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بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی
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 بهرام هاديان

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی معنای تضمنی «امّا» در زبان فارسی پرداخته است .پرسش اصلی تحقيق این است كه آیا تضمن
حاصل شده از جمله توسط فارسی زبانان ،صرفاً بوسيلۀ حرف ربط «امّا» تعيين میگردد یا محتوای گزارهها نقش اصلی در
ایجاد این تضمن دارد .در این تحقيق از دو آزمایش استفاده شد .برای آزمایش اول ،پرسشنامهای شامل  12داستان كوتاه
تهيه شد كه هریک از این داستانها نهایتاً دارای جملهای با ساختار « pامّا  »qبودند .برای پی بردن به این مسئله كه كدام
یتواند در تصميم مخاطب تأثير
یگيرد و نقش حرف ربط «امّا» تا چه ميزان م 
استدالل نهایتاً مورد پذیرش مخاطب قرار م 
گذار باشد ،از دو عبارت «پس» و « با این حال » بعد از استداللهای مورد نظر استفاده شد و چهارگزینۀ احتمالی در اختيار
شركت كنندگان قرار گرفت .در آزمایش دوم از «پس» و «با اینحال » استفاده نشد و فقط از شركتكنندگان خواسته شد
تا با جواب «بله» یا «خير» از بين گزینههای ارائه شده به عنوان تضمن احتمالی جمله انتخاب كرده و دليل انتخاب خود را
یكند ،بلکه آن را صرفاً به
توضيح دهند .نتایج تحقيق نشان داد كه در این ساختارها حرف ربط «امّا» فرض  pرا حذف نم 
یآورد و مخاطب همچنان به آن دسترسی دارد .بهعالوه افراد قبل از هر چيز ،استنباط خود را بر اساس وجود
تعليق در م 
استداللها در جایگاه دوم قرار دارد .نتایج حاصل از آزمایش دوم نيز نشان داد كه هرگاه
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در چند دهۀ اخير با حضور زبانشناسانی همچون گرایس و دل هایمز  ،جنبههای كاربردشناختی و فراكالمی زبان نيز ارزش و
اهميت یافته و توانسته است خالء و نقصان نظریههای معنایی و دستوری را جبران كند .لذا با معرفی نظریههای كاربردشناسی،
تحقيقات بسياری در ارتباط با موضوعهای مختلف انجام گرفته است .یکی از موضوعهایی كه همواره در كاربردشناسی از اهميت
اساسی برخوردار بوده است ،مفهوم تضمن میباشد .تضمن نخستين بار توسط گرایس ( ) 5301مطرح شد .تضمن ،به معنایی فراتر
از كالم گفته میشود (لوینسون)5329، 9؛ بدین معنا كه گاه گوینده در قالب واژهها ،عبارات و جمالتی خاص در یک بافت
مشخص در صدد انتقال پيامی است كه معنای تحتالفظی كالم وی ،گویای مقصود و منظور او نمیباشد (براون و یول.) 5329 ،2
بنابراین ،تضمن پيامی است كه فراتر از كالم گوینده میباشد و درک آن تنها با توجه به معنای تحتالفظی جمله صورت نمیگيرد.
گرایس بين دو نوع تضمن تفاوت قائل شده است .تضمن مکالمهای 1و تضمن متعارف .1شباهت این دو در این است كه هر دو به
معنایی فراتر از معنای لغوی جمله اشاره دارند .ولی از سوی دیگر ،تفاوت آنها در این است كه معنای برگرفته از تضمن متعارف
برخالف تضمن مکالمهای ،در بافتهای متفاوت یکسان میباشد .تضمن مکالمهای یکی از مفاهيم مهم در كاربردشناسی زبان
محسوب می شود كه شامل پيامی فراتر و متفاوت ازمعنای تحت الفظی جمله است .بنابراین در چنين شرایطی تنها تکيه بر نظریات
معناشناختی كه صرفاً معنای تحتاللفظی جمله را مورد توجه قرار میدهند ،نمیتواند مخاطب را در برداشت منظور گوینده و در
نهایت ایجاد ارتباط یاری كند (لوینسون .)5329 ،به همين دليل گرایس ( )5301اصل همکاری و چهار راهکار 0وابسته به آن را
ارائه داد .وی معتقد است كه رعایت وتوجه به این اصل و راهکارهای وابسته به آن توسط هر دو طرف گفتگو ،امکان درک و
برداشت پيام موردنظر گوینده را برای مخاطب فراهم میسازد.
براساس اصل همکاری ميزان همکاری شما دریک مکالمه ،در زمان تحقق آن مکالمه باید به اندازة نياز و همسو با جهت و
هدف پذیرفته شدة تعاملی باشد كه در آن درگير هستند ( توماس .)5331 ،2بنابراین ،فرض رعایت این اصل از سوی هردو طرف
مکالمه باعث فهم معنای تضمنی موجود در بطن گفتگو میشود ( ليچ  .)5329 ،3امّا اگر هریک از دو طرف گفتگو این اصل را به
طور پيش فرض در ذهن خود نداشته باشند ،مکالمه از حالت معقول و هدفمند خارج شده و حتی ممکن است تعامل زبانی خاتمه
یابد .درک تضمن نيز نيازمند رعایت اصول همکاری است .در این ارتباط ،تضمنهای متعارف نمونهای از پيامهای فراتر از كالم
هستند كه تعبير آنها نيازمند بافت خاصی نمیباشند .و الزامّاً در بطن مکالمه رخ نمیدهند .این نوع تضمن وابسته به واژهها ،عبارات
و ساختارهای خاصی میباشند .به عنوان مثال لوینسون ( )5329واژههای امّا ،حتی ،هنوز ،تا به حال را داری تضمن متعارف
میداند .الینز ) 5331( 57تمام كلمات ربط مانند به عالوه ،با این وجود و غيره را كه یک جمله یا بخشی از یک متن را به بخش
دیگری مرتبط میسازند ،در این دسته قرار داده است .تضمنهای متعارف بهطور قراردادی (متعارف) به لغات و یا اصطالحات
زبانشناسی پيوسته هستند .مانند:

( )5او آدم فقيری است ،امّا صادق است.
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بهطور قراردادی «امّا» تناقضی بين صادق بودن و فقير بودن ایجاد میكند« .امّا» بدین روش تفسير میشود ،با وجود اینكه این
تناقض به طور واضح بيان نشده است.
در ميان مطالعات كاربردشناسی ،معنای تضمنی دارای اهميّت و جایگاه بسزایی است و از آنجاییكه اكثر مطالعات انجام شده
در زمينۀ معنای تضمنی ،به تضمن مکالمهای اختصاص داده شده ،لذا بررسی تضمن متعارف میتواند دریچۀ تازهای را به روی
مطالعات آتی در خصوص تضمن متعارف بگشاید .همانطور كه گفته شد ،این نوع از معنا وابسته به واژهها ،عبارات و كلمات
خاصی هستند كه به كارگيری این كلمات موجب انتقال مفهوم افزوده 5میگردد ،مثل حرف ربط «امّا» در ساختارهای« pامّا .1»q
 .1»qدر مورد اینكه «امّا» در این ساختارها چه معنای تضمنی متعارفی را منتقل میكند نظرات مختلفی وجود دارد .برخی متعقدند
كه تضمنی كه از  pاستنباط میشود بخاطر وجود «امّا» باطل میشود و یا اینکه تضمن استنباط شده از  qجایگزین معنای تضمنی p
میشود( .بليکمور )1771 ،9و (ایتن  )1771 ،معتقد هستندكه وجود «امّا» باعث حذف و تناقض فرضيۀ موجود در بافت میشود.
ولی هال ( 1772؛  )1770معتقد است بنظر نمیرسد عباراتی كه با «امّا» آغاز میشوند باعث حذف فرضيۀ موجود شوند ،بلکه فقط
استدالل در جهت دیگر را نشان میدهند .وی متعقد است كه استنباطی كه از  qمنتج میشود بطور كلی جایگزین استنباط منتج
شده از pنمیشود.
با در نظر گرفتن این دو رویکرد متفاوت به نقش «امّا» ،این تحقيق در نظر دارد با استفاده از شركتكنندگان فارسی زبان نشان
دهد كه تفسير این ساختارها در زبان فارسی چگونه انجام میشود و آیا «امّا» در زبان فارسی تضمن  pرا كامالً حذف میكند یا
خير .الزم به ذكر است كه در زبان روزمره گاهی از «ولی» بجای «امّا» استفاده میشود كه این تحقيق همان «امّا» را در نظر خواهد
گرفت.
 .2مبانی نظری
گرایس ( )5323در مورد معنای تضمنی حرف ربط «امّا» اینطور میگوید كه وجود «امّا» باعث ایجاد تقابل بين دو قسمت از یک
پارهگفتار میشود و موجب میشود نتيجهای كه از قسمت اول برداشت میشود توسط قسمت دوم انکار شود .در این ارتباط،
بليکمور ( ) 1771بر اساس تئوری تناسبِ اسپربر و ویلسون  )5331( 1یک تحليل رویهای از «امّا» ارائه داد كه بر اساس آن «امّا» باعث
باعث رمزگذاری محدودیتی میشود كه آغازكنندة یک مسير استنباطی است و باعث نقض و حذف گزارهای میشود كه در بافت
آشکار و معلوم است .بنابراین ،بليکمور معتقد است كه حرف ربط «امّا» یک فرایند خاص را رمزگذاری میكند كه با تحليلی كه
گرایس از «امّا» دارد متفاوت است ،چرا كه از نظر گرایس «امّا» مفهوم تقابل را رمزگذاری میكند .
ایتن ( ) 1771تفسير بليکمور از «امّا» را اصالح كرد و اظهار كرد كه فرضيهای كه نقض و حذف میشود لزوماً نباید برای
شنونده آشکار باشد؛ بلکه فقط كافی است كه آن فرضيه قابل دسترس باشد .منظور او از قابل دسترس بودن این است كه شنونده آن
فرضيه را در نظر داشته باشد و نه اینكه لزوماً آن را به عنوان فرضيۀ درست قبول داشته باشد .از نظر اسپربر و ویلسون ()5331
فرضيه ای برای شنونده آشکار است كه در آن لحظه شنونده قادر باشد یک نمود ذهنی از آن داشته باشد وآن را به عنوان فرضيۀ
درست قبول داشته باشد .در كل ایتن ( ) 1771در مورد معنی تضمنی «امّا» بيان میكند كه این حرف ربط باعث رمزگذاری فرایندی
میشود كه بر اساس آن چيزی كه در پی بند  qمیآید فرضيهای كه در بافت قابل دسترسی میباشد را حذف و نقض میكند .البته
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 1نظر این محققان در مورد كلمۀ  butاست كه كاركرد حرف ربط «امّا» را در زبان فارسی دارد.
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این موضوع به این مع نا نيست كه شنونده لزوماً باید یک نمود ذهنی از این فرضيه ،قبل از پردازشِ بندی كه با «امّا» شروع میشود
داشته باشد .هنگاميکه این بند پردازش می شود شنونده متوجه خواهد شد كه گوینده از او انتظار دارد چه فرضيهای را حذف كند.
اگر شنونده این كار را انجام ندهد ،او استفاده از «امّا» را غير قابل قبول در نظر گرفته است.
هال ( ) 1772معتقد است برای اینکه استفاده از این حرف ربط قابل قبول باشد ،باید چيزی كه در ادامۀ آن میآید باعث تخریب
نتيجهای شود كه شنونده میتواند استنباط كرده باشد .پس اگر استنباط بالقوة شنونده به وسيلۀ چيزی كه بعد از «امّا» میآید متوقف
شود« ،امّا» می تواند تالش شنونده در رسيدن به تفسير مورد نظر بندی كه با «امّا» شروع میشود ،را كاهش دهد .از نظر هال
محدودیتی كه به وسيلۀ «امّا» رمزگذاری میشود این است كه «امّا» نشان میدهد شنونده آن استنباطی را كه توسط چيزی كه در
ادامه میآید ونقض خواهد شد ،را به صورت معلق نگه میدارد .بنابراین« ،امّا» شنونده را از نتيجۀ بالقوهای كه میتواند بگيرد
منحرف میكند؛ یعنی شنونده را از مسيری كه میتواند درآن یک نتيجهگيری بالقوه داشته باشد ،منحرف میكند.
شایان ذكر است كه ساختارهای « pامّا  »qكه در آنها حرف ربط «امّا» دو قسمت از یک كنش گفتاری را بهم متصل میكند به
دو نوع استداللی 5و تقابلی1دسته بندی میشوند .در نوع تقابلی ،گزاره موجود در بند  qبهطور مستقيم تضمن حاصل از  pرا رد
میكند (مثال شماره  ،)1در حالی كه در نوع استداللی ،تضمن حاصل از  qبهصورت غير مستقيم تضمن حاصل از  pرا رد میكند
(مثال شماره  .)9برای مشخص شدن این دو كاربرد «امّا» به مثالهای شماره ( )1و ( )9توجه كنيد:

( )1شير ترش است امّا من میخورمش .
( )9شير ترش است امّا من خيلی تشنهام .
در مثال شمارة (« )1امّا» یک ارتباط تقابلی را نشان میدهد ،در حالیكه «امّا» در مثال شمارة ( )9از نوع استداللی است( .ونبلی و
دوری5331 ،9؛ به نقل از هال  . )1772 ،در مثال شمارة ( )9گزارة اول  pبه لحاظ استداللی گرایش به این نتيجهگيری دارد كه فرد
مورد نظر شير را نمیخورد ،در حالی كه گزارة دوم  qگرایش به نتيجهایی مخالف با گزارة اول دارد؛ فرد مورد نظر شير را
میخورد .بر این اساس  pو  qگرایشات استداللی مخالف با یکدیگر دارند (انسکومبر و داكروت5300( ،2؛ به نقل از هال)1772 ،
در خصوص جهتگيری استداللی 1این چنين اظهار میكنند كه جهتگيری استداللی هر استدالل 1توسط دو ارزش  +و  -ارزش
گذاری میشوند .پس در مورد مثال شمارة ( )9میتوان اینطور بيان كرد كه  pدارای گرایش استداللی  -و  qدارای گرایش
استداللی  +است در این پژوهش از همين نوع ساختار استفاده خواهد شد یعنی ساختارهایی از « pامّا  »qكه «امّا» یک رابطۀ
استداللی را نشان میدهد كه  pو  qدارای گرایش استداللی مخالف هستند.
نظر هال (  1772؛  ) 1770در مورد این ساختارها این است كه  :استداللی كه با «امّا» شروع میشود به نظر نمیرسد باعث حذف
فرض قبلی شود بلکه تنها استداللی در جهت دیگر را نشان میدهد  .او با آوردن مثال ( )2این موضوع را روشن میكند .
()2

الف ) فکر میكنی بتوانيم به او اعتماد كنيم ؟
ب ) او آدم صادقيه ،امّا جمهوری خواه  .من نمیدونم .
هال معتقد است كه معنای تضمنی استدالل دوم ( .2ب) (ما نمیتوانيم به او اعتماد كنيم ) بهطور كلی جایگزین تضمنی استدالل

اول (ما میتوانيم به او اعتماد كنيم) نمیشود .فقط استدالل دوم به لحاظ مفهومی محتوای سنگينتر و قویتری دارد .شایان ذكر
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است كه با وجود محتملتر بودن گزارة دوم  qدر ساختارهای « pامّا  »qعاقبت این بر عهدة شنونده است كه استنباط خود را بر
اساس  pانجام دهد و یا بر اساس .q
یانسنز و شکن )1759( 5نيز تحقيقی در زمينه كاربرد حرف ربط ’ ‘butدر زبان انگليسی انجام دادند كه نتيجه این تحقيق
تأیيدی بر دیدگاه هال ( )1770بود .آنها نشان دادند كه سخنگویان زبان انگليسی اصوالً استنتاج خود را با توجه به ساختار جمله و
حرف ربط ’ ‘butانجام میدهند امّا در مواردی كه یکی از استداللها نامربوط بود ،این سخنگویان به محتوای گزارهها رجوع
كرده و استدالل مربوط را انتخاب كردهاند؛ حتی زمانی كه این استدالل برخالف جهت تضمنی حرف ربط ’ ‘butبود.

 .3روش تحقیق
این تحقيق توصيفی-تحليلی میباشد كه داده های آن از طریق پرسشنامه از سخنگویان فارسی زبان در مقاطع تحصيلی كارشناسی و
كارشناسی ارشد جمع آوری شده است .برای انجام این تحقيق نگارندگان از ساختارهای « pامّا  »qاستفاده كرده كه در این
ساختارها« ،امّا»یی كه دو قسمت از یک كنش گفتاری را بهم متصل میكند از نوع استداللی 1میباشد و نه از نوع تقابلی .9در همين
راستا در پایان هر كدام از ساختارهای « pامّا  »qاز «پس» و «با این حال» استفاده شده است و از شنوندگان خواسته شد تا بر اساس
آنها نتيجهگيری كنند.
در این تحقيق از دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .این پرسشنامهها شامل  12داستان كوتاه میباشندكه
شخصی را در حالت مردد بودن برای انجام كاری نشان میدهند  .به عنوان مثال:

( .1الف) دوستان هاتف تصميم میگيرند برای ناهار به رستوران بروند ،امّا هاتف نمیداند كه با آنها برود یا نه.
بعد از آن شخصيت داستان ،جملهای را بيان میكند كه متشکل از دو استدالل است و به وسيلۀ حرف ربط «امّا» بهم متصل شدهاند؛
یعنی همان ساختارهای « pامّا  »qكه در مورد آن توضيحات الزم داده شد.

(.1ب) هاتف با خود میگوید  :من گرسنهام امّا برنامۀ دیگری دارم.
بعد ازاینکه شركتكنندگان جمله ای كه توسط شخصيت داستان بيان شده را خواندند ،باید نتيجۀ درستی كه شخصيت داستان
خواهد گرفت را با عالمت زدن نشان دهند .این نتيجهگيری یا با كلمۀ «پس» شروع میشود و یا با «با این حال» .در نيمی از داستانها
از «پس» استفاده شده و در نيمی دیگر از «با این حال» .همانطور كه در مثال ( )1دیده میشود ،اصوالً وقتی از كلمۀ «پس» بعد از
ساختار « pامّا  »qاستفاده میشود ،نتيجهای كه گرفته میشود باید بر اساس استدالل  qباشد زیرا كلمه «پس» توجه مخاطب را به
نتيجه و استنتاج جمله بالفاصله ماقبل خود یعنی بند دوم در جمالت مورد بررسی جلب میكند .این در حالی است كه وقتی از
عباراتی مانند «با این وجود» یا «با این حال» استفاده میشود ،تأكيد بر استدالل بند اول قرار داده میشود و نتيجهگيری صحيح
براساس استدالل  pاست .بهطوركلی ،از این دو كلمه استفاده میشود تا متوجه شویم كه آیا وجود «امّا» باعث حذف و نقض
استدالل  pمیشود یا نه.

( .1ج) پس من با آنها به رستوران میروم  /نمیروم
( .1د) با این حال با آنها به رستوران میروم  /نمی روم
شایان ذكر است كه در پایان هر داستان فقط از یکی از عبارات «پس» و یا «با این حال» استفاده میشود و از عبارت دیگر در
داستانی متفاوت استفاده شده است .بعالوه مخاطب به عنوان مثال در ( .1ج) بين گزینه «میروم» و «نمیروم» یکی را باید انتخاب
كند تا مشخص گردد كه آیا تضمن  pتوسط مخاطب استنتاج میشود یا تضمن  .qنکتۀ دیگر وجود استداللهای نامربوط در ميان
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جمالت است .ازآنجاییكه میخواهيم تأثير محتوای گزارهها را در مقایسه با جایگاه «امّا» در نتيجهگيری شركت كنندگان بررسی
كنيم در جمالت « pامّا  »qاز استداللهایی كه به موضوع ربطی ندارند نيز استفاده شده است تا ببينيم آیا برداشت مخاطب صرفاً به
وجود «امّا» بستگی دارد یا اینكه محتوای جمالت تعيينكننده است .به عنوان مثال ،با در نظر گرفتن داستان كوتاه قبلی ،میتوان (.1
ه) را به عنوان یک گزینه به مخاطب ارائه داد كه در آن شخصيت داستان این جمله را بگویيد:

(.1ه) من گرسنهام امّا كيف چرمی دارم.
كه در اینجا گزارة دوم ربطی به موضوع مورد بحث ندارد .از آنجاییكه این گزارهای نامربوط منتج به نتيجهگيری خاصی
نمیشوند دارای گرایش استداللی  +و یا -نيستند .بدین ترتيب ،با در نظرگرفتن گرایشات استداللی (  +و ) -و وجود استداللهای
مربوط و نامربوط ،در كل  1نوع تركيب داریم .
در پرسشنامۀ ( )1نيز از همان  12داستان كوتاه با همان  1تركيب استفاده شد ،با این تفاوت كه در این پرسشنامه از «پس» و یا «با
این حال» استفاده نشده است .دراین پرسشنامه بعد از جملۀ بيان شده توسط شخصيت داستان ،سوالی از شركتكنندگان پرسيده
میشودكه باید با «بله» یا «خير» جواب بدهند و سپس به صورت تشریحی دليل انتخاب خود را توضيح دهند .برای مثال:

( )1دوستان هاتف تصميم میگيرند برای ناهار به رستوران بروند ،امّا هاتف نمیداند كه با آنها برود یا نه .
هاتف با خود میگوید  :من گرسنهام امّا برنامۀ دیگری دارم.
براساس جملهای كه هاتف به خود میگوید ،آیا هاتف با دوستانش به رستوران میرود ؟ بله /خير
دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.
همانطور كه قبال بيان شد در این پژوهش از ساختارهای « pامّا  »qاستفاده میكنيم تا متوجه شویم كه شركتكنندگان بر
اساس كداميک از استداللهای  pو  qنتيجهگيری خود را انجام میدهند .در مورد پرسشنامۀ شمارة ( ،)5احتمال داده میشود از
لحاظ كاربردشناسی در مواردی كه از «پس» استفاده میشود جواب صحيح ،نتيجهای باشد كه از استدالل  qگرفته میشود در
حالیكه در مواردی كه از «با این حال» استفاده شده است انتظار میرود جواب درست بر اساس نتيجهگيری از  pباشد.
اگر این نظریه كه ،معنای تضمنی استنباط شده از  pبه وسيلۀ «امّا» باطل میشود ،درست باشد ،باید انتظار اشتباهات كمی در
نتيجهگيریهایی كه با «پس» از ساختارهای « pامّا  »qانجام میشود داشته باشيم؛ یعنی نتيجهگيریهایی كه با «پس» انجام میشود بر
اساس  qاست بدون توجه به محتوای استدالل  . pولی بر اساس نظر هال ( 1772؛ ،) 1770نتيجهگيریهایی كه با «پس» انجام
میشود در مواردی كه محتوای استداللها این اجازه را بدهد 5امکان دارد بر اساس  pانجام شود .بدین ترتيب معنای تضمنی q
بطوركامل جایگزین معنای تضمنی  pنمیشود .در این صورت بطور مطلق نتيجهگيریهایی كه با «پس» انجام میشود هميشه بر
اساس  pنمیباشد .
انتظار میرود كه عبارت «با این حال» شنونده را به سمت نتيجهگيری كه بر اساس استدالل  pانجام میشود ،هدایت كند .در
حقيقت ما انتظار داریم كه معنای متعارف «با این حال» موجب شود كه نتيجۀ گرفته شده از  qانکار شود .بطوركلی ،در مواردی كه
از استداللهای نامربوط استفاده شده است ،انتظار میرود شركت كنندگان به محتوای استداللها توجه بيشتری داشته باشند .ما برای
تعيين درست و غلط بودن جوابها از منظر كاربردشناسی ،آنها را بررسی میكنيم .در این پژوهش از شش نوع ساختار با گرایشات
استداللی متفاوت  +و  -استفاده شده است .حال برای بررسی استنباطی كه شركتكنندگان از حرف ربط «امّا»« ،با این حال» و
«پس» داشتهاند ،ابتدا باید این موضوع ،كه "آیا باید تفاوت استداللها از لحاظ گرایشات مثبت و منفی بودنشان را در تجزیه و
تحليلها درنظر بگيریم یا نه ؟" را مورد بررسی قرار دهيم .به عبارت دیگر ،باید دید كه آیا مثبت یا منفی بودن گزارهها و ترتيب
منظور این است كه محتوای استداللها نقش مهمتری از كاربرد و جایگاه «امّا» داشته باشد.
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آنها از این لحاظ ،در استنتاج نهایی توسط مخاطب موثر است یا خير .برای انجام این كار ،تعداد جوابهای صحيح در هر ساختار
مقایسه شده است.

 .4ارائه و تحلیلدادهها
در این بخش به تحليل سه ساختار «مربوط امّا نامربوط»« ،مربوط امّا مربوط» و «نامربوط امّا مربوط» میپردازیم .ابتدا جمالتی كه
دارای ساختار «مربوط امّا مربوط» میباشند را بررسی میكنيم .در این گروه جوابهای صحيح 5منتج شده پس از كاربرد «پس»
 % 20بود .یعنی وقتی هر دو استدالل مربوط هستند ،شركت كنندگان  %20جواب صحيح را انتخاب كردهاند .به عبارت دیگر
استدالل منتج از جمله دوم (یعنی  )qرا انتخاب كردهاند .این در حالی است كه جوابهای صحيح منتج شده پس از كاربرد «با این
حال» فقط  %27بود .به عبارت دیگر %27 ،استدالل منتج از جمله اول را انتخاب كرده اند.

نمودار )4فراوانی پاسخ های صحیح و غلط منتج از «پس» و «با اين حال»

در ساختار «مربوط امّا مربوط» نتایج بدست آمده كامالً متفاوت بود .در این ساختار جوابهای درست منتج از «با این
حال»  % 11بود كه بهطور چشمگيری با جوابهای صحيح منتج از «با این حال» در ساختار «مربوط امّا مربوط» كه فقط
 %27بود ،اختالف دارد .جوابهای صحيح منتج از «پس» در این ساختار  % 10بود .به عبارت دیگر ،در ساختار «مربوط
امّا نامربوط» كه در آن وجود حرف ربط «امّا» انتخاب را به سمت استنتاج حاصل از  qمیبرد ،شركت كنندگان استنتاج
حاصل از pرا انتخاب كردهاند؛ زیرا  qدر این نوع ساختار دارای محتوای كامالً نامربوط به داستان بود .این امر نشان می-
دهدكه بر خالف نظر ایتن ( ،) 1771در این ساختار حرف ربط «امّا» فرضيه  pرا حذف نمیكند بلکه آن را صرفاً به تعليق
در میآورد و شنونده یا خواننده همچنان به آن دسترسی دارد.

 الزم به ذكر است كه همانطور كه در بخش نظری توضيح داده شد ،منظور از جواب صحيح منتج شده پس از كاربرد «پس»  ،انتخاب تضمن  qو منظور از
جواب صحيح منتج شده پس از كاربرد «با این حال»  ،انتخاب تضمن  pاست.
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نمودار  )5فراوانی پاسخ های درست منتج از «پس» و «با اين حال» در ساختار «مربوط امّا نامربوط»
الزم به ذكر است كه ،در ساختار «نامربوط امّا مربوط» ،بيشترین درصد جوابهای صحيح مربوط به جوابهای منتج شده پس
از كاربرد «پس» میشود .در این ساختار تعداد جوابهای صحيح منتج شده پس از كاربرد «پس % 23 »5و جوابهای صحيح منتج
از «با این حال » 1فقط  %50بود .این تفاوت معنادار به این دليل است كه اوالً «پس» مخاطب را به انتخاب استنتاج حاصل از  qترغيب
میكند و ثانياً جمله اول یعنی  pاز نظر محتوی به داستان كوتاه مورد نظر مرتبط نيست .دليل كم بودن جوابهای صحيح پس از
كاربرد «با این حال» نامربوط بودن محتوای گزاره  pاست.

نمودار ( )6فراوانی پاسخ های صحیح و غلط منتج از «پس» و «با اين حال» در ساختار «نامربوط امّا مربوط»
 .4-1تحلیل دادههای آزمايش شمارۀيک
بر اساس اعداد و ارقام و درصدهای حاصل از این آزمایش میتوان نتيجهگيری كرد كهبه طوركلی استنباطی كه افراد انجام میدهند
براساس وجود «امّا» میباشد و كمتر بر اساس محتوای گزارهها .صحت این مطلب را میتوان در درصد باالی جوابهای صحيح
منتج از «پس» در ساختارهای كه هردو استدالل مربوط هستند ،مشاهده كرد %20( ،جواب صحيح) .یعنی وجود «امّا» باعث كم
رنگ شدن تضمن  pمیشود و استنتاج بر اساس گزاره  qانجام میشود .این در حالی است كه در این ساختار فقط  %22جواب
صحيح منتج از «با این حال» داشتيم ،یعنی جوابی كه بر اساس استدالل  pداده شده باشد .همانطور كه در بخش مباحث نظری گفته

 5همانطور كه قبال ذكر شد و با توجه به توضيحات بخش نظری مقاله ،منظور از جوابهای صحيح منتج از «پس» ،انتخاب تضمن  qاست.
 1منظور از جوابهای صحيح منتج شده پس از كاربرد «با این حال» ،انتخاب تضمن  pاست.
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شد ،استنباط مورد انتظار منتج از «با این حال» ،استنباطی كه از «امّا» منتج میشود را نقض میكند ،طبيعی است كه این استنباط نسبت
به استنباط منتج از «پس» نيازمند تالش ذهنی بيشتری میباشد و بنابراین باعث ایجاد جوابهای اشتباه زیادتری شده است.
البته افراد گاهی هم استنباط خود را بر اساس وجود «امّا» انجام نمیهند ،این نتيجه را وجود  %59جواب نادرست در ساختارهای
«مربوط امّا مربوط» اثبات میكند .یعنی حتی وقتیكه هردو استدالل مربوط هستند بازهم شاهد تعدادی جواب نادرست هستيم .این
افراد به محتوای استداللها توجه بيشتری كردهاند و اساس جواب خود را براستداللی كه محتملتر بوده ،قرار دادهاند تا بر ساختار
جمله.
الزم به ذكر است كه در مورد ساختارهایی كه در آنها از استدالل نامربوط استفاده شده ،محتوای استداللها در انتخاب جواب
صحيح اهميت بسزایی داشته و وجود «امّا» « ،پس» و «با این حال» نقش كمتری در این انتخاب دارد .وجود درصد باالی جوابهای
صحيح منتج از «با این حال» و درصد خيلی كم جوابهای صحيح منتج از «پس» در ساختار «مربوط امّا نامربوط» گویای این حقيقت
است .از آنجاییكه جوابهای صحيح منتج از «پس» باید بر اساس بند دوم یعنی بندی كه در این ساختار نامربوط است ،گرفته شود
تعداد جوابهای صحيح منتج از «پس» كاهش یافته و در عوض تعداد جوابهای صحيح منتج از «با این حال» افزایش یافته است.
به نظر میرسد نتایج بدست آمده از جوابهای منتج از «پس» تأیيدكنندة دیدگاه هال ( 1772؛ )1770باشد .هال اظهار كرده بود
كه معنای تضمنی  qبهطوركلی جایگزین معنای تضمنی  pنمیشود بلکه فقط  qبه لحاظ مفهومی وزن بيشتری دارد .در نتيجه
جوابهای منتج از «پس» كه براساس استدالل  pانجام شدهاند ،در شرایطی كه محتوای استدالل این اجازه را بدهد معقول بنظر
میرسند .این شرایط دقيقاً در ساختار «مربوط امّا نامربوط» اتفاق میافتد كه در آن افراد بر اساس بند  pجواب نادرست منتج از «پس» را
انتخاب میكنند .عالوه بر این %59 ،جواب نادرست منتج از «پس» در ساختار «مربوط امّا مربوط» نشان میدهد كه این یافتهها را
نمیتوان با نظریۀ نقض و حذف بليکمور ( ) 1771و ایتن ( ) 1771كه بر اساس آن تضمن  qبهطور كامل جایگزین تضمن  pمیشود،
توضيح داد .
تفسير نتایج به دست آمده از جوابهای منتج از «با این حال» كمی سختتر بهنظر میرسد« ،با این حال» باعث میشود كه گزارة
منتج از  qانکار شود ،بدین ترتيب استنباط صحيح منتج از «با این حال» باید استنباطی باشد كه براساس استدالل  pانجام شود .از نتایج
بدست آمده مشخص شد كه استنباط منتج از «با این حال» كه براساس استدالل  pانجام میشود ،به لحاظ پردازش ذهنی استنباط
پيچيدهتری است ،زیرا مخاطب ابتدا تضمن  pرا درک میكند سپس حرف ربط «امّا» این تضمن را كم رنگ كرده و تضمن  qرا
معرفی میكند .بار دیگر عبارت «با این حال» این تضمن را رد كرده و تضمن  pرا تأیيد میكند .حتی در ساختار «مربوط امّا مربوط»
كه هردو استدالل مربوط هستند و طبق یافتههای همين مقاله ،محتوای استداللها نقش كمتری بازی میكند ،درصد جوابهای صحيح
منتج از «با این حال» بسيار كم بود .طبق دیدگاه محققان قبلی (مانند هال1770 ،؛ بليکمور 1771 ،و ایتن )1771 ،وجود «امّا» در ساختار
باعث میشود شنونده معنای تضمنی استدالل  pرا انکار كند و معنای تضمنی  qرا جایگزین آن بکند ولی در نهایت «با این حال» باعث
میشود كه  pدوباره قابل دسترس باشد و بهعنوان تنها نتيجۀ درست پذیرفته شود .با این وجود منطقی بهنظر میرسد كه كل این فرایند
نياز به پردازش ذهنی سختری دارد و بنابراین منجر به ایجاد جوابهای نادرست میشود .زیرا اگر فرایند استنباطِ منتج «با این حال»،
بخاطر اینکه یکبار معنای تضمنی  pحذف میشود (طبق دیدگاه بليکمور 1771 ،و ایتن )1771 ،و دوباره بخاطر «با این حال» باید
بازیابی (قابل دسترس) شود ،فرایند پيچيدهتری میباشد .پس انتظار میرود درصد جوابهای صحيح منتج از «با این حال» خيلی كمتر
از چيزی باشد كه در نتایج بدست آمده دیدیم (احتماالً نزدیک به صفر درصد) .از آنجاییكه آمار بدست آمده از جوابهای صحيح
منتج از «با این حال» از آماری كه میتوان از نظریۀ «حذف و نقض» انتظار داشت بيشتر است ،پس این آمار در جهت نقض این نظریه
است كه «امّا» تضمن  pرا كامالً حذف میكند؛ زیرا كه  %11جواب درست منتج از «با این حال» در ساختار «مربوط امّا نامربوط»
داشتيم ،یعنی  % 11جواب درستی كه براساس استدالل  pداده شده كه نمیتواند تأیيدی برای نظریۀ «حذف و نقض» باشد .بدین ترتيب
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آمار به دست آمده تأیيدی دیگر بر نظریۀ هال ( 1772؛  ) 1770است ،چرا كه در این مورد استنباط براساس استدالل  pدر شرایطی كه
محتوای گزارهها این اجازه را به دهند معقول بنظر میرسد.
 .4-2ارائه دادههای آزمايش شمارۀ دو
همانطور كه قبال توضيح داده شد در آزمایش دوم ،از «پس» و یا «با این حال» استفاده نشده است .دراین پرسشنامه بعد از جملۀ بيان
شده توسط شخصيت داستان ،سوالی از شركتكنندگان پرسيده میشودكه باید جواب آن را با «بله» یا«خير» نشان داده و سپس به
صورت تشریحی دليل انتخاب خود را توضيح دهند .همانطور كه قبال ًذكر شد ،افراد وقتی به ساختار جملهها توجه دارند ،استنتاج
خود را بر اساس وجود «امّا» انجام میدهند و جوابهای صحيح را انتخاب میكنند ،یعنی وقتی كه براساس استدالل  qنتيجهگيری
میكنند .امّا اگر براساس محتوای استداللها تضمن نهایی را انتخاب كنند ،ممکن است تضمن  pرا انتخاب كنند ،به ویژه در
ساختارهای مانند ساختار «مربوط امّا نامربوط».
در این آزمایش درصد جوابهای درست در ساختار »نامربوط امّا مربوط»  % 23بود كه به درصد جوابهای درست درساختار
«مربوط امّا مربوط» كه  %07است نزدیک است ،و همچنين از درصد جوابهای صحيح در ساختار «مربوط امّا نامربوط» كه %11
بود ،متفاوت است .
نمودار ( )0نشان دهندة فراوانی پاسخهای صحيح و غلط افراد شركتكننده در جملههای با ساختار «مربوط امّا مربوط»،
«نامربوط امّا مربوط» و «مربوط امّا نامربوط» در آزمون دوم می باشد.

نمودار  )7پاسخ های صحیح و غلط در ساختارهای «مربوط امّا مربوط»« ،نامربوط امّا مربوط» و «مربوط امّا
نامربوط»

همانطور كه در نمودار ( )0مشاهده میكنيم تعداد پاسخ های صحيح در ساختارهای «نامربوط امّا مربوط» و «مربوط
امّا نامربوط» به ترتيب بيشترین و كمترین فراوانی پاسخ های صحيح را به خود اختصاص دادهاند.
 .4-3تحلیل دادههای آزمايش شمارۀ دو

در بين ساختارهای بررسی شده و آمار بدست آمده ،درصد جوابهای صحيح در ساختار «مربوط امّا نامربوط» " جالب
توجه میباشد ،چراكه در این ساختار فقط  %11جواب درست وجود داشت .وجود «امّا» دراین نوع ساختار باعث شده بود
افراد به سمت استدالل دوم سوق پيدا كنند و بر اساس آن استنباط خود را انجام دهند و از استدالل اول كه استدالل

بررسی تضمن حرف ربط امّا در زبان فارسی

03

مربوطی بوده است ،غافل شوند .با بررسی این توضيحات مشخص شد چيزی نزدیک به  % 20آنها به ساختار جمالت
اشاره دارند .بعضی از افراد سعی كردهاند كه به نحوی استداللهای نامربوط را به موضوع ربط دهند.به عنوان نمونه:

همکاران هاتف از او خواستند تا برای خوردن شام به رستوران بروند .هاتف شک داشت كه برود یا نه؟

( )0

او با خودش فکر كرد ،من گرسنه نيستم امّا موهای من فر است.
استداللِ «موهای من فر است» به عنوان استداللی نامربوط و بهعنوان دليلی برای اینکه هاتف به رستوران برود در این
ساختار آورده شده است .یکی ازافراد شركتكننده اینطور جواب داده بود كه ،هاتف به رستوران میرود چون
میخواهد موهای فر خود را به دوستانش نشان دهد و جلب توجه كند .این مطلب نشان میدهد كه فرد شركتكننده
میداند كه جواب بخاطر وجود «امّا» در جمله باید «بله» باشد به خاطر همين تالش میكند كه استدالل نامربوط را
بهگونهای ربط دهد .حدود  %2از دليلها هم استداللی جدید از خود ساخته بودند؛ برای مثال:

( )2ارشيا در خانه مشغول بازی بود درحالیكه می دانست اجازة بازی درخانه را ندارد .او وقتی در حال بازی كردن بود
یکی از گلدانهای روی ميز را شکست .عصر كه مادر به خانه برگشت ارشيا نمیدانست موضوع را به مادرش بگوید یا
نه؟ ارشيا به برادر بزرگش میگوید :من میخواهم راستش را بگویم امّا رنگ مورد عالقۀ من سبز است.
یکی از شركتكنندگان در جواب چرایی استنتاج خود ،این دليل را آورده بود كه ارشيا راستش را نمیگوید چون از
مادرش میترسد .بازهم مشخص میشود كه افراد بخاطر وجود «امّا» به سمت استنباط خاصی هدایت میشوند به همين خاطر
استداللی پيدا میكنند كه با آن استنباط همخوانی داشته باشد و در نهایت  % 1از دليلها با جوابهای داده شده همخوانی
نداشت.
در ساختارهای «مربوط امّا مربوط» ،توضيحاتی كه افراد شركتكننده برای دليل انتخاب درست خود آورده بودند
چندان مورد توجه نبود چرا كه در این ساختار ،هم محتوا و هم ساختار جمالت باعث شده بود كه آنها این جوابها را
بدهند .یعنی حتی اگر افراد توضيحی كه برای دليل انتخاب خود میآورند بر اساس محتوای استداللها باشد ،نمیتوان به
قطع ادعا كرد كه این انتخاب بخاطر كاربرد «امّا» نبوده است .البته توضيحاتی كه برای انتخاب جوابهای نادرست در این
ساختار آورده شدهاند از اهميت بيشتری برخوردارند .منظور از جوابهای نادرست ،جوابهایی است كه بر اساس
استدالل  pداده شدهاند % 21 .این توضيحات براساس محتوای استداللها بود .یعنی  %21استدالل  pرا به  qترجيح داده
بودند %51 .باقيمانده هم شامل توضيحاتی بود كه می توان گفت نه براساس ساختار نه بر اساس محتوای جمالت بوده
است .در این توضيحات افراد خودشان استداللی جدید ساختهاند؛ برای مثال :

( )3در مدرسه ای در ناحيۀ  1اصفهان قرار است معلمی به عنوان معلم نمونه انتخاب شود .در ميان دانش آموزان این
مدرسه بحث پيش آ مده كه كدام یک از معلمان به عنوان معلم نمونه انتخاب خواهد شد .رضا یکی از دانش آموزان
این مدرسه پيش خود فکر میكند كه آیا آقای احمدی به عنوان معلم نمونه انتخاب خواهد شد یا نه؟
رضا با خود می گوید  :آقای احمدی معلم خيلی خوبی است امّا دوتا از معلمها با او مشکل دارند.
آیاآقای احمدی به عنوان معلم نمونه انتخاب میشود ؟
یکی از شركت كنندگان در آزمایش جواب میدهد" ،بله چون دانشآموزان از معلم خود راضی هستند".
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ودر نهایت تركيب «نامربوط امّا مربوط» را داریم كه در این ساختار نيز هم ساختار جمالت و هم محتوای آنها
شركتكنندكان را به سمت استنباط صحيح سوق میدهد .حتی میتوان گفت بيشتر از آنچه كه در ساختار «مربوط امّا
مربوط» داشتيم چراكه در آن ساختار هر دو استدالل مربوط بودند و به لحاظ مفهومی هيچکدام بر دیگری برتری نداشت.
امّا در این ساختار استدالل دوم  qنسبت به استدالل اول  pبرتری دارد .بنابراین در این ساختار نيز جوابهای صحيح
اهميت خاصی برای بررسی ندارند ،در عوض به جوابهای نادرست توجه بيشتری میشود .جوابهای نادرست این
ساختار بسيار كم است ( )% 55كه از این ميزان چيزی حدود  %27درصد آن شامل استداللهای جدیدی است كه
شركتكنندگان ساختهاند؛ مثالً:

( )3سارا و مادربزرگش تعطيالت آخر هفته را در باغشان میگذرانند ،سارا كنار حوض نشسته بود كه مادر بزرگش با
یک سينی شربت آبليمو آمد و به سارا تعارف كرد كه شربت بخورد ،سارا نمی دانست شربت را بردارد یا نه؟ سارا پيش
خودش فکر می كند :گلهای زیادی در باغ هست امّا من شربت آبليمو دوست ندارم.
شركت كننده در جواب این سوال كه آیا سارا شربت را میخورد یا نه ؟ اینطور پاسخ داده است " بله  ،برای اینكه
او نمیخواهد دست مادربزرگش را ردكند" %17 .دیگر هم شامل توضيحاتی میشود كه شركتكنندگان بر اساس
استدالل نامربوط آوردهاند؛ مثالً  :در همين مورد شماره ( )3یکی از شركتكنندگان اینطور جواب داده بود "بله ،چون
گلهای موجود در باغ باعث میشود سارا به شربت خوردن ميل پيدا كند" .در كل میتوان گفت كه همۀ این توضيحات
بر اساس محتوای استداللها بوده است.
 .4-4بحث و نتیجهگیری

بعد از جمع آوری دادههای حاصل از دو آزمایش ،تحليل دادههای آزمایش اول نشان داد ،كه بهطوركلی افراد شركتكننده
از معنای كاربردشناختی حرف ربط «امّا» مطلع هستند .البته محتوای استداللها نيز در انتخاب تضمن نهایی دارای اهميت
است؛ به طوریكه اگر گزاره  pنامربوط بود ،اكثر افراد بجای استدالل از طریق وجود «امّا» ،به محتوای گزارهها توجه می-
كردند و براساس استدالل مربوط استنباط خود را انجام میدادند .همچنين مشخص شد در ساختارهای «مربوط امّا مربوط»
تعداد كمتری استنباط صحيح (استنباطی كه پيشبينی شده بود) منتج از «با این حال» انجام شده است .با توجه به این امر كه
برای رسيدن به استنباط مورد نظر منتج از «با این حال» باید استنباطی كه از «امّا» میشود رد شود ،میتوان گفت كه
استنباطهای منتج از «با این حال» نياز به پردازش ذهنی بيشتری دارند و بار شناختی بيشتری را میطلبند .همين عامل است كه
باعث بهوجودن آمدن استنباطهای اشتباه زیادتری در مقایسه با استنباطهای منتج از «پس» میشود.
در آزمایش دوم،كه از افراد شركت كننده خواسته شده بود كه دليل انتخاب خود را توضيح دهند ،به دنبال
جوابهای درست منتج از «پس» و «با این حال» نبودیم .بلکه تنها در پی استنباطی بودیم كه از وجود «امّا» منتج میشود.
بهطور نظری استنباطی كه با توجه به وجود «امّا» باشد ،هميشه باید براساس استدالل  qباشد .امّا در این آزمایش مشخص
شد كه محتوای استدالل ها نقش پراهميتی دارد .برای نمونه ،وقتی دو ساختار «مربوط امّا مربوط» را با ساختار «نامربوط امّا
مربوط» مقایسه میكنيم ،مشخص میشود كه درصد استنباطهای درست در ساختار «نامربوط امّا مربوط»  %53 ،بيشتر از
استنباطهای درست در ساختار «مربوط امّا مربوط» میباشد .علیرغم اینكه در هر دو ساختار استنباط درست از استدالل
 qكه استدالل مربوط بوده است ،برداشت شده است ،به نظر میرسد كه مربوط بودن یا نامربوط بودن استدالل  pدر اینجا
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تأثير گذار است ،به نحوی كه اگر این استدالل ،استداللی نامربوط باشد ،استدالل  qبه وضوح مهمتر بنظر میرسد ولی
اگر استدالل  ،pاستداللی مربوط باشد مهمتر بودن استدالل  qكمرنگتر میشود .این موضوع نشان میدهد كه افراد
بطور ناخودآگاه معنای تضمنی راكه از pبرداشت میشود را در نظر دارند و میدانند كه معنای تضمنی  qبهخاطر وجود
«امّا» بهطوركلی ،جایگزین معنای تضمنی استدالل  pنمیشود .همانطور كه انتظار داشتيم ،مشخص شد كه انتخاب
استدالل  pبراساس محتوای آن میباشد .افرادی كه جواب نادرست  pرا انتخاب كرده بودند محتوای استدالل را علت
انتخاب خود ذكر كرده بودند( .درمواردیكه از ساختار «مربوط امّا نامربوط» استفاده شده بود).
بهطورخالصه نتایج حاصل از این دو آزمون نشان میدهد كه وقتی افراد جملۀ با ساختار « pامّا  »qرا میشنوند،
بطوركلی متوجۀ معنای تضمنی «امّا» میشوند كه باعث میشود نتيجهگيری براساس استدالل  qانجام شود .البته محتوای
استدالل  pو  qهم روی استنباط تأثير زیادی دارد .بنابراین ،این نتایج را میتوان تأیيدی بر نظریۀ هال ( 1772؛ ) 1770
دانست .وی معتقد است ،بندی كه با «امّا» آغاز میشود بنظر نمیرسد كه باعث حذف فرضيۀ موجود شود بلکه فقط
استنباطی درجهت دیگر را نشان میدهد .استدالل  qوزن بيشتری دارد و به استدالل  pترجيح داده میشود امّا وقتی كه
محتوای استدالل  pاین اجازه را بدهد ،استنباط میتواند بر اساس استدالل  pانجام شود .هال بطور غير مستقيم به اهميت
محتوای استداللها اشاره دارد كه یافتههای این پژوهش كامالً این موضوع را اثبات میكند .شایان ذكر است كه این
بخش از یافتههای تحقيق با نتایج تحقيق یانسنز و شکن ( )1759هماهنگ است كه طبق آن تضمن  pكامالً حذف نمی-
گردد و در طول فرایند استنتاج از كل ساختار ،در دسترس باقی میماند و هرگاه با وجود حرف ربط «امّا» و «پس»
استدالل  qنامربوط باشد ،مخاطب به تضمن  pرجوع كرده و آن را انتخاب میكند.
بر اساس یافتههای این پژوهش در مورد «با این حال» نمیتوانيم به نتيجۀ قطعی برسيم .كه آیا این فرضيه كه ،این
حرف ربط باعث میشود استنباط بر اساس استدالل  pانجام شود درست است یا نه .البته میتوان درصد كم جوابهای
صحيح منتج از «با این حال» را به اینكه این استنباط به تالش زیادتری نياز دارد نسبت داد .باید تحقيقات بيشتری در مورد
استنباط از «امّا» و «با این حال» انجام شود تا بتوان به نتيجۀ دقيقی دست یافت.
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