بررسی همتایی
در کلمات ربط زبان فارسی
سیده عاطفه بقایی

چکیده
براساس رویکرد متعارف در صیغگان صرفی زبان ها باید ،همۀ سلولهای یک
صیغگان با صورتهای متمایز از یکدیگر پر شوند .همتایی در نتیجۀ یکسان بودن
صورت دو یا تعداد بیشتری از سلولها با یکدیگر به وجود می آید .عالوهبر این
تعبیر ،برخی از زبانشناسان طبق رویکردی نوین معتقدند زمانیکه یک صورت در
دو نقش متمایز وجود داشته باشد ،با همتایی روبروییم .در این مقاله به بررسی
اینگونه همتایی ،یعنی مشابه بودن صورت و متمایز بودن نقش ،در کلمات ربط
زبان فارسی پرداختیم .انواع مختلف کلمات ربط زبان فارسی ،مشتمل بر کلمات
ربط اتصالی ،انفصالی ،علّی ،قصدی ،شرطی ،زمانی و تقابلی هستند .پس از بررسی
اغلب کلمات ربط زبان فارسی ،به این نتیجه رسیدیم که بیشترین میزان همتایی در
بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر انواع کلمات ربط وجود دارد.
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کلیدواژه :همتایی ،صورت همتا ،کلمه ربط ،ربط تقابلی ،ربط زمانی ،زبان فارسی.
فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 -1مقدمه
اصطالح  syncretismدر زبانشناسی در تعابیر متفاوتی استفاده شده است .در
این مقاله از همتایی به عنوان ترجمۀ اصطالح مذکور استفاده میشود .بلومفیلد
( )1933از آن به عنوان ادغام مقوالت صرفی در نتیجۀ تغییرات آوایی یاد کرده
است .این اصطالح از زمان یاکوبسن یا به عبارت دیگر از  1936معنای درزمانی به
خود میگیرد ،اما گسترۀ کاربردش افزایش مییابد (کربت و همکاران.)2001 ،
در اکثر موارد از اصطالح مذکور این معنی مستفاد میشود که یک صورت صرفی
منفرد با بیش از یک توصیف صرفی-نحوی منطبق است ،اما عالوهبر این معنی،
تعبیر دیگری نیز از آن شده است .زبانشناسانی همچون گزدانویک (،)1991
پرتریوس ( )2013و ونگسنس ( )2013معتقدند زمانیکه دو یا تعداد بیشتری
از نقشهای دستوری با یک صورت یکسان نشان داده شوند ،در این صورت گفته
میشود که آن نقش ها با یکدیگر همتا هستند .در مقالۀ حاضر باتوجه به عدم
بررسی پژوهشهای پیشین در این مورد ،نگارنده به بررسی همتایی کلمات ربط
زبان فارسی در تعبیر دوم آن خواهد پرداخت .به عبارت دیگر کلمات ربطی که با
یک صورت یکسان در معانی مختلف مورد استفاده قرار میگیرند ،بررسی خواهند
شد.
-2پیشینه پژوهش
با توجه به اینکه در این مقاله برآنیم تا همتایی کلمات ربط در زبان فارسی را
مورد بررسی قرار دهیم ،پیشینۀ این پژوهش از دو بخش تشکیل خواهد شد که
در بخش اول و دوم به ترتیب به مطالعات پیشین در مورد همتایی و کلمات ربط
خواهیم پرداخت.
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 -1-2همتایی
از نظر اسپنسر همتایی یک صورت صرفی منفرد است که با بیش از یک توصیف
صرفی-نحوی منطبق باشد (اسپنسر .)1991 ،گزدانویک معتقد است زمانیکه دو یا
تعداد بیشتری از نقشهای دستوری با یک صورت یکسان نشان داده شوند ،همتایی
روی میدهد .درواقع وی به تعبیر متفاوتی از همتایی اشاره میکند که همین
تعبیر مورد استناد ما در این مقاله قرار خواهد گرفت (گزدانویک.)135 :1991 ،
هسپلمت  ،همتایی را همنامی نظام مند واژه های تصریف شده در یک صیغگان
میداند و صورتهای همنام یک صیغگان را صورتهای همتا مینامد (هسپلمت،
 .)275 :2002طبق نظر کربت ( )2004براساس رویکرد متعارف در صیغگان
تصریفی زبانها ،برای هر یک از مشخصههای تصریفی یکسری ارزش وجود دارد
که طبق این رویکرد باید ارزشها بهگونهای توزیع شوند که تمام سلولهای
ممکن در صیغگان ،وجود داشته باشند و از طرفی باید شاهد تفاوت تصریف در
سلولها باشیم ،اما گاهی نمونههایی یافت میشود که یک صورت واحد بیش از یک
سلول را پر میکند که این پدیده همتایی نامیده میشود (کربت .)2004 ،طبق
نظر پرتریوس همتایی پدیده ای است که در آن یک صورت واجی نشان دهندۀ
بیش از یک نقش دستوری است ،به عبارت دیگر وی نیز تعبیر متفاوتی از همتایی
در نظر دارد که مشابه نظر گزدانویک ( )1991است .پرتریوس حرف اضافۀ van
از زبانهای آفریقایی را به عنوان شاهدی بر این قضیه معرفی میکند که میتواند
نقشهای متفاوتی بگیرد و بنابراین یک صورت با چندین نقش حاصل میشود که
به آنها صورتهای همتا میگوید (پرتریوس .)2013 ،ونگسنس نیز در مقاله ای
که به بررسی کلمات پرسشی در زبان های ژرمنیک میپردازد ،اصطالح همتایی را
در تعبیر دوم بکار میبرد .وی از این اصطالح به منظور نمایش واژه های پرسشی
یکسانی که برای نمایش نقش های متفاوت بکار می روند ،استفاده میکند و
میگوید این کاربرد با کاربرد پیشین این اصطالح ،که به صورت های یکسان در
صیغگان تصریفی اطالق میشود ،متفاوت است (ونگسنس.)2013 ،
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 -2-2کلمۀ ربط
به منظور نمایش رابطۀ معنایی بین دو بند که یک جمله را تشکیل می دهند ،در
زبان های مختلف راه های متفاوتی وجود دارد .در برخی از زبان ها بندهایی
که تشکیل یک جمله می دهند ،بدون استفاده از کلمۀ ربط در کنار یکدیگر
قرار میگیرند و در واقع در این زبان ها ممکن است کلمۀ ربط وجود نداشته
باشد .بنابراین ارتباط معنایی بین دو بند به کمک همجواری دو بند حاصل می
شود (مأوری و ون درآوورا .)379 :2012 ،در زبان فارسی نیز می توان از این
گونه جمالت که کلمۀ ربط بین دو بن ِد مرتبط با هم وجود ندارد ،نمونه هایی
یافت .برای مثال در جملۀ «به خانه برگشتیم ،رفته بودید» کلمۀ ربط بین دو بند
وجود ندارد ،اما این دو بند با یکدیگر مرتبط اند (نغزگوی کهن .)1392 ،از
نظر رامات و مأوری ( )2011انواع کلمات ربط میان بندی شامل کلمات ربط
اتصالی ،انفصالی ،تقابلی ،شرطی ،زمانی ،علّی و قصدی هستند (رامات و مأوری،
 .)655-654 :2011همایونفرخ حروف ربط را از نظر معنی و کاربرد به سه طبقه
تقسیم می کند که عبارتاند از .1 :حروف روابط وصل و عطف یا حروف برگشتی
مانند «و»« ،که»« ،نیز»« ،هم»« ،باری»« ،چون»« ،باز» و .2 ...حروف فصل و تباین
و استثنا یا حروف جدایی و دوری مانند «یا»« ،جز»« ،مگر»« ،نه از طرفی» و «از
یک طرف»  .3حروف سبب و علت یا حروف چرایی مانند «بنابراین»« ،تا»« ،زیرا»،
«پس»« ،چون»« ،با وجود این»« ،از آنجاکه»« ،مگرآنکه»« ،زیراکه»« ،از این رو»،
«ناچار»« ،درصورتی که» و . ...وی خاطر نشان می کند که تقسیمات دیگری هم
میتوان کرد که از قبیل حرف تردید یا گمان مانند «شاید»« ،پنداری»« ،گویا»،
حرف شرط یا وابستگی مانند «اگر»« ،مگر»« ،تا» ،حرف آرزو مانند «کاش»،
«ایکاش» و «کاشکی» هستند (همایونفرخ .)804-752 :1364 ،از نظر خانلری
جمله هایی که با حرف ربط به یکدیگر پیوند می خورند ،می توانند دارای
روابط مختلفی از قبیل مطابقت ،تساوی ،مقابله و منافات ،توالی ،تناوب ،اثبات
و نفی ،مشارکت در نفی ،بیان علت و نتیجه و مشارکت در اثبات باشند (خانلری،
 .)252-246 :1380انوری و گیوی مشهورترین حروف ربط را به این شرح می
دانند« :اگر»« ،اما»« ،باری»« ،پس»« ،تا»« ،چون»« ،چه»« ،خواه»« ،زیرا»« ،که»،
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«لیکن»« ،نه»« ،نیز»« ،و»« ،ولی»« ،هم»« ،یا»« ،ولو»« ،آنجاکه»« ،آن گاه که»،
«از آنکه»« ،از این روی»« ،از بس»« ،اگر چنانچه»« ،با این حال»« ،در نتیجه»،
«درحالی که»« ،هرچند»« ،همان طورکه»« ،با اینکه»« ،بنابراین»« ،به شرط آنکه»
و( ...انوری و گیوی .)256-248 :1386 ،از نظر نغزگوی کهن ( )1392کلمات
ربط اتصالی کلماتی هستند که تنها ناظر بر نوعی از اتصال باشند و دو بندی را به
هم متصل می سازند که در آنها دو رویداد با هم به وقوع می پیوندند .وی به
«و» اشاره می کند که از جملۀ کلمات ربط اتصالی است که البته به عنوان کلمۀ
ربط تقابلی نیز به کار می رود .کلمات ربط انفصالی دو رویدادی را به هم متصل
می کنند که با هم نمی توانند به وقوع بپیوندند و شامل کلمات «یا»« ،چه...
چه» و «خواه...خواه» هستند .کلمات ربط شرطی همانند «اگر» نیز کلماتی هستند
که احتمال وقوع همزمان دو رویداد را نشان می دهند؛ چنانکه وقوع یکی از
رویدادها شرط وقوع رویداد دیگر باشد .کلمات ربط زمانی ناظر بر رابطۀ زمانی
دو بندی هستند که هر دو به وقوع می پیوندند همانند «درحالی که» .کلمات
ربط علّی ،دو بندی را به هم متصل می کنند که یکی علت و دیگری معلول باشد.
وی کلمات ربط «زیرا» و «که» را از این نوع میداند .کلمات ربط قصدی نشان
دهندۀ رویداد اولیه ای هستند که از روی نیت قبلی برای وقوع رویداد دوم
اتفاق افتاده باشد و شامل «تا»« ،که» و «بلکه» هستند .وی کلمات ربط تقابلی را
نشانه هایی میداند که رابطۀ تقابلی میان بندها را رمزگذاری می کنند و مبیّن رد
انتظارات و مفروضات قبلی هستند .این کلمات با برجسته کردن رویداد بند دوم،
آن را در تضاد با بند اول و اطالعات قبلی قرار می دهند .از این گونه کلمات ربط
می توان به «ولی»« ،منتها»« ،درحالیکه»« ،اگرچه»« ،اما»« ،باز»« ،البته»« ،بلکه»،
«لیکن»« ،که»« ،با این وجود»« ،با این همه»« ،هر چند»« ،اگرچه...اما»« ،البته...
اما» و ...اشاره کرد (نغزگوی کهن .)1392 ،فالحتی کلمات ربط ساده و مرکب
زبان فارسی را در سامانۀ تحلیل حروف ربط و اضافه ی زبان فارسی بدست داده
است؛ که می توان از بین کلمات ربط مطرح شده در این سامانه به کلماتی همچون
«حتی»« ،بهعلتاینکه» « ،از بس»« ،وقتی»« ،کجا»« ،هرچه»« ،هرگاه»« ،وگرنه»،
«تاجاییکه»« ،برعکس»« ،به مجرداینکه»« ،ازاین جهت که»« ،وانگهی»« ،ازاین
روی»« ،اکنون که» و...اشاره کرد (فالحتی.)49-46 :1392 ،
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-3مبانی نظری
همانگونه که پیش از این اشاره شد ،در این مقاله بررسی همتایی کلمات ربط
زبان فارسی طبق تعبیر گزدانویک ( )1991انجام خواهد گرفت .گزدانویک
( )1991معتقد است زمانی که دو یا تعداد بیشتری از نقشهای دستوری با یک
صورت یکسان نشان داده شوند ،همتایی روی میدهد .درواقع وی به تعبیر
متفاوتی از همتایی اشاره می کند که همین تعبیر مورد استناد ما در این مقاله
قرار خواهد گرفت و کلمات ربط زبان فارسی با این منظر بررسی خواهند شد
(گزدانویک .)135 :1991 ،طبق بررسیهای نگارنده ،در دستورهای سنتی
و آثار زبانشناسان به کلمات ربط و انواع آنها اشاره شده است .از آنجا که
نگارنده در پی بررسی همۀ کلمات ربط از منظر همتایی است ،بنابراین الزم بود
تا مجموعهای از این کلمات ربط تهیه شود تا از جامعیت الزم برخوردار باشد.
نگارنده به منظور بررسی همۀ این کلمات ربط مجموعهای به دست داده است
که شامل  93کلمۀ ربط است و در جدول شمارۀ  1بخش بعد آورده شده است.
 -4بحث پژوهش
با توجه به مطالعات پیشین در رابطه با کلمات ربط در زبان فارسی ،فهرستی از
اغلب کلمات ربطی که زبانشناسان ایرانی به آنها اشاره کرده اند ،جمع آوری
کردیم .در جدول زیر نام آنها و کاربردشان ،براساس نوع ارتباطی که به وجود
می-آورند ،همراه با مثال ارائه شده است .مثالها براساس شم زبانی نگارنده
که فارسیزبان است ،هستند .در برخی از کلمات ربط ارائه شده در این جدول
بیش از یک کاربرد ،به کلمۀ ربط می توان نسبت داد .بنابراین این گونه کلمات
ربط که می-توانند کاربردهای مختلفی داشته باشند و بنابراین در نقش های
مختلفی بکار روند ،مد نظر ما قرار گرفتند .پس در این-گونه کلمات ربط به
بررسی همتایی می پردازیم .زیرا در این موارد ،صورتی وجود دارد که می
تواند بیش از یک نقش ایفا کند.
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جدول  :1کلمات ربط زبان فارسی
ردیف

1

2

کلمه ربط و نوع آن

مثال

و

اتصالی :خانه ای در همدان اجاره کردیم
و پول پیش را یک جا پرداختیم.

ربط اتصالی و تقابلی

یا
ربط انفصالی
تا

3

ربط زمانی ،شرطی
و قصدی
که

4

5
6
7
8
9
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ربط قصدی ،ع ّلی و تقابلی
هم
ربط زمانی و اتصالی
پس
ربط ع ّلی
اگر
ربط شرطی
اما
ربط تقابلی
زیرا
ربط ع ّلی

تقابلی :هنوز لباس مناسبی پیدا نکرده ام
و امیدوارم بتوانم چیزی پیدا کنم.
انفصالی :از این خانه می روی یا به حرف هایم گوش می دهی.
زمانی :تا حقوقم را دادند قرض شما را می دهم.
شرطی :تا غذایت را نخوری ،بیرون نمی رویم.
قصدی :استاد درس را تمام کرد تا دانشجویان به همایش برسند.
قصدی :خوابش نمی برد ،بلند شد که آب بخورد.
علّی :یک استامینوفن به من بده که سرم خیلی درد میکنه.
تقابلی :قرار گذاشتیم با هم درس بخوانیم ،که نیامد.
زمانی :شما بروی ،من هم می روم.
اتصالی :مستأجر اجاره اش را پرداخت کرد ،هم تمام بدهی اش را.
علّی :او من را دوست ندارد ،پس من از زندگی اش بیرون می روم.
شرطی :اگر درس هایت را درست بخوانی ،در کنکور موفق می شوی.
تقابلی :من همه ی نامه هایش را خواندم ،اما چیزی دستگیرم نشد.
علّی :همه ی حیاط خیس بود ،زیرا لوله ی آب ترکیده بود.
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چون

10

11

12

13

ربط شرطی ،زمانی و ع ّلی

شرطی :چون شما می آیید ،من هم می آیم.
زمانی :چون به خانه رسیدم ،دیدم مهمان ها آمده اند.
علّی :در کنکور قبول نشد چون درس نخوانده بود.

مگر

تقابلی :مریم االن دارد غذا می پزد ،مگر اینکه خانه نباشد.
شرطی :دست به کتاب ها نمی زنی ،مگر اجازه بگیری.

ربط تقابلی و شرطی

باز

علّی :مریم امروز صبحانه اش را کامل خورد ،باز مدرسه اش دیر شد.

ربط تقابلی و ع ّلی

تقابلی :در رفت و آمدهای آنها پیش از عروسی تصمیم هایی گرفته
شد ،باز هم اثری از تفاهم در آن دیده نشد.

نیز
ربط اتصالی

اتصالی :ما دیروز به سینما رفتیم ،تو نیز برو.

باری

14

ربط تقابلی

تقابلی :ما با آنها رفت و آمدی نداشتیم ،باری عید به دیدن آنها رفتیم

(در معنی به هر جهت).

15

وقتی
ربط شرطی ،زمانی و قصدی

16
17
18

منتها
ربط تقابلی
سپس
ربط زمانی
بعد

شرطی :وقتی درس هایت تمام شد می توانی بروی.
زمانی :وقتی میخوابی ،خروپف می کنی.
قصدی :وقتی درسم را تمام کنم از این کشور خواهم رفت.
تقابلی :شما دانشجویان خوبی هستید ،منتها زیاد تالش نمی کنید.
زمانی :درس هایش را خواند ،سپس شروع به انجام کارهایش کرد.
زمانی :استاد درس را توضیح داد ،بعد کتاب جدید را معرفی کرد.

ربط زمانی
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

حتی
ربط اتصالی
ولی
ربط تقابلی
ولو
ربط تقابلی
حاشا

30

90

تقابلی :علی درس هایش را خوب خوانده بود
ولی نتوانست امتحان را به خوبی بدهد.

تقابلی :من باید به مالقات او بروم ،ولو برای یک مدت کوتاه.
تقابلی :این همه فقیر در این مملکت وجود دارد،

ربط تقابلی

حاشا به غیرت ثروتمندان.

ّال

تقابلی :همه ی همسایه ها موافق تعمیرات بودند ّال واحد.

ربط تقابلی و شرطی

شرطی :من غذایم را نمی خورم ّال اینکه شما بیایید.

آخر
ربط تقابلی

تقابلی :خیلی با او صحبت کردم ،آخر هم کار خود را کرد.

مبادا

تقابلی :همه ی کارهای خانه تکانی را خودم تنهایی انجام دادم،

ربط تقابلی

مبادا شما کمکی بکنید.

البته

تقابلی :همه ی همسایه ها را برای مهمانی دعوت کردم

ربط تقابلی

البته همه را نمی شد دعوت کرد.

اینک

علّی :همه ی وسایل را آماده کرده ام ،اینک وقت رفتن است.

ربط ع ّلی
جز ،بجز

انفصالی :همه ی کارهایم را انجام دادم جز شستن ظرف ها.

ربط انفصالی
بلکه

29

اتصالی :علی تمام درس هایش را خوانده بود ،حتی مرور کرده بود.

تقابلی :افزایش جمعیت ناشی از رفاه نیست ،بلکه ناشی از تبلیغات است.

ربط تقابلی و قصدی

قصدی :من پاسپورتم را می گیرم ،بلکه بتوانم تعطیالت به آلمان بروم.

الجرم ،حق ًا

علّی :همه ی پزشکان از او قطع امید کردند،

ربط ع ّلی

الجرم او را به آمریکا بردند.
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31

ربط ع ّلی

در دنیا به کارهای خود رسیدگی کن ،همانا که امروز روز آخر
توباشد( .در معنی گویی ،پنداری)
بگویید ،نگو و نکردم

32

علّی :به والدینت نیکی کن ،همانا خداوند نیکوکاران
را دوست می دارد( .درمعنی قطعاً و زیرا)

ربط تقابلی

تقابلی :تمام روز را خوابیدم ،نکردم درس بخوانم.
تقابلی :به گونه ای رفتار می کرد انگار دانشمند است ،نگو تازه
دانشگاه قبول شده.
تقابلی :بگویید یک لحظه از یاد همسرش غافل می شود ،نمی شود.

33
34
35
36
37
38
39
40
41

کاش ،کاشکی ،ایکاش

انفصالی :ما به تهران می رویم ،کاش شما می آمدید.

ربط انفصالی
لیک ،ولیک ،لیکن ،ولیکن

تقابلی :همه ی کتاب ها را به کتابخانه تحویل دادیم ،ولیکن تعدادی
دست دانشجوهای دیگر مانده است.

همچنین

اتصالی :به همه ی سؤاالت پاسخ دهید ،همچنین نظرات خود را در
پایان بنویسید.

ربط تقابلی
ربط اتصالی
بنابراین
ربط ع ّلی
نه...نه
ربط انفصالی
چه...چه
ربط انفصالی
خواه...خواه
ربط انفصالی
آنگاه
ربط زمانی
از بس

علّی :بیماریش وخیم شده بود ،بنابراین او را در بیمارستان بستری
کردند.
انفصالی :نه درسم را خواندم ،نه به مهمانی رفتم.
انفصالی :چه کنکور قبول شود ،چه نشود مجبور است ازدواج کند.
انفصالی :غذا خواه آبگوشت باشد و خواه کباب ،من نمی خورم.
زمانی :کودکش را خواباند ،آنگاه به ادامه ی کارهایش مشغول شد.
علّی :از بس کار کرده بود ،پاهایش درد می کرد.

ربط ع ّلی
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

هرچه

شرطی :هرچه بیشتر ورزش کنی ،سالم تر خواهی بود.

ربط شرطی و تقابلی

تقابلی :هرچه به او گفتم نرود ،گوش نکرد.

هرگاه

شرطی :هرگاه باران تمام شود ،به بیرون می رویم.

ربط شرطی و زمانی
هر قدر
ربط شرطی
در نتیجه

92

شرطی :هرقدر پولدارتر باشی ،دغدغه ات بیشتر است.
علّی :تمام هتل ها پر شده بود ،در نتیجه شب

ربط ع ّلی

را در ماشین سپری کردیم.

با اینکه

تقابلی :بااینکه همه ی شب را درس می خواند،

ربط تقابلی

صبح به راحتی بیدار شد.

اگر نه
ربط تقابلی
اگر چه
ربط تقابلی
اگر چند
ربط تقابلی
هر چند
ربط تقابلی
وانگهی
ربط زمانی
بر عکس
ربط تقابلی
وگرنه
ربط شرطی
مادامی که

54

زمانی :مریم هرگاه غذا می پزد ،آواز می خواند.

ربط شرطی و زمانی

تقابلی :تو به دیدن مادربزرگ میایی؟ اگرنه ما برویم.
تقابلی :اگرچه پول زیادی نداشت ،همه را انفاق می کرد.
تقابلی :گرسنه نیستی؟ اگرچند ما غذایی نداریم.
تقابلی :هرچند هیچ کس از او خوشش نمی آمد،
همه او را دعوت می کردند.
زمانی :دیشب که به دریا رفتیم ،وانگه ی باران شدیدی شروع شد.
تقابلی :همه ی متن را بررسی کرده بودم ،برعکس مریم نگاهی هم به
آن نیانداخته بود.
شرطی :سرم خیلی درد می کرد ،وگرنه با شما می آمدم.
شرطی :مادامی که در خانه ی من هستید ،اجاره ندهید
بچه ها به بیرون روند.
زمانی:
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56
57
58
59
60
61
62
63

64

65
66
67

همین که
ربط شرطی

شرطی :همین که کارت تمام شد ،بیا خانه ی ما.

اکنون که

زمانی :اکنون که استاد دیگر در بین ما نیست

ربط زمانی

یادش را باید گرامی داریم.

بسکه

علّی :مادر نمی گذاشت علی خودش کاری انجام دهد

ربط ع ّلی

بس که از بیماریش می ترسید.

مع هذا

تقابلی :همه ی کتابها را مرور کرده بود ،مع هذا نتوانست در کنکور
موفق شود( .درمعنی باوجوداین)

ربط تقابلی
چندان که
ربط ع ّلی
تا اینکه ،تا آنکه
ربط ع ّلی
آنجاکه

علّی :شمار مهمان ها از دستمان خارج شد ،چندان که
به ده نفر غذا نرسید.
علّی :همهی خانه را رنگ کرد ،تااینکه کارش یک روزه تمام شود.
زمانی :آنجاکه ما به کمک او نیاز داشتیم ،اعتنایی به ما نکرد.

ربط زمانی
از آنکه
ربط ع ّلی
در مقابل

علّی :هوا خیلی سرد بود ،ازآنکه آب یخ زده بود فهمیدم.
تقابلی :در ایران بارش های زمستانی بسیار اندک بود

ربط تقابلی

درمقابل در اروپا میزان زیادی بارندگی رخ داد.

درحالی که

زمانی :درحالی که غذا درست می کرد ،به علی دیکته هم می گفت.

ربط زمانی و تقابلی
از اینروی
ربط ع ّلی
چنانچه
ربط شرطی
بیآنکه
ربط اتصالی

تقابلی :تیم ایران تمام تالش خود را کرد ،درحالی که مسؤالن
هیچ توجهی به اعضای تیم نداشتند.
علّی :علی بسیار گرسنه بود

ازین روی تمام غذاها را خورد.
شرطی :چنانچه درس هایت را درست بخوانی ،با تو خواهم آمد.
اتصالی :او از ایران رفت ،بی آنکه از ما خداحافظی کند.
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
94

به طوری که

علّی :قبل از آمدن مهمان ها من همه ی کارهایم را کرده بودم،
به طوری که به خواندن بقیه ی رمان مشغول شدم.

ربط ع ّلی
تاجایی که

علّی :کارش خیلی طول کشید ،تاجایی که ناهار هم نتوانست بخورد.

ربط ع ّلی
به هرحال

تقابلی :به هرحال او برادر شماست ،باید مواظبش باشید.

ربط تقابلی
در این حال

تقابلی :پدر و مادرش موافق ازدواج نبودند
در این حال آن ها با هم ازدواج کردند.

ضمن ًا ،درضمن ،ضمن اینکه

زمانی :علی در مزرعه کار می کرد ،ضمناً درس هم می خواند.

ربط تقابلی
ربط زمانی
هنگامی که ،زمانی که

زمانی :هنگامی که/زمانی که در را باز کنی ،او را خواهی دید.

ربط زمانی
همانطورکه

زمانی :همانطورکه مشغول درس خواندن بود ،تلفن زنگ زد.

ربط زمانی
به شرط آنکه
ربط شرطی
بااین حال ،با این وجود

شرطی :مادر به بچه ها غذا داد ،به شرط آنکه به حرفش گوش دهند.
تقابلی :اختالف بین ما بسیار زیاد است

ربط تقابلی

با این حال دعوت آنها را قبول کردیم.

با این همه

تقابلی :کارهای زیادی باید انجام دهم
بااین همه توان انجام هیچ کاری را ندارم.

ربط تقابلی
به علت اینکه
ربط ع ّلی
چراکه
ربط ع ّلی
از این جهت که
ربط ع ّلی

علّی :آنها همه ی وسایل را فروختند
به علت اینکه به پولش نیاز داشتند.
علّی :من دیگر به خانه ی او نمی روم ،چراکه به ما توهین کرده است.
علّی :از این جهت که راهمان خیلی دور است ،باید زودتر برویم.

به محض اینکه

زمانی :به محض اینکه از خواب بیدار شد ،به دوستش زنگ زد.

به مجرد اینکه

شرطی :به محض اینکه درست تمام شود ،می توانی برای همیشه بروی.

ربط زمانی ،شرطی و ع ّلی

علّی :سرمای بدی خوردم ،به محض اینکه از خانه بیرون رفتم.
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86
87
88
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پیش ازآنکه

زمانی :ما به دیدار استادمان رفتیم ،پیش از آنکه از ایران برود.

ربط زمانی و قصدی

قصدی :پیش ازآنکه درسش تمام شود ،از ایران خواهد رفت.

زین پس
ربط ع ّلی

علّی :من همه ی حرفها را با پدرم زده ام
زین پس همه ی کارها با اوست.

پس از آنکه

زمانی :پس از آنکه درس هایش تمام شد ،خوابید.

ربط زمانی و قصدی

قصدی :پس از آنکه خانه اش را بفروشد
به خانواده اش در برلین می پیوندد.

در این میان ،در این بین

تقابلی :همه ی اعضا موافقت خود را ابراز داشتند،

ربط تقابلی و اتصالی

اتصالی :از همه ی غرفه ها دیدن کرد ،دراین میان با سه گروه مشابه
خودشان هم آشنا شد.

هرچند...ولی

تقابلی :هرچند به ما خیلی محبت کردند
ولی در آخر تهمت های زیادی به ما زدند.

اگرچه...اما

تقابلی :اگرچه همه ی کتاب ها را خوانده بودم ،اما نتوانستم به
تعدادی از سؤاالت جواب دهم.

دراین میان فقط معاون مخالفت می کرد.

ربط تقابلی
ربط تقابلی
البته...اما
ربط تقابلی

تقابلی :البته من می دانم که او فرد موفقی است
اما این دلیل بر انتخابش نمی شود.

درعین حال

تقابلی :درس علی اص ً
ال خوب نبود ،در عین حال دانشگاه قبول شد.

ربط زمانی و تقابلی

زمانی :مریم برای کنکور درس می خواند ،درعین حال تدریس
میکرد.

درهمین حال

زمانی :ما خانه را تمیز می کردیم،
درهمین حال بچه ها حیاط را می شستند.

نه فقط...بلکه
ربط تقابلی

تقابلی :او نه فقط خانه خریده بود ،بلکه می خواست ویالیی
نیز در شمال بخرد.

البته...اگر

شرطی :ما به آنها کمک خواهیم کرد
البته اگر کل ماجرا را برایمان بگویند.

ربط زمانی

ربط شرطی
از یک طرف ،از طرفی
ربط تقابلی

تقابلی :از یک طرف دوست دارم به مهمانی بروم ،از طرفی درس دارم.
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پس از بررسی کلمات ربطی که در آنها همتایی وجود داشت ،به این نتیجه رسیدیم
که بیشترین میزان همتایی در بین کلمات ربط تقابلی و زمانی با دیگر کلمات ربط
وجود دارد .در جدول  2فهرستی از کلمات ربطی که در آنها همتایی مشاهده شده
است ،دیده می شود .در این جدول خانه هایی که عالمت * دارند به این مفهوم
اند که کلمۀ ربط داده شده در مقابل آن خانه ،می تواند نقشه ای مرتبط با انواع
کلمات ربط ذکر شده در باالی جدول را داشته باشد .در ردیف پایانی نیز بسامد
رخداد هر یک از انواع کلمات ربط در صورت های همتا قابل مشاهده است.
جدول  :2فهرست کلمات ربط با صورتهای همتا و نوع نقش آنها
انواع کلمات ربط
ردیف
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18

دراین میان

19

درعین حال
مجموع

*

*
*

*
*
0

3

9

4

11

*
6

10

همانگونه که از داده های این جدول پیداست ،کلمات ربط زمانی بیشترین میزان
همتایی را با دیگر انواع کلمات ربط دارند و کلمات ربط تقابلی و شرطی در
رده های بعدی قرار می گیرند .در جدول زیر نیز میتوان تعامل نقشهای مختلف
صورتهای همتا در کلمات ربط زبان فارسی را مشاهده نمود .براساس این جدول
نیز کلمات ربط زمانی و تقابلی بیشترین امکان داشتن صورت های همتا با دیگر
انواع کلمات ربط را دارا هستند.
جدول  :3نقشه ای مختلف صورت های همتا در کلمات ربط زبان فارسی
ردیف نوع کلمات ربط همتا بسامد

کلمات ربط همتا
تا ،چون ،وقتی ،هرگاه ،مادامیکه،

1

زمانی -شرطی

6

2

زمانی -قصدی

4

تا ،وقتی ،پس ازآنکه ،پیش ازآنکه

3

تقابلی -شرطی

3

مگرّ ،ال ،هرچه

4

زمانی -ع ّلی

2

چون ،به محض اینکه

5

زمانی -تقابلی

2

درحالی که ،درعین حال

6

تقابلی -اتصالی

2

و ،دراین میان

7

تقابلی -ع ّلی

2

که ،باز

8

تقابلی -قصدی

2

که ،بلکه

9

زمانی -اتصالی

1

هم

به محض اینکه
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نتیجهگیری
در این مقاله با تعبیر جدیدی از پدیدۀ همتایی به بررسی کلمات ربط زبان فارسی
پرداخیتم .در این تعبیر ،اگر صورتی در دو یا تعداد بیشتری نقشه ای مختلف بکار
رود ،با همتایی مواجه ایم .با استناد به این تعبیر ،همتایی را در کلمات ربط زبان
فارسی مورد بررسی قرار دادیم .با جمعآوری انواع کلمات ربط در زبان فارسی به
 93کلمۀ ربط دست یافتیم که دارای نقشهای اتصالی ،انفصالی ،شرطی ،علّی ،قصدی،
زمانی و تقابلی بودند .کلمات ربط زمانی بیشترین میزان همتایی را با دیگر انواع
کلمات ربط دارند و کلمات ربط تقابلی و شرطی در رده های بعدی قرار می گیرند.
کلمات ربط زمانی و تقابلی نیز بیشترین امکان داشتن صورت های همتا با دیگر
انواع کلمات ربط را دارا هستند.
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