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ث

:سپاسگزاري

داند مراتب قدردانی و سپاسگزاري خود را نسبت به آنانی بر خود واجب مینامهنگارندة این پایان
.اند ابراز داردهر یک به نحوي در انجام این پژوهش یار و یاوري بودهکه

.اندبودهامبراي همیشه سپاسگزار مادر و پدر مهربان و خواهر نازنینم هستم، که یار همیشگی

شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و تشکر و سپاس فراوان دارم از اساتید بزرگوار پژوهشکدة زبان
که از ه ویژه جناب آقاي دکتر مصطفی عاصی و جناب آقاي دکتر یحیی مدرسی،ب،مطالعات فرهنگی

. محضر این بزرگواران بسیار آموختم

هایی از منابع اصلی کنم از دوست عزیزم آقاي نوید نادري، از دانشگاه الیدن، که نسخهتشکر می
.این پژوهش را برایم ارسال نمود

گیر، از دانشگاه سر، از دانشگاه برکلی، و دکتر باربارا دانسیسپاس بسیار دارم از پروفسور ایو سویت
. هایی الکترونیکی از مقاالت و کتاب خود را در اختیارم نهادندبریتیش کلمبیا، که از سر لطف بسیار نسخه

.ایشان را از صمیم قلب سپاسگزارم

دارم که زاده اعالم مید بزرگوار سرکار خانم دکتر نعمتاتبه اسمراتب سپاس و قدردانی خویش را 
رسیده و از شان ام به رویت ایخداي را شاکرم که نوشته. نامه را بر عهده گرفتندزحمت داوري این پایان

.آموزمایشان نکاتی می

نامه بر دوش استاد بزرگوار و مهربانم سرکار خانم دکتر ایران کلباسی زحمت مشاورة این پایان
اي شد تا بیشتر از نامه بهانهشان بسیار آموخته بودم و نگارش این پایانيهااز محضر ایشان در کالس. بود

.شان هستمصمیمانه ایشان را سپاس دارم و قدردان زحمات. مند گردمتیزبینی و دقت ایشان بهره

ام، جناب آقاي دکتر هاي ارزشمند و روشنگر استاد فرزانهنامه بی راهنمایینگارش این پایان
در . حکایت ما و ایشان حکایت سر ارادت ما و آستان حضرت اوست. گشتم، ممکن نمیمحمد دبیرمقد

.از ایشان سپاسگزارم. براي همیشه مرهون الطافش هستم. محضر ایشان فراوان آموختم



ج

:چکیده

مناسب ايزمینهتا به حال فضاهاي ذهنی، که توسط ژیل فوکونیه و مارك ترنر معرفی شده است، ۀنظری
یکی از کاربردهاي . هاي گوناگون به دست داده استشناسی و زبانهاي مختلف زباندر حوزهنجام تحقیقاتابراي

.هاي شرطی زبان انگلیسی استگیر و سویتسر از آن در بررسی ساختاین نظریه، استفادة دانسی

گیر یتسر و دانسیپژوهش حاضر در چارچوب نظریۀ فضاهاي ذهنی و با مد نظر قرار دادن آرا و روش سو
هاي شرطی همواره مورد توجه بسیاري از ساخت. هاي شرطی در زبان فارسی پرداخته استبه بررسی ساخت

اند تصویري هایی که، چه در حوزة منطق و چه در حوزة دستور زبان، هرگز نتوانستهپژوهش. اندها بودهپژوهش
گیر از طرفی نه به صدق و رویکرد سویستر و دانسی. ت دهندها در زبان به دسکامل از معنی و کارکرد این ساخت

در این رویکرد . کندهاي دستوریان سنتی توجه میبنديکذبِ مورد عنایت منطقیون نظر دارد و نه به دسته
هاي هاي فرازبانی، شرطیهاي سطح محتوا، شرطیشرطی: شوداي چهارگانه از جمالت شرطی ارائه میبنديدسته

بنا . هاي زبان فارسی محک خورده استبندي با دادهدر پژوهش حاضر این دسته. هاي کارگفتیشرطیمعرفتی و
هایی ها نمونهشود و براي هر یک از این دستهبندي در زبان فارسی نیز دیده میهاي این پژوهش این دستهبه داده

.هاي زبان فارسی به دست آمددر بین داده

مورد چنین کارکردي در . کارکردي ارجاعی و اشاري به یک فضاي ذهنی داردthenدر این رویکرد واژة 
آنوقت، آنگاه، در آن صورت، در این « . آیند بررسی شدکه بر سر بند جواب شرط در زبان فارسی میهاییواژه

هاي سینیاز به برر» پسودیگر « هاي توان داراي چنین کارکردي دانست، اما واژهرا می» صورت، آن موقع
اي بینیها در آغاز بند جواب شرط تعبیري پیشاگرچه دیده شد که به هر حال حضور این دست واژه. بیشتر دارند

ها نیز به معناي از دست کند؛ اما عدم حضور این واژههاي شرطی را تقویت میو نیز خوانشی دوشرطی از ساخت
.هاي شرطی نیستدادن چنین معنایی در ساخت

فضاهاي ، شناسی شناختیزبان، ژیردانسی، سویتسر،هابندي شرطیدسته، ساخت شرطی، جملۀ شرطی:هاکلید واژه
.، زبان فارسیذهنی
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مقدمه: فصل اول

مساله و موضوع مورد بررسیبیان.1- 1
کانون توجه هر نوع پژوهش در باب شیوة کارکرد ذهن جمالت شرطی به مدتی بسیار طوالنی در

اي سواالتی در شناسی هر یک از زاویهشناسی و زبانمنطق، فلسفه، روان. انسان براي استدالل بوده اند
نقطه اتکاي نظري خویش و اهداف خاص مورد این دسته از جمالت مطرح کرده و هر رویکرد بسته به 

.رح پیرامون جمالت شرطی داده استخود پاسخی متفاوت به سواالت مط

قوه استدالل منطقی ذهن انسان در اي از هاي شرطی را نشانهفالسفه عمدتاً ساختدر حالی که 
دستوریان، بیشتر به شناسان و چه گران زبان، چه زباناند؛ پژوهشنظر گرفته و به آن عالقه نشان داده

هاي فعلی به کار رفته، وجه، نحوه کنار هم آمدن دو بند یک ها، زمانمسایلی از قبیل نحوه انتخاب فعل
.اندو از این دست متمرکز شده) .....، if, only if, even ifهمچون (گرهاي شرطی جملۀ شرطی، نشان

تی به بررسی جمالت شرطی زبان شناسی شناخپژوهش حاضر قصد آن دارد تا در حوزة زبان
شناسی شناختی را در دهۀ هفتاد میالدي پیدایش زبان) 3-2صص : 2006(1اوانز و گرین. فارسی بپردازد

گرایی دستور زایشی، و گرایی و عقلشناسی شناختی را از جهتی واکنشی به صورتایشان زبان. انددانسته
. آورندلوم شناختی در دهۀ شصت میالدي به حساب میاز طرفی متاثر از انقالب شناختی و پیدایش ع

1 Evans, Vyvyan and Melani Green
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-هاي فلسفۀ ذهن و شناخت، عصبدر دهۀ شصت میالدي با گسترش تحقیقات در حوزه1علوم شناختی

.شناسی شناختی و هوش مصنوعی پا گرفتشناسی نو، روان

ژیل است که توسط2»فضاهاي ذهنی« مفهوم ،یکی از مفاهیم مهم مطرح شده در این رویکرد
وز تحقیقات بسیاري مبتنی بر آن انجام رو تا به اممطرح شده است1980در دهه 4مارك ترنرو 3فوکونیه

توان به فضاهاي ذهنی را می.شناسی شناختی استهاي زبانترین بخشاند و کماکان یکی از مهمیافته
معتقد ) 1: 1994(فوکونیه . یندآبه وجود می5وهاي شناختیاي کوچک تشبیه نمود که بنابر الگمجموعه

ها فضاهاي این حوزه. گیرندهایی تشکیل یافته که به هنگام ایجاد گفتمان شکل میاست زبان از حوزه
.یابدها اصال امکان تجلی نمیفضاهاي ذهنی قسمتی از زبان نیستند، بلکه زبان بدون آن. ذهنی نام دارند

هاي ارائه شناختی، تحلیلهاي زبانهاي ذهنی در بررسییکی از موارد اخیر استفاده از مفهوم فضا
در مورد ساخت شرطی در زبان انگلیسی است که بر نظریۀ 7گیِرباربارا دانسیو 6ایو سویتسرشده توسط 

و به ویژه 1996توجه ما بیشتر به دو مقالۀ ایشان در سال .فضاهاي ذهنیِ فوکونیه و ترنر مبتنی است
- ایشان معتقدند در زبان انگلیسی ساخت شرطی به طرق مختلف بازنمایی می. باشدمی2005کتاب سال 

بنديِ تا بندي ارائه شده از طرف ایشان مبتنی بر معنی جمالت بوده و اصوالً با هر نوع تقسیمتقسیم. یابد
« ژة ایشان همچنین به بررسی وا. متفاوت است) رجوع شود به بخش پیشینه مطالعات(به حال انجام شده 

then «دیگر مسالۀ مورد . کنندهاي شرطی پرداخته و حضور یا عدم حضور آن را تحلیل میدر ساخت
) ب(و ) لف1(مثالً دو جملۀ . هاي داراي قید زمان استهاي شرطی با ساختو مقایسۀ ساختهتوجه رابط

:را در نظر بگیریم

.روماگر بیاید من می) الف(

.روموقتی بیاید من می) ب(

اما شباهت این دو جمله در چیست؟ و اصوالً . جملۀ اول شرطی و دیگري داراي قید زمان است
سویتسر و بندي شود؟متمایز دستهجملۀ دیگر، که داراي قید زمان است،چرا باید جملۀ شرطی از 

.دهندی از این دست را در چارچوب نظریۀ فضاهاي ذهنی مطرح کرده و پاسخ میسواالتگیردانسی

1 cognitive science
2 mental spaces
3 Fauconnier, Gilles
4 Turner, Mark
5 cognitive models
6 Sweetser, Eve
7 Dancygier, Barbara
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هاي پژوهشها و فرضیهسؤال.2-1
این پژوهش قصد آن دارد تا با تکیه بر نظریۀ فضاهاي ذهنی به بررسی ساخت شرطی در زبان 

مد نظر و در واقع ) 2005(گیر در این راستا کار انجام شده توسط سویتسر و دانسی. فارسی بپردازد
بررسی قرار خواهند گرفت که دو سوال عمده در این پژوهش مورد . چارچوب نظري پژوهش حاضر است

:عبارت اند از

:سواالت اصلی

شود؟ساخت شرطی در زبان فارسی به چند صورت بازنمایی می.1
شرطی در مورد زبان فارسی چه نتایجی را به دست از جمالت گیرسویتسر ودانسیبندي آزمودن دسته.2

دهد؟می

چه به لحاظ نظري (ند که تا حد امکان ااولیه شکل گرفتهسواالتهمچنین سواالتی در کنار این 
:ها خواهیم بوددر صدد یافتن پاسخ به آن) هاي زبانیو چه به لحاظ داده

:سواالت فرعی
اي این واژه به زمان در جمالت شرطی با معناي اشارهthenمعناي گیر، سویتسر ودانسیدر تحلیل .3

صورت، پس، وقت، درآنآنگاه، آن« مچون هایی هارتباط دارد؛ در فارسی چه ارتباطی میان واژه
هاي ها در بافتآیند با معناي آنمیجواب شرط که بر سر جمله به اصطالح »  ...بنابراین، درنتیجه، 

دیگر وجود دارد؟
هاي صوري نحوي عموماً جمالت شرطی مانند جمالت داراي بند قید زمان در نظر گرفته در تحلیل.4

هاي زبان فارسی تا چه اندازه این نظریه را تقویت ؛ داده)زیرچاپ: 1منهگه(شوندشده و تحلیل می
کنند؟می

هایی که به عبارتی دیگر چه رابطۀ معنایی یا نحوي میان جمالتی که داراي ادات شرط هستند با آن
:هاي زیرهایی براي نشان دادن زمان یا علت اند وجود دارد؟ جمالتی نظیر مثالداراي واژه

.رومید، من میاگر بیا-
.روموقتی بیاید، من می-
.رومبا آمدنش، من می-
.شودمیآمدن او باعث رفتن من-

در جمالت شرطی » ... صورت، پس، بنابراین، درنتیجه، وقت، درآنآنگاه، آن«حضور یا عدم حضور .5
؟کندهاي نحوي یا معنایی ایجاد میچه تفاوت

1 Haegeman, Liliane
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هاي شرطیو 1ايبینیهاي پیشی صوري میان شرطیهایقائل به تفاوتیرگسویتسر و دانسی.6
دهد؟زبان فارسی چه نتایجی به دست میبندي درآزمودن این دسته. هستند2ايبینیغیرپیش

:مطرح شده دو فرضیه در این پژوهش وجود دارد که عبارت اند ازاصلیبر اساس سواالت

.ف استبازنمایی ساخت شرطی در زبان فارسی به چند صورت مختل.1
.در مورد زبان فارسی نیز کاربرد داردهااز شرطیگیردانسیسویتسر وبندي چهارگانۀ دسته.2

پژوهشو اهداف اهمیت .3-1
توان گفت جز مطالب می. هایی که از جمالت شرطی فارسی شده است بسیار اندك اندتوصیف

نامۀ یافت شده در این زمینه نها پایانت. انددستورهاي سنتی، کارهایی بسیار قلیل در این زمینه انجام شده
:عبارت بود از

نامۀ ؛ پایانتوصیف جمالت شرطی و رابطۀ آن با وجه در زبان فارسی امروز) 1380... (رحیمی، نعمت ا
.دکتر مصطفی عاصی؛ دانشگاه عالمه طباطبایی: کارشناسی ارشد به راهنمایی

، و باالخص نظریۀ فضاهاي شناسی شناختیهاي انجام شده در قالب زباناز سویی دیگر پژوهش
یعنی از سویی پرداختن به جمالت شرطی و از سویی دیگر . اندك استبر روي زبان فارسی ذهنی، 

ن دارد تا این پژوهش حاضر سعی بر آ. شناسی شناختی امري است فی نفسه جذابپژوهش در حوزة زبان
.امر را محقق سازد

:پژوهش عبارت اند ازاین بنابر آنچه گفته شد اهداف

. ارائۀ توصیفی از جمالت شرطی در زبان فارسی با رویکردي توصیفی و شناختی است.1
.هاي ساخت شرطی در زبان فارسیبررسی انواع بازنمایی.2
.هاي زبان فارسیبا دادهآزمودن یک نظریۀ شناختی.3

1 predictive
2 non-predictive
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شناسی پژوهشروش.1- 4
هاي شرطی زبان ی از ساختیهانمونهت براي انجام این پژوهش نگارنده قصد آن دارد تا نخس

با توجه به . هستندمحدود به فارسی معاصر ها این است که تنها این نمونهویژگی مهم . فارسی تهیه کند
و حتی جمالت شرطی ؛اینکه ساخت شرطی در طول حیات زبان فارسی دچار تغییر و تحول شده است

پژوهشگر 1،دهندهایی را نشان میاي موارد تفاوتپارهفارسی قرون پنج و شش با فارسی دوران معاصر در 
. هاي گونۀ نوشتاري محدود استها به نمونهداده. هقلمرو پژوهش حاضر را به فارسی معاصر محدود نمود

ها و پس از به دست آمدن این داده.انداستخراج شده» هاي زبان فارسی پایگاه داده« ها از این داده
ها بر مبناي چارچوب ارائه شده توسط سویتسر و بندي آنها و دستهجهت تحلیل آنها، سعی در نمونه

.صورت گرفت) 2005(گیر دانسی

نامهبندي پایانسازمان.5-1

:شده استنامۀ حاضر از پنج فصل تشکیل پایان

مقدمه: فصل اول)1(
پیشینه مطالعات: فصل دوم)2(
نظريچارچوب: فصل سوم)3(
هاتحلیل داده: فصل چهارم)۴(
گیرينتیجهخالصه و : پنجمفصل)۵(

، هاي پژوهشفرضیهوها سؤالبیان مساله و موضوع مورد بررسی، : مقدمه مشتمل است بر
در فصل پیشینۀ مطالعات، . نامهبندي پایانسازمانپژوهش و شناسی روشاهمیت و اهداف پژوهش، 

تحقیقات انجام شدة ؛ چهگیردصورت میمروري بر عمده تحقیقات انجام شده بر روي جمالت شرطی 
شناسان هاي زبانشناسان غیرایرانی و بر روي زبانی غیر از فارسی، و چه پژوهشعمده و مهم توسط زبان

فصل سوم به معرفی فضاهاي ذهنی، و سپس نظریۀ . مورد نظر استیا دستوریان بر روي زبان فارسی
هاي زبان فارسی ر فصل چهارم دادهد. هاي شرطی خواهد پرداختگیر در تحلیل ساختسویتسر و دانسی

گیري این پژوهش خواهد با نظریۀ ارائه شده در فصل پیشین سنجیده خواهند شد و در فصل نهایی نتیجه
.نامۀ فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی استنامه و واژهنامه همچنین مشتمل بر کتابپایان.آمد

- خواجه نظام-نامهسیاست(» .ی، باري پذیرفتمیاگر این دانستم« مانند جمله . نشانۀ وجه شرطی» ي«استفاده از به عنوان مثال. 1
.شوندکه این موارد در فارسی معاصر دیده نمی) الملک



فصل دوم

اتــعـالـطـه مـنـیـشـیـپ
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پیشینه مطالعات: مفصل دو

نخست . پردازیمدر این فصل به بررسی و معرفی نقطه نظرات بیان شده دربارة ساخت شرطی می
هاي مختلف نسبت به مختصري به اهمیت این جمالت نزد منطقیون و فالسفه پرداخته و سپس دیدگاه

و نیز ان نگاه دستورنویسان زبان انگلیسی پرداخته بخش اول به بی. کنیمبخش بیان میدر دوها را شرطی
آنچه وم نیز در بخش د. کندها را معرفی مینسبت به شرطیشناسانویکردهاي عمدة زبانبرخی ر

.اند را ذکر خواهیم نمودسی در باب جمالت شرطی در زبان فارسی بیان کردهردستورنویسان زبان فا

ها نزد فالسفه و منطقیونرطیش.2-1

در .بتوان مدعی شد مطالعۀ جمالت شرطی در منطق قدمتی به اندازة خود منطق داردشاید 
، بحث دربارة 1فرگهبنیاد شده به دستهاي منطقی، از منطق قیاسی ارسطو تا منطق جدیدهمگی نظام

. جمالت شرطی و انواع آن همواره مطرح بوده است

گفتاري است که «2قضیهطق قدیم دهد که در منتوضیح می) 191]: 1378[1383(خوانساري 
قضیۀ و3قضیۀ حملی: داندقضیه را بر دو قسم می) 193: همان(وي . »احتمال صدق و کذب در آن برود

1 Frege, Friedrich Ludwig Gottlob (1848 –1925)
2 proposition
3 categoric proposition
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هیچ شرطی به چیز در آن چیزي را بدون «دهد که قضیۀ حملی آن است که سپس توضیح می.1شرطی
در «اي است که قضیۀ شرطی نیز قضیه. »احمد خوشبخت است«مانند قضیۀ » دیگري اسناد داده باشند

اگر احمد با «مانند قضیۀ » آن حکم به ثبوت یا سلبِ نسبتی کرده باشیم به شرط تحقق نسبتی دیگر
قضیۀ : داندقضیۀ شرطی یا وضعی را به دو قسم می) 247: همان(او . »فضیلت باشد، خوشبخت است

گوید که توضیح قضیۀ شرطیۀ متصل میدر) 248: همان(وي . 3قضیۀ شرطیۀ منفصلو2شرطیۀ متصل
یعنی قضیۀ شرطیۀ » در آن حکم شده است به اتصال و پیوستگی و مالزمۀ دو نسبت«اي است که قضیه

حکم شده » به ثبوت یا سلب نسبتی به فرض ثبوت یا سلب نسبتی دیگر«اي است که در آن متصل، قضیه
در ادامه، . پردازدو ایجاب این نوع قضایا میوي سپس به اقسام و اجزاء و شرایط صدق و سلب . است

داند که در آن اي میوي آن را قضیه. دهدقضایاي شرطیۀ منفصل را توضیح می) 257: همان(خوانساري 
عالم یا قدیم است یا «مانند قضیۀ . حکم شده است» به جدایی و عناد و انفصال دو یا چند نسبت«

.پردازدو شرایط صدق و سلب و ایجاب این نوع قضایا میاو در ادامه به اقسام و اجزاء. »حادث

-چنین توضیح می) 10: 1374(موحد . شودهاي منطقی مطرح مینیز در نظام4دوشرطیمفهوم 

است و اغلب "≡"یا "↔"ها وجود دارد و نماد ادات آن به شکل دهد که این مفهوم در منطق جمله
جدول ارزش این ادات بدین گونه است که .شودخوانده می) اتتصار ایا به اخ(» اگر و تنها اگر«به صورت 

»A اگر و تنها اگرB « صادق است اگرA وBدهد کهاو توضیح می. هر دو صادق یا کاذب باشند»A

.»Aآنگاه Bو اگر Bآنگاه Aاگر«معادل است با » Bاگر و تنها اگر 

توان به عنوان مثال برقرار است به نحوي که میاي بین سورها و جمالت ، رابطهمنطق جدیددر 
» .به ازاي هر شی اگر آن شی الف باشد، آنگاه آن شی ب است« را به صورت » .هر الفی ب است« گزارة 

هر جملۀ داراي سور به یک جملۀ شرطی راه را براي رسیدن به یکی از ِاین گونه تحلیل. تحلیل نمود
.، هموار کرد5ق محموالتترین نظامات منطقی، یعنی منطمهم

ها عمدتاً به این صورت است که یک جملۀ شرطی به عنوان ساختی داراي امروزه نگاه به شرطی
.)425: 42005کمنت(د شولحاظ می،3و تالی2، یعنی مقدم1ايو دو جملۀ سازه6یک ادات دو موضعی

(.

1 hypothetic proposition
2 conditional proposition
3 disjunctive proposition
4 biconditional
5 predicate logic
6 binary connective / two-place connective
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هاي شرطیو 5اخباريهاي ِشرطی: شوندتقسیم مینوع در منطق صوري جمالت شرطی به دو 
. 7واقعخالفیا 6التزامی

هاي زیر را به ترتیب براي شرطی اخباري و شرطی التزامی یا خالف نمونه) 425: 2005(کمنت
:آوردواقع می

(2.1) We will not go on the trip if it rains tomorrow.

(2.2) We would be playing tennis if it were not raining.

. 9آزمون رمزيو 8نظریۀ تساوي: وجود داردعمدهنظریۀ هاي اخباري دو ر مورد شرطید

مورد بررسی قرار داده و رااین دو نظریه هر یک به نحوي صدق و کذب جمالت شرطی اخباري
طبق نظریۀ تساوي، جملۀ شرطی اخباري صادق . دهندهایی براي صدق یک گزاره به دست میمالك

. قدم آن کاذب باشد و هرگاه که تالی آن صادق باشداست هرگاه که م

وارد شده 10گرایسوکذب ایراد شده است از طرف ترین انتقادي که به این نظریۀ صدقاما مهم
کند که اگر علم گوینده میچنین بحث 11"منطق و گفتگو"خود با عنوان1975وي در مقالۀ سال . است

علم او به صدق و کذب دو جملۀ شرط باشد، دیگر اصالً الزم دربارة صدق و کذب جملۀ شرطی مبتنی بر
وي .کردنیست گوینده جملۀ شرطی را تولید کند و صرفاً و به راحتی جملۀ تالی یا نقیض آن را بیان می

کند که گوینده شود، شنونده فرض میوقتی جملۀ شرطی تولید میشود که اصوالًمیبه درستی متذکر
اي آنزاتر از علم به ارزش صدق اجنکه منظور و مفهوم جملۀ شرطی چیزي است فردالیلی دارد براي آ

.)425: 2005(کمنتنقل از (

1 constituent sentence
2 antecedent
3 consequence
4 Kment, Boris C. A.
5 indicative conditionals
6 subjunctive conditionals
7 counterfactuals
8 equivalence thesis
9 ramsey test
10 Grice, Herbert Paul
11 “Logic and Conversation”
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دان هاي اخباري به آزمون رمزي معروف است و توسط ریاضینظریۀ مهم دیگر دربارة شرطی
در این . مطرح شده است٢" قانون و علّت"وي با عنوان1929در مقالۀ سال 1فرانک رمزيانگلیسی 

. گیردنظریه میزان و درجۀ پذیرش صدق یک جمله مورد بررسی قرار می

. است3ممکنهاينظریۀ جهان، واقعخالفیا هاي التزامیشرطیترین نظریۀ مطرح درمورد مهم
زبان معاصر، براي تحلیل طیف وسیعی از مفاهیم مهم ته از جمالت شرطی، بخصوص در فلسفهاین دس

-گرایی عملی و آزادي عمل و غیره بسیار به کار رفتهاحث قوانین طبیعت، دانش، عقلفلسفی همچون مب

.اند

به وفور مورد 5پکییکرو در آثار پرورده شد4الیبنیتسهاي ممکن در آراي فلسفی جهانمفهوم
ياین نظریه در دنیا.)1980کریپکی : جاي این اثربه عنوان نمونه در جاي(گیرد ه قرار میدمورد استفا

توان در مقالۀ ترین استفاده از آن را میمهم. منطق مورد استقبال و البته انتقادهاي فراوان قرار گرفته است
-خالف" تحت نام8لویسو کتاب مهم ٧"هادر باب شرطیاينظریه" با عنوان6استالنیکر1968سال  

.به چاپ رسید مشاهده نمود1973که در سال ٩" هاواقعخالف

10»جهان مقدم«واقع صادق است، خالفکه در آن مقدم یکیجهان ممکن، آنظریهطبق این ن

که بیشترین هاي مقدمیواقع تنها در صورتی صادق است که تالی آن در جهانیک خالف. گیردنام می
.شباهت را به جهان واقعی داشته باشند صادق باشد

-نظریۀ صدق استالنیکر هم براي شرطی:رویکرد استالنیکر و لویس داراي دو تفاوت اساسی است

ها واقعواقع کاربرد دارد حال آنکه لویس تنها به خالفهاي التزامی یا خالفهاي اخباري و هم براي شرطی
همیشه حداقل یک جهان مقدم داراي بیشترین شباهت استالنیکر یۀ صدقطبق نظرهمچنین. پردازدمی

1 Ramsey, Frank Plumpton (1903 – 1930)
2 “Law and Causality”
3 possible worlds theory
4 Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646 – 1716)
5 Kripke, Saul Aaron
6 Stalnaker, Robert
7 “a theory of conditionals”
8 Lewis, David Kellogg (1941 – 2001)
9 “Counterfactuals”
10 antecedent-world
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دهد حال آنکه رویکرد را به دست می1کر اصل طرد شق ثالث شرطینتیجه آنکه نظریۀ استالنی. وجود دارد
.)427: 2005کمنتنقل از (رسد رویکرد لویس به چنین دستاوردي نمی

هاي منطق نقشی رطی در پیشرفت نظامجمالت ش) 16: 1986(و همکاران 2تراوگوتبه عقیدة 
؛ و از سویی دیگر در سطح 3عینیاز یک طرف به عنوان ادات در سطح زبان : انددوگانه بر عهده داشته

. هاهاي صادق و نتایج آنفرضاي از پیشمجموعهبین داراي صدقفرازبان به عنوان یک رابطۀ 

حوزة پژوهش حاضر ازگیرد و از آنجایی که ادامۀ این مباحث در حیطۀ تخصصی منطق قرار می
.کنیمست به همین معرفی کوتاه بسنده میخارج ا

شناسانورنویسان و زبانرویکردهاي دست.2-2

. شودنخست نظر چند دستورنویس زبان انگلیسی در مورد جمالت شرطی بیان می،در این بخش
و از این نظر حائز اهمیت هستندارائۀ توصیفی از زبان انگلیسی پی دستورهاي مورد استناد جملگی در 

. دربارة زبان انگلیسی، بیان خواهند شدشناسان، عموماً اي از نظرات ابراز شده توسط زبانسپس پاره. اند
.شناسی در این بخش ارائه شونداي از رویکردهاي گوناگون زبانسعی بر آن بوده تا نمونه

ها اختصاص رغم آنکه فصل یا بخش خاصی را به شرطیعلی) 1985(4کوئرك و همکاران
ها یکی در هنگام بحث رین اشارات آنتمهم. انداند اما در چند مثال از جمالت شرطی استفاده کردهنداده

ها، جمالت شرطی را به عنوان نمونه و مثالِ هاي مختلف است که براي برخی زماناز استفاده از زمان
if…thenاست که 5هاي همبستهوابستهاند؛ و دیگري به هنگام بحث در مورد استفاده از آن زمان آورده

,once thenرا در کنار عباراتی همچون  since then, unless then و مورد بررسی قرار دادهقرار
.دهندمی

:کنددو مثال زیر را ذکر می7هاافزودهبه هنگام بحث در مورد ) 64: 1988(6هادلستون
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(2.3) [I went home] because I had no money left.

(2.4) [It bounces] if you drop it.

اما در هر یک با دو نوع فزوده سروکار داریم؛شود که در هر دوي این جمالت با اوي متذکر می
.است2شرطاز نوع ) 2.4(و در مثال 1علتافزوده از نوع ) 2.3(در مثال .مختلف افزوده روبرو هستیم

گرفته و 4نبودنمثبتدر جمالت داراي افزوده را به معناي 3سازيمنفی) 146: همان(او سپس 
:آوردشده است میاز نوع شرط که منفیمثال زیر را براي یک جملۀ داراي افزوده

(2.5) If it get any worse [call the doctor.]

تاکید ها پرداخته و 6سازوابستهبه معرفی ) 155: همان(بندها 5وابستگیدر بخش مربوط به وي 
سازي براي وابسته7نشانگرهاي ساختاريیکی از انواع سازها عموماً چیزي نیستند جز وابستهکند که می

شوند محسوب که به آن داخل می8اريساختتوان به عنوان هستۀ را نمیسازها وابستهبه زعم وي، . ندهاب
:نمود؛ مانند مثال زیر

(2.6) [ I believe] (that) she can do it.

"or"و "and"کند که چنین اظهار نظر می)  202: همان(پایگی همي در فصل مربوط به و

:مانند جمالت زیر. دندهد به کار روحاً رابطۀ شرطی را نشان میتوانند با معنایی که تلویمی

(2.7) Come early and you’ll be able to see the boss.

(2.8) Come early or you won’t be able to see the boss.

:گیردکه وي این دو جمله را به ترتیب معادل جمالت زیر در نظر می

(2.9) If you come early you’ll be able to see the boss.

(2.10) If you don’t come early you won’t be able to see the boss.
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