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  ها بررسي كلمات ربط تقابلي فارسي و چگونگي تكوين آن
  

  *مهرداد نغزگوي كهن
  

 ، همدان، ايرانسينادانشگاه بوعلي ،شناسيدانشيار زبان 

  
  7/12/91: پذيرش                                                  20/8/91: دريافت

  

  چكيده
معنا و  فقطگاهي . شودپايه از راهكارهاي مختلفي استفاده ميها براي پيوند دادن بندهاي همدر زبان

بندي هستند كه موجب مواقع كلمات ربط ميان بيشترناظر بر ارتباط دو بند است، ولي در  ،شناسيكاربرد
معنايي دو بند با يكديگر، انواع مختلفي  ةبا توجه به رابط. شوندد با يكديگر و ساخت جمله ميارتباط دو بن

توان به كلمات ربط اتصالي، انفصالي، علّي، از اين جمله مي ؛گيرنداز كلمات ربط مورد استفاده قرار مي
به تعريف و معرفي  ،فصيلت انواع كلمات ربط ، به ةدر اين مقاله ضمن مقايس. اشاره كرد يشرطي و تقابل

لحاظ ساختار دروني، كلمات ربط  به. ها در دو بند خواهيم پرداخت ن كلمات ربط تقابلي، ساختار و توزيع آ
نكتة درخور . كردتقسيم  »مركب گسسته«و  »مركب پيوسته«، »بسيط«توان به سه گروه تقابلي را مي

گسسته، از نوع تعداد زيادي كلمة ربط مركب، چه  توجه در فهرست نسبتاً بلند كلمات ربط تقابلي، وجود
دليل اين تنوع به نقش تأكيدي كلمات ربط تقابلي مربوط . صورت جمله است چه پيوسته و حتي به

به بررسي همين را قسمت پاياني اين مقاله  دارند كهتقابلي، منشأها و منابع گوناگوني  ياين اجزا ؛شود مي
اساس بر. ايم دادهآن با منابع كلمات ربط تقابلي در فارسي اختصاص  ةيسهاي جهان و مقا منابع در زبان

مكاني، زماني، علّي و  ةمعناي اولي ها، كلماتي باشواهد موجود، در زبان فارسي مانند بسياري از زبان
خالف  بر -در زبان فارسي اينكهنكتة قابل توجه . اندكار گرفته شده تأكيدي در ساخت اين كلمات به

از افعال، كلمات پرسشي و شرط نيز براي ساخت كلمات ربط تقابلي استفاده  - هاي ديگراري از زبانبسي
، است كه همة كلمات ربط تقابليبيانگر اين شده در اين مقاله  شواهد و توصيفات ارائه. شده است

  .اندوجود آمده شدگي بهاز رهگذر دستوري ،نظر از منبع صرف
  
  .، اجزاي تقابليشدگي، فارسيربط تقابلي، دستوري بط،  كلماتكلمات ر: كليدي واژگان 
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  مقدمه. 1
توان مي. توان نشان دادمي يهاي مختلفمعنايي دو بند براي تشكيل يك جمله را از راه ةرابط

ديگر براي  عبارت گونه عالمتي كنار يكديگر قرار داد؛ به كار بردن هيچ دو بند را بدون به
بار انتقال معني را  ،در اين موارد. بطي استفاده نكردها به هم از هيچ كلمة ر ن اتصال آ

 Mauri and van der(گيرد  عهده ميبر  ،كاربردشناسي، يعني بافت كالمي و موقعيتي

Auwera, 2012:379( .شود، بسيار استفاده مي ،1بندهاي بدون كلمة ربطها از اين در زبان
 ,Mithon(شودربط استفاده نمي ةاز كلم زند كه در آنرا مثال مي 3زبان پرنگي 2مثالً ميتون

رود؛ به  كار مي بهدر زبان فارسي نيز اين راهكار براي ارتباط معنايي دو بند ). 334 :1988
  :هاي زير دقت كنيد مثال

هاي سنگيني كه به هزينه ةاتفاقات و نوسانات يك سال اخير در بازار ارز و سكه با هم .1
   .4يز داشتاقتصاد كشور تحميل كرد، محاسني ن

 . گشتيم، نبود .2

  .آمديم، نبوديد .3
با يكديگر ارتباط   5همجواريواسطة  به فقطهاي باال بندها بدون هيچ عالمتي و در جمله

هاي زباني و معنايي است كه از بافت حاصل معناي صورتاين ارتباط حاصل تعامل . دارند
زان رمزگذاري كلمات ربط بيشتر چه مي هر .شناختي است شود و منتج از فرايندهاي كاربردمي

كه گفتيم، بار ارتباط معنايي بندها در جمالت  طور همان. كمتر خواهد بود 6باشد، ميزان استنتاج
دست  به ،شناختي از بافتفوق بيشتر حاصل معنايي است كه با توجه به فرايندهاي كاربرد

  :ت ربط نيز رمزگذاري كردبندها را با كلما ةتوان رابطالبته در زبان فارسي مي .آيد مي
ها را پشت سر خواهيم  ن آ ةهم امارو شويم،  به ممكن است با موانعي رو اگرچه .4

 . 7گذاشت

 ،توان جمالت بدون كلمات ربط را با كلمات ربط نيز آورد؛ در زير در زبان فارسي مي 
 ةو وظيف در اين كاربردها بار كاربردشناختي كم. ايمرا با كلمات ربط آورده 8-5جمالت 

ست، گاهي دو بند ا ها پيداكه از اين مثال طور همان. شود ميانتقال روابط به كلمات ربط واگذار 
  :توان رمزگذاري كردرا با كلمات مختلف و ترتيب متفاوت مي

 
1
 
1   asyndetic ادل كلمه، نيا يبرا شناسانزبان از يبعض3 ،  م" يفارس مع ا يگيپاه ه كار به را "آشكارن ه استفاده معادل نيا از عمد به نگارنده). 1389 همكاران و يشعبان. رك مثالً(اندبرد لم يعني ،»ناآشكار« شوديم گفته كه يوقت رايز است،نكرد ه ظاهر يدارد،ول وجود آنجا يربط ةك لم فهيوظ و ميندار يربط ةكلم اصالً كه ميدان يم كه يحالدر. استنشد اس را ربط ةك . دهديم انجام يكاربردشن  

 2
 Mithun  3
 Parengi 4
.)1390دي  8 برگرفته از روزنامة شرق،(6   5
 juxtaposition  6
 inference 1.7

همن  15آفتاب يزد، برگرفته از روزنامة 9(    )90ب
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هاي سنگيني كه به هزينه ةاتفاقات و نوسانات يك سال اخير در بازار ارز و سكه با هم .5
 .محاسني نيز داشت با اين حال/ اما /ولي اقتصاد كشور تحميل كرد،

هاي اتفاقات و نوسانات يك سال اخير در بازار ارز و سكه هزينه گرچه /اگرچه .6
  .محاسني نيز داشت اما /وليسنگيني به اقتصاد كشور تحميل كرد، 

 . نبود ولي /اماگشتيم،  .7

 .نبوديد ولي /اماآمديم،  .8

. كننداستفاده مي 8عني كلمات ربط آشكاري ،راخي ةهاي جهان بيشتر از همين شيوزبان
، استفاده از كلمات ربط آشكار بيشتر در نوشتار رايج است كند ميبيان   9كه كرتمن طور همان

 شودزباني استفاده ميهاي فرامثل آهنگ و نشانه ،و در گفتار از امكانات بافت موقعيت
(Kortmann, 1997: 46)  .  

به  تنها با رويكرد وبندي وصيف انواع مختلف كلمات ربط مياناين مقاله ضمن ت ةدر ادام
به اين مسئله پاسخ دهيم كه آيا منابع درزماني كلمات ربط  كوشيم ميكلمات ربط تقابلي 

هاي جهان در نظر گرفته  تقابلي در زبان فارسي در راستاي منابعي است كه براي ديگر زبان
مثل فهرست ( زبان فارسي به فهرست اين منابعتوان با توجه به  شده است؟ يا اينكه مي

Ramat and Mauri, 2011:658(  ؟كردموارد ديگري را نيز اضافه  

جز  به -كلمات ربط تقابلي همةگيريم كه شواهدي نتيجه مي با آوردندر پايان اين مقاله 
  .10اندوجود آمده شدگي بهاز رهگذر دستوري -هايي كه قرضي هستندآن

   

  بنديات ربط ميانانواع كلم. 2
- ميان دوبند هم 13و تقابلي 12، انفصالي11سه نوع ارتباط اتصالي معتقد بهطور كلي  شناسان بهزبان

، انواع ديگري نيز تر جزئيهاي بنديدر تقسيم). Ramat and Mauri, 2011:654-655( هستند 14پايه
با توجه به وقوع . 18و قصدي 17، علّي16، زماني15شرطي مانند ؛است  به اين فهرست اضافه شده

كلمات ربط ). Mauri, 2008: 80-159( بندي كردتوان موارد فوق را دستهزماني دو رويداد مي
- طور همزمان مي اتصالي، زماني، علّي و قصدي مربوط به بندهايي هستند كه هر دو رويداد به

مان را به هم متصل همز غير يهاكه كلمات ربط انفصالي رويداد توانند به وقوع بپيوندند، درحالي
 

8
 syndetic 9
 Kortmann 10
اد قرار گرفتهشواه13  نه و نيز )ايرانو  آفتاب يزد، شرق(هاي  روزنامه ازعمدتاً مربوط به سه شماره  ،انددي كه در اينجا مورد استن ه همچنينابوالحسن نجفي و  فرهنگ فارسي عاميا افت شد وي گوگل ي نت است كه با موتور جستج مواد زباني موجود در اينتر به مورد اخير است ،نشده ذكر ها ن شواهدي كه منابع آ ؛ چنانكهاند وط  مرب  11
 conjunctive 12
 disjunctive  13
 adversative 14
 coordinated 15
 conditional  16
 temporal 17
 Causal  18
 purposive  
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كلمات ربط شرطي وقوع همزمان احتمالي دو بند و كلمات ربط تقابلي وقوع همزمان . كنندمي
توان در كلمات ربط را مي ها پيونداين  همة .19دهندرا نشان مي دو بند ناسازگار /متعارض

، شدن به بحثتنها كلمات ربط تقابلي موضوع اين تحقيق است، براي وارد  اگرچه. رمزگذاري كرد
نيز الزم است تا از اين رهگذر شناخت بهتري نسبت به كلمات ربط  به انواع ديگر كلمات ربط توجه

در انواع مختلف كلمات ربط، معموالً با بيش از يك كلمة ربط  گفتني است. آوريمدستتقابلي به
  . ايمشواهد محدودي را ارائه كرده ،، ولي براي دور نشدن از مبحث اصليايم مواجه
  

  كلمات ربط اتصالي. 2- 1
در اشاره به انواع مختلفي از كلمات  »conjunction«در دستورهاي سنتي اروپايي از كلمة 

هاي زبان فارسي نيز  در دستوري). Ramat and Mauri, 2011: 654( كنند ربط استفاده مي
احمدي  ؛77: 1362صادقي، ارژنگ و (كار رفته است  در همين معنا به» حرف ربط«اصطالح 

تنها ناظر بر نوعي از  conjunction، ولي در تحليل ما اصطالح )170: 1384گيوي و انوري، 
كه گفتيم، كلمات ربط اتصالي براي ارتباط بندهايي  طورهمان .20است اتصالكلمات ربط، يعني 

تصال معموالً در زبان فارسي، ا. پيونددوقوع مي ها دو رويداد با هم به ن رود كه در آكار مي به
  :شود حاصل مي» و«از رهگذر استفاده از كلمة ربط 

  .21حق بيمه را هم يكجا پرداخت كردم وتكميلي كردم  ةدر مرداد ماه خود را بيم .9
- البته زبان. شودبراي بيان اتصال استفاده مي» و«هاي  هاي ديگر نيز از معادلدر زبان

 ,Gil( 22كوپا ندارند، مثل زبان ماريهايي در جهان وجود دارند كه كلمة ربط اتصالي 

عنوان كلمة ربط تقابلي نيز استفاده  به» و«در زبان فارسي از  گفتني است. )1991:96-130
  ).در همين مقاله 24 ةجملة شمار :ك.ر( شده است

  

  كلمات ربط انفصالي .2- 2
. نددوقوع بپيون توانند بهكند كه با هم نميرا به هم متصل مي يكلمات ربط انفصالي دو رويداد

عنوان كلمات  به» خواه ...خواه«و » چه... چه«هاي آن، مانند  و معادل» يا«در زبان فارسي از 
  :شودربط انفصالي استفاده مي

 
19

ضيحات بيشتر ر(22   ري و ون در آئورا، . ك.براي تو ؟)2012مائو ات صفح 20  شماره 
 
connective برابر مقاله نيا در» ربط ةكلم«  20 .است يسيانگل زبان رد19   

 21
)90بهمن  15ايران، برگرفته از روزنامة (24   22
 Maricopa 
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 .مشغول شنا در استخر است ايخواند، او االن دارد درس مي .10

 .نكند، با او ازدواج خواهد كرد چهاش موافقت كند، خانواده چه .11

 .روشن، كار كردن در آن مكروه است خواهاريك باشد و ت خواهشب  .12

  

  كلمات ربط شرطي .2- 3
وقوع يكي از  دهند؛ چنانكه را نشان ميكلمات ربط شرطي احتمال وقوع همزمان دو رويداد 

  :رويدادها شرط وقوع ديگري است
 .گرسنه شدي، غذا را بخور اگر .13

  
  كلمات ربط زماني .2- 4

پيوندند؛ مثالً كلمة هستند كه هر دو به وقوع مي يطة زماني دو بنداين كلمات ربط، ناظر بر راب
  :دهددر جملة زير، همزماني وقوع را نشان مي»  كهدرحالي«ربط 

  .دادكند، به راديو نيز گوش ميسيب زميني پوست مي كهحاليدر .14
ات ربط، توانند منبع ساير كلمكه در زير نشان خواهيم داد كلمات ربط زماني مي طورهمان

  .مثل كلمات ربط تقابلي باشند
  

  كلمات ربط علّي .2- 5
  .كه يكي علت و ديگري معلول باشد كنند مياين نوع كلمات، دو بندي را به هم متصل 

 .درس نخوانده بود زيرادر امتحان كنكور موفق نشد،  .15

 .)1201 /2: 1378 نجفي،( صبح شده كهپاشو برو بيرون  .16

 

  كلمات ربط قصدي. 2- 6
اي هستند كه از روي نيت قبلي براي وقوع رويداد دوم دهندة رويداد اوليه كلمات نشان اين

  .اتفاق افتاده باشد
  .تعطيالت به دوبي برود تااو پاسپورت گرفت  .17
  .آب بخورد كهبرد، بلند شد خوابش نمي .18
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 .23مذاكرات به هم بخورد بلكهدنبال بهانه هستيد  به ،آوريدشما بهانه مي .19

 

  ات ربط تقابليكلم .2- 7
. پردازيمدر اينجا به موضوع اصلي اين مقاله، يعني تعريف و معرفي كلمات ربط تقابلي مي

كنند تقابلي ميان بندها را رمزگذاري مي ةهايي هستند كه رابط كلمات ربط تقابلي نشانه
)Mauri, 2008: 119-126 ( ولمات ك 24از نظر النگ. ن رد انتظارات و مفروضات قبلي هستندمبي

. )Lang, 2000: 245(دهند  را نشان مياطالعات قبلي موجود در متن  ،طور ذاتي ربط تقابلي به
ا به تعبير او ي 25وي معتقد است كه كلمات ربط تقابلي دو رويداد را براساس موضوع مشترك

اين، اين كلمات با برعالوه. (Idem 1984: 69-79)دهند به هم ربط مي 26گر مشتركتلفيق
  : دهدرويداد بند دوم، آن را در تضاد با بند اول و اطالعات قبلي قرار مي كردنته برجس
  .در كنكور رد شد وليكامران درس زيادي خواند،  .20

خواند، طبيعتاً در كنكور كه زياد درس مي گويد كه كسيفرض يا اطالعات قبلي به ما مي
شود كه بايد منتظر اين پيام داده ميده نبه شنو» ولي«گيري كلمة ربط كاربا به. شودقبول مي

  . رويدادي باشد كه در تقابل با اين فرض اوليه قرار دارد
داد به يك فرض يا اطالعات قبلي، هم از طريق يكه ربط دادن دو رو معتقد استالنگ 

  . )Ibid( گيرداري معنايي و هم سازوكارهاي كاربردشناختي صورت ميذرمزگ
كلمات ربط تقابلي از كلمات ربط  كردنه دليل براي متمايز س) 655 :2011(رمت و مائوري
  :اند آوردهاتصالي و انفصالي 

و تنوع  يگوناگون ،زباني نسبت به اتصال و انفصاللحاظ درون كلمات ربط تقابلي به. 1
ربط  ةدهند؛ به عبارت ديگر در يك زبان معموالً تعدادي كلمبيشتري را از خود نشان مي

كه چنين گوناگوني در پوشي دارند، در صورتيحدي هم د كه از نظر نقش تاتقابلي وجود دار
براي » ou ou bien«براي اتصال و »et«در فرانسوي  مثالً ؛شوداتصال و انفصال ديده نمي

 toutefois, mais, par: رود، ولي تعداد كلمات مربوط به تقابل زياد استكار مي انفصال به

contre, alors que, pourtant. 

منظور از . شوندمي 27احيا ،تر از اتصال و انفصالكلمات ربط تقابلي زودتر و سريع. 2
رسد اتصال و  نظر مي به. وجود آمدن صورت جديد با نقش مشابه دستوري است احيا به
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 common topic 26
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هاي روشني از چنين اختالفي را نشان هاي رومي مثالزبان. لحاظ زماني پايدارترند انفصال به
  . دهند مي

هاي ديگر وام گرفته تر از زبان آسان ،نسبت به اتصال و انفصال ،كلمات ربط تقابلي. 3
  .شوندمي

كه در قسمت بعد نشان خواهيم داد، هر سه مورد فوق در زبان فارسي صدق  طورهمان
عبارت ديگر، گوناگوني، توزيع و تعداد كلمات ربط تقابلي فارسي بسيار بيشتر از  به. كندمي

شاهد اضافه شدن اين كلمات از منابع مختلف به اين زبان  پيوستهديگر است و  كلمات ربط
از زبان عربي  طور مستقيم، به ،گيرياين، بعضي از كلمات ربط تقابلي با وامبرعالوه. هستيم

  . ... و» علي رغم«، »ليكن«اند، مانند  وارد زبان فارسي شده
  

  ليساخت دروني و توزيع كلمات ربط تقاب. 2- 1-7
 پيوستهگويان سخن چنانكه زيادي دارند؛كلمات ربط تقابلي براي قدرت بياني گوينده اهميت 

گذشت زمان و با  و هاي جديد و ابداعي براي بيان تأكيد بيشتر بر تقابل هستند دنبال شيوه به
رسند كه نقش تأكيدي گويان به اين نتيجه ميسخن، تكرار يك عنصر زباني براي تأكيدبا 

اين از امكانات جديدي براي بيان اين نقش ت ربط تقابلي موجود تضعيف شده است، بنابركلما
ساخت . شودبه فهرست كلمات ربط تقابلي اضافه مي پيوستهرو اين كنند و ازاستفاده مي

هميشه يكسان نيست و با توجه به  ،دروني و نيز توزيع اين كلمات ربطي جديد در دو بند
در اينجا براساس ساخت دروني، اين كلمات را . كاربردي با هم تفاوت داردمنشأ اوليه و بافت 

كلمات ربط بسيط ساخت دروني . 28ايم تقسيم كرده گسستهو مركب  مركب پيوسته، بسيطبه 
ك كلمة ربط تقابلي قرضي در يبسا  مالك ما از بسيط بودن، زبان فارسي است؛ چه. ندارند

برخالف (كلمات مركب ربطي . آيدشمار  فارسي بسيط به زبان مبدأ مركب باشد، ولي در زبان
تنها در يك بند  ،هم كلمات بسيط و هم مركب. انداز دو يا چند كلمه تشكيل شده) كلمات بسيط

كلمات ربط گسسته از دو جزء . ها معموالً در آغاز بند دوم است ن روند و جايگاه آكار مي به
. روندكار مي به) و معموالً هر جزء در يك بند جداگانه( اند كه با فاصله از هممجزا تشكيل شده

  : ترتيب كلمات ربط بسيط، مركب پيوسته و مركب گسسته آمده است در سه جملة زير، به
 منتهاروها را سنگفرش جديد كرده و خيلي هم زيبا شده، شهرداري خيلي از پياده .21

 
28

م(33  ري از تقسي ديگ وع  ضيح ن ).  132: 1389شعباني و همكاران، . ك.بندي كلمات ربط ربراي تو  
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  .29است خيلي از جاها هنوز به سال نرسيده، نشست كرده
طور ناگهاني افزايش  وسان بازار سكه و ارز موجب شد كه قيمت برخي از كاالها بهن .22

  .30ها نيست اين افزايش قيمت در پسِهيچ توجيهي هم  كه حالي در ؛پيدا كند
گام روسيه  به را حتي پيشنهاد طرح گام 5+1گره كور مذاكرات ايران و گروه  اگرچه .23

  31.اند هز انجام مذاكرات حمايت كردطرفين همواره ا امانيز نتوانست بگشايد، 
  

  فهرست كلمات ربط تقابلي .2- 2-7
 هبيشتر متكي بر سه شمارايم كه  را ذكر كردهفهرست تعدادي از كلمات ربط تقابلي  ادامه،در 

توان مورد بررسي مي پيكرةبا افزايش  كه بديهي است و زبان است هاي فارسي از روزنامه
گاه  فهرست هيچ اين الزم به يادآوري است كه. افه كرداض آنموارد ديگري را نيز به 

دليل نقش تأكيدي اين نوع كلمات ربط،  كه قبالً گفتيم، به طورتواند قطعي باشد، زيرا همان نمي
  .تقابلي هستيم ةهاي تازوجود آمدن صورت شاهد به پيوسته

  
  كلمات ربط بسيطفهرست  .2- 1-2-7

  : ند ازا كلمات ربط تقابلي بسيط رايج عبارت
  . »كه« و »نكردم«، »نگو«، »بگوييد«، »ليكن«، »بلكه«، »البته«، »باز«، »منتها«، »ولي«، »اما«، »و«
نقش  در اينجا كه جالب توجه در اين فهرست، وجود مواردي با ريشة فعلي استة نكت 

شوند و زمان دستوري نمي طور كامل صرف شماره بهفعلي ندارند، زيرا از نظر شخص و 
كه نگارنده اطالع دارد،  آنجاتا ). 29- 26جمالت . ك.ر(ها نيز معموالً قابل تغيير نيست  ن آ

لحاظ  به. انددستورنويسان فارسي از تبديل افعال به كلمات ربط تقابلي سخني به ميان نياورده
  :آينددر آغاز بند دوم مي )به جز چند استثناء(كلمات ربط تقابلي بسيط  نيز توزيع
  . 32اميدوارم ميان آثار بعدي ببينم ولم مطلوبي در اين بخش نديدم كه درجه يك باشد هنوز في .24
 !ملتفت نيستيد منتها مريكاييد،آشما هم عمال  .25

 .درس بخوانم نكردمتمام روز را خوابيدم،  .26

 ).1239 /2: 1387نجفي،(يك آن از فكر اين بچه غافلم، نيستم  بگوييد .27

 
29

)90بهمن  8شرق، بركرفته از روزنامة  23(   30
34)90 بهمن 15 ران،يا برگرفته از روزنامة   31
)90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة( 35   32
)90بهمن  15ايران،  برگرفته از روزنامة 36(   
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تنها  نگوكه انگار داراي تحصيالت عاليه است،  زدكرد و حرف ميطوري رفتار مي .28
 .سيكل دارد

  .كندتلويزيون تماشا مي نگوخواند، كردم تمام شب را درس ميفكر مي .29

يكي در قم و ديگري  ،در ميان سخناني كه درست در يك روز، دو ريش سفيد اصولگرا .30
  . 33گرايان ديده نشدلاي از وحدت ميان اصوهم هيچ نشانه بازدر تهران بر زبان راندند، 

 نوعاينكه همه بايد يك  البتهل آن است كه همه يك راه و يك هدف داشته باشند، آ ايده .31
  . 34فكر كنند، هرگز شدني نيست

ثر از أفقط مت بلكهدليل نوسانات نرخ ارز نيست،  قيمت محصوالت لبني بهافزايش  .32
  . 35افزايش قيمت شير خام است

شاعران و هنرمندان  ليكن ،نردباني براي ترقي دارنديك هردانشمندان، علما و بزرگان  .33
 .36پيمايندكنان مياين راه را پرواز

  ).1202 /2: 1378نجفي، (نپذيرفت  كهها را بياورد قرار بود اين متن .34

 

  كلمات ربط تقابلي مركب .7-2- 2-2
  :اند ازكلمات ربط تقابلي مركب رايج عبارت

، »مقابل در و«، »آنكه وجود با و«، »وجود اين با ليو«، »وجود اين با«، »گرچه« 
، »بود كه/ است در حالي اين« و كه، است حاليدر اين«، »كهحاليدر«، »البته كه«، »مقابل در«
  .»حال اين با«، »همه اين با«، »كه چندهر«، »چند هر«

اين در برعالوه. كلمة ربط است نقشدر  جملهجالب توجه در اين فهرست، كاربرد  ةنكت
جايگاه . ساخت بعضي از كلمات ربط، از كلمات پرسشي و شرط نيز استفاده شده است

  :در آغاز بند دوم است) مانند كلمات ربط بسيط(كلمات ربط مركب نيز  بيشتر
اختالف اصلي در بين اصولگرايان هم شخصي است و هم در برخي موارد ديدگاهي،  .35
ها را به  ن كني بارها و بارها آاهللا مهدويدر چنين شرايطي باز هم آيت جوداين و ولي با

37.متحد دعوت كرده ةنوعي پيوستن به جبه وحدت و به
 

ها حكايت از آن داشت كه افرادي كه درآمدي بيش از سه ميليون تومان در ماه شنيده .36
قطعاً روستاييان، كارمندان،  لو در مقابكنندگان يارانه حذف خواهند شد دارند از فهرست دريافت

 
33
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39)1390بهمن  8شرق،  از روزنامةبرگرفته (   36
نقل از (  ).90بهمن  15ايران  برگرفته از روزنامة ويكتور هوگوبه   37
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  .38شوند مشمول اين حذف نمي ،اندكاركنان لشكري و آنان كه سهام عدالت دريافت كرده
دليلي براي اثبات اين ادعا وجود  كه البتهدانند برخي اين احكام را مغاير با قانون مي .37

  .39ندارد
ر ناگهاني افزايش پيدا طو نوسان بازار سكه و ارز موجب شد كه قيمت برخي از كاالها به .38

 .40ها نيستاين افزايش قيمت در پسِهيچ توجيهي هم  كه حالي دركند 

 غربت در دخترانمان كنار در را عمرش يمابق خواهديم و گذاشته يناسازگار يبنا .39
 كايمرآ در را عمرم از هيثان كي يحت ستمين حاضر عنوان چيه به من كه است يحال در نيا .بگذراند
  .41بگذرانم

  :توان ديد ميدر بند اول نيز  را، »كهحاليدر«و » آنكه وجود با« مانندكاربرد كلمات ربط مركبي 
هاي بتني داده ايم، دستور تخريب دالخاصي دريافت نكرده ةهنوز هم بودج با وجود آنكه .40

  . است شده
بيقي و مطالعات تط ةگويند كه اين نظام نتيجمسئوالن آموزش و پرورش مي كهحاليدر .41
كشور دنيا است، نگاهي به تاريخ آموزش و پرورش ايران  123نظام آموزشي كشور ما و  ةمقايس

در آموزش و پرورش ايران برقرار بوده و  .ش.ه 1345تا سال  »6- 3- 3«دهد كه سيستم نشان مي
  .42صد بومي است در نظامي صد

  
  كلمات ربط مركب گسسته .7-2- 3-2

 كردهزباني مورد مطالعه، به كلمات ربط گسستة زير برخورد  ةنگارندة اين سطور، در پيكر
  :است
... البته «؛ »اما... البته «؛ »حالاينبا... چه اگر«؛ »ولي... گرچه «؛ »اما... گرچه / اما... اگرچه «
  .»كه. ..حالي در«؛ »اما... كه حاليدر«؛ »ولي... كه حاليدر«؛ »اما... هرچند «؛ »ولي... هرچند «؛ »ولي

نويسان بوده كه كمتر مورد توجه دستور دهيمتا شواهدي ارائه  ايم كوشيدهدر اينجا نيز   
  :است

ترين اثركارترين و كممحافظه حال اين باموافقاني داشت،  اگرچهسياست سكوت  .42
  .43اي بود كه وزارت امور خارجه در پيش گرفتشيوه

 
38

نبع(   ).همان م  39
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)90 بهمن ،15 ران،يا برگرفته از روزنامة(   42
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  . 44ل اصلي قتل نبودمعام امادستي كردم من قبول دارم هم البته .43
ها هر كاري كه  ن اين به آن معنا نيست كه آ ولي ،ها نشده ن فعالً كسي معترض آ البته .44

  . 45خواستند انجام دهند
در بسياري از مواقع با سكوت  هرچندنمايندگان اقتصادي دولت نيز در اين شرايط  .45

خوردگي اتهام براي برهم از سوي ديگر بيشترين انگشت ولي ،رفتندبه ميزباني انتقادها مي
  . 46ها نشانه رفته بود و اين ماجرا هنوز هم ادامه دارد ن آ سوي به ها در بازارشاخص

كاهش  اما ،هاي مختلف مكانيزم طبيعي بازار نفت استها در ماهبازي با قيمت هرچند .46
  . 47ه استها را دامن زدبازي سياسي توسط سعودي ةبئشا ،بيش از حد مورد انتظار كارشناسان

وقتي منافع خودشان به  امازنند، كه دم از قانون و حمايت از مستضعفان ميحاليدر .47
48بازدها رنگ مي آيد، اين حرفميان مي

.  
  

  هامنابع كلمات ربط تقابلي در زبان .2- 3-7
شاخة زير ويژه به (هاي جهان با توجه به شواهد موجود از زبان) 2011:658(رمت و مائوري 

، شش منبع اصلي درزماني را براي كلمات )اروپايي وهاي هند، رومي و ژرمنيِ زباناسالوي
در اين جدول تنها . اند اين منابع ذكر شده 1در جدول شمارة . اندشمردهربط تقابلي بر

  :ايم هاي ژرمني و رومي را آورده هاي مربوط به زبان مثال
  

  ها نمنابع درزماني كلمات ربط تقابلي در زبا 1جدول 
  

  مثال  منبع يمعنا

 ،)ييجدا( فاصله يمكان يمعنا .1
 تقابل اي) مكان همان( يكينزد

   

 در و بــوده »از خــارج« يمعنــ بــه كهــن يســيانگل در  be utan ةكلمــ
 in كهـن  يسيانگل ةكلم ؛ است شده »اما« but به ليتبد امروز يسيانگل

stede »صـــورت  بـــه امـــروز يســـيانگل در »گـــاهيجا درinstead  
 بـه  اصـل  در يسـ يانگل در whereas كلمه است؛ آمده در »آنكه يجا هب«

 يصـورت  در«يمعنـا  در حاضـر  حال در و بوده » كهيي جا در« يمعنا
  .رود مي كاربه »كه

 

  
 

44
نبع(   )همان م  45
ع  )همان منب  46
ع  )همان منب  47
اب،  روزنامة. ك.ر(  همن  15آفت )90ب  48
)90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة. (   
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  1جدول ادامة 
  

  مثال  منبع يمعنا

  يزمانهم ،يپوشانهم يزمان يمعنا .2
While  و دارد »كه يدرحال» يزمان هم يمعنا هم امروز يسيانگل در 

  .را آن يتقابل يمعنا هم

  )شهيهم( استمرار يزمان يمعنا .3

ية اول يمعنا با toutefois يفرانسو و  tuttavia ييايتاليا كلمات
 »نيا وجود با« يمعنا با يتقابل ربط ةكلم به »مستمر طوربه شه،يهم«

 »مستمر طوربه« يمعنا به اصل در ،still يسيانگل ةكلم اند؛ شده ليتبد
  .است  يافته را »همهنيابا« يتقابل يمعنا سپس و است ودهب

 ) يا جهينت( يعلَ يمعنا .4

  
 و است بوده »نيبنابرا« يمعنا به اصل در pourtant يفرانسو ةكلم

  .است كرده دايپ را »نيا وجود با« يتقابل يمعنا سپس
 )تربزرگ ، شتريب(ي ليتفض يمعنا .5

  
 در و  ma به ييايتاليا در »شتريب« يمعنا به magis  ينيالت ةكلم

   .است شده ليتبد »اما« يمعنا به mais به يفرانسو
 تيتقو را دوم بند كه يديتاك ةكلم .6
  كنديم

 »البته« اي »بلكه« يتقابل يمعنا در »واقع در« in fact يسيانگل ةكلم
  .روديم كار به

  
زمان كه هم دهند نشان مي راهم كلمات ربط اتصالي و هم كلمات ربط تقابلي رويدادهايي 

پوشي اين بعضي از منابع فوق با منابع ساخت كلمات ربط اتصالي همافتند، بنابراتفاق مي
49دارند

 )Ramat and Mauri, 2011: 659.(   
  
  منابع در زماني كلمات ربط تقابلي در فارسي .2- 4-7

ن فارسي بيشتر از كلماتي با زبا ،ها ياد كرديم ن زماني كه در باال از آاز شش مورد منابع در
طور كه از جدول يعني همان. معناهاي مكاني، زماني، علّي و تأكيدي استفاده كرده است

  .است، در دو مورد شاهدي در زبان فارسي يافت نشدا پيد 2 ةشمار
  
  
  
  
  

 
49
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  منابع كلمات ربط تقابلي فارسي 2جدول 
  

  مثال  منبع يمعنا

 ،)ييجدا( فاصله يمكان يمعنا .1
   تقابل اي) مكان همان( يكينزد

 بر ناظر اصل در كه( »نيا« و )يمكان( »در« مثل يكلمات از استفاده
 نيا با« ،»كهيدرحال« يتقابل مركب كلمات در) است كينزد ةفاصل
  »حال

 ،يپوشانهم يزمان يمعنا .2
  يزمان هم

  .»حال نيا با« ،»كهيدرحال« مركب كلمات در »حال«

  .نشد دهيد يمورد  )شهيهم( راستمرا يزمان يمعنا .3

  ) ياجهينت( يعلَ يمعنا .4
 در( »كه« مثل هستند، مشترك يتقابل و يعلً انيم ربط كلمات از يبعض
  ). دارد يتقابل يمعنا »كه« 34 ةجمل در و است يعلّ »كه« ،16 ةجمل

  .نشد دهيد يمورد  )تربزرگ شتر،يب(يليتفض يمعنا .5

 تيتقو را دوم بند كه يديتاك ةكلم .6
  كنديم

 نيهم زين كلمات از يتعداد در ؛)34 ةجمل( »كه« ،)31 ةجمل(»البته«
 »البتهكه« مثل اندرفته كاربه يتقابل مركب كلمات ساخت در اجزاء

  ) 37 ةجمل(
  

شمرد كه در جدول رمت و  توان منابعي را براي اين زبان بربا توجه به شواهد فارسي مي
طور اجمالي منابع  به 3در جدول . ميان نيامده است كري بهها ذ ن از آ) 658 :2011( مائوري

  :ايم را آوردهمختص فارسي 
  

  منابع مختص فارسي 3جدول 
  

  مثال  منبع يمعنا
  .»چهاگر« يتقابل مركب ةكلم در »چه«  يپرسش يمعنا با ةكلم .1
  )29-26 جمالت :ك.ر مثالً(نكرد ،ينكرد نكردم،  نگو،  يفعل يقاموس يمعنا با ةكلم .2
  »چهاگر« مركب ةكلم در »اگر«  شرط يمعنا با ةكلم .3

  
طور كلي نتايج حاصل از مطالعة دقيق منابع كلمات ربط تقابلي در زبان فارسي  به
  : اند از عبارت
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هاي جهان، مخصوص كلمات ربط انفصالي استفاده از كلمات پرسشي در زبان .7-2- 1-4
هم در كلمات  ،بان فارسي كلمات پرسشي، ولي در ز)Ramat and Mauri, 2011: 657(است 

- اگر«در » چه«مثل (و هم در كلمات ربط تقابلي ) 11در جملة » چه ...چه « :ك.ر(ربط انفصالي 

  :روند كار مي به) ...و » ولي... چه
ام و غريبي هم كجا غريب نبوده هرگز هيچ ولي ،امبسيار در غربت زندگي كرده گرچه .48
 . 50امنكرده

  
هاي جهان بيشتر مخصوص عنوان منبع كلمات ربطي در زبان فاده از فعل بهاست .7-2- 2-4

، ولي در زبان فارسي )Ramat and Mauri, 2011: 657(كلمات ربط اتصالي و انفصالي است 
. ك.ر(شود ، در ربط تقابلي نيز ديده مي)12در جملة » خواه ...خواه « مثل (عالوه بر انفصالي 

  ). 29- 26جمالت 
 

پوشي منابع كلمات ربط تقابلي و بدان اشاره شد، هم اجمال بهجالبي كه  ةنكت .7-2- 3-4
و » و«زبان فارسي نيز از اين قاعده مستثني نيست، مثالً كلمات ربط . ها استاتصالي در زبان

  :هم كاربرد اتصالي و هم كاربرد تقابلي دارند»  كهدرحالي«
  :كاربرد اتصالي

  .زدها بود، با من حرف مييوهمشغول جداكردن م كهدرحالي .49
  .شمارة تلفنش را يادداشت كردم وخودكار را برداشتم  .50

  : كاربرد تقابلي
اميدوارم در ميان آثار  وهنوز فيلم مطلوبي در اين بخش نديدم كه درجه يك باشد  .51

  .51بعدي ببينم
عربي  -نويس قطعنامه غربيروسيه از قصد خود مبني بر وتوي پيش كهحاليدر .52

اي امنيت عليه سوريه خبر داد، مقامات اتحاديه عرب اعالم كردند كه ديگر حاضر به شور
  .52نويس نيستنداصالح اين پيش

عنوان كلمات ربط تقابلي استفاده  در زبان فارسي از كلمات قرضي زبان عربي نيز به: نكته
 :شودمي

 
50

.1390بهمن  8شرق،  برگرفته از روزنامة  (  51
)90بهمن  15ايران،  برگرفته از روزنامة. (   

52 وزنامةبرگرفته از ر
اب يزد،     )90بهمن  15آفت
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شاعران و هنرمندان ليكن  ،نردباني براي ترقي دارنديك دانشمندان، علما و بزرگان هر .53
 .53پيمايندكنان مياين راه را پرواز

  
  ماهيت منابع و شيوة تكوين كلمات ربط تقابلي فارسي. 2- 5-7

شده براي ساخت كلمات ربط تقابلي در زبان فارسي، دو منبع يعني كلمات  از سه منبع ذكر
دستوري جديدي  نقش ،كلمات نقشي هستند و با تغيير به كلمة ربط ،معناي شرطي و پرسشي با

يعني در اين منبع، حركت و تغيير را از  بينيم؛ را نميدر منبع فعلي چنين تغييري . اندكسب كرده
 شدگيدستوريهر دو دستة اين تغييرات مواردي از . كنيمواژگان به دستور مشاهده مي

- شان ميهاي كلمات دستوري شده را از خود نافته، مشخصهيو كلمات تغيير آيند شمار مي به

- زبان بيشترطبق نظر . اين امر در ساير منابع كلمات ربط تقابلي نيز قابل مشاهده است. دهند

يا  يابند ميشدگي تغييري است كه طي آن كلمات قاموسي نقش دستوري دستوري ،شناسان
هاي مشخصه). Hopper and Traugott, 2003: 2(شوند تر ميكلمات دستوري، دستوري

 :ند ازا اين اصول عبارت. ابنديشدگي تجسم مياثر اعمال اصول دستوري شدگي بردستوري
و  Hopper, 1991: 17-35( 58زداييو مقوله 57ثبات ؛56شدگيخاص؛ 55واگرايي ؛54بندياليه

  ).24- 3: 1387و  155- 152: 1389نغزگوي كهن، 
- اليه. روندكار ميدو يا چند صورت براي بيان نقش دستوري واحدي به ،بنديبراساس اليه 

توان كلمات ربط ، زيرا در بسياري از موارد ميتوان ديد خوبي مي بهدر كلمات ربط تقابلي  رابندي 
  ).    »هم »به جاي ...و » اما«، »وليكن«، »ولي«مثل كاربرد (كار برد تقابلي را به جاي هم به

- اين نقش يدو گاهي هر. شودنقش متمايز مي /در واگرايي يك صورت واحد داراي دو معنا

هم نقش علّي  ،عنوان كلمة ربط به» كه«طور كه گفتيم، صورت ها دستوري هستند، مثالً همان
مواردي از واگرايي را نيز داريم كه يك صورت ). 34و  16جمالت . ك.ر(دارد و هم نقش تقابلي 

  :واحد در يك بافت، معناي واژگاني و در بافت ديگر معناي دستوري دارد
تنها  نگوزد كه انگار داراي تحصيالت عاليه است، كرد و حرف مير ميطوري رفتا .54

 .سيكل دارد

 .نگورازهايت را به او  .55

فعـل نهـي نيسـت، بلكـه كلمـة ربـط اسـت،        » نگـو «، صورت 54مشخص است كه در جملة 
 

53
نقل از   54  ).90بهمن  15ايران   برگرفته از روزنامة ويكتور هوگوبه 

 layering 55
 divergence 56
 specializat ion  57
 persistence 58
 de-categorialization  
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  . آيدميشمار  معناي قاموسي دارد و فعل اصلي به 55كه همين صورت در جملة حالي در
هاي خاصي كند و فقط در ساختتر عمل ميشده گزينشي جزء دستوري ،شدگيدر خاص

  :زير مثالً در جملة. رودكار مي به
  .درس بخوانم نكردمتمام روز را خوابيدم،  .56

توانيم تقابل فوق را با رود؛ يعني گرچه ميكار ميتنها با فعل التزامي به» نكردم«صورت  
كه مثالً التزامي  يتواند با فعلشده مي كلمة جايگزينكلمة ربط تقابلي ديگري نشان دهيم، ولي 

البته با جايگزين شدن كلمة ربط جديد، اختالف معنايي ظريفي نيز ايجاد . كار رود نيست به
  :شود مي

  .تمام روز را خوابيدم، ولي درس نخواندم .57
در  شدگيهايي از معناهاي اوليه بعد از دستوريدهندة آن است كه رگه نشان ،اصل ثبات

  : ها قابل بازيابي استماند و تا مدتصورت باقي مي
  .كندتلويزيون تماشا مي نگوخواند، كردم تمام شب را درس ميفكر مي .58

دارد كه   بر كلمة ربط تقابلي است و در عين حال اين معناي ضمني را در» نگو«در اينجا 
- ن حقيقت كه از گفتن حاصل ميدهم با ايكند و ترجيح ميگفتن حقيقت امر به من، ناراحتم مي

  .شود روبرو نشوم
 ةمثالً در همين جمل ؛كندشده تغيير ميزدايي، مقولة صورت دستوريبنابر اصل مقوله

فعل  هاي صيغه همةتبديل به كلمة ربط شده است و ديگر فعل نيست، زيرا  ،اخير، مقولة فعل
  :ندارددر ساخت مذكور كاربرد » گفتن«

  .كندتلويزيون تماشا مي ديينگوخواند، شب را درس ميكردم تمام فكر مي .59
تقريباً همة شواهد و توضيحاتي كه در باال ارائه كرديم، به ديگر كلمات ربط تقابلي نيز 

از رهگذر ) كه قرضي هستند تعداديجز  البته به(ها  ن دهد، همة آ و نشان مي استقابل تعميم 
  . اند يافتهبلي نقش دستوري تقا ،شدگي منابع اوليهدستوري

  

  گيري نتيجه. 3
هاي مختلف استفاده وسيعي از كلمات ربط تقابلي با توزيع ةدر زبان فارسي از گستر

فراوان از كلمات ربط تقابلي مركب  ةهاي مهم زبان فارسي، استفاديكي از مشخصه. شود مي
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روني كلمات تنوعي كه در ساخت د. پيوسته و گسسته در كنار كلمات ربط تقابلي بسيط است
شود، قابل مقايسه با تنوع استفاده از منابع درزماني مختلف براي ربط تقابلي مشاهده مي
 در زبان فارسي، براي ساخت كلمات ربط تقابلي از همة منابع در. ساخت اين كلمات است

جز كلمات با معناي زماني  به(معناي زماني، مكاني، علّي و تأكيدي  كلمات با مانندزماني  
هاي ديگر ساخت اين نوع اين منابع، راه بر عالوه. استفاده شده است) ستمرار و تفضيليا

هاي ديگر كمتر معناي پرسشي و شرط است كه در زبان با يكلمات، استفاده از افعال و كلمات
از رهگذر ) كه قرضي هستند تعداديجز  به(همة كلمات ربط فارسي . است كار رفته به

  .اندد آمدهوجو شدگي بهدستوري
  

  ها نوشت پي. 4
  

1.   asyndetic  :كار  را به» آشكارپايگي ناهم«شناسان براي اين كلمه، معادل فارسي بعضي از زبان
است، زيرا عمد از اين معادل استفاده نكرده نگارنده، به). 132: 1389شعباني و همكاران، (اندبرده
كه  درحالي. استولي ظاهر نشده ي وجود دارد،، يعني كلمة ربط»ناآشكار«شود كه گفته مي وقتي

  . دهدكلمة ربط را كاربردشناسي انجام مي ةدانيم اصالً كلمة ربطي نداريم و وظيف مي
 
2. Mithun 

3. Parengi 

  .1390دي  8برگرفته از روزنامة شرق،   .4
5. juxtaposition 

6. inference 

   .90بهمن  15برگرفته از روزنامة آفتاب يزد،  .7
8. syndetic 

9. Kortmann 

هـاي   اند، عمـدتاً مربـوط بـه سـه شـماره از روزنامـه      شواهدي كه در اينجا مورد استناد قرار گرفته .10
ابوالحسـن نجفـي و همچنـين مـواد      فرهنگ فارسي عاميانـه و نيز  »ايران«و  »آفتاب يزد«، »شرق«

انـد؛ چنانكـه شـواهدي كـه     زباني موجود در اينترنت است كه با موتور جستجوي گوگل يافت شـده 
  .نشده، مربوط به مورد اخير است ها ذكر ن ابع آمن

11. conjunctive 

12. disjunctive 

13. adversative 
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14. coordinated 

15. conditional 

16. temporal 

17. causal 

18. purposive 

  .Mauri and van der Auwera, 2012: 37-402.ك.براي توضيحات بيشتر ر .19
 .در زبان انگليسي است connectiveدر اين مقاله برابر » كلمة ربط«   .20

  .90بهمن  15برگرفته از روزنامة ايران،  .21
22. Maricopa 

 

  .90بهمن  8برگرفته از روزنامة شرق  .23
24. Lang 

25. common topic 

26. common intergrator 

27. renewal 

 .132: 1389شعباني و همكاران، . ك.بندي كلمات ربط ربراي توضيح نوع ديگري از تقسيم .28

  .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة .29
  .90بهمن  15ايران،  نامةبرگرفته از روز .30
 .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة  .31

  .90بهمن  15ايران،  برگرفته از روزنامة .32
  .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة .33
  .همان منبع .34
 .همان منبع .35

  .90بهمن  15ايران  برگرفته از روزنامة به نقل از ويكتور هوگو .36
  .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة .37
 .عهمان منب   .38

 .همان منبع  .39

  .90، بهمن 15ايران،  برگرفته از روزنامة .40
  .همان منبع .41
 .همان منبع .42

  .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة .43
 .همان منبع  .44
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  .همان منبع .45
  .همان منبع .46
  .90بهمن  15آفتاب،  روزنامة :ك.ر  .47
  .90بهمن  8شرق  برگرفته از روزنامة  .48
  .ههمين مقال 4-7 -2 بخش :ك.براي توضيحات بيشتر ر .49
  .1390بهمن  8شرق،  برگرفته از روزنامة .50
 .90بهمن  15ايران،  برگرفته از روزنامة  .51

 .همان منبع .52

 .90بهمن  15ايران   برگرفته از روزنامة ويكتور هوگوبه نقل از  .53

54. layering 

55. divergence 

56. specialization 

57. persistence 

58. decategorialization 
  

 

  منابع. 5
. 27 چ. 2ويرايش . 1دستور زبان فارسي ). 1384( احمدي گيوي، حسن و حسن انوري •

 .فاطمي: تهران

 ةسال چهارم آموزش متوسط ؛دستور). 1362(اشرف صادقي  عليو  ارژنگ، غالمرضا •
 .وزارت آموزش و پرورش: كرج .عمومي فرهنگ و ادب

گلزاده و ارسالن گلفام فردوس آقا ؛عاليه كرد زعفرانلو كامبوزيا ؛شعباني، منصور •
-131 صص .13پياپي  .پژوهيادب .»با نگاهي به زبان فارسي ؛ساخت همپايگي« .)1389(

156 . 
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