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 چکيده

ارتباط با اجزاء و عناصر  ةسايدر  جز، مفهوم يک جزءای که  گونهبه ؛نظامی از روابط متداخل است ،زبان

 ةلفظی و رابطة رابط :است دو گونه برزبانی  های ها و سازه ساختبين  ارتباط. شود دريافت نمی ديگر

ای  که لفظ در خدمت معنی و وسيله؛ چرادو پيوندی عميق و ناگسستنی با يکديگر دارند هر که معنايی

 ،های شرطی ويژه جمله، بههای مرکب معنايی در جمله ةبه اهميت رابطباتوجه .آن استبيان برای 

و با تکيه بر روش  زبان فارسی های شرطیِ مداقه در ساخت زبانی جملهبا پژوهش حاضر بر آن است تا 

با تأمل در تحليل و را  معنی شرط ةو عوامل مؤثر در افاد اين جمالتساخت معنايی  ،وصفی ـ تحليلی

که پايه و پيرو شرطی را  ةوار دو جمله معنايی ارتباط نوع ،ادب فارسیبرگرفته از متون های  نمونه

ترين دستاوردهای اين  مهم .دکنبررسی  ،است گرفتهدستورپژوهان زبان فارسی قرارتوجهی کممورد

پايه و  ةوار دو جمله اساس ارتباط معنايی ،تالزمی ةرابطدر جمالت شرطی نوشتار بيانگر آن است که 

تالزمی سببی و تالزمی غيرسببی تقسيم  ةدو گونه خود ب ،معنوی ةو اين رابط رود میشماربهپيرو 

   شود. می
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 مقدمه .1

 ؛است سه رکن اساسی بنيان نهاده شده ةبر پاي شرطیهای  جمله دستوریساختار 

که تحقق مضمون  استشرطی  ةجمل ةدهندتشکيل ترين عناصر مهماز  ،«شرط حرفِ»

« اگر». در زبان فارسی سازد می مشروطای ديگر وابسته و  يک جمله را بر جمله

حرف ربط پيروی يا  عنوان بهترين حرف ربط شرط است. اين حرف  ترين و مهم اصلی

با حرف شرط آغاز که  ای جمله دهد. واره را به هم پيوند می دو جمله ،پيوند وابستگی

پايه  ةوار و جمله شود ناميده می «پيرو شرطی ةوار جمله»يا  «شرط ةجمل» ،شود می

يا  «ءجزا» ،و در حکم قيد شرط برای آن استوابسته بدان  ،شرط ةکه جمل را )اصلی(

دو  ،پايه و پيرو شرطی ةوار . دو جملهندنام می «شرطی ةپاي ةوار جمله»يا  «جواب شرط»

 دهند. شرطی را تشکيل می ةديگر جمل رکن

الزم  ،کند دهنده را ايفا میاگرچه حرف شرط نقش رابط و پيوندهای شرطی  در جمله

لفظ ای نيز برقرار باشد تا از پيوند  معنايی ويژه ةرابط ،ة پايه و پيرووار دو جمله بين است

پيوند معنايی آن واره با  پيوند لفظی دو جمله مفهوم شرط دريافت شود. ،و معنی

بيان معنی  ابزارتنها غايت و هدف است و لفظ خود  ،ینچه مع ؛ارتباطی تنگاتنگ دارد

سهم بسزايی  ،پايه و پيرو شرطی ةوار معنايی دو جمله ةشناخت رابط ،به همين رو است؛

 .های شرطی دارد جمله زبانیساختار  دقيق شناختدر 

کمتر پايه و پيرو شرطی  ةوار جملهمعنايی  ةبه رابطدستورپژوهان در زبان فارسی 

است که در  «(اگر»حرف  ويژه به)تنها اسلوب شرط و حروف مخصوص آن  .اند پرداخته

از  .است بررسی شدهها  نامه های دستور زبان فارسی و نيز برخی از واژه بيشتر کتاب

 تأليف احمد شفائیمبانی علمی دستور زبان فارسی  هایتوان به کتاب می هاترين آن مهم

د. همچنين کراشاره  (1931) از بهمن محتشمی دستور کامل زبان فارسیو  (1969)

اگر در » و (1964کاميار، )وحيديان «های شرطی در زبان فارسی جمله»مقاالتی چون 

های  کتابدر  دناگفته نمانالبته  ؛در اين زمينه نگاشته شده است (1935، مقربی) «گلستان

،  اندشناختی نگاشته شده مبانی زبان ةکه با رويکرد سنتی يا بر پاي هايی پژوهشو  دستور

 ده است.شطور عميق و دقيق بررسی و تحليل نهای شرطی به وانب ساختار جملهج ةهم
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اگرهای غير شرطی يا شبه »در مبحث تنها محتشمی شده های انجام از ميان پژوهش

جمالت مرکب وابسته با فراکرد » ذيل عنوانو نيز شفايی  (941ـ  993 :1931) «شرطی

ای  شرطی اشارهپايه و پيرو  ةوار معنايی جمله ةبه رابط (521ـ  521: 1969) «پيرو خالفی

پژوهش حاضر به بيان آن  چه نگارندگانِآنبا نگاهی متفاوت از و آن هم  اند داشتهگذرا 

 اند. همت گمارده

 اغلب ،های شرط نگاشته شده جمله ةکه تاکنون در زمين دستوریهای  ديگر پژوهش

 ،معانی برگرفته از حروف شرطساخت زبانی فعل و نيز  ،شرطی ةساختار دستوری جمل

اين  از ميانه است. شايد بتوان کردبررسی  را «اگر»معانی مختلف حرف شرط  ويژه به

هايی از  مستقيم نشانهغير طوربه ،«اگر» معانی مختلف حرف شرطِ در مبحث ،ها پژوهش

: 1935مقربی،)« اگر در گلستان» ةمانند مقال ؛معنايی پايه و پيرو شرطی يافت ةرابط

معنايی  ةرابطتوان گفت دربارة می نگارندگانِ پژوهش حاضر، آگاهی حدّ در امّا .(53ـ41

  .است نپذيرفتهو مستقلی صورت  جامعپژوهش علمی  ،واره ميان دو جمله

های  با تأمل در ساختار نحوی جمله تا در اين نوشتار بر آن شديم ،اساسبراين

           صل مشترک زبانی پايه و پيرو شرطی را که ا ةوار معنايی جمله ةرابط ،شرطی

 يم.کنبررسی  ،شود مباحث دستور فارسی احساس میرود و جای خالی آن در  میشماربه

با  های شرطیِ جملهآوری  گردو متون نظم و نثر ادب فارسی  واکاویبا  به همين منظور

 راشرطی  ةمعنايی دو رکن جمل ةرابط ،شرطترين حرف  اصلی عنوان به ،«اگر»حرف 

 م.کرديبررسی 

 

 پايه و پيرو شرطی ةوار معنايی جمله ةرابط .2

ای  در علم اصول فقه جايگاه ويژه شرطی ةمعنايی بين اجزای جمل ةرابطبارة پژوهش در

 شدهبررسی  شناسی زباندقيق اصول  ةپاي بردر اصول فقه اين مبحث از آنجا که . دارد

ها  زبان ةزبان خاصی نيست و در هم ةمعنايی شرط و جزاء ويژ ةرابط ،و از سويی است

يکی از مباحثی که در  .کنيم آغاز می علمای اصولما نيز بحث را با نظر  ،استطرح قابل

 پايه و پيرو شرطی پرداخته ةوار معنايی دو جمله ةمستقيم به رابططور غير بهعلم اصول 
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 ،علم برشمرداين دانشمندان  ميان انگيز توان آن را يکی از مباحث بحث می و است

 مفهوم شرط است. 

مبحث مفهوم مخالف که در  ؛مفهوم موافق و مفهوم مخالف :است گونهمفهوم بر دو 

منطوق باشد مخالف حکم موجود در  ،در مفهوم حکمست که ا آن ،نظر استشرط مورد

شافعی و  ،ن امامیااصولي .(111: 1 ج ،1931 ،مظفر)و اين تعريف عکس مفهوم موافق است 

صورت شدن حکم درو منتفی یشرط های جمله مالکی بر وجود مفهوم مخالف در

اگر محمد »شرطی  ةبدين معنی که منطوق جمل ؛اتفاق نظر دارندشدن شرط منتفی

داشتن محمد منوط بر آمدن بيانگر اين نکته است که گرامی!« او را گرامی بدار ،بيايد

همچنين  ،شود نيز محقق می داشتن(گرامی)جواب  ،)آمدن(پيوستن شرط وقوعو با به اوست

  توان درنظرگرفت و آن اين است که  منطوق می برای اين جمله مفهومی مخالفِ

 .(121 ،136 ،م1321 ،الدين )جمالشود  آمدن منتفی میفعل  نيافتنتحققداشتن با گرامی

اند که نمايانگر اهميت  شروطی را وضع کرده ،ن برای قبول مفهوم مخالفااصولي

شايد بتوان  اساسبراين در علم اصول فقه است. ميان پايه و پيرو شرطی سببی ةرابط

سبب  ،های شرطی جمله سببی در احکام و مباحث فقهیِ ةادعا کرد که اهميت رابط

پايه و پيرو  ةوار معنايی دو جمله ةاصول به مسائل مربوط به رابطدانشوران علم پرداختن 

وجود  ،از وجود آندانند که  سبب مینوعی شرط را ن ابرخی از اصولي شرطی شده است.

شرط از نظر ايشان علت  ،اساسبراين. شود نتيجه میمشروط  نبودِ ،آن نبودِمشروط و از 

 صورت ثبوت يا انتفای شرط استشدن جواب درجواب و نشانة ثبوت يا منتفیتحقق 

شرطی بر  ةداللت جمل ،ن امامیاولی از نظر غالب اصولي ،(919و  911 :ـه1415 ،)کريری

 داللت بر ،يکی :شرطی بر سه امر مترتب بر يکديگر است ةمتوقف بر داللت جمل ،مفهوم

بر شرط و تابع  مترتبکه جواب داللت بر اين ،دوم ؛بين شرط و جواب ةارتباط و مالزم

مقصود از سبب در اينجا هر چيزی است  .سببی برای جواب باشد ،آن باشد؛ يعنی شرط

وم، س؛ اعم از سبب مصطلح در علم فلسفه است ،بنابراين و که شیء بر آن مترتب باشد

د ت منحصر در شرط است؛ بدين معنی که سببی جايگزين آن وجوسببيّکه داللت بر اين

 . (111: 1 ج ،1931 ،)مظفر ندارد که جواب بر آن مترتب شود
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تو نيز به او نيکی  ،اگر دوستت به تو نيکی کرد» عبارتِ ،ن امامیابر نظر اصوليبنا 

بر صدور  عقالً ،کردن به دوستزيرا فرض نيکی ؛کند مخالف داللت میبر مفهوم  ،«!کن

پذير  امکان (کندنيکی کند يا نبه شما ) کردن به اوو نيکی متوقف نيست او نيکی از جانب

بر مفهوم مخالف داللت « !او را ختنه کن ،اگر خدا پسری به تو داد» ولی عبارت ،است

مگر بعد از فرض وجود پسر؛ يعنی  ،کردن معقول نيستفرض ختنهکه چرا ؛ندارد

 .(111ـ  111 :)همان« او را ختنه نکن ،اگر خدا پسری به تو نداد»توان گفت:  نمی

شرطی  ةصورت عدم داللت جملدر آيد که مین امامی چنين براکالم اصولياز مجموع 

به باتوجه ،اينبرعالوهاست.  سببیغير ،بين پايه و پيرو شرطی ةرابط ،بر مفهوم مخالف

پايه و پيرو  ةوار معنايی بين جمله ةرابط بايد ،شده از جانب ايشانة مطرحگان شروط سه

 (چه داللت نداشته باشد ،شرطی بر مفهوم مخالف داللت داشته باشد ةچه جمل)عام  طور بهشرطی را 

که است وضع شده  منظوربدينبه حکم تبادر شرطی  ةجمليعنی  ؛تالزم دانست ةپاي بر

  .تالزم بين شرط و جواب را برساند

پايه و  ةوار  دو جمله اساس ارتباط معنايی ،تالزمی ةامامی رابطن ااساس نظر اصوليبر

است  «همراه بودن، به يکديگر وابسته بودن»تالزم در لغت به معنی  .استشرطی  پيرو

تالزم بدين  ،اشاره کرديمگونه که  همان ،ترکيب شرطیو در  (ذيل تالزم: 1 ، ج1931 ،معين)

م است: خود بر دو قساين ارتباط معنايی  که شرط، ملزوم و جواب، الزم باشد.معناست 

 سببی.تالزمی سببی و تالزمی غير

 

 سببی تالزمیِ. 1 ـ 2

 ،ت استسببيّ ةپاي های شرطی بر و در بسياری از جملهپايه و پير ةوار  ارتباط دو جمله

 ةرابط سببی را اساس ةرابط ،برخی از دستورپژوهانای که در دستور زبان عربی  گونهبه

بين شرط و جواب را در  ةرابط ،ديگرعبارتبه ؛انددانستهجواب  شرط و ةلمعنايی دو جم

اين ارتباط به دليل اهميت بسزای آن در مباحث  اند. ت محدود و منحصر کردهسببيّ

شرط  ،معنايی ةدر اين رابطگرفته است. موردتوجه قراردر علم اصول نيز بسيار  ،فقهی

و در  است مترتب بر شرط ،آمدن جواب است يا بهتر بگوييم جوابسبب پديدخود 

 ،نمونهدر اين  .«شوی موفق می ،تالش کنیاگر » مانند ؛شود آن حاصل می ةنتيج
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مسبب  ةمنزلبه ،شدن(موفق)جواب  ةوار و جمله سبب ةمنزلبه (کردنتالش) شرط ةوار جمله

« کردنتالش» ةنتيجدر« موفقيت» ،بنابراين ؛پيوستخواهدوقوعکه با وقوع شرط به است

 و وقوع و حدوث آن به وقوع شرط وابسته است. شود محقق می

پذير  تحقق ،يافتهتحققتوان در انواع شرط  را می پايه و پيرو شرطیسببی بين  ةرابط

 زير توجه کنيد: مندرج در جدول های به نمونهسراغ کرد؛ پذير  ناو تحقق
 

 يافتهتحقق -الف

 کرد. میهايش را ازبر ای درس در کافه ،آن روزها اگر هوا بد بود 1

 شوند. ها شکفته می گل ،اگر بهار از راه رسد 1

 شوی. موفق می ،اگر تالش کنی 9

 پذير تحقق -ب

 شوی. موفق می ،تالش کردیاگر  4

 آرامگاه خيام را زيارت کن. ،اگر به نيشابور رفتی 5

 شوی. موفق می ،ای اگر کار خود را خوب ياد گرفته 6

 ناپذير تحقق -ج
 شديم. موفق می ،کردی اگر با ما همکاری می 3

 شديم. موفق می ،اگر با ما همکاری کرده بودی 2
 

 (و ...رفتن کردن / به نيشابوربد بودن هوا / رسيدن بهار / تالش) پيرو ةوار جملهها  در اين نمونه

زيارت آرامگاه / شدنقموف/ هاشکفتن گل/ ای ها در کافه کردن درسازبر)پايه  ةوار جملهسبب تحقق 

کاربرد فعل انواع مشهور و پرها به برخی از  که در اين نمونهناگفته نماند  است. و ...(خيام 

های  ترکيب فعل دراين در حالی است که ساختار  ،ه استهای شرطی اشاره شد جملهدر 

در  «اگر»حرف شرط »ای با عنوان  شود و در مقاله محدود نمی شرطی به اين موارد

  (1935 ،ديگرانآبادی و نجف )کاظمی «های آن در زبان عربی دستور زبان فارسی و معادل

  تفصيل بدان پرداخته شده است.به

ما را به اهميت  ،فارسی زبان و ادب ةگنجين درهای شرطی  نگاهی گذرا به جمله

از . سازد های نظم و نثر فارسی رهنمون می نمونهنمود چشمگير آن در سببی و  ةرابط

 د:کرتوان به موارد زير اشاره  ادب فارسی می در سببی ةهای رابط نمونه

« رسم سؤال از جهان برخاستی ،و ما را قناعت یاگر شما را انصاف بود ،ای خداوندان نعمت» .3

 (.113 :1963 ،)سعدی

 (.133 :)همان« عجب نيست ،آوری بر حکيمی غالب آيد اگر جاهلی به زبان» .11
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 دان بــودی اگــر خلــق غيــب ،نعــوذ بــاه. 11
 

 کسی به حال خود از دست کس نياسودی 

 (122 :)همان                                        

 . کــوس نــو دولتــی از بــام ســعادت بــزنم 11

 

 رم باز آيدــو سفــــه نــــه مــــگر ببينم ک 

 (143 :1931)حافظ،                              

سبب آن پيرو و به ةوار وقوع جمله ةنتيجپايه در ةوار جمله ،های شرطی در اين جمله

 است.پيوندد و تحقق آن به تحقق پيرو وابسته  میوقوعبه

 ،سبب و جواب ،شرطبين شرط و جواب حاکی از آن است که سببی  ةوجود رابط

بدين معنی ؛ يابد صورت معکوس نمود میة معنايی بهاين رابط ولی گاه ،مسبب آن است

معنايی بين  ةتوان اين رابط میپيوندد.  میوقوعة آن بهنتيجدر  سبب و شرط ،جوابکه 

پول  ،کند اگر خرج بسيار می» مانند ؛ناميد «عکوسسببی م ةرابط»را  شرط و جواب

 سبب وقوع جواب ،کردن(خرج) شرط ،در اين جمله. (49 :1935 ،)مقربی« فراوان دارد

در  شود. حاصل می تحقق آنبلکه مسبب آن است که در اثر  ،نيست )داشتن پول فراوان(

روی مسبب را که بدان است  جواب بر شرط مقدم نشدهدر واقع هايی  چنين ترکيب

بدون  ،شرط از نظر ساخت دستوری ةو ارکان جمل ءاجزا ةبلکه هم ،مقدم بر سبب بدانيم

و اين بافت  گرفته استخود قرار ه زبانی معمول و هميشگیجايی در جايگا هيچ جابه

  .کند معنايی را آشکار می ةاست که چنين رابط یزبان

عباراتی که بر علت و سبب داللت  يا وحروف، واژگان گاه  ،بر بافت و سياق کالمعالوه

نوع ارتباط سببی بين شرط و جواب پرده آيد و از  بر سر جواب درمی ،بعد از شرط ،دارد

و  ...«از رویِ »و ...« از آن روست که »، سببی و معادل معنايی آن «ِاز» مانند ؛دارد برمی

بدان روست » ،...«که  به اين دليل است» ،...«اين است که برای » ی همچونعبارات نيز

برای  و امثال آن.« سببِبه» ،«خاطرِبه» ،«دليلِبه»و ...« جهت است که بدين» ،...«که 

 توجه کنيد:های زير  نمونهبه  بيشتر آگاهی

 
 

 لفظی ةواسطبدون 

 (.49 :1935 ،)مقربی« شايستگی داشت ،اگر او بدان مقام رسيد». 19

 (.993 :1931 ،)محتشمی« خواهد سعادتمند شود می ،رود اگر او اين راه را می». 14



 11، شمارة پياپی 1941، بهار و تابستان 1، شمارة 6 ادب فارسی، سال  /111

 (.  191 :1963 ،)سعدی« تو را کژطبع جانوری ،گر ذوق نيست». 15

ــد    16 ــا نرس ــت م ــو دس ــف دراز ت ــر بزل  . اگ
 

ــه ماســت   ــاه بخــت پريشــان و دســت کوت  گن
 

 (16 :1931 ،)حافظ

که بر  است نگرفتهقرار يا عبارتی واژه ،بين شرط و جواب 16تا  19های  در نمونه

سببی  ةبيانگر رابطو اين سياق و بافت کالم و قرائن معنوی است که  تعليل داللت کند

معنايی بين شرط و  ةتوان رابط می 15 ةالبته در نموناست؛  شرط و جواب معکوس

در  طبع جانوری()کژجواب بدين معنی که  :سببیالف(  دو گونه تعبير کرد: هبجواب را 

معنی ترکيب شرطی چنين  ،بنابراين ؛حاصل شده است نيست تو را()گر ذوق  شرط ةنتيج

بدين سببی معکوس: ب(  ؛ی خواهی بودطبعجانور کژ ،ی نداریگر ذوقاخواهد بود: 

        ،است )گر ذوق نيست تو را( شرط سبب تحقق ،)کژطبع جانوری(جواب معنی که 

 اين است که برای ،نداریذوقی گر امعنی ترکيب شرطی چنين خواهد بود: صورت دراين

 .جانور کژطبعی هستی (که )به اين دليل است
 

 لفظی ةبا واسط

 ...« از آن رو» ،«از»الف( 

« رسيد مینظرکوتاهی در پروردن معنی به از ،گرديد اگر عيبی در نويسندگی ايشان پديدار می». 13

 .(923 :1925 ،آباد عالی عباسنقل از فروغی، به )

در ميان  ،درون غارها تو از آن روست که ،در اين مدت هرگز از تو جدا نشده استات  اگر شاهزاده»  .12

کوب، به زرين)« شاهانه و دور از ازدحام ساخته بودی ،برای او و برای خود قصری خلوت ]...[صحراها 

 (.446 :هماننقل از 

 عـالی مشربيسـت   زنشيند ن. حافظ ار بر صدر 13
 

 اندر بند مـال و جـاه نيسـت   کش  عاشق دردی 
 

 (46 ،1931 ،)حافظ

 «خاطرِبه» - ب

 لطف و بزرگواريتان است.خاطر به ،. اگر مرا ببخشيد11

 لطف و بزرگواريتان بود. خاطربه ،اگر مرا بخشيديد  .11

 ...«برای اين است که » - ج

 (.993 ،1931 ،)محتشمی« خرج شما را بدهم برای اين است که ،کنم اگر من کار می»  .11

 )همان(.« کند حيا می برای اين است که ،آيد اگر او نمی». 19
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 «چون»د( 

 ترسد. از سرمای دم صبح می چون ،اگر گل باز نشده است. 14
 

با  ياو  پيروو  پايه ةوار جايی جمله با جابه گاه شايان ذکر است در چنين جمالتی

توان به ترکيب شرطی معمولی  می ،دويا هر  پيرويا  پايهتغييری سطحی در ساخت فعل 

پول فراوان  ،کند اگر خرج بسيار می» عبارتمثال در  رایب ؛سببی دست يافت ةبا رابط

شود:  ای حاصل می چنين جمله ،پايهو تغيير ساخت فعل  پيروو  پايهجايی  با جابه ،«دارد

و  که يک جمله شرطی معمولی است« کند خرج بسيار می ،اگر پول فراوان داشته باشد»

  ةکه در نتيج« ترسد از سرمای دم صبح می چون ،اگر گل باز نشده است» ةيا جمل

باز شده  ،ترسيد اگر گل از سرمای دم صبح نمی» :شود میچنين جايی و تغيير هجاب

 .  «بود

گيرد که بيانگر معنی  میقرارواژگانی يا گروه  واژهپايه و پيرو ة وار بين جمله گاه

 زير توجه کنيد: ةبه نمون ؛استسببی واسط لفظی 
 

هايی هست که خبر  چشم همش دلم به اين خوش بوده کهناچيزم رو آتش زدم،  اگر زندگیِ. »15

 (. 51 :1922 ،آحمد)آل« ده بهش اهميت می خونه و هامو با عالقه می دوندگی
 

برای اين است »جايگزين « اين خوش بوده کههمش دلم به »در اين جمله عبارت 

 ةاگر رابط .استعليت  نمايانگر معنی وو مانند آن شده « خاطر اين است کهبه» يا «که

معنی شرط يا عدم  ةافاد بارةدر ،معکوس باشد سببیِپايه و پيرو ةوار جمله دومعنايی 

 طرح است:قابلزير دو نظر  آن ةافاد

شرطی ة غيرشرطی يا شبهداللت ندارد و به يک جملجمله ديگر بر معنی شرط  .1

مبحث  ذيل دستور کامل زبان فارسیدر کتاب محتشمی  را اين نظرتبديل شده است. 

 است به شرح و تفصيل آن پرداختهه و دکر بيان« اگرهای غير شرطی يا شبه شرطی»

 .(941ـ  993 :1931)

 به از شرطجمله بعد جواب شرط محذوف است و  زيرا ؛جمله بر شرط داللت دارد .1

اگر خرج » عبارتِنمونه در ؛ برای استوابسته  علتی برای آنبه و گاه  جواب محذوف

جواب شرط  عنوان بهرا « .تعجبی ندارد» جملةتوان  می ،«.پول فراوان دارد ،کند بسيار می
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تعجبی  ،کند اگر خرج بسيار می»اصل عبارت چنين است:  ،بنابراين ؛در تقدير گرفت

 .«که پول فراوان دارد؛ چراندارد

سببی  ةبا وجود رابطدر چنين جمالتی ند که انگارندگان اين نوشتار برآنالبته 

سببی  ةحقيقت رابطو در  کند جمله همچنان بر مفهوم شرط داللت می ،معکوس

پژوهشگران برخی از . استهای شرطی  سببی در جمله ةيکی از انواع رابط ،معکوس

که  اند سببی انواعی برشمرده ةبرای رابط ،های لزومی در بحث از شرطینيز  مباحث الفاظ

سببی  ةرابط ،المنطقمظفر در کتاب  ،مثال عنوان به ؛خواهد بود ماخود دليلی بر مدعای 

 را بر سه گونه دانسته است:

 «.است موجود روز ،اگر خورشيد طلوع کرد» مانند ؛تحقق جواب است علت ،شرط .1

خورشيد طلوع کرده  ،باشدموجود اگر روز » مانند ؛علت تحقق شرط است ،جواب .1

 «.است

جهان روشن  ،اگر روز موجود باشد» مانند ؛معلول علت سومی است ،شرط و جواب .9

 . (133: 1 ج ،هـ  1922)« است

ترتيب معلول طلوع خورشيد است. بدين، وجود روز و روشنايی جهان ،اخير ةدر نمون

هر دو معلول علت ديگری و  متالزمبا هم  «وجود»شرط و جواب در نوع سوم در 

 پايه و پيرو ةوار دو جمله سببی ةرابط ةتوان آن را در دست اساس نمیبراين .هستند

بحث  ةآوريم و در ادام میشمارة تالزمی غيرسببی بهرابط ةبلکه آن را از دست ،دادقرار

                                                  بدان خواهيم پرداخت.   

؛ بعد از آن وجود ندارد ةوار شرط و جمله ميانمنطقی و معقولی گاهی ارتباط معنايی 

 گونه ارتباطی از نوع هيچ ،ل و دوماوّ ةجمل بينمعنايی  ةای که با تأمل در رابط گونهبه

اين پديده شود.  بين دو جزء يافت نمی آيد،میسببی که در ادامه غير ياسببی  تالزمی

های  ای که پژوهش گونه؛ بهن را به خود جلب کرده استادر زبان عربی نظر مستشرق

ين نخست ،(Reckendorf) فوراند. به احتمال زياد رکند دادهمستقلی بدان اختصاص 

وی به منظور شناخت چنين  له توجه داشته است.ئمستشرق آلمانی است که به اين مس

 های شرطی دو قاعده وضع کرده است: برای جمله ،جمالتی
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از آن  و يا مسببفرعی  ةبر يک جملمترتب  بعد از شرط( ة)جمل اصلی مذکور ةجمل .1

 ؛نباشد

اگر بعد که  است گونهبدين ،ناميد سازی آزمون منفی توان آن را دومين قاعده که می .1

 ةجمل ،جمله ،بدون تغيير معنی درست بودنفی جواب  ،شرط ةجمل ساختناز منفی

 «.روم من هم می ،اگر بروی» مانندِ ؛شرطی معمولی است و حذفی در آن رخ نداده است

من هم  ،اگر نروی» است؛ يعنی پذيرفتنینفی جواب نيز  ،ساختن شرطکه با منفی

 مانندِ ؛محذوف است ،شرط ةجمل جوابِ ،ولی اگر نفی جواب صحيح نباشد ،«روم نمی

 (.164 :م1322 ،نحلهبه نقل از )« ن تنبيه خواهند شداخطاکار ،اگر خطا کرد»

حذف جواب بنيان بر  هاساختار آن کهرا  چنين جمالت مرکبی نگارندگان پژوهش حاضر

 :اند هکرددر دو قسم بررسی  است، نهاده شده

          ؛شود نمی يافت معينی ارتباط معنايی ،بين دو رکن موجودجمالتی که  .1

برقرار  و همانندی تقابل يا تشابه ةارتباطی بر پاي ،بين دو رکن موجودجمالتی که  .1

     .است

ة تالزمی سببی های شرطی با رابط هجمل ةمجموعزير را قسماين دو در واقع 

 ايم. گرفتهبين شرط و جواب محذوف را سببی درنظر ةرابطکه به دليل آن ،ايم دادهقرار

لفظی  رابط غالباً ،شدههای بررسی به نمونهباتوجه ،قسمشايان ذکر است که در اين دو 

يکسان  ،است تقديربعد از آن قابل ةميان شرط و جمل ،که در نقش دستوری جواب شرط

ة معنايی توان رابط بعد از آن نمی ةبين شرط و جمل ،نخست ةدر گونا امّ، خواهد بود

درک ی از کالم قابليحذف جزء يا اجزا ،شرطی ةتأمل در جملبا  گرفت ومعينی درنظر

بدون در واقع  م نشانی از جواب محذوف نهفته است کهدو ةجمل بطندر  چه، ؛است

 های زير: مانند نمونه ،شود نمی نظر دريافتموردمعنی  ،گرفتن آندرنظر

 
 

 کاسـه زريـن بشکسـت   هر اگر وسنگ بدگ. 16
 

ــم    ــد و زر کـ ــنگ نيفزايـ ــت سـ ــودقيمـ  نشـ
 

 (133 :1963 ،سعدی)

 مســـــتوجبم ،. ور گرفتـــــارم کنـــــی 13
 

ــی  ــام  ،ور ببخشـــ ــر کانتقـــ ــو بهتـــ  عفـــ
 

 (143 همان:)
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ــافظ ا12 ــی  ر. ح ــی م ــات ازل ــواهی آب حي  خ
 

ــت    ــوت درويشانسـ ــاک در خلـ ــبعش خـ  منـ
 

 (91 :1931 ،)حافظ

هيچ رابط و  ،جواب محذوفبدون تقدير  ذهن خواننده 12تا  16های  در نمونه

بعد از شرط  16 ةدر نمون ،مثال رایب ؛يابد آن نمی از بعد ةبرای شرط و جملپيوندی 

 گرفتهقرار )قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود(ای  جمله ،(زرين بشکست ةاگر کاسسنگ بدگوهر )

و يا تعليلی عبارت توضيحی کالم و  ةتتم عنوان بهبلکه  ،که جواب شرط نيستاست 

چه ] ،زرين بشکست ةاگر کاسسنگ بدگوهر » معنی کهبرای جواب محذوف است؛ بدين 

در اين موارد  «.قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود [که بدان/  زيرا ؛مانعی ندارد/  باک؟!

که ارتباط آن با  گرفتدرنظرمتناسب با سياق کالم  ای جملهجواب محذوف را توان  می

در  و «نيکوست» ،«که بدان» 13 ةدر نمون جواب محذوف مثالً ؛سببی است ،شرط ةجمل

ای که  جملهجواب و ذکر  بديهی است حذف است. و مانند آن «که بدان» 12 ةنمون

ای  غرض بالغی ويژه ،رود میشمارد نهفته دارد يا علتی برای آن بهنشانی از جواب در خو

گيرايی و تأثير کالم بر  ،ناشی از حذفايجاز و اختصار در کنار خواهد داشت که  در پی

زبان که در  چنان ،دهد اين حذف بدون هيچ غرض بالغی رخ میالبته گاهی  افزايد؛می

   شود. يافت می هايی از آن نمونه معيار

که  يافتهای شرطی را  هايی از جمله توان نمونه نثر می نظم وبا مراجعه به متون 

توان ترکيب شرطی را از طريق حذف  می آسانیولی به ،ذکر شده است آن جواب شرط

اگر جاهلی به » مانند ؛گسترش داد ،که نشانی از جواب داردای  جواب و افزودن جمله

« شکند عجب نيست که سنگی است که گوهری همی ،آوری بر حکيمی غالب آيد زبان

بعد  ةجايگزينی جمل و )عجب نيست(حذف جواب شرط در اين جمله  .(133 :1963 ،)سعدی

برآمده از ترکيب شرطی  معنیِدر  یو آسيب نقص شکند( )سنگی است که گوهری همی آناز 

معنی جواب  ةضمنی دربردارند طور بهبعد از جواب  ةجمل زيرا ؛ايجاد نخواهد کرد

آوری  اگر جاهلی به زبان: »گونه خواهد شد اينمذکور  ةجمل ترتيببدينمحذوف است. 

چه جواب محذوف اگر البته ؛«.شکند سنگی است که گوهری همی ،بر حکيمی غالب آيد

           خلل ،بعد از خود منتقل و واگذار کرده است ةبار معنايی خود را به جمل
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 درک است.قابل ساختار ترکيب شرطیآن در حذف دستوری حاصل از  -معنايی

 همچنين در اين بيت از حافظ شيرازی:
 

ــه   13 ــديم چ ــدا ش ــر ف ــن و دل گ ــاک . م  ب
 

 غــــرض انــــدر ميــــان ســــالمت اوســــت 
 

(1931: 96) 

که به بدون آن ،را حذف کرد )چه باک(جواب شرط  توان راحتی میدر اين بيت نيز به

 ،آنبعد از  ةجمل ،صورت حذف جوابدر؛ زيرا شرط خللی وارد شود ةجمل معنايی ساخت

خواهد بود.  محذوف جواب معنی برآمده از گويای ضمنی طور به ،يعنی مصراع دوم بيت

دار  نشانه یحذف را با خطقابل جواب شرطِ در آن که گونه است ابيات ذيلاين نيز و

 :ايم ساخته
 

 چـــه عجـــبگـــر مـــن آلـــوده دامـــنم . 91
 

ــت     ــمت اوســ ــواه عصــ ــالم گــ ــه عــ  همــ
 

 (همان)

 چـه بـاک  دشمن به قصد حافظ اگر دم زند . 91
 

ــدای   ــت خ ــت   من ــار دوس ــيم شرمس ــه ن  را ک
 

 (93 :)همان

 ةجمالتی که بين دو رکن موجود در کالم ارتباطی بر پاييعنی در  ،دوم ةا در گونامّ

نياز و  شدنِرنگ بر کم ،دو رکنبين  ارتباط معنايینوع  ،تقابل يا تشابه برقرار است

گويا حذفی در کالم رخ  که یطور به ؛گذاردمیتأثير وابستگی کالم به جواب محذوف 

         ری در ساخت معنايی جمله تغيي ،حذف جوابگونه جمالت در ايننداده است. 

شدن به اسلوب های شرطی و تبديل ن از گروه جملهشدن آآورد که خارج وجودمیبه

رابطه و پيوند شرط های شرطی  گونه از جملهدر اين اندازد.  بيانی جديدی را به توهم می

 . استو همانندی يا تشابه  و تعارض اساس تقابلبر ،بعد از آن ةو جمل

گرفته که ای قرار و بعد از شرط جمله ب شرط محذوف استنخست، جوا ةدر گون

معنايی بين شرط و  ةرابط ،ديگرعبارتبه ؛است معنی برآمده از شرط مقابلمعنی آن 

 بعدچنين جمالتی ارتباط بين شرط و در  تقابل و تعارض است. ةپاي ة بعد از آن برجمل

همانند لفظش  ،محکم و ناگسستنی است که گويا معنی جواب محذوف چنانآن  از

خدايا! اگر گناه من در پيشگاه تو » مانند ؛نيستنياز و به تقدير آن  است فراموش شده

بزرگی خالق در در اين نمونه . «تر از گناه من است عفو و بخشش تو بزرگ ،بزرگ است
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بلکه عفو و بخشش صفتی از صفات  ،گناه مخلوق تحقق نيافته است يا در پی نتيجه

صفت مخلوق سبب  ،ايناست؛ بنابر گرفتهمقابل صفت مخلوق قراراست که در خالق

سببی برای تحقق جواب  بلکه اين صفت بخشندگی خالق است که ،يستصفت خالق ن

و يا « د دانستباي»، «مرا ببخش» ،جواب محذوف در اين جمله رود. میشمارمحذوف به

 ةگويا در جمل ؛رنگ باخته استبعد از شرط  ةنحوی در معنی جملاست که به مانند آن

بعد از  ترکيبِ رسد مینظر، بهتر دقيق عبارتاست يا بهشرطی حذفی صورت نگرفته 

 معنی شرط خارج شده است. ةکه از افاداست ای  هوار جملهدو شامل « اگر»حرف 

مستقيم به وجود ارتباط غير طور به کامل زبان فارسیدستور محتشمی در کتاب 

در چنين جمالتی که پايه در تقابل و تعارض با  گرچه ايشان ،تقابلی اشاره کرده است

جمله را از  ،گرفتن جواب محذوفبه جای درنظر (برخالف نظر نگارندگان مقاله) پيرو است

 ،پايه ةوار با اين توجيه که انجام يا تحقق جمله ؛خارج ساخته است داللت بر معنی شرط

 ةوار بسا ممکن است دو جملهرو نيست و بدان بستگی ندارد و چهپي ةوار مشروط به جمله

در اين جمالت را « اگر»حرف شرط  ،اساسو براين پايه و پيرو مستقل از هم انجام شوند

 993 :1931 ،)محتشمی ناميده است« اگر تقابلی»را  آنشرطی دانسته و غيرشرطی يا شبه

 .(993 و

ند که ساخت ظاهری جمله يا روساخت آن بر  نگارندگان پژوهش حاضر بر اين باور

شرطی  ةاز وجود جمل ،ولی زيرساخت ترکيب ،خروج جمله از معنی شرط داللت دارد

ی دچنين مواردر  نمايد. جواب شرط رخ میساخت است که و در زير دهد میخبر 

رابطه تقابلی ميان شرط و و  نزديک است« چهاگر»به « اگر»نای توان گفت که مع می

 مانندِ؛ شود بعد از آن از طريق سياق کالم دريافت می ةجمل
 

  .(142 :1931 ،)خانلری« شير آمدم ،اگر دير آمدم» .91

 .(41 :1935 ،)مقربی« او عقل بسيار دارد ،اگر تو پول فراوان داری». 99

 .)همان(« من از برم ،ای اگر تو خوانده» .94

 ،محذوف ناآگاه هستند وجود جوابگوينده و مخاطب به ظاهر از ها  در اين نمونه

بی  ،برآييم آن اصلیمفهوم  به دنبالبر هر يک از جمالت با درنگ و تأمل ولی زمانی که 

    محذوف گاه  جوابِ ناگفته نماند که اين. نمايد جواب محذوف رخ میای  هيچ شائبه
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در  .شود نمايانده میگوينده  ةشاندست و چهره و و حرکات  گفتاری صورت مکثبه

و مانند « عيبی ندارد» ،«مهم نيست» ةتواند جمل جواب محذوف می 94تا  91های  نمونه

 ؛مهم نيست ،اگر دير آمدم: »چنين بوده استدر اصل  لاوّ ةنمون ،اساسبراين ؛باشدآن 

گيرد که بيانگر  میاز آن قرار کلماتی ميان شرط و بعد البته گاهی «.شير آمدمعوض در

و « اامّ» ،«ولی» ،«عوضدر» ،«مقابلدر» چونی واژگان ؛استمعنی تقابل و تعارض 

 : های زير نمونه مانند ؛«که»
 

تر از  بزرگعفو و بخشش تو  عوض(در ،مقابلولی )در ،خدايا! اگر گناه من در پيشگاه تو بزرگ است. 95

  .گناه من است

 (.993 ،1931 ،)محتشمی« نکبت هم نداد ولی ،اگر خداوند به ما نعمت بسيار نداد. »96

 (.همان« )پول دارد عوضدر ،اگر او عقل ندارد». 93

 (.133 :1935 ،پور)وزين« موفق شدی عوضدر ،اگر زحمت کشيدی. »92

 الحاج آن قدر معطلتمدينةدرين  عوضدر ،جده و ...آوردت به  اگر طياره سه ساعته از تهران می. »93

 (.11 :1929)آل احمد، « کنند می

 (.993 :1931 ،)محتشمی« داريم کهخدا را  ،اگر ما در اينجا فريادرسی نداريم. »41

 )همان(.« کند می کهپرواز  ،برد اگر بار نمی. »41

 نمرده است. کهخدا  ،. اگر پدرش مرده است41

اگر کار کرده » مانند ؛آيد دوم درمی ةبر سر جمل« نيز»و « هم» واژةگاهی  همچنين

مزد  ،جا کار کرده استاگر آن»و  (133 :1935 ،پور)وزين« مزدش را هم گرفته است ،است

های  در جمله« هم» واژةناگفته نماند که  .(51 :1935 ،)مقربی« گرفته است خوب هم می

رود و اين بافت سخن است  میکاربه ،استکه جواب آن حذف نشده نيز  شرطی معمولی

 ةکه يک جمل« روم من هم می ،اگر رفتی» مانند ؛سازد معنوی را آشکار می ةکه نوع رابط

 سببی است. ةشرطی با رابط

 ،«چندهر»واژگانی چون ساخت زبانی جمله با کاربرد  ،تقابلی ةگاهی برای بيان رابط

مانند  واژگانی بايدصورت دراين ،کند تغيير می «اگر»به جای حرف « چهگر» و «چهاگر»

اگر چه »مانند  ؛دوم درآيد ةبر سر جمل« ليکن»و « حالبااين» ،«معهذا» ،«اامّ» ،«ولی»

ولی عفو  ،هر چند گناه من در پيشگاه تو بزرگ استخدايا! » ،«ولی پول دارد ،عقل ندارد
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تقابلی در متون نظم و نثر  ةرابطهای  از نمونه «.تر از گناه من است و بخشش تو بزرگ

 د:کرتوان به اين موارد اشاره  فارسی می
 

زاينده  متحرک و دائماً ،زنده ،زبان توده ؛حرکت و عقيم است بی ،جامد ،روح اگر زبان نثر رسمی بی. »49

 (.521 :1969 ،)شفائی« باشد می

 (.114 :1ج ، 1969 ،دهخدا« )او را خواب برده است ،اگر دنيا را آب ببرد. »44

 (.43 :1935مقربی، « )امسال از سرمايه هم زيان کرده است ،برد اگر هر سال سود کالن می. »45

 (.69 :1923، پهری)س« ننگی به دامن سنت نبود ةناجوری بر سپيدی کاغذ بود، لک ةاگر لک. »46

 (.33 :)همان« رسم و نقاشی بود ،اگر خط در برنامه نبود. »43

 (.33 :)همان« سازی پرده هستنمايی نيست، در گل و برگای قرينه پردهاگر در . »42

 :1929)آل احمد، « شود جا شهر مرتفع می، اينشد شد و پهن می اگر در مدينه شهر کشيده می. »43

191.) 

گيرن  هامون يه روزی ياد می اگر برديم که خوشا به حال سعادتمون و اگه باختيم که آخرش بچه». 51

 (.46 :1923)آل احمد، « بجنگن تا ببرن که چطوری

 رود بــــا مــــا  . زورت ار پــــيش مــــی 51
 

ــب   ــد غيــــ ــا خداونــــ ــرود بــــ  دان نــــ
 

 (32 :1963 ،)سعدی

ــد ناســـزاوار    . 51 ــن آمـ ــوی مـ ــرت خـ  گـ
 

ــذار      ــت مگ ــويش از دس ــک خ ــوی ني ــو خ  ت
 

 (122 ،)همان

 تو با خدای خود انداز کـار و دل خـوش دار  . 59
 

ــد     ــد م ــر نکن ــم اگ ــه رح ــدا ک ــدعی خ  بکن
 

 (113 :1931 ،)حافظ

بين دو  ها در تمام نمونه شود که وضوح روشن میبه 59تا  49های  تأمل در نمونه با

خواب »و « آب بردن دنيا» ،«زبان توده»و « زبان نثر» :تقابل معنوی برقرار است ،جمله

موافق تعصبات »و « مخالف تعصبات دينی و نژادی» ،«زيان»و  «سود کالن» ،«بردن او

 الفاظ و با تضاد بينتقابلی  ةرابطالبته در برخی موارد مانند آن؛ و  «دينی و نژادی

زبان »و « زبان نثر» همانندِ ؛شده استهمراه نيز بعد از آن  ةشرط و جمل ةجمل واژگانِ

 و امثال آن.  «زيان»و « سود کالن» ،«توده

با توان  راحتی میبه ،است جواب شرط ذکر شده که های شرطی از جمله در برخی

بين دو رکن تقابلی  ةبه رابط ،بعد از آن ةبا تکيه بر جملو ترکيب شرطی حذف جواب از 

  اين بيت از ابوذراعه معمری: مانند ؛انده دست يافتمباقی
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ــی   . 54 ــی نم ــا رودک ــت ب ــه دول ــر ب ــانم اگ  م
 

ــم  ،عجــب مکــن  ــه کــم دان  ســخن از رودکــی ن
 

 (521 :1969، شفائیبه نقل از )

 از سخن)بعد از آن  ةو جايگزينی جمل (مکن)عجب در اين جمله حذف جواب شرط 

که ؛ چرادر معنی برآمده از ترکيب شرطی ايجاد نخواهد کرد ینقص (دانم کم نه رودکی

  .معنی جواب محذوف است ةبردارندضمنی در طور بهبعد از جواب  ةجمل

 ؛شود وفور يافت میاذکار بهادعيه و در تقابلی  ةرابط های شرطی با جمله کاربرد

 است تبديل شده ای ويژه به سبک تعبيریِاين ساخت زبانی  توان گفت که می یطور به

ای  جموعهم امام سجاد  «الراغبينمناجاة»نمونه در  رایب ؛افزايد که بر تأثير کالم می

چنانچه حضرت  ،است  گرد آمدهجمالت در کنار هم  ايننظير از  نشين و بیدل

 : فرمايد می

حسن ظنم به توکل بر تو  ،سوی تو اندک استمن در سفر به ةزاد و توشاگر  خدايا»

اميد به کرمت مرا نويد ايمنی از  ،ترساند بسيار است و اگر جرمم مرا از عقوبتت می

ثوابت اشاره  به اطمينانم ،آورد بخشد و اگر گناهم مرا به معرض عقابت می انتقامت می

ايمان و معرفتم به  ،بودن به خواب انداختکند و اگر غفلت مرا از مهيای لقای تو  می

ام مرا به وحشت  افراط جرم و سرکشیسازد و اگر  لطف و کرمت متذکر و آگاهم می

 .(159 :1926 ،قمی) «بخشد بشارت مغفرت و خوشنوديت آرام خاطرم می ،انداخته

 ةبعد از آن بر پاي ةشرط و جمل بين ةرابط لیو ،جواب شرط محذوف است گاه

جواب شرط  ،صورت به دليل پيوستگی دو جملهايندر؛ معنوی استتشابه  همانندی و

بدون  زيرا ؛گويا حذفی در کالم صورت نگرفته است ،ماند در حکم مسکوت باقی می

دزدی اگر او » مانند ؛نظر مستفاد شده استمعنی مورد ،محذوف جواب گرفتندرنظر

برادرش هم  ،اگر او دزدی کرده»يا « .استپيش از اين نيز برادرش دزدی کرده  ،کرده

 ،بعد از شرط ةهايی معنی جمل چنين ترکيبرسد در  مینظربه .«دزدی کرده بود قبالً

من  ،اگر آمدی» هايی نظير جهت با جملهپيوسته است و ازاينوقوعشرط بهقبل از تحقق 

ها شرط و جواب بر حقيقتی مشابه داللت  در اين نمونه ؛ زيرامتفاوت است ،«.آيم هم می

تالزمی سببی است و جواب بعد از شرط در آينده  ،رکنمعنايی بين دو  ةولی رابط ،دارد

 توجه کنيد:زير  ةتر به دو نمون برای وضوح بيش يابد. تحقق می
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  آموزيم. ما هم می ،. اگر محمد اين هنر را آموخت55

 ايم. قبل از اين آموخته (هم)ما  ،آموخت. اگر محمد اين هنر را 56

 ؛ ارتباطی معنوی برقرار است« آموختن ما»و « آموختن محمد»بين  55 ةدر نمون

يابد و بدان وابسته  در پی آموختن محمد و بعد از آن تحقق می ای که آموختن ما گونهبه

صورت گرفته است و تنها « آموختن محمد»قبل از « آموختن ما» 56 ةا در نمونامّ ،است

گونه با اهميت  آن آموختن محمد ئلةهدف از چنين ترکيبی بيان اين نکته است که مس

تحقق  محمدآموختن که آموختن ما قبل از چرا ؛اسباب شگفتی را برانگيزدنيست که 

آشکار  را نهفته در حذف جواببالغی  غرضِ معنی مذکور است کهتأکيد بر  يافته است.

در  ،آيد مذکور برمی ةه از نمونکچنان ،جملهتشابه و همانندی بين دو  ةدر رابط .سازد می

البته  ؛رود میکارای بيان يکسانی و مشابهت معنی بهبر« نيز»يا « هم»واژة دوم  ةجمل

 ةدر رابط ،ديمکراشاره  طور که قبالً بلکه همان ،تشابهی اختصاص ندارد ةبه رابط واژهاين 

من  ،اگر آمدی»مثال در عبارات  رایب ؛شود سببی نيز استعمال میتالزمی سببی و غير

ن شرط و بيمعنايی  ةرابط ،ترتيببه ،«کند وفا هم می ،ای بدهد اگر وعده»و « آيم هم می

 سببی است. غير سببی و تالزمیِ تالزمیِ ،جواب

 

 تالزمی غيرسببی . 2 ـ 2

 معنايی ةاين رابط کند که اين تصور را ايجاد می ،سببی ةهای شرطی با رابط جملهوفور 

شرط و  ،های شرطی در برخی از جمله ،اينباوجود  ؛است اصل های شرطی در ترکيب

 ؛ت استوار نيستسببيّ ةبر پايولی اين ارتباط و مالزمت  ،ندالزم و ملزوم يکديگر ،جواب

 پايه ةوار جمله پيوستنوقوعپديدآمدن و بهسبب  یشرط پيروِ ةوار جمله بدين معنی که

بر تحقق که بدون آن ،پيوندد میوقوعزمان با آن به جواب در پی شرط يا همبلکه  ،نيست

کتابم را به او امانت اگر » ،«کند وفا می ،اگر وعده دهد» مانندِ ؛بگذارد عليتی آن تأثير

در اين  .«گرداند موقع برمی، بهاگر کتابم را به او امانت بدهم»يا  «گرداند برنمی ،بدهم

ملزوم و  ،شرط ،اين؛ بنابريابد تحقق میسبب آن ها جواب در پی شرط و نه به نمونه

است. سببی تالزمی غير ،معنايی ميان شرط و جواب ةالزم آن است و رابط ،جواب شرط

 د:کرتوان به موارد زير اشاره  سببی در ادب فارسی میة تالزمی غيررابطهای  از نمونه
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 (.162 :1925 ،مقفعابن« )عين راحت پندارد ،اگر از آن وجه رنجی بيند». 53

« به تأويلی شرعی بکش تا در قيامت مأخوذ نباشی ،را بخواهی کشتگمان اين بنده  اگر بی». 52

   (.36 :1963 ،)سعدی

 گــــر گزنــــدت رســــد تحمــــل کــــن. 53
 

 بـــه عفـــو از گنـــاه پـــاک شـــوی    کـــه  
 

 (115 :)همان

 لطان مريـــد او باشـــد ســـ. هـــر کـــه  61
 

ــ   ــه بــ ــر همــ ــد  دگــ ــو باشــ ــد نکــ  کنــ
 

 (199 :)همان

ــاهی   61 ــد پادشـ ــه گويـ ــک بذلـ ــر يـ  . وگـ
 

ــانند    ــی رســـ ــه اقليمـــ ــی بـــ  از اقليمـــ
 

 (155 :)همان

 

  نتيجه .9

های پايه و پيرو  واره جمله ميانو ارتباط معنايی های مرکب  جملهمعنايی  اربررسی ساخت

بسزايی نقش  ،جمالت دسته از اين صوری ارساختبارة شده درانجام های در کنار پژوهش

 ،نتيجهدر و آندهندةتشکيلمعنايیهای مؤلفهتوصيف پايةبرجملهمعنایتوصيف در

    بررسی  در اين نوشتار با ،اساسبراين هر زبان دارد.ساخت زبانی بهتر شناخت 

پايه و  ةوار ارتباط معنايی دو جمله ،ادب فارسیبحث و مداقه در ن و اصوليا هایديدگاه

 زير دست يافتيم: نتايجو به  کرديمبررسی  را پيرو شرطی

که خود  شود ه میگرفتدرنظرشرطی  معنايی پايه و پيرو ارتباطاساس  ،تالزمی ةرابط .1

 ؛سببیه است: تالزمی سببی و تالزمی غيربر دو گون

 ،های نظم و نثر فارسی تالزمی سببی در نمونه ةگرفتن بسامد کاربرد رابطبا درنظر .1

 ؛سببی مقدم ساختو بر تالزمیِ غيرداد ة نخست اهميت قرارآن را در درجتوان  می

تالزمی سببی گاه  ةکه در رابط بيانگر آن است ی ادب فارسیها تأمل بر نمونه .9

گيرد که با  میقرار ای واره جملهو به جای آن  شود شرطی حذف می ةپاي ةوار جمله

بين دو ممکن است تقابل يا همانندی دارد و يا  ةای بر پاي رابطه یشرط ةوار جمله

 .وجود نداشته باشدارتباط معنايی معينی واره  جمله
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