـ5ـ .1جملهوارة پیرو در نقش قید حالت
جملة تابع به كمک وابستهسازهایی ،همچون «كره ،رون كره ،در ارالی كره ،برا وجرود
اینکه ،با آنکه و »...به جملة پایه وابسته میشود و جملة پایه را به قيد االت وابسته میسازد:
 مثال« :6او در ارالی كره نشسرته برود ،نمراز مریخوانرد»؛ در تأویر ِ «او نشسرته ،نمراز
میخواند».
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 مثال :0
«دری رررا! كررره بررری مرررا بسررری روزگرررار

بررویررررد گرررر و بشرکررررفد نوبررررهار

بسررری تيررررر و ديمررراه و اردیبهشررررت

برآید ،كره مرا خراك باشريم و خشرت»
(سعدي شيرازي.)631 :6836 ،

معادل نين ساختاري در زبان عربی« ،اال» است كه به انواعی ون «مفرد ،شبهجمله و
جمله» تیسيم میشود .مثالهاي زیر بيانگر انواع آن هستند:
 الَ تَقرَبُوا الصَّلَبةَ وَ أَنتُمْ سُكَارَی :در اال مستی به نماز نزدیک نشوید( النساء.)08/
 إِنِّی أُمِرْتُ أَن أَعبُدَ اهلل مُخْلِصاً لَهُ الدِّین :بگو من فرمان یافتهام كه خداوند را در ارالی
كه دینم را براي او پاك و پيراسته میدارم ،بپرستم( الزمر)66 /؛ تیردیر آن« :إِنِّری أُخْلِرصُ
الدِّینَ لَهُ».
خالله اینکه در زبان عربی« ،اال» ه مفرد باشد ،ه شبهجمله و ره جملره ،در زبران
فارسی به لورت «قيد االت یا گونگی» ترجمه میشود.

3ـ5ـ .2جملهوارة پیرو در نقش قید زمان
گاه در ساختار جملة مركّب ،وابستهسازهاي مركّب قيدي ،مانند «وقتی كه ،زمرانی كره،
هنگامی كه ،موقعی كه ،روزي كه ،قب از اینکه ،بعد از اینکه و ،»...برر سَررِ جملرهوارب پيررو
میآیند و جملهوارب پيرو تأوی به مصدر میشود و جایگاه نقروي مضرافٌإليره را برراي آن
وابستهسازها ایفا میكند و آن وابستهساز و جملة پيرو مؤول ،مجموعاً نیش قيرد زمران را در
جملة پایه بر عهده میگيرد:
 مثال « :6وقتیكه آمدي ،نبودم»؛ در تأوی ِ «وقت آمدنت ،نبودم».
 مثال« :0زمانیكه آمد ،كار از كار گذشته بود»؛ در تأویر ِ «زمران آمردنش ،كرار از كرار
گذشته بود».
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معادل نين ساختاري در زبان عربی ،با ظروفی ون «إذا ،یوم ،لَمّررا ،ايرثُ ،بَعرد ،قَبر
و »...میآید و در نقو عربی ،اینها از اسامی دائماإلضافه مقسوب میشوند و جملة بعدشان،
مضافٌإليه در مق جّر است:
 مثال  :6یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَبةِِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِِ فَاسْعَوا إِلَی ذِکْـرِ اهللِ :اي
مؤمنان! ون براي نماز در روز جمعه بانگ (اذان) درداده شود ،به سروي یرادكردِ خداونرد

بشتابيد( الجمعه.)6 /

در این آیة شریفه ،جملة «نودي للصّلوة» مؤول بره مصردر ،مضرافٌإليره و مقرالً مجررور
است.
 مثال  :0فَلَمَّـا جَاءَ هُمْ مَا عَرَفُوا کَفَرُوا بِهِ :ون آنچه [از پيش] میشناختند ،بره نزدشران
آمد ،آن را انکار كردند( البیره.)36 /
در این آیه نيز «لَمَّرا» ظرف و جملة «جَاءَهُمْ» ،مضافٌإليه در مق جرّ است.
این نکته شایستة ذكر است كه این ظروف زمانی كه بر جمله اضافه میشوند ،در ترجمه
به زبان فارسی ،معادل و همسان جمالت مركّبی است كه جملة پيرو در تأوی  ،جایگراه قيرد
را در جملة پایه ایفا میكند.

3ـ .6جملهوارة پیرو شرطی
جملة پيرو شرطی به جملهاي گفته میشود كه با یکی از اروف وابستهساز ،مانند «اگرر»
به معناي شر  ،یا با اروف هممعناي آن میآید .در این لورت ،به آن ،جملرة شرر و بره
جملة پایه ،جواب یا جزاي شر گفته میشود؛ مثال« :اگر درس میخواند ،موفق مریشرد».
البته گاه ارف شر میتواند اذف شود و «تکيه» جاي آن را بگيرد؛ مثال« :درس بخوانرد،
موفّق میشود» .در زبان عربی جمالتی كه با ایرن سراختار همخروانی داشرته باشرد ،جمالتری
است كه با ادات شرطی مث «إِن ،لَو ،لَووَ ،إِذَا ،و »...بيان میشود.
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از ايث نیش نقوي ،جملة شر دو االت دارد :یکی اینکه مؤول بره مصردر یرا گرروه
اسمی میشود و نیرش قيرد را در جملرة پایره ایفرا مریكنرد :مثرال فروق« :در لرورت درس
خواندن ،موفّق میشود» .دوم اینکه جملة شر مؤول به مصدر یا گروه اسرمی شرده ،نیرش
نهاد را در جملة پایه ایفا میكند؛ مثال« :اگر با او مدارا كند ،به سودش است» كره در تأویر
جملة زیر میآید« :مدارا كردن با او ،به سودش اسرت» .معرادل و همسران لرورت اخيرر در

زبان عربی ،با «لَو  +أنّ» بر سَرِ جملة اسميه میآید؛ مثال :وَ لَو أَنَّهُـمْ صَـبَروا حَتَّـی تَخْـرُ َ

إِلَیهِم لَكَانَ خَیْراً لَهُمْ :و اگر آنان لبر مریكردنرد ترا آنگراه كره ترو برر ایشران بيررون آیری،
بیشک برایشان بهتر بود( القجرات:)9 /

«در این اال ،میام نقوي "لرو" با لله اش مرفوع است :به عنروان مبتردا برودن
[بنا بر قول سيبویه و اغلب بصریون] ،یا به عنوان فاع براي فع میدر [بنرا برر نظرر
مبرّد ،زجّاج و كوفيون] .تیدیر فرض اول نين است :لَروْ لَبْرُهُم ثَابِتٌ اَتَّی تَخْرُجَ
إِلَيْهِم .تیدیر و فرض دوم هم نين اسرت :لَروْ ثَبَرتَ لَربْرُهُمْ اَتَّری( »...الردرویش،
6069ق،.ج .)018 :6

مفاهيم جملهوارب پيرو شرطی ،به ممکنالوقوع و غير ممکنالوقوع تیسيم میشود.

3ـ6ـ .1جملة شرطی ممکنالوقوع
در این اال ،فع شر امري را بيان میكند كه زمان وقوع فع شر به سر نيامدهاسرت
و ااتمال وقوع آن از ميان نرفتهاست .وقوع یافتن یا نيافتن فع شر  ،موجب وقوع یافتن یرا
نيافتن فع پایه میشود و یا جملة پایه نتيجة فع شر را بيان میكند :مثال« :اگر امروز هروا

«إِن» اسرت :إِنْ

خوب باشد ،به مسافرت میرویم» .معادل آن در زبان عربی ،ارف شرر
تَتَّقُوا اهللَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً :اگر از خداوند پروا كنيد ،براي شما [پدیدهاي] جداكنندب اق از
باط پدید آورد( األنفال.)06/

«إِنْ» معمووً دو جمله در پی دارد كه یکی شر و دیگري جواب شرر اسرت و افعرال
آن به هار شک ِ «هر دو مضرارع»« ،هرر دو ماضری»« ،یکری مضرارع و دیگرري ماضری» یرا
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برررعکس مرریآیررد و نانچرره فعرر  ،ماضرری باشررد ،متضررمن معنرراي آینررده اسررت (ر.ك؛
رادمنش.)606 :6868،
 مثال  :6إِنْ الَ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرهُ اهللُ :اگر او [پيرامبر] را یراري ندهيرد[ ،بدانيرد كره]

خداوند او را هنگامی كه كافران آوارهاش ساختند ،یاري داد( التوبه.)08/

 مثال :0إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَـنتُمْ لِـأَ نْفُسِـكُمْ :اگرر نيکری كنيرد ،در ارق خرویش نيکری
كردهاید( اإلسراء.)7 /
در ساختمان جمالت فارسی ،فع شر و جرواب آن هرم مریتوانرد ماضری باشرد ،هرم
مضارع و هم مستیب :
 مثال « :6اگر كاركردي ،مزدت را گرفتی».
 مثال« :0اگركار كنی ،مزدت را میگيري».
 مثال« :8در لورتی كه غيبت كنند ،از كار اخراج خواهند شد».

3ـ6ـ .2جملة شرطی غیر ممکنالوقوع
گاهی فع شر امري را بيان میكند كه وقوع آن مقال است و یا زمان فع شرر كره
در جملههاي شرطی بيان شده ،سر آمده باشد و در نتيجه ،امکان وقوع جواب شرر منتفری
است .در نين ساختاري ،زمان افعال به اشکال زیر میآید:
« ماضی استمراري  +ماضی استمراري»؛ مثرال« :اگرر لربر مریكرردم ،بره نتيجرة مطلروب
میرسيدم».
« ماضی بعيد  +ماضی استمراري»؛ مثال« :اگر دكتر رفته بودم ،زودتر خوب میشدم».
« ماضی استمراري  +ماضی بعيد»؛ مثال« :اگر درس میخواند ،یک پزشرک اراذق شرده
بود».
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معادل نين ساختاري در زبان عربی ،با «لَو» یا «لَووَ» میآید« .لَو» به عنوان ارف شر ،
اختصاد به ماضی دارد (اگر ه ممکن است داخ بر مضارع گرردد)؛ یعنری برر سَررِ فعلری
میآید كه در لفظ یا معنی ،ماضی است و امتناع وقوع فعلی را بره سربب وجرود فعر دیگرر
افاده میكند (برعکس «إِن» شرطيّه كه امکران وقروع فعر را مریرسراند) (ر.ك؛ رادمرنش،
:)686 :6868
 مثال :6وَ لَو شَاءَ اهللُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةةً وَاحِةدَةً :و اگرر خداونرد مریخواسرت ،شرما را امرت

یگانهاي قرار میداد( المائده.)03/

 مثال :0براي فع آینده كه در لفظ ،مستیب است ،ولی در معنری ،ماضری اسرت :وَ لَـوَ

نَشَاءُ لَجَعَلنَا مِنْكُم مَلَائِکَةً فِی اظَرْضِ یَخْلُفُونَ :و اگر میخواسرتيم ،بره جراي شرما فرشرتگانی
روي زمين پدید میآوردیم كه جانشين شوند( الزخرف.)18/

«لَرو» گاهی اختصاد به مستیب مییابد و به معنری «إِن» شررطيّه اسرت .بنرابراین ،امتنراع
وقوع فع را نمیرساند ،بلکه فیط براي ربط جرواب شرر بره شرر اسرت (ر.ك؛ همران:
 .)686اما «لَرووَ» امتناع موضوعی را به سبب وجود غير آن افاده میكنرد و غالبراً برر مبتردا و
خبر داخر مریشرود و نيرز خبرر آن در لرورتی كره از افعرال عمروم باشرد (مثر  :وجرود و
اصول) ،اذف میشود (ر.ك؛ رادمنش :)680 :6868 ،لَوَالَ دَفْعُ اهللِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ

لَفَسَدَتِ اظَرْضُ :واگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعضی دیگر دفع نکنرد ،زمرين تبراه

میشود( البیره.)096 /

«لَووَ :اررف امتنراعالوجرود ،متضرمن معنری شرر  ،و دفرعُ :مبتردا و خبرر آن،
مقذوف ،و تیدیر آن موجودٌ .لَفَسردت األَرْض؛ لررَ  :وم واقعره در جرواب لَرووَ و
جملة "فسدت األرض" جواب شر غيرجازم و مقلی از اعراب ندارد و تیدیر آن
نين است :إمتنع فساد األرض لِوجود دفع اهلل النّاس بعضرهم بربعض» (الردرویش،
6069ق ،.ج.)870 :6
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3ـ .7جملهوارة پیرو تعلیلی و غایی
جملة پيرو تعليلی یا سببی و غایی ،به جملههایی گفته میشود كه علت و سبب یا هردف
وقوع جملة پایه را نشان میدهند و به تأوی مصدر میرود و با وابستة خود نیش قيد را ایفرا
میكند و وابستهسازهاي آن عبارتند« :ترا ،رون ،كره (تعلير ) ،ره(تعلي ) ،زیراكره ،از آن
جهت كه ،براي اینکه ،به منظور اینکه و .»....شایستة ذكرر اسرت كره جملرههراي ترابع وقتری
بيانگر علت هستند كه اروف مذكور معناي علت را برسانند.
 مثال « :6او را زدم ،براي اینکه بیادبی كرد» (او را به سبب بیادبی كردنش زدم).
 مثال « :0او را زدم ،تا ادب شود» (او را به سبب ادب شدنش زدم).
همان گونه كه از مثالهاي فوق برمیآید ،جملة تابع بيانگر دو مفهوم است:
6ر وقوع فع پایه به دلي وقوع فع پيرو انجام میگيرد (مثال .)6
0ر وقوع فع پایه به هدف تقیّق فع پيرو انجام میگيرد (مثال .)0
در مفهوم نخست ،جملة تابع به همراه وابستهساز ،نیش قيرد علرت را ایفرا مریكنرد و در
مفهوم دوم ،جملة تابع به همراه وابستهساز ،نیش قيرد غایرت را ایفرا مریكنرد .معرادل نرين
ساختاري در زبان عربی به اشکال زیر میآید:
6ر در زبان عربی ،از اسلوب مذكور به عنوان «تعلي اصرولی» و «تعلير تقصريلی» یراد
میشود .تعلي اصولی ،مث « :عَاقِبتُهُ لِ ِسَاءَتِ ِه إِلَی فُالَن» كه نمایانگر سبب و علت انجام فعر
است و«إِسَاءَة» قب از فع «عَاقِب» موجود بودهاست و در واقع ،همين خرود سربب و عراملی
در وقوع فع «عاقب» شدهاست .تعلي تقصيلی مانند« :جِئتُ لِ طِّالع» كه نمایرانگر هردف و
میصودي است كه فع به سبب آن انجام میشرود .در عبرارت دوم« ،اطرالع یرافتن» قبر از
«آمدن» یا در اثناي آن به وجرود نيامردهاسرت و بعرد از «آمردن» ،اطرالع و آگراهی االر
میشود .بنابراین ،سبب آمدن ،به دست آوردن اطالع است كه غالباً با وم جر بيان مریشرود
(ر.ك؛ ابنالرسول80 :6866 ،ر.)88
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وم جر میتواند به واسرطه «أَنِ» مصردري میردّر برر سَر ِر فعر مضرارع درآیرد (= تعلير
تقصيلی)؛ مثال« :جِئتُ لِأَتَعَلَّمَ» (= لِتعليم) .یا به كمک «أَنَّ» بر سَرِ جملة اسرميه درآیرد و در
ظاهر بين دو جمله ارتبا برقرار كند كه در واقرع ،جملرة اسرميه بره تأویر مصردر مریرود
(= تعلي اصولی)« :تُبْ ،لِأَنَّ اهللَ غَفُورٌ».
0ر جملهاي كه با ارف جرّ «بِ» (براي سرببی) یرا «مِرن» بيران مریشرود و از نروع تعلير
اصولی است:
 مثرال  :6یَـا قَـوْمِ إِنَّكُـمْ ظَلَمْـتُمْ أَنفُسَـكُمْ بِاتِّخَـاذِکُمُ الْعِجْـلَ :اي قرروم مرن! شررما بررا

گوسالهپرستی بر خودتان ستم كردهاید( البیره« :)90 /بِاتِّخَاذِ» جرار و مجررور و متعلرق بره
«ظَلَمْتُمْ» و «الباء» براي سبب است؛ یعنی «بِسَبَبِ اتَّخَاذِكُمْ».
 مثال « :0قَتَلَهُ مِنْ اِمْالَق :قت به سبب امالق لورت گرفت».
8ر در نوعی دیگر كه معادل جملة تابع تعليلی زبان فارسی است ،كاف به معناي تعلي اسرت
كه همراه با «مرا»ي مصدري است؛ مثال :وَاذْکُرْوهُ کَمَا هَدَاکُمْ :و یادش كنيد كره شرما را
فرا راه آورد( البیره« :)663 /لِهِدَایَتِهِ»« :البته براي معناي تعليلی كاف ،سره دیردگاه وجرود
دارد :نخست اینکه تعلي "كاف" در لورتی جایز است كه بعد از آن ماي كافه قرار گيرد؛
مثال« :كَمَا أنَّهُ وَ یَعْلَمُ فَتَجَاوَزَ اهللُ عَنْهُ :بدان دلي كه نمیداند ،خداوند متعال او را بخشيد».
دوم آنکه یکی از معانی «كاف» ،تعلي است؛ خواه بعد از آن ماي زائد و غيرزائد باشد؛
مثال :وَاذکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ( البیرره .)663/بعرد از كراف ،مراي مصردري غيرزائرد قررار

گرفتهاست .خواه بعد از آن ،كلمة «مررا» نباشرد؛ مثرال:وَیكَأنَّـهُ الَ یُفْلِـحُ الْكَـافِرونَ :وه كره
كافران رستگار نمیشوند( الیصص)30/؛ یعنی« :أَعْجَبُ لِعَدَمِ فَالَاِهِمْ».
سوم اینکه «كاف» در معنی تعلي استعمال نمیشود و اكثر نقویان بر این نظرنرد (ر.ك؛
ابنالرسول.)87 :6866 ،
0ر اسلوب دیگري براي بيان تعلي در زبان عربی وجرود دارد و آن مفعرولٌلره یرا لِأجلره
است كه معادل آن در فارسی ،هم بيانگر علت وقوع فع است (= تعلير اصرولی)؛ ماننرد:
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«لَمْ یَذْهَبْ إِلَی الْمََْرِسَةِ خَوْفاً مِنَ الْعِیَابِ» .هم غایت وقوع فع (= تعلير تقصريلی)؛ ماننرد:
«ضَرَبْتُهُ تَأْدِیباً» (= لِلتّادیب)؛ به عبارت دیگر ،معادل مفعولٌله عربی در فارسی هرم مریتوانرد
قيد علت باشد (مثال  )6و هم میتواند قيد غایت باشد (مثال .)0
9ر اسلوب دیگري براي بيان علت غایی (تقصيلی) در زبان عربی ،كاربرد «كَری» نالربه
است .این اروف بر سَرِ فع مضارع میآید و ضرمن اینکره آن را منصروب مریكنرد ،فعر
مضارع را علت ماقب قرار میدهد؛ مثال« :أَسْلَمْتُ كَی أَدْخُ َ الْجَنَّةَ :اسرالم آوردم ترا داخر
در بهشت شوم» .همچنين ،ارف جرّ «اتّی» ،نانچه بر سَرِ مضرارع منصروب بره «أَن» میردّر
بياید ،یکی از معانی آن ،تعلي تقصريلی معرادل قيرد غایرت در فارسری خواهرد برود؛ مثرال:
«أَسْلَمْتُ اَتَّی أَدخُ َ الْجَنَّةَ»« .أَدخ » مضرارع منصروب بره «أن» مضرمر و در تأویر مصردر،
مقالً مجرور به «اتّی».
خاللة این مبقث اینکه تعلي اصولی زبران عربری در زبران فارسری ،معرادل جملره اي
است كه مؤول به مصدر میشود و نیش قيد علت را در جملة پایه ایفا مریكنرد .در ترجمره
به فارسی نيز با اروف وابستهسازي مث «زیرا ،ون كه ،بره دلير اینکره و »...و هرر اررف
پيوندسازي كه افادب تعلي میكنرد ،برهكرار مریرود .تعلير تقصريلی زبران عربری در زبران
فارسی ،معادل جمله اي است كه مؤول به مصدر شده ،نیش قيد غایت را در جملة پایره ایفرا
میكند و در ترجمه ،با اروف وابسته سازي مث «تا ،به منظور اینکه ،به خراطر اینکره و »...و
اروفی كه افادب غایت میكند ،بيان میشود.

3ـ .8جملة تابع اسمپرداز (= بند موصولی)
نانچه در جملة مركّب ،جملة پيرو اطالعاتی را دربرارب عنصرري از عنالرر جملرة پایره
بدهد ،به آن «بند مولولی» گفته میشود .بند مولرولی دو االرت دارد :یکری اینکره نیرش
لفت را براي عنصري از عنالر پایه ایفا میكند .در نين االتی ،جملة پيرو پرس از«یرا»ي
تعریف و «كه» مولول میآید و به آن «بند مولولی توليفی» گفته میشود؛ مثال« :مرردي
كه میخندید ،آمرد» (= مررد خنردان آمرد) .معرادل ایرن اسرلوب در زبران عربری ،جملره یرا
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شبهجملهاي است كه پس از اسم نکره واقع میشود؛ مثال :بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ الَیَفْقَهُون :ایرن از آن

است كه ایشان قومی بیتميزند( القشر .)68/در این آیة شریفه ،جملة «وَ یَفْیَهُون» لرفت

براي «قومٌ» مقالً مرفوع است.
در االت دوم ،جملة پيرو ،توضيقی براي اسم معرفه است كه در جملة پایه واقرع اسرت
و معمووً بين آن اسم معرفه و بند مولولی كه بر سَرِ آن «كه» واقرع شرده اسرت ،درنرگ یرا
ویرگول قرار میگيرد و به آن« ،بند مولولی توضيقی» گفته میشود؛ مثال« :استاد مرا ،كره
تأليفات فراوانی دارد ،كتاب تازهاش را منتشر ساخت».
معادل بند مولولی توضيقی در زبان عربی ،اسم مولول خاد (الَّذي ،الّتی و )...است
كه پس از اسم معرفه واقع میشود .با این تفاوت كه اسم مولول ،لفت برراي اسرم معرفره

واقع میشود و جملة پس از آنها ،لله است كه مقلری از اعرراب نردارد؛ مثرال :یَـا بَنِـی

إِسْرَائِیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ :اي بنیاسرائي ! آن نعمتم را كره برر شرما ارزانری

داشتم ،یاد كنيرد( البیرره .)600/در ایرن آیره« ،الّتری» اسرم مولرول خراد و نعرت برراي
«نعمتی» ،منصوب به تبعيت مقالً ،جملة «أَنعمت »...لله و مقلی از اعراب ندارد.
از این بقث ،این نتيجه اال میشود كه در زبان عربی ،جمله یا شبهجملهاي كره پرس
از اسم نکره بياید و نیش ولف را ایفا كند ،در ترجمه به فارسری ،مطرابق برا بنرد مولرولی
توليفی در زبان فارسی است و براي مولول «كه» معادلی در جملة عربری نيسرت و اسرامی
مولول خاد ،در لورتی كه براي اسم معرفة قبلش لفت باشد ،به همراه لله ،مطرابق برا
بند مولولی توضيقی ترجمه میشود و اسامی مولولی «الّذي و ،»...معرادل مولرول «كره»
در زبان فارسی است.

3ـ .9جملة پیرو وصفی
همان گونه كه توضي .داده شد ،جملة پيرو در سراختمان جملرة مركرب پرس از اعمرال
گشتار به لورت مصدر ،اسم مصدر یا لفت و ...به بخشی از جملة پایه تبدی میشود و بنا
به میتضيات ،در جملة پایه عهدهدار نیشی میگردد .اال اگر در جملة پایه ضرمایر مبهمری،
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مث «كسی كه» و یا « يزي كه» وجود داشته باشد ،جملة پيرو مؤول به لفت شده ،جانشين
ضمير مذكور میشود؛ به عبارت دیگر ،تأوی به لفت بدلی میشود .نانكه میدانيم ،هر
وقت ولف جانشين مولروف گرردد ،االرت مولروف را پيردا مریكنرد و بردین ترتيرب،
میتواند ااوت مختلف اسم ،اعمّ از نهادي ،مسندي ،مفعولی و ...را داشرته باشرد .رون در
این فیره ،جملة مؤول ،جانشين ضرمایر مرذكور مریشرود ،بردیهی اسرت هرر نیشری كره آن
ض مایر بر عهده داشته باشند ،پس از اعمال اذف ضمير ،جملة پيرو مرؤول ،آن نیرش را برر
عهده میگيرد؛ مثال:
ر «او كسی است كه در امانت ،خيانت میكند» (= او خيانتكننده در امانت است).
مسند
مسند
ر «كسانی كه درس میخوانند ،دوست دارند نتيجة خروبی بگيرنرد» (= درسخواننردگان
دوست دارند.)...
نهاد
نهاد
اسلوب بيان جملة پيرو ولفی مزبور ،در زبان عربی بدین گونه است كه به جاي ضمایر
مذكور ،اسم مولول عام (مَن ،ما) یا مولول خاد (الّذي ،الّتی و )...بهكار میرود ،با ایرن
تفاوت كه در ساختمان زبان فارسری ،ایرن جملرة پيررو اسرت كره پرس از تأویر  ،در جملرة
برگردان ،جزئی از اركان جملة پایه مقسوب میشود و نیشی را ایفرا مریكنرد ،امرا در نقرو
عربی ،اسامی مولول ،خود بنا به میتضيات جمله ،نیشهایی را ایفا میكنند و جملة پرس از
اینها ،لله است و مقلی از اعراب ندارد و جملرة لرله برراي تعيرين مولرول و توضري .آن
بهكار میرود؛ مثال:
ر «أَنْتَ الَّذِي یَأخُذُ بِيَدِ الْفُیَرَاءِ» (= أَنْتَ آخِذٌ بِيَدِ الْفُیَرَاءِ)( :ترو كسری هسرتی كره بره فیررا
كمک میكنی)« :اَلَّذي» خبر و مقالً مرفوع ،جملة بعد لله.
ـ مَا عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اهللِ بَاقٍ :آنچره نرزد شماسرت ،بره پایران مریرسرد و آنچره نرزد
خداوند است ،پاینده است( النق « :)61/مرا» :اسم مولول و مبتدا« ،عندَكُم» ظرف متعلق
به لله« ،ینفَدُ» خبر ما ،و جملة «وَ مَا عِنْدَ اهللِ بَاق» ،مانند جمله قب است.
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اما نانچه در جملة پایه ،ضمير مبهمی ون «هرر كسری ،هرر كرس ،هر ره و »...بيایرد،
معادل آن در زبان عربی ،به جاي اسم مولرول مرذكور ،اسرماء شرر «مَرن» و «مرا» برهكرار
میرود:
 مثال « :6هر ه دلت میخواهد ،بگو» (= يزهاي دلخواه را بگو).
ـ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمُهُ اهللُ :و هر خيرري كره انجرام دهيرد ،خداونرد آن را مریدانرد
(البیره.)667/
 مثال « :0هركس كفر ورزد ،كفرش به زیان خود اوست» (هر كفرورزندهاي ،كفرش.)...
ـ مَنْ کَفَرَ فَعَلَیْهِ کُفْرُهُ( الروم.)00 /
«مَن» ،مبتدا« .كَفَر» ،فعر شرر « .فَ» ،رابرط برراي جرواب شرر « .عَلَيره» ،خبرر میردّم.
«كُفرُهُ» ،مبتداي مؤخّر .جمله ،مقالً مجزوم ،جواب شر  .فع شر و جروابش ،خبرر «مَرن»
(ر.ك؛ الدرویش6069 ،ق ،.ج .)986 :7
خاللة بقث این است كه در زبان عربی ،مولووتی ون «مَن»« ،ما»« ،الّذي» و ...بنا به
شرایط جمله ،نیشهایی ون «فاع  ،مفعول ،مبتدا ،خبر و »...دارد ،برابر ترجمة آن به زبران
فارسی جملههاي مركّبی است كه در جملة پایه ،ضمایر مبهمی ون «كسی كه ،يرزي كره
و »...میآید و مرجع این ضمایر ،همان جملة پيرو مؤول است ،ولی اگر «مَن» و «مَا» در میام
اسم شر باشد ،برابر ترجمة آن به فارسی ،به جاي «كسی كه ،يزي كه و »...و «هرر كسری
كه ،هر يزي كه و »...میآید.

3ـ .11جملة پیرو غیرموصولی
پيروهایی كه در كنار جملههاي پایه ،قب یا بعد از آن میآیند و پس از برگردانده شدن
به لورت مصدر یا اسم ،به بخشی از بخشهاي اللی جملة پایه تبدی میشروند و یکری از
نیشهاي اللی را بر عهده میگيرند (ر.ك؛ ارژنگ .)080 :6836 ،در ادامه ،بره نیرشهراي
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نهادي ،مفعولی و متمم (اجباري و اختياري) جملههاي پيرو غيرمولرولی و معرادل جمرالت
عربی آنها میپردازیم.

3ـ11ـ .1جملة پیرو غیرموصولی در نقش نهاد
در جملة مركّب ،جملة پيرو غيرمولولی ،پس از تأوی به گروه اسمی یا مصردر ،نیرش
نهاد جملة برگردان را ایفا میكند:
 مثال « :6ايف است كه درس نخوانی» (= درس نخواندن تو ،ايف است).
 مثال:0
«از دسررررت و زبررررران كرررره برآیررررد

كرررز عهرررده شرررکرش بررردر آیرررد»
(سعدي شيرازي.)0 :6811 ،

(= از عهدب شکرش به در آمدن ،از دست و زبان كه برآید ).
«البته پيرو جمله كه با فع داشتن و ندرتاً با فعر خواسرتن و امثرال آن سراخته
میشروند و ااتمرال ،لرزوم ،تصردیق ،تکرذیب و نگررش را مریرسرانند ،پيروشران
میتواند نهاد آنها باشد» (ارژنگ:)666 :6836 ،

 مثال « :6ممکن است كه فریدون برگردد» (= برگشتن فریدون ،ممکن است).
معادل و اسلوب نين ساختاري در زبان عربی ،فع مضارع منصوب به «أن» نالبه است
و جملة مؤول ،هم در نیش فاع و هم در نیش مبتدا میآید:
رر أَلَـمْ یَــأنِ لِلَّ ـذِینَ آمَنُـوا أَنْ تَخْشَـعَ قُلُـوبُهُمْ لِـذِکْرِ اهللِ :آیررا مؤمنرران را هنگررام آن
نرسيدهاست كه دلهایشر ان بره یراد خداونرد و آنچره از ارق كره نرازل شرده ،خشروع یابرد
(القدید .)61 /در این آیة شریفه« ،أَنْ تَخْشَعَ» مؤول به مصدر و فاع براي فع «یأنِ» است.
ر أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَكُم( البیره =( :)630 /لِيَامُکُمْ خَيْرٌ لَکُمْ).
مبتدا
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3ـ11ـ .2جملة پیرو غیرموصولی در نقش مفعول
معمووً در زبان فارسی ،جملرة پيررو پرس از فعر هرایی نظيرر «دانسرتن ،شرنيدن ،دیردن،
فهميدن ،دریافتن و خواستن» مؤول به مصدر میشود و نیش مفعول را ایفرا مریكنرد؛ مثرال:
«میدانستم كه برمیگردد» (= برگشتن او را میدانستم) .نين اسلوبی در زبان عربی ،بره دو
شک بيان میشود :یکی فع مضارع منصوب به «أن» و دیگري جملة اسمية مصدّر بره «أنَّ»؛
مثال:
ـ أَالَ تُحِبُّــونَ أَنْ یَغْفِ ـرَ اهللُ لَكُــم :آیررا دوسررت نداریررد كرره خداونررد از شررما درگررذرد 
(النور.)00/
در این آیه« ،ی فر» ،فع مضارع منصوب و مفعول مقالً منصوب براي فع «تُقِبّون» است.

ـ وَ یَعْلَمُـونَ أنَّ اهللَ هُـوَ الْحَـقُّ الْمُبِـین :و بداننرد كره خداونرد برر ارق آشرکار اسرت
(النور.)09/
در این آیه« ،أنّ» و «ما» فی ايّزها سد مسد مفعول «یعلمون» است.

3ـ11ـ .3جملة پیرو غیرموصولی در نقش متمم اختیاری یا اجباری
در جملة مركّب ،یکی از كاركردهاي جملة پيرو این است كه پس از تأوی بره مصردر،
نیش متمم اجباري یا اختياري را در جملة پایه ایفا میكند؛ مثال:
ر «میترسد كه برگردد» (= از برگشتن میترسد).
ر «رفتم كه دوستم را ببينم» (= براي دیدن دوستم رفتم).
معادل آن در زبان عربی ،فع مضارع منصوب به «أن» و مؤول به مصردر و منصروب بره
نزع خافض است؛ مثال:

ر قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اهللَ مُخْلِصَاً لَهُ الدِّین :بگو :من فرمان یافترهام كره خداونرد را ر در
االی كه دینم را براي او پاك و پيراسته میدارم ر بپرستم( الزّمر)66/؛ یعنی« :أُمِرتُ بِعِبَادَةِ
اهللِ».
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در این آیه« ،أعبد» ،فع مضارع ،منصوب به «أن» و مؤول به مصردر و منصروب بره نرزع
خافض است.
ر قَالَ مَا مَنَعَكَ أَالَّ تَسْجُدَ :فرمود :ون ترا امر به سجده كردم ،ه يرز تررا بازداشرت كره
سجده نکردي ( األعراف.)60/

در این آیه نيز «أن» و مابعدش ،مؤول به مصدر و منصروب بره نرزع خرافض اسرت (= مرا
مَنَعَک مِنَ السُّجُود).

نتیجهگیری
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پيرو با پيوندسازهایی مانند «تا ،كه ،ون ،زیرا ،اگر ،مادامی كره ،وقتری كره ،رون كره ،در
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