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 1395 نییمقاله: پا افتیدر خیتار

  1395نییمقاله: پا یقطع رشیپذ خیتار

 دهیچک

س گاه س راثیم ین ست در فهم و برر ستح حروف  یزبان یهایژگیشناخت و ،یادم فار ر دمتون ا

ساز وندی، گاه نقش پ یواحد زبان پیساختمان همله به عنوان بنرگتر سته  صوصاً در خدارند؛  یو واب

« گر کهمو اگر، اگرنه » حروف ربط  یمقاله با بررسخخخ پیدارندح ا یا ژهیمرکب،کارکرد و یهمله ها

شان ست که حروف ربط ن شته اند که زمان فع « و اگر نه»و « اگر» داده ا ساخت دا در هر  سه نوع 

، «گرحححاگر نها»  ،«یاگرحححبار» ، «اگرحححتا» مانند  یربط یوندهایپ پیکداه متفاوت بوده اسخختح همچن

کارکرد  کیاند که هر  وهود داشخخخته ،یوححح در متون منت ب نثر تا قرن هفتم هجر« مگرحححاگر نه» 

 یبعضخخ ومانده  یاز آنها در طول زمان باق یح بعضخخ رسخخاندندیرا م یمتفاوت یداشخختند و معنا یخاصخخ

دست  پیاز ا توانیرفته اندح م انیهم از م یبه آن شده و گروه کینند ییبا معنا گریگروه د پیگنیها

 بردح همعاصر بهر یتر کردن زبان فارس یزمان آرار و غن یبیتقر پییپژوهشها در تع

 

همله مرکب، حروف ربط ، وهه فع ح ،ی یدستور زبان تار ،یآرار نثر فارس :یدیکل کلمات

                                                      
 makbari@ut.ac.ir تهران دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان استاد ح1

  m.daqiqahmadi@yahoo.com تهران دانشگاه فارسی ادبیّات و زبان دکتریدانش آموخته  ح2

 majdomid@ut.ac.ir نتهرا دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار ح3
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 مقدمه

ح در زمینه داردتاقیال و نگاه نو دسخختوری نیازمند  به حروف، یکی از مباحث دسخختوری اسخخت که

کتام های معانی م تلف حروف ربط عاوه بر فرهنگ های لغت، تاقیقات نندیک به هامعی در 

  »دسخختور زبان تاری ی صخخورت گرفته اسخختح نات  خانلری درباره معانی بعضخخی از حروف ربط مانند

سپس وححح شده اندح« اگر،تا، بیک،  صورتهای ترکیبی و گاه زمان به کار بردن آنهانکاتی را یاد آور   و 

ی م تلف حروف ( خطیب رهبر به طور مفصخخ  درباره معان3، جخانلری  نات ،  فارسخخی زبان تاریخ)

ستورربط تاقیال کرده اند سی ، خطیب زبان ح )د شیدورد نین درباره حرف و گروههای رهبر فار ( فر

 ربطی، معانی حروف ربط، ساختارها و ماحظات تاری ی آنها در کتام خود مطالبی بیان کرده استح

سیر تارزبان فارسی ، فرشیدورد تاری ی م تصر زبان دستور) سمی نین  ی ی حروف ربط از ( ابو القا

دوره باستان و فارسی میانه و نکاتی اهمالی از بعضی حروف ربط و معنای آنها در فارسی دری آورده 

درباره معنی حرف  هم( ماهیار نوابی القاسخخمی زبان فارسخخی ، ابو م تصخخر تاری ی )دسخختور اسخختح

( هرچند تاقیقهای نوابی یارمجموعه مقاالت ، ماه) مقاله تاقیقی و عالمانه ای داردح« مگر» استثناء 

درباره اما بسخخخیاری در معانی حروف ربط و شخخخیوه های درسخخخت خواندن آنها به نگارش در آمده، 

ستور زبان تاری ی، تاقیقی هامع و اقناع کننده  ساختارهای همات مرکب و پیوندهای ربطی در د

ی را نشخخان دهد و نین با صخخورت نپذیرفته اسخختح ایپ گونه تاقیقها، میتواند ظرفیتهای زبان فارسخخ

شخخناخت بهتر زبان، پژوهشخخگران را در تالی  درسخخت آن یاری میرسخخاندح همچنیپ در تعییپ زمان 

تقریبی آراری که زمان تیلیف آنها مشخخخ ص نیسخخخت، احتماالً به کار می آیدح در ایپ مقاله، حروف 

اخته شخخده اند از نظر و سخخاختار هماتی که با ایپ حروف ربط سخخ« وگرنه و مگر ایپ که اگر،»ربط

معنایی و سخخاخت، در متون نثر برگنیده فارسخخی تا قرن هفتم مورد بررسخخی قرار گرفته اندح در پایان 

 الزه به ذکر است که در نمونه های متنی، ایپ مقاله از رسم ال ط چاپی آرار پیروی کرده استح

 حرف ربط 

ورد بررسخخی قرار گرفته اندح پیوندهای م« و اگر نه»و« اگر»در ایپ مقاله حروف ربط وابسخخته سخخاز 

حرف ربط در معنای اسختثنا « اگر نه»همچنیپ حرف ح ربطی وابسخته سخاز ، همله مرکب میسخازند 

 :است که همله همپایه میسازدح در تعریف حرف ربط همپایگی میتوان گفت

ره دیگر میکند یا که کلمه یا گروه یا همله واره ای را همسان و همپایه کلمه یا گروه یا همله وا» 

سازد، یعنی  شریک می بعبارت دیگر دو یا چند همله واره یا کلمه یا گروه را در یک وظیفه دستوری 

ست و  شد، همپایه اش نین مفعول شد، همپایه آن نین فاع  و اگر مفعول با اگر کلمه یا گروهی فاع  با

  (527: ، فرشید وردزبان فارسی ،  تاری ی م تصر زبان دستور) «غیره

 «اگر» حرف ربط 



 
 
 
 

 
 
 
 101/سبک متون منثور در قرون م تلف صیمنظور تش  به تا قرن هفتم« اگرنهاگر، مگر و »با حروف یربط یتاول ساختارها ریس

شرطی که با حرف ربط ساختا« اگر» همات  ساختهایی متنوع دارند که هر  شوند،  ر با ساخته می

 توهه به زمان و وهه افعال همله ها، معنای متفاوتی را میرساندح 

ح زمان حساختار شرطی تاقال پذیر که آن، فرضی است که ممکپ است در زمان آینده اتفاع بیفتد1

 یساختند :ها مانند امروز، حال التنامی است ولی در گذشته به دو طریال التنامی م فع  ایپ همله

صریفی فع +  ضمیمه» حمانند امروز از 1ح 1 ضارع ت سه بپ م شنا ستح ا« +  شده ا لبته ساخته می

 بر سر فع  گاه حذف میشود: « م»تکواژ تصریفی 

یافرینداگر ایپ خلال را  با او ح بسییتانمیپ ازو و ایپ زمیپ او را دهد، مپ ایپ زم ب ح کنمرم و 

 (69: ، بلعمیبلعمی ،  تاریخ)

 (24، :هجویری الماجوم ،  کشفح )نیاید، پدیدار نهندآنگاه اگر کونیپ اندر پله ترازوی وی 

ساخت التنامی از 2ح 1 سه +  بپ مضارع»ح در قرن چهاره ایپ  شنا خته سا« تصریفی ی ضمیمه+ 

 :همیشد

 (105: ، نسویالمصدور ،  نفثةح )بیندازمی، از سرِ پای دارمی اگر چینی غیر از آن در دست

 :الماجوم ، هجویری  کشخخفح )کنندی، تصخخرف بهتر از ایپ گرددیاگر دیپ گریبانگیر ایشخخان 

،24) 

 واحد اساس بر توصیفی دستوراز قرن پنجم به بعد ساخت آن از فع  در زمان حال اخباری است)

  1میساختند« تصریفی می+ ستاک حال+ شناسه ضمیمه» ز ( و ا156 فارسی،وفایی،، زبان های

 السرور ، آیة و الصدور راحة) ، از روام حرمان نمی دهذحمی افتذاهتهاد چینی است که اگر خطا  

 (16: ، راوندی

فته رفته از رتا قرن پنجم فع  در همله هسته و وابسته هر دو در حالت التنامی بکار میرفتند ولی 

 استفاده میکردند: زمانهای دیگر هم

سرار، خینح )خواهی کرداگر فردا از مپ زر طلب  شیخ ابی مقامات فی التوحید ا مامد  ، سعید ال

 ( 172 : ، بپ منور

 (277.1بیهقی : ، ،بیهقی  تاریخح )چشیدو  دید، کرداگر  

                                                      
زبان  در آن تاول فعلی گروه و طبال نظر دکتر فرشید ورد در اینجا نشانه وهه التنامی استح )فع « می»یا « ی»ح 1

( و یکی از عناصر عمده دستوری زبان فارسی دری کهنستح در قرن چهاره و پنجم رایج 349فارسی ، فرشید ورد : ،

ست و تنها به ماضی نمیچسبد بلکه ب ه مضارع نین ملاال میشود و حتی با زمانهای کام  )ماضی بعید و ماضی نقلی و ا

 (195ورد : ، فارسی ، فرشید زبان تاری ی م تصر زبان دستور) «ماضی التنامی ححح( بکار میرود
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بعد از قرن شخخشخخم تنوع زمان افعال کم میشخخود و باز فع  در همات هسخخته و وابسخخته به شخخک  

مسخختثنی اسخخت که گویا در گذشخخته شخخک  « اسخخت » میرودح از ایپ قاعده، تنها فع   تنامی به کارال

 التنامی از نوع شرطی تاقال پذیر، نداشته است:

 ( 252،:  بلعمی ، بلعمی تاریخح )استدعای ستم رسیده رد نکنم، اگر همه کافر 

 (48،:  نسوی ، مصدورال نفثة، صادقستح )استصبا در ایپ واقعة هائ  اگر هامه دریده 

ستح ایپ 2 صرفاً نوعی آرزو ا شرطی که احتمال وقوع در زمان حال وهود ندارد و  ساخت هملة  ح 

 بپ» ساختار شبیه ساختار هماتی است که دربارة خوام و رؤیا به کار میرفت که در قرن چهاره از

 میساختند:« تصریفی ی ضمیمه ماضی + شناسه + 

 (131،:  بلعمی ، بلعمی تاریخح )بودی ترا نین مرگ و بیماری، بودیاگر تو فرزند آده 

، بودیگفتند آن مصلّی در مصر به سی دینار زر مغربی خریده اند، که اگر آن مقدار دیبای رومی  

 (59،:  ناصر خسروخسرو ،  ناصر سفرنامهح )نیرزیدیبدان بها 

 از قرن پنجم ساختار حال اخباری نین استفاده میشود:

، ححح پس ههانیان در همة میتواند بودعامات که یاد کردی معیپ عدل و دلی  صخخخدع  اگر ایپ

 (148، : نصراهلل منشیدمنه ،  و کلیلهمعانی از حجت فارغ آمدندح )

عملی نیسخخت بهره  اکنوناز ایپ نوع شخخرطی که فع  آن در زمان گذشخخته اسخخت برای اتفاقی که 

 آن تیکید کنند: تحقق ناپذیری میبردند و فع  ماضی به کار میبردند تا بر

به تییید ربانی به  بودیکجا اند آن چنان نابینایانِ گم گشته تا اگر دریشان دردِ طلب بینایی باقی 

شته شان بردا سب  خودبینی از چشم حقیقت بیپ ای ستکاری طریقت،  به  شدی اندکی روزگار به د

، بعد از آن یافتندی ( خا،171بقره/«)قِلونصمٌ بکمٌ عمیٌ فَهم ال یَع» شرط تسلیم، تا از نابینایی 

 نجم رازیالمعاد ،  الی مپ المبد  العباد مرصادح )زدندی«لو کَشِف الغِطاءُ مَا ازدَدتُ یقیناً» همه الف 

، :32) 

 می افنودندح« ی » تصریفی  ضمیمهدر ایپ نوع شرطی، به فع ، « است » برای فع  

:  بیهقی ، بیهقی تاریخح )باشییدیایپ شخخخمشخخخیر ، هوام نیسییتی اگر حرمت ایپ مجلس عالی

،459) 

و بدانمی که در سپری شدن آن ملک را فایده است و رای او را بدان میلی،  جانستیگر مرا هنار 

:  منشی نصراهلل دمنه ، و کلیلهدر یک ساعت بترک همه بگویمی و سعادت ههان دران شناسمیح )

، 139) 

  



 
 
 
 

 
 
 
 103/ تلفمسبک متون منثور در قرون  صیمنظور تش  به تا قرن هفتم« اگرنهاگر، مگر و »با حروف یربط یتاول ساختارها ریس

شرطی که در معنای ع3 ساخت هملة  ست و از ح   بپ» ده امکان وقوع یک فع  در زمان گذشته ا

سه +  شنا ضی +  صریفی ی ضمیمه ما صریفی» و یا از« ت سه« + می»ضمیمه ت شنا ضی +  «  بپ ما

 :، البته گاه در معنی شرطی که اکنون احتمال وقوع ندارد نین از آن استفاده میکردند ساخته میشود

ستمیاگر   شتمیباز  خوا ست مپ اند بک ست که زنده اش که بد شتم چنان ر مرده بود، چون نک

 (187 ،:  بلعمی ، بلعمی تاریخمپ کردهح)

ستمیاگر   ، تصخخایا ح )تاریخ سخخیسخختاننیاوردمیکه چنیپ چین بینم و شخخنوه، او را اینجا  دان

 (68 بهار : ، تقی مامد

نها در در تماه متون بررسی شده ساختار های شرطی نوع دوه و سوه به درستی رعایت شده و ت

 چند مورد اندک از قاعده ت لف کرده اندح

 

 «  یا» و « اگر » ساخت همات با حروف ربط 

، نندیک بوده اسخخت که به همیپ « یا » به حرف ربط « فرض» در معنی « اگر» در متون کهپ 

 دلی  گاه های یکدیگر به کار میرفتند:

ر با شخخما کرده اسخخت اگر آنک بازو ایپ نعمتها بر درهات اسخختح ایپ نعمت که با ما کرده اسخخت اگ

 (279،:  منور بپ مامد ، سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید اسرارکرده است؟ )

 تا قرن پنجم وهود دارد:«اگر)همله وابسته(+ یا)همله وابسته(+ همله هسته » ساخت همله 

سیار  یافراخی بود  اگر ست که یا نعمت ب شتر ا شما را بهره بی  ، بلعمی تاریخمراح )نر  ارزان بود، 

 (354 ،:  بلعمی

سرار  «اگر نه » تا قرن پنجم به معنی  « یا نه»  ساخت فقط در ا به کار میرفته و بعد از آن ایپ 

 التوحید نظیردارد که ماتما چنیپ کاربردی از تیریر گونه خراسانی است :

:  بلعمی ، بلعمی یختاردح )یهاک شخخو و یا نهشخخما بر ما شخخوه آمدید از شخخهر ما بیرون شخخوید 

،854) 

که گفتی درسخخخت کپ  نهاکنون ایپ  کداه سخخخ ت تر بکنمح ) یا  مه ، قابوسترا عقوبتی هر   نا

 (48: ، عنصرالمعالی

 بوده است:« اگر حححح اگر نه »در معنای «اگر ححححح یا نه » گاه ساخت همله 

 کشخخفنهح ) یادانند و  اگرچون صخخوفی از ک  عبارات ممنوع باشخخد عالم بجمله معبران وی باشخخد 

 (48،:  هجویری ، الماجوم

   نین وهود داشته است:«  م ر آنکه» به معنای حرف ربط استثنای «  یا »
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ست و  ضی از هبال وی دارد، م الفی داهی ا سپاهان و همدان و بع سر کاکو که امروز والیت  و پ

سنای خویش بیند و گربن، هم مال دارد و هم رزع و حیلت و مکر تا دندانی بدو نموده نی اید چنانکه 

 (620،:  بیهقی ، بیهقی تاریخسر بر خط آرد و پسر بدرگاه فرستدح ) و یابر نعمت والیت نماند 

را « اگر» بوده اسخخت، همله با حرف ربط « اگر»در معنای «  یا» عاوه بر همله هایی که در آن 

 به کار میبردند :« یا»نین به معنی 

 بلعمی ، بلعمی تاریخ) اگر نهز مپ خلقی آفرینند ندانم که فرمان برد او را زمیپ گفت: یا هبرئی  ا

 :،70) 

 در متون تا قرن هفتم وهود دارد:«  حتی اگر» به معنای «  و اگر» و «  اگر» 

 ، بلعمی تاریخدو روز بماندی گرسخخنهح ) و اگرتا چنان شخخد که ابراهیم بی مهمان طعاه ن وردی 

 (199 ،:  بلعمی

 (641،:  بیهقی ، بیهقی تاریخهانم بشودح ) و اگرت: دل مشغول مدار که مپ در ایستم فض  گف

الملوک ،  سخخیرهمه فرزند یا برادر مپ باشخخدح ) اگرو با آن کس همان کنم که با ایپ سخخگ کرده 

 (78الملک : ، نظاه

 

 های شرطی با دو حروف ربط ساختار

شرطی با دو  ستح تا قرن پنجم غالبا ایپ گونه همله « . یا یا ..» نندیک به معنی « اگر»همات  ا

 ها فقط با دو همله وابسته در معنی شرط ساخته میشده است:

گوید: گردد، گوییم چون احتیاج آمد، اسخخم غنا سخخاقط شخخدح  اگرگوید: نگردد، ماال باشخخد و  اگر

 (33،:  هجویری ، الماجوم کشف)

ست با وی در بابی مهتر که  شافهه یی دیگر ا ضه نکند و پس  راگو م س پ نرود عر اندر آن بام 

 (258،:  بیهقی ، بیهقی تاریخرود، ناچار عرضه کند تا اغراض بااص  شودح ) اگر

 به کار میرفته است:« اگر» از قرن ششم به بعد بیش از دو همله وابسته شرطی با حرف ربط

بر نابکاری مواطبت  بر دیپ اسخخخاف، بی ایقان و تیقپ ربات کنم همچون آن هادو باشخخخم که اگر

ستگاری طمع دارد و  سلف ر ستم عمر بدان وفا نکند که  اگرهمی نماید و بتبع  دیگر بار در طلب ای

:  منشی نصراهلل ، دمنه و )کلیله در حیرت روزگار گذاره فرصت فایت گرددح اگر اه  نندیک است و

،50) 

 اگربیست دینار خواهند بنفروشیا و به  اگرازیپ یکی به ده دینار خواهند بنفروشیا و  اگر» گفت: 

 منور بپ مامد ، سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید اسراراینجا بایستادح )« به سی دینار خواهندححح

 :،154 ) 



 
 
 
 

 
 
 
 105/ تلفمسبک متون منثور در قرون  صیمنظور تش  به تا قرن هفتم« اگرنهاگر، مگر و »با حروف یربط یتاول ساختارها ریس

 «اگر + همله مثبت + اگر+ همله منفی / اگر نه» ساخت

در شخخک  اگر)همله وابسخخته( + همله هسخخته + اگر )همله وابسخخته » شخخاید بتوان گفت سخخاختار 

است « اگرنه » شک  کهپ تری از ساختار هملة ربطی با حرف ربط استدراک« + همله هستهمنفی(

 از همله اول حذف شده استح « اگر » که به مرور زمان حرف شرطی 

یک خروار گنده بیشخختر دهم و دره باز دهم و  بیاریدبرادر را با خویشخختپ  اگروعده کردشخخان که 

 (305،:  بلعمی ، بلعمی تاریخ) و نه بارح، نه گنده دهم اگرنیارید

سته( » ساخت  ،عاوه بر آن ستهاگر )همله واب سته+ اگرنه+همله ه سته( +همله واب «  )همله واب

 ساختی کهپ استح ایپ ساخت در قرن چهاره و پنجم شایع است و از قرن ششم کمرنگ میشود: 

 اگرنهو  باشس بی هنر و بی خرد پتوانی آوردن از بی هنری و بی خردی، نان و ناه بدست  اگر

 (33،:  عنصرالمعالی ، نامه قابوسح )آموزهنر 

را هم به کار  «اگر)جمله وابسته(+ جمله هسته+ و الّا+ جمله» از نیمه دوه قرن پنجم ساخت

 می بردند:

مپ آنچه شخرط پدری بود بجای آورده باشخمح  و الّااز تو کار بسختپ خیند خود پسخندیده آمد  اگر

 (4،:  عنصرالمعالی ، نامه سقابو)

 (522،:  هجویری ، الماجوم کشفخاموش بودندح ) و الّاهمله حال را بود گفتند  اگر

، تا قرن هفتم « اگر)همله وابسخخته( + اگرنه)همله وابسخخته( + همله هسخخته » عاوه بر آن سخخاخت

 وهود دارد:

 بلعمی ، بلعمی تاریخمی باشح )، آنجا هاگر ندهدو  اگر دهدبرخین و سوی او شو و دختر ب واه و 

: ،263) 

 (37،:  الملک نظاه الملوک ، سیر، می شایدح )اگر نباشیدو  باشیددر خدمت اگر  تو و مانند تو

را می بینیمح سخخاختار همله با « والّا » از نیمه دوه قرن پنجم ، نشخخانه های اسخختفاده از حرف ربط

که همله همپایه می سخخازد ، در واقع همان سخخاخت  «اگرنه /ور نه/ ور نی/ و الّا » حرف اسخختدراک 

اسخخت که فع  به قرینه لفظی حذف شخخده اسخخت و سخخه نوع سخخاخت با معنای « اگر + فع  منفی»

 متفاوت دارد: 
 حشرطی که در آینده اتفاع می افتد:1

 بلعمی تاریخحرم مرا بیارایح ) و اگرنهخراج بفرست چنانکه هملة عالم میفرستد و م الفت مکپ 

 (693،:  بلعمی ،

بازگرد  پذیرة مپ و گفتم  مد  که بیرون آ یده  ناک د هم اکنون هاک گردیح  و اگرنهمردی هول

 (63،:  بهار تقی مامد تصایا ، سیستان تاریخ)
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 کشف)ح خود مباش یعنی به حال باقی باش یا از وهود خود فانی و اگرنهباش  -تعالی –خداوند را 

 (166،:  هجویری ، الماجوم

با کسی که وقت ایشان با وی و اگرنه نعم است چنانکه در رسم است یک ساعت بیاسایند طریال ت

 (93،:  عنصرالمعالی ، نامه قابوس)ح خوش بود ب لوت همی باشند

 ح اگر نه در معنای حال غیر ممکپ:2

:  بیهقی ، بیهقی تاریخح )توانمی داد، تاوان ندارمی اگرو از آنِ مپ آسان است که بر های داره و 

،408) 

تا مغنهای شمان  دیرستی نیستمیمپ  اگرگفت برو که چون شما را و پادشاه را مپ میداره که 

 (38،:  الملک نظاه الملوک ، سیرح )خورده اندیکرکسان 

 مامد ، سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید اسرارح )ن فتمیهم باکسی بودی  سبب تو اگرنهو 

 (83،:  منور بپ

 نای گذشتة غیر ممکپ:ح اگرنه در مع3

 دربارة گذشته ای است که اتفاع نیفتاده است:« اگر»ایپ همله از نظر ساخت مانند هملة شرطی 

که یوسخخخف برهان خدای  بودیآن  اگرنه(. گفتا: 24دپس گفت: لوال  ن رای برهان ربّه)یوسخخخف/

 (280، : بلعمی ، بلعمی تاریخح )بدیدیتعالی 

که ایپ  بودی ما را چه یارگی یا نهتعالی ناصخخخردیپ مامدسخخخت )حمنه( یارانرا گفتی که ایند 

 (170،:  بهار تقی مامد تصایا ، سیستان تاریخ، بشکر باید شدح )بکردی

 مقامات فی التوحید اسخخرارح )بودیدمار از ما بر آمده  اگرنهپیر بوعلی گفت: شخخیخ ما را وانمود و 

 (168،:  منور بپ مامد ، سعید ابی الشیخ
، در بنموذیاو را اهتهاد  اگرنه اعظم بوحنیفه کوفی رضخخی اهلل عنه سخخ پ میگویند که و در اماه

 (14،:  راوندی ، السرور آیة و الصدور راحةح )ب شوذیهمه ههان که مسئله 

بکار رفته که «به غیر از آن»به معنی« و اگرنه » الزه به ذکر اسخخت که در قرن چهار و اوای  پنج 

 ر نیست:در دوره های بعد ایپ طو

چون سیف ذی ینن بملک بنشست از حبشیان هیچ کس را دست باز نذاشت مگر پیران و کودکان 

شتپ و زنان، ستند دا سلیا بر نتوان شت) اگرنه خرد که  شیر بگذا شم  ، بلعمی تاریخدیگران را همه ب

 (1036،:  بلعمی

 «اگر + همله وابسته بدون هسته + اگرنه + همله» ساخت

وهود دارد که کهپ تر بنظر می رسخخد و تا « اگر» از دو وابسخخته با حرف ربط سخخاختار دیگری نین 

شم امتداد  ش سیار اندک در اوای  قرن  که هملة ربطی اول با اگر، بدون همله می یابدقرن پنجم و ب



 
 
 
 

 
 
 
 107/ تلفمسبک متون منثور در قرون  صیمنظور تش  به تا قرن هفتم« اگرنهاگر، مگر و »با حروف یربط یتاول ساختارها ریس

ست که گویانوعی الناه و تیکید در همله اول  صورت منفی ا ست و هملة دوه ربطی با اگر ب سته ا ه

 نین در نظر گرفت:« یاحححیا»ه می توان ایپ دو همله را به صورت وهود داردح البت

صلا کرده که اعرام را در میان خویش های ندهید شما  ستاد که مپ با   اگر شاپور بروه کس فر

 (915،:  بلعمی ، بلعمی تاریخحرم را بیاراییدح )اگرنه بیرون کنید و 

 هجویری ، الماجوم کشف) حانت باید کرددیپ خود را صی و اگرنهبه حال زندگانی توانی کرد  اگر

 :، 73) 

 الملوک ، سخخیرهم اکنون بدرگاه معتصخخم رویم و تظلم کنیمح ) و اگرنهزن را بیرون فرسخختی  اگر

 (75،:  الملک نظاه

 ساختار مگرحححح واگرنه 

 ایپ ساخت احتماال از اواخر قرن پنجم به وهود آمده:

هوینی  ههانگشای تاریخ) درخت چگونه رود؟ و االّفته خللی پذیر م رقوه او گفتند حدّت نظر او 

 (78، : 1ج هوینی،،

شخخیر  و اگرنهاختر سخخعد عنان عاطفت پادشخخاه سخخوی ما منعطف کردححح م رپدر و دختر گفتند: 

شد؟ سفندان که دیروز از مجری عادت منقطع بود، اعادت آنرا موهب چه با سعد نامه ،  مرزبان) گو

 (65-64: ، الدیپ ورامینی

استفاده شده است و در معنی « و گرنه»برای تقویت حرف ربط « مگر»در ایپ ساخت حرف ربطی 

 احتمال و شک استح

 «اگر)همله وابسته(+ تا)همله هسته(» ساختار شرطی 

در دستور زبان معاصر هملة هسته غالباً بدون حرف ربط می آید ولی در زبان سنتی هملة هسته 

 است:« پس/ در نتیجه » البته در ایپ ساخت، تا به معنای  نین می آمده استح« تا » با 

 (554،:  بلعمی ، بلعمی تاریخترا بپوشانمح ) تابرهنة  اگر ترا سیر کنم و تا گرسنة اگرگفت 

نده بدرگاه میآید و خدمتی میکندح ) تارای عالی بیند  اگر  خلی  بیهقی،شخخخرا بیهقی، تاریخب

 (54رهبر،، خطیب

:  ورامینی الدیپ سعد ، نامه مرزباناعتی بمناولت آن تنهیه روزگار کنیمح )س تارغبتی هست  اگر

،227) 

 ایپ ساخت بسیار کم رنگ می شودح« مرزبان نامه»در قرن هفتم و پس از 

 «اگر)همله وابسته(+ باری)همله هسته(» ساختار 

اب  و گاه برای ، گاه در معنای تقباریایپ سخخخاختار از کهپ تریپ متون تا قرن هفتم وهود داردح 

 شرا همله قباست:
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تواند نصخخیات  بارینتواند از آن معصخخیت بازداشخختپ،  اگربر آن عالِم واهبسخخت او را پند دادنححح 

 (778،:  بلعمی ، بلعمی تاریخکردنح )

از آن همله اسخخت  باریهمه بیتها را به وههی تفسخخیر توان کرد و عذری توان نهاد، ایپ بیت  اگر

 (76،:  منور بپ مامد ، سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید اسرارنهادح ) که هیچ وهه نتوان

شانه  اگر ساعدت ننماید ن سعادت م شد خود بچوگانِ توفیال، گوی مراد ربودیم و اگر  دولت یار با

 (107، : 2، هوینی ، ج  هوینی ههانگشای تاریخنگردیمح ) باری مامت مردمان و بندگان،

، تا قرن پنجم و بسیار اندک تا اوای  «حتی اگر»به معنی « اگر... هم»و  «اگر... نیز»دو ساختار 

 قرن ششم در زبان فارسی وهود دارد که در قرن ششم در معنای تیکید شرط استح

پادشاهی را نشایستی تا بدیپ سپ نرسیدی  همتو ایپ کار نکردی ایپ کودک اگر نیز او را گفتند 

 (691،:  بلعمی ، میبلع تاریخو ایپ فرهنگ نیاموختیح )

برهنه  اگرپوشیده اند و  همقبایی داده است  اگرخداوندشان عبایی داده است پوشیده اند و  اگر

 (71،:  هجویری ، الماجوم کشفبوده اندح ) همداشته است 

ساختار  شم ایپ ترکیب تبدی  به  ش سته(+ »بعد از قرن  هر آینه)همله »یا « همانا»اگر)همله واب

 :می شود« هسته(

 ، دمنه و کلیلهکمیپ دشخخمپ گشخخاده گرددح ) هرآینهغفلتی ورزد و زخم گاهی خالی گذارد  اگر

 (191،:  منشی نصراهلل

 «اگر)همله وابسته(+ مگر)همله هسته(» ساخت 

شود و تا اوای  قرن  سته تیکید می ست که درآن بر عده قطعیت همله ه شرطی ا ایپ همله، نوعی 

 ششم وهود دارد:

:  عنصخخخرالمعالی ، نامه قابوسهان بماندح ) م ر قعه ای بیفتد که مال بشخخخودوا اگربر خشخخخک 

،171) 

اسخخت و هم حرف ربطح در « مگر، به هن»مگر در زبان فارسخخی هم حرف اضخخافه به معنی اسخختثنا 

است و در مقاه شکو تردید و تمنی « الّا ، هن آنکه » فرهنگ ده دا مگر در معنی کلمه استثنا و نین

 دح به کار میرو

از ابتدا هم در معنای بیم و امید و هم در « مگر»در آرار نثر بررسی شده در ایپ مقاله حرف پیوند 

 معنای قطعیت به کار رفته استح

 ح در معنای قطعیت و یقیپ: 1

 (14،:  الملک نظاه ، الملوک سیربطلب پاره ای نمک شدح ) م رچون گوشت در تابه کرد 



 
 
 
 

 
 
 
 109/ تلفمسبک متون منثور در قرون  صیمنظور تش  به تا قرن هفتم« اگرنهاگر، مگر و »با حروف یربط یتاول ساختارها ریس

 مرزبانه چشم و چراغ ههانیان بود و پدر ههان بچشم او دیدیح)پادشاهِ شهر پسری داشت ک م ر

 (147،:  ورامینی الدیپ سعد ، نامه

 در معنی یقیپ، بیشتر دربارة گنارش یک رویداد استح« مگر » بعد از قرن چهاره 

 ح در معنای بیم و امید :2

ویسخخخان معنی معتقد اسخخخت که فرهنگ ن« مگر»آقای ماهیار نوابی در کتام خویش درباره حرف 

ضخخخمنی ایپ واژه را در نظر گرفته اند و به درسخخختی آن را معنی نکرده اند و معنای شخخخک و آرزو، 

به معنی نفی « مه»از متپ داشته اندح وی ایپ کلمه را ساخته از  ایشانبرداشتی غیر دقیال است که 

درستی که، هر آینه و به معنی شرط دانسته و معتقد است که ایپ واژه به معنی: حتماً، به « اگر» و 

ستح ) ضیا خود، ابیات را بازبینی نموده ا ساس تو سپس بر ا شک و تردیدح  ست و نه   مجموعهححح ا

در پاره ای از نمونه ها صخخوام اسخخت اما در زبان  آقای نوابی( سخخ پ 425،: نوابی  مقاالت ، ماهیار

کار رفته است و ایپ معنا فقط در معنای احتمال و آرزو نین به « مگر » فارسی از قدیمی تریپ متون 

ست؛ مانند ایپ همله از تاریخ بلعمی که  سان نی ساخته نظر غیر دقیال فرهنگ نامه نوی در « مگر» بر

 آمده است: « عسی » ترهمه 

سف/ سی اهلل  ن ییتیَنِی بهم همیعاً)یو صبرٌ همی ٌ ع شکیبایی کنم نیکو، مگر خدای تعالی 83ف  :)

 (315،:  بلعمی ، بلعمی تاریخ)ایپ فرزندان را باز مپ آوردح 

 مگر در همله پرسشی در واقع نوعی از همیپ ساخت و نشانه تردید گوینده است: 

 (166،:  بلعمی ، بلعمی تاریخمگر خواهی که از گور هود پرسی؟ )

ندوخته دیگران  یدی و دسخخخت تعرض بگرد کرده و ا یادت طلب یت ز فا عت و ک نا لک ق مگر بر م

 (238،:  ورامینی الدیپ سعد ، نامه مرزبانیازیدی؟ )

نین از متون کهپ وهود « به هن آنکه/فقط» در معنای« مگر » حعاوه بر دو معنی که ذکر شخخد، 3

 داشته است:

:  بلعمی ، بلعمی تاریخچه  شخخبان روز اندر آن بماند و سخخر برنداشخخت مگر که هی گریسخختح )

،553-554) 

 خطر و مرتقب آن ظفر نتوان شخخخد مگر آنکه و کار شخخخبی ون که پلنگ تقریر میکند، مرتکب آن

 (501-500،:  ورامینی الدیپ سعد ، نامه مرزبانخصم از اندیشه او عاق  و ذاه  باشدح )

است که غالباً با یک حرف ربط دیگر تقویت می شده و « الّا » ، همله با « مگر» نندیک به ساخت 

 های بعد بسیار مادود استفاده کرده اند:و در دوره  است در تاریخ بلعمی و سیستان به کار رفته

 تاریخوانگاه آن را مدینه العذرا گویند که هرگن هیچ کس نتوانسخخخت آن راسخخختدن االّ تا بدادندح )

 (11،:  بهار تقی مامد تصایا ، سیستان
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ست  شیر خدای ا شم ستی  شفاندر زمیپ و بر هیچ چین نیاید االّ که آن را ببردح ) -عنوه  -را  ک

 (155،:  هجویری ، الماجوم

 همله هسته(«)آنگاه»یا « آخر»یا « پس»اگر)همله وابسته(+ » ساختار 

شرطی بهره میبردند که در  ساختار  شد از ایپ  شرطی دربارة یک فرض و نتیجة آن با اگر همله 

 استفاده میکردند:« اگر)جمله وابسته(+ آن اه/ پس)جمله هسته(» قرن چهاره و پنجم از 

 (1030، : بلعمی ، بلعمی تاریخعلف تو بپذیرهح ) آن اه لا کنمباز گرده یا ص اگر

 ، الملوک سخخخیرهر یکی خداوندی بودیمی نه بندهح ) پسبی فرمان خداوند هنگ کردیمی،  اگر

 (144،:  الملک نظاه

 را می آورند:« اگر)همله وابسته(+ آخر/ البته)همله هسته(» به بعد ساخت  ماز قرن شش

شدهبلت زیرک مثاً  اگر شاهی را که بنیاد آن بر رعایت  آخر بر خاف ایپ با صلات پاد حفظ م

 (422،:  ورامینی الدیپ سعد ، نامه مرزبانرعیتست، هور دیگران ما را باز داردح )

 مرصخخاداز آن در نگذردح) البته هرمی بود که موهب قصخخا، باشخخد یا ب ل  ملک تعلال دارد، اگر

 (399،:  ازیر نجم ، المعاد الی المبد  مپ العباد

 نتیجه

و ساختار همله ها با  تا قرن هفتم هجری« اگر، و اگرنه و مگر که»در ایپ مقاله سیر تاول حروف 

همله مرکب  پژوهش در متون منت ب مش ص شد که ح باه است، مورد بررسی قرار گرفتایپ حروف

خت« اگر»حرف ربط با  ها، سخخخخه نوع سخخخخا عال آن مان اف به ز هه  پ ب»)ممکپ حال: با تو

از « ضمیمه تصریفی می+بپ مضارع+شناسه»در قرن چهاره و «مضارع+شناسه+ضمیمه تصریفی ی

می+بپ »در قرن چهاره و «ی»)بپ ماضخخی+شخخناسخخه+ ضخخمیمه ، حال غیر ممکپقرن پنجم به بعد(

معنایی نندیک « اگر»و گذشته غیر ممکپ( داشته استح حرف  از قرن پنجم به بعد(« ماضی+شناسه

سیاری موارد به ویژه تا قرن پنجم به های یکدیگر به  «یا»به حرف ربط  شت و ایپ دو حرف در ب دا

همانند  )آینده،حال غیر ممکپ و گذشته غیر ممکپ(نین سه نوع ساخت« اگر نه»کار میرفتندح حرف 

متفاوت است و نویسندگان به تفاوت داشت که زمان فعلها با توهه به معنی « اگر»ساخت همات با 

عاوه بر آن، آشخخکار شخخد که حرف  حکردندکاماً رعایت میسخخاختها آگاه بودند و آنها را معنایی ایپ 

هرچند از ابتدا معنای شخخک و تردید را میرسخخانده اسخخت ولی در قرن چهاره و پنجم بیشخختر « مگر»

مفهوه قطعیت و یقیپ داشخخت و از آن پس معنای شخخک و تردید پر رنگتر میشخخودح همچنیپ در ایپ 

ساختا ساختار ها، در کتابهایی که به مقاله  ضی از ایپ  ست که بع رهای ربطی با دو حرف ربط آمده ا

دستور تاری ی زبان پرداخته اند، معرفی شده بودند و در ایپ مقاله زمان استفاده از آنها تعییپ شده 

ساخت همله ست، مانند  سته+اگرنه+همله»ا سته بدون ه که فقط در قرن چهاره و « اگر+همله واب
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