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 چکیده
 زبزان فارسز   جمزت  شزر     در این پژوهش زمان دستوری افعال بندهای شرط و جزاای شزرط در   

 20از جملز  شزر      182 پیکزره، . شزد بررسز    ( 1002شناس  دکلرک و ریزد   براساس رده معاصر،
است. با بررس  جمت  شر   به این نتیجه رسزیدی  کزه سزاشت شزر       داستان  معاصر بودهکتاب 

زبان فارس  معاصر، متشکل از انواع حقیق ، شنث ، بسته، باز، غیرقطعز  و دزدحقیق  اسزت. از ایزن     
تزرین بسزامد را در   جمل  شر  ، شر   از نوع بزاز و دزدحقیق  بزه ترتیزال بزا ترین و پزایین      تعداد 
های به گرایشافعال بندهای شرط و جاای شرط های دستوری با بررس  زمانهای پیکره داشتند. داده

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، گذشته باشد، شزر     ،قوی در این زمینه دست یافتی . براین اساس
حقیق  شواهد بود و اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط، غیرگذشزته باشزد،   از نوع با احتمال زیاد 

 .  از نوع باز شواهد بود ،احتمال زیاد هشر   ب

 
 شناس ، جهان ممکن، زبان فارس ساشت شر  ، زمان دستوری، رده واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

تواننزد  هزا مز   . این جملزه (82: 2621، 2 گرینبرگاست  شر   ها، جمل های زبانیک  از جهان 

کنزد.  هزا را دشزوار مز    اشتمطالع  این س ،معان  و کاربردهای مختلف  داشته باشند و همین
 شناسز ، معنز   نحزو، ؛ انزد هه شزد مطالعز  شناس زباناز  وسیع در گسترۀ  شر   هایساشت

. زبزان  آمزوز   و زبان هایجهان  زبان، فراگیری تاریخ ، شناس زبان گفتمان، کاربردشناس ،
 نیازمنزد  آنهزا،  تفسزیر  و تعبیر و های شر  جمله در موجود رفتاری و مفهوم  ساشتار کشف
 لحزا   بزه . اسزت  انسزان  زبزان   و شزناشت   فراینزدهای  و اسزتنبا    هایرو  بنیادی درک

 بزه  کزه  استشده تشکیل پیرو و پایه بند دو از که است مرکال ایجمله شر   جمل  ساشتار،
 ربز   کلمزا   از هزا زبزان  اغلزال  و ،روندم  شمار به شرط و شرط جاای بندهای همان ترتیال
را بزا ترین بسزامد   « اگر»در فارس   .کنندم  استفاده ساشت این کردن دارنشان برای شر  

 شزرط اینکزه و  که، بهتا، که، چنانچه، وگرنه، والّا، وقت » ،بر ایندر جمت  شر   دارد و عتوه
 روند.کار م دار کردن ساشت شر   بهنشانرای ، ب...«

بنزدهای   زمان دستوری افعزال  س برر به پژوهش این در شر  ، ساشت اهمیت به توجه با
 نظزری  چزارچوب  براسزاس  معاصزر  فارسز   زبزان  در شزر    هزای شرط و جاای شرط جمله

 شزر    هزای شناشت ، جملهمعنای  رده چارچوب این در. پردازی م  (1002  1رید و 1دکلرک
ع، زمزان دسزتوری   نزو شزوند و در هزر    بندیرده توانندم  شرط، بند 4ممکن جهان به توجه با

 آن در کزه  اسزت  مزوقعیت   ممکزن  جهان از منظور. تواند گذشته، حال و آینده باشدافعال م 

 ممکزن  جهزان  ،دیگزر عبزار  بزه  .باشزند  داشته وجود توانندم  یا دارند وجود رویدادها و اشیا
 مزوقعیت   غیرواقعز   ممکزن  و جهزان  دارنزد  وجود آن در واقعاً اشیا که است موقعیت  6واقع 
 ،«اسزت  فرانسزه  پایتخزت  پزاری  » جملز   در مثال، برای. باشد داشته وجود ندتوام  که است
 زنزدگ   آنجزا  در پزا   بزود،  ایتالیا پایتخت پاری  اگر» جمل  در اما ،است واقع  ممکن جهان
 درسزت  واقعز   جهزان  در و است درست 2ددحقیق  جهان  در شدهمطرح موقعیت ،«کردم 

شناسز   ردهو بررسز    ،سزنت  عمزدتاً   ،العزا  شزر    مط ،در زبان فارس . (466: همان  نیست
که آیا بین زمزان  است به این پرسش پاسخ است. هدف این پژوهش بوده اًجمت  شر   ندرت

                                                           
1. J. Greenberg. 
2. R. Declerck. 
3. S. Reed. 
4. possible world 
5. actual world 
6. counterfactual 
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ای دستوری بندهای شرط و جاای شرط و نوع جمل  شزر   در زبزان فارسز  معاصزر رابطزه     
توان از زمان دسزتوری فعزل   نشان دهی  آیا م  شواهی م به عبار  دیگر،  .وجود دارد یا شیر

ای تصزادف  از  پیکزره  پز ، بند شرط و جاای شرط نوع جمل  شر   را تعیین کرد یزا شیزر.   

پز  از  کزردی .  اسزتخرا   را بررس  و جمت  شزر   آنهزا   حادر را های داستان  قرن کتاب
و  ،تحلیل نوع جمت  شر  ، زمان دستوری افعال بنزدهای شزرط و جزاای شزرط مشزخ      

 .شدآنها بررس  شواهد ماری آرابط  

 

 پیشینۀ پژوهش   -2

 نظزر  ازبزه شزرح زیزر اسزت؛     مختصری از مطالعا  پیشین سزاشت شزر   در زبزان فارسز      

 وجزه  انگلیسز   و فرانسزه  هزای زبان برشتف ،امروز فارس  در (،44-42: 2124  وحیدیان کامیار

 شود و فعزل م  استفاده امری و التاام  اشباری، وجوه هایصیغه همان از و ندارد وجود شر  

از . اسزت  امزری  یزا  التاام  یا اشباری وجه از پایه بند فعل و التاام  یا اشباری وجه از پیرو بند

 یزا  محزال  امر در. است ساده شرط و محتمل امر فرد ، یا محال امر بیان شرط نظر وی هدف

 مادز   دو هزر  پیزرو  و هپایز  فعزل  هستند و زمان فرد  یا غیرواقع  هر دو پیرو و پایه فرد ،

 شززوب  محصززول کاشززت،مزز  گنززد  امسززال اگززر» ماننززد ،اسززت بعیززد مادزز  یززا اسززتمراری

رود و در مز   آن وقزوع  احتمال شود کهای شر   بیان م . در امر محتمل، جمله«داشتبرم 

فعل پیرو یا همان فعل بند شرط ممکن است ماد  نقل ، ماد  بعید و حتز  آینزده   این نوع، 

پایه یا جاای شرط نیا ممکن است ماد  نقل  باشد. در نوع سو  که شرط ساده اسزت   باشد و

اگر چنانچزه در بزاب ترجمز     »مانند  ،رساند، فعل پیرو در وجه اشباری استو فق  شرط را م 

 «.  حال وی ا تعات  دارید، لطفاً مرقو  فرمایید

بزودن فعزل بنزد شزرط بسزتگ  بزه        ، معتقد است التاام  یا اشباری(111: 2158  ماهوتیان     
صادق یا کاذب بودن معن  بند شرط یا میاان احتمال وقوع آن دارد. از نظر وی بنزد شزرط در   

آید: اگر شرط و جاای شزرط هزر دو بزه زمزان آینزده مربزوط       چهار صور  با وجه التاام  م 
کزار رفتزه   ن بزه در آ« بزودن »اگر بند شرط به واقعه یا حالت  ممکن اشاره کند و فعزل  ؛ باشند

اگر بند شرط به شر   ممکن در زمان گذشته اشاره کند و جاای شرط مربوط به حزال  ؛ باشد
اگر در بند شرط شک و تردید نباشد. همچنین جمل  شر   در چند صور  بزا  ؛ یا آینده باشد

؛ رود: اگر به شر   غیرممکن در زمان حال یا گذشته اشاره شزده باشزد  کار م وجه اشباری به
اگزر بزه عملز  در گذشزته     ؛ افتد، اشاره شده باشزد اگر به عمل  که قبل از عمل دیگر اتفاق م 
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اگر به شر   ممکن در زمان حزال اشزاره شزده و در بنزد     ؛ اتفاق افتاده است، اشاره شده باشد
اگر شک و تردیدی در شرط نباشد، در این حالزت  ؛ استفاده نشده باشد« بودن»شر   از فعل 

 جای وجه التاام  از زمان حال اشباری استفاده کرد.  توان به م 

 شززناشت  رویکززردی بززا فارسزز  زبززان شززر   هززایجملززه بررسزز  بززه ،(2186  رسززتم     
 ؛محتزوای   هزای شزر   : داده قزرار  دسزته  چهزار  دررا  شزر    هزای جملزه  وی. استپرداشته
 دسزته  هزر  بزرای  وی. کزارگفت   هایشر   ؛شناشت معرفت هایشر   ؛فرازبان  هایشر  
 «گزاه آن» واژۀ ،رویکزرد  ایزن  در. اسزت وردهآ دسزت بزه  فارسز   زبزان  هزای داده در های نمونه

 کزه  هزای  واژه در را کارکردی چنین رستم . دارد ذهن   فضای به یاشار و ارجاع  کارکردی

 گزاه، نآ وقت،آن» چون های واژه ،وی نظر از. استدهکر بررس  آیند،م  شرط جواب بند سر بر
 دارند.   کارکردی چنین «موقعآن صور ،این در صور ،آن در
 و شزرط  بنزدهای  در فعزل  مطابقز   نظر از را شر   جمت  (2162  فرصدیق  و دبیرمقد      

 کزه  شزر    جمزت  : انزد کرده تقسی  دسته چهار به وقوع احتمال لحا  از نیا و جاای شرط
در زمان گذشزته وجزود    ؛در زمان حال وجود ندارد ؛رددا وجود حال زمان در آنها وقوع احتمال

شزوند:  ترتیال در جمت  زیر دیزده مز   ، که بهدر زمان آینده وجود شواهد داشت ؛داشته است
 اتوبزوس  بزه  افتزادی ، مز   راه زودتزر  اگزر » ؛«رسزی  مز   اتوبزوس  بزه  بزروی ،  ا ن همین اگر»

 هز   مزن  رفزت،  او اگزر » ؛«بزودی   رسیده اتوبوس به بودی ، رفته تند دیروز اگر» ؛«رسیدی م 
  .«برو ه  تو رفت، او اگر» و «رو م 
 از بسزیاری  در ،پیزرو  و پایزه  وارۀجملزه  دو ارتبزاط  (2166  همکزاران  و الرسزول از نظر ابزن      

 هزای شزر    انزواع  در ارتبزاط  ایزن  فارسز   زبزان  در و است سببیّت پای  بر شر   هایجمله
 کنز ،  تزت   اگر» جمت  در ترتیالبه که شودم  یافت ناپذیرتحقق و پذیرتحقق یافته،تحقق
 کرده همکاری ما با اگر» و «کن زیار  را شیا  آرامگاه رفت ، نیشابور به اگر» ،«شویم  موفق
 نتیجز   در پایزه  وارۀجملزه  شر  ، جمت  اغلال در. شودم  مشاهده ،«شدی م  موفق بودی،
 امزا  اسزت،  وابسزته  پیزرو  تحقق به آن تحقق و دهدم  روی آن سبال به و پیرو وارۀجمله وقوع

 وقوعبه آن نتیج  در شرط و است سبال جواب، یابد؛م  نمود معکوس معنای  رابط  این گاه 
 بسزیار  شزر   اگزر » جملز   مانند گویند معکوس سبب  رابط  معنای ، رابط  این به و پیونددم 
 داشزتن   شرط جواب وقوع سبال ،(کردن شر   شرط ،جمله این در. «دارد فراوان پول کند،م 
 و شزرط  شر  ، هایجمله از برش  در ،دیگراز رف. است آن مسبال بلکه ،نیست( فراوان پول

 پیوسزتن  وقزوع  بزه  و آمزدن  پدید سبال شر   پیرو وارۀجمله یکدیگرند و ملاو  و  ز  جواب
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 آن تحقزق  بزر  آنکه بدون پیونددم  وقوع به زمانه  یا شرط پ  در بلکه نیست، پایه وارۀجمله
 پز   در جزواب  ،«گردانزد برنمز   بزده ،  امانت او به را کتاب  اگر» جمل  در. بگذارد علیت  تأثیر
 الرسزول ابن   ز  است شرط جواب و ملاو  شرط بنابراین یابد،م  تحقق آن سبال به نه و شرط

   (.2166 همکاران، و
بررس  جمت  شزر   زبزان فارسز  معاصزر براسزاس      (، به 2165کهن  بقای  و نغاگوی     

 بزا  فارسز   شزر    اند کزه سزاشت  اند. آنها نشان دادهپرداشته( 1002 بندی دکلرک و رید رده

 هزای جهزان  و دارد را بسامد با ترین باز، نظری ممکن جهان و دارد مطابقت مذکور شناس رده

 جهزان  از بعد را بسامد بیشترین الترتی به ددحقیق  و غیرقطع  حقیق ، بسته، شنث ، ممکن

 ایزن  در کزه  گیزرد مز   نشزأ   آنجا از باز ممکن جهان وقوع بسامد بودن با تر. ندردا باز ممکن

 دربزارۀ  قطعیتز   و شودم  گرفته نظر در دارد، وقوع احتمال که فرد  موقعیت  ممکن، جهان

 .دارد را طابقت بیشترین شر   ساشت کارکرد با تعبیر این و ندارد وجود آن وقوع

بنزدی معنزای  و    بقه فارس ، زبان در شر   جمت  زمین  در پیشین مطالعا اغلال  در

، اسزت شزده نهزاده   محزدود  هایمثال بر مطالعا  اغلالپای   ،دیگر رف . ازنیستشناشت  رده

 بزر  مبتنز   ایمطالعزه  بنزابراین . انزد بزوده  پژوهشگران زبان  ش  براساس نیا هامثال این اکثر

 .کند بررس  شناشت رده را شر   انواع  ز  بود تا معاصر فارس  زبان متون از ایپیکره

 
 مبانی نظری پژوهش -3

 انواع ساخت شرطی -1- 3
بندی انواع ساشت شر   براساس معنای  است و  بقه (26-22: 1002 چارچوب دکلرک و رید 

گیرد. آنهزا بزرای انزواع    م  ممکن بند شرط صور  براساس نوع جهانمعنای ساشت شر   و 

شناسز ، جهزان   اند. براساس ایزن رده شناس  مطرح کردههای ممکن بند شرط نوع  ردهجهان

باشد. اگر جهان ممکن نظزری   1یا نظری 2تواند جهان حقیق ممکن بند شرط در وهل  اول م 

رشنث  باشزد،  تواند شنث  یا غیرشنث  باشد. چنانچه جهان ممکن بند شرط از نوع غیباشد، م 

های بزا بنزد شزرط    و ددحقیق  باشد. تفاو  بین شر   6، غیرقطع 4، باز1تواند بستهشود م 

                                                           
1. factual 

2. theoretical 

3. closed 

4. open 

5. tentative 
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شزود. در  حقیق  و نظری براساس نوع جهان ممکن  است که در بند شزرط بزه آن اشزاره مز     

شزود،  حقیقزت تعبیزر مز    عنزوان یزک   به ،های با بند شرط حقیق ، موقعیت بند شرطشر  

گوینده به درسزت  بنزد    ،دهد. در این شر  ه بخش  از جهان واقع  را تشکیل م ای کگونهبه

کنزد کزه یزا    شرط در جهان واقع  معترف است و جهان ممکن حقیق  به موقعیت  اشاره مز  

 پززیش همیشززه داشززت ، مشززکل  مززن اگززر»روی داده و یززا در حززال روی دادن اسززت، ماننززد 

کند که در واقعیت بارها ه دربارۀ موقعیت  صحبت م در این جمله گویند«. رفت م  مادربارگ 

هزای بزا بنزد شزرط     که در شزر   . درحال و گوینده به درست  آن اذعان داردو بارها رخ داده 

کند و جهان ممکزن نظزری مزوقعیت     نظری، بند شرط دربارۀ یک موقعیت فرد  صحبت م 

- 25: همزان   ظزر دکلزرک و ریزد   سازد.  بق ندارد که در ذهن گوینده است و جهان  نظری م 

ارتبا   با جهزان واقعز     کند، اگر هیچنظری اشاره م  شر   که بند شرط آن به جهان (،51

ای که از شر   شنثز  اسزتفاده   نداشته باشد، از نوع نظری شنث  یا شنث  شواهد بود. گوینده

ری بزا جهزان واقعز     دربارۀ احتمال شبیه بودن جهان نظز  انگاریفرض یا ازپیش کند، هیچم 

 .  «دشوا  وجود دارد، هر سال باید بررس  اگر شانم  سابق  سر ان در شانواده»مانند  ،ندارد

انگاری دربارۀ مطابقزت ایزن موقعیزت بزا دنیزای واقعز        گوینده هیچ ازپیش ،در این جمله     

داشزته   داند آیا در واقعیت چنین شانم  با این مشخصا  ممکزن اسزت وجزود   وی نم ؛ ندارد

. بکنزد باید کار کند که در صور  وجود چنین شخص  چه بیان م  را صرفاً فرض ،باشد یا شیر

اگزر گوینزده از شزر   بزا بنزد شزرط غیرشنثز  اسزتفاده کنزد، بنزد شزرط             ،از  رف دیگزر 

دربارۀ میاان شباهت جهان نظری به جهان واقع  دارد. این بدان معناست که تزا   انگاریازپیش

تزوان  تواند درست باشد. با توجه به میاان این احتمال، مز  رط در جهان واقع  م چه میاان ش

انگاریِ مطابقت موقعیت بنزد  به چهار نوع شر   نظری غیرشنث  اشاره کرد که در آنها ازپیش

تواند درست، احتما ً درست، غیرمحتمل و غل  باشد که به ترتیال بزه  شرط با جهان واقع  م 

-62: همزان   دکلزرک و ریزد  شود. از نظر م  گفتهباز، غیرقطع  و ددحقیق  آنها شر   بسته، 

کند موقعیت بند شرط در جهان واقعز   در شر   با جهان ممکن بسته، گوینده فرض م  (،61

شزناشته شزده     های با بند شرط بسزته، بنزد شزرط حقیقتز    درست است. بنابراین، در شر  

اگر شما چیای دربارۀ ایزن  »  درست است؛ مانند شود که در جهان واقعنیست، بلکه فرض م 

انگاری گوینده آن است که مخا زال  ازپیش ه. که در این جمل«دانید، به من بگوییدمودوع م 

شواهد که او را نیا در جریان قرار دهد. اگزر مطابقزت جهزان    از مودوع مطلع است و از وی م 
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یعنز    ،بند شرط باز شواهد بزود  ممکن بند شرط با جهان واقع  مشخ  نباشد، جهان ممکن

دربارۀ مطابقت جهان ممکن و واقع  نه قطعیت وجود دارد، نه محتمل است و نه غیرمحتمزل،  

گوینزده   ،در ایزن جملزه  «. اگر قطار دیر برسد، ما قرار متقاتمان را از دست شواهی  داد»مانند 

وجزود دارد کزه قطزار دیزر     دربارۀ دیر رسیدن یا نرسیدن قطار قطعیت  ندارد، امزا احتمزال آن   

 داند.  برسد و وی پیامد دیر رسیدن قطار را م 

ر جهزان ممکزن غیرقطعز ،    انزد، د ، اشاره کزرده (61-68: همان  ور که دکلرک و رید همان     

 ،تطابق جهان ممکن بند شرط با جهان واقع  غیرمحتمل است، اما غیرممکن نیسزت. در واقزع  

 ،دارد که موقعیت بنزد شزرط در جهزان واقعز  غلز  باشزد       در این نوع شر  ، بیشتر احتمال

انگاری گوینزده آن اسزت   در این جمله ازپیش«. شد داد، شوشحال م اگر او استعفا م »مانند 

هرچنزد دزعیف، وجزود     ،که شخ  به احتمال زیاد استعفا نخواهد داد، اما احتمال استعفای او

جهان نظری بند شرط در تقابل با حقیقزت   که در آن فرض شود جمل  شر   ،ر نهایتدارد. د

 یعن  کامتً با جهان واقع  متفاو  است، شر   با بنزد شزرط دزدحقیق  شواهزد بزود      ،است

در این جملزه  «. رفت من اگر به جای تو بود ، هرگا با آنها نم »مانند (، 66: همزان  دکلرک و رید، 

پیونزدد و آن فزرض    تواند بزه وقزوع  کند که در جهان واقع  اصتً نم گوینده فرد  مطرح م 

جای مخا ال است. بنابراین این جمله که در تقابل با واقعیت است شزر    هب قرار گرفتن شود

 از نوع ددحقیق  است.  

 

 زمان دستوری هر یک از انواع شرطی -2- 3

هزای  هزای ممکزن بنزد شزرط در سزاشت     شناس  جهان، پ  از ارائ  رده(1002 دکلرک و رید 

توانند در افعال بنزدهای شزرط و   اند که م های دستوری پرداشتهبررس  انواع زمان شر  ، به

- 621: 1006  2ها در زبان انگلیس  بیایند.  بق نظزر سزعید  جاای شرط هر یک از انواع شر  

بت به نقطز  مرجعز  در   دهد که موقعیت  نسزمان دستوری به گوینده این امکان را م  (،218

اغلال لحظز  گفتزار اسزت. زمزان دسزتوری اغلزال بزا         ،این نقط  مرجع کند کهزمان، مشخ  

 ، زیزرا شود و با زمان متفزاو  اسزت  های دستوری همانند وند بر روی فعل تصریف م مشخصه

کزه زمزان مفهزوم  انتااعز  اسزت و      درحال  ،ستوری و صوری استای دهزمان دستوری، مقول

ن  ارجاع دهند، برای مثال ممکزن اسزت   های دستوری مختلف به زمان یکساممکن است زمان

                                                           
1. J. Saeed. 
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 2ای گذشته باشد، اما به زمان حال یا آینزده ارجزاع دهزد. از نظزر کروگزر     زمان دستوری جمله

گانه بین گذشته، حال و آینزده بزرای زمزان دسزتوری     اینکه زبان  تمایا سه (،262-245: 1006 

یزا   1بزین گذشزته و غیرگذشزته   ای ها اغلال تمایا دوگانهقرار دهد، تا حدی عجیال است و زبان

بین گذشته و  های انگلیس  و فارس  از تمایا دوگانهبرند. زبانکار م به 1بین آینده و غیرآینده

 بزه بررسز  زمزان    ،کننزد. در ایزن پزژوهش   های دستوری اسزتفاده مز   غیرگذشته برای زمان

ن بند شزرط  دستوری در بندهای شرط و جاای شرط جمت  شر  ، براساس نوع جهان ممک

های دستوری انواع شر   در زبزان انگلیسز   بزق    ابتدا زمان ،شواهی  پرداشت. در این بخش

های پژوهش حادزر از  از داده های مثال ،د و در هر موردشوبیان م  (1002  نظر دکلرک و رید

 د.شواهد آمزبان فارس  

ک شزر   از نزوع   توانند در بندهای شرط و جاای شرط یز های دستوری مختلف  م زمان

ای کزه بزه   حقیق  بیایند که بستگ  به نوع شر   حقیق  دارد. برای مثال در شر   حقیقز  

های دستوری حال کامزل،  یک عاد  تکرارشوندۀ زمان گذشته یا پیش از حال اشاره دارد، زمان

گزر بنزد   ا(. 218: 1002 دکلزرک و ریزد،   کار روند توانند در هر دو بند بهگذشته و گذشت  کامل م 

کنش  باشد، در بند شرط زمان دستوری حال یا گذشته و در بنزد جزاای شزرط    شرط حقیق  

کار رود. البته در این مزورد  تواند بههای دستوری در حوزۀ زمان حال یا گذشته م یک  از زمان

در جمت  زیر شر   از نوع حقیق  اسزت و   (.216 همان: تواند امری ه  باشد جاای شرط م 

 دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو گذشته هستند:  زمان 
 (.180: 2182 احمدزاده،  شد م  دشمن شلیک متوجه حتماً نبود احمقانه دعوای این . اگر2
 بهنزود،   شزد مز   کامل شادمانی  رفتند،م  با  کول  و سر از و شرید م  براشان ایهدیه . اگر1

2182 :621). 

در شر   شنث  در زبان انگلیس  نیا کاربرد نوع زمان دستوری بسزتگ  بزه نزوع شزر       

زمان  هسزتند و بزه   اگر شر   شنث  از نوع جمتت  باشد که همه ،دیگرشنث  دارد. به عبار 

رود. در انواع دیگزر شزر     کار م  رویدادهای  بیع  اشاره دارند، فق  زمان دستوری حال به

تواننزد قزرار   های مطلق مانند حال ساده، گذشت  ساده و حال کامزل مز   مانشنث  هر یک از ز

های پ  از حال نیا استفاده کزرد. بنزد   نمایش زمانرای توان از آینده ب، م بر اینگیرند. عتوه

                                                           
1. P. R. Kroeger. 

2. non-past 

3. non-future 
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تواند زمان حزال یزا امزری هز  باشزد.      های شنث  در زبان انگلیس ، م جاای شرط در شر  

و انزواع   یسزت ی بنزد جزاای شزرط در شزر   شنثز  محزدودیت  ن      البته دربارۀ زمان دستور

از  در جمت  زیر شر   (.241-244: 1002 دکلرک و ریزد،  های دستوری قابل استفاده است زمان

 نوع شنث  است و زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته هستند:  

 (.61: 2121 علوی،  نباشید شر ب  اینکه شرطه ب ده م  بخواهید . هرچه1
 ایتکزه  باشد، نداشته پول و کند دعف دلش ناهار و صبحانه میان و باشد گرسنه ایبچه . اگر4

 .(160: 2184 مرادی کرمان ،  دهدم  بچه به را نانش از

هزای دسزتوری حزال،    در شر   بسته در زبان انگلیس  هزر ترکیزال زمزان  اعز  از زمزان     

 دکلرک تواند در بند شرط و جاای شرط بیاید ... م  ، گذشت  کامل وگذشته، آینده، حال کامل

در جمت  زیر که شر   از نوع بسته است نیا دو ترکیزال مختلزف از    (.261- 246: 1002و رید، 

زمان دستوری افعال بنزدهای شزرط و جزاای     6شود. در جمل  های دستوری مشاهده م زمان

و بند شزرط و جزاای   زمان دستوری افعال هر د 2جمل  در  اماشرط هر دو غیرگذشته هستند، 

 شرط گذشته است:
 .(11: 2121 علوی،  کرد نخواه  فرصت دیگر نبین  را تابلوها امروز . اگر6

 شزهری،   نرسزیده  مزن  دسزت ه ب نوشته کاغذی من برای کاغذ همین از غیر اگر جان . کبری2

2145 :412). 

هزای  های بسته همان ترکیبزا  زمزان  انند شر  های باز در زبان انگلیس  نیا مدر شر  

توان برای اشاره به زمزان پز  از حزال و    کار روند، اما در شر   باز نم  توانند بهدستوری م 

های دستوری آینده و آیندۀ کامزل اسزتفاده کزرد. در    زمان پ  از گذشته در بند شرط از زمان

شزود  ره به زمان پ  از حال اسزتفاده مز   های دستوری حال برای اشااغلال از زمان این حالت

های  از این دست در زبان فارس  مشاهده . در جمت  زیر نمونه(264-226: 1002 دکلرک و ریزد،  

ترتیزال گذشزته و   زمان دستوری افعال بندهای شزرط و جزاای شزرط بزه     5شود. در جمل  م 

 زمان دستوری هر دو بند غیرگذشته: 8غیرگذشته است و در جمل  
     (.  216: 2121نکنید  علوی،  باز ساعت 14 تا را آن رسید اینامه اگر .5

تزن،   چهزل  بزردارد  بلندبلند را هایشقد  باید باند کراوا  و کند شتن نو وشلوارکت اگر .  بد8

2165 :11). 
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نمززایش غیرمحتمززل بززودن آن، اغلززال از رای بزز ،در شززر   غیرقطعزز  در زبززان انگلیسزز 

نیسزت. بنزابراین ترکیبزا      گونهالبته همواره این  ،شودشته استفاده م های دستوری گذزمان

های بسته و باز وجود داشت، برای این نوع وجود نزدارد. در  گونه که در شر  زمان  زیادی آن

 دکلزرک و ریزد،   انگلیس  نمون  متعارف شر   غیرقطع ، شر   نوع دو  در ایزن زبزان اسزت    

ان دستوری هر دو فعل بندهای شرط و جاای شزرط گذشزته   زم 6در جمل   (.256-228: 1002

 غیرگذشته: 20است و در جمل  
 تشزریف  حزا   محسزن   آقزای  کجزا ! عایزا   کجزا  که گفتیدم  بودید من جای اگر ه  . شما6

 .(228: 2165تن،  چهل باشید داشته
 .(20: 2146احمد،  آل بشو ه  مدرسه همین مدیر و با  داشته عرده مردی اگر . تو20

های ددحقیق  در زبان انگلیس  در حالت متعارف از الگوی سزو  شزر   در ایزن    شر  

کنند و در این حالت اغلال بیانگر گذشزت  دزدحقیق  هسزتند، امزا اگزر بنزد       زبان استفاده م 

 تزوان اسزتفاده کزرد   شرط به زمان حال غیرواقع  اشاره کنزد، از الگزوی شزر   دو  هز  مز      

در جمت  شر   زیر که ددحقیق  هسزتند، زمزان دسزتوری    (. 260-255: 1002 دکلرک و رید، 

 هر دو فعل گذشته است:
 .(15: 2161 دولت آبادی،  کردم  بند جای  یک رو دستش آقا  بود، مونده اینجا . اگه22
 .(160: 2111 جمالااده،  بودند شورده را همدیگر حالهب تا بودند دیوانه مرد   هم اگر . گفت 21

 

 پژوهش روش -4

هزای شزر   در زبزان    بررس  زمان دستوری افعال بندهای شرط و جزاای شزرط جملزه   رای ب

کتزاب داسزتان  از نویسزندگان     20 (1002 بنزدی دکلزرک و ریزد    فارس  معاصر، براساس رده

 شرح است:   دینها و تعداد ساشت شر   استخرا  شده بمعاصر انتخاب کردی . این کتاب

  18 (2111 دعل  جمالااده محمسید ،دارالمجانین -

  12 (2182  حبیال احمدزاده ،شطرنج با ماشین قیامت -

   12 (2182  مسعود بهنود ،شانو  -

  15 (2121  بارگ علوی ،چشمهایش -
  11 (2146 احمد جتل آل ،مدیر مدرسه -

  11 (2155  محمد افغان عل  ،دشتر دائ  پروین -
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    26 (2165  تنهلامیرحسین چ ،فو د ۀدشیل بر پنجر -

  11 (2184 هوشنگ مرادی کرمان   ،شما که غریبه نیستید -

    42 (2145  جعفر شهری ،شکر تلخ -

  11 (2161 آبادی محمود دولت ،سفر -  

آوری شزد.  جمزع های شزر    انتخاب و جمله ،صفحه 16 ازواژه  6000اً تقریب از هر کتاب

. نزوع سزاشت شزر   براسزاس     داشزت مل  شر   ج 182صفحه و  164واژه،  60211ه پیکر

پ  زمان دستوری افعال بندهای شزرط و  س. شدتعیین  (1002  چارچوب نظری دکلرک و رید

 .شدو با محاسبا  آماری تحلیل  ،جاای شرط مشخ 

 

 هاتحلیل داده -5

   ؛دست یافتی آید   که م هایجدوله، به با بررس  جمت  شر   پیکر
 

 های دستوری در بندهای شرط و جاای شرطاز انواع شر   و زمان بسامد هریک -2 جدول
 زمان دستوری فعل بند جزای شرط زمان دستوری فعل بند شرط بسامد نوع شرطی

 غیرگذشته گذشته غیرگذشته گذشته

 - 15 - 15 15 حقیق 

 40 8 12 25 48 شنث 

 10 6 15 21 16 بسته

 62 22 56 11 221 باز

 12 - 22 26 12 غیرقطع 

 - 14 - 14 14 ددحقیق 

 261 64 248 218 182 مجموع

 

ترتیزال بیشزترین و   جمله به 14جمله و شر   ددحقیق  با  221جدول شر   باز با  در

اند. زمان دستوری افعال بندهای شزرط در  کمترین بسامد را نسبت به دیگر انواع شر   داشته

زیزرا تفزاو  تعزداد       گذشته و غیرگذشته بزوده یکسانها در کل، به نسبت تقریباً انواع شر  

ه بنزد شزرط   جمله( و جمت  شر   کز  218    که بند شرط آنها گذشته بودهجمت  شر 

نیسزت، امزا در افعزال     قابل متحظهجمله است که  20جمله( فق   248  آنها غیرگذشته بوده

جملزه( در بنزد    261  بندهای جاای شرط این رق  قابل توجه است و در اغلال جمت  شر  

تزوان ترکیزال   مز   ،. از  رف دیگزر استشدهجاای شرط از زمان دستوری غیرگذشته استفاده 
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دسزت آورد  ه های دستوری گذشته و غیرگذشته را در بندهای شرط و جاای شرط نیا بز زمان

 :  استدهآم 1 جدول که در

 
 و شرط بندهای افعال در غیرگذشته و گذشته دستوری هایزمان ترکیال وقوع بسامد -1جدول 

 شرط جاای
 جزای شرط -زمان دستوری فعل بند شرط بسامد نوع شرطی

-غیرگذشته گذشته-غیرگذشته غیرگذشته-گذشته گذشته-گذشته

 غیرگذشته

 - - - 15 15 حقیق 

 18 1 21 6 48 شنث 

 12 2 4 8 16 بسته

 58 2 28 26 221 باز

 22 - 2 6 12 غیرقطع 

 - - - 14 14 ددحقیق 

 241 6 40 68 182 مجموع

   

غیرگذشته برای بندهای شرط و جزاای شزرط   -ترکیال زمان  غیرگذشته ،باتوجه به جدول

شر   در بندهای شرط و جاای شرط از زمزان دسزتوری    جمل  241با ترین بسامد را دارد و 

جملز  شزر      کزه در  شزود م تبیین گونه اند. با  بودن این رق  اینغیرگذشته استفاده کرده

اغلال هدف گوینده بیان موقعیت  است که یا درحال روی دادن است و یزا هنزوز روی نزداده و    

است را به صزور  شزر     در گذشته قرار داشته و روی داده اینکه گوینده بخواهد موقعیت  که

کار ببرد، زیاد معمول نیست که البته این نوع شر   همان شزر   حقیقز  اسزت و اغلزال     به

 حقیق  بودند.  ،   که بندهای شرط و جاای شرط آنها با زمان دستوری گذشته بودهجمتت

های تجایه و تحلیزل آمزاری و بزا اسزتفاده از     کار بردن محاسبا  و رو  ها و بهبا این داده

هزای دسزتوری گذشزته و    احتمزال وقزوع هزر یزک از زمزان      22نسخ   2اساسپ افاار اسنر 

 .ای شرط و جاای شرط به تفکیک مشخ  شدغیرگذشته در افعال بنده

 

 

                                                           
1. Spss software, version 11. 
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 درصد روی دادن هر یک از انواع شر   به شرط وجود زمان دستوری مشخ  -1جدول
 ضدحقیقی غیرقطعی باز بسته خنثی حقیقی نوع شرطی

 25.16 20.82 11.62 8.26 21.12 12.82 گذشته بند شرط
 0 5.41 61.15 28.14 10.64 0 غیرگذشته

بند جزای 

 شرط

 16.61 0 25.01 6.65 8.62 16.12 ذشتهگ
 0 21.64 60 26.21 10.84 0 غیرگذشته

بند  -بند شرط

 جزای شرط

 14.48 6.28 26.10 8.22 6.20 15.56 گذشته-گذشته
 0 26 46 20 10 0 غیرگذشته-گذشته

 0 0 10 10 20 0 گذشته-غیرگذشته
 0 5.26 64.64 28.28 26.68 0 غیرگذشته-غیرگذشته

 
، احتمال حقیق  بودن جمل  شر   مشروط بر اینکه زمان دستوری فعزل  باتوجه به جدول     

درصد است یا اینکه اگر فعل بنزد شزرط غیرگذشزته باشزد،      12بند شرط گذشته باشد، تقریباً 
ای شزر    وقت  در جمله ،دیگربه عبار  ،احتمال اینکه شر   از نوع حقیق  باشد صفر است

حقیق  نخواهد بود. احتمال بزاز  غیرگذشته باشد، آن جمله قطعاً د شرط زمان دستوری فعل بن
 60بودن جمل  شر   مشروط بر اینکه زمان دستوری فعل بند جاای شرط غیرگذشته باشزد،  

ای شزر   زمزان دسزتوری فعزل جزاای شزرط       اگزر در جملزه   ،دیگزر درصد است. به عبزار  
بزه ترتیزال    1و  2باز است. در نمودارهای درصد شر   از نوع  60غیرگذشته باشد، با احتمال 

احتمال رخ دادن هریک از انواع شر  ، در جمت  شر   که زمان دسزتوری افعزال بنزدهای    
 .استشدهشرط و جاای شرط در آنها هر دو گذشته و هر دو غیرگذشته است، نشان داده 

 
ن دستوری گذشته در احتمال رخ دادن هریک از انواع شر   در جمت  شر   با زما -2مودار ن

 افعال بندهای شرط و جاای شرط
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 در غیرگذشته دستوری زمان با شر   جمت  در شر   انواع از هریک دادن رخ احتمال -1نمودار 

 شرط جاای و شرط بندهای افعال
 

باتوجه به این نمودارها اگر زمان دسزتوری افعزال بنزدهای شزرط و جزاای شزرط هزر دو        

یق  بودن جمل  شر   از دیگر انواع شر   بزا تر اسزت و احتمزال    گذشته باشد، احتمال حق

اگزر زمزان    ،دیگزر اینکه جمل  شر   از نوع شنث  و بسته باشد، بسیار پزایین اسزت. از  زرف   

دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته باشزد، احتمزال بزاز بزودن نزوع      

شر   مذکور، حقیقز  و دزدحقیق  باشزد     جمل  شر   بسیار با ست و احتمال اینکه جمل 

در جمت  شر   زبان فارس  نسبت به زبان انگلیس ، تنوع زمان دسزتوری   ،وجود ندارد. کتً

در بندهای شرط و جاای شرط باتوجه به انواع مختلزف شزر   کمتزر اسزت و در ایزن زبزان       

شرط و جاای شزرط  های  وجود دارد که افعال بندهای گرایش  قوی برای باز بودن نوع شر  

هزای   و از  رف دیگر گرایش  قوی نیا برای حقیق  بزودن نزوع شزر      ،آنها غیرگذشته است

وجود دارد که افعال بندهای شرط و جاای شرط آنها گذشته است. اینکه در شزر   نزوع بزاز    

به ایزن علزت اسزت کزه در      ودن زمان دستوری افعال وجود دارد،گرایش به سمت غیرگذشته ب

بزرد کزه روی نزداده    کزار مز   شر  ، گوینده اغلال دربارۀ موقعیت  گاارۀ شر   را به این نوع

است یا در حال روی دادن است و این زمان دستوری همان زمان دستوری غیرگذشزته شواهزد   

بود. گرایش غالال در شر   نوع حقیق  برای گذشزته بزودن زمزان دسزتوری افعزال بنزدهای       

گوینزده دربزارۀ مزوقعیت      ،گیزرد کزه در ایزن نزوع    أ  مز  شرط و جاای شرط نیا از آنجا نشز 
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ای که به درست ِ رشداد آن در دنیزای واقعز  اذعزان دارد و آنچزه بزه صزور  جملزه        گویدم 

، اغلال روی داده است و بنابراین زمان دستوری گذشته در این موقعیت کاربرد گویدم شر   

 شواهد داشت.

 
 گیرینتیجه -6

تزوان جمزت  شزر   فارسز  را     او ً مز   کزه  رسیدی  نتیجه این به پیکرۀ پژوهش بررس  با

هزای  بندی کرد و در زبان فارس  نیا انواع شر   مشتمل بر شزر   شناس   بقهبراساس رده

اً زمزان دسزتوری گذشزته و    ثانیز حقیق ، شنث ، بسته، باز، غیرقطع  و دزدحقیق  هسزتند و   

وجود داشت کزه البتزه غیرگذشزته بیشزتر از      غیرگذشته در بند شرط تقریباً به نسبت مساوی

گذشته است و در بند جاای شرط نیا زمان دستوری غیرگذشزته بزر گذشزته غلبزه دارد و بزا      

 استفاده از محاسبا  آماری به این نتایج رسیدی :  

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، گذشته باشزد بزا احتمزال زیزاد شزر   از نزوع حقیقز         . 2

 اینکه بسته باشد، شیل  ک  است.   شواهد بود و احتمال

اگر زمان دستوری فعل بند شرط، غیرگذشته باشد با احتمال زیاد شزر   از نزوع بزاز شواهزد     . 1

در شزرایط  کزه فعزل     ،بود و احتمال اینکه حقیق  یا ددحقیق  باشد صفر است، به عبار  دیگر

 یق  یا ددحقیق  باشد.تواند از نوع حقبند شرط زمان دستوری غیرگذشته دارد، شر   نم 

اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط گذشته باشد، با احتمال زیاد شر   از نوع حقیقز   . 1

شواهد بود و اگر حقیق  نباشد، به احتمال زیاد ددحقیق  است و احتمال اینکه جملزه از نزوع   

 غیرقطع  باشد وجود ندارد.  

باشد، با احتمال زیاد شر   از نزوع بزاز   اگر زمان دستوری فعل بند جاای شرط غیرگذشته . 4

 شواهد بود و احتمال اینکه شر   از نوع حقیق  یا ددحقیق  باشد صفر است.  

اگر زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شزرط هزر دو گذشزته باشزند، شزر   بزه       . 6

ر احتمال زیاد حقیق  است و اگر حقیق  نباشد، احتمال دزدحقیق  بزودن آن بیشزتر از دیگز    

 انواع است.  

اگر زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط هر دو غیرگذشته باشزند، شزر   بزه    . 2

 احتمال زیاد باز است و حقیق  و ددحقیق  نخواهد بود.  
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در کل بین زمان دستوری افعال بندهای شرط و جاای شرط و نوع شر   در زبان فارسز   

تزوان  درصدی نیستند و بزه یقزین نمز    صدها رایشالبته این گ .های  وجود داردمعاصر گرایش

نوع شر   را براساس زمان دستوری حدس زد. در این زبان گرایش  قوی برای باز بزودن نزوع   

 در زیزرا  ،های  وجود دارد که افعال بندهای شرط و جاای شرط آنهزا غیرگذشزته اسزت   شر  

 روی حزال  در یزا  اسزت  نزداده  روی که گویدم  موقعیت  دربارۀ اغلال گوینده شر  ، نوع این

 ،از  زرف دیگزر   .بزود  شواهزد  غیرگذشته دستوری زمان همان دستوری زمان این و است دادن

های  وجزود دارد کزه افعزال بنزدهای شزرط و      گرایش  قوی نیا برای حقیق  بودن نوع شر  

 کزه  کنزد م  صحبت موقعیت  دربارۀ گوینده نوع این چراکه در ،جاای شرط آنها گذشته است

 و اسزت  داده روی اغلزال  کند،م  بیان آنچه و دارد اذعان واقع  دنیای در آن رشداد درست ِ به

 .داشت شواهد کاربرد موقعیت این در گذشته، دستوری زمان بنابراین
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