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 چکیده
ای میان  ســاخت شــرطی از دو بند تشــکیل شــده اســت. وجود یا عدم وجود رابطة علی/ نتیجه 

ــبب می ــرطی نتیجه   بندها، س ــرطی در دو گروه کلیِ ش ــاخت ش ــود تا س ای ای و غیرنتیجهش

سیم  شرط،    تق شینة مطالعات مفهوم  شود. در پی ان به توبا توجه به معیارهای گوناگون می بندی 

های  گذاریهای شـــرطی را معرفی کرد که بعضـــاً به جهت ناملحاظ معنایی، انواعی از ســـاخت

ــده     فاوت شـ ــان، از هم مت فاهیم یکسـ ند مختلف برروی م . در این پژوهش، پس از مروری بر ا

های  بندیک و اختال  دســتهشــود تا با توجه به نقاط اشــترامطالعات نظری پیشــین، تالش می

نواع شود که ا بندی جامعی ارائه بنیاد در زبان فارسی، دسته  ذکرشده و بر اساس پژوهشی پیکره   

لحاظ معنایی پوشش دهد. در این راستا عالوه بر جمالت شرطی های شرطی را بهمختلف ساخت

، م شرط موجود است باز، فرضی، مفروض، لفظی، کارگفتی و تضمنی، که در سابقة پژوهش مفهو   

های شرطی تقابلی، شرطی تقابلی ضمنی، شرطی معکوس و شرطی دوسویه نیز با توجه        ساخت 

ــرطی بنیاد، معرفی میبه پژوهش داده ــوند. در ش ــاد  ش های تقابلی، روابط میان بندها از نوع تض

ضمنی بند دیگر        ضاد میان یکی از بندها با معنای  ضمنی رابطة ت شرطی تقابلی  ست. در  ست.  اا

ــرطی بنیادی، بند   ــرطی معکوس، برخال ب ش ــرطی  « اگر»در ش ــت و در ش نتیجة بند دوم اس

 .  توانند نتیجة آن دیگری باشددوسویه هریک از بندهای حاضر در ساخت شرطی می

 .رسیای، زبان فاجمله شرطی، شرط بنیادی، شرط کارگفتی، رابطة علی/ نتیجه: هاکلیدواژه

                                                           
* E-mail: mirzaei.azade@gmail.com 
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 . مقدمه1

و بند تشکیل شده است؛ یکی بند شرطی و دیگر بند اصلی که      ساخت شرطی از د  

ــرط یا تالی هم می ــاس اینکه میان این دو بند، رابطة به آن نتیجة ش گویند. بر اس

توان جمالت شــرطی را به دو گروه ای وجود داشــته باشــد یا نه، میعلی یا نتیجه

ــرط بنیادی اســت که میان دو بند آن رابط  ــیم کرد. گروه اول ش ة علی وجود تقس

ــت؛ مانند   ــرط اس اگر زود بیایی، به »دارد و صــدق بند تالی در گرو صــدق بند ش

ــاخت در پژوهش«. رســیکالس می ــرط نتیجهها با ناماین س ، 1ایهای متفاوتب ش

شرط اخباری نرمال     ستقیم یا  ست. در گروه دوم، میان بند     2شرط م شده ا مطرح 

ــتقل از بند     و بند تالی می   ای وجود ندارد مقدم و تالی هیچ رابطة علی    تواند مسـ

شد؛ مانند       صادق با ست     »شرط  شد، پتو داخل کمد ا سردت  شینه  «. اگر  در پی

یا  4، شرط تناسب  3های شرطی کارگفتی بررسی جمالت شرطی، گروه دوم را با نام  

 اند.معرفی کرده 5شرطی بیسکوئیت

لف مخت شناسان  دهد که زبانبررسی پیشینة مطالعات ساخت شرطی نشان می     

سانی را مطرح کرده های متفاوت، مفاهیم کمبا نامگذاری سینگر وبیش یک و  اند. دان

ــکا ــس ــرطی نتیجه122 :1984  6مایودوش ــرطی را به دو گروه ش ای و ( بندهای ش

رط ای بین بند شاند. چنانکه گفته شد، در شرطی نتیجهتقسیم کرده  7ایغیرنتیجه

                                                           
1. consequential 

2. normal indicative conditional 

3. speech act conditional 

4. relevance conditional 

5. biscuit conditional 

اگر گرســنه هســتی، کمی   »کند که ( این مثال را مطرح می1961در بیان این نوع ســاخت شــرطی، آســتین    

 همین مس له سبب شده تا این نوع ساخت را با نام شرطی بیسکوئیت معرفی کنند.«. بیسکوئیت روی میز است
6. B. Dancyngier and E. Mioduszewska 

7. non-consequential 
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ود دارد و بند نتیجه توسط بند شرط مشروط و بند نتیجه، رابطة علی ـ معلولی وج

ای، یا بین دو بند حاضر در ساخت شرطی رابطة    شود، اما در شرطی غیرنتیجه  می

ــت؛ یعنی برخال      علی/ نتیجه  ای وجود ندارد، یا اگر دارد، این رابطه برعکس اسـ

ست، در      شرط دلیل وقوع گزارة مطرح در بند نتیجه ا شرط بنیادی که در آن بند 

ا، بند نتیجه دلیل وقوع گزارة مطرح در بند شرط است. آنها در بررسی مفهوم    اینج

و این سه معنا را   تمایز قائل شده  3و فرضی  2، نظری1شرط میان سه معنای حقیقی  

 اند.در ارتباط با ساخت شرطی مورد بررسی قرار داده

ستقیم و          1985و همکاران   4کبرک شرطی م ستة  شرطی را به دو د ساخت   )

اند. در شرطی مستقیم، بند دوم به بند شرط وابسته است مستقیم تقسیم کردهغیر

ــتقیم، رابطــة   ــرطی غیرمسـ  و میــان آنهــا رابطــة علی وجود دارد، امــا در شـ

معلولی مستقیمی بین بند اول و دوم وجود ندارد و بند شرط، شرایطی را به     -علی

ساس آن می دست می  شد. عالوه بر این،  جا و متواند بهدهد که بند دوم بر ا طرح با

ــرطی، تحت  ــومی از جمالت ش ــرط لفظیکبرک و همکاران از نوع س یاد  5عنوان ش

ر شود. د اند. این ساخت، نوعی بازی زبانی است و خود به دو گروه تقسیم می   کرده

ــبب         نوع اول، گزارة مطرح در بند پایه به     ــت که سـ حدی عجیب یا نامعقول اسـ

شد و در نوع دوم، گزارة مطرح در    شود، گزارة مطرح در بند  می شرطی نیز غلط با

سبب آن گزارة مطرح در بند پایه نیز بدیهی      ست که به  شرطی آنقدر بدیهی ا بند 

 شود.فرض می

                                                           
1. factual meaning 

2. theoretical meaning 

3. hypothetical meaning 

4. R.Quirk 

5. rhetorical   
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 (1985 بندی ساخت شرطی از نظر کبرک و همکاران دسته (:1جدول )

 ساخت شرطی

 مستقیم
 شرط باز

 شرط فرضی

 غیرمستقیم

 شرط رعایت ادب

 ط تردید در صحت کالمشر

 شرط تردید در دانش غیرزبانی

 شرط تناسب

 لفظی
 محورشرط مقدم

 محورشرط تالی

ــی ( 2006  1بت و پانچوا ــرط فرض ــه گروه ش ــرطی را به س ــرط 2جمالت ش ، ش

، نظر «بند اگر»کنند. در شــرطی مفروض، و شــرط تناســب تقســیم می  3مفروض

ند که از سوی شنونده مفروض دانسته شده      کشخصی به جز گوینده را مطرح می  

 ...«.گویی دیر شده، آنگاه اگر آنطور که می»است؛ مثالً 

ســاخت شــرطی را بر اســاس امکان ( 255 :2007-256  و همکاران 4تامپســون

کنند. شرط واقعی  بررسی می  6و غیرواقعی 5وقوع آن، در دو گروه کلیِ شرط واقعی 

های شود و شرطیو گذشته تقسیم می 7معمول خود به سه گروه شرط واقعیِ حال،

                                                           
1. R. Bhatt and R. Pancheva 

2. hypothetical conditional 

3. factual conditional 

 ، با توجه به تعریف این نوع ساخت در نظر گرفته شده است.  factualبرای « مفروض»انتخاب معادل 
4. Thompson 

5. reality conditional 

6. unreality conditionals 

7. habitual 
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های تخیلی شوند. شرطی  بندی میدسته  2بینو پیش 1غیرواقعی در دو گروه تخیلی

کنند که در زمان حاضر، به هیچ عنوان امکان وقوع ندارند  به رخدادهایی اشاره می 

شــوند. شــرط ( تقســیم می4( و ناممکن  خال  واقع3و به دو گروهب ممکن  فرضــی

ــت می یشپ ــی به دس ــرایط بین موقعیتی فرض دهد و داللت بر آن دارد که اگر ش

 شود.ای حاصل میمطرح در بند شرط رخ دهد، چه نتیجه

 (256-255 :2007  انواع ساخت شرطی از نظر تامپسون و همکاران (:2جدول )

 ساخت شرطی

 واقعی

 . حال1

 . معمول2 

 . گذشته3

 غیرواقعی
 . تخیلی1

 ممکن الف.

 ب. ناممکن

  بین. پیش2

 

ساخت شرطی را در دو گروه مورد بررسی قرار ( 2008 و همکاران  5ایبرت

دهند، آنها گروه اول را شرطی اخباری نرمال و دیگری را شرطی بیسکوئیت می

                                                           
1. imaginative  

2. predictive  

3. hypothetical  

شرط تخیلی را به دوبخش         سون و همکاران  ست که تامپ ضیح ا   counterfactualو  hypotheticalالزم به تو

  hypothetical. فرضی است  معادلی برای 2ـ 1ـ 1ـ 2کنند. در این پژوهش از آنجاکه سرعنوان بخش تقسیم می

سیم  سانی در معادل بندی کرک و همکاراندر تق به عنوان معادلی برای  « ممکن»گزینی، معادل (، برای پرهیز از هم

hypothetical  سیم ست و این عنوان با توجه به معنایی که      در تق شده ا سون و همکاران در نظر گرفته  بندی تامپ

 کند انتخاب شده است.به آن اشاره می

4. counterfactual  

5. C. Ebert 
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نامند. همانطور که پیشتر گفته شد در شرطی اخباری نرمال، صدق بند نتیجه می

وابسته است و در شرطی بیسکوئیت، رابطة علی میان دو بند به صدق بند شرط 

 حاضر در ساخت شرطی برقرار نیست.

های شرطی را در بررسی انواع شرط، چهار گروه از ساخت( 2011  1فون فینتل

( شرط مفروض یا به اعتبار 2( شرط کاربردی/ بیسکوئیت، 1کند: از هم متمایز می

( شرط التزامی. تفاوت شرط 4ط اخباری و ( شر3، 2فرض( شرط پیش2003هگمن  

 اخباری و التزامی در امکان صادق بودن بند شرط است. 

شرطی، می        ساخت  سی معنایی  سی و در برر های توان به پژوهشدر زبان فار

ــاره کرد: میرزائی   ( ضــمن بررســی توزیع اطالع در بندهای مرکب 1392ذیل اش

شر   ساخت شرطی تحت   زبان فارسی و از جملة آنها در بندهای  طی، به معرفی دو 

عناوین شرطی تقابلی و شرطی تقابلی ضمنی پرداخته است. این دو ساخت که در      

ول الرسگیرند، کارکرد ساخت شرطی بنیادی را ندارند. ابنادامه مورد بحث قرار می

اشـــاره  رابطة تالزمیبه نوعی  جمالت شـــرطیبررســـی ر (، د1395و همکاران  

ساس  کنند که می شرطی    پایه و پیرو بندهایارتباط معنایی ا ساخت  ست  در   و ا

یان می  که  ب ند  طة معن   دار ــببی و تالزمی    ایاین راب به دو گونة تالزمی سـ ی، خود 

سببیت   شو غیرسببی تقسیم می   سببی رابطة بند پایه و پیرو بر پایة  د. در تالزمی 

ه اگر وعد»ر جملة است، اما در تالزمی غیرسببی رابطه از نوع پیامدی است؛ مثالً د

بقایی و  شــود و نه به ســبب آن.، جواب در پی شــرط محقق می«کنددهد، وفا می

مفهوم  (2001  3شناختی دکلرک و رید( بر اساس رویکرد رده1397نغزگوی کهن  

                                                           
1. K. Von Fintle 

2. premise conditional 

3. R. Declerck & S. Reed 
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سی کرده     سی نو برر ساس این رویکرد،  شرط را در فار  جهاناند و معتقدند که بر ا

جهان ممکن نظری  ،شود ی و نظری تقسیم می ممکن بند شرط به دو دستة حقیق  

سته، باز، غیرقطعی و    می شد و غیرخنثی، به چهار نوع ب تواند خنثی یا غیرخنثی با

اربرد کرسند که  . آنها در بررسی خود به این نتیجه می شود ضدحقیقی تقسیم می  

شتر       سبت به قرون متأخر بی شرطی در قرون متقدم ن ست و از نظر   ساخت  بوده ا

شتمل بر انواع حقیقی، خنثی، بسته، باز، غیرقطعی و ضدحقیقی هستند و     منوعی، 

سامد وقوع را دارن    شرطی از نوع باز، باالترین ب ( 1398د. بقایی و نغزگوی  جمالت 

اند و انواع کلمات ربط نشــانگر مفهوم شــرط را در فارســی نو مورد توجه قرار داده 

شرط و  بیان کرده شتمل بر    جهاناند که بین انواع حرو  ربط  شرط م های ممکن 

 حقیقی، خنثی، بسته، باز، غیرقطعی و ضدحقیقی ارتباط وجود دارد. 

ــت که می   ــخص اسـ ــرطی را به مشـ لحاظ معنایی با توجه به      توان جمالت شـ

بندی کرد؛ ضــمن آنکه در برخی  های متفاوتی دســته معیارهای مختلف، در گروه

ــته   های مختلف برروی مفاهیم   گذاری ها فقط به جهت نام    بندی موارد تفاوت دسـ

ساس در این پژوهش، تالش می      ست. بر همین ا سان ا شود تا با توجه به نقاط  یک

شتراک و اختال ب طبقه  ساخت شرطی   های ذکرشده، دسته  بندیا بندی جامعی از 

ــود و همزمان با آن با توجه به داده ــادیق آن در ارائه ش های موجود در پیکره، مص

بررسی قرار گیرد. الزم به توضیح است که این پژوهش، بخشی      زبان فارسی مورد  

ــت. در آن پژوهش مفاهیم،  1392بنیاد دیگر  میرزائی،  از یک پژوهش پیکره  ( اسـ

ته      در انبوهی از داده جه قرار گرف بان مورد تو کار    های طبیعی ز ند و در حین  ا

ری پیگی لاند که در پیشینة مطالعات ساخت شرطی، قاب   هایی مشاهده شده  ساخت 

ساخت   نبوده ضیح در ادامه، عالوه بر  شینه،    اند. با این تو شرطی موجود در پی های 

( 4ـ 3ـ 2( و شرطی تقابلی ضمنی  بخش 3ـ 3ـ 2دو ساخت شرطی تقابلی  بخش 
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ساس میرزائی    سویه       ( معرفی می1392بر ا شرطی دو ساخت  شوند. همچنین دو 

های شرطی در ساخت ( در کنار دیگر2ــ 1ــ 2( و معکوس  بخش 3ــ 1ــ 2 بخش 

 گیرند.های زبان فارسی مورد بررسی قرار میداده

 . ساخت شرطی در زبان فارسی2

سی، از پیکرة گزاره        شرطی زبان فار سی جمالت  ضر برای برر های در مقالة حا

ــی      فارسـ بان  های موجود در  و داده (Mirzaei & Moloodi: 2016 معنایی ز

ندی معنایی جمالت شـــرطی، بصـــفحات وب اســـتفاده شـــده و برای دســـته

( مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت 1985بندی کلی کبرک و همکاران  دســـته

جدول   ته    1  ــ ئة دسـ به منظور ارا جامع، عالوه بر الگوی کلی کبرک و   (.  ندی  ب

همکاران، انواعی از ســاخت شــرطی که در مدل آنها موجود نیســت، بر اســاس 

کند، اضــافه که نگارنده معرفی میهایی های پژوهشــگران دیگر و نمونهبررســی

ساخت شرطی که بر   شود. الزم به توضیح است که در تقسیم     می بندی ابتداییِ 

طة علی/ نتیجه      یا عدم وجود راب ــاس وجود  تالی       اسـ ند مقدم و  که میان ب ای 

گیرد، به دلیل شــفافیت معنایی اصــطالحات مورد نظر دانســینگر و صــورت می

سکا      ش شرطی نتیجه   (، از دو ا1984مایودو شرطی غیرنتیجه صطالح  ای ای و 

شـناسـی کبرک و همکاران به جای دو اصـطالح    شـود. در اصـطالح  اسـتفاده می 

ای از دو عنوان مستقیم و غیرمستقیم استفاده شده است.      ای و غیرنتیجهنتیجه

ساخت    سی  شرطی مورد پس از برر شتار، تمام انواع جمالت  های  نظر در این نو

(، به صورت یکجا 3های آن، در جدولی جداگانه  جدول نمونهشرطی، به همراه 

 معرفی خواهند شد.
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 ای. شرطی نتیجه1 2

شرطی نتیجه  ست و میان      در جمالت  سته ا شرط واب ای، بند نتیجه  تالی( به بند 

ــاخت خود دارای پنج زیربخش تحت   آنها رابطة علی/ نتیجه    ای وجود دارد. این سـ

ــرطی بنیادی»عناوین  ــرط»، «ش ــویه »، «ی معکوسش ــرطی دوس ــرطی »، «ش ش

ساخت    « شرطی لفظی »و « مفروض سه  ست. تفاوت  اول، در جهتب رابطة علی ـ  ا

علت گزارة مطرح در بند دوم است.  « اگر»، بند «شرطی بنیادی »معلولی است. در  

ساخت   « اگر»، بند دوم علت گزارة مطرح در بند «شرطی معکوس »در  ست و در  ا

 وم علت آن دیگری هستند.سوم هر دو بند اول و د

 . شرطی بنیادی1 1 2

شناخته    شرطی بنیادی،  ساخت جمالت  ستند. در این    ترین نوع از  شرطی ه های 

ست،  « شرط یا مقدم »که به « اگر»ساخت، بندب   و به تبع آن، بند « علت»معرو  ا

شرط یا نتیجه »دوم که با نام  شود، نتیجه و معلول آن  شناخته می « تالی، جواب 

ست.   شرطی، جهت رابطة علی ــــ معلولی به    ا ساخت  نحوی به بیان دیگر در این 

کند. این ســاخت خود به دو گروه اســت که بند شــرطی، بند تالی را مشــروط می

ضی شرط نتیجه »و « ای بازشرط نتیجه » سیم می « ای فر ر د« باز»شود. لفظ  تق

ند شرط اشاره شدن گزارة مطرح در ببه امکان محقق« ای بازشرطی نتیجه»عنوان 

شــدن گزارة مطرح در بند مقدم و به عدم امکان محقق« فرضــی»کند و لفظ می

 (.Quirk et al., 1985: 1091  درنتیجه، بند تالی اشاره دارد



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  332

 

 ای باز. شرطی نتیجه1 1 1 2

شرط و در نتیجه، تالیِ آن همواره         شدن بند  شرطی، اجرایی  ساخت  در این نوع 

تواند محقق شود یا نشود و چون میان بند ، بند شرط می فراهم است. به بیان دیگر 

ـ نتیجه    ـ معلولی یا سبب  ای وجود دارد و صدق بند تالی شرط و تالی رابطة علی 

ست، بند تالی هم می   شرط ا شود. به این ترتیب،   در گرو بند  شود یا ن تواند محقق 

بند تالی شــدن بند شــرط و به تبع آن در این نوع ســاخت شــرطی، امکان اجرایی

ــت که مخاطب      1همواره وجود دارد. برای مثال، در جملة    همواره این امکان هسـ

ــورت تحقق این گزاره، این امکان نیز وجود دارد که  « خوب زندگی کند  » و در صـ

 «.هر دیروز رویایی از خوشبختی باشد»

 اگر امروز را خوب زندگی کنی هر دیروزی، رویایی از خوشبختی است. .1

 تواند گذشته، حال یا آینده باشد.می« ای بازنتیجه»ساخت شرطی زمان مطرح در 

 شناسد./ شناخته است.اگر در مهمانی شرکت کرده باشد، حتماً او را می .2

 خواند، او را به زودی مالقات خواهم کرد.اگر دارد در این دانشکده درس می .3

کنند، موفق خواهند  ریزی دورة تحصیلی خود را شروعدانشجویان با انگیزه و برنامهاگر  .4

 بود.

ای شرط نتیجه »دهد که برای بررسی پیشینة مطالعاتی مفهوم شرط نشان می     

ــیمتوان بهمی« باز ــد. برای مثال بندیلحاظ معنایی، تقس های دیگری هم قائل ش

های مورد نظر تامپســون و بندیدر تقســیم« بینشــرط پیش»و « شــرط معمول»

 «ای بازشرط نتیجه »هایی از د به عنوان زیربخشتوانن(، می256 :2007همکاران  

 در نظر گرفته شوند.

 معمول شرطالف ـ 
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شد    ، بند مقدمهر زمانکند که این مفهوم را منتقل می «معمول شرط »  ،صادق با

بودن بند شرط، یک رویّه  . به بیان دیگر در صورت صادق  هم صادق است   بند تالی

ــگی و ثابت حاکم می ــود  و نتیجة همیش در . (Thompson et al., 2007: 255ش

ــت که همواره      5نمونة    ، آنگاه باید    «اگر پا روی ترمز برود »این قاعده مطرح اسـ

 «.ماشین بایستد»عنوان نتیجه به

 ایستد.پایت را روی ترمز بگذاری ماشین می اگر .5

 بینب ـ شرط پیش

الی چه در بند ت دادن بند مقدم،کنیم که با رخبینی می، پیش«بینشرط پیش»در 

اینگونه  6برای نمونه در مثال  .(Thompson et al., 2007: 256  اتفاقی رخ خواهد داد

یزی رشود که اگر بند شرط صادق باشد  و دانشجویان با انگیزه و برنامهمطرح می

ن دانشجویا»دورة تحصیلی خود را شروع کنند(، نتیجة آن، بند تالی خواهد بود و 

 «.شوندموفق می

ریزی دورة تحصیلی خود را شروع کنند، موفق خواهند دانشجویان با انگیزه و برنامه اگر .6

 بود.

 در کنکور قبول بشود، جشن خواهیم گرفت. اگر .7

 ای فرضی. شرطی نتیجه2 1 1 2

، بند مقدم باور گوینده را در خصــوص عدم امکانِ «ای فرضــیشــرطی نتیجه»در 

یگر سخن بند مقدم، باور گوینده است مبنی   دهد؛ به دوقوع گزارة مطرح نشان می 

ــده و یا در آینده انجام            ــته انجام نشـ بر اینکه گزارة مطرح در این بند یا در گذشـ

شرط         نمی صدق بند تالی در گرو بند  شرطی ازآنجا که  ساخت  شود. در این نوع 



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  334

 

ــت، بند تالی هم محقق نمی ــوداس معنی (. Quirk et al., 1985: 1091-1092  ش

های مطرح در این ساخت شرطی، عدم اجرای شرط است. برای مثال     ارهضمنی گز 

ــت که گوینده  ، این معنی به8در جملة  ــمنی مطرح اس ــینما »طور ض دیروز به س

 «.نرفته است

 رسیدم.رفتم سینما دیگه به امتحانم نمیاگر دیروز می .8

سیم  سون و همکاران   در تق شرط  »(، در زیربخش 256-255 :2007بندی تامپ

شی به نام  «رواقعیغی ستة     « شرط تخیلی »، بخ ست که خود به دو د شده ا مطرح 

ــیم می  ناممکن تقسـ ــود. این دو بخش را میممکن و  به  شـ عنوان توان در اینجا 

 معرفی کرد.« ای فرضیشرط نتیجه»های زیربخش

 الف ـ شرط فرضی ممکن 

ضی ممکن   »در  شرط،  « شرط فر ضیح می   بند  شت شرایطی را تو ه دهد که در گذ

توجه   نکتة قابل   بود.افتاد، بند تالی از عواقب آن می    اما اگر اتفاق می   ،اتفاق نیفتاده  

این اســـت که مقدم اتفاق نیفتاده، اما به هرحال شـــرایط مطرح در آن، شـــرایط 

ست؛ برای مثال، در جملة     شته ا غیرممکنی نبوده و امکان وقوع آن کامالً وجود دا

ــود که چ ، در بند مقدم گفته می   9 ــینما  »نانچه   شـ  به عنوان گزارة  « رفتن به سـ

ند اگر »مطرح در  تالی، یعنی       رخ می«( ب ند  که گزارة ب جة آن این بود  داد، نتی

ــیدن به امتحان» ــادق می«نرس ــت، هر یک از  ، ص ــد. همانطور که مشــخص اس ش

ــاخت     های ممکنی بوده های مطرح در دو بند مقدم و تالی، گزاره    گزاره اند، اما سـ

فرض را بودن شــرایط اســت و این پیشمبتنی بر فرضــی« کنشــرط فرضــی مم»

ــینما نرفته»کند که طبق گزارة مطرح در بند اول، مطرح می  و« اممن دیروز به س

 «.اممن به امتحان رسیده»در نتیجة آن، مطابق با بند تالی 
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 رسیدم.دیگه به امتحانم نمی ،رفتم سینمااگر دیروز می .9

 دادم.را به او تحویل میدیدم، کتاب اگر علی را می .10

 ب ـ شرط فرضی ناممکن

کند و بند تالی تصــریح در این حالت، بند شــرط، موقعیت غیرممکنی را مطرح می

ــد و آن امر ناممکن رخ دهد، می ــادق باشـ  چه اتفاقیکند چنانچه بند شـــرط صـ

ــورت پذیرد. در جملة  تواندمی ــعیت مطرح، مخاطب می11ص ــده، داند که وض ش

ض    ضعیتی فر ست و  و شت زبان می»ولی اگر « کتاب زبان ندارد»ی ا  ، نتیجة آن«دا

 «.کردآن کتاب با او صحبت می»شد که طبق بند تالی، این می

 .کرداگر این کتاب زبان داشت باهاش دعوا می .11

 . شرطی معکوس2 1 2

( ساخت شرطی را به   122 :1984همانطور که گفته شد دانسینگر و مایودوشسکا      

ــیم میای و غیرنتیجههدو گروه نتیج ــرط نتیجهای تقسـ ی ای، بند تالکنند. در شـ

شرط غیرنتیجه    ست، اما در  ست یا  ای، یا رابطهنتیجة بند مقدم ا ای بین بندها نی

شرط نتیجه  ست. از      اینکه برعکسِ  شرطی ا ساخت  ای، بند مقدم نتیجة بند دومِ 

ای مشاهده شدند که   های شرطی بنیاد زبان فارسی، ساخت  آنجا که در بررسی داده 

ست، در اینجا با الهام از   در آنها، بند اول نتیجه یا معلول گزارة مطرح در بند دوم ا

شرطی را تحت عنوان        سکا، نوع دیگری از جمالت  ش سینگر و مایودو شرطی  »دان

شرطی معکوس،    معرفی می« معکوس ضر در جمالت  کنیم. چون میان بندهای حا

ایم. ای قرار دادهارد، این ســاخت را ذیل شــرط نتیجهای وجود درابطة علی/ نتیجه

 ای از جمالت شرطی معکوس در زبان فارسی است.نمونه 12مثال 
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 پرسند.از او سؤال می به اين خاطر است کهکند علی صحبت می اگر .12

اند. با مطرح شده« سؤال پرسیدن»و « صحبت کردن»دو گزارة  12در مثال 

های بنیادی، به جای آمده، اما برخال  شرطی« گرا»در بند « صحبت کردن»آنکه 

اینکه دلیل و علت وقوع گزارة مطرح در بند دوم باشد، معلول آن شده است. در  

، و این، یعنی بندب «پرسنداز او سؤال می»چون « کندعلی صحبت می»این جمله، 

 است.« بند دوم»نتیجة وقوع گزارة مطرح در « اگر»

سی ن داده ضور      شان می های زبان فار شرطی معکوس، ح ساخت  دهند که در 

ر ب« یعنی»و « برای این است که »، «به خاطر این است که »های شرط مانند  نشانه 

 (. 15ـ 13های ای را ایجاد کند  مثالتواند چنین رابطهسر بند دوم، می

 ایم.کاری انجام نداده يعنیبه فینال نرسیم اگر  .13

 کشتی پهلوانی از بین نرود. به اين خاطر است که دهدگر فدراسیون کاری انجام میا .14

 ریز نبودم.من دیروز مقام برنامه برای اين است کهاگر امروز بطری آب معدنی داریم  .15

سی داده     ست که در برر ضیح ا شانة     الزم به تو شد ن شخص  های این پژوهش م

ــرطی معکوس کاربرد ندارد و می « یعنی» ــاخت ش ــاخت لزوماً در س تواند برای س

شود. در این       شر  ضر  سر بند دوم حا ستفاده قرار بگیرد و بر  طی بنیادی نیز مورد ا

ضور   انجامد. برای مثال ای نمیبه تغییر جهت رابطة علی/ نتیجه« یعنی»حالت، ح

آمده، « بندب اگر»که در « شــناســیانســان»شــود که نتیجة ، بیان می16در جملة 

به این ترتیب همانند دیگر شــود. اســت که در بند دوم مطرح می« خداشــناســی»

 ، علت و بند دوم معلول یا نتیجه آن است.«بند اگر»های بنیادی، شرطی

 .خدا را پیدا کرده است يعنیاگر انسان خود را بیابد  .16
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ای در جمالتب به ظاهر شرطی« یعنی»عالوه بر این گاهی ادات شرط یا پیوندواژة 

بند اول و دوم است، بدون آنکه میان دو  برابریشود که نقش آن ایجاد حاضر می

معنیِ بند ، بند اول معادل و هم17یکی مقدمه یا نتیجة آن دیگری باشد. در جملة 

 کند.به ایجاد چنین معنایی کمک می« یعنی»دوم است و پیوندواژة 

 .شده است بینیپیشنفر سرویس  2برای  اگر اتاق تویین باشد یعنی .17

 . شرطی دوسويه3 1 2

ــرطیدر منطق، جمال ها      ت شـ به آن که  ند  ــرطی »ای وجود دار یا  « ترکیب دوشـ

شرطی منطقی » شرطی، که ب   می 1«دو ساخت  صورت  گویند. در این  اگر و تنها »ه 

نتیجه میرا  q، گزارة pگزارة  ،شود می معرفی «p⇔q»و با نماد  «q آنگاه  pاگر

ا در میان دو دهد. در این جمالت، یرا نتیجه می p، گزارة qد و در مقابل گزارة   ده 

( و یا اینکه در   18گیرد  مانند مثال    قرار می« اگر و تنها اگر »، عبارت  qو  pبند  

قرار « و بالعکس »، عبارت  qآید و همزمان در انتهای بند     می« اگر» pابتدای بند   

 (.19گیرد  مانند مثال می

 ند.درجه باش 60اگر زوایای مثلث  اگر و تنهااضالع یک مثلث با هم برابرند،  .18

 .بالعکس ودرجه هستند  60اضالع یک مثلث با هم برابر باشند، زوایای مثلث  اگر .19

ــرطی  ــکل جمالت را می 19و  18ترکیب دوش ــی کرد.  20توان به ش بازنویس

ای، میان بندهای حاضر در ساخت شرطی،    گفته شد که در جمالت شرطی نتیجه  

ـ معلولی/ نتیجه  علت باشد و بند دوم « اگر بند»ای وجود دارد. چنانچه رابطة علی 

                                                           
1. Logical biconditional 



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  338

 

«  اگر»است و اگر بند دوم علت باشد و بند  « بنیادی»نتیجه، ساخت شرطی از نوع   

 خواهد بود.« معکوس»نتیجة آن باشد، ساخت شرطی از نوع 

توانند علت یا    ، هریک از بندهای اول و دوم می   20در جمالت الف و ب مثال  

شرطی  »عنوان را تحت 20از نوع  نتیجة آن دیگری باشد. بر همین اساس جمالتی  

ــویه ــرطی منطقی هم نوعی  معرفی می« دوس ــت که دوش کنیم و البته بدیهی اس

 شود.شرطی دوسویه محسوب می

 درجه هستند. 60اگر اضالع یک مثلث با هم برابر باشند، زوایای مثلث  -الف .20

 د.اندرجه 60اگر اضالع یک مثلث با هم برابر باشند، یعنی زوایای مثلث  -ب

بل معرفی شــــد، می    که در بخش ق ــرط برابری  به عنوان یکی از    شـ ند  توا

 های جمالت شرطی معکوس در نظر گرفته شود.زیربخش

 . شرطی مفروض4 1 2

ــرط مفروض بند  ــت « اگر»در ش ــی به جز گوینده اس  & Bhatt  بیانگر باور کس

Pancheva, 2006; Von Fintle, 2011 .)     شنونده شرطی، باور  ساخت  را  گویندة 

ین کند. با ا  عنوان نتیجة آن باور مطرح می  گیرد و بند تالی را به   مفروض درنظر می

 & Bhatt انگاشـــته خواهد بود تعریف، صـــدق گزارة مطرح در بند مقدم، ازپیش

Pancheva, 2006: 673 )   ند دوم مطرح می چه در ب جة مفروض   و آن ــود، نتی شـ

این حالت، خوانش جملة شرطی است. در « اگر»دانستن صدق گزاره مطرح در بند 

جز بر اساس باورِ شخصی به« بند اگر»با توجه به اینکه گزارة مطرح در شود: اینگونه می

رد، پس  گیشــود و با توجه به آن گوینده آنرا مفروض میگوینده پذیرفته درنظرگرفته می

 گزارة مطرح در بند دوم موضوعیت دارد.
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 اید خودت را به خاطر او ناراحت کنی.اگر او اینقدر نادان است، پس تو نب .21

بیان « اگر»ای از این ساخت است. در اینجا، گزارة مطرح در بند نمونه 21مثال 

، «اگر فرض بگیریم طبق نظر شما، این درست باشد که او نادان است    »دارد که می

باشـــد. « کردن اونادان فرض»در آن صـــورت گزارة مطرح در بند دوم باید نتیجة 

ــنونده نباید  « نادان بودن او»رار در این مثال بدین ق ــت و درنتیجه، ش مفروض اس

 «.خودش را ناراحت کند»

 . شرطی لفظی5 1 2

های بدیهی یا ناممکنی است که در گیری جمالت شرطی لفظی، گزارهاساس شکل 

ساخت اینشوند. به بند مقدم و بند نتیجه مطرح می شرطی ترتیب، چنین  ای، های 

ـ تالی برقرار است، شکل نمی  به با توجه لکه گیرند، بروابط منطقی که میان شرط 

 عنوانشوند و به همین دلیل، این ساخت تحت  به نوعی شوخی زبانی محسوب می  

وند؛ ش شود. جمالت شرطی لفظی به دو گروه تقسیم می   معرفی می« شرط لفظی »

ــرط لفظی نتیجه     به آن شـ که  یا   گوییم، گزارهمحور میدر گروه اول  نامعقول  ای 

ساس، گزارة مطرح در بند مقدم   ناممکن در بند نتیجه مطرح می شود و بر همین ا

ــود. نمونههم غیرممکن فرض می ــرطی را  ش ــاخت ش ــیاری از این نوع س های بس

ــاهده کرد. در این نمونه     توان در دادهمی بان مشـ نده برای   های طبیعی ز ها، گوی

، ادعایی عجیب یا ناممکن را در     «اگر»ند  کردنِ گزارة مطرح در بغیرممکن معرفی

ام را به نام خانه/ کنممن اســمم را عوض میکند  مثل اینکه بند نتیجه، مطرح می
 .22و ...( مانند مثال  زنمشما می

 .کنممن اسمم را عوض می باشد،بازی  ةاگر فرانسه برند .22
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ارة مطرح گوییم، گزمحور میدر شرط لفظی نوع دوم که آنرا شرط لفظی مقدم  

ــت که به     « اگر»در بندب   اعتبار آن گزارة مطرح در بند نتیجه هم    آنقدر بدیهی اسـ

ــت فرض می   ماً درسـ ــود. این جمالت هم، در دادهلزو یاد     شـ بان ز های طبیعی ز

های مختلف از این ابزار شوند و گویشوران برای تأکید بر درستی گزاره   مشاهده می 

 کنند. زبانی استفاده می

 دونه شتر رو کجا بخوابونه.ساربونه، میاگر علی   .23

 ام.اگر من صاحب گوسفندها هستم، که حاللت کرده  .24

به نظر برســد، اما در « شــرط مفروض»شــبیه به  2شــاید شــرطی لفظی نوع 

باور شـخصـی به جز گوینده اسـت.    « بند اگر»، گزارة مطرح در «شـرط مفروض »

ــاس  گوینده آن باور را مفروض می   گوید با توجه به این     آن میگیرد و بعد بر اسـ

محور، فرض، گزارة مطرح در بند دوم موضوعیت دارد. در شرطی لفظیِ مقدم  پیش

سفید     »موضوعی بدیهی و یا واقعیتی مانند اینکه   ست، اگر ماست  اگر گردو گرد ا

ستم       ست، اگر من فالنی ه ساربان ا ست، اگر علی  سپس به    مطرح می« ا شود و 

شود. به دیگر  ، بند دوم درست فرض می «اگر»در بند  اعتبار درستیِ گزارة مطرح 

 سخن، گزارة مطرح در بند اولِ این ساخت، باور مشترک گوینده و شنونده است.

 ای. شرطی غیرنتیجه2 2

ساخت   ، بین بند مقدم و تالی رابطة علی وجود ندارد و «ایشرطی غیرنتیجه »در 

سته نیست. به بیان کبرک   صدق بند دوم در ساخت شرطی، به صدق بند مقدم واب    

شرط غیرنتیجه 1985و همکاران   ست که تعبیر آن به      (،  شرطی باز ا ساخت  ای، 

سیم می        ست. آنها این مفهوم را به چهار بخش تق سته ا ضمنی واب نند ککارگفتی 
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 Quirk et al., 1985: 1095-1096ــه  -(: الف ــرطی کلیش ــدهعبارات ش  ای که ش

ــگردهای ادبه ــنونده عنوان ابزاری از ش ب کالمی، ادامة کالم گوینده را به اجازة ش

ــته می ــی نگی، اگر ناراحت وابسـ ــتش رو بخواهی، اگر به کسـ کند  مثل اگر راسـ

بند شــرطی که گوینده آنرا برای تأیید خودش از ســمت شــنونده  -شــی(؛ بنمی

ــاختار کالم خودش مطم ن  کند، چون یا از عبارتمطرح می ــتی س پردازی و درس

نکه نگران است شنونده، با توجه به آن دچار سوء تفاهم شود، مثل اگر     نیست یا ای 

بندهای شـــرطی که گوینده از آنها  -درســـت بگویم، اگر درســـت تلفظ بکنم(؛ ج

ستفاده می  کند تا عدم اطمینان خود را از دانش غیرزبانی خودش یا شنونده برای  ا

در نقطة مقابل هم تفســیر کالم نشــان دهد  مانند این جمله: این دو دانشــمند   

شرطی که در آنها        شم(؛ دـــــ بندهای  ست فهمیده با ستند، البته اگر آنها را در ه

ــرایطی مطرح می ــود که با توجه به آن می   شـ توان گزارة موجود در بند دوم را شـ

ــانه را می ــت. بهمطرح کرد، مانند اگر ش ــد که نظر میخواهی داخل حمام اس رس

های شرطی، به نوعی رابطة  همانند دیگر ساخت بندی، شرطی گروه اولِ این دسته  

ــورتعلی/ نتیجه کند، اما با این تفاوت که در این موارد، بند دوم بندی میای را ص

شرطی      ست.  ضمنی مخاطب ا های بخش ب و ج هم همانند نتیجة تأیید و اجازة 

دهند و توضــیح می« اگر»ای هســتند که ســاختی را درون بندب جمالت معترضــه

(، ذیل عنوان شرطی  2006بت و پانچوا  نظرات ، بخش د نیز با توجه به نقطهنهایتاً

 .تواند بررسی شودتناسب  کارگفتی( می

  ایغیرنتیجهالزم به ذکر اســت که در این بخش از نوشــتار حاضــر، از عنوان   

ساخت      به شی برای  ش صطالحی پو شرطی عنوان ا ستفاده می های  شود که یا  ای ا

د ای وجوشان رابطة علی وجود ندارد، یا آنکه رابطة علی/ نتیجهممیان بند اول و دو

دارد، اما این رابطه میان یکی از بندهای حاضر در ساخت شرطی با معنای ضمنی     
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ــاس، این بخش در چهار         ــت. بر این اسـ بند دیگر یا بخش محذوفی از جمله اسـ

ی ضمنی ، شرط تقابلی و شرط تقابل1زیربخش شامل شرط کارگفتی، شرط تضمنی

 شود. ارائه می

 . شرط کارگفتی1 2 2

بودن بندب پس از آن ، به صــادق«اگر»در شــرط کارگفتی، شــرایط مطرح در بند  

ــود که گزارة مطرح در بند دوم با گفتمان     کند، بلکه فقط باعث می    کمکی نمی شـ

. درواقع، در این نوع (Bhatt & Pancheva, 2006: 639, 672 حاضر مرتبط باشد   

رایطی ش « اگر»بند  تعبیر آن به کارگفتی ضمنی وابسته است،   رطی که ساخت ش  

ــت می  توان گزارة موجود در بند دوم را مطرح دهد که با توجه به آن می    را به دسـ

در این نوع ساخت، چون بند دوم معموالً (. Quirk et al., 1985: 1095-1096کرد  

 در ابتدای آن« در نتیجه»یا « پس»، «آنگاه»شود، حضور عباراتی چون   تصریح می 

 (. Bhatt & Pancheva, 2006: 664  مجاز نیست

 اگر گرسنه هستی، خوراک روی اجاق است. .25

 .سردت شد، پتو توی کمد استاگر  .26

ستند. همانطور که     نمونه 26و  25های مثال شرطی کارگفتی ه ساخت  ای از 

تی مرتبط با شود، در بند مقدم، شرایطی مطرح و در بند دوم، موقعی  مشاهده می 

شد.    شود، بدون آنکه نتیجه آن ذکر می شد یا رابطة علی بین آنها برقرار با اش با

سنگی   » 25در مثال  ضعیت گر سأله که      « و ست و این م شده ا خوراک »مطرح 

ــت ــت، بلکه بند دوم در آن بافت قابل  «روی اجاق اس ــعیت نیس ، نتیجة این وض

                                                           
1. implicit assertion 
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ــت؛ به بیان دیگر، حتی اگر مخاط ــد، بازهم طرح و مرتبط اسـ ــنه نباشـ ب گرسـ

عنوان آزمونی برای تشخیص  توان بهاز این مسأله می «. خوراک روی اجاق است »

ترتیب، که اگر قطبیت بند مقدم تغییر ایناین ســاخت شــرطی اســتفاده کرد. به

شرطی از       ساخت  صدق بند تالی تأثیر نگذارد،  ایِ نوع غیرنتیجه»کند و بر روی 

 خواهد بود. « کارگفتی

ــرطی کارگفتی، نظرات درُز و  2008و همکاران   ت ایبر ( در معرفی جمالت شـ

دهند و سپس، نظر خود  ( را مورد بررسی قرار می 2006  2( و زیگل1999  1گرندی

ــرط 1999کنند. درُز و گرندی    را با نقد نظرات قبلی مطرح می   ــی شـ ( در بررسـ

ــکوئیت بیان می ــته بیس ــدق بند تالی به بند مقدم وابس ــ کنند که ص ت، بلکه نیس

صدق بند مقدم می    سته به  وینده داند؛ یعنی گگوینده تولید و خلق بند تالی را واب

شد. زیگل     زمانی بند تالی را مطرح می صادق با ( با ذکر مثال 2006کند که مقدم 

ــاخت بند      دهد و بیان می  زیر این ادعا را مورد تردید قرار می   کند که در هنگام سـ

س     شته باشد که ببیند مقدم      شرطی بیسکوئیت، ممکن ا صالً حضور ندا ت گوینده ا

ساس،         ساس آن بخواهد بند تالی را ذکر کند. بر همین ا سپس، بر ا ست و  صادق ا

های  دارد که در تمام جهان   ، گوینده اظهار می  27دارد که در مثال   زیگل بیان می  

 ممکنی که مقدم صادق است، برای بیان بند تالی امکان بالقوه وجود دارد. 

 سال سن داری. 14کسی پرسید چندسال داری، تو زیر  اگر .27

نظر زیگل را مورد  29و  28های ( با طرح مثال133 :2008و همکاران  ایبرت 

ــدق بند مقدم در هر جهانی         دهند و می نقد قرار می  گویند که اظهار گوینده و صـ

پایان  ، گوینده بدون توجه به نظر مخاطب،28اساساً موضوع بحث نیست. در مثال     
                                                           
1. K. DeRose, and R. Grandy 

2. M. Siegel 
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فاش می  ثال   فیلم را  ند و در م مادگی      29ک به اعالم آ جه  بدون تو ، اعالم ازدواج 

گیرد. به نظر آنها در شرط کارگفتی، مقدم شرایطی را به دست حاضران صورت می

شد    کند چه زمانی تالی میدهد که تعیین میمی ضعیت موجود مرتبط با تواند با و

ــد. به همین دلیل، آنها عنوان و لزوماً نیازی نیســـت که مقدم حتماً  ــادق باشـ صـ

 دانند.می ترها  کارگفتی و بیسکوئیت( مناسبرا نسبت به دیگر عنوان« تناسب»

 خواهی فیلم را نگاه کنی، باغبان قاتل است.اگر نمی .28

 کنم.ر حاضران آماده باشند، من به این وسیله شما را زن و شوهر اعالم میاگ .29

 تضمنی. شرطی 2 2 2

نتیجه چیزی که در  تضمنی همانند مورد پیشین، بند دومِ ساخت شرطی،    شرطی  در 

. در این ساخت شرطی از کل رابطه، معنای ضمنی به     شود نیست  می هگفت بند مقدم

 :Miltsakaki et al., 2008 کنند آید که دو بند حاضر در ساخت، آنرا القا می  دست می 

شگری ما  آژانس گ»اینکه  ،برای مثال در نمونة زیر(. 284 ست  در خدمترد نتیجة ، «ا

 نیســت؛ بلکه کل رابطه« خواهید لحظات پرنشــاطی را ســپری کنیداگر می»منطقی 

ــاط  »کند که   این معنی را بیان می طور ضـــمنی به  را فراهم   یآژانس ما لحظات پرنشـ

شود نرخ  سبب می « اُکانر»شود که  هم، این معنی منتقل می 31در مثال  .«کندمی

 شود.باال برود و این معنای ضمنی از کل رابطه حاصل میجرم و جنایت 

 است. در خدمت ما خواهید لحظات پرنشاطی را سپری کنید، آژانس گردشگریاگر می .30

 Miltsakaki خواهید که نرخ جرم و جنایت را باال ببرید، اُکانر مرد شماست اگر می .31

et al., 2008: 284.) 
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 . شرط تقابلی3 2 2

ــ معلولی برقرار « اگر»لی، میان بند در ساخت شرطی تقاب  و بند دوم، رابطة علی ــ

ــدق هیچ نمی ــود، ص ــت و به ش ــته نیس لحاظ معنایی یک از بندها به دیگری وابس

 کند.شود و آن دیگری را مشروط یا محدود نمی  هیچکدام بر آن دیگری مقدم نمی

شریح می       ضعیتی را ت ست، و ساخت، گزارة مطرح در بند نخ  در بندکند و در این 

ــاد یا در تقابل با آن ذکر می      ــعیتی متضـ گردد. در این حالت، دو امکان    دوم، وضـ

و بند دوم، تنها در یک بخش « اگر»وجود دارد: یکی اینکه دو گزارة مطرح در بند 

 با هم در تقابل باشند و دوم اینکه کلیت هر دو گزاره در تقابل با هم قرار گیرند. 

مالتی که میان بندهای آنها رابطة تضاد و تقابل  ، همانند ج«شرطی تقابلی »در 

، «درمقابل  »، «درعوض»های  هتوان از پیوند وجود دارد، بین دو بندب اول و دوم می 

ــتفاده کرد. پیونده    « اما »، «ولی» توانند به   می« اما »و « ولی»های  و مانند آن اسـ

ند. امکان درج ظاهر شــو« درمقابل»و یا « درعوض»های تنهایی یا همراه با پیونده

عنوان راهکاری برای ایجاد تمایز میان این نوع تواند بههای ذکرشده خود میپیونده

 ساخت شرطی و انواع دیگر آن باشد.

توجه  33و  32های توان به مثالای از جمالت شرطی تقابلی می عنوان نمونهبه

اند که در یک و بند دوم مطرح شده« اگر»دو وضعیت در دو بند  32کرد. در مثال 

که در بند اول آمده، در تقابل با « از نظر جنگ»چیز از هم متفاوتند. در این مثال  

ست و بقیة بخش   « از نظر فرهنگی» ست، قرار گرفته ا و های این دکه در بند دوم ا

 بند مشابه به هم هستند.

ونان ی ،شاعر یونانی بود که اعتقاد داشت اگر رومیان از نظر جنگ کشورگشایی کردند .32

 از نظر فرهنگی کشورگشایی کرده است.
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، خوانندمکانیک می رشته در عام بطور را ارتعاشات دریا گرایش مکانیک رشته دانشجویان اگر .33

 .کنندمطالعه می را کشتی در سازی ارتعاشاتدانشجویان مهندسی کشتی

ــت و       33در مثال   رابطة هیچ یک از بندهای اول و دوم نتیجة آن دیگری نیسـ

شده در دو بند را با هم  های مطرحرد اصلی این ساخت این است که وضعیت     کارک

 مقایسه کند. 

 . شرط تقابل ضمنی4 2 2

ظاهر شــرطی، شــرایط مطرح در بند دوم، نه با معنای صــریح گاهی در ســاختب به

ــتنباطی که از بند اول داریم، در تقابل قرار می          ن گیرد. در ایخود بند، بلکه با اسـ

ساخت را معرفی      حالت، نمی شکار در دو بند موجود در  شخص و آ توان دو چیز م

ــد. برای مثال، در جملة   ــده باش ــاد بین آنها برقرار ش در بند  34کرد که رابطة تض

ستان ندارد »شود که  اول، عنوان می ضمنی را القا می « فیلم دا کند و این معنای 

ــت و مخ        ــند   که احتمااًل این فیلم در جلب نظر مخاطب موفق نیسـ اطب آنرا پسـ

توجه به »شود که  نخواهد کرد. پس از طرح چنین انتظاری، در بند دوم مطرح می

بند  آمده ازو این، با انتظار پیش« جزئیات در فیلم، باعث جلب توجه تماشاگر شده

 اول، در تضاد و تقابل است. 

ند که هر یک کبه جزییاتی توجه می امافیلم داستانی ندارد که برای ما روایت کند  اگر .34

 .... ما در مقام تماشاگر به فیلم توجه کنیم  کنند تاتنهایی این امکان را فراهم می به

 اگر زیبا بازی نکردیم، اما خوب دفاع کردیم و بردیم. -الف .35

 اگرچه زیبا بازی نکردیم، اما ... بردیم. -ب

شاره می    شرطی موردا کرد  «اگر»را جایگزین « اگرچه»توان پیوندة در جمالت 

(. این امکانِ جابجایی، خود دلیل دیگری اســت برای اینکه میان دو بند 35 مثال 
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موجود در این ســاخت، رابطة تضــادب از نوع خال  انتظار وجود دارد. همچنین این 

ــخیص   امکان جایگزینی می   ــرط تقابلی »تواند به عنوان آزمونی برای تشـ ز ا« شـ

ــمنی » ــرط تقابلی ض ــد؛ چون جایگزین کرد« ش در « اگر»بجای « اگرچه»ن باش

 (.36کند  مانند بخش ب در مثال جمالت شرطی تقابلی، جمله را نادستوری می

 ام.ای، من آنرا صدها بار در ذهنم مرور کردهالف ـ اگر تو دو بار این مطلب را خوانده .36

ــدها بار در ذهنم مرور ب ــــــ چ اگرچه تو دو بار این مطلب را خوانده ای، من آنرا ص

 م.اکرده

در   «شرط تقابلی ضمنی  »و « شرط تضمنی  »الزم به توضیح است که تفاوت ساخت    

ــمنی ــت که مورد توجه قرار مینوع معنای ض ــمنی»دهند. در ای اس ــرط تض از کل  « ش

ساً به دلیل وجود همان معنای    ای به دست می ساخت شرطی، معنای ضمنی     سا آید که ا

ساختی طرح    شر   ریزی میضمنی، چنین  ضمنی، نوع رابطة میان   شود، اما در  ط تقابلی 

 شود.  و بند دوم ایجاد می« بند اگر»بندها از نوع تضادی است که میان معنای ضمنی 

 گیری. بحث و نتیجه3

 هایدر پژوهش حاضر تالش شد تا بر اساس پیشینة مطالعات مفهوم شرط و داده    

سته    سی، د ساخت زبان فار شرطی ار بندی معنایی جامعی از انواع  شود.  های  ائه 

ز ای اهای شرطی، خالصه  بندی معنایی ساخت برای ارائة تصویری شفا  از دسته   

 به دست داده شده است.  3آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت در جدول 

«  اینتیجه»بندی کلی، جمالت شرطی به دو دستة   بر این اساس در یک طبقه 

های شرطی هستند   ، ساخت «ایتیجهن»تقسیم شدند. منظور از   « ایغیرنتیجه»و 

ــامل  که میان دو بند اول و دوم آن رابطة علی/ نتیجه      ای وجود دارد. این گروه شـ

 است.« لفظی»و « مفروض»، «دوسویه»، «معکوس»، «بنیادی»پنج زیربخش 
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 بندی معنایی(گونه در زبان فارسی  دستههای شرطی و شرطانواع ساخت (:3جدول )

جه
تی
ن

ی
ا

 

 بنیادی

 ازب
 ایستد.اگر پایت را روی ترمز بگذاری، ماشین می معمول

 دیگر تا االن رسیده است.، حرکت کرده باشد 10ساعت  اگر نبیپیش

 فرضی
 رسیدم.دیگه به امتحانم نمی ،رفتم سینمااگر دیروز می ممکن

 .کرداگر این کتاب زبان داشت باهاش دعوا می ناممکن

 معکوس
کند به این خاطر است که از علی صحبت می بینیداگر می

 .پرسنداو سؤال می

 دوسویه
 60اگر اضالع یک مثلث با هم برابر باشند، زوایای مثلث 

 درجه هستند.

 مفروض
، پس تو نباید خودت را به خاطر او او اینقدر نادان است اگر

 .ناراحت کنی

 لفظی
 محورنتیجه

جام دهد، من اسمم را عوض اگر او توانسته باشد اینکار را ان

 کنم.می

 ام.اگر من صاحب گوسفندها هستم، که حاللت کرده محورمقدم

جه
تی
یرن
غ

ی
ا

 
 گرسنه هستی، خوراک روی اجاق است. اگر کارگفتی

 اکانر مرد شماست.، خواهید نرخ جنایت را باال ببریدمی اگر تضمنی

 تقابلی
ای ما اجباری بر این درس برای شما اختیاری است، اگر

 است.

 اگر زیبا بازی نکردیم، اما ... بردیم. تقابلی ضمنی

شرط یا پیوندة     در پنج زیربخشِ معرفی شانة  سر ب می« اگر»شده، ن ند تواند بر 

  ،«دوسویه »، «بنیادی»های اول قرار گیرد، اما در خصوص پیوندة بند دوم، شرطی  

«  در نتیجه»، «آنگاه»، «پس»ون هایی چتوانند با پیونده می« لفظی»و « مفروض»

خاطر به»، «یعنی»های و مانند آن همراه شــوند، ولی در شــرطی معکوس پیونده 

 شوند. و مانند آن بر سر بند دوم ظاهر می« برای این است که»، «اینکه
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هایی تعلق گرفت که به ســـاخت« ایغیرنتیجه»در این پژوهش عنوان شـــرطی 

ای وجود ندارد. شرط کارگفتی، تضمنی، تقابلی و   نتیجه میان دو بند آنها، رابطة علی/

روند. در این موارد، بند اول به های این گروه به شـــمار میتقابلی ضـــمنی، زیربخش

شاره می       ضعیت ا شریح یک و شرایط و یا ت ساخت،        بیان  ضوع این  ساً، مو سا کند و ا

 نیست.  مشروط کردن بند دوم و یا بیان علت یا دلیلی برای وقوع بند دوم 

بنیاد مفهوم شرط در زبان فارسی نشان داد که جمالتب    بدین قرار بررسی داده 

ــرطی، می     ــاخت شـ ای و توانند به لحاظ نوعی در دو گروه کلی نتیجه    با ظاهر سـ

مل       ای و در یکی از زیربخشغیرنتیجه  ــا نة آن شـ بنیادی، معکوس،  »های دهگا

ــویه، مفروض، نتیجه   ــمنی، تقابلی، تقابلی   محور، کارگفتی محور، مقدم دوسـ ، تضـ

 قرار بگیرد و بر اساس آن، از هم متفاوت در نظر گرفته شوند. « ضمنی
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