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چکيده
ترجمه جملههای شرطی به دليل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی ،همواره مشکالتی برای مترجم پديد
میآورد .يکی از جوانب اين دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدين معنی که بيشتر
جملههای شرطی در زبان فارسی با حرف شرط «اگر» بيان میشود ،در حالی که در زبان عربی بيش از يک واژه معادل حرف
شرط «اگر» قرار میگيرد .با توجه به اهميت معنايی جملههای شرطی در متون دينی و ادبی و به منظور ايجاد تعادل ميان
ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی در فرايند ترجمه ،پژوهش حاضر بر آن است با بررسی و تحليل ساختار نحوی
جملههای شرطی زبان فارسی و عربی و تأمل در کيفيت قواعد نحوی آن ،الگوهايی برای برگرداندن جملههای شرطی
فارسی با حرف شرط «اگر» به عنوان اصلیترين ادات شرط ،به زبان عربی به عنوان زبان مقصد ارائه کند.
کليدواژهها :جمله شرطی ،اگر ،زبان فارسی ،زبان عربی ،ترجمه
مقدمه
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جملههای شرطی است که ترجمه آن به دليل منطبق نبودن اجزا و عناصر ساختاری آن در دو زبان فارسی و عربی همواره
مشکالتی را برای مترجم پديد میآورد.
يکی از جوانب اين دشواری ،انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدين معنی که بيشتر جملههای شرطی در زبان
فارسی با حرف شرط «اگر» بيان میشود ،در حالی که در زبان عربی بيش از يک واژه معادل حرف شرط «اگر» قرار میگيرد ،به
عنوان مثال حرف «اگر» در دو عبارت «اگر درس بخوانی ،موفق میشوی» و «اگر درس میخواندی ،موفق میشدی» يکسان است،
در صورتی که در زبان عربی «اگر» در عبارت اول معادل «إن» و در عبارت دوم معادل «لو» است.
بر اين اساس ،بر آن شديم تا با مداقه در ساختار نحوی جملههای شرطی زبان فارسی و عربی و تأمل در کيفيت قواعد نحوی
آن ،راههايی برای برگرداندن ساختارهای شرطی که در زبان فارسی با حرف «اگر» به کار میروند ،به زبان عربی به عنوان زبان
مقصد ارائه کنيم تا در فرايند ترجمه تعادل ساختاری کاملی برقرار گردد.
ولی قبل از آن در زمينه پيشينه پژوهش بايد به اين نکته اشاره کرد که در زبان فارسی بيشتر کتابهای دستور زبان و برخی از

معاجم به بررسی اسلوب شرط و حروف مخصوص آن ،بهويژه حرف «اگر» پرداخته است .از مهمترين آن میتوان به کتاب مبانی
علمی دستور زبان فارسی تأليف احمد شفايی و دستور کامل زبان فارسی از بهمن محتشمی اشاره کرد .همچنين مقاالتی چون
جملههای شرطی در زبان فارسی از تقی وحيديان کاميار و اگر در گلستان از مصطفی مقربی در اين زمينه نگاشته شده است ،اما
در حد اطالع نگارندگان در خصوص زمان فعل و تحقق يافتن يا نيافتن رخداد در جملههای شرطی زبان فارسی ،و نحوه ترجمه
آن در زبان عربی جز در مواردی محدود در کتب فن ترجمه ،تحقيق مستقل و جامعی صورت نپذيرفته است.
 1ـ «اگر» و جملههای شرطی
«اگر» اصلیترين و مهمترين حرف ربط شرط است .اين حرف به عنوان حرف ربط پيروی يا پيوند وابستگی نقشی در پيوستن
کلمات و گروهها ندارد و فقط دو جملهواره را به هم میپيوندد ،و در حقيقت در جملهای مرکب بر سر جملهواره پيرو (وابسته)
درمیآيد و آن را در حکم قيد برای جملهواره پايه (اصلی) میسازد.0
فرهنگنويسان و دستورپژوهان زبان فارسی «اگر» را کلمه يا حرف شرط خواندهاند ،از آن رو که غالباً برای رساندن مفهوم شرط
به کار میرود .از نظر دستور زبان ،مالزمه و وابستگی تحقق فعل پايه به تحقق فعل در جملهواره پيرو است ،چنانکه در جمله
مرکب شرطی «اگر کار کنی ،موفق میشوی» ،کار کردن شرط و الزمه موفق شدن دانسته شده است (مقربی 81 :0875 ،ـ .)11
جملهای را که با «اگر» يا «گر» يا «ار» (صورتهای مخفف «اگر») آغاز میشود ،جمله شرط يا جمله (جملهواره) پيرو شرطی
ناميدهاند و جملهای را که جمله شرطی مذکور ،وابسته بدان و در حکم قيد شرط برای آن است جزای شرط ،جواب شرط (يا به
اختصار جواب يا جزا) يا جمله (جملهواره) پايه شرطی ناميدهاند .البته در پژوهش حاضر به جای جمله شرط و جواب شرط که
برگرفته از دستور زبان عربی است از اصطالحاتی چون جمله يا جملهواره پيرو و پايه شرطی بهره گرفته شده است.
برخی از دستورپژوهان زبان فارسی برای شرط ،دو يا سه هدف قايل شدهاند .الزار بر اين عقيده است که شرط برای بيان امر
محال يا احتمال يا شرط محض (فرض ساده) است .خانلری نيز بر همين عقيده است ،اما برخی چون لمبتون و الول ساتن غرض
از شرط را فقط بيان مفاهيم محتمل يا غيرمحتمل میدانند .احمد شفايی جملههای شرطی فارسی را به تحققپذير و تحققناپذير
تقسيم میکند ،و وحيديان کاميار شرط را در سه قسم؛ محال يا فرضی ،امر محتمل و شرط ساده مورد بررسی قرار میدهد
(وحيديان کاميار 11 :0811 ،ـ .)15
محتشمی نيز در کتاب دستور کامل زبان فارسی جملههای شرطی را در سه دسته قرار داده است ،با اين عناوين« :جمله شرطی
که انجاميافته انديشيده میشود»« ،انجام جمله شرطی نامعلوم و احتمالی است» و «جمله شرطی قطعا انجامنيافته يا انجام يافتن آن
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غيرممکن است» ( 880 :0871ـ  .)885اما در اين نوشتار از اصطالحات محققالوقوع ،تحققپذير (امر محتمل) و تحققناپذير (امر
محال) برای تقسيم جملههای شرطی بهره گرفته شده است.
شايان ذکر است که برای دريافت تحققپذيری يا تحقق نيافتن شرط بايد متوجه خود شرط ،يعنی عمل مندرج در جملهواره
پيرو شرطی بود (شفايی .)510 :0818 ،عمل مندرج در جملهواره پيرو شرطی تحت تأثير عوامل مؤثر در معنای متن قرار میگيرد.
اين عوامل به عوامل درونمتنی (شامل واژه ،نحو ،سياق) ،و عوامل برونمتنی (شامل متکلّم ،مخاطب ،زمان و مکان) قابلتقسيم
است .البته ماهيت معنايی جملهواره پايه و نيز فعل آن ،محدوديتهايی را برای انتخاب جملهواره پيرو قايل میشود ،حتی در
تحقق يافتن يا نيافتن رخداد جملهواره پيرو اثر میگذارد (رحيميان و سنچولی.)011 :0811 ،
 1ـ  1ـ شرط محققالوقوع
جمله شرطی محققالوقوع به جملههای شرطی گفته میشود که عمل مندرج در جملهواره پيرو از نظر گوينده يا نويسنده عملی
است که انجام شده يا حتما انجام خواهد شد؛ به عبارت ديگر جملهواره پيرو درباره امری واقعی است که در تحقق آن هيچ گونه
ترديدی وجود ندارد .شرطیهای محققالوقوع برای زمانهای گذشته و حال يا آينده به کار میرود ،بنابراين آن را در دو قسم،
يکی گذشته و ديگری حال يا آينده بررسی میکنيم:
 1ـ  1ـ  1ـ زمان گذشته
اطالق «شرط» به عمل گذشته چيزی جز تصور و تخيل نيست ،اصوال در گذشته نمیتواند شرطی وجود داشته باشد .در گذشته
عمل انجام شده يا نشده است ،و ما در حال حاضر فقط در عالم خيال و فرض میتوانيم تصور کنيم که اگر آن عمل انجام میشد
(يا نمیشد) ،چه نتيجه يا نتايجی بر آن مترتب بود .حال آنکه شرطی که بر تحقق امری در زمان حال يا آينده داللت دارد ،شرط
حقيقی است (شفايی 510 :0818 ،ـ .)518
اگر جمله شرطی انجامشده تصور شود ،فعل جملهواره پايه و پيرو معموالً ماضی استمراری است ،اين امر برای داللت بر عملی
مشروط است که امکان انجام آن در گذشته به طور عادت و با استمرار وجود داشته است ،مانند« :آن روزها اگر دوستان مرا دعوت
میکردند ،به خانه آنها میرفتم» ،و «آن روزها اگر هوا خوب میشد ،گردش میکرديم»« .اگر» در اين جملهها معنی نزديک به
«وقتیکه»« ،هنگامیکه» و «هرگاه» میدهد به طوریکه میتوان اين کلمهها را جايگزين «اگر» کرد ،و جمله مرکب وابسته با
جملهواره پيرو زمانی را به دست آورد« :آن روزها (وقتیکه /هنگامیکه /هرگاه) دوستان مرا دعوت میکردند ،به خانه آنها
میرفتم» ،و «آن روزها (وقتیکه /هنگامیکه /هر گاه) هوا خوب میشد ،گردش میکرديم» (محتشمی.)880 :0871 ،
شايان ذکر است که وقتی شرطی مطرح میشود غالبا مسئله زمان آن شرط نيز به ميان میآيد ،زيرا شرط با زمان رابطه نزديک
دارد (شفايی .)511 :0818 ،البته گاهی بهويژه در شرطیهای محققالوقوع ،مناسبات شرطی (رابطه شرط و جزا) به حساب
مناسبات زمانی تضعيف میگردد همانند آنچه در نمونههای فوق آورده شد.
همچنين در عبارت «اگر هوا بد بود ،در يک کافه درسهای خود را از برمیکرد» (صادق هدايت ،نقل از شفائی،)511 :0818 ،
فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است و بر شرط محققالوقوع در زمان گذشته داللت دارد .مناسبات زمانی در اين عبارت
نيز به طور نسبتاً بارز احساس میشود .ذکر اين نکته الزم است که در مورد فعل «بودن» و «داشتن» معموالً ماضی استمراری و
ماضی بعيد به کار نمیرود و به جای آن همان ماضی مطلق (ساده) به کار میرود (انوری ـ گيوی ،13 /0 :0871 ،محتشمی،
.)887 :0871
بايد توجه داشت که همين ترکيب برای بيان جملههای شرطی تحققناپذير و محال نيز به کار میرود و فقط از روی بافت يا
لحن سخن و قرائن و سوابق میتوان به تفاوت اين دو نوع جمله پی برد ،مثالً در عبارت «اگر عاقل بود ،به پند پدرش اهميت
میداد» ،فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است ،ولی عبارت بر تحقق نيافتن شرط داللت دارد.
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با توجه به آنچه ذکر شد میتوان شرطیهای محققالوقوع در زمان گذشته را به گونه زير بيان کرد:
فعل پيرو

مثال

فعل پايه

مثال

ماضی استمراری

«آن روزها اگر هوا خوب میشد،

ماضی استمراری

گردش میکرديم»

«اگر» در اين نوع از جملههای شرطی با دو حرف «کلّما» و «إذا» برابريابی میشود:
 0ـ «کلّما» :حرف شرط «اگر» در اين نوع شرط دربردارنده مفهوم ظرفيت است و بر تکرار رخداد در زمان گذشته داللت دارد ،به
همين دليل در زبان عربی با «کلّما» بيان میشود ،مانند :کُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَکَرِيَاالمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً (آل عمران )87 :8؛
(زکريا هر بار [ /هر گاه] که در محراب بر او وارد میشد ،نزد او غذايی میيافت) .ترجمه آيه شريف به وضوح نشان میدهد که
«کلّما» در زبان فارسی با دو واژه «هر بار» ـ که نشانگر تکرار است ـ يا «هر گاه» ـ که بيانگر ظرفيت است ـ برابريابی میشود ولی
در زبان فارسی اگر حرف شرط «اگر» همزمان دو مفهوم ظرفيت و تکرار رخداد را دربرداشته باشد در عربی معادل «کلّما» خواهد
بود .بر اين اساس ،جمله «اگر هوا بد بود ،در يک کافه درسهای خود را از برمیکرد» در زبان عربی چنين است« :کلّما کانالطقس
سيئا ،قام بحفظ دروسه فی مقهیً».
 0ـ «إذا»« :إذا» که در قسمت بعدی به طور مفصل بررسی میشود ظرف زمان مستقبل است که غالباً متضمن معنی شرط است .اين
حرف بر تحقق رويداد در زمان آينده داللت دارد ،ولی در مواردی خبر از تحقق و استمرار آن در زمان گذشته میدهد ،مانند :إِذَا
تُتْلَی عَلَيْهِمْ آيَاتُالرَحْمَن خَرُوا سُجَدًا (مريم )53 :01؛ (هر گاه آيات [خدای] رحمان بر ايشان خوانده میشد ،سجدهکنان و
گريان به خاک میافتادند).
همچنين اگر جواب شرط ترکيبی از («کان»  +فعل مضارع) باشد و فعل ناقص بر «إذا» مقدم شود ،در زبان فارسی معادل ماضی
استمراری قرار میگيرد ،مانند :إِنَهُمْ کَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ ال إِلَهَ إِالَاللَهُ يَسْتَکْبِرُونَ (صافات )85 :87؛ (آنان بودند که وقتی به ايشان
گفته میشد« :خدايی جز خدای يگانه نيست» ،تکبر میورزيدند) (فوالدوند) ،البته ممکن است ترکيب («کان»  +فعل مضارع) بر
«إذا» مقدم شود ،مانند« :کانالشيوخ يبتسمون فی حنان ورضا إذا سمعوا أحاديثالشباب بذلک»؛ «پيرمردان وقتی سخنان جوانان را
در اين مورد میشنيدند با مهربانی و رضايت لبخند میزدند» (طه حسين ،نقل از زرکوب.)051 ،0873 ،
بنابراين میتوان در زبان عربی عبارت« :در آن روزها اگر هوا بد بود ،در يک کافه درسهای خود را از برمیکرد» را اين گونه
بيان کرد« :فی تلکاأليام إذا کانالطقس سيئا ،قام بحفظالدروس فی مقهیً» يا «کان إذا ساءالطقس يقوم بحفظالدروس فی مقهیً».
 1ـ  1ـ  2ـ زمان حال يا آينده
در جمله شرطی که بر تحقق حتمی رخداد در زمان حال يا آينده داللت دارد ،زمان فعل پايه و پيرو مربوط به حال يا آينده است.
در اين صورت ،فعل جملهواره پيرو ماضی مطلق ،مضارع التزامی يا مضارع اخباری ،و فعل جملهواره پايه زمانی مناسب پيرو
(مضارع اخباری ،مستقبل ،امر و يا مضارع التزامی) است ،مانند:
فعل پيرو

مثال

فعل پايه

مثال

ماضی مطلق

«اگر از خواب برخاستی،

امر

دندان خود را مسواک کن».

مضارع التزامی

«اگر بهار از راه رسد،

مضارع اخباری

گلها شکفته میشوند».

مضارع اخباری

اگر هفت کشور به شاهی تو راست

مضارع اخباری

چرا رنج و محنت همی بهر ماست؟
(فردوسی ،نقل از شفايی)518 :0818 ،
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در نمونههای فوق حقيقت مندرج در جملهواره پيرو شرطی مانند «آمدن بهار» و «بلند شدن از خواب» بدون شک تحقق خواهد
يافت ،يا همچون نمونه اخير در زمان خطاب موجود بوده است .البته گاهی دريافت تحقق يافتن يا نيافتن شرط بستگی به مخاطب
و حال وی هنگام القای کالم دارد ،مانند:
اگـــــر مـــــیکنـــــی پادشـــــاهی بـــــه روز

دعــا کــن بــه شــب چــون گــدايان بــه ســوز

(سعدی)10 :0811 ،
در اين بيت ممکن است مخاطب واقعا پادشاه باشد که در اين صورت شرط محققالوقوع است.
«اگر» در اين نوع از جملههای شرطی نيز معنی نزديک به «وقتیکه»« ،هنگامیکه» و «هر گاه» دارد و در زبان عربی با دو حرف
شرط «إذا» و «إن» برابريابی میشود.
 0ـ «إذا» ظرف زمان مستقبل است که غالباً متضمن معنی شرط است .تفاوت حرف «إذا» با «إن» در اين است که «إذا» برخالف
«إن» ،بر تحقق وقوع رخداد در زمان آينده داللت دارد .اشکال مختلف فعل شرط و جواب آن بعد از «إذا» به شرح زير است:
فعل جواب شرط

مثال

فعل شرط

مثال

مضارع

إِذَا يُتْلَی عَلَيْهِمْ

مضارع

يَخِرُونَ لِألَذْقَانِ سُجَدًا (اسراء )017 :07؛ (هر گاه [اين کتاب]

ماضی

وَإِذَا أَذَقْنَاالنَاسَ

ماضی

بر آنان خوانده شود ،سجدهکنان به روی درافتند).
رَحْمَةً

فَرِحُوا بِهَا (روم )81 :81؛ (و هر گاه مردم را رحمتی بچشانيم،
بدان شاد میگردند).

ماضی

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ

مضارع

مضارع

وَإِذَا تُتْلَی عَلَيْهِمْ

ماضی

تُعْجِبُکَ أَجْسَامُهُمْ (المنافقون )1 :18؛ (و هر گاه آنان را ببينی،
هيکلهايشان تو را به تعجب وامیدارد).

آيَاتُنَا

قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا (انفال )80 :3؛ (و هر گاه آيات ما بر آنان
خوانده شود ،میگويند :بهخوبی شنيديم)

جز موارد مذکور جواب شرط میتواند جمله اسميه ،فعل طلبی (امر ،نهی ،دعا) ،ماضی منفی به («ما» يا «لن») ،فعل جامد (نعم و
بئس) ،و فعل مقرون به («قد»« ،سين» يا «سوف») باشد که در اين صورت بايد حرف «فاء» بر جواب شرط وارد شود.
اگر فعل شرط ماضی باشد ،در زبان فارسی از نظر ساختاری معادل ماضی مطلق است ،و اگر مضارع باشد ،در فارسی با مضارع
التزامی يا مضارع اخباری برابريابی میشود .البته فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی و گاهی مضارع اخباری به جای يکديگر به
کار میروند؛ بدين معنی که هر يک از اين افعال میتواند در جمله شرطی عربی معادل فعل ماضی و مضارع قرار گيرد.
شايان ذکر است «اگر» با رعايت دو شرط با «إذا» برابريابی میشود 0 :ـ جملهواره پيرو شرطی بر تحقق حتمی رخداد در زمان
حال يا آينده داللت داشته باشد 0 .ـ «اگر» به معنی «وقتیکه»« ،هنگامیکه»« ،هر گاه» و معادلهای آن باشد .البته «إذا» هم در زبان
فارسی میتواند معادل دو حرف «اگر» و «هر گاه» (و معادلهای آن) واقع شود ،ولی بهتر است در ترجمه« ،إذا» را معادل «هر گاه»
دانست نه «اگر» ،زيرا با کاربرد حرف «اگر» در مواردی جملهواره پيرو شرطی بر تحقق حتمی رخداد داللت نخواهد داشت .بدين
ترتيب ،بخشی از داللت معنايی حرف شرط «إذا» به زبان مقصد (فارسی) منتقل نمیشود .البته رعايت اين نکته فقط در ترجمه
قرآن کريم توصيه میشود ،ولی در متون قديم و معاصر زبان عربی داللت «إذا» بر تحقق رخداد محصور نمیشود و در بسياری از
موارد بايد آن را معادل «اگر» برشمرد.
 0ـ «إن» بر احتمال وقوع رخداد در زمان آينده داللت دارد ،ولی بر اساس آنچه در مختصرالمعانی آمده است ،گاهی «إن» به داليل
بالغی حاکی از تحقق شرط است؛ يکی از اين داليل بالغی آن است که مخاطبِ آگاه به تحقق شرط را به منزله شخص ناآگاه به
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حساب آوريم ،مانند مخاطب قرار دادن کسی که پدرش را آزار میدهد« :إن کان أباک فال تؤذه»؛ (اگر او پدر توست ،آزارش نده)
(تفتازانی .)10 :0838 ،البته به نظر میرسد «إن» بر تحقق يافتن و نيافتن شرط داللت دارد و نبايد آن را به احتمال و فرض وقوع
شرط در آينده محدود کرد ،بلکه بايد گفته شود حرف شرط «إن» غالباً حاکی از احتمال و فرض تحقق شرط است ولی بيانگر
تحقق آن نيز میتواند باشد .با توجه به آنچه ذکر شد ،مصراع اول بيت فوق در زبان عربی اين گونه ترجمه میشود« :إن کنت ملکا
قاليمالسبعة».
علیاأل 
 1ـ  2ـ شرط تحققپذير
در شرط تحققپذير عمل مندرج در جملهواره پيرو از نظر گوينده يا نويسنده عملی تحققپذير است ،يعنی احتمال تحقق يافتن و
نيافتن آن وجود دارد .شرط تحققپذير برای زمانهای گذشته و حال يا آينده به کار میرود ،بنابراين آن را در دو قسمت بررسی
میکنيم:
 1ـ  2ـ  1ـ زمان گذشته
شرط تحققپذير اگر بر احتمال و فرض وقوع فعل در زمان گذشته داللت کند ،فعل پيرو آن ماضی التزامی يا ماضی نقلی ،و فعل
پايه آن معموالً به صيغه ماضی نقلی به کار میرود ،مانند:
فعل پيرو

مثال

فعل پايه

مثال

ماضی نقلی

«اگر آن کار را تو کردهای،

ماضی نقلی

خيلی بد کردهای».

ماضی التزامی

«اگر به پاريس رفته باشی،

ماضی نقلی

برج ايفل را ديدهای».

در مثال دوم ،بدون شک گوينده يا نويسنده از انجام شدن يا نشدن جمله پيرو شرطی آگاهی ندارد ،به دليل آنکه وجه التزامی
(ماضی التزامی و مضارع التزامی) ،هميشه دارای ارزش احتمال است (الزار.)058 :0831 ،
گاهی در جملههای پايه کلمه «بايد» و «شايد» به کار میرود ،در اين صورت فعل ماضی نقلی در جملهواره پايه به ماضی
التزامی تبديل میشود ،مانند« :اگر به پاريس رفتهای ،بايد برج ايفل را ديده باشی» ،و «اگر به پاريس رفته باشی ،بايد برج ايفل را
ديده باشی» .بنابراين در جملهواره پايه زمان مرکبی که از «صفت مفعولی  +فعل مضارع و معين :باشم ،باشی ،باشد  »...تشکيل
شده ،معادل ماضی نقلی (صفت مفعولی  +ام ،ای ،است  )...است.
اصوالً درباره تمام افعال بايد گفته شود که اگر قيدی مخصوص بگيرند ،معنی آنها عوض میشود .و کلماتی از قبيل «کاش» و
«شايد» و «بايد» باعث میشود که افعال معنی التزامی پيدا کنند (شريعت)017 :0875 ،؛ چراکه اين کلمات از نشانههای وجه
التزامی است (فرشيدورد ،دستور مختصر امروز.)015 ،
در مثالهای فوق ،گرچه فعل جملهواره پايه از نظر معنی معادل ماضی نقلی است ،از آنجا که ساخت ظاهری فعل پايه ،ماضی
التزامی است ،بر يک مفهوم احتمال داللت دارد و از اين نظر با فعل ماضی نقلی که بيانگر مفهوم قطعيت است ،تفاوت ظريفی
دارد.
حرف «اگر» در اين جملههای شرطی با «إن» برابريابی میشود .اين حرف در زبان عربی نشانگر احتمال وقوع رخداد در زمان
آينده است .در اين قسم از جملههای شرطی فعل شرط بعد از «إن» ،ترکيبی از («کان»  +فعل ماضی) ،و جواب شرط فعل ماضی
مسبوق به «قد» است ،مانند :إِن کُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ (مائده .)001 :5
ترکيب («قد»  +فعل ماضی) در زبان فارسی معادل ماضی نقلی است .البته گاهی «قد» از فعل ماضی حذف میشود ،ولی فعل
باز هم در معنی ماضی نقلی است ،مانند :وَإِنْ کَانَ قَمِيصُهُ قُدَ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ (يوسف .)07 :00
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از نظر نحويان فعل شرط بعد از «إن» هرچند در لفظ ماضی باشد ،ولی معنی آينده را میرساند (سامرائی0117 ،م .)17 /1 :بر
اين اساس ،کوشيدهاند تا ترکيب فوق را که بر زمان گذشته داللت دارد ،توجيه و تفسير کنند ،ولی بديهی است که کاربرد لفظ
«کان» به همراه فعل ماضی در قسمت اول آيات فوق ،حاکی از احتمال وقوع رخداد در زمان گذشته است؛ بدين معنی که حرف
«إن» بر فعلی که لفظ و معنی آن ماضی است ،وارد شده است؛ زيرا آيه اول سخن حضرت عيسی (ع) است که بعد از صعود به
آسمان فرموده است يا حکايت کالمی است که روز قيامت بر زبان جاری میسازد و در هر دو صورت شرط و جزا به زمان
گذشته تعلق دارد (همان 51 /1 :ـ  .)55آيه دوم نيز در مورد داستان حضرت يوسف (ع) است .بنابر آنچه گفته شد دو آيه فوق در
زبان فارسی به گونههای زير ترجمه میشود:
الف ـ اگر آن را گفته باشم ،قطعاً آن را دانستهای.
ب ـ اگر آن را گفتهام ،قطعا آن را دانستهای.
ج ـ اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد ،آن زن دروغ گفته است.
د ـ اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده است ،آن زن دروغ گفته است.
 1ـ  2ـ  2ـ زمان حال يا آينده
اگر جمله شرطی حاکی از ابهام در تحقق رخداد در زمان حال يا آينده باشد ،در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار میگيرد:
الف) جملهواره پيرو و پايه مربوط به حال يا آينده
اگر پيرو در زمان آينده واقع شود پايه نيز که معموالً مترتب بر آن است ،طبيعتاً مربوط به زمان آينده است ،چون وقوع آن مشروط
به جملهواره پيرو است .در اين صورت ،فعل پيرو ماضی مطلق ،مضارع التزامی يا مضارع اخباری خواهد بود .فعل پايه نيز بسته به
معنی ،مضارع اخباری ،مضارع التزامی ،مستقبل ،امر ،ماضی نقلی يا ماضی مطلق است ،مانند:
فعل پيرو

مثال

فعل پايه

مثال

«اگر به شيراز رفتيم،

مضارع اخباری

از تخت جمشيد ديدن میکنيم».

اگر شکر کردی برين ملک و مال

مضارع التزامی

به مالی و ملکی رسی بیزوال

«اگر به شيراز رفتيم،

مستقبل

از تخت جمشيد ديدن خواهيم کرد».

«اگر به نيشابور رفتی،

امر

آرامگاه خيام را زيارت کن».

«اگر در اين درگيری کوتاه آمد،

ماضی نقلی

ديگر قافيه را باخته است».

«اگر زود پيغام را رساندی،

ماضی مطلق

مژدگانی را گرفتی».

«اگر مردهای کفن به دندان بگيرد،

مضارع اخباری

بين زندگان مرگ و مير میافتد» (هدايت ،نقل از

به لطف اگر بخرامد

مضارع التزامی

(سعدی ,نقل از ابوالقاسمی)110 ،0875 ،
ماضی مطلق

وحيديان کاميار.)58 :0811 ،
به قهر اگر بستيزد
مضارع التزامی

هزار دل ببرد
هزار تن بکشد (سعدی)518 :0878 ،

«اگر به موزه بروی،

مستقبل

آثار باستانی را خواهی ديد».

«گرت از دست برآيد،

امر

دهنی شيرين کن» (سعدی ،نقل از خانلری:0871 ،

«اگر در هر مدرسه بسته بشود،

ماضی نقلی

.)011
در يک اداره بسته شده است» (آل احمد ،نقل از
وحيديان کاميار.)58 :0811 ،
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«اگر میآيی،

مضارع التزامی

من هم بيايم».

بگفتا گر اين مرد بد میکند

مضارع اخباری

نه با من که با نفس خود میکند
(سعدی ،نقل از خطيب رهبر)013 :0817 ،

مضارع اخباری
«اگر خوب درس میخوانَد،

مستقبل

بیشک قبول خواهد شد».

مزد اگر میطلبی

امر

طاعت استاد ببر (حافظ)057 :0870 ،

فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی در جملهوارههای پيرو شرطی بر زمان آينده داللت دارد .بين اين دو فعل مرز واضحی نيست و
معموالً میتوانند به جای يکديگر به کار روند .با وجود اين ،میتوان گفت معموالً با مضارع التزامی درجه ابهام و عدم اطمينان
بيشتر است؛ زيرا برخالف وجه اخباری که عمل واقعی را میرساند ،وجه التزامی در مواردی به کار میرود که تحقق عمل ،قطعی
در نظر گرفته نمیشود .اين وجه در بيان آرزو ،امکان ،اجبار ،شک ،ترديد ،شرط و مانند آن به کار میرود (الزار.)071 :0831 ،
بنابراين ،با فعل ماضی مطلق درجه تحققپذيری شرط قدری شديدتر تصور میشود و گوينده يا نويسنده میداند که فعل انجام
خواهد شد يا از چگونگی آن آگاه شده است ،ولی با مضارع التزامی وقوع يافتن يا نيافتن فعل و در صورت وقوع ،زمان آن مبهم
است؛ مثالً بين دو عبارت« :اگر درس خواندی ،موفق خواهی شد» و «اگر درس بخوانی ،موفق خواهی شد» شباهت زيادی وجود
دارد ،با وجود اين در عبارت اول که فعل پيرو ماضی مطلق است ،گوينده يا نويسنده به وقوع فعل پيرو (درس خواندن) اطمينان
بيشتری دارد (شفايی ،518 :0818 ،محتشمی.)800 :0871 ،
شايان ذکر است که در بيان قوانين طبيعی و علمی (فيزيک ،شيمی ،رياضيات  )...يا در بيان قوانين اجتماع معموالً فعل پيرو
مضارع التزامی است ،مانند« :اگر درجه حرارت آب به صفر برسد ،آب شروع به يخ بستن میکند» و «اگر عدد  5را در  8ضرب
کنيم ،عدد  05حاصل میشود» (شفايی.)511 :0818 ،
کاربرد فعل ماضی مطلق در پايه نيز برای تأکيد بر انجام فعل است ،مانند« :اگر زود پيغام را رساندی ،مژدگانی را گرفتی»؛ يعنی:
«اگر زود پيغام را رساندی ،مژدگانی را میگيری ( /خواهی گرفت)» و «اگر حرفی خالف رأی او زدی ،باختی»؛ يعنی« :اگر حرفی
خالف رأی او زدی ،میبازی ( /خواهی باخت)» .فعل ماضی در اين عبارات زمان حال يا آينده را میرساند که در معنی آن
قطعيت وجود دارد و برخی آن را «مستقبل محققالوقوع» مینامند؛ يعنی آيندهای که حتماً اتفاق خواهد افتاد (شريعت:0875 ،
.)017
در قديم کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع در جملهواره پايه معمول بوده است ،مانند« :اگر رفتی بردی ،اگر خفتی مردی»
(سعدی ،نقل از قريب و ديگران ،)010 :0811 ،که در اصل چنين بوده است« :اگر رفتی میبری ( /خواهی برد) ،اگر خفتی
میميری ( /خواهی مرد)» ،و برای نشان دادن تأکيد و قطعيت ،فعل پايه در صيغه ماضی مطلق به کار رفته و جانشين زمان حال يا
آينده شده است.
در شرطی تحققپذير فعل پايه و پيرو با شرايطی خاص به صورتهای زير نيز به کار میرود:
الف ـ گاهی فعل ماضی التزامی در جملهواره پيرو معنی آينده میدهد ،و آن در صورتی است که در جملهواره پيرو قيد زمان آينده
به کار رود و يا جمله با تکيه بر بافت کالم و قراين موجود در آن بر زمان آينده داللت کند (محتشمی 888 :0871 ،ـ .)881
اين روش برای تأکيد بر کامل شدن عملی پيش از زمان معين به کار میرود؛ يعنی تا قبل از شروع فعل پايه در زمان آينده ،فعل
پيرو کامل و تمام شده است ،مانند« :اگر (تا فردا) کارم تمام شده باشد ،به گردش خواهيم رفت» .در اين عبارت ،قيد زمان «تا
فردا» ـ که در جمله ظاهر می شود يا در کالم مقدر است ـ زمان واقعی فعل پيرو را تعيين میکند .بنابراين ،عبارت فوق به اين
معنی است« :اگر (تا فردا) کارم تمام شود ،به گردش خواهيم رفت».
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ب ـ گاهی در جمله شرطی برای تأکيد بر کامل شدن کار در آينده پيش از تاريخ معين ،فعل ماضی بعيد به کار میرود به
شرطیکه فعل پايه مضارع اخباری ،مستقبل يا امر باشد و در جملهواره پيرو قيد زمان آينده به کار رفته باشد .فعل ماضی بعيد در
اين حالت اختالف قابلتوجهی با ماضی التزامی نخواهد داشت ،مانند« :اگر تا فردا کار تمام شده بود ،جشن خواهيم گرفت» و
«اگر تا فردا کار را تمام کرده بودی ،به تو جايزه میدهم» و «اگر فردا کتابها را آورده بود ،تحويل بگير» (محتشمی.)881 :0871 ،
ج ـ در جملههای شرطی ،ماضی استمراری نيز مانند ماضی مطلق بر زمان آينده داللت میکند ،به شرطیکه فعل پيرو به طور
مستمر در حال انجام باشد و قيد زمان مناسبی نيز در کالم باشد ،مانند« :اگر اآلن مینشستی ،کتاب میخوانديم»؛ يعنی« :اگر اآلن
بنشينی ،کتاب میخوانيم ( /خواهيم خواند)» و «اگر فردا میآمدی ،خوشحال میشدم»؛ يعنی« :اگر فردا بيايی ،خوشحال میشوم (/
خواهم شد)».
د ـ اگر ماضی نقلی با قيدی مربوط به زمان آينده به کار رود ،معنی آينده کامل را میدهد ،مانند« :اگر فردا اين موقع نامه را
نوشتهای به من خبر بده» (شريعت.)058 :0875 ،
هـ ـ گاهی فعل پيرو مستقبل است ،مانند« :اگر ايشان خواهند آمد ،شما تشريف نياوريد» و «اگر او خواهد آمد ،من میمانم تا او را
ببينم» و «اگر حرف شما را خواهد پذيرفت ،ما مخالفت میکنيم» .در اين عبارات ،فعل مستقبل به معنی مضارع اخباری است و در
جملهواره پيرو احتمال يا فرض وقوع فعل وجود دارد و نيز مانند بيت ذيل:
ديــــده بــــر ره مــــینهــــم تــــا مــــیروی

گـــر قـــدم بـــر چشـــم مـــن خـــواهی نهـــاد

(سعدی ،نقل از ابوالقاسمی)113 :0875 ،
در اين بيت ،فعل پيرو (خواهی نهاد) را میتوان با مضارع اخباری (مینهی) ،ماضی مطلق (نهادی) يا مضارع التزامی (بنهی)
جايگزين کرد.
در زبان عربی شرطی که بر احتمال تحقق رخداد در زمان حال يا آينده داللت دارد ،با حرف شرط «إن» بيان میشود .اشکال
مختلف فعل شرط و جواب آن بعد از حرف «إن» به شرح ذيل است:
فعل جواب شرط

مثال

فعل شرط
مضارع

وَإِن تَعُودُواْ

مضارع

نَعُدْ (انفال )01 :3؛ (اگر بازمیگرديد ،ما نيز بازمیگرديم).

ماضی

وَإِنْ عُدتُمْ

ماضی

عُدْنَا (اسراء )3 :07؛ (اگر بازگشتيد ،ما نيز بازمیگرديم).

مضارع

نُکْرِمکَ»؛ (اگر ما را گرامی داشتی ،با احترام با تو رفتار میکنيم).

ماضی

مثال

«إنْ أَکْرَمْتَنَا

و گاهی فعل شرط مضارع و جواب شرط ماضی است ،ولی اين مورد بسيار کم کاربرد و محل اختالف نحويان است.
قویترين گونه جمله های شرطی در زبان عربی موردی است که فعل شرط و جواب شرط از يک جنس باشند؛ يعنی هر دو
مضارع يا ماضی باشند (کريری0111 ،م .)030 :فعل مضارع بعد از حرف «إن» مجزوم و فعل ماضی در محل جزم است .و
همانگونه که پيشتر بيان شد جواب شرط میتواند جمله اسميه ،فعل طلبی (امر ،نهی ،دعا) ،ماضی منفی به («ما» يا «لن») ،فعل
جامد (نعم و بئس) و فعل مقرون به («قد»« ،سين» يا «سوف») باشد در اين صورت بايد حرف «فاء» بر جواب شرط وارد شود.
فعل ماضی در شرط بر زمان آينده داللت دارد ،اين مسئله فقط مختص زبان عربی نيست ،بلکه در بسياری از زبانهای سامی
مانند :اکدی ،عبری ،حبشی فعل ماضی در جمله شرط ،و فعلی که حاکی از زمان حال يا آينده است ،در جواب شرط به کار
میرود .جز اين که در زبان عربی ماضی و مضارع هر دو در جمله شرط و جواب شرط به کار میرود (برجشتراسر0111 ،م.)013 :
زبان فارسی نيز که از زبانهای هند و اروپايی است از اين نظر با زبان عربی شباهت دارد.

 / 81فنون ادبی ،سال هشتم ،شماره( ،0پياپی )01بهار0815

اگر فعل شرط ماضی باشد (شکل دوم و سوم) ،از نظر ساختاری در زبان فارسی معادل ماضی مطلق قرار میگيرد ،و اگر
مضارع باشد (شکل اول و چهارم) ،معادل مضارع التزامی و گاهی مضارع اخباری است .گرچه میتوان در جملهواره پيرو فارسی
دو فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی را به جای يکديگر به کار برد ،و هر دو فعل میتواند در جمله شرطی عربی معادل فعل
ماضی و مضارع باشد ،به عنوان مثال جمله «إن أسلَمَ  »...و «إن يُسلِمْ  »...به دو صورت «اگر اسالم آورْد» و «اگر اسالم آورَد»
ترجمه میشود ،ولی شايسته است در برابريابی تا زمانی که انتقال معنی مورد نظر امکان دارد ،به ساخت ظاهری فعل در زبان مبدأ
و مقصد نيز توجه شود.
در اين نوع از جمالت شرطی فعل شرط بعد از حرف «إن» میتواند به دو گونه زير نيز باشد:
 0ـ (ماضی «کان»  +فعل مضارع) :اين ترکيب در زبان عربی معادل ماضی استمراری فارسی است ،ولی در اسلوب شرط معادل
مضارع التزامی و مضارع اخباری قرار میگيرد ،مانند :إِن کَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَکُمْ (هود )81 :00؛ (اگر خداوند بخواهد شما را
بيراه گذارد) و إِن کُنتُنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَالّدُنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِعْکُنَ (احزاب )03 :88؛ (اگر زندگی دنيا و تجمل آن را میخواهيد،
بياييد تا بهرهمندتان سازم).
 0ـ (مضارع «کان»  +فعل مضارع) :اين ترکيب نيز در جملههای شرطی معادل مضارع التزامی و اخباری است ،مانند :إِن تَکُونُواْ
تَأْلَمُونَ فَإِنَهُمْ يَأْلَمُونَ کَمَا تَأْلَمونَ (نساء )011 :1؛ (اگر شما رنج میبريد ،آنان نيز چون شما رنج میبرند) ،و نيز مانند بيت زير:
إنْ تَکُــــــنْ تَشــــــکو ألَوجــــــاعِالهَــــــو

فأنــــــا أَشــــــفيکَ مِــــــن هــــــذاالوَجَـــــعْ
(عنتره بن شداد0318 ،م)51 :

(اگر از درد عشق در رنج و عذاب هستی و شکوه میکنی ،من تو را از اين درد و رنج نجات میدهم).
در زبان عربی ،جواب شرط چه ماضی باشد و چه مضارع ،معادل فعل مضارع اخباری يا مستقبل است .حتی در مواردی که
فعل پايه در زبان فارسی ماضی مطلق يا ماضی نقلی باشد ،در زبان عربی با فعل ماضی يا مضارع برابريابی میشود؛ زيرا در اين
موارد فعل ماضی مطلق و ماضی نقلی در جملهواره پايه به معنی مضارع اخباری يا مستقبل است .البته اين مسئله يک قاعده کلی
نيست؛ زيرا گاهی با توجه به سياق کالم ،ماضی نقلی در جواب شرط با ترکيب («يکون»  +قد  +فعل ماضی) برابريابی میشود،
مانند« :اگر درست جواب بدهی ،جايزه را گرفتهای» ،که میتوان آن را اينگونه ترجمه کرد« :إن أصبتَ في إجابتك تكون قّد
أخذتالمكافأة».

چنانکه پيشتر ذکر شد ،در اين قسم از شرطیهای تحققپذير فعل پيرو اگر ماضی التزامی ،ماضی بعيد ،ماضی استمراری و
ماضی نقلی باشد ،به معنی مضارع التزامی است ،در اين صورت در زبان عربی معادل فعل ماضی يا مضارع همراه با قيدی مربوط
به زمان آينده است ،همانند نمونههای زير:
ـ «اگر تا فردا کار را تمام کرده باشی (تمام کنی) ،به تو جايزه خواهم داد»« :إن انتهيت منالعمل غدا کافأتک ( /فسأکافئک)».
ـ «اگر (امروز) تا عصر کار را تمام کرده بودی (تمام کنی) ،به تو جايزه خواهم داد»« :إن انتهيت منالعمل حتیالمساء کافأتک
( /فسأکافئک)».
ـ «اگر تا فردا کار را تمام میکردی (تمام کنی) ،به تو جايزه میدادم (میدهم)»« :إن انتهيت منالعمل غدا کافأتک».
شايان ذکر است که افعال و تراکيب پيشنهادی در ترجمه ثمره بررسی نمونههای بسياری از متون نظم و نثر عربی است و بديهی
است که بافت سخن نقش بسزايی در تعيين زمان و صيغه فعل دارد و با توجه به سياق جمله و کالم میتوان معادلهای ديگری
برای موارد مذکور در نظر گرفت.
ب) جملهواره پيرو مربوط به گذشته و پايه مربوط به حال يا آينده
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در اين جملهها فعل پيرو ماضی التزامی ،ماضی نقلی و ماضی بعيد ،و فعل پايه مضارع اخباری ،ماضی نقلی ،مستقبل يا امر
است ،مانند:
فعل پيرو
ماضی التزامی

مثال

فعل پايه

مثال

«اگر راستش را گفته باشی،

مضارع اخباری

من سر قولم میايستم».

«اگر (ديروز) کار خود را خوب انجام داده

مستقبل

جايزه خواهی گرفت».

باشی،

ماضی نقلی

«اگر درست جواب داده باشی،

ماضی نقلی

جايزه را گرفتهای».

«اگر کار خود را خوب ياد گرفتهای،

مضارع اخباری

موفق میشوی».

«اگر در امتحانات موفق شده است،

مستقبل

به او جايزه خواهم داد».

«اگر روزنامه را خواندهای،

امر

بده تا من هم بخوانم».

«اگر نامه را نوشته بود،

مضارع اخباری

فوراً آن را برايت

«اگر نامه را نوشته بود،

مستقبل

«اگر نامه را نوشته بود،

امر

میفرستم».
ماضی بعيد

فوراً آن را برايت خواهم
فرستاد».
فوراً آن را به دست من
برسان».

سياق سخن يا کاربرد قيد زمان گذشته ـ همانند قيد «ديروز» در نمونه دوم ـ نشان میدهد که فعل ماضی التزامی در جملهواره
پيرو اين قسم از جملههای شرطی ،بر زمان گذشته داللت دارد.
در بيان فرق بين ماضی نقلی و ماضی مطلق در دو عبارت «اگر مهمانان آمدهاند ،شما برويد» و «اگر مهمانان آمدند ،شما برويد»
در حوزه معنايی بايد به اين نکته اشاره کرد که احتمال تحقق فعل جملهواره پيرو (آمدن) در عبارت اول بيش از عبارت دوم
است ،به گونهای که فعل «آمدن» در عبارت اول با قطعيت بيشتری به انجام میرسد.
«اگر» در اين گونه از جملههای شرطی معادل حرف «إن» است که در زبان عربی بر احتمال وقوع فعل داللت دارد .در اين
صورت فعل شرط بعد از حرف «إن» بر دو گونه ذيل است:
 0ـ («کان»  +فعل ماضی) يا («کان» « +قد»  +فعل ماضی) :اين ترکيب در زبان فارسی معادل ماضی بعيد است ،اما در اين نوع
شرط معادل ماضی التزامی ،ماضی بعيد و ماضی نقلی زبان فارسی قرار میگيرد .فعل جواب شرط نيز بايد زمان آينده را برساند،
مانند« :إن کنتِالممتِ بذنب ،فاستغفریاهلل» (سامرائی0117 ،م .)55 :1 :با توجه به آنچه ذکر شد حديث شريف در زبان فارسی
برابر با اين عبارت است« :اگر گناهی کردهای ،از خدا آمرزش بخواه».
همچنين ترجمه دو آيه شريف :إِنْ کُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها (اعراف  )011: 7و وَقالَ مُوسی يا قَوْمِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَهِ فَعَلَيْهِ
تَوَکَلُوا (يونس ،)31 :01چنين است« :اگر معجزهای آوردهای آن را عرضه کن» و «و موسی گفت :ای قوم من ،اگر به خدا ايمان
آوردهايد ،بر او توکل کنيد».
 0ـ (مضارع «کان»  +قد  +فعل ماضی) :ماضی التزامی که در فارسی از صفت مفعولی و مضارع التزامی «باشيدن» ساخته میشود،
در عربی با (مضارع «کان»  +قد  +فعل ماضی) بيان میشود (زرکوب ،)008 :0873 ،ولی چنين ترکيبی در اسلوب شرط معادل
ماضی التزامی و گاهی ماضی نقلی قرار میگيرد ،مانند« :فإن يکُنْ أَمَرَ لنا بخيرٍ مضينا فيه وإن يَکُنْ قد أَمَرَ فينا بغير ذلک لم نهلک
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أنفسنا» (البغدادی0113 ،م)807 /0 :؛ «اگر بر ما به نيکی فرمان داده باشد ،گردن تسليم فرو نهيم ،و اگر بغير آن امر کرده باشد،
خود را به هالکت نيندازيم» .و در بيت زير به صورت ماضی نقلی ترجمه میشود:
إن يکُــــــــنْ قــــــــد سَــــــــاءَکُم قُــــــــر

بــــــــی فَخلُــــــــوا لــــــــی سَــــــــبيال
(جعيفران ،نقل از اصفهانی ،بیتا)017 /01 :

«اگر همصحبتی من شما را خوش نيامده است ،رهايم کنيد» يا «اگر همصحبتی من شما را آزرده است ،رهايم کنيد».
گاهی در ترکيب (مضارع «کان»  +قد  +فعل ماضی)« ،قد» حذف میشود ،مانند« :إن يکن قال خيراً فأنا أهله» (اصفهانی ،بیتا:
)101 /3؛ (اگر نيک گفته باشد ( /گفته است) ،من شايسته آنم).
شايان ذکر است که در عربی معاصر حروف شرط در بسياری از موارد به جای يکديگر به کار میروند؛ به طوری که مشاهده
میشود در متون معاصر زبان عربی «إذا» به جای «إن» به کار میرود و بر احتمال وقوع رخداد داللت دارد ،مانند« :إذا
حضاريالكبير»؛ (اگر گزارش زير صحيح باشد ـ

صرحال
تاليةـوهيصحيحةـنكونقّدزرعنابأيّدينابذرةانهيارذلكال 

روايةال
صحتال 

که صحيح هم هست ـ با دست خويش ،تخم نابودی و فرو ريزی اين بنای بزرگ تمدن را کاشتهايم) (زرکوب.)005 :0873 ،
 1ـ  3ـ شرط تحققناپذير
شرط تحققناپذير شرطی است محال و غيرواقعی که از نظر گوينده يا نويسنده قطعا انجام نيافته يا انجام يافتن آن غيرممکن است.
بدين ترتيب در اين جملههای شرطی ،امکان وقوع شرط مندرج در جملهواره پيرو به طور قطع و يقين و تحت هيچ گونه شرايطی
وجود ندارد .به عبارت ديگر ،تحققپذيری شرط در عالم واقع غيرممکن است .اين شرط بيشتر برای زمان گذشته است ولی برای
حال يا آينده نيز به کار میرود ،به همين دليل آن را در زمان گذشته و حال يا آينده بررسی میکنيم:
 1ـ  3ـ  1ـ زمان گذشته
در زبان فارسی هر گاه جمله شرطی بيانگر شرطی تحققنيافته و غيرواقعی باشد ،زمان دو فعل پايه و پيرو هر دو به صيغه ماضی
استمراری يا ماضی بعيد خواهد بود .البته اگر در جمله شرطی فعل پايه ماضی استمراری يا بعيد باشد الزاماً فعل پيرو نيز ماضی
استمراری يا بعيد است ،اما عکس آن صحيح نيست .بنابراين در جمله« :اگر کتابها را خريده بود ،برايت میآورم» که فعل پايه
مضارع اخباری است ،شرط بر احتمال داللت دارد نه امر محال (وحيديان کاميار.)15 :0811 ،
با اين وصف ،زمانی که شرط بر امری محال و تحققناپذير در زمان گذشته داللت دارد ،با توجه به فعل پايه و پيرو چهار نوع
جمله شرطی به دست میآيد:
فعل پيرو

مثال

فعل پايه

مثال

ماضی استمراری

«اگر با ما همکاری میکردی،

ماضی استمراری

موفق میشديم».

ماضی بعيد

«اگر با ما همکاری کرده بودی،

ماضی استمراری

موفق میشديم».

ماضی استمراری

«اگر با ما همکاری میکردی،

ماضی بعيد

موفق شده بوديم».

ماضی بعيد

«اگر با ما همکاری کرده بودی،

ماضی بعيد

موفق شده بوديم».

هر چهار صورت فوق می توانند برای زمان گذشته به کار روند و در اين زمان اختالف محسوسی با هم ندارند .بنابراين ،به جای
يکديگر به کار میروند .با وجود اين ،کاربرد صورت اول و دوم بيشتر است (محتشمی .)885 :0871 ،کاربرد فعل ماضی
استمراری در اين نوع شرط به اين دليل است که هم تحقق شرط و هم نتيجه آن فقط در عالم خيال وجود دارد و به دليل منتفی
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شدن فعل شرط ،جواب هم منتفی است و مناسبترين صيغه برای آرزوی گذشته در فارسی گونه استمراری است (شفايی:0818 ،
.)511
گاهی با وجود آنکه فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است ،جمله شرطی بر امر محال داللت ندارد ،بلکه بيانگر احتمال
تحقق شرط است .در چنين جملههايی فقط از روی معنی و قرينه و بافت سخن و چگونگی بيان گوينده میتوان به تحقق يافتن يا
نيافتن شرط پی برد .بنابراين ،در عبارت «اگر با ما همکاری میکردی ،موفق میشديم» ممکن است منظور گوينده يا نويسنده اين
باشد« :اگر با ما همکاری کنی ،موفق میشويم» ،ولی برای تأکيد بيشتر ،و رساندن اين مفهوم که توفيق ما در صورت همکاری شما
قطعی است ،فعل پايه و پيرو به صورت ماضی استمراری بيان شده است .همچنين عبارت «اگر مینشستی ،کتاب میخوانديم»
میتواند با توجه به قرينه و آهنگ و بافت کالم بدين معنی باشد« :اگر بنشينی ،کتاب میخوانيم» يا «بنشين تا کتاب بخوانيم».
گاهی در جمله قيد زمانی می آيد که بر آينده داللت دارد در اين صورت جمله به وضوح احتمال تحقق شرط را میرساند ،مانند:
«اگر اآلن مینشستی ،کتاب میخوانديم» و «اگر فردا میآمدی ،خوشحال میشدم» .به اين مطلب در قسمت « 0ـ  0ـ  :0الف»
اشاره شد.
گاهی در زبان محاوره برای نشان دادن قطعيت وقوع جواب در صورت وقوع شرط به شناسه فعل پايه «ها» افزوده میشود« :اگر
با ما همکاری میکردی ،موفق میشديمها» و «اگر مینشستی ،کتاب میخوانديمها».
پيش از اين نيز گفته شد که در مورد فعل «بودن» و «داشتن» معموالً به جای ماضی استمراری ،ماضی مطلق به کار میرود .از
نمونههای کاربرد اين دو فعل در شرط تحققناپذير میتوان به اين دو مورد اشاره کرد« :اگر عاقل بود ،پند پدرش را شنيده بود» و
«اگر من عالقهای به سالمتی خودم داشتم ،میبايستی به يک جست از آنها دور شده باشم» (صادق هدايت ،نقل از شفائی:0818 ،
.)515
البته گاهی برخی از نويسندگان ،دو فعل مزبور را به صيغه ماضی استمراری به کار میبرند ،مانند« :اگر چنين قوهای میداشتم که
 ...هيچگونه اغتشاشی در کالسم روی نمیداد» و «اگر ارثيه گمشده عهدهای ديرين در دست میبود ،بیشک میشد تاريخ بههم
پيوستهای از شعر پارسی ترتيب داد» (شفايی.)511 :0818 ،
در زبان عربی جملههای شرطی تحققناپذير در زمان گذشته با حرف «لو» امتناعيه بيان میشود« .لو» حرف شرط غيرعاملی
است که به زمان گذشته اختصاص دارد و غالباً بعد از آن فعل ماضی قرار میگيرد .اگر اين حرف بر فعل مضارع وارد شود ،معنی
آن را به زمان ماضی تبديل میکند ،مانند :وَلَوْ يُؤَاخِذُاللّهُالنَاسَ بِظُلْمِهِم مَا تَرَکَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ (نحل )10 :01؛ (و اگر خداوند
مردم را به [سزای] ستمشان مؤاخذه میکرد ،جنبندهای بر روی زمين باقی نمیگذاشت).
حرف «لو» بيانگر اين است که چون فعل شرط اتفاق نيفتاده ،جواب شرط نيز به وقوع نپيوسته است .فعلی که در جواب «لو»
واقع میشود بايد از نظر لفظ و معنی و يا از نظر معنی (مانند فعل مضارع منفی به «لم») بر زمان گذشته داللت کند .معموالً اگر
اين فعل مثبت باشد ،بر سر آن حرف «الم» درمیآيد (ابن هشام0117 ،م 011 :ـ  .)015طبق قاعده نحوی «لو» حرف شرطی است
که به افعال اختصاص دارد ،ولی گاهی بعد از آن اسم قرار میگيرد ،مانند :لَوْ أَنَاللَهَ هَدَانِی لَکُنتُ مِنَالمُتَقِينَ (زمر .)57 :81
با توجه به آنچه ذکر شد ،فعلی که پس از حرف «لو» در جمله شرط و جواب شرط (= فعل پيرو و پايه) میآيد ،در يکی از
صورتهای زير است:
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فعل شرط

مثال
وَلَوْ شَاء

فعل جواب شرط

مثال

ماضی (مثبت)

لَهَدَاکُمْ أَجْمَعِينَ (نحل )1 :01؛ (اگر میخواست ،همگی
شما را هدايت میکرد).

ماضی
وَلَوْ شَاءاللّهُ

ماضی (منفی)

مَا فَعَلُوهُ (انعام )087 :1؛ (اگر خداوند میخواست،
چنين نمیکردند).

لَوْ نَشَاء
مضارع

جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا (واقعه )71 :51؛ (اگر میخواستيم ،آن را
ماضی

لَوْ نَشَاء

تلخ میگردانديم).
لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا (واقعه )15 :51؛ (اگر میخواستيم ،قطعا
آن را خرد و ريز میساختيم).

کان  +مضارع

لَوْ کَانُوا

ماضی

يَعْلَمُونَالغَيْبَ

مَا لَبِثُوا فِیالعَذَابِالمُهِينِ (سبأ )01 :81؛ (اگر غيب
میدانستند ،در آن عذاب خفتبار نمیماندند).

اگر در جمله شرط فعل بعد از حرف «لو» ماضی باشد (مانند نمونه اول و دوم) ،بهتر است آن را معادل ماضی بعيد در زبان
فارسی دانست .ولی اگر فعل بعد از «لو» مضارع باشد (مانند نمونه سوم و چهارم) ،بهتر است آن را معادل ماضی استمراری فارسی
برشمرد .همچنين ترکيب («لو» « +کان»  +فعل مضارع = نمونه اخير) در زبان فارسی با فعل ماضی استمراری برابری میکند .فعلی
که در جواب شرط آمده است ،میتواند در زبان فارسی به دو صورت ماضی بعيد و ماضی استمراری بيان شود .البته کاربرد ماضی
استمراری ـ همانگونه که ذکر شد ـ بيش از ماضی بعيد است.
ناگفته نماند که گاهی «اگر» تحققناپذير معادل حرف «لوال» است ،و آن زمانی است که بعد از «اگر» منفی فعل «بودن» قرار
گيرد ،مانند« :اگر دادگری نبود ،ملت تباه میشد» که در زبان عربی به اين صورت بيان میشود« :لوالالعّدلُلَفسّدتالرَعية».
«لوال» حرف امتناع لوجود (لوجوب) نيز ناميده میشود ،بدين معنی که چون فعل شرط تحقق يافته ،جواب شرط محقق نشده
است .اگر حرف «لوال» مانند نمونه فوق بر شرط داللت داشته باشد ،بعد از آن فقط جمله اسميه قرار میگيرد و البته قواعد مربوط
به فعلی که بعد از «لوال» در جواب شرط میآيد با قواعد حرف «لو» مشابه است .حرف «لوما» نيز همانند «لوال» است ولی کاربرد
آن کمتر است.
 1ـ  3ـ  2ـ زمان حال يا آينده
اگر جملههای شرطی بر محقق نشدن رخداد در زمان حال يا آينده داللت داشته باشد ،در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار
میگيرد:
الف) جملهواره پيرو و پايه مربوط به حال يا آينده
اگر شرط تحقق ناپذير مربوط به زمان حال يا آينده باشد ،زمان فعل جملهوارههای پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است .در
اين صورت جمله شرطی با شرط تحققناپذير مورد قبل از نظر ساخت فعل پايه و پيرو مشابه است و فقط از روی معنی و قرينه
و نيز کاربرد قيود زمان مناسب در جمله بايد به زمان شرط پی برد ،مانند« :اگر جوان میشدم ،اشتباهات گذشته را تکرار
نمیکردم»؛ يعنی اگر بر فرض محال ،جوان شدن هم اکنون يا در آينده محقق میشد ،ديگر اشتباهات گذشته را تکرار نمیکردم.
اين عبارت که بر تحقق نيافتن فعل در زمان آينده داللت دارد ،از نظر ساختمان ظاهری همانند شرط تحققناپذير در زمان گذشته
است.
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همچنين عبارت «اگر پول زيادی به دست میآوردم ،کاخ بزرگی میساختم» ،ممکن است بر تحقق نيافتن شرط در زمان گذشته
يا آينده داللت داشته باشد و شنونده يا خواننده بايد از چگونگی بيان سخن و آَشنايی با سخنان پيشين و وجود قيود و نداها و
ادوات تعجب و تحسر به زمان شرط پی برد.
بايد به اين نکته توجه کرد که ماضی استمراری در پيرو عبارت «اگر پول زيادی به دست میآوردم ،کاخ بزرگی میساختم»
نوعی فعل التزامی است (انوری ـ گيوی)50 /0 :0871 ،؛ يعنی« :اگر پول زيادی به دست بياورم ،کاخ بزرگی میسازم» ولی
همانگونه که قبال شرح داده شد اگر فعل مضارع التزامی باشد ،بر احتمال وقوع فعل داللت دارد.
اگر گوينده يا نويسنده در عبارت «اگر پول زيادی به دست میآوردم ،کاخ بزرگی میساختم» ،احتمال میداد که به دست آوردن
پول زياد ممکن است تحقق پذيرد ،عبارت فوق را بدين صورت به کار میبرد« :اگر پول زيادی به دست آورم ،کاخ بزرگی
میسازم ( /خواهم ساخت)» يا «اگر پول زيادی به دست آوردم ،کاخ بزرگی میسازم ( /خواهم ساخت)» .در مورد اين شرط در
قسمت « 0ـ  0ـ  »0مورد الف ،سخن به ميان رفت.
همچنين عبارت «اگر هوا خوب بود ،به گردش میرفتيم» ،هم بر زمان گذشته و هم بر زمان آينده داللت دارد و با توجه به بافت
سخن و قيود موجود در کالم ،زمان آن مشخص میشود .اين عبارت غالباً برای رساندن معنی گذشته با قيد زمان گذشته به کار
میرود ،مانند« :اگر ديروز هوا خوب بود ،به گردش میرفتيم» که معادل عبارت «اگر هوا خوب بود ،به گردش رفته بوديم» است،
اما اگر بر زمان حال داللت کند ،بيانگر آن است که هوا خوب نيست و به همين روی گردش رفتن نيز منتفی است.
بايد به اين نکته اشاره کرد که وقتی فعل پايه و پيرو ماضی استمراری باشد ،جملهها عالوه بر زمان گذشته بر زمان حال يا آينده
نيز داللت دارند ،ولی هر گاه در يکی از جملهوارهها ماضی بعيد به کار رود ،آن جملهواره هميشه معنی گذشته را میرساند .اگر
فعل پايه ماضی بعيد باشد ،هر دو جملهواره مربوط به گذشته است ،صرف نظر از اينکه فعل پيرو ماضی بعيد يا ماضی استمراری
باشد؛ زيرا معموالً در عبارات شرطی ،پيرو پيش از پايه قرار میگيرد (محتشمی 881 :0871 ،ـ .)887
به نظر میرسد جملههايی مانند« :اگر پشت گوشت را ديدی ،فالن کس (يا چيز) را خواهی ديد» و «اگر توانستی از ملک خدا
بيرون روی ،برو» که از نظر ساخت فعل پايه و پيرو شبيه جمله شرطی تحققپذير است ،در اين دسته از جملههای شرطی قرار
میگيرد؛ زيرا بر معنايی محال داللت دارد .لذا بايد به اين نکته توجه داشت که تحقق يافتن يا نيافتن مفهوم جمله فقط ناشی از
زمان افعال آن ،بدون در نظر گرفتن معنی فعل ،بافت سخن و قراين موجود در کالم نيست.
در زبان عربی اين نوع شرط با دو حرف «لو» و «إن» بيان میشود:
 0ـ گاهی «لو» امتناعيه معادل حرف «اگر» است ،مانند :لَوْ نَشَاء أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ (اعراف )011 :7؛ (اگر میخواستيم آنان را به
[کيفر] گناهانشان میرسانديم) (فوالدوند) .در اين آيه شريفه ،شرط در زمان ماضی و حال منتفی شده است (ابن هشام0117 ،م،
.)057
همچنين گاهی «اگر» با حرف شرط «لو» که متضمن معنی تمنی است برابريابی میشود ،مانند« :لو أنّ لنا رجاال أمثال صالحالدين
إذن لما ضاعت فلسطين»؛ (اگر ما جوانمرادنی چون صالحالدين داشتيم فلسطين از دست نمیرفت) (سامرائی0117 ،م.)77 /1 :
ترجمه جمالت فارسی زير بر اساس مواردی که ذکر شد چنين خواهد بود:
الف ـ «اگر جوان میشدم ،اشتباهات گذشته را تکرار نمیکردم»؛ «لو أصبحتُ شابا لما کرَرتُ أخطائیالسابقة».
ب ـ «اگر پول زيادی به دست میآوردم ،کاخ بزرگی میساختم»؛ «لو کسبتُ ثروةً وفيرةً لَبنيتُ صرحا شامخا».
ج ـ «اگر (اآلن) هوا خوب بود ،به گردش میرفتيم»؛ «لو کانالطقس جيدا اآلن لتنزَهنا».
 0ـ حرف شرط «إن» عالوه بر احتمال وقوع رخداد در زمان آينده ،بر اموری که تحقق آن در زمان آينده محال و غيرممکن است
نيز داللت دارد ،مانند :قُلْ إِن کَانَ لِلرَحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَلُالعَابِدِينَ (زخرف )30 :18؛ (اگر برای [خدای] رحمان فرزندی بود ،من
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خود نخستين پرستندگان بودم) و نيز مانند :يَا مَعْشَرَالجِنِ وَاإلِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِالسَمَاوَاتِ وَاألَرْضِ فَانفُذُوا
(الرحمن )88 :55؛ (ای گروه جنيان و انسيان! اگر توانستيد از کرانههای آسمانها و زمين به بيرون رخنه کنيد ،رخنه کنيد).
بنابراين ،گاهی «اگر» در شرطهايی که حاکی از تحقق نيافتن رخداد در زمان آينده است ،با حرف «إن» برابريابی میشود .بر اين
اساس ،عبارت «اگر توانستی از ملک خدا بيرون روی ،برو» چنين خواهد بود« :إن استطعت فاخرج من ملکاهلل».
ب) جملهواره پيرو مربوط به گذشته ،و پايه مربوط به حال يا آينده
اگر جملهواره پيرو مربوط به گذشته ،و جملهواره پايه مربوط به آينده باشد ،فعل پيرو میتواند ماضی استمراری يا ماضی بعيد
باشد ولی فعل پايه بايد هميشه ماضی استمراری باشد .اين مورد را فقط با کاربرد قيد زمان مناسب يا از بافت کالم میتوان از
مورد « 0ـ  8ـ  »0تشخيص داد ،مانند« :اگر (قبالً) زحمت کشيده بودی( ،اآلن /در آينده) نتيجه آن را میديدی» يا «اگر (قبالً)
زحمت میکشيدی( ،اآلن /در آينده) نتيجه آن را میديدی».
اين شرط نيز در زبان عربی با «لو» امتناعيه بيان میشود ،از نظر نحويان «لو» نشاندهندة تحقق نيافتن شرط در زمان گذشته است
(حسن0105 ،هـ ،)151 /1 :ولی با وجود اين ،به نظر میرسد که در برخی از نمونههای کاربرد «لو» ،میتوان در جواب شرط زمان
حال و آينده را در کنار گذشته در نظر گرفت ،مانند :وَلَوْ کُنتَ فَظًا غَلِيظَالقَلْبِ الَنفَضُواْ مِنْ حَوْلِکَ (آل عمران )051 :8؛ (اگر
تندخو و سختدل بودی ،قطعاً از پيرامون تو پراکنده میشدند).
شايان ذکر است که افعال عربی از سه صورت ماضی ،مضارع و امر خارج نيست ،ولی در زبان فارسی ،فعل ماضی و مضارع
خود اقسامی دارد که عبارتاند از :ماضی مطلق ،ماضی نقلی ،ماضی استمراری ،ماضی نقلی استمراری ،ماضی بعيد ،ماضی ابعد،
ماضی التزامی ،ماضی ملموس ،مضارع اخباری ،مضارع التزامی و مضارع ملموس .بنابراين ،انواع فعل در جملههای شرطی به
موارد مذکور در اين نوشتار محدود نمیشود ،بلکه در اين مقاله سعی شده است به برخی از انواع مشهور و پرکاربرد فعل در
جملههای شرطی اشاره شود .البته معنی و معادل معنايی برخی از انواع فعل در زبان فارسی تفاوت چندانی با موارد مذکور ندارد،
مثالً معادل معنايی ماضی نقلی استمراری («می» +ماضی نقلی) ،در زبان عربی همانند ماضی نقلی ،و ماضی ابعد (صفت مفعولی+
ماضی نقلی «بودن») ،همانند ماضی بعيد است.
نتيجه
در پژوهش حاضر به بررسی حرف شرط «اگر» و انواع ترکيبهای شرطی آن در زبان فارسی پرداخته شد .در اين راستا جملههای
شرطی با حرف شرط «اگر» در سه دسته محققالوقوع ،تحققپذير و تحقق ناپذير بررسی و حروف شرطی که در زبان عربی
میتواند معادل «اگر» قرار گيرد ،ارائه شد .مهمترين دستاوردهای اين نوشتار را میتوان در موارد زير خالصه کرد:
 0ـ شرطیهای محققالوقوع فارسی که بر تحقق حتمی رخداد داللت دارد در زمان گذشته معموالً با فعل پايه و پيرو ماضی
استمراری بيان میشود .در اين صورت« ،اگر» در زبان عربی معادل «کلّما» و «إذا» قرار میگيرد .شرطی محققالوقوع در زمان حال
يا آينده با فعل پيرو ماضی مطلق ،مضارع التزامی يا اخباری ذکر میشود که در زبان عربی با «إذا» و گاهی «إن» و فعل شرط ماضی
يا مضارع برابر است.
 0ـ شرطیهای تحققپذير فارسی در زمان گذشته معموالً با فعل پيرو ماضی التزامی يا ماضی نقلی بيان میشود و در عربی با
حرف «إن» و فعل شرط («کان»  +فعل ماضی) همراه است .اين شرط در زمان حال يا آينده غالباً با افعال پيرو ماضی مطلق،
مضارع التزامی و اخباری همراه است که معادل آن در عربی حرف «إن» با فعل شرط ماضی ،مضارع يا ترکيب («کان»  +فعل
مضارع) است .گاهی فعل پيرو ماضی التزامی ،ماضی نقلی و ماضی بعيد است اما شرط با توجه به فعل پايه ،بر زمان حال يا آينده

حرف شرط «اگر» در دستور زبان فارسی و معادلهای آن در زبان عربی 18 /

داللت دارد .در اين صورت« ،اگر» در زبان عربی معادل «إن» است و فعل شرط ترکيبی از («کان»  +فعل ماضی) يا (مضارع «کان»
« +قد»  +فعل ماضی) خواهد بود ،هر چند گاهی «قد» نيز حذف میشود.
 8ـ شرطیهای تحققناپذير در زمان گذشته با افعال ماضی استمراری و ماضی بعيد بيان میشود .در اين صورت« ،اگر» در زبان
عربی معادل «لو» امتناعيه است .اما شرط تحققناپذير در زمان حال يا آينده میتواند بسته به معنی متن با افعال مختلفی ذکر شود و
غالباً در زبان عربی با حرف شرط «لو» و گاهی «إن» برابريابی میشود.
بنابر آنچه ذکر شد حرف شرط «اگر» بسته به تحقق يافتن يا نيافتن شرط ،در زبان عربی با حروف «إن»« ،إذا»« ،کلّما»« ،لو»« ،لوال»
و «لوما» برابريابی میشود.
پینوشتها
 -1جملهواره پيرو يا وابسته آنست که در آغاز يا وسط آن ،يکی از حروف ربط و گروههای ربطی وابستگی باشد .پس از
برداشتن جملهواره پيرو آنچه از سخن باقی میماند ،جملهواره پايه است .جملهواره پيرو ،وابسته به جملهواره پايه و از نظر معنايی
در حکم يکی از کلمات يا گروههای داخل جمله مرکب همبسته يا جملهواره پايه است (فرشيدورد ،الف.)001 :0833
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