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  چكيده
اسـت. بنـد    لحاظ ساختاري از يك بند پايه و يك بند وابسته تشكيل شده  جملة شرطي به

لحاظ معنايي وقوع گزاره در بند پايه را  شود و به راه مي وابسته معموالً با پيوندواژة شرط هم
رسي شناختي، به بر كند. در پژوهش حاضر، با اتكا به رويكردي رده محدود به شرايطي مي

 در زبان فارسي پرداخته و با نگاهي» پيوندواژة شرط«و » بند شرط«هاي ساختاري  ويژگي

است. در ارتباط با نقـش   ها بررسي شده  بنياد اين ساخت اي داده توصيفي و برمبناي مطالعه
بـه بنـد پايـه در     ها نشان داد اگرچه بند شرط عمـدتاً نسـبت   نحويِ بند شرط، بررسي داده

حذف است، گاه مواردي  گيرد و درنتيجه سازة اختياري جمله و قابل ده قرار ميجايگاه افزو
كنـد. امكـان بازنمـايي     ها حذف بند شرط جمله را نادسـتوري مـي   شود كه در آن ديده مي

مفهوم شرط در قالب بند قيد زمان و موصـولي در كنـار بنـدهاي شـرطي، معرفـي انـواع       
هاي  چنين پيوندواژه ، هم»كه«، و »چون«، »چه چنان«هاي شرطي زبان فارسي مانند  پيوندواژه

كه سه ساخت شرطي را از هـم   ،اي اي، علّي، و مقايسه هاي نتيجه بند پايه شامل پيوندواژه
شـرط  « اسـت. معرفـي   از موضوعات ديگري است كـه موردتوجـه بـوده     ،كنند متمايز مي
و » شــرط منفــي«هــاي بنــد شــرط و شــيوة بازنمــايي  در بحــث محدودكننــده» انتظــاري
كردن بخشي از بند  چنين امكان مشروط و هم» وگرنه«و » مگر«هاي مربوط مانند  پيوندواژه

  هاي ديگر موردبررسي بودند. پايه موضوع
  ن فارسي، شرط انتظاري، شرط منفي.بند پايه، بند موصولي، جملة شرطي، زبا ها: واژهكليد
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 . مقدمه1

شكل ساخت  تواند به ـ معلولي است كه مي  رابطة علّييكي از روابط بينابندي در درون متن 
بازنمايي شـود. در سـاخت شـرطي يكـي از بنـدها كـه        )conditional constructionشرطي (

عنوان علت  شود به گذاري مي عالمت» اگر) «connectorمعموالً در زبان فارسي با پيوندواژة (
و به » مقدم«اساس، به بند اول  . برهمينشود يا زمينة رويدادي كه در بند دوم آمده مطرح مي

زنند. به اين  گويند. مجموعة مقدم و تالي با هم ساخت شرطي را رقم مي مي» تالي«بند دوم 
شـرط  «شـان رابطـة علّـي وجـود دارد      نوع از جمالت شرطي كه ميان بندهاي مقدم و تالي

د اگر) صادق باشد، نتيجة آن چه بند مقدم (بن شود. مثالً، در جملة زير چنان گفته مي» بنيادي
  مطرح در بند دوم بند اول است. ةعلت وقوع گزار گر،يد انيب به. بود خواهد دومبند 

 .شد خواهد ديروز جذب خورش 65 ي، درطنچرخد ديبه دور خورش نيزم اگر )1(

 در كـه  شـود  يمـ  دهيد يگريد يشرط يها ساخت شرط، مفهوم يِشناخت رده يبررس در
 يمطالعـات بنـدها   نةيشـ يپ در. ندارد وجود يميمستق يعلّ ةرابط يبند مقدم و تال انيم ها آن

)، شرطي speech act conditionalدوم با اسامي متفاوتي چون شرطي كارگفتي ( گروه ،يشرط
  اند. ) معرفي شدهbiscuit conditional)، و شرطي بيسكوئيت (relevance conditionalمرتبط (

  غذا داخل يخچال است.گرسنه هستي،  اگر )2(
كه مخاطب گرسنه باشد يا نه، گزارة مطرح در بند دوم صادق است  ، فارغ از آن2در جملة 
  دارد.  اين نيست كه مخاطب احساس گرسنگي» غذا داخل يخچال است«كه  و دليل اين

ي هاي مختلف و با رويكردهـا  توان از جنبه هاي شرطي را مي پرواضح است كه ساخت
هاي معنايي، نحوي، كاربردشـناختي، و تحليـل گفتمـاني     بررسي كرد. ويژگيمتفاوت 

اسـاس،   هـاي مختلفـي باشـد. بـرهمين     تواند موضوع پژوهش مفهوم شرط هركدام مي
پوشـاني   شود كه گاه بـا هـم هـم    هاي مختلفي از جمالت شرطي مطرح مي بندي دسته

توان  پيشينة مطالعات مفهوم شرط مي شوند. در دارند و گاهي كامالً از هم متفاوت مي
)، بـت و پـانچوا   Haegeman 2003)، هگمـن ( Quirk et al. 1985به كـرك و ديگـران (  

)Bhatt and Pancheva 2006  ) تامپسـون و ديگـران ،(Thompson et al. 2007  ايبـرت و ،(
هايي  هش) اشاره كرد. از پژوVon Fintel 2001)، و فون فينتل (Ebert et al. 1985ديگران (

)، كبيـري و  1389تـوان بـه رسـتمي (    اند مـي  كه در زبان فارسي به مفهوم شرط پرداخته
)، بقـايي و  1397گوي كهن ( )، بقايي و نغز1395الرسول و ديگران ( )، ابن1394درزي (

  ) اشاره كرد.1399)، و ميرزايي (1398گوي كهن ( نغز
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گـرا   برمبناي رويكرد كمينه ) در بررسي جمالت شرطيِ رويدادي1394كبيري و درزي (
برخي  در و زمان گروه به افزوده،		عنوان به ،آغازين  ة شرطي جمل هايبند كنند كه در بيان مي

پايـاني بـه گـروه فعلـي      ة گروه كانون و بند شرطي جمل مانندهاي باالتري  موارد به فرافكن
است كه به  حاصل مبتداسازي عناصريهم مياني ة شود. بند شرطي جمل كوچك متصل مي

جمـالت  بررسـي  ر ) د1395الرسـول و ديگـران (   . ابـن انـد  جا شده هپيش از بند شرطي جاب
و ايـن   اسـت پايه و پيرو  بندرابطة تالزمي اساس ارتباط معنايي دو  كنند كه بيان مي شرطي

بقايي و نغزگوي  .شود رابطة معنوي به دو گونة تالزمي سببي و تالزمي غيرسببي تقسيم مي
بـه   )Declerck and Reed 2001شناختي دكلـرك و ريـد (   ) براساس رويكرد رده1397كهن (

كنند كه براساس اين رويكرد  پردازند و بيان مي بررسي انواع ساخت شرطي در فارسي نو مي
جهـان ممكـن نظـري     .شـود  جهان ممكن بند شرط به دو دستة حقيقي و نظري تقسيم مـي 

بسـته، بـاز،    :شـود  خنثي بـه چهـار نـوع تقسـيم مـي     تواند خنثي يا غيرخنثي باشد و غير مي
كـاربرد سـاخت   رسـند كـه    ها در بررسي خود به اين نتيجه مي . آنو ضدحقيقي ،غيرقطعي

شـتمل بـر   بودند و از نظر نوعي م تر به قرون متأخر بسيار بيش شرطي در قرون متقدم نسبت
ت شـرطي از نـوع بـاز    و جمـال  انـد  و ضدحقيقي ،انواع حقيقي، خنثي، بسته، باز، غيرقطعي

) در بررسي انواع كلمات ربـط  1398د. بقايي و نغزگوي كهن (باالترين بسامد وقوع را دارن
عنـوان حـروف ربـط     بـه » كه شرطي به«، و »اگه«، »اگر«گر مفهوم شرط در فارسي نو به  نشان

، »هكـ  همين«، »فرضاً«، »ولو«، »هرگاه«، »چون«، »كه«، »تا«رايج شرط و حروف ديگري چون 
اشـاره و  » كـه  درصورتي«، و »كاشكي«، »حتي اگر«، »كه بر آن مشروط«، »هروقت«، »كه گاه آن«

هاي ممكن شرط مشتمل بـر حقيقـي،    كنند كه بين انواع حروف ربط شرط و جهان بيان مي
احتمال زياد از نوع حـرف   خنثي، بسته، باز، غيرقطعي، و ضدحقيقي ارتباط وجود دارد و به

) در بررسـي معنـايي   1399ان به نوع ساخت شـرطي پـي بـرد. ميرزايـي (    تو ربط شرط مي
ـ   فقـدان وجود يا به  هاي شرطي در زبان فارسي باتوجه ساخت اي ميـان   ي/ نتيجـه رابطـة علّ
اي  اي و غيرنتيجـه  دو گـروه كلـيِ شـرطي نتيجـه     به را شرطي هاي ساختي دررابطه بندها
و  ،ز، فرضي، مفروض، لفظـي، كـارگفتي  بر جمالت شرطي با عالوهكند و سپس،  مي  تقسيم
هاي شرطي تقابلي، شرطي  كه در سابقة پژوهش مفهوم شرط موجود است، ساخت ،تضمني

براسـاس پژوهشـي    را در زبـان فارسـي   و شرطي دوسويه ،تقابلي ضمني، شرطي معكوس
 كند. بنياد معرفي مي داده

اتكـا بـه مطالعـة    هـاي شـرطي بـا     هاي ساختاري سـاخت  در اين نوشتار برخي ويژگي
) و با رويكردي توصيفي و Thompson et al. 2007: 255-261شناختي تامپسون و ديگران ( رده
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هاي معنايي زبان  شود. براي اين منظور، از پيكرة گزاره بنياد معرفي مي براساس پژوهشي داده
د در هـاي موجـو   هـا از داده  ) و در ارائـة برخـي مثـال   Mirzaei and Moloodi 2016فارسي (

صفحات وب استفاده شده است. پيكـرة مورداشـاره حجمـي حـدود نـيم ميليـون كلمـه و        
پيكـره  اين جمالت اند.  جمله حاوي مفهوم شرط 1982هزار جمله دارد كه از اين ميان  سي

هـاي نحـوي و    اساس، براي بررسي ويژگـي  اند. براين گردآوري شدهاز متون فارسي معاصر 
شـناختي تامپسـون و ديگـران     بـه پـژوهش رده   باتوجـه ساختاري جمالت شرطي، نخست 

)Thompson et al. 2007: 255-261(     شـوند و سـپس    موضـوعات موردبررسـي انتخـاب مـي
هاي شرطي موجـود در پيكـرة مورداشـاره وضـعيت جمـالت       براساس جمالت و ساخت

  گيرند. شرطي در زبان فارسي موردبحث و بررسي قرار مي
رابطـة نحـوي ميـان     .ژوهش شامل اين موارد است: الـف عناوين موردبررسي در اين پ

شرط منفي؛  .هاي ساخت شرطي؛ پ پيوندواژه .بندهاي مقدم و تالي در ساخت شرطي؛ ب
سـيطرة   .هاي نامتعـارف مفهـوم شـرط؛ ج    صورت .گرهاي پيوندواژه؛ ث انواع توصيف .ت

رسـي بـه    دسـت توالي بند پايه و پيرو در ساخت شرطي. بديهي است كـه   .مفهوم شرط؛ چ
تواند در آموزش زبان  بنياد مي هاي داده هاي ساختي جمالت شرطي براساس بررسي ويژگي

چنـين در مسـائل مربـوط بـه يـادگيري ماشـيني        آمـوزان خـارجي و هـم    فارسي به فارسي
  باشد.  مفيد

  
 ارچوب نظريه. چ2

در بخـش  » يـدي بنـدهاي ق «اي با نـام   ) در مقالهThompson et al. 2007تامپسون و ديگران (
شناختي انواع بندهاي قيدي ازجمله بندهاي  هاي رده نخست بررسي خود به توصيف ويژگي

 يديـ ق يبندها كاركرد موضوع به را مقاله دومِ بخشپردازند و  ) ميibid.: 255-261شرطي (
 ،يشـرط  يهـا  ساخت يشناخت رده يبررس در ها آن. دهند يم اختصاص جمله كي يورا در

و  يمنف يشرط يها ساخت نيچن همو  يشرط جمالت ساختار و ي،نحو رفتار ،ييمعنا رفتار
  دهند. توجه قرار ميمورد را) concessive conditionalsي (انتظار يشرط

هـاي شـرطي جمـالت     ) در بررسي معنايي سـاخت ibid.: 255-256تامپسون و ديگران (
) و reality conditionalشرطي را براساس امكان وقوع آن به دو گـروه كلـيِ شـرط واقعـي (    

بندي شرط واقعي بـه سـه    كنند. در اين تقسيم ) تقسيم ميunreality conditionalsغيرواقعي (
هـاي   شـود و شـرطي   )، و گذشـته تقسـيم مـي   habitualگروه شرط واقعيِ حـال، معمـول (  
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د. شـون  بندي مـي  ) دستهpredictiveبين ( ) و پيشimaginativeغيرواقعي در دو گروه تخيلي (
عنوان امكان وقوع  هيچ هاي تخيلي رخدادهايي هستند كه در زمان حاضر به منظور از شرطي

hypotheticalندارنــد و خــود بــه دو گــروه ممكــن (فرضــي 
) و نــاممكن (خــالف واقــع 1

counterfactualكشد كـه در   تصوير مي بين موقعيتي فرضي را به شوند. شرط پيش ) تقسيم مي
تواند  شده در بند تالي مي رح در بند شرط رخ دهد، نتيجة معرفيآن وضعيت اگر شرايط مط

  محقق شود.
سو توالي بند مقـدم و   يك در بررسي رفتار نحوي جمالت شرطي، تامپسون و ديگران از

دهنـد و   هـاي مختلـف را موردتوجـه قـرار مـي      تالي و حضـور پيونـدواژة شـرط در زبـان    
بنـدهاي زمـان را    بـارات اسـمي و در قالـب   ديگر امكان بازنمايي مفهوم شـرط در ع  ازسويِ

  كنند. بررسي مي
هـا   ) به رفتار متفـاوت زبـان  ibid.: 260-261در موضوع شرط منفي، تامپسون و ديگران (

كند،  استفاده مي unlessها، مانند زبان انگليسي كه از واژة  كنند كه برخي زبان اشاره و بيان مي
واژ مستقل و مشخصي براي بيان اين مفهوم در امكانات زباني خود دارند. بررسي رفتار  تك

معنايي و نحوي بندهاي مقدم و تالي در اين گونه جمـالت از موضـوعات مطـرح در ايـن     
  بررسي است.

) بـه آن  ibid.: 261-262شرط انتظاري موضوع ديگري اسـت كـه تامپسـون و ديگـران (    
هاي زباني هستند كـه در برخـي    صورتپردازند. منظور از شرط انتظاري در اين بررسي  مي

 هـاي ديگـر ماننـد بنـدهاي انتظـاري      ها همانند بندهاي شرطي و در برخـي ويژگـي   ويژگي
)concessive clause (كنند عمل مي.  

جاكـه پـژوهش مسـتقل ديگـري را      در اين نوشتار رفتار معنايي بنـدهاي شـرطي، ازآن  
طلبد، موردتوجه قرار نگرفته است، اما براي بررسي موضوعات ديگرِ مورداشارة تامپسون  مي

هاي معنايي زبـان فارسـي    )، جمالت شرطي پيكرة گزارهThompson et al. 2007و ديگران (
شده و براساس مالحظات نظري اين مقاله موردتوجه قرار گرفته است. اين پيكره   استخراج
هـا از الگـوي رايـج و     مفهوم شرط است. در برخي از اين سـاخت  ساخت با 1982حاوي 

گاه  اگر مقدم، آن«هاي شرطي استفاده شده است و برخي ديگر قالب جمالت  آشناي ساخت
اسـاس، درادامـه نتيجـة مشـاهدات      اند. براين را ندارند، اما در مفهوم شرط ظاهر شده» تالي
) در آن .ibidموردي كه تامپسون و ديگـران ( شود و در هر  بنياد اين پژوهش بررسي مي داده

  شود. ها معرفي و ارائه مي موضوع اظهارنظري دارند رويكرد و بيانِ آن
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 . رابطة نحوي بندها در ساخت شرطي3

دهد كه بند شرطي اگرچه عمـدتاً نقـش قيـدي دارد،     هاي زبان فارسي نشان مي بررسي داده
  ظاهر شود.تواند در هر دو جايگاه افزوده و موضوع  مي

 

 بند اگر در جايگاه افزوده 1.3

عنوان بند افزوده بـه آن اضـافه    بند پايه است و بند شرط به» نتيجه«در جمالت شرطي، بند 
بودن جمله خللي وارد  كه به دستوري ها، بدون آن به ماهيت افزوده شود. بند شرط، باتوجه مي

چنـان   پس از حذف بنـد شـرط هـم   ب  - 3تواند از جمله حذف شود. مثالً، جملة  كند، مي
  دستوري مانده است.

 دهند. ها قطار را از دست مي ، بچهدير به دستمان برسد ها طيبل اگر :) الف3(

  دهند. ها قطار را از دست مي ب: بچه )3(
سـان اسـت و    ذكر اين نكته الزم است كه گاهي فاعل دو بنـد شـرط و بنـد پايـه يـك     

بار هم در درون بند شرط قـرار   شود و آن يك  ظاهر مي بار در جمله دليل فقط يك  همين به
گيرد. در اين شرايط، با حذف بند شرط، بخشي از پيام موجود در بنـد پايـه نيـز حـذف      مي
هـاي زبـان فارسـي اسـت، حـذف آن بـه        شود كه البته چـون ضـميراندازي از ويژگـي    مي

مشاهده است. در اين  بلقا 4كند. اين وضعيت در جملة  بودن جمله خللي وارد نمي دستوري
براي هر دو بند پايه و قيدي در جايگاه فاعل قرار دارد. در بخش ب اين مثال » ستاره«جمله 

عنوان  بند پايه به» فاعل«تبع آن  بودنش از جمله حذف شده و به  بند قيد شرط به اعتبار افزوده
توان در  ك را ميمرجع شناسة فعلي از دست رفته است. بنابراين، مشخص است فاعل مشتر

  جملة ب بازيابي كرد.
چالـه   سـرعت بـه سـياه    بـه ، كـافي جـرم داشـته باشـد     ةبه اندازه ستار اگر) الف: 4(
 .شود مي  تبديل

  شود. چاله تبديل مي سرعت به سياه ه] بهستار) ب: [4(
  
  بند اگر در جايگاه موضوع 2.3
دليل ماهيت قيدي آن) مجاز است، در بررسي  از ساخت شرطي (به» اگر«كه حذف بند  با آن
شود. مثالً، حذف بند شرط از جملة  بنياد مفهوم شرط در مواردي خالف آن مشاهده مي داده
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اگر خاموش بنشـيني  «شود، حذف بند  ب ديده مي - 5كه در جملة  چنان مجاز نيست و آن 5
  شدن جمله شده است. سبب نادستوري» سخن آورند تا ديگران تو را به

بهتـر از آن اسـت كـه    ، آورند سخن خاموش بنشيني تا ديگران تو را به اگر) الـف:  5(
  .سخن بگويي و ديگران تو را خاموش كنند

 .بهتر از آن است كه سخن بگويي و ديگران تو را خاموش كنند) ب: 5(

  كرد، بازنويسي 6صورت جملة  توان به را مي 5جملة 
  ...  بهتر از آن است كه سخن سخن آورند تو را بهخاموش بنشيني تا ديگران كه  ) اين6(

) معادل سخن آورند تو را بهكه خاموش بنشيني تا ديگران  (يعني اين 6بخش اول جملة 
) است. اين دو سخن آورند تو را به(يعني اگر خاموش بنشيني تا ديگران  5بخش اول جملة 

شدن  ها سبب نادستوري در جايگاه موضوع قرار دارند و حذف آن 6و  5بخش در جمالت 
  مشاهده است: قابل 7شود. نمونة ديگري از اين كاركرد در نمونة  جمله مي

)7(  
 گنـاه اسـت  ، خاموش بنشينم اگر   و گر بينم كه نابينـا و چـاه اسـت   

بـراي مصـرع دوم يعنـي    » وگر بينم كه نابينا و چاه است«در مثال باال بند شرط اول يعني 
توان آن را از جملـه حـذف    دليل مي همين افزوده است و به» اگر خاموش بنشينم، گناه است«

چنان دستوري است. اما  هم» اگر خاموش بنشينم، گناه است«ماند يعني  چه باقي مي كرد و آن
خواهد بود كه ناقص » گناه است«حاصل جملة شرط دوم از جمله حذف شود، چه بند  چنان

جا يك فاعل تهي (اين) داريم كـه البتـه فـرض     و نادستوري است. شايد گفته شود كه در اين
» ايـن «، »اين گناه است«آورد. درواقع، در جملة  اي هم تغييري در تحليل پيش نمي چنين مسئله

  سازة متمم خواهد بود.» اگر خاموش بنشينم«طور كلي  ت و بهاس» اگر خاموش بنشينم«معادل 
اجباري  7و  5در دو مثال » اگر«كه حضور بند شرط  ذكر اين توضيح الزم است كه با آن

گونه مطرح  اين 7ها برقرار است؛ در مثال  اي هم ميان آن ــ نتيجه چنان رابطة علّي است، هم
  ».ام ه مرتكب شدهگاه گنا آن«، »اگر سكوت كنم«شود كه  مي

  
  . پيوندواژه در ساخت شرطي4

توان براي بند اول يعني بند شرط هم براي بند دوم از پيونـدواژة   در ساخت شرطي، هم مي
هاي مربوط به سـاخت شـرط در دو    اساس، انواع پيوندواژه مناسب آن استفاده كرد. برهمين

  شود. بخش بررسي مي
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  پيوندواژة بند شرط 1.4
ممكن اسـت در ابتـدا يـا ميـان بنـدهاي مطـرح در سـاخت شـرطي هـيچ           در زبان فارسي

دست بيايد. در چنين شرايطي  اي ظاهر نشود و مفهوم شرط فقط از معناي جمله به پيوندواژه
  .8را در سر بند شرط ظاهر كرد، مانند مثال » اگر«آساني پيوندواژة  توان به مي

 .ايستد بازمي نكنند صندوق از حركت به آن نيرو وارد) الف: 8(

  .ايستد بازمي حركت از صندوق، به آن نيرو وارد نكنند اگر) ب: 8(
تواند بدون حضور پيوندواژه صورت بگيرد، معموالً  كه ساخت جملة شرطي مي با آن

شـود. در ايـن ميـان     گذاري مي هاي شرطي بند شرط با يك پيوندواژه عالمت در ساخت
اي است كه در ساخت شرطي  پركاربردترين پيوندواژهترين و  شناخته» اگر«ساز  پايه ناهم

هـاي طبيعـي زبـان فارسـي و جمـالت       هاي ديگري كـه در داده  شود. پيوندواژه وارد مي
مستخرج از پيكـرة ايـن پـژوهش مشـاهده شـدند شـامل مـواردي اسـت كـه در زيـر           

   اند: شده فهرست
 . چون6 چه . چنان1

 . كه7 كه، در صورت . درصورتي2

 كه، هروقت، هرگاه وقتي، زماني. 8 كه آن شرط كه، به اين شرط كه، به شرطي . به3

 هرچند. 9 كه اين فرض كه، به آن فرض كه، به فرض . به4

   كه ، الّا اينكه جز اينصورت، وگرنه،  اين . مگر، درغير5
جاكه  ازآنشده در باال مثالي ذكر شده است.  هاي مطرح درادامه، براي هريك از پيوندواژه

شوند، از  هاي بعدي بررسي مي همگي در بخش» هرچند«، و »مگر«، »وقتي«سازهاي  پايه ناهم
  شود. ها در اين بخش خودداري مي هاي مربوط به آن تكرار مثال

امكـان پوسـيدگي گيـاه و تشـكيل قـارچ افـزايش       خيس شوند، 		ها برگ چه چنان )9(
  .كند مي  پيدا

  .كنند كاري مي ها را نيز عايق كف، رطوبت زياد باشد كه درصورتي )10(
اي براي روز مبـادا   اندوخته كه آن شرط بهتحسين است،  بازي شما قابل ودل دست) 11(

  .باشيد كنار گذاشته
مصـرفي خودروهـاي هيبريـدي و برقـي از طريـق       ةالكتريسيت كه اين فرض به) 12(

هاي نسل جديد اين تبديل انـرژي را بـا    ، نيروگاهمين شودأهاي فسيلي ت سوزاندن سوخت
 .دهند تري انجام مي بازدهي بيش
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بـه هـر راهـي باشـد بـا تـو دشـمني و عـداوت          با مـا مخالفـت نماييـد    چون )13(
 .ورزيد  خواهيم

 .شوي اي مي كامالً حرفه مرتب بيايي كهدو سه جلسه ) 14(

 

  پيوندواژة بند پايه در ساخت شرطي 2.4
  شوند: آيند به سه گروه تقسيم مي ساخت شرطي بر سر بند پايه ميهايي كه در  پيوندواژه
  هاي مربوط به شرط بنيادي؛ پيوندواژه .الف
  هاي مربوط به معكوس شرط بنيادي؛ پيوندواژه .ب
  .يگفت كار شرط به مربوطهاي  پيوندواژه .ج

رط لحاظ منطقي نتيجة بند شـ  طوركه گفته شد، در ساخت شرط بنيادي بند پايه به همان
شـود.   گيـرد مشـخص مـي    است. اين ارتباط گاهي با عالمتي كه در ابتداي بند پايه قرار مي

از » درنتيجـه «، و »آن موقـع «، »وقـت  آن«، »صـورت  درآن«، »صـورت  دراين«، »گاه آن«، »پس«
هـاي   گيرنـد. معنـاي پيونـدواژه    هايي هستند كه در ابتداي بند تالي يا پايه قـرار مـي   عالمت

گر اين مسئله است كه رابطـة ميـان    گيرند خود بيان كه بر سر بند پايه قرار مياي  مورداشاره
بندهاي حاضر در ساخت شرطي از نوع علّي است و گزارة مطرح در بند پايـه نتيجـة بنـد    

  شرط است.
  توانست بر هم اثر گذاريم. چگونه خواهيم پس، اگر همه مثل هم فكر كنيم) 15(

هايي كه در باال معرفي شـد، دو گـروه    جز پيوندواژه ش، بهبنياد اين پژوه در بررسي داده
پيونـدواژة  شود.  مشاهده مي» درعوض«و » اما«و ديگري » خاطر آن به«پيوندواژة ديگر، يكي 

ها بند مقدم نتيجة بنـد تـالي اسـت؛     هاي شرطي است كه در آن گروه اول مربوط به ساخت
ساخت شرطي برقـرار اسـت، امـا جهـت     چنان رابطة علّي ميان بندهاي حاضر در  يعني هم

شـود.   معلولي متفاوت از آن چيزي است كه معموالً در شرط بنيادي ديده مـي  ــ رابطة علّي
ام،  چـون مـن بازيكنـان را خـوب توجيـه نكـرده      «شده كه   طور بيان اين 16مثالً، در جملة 

اسـت.  » نكـردن  خـوب توجيـه  «بنـد دوم و   ؛ يعني دليل بروز اشتباه»اشتباهي صورت گرفته
آيد، متفاوت  معلول علتي باشد كه در بند دوم مي اگركه بند  طوركه مشخص است، اين همان

  ها بند پايه نتيجه و معلول بند شرط است. از جمالت شرطي بنيادي است كه در آن
خـوب  مـن بازيكنـان را   		خاطر اين بوده است كـه  به، اگر اشتباهي صورت گرفته) 16(

  .ما هتوجيه نكرد
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هاي شرطي است كه نوعي مقايسه را ميان بند  هاي گروه دوم مربوط به ساخت پيوندواژه
. در اين مثال وضعيتي كه در بند شرط مطـرح  17كنند، مانند مثال  شرط و بند پايه مطرح مي

  شود. شود در تقابل با وضعيتي است كه در بند نتيجه مطرح مي مي
)17( كند كه  ياتي توجه ميئبه جز اما، تاني ندارد كه براي ما روايت كندداس اگر فيلم

  تا ... كنند تنهايي اين امكان را فراهم مي  هريك به
هاي معنايي سـاخت شـرطي    دادني است كه ساخت شرطي اخير بايد در بررسي توضيح

ول رو، نگارنـده بحـث دربـارة آن را بـه پژوهشـي ديگـر موكـ        موردتوجه قرار بگيرد. ازاين
  است.  كرده

  
  . شرط منفي5

جاي استفاده از  كردن شرط به ها، ازجمله انگليسي و ماندارين، براي منفي در بسياري از زبان
زمان مفهوم شرط و نفـي را بـا    واژ دستوري مستقلي كه هم ساز از تك واژ منفي و تك» اگر«

 chufeiو در مانـدارين   unlessواژ در انگليسي  شود؛ اين تك كند استفاده مي هم بازنمايي مي
شان با هـم   است، اگرچه در معناي ضمني بند اگرها معموالً همانند  است و ارزش صدق آن

). در زبـان فارسـي بـراي ايـن منظـور سـه       Thompson et al. 2007: 260هايي دارند ( تفاوت
سـه  بر ايـن   ، وجود دارد. عالوه »وگرنه«، و »صورت درغيراين«، »مگر«صورت زباني، شامل 

شكل محدودتر در همين  هم به» كه الّا اين«و » كه جز اين«هاي ديگري چون  ساخت، صورت
  روند. كار مي معنا به
  
  مگر 1.5

شـود و   مطـرح مـي  » ناگـر+  «طور كلي به شكل معـادلي بـراي    در زبان فارسي به» مگر«
نگليسـي  در زبان ا unlessاست، هرچند همانند » اگر«معموالً ارزش صدق آن همانند بند 

الـف و ب   -18متفـاوت اسـت. ايـن مسـئله در مثـال      » اگـر «معناي ضمني آن بـا بنـد   
 شدني است. بررسي

 .باران ببارد مگررويم،  روز براي گردش بيرون ميم) الف: ا18(

 رويم. ، امروز براي گردش بيرون ميباران نيايد اگر) ب: 18(

فـرض جملـة    ، اما پيش»رويم ميما به گردش «الف اين است كه  - 18فرض جملة  پيش
ها در  فرض البته، اين تفاوت در پيش». احتمال بارش باران زياد است«ب اين است كه  - 18
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شـود كـه    طور گفته مـي  كند و درهرحال در هر دو جمله اين معناي شرط تغييري ايجاد نمي
  ».نرفتن«مصادف است با » باريدن باران«

گـزين   جـاي » ناگـر+  «را با » مگر«هيم جملة شرط ذكر اين نكته الزم است كه اگر بخوا
جاي آن بنشيند و نهايتاً  به» اگر«بايد از اول جملة شرط برداشته شود، پيوندواژة » مگر«كنيم، 

مثبت است، منفي و اگر منفي اسـت، مثبـت    قطبيت جملة شرط تغيير كند؛ يعني اگر جمله
  ماند. ها قطبيت جملة نتيجه ثابت مي شود. در اين تغيير و تبديل

ممكـن  » مگـر «راهي بـا   نكتة ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه گاهي در هم
هم در جمله ظاهر شوند. براي نمونه، در جملة » كه اين«، و »كه آن«، »كه«است عباراتي چون 

  شده است.» مگر«گزين  جاي» كه مگر آن«عبارت  19
  .خودمان بخواهيم )كه آن( مگركند،  فناوري چيزي را عوض نمي) 19(
  
  وگرنه 2.5

خالصـه  » وگرنـه «كل بند شرط يا بند مقدم در همان يك كلمة » وگرنه«در جمالت حاوي 
مني يـا آشـكار)   صـورت ضـ   اي (به تر گزاره زماني كاربرد دارد كه پيش» وگرنه«شده است. 

آن جملة نتيجه بيايد. در اين حالت، منظور از  از پسو » وگرنه«مطرح شده باشد، به دنبال آن 
شـود   اي كه در پي آن ذكر مي اين است كه اگر آن گزارة پيشين صادق نباشد، نتيجه» وگرنه«

يـا  اي از پيـام اسـت كـه     شـده  گزين بخش حذف جاي» وگرنه«ديگر،  بيان آيد. به حاصل مي
را » وگرنـه «اسـتنتاج اسـت.    طور كامل در جمله آمده يا از گزارة پيش از آن قابـل  تر به پيش
جـاي   بـه » اگـر «به گزارة قبلي به بند شرطي ساده تبديل كرد. در اين حالـت   توان باتوجه مي

آيـد؛   مي» اگر«چه بوده بعد از  در قطبيتي خالف آن» وگرنه«نشيند، گزارة قبل از  مي» وگرنه«
توان به  تر، مي شود. براي توضيح بيش ني اگر مثبت بوده، منفي و اگر منفي بوده، مثبت مييع

  جملة زير توجه كرد.
 !هيچ شانسي نداريم وگرنهخواهم  ن ميبازيكنان داخلي را از اآل) الف: 20(

هـا را   اگر نخواهم/ اگـر نشـود كـه آن    خواهم و ن ميبازيكنان داخلي را از اآل) ب: 20(
 هيچ شانسي نداريم!باشم،   داشته

اسـاس،   است؛ بـراين » وگرنه هيچ شانسي نداريم«الف  -20ساخت شرطي در جملة 
اسـت. بـراي تعبيـر    » هيچ شانسي نـداريم «و بند تالي » وگرنه«بند مقدم در اين ساخت 

توجـه  » خـواهم  ن مـي بازيكنان داخلـي را از اآل «بايد به گزارة پيش از آن يعني » وگرنه«
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راهـي   ب) به بند شرطي ساده در هـم  -20توان (مانند  را در اين جمله مي» وگرنه«كرد. 
  تبديل كرد.» اگر«با 

 .اند كرده ها بهشان حمله مي اسب		وگرنه		اند، ها نزديك نرفته اين) الف: 21(

هـا بهشـان    اسـب  بودنـد،   هـا نزديـك رفتـه    ايـن  گرا و		اند ها نزديك نرفته اين) ب: 21(
  .اند كرده مي  حمله

هـا   ايـن «گـزين گـزارة پيشـين يعنـي      جاي» وگرنه«ب  - 21اي ديگر در جملة  در نمونه
تغيير دهيم، الزم » نه«و » اگر«صورت  را به» وگرنه«است. اگر بخواهيم   شده» اند نزديك نرفته

جـاي   ظاهر شود و بـه » اگر«راهي با  است كه گزارة پيشين در قطبيتي خالف خودش در هم
  ب). - 21نند وگرنه بنشيند (ما

  
  صورت درغيراين 3.5

در » صـورت  درغيـراين «اسـت؛ يعنـي   » وگرنـه «هماننـد  » صـورت  درغيـراين «رفتار نحويِ 
نشـيند. در ايـن مـورد نيـز پـيش از       تنهايي در جايگاه مقدم مـي  هاي شرطي خود به ساخت
صورت ضـمني يـا آشـكار) آمـده و بـا اسـتفاده از        اي (به گزاره» صورت درغيراين«عبارت 

اي كـه در پـي    شود كه اگر آن گزاره صادق نباشد، نتيجه طور بيان مي اين» صورت درغيراين«
به همان گـزارة پيشـين   » صورت درغيراين«در عبارت » اين«آيد.  شود حاصل مي آن ذكر مي
چـه درخصـوص    ، هماننـد آن »اگـر «به بنـد  » صورت درغيراين«كند. در تبديل بند  اشاره مي

كند بايـد تغييـر كنـد؛     به آن اشاره مي» اين«شد، قطبيت آن بخشي كه  ذكر» وگرنه«و » مگر«
  يعني اگر مثبت است، منفي و اگر منفي است، مثبت شود.

طـور كامـل    بايسـت بـه   مـي 		[...]		حساب وام ثبت شماره		هاي مربوط به بخش) الف: 22(
 .د نشده نخواهدشده ترتيب اثر دا هاي ارسال به درخواست صورت درغيراين تكميل گردد

طور كامل تكميل  بايست به مي		[...]		حساب وام ثبت شماره		هاي مربوط به بخش) ب: 22(
بـه   ،گـردد ن طور كامل تكميـل  به		[...]		حساب وام ثبت شماره		هاي مربوط به خشب اگر. گردد

  .ه نخواهد نشددشده ترتيب اثر دا هاي ارسال درخواست
طور كامـل   حساب وام [...] به ثبت شمارههاي مربوط به  اگر بخش«ب، بند  - 22در مثال 
چه در ادامه آمـده نتيجـة آن اسـت.     شده و آن» صورت درغيراين«گزين  جاي» تكميل نگردد

اسـت و فقـط در   » اگـر «همانند بنـد پـيش از   » اگر«راه با  شود، بند هم طوركه ديده مي همان
  قطبيت با آن تفاوت دارد.
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 هاي پيوندواژة اگر كننده . توصيف6

به موضوع » شرط انتظاري« در معرفي )Thompson et al. 2007: 261-262ديگران (تامپسون و 
هاي دستوري مختلف،  درواقع، همانند مقوله پردازند. مي» اگر«هاي پيوندواژة  كننده توصيف

در زبان  ها توصيف كرد. كننده توان با استفاده از برخي توصيف و بند شرط را هم مي» اگر«
قـرار  » هم«و » حتي«شوند. در گروه اول  ها به دو دسته تقسيم مي كننده فارسي اين توصيف

دهنـد. در دسـتة    دست مي را به» شرط انتظاري«ساختي با نام » اگر«راهي با  دارند كه در هم
و بنــد شــرط را » اگــر«حضــور دارنــد كــه » تنهــا«، و »فقــط«، »مخصوصــاً«دوم قيــدهاي 

  د.كنن مي محدود
  
  شرط انتظاري 1.6

ها همانند بنـدهاي شـرطي    اين ساخت وضعيتي ميانه دارد؛ يعني رفتار آن در برخي ويژگي
. در )ibid.: 262(كنـد   هاي ديگر مانند بندهاي انتظـاري عمـل مـي    است و در برخي ويژگي

شود و در بند ديگـر خـالف آن انتظـار     هاي انتظاري، در يك بند، انتظاري ايجاد مي ساخت
ايـن انتظـار مطـرح شـده كـه       23. مثالً، در بند اول جملـة  )Haiman 1974(شود  طرح ميم
 كند. و بند دوم خالف اين انتظار را مطرح مي» راه است زمستان با سرما و برف هم«

  زمستان از راه رسيده، اما از برف و سرما خبري نيست.) اگرچه 23(
ي به صدق بند مقدم وابسـته اسـت.   ديگر، در ساخت شرطي بنيادي صدق بند تال ازطرف

هاي  انگاري ديگر پيش كند و ازسوي سو ويژگي شرط بنيادي را مطرح مي شرط انتظاري ازيك
  ه كرد.راشا 24توان به جملة  تر، مي ساخت انتظاري را دارد. براي توضيح بيش

  پابرجاست.  نوردي باران بيايد، برنامة كوه اگر حتي) 24(
و ايـن گـزاره   » پابرجاسـت   نـوردي  برنامة كـوه «كند كه  يح ميبند اصلي اين جمله تصر

كنـد   خالف انتظاري است كه از بارش باران داريم؛ يعني بارش باران اين انتظار را ايجاد مي
هم بخورد. امكان طرح گزارة خالف انتظار در اين ساخت با وجـود   نوردي به كه برنامة كوه

كند كـه گـزارة    اين باور را القا مي 24جملة  ديگر، ممكن شده است. ازطرف» حتي«عبارت 
» اگـر «محتمـل اسـت. وجـود عبـارت     » نوردي پابرجا خواهـد بـود   باران نيايد، برنامة كوه«

برنامة «و » باران بيايد«ترتيب، ارتباط دو بند  اين دهد. به وابستگي بند تالي به مقدم را نشان مي
مفهوم انتظار و » حتي«ه است و وجود در قالب بند شرط محقق شد» پابرجاست  نوردي كوه

  دست داده است. خالف انتظار را به
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تفاوت شرط انتظاري و بندهاي انتظاري در اين است كه وجه فعل در بنـدهاي شـرطي   
التزامي است، اما در بندهاي انتظاري اخباري است و تفاوت آن با بندهاي شرطي بنيادي در 

» گـاه  اگـر ... آن «صدق باشد چه كذب، رابطـة   اين است كه در شرط انتظاري بند شرط چه
  صدق است.

اي متفاوت  ها، مانند زبان ماندارين، براي ساخت شرط انتظاري پيوندواژه در برخي زبان
بـا قيـد   » اگـر «سي براي القاي اين معني پيونـدواژة  راز شرط بنيادي وجود دارد. در زبان فا

گيرد.  قرار مي» هرچند«پيوندواژة » اگر«جاي  شود يا به راه مي هم» هم«و » حتي«محدودكنندة 
  دهد. هاي انتظاري در زبان فارسي را نشان مي هايي از شرط نمونه 27تا  25هاي  مثال
  باز به كوه خواهيم رفت.باران بيايد،  هم  اگر )25(
  .هايت رژه رفته باشند پيش چشم حتي اگرشود باور كرد،  بعضي چيزها را نمي) 26(
  .باشد  او به تو خيانت كرده هرچندبه كسي كه تو را امين شمرده خيانت مكن، ) 27(
 

 هاي محدودكننده كننده توصيف 2.6

هـا   گيـرد. بررسـي داده   قيدهاي محدودكننده قرار مـي » اگر«هاي  كننده در گروه دومِ توصيف
عنوان  د بهتوانن مي» فقط«، و »تنها«، »خصوص به«يا » مخصوصاً«دهد قيدهايي چون  نشان مي
راه شوند. درادامه براي هريك از اين امكانات مثـالي ارائـه    هم» اگر«گر با پيوندواژة  توصيف

  شده است:
در مقـادير زيـاد   		اگـر  مخصوصـا 		هـا را خشـك كنـد،    توانـد بـرگ   مـي  ككود) 28(

  .شود  استفاده
  .خواهم داشتدر برزيل را فرصت بازي دنيا به آخر برسد، 		اگر تنها )29(
تـان را   خـدماتي  ةتوانيـد منطقـ   مـي  ،تـان را وارد كـرده باشـيد    نشاني		اگر فقط) 30(
 .كنيد  حذف

 

 هاي نامتعارف مفهوم شرط . صورت7

راه  ساخت شرطي در حالت متعارف از دو بند مقدم و تالي تشكيل شده كه معموالً مقدم هم
، )Thompson et al. 2007: 257-258(شـود. تامپسـون و ديگـران     ظاهر مي» اگر«با پيوندواژة 

هـا بنـد    كننـد كـه در آن   هاي شرطي، به مـواردي اشـاره مـي    بر صورت رايج ساخت عالوه
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هـاي ايـن    توانند كـاركرد شـرطي داشـته باشـند. بررسـي داده      موصولي و بند قيد زماني مي
هـاي   جز شكل رايج ساخت شرطي ساخت دهد كه در زبان فارسي هم به پژوهش نشان مي

  كنند. توانند مفهوم شرط را منتقل مي كه ميديگري وجود دارند 
  
 بند موصولي و مفهوم شرط 1.7

تواند  د كه ساخت موصولي تحت شرايطي مينده بنياد اين پژوهش نشان مي هاي داده بررسي
مفهوم شرط را القا بكند. ساخت موصولي از يك هستة اسمي و يك بند توصـيفي تشـكيل   

تواند در هر نقش و  موصولي، در جملة اصلي ميشده است. مجموعة حاصل، يعني ساخت 
هاي موضوع براي فعـل اصـليِ بنـد پايـه      تواند يكي از سازه جايگاهي ظاهر شود؛ يعني مي

صعود خواهند «كه هستة بند و بند موصولي با هم در جايگاه فاعل فعل  31باشد، مانند مثال 
در بند پاية اين مثال؛ يعنـي   32د مثال كه در جايگاه افزوده باشد، مانن قرار دارند يا اين» كرد
در جايگاه افزوده اسـت و  » طوري«، »ها بايد سيستم را طوري پيكربندي كرده باشند آن«در 

اي براي بند  عنوان افزوده گيرد كل ساخت موصولي به وقتي بند موصولي در كنار آن قرار مي
  شود. پايه مطرح مي

به مسـابقات ليـگ يـك صـعود      را كسب كنند و سوم ،هايي كه مقام اول، دوم تيم) 31(
  .خواهند كرد

رســي بــه آن  كــه دســتباشــند  پيكربنــدي كــرده طــوريهــا بايــد سيســتم را  آن) 32(
  .باشد  سخت

گاهي بند موصولي نقشي مانند بند مقدم در ساخت شرطي دارد. در اين حالت بند پايـه  
بود كـه در بنـد موصـولي    هاي شرطي) نتيجة آن چيزي خواهد  (همانند بند پايه در ساخت

توان بنـد   مطرح شده است و چون ميان بند موصولي و بند پايه رابطة علّي برقرار است، مي
هـركس  «بـين بنـد اول يعنـي     33صورت بند شرطي بازنويسي كرد. در مثال  موصولي را به

 اهـد خدا رابطة او را با مردم اصـالح خو «و بند دوم يعني » كندرابطة خود را با خدا اصالح 
كه بند دوم مشروط به بند اول شده اسـت.   نحوي اي وجود دارد، به نتيجهــ  رابطة علّي» كرد

طوركـه در بخـش ب ايـن مثـال      بند اول در اين مثال در هيئت بند موصولي است و، همان
  صورت بند شرط بازنويسي كرد. توان آن را به شود، مي مشاهده مي

رابطة او را با مـردم اصـالح    خدااصالح كند  رابطة خود را با خدا هركس) الف: 33(
 كرد. خواهد
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خدا رابطة او را با مردم اصالح  ،كندرابطة خود را با خدا اصالح كسي  اگر) ب: 33(
 كرد. خواهد

ديگـر،   بيـان  رسد وجه فعل بند موصولي در اين شرايط بايد التزامي اسـت؛ بـه   نظر مي به
كننـد كـه وجـه فعلشـان      بنـد شـرط عمـل مـي    اي هماننـد   توان گفت بندهاي موصولي مي

  است.  التزامي
  
  بند زمان و مفهوم شرط 2.7

هـايي اشـاره    شناسي مفهـوم شـرط بـه زبـان     در بررسي رده )ibid.: 257(تامپسون و ديگران 
در زبـان فارسـي    شوند. گذاري مي ها بند زمان و شرط همانند هم عالمت كنند كه در آن مي

، »كه«، »وقتي«شود، اما گاهي بندهايي كه با پيوندواژة  مشخص مي» اگر«بند شرط معموالً با 
تواننـد در   شـوند هـم مـي    گذاري مـي  هاي معرف زمان عالمت  ، و ديگر پيوندواژه»كه وقتي«

  معناي شرط باشند.
كه بند تالي  نحوي بهميان دو بند موجود در ساخت شرطي بنيادي رابطة علّي وجود دارد؛ 

حالي است كه وقتي پيونـدواژة زمـان ميـان دو بنـد ظـاهر       شود. اين در نتيجة بند مقدم مي
گيـرد و   هاي مطرح در اين بندها موردتوجه قرار مـي  زماني گزاره شود توالي زماني يا هم مي

باعث » وقتي«ة پيوندواژ 34اي ميان آن برقرار نيست. مثالً، در جملة  نتيجهــ  هيچ رابطة علّي
زمـان درنظـر گرفتـه شـوند و در      هم» كردن صحبت«و » حاضرشدن غذا«شده كه دو گزارة 

لحاظ زماني بعـد از بنـد اول اتفـاق     دهد كه بند دوم به نشان مي» وقتي«پيوندواژة  35جملة 
  افتاده است.

  كرديم. ما صحبت مي شد وقتي كه غذا حاضر مي) 34(
  پيش از هر فكر ديگري تعجب كردم. ،»نداريمشام «وقتي كه يلدا گفت  )35(

دهد كه ميان بنـدهاي درون جملـه نـوعي     نشان مي 38، و 37، 36اما دقت در جمالت 
  رابطة علّي برقرار شده و بند دوم نتيجه و تالي بند اول است.

  خوريد. بازي مي راه را از چاه نشناسيد وقتي) 36(
اند حاوي دو بند هسـتند. دو بنـد اول    پايه شده اي كه با هم هم هر دو جمله 37در مثال 
جا جـداي   اند. در اين  به هم متصل شده» اگر«و دو بند دوم با پيوندواژة » وقتي«با پيوندواژة 

 حال توان نشان داد كه رابطة ميان بندها از نوع علّي است، درعين لحاظ معنايي مي كه به از اين
توان ادعا كرد كه بايد وضعيت نحوي  پايه شوند، مي اند با هم هم چون اين دو بخش توانسته
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ساني كاركرد نحويِ اجزا ضروري است.  سازي يك پايه ساني داشته باشند؛ چون براي هم يك
قهر  اگرآدم «مثل آن است كه بگوييم » كند كند، بعد آشتي مي قهر ميوقتي آدم « 37در جملة 

  كند. را القا مي» شرط«معناي » وقتي«ترتيب، در اين ساخت  اين به». كند د آشتي ميكند، بع 
 كند. كاري مي بعد كتك ،دعوا كند اگركند ولي  كند بعد آشتي مي قهر مي وقتيآدم ) 37(

  داد. شما را آزار خواهم باشم كهاينجا  )38(
كه وجه فعـل در بنـدهاي   اند  هاي ديگر حاكي از آن و بسياري نمونه 38تا  36هاي  مثال

  كنند بايد التزامي باشد. ظاهر زماني كه مفهوم شرط را القا مي به
 

 عبارت شرطي 3.7

شـدن   در اين پژوهش وضعيت بند شرط در ساخت شرطي موردتوجه است، اما براي كامل
توانـد   بحث جا دارد در اين بخش به عبارات شرطي هم پرداخته شـود. مفهـوم شـرط مـي    

بندي در قالب گروه هم بازنمايي داشـته باشـد. در ايـن     جز ساختارِ ها به افزودههمانند ديگر 
 - 39صورت بند شرطي بازنويسي كرد. مثالً، در جملـة   توان به حالت، عبارت شرطي را مي

نحوي ساختاربندي   مفهوم شرط را در قالب گروه» بازي كودكان درصورت لج«الف عبارت 
شكل  توان اين عبارت را به شدني است، مي ش ب مشاهدهطوركه در بخ كرده است و، همان

  تبديل كرد.» بازي كردند اگر كودكان لج«صورت  بندي يعني به
اعتنـايي كننـد و از آن    هـا بـي   ، والدين بايد بـه آن بازي كودكان درصورت لج) الف: 39(

  .محيط خارج شوند
اعتنـايي كننـد و از آن    هـا بـي   والدين بايد به آن، بازي كردند لجكودكان اگر ) ب: 39(

  محيط خارج شوند.
  

 . سيطرة مفهوم شرط8

چيزي را مشروط و محـدود    چهبندهاي شرطي در جمالت شرطي بنيادي، از آن جهت كه 
  شوند: كنند، به دو گروه كلي تقسيم مي مي

  كنند؛ مي شرايطي به محدود پايه بند در را گزاره وقوع كه اي شرطي بندهاي .الف
  .كنند مي مشروط را پايه بند از بخشي يا سازه كه شرطي بندهاي .ب

 43 و 42 هاي مثال و اول نوع شرطي هاي ساخت از اي نمونه 41 و 40 هاي مثال درادامه،
  .اند دوم نوع شرطي هاي ساخت از اي نمونه
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 در مطـرح  گـزارة  تحقق آن نتيجة كه شود مي مطرح شرط بند در شرايطي 40 جملة در
 ،»جنگـل و مراتـع (پوشـش گيـاهي) تخريـب شـوند      « كه شرايطي در يعني است؛ پايه بند
 .دهـد  مـي  رخ »خيـز  حاصـل  هـاي  خـاك  فرسـايش « يعني پايه بند در مطرح گزارة وقت آن
  شود. گاه گزارة دوم محقق مي ترتيب، اگر گزارة اول رخ دهد، آن اين به

خيـز   هـاي حاصـل   خـاك  ،نگل و مراتع (پوشش گياهي) تخريب شـوند ج اگر) 40(
 كنند. فرسايش پيدا مي

 .شد چيز ويران مي همه ،وزيدند بادها فقط در يك جهت مي اگر) 41(

هـاي   شده در بند شرط به يكي از سـازه  هاي شرطي گروه دوم، شرايط مطرح در ساخت
گردد. اين سازه در هر دو بند شرط و بند پايه يكي از اركان جملـه اسـت و    جملة پايه برمي

در هر دو بند نقش فاعلي دارد و شـرايط   »دانشجو« 42كند. در جملة  ها نقشي ايفا مي در آن
 كه شود مي گفته جمله اين در پس. شود مي مربوط »دانشجو« به هم شرط بند در شده مطرح

 ترتيب، اين به. باشد فراهم برايش شرايطي اگر »آورد خواهد نمره ترم آخر خودش دانشجو«
 .باشد فراهم آن اجزاي از يكي براي شرايطي اگر دهد مي رخ پايه بند

  نمره خواهد آورد.خودش آخر ترم ، ها را بفهمد مفهوم درس دانشجو) اگر 42(
خـود موردلطـف و دوسـتي     خودبـه  ،درستي انجام دهد كارها را به انساناگر ) ... 43(

  ... شود ديگران واقع مي
 ماننـد ( كـرد  بازنويسي موصولي بند صورت به توان مي را شرطي بندهاي دوم، گروه در
  ).هستند 43 و 42 شرطي جمالت بازنويسي كه 45 و 44 مثال
  خودش آخر ترم نمره خواهد آورد. ها را بفهمد كه مفهوم درسيي دانشجو) 44(
خود موردلطف و دوستي ديگران  خودبه درستي انجام دهد كه كارها را به انساني) 45(
 .شود مي واقع

 و شـود  مشروط شرط بند از استفاده با تواند مي پايه بند اجزاي از هريك كه  اين  توضيح
 »ها خاك تر بيش« به شرط بند ،46 جملة در مثالً،. ندارد اختصاص فاعل به فقط ويژگي اين

 را شـرط  بنـد  تـوان  مي شده، داده نشان ب بخش در طوركه همان نيز، جا اين در. گردد برمي
  .كرد بازنويسي موصولي بند شكل به

رشـد  باشـند،   بـا آن خـوب وررفتـه    اگـر  ها تر خاك زميني در بيش سيب) الف: 46(
  كرد.  خواهد

  كرد. رشد خواهد اند آن خوب وررفتهيي كه با ها تر خاك زميني در بيش سيب) ب: 46(
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 شـرطي  هاي ساخت عمدة پژوهش اين هاي داده در كه است ضروري نيز نكته اين ذكر
  .بودند اول نوع از

  
 . توالي خطي بند شرط و بند پايه9

و حتي در ميان  تواند قبل، بعد، دهد كه در زبان فارسي بند شرط مي ها نشان مي بررسي داده
هاي زبان فارسي، بند شرط پيش  تر نمونه الف، همانند بيش - 47بند پايه قرار گيرد. در مثال 

از بند پايه آمده است. در بخش ب بنـد شـرط پـس از بنـد پايـه و در بخـش پ در ميـان        
  است.  آمده
  كنيم. در زندگي نظم پيدا مي ،هايمان را بشناسيم اگر خواسته) الف: 47(
  .هايمان را بشناسيم اگر خواستهكنيم  در زندگي نظم پيدا مي :) ب47(
  .كنيم نظم پيدا مي ،هايمان را بشناسيم اگر خواستهدر زندگي ) پ: 47(

 زبـان،  طبيعي هاي نمونه از مثال ارائة براي. اند ساختگي 47 مثال در پ و ب هاي بخش
 بنـد  كه مواردي براي و 48 مثال توان مي گيرند مي قرار پايه بند پس كه هايي شرط بند براي
  .كرد معرفي را 49 مثال گيرد مي قرار پايه بند ميان در شرط
 فقط اگر من را از اين زندان برهاني.پرستيد  تو را خواهم) 48(

بندي انواع خطاها از ادبيات موجود در اين زمينه بهره خواهيم جست، اما  در طبقه) 49(
 .، بديهي نخواهيم انگاشتما شاهدي نداشته باشنداگر در پيكرة ها را  يك از آن هيچ

  
 گيري نتيجه. 10

 طبيعي هاي داده به باتوجه شرطي، ساخت ساختاري و نحوي هاي ويژگي پژوهش اين در
 بررسي پايه بند با ارتباط در شرط بند جايگاه نخست اساس، براين. شد بررسي فارسي، زبان
 افزوده جايگاه در پايه بند به نسبت اساساً شرط بند كه داد نشان بنياد داده كاوي وا نتيجة. شد
 برخي بررسي در اما. است جمله از حذف قابل و اختياري سازة اعتبار همين به و گيرد مي قرار
 انجاميده جمله شدن نادستوري به شرطي بند حذف ها آن در كه شد مشاهده هايي نمونه ها داده
 شرط هاي پيوندواژه موردبررسي، هاي داده در. شد توجه منفي شرط مفهوم به آن از پس. است
 »كه اين جز« يا »كه اين الّا« چون مواردي و ،»صورت درغيراين« ،»وگرنه« ،»مگر« شامل منفي
 بحث پيوندواژه موضوع. شد توجه آن كردي عمل سازوكار به حاضر پژوهش در كه بودند
 بند هاي پيوندواژه و شرط بند هاي پيوندواژه شامل بخش، دو در كه بود پژوهش اين ديگر
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 براي موجود مختلف هاي بندي صورت اساس، براين. شد بررسي شرطي، ساخت در پايه
 هاي پيوندواژه به باتوجه و شد مشخص فارسي زبان هاي داده براساس »شرط پيوندواژة«

 ميان بندي دسته ،)اي مقايسه و علّي، اي، نتيجه هاي پيوندواژه شامل( پايه بند به مربوط
 ها پيوندواژه بحث در ديگر توجه قابل موضوع. آمد دست به شرطي هاي ساخت انواع

 و »ها انتظاري« گروه دو در ها كننده توصيف اين. بود شرطي پيوندواژة هاي كننده توصيف
 بحث در چنين، هم. شد معرفي فارسي زبان در آن مصاديق كه گيرند مي قرار »ها محدودكننده«

 زمان قيد بندهاي و موصولي بندهاي از كه شد داده نشان شرط مفهوم بندي بازنمايي نحوة
 پايه بند و شرط بند خطي توالي. كرد استفاده فارسي زبان در مفهوم اين بيان در توان مي هم

 هاي شرطي و آن در مطرح گزارة كردن مشروط جاي به پايه بند از بخشي كردن مشروط
 اين توضيح. شد پرداخته آن به پژوهش اين در كه بودند ديگري موضوعات گونه عبارت
 گستردگي جهت به شرط، بند فعل نحوي هاي ويژگي حاضر پژوهش دركه  است الزم نكته

 ،»نمود« ،»زمان« شامل شرط بند فعل دستوري هاي ويژگي ترتيب، اين به. نشد بررسي موضوع،
 .باشد مطرح  آتي بنياد پيكره هاي پژوهش براي موضوعي عنوان به تواند مي »وجه« و

  
  نوشت پي
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