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چکيده
زبان ،نظامی از روابط متداخل است؛ بهگونهای که مفهوم يک جزء ،جز در ساية ارتباط با اجزاء و عناصر
ديگر دريافت نمیشود .ارتباط بين ساختها و سازههای زبانی بر دو گونه است :رابطة لفظی و رابطة
معنايی که هر دو پيوندی عميق و ناگسستنی با يکديگر دارند؛ چراکه لفظ در خدمت معنی و وسيلهای
برای بيان آن است .باتوجهبه اهميت رابطة معنايی در جملههای مرکب ،بهويژه جملههای شرطی،
پژوهش حاضر بر آن است تا با مداقه در ساخت زبانی جملههای شرطیِ زبان فارسی و با تکيه بر روش
وصفی ـ تحليلی ،ساخت معنايی اين جمالت و عوامل مؤثر در افادة معنی شرط را تحليل و با تأمل در
نمونههای برگرفته از متون ادب فارسی ،نوع ارتباط معنايی دو جملهوارة پايه و پيرو شرطی را که
موردکمتوجهی دستورپژوهان زبان فارسی قرارگرفته است ،بررسی کند .مهمترين دستاوردهای اين
نوشتار بيانگر آن است که در جمالت شرطی رابطة تالزمی ،اساس ارتباط معنايی دو جملهوارة پايه و
پيرو بهشمارمیرود و اين رابطة معنوی ،خود به دو گونة تالزمی سببی و تالزمی غيرسببی تقسيم
میشود.

واژههای کليدی :زبان فارسی ،جملههای شرطی ،پايه ،پيرو ،رابطة معنايی.

 .1رايانامة نويسندة مسئول:

s.kazemi@fgn.ui.ac.ir
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 .1مقدمه
ساختار دستوری جملههای شرطی بر پاية سه رکن اساسی بنيان نهاده شده است؛
«حرفِ شرط» ،از مهمترين عناصر تشکيلدهندة جملة شرطی است که تحقق مضمون
يک جمله را بر جملهای ديگر وابسته و مشروط میسازد .در زبان فارسی «اگر»
اصلیترين و مهمترين حرف ربط شرط است .اين حرف بهعنوان حرف ربط پيروی يا
پيوند وابستگی ،دو جملهواره را به هم پيوند میدهد .جملهای که با حرف شرط آغاز
میشود« ،جملة شرط» يا «جملهوارة پيرو شرطی» ناميده میشود و جملهوارة پايه
(اصلی) را که جملة شرط ،بدان وابسته و در حکم قيد شرط برای آن است« ،جزاء» يا
«جواب شرط» يا «جملهوارة پاية شرطی» مینامند .دو جملهوارة پايه و پيرو شرطی ،دو
رکن ديگر جملة شرطی را تشکيل میدهند.
در جملههای شرطی اگرچه حرف شرط نقش رابط و پيونددهنده را ايفا میکند ،الزم
است بين دو جملهوارة پايه و پيرو ،رابطة معنايی ويژهای نيز برقرار باشد تا از پيوند لفظ
و معنی ،مفهوم شرط دريافت شود .پيوند لفظی دو جملهواره با پيوند معنايی آن
ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چه معنی ،خود غايت و هدف است و لفظ تنها ابزار بيان معنی
است؛ به همين رو ،شناخت رابطة معنايی دو جملهوارة پايه و پيرو شرطی ،سهم بسزايی
در شناخت دقيق ساختار زبانی جملههای شرطی دارد.
در زبان فارسی دستورپژوهان به رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو شرطی کمتر
پرداختهاند .تنها اسلوب شرط و حروف مخصوص آن (بهويژه حرف «اگر») است که در
بيشتر کتابهای دستور زبان فارسی و نيز برخی از واژهنامهها بررسی شده است .از
مهمترين آنها میتوان به کتابهای مبانی علمی دستور زبان فارسی تأليف احمد شفائی
( )1969و دستور کامل زبان فارسی از بهمن محتشمی ( )1931اشاره کرد .همچنين
مقاالتی چون «جملههای شرطی در زبان فارسی» (وحيديانکاميار )1964 ،و «اگر در
گلستان» (مقربی )1935 ،در اين زمينه نگاشته شده است؛ البته ناگفته نماند در کتابهای
دستور و پژوهشهايی که با رويکرد سنتی يا بر پاية مبانی زبانشناختی نگاشته شدهاند،
همة جوانب ساختار جملههای شرطی بهطور عميق و دقيق بررسی و تحليل نشده است.
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از ميان پژوهشهای انجامشده تنها محتشمی در مبحث «اگرهای غير شرطی يا شبه
شرطی» ( 993 :1931ـ  )941و نيز شفايی ذيل عنوان «جمالت مرکب وابسته با فراکرد
پيرو خالفی» ( 521 :1969ـ  )521به رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو شرطی اشارهای
گذرا داشتهاند و آن هم با نگاهی متفاوت از آنچه نگارندگانِ پژوهش حاضر به بيان آن
همت گماردهاند.
ديگر پژوهشهای دستوری که تاکنون در زمينة جملههای شرط نگاشته شده ،اغلب
ساختار دستوری جملة شرطی ،ساخت زبانی فعل و نيز معانی برگرفته از حروف شرط،
بهويژه معانی مختلف حرف شرط «اگر» را بررسی کرده است .شايد بتوان از ميان اين
پژوهشها ،در مبحث معانی مختلف حرف شرطِ «اگر» ،بهطور غيرمستقيم نشانههايی از
رابطة معنايی پايه و پيرو شرطی يافت؛ مانند مقالة «اگر در گلستان» (مقربی:1935،

41ـ .)53امّا در حدّ آگاهی نگارندگانِ پژوهش حاضر ،میتوان گفت دربارة رابطة معنايی
ميان دو جملهواره ،پژوهش علمی جامع و مستقلی صورت نپذيرفته است.
برايناساس ،در اين نوشتار بر آن شديم تا با تأمل در ساختار نحوی جملههای
شرطی ،رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو شرطی را که اصل مشترک زبانی
بهشمارمیرود و جای خالی آن در مباحث دستور فارسی احساس میشود ،بررسی کنيم.
به همين منظور با واکاوی متون نظم و نثر ادب فارسی و گردآوری جملههای شرطیِ با
حرف «اگر» ،بهعنوان اصلیترين حرف شرط ،رابطة معنايی دو رکن جملة شرطی را
بررسی کرديم.
 .2رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو شرطی
پژوهش دربارة رابطة معنايی بين اجزای جملة شرطی در علم اصول فقه جايگاه ويژهای
دارد .از آنجا که اين مبحث در اصول فقه بر پاية اصول دقيق زبانشناسی بررسی شده
است و از سويی ،رابطة معنايی شرط و جزاء ويژة زبان خاصی نيست و در همة زبانها
قابلطرح است ،ما نيز بحث را با نظر علمای اصول آغاز میکنيم .يکی از مباحثی که در
علم اصول بهطور غيرمستقيم به رابطة معنايی دو جملهوارة پايه و پيرو شرطی پرداخته
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است و میتوان آن را يکی از مباحث بحثانگيز ميان دانشمندان اين علم برشمرد،
مفهوم شرط است.
مفهوم بر دو گونه است :مفهوم موافق و مفهوم مخالف؛ مفهوم مخالف که در مبحث
شرط موردنظر است ،آن است که حکم در مفهوم ،مخالف حکم موجود در منطوق باشد
و اين تعريف عکس مفهوم موافق است (مظفر ،1931 ،ج  .)111 :1اصوليان امامی ،شافعی و
مالکی بر وجود مفهوم مخالف در جملههای شرطی و منتفیشدن حکم درصورت
منتفیشدن شرط اتفاق نظر دارند؛ بدين معنی که منطوق جملة شرطی «اگر محمد
بيايد ،او را گرامی بدار!» بيانگر اين نکته است که گرامیداشتن محمد منوط بر آمدن
اوست و با بهوقوعپيوستن شرط (آمدن) ،جواب (گرامیداشتن) نيز محقق میشود ،همچنين
برای اين جمله مفهومی مخالفِ منطوق میتوان درنظرگرفت و آن اين است که
گرامیداشتن با تحققنيافتن فعل آمدن منتفی میشود (جمالالدين1321 ،م.)121 ،136 ،
اصوليان برای قبول مفهوم مخالف ،شروطی را وضع کردهاند که نمايانگر اهميت
رابطة سببی ميان پايه و پيرو شرطی در علم اصول فقه است .برايناساس شايد بتوان
ادعا کرد که اهميت رابطة سببی در احکام و مباحث فقهیِ جملههای شرطی ،سبب
پرداختن دانشوران علم اصول به مسائل مربوط به رابطة معنايی دو جملهوارة پايه و پيرو
شرطی شده است .برخی از اصوليان شرط را نوعی سبب میدانند که از وجود آن ،وجود
مشروط و از نبودِ آن ،نبودِ مشروط نتيجه میشود .برايناساس ،شرط از نظر ايشان علت
تحقق جواب و نشانة ثبوت يا منتفیشدن جواب درصورت ثبوت يا انتفای شرط است
(کريری1415 ،هـ 911 :و  ،)919ولی از نظر غالب اصوليان امامی ،داللت جملة شرطی بر
مفهوم ،متوقف بر داللت جملة شرطی بر سه امر مترتب بر يکديگر است :يکی ،داللت بر
ارتباط و مالزمة بين شرط و جواب؛ دوم ،داللت بر اينکه جواب مترتب بر شرط و تابع
آن باشد؛ يعنی شرط ،سببی برای جواب باشد .مقصود از سبب در اينجا هر چيزی است
که شیء بر آن مترتب باشد و بنابراين ،اعم از سبب مصطلح در علم فلسفه است؛ سوم،
داللت بر اينکه سببيّ ت منحصر در شرط است؛ بدين معنی که سببی جايگزين آن وجود
ندارد که جواب بر آن مترتب شود (مظفر ،1931 ،ج .)111 :1
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بنابر نظر اصوليان امامی ،عبارتِ «اگر دوستت به تو نيکی کرد ،تو نيز به او نيکی
کن!» ،بر مفهوم مخالف داللت میکند؛ زيرا فرض نيکیکردن به دوست ،عقالً بر صدور
نيکی از جانب او متوقف نيست و نيکیکردن به او (به شما نيکی کند يا نکند) امکانپذير
است ،ولی عبارت «اگر خدا پسری به تو داد ،او را ختنه کن!» بر مفهوم مخالف داللت
ندارد؛ چراکه فرض ختنهکردن معقول نيست ،مگر بعد از فرض وجود پسر؛ يعنی
نمیتوان گفت« :اگر خدا پسری به تو نداد ،او را ختنه نکن» (همان 111 :ـ .)111
از مجموع کالم اصوليان امامی چنين برمیآيد که درصورت عدم داللت جملة شرطی
بر مفهوم مخالف ،رابطة بين پايه و پيرو شرطی ،غيرسببی است .عالوهبراين ،باتوجهبه
شروط سهگانة مطرحشده از جانب ايشان ،بايد رابطة معنايی بين جملهوارة پايه و پيرو
شرطی را بهطور عام (چه جملة شرطی بر مفهوم مخالف داللت داشته باشد ،چه داللت نداشته باشد)

بر پاية تالزم دانست؛ يعنی جملة شرطی به حکم تبادر بدينمنظور وضع شده است که
تالزم بين شرط و جواب را برساند.
براساس نظر اصوليان امامی رابطة تالزمی ،اساس ارتباط معنايی دو جملهوارة پايه و
پيرو شرطی است .تالزم در لغت به معنی «همراه بودن ،به يکديگر وابسته بودن» است
(معين ،1931 ،ج  :1ذيل تالزم) و در ترکيب شرطی ،همانگونه که اشاره کرديم ،تالزم بدين
معناست که شرط ،ملزوم و جواب ،الزم باشد .اين ارتباط معنايی خود بر دو قسم است:
تالزمی سببی و تالزمی غيرسببی.
 2ـ  .1تالزمیِ سببی

ارتباط دو جملهوارة پايه و پيرو در بسياری از جملههای شرطی بر پاية سببيّت است،
بهگونهای که در دستور زبان عربی برخی از دستورپژوهان ،رابطة سببی را اساس رابطة
معنايی دو جملة شرط و جواب دانستهاند؛ بهعبارتديگر ،رابطة بين شرط و جواب را در
سببيّت محدود و منحصر کردهاند .اين ارتباط به دليل اهميت بسزای آن در مباحث
فقهی ،در علم اصول نيز بسيار موردتوجه قرارگرفته است .در اين رابطة معنايی ،شرط
خود سبب پديدآمدن جواب است يا بهتر بگوييم جواب ،مترتب بر شرط است و در
نتيجة آن حاصل میشود؛ مانند «اگر تالش کنی ،موفق میشوی» .در اين نمونه،
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جملهوارة شرط (تالشکردن) بهمنزلة سبب و جملهوارة جواب (موفقشدن) ،بهمنزلة مسبب
است که با وقوع شرط بهوقوعخواهدپيوست؛ بنابراين« ،موفقيت» درنتيجة «تالشکردن»
محقق میشود و وقوع و حدوث آن به وقوع شرط وابسته است.
رابطة سببی بين پايه و پيرو شرطی را میتوان در انواع شرط تحققيافته ،تحققپذير
و تحققناپذير سراغ کرد؛ به نمونههای مندرج در جدول زير توجه کنيد:
الف -تحققيافته

ب -تحققپذير

ج -تحققناپذير

1

آن روزها اگر هوا بد بود ،در کافهای درسهايش را ازبرمیکرد.

1

اگر بهار از راه رسد ،گلها شکفته میشوند.

9

اگر تالش کنی ،موفق میشوی.

4

اگر تالش کردی ،موفق میشوی.

5

اگر به نيشابور رفتی ،آرامگاه خيام را زيارت کن.

6

اگر کار خود را خوب ياد گرفتهای ،موفق میشوی.

3

اگر با ما همکاری میکردی ،موفق میشديم.

2

اگر با ما همکاری کرده بودی ،موفق میشديم.

در اين نمونهها جملهوارة پيرو (بد بودن هوا  /رسيدن بهار  /تالشکردن  /به نيشابوررفتن و )...
سبب تحقق جملهوارة پايه (ازبرکردن درسها در کافهای /شکفتن گلها /موفقشدن /زيارت آرامگاه

خيام و  )...است .ناگفته نماند که در اين نمونهها به برخی از انواع مشهور و پرکاربرد فعل
در جملههای شرطی اشاره شده است ،اين در حالی است که ساختار فعل در ترکيبهای
شرطی به اين موارد محدود نمیشود و در مقالهای با عنوان «حرف شرط «اگر» در
دستور زبان فارسی و معادلهای آن در زبان عربی» (کاظمی نجفآبادی و ديگران)1935 ،

بهتفصيل بدان پرداخته شده است.
نگاهی گذرا به جملههای شرطی در گنجينة زبان و ادب فارسی ،ما را به اهميت
رابطة سببی و نمود چشمگير آن در نمونههای نظم و نثر فارسی رهنمون میسازد .از
نمونههای رابطة سببی در ادب فارسی میتوان به موارد زير اشاره کرد:
« .3ای خداوندان نعمت ،اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت ،رسم سؤال از جهان برخاستی»
(سعدی.)113 :1963 ،
« .11اگر جاهلی به زبانآوری بر حکيمی غالب آيد ،عجب نيست» (همان.)133 :

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 44/

 .11نعــوذ بــاه ،اگــر خلــق غيــبدان بــودی

کسی به حال خود از دست کس نياسودی
(همان)122 :

 .11کــوس نــو دولتــی از بــام ســعادت بــزنم

گر ببينم کــــه مــــه نــــو سفــرم باز آيد
(حافظ)143 :1931 ،

در اين جملههای شرطی ،جملهوارة پايه درنتيجة وقوع جملهوارة پيرو و بهسبب آن
بهوقوعمیپيوندد و تحقق آن به تحقق پيرو وابسته است.
وجود رابطة سببی بين شرط و جواب حاکی از آن است که شرط ،سبب و جواب،
مسبب آن است ،ولی گاه اين رابطة معنايی بهصورت معکوس نمود میيابد؛ بدين معنی
که جواب ،سبب و شرط در نتيجة آن بهوقوعمیپيوندد .میتوان اين رابطة معنايی بين
شرط و جواب را «رابطة سببی معکوس» ناميد؛ مانند «اگر خرج بسيار میکند ،پول
فراوان دارد» (مقربی .)49 :1935 ،در اين جمله ،شرط (خرجکردن) ،سبب وقوع جواب
(داشتن پول فراوان) نيست ،بلکه مسبب آن است که در اثر تحقق آن حاصل میشود .در
چنين ترکيبهايی در واقع جواب بر شرط مقدم نشده است که بدان روی مسبب را
مقدم بر سبب بدانيم ،بلکه همة اجزاء و ارکان جملة شرط از نظر ساخت دستوری ،بدون
هيچ جابهجايی در جايگاه زبانی معمول و هميشگی خود قرارگرفته است و اين بافت
زبانی است که چنين رابطة معنايی را آشکار میکند.
عالوهبر بافت و سياق کالم ،گاه حروف ،واژگان و يا عباراتی که بر علت و سبب داللت
دارد ،بعد از شرط ،بر سر جواب درمیآيد و از نوع ارتباط سببی بين شرط و جواب پرده
برمیدارد؛ مانند «از»ِ سببی و معادل معنايی آن« ،از آن روست که  »...و «از رویِ  »...و
نيز عباراتی همچون «برای اين است که « ،»...به اين دليل است که « ،»...بدان روست
که « ،»...بدينجهت است که  »...و «بهدليلِ»« ،بهخاطرِ»« ،بهسببِ» و امثال آن .برای
آگاهی بيشتر به نمونههای زير توجه کنيد:

بدون واسطة لفظی
« .19اگر او بدان مقام رسيد ،شايستگی داشت» (مقربی.)49 :1935 ،
« .14اگر او اين راه را میرود ،میخواهد سعادتمند شود» (محتشمی.)993 :1931 ،
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« .15گر ذوق نيست ،تو را کژطبع جانوری» (سعدی.)191 :1963 ،
 .16اگــر بزلــف دراز تــو دســت مــا نرســد

گنــاه بخــت پريشــان و دســت کوتــه ماســت
(حافظ)16 :1931 ،

در نمونههای  19تا  16بين شرط و جواب ،واژه يا عبارتی قرارنگرفته است که بر
تعليل داللت کند و اين سياق و بافت کالم و قرائن معنوی است که بيانگر رابطة سببی
معکوس شرط و جواب است؛ البته در نمونة  15میتوان رابطة معنايی بين شرط و
جواب را به دو گونه تعبير کرد :الف) سببی :بدين معنی که جواب (کژطبع جانوری) در
نتيجة شرط (گر ذوق نيست تو را) حاصل شده است؛ بنابراين ،معنی ترکيب شرطی چنين
خواهد بود :اگر ذوقی نداری ،جانور کژطبعی خواهی بود؛ ب) سببی معکوس :بدين
معنی که جواب (کژطبع جانوری) ،سبب تحقق شرط (گر ذوق نيست تو را) است،
دراينصورت معنی ترکيب شرطی چنين خواهد بود :اگر ذوقی نداری ،برای اين است که
(به اين دليل است که) جانور کژطبعی هستی.
با واسطة لفظی
الف) «از»« ،از آن رو »...
« .13اگر عيبی در نويسندگی ايشان پديدار میگرديد ،از کوتاهی در پروردن معنی بهنظرمیرسيد»
(فروغی ،به نقل از عالی عباسآباد.)923 :1925 ،
« .12اگر شاهزادهات در اين مدت هرگز از تو جدا نشده است ،از آن روست که تو درون غارها ،در ميان
صحراها [ ]...برای او و برای خود قصری خلوت ،شاهانه و دور از ازدحام ساخته بودی» (زرينکوب ،به
نقل از همان.)446 :
 .13حافظ ار بر صدر ننشيند ز عـالی مشربيسـت

عاشق دردیکش اندر بند مـال و جـاه نيسـت
(حافظ)46 ،1931 ،

ب« -بهخاطرِ»
 .11اگر مرا ببخشيد ،بهخاطر لطف و بزرگواريتان است.
 .11اگر مرا بخشيديد ،بهخاطر لطف و بزرگواريتان بود.
ج« -برای اين است که »...
« .11اگر من کار میکنم ،برای اين است که خرج شما را بدهم» (محتشمی.)993 ،1931 ،
« .19اگر او نمیآيد ،برای اين است که حيا میکند» (همان).

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 111/

د) «چون»
 .14اگر گل باز نشده است ،چون از سرمای دم صبح میترسد.

شايان ذکر است در چنين جمالتی گاه با جابهجايی جملهوارة پايه و پيرو و يا با
تغييری سطحی در ساخت فعل پايه يا پيرو يا هر دو ،میتوان به ترکيب شرطی معمولی
با رابطة سببی دست يافت؛ برای مثال در عبارت «اگر خرج بسيار میکند ،پول فراوان
دارد» ،با جابهجايی پايه و پيرو و تغيير ساخت فعل پايه ،چنين جملهای حاصل میشود:
«اگر پول فراوان داشته باشد ،خرج بسيار میکند» که يک جمله شرطی معمولی است و
يا جملة «اگر گل باز نشده است ،چون از سرمای دم صبح میترسد» که در نتيجة
جابهجايی و تغيير چنين میشود« :اگر گل از سرمای دم صبح نمیترسيد ،باز شده
بود».
گاه بين جملهوارة پايه و پيرو واژه يا گروه واژگانی قرارمیگيرد که بيانگر معنی
واسط لفظی سببی است؛ به نمونة زير توجه کنيد:
« .15اگر زندگیِ ناچيزم رو آتش زدم ،همش دلم به اين خوش بوده که چشمهايی هست که خبر
دوندگیهامو با عالقه میخونه و بهش اهميت میده» (آلآحمد.)51 :1922 ،

در اين جمله عبارت «همش دلم به اين خوش بوده که» جايگزين «برای اين است
که» يا «بهخاطر اين است که» و مانند آن شده و نمايانگر معنی عليت است .اگر رابطة
معنايی دو جملهوارة پايه و پيروسببیِ معکوس باشد ،دربارة افادة معنی شرط يا عدم
افادة آن دو نظر زير قابلطرح است:
 .1جمله ديگر بر معنی شرط داللت ندارد و به يک جملة غيرشرطی يا شبهشرطی
تبديل شده است .اين نظر را محتشمی در کتاب دستور کامل زبان فارسی ذيل مبحث
«اگرهای غير شرطی يا شبه شرطی» بيان کرده و به شرح و تفصيل آن پرداخته است
( 993 :1931ـ .)941
 .1جمله بر شرط داللت دارد؛ زيرا جواب شرط محذوف است و جمله بعد از شرط به
جواب محذوف و گاه به علتی برای آن وابسته است؛ برای نمونه در عبارتِ «اگر خرج
بسيار میکند ،پول فراوان دارد ،».میتوان جملة «تعجبی ندارد ».را بهعنوان جواب شرط
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در تقدير گرفت؛ بنابراين ،اصل عبارت چنين است« :اگر خرج بسيار میکند ،تعجبی
ندارد؛ چراکه پول فراوان دارد».
البته نگارندگان اين نوشتار برآناند که در چنين جمالتی با وجود رابطة سببی
معکوس ،جمله همچنان بر مفهوم شرط داللت میکند و در حقيقت رابطة سببی
معکوس ،يکی از انواع رابطة سببی در جملههای شرطی است .برخی از پژوهشگران
مباحث الفاظ نيز در بحث از شرطیهای لزومی ،برای رابطة سببی انواعی برشمردهاند که
خود دليلی بر مدعای ما خواهد بود؛ بهعنوان مثال ،مظفر در کتاب المنطق ،رابطة سببی
را بر سه گونه دانسته است:
 .1شرط ،علت تحقق جواب است؛ مانند «اگر خورشيد طلوع کرد ،روز موجود است».
 .1جواب ،علت تحقق شرط است؛ مانند «اگر روز موجود باشد ،خورشيد طلوع کرده
است».
 .9شرط و جواب ،معلول علت سومی است؛ مانند «اگر روز موجود باشد ،جهان روشن
است» ( 1922هـ  ،ج .)133 :1
در نمونة اخير ،وجود روز و روشنايی جهان ،معلول طلوع خورشيد است .بدينترتيب
شرط و جواب در نوع سوم در «وجود» با هم متالزم و هر دو معلول علت ديگری
هستند .برايناساس نمیتوان آن را در دستة رابطة سببی دو جملهوارة پايه و پيرو
قرارداد ،بلکه آن را از دستة رابطة تالزمی غيرسببی بهشمارمیآوريم و در ادامة بحث
بدان خواهيم پرداخت.
گاهی ارتباط معنايی منطقی و معقولی ميان شرط و جملهوارة بعد از آن وجود ندارد؛
بهگونهای که با تأمل در رابطة معنايی بين جملة اوّل و دوم ،هيچگونه ارتباطی از نوع
تالزمی سببی يا غيرسببی که در ادامه میآيد ،بين دو جزء يافت نمیشود .اين پديده
در زبان عربی نظر مستشرقان را به خود جلب کرده است؛ بهگونهای که پژوهشهای
مستقلی بدان اختصاص دادهاند .به احتمال زياد رکندورف ( ،)Reckendorfنخستين
مستشرق آلمانی است که به اين مسئله توجه داشته است .وی به منظور شناخت چنين
جمالتی ،برای جملههای شرطی دو قاعده وضع کرده است:

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 119/

 .1جملة اصلی مذکور (جملة بعد از شرط) مترتب بر يک جملة فرعی و يا مسبب از آن
نباشد؛
 .1دومين قاعده که میتوان آن را آزمون منفیسازی ناميد ،بدينگونه است که اگر بعد
از منفیساختن جملة شرط ،نفی جواب بدون تغيير معنی درست بود ،جمله ،جملة
شرطی معمولی است و حذفی در آن رخ نداده است؛ مانندِ «اگر بروی ،من هم میروم».
که با منفیساختن شرط ،نفی جواب نيز پذيرفتنی است؛ يعنی «اگر نروی ،من هم
نمیروم» ،ولی اگر نفی جواب صحيح نباشد ،جوابِ جملة شرط ،محذوف است؛ مانندِ
«اگر خطا کرد ،خطاکاران تنبيه خواهند شد» (به نقل از نحله1322 ،م.)164 :

نگارندگان پژوهش حاضر چنين جمالت مرکبی را که ساختار آنها بر حذف جواب بنيان
نهاده شده است ،در دو قسم بررسی کردهاند:
 .1جمالتی که بين دو رکن موجود ،ارتباط معنايی معينی يافت نمیشود؛
 .1جمالتی که بين دو رکن موجود ،ارتباطی بر پاية تقابل يا تشابه و همانندی برقرار
است.
در واقع اين دو قسم را زيرمجموعة جملههای شرطی با رابطة تالزمی سببی
قراردادهايم ،به دليل آنکه رابطة بين شرط و جواب محذوف را سببی درنظرگرفتهايم.
شايان ذکر است که در اين دو قسم ،باتوجهبه نمونههای بررسیشده ،غالباً رابط لفظی
که در نقش دستوری جواب شرط ،ميان شرط و جملة بعد از آن قابلتقدير است ،يکسان
خواهد بود ،امّا در گونة نخست ،بين شرط و جملة بعد از آن نمیتوان رابطة معنايی
معينی درنظرگرفت و با تأمل در جملة شرطی ،حذف جزء يا اجزايی از کالم قابلدرک
است؛ چه ،در بطن جملة دوم نشانی از جواب محذوف نهفته است که در واقع بدون
درنظرگرفتن آن ،معنی موردنظر دريافت نمیشود ،مانند نمونههای زير:
 .16سنگ بدگوهر اگر کاسـه زريـن بشکسـت

قيمـــت ســـنگ نيفزايـــد و زر کـــم نشـــود
(سعدی)133 :1963 ،

 .13ور گرفتـــــارم کنـــــی ،مســـــتوجبم

ور ببخشـــــی ،عفـــــو بهتـــــر کانتقـــــام
(همان)143 :
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 .12حــافظ ار آب حيــات ازلــی مــیخــواهی

منـــبعش خـــاک در خلـــوت درويشانســـت
(حافظ)91 :1931 ،

در نمونههای  16تا  12ذهن خواننده بدون تقدير جواب محذوف ،هيچ رابط و
پيوندی برای شرط و جملة بعد از آن نمیيابد؛ برای مثال ،در نمونة  16بعد از شرط
(سنگ بدگوهر اگر کاسة زرين بشکست) ،جملهای (قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود) قرارگرفته
است که جواب شرط نيست ،بلکه بهعنوان تتمة کالم و عبارت توضيحی و يا تعليلی
برای جواب محذوف است؛ بدين معنی که «سنگ بدگوهر اگر کاسة زرين بشکست[ ،چه
باک؟!  /مانعی ندارد؛ زيرا  /بدان که] قيمت سنگ نيفزايد و زر کم نشود» .در اين موارد
میتوان جواب محذوف را جملهای متناسب با سياق کالم درنظرگرفت که ارتباط آن با
جملة شرط ،سببی است؛ مثالً جواب محذوف در نمونة « 13بدان که»« ،نيکوست» و در
نمونة « 12بدان که» و مانند آن است .بديهی است حذف جواب و ذکر جملهای که
نشانی از جواب در خود نهفته دارد يا علتی برای آن بهشمارمیرود ،غرض بالغی ويژهای
در پی خواهد داشت که در کنار ايجاز و اختصار ناشی از حذف ،بر گيرايی و تأثير کالم
میافزايد؛ البته گاهی اين حذف بدون هيچ غرض بالغی رخ میدهد ،چنانکه در زبان
معيار نمونههايی از آن يافت میشود.
با مراجعه به متون نظم و نثر میتوان نمونههايی از جملههای شرطی را يافت که
جواب شرط آن ذکر شده است ،ولی بهآسانی میتوان ترکيب شرطی را از طريق حذف
جواب و افزودن جملهای که نشانی از جواب دارد ،گسترش داد؛ مانند «اگر جاهلی به
زبانآوری بر حکيمی غالب آيد ،عجب نيست که سنگی است که گوهری همیشکند»
(سعدی .)133 :1963 ،در اين جمله حذف جواب شرط (عجب نيست) و جايگزينی جملة بعد
از آن (سنگی است که گوهری همیشکند) نقص و آسيبی در معنیِ برآمده از ترکيب شرطی
ايجاد نخواهد کرد؛ زيرا جملة بعد از جواب بهطور ضمنی دربردارندة معنی جواب
محذوف است .بدينترتيب جملة مذکور اينگونه خواهد شد« :اگر جاهلی به زبانآوری
بر حکيمی غالب آيد ،سنگی است که گوهری همیشکند».؛ البته جواب محذوف اگرچه
بار معنايی خود را به جملة بعد از خود منتقل و واگذار کرده است ،خلل

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 111/

معنايی -دستوری حاصل از حذف آن در ساختار ترکيب شرطی قابلدرک است.
همچنين در اين بيت از حافظ شيرازی:
 .13مــن و دل گــر فــدا شــديم چــه بــاک

غــــرض انــــدر ميــــان ســــالمت اوســــت
()96 :1931

در اين بيت نيز بهراحتی میتوان جواب شرط (چه باک) را حذف کرد ،بدون آنکه به
ساخت معنايی جملة شرط خللی وارد شود؛ زيرا درصورت حذف جواب ،جملة بعد از آن،
يعنی مصراع دوم بيت ،بهطور ضمنی گويای معنی برآمده از جواب محذوف خواهد بود.
و نيز اينگونه است ابيات ذيل که در آن جواب شرطِ قابلحذف را با خطی نشانهدار
ساختهايم:
 .91گـــر مـــن آلـــوده دامـــنم چـــه عجـــب

همــــه عــــالم گــــواه عصــــمت اوســــت
(همان)

 .91دشمن به قصد حافظ اگر دم زند چـه بـاک

منــت خــدای را کــه نــيم شرمســار دوســت
(همان)93 :

امّا در گونة دوم ،يعنی در جمالتی که بين دو رکن موجود در کالم ارتباطی بر پاية
تقابل يا تشابه برقرار است ،نوع ارتباط معنايی بين دو رکن ،بر کمرنگشدنِ نياز و
وابستگی کالم به جواب محذوف تأثير میگذارد؛ بهطوریکه گويا حذفی در کالم رخ
نداده است .در اينگونه جمالت حذف جواب ،تغييری در ساخت معنايی جمله
بهوجودمیآورد که خارجشدن آن از گروه جملههای شرطی و تبديلشدن به اسلوب
بيانی جديدی را به توهم میاندازد .در اين گونه از جملههای شرطی رابطه و پيوند شرط
و جملة بعد از آن ،براساس تقابل و تعارض يا تشابه و همانندی است.
در گونة نخست ،جواب شرط محذوف است و بعد از شرط جملهای قرارگرفته که
معنی آن مقابل معنی برآمده از شرط است؛ بهعبارتديگر ،رابطة معنايی بين شرط و
جملة بعد از آن بر پاية تقابل و تعارض است .در چنين جمالتی ارتباط بين شرط و بعد
از آن چنان محکم و ناگسستنی است که گويا معنی جواب محذوف ،همانند لفظش
فراموش شده است و به تقدير آن نياز نيست؛ مانند «خدايا! اگر گناه من در پيشگاه تو
بزرگ است ،عفو و بخشش تو بزرگتر از گناه من است» .در اين نمونه بزرگی خالق در
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نتيجه يا در پی گناه مخلوق تحقق نيافته است ،بلکه عفو و بخشش صفتی از صفات
خالق است که درمقابل صفت مخلوق قرارگرفته است؛ بنابراين ،صفت مخلوق سبب
صفت خالق نيست ،بلکه اين صفت بخشندگی خالق است که سببی برای تحقق جواب
محذوف بهشمارمیرود .جواب محذوف در اين جمله« ،مرا ببخش»« ،بايد دانست» و يا
مانند آن است که بهنحوی در معنی جملة بعد از شرط رنگ باخته است؛ گويا در جملة
شرطی حذفی صورت نگرفته است يا بهعبارت دقيقتر ،بهنظرمیرسد ترکيبِ بعد از
حرف «اگر» شامل دو جملهوارهای است که از افادة معنی شرط خارج شده است.
محتشمی در کتاب دستور کامل زبان فارسی بهطور غيرمستقيم به وجود ارتباط
تقابلی اشاره کرده است ،گرچه ايشان در چنين جمالتی که پايه در تقابل و تعارض با
پيرو است (برخالف نظر نگارندگان مقاله) به جای درنظرگرفتن جواب محذوف ،جمله را از
داللت بر معنی شرط خارج ساخته است؛ با اين توجيه که انجام يا تحقق جملهوارة پايه،
مشروط به جملهوارة پيرو نيست و بدان بستگی ندارد و چهبسا ممکن است دو جملهوارة
پايه و پيرو مستقل از هم انجام شوند و برايناساس ،حرف شرط «اگر» را در اين جمالت
غيرشرطی يا شبهشرطی دانسته و آن را «اگر تقابلی» ناميده است (محتشمی993 :1931 ،

و .)993
نگارندگان پژوهش حاضر بر اين باورند که ساخت ظاهری جمله يا روساخت آن بر
خروج جمله از معنی شرط داللت دارد ،ولی زيرساخت ترکيب ،از وجود جملة شرطی
خبر میدهد و در زيرساخت است که جواب شرط رخ مینمايد .در چنين مواردی
میتوان گفت که معنای «اگر» به «اگرچه» نزديک است و رابطه تقابلی ميان شرط و
جملة بعد از آن از طريق سياق کالم دريافت میشود؛ مانندِ
« .91اگر دير آمدم ،شير آمدم» (خانلری.)142 :1931 ،
« .99اگر تو پول فراوان داری ،او عقل بسيار دارد» (مقربی.)41 :1935 ،
« .94اگر تو خواندهای ،من از برم» (همان).

در اين نمونهها گوينده و مخاطب به ظاهر از وجود جواب محذوف ناآگاه هستند،
ولی زمانی که با درنگ و تأمل بر هر يک از جمالت به دنبال مفهوم اصلی آن برآييم ،بی
هيچ شائبهای جواب محذوف رخ مینمايد .ناگفته نماند که اين جوابِ محذوف گاه

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 111/

بهصورت مکث گفتاری و حرکات چهره و دست و شانة گوينده نمايانده میشود .در
نمونههای  91تا  94جواب محذوف میتواند جملة «مهم نيست»« ،عيبی ندارد» و مانند
آن باشد؛ برايناساس ،نمونة اوّل در اصل چنين بوده است« :اگر دير آمدم ،مهم نيست؛
درعوض شير آمدم ».البته گاهی کلماتی ميان شرط و بعد از آن قرارمیگيرد که بيانگر
معنی تقابل و تعارض است؛ واژگانی چون «درمقابل»« ،درعوض»« ،ولی»« ،امّا» و
«که»؛ مانند نمونههای زير:
 .95خدايا! اگر گناه من در پيشگاه تو بزرگ است ،ولی (درمقابل ،درعوض) عفو و بخشش تو بزرگتر از
گناه من است.
« .96اگر خداوند به ما نعمت بسيار نداد ،ولی نکبت هم نداد» (محتشمی.)993 ،1931 ،
« .93اگر او عقل ندارد ،درعوض پول دارد» (همان).
« .92اگر زحمت کشيدی ،درعوض موفق شدی» (وزينپور.)133 :1935 ،
« .93اگر طياره سه ساعته از تهران میآوردت به جده و  ،...درعوض درين مدينةالحاج آن قدر معطلت
میکنند» (آل احمد.)11 :1929 ،
« .41اگر ما در اينجا فريادرسی نداريم ،خدا را که داريم» (محتشمی.)993 :1931 ،
« .41اگر بار نمیبرد ،پرواز که میکند» (همان).
 .41اگر پدرش مرده است ،خدا که نمرده است.

همچنين گاهی واژة «هم» و «نيز» بر سر جملة دوم درمیآيد؛ مانند «اگر کار کرده
است ،مزدش را هم گرفته است» (وزينپور )133 :1935 ،و «اگر آنجا کار کرده است ،مزد
خوب هم میگرفته است» (مقربی .)51 :1935 ،ناگفته نماند که واژة «هم» در جملههای
شرطی معمولی نيز که جواب آن حذف نشده است ،بهکارمیرود و اين بافت سخن است
که نوع رابطة معنوی را آشکار میسازد؛ مانند «اگر رفتی ،من هم میروم» که يک جملة
شرطی با رابطة سببی است.
گاهی برای بيان رابطة تقابلی ،ساخت زبانی جمله با کاربرد واژگانی چون «هرچند»،
«اگرچه» و «گرچه» به جای حرف «اگر» تغيير میکند ،دراينصورت بايد واژگانی مانند
«ولی»« ،امّا»« ،معهذا»« ،بااينحال» و «ليکن» بر سر جملة دوم درآيد؛ مانند «اگر چه
عقل ندارد ،ولی پول دارد»« ،خدايا! هر چند گناه من در پيشگاه تو بزرگ است ،ولی عفو
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و بخشش تو بزرگتر از گناه من است» .از نمونههای رابطة تقابلی در متون نظم و نثر
فارسی میتوان به اين موارد اشاره کرد:
« .49اگر زبان نثر رسمی بیروح ،جامد ،بیحرکت و عقيم است؛ زبان توده ،زنده ،متحرک و دائماً زاينده
میباشد» (شفائی.)521 :1969 ،
« .44اگر دنيا را آب ببرد ،او را خواب برده است» (دهخدا ،1969 ،ج .)114 :1
« .45اگر هر سال سود کالن میبرد ،امسال از سرمايه هم زيان کرده است» (مقربی.)43 :1935 ،
« .46اگر لکة ناجوری بر سپيدی کاغذ بود ،لکة ننگی به دامن سنت نبود» (سپهری.)69 :1923 ،
« .43اگر خط در برنامه نبود ،رسم و نقاشی بود» (همان.)33 :
« .42اگر در پردهای قرينهنمايی نيست ،در گل و برگسازی پرده هست» (همان.)33 :
« .43اگر در مدينه شهر کشيده میشد و پهن میشد ،اينجا شهر مرتفع میشود» (آل احمد:1929 ،
.)191
« .51اگر برديم که خوشا به حال سعادتمون و اگه باختيم که آخرش بچههامون يه روزی ياد میگيرن
که چطوری بجنگن تا ببرن» (آل احمد.)46 :1923 ،
 .51زورت ار پــــيش مــــیرود بــــا مــــا

بــــــا خداونــــــد غيــــــبدان نــــــرود
(سعدی)32 :1963 ،

 .51گـــرت خـــوی مـــن آمـــد ناســـزاوار

تــو خــوی نيــک خــويش از دســت مگــذار
(همان)122 ،

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

کــه رحــم اگــر نکنــد مــدعی خــدا بکنــد
(حافظ)113 :1931 ،

با تأمل در نمونههای  49تا  59بهوضوح روشن میشود که در تمام نمونهها بين دو
جمله ،تقابل معنوی برقرار است« :زبان نثر» و «زبان توده»« ،آب بردن دنيا» و «خواب
بردن او»« ،سود کالن» و «زيان»« ،مخالف تعصبات دينی و نژادی» و «موافق تعصبات
دينی و نژادی» و مانند آن؛ البته در برخی موارد رابطة تقابلی با تضاد بين الفاظ و
واژگانِ جملة شرط و جملة بعد از آن نيز همراه شده است؛ همانندِ «زبان نثر» و «زبان
توده»« ،سود کالن» و «زيان» و امثال آن.
در برخی از جملههای شرطی که جواب شرط ذکر شده است ،بهراحتی میتوان با
حذف جواب از ترکيب شرطی و با تکيه بر جملة بعد از آن ،به رابطة تقابلی بين دو رکن
باقیمانده دست يافت؛ مانند اين بيت از ابوذراعه معمری:

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 114/

 .54اگــر بــه دولــت بــا رودکــی نمــیمــانم

عجــب مکــن ،ســخن از رودکــی نــه کــم دانــم
(به نقل از شفائی)521 :1969 ،

در اين جمله حذف جواب شرط (عجب مکن) و جايگزينی جملة بعد از آن (سخن از

رودکی نه کم دانم) نقصی در معنی برآمده از ترکيب شرطی ايجاد نخواهد کرد؛ چراکه
جملة بعد از جواب بهطور ضمنی دربردارندة معنی جواب محذوف است.
کاربرد جملههای شرطی با رابطة تقابلی در ادعيه و اذکار بهوفور يافت میشود؛
بهطوریکه میتوان گفت اين ساخت زبانی به سبک تعبيریِ ويژهای تبديل شده است
که بر تأثير کالم میافزايد؛ برای نمونه در «مناجاةالراغبين» امام سجاد  مجموعهای
دلنشين و بینظير از اين جمالت در کنار هم گرد آمده است ،چنانچه حضرت
میفرمايد:
«خدايا اگر زاد و توشة من در سفر بهسوی تو اندک است ،حسن ظنم به توکل بر تو
بسيار است و اگر جرمم مرا از عقوبتت میترساند ،اميد به کرمت مرا نويد ايمنی از
انتقامت میبخشد و اگر گناهم مرا به معرض عقابت میآورد ،اطمينانم به ثوابت اشاره
میکند و اگر غفلت مرا از مهيای لقای تو بودن به خواب انداخت ،ايمان و معرفتم به
لطف و کرمت متذکر و آگاهم میسازد و اگر افراط جرم و سرکشیام مرا به وحشت
انداخته ،بشارت مغفرت و خوشنوديت آرام خاطرم میبخشد» (قمی.)159 :1926 ،

گاه جواب شرط محذوف است ،ولی رابطة بين شرط و جملة بعد از آن بر پاية
همانندی و تشابه معنوی است؛ دراينصورت به دليل پيوستگی دو جمله ،جواب شرط
در حکم مسکوت باقی میماند ،گويا حذفی در کالم صورت نگرفته است؛ زيرا بدون
درنظرگرفتن جواب محذوف ،معنی موردنظر مستفاد شده است؛ مانند «اگر او دزدی
کرده ،پيش از اين نيز برادرش دزدی کرده است ».يا «اگر او دزدی کرده ،برادرش هم
قبالً دزدی کرده بود» .بهنظرمیرسد در چنين ترکيبهايی معنی جملة بعد از شرط،
قبل از تحقق شرط بهوقوعپيوسته است و ازاينجهت با جملههايی نظير «اگر آمدی ،من
هم میآيم ،».متفاوت است؛ زيرا در اين نمونهها شرط و جواب بر حقيقتی مشابه داللت
دارد ،ولی رابطة معنايی بين دو رکن ،تالزمی سببی است و جواب بعد از شرط در آينده
تحقق میيابد .برای وضوح بيشتر به دو نمونة زير توجه کنيد:
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 .55اگر محمد اين هنر را آموخت ،ما هم میآموزيم.
 .56اگر محمد اين هنر را آموخت ،ما (هم) قبل از اين آموختهايم.

در نمونة  55بين «آموختن محمد» و «آموختن ما» ارتباطی معنوی برقرار است؛
بهگونهای که آموختن ما در پی آموختن محمد و بعد از آن تحقق میيابد و بدان وابسته
است ،امّا در نمونة « 56آموختن ما» قبل از «آموختن محمد» صورت گرفته است و تنها
هدف از چنين ترکيبی بيان اين نکته است که مسئلة آموختن محمد آنگونه با اهميت
نيست که اسباب شگفتی را برانگيزد؛ چراکه آموختن ما قبل از آموختن محمد تحقق
يافته است .تأکيد بر معنی مذکور است که غرضِ بالغی نهفته در حذف جواب را آشکار
میسازد .در رابطة تشابه و همانندی بين دو جمله ،چنانکه از نمونة مذکور برمیآيد ،در
جملة دوم واژة «هم» يا «نيز» برای بيان يکسانی و مشابهت معنی بهکارمیرود؛ البته
اين واژه به رابطة تشابهی اختصاص ندارد ،بلکه همانطور که قبالً اشاره کرديم ،در رابطة
تالزمی سببی و غيرسببی نيز استعمال میشود؛ برای مثال در عبارات «اگر آمدی ،من
هم میآيم» و «اگر وعدهای بدهد ،وفا هم میکند» ،بهترتيب ،رابطة معنايی بين شرط و
جواب ،تالزمیِ سببی و تالزمیِ غيرسببی است.
 2ـ  . 2تالزمی غيرسببی

وفور جملههای شرطی با رابطة سببی ،اين تصور را ايجاد میکند که اين رابطة معنايی
در ترکيبهای شرطی اصل است؛ باوجود اين ،در برخی از جملههای شرطی ،شرط و
جواب ،الزم و ملزوم يکديگرند ،ولی اين ارتباط و مالزمت بر پاية سببيّت استوار نيست؛
بدين معنی که جملهوارة پيروِ شرطی سبب پديدآمدن و بهوقوعپيوستن جملهوارة پايه
نيست ،بلکه جواب در پی شرط يا همزمان با آن بهوقوعمیپيوندد ،بدون آنکه بر تحقق
آن تأثير عليتی بگذارد؛ مانندِ «اگر وعده دهد ،وفا میکند»« ،اگر کتابم را به او امانت
بدهم ،برنمیگرداند» يا «اگر کتابم را به او امانت بدهم ،بهموقع برمیگرداند» .در اين
نمونهها جواب در پی شرط و نه بهسبب آن تحقق میيابد؛ بنابراين ،شرط ،ملزوم و
جواب شرط ،الزم آن است و رابطة معنايی ميان شرط و جواب ،تالزمی غيرسببی است.
از نمونههای رابطة تالزمی غيرسببی در ادب فارسی میتوان به موارد زير اشاره کرد:

رابطة معنايی جملهوارة پايه و پيرو در جملههای شرطی زبان فارسی 111/

« .53اگر از آن وجه رنجی بيند ،عين راحت پندارد» (ابنمقفع.)162 :1925 ،
« .52اگر بیگمان اين بنده را بخواهی کشت ،به تأويلی شرعی بکش تا در قيامت مأخوذ نباشی»
(سعدی.)36 :1963 ،
 .53گــــر گزنــــدت رســــد تحمــــل کــــن

کـــه بـــه عفـــو از گنـــاه پـــاک شـــوی
(همان)115 :

 .61هـــر کـــه ســـلطان مريـــد او باشـــد

گــــر همــــه بــــد کنــــد نکــــو باشــــد
(همان)199 :

 .61وگـــر يـــک بذلـــه گويـــد پادشـــاهی

از اقليمـــــی بـــــه اقليمـــــی رســـــانند
(همان)155 :

 .9نتيجه
بررسی ساختار معنايی جملههای مرکب و ارتباط معنايی ميان جملهوارههای پايه و پيرو
در کنار پژوهشهای انجامشده دربارة ساختار صوری اين دسته از جمالت ،نقش بسزايی
در توصيف معنای جمله بر پاية توصيف مؤلفههای معنايی تشکيلدهندة آن و درنتيجه،
شناخت بهتر ساخت زبانی هر زبان دارد .برايناساس ،در اين نوشتار با بررسی
ديدگاههای اصوليان و بحث و مداقه در ادب فارسی ،ارتباط معنايی دو جملهوارة پايه و
پيرو شرطی را بررسی کرديم و به نتايج زير دست يافتيم:
 .1رابطة تالزمی ،اساس ارتباط معنايی پايه و پيرو شرطی درنظرگرفته میشود که خود
بر دو گونه است :تالزمی سببی و تالزمی غيرسببی؛
 .1با درنظرگرفتن بسامد کاربرد رابطة تالزمی سببی در نمونههای نظم و نثر فارسی،
میتوان آن را در درجة نخست اهميت قرارداد و بر تالزمیِ غيرسببی مقدم ساخت؛
 .9تأمل بر نمونههای ادب فارسی بيانگر آن است که در رابطة تالزمی سببی گاه
جملهوارة پاية شرطی حذف میشود و به جای آن جملهوارهای قرارمیگيرد که با
جملهوارة شرطی رابطهای بر پاية تقابل يا همانندی دارد و يا ممکن است بين دو
جملهواره ارتباط معنايی معينی وجود نداشته باشد.
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