
Print ISSN: 2345-2579 

Online ISSN: 2676-573x 

Research in Western Iranian Languages and Dialects 
Vol. 9, Issue 3, pp. 109-126 

https://jlw.razi.ac.ir/  

 

Res. article 

Formal and Substantive Idioms in Persian: The Case of “Agar 

(if)-Constructions” 

Sasan Maleki
1, Mohammad Rasekh-Mahand

2 

1- Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and 

Humanities, Malayer University, Malayer, Iran. 2- Professor of Linguistics, Department of Linguistics, 

Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran. 

Received: 2020/06/05  Accepted: 2020/08/11 

Abstract 
The following paper aims at investigating Persian formal and substantive idioms which 

include “agar (if)” within the framework of construction grammar. Conventionally, “agar 

(if)” is used in Persian conditional sentences. Following Fillmore et al. (1998), this study 

attempts to investigate the peculiar syntactic, semantic and phonological features of “agar 

(if)-constructions” which differentiate them from the regular conditional sentences. Formal 

“agar (if)-constructions” indicate weak possibilities, denial, certainty, persuasion, emphasis, 

and threat while substantive “agar (if)-constructions” denote wishes, haste, requests, 

impossibilities, and objection. The findings showed that formal “agar (if)-constructions” are 

inclined towards unfamiliar syntactic structures while substantive “agar (if)-constructions” 

tend to prefer familiar syntactic constructions. Moreover, changes in the word order and the 

tense could change the idiomatic interpretation in both formal and substantive idioms. 

Falling intonation is also an idiosyncratic feature in some formal and substantive “agar (if)-

constructions”. 

Keywords: construction grammar, formal idioms, substantive idioms, syntactic order, agar 

(if)-constructions. 
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 مقالة پژوهشی

 هاساخت-«اگر»اصطالحات صوری و جوهری در زبان فارسی: مطالعة موردی برخی  

 2مهند، محمد راسخ1ساسان ملکی

 شناسی، دانشکدةشناسی، گروه زباناستاد زبان -2دانشگاه مالیر، مالیر، ایران.  ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،شناسیزباناستادیار  -9

 شگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.علوم انسانی، دان

 91/8/9311پذیرش:   95/2/9311 دریافت:

 چکیده
 «اگهر » نشهان  د کهه  کنمیبررسی در زبان فارسی را دستور ساختی آن دسته از اصطالحات صوری و جوهری  ازمنظرنوشتار پیش رو  

ران دیگه گهرفتن نظهرات فیلمهور و    درنظربها  ن ههدف،  برای ای رود.کار میبهجمالت شرطی  در« اگر»در حالت متعارف، نشان  ند. دار

احتمها   چهون  هممفهاهیمی   ،«اگهر »اصهطالحات صهوری شهام      .ه استشدبررسی ( 9385) فرهنگ فارسی عامیانه شواهد ،(9118)

 گهر ، بیهان «اگهر »و اصهطالحات جهوهری شهام      کننهد را بیان مهی  بندی، تأکید و تهدیدضعیف، انکار و نفی، قطعیت، ترغیب و شرط

 بهه تهوالی نحهوی غیهر     ،اصهطالحات صهوری  که  ها نشان دادیافتههستند.  ، امر محا  و اعتراضخواهشآرزو، تعجی ، مفاهیمی نظیر 

جهایی در تهوالی نحهوی و ترییهر     همچنین، جابه ؛دارند گرایشا اصطالحات جوهری به توالی نحوی متعارف دارند، امّتمای  متعارف 

یه  ویگگهی    کالم نیه   آهنگ شود.از مفهوم اصطالحی می هاآن موجب خروج ،وری و جوهریبرخی اصطالحات صدر زمان افعا  

 .است و جوهری در برخی اصطالحات صوری متمای کننده ساختی

 .ساخت-اصطالحات صوری، اصطالحات جوهری، توالی نحوی، اگردستور ساختی،  :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

ههای گونهاگون تعریهف، تحدیهد و توصهیف      شناسی، اصهطالحات بها نگهاه   های مختلف زباندر نگرش

. شهده اسهت  کیهد  أتدر اصهطالحات   9ناپهییری شی بر ویگگی ترکیهب در نگرش زای ، امثبرای  ؛شوند می

اجه ای سهازندة آن   فظهی  اللّتحتبرابر با معانی  ،ناپییری به این مفهوم است که معنای ی  عبارتترکیب

 ،1وود ؛9118 ،7جیکهو  ؛9112 ،3وان در لینهدن  ؛9187 ،3مهاکونی   ؛9113 ،2)کته  و پسهتا    باشدعبارت ن

جهایی، گسهترش و   سه نوع آزمون حیف، جابه (9118) 5هیلینگاه زایشی،  اساسبر همچنین، ؛(2: 9181

مراتهب   سلسله ،(9150) 8فری ر و دکنفی میبودن ی  عبارت معرّگشتارپییری را برای تشخیص اصطالح

 کند.انجماد نحوی را در اصطالحات بررسی می

، اصهطالحات را  1قهراردادی  دانشِ مَجاز، استعاره و شناختی با طرح سازوکارهای ،در دیدگاه شناختی

پهییری  (. ترکیهب 9111 ،99گیرنهد )کهو ش و سهابو   مهی  درنظهر پهییر  و ترکیهب  90هایی انگیختهه پدیده

 داننهد؛ مهی ص  نظهامی مفههومی   اها را حگونه عبارتمعناست که این ه اینشناختی ب ازمنظراصطالحات 

 رتصهوّ  ی آندهندة ی  اصهطالح و معنهی کلّه   ین اج ای تشکی ب شناختی ایانگی ه توانمی ای کهگونه به

 بهاورش  آدم»: «شهدن سهرش » یِاصهطالح صورت ارتباط معنایی بین  ،نگاه زایشی براساس ،بنابراین ؛کرد

« فهمیهدن » اصهطالحی  و مفههومِ  (33: 9331 ،)میرصهادقی  «بشود سرش  ی همه نیا سگ  ی شودینم

و انگیختهه   «اسهت  سر، همیدنف»استعارة  برپای صطالح ااین شناسی شناختی، زبان ازمنظرا امّ ،وجود ندارد

بودن اصهطالحات در یه    ناپییری ترکیبه، باید خاطرنشان ساخت که تلقّالبتّ ؛آیدمی شماربهپییر ترکیب

کنند؛ بهه کالمهی دیگهر، در    ها در دیدگاهی دیگر، ل وماً یکدیگر را نفی نمیآن بودنپییردیدگاه و ترکیب

ههایی  پدیهده هها،  همچهون واهه را  اصهطالحات  زیرا ؛دانندناپییر میرا ترکیب طالحاتدیدگاه زایشی، اص

 ،دیهدگاه شهناختی   در و هها قهراردادی اسهت   معنها در آن -آورنهد کهه رابطه  صهورت    شهمار مهی  به زبانی

   شود.نگریسته میهایی مفهومی پدیده مثاب اصطالحات به بهزیرا  ؛دانندپییر میترکیبرا  اصطالحات
                                                                                                                                                          
1. non-compositionality 
2. J. Katz & P. Postal 
3. P. A. Machonis 
4. Van der Linden 
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6. M. Wood 
7. A. Healey 
8. B. Fraser 
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ی دیگهر بهه   ازمنظهر  ، یا همان نگاه شناختی به دستور زبهان، 9ساختی دستور گفته،پیشهای افه بر نگاهاض

طور مسهتقیم از  بههر الگوی زبانی که حداق  بخشی از آن دیدگاه ساختی،  درنگرد. دامن  اصطالحات می

 ههر های شی از ساختبخ ،و اصطالحات یدآمی شماربه «ساخت»اج اء سازنده قاب  استنباط نباشد، ی  

اصهطالحات  ( 9188ران )دیگ و 3فیلمور ها،در میان انواع ساخت .(2090 ،2)گلدبرگ و سات  هستندزبان 

بهرای   ؛انهد فی شدهاصطالحات صوری با اسامی دیگر نی  معرّ ،هالبتّ ؛کنندبحث می را 7و جوهری 3صوری

 و 1کهاور و کالی نامدمی 8ایوارهالحات طرحها را اصط، آن(233: 2003 ،5)کرافت و کروز 1 ، النگاکرامث

 ،صهوری  اصهطالحات  .کنندبحث می ،«ساخت»ی اصطالحات صوری را ذی  عنوان کلّ(، 2095ران )دیگ

ای از واهگهان  طور بالقوّه، دامنهه به؛ یعنی آنکه هستند 90دارای واهگان بازو واره مبتنی بر طرحاصطالحات 

 درد. شهو شده اعمها  مهی   واره بر اج ای اضافهیت مفهوم ی  طرحگیرند و کلّواره جای میدر ی  طرح

« اسهتمرار »، بهر مفههوم   «کِی + فعه  امهر   + + فع  نهی حاال»اصطالح صوری  ،(ب 9الف و  9های )مثا 

 داللت دارد:

 (905: 9339 )آ  احمد، «.ی گریه کنحاال گریه نکن کِگریه را سر دادم و » :الف (9

 .(993: 9331 )مینوی، .«ی ب نن ن کِ حاالاین را گفت و » ب:

. اصطالحات جوهری دارای واهگهان  است ،«بودننای اره» ی  اصطالح جوهری به مفهومِ ،(2مثا  ) 

 ی، هر اصطالحی که صوری نباشد، جوهری است.طور کلّبههستند.  99بسته

ههم بهدقواره اسهت.    خهورده  دانم که خیلی دوستش نداری... خودمانیم، یه  می این است که هست:»( 2

 .(999: 9371، فرمائیان)فرمان .«این است که هستخوب،  یول

شناسی نظری پرداخته شهده اسهت.   زبان ازمنظراصطالحات   در زبان فارسی، هر ند اندک، به مطالع 

بنهدی افعها  اصهطالحی    (، طبقهه 9319 ،الهدینی مهند و شم بررسی شناختی اصطالحات فارسی )راسخ
                                                                                                                                                          
1. Construction Grammar 

2. A. Goldberg & L. Suttle 

3. Ch. J. Fillmore 

4. formal 

5. substantive 

6. Langacker 

7. W. Croft & D. A. Cruise 

8. schematic 

9. W. Culicover 

10. open 

11. closed 
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زبهان فارسهی )ملکهی و    در  اندامِ سهر دارای نامترییرپییری در اصطالحات  بررسی ( و9313 ،زاده)طبیب

 .ها هستند( از جمل  این بررسی9318 ،مهندراسخ

اصطالحات صوری و جوهری در زبهان   گروهی ازحاضر، از دریچ  نگاه ساختی به بررسی  پگوهش

بهاالترین بسهامد را در جمهالت    « اگهر » رسهی، در زبهان فا . هستند «اگر» نشان  دارایپردازد که فارسی می

تههرین حهرف ربهط شهرط اسههت    تهرین و مههم  و اصهلی  (9315 ،شهرطی دارد )بقهایی و نر گهوی کهههن   

های شرطی، شام  بندِ پایه و بندِ وابسته هستند که وقوع پدیده یها  ساخت .(9317 ،راندیگالرسو  و  )ابن

اگهر  »مثا ،  رایب ؛(9313 ،سازند )کبیری و درزیمی تی دیگر مشروطتی را به وقوع پدیده یا وضعیّوضعیّ

نمهرة  »در آن، ، یه  سهاخت شهرطی اسهت کهه      «گیهری درس بخوانی، حتماً در امتحان نمرة خوبی مهی 

ههای شهام    سهاخت  نیم تها آبهر حاضهر  پگوهش  در. مشروط شده است« خواندندرس»به « گرفتن خوب

 ی غیهر هها سهاخت -«اگهر »پرسش پاسخ دهیم کهه  این به  یم وکن تحلی  ،بودنشرطی غیر ازمنظررا  «اگر»

 سهاخت از  هها را آنکهه   هستندآوایی برخوردار  و نحوی، معنایی فردمنحصربه هایویگگی ه از  ،شرطی

   ؟سازدمتمای  میشرطی 

 روش پژوهش -2

ههای  سهاخت -«اگهر »فهرد معنهایی، نحهوی و آوایهی     های منحصربهویگگیتحلی   پگوهش حاضر،هدف 

هها،  (، شهواهدی ذکهر شهده اسهت کهه در آن     9385) فرهنگ فارسی عامیانهدر  است.ری صوری و جوه

کهه شهرطی    دنه کنرا بیهان مهی   ...انکار و نفی، آرزو، احتما ، هشدار و همچون یفاهیممها ساخت-«اگر»

 واسهتخراج  شهرطی   ههای غیهر  سهاخت -«اگهر »همه   (، 9385) فرهنگ فارسی عامیانهاز ابتدا،  در. نیستند

و در آخهر، بهه    شهد  سهی ربربهودن  بودن یا جهوهری ه را ازمنظر صوریهای استخراج شدتسپ ، ساخ

هها را از  کهه آن  ه شهد پرداخت هاساختفرد معنایی، نحوی و آوایی هری  از های منحصربهتحلی  ویگگی

 شوند.با ذکر منابع اصلی بیان می تحلی ، شواهد .کندساخت شرطی متمای  می

 چارچوب نظری -3

شهک    اتبررسی اصطالح برپای ساختی، همان نگاه شناختی به دستور زبان است. دستور ساختی دستور 

محور زایشی اسهت. در نگهرش زایشهی،    فهو نگرش مقاب  نگاه مؤلّ (227: 2003 گرفت )کرافت و کروز،

گهر،  شود. بهه کهالم دی  فرد ساختی لحاظ نمیهای منحصربهبرای واحدهای دستوریِ فراتر از واهه، ویگگی

قواعد معمو  نحوی تحلی  کهرد   برپای توان این نگرش، هر ساختار دستوری فراتر از واهه را می براساس
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. در دسهتور سهاختی،   (28: 2003 ،وجود ندارد )کرافت و کروز «ساخت»نام بهو نیازی به تحلی  واحدی 

هها، اصهطالحات،   واهههها شهام    محهدودة ایهن سهاخت    و شوندی میتلقّ« ساخت» مثاب الگوهای زبان به

در ایهن نهوع نگهرش بهه     . (2090 ،)گُلهدبرگ و سهات    هستندهای موضوعی، موصولی و مجهو  ساخت

 و ه به نگاه شناختی حاکم، تمای ی بین سطوح معناشناسهی و منظورشناسهی وجهود نهدارد    دستور، با توجّ

اخت و روسهاخت وجهود   سعبارتی، اعتقادی به هرفبه ؛شودهیچ ساختی از ساخت دیگر استخراج نمی

نگهاه   براسهاس  اسهت.  فهرد بهمنحصهر  ههای دارای ویگگی ،ندارد و باور بر این است که هر ساخت زبانی

 ،ها اسهت )کرافهت و کهروز   ،  ی ی فراتر از مجموع معانی اج ای سازندة آنساختمعنای ی   ساختی،

 شهود کیهد مهی  أهها ت رد سهاخت های معنایی، کالمی و شرایط کارب، بر ویگگیهادر بررسیو  (275: 2003

 .(2090 ،)گلدبرگ و سات 

ههای مختلهف نحهوی،    از ویگگهی اصهطالحات،  دهد کهه  نشان می (9118ران )دیگفیلمور و بررسی  

و  9( اصطالحات را به انهواع رم گهیار  9188ران )دیگفیلمور و  ند.هست معنایی و منظورشناختی برخوردار

ی و صهوری، بها اههداف منظورشهناختی و بهدون اههداف       ، جهوهر 3و فرادستوری 3، دستوری2گردانرم 

 .کنندبندی میتقسیم 7منظورشناختی

را  هها که سخنور قادر بهه درک آن نیسهت، مگهر آنکهه آن     هستندی اتاصطالح ،گردانرم  اتاصطالح 

که احتمها    شوندرا شام  میی اتاصطالح ،رم گیار ات، اصطالحدرمقاب طور جداگانه فراگرفته باشد.  به

اصهطالح   ، امثه بهرای   ؛دنتجربه کرده باشقب  از را  هاآنکه آنسخنور وجود دارد، بیوسیل  به هاک آندر

کردن یا مرتکب خطهایی  برای کسی گرفتاری درست»مفهوم به (117: 9358 ،)نجفی «دادنآبگ  بهدسته»

واهگهان سهازنده،    فظیاللّدرک معنای تحت براساساست و مفهوم آن  گردان، اصطالحی رم «شدنفاحش

دوبهاره عاقالنهه   »مفههوم  بهه  (851: 9385 ،)نجفهی  «آمهدن سهر عقه   »ا اصطالح ، امّقاب  تشخیص نیست

آن را ممکن اسهت   ،لین باری پ  از شنیدن برای اوّحتّ ،شنوندهکه ، اصطالحی رم گیار است «کردنرفتار

 در بیهان مفههوم   افیت نسهبی شهفّ ، از گرداندر مقایسه با اصطالحات رم ار، ی. اصطالحات رم گدرک کند

تهوان  ، نمهی هها آناز شهنیدن  پهیش   کهه تها   دنه آیشمار مهی بهاز این جهت اصطالح  ا، امّندهست برخوردار

 .  یا خیر برای بیان ی  مفهوم خاص است یمعمولشده، روش بینی کرد که ترکیب اصطالحی شنیده پیش
                                                                                                                                                          
1. encoding 
2. decoding 
3. grammatical 
4. extragrammatical 
5. idioms with and without pragmatic point 
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ا اصهطالحات  تعارف نحوی زبان است، امّهمان قواعد م برپای ، توالی نحوی در اصطالحات دستوری 

قواعهد معمهو     برپای که  طوریبهمتعارف هستند؛  دارای واهگان متعارف و توالی نحوی غیر ،فرادستوری

: 9385 ،)نجفهی  «ایهن اسهت کهه هسهت    »کرد. در زبان فارسی، اصطالح ها را توصیفتوان آننحوی نمی

بر روا  متعارف ساخت نحوی زبهان فارسهی   مطابق و  فرادستوری است، «ای نیست اره»مفهوم به (903

بها عمه  خهود روح    »مفههوم  بهه  (9057: 9385 ،)نجفی «لرزاندنتن کسی را توی قبر»نیست و اصطالح 

 بر روا  متعارف نحوی است. طابقدستوری و م ،«کردنای را مشوّششخص مرده

بها   تهر ند. هم  اصطالحاتی که پهیش شوای بسته را شام  میواهگانی، طبقه ازلحاظاصطالحات جوهری، 

و  آینهد  میشمار بهواهگانی، بسته  ازلحاظعنوان رم گیار، رم شکن، دستوری و فرادستوری بحث شدند، 

هها را  ای دارنهد و بخشهی از صهورت آن   واره، اصطالحات صوری، نمای طهرح درمقاب  .هستندجوهری 

ای بهاز را  واهگهانی، طبقهه   ازلحهاظ اصهطالحات،   ونهه گایهن بنابراین،  ؛توان با انواع واهگان تکمی  کردمی

 یه   »مفههوم  به (،903: 9385 ،)نجفی «+ بودن + همان اسم + هم + اسم این»وارة طرحدهند. تشکی  می

 د:شوای از واهگان تکمی  تواند با دامنهی  اصطالح صوری است که می ،«مورد بحث ارزشی ندارد

م خانه گرفتیم؟ از ب  این سرباالیی را باال آمدم، همهین یکهی دوماههه    اینجا هم جا بود ما آمدی» :الف (3

 .(31: 9338 ،)پ شک اد .«امشش کیلو الغر شده

 (990: 9332 ،)مکارمی «؟ها هم پو  استبرو بابا! این پو » ب:

 ، اصهطالح  امثه برای  ؛کنندای را دنبا  میاز اصطالحاتِ جوهری، اهداف منظورشناختی ویگه برخی 

از  ا بسهیاری رود، امّه کهار مهی  بهه پرسهی  احهوا  بهرای  ، (115: 9385 ،)نجفهی « بهودن کسهی  ها    دماغ»

تهوان  از این منظر خنثی هستند و نمهی  ،(903: 9385 ،)نجفی« این است که هست»همچون  اصطالحات،

 گرفت.درنظر ها ای را برای آنویگه کارکردینقش 

کهه   طهور همهان دههد.  ( نشهان مهی  9118ران )دیگه  از نگاه فیلمور و را ( انواع اصطالحات9جدو  ) 

 گیرند.شود، برخی از اصطالحات در بیش از ی  مقوله قرار میمالحظه می

 (1991ران )دیگفیلمور و  انواع اصطالحات از نگاه (.1جدول )

 مثال ویژگی نوع اصطالح

 دادنآبگ  بهدسته .، قاب  درک نیستنشنیده باشیماگر قبالً  گردانرم 

 آمدنسر عق  .، احتماالً قاب  درک استنشنیده باشیماگر قبالً  گیاررم 

 تن کسی را توی قبر لرزاندن دارای توالی نحوی متعارف ستورید
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 (1991(. انواع اصطالحات از نگاه فیلمور و دیگران )1جدول )ادامة 

 مثال ویژگی نوع اصطالح

 هست این است که متعارف دارای توالی نحوی غیر فرادستوری

 طبق  بست  واهگانی جوهری
تهن کسهی را    ؛آمهدن سر عقه   ؛دادنآبگ  بهدسته

 این است که هست ؛توی قبرلرزاندن

 طبق  باز واهگانی صوری
)برو بابا! ایهن   + بودن + همان اسم + هم این+ اسم

 ها هم پو  است؟(پو 

 بودندماغ کسی  ا  با کارکرد ویگه در بافت با اهداف منظورشناختی

 این است که هست کارکرد ویگه ازلحاظخنثی  بدون اهداف منظورشناختی

) هه  « let alone» بندی اصطالحات، به بررسی اصهطالح صهوری  (، پ  از دسته9118فیلمور و دیگران )

نحهوی، معنهایی و منظورشهناختی     ازمنظهر پردازند تا نشان دهند اصطالحات صهوری  برسد به اینکه( می

 بینی نیستند.درک ما از قواعد معمو  نحوی و معنایی زبان، قاب  پیش براساسکه هایی دارند ویگگی

مثها ، ایهن اصهطالح     رایبه  ؛ای اسهت نحوی دارای ساختار پیچیهده  ازنظر ،«let alone» اصطالح صوری

 و ههم بها   «and»ههم بها   ( a 3)دهد. مثا  هم ربط میبهها را برخی ساخت ،(و) «and»همانند حرف ربط 

«let alone» نی نیسهتند و یقابه  جهایگ   نیه    ا ایهن دو، همیشهه  ، امّه رودکهار مهی  به ( درb 3 نمهی )  تهوان 

«let alone» جای را به«and» قرار داد: 

4) a Max won't eat SHRIMP, let alone/and SQUID. 

 خورد،  ه برسد به خر نگ. ماک  میگو هم نمی
*b. Shrimp let alone Squid Moishe won't eat.  

(، اسهتفاده از  a 3نگاه کنهیم )مثها     «let alone»جمل  شام  ساخت تأکیدی به  ازمنظرطور، اگر همین 

«let alone»  هههای بههر روی واهه 9تکیههه شههده اسههت کهههموجههبSHRIMP و SQUID  قههرار گیههرد و

   بر موضوع تأکید شود. صورت، بدین

تهر در  یتاهمّ العات کمدر گفتمان، اطّ ه است.منظورشناختی نی  ویگ ازلحاظ «let alone» صوری اصطالح

 «he didn't even make جمله  ، (a 7). در مثها   شوندتبع آن ظاهر میبه ،ترالعات مهمیند و اطّآابتدا می

colonel» ّتبع بهکه  ی سرهنگ هم نیست()او حت«in fact» (درواقع)  ،العهات نهوع اطّ  ازلحاظآمده است، 

زمینهه  نهوعی پهیش  بهه )او هنرا  نیست(،  «He didn't make general»یعنی  ،است و جمل  نخست ترمهم

جهایی  هموجهب جابه   ،«let alone»کهاربرد   (b 7) کهه در جمله    درحالیود؛ رمیشمار به جمل  دومبرای 

                                                                                                                                                          
1. stress 
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 :تر به ابتدای کالم شده استالعات مهماطّ

5) a. He didn't make general; in fact, he didn't even make colonel. 

b. He didn't even make colonel, let alone general. 

ههای  دارای ویگگهی  ،«let alone» نشهان داد کهه سهاخت صهوری     (9118ران )دیگه بررسی فیلمور و  

قابه  جهایگ ینی    «and»فرد است. این ساخت، در جایگاه حرف ربط، همیشه بها حهرف ربهط    منحصربه

، «let alone» ، بها کهاربرد  منظورشهناختی  ازلحاظ همچنین، ؛یدآیمشمار به تأکیدینوعی ساخت  و نیست

 .گیرندقرار میآغاز کالم  درتر العات مهماطّ

 ها در زبان فارسیساخت-«اگر» -4

 ههای ویگگهی  تحلیه   بهه هها بهه انهواع صهوری و جهوهری،      سهاخت -«اگهر »بندی ضمن دسته ،در اینجا

-«اگهر » ،هها ویگگهی این  .پرداختخواهیم  آوایی و ی، معناینحوی در سطوح هافرد این ساخت منحصربه

 .سازندمیمتمای  از ساخت شرطی را ی صوری و جوهر هایساخت

 «اگر»صوری شامل  اصطالحات -4-1

کننهد. در زیهر، ضهمن ارائه      ی  مفهوم را بیهان مهی   یّتکلّهایی هستند که وارهشام  طرح ،هااین ساخت

 خواهیم پرداخت: شانهای، به بیان ویگگیهاو مفهوم آن «اگر»ی شام  هاوارهطرح

   + فعل در وجه التزامی اگر -4-1-1

 .(331: 9375 ،)شهری .«اگر یکی دو تاش معلوم بشود .شندکُتا آدم در روز می ه ار»( 1

زور، اگهر  نهین   بهه ههم  هر پهنج شهش نسه  یه  بهار، آن      .اندفاقات را باباهای ما ندیدهاین جور اتّ»( 5

 .(933: 9330 ،)آ  احمد .«بکندپیشامدهایی 

مفههوم   د.نه کرا بیان مهی « ضعیف احتما » یکلّ مفهوم ،«+ فع  در وجه الت امی اگر»اصطالح صوری  

 ود وشه مهی یکی دوتاش معلهوم   ضعیف احتما بهو شند کُدم در روز میآه ارتا  :این است که( 1)جمل  

،  نهین  احتمها  کهم  بهه و زور بهه ن ههم  هر پنج شهش نسه  یه  بهار، آ     ( این است که:5مفهوم جمل  )

، بهر  «زوربهه ههم  آن»و « هر پهنج شهش نسه  یه  بهار     »رت (، دو عبا5در مثا  ) آید.هایی پیش می فا اتّ

 شود.  اصطالح صوری بیان میبا  که کنندتأکید می یاحتمال بودنضعیف

است؛ زیرا بها ظهاهری    یمتعارف توالی نحوی غیر« + فع  در وجه الت امی اگر»وارة طرح نحوی، ازنظر

یه  مفههوم را    یّهت کلّ کهه  درحهالی شهرط نهدارد؛     و نتیج نحوی مستق  است ازمنظربه بندِ شرط، شبیه
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 ،خبهری  تجمهال  همانند ،آوایی ازمنظر آید وواره در انتهای کالم میاین طرح کند.بیان میطور مستق   به

معنهایی،  جنبه    ، از سهه «فع  در وجهه الت امهی  +  اگر»بنابراین، اصطالح صوری  ؛دارای آهنگ افتان است

 فرد است.  بههای منحصرنحوی و آوایی دارای ویگگی

 + فعل در صیغة ماضی/ وجه التزامی ای(+ )گروه حرف اضافه + گروه اسمی + اگر سوگند -4-1-2

 (31: 9333 ،)هدایت .«علی ساخت و پاخت داشته باشماگر من با کرم ،خدا به سر شاهد است»( 8

 .(927: 9379 ،)پ شک اد .«اگر ما بودیم ،به این سوی  راغ»( 1

 .(980: 9379 ،)پ شک اد .«اگر ی  گلوله از تفنگ من شلی  شد ،به ارواح پدرم»( 90

+ فعه  در صهیر  ماضهی/     ای(+ )گروه حرف اضهافه  + گروه اسمی + اگر سوگند»اصطالح صوری  

؛ زیهرا بها   متعارف استغیر واره دارای توالی نحوی . این طرحداللت دارد« انکار»، بر مفهوم «وجه الت امی

را بیهان  « و نفهی  انکهار »مفههوم   یّهت کلّمستق  اسهت و   و معنایی نحوی ازمنظربه بند شرط، ظاهری شبیه

ههای  آمهده اسهت. عبهارت    «سهوگند »دا  بر  یعبارت دنبا به ،کند. اصطالح صوری میکور، در شواهد می

حضورشهان  ص اسهت،  هها مشهخّ  گونه کهه از مثها    آن و نقش تأکیدی دارند سوگندی، در این اصطالح

سهوگند  یه   وابسته به حضور  ،در این اصطالح «و نفی انکار»ت مفهوم یّکلّ رسدنظر میبهاجباری است. 

اسهت کهه    نهاقص  یماند ی  بند شهرط را از اصطالح جدا سازیم، آنچه باقی می سوگند ه  نانو است 

 شود.  ایفاد نمیاز آن حی ل وماً معنای اصطال

+  + اگهر  سهوگند »تفاوتی کالمی بها اصهطالح   ، «+ فع  در وجه الت امی اگر» مقایسه، اصطالحِ ازمنظر 

 مثها  دارد. در ایهن راسهتا،    «+ فع  در صیر  ماضی/ وجه الت امهی  ای(+ )گروه حرف اضافه گروه اسمی

بهه خهارج   « + فعه  در وجهه الت امهی    اگهر »صهطالح  ، مفههوم ا (1) در مثا کنیم. ( مقایسه می8( را با )1)

صهد   قبه     جملاحتمالی است که در واره، ارجاع دارد؛ یعنی آنکه مفهوم طرح و جمل  ماقب ، واره طرح

جمله    اامّه  عا است،، گواه این ادّقب   جملدر «شدههای کشتهآدم»به « شه»ص  ضمیر متّارجاع و  کندمی

+ )گهروه حهرف    + گهروه اسهمی   + اگهر  سهوگند »عبارتی، اصطالح بهد؛ قب  ندار  (، ارجاعی به جمل8)

و  انکهار »مفههوم   و مفههوم مسهتق  اسهت و    متن ازلحاظ «+ فع  در صیر  ماضی/ وجه الت امی ای(اضافه

 گردد.برمی «اگر»شام   موجود در ساخت فع به  «نفی

+ )گروه حهرف   + گروه اسمی ر+ اگ سوگند»اصطالح صوری جایی در توالی نحوی هرسد جابنظر میبه

، موجب خروج از معنای اصطالحی و بدساختی معنهایی  «+ فع  در صیر  ماضی/ وجه الت امی ای(اضافه

 شود:می
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 علی ساخت و پاخت داشته باشم، خدا به سر شاهد است!؟ اگر من با کرم :الف (99

 علی اگر من ساخت و پاخت داشته باشم، خدا به سر شاهد است!؟ با کرم :( ب99

و ایهن   نحهوی وجهود نهدارد    در توالی جاییهامکان جاب باال،اصطالح  توان گفت که دراز این رو می 

ههای آوایهی نیه ،    ویگگهی  ازلحهاظ  .فهرد اسهت  بهمنحصر ،نحویجایی جابهم امکان دع ازلحاظ اصطالح

 است. و متفاوت از آهنگ خی ان بند شرط افتاندارای آهنگ  گفتهپیشاصطالح 

 + فعل ماضی مطلق اگرجمله +  -4-1-3

دری هحاال باش و سیاحت کن که روزگار  ه تقاصی از آن نهامرد بگیهرد... اگهر بهه گهدایی و دربه      »( 92

 (.299: 9370 ،)صفوی .«نیفتاد

 (35: 9335 ،صادقی)میر .«گویند. حرف بشنو، اگر ضررکردیترهایت  ه میببین ب رگ»( 93

 (95: 9331 ،)میرصادقی .«آورمشان، اگر نیاوردمدارم میکما  داد زد من وَرِشان می»( 93

؛ قطعیتهی کهه حالهت    کندرا بیان می« قطعیت»مفهوم  ،«+ فع  ماضی مطلق اگر + جمله»اصطالح صوری 

اگهر  »مثها  مفههوم    رایب ؛کندیمثبت را منفی م ةمنفی را مثبت و گ ار ةمقاب  گ اره است؛ یعنی آنکه گ ار

ایهن   افتهد. دری مهی هبهه گهدایی و دربه    «قطعهاً »( این است که 92جمل  )در « دری نیفتادهبه گدایی و درب

خود را حفه    بودنفقط در صیر  ماضی ویگگی اصطالحدارای توالی نحوی نامتعارف است و اصطالح، 

کار ببریم، ضمن خهروج از مفههوم   بهفع  مضارع ( را با 93) صوری موجود در مثا  اصطالح اگر .کندمی

 شود:بدساخت می ،معنایی ازلحاظاصطالحی، 

   .ضرر بکنیگویند. حرف بشنو، اگر ترهایت  ه میببین ب رگ ؟ (97

دنبها   بهه ( و 93و  93و  92عنصر پایانی در کالم است )، «+ فع  ماضی مطلق اگر+  جمله»اصطالح  

آهنهگ   ،آوایهی  ازلحاظیابد؛ همچنین، این اصطالح ها تعمیم میبه آن« عیتقط»آید که مفهوم جمالتی می

 دارد.افتان 

 + )جمله( + فعل ماضی مطلق اگر -4-1-4

 (970: 9335 ،)میرصادقی «!خواهد بیایداگر گفتی کی امشب می»( 91

 (959: 9331 ،)مهتدی «!از این باال پریدی پایین اگر»( 95

با ظهاهری   و است« بندیترغیب و شرط»مفهوم به، «+ )جمله( ضی مطلق+ فع  ما اگر»اصطالح صوری 

. ترییهر در زمهان   متعهارف نحهوی اسهت    غیر توالیدارای  و درنتیجه شرط  فاقد نتیج ی،شبیه به بند شرط
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 شود:موجب خروج آن از معنای اصطالحی می مثا ،کردن نتیج  شرط به این دو اضافه اصطالح و فع 

 .رساندمخودم را زودتر میخواهد بیاید، کی امشب می ه بودیگفتاگر  :الف (98

 .بینیآسیب میپایین،  بپریاگر از این باال  ب:

 هه بها آهنهگ خیه ان     و  نان آهنگ افتان است دارای، «+ )جمله( + فع  ماضی مطلق اگر»اصطالح  

   شود و ی  بند شرطی است.بیان شود، از مفهوم اصطالحی خارج می

 + است صفت + اسم/ ایناگر  -4-1-5

 (377: 9379 ،)پ شک اد .«تواند بکندکار میاگر این سلیطه است، همه»( 91

 (73: 9373 ،)پهلوان !«دهدخورد و جان به ع رائی  نمیهم  ما را می جادوست، سرِاگر این وِروِره»( 20

 ،تهوالی نحهوی   ازنظهر صهوری بها واهگهان بهاز و      یاصطالح ،«+ است صفت + اسم/ اگر این»اصطالح 

بهرخالف سهایر    ،ایهن اصهطالح صهوری   . اف ایهد صهفت مهی   به اسهم/ را  «تأکید»مفهوم  و متعارف است

دو بنهد پایهه و   ساخت شرطی برخوردار اسهت و دارای   ی شبیهاز ظاهر ،اصطالحات صوری بحث شده

در  آیهد. ینمه شمار بهی  ساخت شرطی  ،این ؛ با وجودبرخوردار است و از آهنگ خی ان نی  پیرو است

اگهر درس  »سهاخت شهرطی    ، امثبرای  ؛را عوض کرد پیروو  پایهتوان جای معمو  شرطی، می ساخت

شهوی اگهر درس   ق مهی در امتحانهات موفّه  »صهورت  بهشود را می «شویق میبخوانی، در امتحانات موفّ

ا، بها  شود. امّه  اعما    شرطنتیجبر  به ابتدای کالم، تأکید بیشترینتیج  شرط بیان کرد تا با انتقا   «بخوانی

، کنهد  را بیهان مهی   «تأکیهد »خود مفههوم  ، «+ است صفت + اسم/ اگر این»ه به اینکه اصطالح صوری توجّ

 :  شودمی «تأکید»از  کاستنها موجب جایی سازهجابهرسد نظر می به

 تواند بکند اگر این سلیطه است!  کار میهمه (29

 در صیغة منفی «اگر» متعاقبِ ی/ فعلِ+ قید نف + جمله اگر بگویی -4-1-6

 (908: 9337 ،)میرصادقی .«شودشود، نمیاش ی  روز ترک میاگر بگویی نماز و روزه»( 22

 (73: 9371 ،)آ  احمد .«اگر بگویی ی  ذره بو یا دود، ابداً»( 23

الی نحهوی  دارای تهو  ،«در صهیر  منفهی  « اگر» متعاقبِ + قید نفی/ فع ِ + جمله اگر بگویی»اصطالح  

اسهت و حضهور فعه  دوم بهه صهیر       « نفی وانکار »کالمی دا  بر . این اصطالح، تکیهاست متعارف غیر

، در وجهه  «اگهر »فعه  په  از    اسهت. « تأکید»ت جهت اف ودن بر شدّبه، «ابداً»ی مانند منفی یا آوردن قید

   زمان، ترییرپییر نیست. ازمنظرآید و الت امی می
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 جملة پیرو+  ه با فعل در وجه التزامی+ جمل اگر شده -4-1-7

 (27: 9335 ،)کاظمیه .«دهمخر عمرم از اتا  بیرون نیایم، تن به این کار نمیآاگر شده تا » (23

 (335: 9375 ،)شهری .«توی همین شهر کار پیدا کنمشم، باید کِابه بِلّاگر شده خودم را به صُ» (27

 ،«+ شهده  اگهر »واسهط  تهوالی   بهه ، «+ جمل  پیهرو  ت امی+ جمله با فع  در وجه ال اگر شده»اصطالح  

 ازلحهاظ « اگر شده»ساخت  را به جمل  پیرو می اف اید.« تأکید»و مفهوم  متعارف است نحوی غیر ازلحاظ

اگهر  »جهای  به« ی اگرحتّ»شاهد جایگ ینی  با حف  مفهوم، ،(21) . در مثا است« ی اگرحتّ»مفهوم، همانند 

 تیم:( هس27در مثا  )« شده

 .ابه بکشم، باید توی همین شهر کار پیدا کنمخودم را به صُلّ ی اگرحتّ( 21

توان نتیجه گرفهت  با حف  مفهوم واحد، نمی، «اگر شده»جای به« ی اگرحتّ»قابلیت جایگ ینی  برپای  ه،البتّ

 شهام   تهها در سهاخ  جهایی سهازه  هجابرفتار نحوی یکسانی دارند؛ همیشه ، «ی اگرحتّ»و « اگر شده»که 

 پییر است:امکان( 25)، «ی اگرحتّ»

 ابه بکشم.خودم را به صُلّ ی اگرحتّباید توی همین شهر کار پیدا کنم،  (25

و « تأکیهد »، موجب خهروج از مفههوم   «اگر شده»در ساخت شام   ایجاییه نین جاب در صورتی که 

 شود.ی بدساختی معنایی میحتّ

 ابه بکشم.خودم را به صُلّ اگر شدهنم، باید توی همین شهر کار پیدا ک؟ ( 28

 + تکرار همان فعل در صیغة منفی + فعل ماضی مطلق در صیغة مثبت اگر -4-1-1

 .(33: 9333 ،)هدایت .«اگر طرف گاری من آمدی، نیامدی» (21

 (20: 9330 ،)هدایت .«کنماگر از اینجا رد شدید، نشدید قلم پایتان را خرد می» (30

مفههوم   ،«+ تکرار همان فعه  در صهیر  منفهی    + فع  ماضی مطلق در صیر  مثبت راگ»اصطالح صوری 

کند. در این اصطالح، توالی افعها  )یکهی در صهیر  مثبهت و یکهی در صهیر  منفهی(        را بیان می «تهدید»

شدن توالی نحوی شده است. بدیهی اسهت اگهر فعه  دوم ایهن اصهطالح را حهیف       متعارف موجب غیر

یه  بنهد   تنهها   اصهطالح صهوری نیسهت و    ،مانهده ماند و ساخت باقیهم باقی نمیکنیم، دیگر تهدیدی 

با حیف فعه    ،(30 ، اصطالح )امثبرای  ؛شرطی است که در حالت متعارف نیاز به نتیج  شرط هم دارد

   شود:تبدی  به ی  ساخت شرطی می «نشدید»
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 .کنم( اگر از اینجا رد شدید، قلم پایتان را خرد می39

نحهوی و   تهوالی  نهوع و  را با ذکهر مفههوم  « اگر»ای اصطالحات صوری شام  وارهنمای طرح( 2جدو  )

 دهد:ها نشان میآن آواییگی گوی

 «اگر» شاملاصطالحات صوری  (.2جدول )

 مفهوم ایوارهنمای طرح
توالی 

 نحوی

آهنگ 

 کالم

 افتان متعارف غیر احتما  ضعیف + فع  در وجه الت امی اگر

 /+ فع  در صهیر  ماضهی   ای(+ )گروه حرف اضافه گروه اسمی + اگر+  سوگند

 وجه الت امی
 افتان متعارف غیر انکار و نفی

 افتان متعارف غیر قطعیت + فع  ماضی مطلق اگر

 افتان متعارف غیر بندیترغیب و شرط + فع  ماضی مطلق اگر

 خی ان متعارف تأکید صفت+ است + اسم/ اگر این

 خی ان متعارف غیر انکار و نفی در صیر  منفی« اگر»قید نفی/ فع  متعاقب  + + جمله اگر بگویی

 خی ان متعارف غیر تأکید + جمل  پیرو + جمله با فع  در وجه الت امی اگر شده

 خی ان متعارف غیر تهدید + تکرار همان فع  در صیر  منفی + فع  ماضی مطلق در صیر  مثبت اگر

 «اگر»اصطالحات جوهری شامل  -4-2

را در قالهب   محا  و اعتهراض  ، امرخواهشآرزو، چون تعجی ، هممفاهیمی  ،جوهری هایساخت-«اگر»

 .شودنحوی و معنایی نمی ازمنظرموجب بدساختی جمله  ها،آنحیف  و کنندکالم بیان میتکیه

 / بدانیداگر بدانی -4-2-1

 (11 :9359 ،تن) ه  .« قدر بداخال  است اگر بدانیشوهرش را » (32

 (37: 9320 ،زادهجما ) .«وله کردم تا صدراعظم شد ه خدمتی در راه فرفورالدّ اگر بدانید»( 33

جهایی  هرود و ی  سهازة قابه  جابه   کار میبه «بیان آرزو»برای  ،«اگر بدانی/ بدانید»اصطالح جوهری  

کهه یه  سهاخت    ؛ یعنهی آن متعارف برخوردار اسهت  غیراین اصطالح از توالی نحوی  (.33و  32است )

 توان آن را از جمله حیف کرد.  می وشرط است   مستق  فاقد نتیج

 زمین بگذارد ،ب دستش استآاگر  -4-2-2

)آ   .«پها بیایهد اینجها     ِبدو برو حجرة عمویت بگو اگر آب دستش است بگیارد زمین و یه  تُه  »( 33

 (30: 9371 ،احمد
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نحههوی  ازلحههاظاسههت و  «تعجیهه » مفهههومبههه، «زمههین اگههر آب دسههتش اسههت بگههیارد»اصههطالح  

ای  آمده است؛ یعنی آنکه سهازه  9صورت پسایندشدهبهشود که ( دیده می33پییری دارد. در مثا  ) انعطاف

: 9388 ،مهنهد )راسهخ  از فع  منتق  شهده اسهت  پ   از فع  است )زمین(، بهپیش  نشان آنکه جایگاه بی

 بهودن بنابراین، اصطالح ؛شرط و نتیج  شرط داردهر ظانحوی، متعارف است و  ازمنظراین اصطالح  .(39

   شرطی آن است. واسط  مفهوم غیربهتنها  این ساخت،

 شنویاگر از من می -4-2-3

شهنوی، بگهیار درسهش را بخوانهد. حهاال کهه خهودش شهوقش را دارد شهما  هرا           اگر از من مهی » (37

 (91: 9331 ،)میرصادقی «؟خواهید جلوش را بگیرید می

ایهن   مفههوم ی  اصطالح جوهری با توالی نحهوی متعهارف اسهت.     ،«شنویاگر از من می»اصطالح  

کند و از این جههت کهه   را بیان می «خواهش»ی  است و  «حرف من را بشنوکنم خواهش می» ،اصطالح

 مهورد بحهث،  ود. اصطالح رمیشمار به کند، اصطالحرا بیان می خواهش یا درخواستیبا ساخت وجهی، 

   توان زمان فع  را با حف  مفهوم اصطالحی آن ترییر داد.نمی ، امثبرای وی ترییرپییر نیست؛ نح ازمنظر

 رگم را بزنیداگر شاه -4-2-4

 (938: 9393 ،)هدایت .«ران تمام نشده که نشدهبیش از دو قَ ،رگم را ب نیداهاگر ش»( 31

« امهر محها   »تأکید  ،مفهوم آن وست ، عبارتی دا  بر سوگند ا«رگم را ب نیداگر شاه»اصطالح جوهری  

زمهان   ؛منجمهد اسهت   ومتعهارف   نحهوی  ازمنظرآید. این اصطالح، آن می دنبا بهای است که برای گ اره

ا تهوان آن ر نمی ،(38) سوگندی هایسایر عبارت برخالفی و حتّ ترییرناپییر است اصطالح،داخ  فع  

 :(35) داد انتقا به پایان کالم 

 .اگر شاه رگم را ب نید ،ران تمام نشده که نشدهدو قَ( ؟ بیش از 35

 !جان خودمبه ،ران تمام نشده که نشده( بیش از دو ق38َ

نکهه بهه   آاسهت؛ یعنهی    قهراردادی شناختی مبتنهی بهر دانهش     ازمنظر، «رگم را ب نیداگر شاه»اصطالح  

تهوان اذعهان   می ،ساساین ا بر ست!ا مرگبرابر با  ،رگشاه شدنای در دنیای واقعی اشاره دارد. زده تجربه

ها با لحاظ ایهن  هستند و مفهوم آن شناختی مبتنی بر سازوکارهایجوهری،  اتاصطالح برخیداشت که 

                                                                                                                                                          
1. postposed 
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 است. پییرترکیبسازوکارها 

 اگر پشت گوشتان را دیدید -4-2-5

نامهه ... را  روز، اگر پشت گوشتان را دیدیهد  ،هر ه قاصد برای روزنامه پیش سید مرتضی فرستادند»( 31

 .(33: 9323 ،)هدایت .«دیدند

ای دیگهر از اصهطالحات جهوهری مبتنهی بهر دانهش       ، نمونهه «اگر پشت گوشتان را دیدید»اصطالح  

ایهن   ای است کهه په  از آن آمهده اسهت.    گ اره مفهومدر « امر محا »تأکید بر  کنایه ازاست و  قراردادی

 ن فع  آن ترییرناپییر است.و زما است منجمد متعارف و نحوی ازمنظراصطالح، 

 اگر صدا از دیوار درآمد -4-2-6

هها در  از آن ،آمهد مکیدند و اگر صدا از دیوار در مهی بریدند و ... خونشان را میبا پنبه سرشان را می»( 30

 (.11: 9323 ،)هدایت .«آمدنمی

مبتنهی بهر    ،اصطالح جوهری این .است« امر محا »تأکید بر ، کنایه از «اگر صدا از دیوار در آمد»اصطالح 

 ،زمههان ازمنظههر ی ترییرپههییر اسههت و فعهه  آنتهها حههدّ متعههارف و نحههوی ازلحههاظو  قههراردادیدانههش 

 پییری دارد: انعطاف

 از منم در میاد! بیاد( اگر صدا از دیوار در 39

 اگر کسی گفت چرا! -4-2-7

 ،)میرصهادقی  .«ی گفت  رااگر کسی  سا  دیگر هم ... صبر کن. بعد دیگر دست خودت است... » (32

9331 :229). 

مفههوم   ومتعهارف اسهت    غیر ،توالی نحوی ازلحاظو  دارای آهنگ افتان، «اگر کسی گفت  را»اصطالح 

 نشهان بهی  این اصطالح از آن جهت است که صهورت  نحوی بودنمتعارف غیرکند. را بیان می «اعتراض»

صورت متعهارف آن،   ت پسایندشدگی خارج شود،صورت پسایندشده است و اگر از حالبهاین اصطالح، 

 :است اصطالحی ، ی  بند شرطی غیر«اگر کسی  را گفت» یعنی

 صبر کن. بعد دیگر دست خودت است... اگر کسی  را گفت. ی  سا  دیگر هم ... ؟ (33

و ویگگهی   نهوع تهوالی نحهوی    ،مفهوم اصهطالحی  را با بیان« اگر»( اصطالحات جوهری شام  3جدو  )

 دهد:نشان می جیری آهنگزبرزن
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 «اگر»اصطالحات جوهری شامل  .(3جدول )

 آهنگ کالم توالی نحوی مفهوم اصطالح

 افتان غیرمتعارف بیان آرزو اگر بدانی/ بدانید

 خی ان متعارف تعجی  اگر آب دستش است، بگیارد زمین

 خی ان متعارف خواهش شنویاگر از من می

 خی ان متعارف امر محا  رگم را ب نیداگر شاه

 خی ان متعارف امر محا  اگر پشت گوشتان را دیدید

 خی ان متعارف امر محا  اگر صدا از دیوار درآمد

 افتان غیرمتعارف اعتراض اگر کسی گفت  را

 گیرینتیجه -5

، «و نفهی  انکهار » ،«احتمها ِ ضهعیف  » چهون هممفاهیمی  ،در زبان فارسی «اگر»صوری شام   اصطالحات

 ،«اگهر »جوهری شام   اصطالحاتو  کنندرا بیان می «تهدید»و  «تأکید» ،«بندیشرطو ترغیب »، «قطعیت»

جه   بهه  .پردازنهد مهی  «اعتهراض »و  «امهر محها   »، «خهواهش »، «تعجی »، «آرزو»چون همبه بیان مفاهیمی 

 شهده، بررسهی ، بقیه  اصهطالحات صهوری    (7-9-3) «+ اسهت  صفت + اسم/ اگر این»اصطالح صوری 

اصهطالحات   ا، امّه وندرمی شمارهفرد ببهمنحصر ،نحوی ازلحاظ و متعارف هستند الی نحوی غیردارای تو

تفهاوتی بها غیهر     ایهن جههت  و از  گهرایش دارنهد  متعهارف   نحهوی  توالی بیشتر به، «اگر»جوهری شام  

های نحوی نی  بر اصهطالحات صهوری و جهوهری حهاکم     بر این، محدودیتاف ون  ؛اصطالحات ندارند

+ )گهروه   + گهروه اسهمی   + اگهر  سوگند»جایی در توالی نحوی اصطالح صوری هجاب  ،امثرای ب ؛است

اصطالح جهوهری   ترییر در زمان فع  و( 2-9-3« )+ فع  در صیر  ماضی/ وجه الت امی ای(حرف اضافه

ویگگهی   همچنهین، شده اسهت؛  مفهوم اصطالحی  ها ازآن(، باعث خروج 3-2-3) «شنویاگر از من می»

 و جهوهری  صهوری ههای  سهاخت -«اگر»در برخی  فردبهمنحصر ی  ویگگی ساختی ،نجیری آهنگزبرز

اگهر  »و اصهطالح جهوهری    (9-9-3) «+ فعه  در وجهه الت امهی    اگر»اصطالح صوری   ،امثبرای  ؛است

 هستند.دارای آهنگ افتان  ،همانند جمالت خبری(، 9-2-3) «کسی گفت  را

بهه   ،( و در برخهی دیگهر  1ساخت )مثا  -«اگر»به درون  ،یمفهوم در برخی اصطالحات صور کلیّت 

 منظهر ترییرپهییر   ناصهطالحات صهوری از ایه   برخی ه، البتّ ؛( ارجاع دارد8ساخت )مثا  -«اگر»خارج از 

( 95( و هم به داخ  اصهطالح )مثها    91هم به خارج اصطالح )مثا   ،وارهنکه مفهوم طرحآند؛ یعنی هست

 ارجاع دارد.
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 منابع
 . تهران: ]بدون ناشر[.زن زیادی(. 9339جال  ) آ  احمد،

 . تهران: کتاب زمان.القلم نون و(. 9330) -----------

 . تهران: روا .پنج داستان(. 9371) -----------
وارة پایهه و  . رابط  معنهایی جملهه  (9317)آبادی و مهری کاظمی سمیه کاظمی نجف الرسو ، سید محمد رضا؛ابن

    .992-13، (9) 95 ،ادب فارسیرطی زبان فارسی. های شپیرو در جمله

های ممکن سهاخت شهرطی در زبهان فارسهی     . زمان دستوری جهان(9315)نر گوی کهن مهرداد بقایی، عاطفه و 

 .59-77 ،(1) 3 ،های ایرانیزبان فارسی و گویشمعاصر. 

 . تهران: نی .بوبو (. 9338، ایرج )پ شک اد

 . تهران: صفی علیشاه.ناپلئون دایی جان(. 9379) ----------

 . تهران: امیرکبیر.تشریفات(. 9373پهلوان، عباس )

 . تهران: بنگاه پروین.یکی بود و یکی نبود(. 9320زاده، محمدعلی )جما 

 جویا. . تهران:دیگر کسی صدایم ن د(. 9359 ه  تن، امیرحسین )

 ک .تهران: نشر مر .گفتارهایی در نحو. (9388) حمدمهند، مراسخ

شناسهی  بندی معنهایی اصهطالحات فارسهی از دیهدگاه زبهان     . طبقه(9319) الدینیشم مونا و  ------------

 .32-99 ،(20) 1 ،پگوهیادب  . مجلّشناختی

 . تهران: امیرکبیر.شکر تلخ(. 9375شهری، جعفر )

 . تهران: متین.قایقران رود پایی (. 9370) صفوی، علی اصرر

 .20-3 ،(3)نشر دانش، بندی و ضبط افعا  اصطالحی فارسی. . طبقه(9313) زاده، امیدطبیب

 . تهران: آگاه.سابقیه(. 9371فرمائیان، عبدالعلی )فرمان

 . تهران: رز.های کو ه دلبخواههقصّ(. 9335کاظمیه، اسالم )

، (92) 5 ،یشناسه های زبهان پگوهش. جمالت شرطی رویدادی در زبان فارسی. (9313) درزی یا و علیؤکبیری، ر

39-38. 

 . تهران: آبشار.شبگرد(. 9332مکارمی، اصرر )

زبهان  . اندامِ سر در زبهان فارسهی  . ترییرپییری در اصطالحات دارای نام(9318) مهندراسخ ملکی، ساسان و محمد

 .35-7 (،1) 2، های ایرانیفارسی و گویش

 . تهران: امیرکبیر.هاافسانه(. 9331اهلل )مهتدی، فض 

 . تهران: اشرفی.های من خسته شم(. 9337قی، جما  )میرصاد
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 . تهران: نی .های تماشا و گ  زردشب(. 9335) -----------

 . تهران: کتاب زمان.درازنای شب(. 9331) -----------

 . تهران: خوارزمی.هاهها و قصّداستان(. 9331مینوی، مجتبی )

 اپ دوم، تهران: نیلوفر..  فرهنگ فارسی عامیانه. (9385) نجفی، ابوالحسن

 . تهران: ]بدون ناشر[.وغ ساهابوغ(. 9393هدایت، صاد  )

 . تهران: ]بدون ناشر[.ولنگاری (.9323) ----------

 . تهران: امیرکبیر.. حاجی آقا(9330) ----------

 . تهران: امیرکبیر.علویه خانم(. 9333) ----------
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