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 چکیده
 گیرد و وقوع آن مشروط باشد.بشود که ادات شرط در صدر آن قرار ای گفته میجملۀ شرط به جمله

دستورنويسان  ولی است شدهتحلیل  های مختلفيدگاهد ۀپاي ساختار نحوی شرط در زبان عربی بر

چندان روشن نیست و  شناسیزبانت اين ساختار از نظر یّاتفاق نظر ندارند و ماه آن دربارۀ برخی عناصر

های ديدگاهاين پژوهش . است وابستۀ اين اسلوب نیز تحقیق اساسی صورت نگرفتهدربارۀ هسته و 

نقد و  تحلیلی -با روش توصیفیآن را و  بررسی یشرط ۀجملاختمانی عناصر س ۀدربار را دستورنويسان

( و وابستههسته  ۀجمل) هاجمله ۀتحلیل و رابط ،ساختار شرط در مقالۀ حاضر. ارزيابی کرده است

اغلب  که يیتفاوت آنها تبیین و فعل شرطی وجه و نما حالت، نقش نحوی و سپساست  شدهمشخص 

 ی پیشتازهابرخی ساختنقش  بودن مکرر همچنین. گرددمیبیان ، ندادستورنويسان يکسان انگاشته

در نظر  گروه اسمی يا قیدی به عنوانو است ده ش اين اسلوب اثباتدر  )ادات شرط+ جمله پیوندی(

   .شودمیاثبات های هسته و وابسته در جمله شرط برخی ادات ۀنقش دو سوي سپس و اندگرفته شده
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 مقدمه .1

رط در صدر و ادات ش باشدکه وقوع آن مشروط د شوطالق میا ایجملهبه جملۀ شرط 

رکن اساسی  سه و ادات شرط جواب شرط، . در جمالت شرطیه فعل شرطگیردآن قرار

-زای شرط نامدهند، جملۀ پیرو با نام شرط و قسمت پايه با نام جواب يا جرا تشکیل می

های مختلف ديدگاه ۀبرپاي عربی در زبانساختار نحوی شرط تاکنون گذاری شده است. 

اتفاق نظر  برخی عناصر ۀهنوز دربار نويساندستوراما  ،شده استتحلیل  شناسیزبان

 دربارۀ. چندان روشن نیست اين ساختار از نظر صوریت ماهیّ ،از اين جهت؛ دنندار

موارد اين توان است که از بین آنها می به چاپ رسیده آثاریربی جملۀ شرطیه در زبان ع

آموزش تشخیص انواع جمالت شرطیه، »و زهرا فريد در مقالۀ  هرا برشمرد: مینا جیگار

ا و اذای های شرطیه و ادوات شرط و فبه بررسی جمله« فای جزای شرط و معانی آنها

پژوهشی  -علمی ۀاند که در نشرييک از اين حروف پرداختهشرط و شرايط و معانی هر

نیا و مريم آقاجانی در امیرحسین رسول چاپ شده است. (1393) های آموزشینوآوری

 (1392) «های شرط زبان عربی در بازتابی از آيات قرآن کريمبندی جملهطبقه» مقالۀ

بندی کنند. در اين مقاله جمالت کوشند تا جمالت شرطی قرآن کريم را طبقهمی

ترين  مهميکی از اند. احتمال وقوع و ساختار بررسی شده قرآن کريم از دو منظرِشرطی 

 ابو از (1401) العرب النحاة عند الشرطية اجلملة کتاب ،ها در زمینۀ جملۀ شرطیه پژوهش

 به طور گذراآوری و گردرا  يانوی در اين کتاب نظر نحو. ابراهیم الشمسان استاوس 

است.  نپرداختهعناصر ساختمانی جملۀ شرط و نقد بررسی  به ولی ،بررسی کرده

   است. بررسی کرده در اين کتاب را نیزادات شرط  از منظر بالغی الشمسان

عناصر ساختمانی ۀ نويسان دربارهای دستورديدگاهنمايد ضروری می اساس اينبر 

 را نهای دستورنويساتا ديدگاه اندآن نگارندگان مقاله بر .شود بررسی اسلوب شرط

عناصر ساختمانی اسلوب شرطی نقد کنند و نقاط قوت و ضعف آنها را تا حد  دربارۀ

 هایمثالکه به عنوان ای های نمونهابتدا جمله. دلیل مشخص سازند يۀامکان با ارا

اساس آنها معرفی ای را برهای سازهقاعده انتخاب و، اندکتب نحو آمده ساختار شرط در

تفکیک عناصر مختلف اسلوب شرط به  ۀدربار يان رانحوی بعض یسپس آرا. کنیممی

 ت با بررسی آراو در نهاي کنیمشرط نقل می یجزا ۀجملشرط و  ۀجمل، ادات شرط

 . کنیمرا ارزيابی میآنها  شناسیمطابق اصول زبان
 

 



 115/ 1396 زمستان و پاییز ،2 شمارة ،9 سال عربی، ادب

 ایهای سازهقاعده .2

موسوم « ایقواعد ساخت سازه»ساخت جمله در هر زبانی تابع قواعد خاصی است که به 

با هر زبانی  توان گفت آشنايی دقیقمی .زبان عربی هم از اين قاعده مستثنا نیست ؛است

هر جمله ابتدا به  ،لیهای ساختی جمالت آن زبان است. به طور کمستلزم تحلیل قاعده

يک از ر شود و سپس همی تجزيه)گزاره(  و گروه فعلی)نهاد(  گروه اسمی عمدۀ ۀدو ساز

 ۀاما هم ،(77: 1387)دبیر مقدم، يابندتری بسط میهای کوچکود به گروهها خاين سازه

ها مستقل هستند و برخی جمالت از نظر نحوی در يک جايگاه نیستند؛ بعضی جمله

های زبان اغلب در گرو توانايی تشخیص ديگر وابسته. توانايی تشخیص ساخت جمله

ه، زاد)غالمعلی شودوت مشاهده میهای به ظاهر متفاالگوهای يکسانی است که در جمله

آن را در دو گروه  شرطی در زبان عربی، ۀای جملهای سازهبرای تحلیل قاعده .(25: 1374

 کنیم.بندی میهای مشتق شرطی طبقههای مرکب شرطی و جملهجمله
 

 مرکب شرطیة جمل. 2-1

شرط  ۀ+ جمل)نقش نما( مرکب شرطی چنین است: ادات شرط ۀالگوی ساختمانی جمل

 پايه ۀپیرو+ جمل

  نجحي هتدد عل جي ان
 ميوم عظيعذاب  ت ريبيعصاخاف ان  اين

شود که يکی دهد، اسلوب شرط از دو جمله تشکیل میشده نشان میالگوی ياد

 Adverbial) وابسته و ديگری هسته است و جملۀ وابسته، نقش نحوی قید شرط

clause) دوم  ۀهسته و در جمل« نجحي»ه و وابست« هتدد عل جي»اول  ۀرا دارد. در جمل

هسته  ۀشود. جملهسته محسوب می« ميوم عظياخاف عذاب »وابسته و « ت ريبيعص»

ها صادق است. هم به طور طبیعی دارای نقش نحوی نیست و اين مورد در همۀ زبان

شود و ديگر بنا و تنها عنصر مستقل جمله تلقی میحقیقت سنگمرکزی در ۀهست

توان گفت هستۀ نمی ،بنابراين ؛کنندنسبت به آن نقش خود را تعیین  عناصر جمله بايد

 .(114: 1378)نجفی، دارد مرکزی نقشی 
 

 مشتق شرطی ةجمل. 2-2

 های مشتق شرطی بدين قرار است: الگوهای ساختمانی جمله

 )ادات شرط + جمله انضمامی(+ گزاره گروه اسمی يا قیدی .الف
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مستقل است و  ۀاسلوب شرط يک جمل« الف» نوع مشتقالگوی ساختمانی جملۀ بر پايۀ 

اما يکی از  ،مرکب لحاظ شود ۀمستقیم در درون خود ندارد که جمل ۀجملۀ وابست

به همراه  (relative clause)پیوندی  ۀيعنی ادات شرط، جمل ،شدههای جملۀ يادوابسته

گروه اسمی  ،لک است که درcomplement of noun) ) واقع وابستۀ وابسته دارد که در

کند. اين نحوی را در ساختمان جمله اشغال می یشود و جايگاهيا قیدی محسوب می

تفاوت اين جمالت با  .(115: 1391)افراشی، ايممشتق نام نهاده ۀها را جملنوع جمله

بلکه  ،نیست جزا( ۀ)جمل شرط، متمم فعل مرکزی ۀجمالت مرکب در اين است که جمل

 ادات است. )صله( مکمل

 نجح ي هتددجيمن 
 ايليسدر الل طلب العل من 
 نفعک ي تنفقما 
 ملکهته  ميانت اکرمت الکر اذا 

شده وابسته به ادات شرط و مکمل آنها هستند و های فوق جمالت مشخصدر مثال

-، جمالت تعیینبه بیانی ديگر ؛هستندوابسته ادات شرط به نوبۀ خود به جزای شرط 

 .اندآمده و توضیح ادات شرطای وضوح، روشنگری برشده وابستۀ وابسته هستند و 

عائد به دارای ضمیر ۀ مستقل + جمل انضمامی( ۀ)ادات شرط + جمل گروه اسمی يا قیدی ب:

 :شدهسازیگروه اسمی يا قیدی مبتدا

  (37-36)الزمر:  «...من مضلفما له دد اهلل يمن و  * هاد فما له منضلل اهلل ين م...»

، گروه اسمی يا «ب»نوع  شرطی مشتق ۀلگوی ساختمانی جملا ۀاسلوب شرط بر پاي

مستقل دارای ضمیر عائد به اين  ۀای را به همراه دارد و جملشدهقیدی مبتداسازی

زيرا ادات  ؛آيندمشتق به حساب می ۀگروه، بعد از آن آمده است. اين جمالت نیز جمل

زا، نقش واحدی دارند و ج ۀبا يک ضمیر در درون جمل پیوندی، مجموعاً ۀشرط با جمل

اند سازی از جايگاه اصلی خود با ضمیرگذاری به ابتدای جمله حرکت کردهبرای برجسته

 اند.تعبیر کرده Topicalization))شناسان از آن به مبتداسازی که زبان
مبتداسازی عبارت است از انتقال سازه از جايگاه اصلی خود به ابتدای جمله که اين 

در اين  .(206: 1374زاده، )غالمعلی پذيردای صورت مید بر مفهوم سازهکار برای تاکی

شود و در جايگاه اولیۀ فرآيند عنصری از جايگاه اولیۀ خود به آغاز جمله حرکت داده می

   های فوق در جمله .(40: 1369)دبیرمقدم، گیرد مرجع با آن قرار مییری همآن ضم
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اند و ، به آغاز جمله انتقال داده شدهاست شدههايی که زير آنها خط کشیده سازه

  .گرفته استۀ آنها قرارمرجع در جايگاه اولیضمیری هم
 

 جزای شرطاعراب و نقش نحوی  .3

 ۀه منظور اصلی گوينده را دربردارد و وقوع آن به جملای است کجمله جزای شرطجملۀ 

ۀ اعراب و نقش دربار شود.نامیده می «فعل شرط»است که منوط و وابسته ديگری 

 یم:کنمیرا بررسی و نقد های مختلفی ارائه شده است که آنها نحوی جزای شرط ديدگاه

: 1417، ياقوت و 26-25 :د.ت، يالسيوط) اعراب ندارد محلی از جازمشرط غیر یجزا ۀجمل .1

1068). 

اين جمله قابل  زيرا ؛اعراب محلی ندارد وجههیچبه )جازم و غیرجازم( شرط یجزا ۀجمل .2

جزاء شرط  ۀجمل، ترو به عبارت دقیق د نیست تا اعراب محلی داشته باشدتاويل به مفر

، حسن) اعتنا بودجمله بی یع دانست و به ديگر اجزاتوان تنها جانشین فعل مضاررا نمی

خواه مقترن ؛ شوددر نظر گرفته می جزاء شرط همواره جمله، به همین جهت (457: د.ت

 .  خواه نباشد، شدبه اذا فجائیه و فاء با

اما  ؛اعراب محلی ندارد، فجائیه نباشدشرط جازم اگر مقترن به فاء و اذا جزاء  ۀجمل .3

، حسن؛ 530: 1417، ياقوت ؛472-2/440 :1411ابن هشام، ) فعل آن لفظاً يا محالً مجزوم است

 ،شودجزاء در نظر گرفته نمی، کل جمله اين نظريه اساسبر .(150: 1409 ،؛ قباوه456: د.ت

 .  آورندبه حساب میلکه فقط فعل را جزاء شرط ب

ابن ) اعراب محلی دارد ،شرط جازم اگر مقترن به فاء و اذا فجائیه باشد یجزا ۀجمل .4

عبده  .(343 :1420، يالراجح و 1056: 1417، ؛ ياقوت456: د.ت ،حسن؛ 2/473 :1411هشام، 
 ؛دانندجمله را در محل جزم می ناسان ايننحوش :افزايدمی يالهتطبيق النحو  در يالراجح

ًا فدو يان تصادق علمانند  ؛(344 :1420) توان بدان عطف کردچون فعل مجزومی را می
 ۀجمل که وقتی دهدتوضیح می اعراب الجمل فخرالدين قباوه در. قم بواجبهيخملص و 

 مثال: ؛شودبه فعل مضارع تاويل می ،جزاء شرط مقترن به فاء و اذا فجائیه باشد
 

 ديرش، ةايش الحيع يفذلک ف                نا کمثلها    يقر ، ايالدن يعط فيفمن 
شود و پس مجزوم می ،شودتاويل می «يرشد»به فعل مضارع  «ذلک رشید» ۀجمل

 .(136 :1409، قباوه) در محل جزم است، ای که در اين جايگاه قرار گرفتهجمله
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، بوخدود)« خره ينفعکما تد  » مانند شدشرط ممکن است به تنهايی خبر بای جزا ۀجمل .5

شرط  یجزا ۀجملآن است که  بر ،، فخرالدين قباوهاعراب الجمل مولفالبته  ؛(64: 1408

ت و که اين جمله يا مقترن به فاء و اذا فجائیه اس؛ چراتواند خبر ادات شرط باشدنمی

راب محلی داشته واحد دو اع تواند خبر باشد و در آنِپس چگونه می ،محالً مجزوم است

که خبر است و يا مقترن زاء شرط است و رفع به اعتبار اينجزم به اعتبار اينکه ج ؛باشد

تواند نمی ،بنابراين ؛لی از اعراب نداردبه فاء و اذا فجائیه نیست که در اين صورت مح

 .(150: 1409) محالً مرفوع و خبر باشد

البته به  ؛(419 :1414، عمر) شرط ممکن است اعراب محلی داشته باشد یفعل جزا .6

 .  نه جمله ،شود مفرد در نظر گرفتهجزاء شرط  تا، قترن به فاء و اذا نباشدشرطی که م
 

ر اساخت در جزای شرطاعراب و نقش نحوی  ةدربار های مختلفدیدگاه نقدتحلیل و 

 سلوب شرطا

به ، جزاء محلی اعراب ۀاختالف نظر دربار، دهدبه وضوح نشان میشده نقل یآرا کهچنان

 را مشخص معیارهاابتدا ناچاريم  ،از اين رو ؛نظرها مربوط استنبود معیار واحد در اظهار

اين است اولین محور اختالف . آنها قضاوت کنیم و سقم صحت ۀدرباربتوانیم  يم تاساز

های از ديدگاه .جزاء و يا هردو ۀاست يا برای جمل جزاء که اعراب محلی برای فعل

اعراب محلی قائل باشیم و جزاء شرط را  ،که اگر برای فعل آيدچنین برمی شدهمطرح

اختالف نظر هم ، آنجا که جزاء مقترن به فاء و اذا فجائیه نیستيعنی  مفرد تلقی کنیم؛

در اين . خواهد بود در محل جزم، ر صورتی که فعل جزاء مضارع نباشدو دوجود ندارد 

 از اعراب انشین اسم در نظر بگیريم و منظورمانا به عنوان ججزاء ر ۀجملصورت اگر 

متناسب با ، تواند در جمله داشته باشدکه اسم می باشدهای نحوی قیقاً همان نقشد

الً اگر آن را خبر به مث ؛اعراب در نظر خواهیم گرفت، شويمنقشی که برای آن قائل می

 ۀبرای جمل ی اعراب محلیوقتاما  ،اعراب آن را محالً مرفوع خواهیم دانست، شمار آوريم

جزاء را  ۀجمل، مثالً آنجا که مقترن به فاء و اذا فجائیه است؛ شودجزاء در نظر گرفته می

وجه تنها ، گیرند و منظورشان از اعرابانشین فعل مضارع در نظر میويل و جأمفرد تبه 

ين در اجزاء شرط  ۀجملکه  معتقدند هرچند برخی.  نه نقش نحوی ،است (mood) فعل

ويل به أاين است که اين جمله قابل ت  انمطلقاً اعراب محلی ندارد و استداللشصورت 

جزاء  ۀجمل که معتقدند، ترو به عبارت دقیق د نیست تا اعراب محلی داشته باشدمفر

 ،بوداعتنا ع دانست و به ديگر اجزاء جمله بیتوان تنها جانشین فعل مضارنمیشرط را 
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توان و میاعراب محلی دارد  در اين صورت جزاء شرط ۀجمل که دنبر اين باوراما اغلب 

جزا  ۀاعراب جمل، بهاز هر دو جن نیزبعضی .  به حساب آوردآن را جانشین فعل مضارع 

ارائه  یترين آراتوان دقیقرا می وايفالنحو اللف ؤم ،عباس حسن یآرا، کنندرا بررسی می

 طرح است: قابل پرسشدر اين باب چند  اما، شده دانست

 نه جمله؟ ،جزاء شرط را مفرد دانست، توانآيا می .الف

 توان برای جزاء شرط نقش نحوی قائل شد يا نه؟آيا می .ب

 .  اعراب محلی جزم در نظر گرفت؟ ۀ جزاءتوان برای فعل يا جملآيا می .ج

  جمله را جزاء شرط همواره جمله است و  زيرا ؛روشن است ال نخستؤپاسخ س

؛ ساخته شده باشد )فعل( کلمه هرچند جمله تنها از يک، ن مفرد به شمار آوردتوانمی

شان ئآرا، اندمعیار را لحاظ نکرده اين، نظرهای خوداين دستورنويسانی که در اظهاربنابر

  .  پذيرفتنی نیست

جزاء  به جهت آنکه ؛منفی است شناسیاساس معیارهای زبانیز برن ال دومؤپاسخ س

 ۀشود و جملمرکب شرطی محسوب می ۀمرکزی جمل ۀاست و هست پايه ۀجمل ،شرط

نظر کسانی ، از اين رهگذر .تواند نقش نحوی داشته باشدپس نمی ؛متمم آن است، شرط

خبر ، وابسته شرط ۀبه تنهايی و گاه همراه با جمل که مطابق دستور سنتی آن را گاه

گران سنتی وارد ی تحلیلرخبديگری که به  ايرادِ .مردود است، انددانسته ادات شرط

  تلقی پیوندی شرط  ۀجمل ۀات شرط را وابستواد ۀکه وقتی آنها هماست  اين، است

توانند برای آن نمیشود و خود از تحلیل آنها حذف میۀ جزاء خودبهجمل، کنندمی

 که جزاء شرط از نظر کنندبه ذکر اين نکته اکتفا می، نايبنابر ؛جايگاه نحوی پیدا کنند

 نحوی هسته و وابسته ۀشرط است و اين يعنی تبیین نکردن رابط ۀجمل متمممعنايی 

 .  دباشعلمی منطقی و ارزش  فاقد لیاين تحل رسدبه نظر می که

برای فعل يا در نظر گرفتن اعراب محلی جزم که است  اين ال سومؤاما پاسخ س

سه بر در زبان عربی يرباز از دواع کلمه انکه بدان جهت  ؛است، اندکی دشوار جملۀ جزاء

يک حالت اعرابی خاص قائل هر برای ياننحو و تقسیم شده استحرف، اسم و فعل  نوعِ

اين سخن را . دارديعنی حالت اعرابی ن ؛ه مبنی استحرف هموار ،از سوی ديگر .اندشده

، گیردعهده نمی بر نحوی نقش حرف کرد: تبیین انتومی چنین شناسیزبان دانش ۀپاي بر

  همچنین برای. است: رفع و نصب و جرّ اسم نیز دارای سه حالت. نماستبلکه نقش

 برخی .شده است تعريف محلی اعراب، دارند ناپذيریتغییر پايانی حرکات که هايیاسم
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اعراب محلی بدانها  ،کنندمی اشغال جمله در را اسم جايگاه که نیز جمالتشبه و جمالت

 ،جزم است نصب و، رفع حالت اعرابی ع نیز دارای سهفعل مضار .نسبت داده شده است

بايد ، آن عريف حالت اعرابی برایت، رودمی کار هتنها در يک جايگاه ب از آنجا که فعل اما

 همین به. کندتغییر نمی فعل هرگزنقش نحوی ، تربه عبارت روشن ؛دباشمتفاوت از اسم 

از طرف فعل های مختلف نحوی نقش قبول معنای به را فعل داشتن اعراب تواننمی ،دلیل

به مبنی  را و چون فعل ماضی و امر داللت بر وجه فعل داردبلکه اعراب فعل ، تلقی کرد

 و برای فعل ماضی و امر نیممطابق دستور سنتی عمل کاگر بخواهیم ، اندحساب آورده

معیارهای  ۀپاي بر، با اين حال. بدانیم آنها را محلی بايد اعراب، وجهی قائل شويم نیز

بايد از دستور سنتی سرپیچی کنیم و بگويیم اعراب محلی برای فعل معنا ، شناسیزبان

 فعلکاربرد ، کنیم و چون اهل زباناساس کاربرد اهل زبان قضاوت میرما ب زيرا ؛ندارد

 ۀرا به عنوان قاعد یحق نداريم وجه خاص پس، بینندخاص را در اين ساختار الزامی نمی

توان له در اين جايگاه روشن است و نمیرفتار نحوی جم، اساساين  بر. خلق کنیمزبانی 

 .  و جانشین فعل مضارع دانست نما قائل شدبر آن اعراب وجه
 

  هاوابستهو نقش نحوی  اعراب .4

گیرد، وابسته هستند و جمالتی که بعد از ادوات شرط اعمّ از جازم و غیرجازم قرار می

د. دربارۀ اعراب و نقش نحوی شواعتبار جملۀ پايه تعیین میبه نقش نحوی اين جمالت 

 پردازيم:ترين آنها میها آرای مختلفی ارائه شده است که به بررسی و نقد مهموابسته

، يئالسامرا) محلی از اعراب ندارد، عامل قرار داردشرطی که بعد از حروف غیر ۀجمل .1
1427 :194). 

داشته محلی از اعراب ممکن است ، قرار داردی که بعد از حروف عامل شرط ۀجمل .2

 .(2/45 د.ت:، يوطيسال) باشد

اما  ،محلی از اعراب ندارد، شرطی که بعد از ادات شرط غیرظرفیه قرار دارد ۀجمل .3

 .(44 :1409، قباوه و 17: همان) فعل اين جمله ممکن است محلی از اعراب داشته باشد

که ؛ چرامحلی از اعراب دارد، ر داردبعد از ادات شرط ظرفیه قراشرطی که  ۀجمل .4

 .(44 :1409قباوه، ) الیه استمضاف

 .(19 :1414، عمر) ممکن است محلی از اعراب داشته باشدشرط  فعل .5

تنهايی خبر شرط به  ۀجملفعل شرط لفظاً يا محالً مجزوم است و در صورتی که  .6

. (445 :د.ت، حسن) اعراب محلی دارد شرط ۀجمل، قرار گیرد« اذا»واقع شود يا بعد از 
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 صله متمم اسم شرط است ۀکه مانند جملبه جهت اين ؛تواند خبر باشدشرط نمی ۀجمل
 .(151 :1409، قباوه)

 

 هاوابسته اعراب و نقش نحوی ةدربار های مختلفنقد دیدگاه 

، شرط ۀمنظور از اعراب محلی برای جمل، دهدنقل شده نشان می یطور که آرا همان

ب محلی برای جمله جزا است و اغلب دستورنويسان اعراب را در اين جا متفاوت از اعرا

فعل  عنصر شرط را نحوشناسان زيرا، نه وجه فعل، انددانسته به مفهوم نقش نحوی

و بعد از ادات  کنند و در صورتی که فعل مضارع نباشدمضارع يا جانشین آن لحاظ می

در  شرط( ۀجملۀ هست )عنصر برای فعلاعراب محلی جزم را ، شرط جازم قرار گرفته باشد

را  (...الیه ومضاف، )خبر از نقش های معروف در نحو سنتی نظر می گیرند و اگر جمله يکی

اين دستورنويسان در  .دهندب محلی رفع و جر را بدان نسبت میاعرا، داشته باشد

شرط  جمله وقتی کهبه جهت آن، شوندهمواره دچار تناقض گويی می خود هایتحلیل

نقش  جايگاه نحوی پیدا کنند چون توانند برايش نمی، بینندرا بعد از حروف شرط می

 گويندمی بدين منظور لحاظ نشده است و ناچار در نحو سنتیای نحوی شناخته شده

، ندارد و کسانی که گفته اند )نقش نحوی( اعراب، جمله شرط بعد از حروف غیرعامل

جايگاه دستورنويسانی بوده اند که ، ر محل جزم استد از حروف عامل جمله شرط بعد

 .اندرا به جمله نسبت داده )حالت نمای وجه(فعل و جمله را يکی انگاشته اند و اعراب فعل 

 :به سواالت زير پاسخ دهیم، بايد برای روشن شدن مسئله، اساسبر اين 

 فعل مضارع يا جانشین آن است يا جمله است؟ ، الف: آيا عنصر شرط

يا اعراب فعل شرط برای فعل شرط و جمله شرط اعراب در نظر گرفت؟ آ توان: آيا میب

 تواند يکی باشد؟با جمله شرط می

، ال اول اين است که عنصر شرط همواره جمله يا گروه اسمی و قیدی استؤپاسخ س

، عنصر شرط، باشد )عامل/غیرعامل( اگر ادات حرف چون. نه فعل مضارع يا جانشین آن

واقع نقش نحوی متمم شود و درسبت به جزاء شرط وابسته شمرده میاست و ن جمله

علمای نحو  ست کهجای تعجب نی اينبنابر. شناسدشرطی دارد که نحو سنتی آن را نمی

يا  و اگر ادات اسم قائل باشنداعراب محلی  مطابق روش خودشان برای آن جمله، سنتی

دهد و يکی از عناصر سمی يا قیدی میانضمامی تشکیل گروه ا ۀبا جمل، ظرف باشد

به ، )شرط نزد نحوشناسان( انضمامی ۀجمل، در اين حالت. دشومیجزاء شمرده  ۀجمل

متمم فعل ، دهد که آن گروهو با ادات تشکیل گروه می تنهايی متمم اسم يا ظرف است
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، حالت در اين. همواره دارای نقش نحوی است ،اينبنابر ؛است جزاء(، هستهۀ )جمل مرکزی

 بر اين پايه .و بحث بیشتر در بخش ادات خواهد آمد گیرندوه اعرابی در نظر نمیبرای گر

وجه کاربردی ، منظور از اعراب فعل چنانچه زيرا پاسخ سواالت دوم و سوم روشن است

ما . نما نداردحالتها شود و ديگر فعلعل مضارع در اين جايگاه مجزوم میفقط ف ، باشد

ری در برد اهل زبان برای فعل مضارع اعراب قائل هستیم و اگر فعل ديگهم مطابق کار

بر خالف آنچه ، اين محل چون محلی خواهد بودش اعراب، برده شود اين جايگاه به کار

برای جمله . نیست )فعل مضارع( از نظر اهل زبان مختص يک فعل خاص، اندقدما پنداشته

اما همواره نقش نحوی دارد و ما نقش  گرفت نظر توان اعراب محلی درنمیهم شرط 

 نمانیستیم که هر نقش نحوی الزاماً حالتدانیم و معتقد را با اعراب يکی نمی نحوی

 ؛شرط يکی باشد ۀتواند با جملاعراب فعل شرط هم نمی. خصوصاً جمله ،دارد )اعراب(

نقش ماهای حالت ن، ر از اعراب جملهوجه فعل است و منظو، که منظور از اعراب فعلچرا

 .  نحوی است
 

 اعراب و نقش نحوی ادات .5

در ساس نقش نحوی حروف ابر و اندرا مبنی دانسته« ایّ» جز ،شرط یسماا ۀهم ياننحو

، ترتیب که اگر در جايگاه فاعل بدين ؛اندادوات قائل شده رای ايناعراب محلی ب، جمله

اند و اگر در مرفوع دانسته عراب آنها را محالًا، گرفته باشندقرار  نائب فاعل و مبتدا

، حال و خبر افعال ناقصه قرار گرفته باشند، طلقممفعول ،بهمفعول، فیهجايگاه مفعول

الیه واقع جرّ يا مضافو اگر بعد از حروف  اندبه حساب آوردهاعراب آنها را محالً منصوب 

اعراب  کهان ادعا کرد تومی ،از اين رو؛ اندعراب آنها را محالً مجرور شمردها، شده باشند

ها پیشینیان يکسان بوده است که در نقد ديدگاهو نقش نحوی کلمات در نظر  )حالت(

، شودديده نمی يانف نظری میان نحوتا اينجا اختال .ای کوتاه بدان خواهیم کرداشاره

های هیم مشخص کنیم ادوات شرط در جملهآيد که بخوااختالف نظر زمانی پیش می

 به کدام جمله تعلق دارد: 4 تا 1نمونه 

 نجح يهتدد جيمن  .1
 نفعک يما تدخره  .2
 مهت  تذهب ال  الرب  تنشط .3
 نجحيهتدد عل  جيان  .4
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  ملکهته مياذا انت اکرمت الکر .5
شرط ۀ قش نحوی در جملن، «اذا» جز ،اسماء شرط ۀمعتقد است همعباس حسن  

اما  ،(71- 73: 1420 ،يالراجح ؛4/439: د.ت) متعلق به جزاء شرط است« اذا»اما  ،دارند

داند و بعضی شرط می ۀماء شرط را متعلق به جملبعضی از اس محمود سلیمان ياقوت

علی بهاءالدين  .(520:1417)ر.ک: ياقوت،  را متعلق به جزاء شرط)اسم زمان و مکان( ديگر 

بعضی از دستورنويسان هم  .(65 :1408بوخدود،  )ر.ک: .موافق استبا اين نظر نیز  بوخدود

-160 :د.ت) الدينعلی کمالحازم، انداظهار نظر نکرده طورصريح و دقیقدر اين باره به 

با اين روش به تبیین وظايف  (417-419: 1414) عمر و همکارانمختار احمد و (156

 . اندنحوی ادات شرط پرداخته
  

 شرطو نقش نحوی ادات اعراب  ةها درباردیدگاهنقد  

که به جهت اين ؛توان ترديد کردنمی، نقش نحوی ندارندادوات شرط  ۀکه همدر اين 

نقش خود بديهی است که حروف . حروف هستند، ترين آنهابلکه مهم ،بعضی از آنها

اما سخن بر سر اين است که   ،نمای کلمات يا جمالت هستندبلکه نقش ،نحوی ندارند

 متمم اسم يا ظرف( )بندانضمامی  ۀمتعلق به جمل، ات مشهور به اسماء و ظروف شرطواد

ت خاص در هر دو جمله که به علت وضعیۀ جزاء شرط و يا اينهستند يا متعلق به جمل

 نحوگیريم؛ را در نظر می «نجحيهتدد جيمن » ۀجمل .ندايفا کن توانند نقش نحوی می

 دارد:  یهای متفاوتتحلیل ۀ اين جملهدربار سنتی

با  جزاء ۀو رابطنقش نحوی ، جزاء شرط() ينجح شرط و خبر( ۀ)جمل يجتهد، )مبتدا( من. 1

   ؛مشخص نشده است شرط ۀادات و جمل

 ؛)فعل شرط و جزاء شرط مجموعاً خبر برای من( يجتهد و ينجح، )مبتدا( من. 2

در اين تحلیل برخالف تحلیل ، )جزاء شرط و خبر( ينجح، ()فعل شرط يجتهد، )مبتدا( من. 3

   .شرط مشخص نیست ۀنقش نحوی جمل، نخست

 ؛دچار مشکل شده است نحو سنتی در تحلیل اين جمله، شودکه مشاهده میچنان

اند و از نظر ز نظر معنايی به هم مرتبط دانستها ن اين دو جمله را غالباًياچون نحو

، آنها را در کنار يکديگر نشانده است ،معنايی ۀکه رابط اندمستقل ۀساختار گويی دو جمل

همانند رفتار  در اينجا را شرط ۀنحوی جمل کارکردرا که  نيااما اگر نظر بعضی نحو

در آن صورت مطابق . دچار مشکل نخواهیم شد، بپذيريم، اننددمیصله  ۀنحوی جمل

  خبر مبتدا خواهد ،جزاء ۀمتمم مبتدا و جمل ،شرط ۀمبتدا و جمل «من»، دستور سنتی
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توان شناسی میزبان ۀپاياما بر  ،اين تحلیل مطابق دستور سنتی قابل قبول است .بود

: ر.ک) گانهنقش دو «من»ترتیب که برای بدين ؛تری را از اين جمله ارائه کردتحلیل دقیق

 ۀای و هم در جملدرونه ۀرا هم در جمل «من»يعنی  ؛ويمقائل ش (101 :1373، نجفی

 Relative)پیوندی است ۀهم فاعل جمل «من»، بر اين پايه .هسته دارای نقش بدانیم

clause) هسته ۀهم فاعل جمل و (main clause). جزاء مطابق اين  ۀجمل بديهی است

 ۀپیوندی به عنوان جمل ۀاما جمل ،بودن نقش نحوی نخواهد داشتتحلیل به علت هسته

لحاظ  نیزگروه اسمی  ،ای متمم فاعل هم به شمار خواهد رفت و بر روی همدرونه

اگر نقش نحوی متفاوت ايفا ، ويه دارندکه نقش دو سدر اين صورت ادات  ؛خواهد شد

 مطابق ،(149: 1380، : صفویر.ک)مثالً در يکی فاعل و در ديگری مغعول باشند  ؛کنند

 .  گیرندحالت نما می، پیوندی ۀنقش نحوی جمل

ۀ دربار ياندر میان دستور؛ کنیمبررسی می را نیز« نجحيهتدد عل  جيان » ۀجملاينک، 

 اتفاق نظر وجود دارد: سنتیتحلیل اين نمونه در نحو 

گونه آن؛ )جزاء شرط( ينجحو  )فاعل فعل شرط( علی، )فعل شرط( يجتهد، )حرف شرط( ان

ند که از يک طرف حرف امستقل ۀاين دو جمله گويی دو جمل، دهدکه تحلیل نشان می

ز ا ،نخست ۀجمل ؛دهدآنها را به هم پیوند می ،معنايی ۀرابط ،و از سويی ديگر)ان(  شرط

: 1427، ييالسامرا) جزاء نیاز دارد ۀمعنی به جمل ۀنظر معنايی غیرمستقل است و برای افاد

ضمن  .در تحلیل مشخص نشده است، کدام هسته و کدام وابسته استاينکه اما  ،(147

 ،)شرط(نخستین  ۀجمل شناسیِدر تحلیل زبان .ه نیز معلوم نیستکه نقش نحوی وابستاين

 ۀجمل، جزاء ۀو جمل  (Subordinate clause)آيدبه حساب میجزاء  ۀمتمم شرطی جمل

مرکب  ۀجمل، اين جمله  ،از اين رو ؛داشته باشد تواند نقش نحویهسته است که نمی

 .  شودشناخته می

 

 هنتیج .6

همانند  ه شرط()ادات شرط و جملعربی در زبان های الگوی شرط بعضی از ساخت -

جزاء شرط  ۀيا با جمل، از اين رو ؛دهندمیگروه اسمی تشکیل  ۀالگوی موصول و صل

ۀ است که در جملهم نقش معرف ضمیری ، اين گروه اسمی زند و ياسامیمشتق  ۀجمل

 .  شودواقع نقش مکرر محسوب می و دروجود دارد مستقل جزا 
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پیرو به  ۀجمل جمله شرط( )ادات شرط وعربی در زبان های الگوی شرط بعضی از ساخت -

 ۀدر اين صورت جمل .دهندمرکب تشکیل می ۀشرط جمل یجزا ۀملبا ج روند وشمار می

 .  شودپايه محسوب می ۀشرط جمل یجزا ۀنقش قیدی دارد و جمل، شرط پیرو

يک برای هیچ، از مختصات کلمات است (نمانقش، نما)حالتاز آنجا که پذيرفتن اعراب  -

های مختلف نحوی را در نقشکه  (... بند متمم اسم و، فعل )بند متمم از جمالت پیرو

در نظر گرفته  )اعراب(نما حالت، کنندايفا می پیچیدهمشتق و ، های مرکب جمله

 ۀ مواردالزاماً در هم، که همواره دارای نقش نحوی هستند البته کلمات هم ؛شود نمی

حتی در کلمات هم ظاهر  ،نمااست در بعضی موارد حالت يعنی ممکن ؛نما ندارندحالت

   .نشود

نقش نحوی را نشان ، کلمات ديگرنماهای وجه فعل و حالت، های فعلنماحالت -

 .  دهند می

دهند که قید غالباً گروه قیدی تشکیل می متمم()بند  انضمامی ۀادات ظرفیه با جمل -

هرچند اين جمالت با جمالت شرطی ، مستقل هستند ۀمکان يا قید زمان جمل

 .  توان در آنها مشاهده کردمی، را در حالت جزمساختاری مشابه دارند و فعل مضارع 

 جزاء ۀمتمم قیدی شرط برای جمل، شرط در صورتی که بند متمم فعل باشد ۀجمل -

گروه اسمی ، متمم اسم است و با ادات شرط ه،صل ۀگرنه مانند جمل، واست پايه( ۀ)جمل

 .  دهدتشکیل می

بند موصولی دارای نقش  ؛ يعنی هم درغالباً دوسويه است نقش نحوی اسماء شرط -

 .  پايه ۀهستند و هم در جمل

؛ در واقع مبتداسازی از طريق ضمیرگذاری است در، اسلوب شرطهای برخی ساخت -

بعد از آن  مستقلِ ۀمعرف ضمیری است که در جمل، جمالت گروه اسمی پیشتازنوع اين 

 .  وجود دارد و در واقع با آن دارای يک نقش نحوی است

 ۀجملاست و يا پیچیده  مشتق و، مرکب ۀمرکزی جمل ۀهست يا طجزاء شر ۀجمل -

)با يکی از  معرف يکی از اجزای آن است ز()گروه اسمی پیشتاشرط  ۀی است که جملمستقل

 . تواند نقش نحوی داشته باشدنمی، از اين رو ؛نقش است(اجزای آن هم
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 عمناب

املکهتب و،، ي ، بدين عبداحلميالد يحمق حممديق، حتبيعار ب االعن کهت للبيبا مغين، هللحممد عبداو ابن هشام، اب
 .1411،ةيالعصر 

 .  1391 ،سمتتهران، ، ساخت زبان فارسی ،آزيتا، افراشی

   .1408، عية للدراسا، و النشر و الهتوز ياملوسسة اجلامع، و،ي ب، ياملدخل النحو  ،يعلن يالدهباء، بوخدود
، «ص انواع جمالت شرطیه، فای جزای شرط و معانی آنهاآموزش تشخی»جیگاره، مینا و زهرا فريد، 

 .  135 -125، صص 1393، بهار  49، سال سیزدهم، ش های آموزشینوآوری

  .  د.،، املعارفةر يدا، ةالقاهر ، النحو الوايف ،عباس، حسن
 .26-2، صص1369، 1، سال هفت، ش شناسیزبان، «در زبان فارسی «را»پیرامون »دبیرمقدم، محمد، 

 . 1420،ةيداراملعرفة اجلامع، ةياالسکندر ، يق النحو يالهتطب ،عبده، يلراجحا
های شرط زبان عربی در بازتابی از آيات قرآن بندی جملهطبقه» نیا، امیرحسین و مريم آقاجانی،رسول

 .1392، 106-88، صص 12، سال چهارم، دورۀ جديد، ش لسان مبین، «کريم

  .  1427 ،، اردن، عمان، دارالفکرفدا و اقسامدايتال ةيعربال ةاجلمل ،، فاضل صاحليالسامرائ
، ة بدمشقيمطبوعا، جممع اللغة العرب، خمهتار يق غاز يحتق، النحو االشباه و النظائر يف ،نيالدجالل، يوطيالس

 د.،.
  .1401، يمطابع الدجو  ة،قاهر اجلملة الشرطية عند النحاة العرب، ، الشمسان، ابواوس ابراهيم

 .1374، ، تهران، احیاء الکتابساخت زبان فارسی ،زاده، خسروغالمعلی

 .  1409، دارالقلم العريب، حلب، اعراب اجلمل و اشباه اجلمل ،نيفخرالد، قباوه
، مکهتبة اآلداب، ةالقاهر ، ثيضوء علم اللغة احلد يف قواعد النحو العريب دراسة يف ،يحازم عل، نيالدکمال

   .  د.،
  .  1414 ،ت دارالسالسليالکو ، يالنحو االساس ،هاي و غ خمهتارامحد، عمر

 .  1372، چاپ سیزدهمتوس،  تهران،، زبان فارسی دستور ،پرويز، ناتل خانلری

 .  1373، چاپ سوم، نیلوفر تهران،، زبان فارسی شناسی و کاربرد آن درمبانی زبان ،ابوالحسن، نجفی

   .1417، ةيمکهتبة املنار االسالم، تيالکو ، ميالقرآن الکر  ق يفيو الهتطب يميالنحو الهتعل، مانيسلحممود، اقو،ي
 

 

 

 


