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 زبان با آن ینساهم و تطبیق و یفارس بانز در واره جملهجایگاه 
 یعرب

 ـ محمود بشیری ،2علی ابوالحسنیـ 1
 ، تهران، ایراننور اميپ دانشگاهاستادیار زبان و ادبيات فارسی ر 6
 ایران دانشيار زبان و ادبيات فارسی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،ر 0

 (88/81/6867؛ تاریج پذیرش: 01/89/6860)تاریج دریافت: 

 چکیده

ي هرا  الیره ي مختلف و ترأثير آن در كشرف   ها زباني مبتنی بر میایسة ها پژوهشبا توجه به اهميّت 
ارتباطی زبان و نيز رشد فکري و فرهنگی كاربران آن، پژوهش ااضر با اتخاذ روش تقليلری و تیرابلی،   

و آنگاه از  است در زبان فارسی و میابله و شيوب بيان آن در زبان عربی را بررسی كرده مبااث جملة تابع
منظر دستور تطبيیی به بيان جایگاه جملة تابع در زبران فارسری و میایسرة شريوه بيران آن در زبران عربری        

زبران   است تا بدین وسيله،  گونگی بيان و نیش جمالت تابع در زبران فارسری و معرادل آن در    پرداخته
ي میالرة ااضرر   دسرتاوردها دو زبان آشکار شود.  ترجمةویژه در  وجوه افتراق و اشتراك، بهو نيز  عربی

ي  شرمگير، اختالفراتی نيرز    هرا  شباهتآن است كه نوع بيان جملة تابع در زبان فارسی و عربی با وجود 
ر زبرران عربرری از منظررر تررابع در زبرران فارسری بررا همرران شرريوب بيران د   وارب جملررهي كره  ا گونررهدارنرد، برره  

نتيجرة مطالرب ایرن     .شرود  یمر دستورپژوهان زبان فارسی و نقویون زبان عربری برا دو نرام مختلرف بيران      
 .مورد استفاده قرار گيرد تواند یمپژوهش، در ترجمة متون عربی به فارسی یا برعکس 

 .ة تابع، زبان فارسی، زبان عربی، نقش، همسانیوار همل  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                        

 E-mail: Aliabolhasani50@gmail.com)نویسندب مسئول( 


 E-mail: zrpbashiri2001@yahoo.com 
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 مهمقد

ي زنردب دنيرا دسرتور و    هرا  زباناز قواعد، نظام و الول بركنار باشد.  تواند ینمهي  زبانی 
ها عموماً وجه مشترك نيز دارند و این  قواعد خاد خود را دارند و بسته به ریشه و ال  آن

از یکدیگر نيستند. این نکته هم پذیرفتنی است كره   ها زبانوجه اشتراك دلي  بر تأثير و تأثر 
ها بيشرتر اسرت. در عرين ارال،      یی كه از یک ریشه منشعب شده باشند، متشابهات آنها زبان

لرف نظر  ها زبان همة، دیآ یمي دستوري یا نظام هر زبانی به ميان ها میولهوقتی لقبت از 
برودن، اشرتراكات   « سرامی »یرا  « هند و اروپرایی » خانوادبها، مثالً بازبستگی به  از وابستگی آن
؛  راكه در مبااث و میووت دستوري، مبناي كرار، قواعرد   كنند یمدیگر پيدا فراوانی با یک

ي است كره دسرتگاه و سراختمان زبران برر مقرور و مردار آن اركرت         ا شده و الول شناخته
کره  ، ضرمن این شود یم تر یاتيعملپيدا كردن وجوه مشترك فراوان  . در نتيجه، امکانِكند یم

ا این اال، نظر به قرابت خالی كره ميران قواعرد زبران     ي بسياري نيز وجود دارد. بها تفاوت
به دلي  اهميرت پرژوهش   نيز فارسی با نقو عربی بدون در نظر گرفتن عل  آن وجود دارد و 

نیرش   ستور زبران فارسری و نقرو عربری و    ویژه د ي مختلف، بهها زبانمبتنی بر میایسة دستور 
رفرع   ه منظرور بر ایرن پرژوهش،   د، در از یکردیگر دار  هرا  زبران بسزایی كه در ميزان اثرپذیري 

 وارب جملره تا جایگاه  سعی شده ي از آن در ترجمهمند بهرهمشکالت، تسهي  در یادگيري و 
تابع در ساختمان جملرة مرّكرب زبران فارسری و شريوب كراربرد ایرن سراختار در زبران عربری           

 سی، واكاوي، تقلي  و میایسه شود.برر

 پیشینة پژوهش

ترابع و نیرش آن در جملرة مركّرب، و میایسرة آن در سراختمان        بوار جملهرغم اهمّيت  به
اسرت و   جمالت عربی، هنوز تقیيق جامع، مستی  و منسجمی در این زمينه لرورت نگرفتره  

هاي لررف و   مبااث مربو  به آن به لورت پراكنده در كتب دستور زبان فارسی و كتاب
دودي شبيه موضوع مرذكور در  . شایستة ذكر است كه میاوتی تا اشود یمنقو عربی یافت 

دسرتور   ةیر زاوبدل و عطف بيان در فارسی و عربی از »ر 6است؛ از جمله:  مجالت  اپ شده
 مطالعات زبانی بالغیپناه كرمانی، كه در مجلة  نيا و آرزو پوریزدان از نالر مقسنی« تطبيیی
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رسری و  بررسری تطبيیری تعجرب در دسرتور زبران فا     »رر  0است.  (  اپ شده6، شمارب 6836)
رر  8 اسرت.  (  اپ شرده 07و  01، ش 6837) نامة پارسی ةینشراز بتول قراخانی كه در « عربی
از مقمدرضررا « فارسرری اضررافةانتهرراي غایررت( در معررانی اررروف جرررّ عربرری و اررروف  »)
(  راپ  6، ش6868) شرعرپژوهی آبرادي كره در نشرریة     الرسرول و سرميه كراظمی نجرف     ابن
از سيد مقمدرضرا  « جرّ عربی و اروف اضافة فارسی تعلي  در معانی اروف»ر 0. است شده
 راپ   (1، ش 6866) فنرون ادبری  یة نشرر  در ي كره آبراد  نجرف  یكراظم  الرسول و سرميه  ابن
از « ي آن در زبان عربری ها معادلدر دستور زبان فارسی و  "اگر"ارف شر  »ر 9. است شده
 اپ  (60/ پياپی 6 ، ش6869) یادب فنون یةنشر در ي و دیگران كهآباد نجف یكاظم هيسم
 است. شده

 . تعریف جمله1

 اسرت؛ ماننرد:   ی مختلف براي جملره ارائره شرده   های در كتب دستور زبان فارسی، تعریف
جمله لورتی است از زبان كه آهنگی خاد، درنگی پایانی و معنایی كام  داشته باشرد و  »

 شناسران  زبران (. 66: 6830)فرشريدورد،  « كرار نررود   تري بره  در ساختمان لورت زبانی وسيع
( جملرره را  نررين تعریررف  Blomfild( و بلومفيلررد )Hockettسرراختگرایی ماننررد هاكررت ) 

كرار   جمله، لورتی اسرت از زبران كره در سراختمان لرورت زبرانی دیگرري بره        » اند:  كرده
كرار رفتره    ي زبانی دیگري در ساختمان آن بره ها لورت، در االی كه ممکن است رود ینم

 (.668)همان: « باشد

 . اقسام جمله در فارسی2

بندي انرواع و اقسرام آن    ي كرد، اما تیسيمبند ميتیستوان  جمله را از جهات گوناگون می
است. اما آنچه برا موضروع    از ايطة بقث ما خارج است و در كتب دستور زبان فارسی آمده

سرت كره   آن ا دهندب ، تیسيم جمله از ايث عنالر تشکي دیآ یمكار  بقث ما در این میاله به
 كرد. را به جملة ساده و جملة مركّب تیسيمآن  توان یم
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 ساده جملة. 1ـ2

كو ک( نباشد و فیط یک  جملةجمله یا  واره )نيمه آن است كه در آن جمله»
بسيط  جملة. "پاینده ایران"و  "هوشنگ رفت"مسند یا یک فع  داشته باشد؛ مث : 

مسرتی ، بنرد    سرادب  جملرة  ، كامر  جملرة مسرتی ،   جملةمادر،  جملةآزاد،  جملةرا 
 (.76: 6871)مهيار، « اند نهادهمستی  نيز نام 

 مرکّب جملة. 2ـ2

باشرد و   واره جملره بزرر آن اسرت كره در داخر  آن،     جملةمركّب یا  جملة»
ي هرا  گرروه بيش از یک مسند یا یرک فعر  داشرته باشرد و در آن، ارروف ربرط،       

باشرد؛ ارروف و عنالرري از     رفته كار بهربطی، عنالر و ادوات دستوري دیگري 
اگرر ترو   "قبي : و، یا، نه...نه، هم...هم، اگر، كه،  ون، زیرا، اگر ه و غيرره. مثرال:   

 (.666: 6830)فرشيدورد، « "هوشنگ رفت و فرهاد آمد"و  "میآ یمبيایی، من هم 

 زمران  هرم  یرا  هرم  دنبال رخداد كه  ند فارسی، گاهی زبان مركّب جمالت ساختمان در
 سررانجام  .كررد  ترالش  او» :؛ مثر  شروند  یمبيان  یاپيپ مستی  جملة  ند یا دو با ،ندا داده رخ
 كرد تالش او» :؛ مث ابندی یمپيوند  هم به همپایگی پيوند با جمالتی  نين گاهی .«شد موفّق
 دلير   جمله، دو این از یکی مفهوم كه برسانيم ميخواه یم گاهی ولی .«شد موفّق سرانجام و
 دو آن منظرور،  ایرن  براي. است دیگر جملة مفهوم دادن رخ مکان زمان یا ندبیانم یا نتيجه یا

 او  رون » :؛ مثرال ميكنر  یمر  مركّرب  جملره  یرک  به تبدی  مناسب يا كلمه كمک به را جمله
 .(633: 6836ارژنگ، ) «شد موفّق سرانجام كرد، تالش بسيار

 سراختمان  . درشرود  یمر با این توضي.، جمله مركّب به دو قسم همپایره و وابسرته تیسريم    
و پرس از   دیر آ یمر جملة تابع یا پيرو، قب ، بعد یا در ميان جملة پایره   وابستگی، مركّب جملة

)و آن  دیر آ یمر اعمال گشتار به لورت مصدر یا گروه مصدري، لفت یا گروه ولرفی در 
 بره  ؛شرود  یمر جملرة پایره تبردی      از اجرزاي  جزئی به ساختار جملة مركّب بستگی دارد( و به

 یرا  ازكلمرات  یکری  اکرم  در سراخت  ژرف نظرر  یرا ترابع از   پيررو  بوار جملره  دیگرر،  ارتعب
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 و شرود  یمر پایه است. بدین ترتيب، جملة مركّب به جملة ساده مبدّل  جملة داخ  يها گروه
 بود. خواهد متفاوت و مت ير وابستگی، ارف نوع به توجه با مؤول جملة جایگاه نقوي

 . جمله در زبان عربی3

اسرت.   ي متعددي ارائه شرده ها نيز همچون زبان فارسی تعریف ه در زبان عربیجملبراي 
جملره، تركيبری از  نرد    : »ميكنر  یمر ما در اینجا براي پرهيز از اطناب به یک تعریرف بسرنده   

كلمه است كه اسنادي را بيان كند، با این تفاوت كه اگر متشک  از فع  و فاع  باشد، جملة 
: 6836)اسرينی،  « شرود  یمر بتدا و خبر باشد، جملة اسرميه ناميرده   فعليه و  نانچه مركّب از م

68.) 

 جایگاه جمله و اعراب در زبان عربی. 1ـ3

یکری از  ؛ بره عبرارتی،   اعراب بررخالف زبران فارسری نیرش مهمری دارد      ،در زبان عربی
مفررد اسرت و    ژباعراب است و اعراب در ال ، وی دارد،اهميت در جملة عربی الولی كه 
 ،اگر براي جمله اعراب در نظر گرفته شرود و جمله به دور از اعراب است  ،ن ال بر طبق ای
ن را داشرته باشرد كره    آاي كه قابليرت   جمله ،ین روا از .به مفرد است پذیر تأوی  ،در ایيیت

هردف   ،بنابراین .آن جمله مقلّی از اعراب دارد ،كار رود جانشين مفرد شود و به جاي آن به
نظر گرفتن اعرابری مقلری برراي آن و تعيرين جایگراه جملره در كرالم و        در  ،از تأوی  جمله

زیرر  برر دو قسرم    ،اعرراب  به اعتبار مقر ّ آن با قب  و بعد است. با این توضي.، جمله  ارتبا 
 :است

. اسرتينافيه  یرا  ابتدائيره ر جملة 6»عبارتند از:  و كه مقلی از اعراب ندارند ییها الف( جمله
 ي كره ا جملره رر  1 .جرواب قسرم  رر جملرة   9ر جملة لرله.  0 مفسره. ر جملة8ر جملة معترضه. 0

ي فجائيه نباشد و یرا اینکره ادات   «إذا»یا « فاء»واقع شود و میرون به  شر  جازم براي جواب
 متبوع بدون اعراب است. اي كه جملة تابع جملهر 7شر ، جازم فع  نباشد. 
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. شود یمخبر واقع  ي كها جمله ر6» ؛ عبارتند از:دنكه مقلی از اعراب دار ییها ب( جمله
ي كره  ا جملره رر  0. ردير گ یمر قرار  بهٌ مفعولي كه ا جملهر 8. شود یم واقع اال كه يا جمله ر0

مشررو  بره اینکره     ،ترابع  جملرة رر  1ي كه تابع مفرد است. ا جملهر 9. شود یمواقع  هيلإ مضافٌ
اسرت، در لرورتی   ي كه جزاي شر  ا جملهر 7متبوعش، مقلی از اعراب داشته باشد.  جملة

مقالً مجزوم خواهد بود كه ادات شر  آن از ادوات جازمه باشد و جزاي شر  هم برا فراي   
 (.070: 6836ي فجائيه همراه باشد )ر.ك؛ شرتونی، «إذا»جزائيه یا با 

 ،قابر  تطبيرق هسرتند   بيشرتر  زبان فارسری   مركّب وابستگی در آن جمالتی كه با جمالت
و در مروارد نرادر، جمالتری كره مقلری از      از اعرراب دارنرد   همين جمالتی هستند كه مقلی 

، نظرر برر ایرن اسرت كره      در ادامره اعراب ندارند؛ مث : جملة لرله نيرز قابر  تطبيرق هسرتند.      
یی در زبان فارسی بررسی شوند كه اووً مرؤول بره مفررد گردنرد و نیشری را بره       ها واره جمله
معادل و همسرانی در زبران و نقرو عربری داشرته      پایه ایفا نمایند. ثانياً  جملةي در ا سازهعنوان 
 باشند.

 نتیجهدر معنی  ة پیرووار جمله. 2ـ3

 در لرورت یعنری   ؛كنرد  یاال  فع  جملة پایه را بيان م ،نتيجه در معنی وارب پيرو جمله
فریردون  » :مثرال  ؛افترد  یاتفراق نمر   جملرة پيررو  در كنش در جملة پایره، واكرنش   نشدن  قعاو

 جرة ي، نتبه درجة بزرر رسريدن فریردون   ؛یعنی) «درجة بزرر رسيدبه این  تازامت كشيد 
 (.استزامت كشيدنش 

نظرایر   و« ...كره ،  نانكره  ییجرا  ترا  ،آنکره  تا، كه، ترا » با پيوندهایی  ون: يا جهينتة جمل
)اگرر   «كررد كره در امتقران موفّرق شرد      فریدون كوشرش : »دیگر نمونة ؛شود یها آغاز م آن

. نکتة كوشش فریدون، موفّیيت او در امتقان شد( ة، یا نتيجدش یموفّق نم ،كرد یكوشش نم
بيران  »عالوه بر معانی متعدّد و مختلفی كره دارد، یکری از معرانی آن،    « تا» نکهیاشایستة ذكر 

 :شود یدر زبان عربی به اشکال زیر بيان م يا معادل  نين جملهاست. « نتيجه
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ممکرن اسرت بره     ،و عرض بياید یفع  مضارع هنگامی كه در جواب امر، نهی، نفالف( 
شرر    ةجملر  جرة ينت ،جواب ةجمل ،میدر مجزوم شود. در  نين ساختاري ةشرطيّ« نِإِ» ةوسيل
 .شود یواقع م

ـ  مثرال:  ؛فع  مضارع مجزوم در جواب امرر  ب(  (690بیرره / ال) کُمْکُـرْ ذْأَی ونِکُرُاذْفَ
 ا را یاد كنم(.)پس مرا یاد كنيد تا شم [كُمْكُرْذْأَی كُرُنِتَذْ نْإِ]= 

هَب ارِ فَيَرذْ تُمَر  نْإِ ]= اءُكَهَب بَهَر ارِ فَيَرذْ تُمَر  وَ»مثرال:   ؛مضرارع در جرواب نهری   فع  ج( 
 (.رود یم)ستيزه جویی در گفتار مکن كه ارزش و میام تو از ميان ...[ اءُكَبَهَ

)مرن از ترو    ....[کَأَلسْر أَ نْإِ]=  نیمُرِِأَلُکَ فَتقْسْأَ وَ»مثال:  فع  مضارع در جواب نفی؛د( 
 كه مرا مقروم كنی(. كنم ینم يزي درخواست 

ا تَنرزِل بِنَر   نْإِ« ]= تَنرزِلُ بِنَرا تُصِرب خَيرراً مِنّرا      وَأَ»هر( فع  مضارع در جواب عرض؛ مثال: 
  !(.ي تا از ما خير و بركت یابیشو ینم...[ ) را مهمان ما تُصِب

 جره ينت یمعنر  در روير پ يهرا  واره جملره  همچرون  ،یفارسر  زبان در یجمالت ني ن بنابراین،
 .شود یم ترجمه

 در معنی تداوم وارة پیرو جمله. 3ـ3

ترا،  ». در  نين االتی، بر سَرِ جملة پيرو اروف پيوند رساند یم، تداوم را وارب پيرو جمله
 ؛ مثال:دیآ یم ها ، و نظایر آن«كه یمادام، كه یزمان، تا كه یوقتتا 

 .دمید یم(آنجا بودم، او را كه یزمان، تا كه یوقت، تا كه یمادامر تا )

 زِ ميخانه و می نام و نشان خواهد بود تا»
 
 هر كه را با خط سبزت سَرِ سرودا باشرد  »
 

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

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

: مادام كه در ميان آنان برودم،  ميهِی فِامِوَدَ مََُ ة»(؛ یعنی 667)المائده/  میهِتُ فِدُمْ امَیداً شَهِ
بودن و عامر  آن:   نيه و منصوب، بنا بر ظرفي مصدري زما«ما« ]»بر آنان شاهد و ناظر بودم

 «[.شهيداً»

 وارة پیرو در نقش بدل . جمله4ـ3

ي پيرو هرگاه در اکم بدل بخشی از جملة پایه باشند، جملة پيرو بردلی ناميرده   ها جمله»
آن »در تأویر ِ  «: آن روز كره جمعره برود، كجرا برودي      »(؛ مثال: 36: 6871)مهيار، « شود یم

نام « بدل لفظی»در میاب  « بدل معنوي»فرشيدورد این نوع بدل را «. بودي روز، جمعه، كجا 
مرن  »هستند؛ مانند:  واره جملهكه  داند یمهایی  ترین اقسام بدل معنوي را آن است و مهم نهاده

وارب پيرو بدلی در عربری، از   (. معادل جمله893: 6830)فرشيدورد، « كه فریدونم، اورا دیدم
)ر.ك؛  كند یماز باب اختصاد جاي طرح پيدا  به مفعولٌه، در مبقث میولة بدل خارج شد

 (:686: 6836نيا،  مقسنی

 اَقُول هرکذافریدونا، نَأَ: »6مثال ،». 

مرن،  »از براب اختصراد دارد، امرا در ترجمرة      بره  مفعرولٌ در این جمله، نیرش  « فریدون»
 .كند یم، نیش بدل را ایفا «میگو یمفریدون،  نين 

 قیدی ارة پیروو جمله. 5ـ3

 وارة پیرو در نقش قید حالت . جمله1ـ5ـ3

 وجرود  برا  كره،  ی ارال  در كره،    رون كره،  »یی، همچون سازها وابستهجملة تابع به كمک 
 :سازد یمو جملة پایه را به قيد االت وابسته  شود یمبه جملة پایه وابسته « و... آنکه با نکه،یا

 او نشسرته، نمراز   »؛ در تأویر ِ  «خوانرد  یمر ز ، نمرا نشسرته برود   كره  ی ارال در او : »6مثال
 «.خواند یم
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 0 مثال: 

 دری رررا! كررره بررری مرررا بسررری روزگرررار»
 مررراه و اردیبهشررررت  بسررری تيررررر و دي 

 

 بررویررررد گرررر  و بشرکررررفد نوبررررهار   
 «خراك باشريم و خشرت   مرا   كره برآید، 
 (.631: 6836)سعدي شيرازي،                

و  جمله شبهمفرد، »است كه به انواعی  ون  «اال»معادل  نين ساختاري در زبان عربی، 
 ي زیر بيانگر انواع آن هستند:ها مثال. شود یمتیسيم « جمله

 َدر اال مستی به نماز نزدیک نشوید :یارَسُكَ نتُمْأَوَ  بةَلَالصَّتَقرَبُوا  ال /(.08)النساء 

 ِكه خداوند را در ارالی   ام افتهن فرمان یبگو م :ینلَهُ الدِّ صاًلِخْمُعبُدَ اهلل أَن أَتُ مِرْأُی نِّإ
لِرصُ  خْأُی نِّر إِ»(؛ تیردیر آن:  66)الزمر/  ، بپرستمدارم یمكه دینم را براي او پاك و پيراسته 

 .«ینَ لَهُالدِّ

و  ره جملره، در زبران     جمله شبه ه مفرد باشد،  ه « اال»خالله اینکه در زبان عربی، 
 .شود یمترجمه « قيد االت یا  گونگی»فارسی به لورت 

 در نقش قید زمان وارة پیرو جمله. 2ـ5ـ3

، كره  ی زمران ، كه ی وقت»ي مركّب قيدي، مانند سازها وابستهگاه در ساختار جملة مركّب، 
 وارب پيررو  جملره ، برر سَررِ   «و... نکهیا، بعد از نکهیا، قب  از كه ي روز، كه ی موقع، كه ی هنگام

را برراي آن   هير لإ مضرافٌ شود و جایگاه نقروي   مصدر میوارب پيرو تأوی  به  و جمله ندیآ یم
پيرو مؤول، مجموعاً نیش قيرد زمران را در    جملةو  ساز وابستهو آن  كند یمایفا  سازها وابسته
 :رديگ یمپایه بر عهده  جملة

  وقت آمدنت، نبودم»؛ در تأوی ِ «آمدي، نبودم كه یوقت: »6مثال.» 

 كرار از كرار    ،آمردنش  مران ز»  ِیر تأو در ؛«بود گذشته ارك از كار، آمد كه یزمان» :0مثال
 .«گذشته بود
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إذا، یوم، لَمّررا، ايرثُ، بَعرد، قَبر      »معادل  نين ساختاري در زبان عربی، با ظروفی  ون 
و جملة بعدشان،  شوند یممقسوب  ضافهاإل دائمو در نقو عربی، اینها از اسامی  دیآ یم« و...

 إليه در مق  جّر است: مضافٌ

  6مثال :َـ ی ذِلَإِعَوا اسْفَ ةِِعَجُمُالْ مِِوْیَ مِنْ بةِِِِلَلِلصَّ یَنُودِ اذَإِ وانُآمَ ینَذِا الَّهَیُّأَا ی اي  :رِ اهللِکْ
مؤمنان!  ون براي نماز در روز جمعه بانگ )اذان( درداده شود، به سروي یرادكردِ خداونرد    

 (.6)الجمعه/  بشتابيد

إليره و مقرالً مجررور     مؤول بره مصردر، مضرافٌ   « للصّلوة نودي» جملةدر این آیة شریفه، 
 است.

  0مثال: َبره نزدشران   شناختند یم ون آنچه ]از پيش[  :وا بِهِکَفَرُ ا عَرَفُوامَ اءَ هُمْجَ ـامَّفَل ،
 (.36)البیره/  آمد، آن را انکار كردند

 ق  جرّ است.در م هيلإ مضافٌ، «اءَهُمْجَ»ظرف و جملة « لَمَّرا»در این آیه نيز 

، در ترجمه شوند یماین نکته شایستة ذكر است كه این ظروف زمانی كه بر جمله اضافه 
به زبان فارسی، معادل و همسان جمالت مركّبی است كه جملة پيرو در تأوی ، جایگراه قيرد   

 .كند یمپایه ایفا  جملةرا در 

 شرطی وارة پیرو جمله. 6ـ3

« اگرر »، مانند ساز وابستهكه با یکی از اروف  شود یمي گفته ا جملهجملة پيرو شرطی به 
. در این لورت، به آن، جملرة شرر  و بره    آید معناي آن می هم به معناي شر ، یا با اروف

«. شرد  یمر ، موفق خواند یماگر درس »؛ مثال: شود یمجملة پایه، جواب یا جزاي شر  گفته 
درس بخوانرد،  »را بگيرد؛ مثال: جاي آن « تکيه»اذف شود و  تواند یمالبته گاه ارف شر  

 یجمالتر  باشرد،  داشرته  یهمخروان  سراختار  نیر ا با كه یجمالت یعرب زبان در .«شود یمموفّق 
 .شود یم انيب...« و ا،ذَإِ ،لَووَ لَو، ن،إِ» مث  یشرط ادات با كه است
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مؤول بره مصردر یرا گرروه      نکهیاشر  دو االت دارد: یکی  جملةاز ايث نیش نقوي، 
در لرورت درس  »: مثرال فروق:   كنرد  یمر پایره ایفرا    جملرة شود و نیرش قيرد را در    اسمی می
شر  مؤول به مصدر یا گروه اسرمی شرده، نیرش     جملة نکهیادوم  .«شود یمموفّق  خواندن،
در تأویر    كره « ، به سودش استاگر با او مدارا كند»؛ مثال: كند یمپایه ایفا  جملةنهاد را در 

معرادل و همسران لرورت اخيرر در      .«، به سودش اسرت دن با اومدارا كر»آید:  جملة زیر می
ـ   نَّهُـمْ أَوَ لَو : مثالآید؛  اسميه می جملةبر سَرِ « لَو + أنّ»زبان عربی، با  ـ صَـبَروا حَتَّ رُ َ ی تَخْ

ترا آنگراه كره ترو برر ایشران بيررون آیری،          كردنرد  یمر و اگر آنان لبر  :راً لَهُمْیْیهِم لَكَانَ خَلَإِ
 :(9/ قجراتال) ن بهتر بودبرایشا شک یب

 برودن  مبتردا  عنروان  به :است مرفوع اش لله با "لرو"ي نقو میام ،اال نیا در»
 نظرر  برر  بنرا ] میدر فع  يبرا فاع  عنوان به ای ،[ونیبصراغلب  و هیبويس قول بر بنا]

 جَرُخْتَ یتَّاَ تٌابِثَ مرُهُبْلَ لَروْ :است ني ن اول فرض ریتید .[ونيكوف و اجزجّ ،دمبرّ
الردرویش،  )« ی...تَّر اَ مْرُهُبْلَر  ثَبَرتَ  لَروْ  :اسرت  ني نهم  دوم فرض و ریتید .مهِيْلَإِ

 (.018: 6ق.،ج 6069

 .شود یمتیسيم  الوقوع ممکنو غير  الوقوع ممکنشرطی، به  وارب پيرو جملهمفاهيم 

 الوقوع ممکن. جملة شرطی 1ـ6ـ3

اسرت   مان وقوع فع  شر  به سر نيامدهكه ز كند یمدر این اال، فع  شر  امري را بيان 
است. وقوع یافتن یا نيافتن فع  شر ، موجب وقوع یافتن یرا   و ااتمال وقوع آن از ميان نرفته

اگر امروز هروا  »: مثال: كند یمو یا جملة پایه نتيجة فع  شر  را بيان  دشو یمنيافتن فع  پایه 
 نْإِاسرت:  « إِن»ربی، ارف شرر   معادل آن در زبان ع«. میرو یمخوب باشد، به مسافرت 

اق از  كنندبي[ جداا دهیپداگر از خداوند پروا كنيد، براي شما ] :ناًاقرْفُ لَكُمْ عَلْیَجْ تَتَّقُوا اهللَ
 (.06)األنفال/ باط  پدید آورد

معمووً دو جمله در پی دارد كه یکی شر  و دیگري جواب شرر  اسرت و افعرال    « إِنْ»
یرا  « یکری مضرارع و دیگرري ماضری    »، «هرر دو ماضری  »، «دو مضرارع  هر»آن به  هار شک ِ 
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و  نانچرره فعرر ، ماضرری باشررد، متضررمن معنرراي آینررده اسررت )ر.ك؛     دیررآ یمرربرررعکس 
 (.606: 6868رادمنش،

  6مثال: ِپيرامبر[ را یراري ندهيرد، ]بدانيرد كره[       اگر او :نَصَرهُ اهللُ صُرُوهُ فَقَدْتَنْ الَ نْإ[
 (.08)التوبه/ ساختند، یاري داد اش آوارهكه كافران خداوند او را هنگامی 

 0مثال :ِـ  سَـنتُمْ حْأَ سَنتُمْحْأَ نْإ اگرر نيکری كنيرد، در ارق خرویش نيکری        :فُسِـكُمْ نْ أَلِ
 (.7)اإلسراء/  دیا كرده

ماضری باشرد، هرم     توانرد  یمر در ساختمان جمالت فارسی، فع  شر  و جرواب آن هرم   
 مضارع و هم مستیب :

  اگر كاركردي، مزدت را گرفتی: »6مثال.» 

 يريگ یماگركار كنی، مزدت را : »0مثال.» 

 غيبت كنند، از كار اخراج خواهند شد كه  یلورتدر : »8مثال.» 

 الوقوع ممکن. جملة شرطی غیر 2ـ6ـ3

كه وقوع آن مقال است و یا زمان فع  شرر  كره    كند یمگاهی فع  شر  امري را بيان 
يان شده، سر آمده باشد و در نتيجه، امکان وقوع جواب شرر  منتفری   ي شرطی بها جملهدر 

 :دیآ یماست. در  نين ساختاري، زمان افعال به اشکال زیر 

 «بره نتيجرة مطلروب    كرردم  یمر اگرر لربر   »؛ مثرال:  «ماضی استمراري + ماضی استمراري ،
 «.دميرس یم

 «شدم یمزودتر خوب  ،رفته بودماگر دكتر »؛ مثال: «ماضی بعيد + ماضی استمراري.» 

 «شرده  ، یک پزشرک اراذق   خواند یماگر درس »؛ مثال: «ماضی استمراري + ماضی بعيد
 «.بود
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به عنوان ارف شر ، « لَو. »دیآ یم« لَووَ»یا « لَو»معادل  نين ساختاري در زبان عربی، با 
علری  اختصاد به ماضی دارد )اگر ه ممکن است داخ  بر مضارع گرردد(؛ یعنری برر سَررِ ف    

كه در لفظ یا معنی، ماضی است و امتناع وقوع فعلی را بره سربب وجرود فعر  دیگرر       دیآ یم
( )ر.ك؛ رادمرنش،  رسراند  یمر شرطيّه كه امکران وقروع فعر  را    « إِن»)برعکس  كند یمافاده 
6868 :686:) 

 6مثال :َشرما را امرت   ، خواسرت  یمر و اگرر خداونرد    :ةًدَاحِة ةً وَاُمَّة  لَجَعَلَكُمْاءَ اهللُ وَ لَو ش
 (.03)المائده/ داد یمي قرار ا گانهی

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

، بره جراي شرما فرشرتگانی     ميخواسرت  یمو اگر  :لُفُونَضِ یَخْرْی اظَفِ کَةًمَلَائِكُم اءُ لَجَعَلنَا مِنْشَنَ
 (.18)الزخرف/ جانشين شوندكه  میآورد یمروي زمين پدید 

شررطيّه اسرت. بنرابراین، امتنراع     « إِن»و به معنری   ابدی یمگاهی اختصاد به مستیب  « لَرو»
، بلکه فیط براي ربط جرواب شرر  بره شرر  اسرت )ر.ك؛ همران:       رساند ینموقوع فع  را 

اً برر مبتردا و   و غالبر  كنرد  یمامتناع موضوعی را به سبب وجود غير آن افاده « لَرووَ»(. اما 686
و نيرز خبرر آن در لرورتی كره از افعرال عمروم باشرد )مثر : وجرود و           شرود  یمر خبر داخر   

ضٍ بِبَعْ ضَهُمْاسَ بَعْعُ اهللِ النَّفْدَ الَلَوَ(: 680: 6868)ر.ك؛ رادمنش،  شود یماصول(، اذف 

، زمرين تبراه   واگر خداوند بعضی از مردم را به دست بعضی دیگر دفع نکنرد  :ضُرْتِ اظَلَفَسَدَ
 (.096)البیره/  شود می

خبرر آن،  ، متضرمن معنری شرر ، و دفرعُ: مبتردا و      الوجرود  امتنراع لَووَ: اررف  »
لررَ : وم واقعره در جرواب لَرووَ و      ض؛لَفَسردت األَرْ و تیدیر آن موجودٌ.  ،مقذوف
جواب شر  غيرجازم و مقلی از اعراب ندارد و تیدیر آن  "فسدت األرض"جملة 

)الردرویش،   «اس بعضرهم بربعض  وجود دفع اهلل النّرض لِمتنع فساد األإ : نين است
 (.870: 6ق.، ج6069
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 تعلیلی و غایی وارة پیرو جمله. 7ـ3

كه علت و سبب یا هردف   شود یمیی گفته ها جملهجملة پيرو تعليلی یا سببی و غایی، به 
تة خود نیش قيد را ایفرا  و با وابس رود یمو به تأوی  مصدر  دهند یموقوع جملة پایه را نشان 

ترا،  رون، كره )تعلير (،  ره)تعلي (، زیراكره، از آن       »ي آن عبارتند: سازها وابستهو  كند یم
ي ترابع وقتری   هرا  جملره شایستة ذكرر اسرت كره    «. و.... نکهیا، به منظور نکهیا، براي كه  جهت

 بيانگر علت هستند كه اروف مذكور معناي علت را برسانند.

  ی كردنش زدم(.ادب یب)او را به سبب « ی كردادب یب نکهیازدم، براي او را : »6مثال 
  او را به سبب ادب شدنش زدم(.« او را زدم، تا ادب شود: »0مثال( 

 ، جملة تابع بيانگر دو مفهوم است:دیآ یمي فوق برها مثالاز  كه  گونه  همان

 (.6 )مثال رديگ یمر وقوع فع  پایه به دلي  وقوع فع  پيرو انجام 6

 (.0)مثال  رديگ یمر وقوع فع  پایه به هدف تقیّق فع  پيرو انجام 0

و در  كنرد  یمر ، نیش قيرد علرت را ایفرا    ساز وابستهدر مفهوم نخست، جملة تابع به همراه 
. معرادل  نرين   كنرد  یمر ، نیش قيرد غایرت را ایفرا    ساز وابستهمفهوم دوم، جملة تابع به همراه 
 :دیآ یمل زیر ساختاري در زبان عربی به اشکا

یراد  « تعلير  تقصريلی  »و « تعلي  اصرولی »ر در زبان عربی، از اسلوب مذكور به عنوان 6
كه نمایانگر سبب و علت انجام فعر   « ن الَی فُلَإِهِ تِاءَسَاقِبتُهُ لِ ِعَ». تعلي  اصولی، مث : شود یم

خرود سربب و عراملی    است و در واقع، همين  موجود بوده« عَاقِب»قب  از فع  « إِسَاءَة»است و
كه نمایرانگر هردف و   « العجِئتُ لِ طِّ». تعلي  تقصيلی مانند: تاس شده« عاقب»در وقوع فع  

قبر  از  « اطرالع یرافتن  ». در عبرارت دوم،  شرود  یممیصودي است كه فع  به سبب آن انجام 
، اطرالع و آگراهی االر     «آمردن »اسرت و بعرد از    یا در اثناي آن به وجرود نيامرده  « آمدن»
 شرود  یمر . بنابراین، سبب آمدن، به دست آوردن اطالع است كه غالباً با وم جر بيان شود یم

 (.88ر80: 6866الرسول،  )ر.ك؛ ابن
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مصردري میردّر برر َسرِر فعر  مضرارع درآیرد )= تعلير          « أَنِ»به واسرطه   تواند یموم جر 
بر سَرِ جملة اسرميه درآیرد و در   « أَنَّ»(. یا به كمک لِتعليم )= «تَعَلَّمَجِئتُ لِأَ»تقصيلی(؛ مثال: 

 رود یمر ظاهر بين دو جمله ارتبا  برقرار كند كه در واقرع، جملرة اسرميه بره تأویر  مصردر       
 .«ورٌفُغَ اهللَ ، لِأَنَّتُبْ»)= تعلي  اصولی(: 

و از نروع تعلير     شرود  یمر بيران  « مِرن »)براي سرببی( یرا    « بِ»ي كه با ارف جرّ ا جملهر 0
 اصولی است:

   6مثرال: ـ عِالْ  اذِکُمُخَــبِاتِّ مْنفُسَــكُأَ تُمْظَلَمْــ كُـمْ نَّإِمِ وْا قَــیَــ اي قرروم مرن! شررما بررا   :لَجْ
جرار و مجررور و متعلرق بره     « بِاتِّخَاذِ(: »90)البیره/  دیا كردهپرستی بر خودتان ستم  گوساله

 .«بِسَبَبِ اتَّخَاذِكُمْ»براي سبب است؛ یعنی « الباء»و « ظَلَمْتُمْ»

   قت  به سبب امالق لورت گرفت :ق الَاِمْ قَتَلَهُ مِنْ» :0مثال.» 

ر در نوعی دیگر كه معادل جملة تابع تعليلی زبان فارسی است، كاف به معناي تعلي  اسرت  8
و یادش كنيد كره شرما را    :اکُمْدَا هَوهُ کَمَکُرْوَاذْي مصدري است؛ مثال: «مرا»كه همراه با 
البته براي معناي تعليلی كاف، سره دیردگاه وجرود    »: «لِهِدَایَتِهِ» (:663)البیره/  فرا راه آورد
در لورتی جایز است كه بعد از آن ماي كافه قرار گيرد؛  "كاف"تعلي   نکهیادارد: نخست 

 «.، خداوند متعال او را بخشيدداند ینم: بدان دلي  كه هُنْعَ زَ اهللُاوَجَتَفَ مُلَیَعْ ا أنَّهُ وَكَمَ»مثال: 

، تعلي  است؛ خواه بعد از آن ماي زائد و غيرزائد باشد؛ «كاف»یکی از معانی  آنکهدوم 
(. بعرد از كراف، مراي مصردري غيرزائرد قررار       663)البیرره/  اکُمْدَا هَاذکُرُوهُ کَمَوَمثال: 
ـ لِـحُ الْ فْیُ وَیكَأنَّـهُ الَ نباشرد؛ مثرال:  « مررا »است. خواه بعد از آن، كلمة  گرفته  وه كره  :رونَافِكَ

 «.مْهِاِالَفَ مِدَعَلِ بُجَعْأَ»(؛ یعنی: 30)الیصص/ شوند ینمكافران رستگار 

و اكثر نقویان بر این نظرنرد )ر.ك؛   شود ینمدر معنی تعلي  استعمال « كاف» نکهیاسوم 
 (.87: 6866، الرسول ابن

 یرا لِأجلره   لره  مفعرولٌ ر اسلوب دیگري براي بيان تعلي  در زبان عربی وجرود دارد و آن  0
است كه معادل آن در فارسی، هم بيانگر علت وقوع فع  است )= تعلير  اصرولی(؛ ماننرد:    
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هم غایت وقوع فع  )= تعلير  تقصريلی(؛ ماننرد:    «. مِنَ الْعِیَابِ خَوْفاً الْمََْرِسَةِلَمْ یَذْهَبْ إِلَی »
 توانرد  یمر ر فارسی هرم  ه عربی دل مفعولٌ(؛ به عبارت دیگر، معادل بیلِلتّاد)= « یباًدِأْتَتُهُ ضَرَبْ»

 (.0قيد غایت باشد )مثال  تواند یم( و هم 6قيد علت باشد )مثال 

نالربه  « كَری »ر اسلوب دیگري براي بيان علت غایی )تقصيلی( در زبان عربی، كاربرد 9
، فعر   كنرد  یمر و ضرمن اینکره آن را منصروب     دیآ یماست. این اروف بر سَرِ فع  مضارع 

اسرالم آوردم ترا داخر     : جَنَّةَالْخُ َ دْأَی تُ كَلَمْسْأَ»؛ مثال: دهد یممضارع را علت ماقب  قرار 
میردّر  « أَن»،  نانچه بر سَرِ مضرارع منصروب بره    «اتّی»همچنين، ارف جرّ «. در بهشت شوم

بياید، یکی از معانی آن، تعلي  تقصريلی معرادل قيرد غایرت در فارسری خواهرد برود؛ مثرال:         

مضرمر و در تأویر  مصردر،    « أن»مضرارع منصروب بره    « أَدخ » .«جَنَّةَلْادخُ َ أَی تَّتُ اَمْلَسْأَ»
 «.اتّی»مقالً مجرور به 

 يا جملره  معرادل  ی،فارسر  زبران  در یعربر  زبران  یاصول  يتعل نکهیاخاللة این مبقث 
 ترجمره  در .كنرد  یمر پایه ایفا  جملةرا در  علت ديق نیش و دوش می مصدر به لؤوم كه است
و هرر اررف    «و... نکره یا، بره دلير    كه   ون زیرا،»ي مث  ساز وابسته اروف با ی نيزفارس به

 زبران  در یعربر  زبران  یليتقصر علير   ت .رود یمر كرار   ، بره كنرد  یمپيوندسازي كه افادب تعلي  
 فرا یاپایره   جملةدر  را تیغا ديق نیش ه،شد مصدر به لؤوم كه است يا جمله معادل ی،فارس
و « و... نکره یابه خراطر   نکه،یا منظور به تا،» مث  يازس وابسته اروف با ،ترجمه در و كند یم

 .شود یم انيب ،كند یماروفی كه افادب غایت 

 پرداز )= بند موصولی( . جملة تابع اسم8ـ3

 نانچه در جملة مركّب، جملة پيرو اطالعاتی را دربرارب عنصرري از عنالرر جملرة پایره      
نیرش   نکره یادو االرت دارد: یکری    . بند مولرولی شود یمگفته « بند مولولی»بدهد، به آن 

ي «یرا ». در  نين االتی، جملة پيرو پرس از كند یملفت را براي عنصري از عنالر پایه ایفا 
 يمررد »: مثال؛ شود یمگفته « بند مولولی توليفی»و به آن  دیآ یممولول « كه»تعریف و 

جملره یرا   . معرادل ایرن اسرلوب در زبران عربری،      (آمرد  خنردان  مررد = ) «آمرد  ،دیخند یم كه
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ایرن از آن   :ونقَهُفْیَمٌ الَوْقَ هُمْنَّأَبِ؛ مثال: شود یمي است كه پس از اسم نکره واقع ا جمله شبه
 لرفت  «ونهُیَفْیَ وَ» جملة. در این آیة شریفه، (68/قشرال) زنديتم یباست كه ایشان قومی 

 .است مرفوع مقالً «قومٌ» يبرا

 اسم معرفه است كه در جملة پایه واقرع اسرت  در االت دوم، جملة پيرو، توضيقی براي 
 ایر  درنرگ  اسرت،  شرده  واقرع  «كه» آن رِسَ بر كه یمولول بند و معرفه اسم آن نيب معمووً و
 كره  مرا،  استاد»: مثال ؛شود یمگفته « بند مولولی توضيقی»و به آن،  رديگ یم قرار رگولیو
 .«ساخت منتشر را اش تازه كتاب ،دارد یفراوان فاتيلأت

دل بند مولولی توضيقی در زبان عربی، اسم مولول خاد )الَّذي، الّتی و...( است معا
. با این تفاوت كه اسم مولول، لفت برراي اسرم معرفره    شود یمكه پس از اسم معرفه واقع 

ـ ها، لله است كه مقلری از اعرراب نردارد؛ مثرال:      و جملة پس از آن شود یمواقع  ـ ا بَیَ ی نِ

! آن نعمتم را كره برر شرما ارزانری      ياسرائ یبناي  :كُمْیْلَعَ تُمْعَنْأَ یتِالَّ یَتِمَعْنِ واکُرُاذْ لَیائِرَسْإِ 
اسرم مولرول خراد و نعرت برراي      « الّتری »(. در ایرن آیره،   600)البیرره/  داشتم، یاد كنيرد 

 لله و مقلی از اعراب ندارد.« أَنعمت...» جملة، منصوب به تبعيت مقالً، «نعمتی»

ي كره پرس   ا جمله كه در زبان عربی، جمله یا شبه شود یمتيجه اال  از این بقث، این ن
از اسم نکره بياید و نیش ولف را ایفا كند، در ترجمه به فارسری، مطرابق برا بنرد مولرولی      

عربری نيسرت و اسرامی     جملةمعادلی در « كه»توليفی در زبان فارسی است و براي مولول 
لش لفت باشد، به همراه لله، مطرابق برا   قب معرفةمولول خاد، در لورتی كه براي اسم 

« كره »، معرادل مولرول   «الّذي و...»و اسامی مولولی  شود یمبند مولولی توضيقی ترجمه 
 در زبان فارسی است.

 . جملة پیرو وصفی9ـ3

همان گونه كه توضي. داده شد، جملة پيرو در سراختمان جملرة مركرب پرس از اعمرال      
و بنا  شود یمفت و... به بخشی از جملة پایه تبدی  گشتار به لورت مصدر، اسم مصدر یا ل

. اال اگر در جملة پایه ضرمایر مبهمری،   گردد یمنیشی  دار عهدهپایه  جملةبه میتضيات، در 
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وجود داشته باشد، جملة پيرو مؤول به لفت شده، جانشين «  يزي كه»و یا « كسی كه»مث  
، هر ميدان یم كه  نان. شود یمبدلی ؛ به عبارت دیگر، تأوی  به لفت شود یمضمير مذكور 

و بردین ترتيرب،    كنرد  یمر وقت ولف جانشين مولروف گرردد، االرت مولروف را پيردا      
ااوت مختلف اسم، اعمّ از نهادي، مسندي، مفعولی و... را داشرته باشرد.  رون در     تواند یم

، بردیهی اسرت هرر نیشری كره آن      دشرو  یمر مؤول، جانشين ضرمایر مرذكور    جملةاین فیره، 
مایر بر عهده داشته باشند، پس از اعمال اذف ضمير، جملة پيرو مرؤول، آن نیرش را برر    ض

 ؛ مثال:رديگ یمعهده 

 در امانت است(. كننده انتيخاو « )= كند یماست كه در امانت، خيانت  كسیاو »ر 
 مسند                                                                   مسند        
 خواننردگان  درس« )= خروبی بگيرنرد   جةينت، دوست دارند خوانند یمكسانی كه درس »ر 

 دوست دارند...(.

اسلوب بيان جملة پيرو ولفی مزبور، در زبان عربی بدین گونه است كه به جاي ضمایر 
، با ایرن  رود یمكار  مذكور، اسم مولول عام )مَن، ما( یا مولول خاد )الّذي، الّتی و...( به

 جملرة پيررو اسرت كره پرس از تأویر ، در       جملرة ت كه در ساختمان زبان فارسری، ایرن   تفاو
، امرا در نقرو   كنرد  یمر و نیشی را ایفرا   شود یمپایه مقسوب  جملةبرگردان، جزئی از اركان 

پرس از   جملةكنند و  یی را ایفا میها نیشعربی، اسامی مولول، خود بنا به میتضيات جمله، 
لرله برراي تعيرين مولرول و توضري. آن       جملرة اعراب ندارد و  اینها، لله است و مقلی از

 ؛ مثال:رود یم كار به

(: )ترو كسری هسرتی كره بره فیررا       اءِرَیَفُالْ دِيَآخِذٌ بِ تَنْأَ)=  «اءِرَیَفُالْ بِيَدِ یَأخُذُ يذِالَّتَ نْأَ»ر 
 بعد لله. جملةخبر و مقالً مرفوع، « اَلَّذي»ی(: كن یمكمک 

و آنچره نرزد    رسرد  یمر آنچره نرزد شماسرت، بره پایران       :اقٍبَ اهللِ دَنْعِ امَ فَدُ وَیَنْ مْکُدَنْعِ امَـ  
ظرف متعلق « عندَكُم»اسم مولول و مبتدا، «: مرا(: »61)النق / خداوند است، پاینده است

 ، مانند جمله قب  است.«اق بَ اهللِ دَنْا عِمَ وَ» جملةخبر ما، و « ینفَدُ»به لله، 

 نهاد نهاد
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بيایرد،  « هرر كسری، هرر كرس، هر ره و...     »جملة پایه، ضمير مبهمی  ون در  اما  نانچه
كرار   بره « مرا »و « مَرن »معادل آن در زبان عربی، به جاي اسم مولرول مرذكور، اسرماء شرر      

 :رود یم

  را بگو(.  يزهاي دلخواه« )= ، بگوخواهد یمهر ه دلت : »6مثال 

 دانرد  یمر و هر خيرري كره انجرام دهيرد، خداونرد آن را       :هُ اهللُمُلَعْرٍ یَخَیْ وا مِنْلُعَا تَفْمَ وَـ 
 (.667)البیره/

  كفرش...(.يا ورزندههر كفر« )، كفرش به زیان خود اوستهركس كفر ورزد: »0مثال ، 

 (.00)الروم/  رُهُکُفْ هِیْعَلَفَ فَرَکَ مَنْـ 

خبرر میردّم.   ، «عَلَيره »، رابرط برراي جرواب شرر .     «فَ»، فعر  شرر .   «كَفَر»، مبتدا. «مَن»
« مَرن »، مبتداي مؤخّر. جمله، مقالً مجزوم، جواب شر . فع  شر  و جروابش، خبرر   «كُفرُهُ»

 (.986: 7ق.، ج 6069)ر.ك؛ الدرویش، 

و... بنا به « الّذي»، «ما»، «مَن»خاللة بقث این است كه در زبان عربی، مولووتی  ون 
آن به زبران   ترجمةدارد، برابر « و... فاع ، مفعول، مبتدا، خبر»یی  ون ها نیششرایط جمله، 

كسی كه،  يرزي كره   »ي مركّبی است كه در جملة پایه، ضمایر مبهمی  ون ها جملهفارسی 
در میام « مَا»و « مَن»پيرو مؤول است، ولی اگر  جملةو مرجع این ضمایر، همان  دیآ یم« و...

هرر كسری   »و « ي كه و...كسی كه،  يز»اسم شر  باشد، برابر ترجمة آن به فارسی، به جاي 
 .دیآ یم« كه، هر  يزي كه و...

 . جملة پیرو غیرموصولی11ـ3

و پس از برگردانده شدن  ندیآ یمي پایه، قب  یا بعد از آن ها جملهپيروهایی كه در كنار 
و یکری از   شروند  یمپایه تبدی   جملةي اللی ها بخشبه لورت مصدر یا اسم، به بخشی از 

ي هرا  نیرش (. در ادامه، بره  080: 6836)ر.ك؛ ارژنگ،  رنديگ یمهده ي اللی را بر عها نیش
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ي پيرو غيرمولرولی و معرادل جمرالت    ها جملهنهادي، مفعولی و متمم )اجباري و اختياري( 
 .میپرداز یمها  عربی آن

 نهاد نقش در یرموصولیغ جملة پیرو. 1ـ11ـ3

 نیرش  ،مصردر  ای یاسم گروه به  أویت از پس ی،رمولوليغ جملة پيرو ،بمركّ ةجمل در
 :كند یم فایا را برگردان جملة نهاد

 (.است فيا ،تو نخواندن درس« )= نینخوا درس كه است فيا»: 6 مثال 

 0مثال: 

 دیررررربرآ كرررره  زبررررران و دسررررت  از»
 

 «دیررر آ بررردر  شرررکرش  عهرررده  كرررز  
 .(0 :6811ي شيرازي، سعد)                 

 (. یدبرآ هك زبان و دست از ،آمدن در به شکرش بعهد از)= 

 سراخته  نآ امثرال  و خواسرتن  فعر   با ندرتاً و داشتن فع  با كه جمله رويپ البته»
 روشران يپ ،رسرانند  یمر  را نگررش  و بیتکرذ  ،قیتصرد  ،لرزوم  ،ااتمرال  و شروند  یم
 :(666 :6836، ارژنگ)« باشد ها آن نهاد تواند یم

  است(. ممکن برگشتن فریدون،« )= فریدون برگرددممکن است كه : »6مثال 

نالبه است « أن»معادل و اسلوب  نين ساختاري در زبان عربی، فع  مضارع منصوب به 
 :دیآ یمو جملة مؤول، هم در نیش فاع  و هم در نیش مبتدا 

ــأَررر  ــ مْلَ آیررا مؤمنرران را هنگررام آن  :رِ اهللِلِــذِکْ وبُهُمْعَ قُلُــشَــخْتَ نْوا أَنُــینَ آمَذِیَــأنِ لِلَّ
 ، خشروع یابرد   ان بره یراد خداونرد و آنچره از ارق كره نرازل شرده        است كه دلهایشر  نرسيده

 است.« نِیأ» فع  يبرا فاع  و مصدر به لؤوم «عَشَخْتَ نْأَ». در این آیة شریفه، (61 /دیقدال)

 (.رٌ لَکُمْيْخَ کُمْامُلِيَ(: )= 630)البیره/  رٌ لَكُمیْخَ واتَصُومُ نْأَر 
 مبتدا                                                               
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 مفعول غیرموصولی در نقش جملة پیرو. 2ـ11ـ3

 دن،یر د دن،يشرن  دانسرتن، » رير نظ ییهرا  فعر   از پرس  جملرة پيررو   ی،فارس زبان در معمووً
 :مثرال ؛ كنرد  یمر  فرا یا را مفعول نیش وشود  می مصدر به لؤوم «خواستن و افتنیدر دن،يفهم
 دو بره  ی،عرب زبان در یاسلوب ني ن(. دانستم یم را او برگشتن)= « گردد یبرم كه دانستم یم»

؛ «نَّأ» بره  رمصدّ يةاسم ةجمل يگرید و «نأ» به منصوب مضارع فع  یکی :شود یم انيب شک 
 :مثال

ــرَ اهللُ لَكُــمیَغْ نْأَ بُّــونَتُحِ الَأَـ     آیررا دوسررت نداریررد كرره خداونررد از شررما درگررذرد  :فِ
 .(00/ورنال)

 .است« ونبّقِتُ» فع  يبرا منصوب مقالً مفعول و منصوب مضارع فع  ،«ر فی»یه، در این آ
ـ یَعْ وَـ  ـ  ونَلَمُ ـ الْ وَأنَّ اهللَ هُ ـ مُالْ قُّحَ  و بداننرد كره خداونرد برر ارق آشرکار اسرت        :ینبِ
 .(09النور/)

 است.« علمونی» مفعول مسد سد زهايّا یف« ما»و  «أنّ»در این آیه، 

 یرموصولی در نقش متمم اختیاری یا اجباری. جملة پیرو غ3ـ11ـ3

در جملة مركّب، یکی از كاركردهاي جملة پيرو این است كه پس از تأوی  بره مصردر،   
 ؛ مثال:كند یمپایه ایفا  جملةنیش متمم اجباري یا اختياري را در 

 (.ترسد یماز برگشتن « )= كه برگردد ترسد یم»ر 
 یدن دوستم رفتم(.براي د« )= رفتم كه دوستم را ببينم»ر 

و مؤول به مصردر و منصروب بره    « أن»معادل آن در زبان عربی، فع  مضارع منصوب به 
 نزع خافض است؛ مثال:

كره خداونرد را ر در     ام افتره بگو: من فرمان ی :یناً لَهُ الدِّصَلِخْبُدَ اهللَ مُعْأَ نْتُ أَی أُمِرْنِّإِ قُلْر 
 ةِادَبَبِعِأُمِرتُ »(؛ یعنی: 66)الزّمر/ ر بپرستم  دارم یمه االی كه دینم را براي او پاك و پيراست

 «.اهللِ
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و مؤول به مصردر و منصروب بره نرزع     « أن»، فع  مضارع، منصوب به «أعبد»در این آیه، 
 خافض است.

كره   بازداشرت فرمود:  ون ترا امر به سجده كردم،  ه  يرز تررا    :جُدَتَسْ الَّأَا مَنَعَكَ مَ الَقَر 
 (.60)األعراف/ ي سجده نکرد

مرا  و مابعدش، مؤول به مصدر و منصروب بره نرزع خرافض اسرت )=      « أن»در این آیه نيز 
 (.ودجُالسُّ نَمَنَعَک مِ

 یریگ جهینت

و جملرة   شرود  یمكم از دو جملة پایه و پيرو تشکي   در زبان فارسی، جملة مركّب دست
، در كره    رون ، كره  ی وقتر ، كره   یاداممتا، كه،  ون، زیرا، اگر، »یی مانند وندسازهايپپيرو با 
و پرس از اعمرال گشرتار، بره      دیر آ یمر « ، به دلي  اینکه، كسی كره،  يرزي كره و...   كه ی اال
. كنرد  یمر و بنا به میتضيات جمله، نیشری را ایفرا    شود یمي جملة پایه بدل ها سازهي از ا سازه

كره معرادل آن در زبران     نين ساختاري همسان و معادلی در زبان عربی دارد، با این تفراوت  
و اروفی  ون شرر  و نالربه یرا اسرامی      دشو ینمعربی، لزوماً از دو جمله یا بيشتر تشکي  

مولول، ظروف و اسماء شر  در پيوستگی جمله نیش دارند و برخالف زبران فارسری كره    
، گراهی جمرالت در زبران عربری بره دویر        كند یمشود و نیشی را ایفا  جملة پيرو مؤول می

 مقلی از اعراب ندارند.نقوي 
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