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چكيده

سخنگویان زبان غالباً وقوع رویدادها و وقایع را به لحها ههنهب به ز هان

خاصب ربوط بنمایند و بر همين بنا ،گزارههاي ههنب خود را در قالب

ز انب خاص ك چارچوب آن عمهدتاً توسه واژگهان و دسهرور زباننهان
تعيين بشود ،قرار بدهند .هدف این قال ارائة بازنمهایب عنهاي ههنهب

ز ههان آینههده در زبههان فارسههب اسههت .ن ریههة بازنمههایب گمرمههان از جمل ه

ن ری هاي عنایب است ك با دیهدي وویها عنهاي وهارهگمرارههاي زبهانب را

بررسب كرده و بازنمایب صوري از ایهن عنهاي ههنهب ارائه نمهوده اسهت.
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ن ریة عناشناسب ويشفرض نيز با در ن هر گهرفرن عوا ها بهافرب -هوقعيرب

گمرار ،بازنمایب صوري از عناي ههنب وارهگمرار ارائ نموده است .در این
وژوهش ،كمایت این دو چارچوب براي ارائة بازنمایب مهوم ز ان آینهده
در زبان فارسب ورد بررسب قرار گرفر است .از آنجا ك در زبان فارسهب

ساخرارهاي خرلمب براي بيان مهوم ز ان آینده ب كهار هبرونهد و غالبهاً

درك مهوم ز ان آینده از آنها تنها با تكي بر عوا ا واژگانب و دسروري

ا كهانوهيیر نمهبباشهد ،در ایهن قاله ننهان داده خواههد شهد كه ن ریههة

عناشناسب ويشفرض ك عوا ا رعددي از جمل اسرنراج بافرب -هوقعيرب

را در درك عنا دخيا دانسر و آنها را در بازنمایب عنها ارائه هبنمایهد،

چارچوب ناسبتري بهراي ارائهة بازنمهایب مههوم ز هان آینهده در زبهان

فارسب است.

واژههای كليدی :بازنمایب گمرمان ،ز ان آینده ،وارهگمرار ،عناشناسب
ويشفرض

 .1مقدمه
مهوم ز ان یك مهوم ههنب است و تمام انسانها به نهوعب دركهب از ز هان دارنهد .سهابقة

بحث مهوم ز ان ههنب ب سخنرانب اد وند هوسهرل 1در سهال  1928بهاز هبگهردد .وي در

این سخنرانب ز ان ظاهري اجسام بيرونب 2را از ز ان درونب 3كنش ههنهب كه از طریه آن

اجسام بيرونب شناخر بشوند ،رمایز بسهازد .وي همننهين عنهاي سهو ب از ز هان را بها

عنوان «جریان آگاهب» 4عرفب بنماید ك خود سازندة ز ان اسهت (یاشهالت.)7 : 2009 ،5
در واقع این جریان داشرن آگاهب است ك از تولد تا رگ ادا دارد و درك ز هانب را در
قالب س فرجة ز انب گيشر  ،حال و آینده براي افراد يسر بسازد.
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ز ان یك بُعد بيكران همانند فضا است و انند آن نياز ب نقط اي براي جهتدههب دارد.
عموالً در تعا الت زبانب ،گوینده ب عنهوان ركزیهت رعهارف شهناخر هبشهود و حهور

1

ز انب در زبان ،ز ان گوینده یعنب «اكنون» بباشد .حوزة دسروري بيان ز ان در زبان یهك
بند است .بتوان ز ان دسروري را یك تكواژ حسهوب كهرد كه در عبهارت فعلهب ظهاهر

شده و عناي ز ان را بيان بكند .عموالً در زبانهایب كه داراي ز هان دسهروري هسهرند،2
وجود ز ان دسروري در بند اجباري است .قيدهاي ز ان نيهز هماننهد فعها بهراي بيهان ز هان
دسروري اهميت دارند ا ا ب لحا نحوي اخرياري هسرند .از آنجا كه حهوزة ز هانب نيهاز به
یك حور ارجاعب دارد ،كانیابب ز انب یك وقعيت سهرلزم تنهخيد دو ز هان اسهت:
یكب حور ارجاعب ك ب طور ويشفرض ز ان گمرار در ن ر گرفر بشود و دیگري ز هان

وقوع وقعيرب ك در ورد آن سخن گمر بشود .در برخب دیگر از توصيفههاي ز هانب،

بُعد سو ب نيز ب این دو بُعد افزوده بشهود كه به عنهوان ز هان ارجهاع 3شهناخر هبشهود.

ریننباخ )1947( 4در تحلياهاي خود از ز ان ،ز ان ارجاعب را مههو ب جهدایبناوهيیر در
فهم اطالعات ز انب بيانشهده در جمله هبدانهد (اسهميت .)2-3 : 2007 ،5بنهابراین تصهور

بشود ك ركزیت گوینده بيانگر یك ن ور ز انب است ك گوینده از طری آن شنونده
را دعوت بكند تا واقعة ورد توصيف را الح
 .2نظرية بازنمايي گفتمان

نماید (تيلور.)203 : 1977،6

7

ن ریة بازنمایب گمرمان یكب از ن ریات عنایب است ك با دیدي وویا ب عناي زبان ورداخر
و توج ب بافت در درك عنا را اصلب وای و زیر بنایب بدانهد .ایهن ن ریه در سهال 1980

توس هانس كا ه  8بهراي توجيه عنهایب مهاهيمب همنهون رجهع و ز هان بسه یافهت.

نخصة تمایزدهندة این ن ری نسبت ب دیگر ن ریات عنایب وویا یكب هههنگهرا بهودن آن
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است ،چرا ك در این ن ری سعب شده است بازنمایبهاي عنایب از عنهاي بازیهاببشهده در
ههن ارائ گردد و دیگر اینك در این ن ری عالوه بر تعبير جمالت سهرقا ،تعبيهر گمرمهان

نيز در بازنمایبهاي عنایب ب دست داده بشود (گارتز.)1 :2007 ،1

بازنمایبهاي ههنب ك در  DRTنمایش داده بشوند «ساختهاي بازنمهایب گمرمهان»

2

نا يده بشوند .بر اساس این ن ری  ،هر جملة جدید در گمرمان با توج ب بهافرب كه جملهة
قبا از آن فراهم ساخر تعبير بشود و به همهين دليها یهك سهاخرار خهاص ههمز هان ههم
ب عنوان حروا و هم بافت خد ت بكند .آنن اهميهت دارد شهرای

رريهر بافهت به جهاي

واقعيت هسرند ك عنا تنها در شرای صهدق خالصه نمهبشهود.كا

و ریله  )1993( 4در

شرای صدق 3است ك با توج ب آنها شرای صدق توصيف بشوند و ننهان دهنهدة ایهن

چارچوب ن ریة  DRTچگونگب ساختهاي بازنمایب عناي گمرمان را ارائ نمودند كه به
اعرقاد آنهان چگهونگب بازنمهایب ز هان را نيهز نمهایش هبدهنهد .آنهها بهراي نمهایش ز هان
وارهگمرهار در زبهان انگليسهب ،ارزش نخصهة  TENSEرا به ز هان دسهروري فعها نسهبت
بدهند:
ز ان دسروري داراي س ارزش مكن بباشد ،گيشر  ،حال و آینده ك ب ترتيب
داللت بر وقوع رخداد ورد توصيف قبا از ،در یها بعهد از ز هان بيهان وهارهگمرهار
دارند .ارزش نخصة  TENSEبراي جملة ورد ن ر « »Sبه وسهيلة ز هان فعها آن
جمل تعيين بشود .هرگاه فعا اصلب ز هان گيشهر را ننهان

هبدههدTENSE ،

برابر با گيشر و اگر ز ان دسروري حال باشد TENSE ،ساوي حال و اگهر فعها
ركب حاوي فعا كمكب  willباشد TENSE ،برابر با آینده خواهد بود( .كا

و

ریل )512-513 :1993 ،

ب ن ور نمایش س ز ان گيشر  ،حال و آینده DRT ،ب ترتيهب نمادههاي «»t=n« ، »t<n

و « »n<tرا ب كار بگيرد .در این نمادها 5»n« ،ب ز هان بيهان وهارهگمرهار t ،به ز هان وقهوع
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رخداد اشهاره دارد و عال هت «>» بيهانگر تقهدم ز هانب و « = » بيهانگر انطبهاق ز هانب اسهت.
بازنمایبهاي عنایب در  DRTیعنب ساختهاي بازنمایب عنایب بر وایهة ويكربنهدي تركيبهب
سههاخر ههبشههوند .ب ه عبههارتب دیگههر ،وههردازش نحههوي یههك وههارهگمرههار یهها زنجيههرهاي از
وارهگمرارها در گمرمان نجر ب ایجاد ساخت اولية ارجاعهات و شهرای گمرمهانب هبشهود.
چنين بازنمایب باید شا ا اطالعات ز انب ك از طری دسرور و واژگان بيان بشوند ،باشد؛
الگوریرم این نمود عنایب باید اطالعات ز انب را شا ا ز هان دسهروري جمله و قيهد ز هان
نمایش دهند( .یاشالت ، 3-4 : 2006 ،ب نقا از كا

و ریل ) 512 : 1993 ،

براي نمایش نمود در  DRTدو نخصة ( STATكوتاهشدة  )1stateبا ارزشههاي ( +و )-

و ( PERFكوتاهشدة  )2perfectبا ارزشهاي ( +و  )-ب كار گرفر بشوند .كا

و ریله

( )559 :1993بگویند:
یك عبارت ز انب اگر براي توصيف حالرب ب كار رود ،داراي

نخصهة +STAT

خواهد بود و اگهر بهراي توصهيف رویهدادي به كهار رود –STAT ،خواههد بهود.
 PERFبراي تمایز بين عباراتب ك اشاره ب نريجة یك حالت دارند و آنهایب ك ب
بخنب غير از نريج حالت اشاره دارند ،ب كار برود .در يان عباراتب كه نريجهة
حالت را دربرنمبگيرند و داراي ارزش  –PERFبباشند ،جمل هاي گيشرة ساده
و جمل هاي اسرمراري وجود دارند( .كا

و ریل )559 :1993 ،

بههراي ننههان دادن  +STATو  DRT ، –STATنمادهههاي « »SOtو « »e  tرا ب ه كههار

بگيرد ،ك در آن  tاشهاره به ز هان وقهوع رویهداد S ،اشهاره به حالهت ایجادشهده e ،به

رویداد O ،ننانة همپوشب ز انب و  نناندهندة شمول ز انب اسهت .به عنهوان اهال جملهة
« »Tom will play at the Royal Albert Hall tomorrow night.در  DRTبه صهورت
زیر نمایش داده بشود (یاشالت:)9 : 2007 ،

1
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شكل  :1بازنمایب ههنب وارهگمرار « »Tom will play at the Royal Albert Hall tomorrow night.بر وایة ن ریة
DRT

 .3معناشناسي پيشفرض

1

ن ریة عنایب دیگري ك ب صورت وویا ب چگونگب بازیابب مهوم ز ان در زبان بوردازد،
عناشناسب ويشفرض بباشهد .در ن ریهة عناشناسهب وهيشفهرض ،تهثيير بافهت و قصهد در

درك عنا قطعب و غيرقاباانكار تلقب بشود .در این ن ری  ،قهويتهرین درجهة قصهد ندي
ك از یك وارهگمرار بر بآید ،عناي ويشفرض آن برآورد بشود .در واقع این ن ریه به
دليا قائا شدن ب چنين ويشفرضهایب ،عناشناسب ويشفهرض نهام گرفره اسهت .عناههاي
ويشفرض ك در این ن ری ب آنها ورداخر بشود از دو نوعند :ويشفرضهاي شهناخرب 2و

ويشفرضهاي اجرماعب -فرهنگب.
ويشفرضهاي شناخرب حاصا ویژگبهاي شناخرب ههن انسهان هسهرند كه بها تكيه بهر
مهوم قصد ندي توصيف بشوند .یكب از ماهيم كليدي در ن ریة عناشناسب ويشفهرض

«قصد ندي حاالت ههنب» 3هبباشهد .یاشهالت ( )48 :2005هبگویهد« :حالهتههاي ههنهب
داراي حروي هسرند یعنب دربارة چيز دیگري هسرند؛ ب عنوان اال :اعرقاد داشرن ب چيهزي
یا ترسيدن از چيزي .این ویژگب وقعيتهاي ههنب را قصد ندي بگویند».
این ویژگب ههنب در زبان نيز نمود بیابد و وارهگمرارهاي زبانب عمدتاً دربهارة چيهزي
یا كسب ،واقع اي ،حالرب یا جریانب هسرند .از آنجهایب كه قصهد ندي برخاسهر از حهاالت
ههنب است ،بتواند درج ويیر باشد یعنب قويتر یا ضعيفتر باشهد؛ كه قهويتهرین قصهد
ويشفرض نا يده بشود.
1
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عناي ورد توصيف در عناشناسب ويشفرض عناي ورد ن ر گوینهده و بازیهاببشهده
توس شنونده است ك همان گون ك گمر شد ،بهر بنهاي بافهت گمرمهان و قصهد گوینهده

نخد بشود .یاشالت ( )2005عناي بازیاببشده را نمودي ادغا ب 1بداند ك از نهابع

خرلف حاصا بشود .این نابع عبارتند از :واژگان و ساخرار دسروري ،2وهيشفهرضههاي

شناخرب ،ويشفرضهاي اجرماعب -فرهنگهب و اسهرنراج آگاهانه بهر اسهاس عوا ها بهافرب.3
عناشناسب ويشفرض هيچ گون تقد ب براي هر یك از نابع سازندة عنا قائا نمبباشد؛ به

عبارت دیگر ،برونداد وردازش گمرمان ب گسررش صورت نطقب جمل یا ب قول اسپربر 4و
ویلسههون )1995 ،1986( 5و كارسههرون )1988( 6صههورت روسههاخرب ،حههدود نمههبشههود

(سریيوتایب .)52 :2006 ،7درواقع ا رياز ساوي قائا شدن براي تمهام نهابع عنهایب یكهب از
ویژگب هایب است ك ایهن ن ریه را از ن ریهات عنهایب نهاب خهود رمهایز هب سهازد .در
ن ریات وينين صورت نطقب یك وارهگمرار اصا در ن ر گرفر شهده و تهثييرات بهافرب بهر
عناي آن را ب غنبسازي عنایب 8روساخت تعبير هبنمودنهد .ا ها عناشناسهب وهيشفهرض

ارزش واژگان و ساخرار دسروري را ب لحا

عنایب ساوي دیگر نهابع هبداندكه ا كهان

دارد در برخب از وارهگمرارها كا الً باطها شهود یعنهب عنهاي به دسهتآ هده از وهارهگمرهار
ب لحا واژگانب و ساخراري با وارهگمرار اولي رماوت باشهد .به عقيهدة یاشهالت ،بازنمهایب
عنایب ارائ شده در عناشناسب ويشفرض یك عنهاي وویها اسهت كه اطالعهات حاصها از
الف) گمرمان ك ب تدریج بر شنونده آشكار بشود ،ب) بافهت در حهال ترييهر و ج) قصهد
ررير گوینده را تركيب بكند (یاشالت.)47 : 2005 ،
عناشناسب ويشفرض عناي یك وارهگمرار را در یك بازنمایب ادغا ب نمایش بدهد.
بازنمایب ادغا ب در واقع نماینگر یك بازنمایب ههنب براي عنا اسهت كه تصهور هبشهود
یك شنونده طب فرایند وردازش گمرار در ههن خود ایجاد هبنمایهد .یاشهالت ()73 :2005
1

merger representation
word and structure
3
conscious pragmatic inference
4
Sperber
5
Wilson
6
Carston
7
Srioutai
8
semantic enrichment
2

 / 38بازنمايي معنای ذهنی زمان آينده در پارهگفتارهاي زبان فارسي بر پاية نظرية معناشناسي پيشفرض

این نمود ادغا ب را كه از چههار نبهع اطالعهاتب تريیه هبشهود ،به صهورت زیهر نمهایش
بدهد:
رحلة اول :عناي اولي بر اساس شرای صدق

رحلة دوم :عناي يانوی ضمنب

1

ويشفرضهاي اجرماعب-فرهنگب ( )𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2و اسرنراج آگاهانة بافرب -وقعيرب ()𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2
شكل  :2چگونگب تعبير گمرار بر اساس دل وردازشب در ن ریة عناشناسب ويشفرض
(برگرفر از یاشالت)2005 ،

رحلة دوم در انگهارة بهاال نهابع اطالعهاتب كه عنهاي ضهمنب وهارهگمرهار را به دسهت
بدهند نخد بكند .قابا هكر است ك  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1و  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2ب لحا كيمب تماوتب ندارنهد و

تنها تماوت آنها در این است ك اولب به عنهاي اصهلب وهارهگمرهار (یعنهب حرهواي شهرای

صدق) ربوط بشود در حالب ك دو ب نبع اطالعاتب براي عناي ضمنب وارهگمرار تلقب
بشود .ب عنوان اال ،در گمرمان «الف :فردا بيا شركت ،كارت دارم .ب :دارم يرم تهران»
تعبير «فردا دارم يرم تهران» یعنب عناي آینده نريجة  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶1است ا ها تعبيهر «نمهبتهوانم بيهام

شركت» عناي ضمنب گمرار و نريجة  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶2بباشد.

implicature

1
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عناشناسب ويشفرض بر وایة س اصا بنا شده است :درجه وهيیري قصهد ندي كه قهبالً

شرح داده شد ،كاسرن سطوح عنایب 1ك با توج ب تيغ اوكام گهرایس 2بيهان شهده اسهت و
بر اساس آن سطوح عنایب نبایسرب بيش از حد نياز نيست و اصا سوم ،قصد اصلب یا اولي

3

ك بگوید :نقش اولية قصد در ارتباط حمظ كردن رجع( 4شخد یا واقع ) ورد ن هر در
گمرار گوینده است یعنب همين قويترین قصد گوینده در قالب عناي اصلب گمرهار اولهين
عنایب است ك توس شنونده بازیابب بشود؛ ب عبارت دیگر چنين تصور بشود ك ههر
وارهگمرار داراي عناي ويشفرضب است ك ب قويترین درجة قصهد ندي گوینهده ربهوط
بشود (یاشالت.)9 :2003 ،

5

یكب دیگر از نقاط قوت این ن ری بهبود مهوم تركيبويیري اسهت ،به ایهن صهورت
ك ه یاشههالت بههرونداد نههابع عنههایب یعنههب بازنمههایب ادغهها ب (ن ه واژگههان و سههاخرار) را

تركيبويیر بداند .این تعبير از تركيبويیري را هبتهوان عهادل آننه ركهانرب:2004( 6
 )132از آن ب عنوان یك رویكرد تعا لبتر یا گنرالرب از تركيبويیري یاد بكند ،دانست
(سریيوتایب .)52 :2006 ،نكرة دیگري كه یاشهالت ( )2005بهر آن تثكيهد دارد اینسهت كه
نمود عنایب فق یك نمود از گمرهار جمله حهور نيسهت بلكه هبتوانهد بهراي واحهدهاي
بزرگتر بافرب نيز در ن ر گرفر شود .بدین ترتيب نيازي ب قواعد ساخرب جداگان اي بهراي
گمرمان نخواهد بود چرا كه رابطهة يهان وهارهگمرارهها اننهد ويونهدهاي ارجهاعب 7و دیگهر

ابزارهاي انسجام با ب كارگيري اسرنراج بافرب از یك سو و ويشفرضهاي شهناخرب از سهوي
دیگر توجي ويیر خواهند بود (یاشالت)96 :2005 ،
در چارچوب عناشناسب ويشفهرض ،یاشهالت ( )154 :2005تثكيهد هبكنهد كه ز هان

آینههده را ههبتههوان به عنههوان زیر جموعه اي از وجهيههت 8توصههيف كههرد .وي ههبگویههد:

صورتهاي خرلف بيان ز ان آینده بتواند بر اساس درجات خرلف قصد گوینده تعبيهر
1

parsimony of levels
Occam’s Razor
3
primary intention
4
referent
5
compositionality
6
Recanati
7
anaphoric links
8
modality
2
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شود؛ قصد بسيار قوي ،قويتر ،قوي ،ضعيف و . ...اگر ایهن درجه بنهدي قصهد را بپهيیریم،
آن گاه درجات خرلف قصد گوینده ب درجات خرلف تعبير عنایب ربوط خواهنهد شهد،
ن ابهام یا نا عين بودن عنایب.1

یاشالت ( )154 :2005با قایسة ساخرارهاي آیندهنما در زبان انگليسب براي آنهها طيمهب

از قويترین قصد ندي ب ضعيفترین در ن ر بگيرد.

1. Mary will go to opera tomorrow night.
2. Mary is going to the opera tomorrow night.
3. Mary goes to the opera tomorrow night.

او عرقد اسهت كه در هورد سهاخرارهاي آینهدهنمهاي ( )2و ( )3تلویحهاً نهوعب عنهاي
برنا ریزي وجود دارد ك در ورد ساخت ( )1وجود نهدارد .وي چنهين اسهردالل هبكنهد
ك در ورد افعالب ك نمبتوان براي آنها رحلة برنا ریزي رصور شد ،این كهاربرد كمرهر
دیده بشود؛ انند:

4. ? Mary is feeling unwell tomorrow night.
5. ? Mary feels unwell tomorrow night.

بنابراین كاربرد این س نوع ساخت براي بيان آینده نيز حاوي نوعب وجهيت اسهت .ایهن

واقعيت اولين بار توس داوتب )1979( 2این گون بيان شهد :نهوعب سلسهل راتهب كه بهين
عناي «ازويشتعيينشده» است در سه روش بيهان آینهده وجهود دارد؛ حهال سهاده به عنهوان
قويترین بيان آینده ،آنگاه حال اسرمراري و در انرها آیندة ن م (ك با فعها عهين سهاخر

بشود) قرار بگيرند .قياس قاباويشويشبينب بودن ك دربرگيرنهدة الهزام یهك نيهروي
خارجب یا صرفاً قصد گوینده در قابا بيان سادة آینده (حاوي فعا عين) بباشهد ،شهاهد
حكمب براي وجهب در ن ر گرفرن ز ان آینده است (یاشالت.)148 :2005 ،

گرایس ( )2001در قالب ن ریة ابهامزدایب 3ويننهاد بكند ك تمام افعال عين وجههب

از جمل افعال وجهب الزامآور 4و اسرنراجب 5ب لحا

عنایب همسو بباشند .وي بهراي بيهان

صوري این همسویب عملگر قابليت ويیرش 6را عرفب بنماید (یاشالت.)1 :2003 ،

1

underspecification
Dowty
3
Univocality theory
4
deontic
5
alethic
6
acceptability operator
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 41 /

’Acc | p ‘it is (rationally) acceptable that it is the case that p
and
’Acc ! p ‘it is (rationally) acceptable in that let it be the case that p

یاشالت در عناشناسب ويشفرض براي توجي وجهب بودن ز ان آینهده ،بها به كهارگيري
مهههوم «قابليههت وههيیرش» و تلميهه آن بهها ن ریههة بازنمههایب گمرمههان ،سههعب نمههوده اسههت
مهومسازي ههنب ز ان آینده در زبان انگليسب را ب شكا صوري نمایش دهد .همان گونه
ك گمر شهد ،در عناشناسهب وهيشفهرض ،بازنمهایب عنهایب گمرمهان یهك ضهمون داراي
شرای صدق است ك از تركيب چهار نبع واژگان و سهاخت دسهروري ،وهيشفهرضههاي
شناخرب ،ويشفرضهاي اجرماعب -فرهنگب و اسرنراج آگاهان بر وایة عوا ا بافرب ب دسهت
داده بشود .عملگر «قابليت ويیرش» نيز بتواند ب عنوان یك عملگر وجهب ك ربوط ب
وقایع و رخدادهاست ،ب این نمود عنایب افزوده شهود .یاشهالت ( )142-146 :2009عنهوان
1

هبكنهد كه در نمهود عنهایب ز هان «قابليهت وهيیرش» از نهوع عرفرهب و به عنهب « it is

 »reasonable to think thatاست ك براي نمایش صوري درج وهيیري قصهد گوینهده به

كار برود و براي ننان دادن درجهات خرلهف قصهد گوینهده شهاخد Δ 2به آن افهزوده
بشود .بر این اساس ،نمود ادغا ب براي س ساخت آیندهنما به صهورت زیهر نمهایش داده
بشود.

شكل  :3بازنمایب عنب ههنب وارهگمرار

”“Mary goes to the opera tomorrow night.

(حال ساده با تعبير آینده 3)tf ،در ن ریة عناشناسب ويشفرض
1

epistemic
index
3
tenseless future
2
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شكل  :4بازنمایب عنب ههنب وارهگمرار

”“Mary is going to the opera tomorrow night.

(حال اسرمراري با تعبير آینده )1fp ،در ن ریة عناشناسب ويشفرض

شكل  :5بازنمایب عنب ههنب وارهگمرار

”“Mary will go to the opera tomorrow night.
(آیندة ن م )2rf ،در ن ریة عناشناسب ويشفرض

یاشالت براي ننان دادن قوت قصد گوینده در هر كدام از ساختهاي آیندهنما در زبهان
انگليسب ،جایگاه آنها را بر روي یك قياس درج بنديشده ب صورت زیر نخد بكند.

شكل  :6درج بندي قصد گوینده و وجهيت براي س

ساخت tf,fp,rf

عدد ( )1در یك انرهاي این قياس نناندهندة قوت قصد گوینده و عدد ( )0در انرههاي
دیگر ضعيف بودن قصد گوینده را ننان بدهد و ساختهاي آیندهنمها در زبهان انگليسهب
ب ترتيب از حرماترین ساخت ب كماحرمالترین رتب شدهاند (یاشالت)12 :2006 ،
futurative progressive
regular future

1
2
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 .4بازنمايي معنای ذهني زمان در پارهگفتار زبان فارسي

همانگون ك گمر شد ،واژگان و ساخرار دسروري ،ابزارهاي اصلب زبانب براي بيان مههوم
ز ان هسرند .ز ان دسروري ك عموالً ب صهورت تصهریف فعها ظهاهر هبشهود ،به همهراه
قيدهاي ز ان بارزترین ابزارهایب هسرند ك ب ن ور قرار دادن یك وارهگمرار در چهارچوب
ز انب خاص ب كار بروند .در زبان فارسب نيز ز ان دسروري و قيدهاي ز ان نقش ارجهاع
دادن وارهگمرار ب ز هان خاصهب را ایمها هبنماینهد .به عنهوان اهال در وهارهگمرارههاي زیهر
ابزارهاي زبانب یادشده رجع ز انب را نخد بكنند:
(ز ان گيشر )

 .6دیروز كرابرو آوردم ا ا تو نبودي.
 .7االن دارم يرم خون  ،نمبتونم این نا رو تای

كنم( .ز ان حال)

 .8اهداي جوایز این سابق در اه آینده خواهد بود.

(ز ان آینده)

ا ا بررسب چگونگب درك ز ان در زبان فارسب ننان هبدههد كه در ایهن يهان نقهش
سلم عا ا دیگري را نيز نباید نادیده گرفت و آن اسرنراج بافرب -وقعيرب اسهت .در برخهب
از بافتها نصوب نمودن یك وهارهگمرهار به ز هانب خهاص فقه از طریه اسهرنراج يسهر
بشود؛ ب ویژه در وارهگمرارهایب ك یكب از ابزارهاي فوق حضور نداشر باشد ،این عا ها
نقش اساسب در درك ز ان ایما بنماید .ب جمل هاي زیر توج كنيد:
 .9نرري :وس این غياي ا چب شد؟

گارسون :آوردم.

 .10دارم يرم تهران داننگاه يبت نام كنم.
 .11برگزاري چنين جننوارههایب براي عالق ندان جالب خواهد بود.
در وههارهگمرارهههاي 10 ،9و  11همههان صههورتهههاي فعلههب بهه كههار رفرهه انههد كهه در
وارهگمرارهاي  7 ،6و  8وجود دارند ا ا درك ز ان ناسب در این وارهگمرارها ب علت عهدم
وجود قيد ز ان ،تنها با ب كارگيري اسرنراج بافرب -وقعيرب ا كهانوهيیر خواههد بهود .واسهخ
گارسون در وارهگمرار  9مكن است بسر ب بافت ب گيشهر یها آینهده اشهاره داشهر داشهر
باشد .اگر گارسون ب اشرباه تصور كرده باشد غياي ایهن نهرري را بهرده اسهت «آوردم» به
گيشر و اگر ن ور او این باشد ك به زودي غهيا را خواههد آورد ،به آینهده اشهاره دارد.
درك ز ان وارهگمرار 10نيز فق با تكي بر اسرنراج بافرب -وقعيرب ا كانويیر خواههد بهود.
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اگر گویندة این وارهگمرار چمدانب دست در حال رفرن ب فرودگاه باشد ،این وارهگمرهار به
ز ان حال اشاره دارد ا ا اگر گوینده در چنين وقعيرب نباشهد ،به ز هان آینهده اشهاره دارد.
وارهگمرار  11نيز ب همين صورت بتواند با توج ب بافت ب ز ان آینده (در آینهده جالهب
خواهد بود) یا حال (همواره جالب خواهد بود) اشاره داشر باشد.
حال با توج ب این ك بازیابب مهوم ز ان وارهگمرار در زبان فارسب ب يزان زیهادي به
اسرنراج بافرب -وقعيرب وابسر بباشد ،باید دیهد كه آیها ن ریهة بازنمهایب گمرمهان ()DRT
چارچوب ناسبب براي بازنمایب مهوم آیندگب در زبان فارسب ارائ بدهد؟
همانگون ك گمر شد ،در زبان فارسب درك ز ان یك وارهگمرار با حضور قيهد ز هان
و با توج ب شكا تصریمب فعا ،بسهيار سهاده و صهری اسهت و  DRTكه به شهدت بهراي
بازنمایب مهوم ز ان ب این عوا ا تكي هبكنهد ،چهارچوبب ناسهب بهراي ارائهة بازنمهایب
عناي ههنب ز ان در وارهگمرار خواهد بود .در زیر ،بازنمایب عناي ههنب جمل ههاي (،7 ،6
 )8در این چارچوب نمایش داده شده است:

شكل  :7بازنمایب ههنب وارهگمرارهاي 8 ،7 ،6بر وایة ن

ریة DRT

ا ا این چارچوب در ورد وارهگمرارهاي  10 ،9و  11ك در آنها قيد ز ان وجهود نهدارد
و شكا تصریمب فعا ب تنهایب براي بازیابب ز ان ورد ن ر كمایت نمبكند واسخگو نيست.
ب بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار ( )10توج كنيد:
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شكل  :8بازنمایب ههنب وارهگمرار  10بر وایة ن

ریة DRT

همانگون ك نخد است بها تكيه بهر واژگهان و سهاخرار دسهروري وهارهگمرهار ()10
ساخت بازنمایب گمرمان در شكا باال نمبتواند كا ا شود؛ چون فق با تكيه بهر ابزارههاي
زبانب نمبتوان رابطة بين ز ان واقع ) (tو ز ان بيهان وهارهگمرهار ) (nرا نهخد نمهود و از
آنجایب ك هيچ ابزار زبانب این رابط را تعيين ننموده است ،در ساخت بازنمایب گمرمان نيهز
این رابط (ز ان) توصيفننده باقب ب اند .این ز ان توصيفننده مكهن اسهت به حهال
(االن دارم يرم تهران) یا آینده (فردا دارم يرم تهران) اشاره داشر باشد.
این واقعيت ننان بدهد ك در زبان فارسب عالوه بر ابزارهاي زبانب ،عا ا دیگري نيهز
در تعيين ز ان ورد ن ر دخيا است و درك این كه واقعهة هورد توصهيف به چه ز هانب
ربوط بشود سرلزم توج ب بافرب بزرگرر از وارهگمرار است .براي حا این نكا مكن
است  DRTبراي وارهگمرار ( )10دو نمود عنایب (یكب براي حال و یكب براي آینده) ارائه
نماید .ا ا نكرة قاباهكر دیگر در این رابط این است ك این دو تعبير ز انب به لحها اعربهار
همتراز نمبباشند یعنب یكب از این تعبيرها (تعبير ز ان حال) تعبير ارج یا ويشفرض تلقهب
بشود ،گر این ك عوا ا بافرب -وقعيرب این تعبيهر را باطها نمهوده (لوینسهون )2000 ،و
فرد را ب تعبير دیگر (ز ان آینده) رهنمون سازند .یا به عبهارت دیگهر هبتهوان گمهت كه
چنين تعبير ويشفرضب در برخب از بافتهها اصهالً بهروز نمهبكنهد (یاشهالت )2005 ،و فهرد
براساس اسرنراج بافرب -وقعيرب از همان ابردا تعبير دوم را بر بگزیند؛ ك البر فرض دوم با
وردازش اقرصادي زبان بينرر سازگار است.
از این رو با توج ب این واقعيت كه در زبهان فارسهب بهراي به دسهتدادن تعبيهر ز هانب

وارهگمرارها ،واژگان و ساخرار دسروري صرف كمایت نمهبكنهد و در برخهب هوارد عا ها
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دیگر اسرنراج بافرب -وقعيرب نيهز در به دسهتدادن ایهن تعبيهر دخيها اسهت ،بایهد به دنبهال

چارچوب توصيمب كا اتري براي ارائة بازنمایب عناي ههنب وهارهگمرارههاي زبهان فارسهب

بود .ب ن ر برسد عناشناسب ويشفرض ك یكب از شاخ هاي  DRTدر نمایش تعبيرههاي

ههنب تلقب بشود ،چارچوب توصيمب ناسبب در این ز ين باشد.

ن ریة عناشناسب ويشفرض بر این باور است ك عالوه بر واژگهان و سهاخت دسهروري،

دو عا ا شناخرب ويشفرض و اسرنراج نيز در درك ز ان وارهگمرار سهيم هسرند و همراه بها

هم نمود ادغا ب ( )MRتعبير ز ان را ب دست بدهند .بنابراین در بافتهایب ك واژگان و
ساخت دسروري جمل براي ب دستدادن تعبير ز هانب وهارهگمرهار ناكارآ هد هسهرند و تعبيهر

ويشفرض ك با تكي بر این ابزارهاي زبانب درك بشود ،بهروز نمهبكنهد ،عا ها اسهرنراج

وارد عما شده و تعبير درسهت ز هان وهارهگمرهار را به دسهت هبدههد .از آنجهایب كه در

عناشناسب ويشفرض عا ا اسرنراج نيز ب عنوان عا ا ؤير در درك ز ان وارهگمرار در ن ر

گرفر شده است ،بنابراین بتوان در چارچوب ایهن ن ریه بازنمهایب ناسهبب از چگهونگب
مهومسازي ههنب ز ان وارهگمرار ارائ نمود.

ب عنوان اال ،در ورد وارهگمرار ( )10ك ارائة بازنمایب ههنهب آن در چهارچوب DRT

با نكا واج شد ،هبتهوان دو تعبيهر ز هانب حهال و آینهده را در چهارچوب عناشناسهب

ويشفرض ب صورت زیر نمایش داد:

شكل  :9بازنمایب ههنب تعبير ز انب حال از وارهگمرار
«دارم يرم تهران» بر وایة ن ریة عناشناسب ويشفرض

در شكا  ،9عا ا «ويشفرض شناخرب» ( )CDسئول درك ز ان حهال از جمله اسهت؛

چون صورت فعلب «دارم يرم» ب صورت ويشفرض براي بيان ز ان حال ب كار هبرود .از

طرفب عا ا «ساخرار و واژگان» نيز درك اسرمراري بودن جمل ) (s O tرا يسر بسازد.
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شكل  :10بازنمایب ههنب تعبير ز انب
آینده از وارهگمرار «دارم يرم تهران» بر وایة ن ریة عناشناسب ويشفرض

در شكا  ،10ك دیگر عناي ويشفرض وارهگمرار«دارم يرم تهران» هورد ن هر نيسهت،
عا ا «اسهرنراج بهافرب -هوقعيرب» ( )CPIوارد عمها هبشهود و به همهراه عا ها «سهاخرار و
واژگان» درك ز ان آینده را از صورت فعلب حال اسرمراري يسر بسازد.
ا ا از آنجایب ك هدف اصهلب ایهن قاله ارائهة بازنمهایب عنهاي ههنهب آینهده در زبهان
فارسهب اسهت ،ابرهدا بایهد نهخد كهرد كه مههوم آینهده در زبهان فارسهب در قالهب چه
ساخرارهایب بيان بشود .بررسب ويكرة زبانب ننان بدهد ك در زبان فارسب صورتههاي
خرلف زبانب براي بيان مهوم آینده ب كار بروند .این صورتها عبارتند از:
 -1فعا عين «خواه» همراه با فعا اصلب( :فردا ب تهران خواهم رفت).
 -2صورت حال ساده فعا( :فردا ب تهران بروم).
 -3صورت حال اسرمراري فعا( :عصر دارم يرم وارك).
 -4صورت الرزا ب فعا( :همرة آینده بتونم بيام( ).فردا بخهواد بهره خریهد) ( جرمهع
گردشگري تبریز برود ك ساخر شود).
 -5صورت گيشرة فعا ( :نرري :وس این غياي ا چب شد؟ گارسون:آوردم( ).رسيدم

خون زنگ بزنم ( ).تا همرة آینده ن این كراب را خواندهام).1

 -6فعا وجهب « بش یا بتوان» همراه با فعا اصلب( :ا نب بش رفهت خونه شهون)
(وس از این نسبت ب ادا ة اجراي این طرح در ناط دیگر بتوان تصميمگيري كرد).
1

ساخت اضب نقلب نيز صورتب از گيشر تلقب بشود.
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توج ب چگونگب كاربرد این ساختها براي بيان مهوم آینده در زبان فارسب ،دو نكرة
كاربردي را در ورد آنها آشكار بسازد :اول این ك یكب از این ساختها (خهواه  +فعها
اصلب) ب عنوان ساخت ويشفرض براي بيان مهوم آینده تلقب هبشهود1؛ و دیگهر ایهن كه

گرچ تمام ساختههاي هكرشهده بهراي بيهان مههوم آینهده در زبهان فارسهب به كهار بهرده
بشوند ا ا این ساختها بر اساس عا ا كاربردشناسب « يزان قطعيهت» از یكهدیگر رمهایز
بشوند؛ یعنب هنگا ب ك گوینده براي انجام عملب در آینده برنا ریهزي نمهوده و بهالطبع
قطعيت باالیب براي وقوع آن قائا است ،ساخت رماوتب را از هنگا ب كه در هورد وقهوع
واقع اي در آینده بدون داشرن هيچ ويشز ين اي اظهار ن ر بكند ،ب كار خواهد برد.
 .1 .4بازنمايي معنای ذهني زمان آينده در زبان فارسي

براساس دو دسر از شواهد -1 :بررسب ويكرة زبانب 2و  -2ن رسنجب از سخنگویان بتهوان

ساختهاي خرلمب را ك براي بيان ز ان آینده در زبان فارسب ب كهار هبرونهد ،به لحها
يزان قطعيت ردهبندي نمود؛ یعنب به همهان انهدازه كه یهك گوینهده هبتوانهد نسهبت به
واقعيت یافرن واقع اي ك در ورد آن سخن بگوید ب درجات خرلف رعههد باشهد ،آن
واقع بتواند كمرر یا بينرر قاباقبول یا قطعب باشد.
ب ن ر برسد ك ساختهاي حال سهاده و حهال اسهرمراري تلویحهاً القهاكننهدة داشهرن
برنا اي ازويشتعيينشده براي انجام كاري یا وقوع واقع اي بباشند و بنابراین باید نسهبت
به سههاختهههاي «خواسههرن  +صههورت الرزا ههب فعهها» و «خههواه  +فعهها» از قطعيههت بههاالتري
برخوردار باشند .بررسب ويكرة نوشراري ننان بدهد ك اوالً ساخت آیندهنماي ويشفرض
1

اگرچ ا روزه در گمرار و حرب گاهب اوقات در نوشرار ساخت «حال ساده» براي بيان آینده ب كار هبرود و بنهابراین

مكن است این ساخت نيز ساخت ويشفرض براي بيان آینده در ن ر گرفر شود ،ا ا باید ب این نكر توج داشهت كه

درك مهوم آینده یا حال از این ساخت بدون حضور قيد ز ان تنها با تكي بهر اسهرنراج بهافرب -هوقعيرب يسهر خواههد

بود.

2

ويكرة زبانب ورد بررسب شا ا فارسب نوشراري و گمراري است كه از  )1وایگهاه دادهههاي زبهان فارسهب وجهود در

سههایت  )2 www.PLDB.IHCS.AC.IRوتههور جسههرجوي گوگهها  )3روزنا ههة خراسههان و  )4كالمههات طبيعههب يههان
سخنگویان زبان فارسب در حي هاي خرلف اجرماعب انرخاب و بررسب شدهاند.
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در زبان فارسب (خواه  +فعا) فق در وارد بسيار كمب صرفاً بيانكنندة مهوم آینده اسهت
و در بسياري از وارد نوعب عناي وجهيت (عدم قطعيت) از آن برداشت بشهود كه ایهن
ویژگب باعث كاهش قطعيت این ساخت بشود .يانياً بررسب نوعب و آ اري بافتهایب ك
در آن صورت «خواه  +فعا» در قایس با بافتهایب ك در آنها صورت «حال ساده فعا» ب
كار رفر نيز ؤید وجود نوعب عدم قطعيت در بافتهایب است ك در آنها صورت «خهواه +
فعا» وجود دارد.
ب طوركلب از  320صمح بررسبشده 310 ،ورد بيان آینده بها صهورت «خهواه  +فعها»
ناهده شد ك از این يان فق  53ورد از این كاربرد همراه با تهاریخ نهخد (به عنهوان
اال :روز اول فروردین) و در نريج بيانگر ز ان آینده بباشد در صورتب ك  257ورد از
كاربرد این صورت در بافتهاي شرطب یا نروط (یعنب كاربرد در ساختهاي شرطب ،یها
بافتهایب ك در آنها تحق عملب ب واقع یا عما دیگري نروط شهده اسهت و در انجهام
آنها شك و تردید وجود دارد و یا براي اجراي آنها هنوز برنا ة خاصب در ن ر گرفر ننهده
است) بوده است ك این خود ننانة وجود مهوم عدم قطعيت در این صورت بباشد.
ا ا در رون بررسبشده ،بيان مهوم آینده بها صهورت «حهال سهادة فعها» جموعهاً 582
ورد است ك از این يان  74ورد ربوط ب مهوم آیندة بسيار نزدیهك و نطقهاً بها يهزان
قطعيت باال است ( اال :در زیر ب آنها اشاره بشود؛ راه هبافرهيم؛ به اطهالع هبرسهانيم).
الزم ب هكر است ك چنين عنایب بهراي صهورت «خهواه  +فعها» در ههيچ بخهش از ويكهره
ناهده نند ك ب ن ر برسد دليا آن وجود مهوم عدم قطعيهت در ایهن صهورت اسهت.
 141ورد از این كاربرد همراه با تاریخ نهخد ( اهال :از سهال دیگهر) و  344هورد بيهان

مهههوم آینههده همههراه بهها قصههد 1بههاالي گوینههده ههبباشههد ( اههال :بهها حههيف بخههش عم هدة

ورداختهاي الياتب قدرت خرید كارگران از ابرداي ا سال افزایش بیابد) .از طرفهب 52
ورد از این كاربرد در ساختهاي شرطب بباشد ،ا ا ب ن ر برسد كه در ایهن بافهتهها
بينرر از این صورت ،مهوم «یك قاعده» كلب برداشت بشود كه آن را بينهرر به مههوم
«ز ان حال» نزدیك بسازد ( اال :اگر نمت حيف شود چ بر سر اقرصاد ایران هبآیهد؟)
intention

1
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و فق  12ورد از كاربرد این صورت در بافهتههاي شهرطب نهاب بافهتههایب كه در آن
صورت «خواه  +فعا» ب كار رفر است ،بباشهد ( اهال :يااقيهان در صهورت شكسهت در
برابر سایپا اخراج ىشود).
ب عنوان شاهد دوم یعنب ن رسنجب از سخنگویان زبان فارسب ،نگارنده آز ون زیر را در
اخريار  40نمر از سخنگویان زبان فارسب با تحصيالت باالي دیپلم و حدودة سنب  20تها 45
سال قرار داده است.
آزمون

 )1اگر دربارة قطعيت یك واقعه طمهئن باشهيد ،كهدام گزینه یها گزینه هها را به كهار

ببرید؟
الف) فردا يرم تهران.
ب) فردا دارم يرم تهران.
ج) فردا تهران خواهم رفت.
د) بخوام فردا برم تهران.
 )2اگر دربارة قطعيت یك واقع طمهئن نباشهيد ،كهدام گزینه یها گزینه هها را به كهار
ببرید؟
الف) فردا يرم تهران.
ب) فردا دارم يرم تهران.
ج) فردا تهران خواهم رفت.
د) بخوام فردا برم تهران.
 )3اگر قصد انجام كاري را دارید ،كدام گزین یا گزین ها را ب كار ببرید؟
الف) يرم كالس شنا يبت نام كنم.
ب) دارم يرم كالس شنا يبت نام كنم.
ج) بخوام برم كالس شنا يبت نام كنم.
د) خواهم رفت كالس شنا يبت نام كنم.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 51 /

 )4اگر قصد انجام كاري را ندارید ا ا احرمال بدهيد ك درآیندة نزدیك آن را انجام
دهيد ،كدام گزین یا گزین ها را ب كار ببرید؟
الف) يرم كالس شنا يبت نام كنم.
ب) دارم يرم كالس شنا يبت نام كنم.
ج) بخوام برم كالس شنا يبت نام كنم.
د) خواهم رفت كالس شنا يبت نام كنم.
نرایج ب دستآ ده از آز ون در جدول زیر خالص شده است:
جدول  :1نرایج ب دستآ ده از آز ون سنجش يزان قطعيت
گزین

الف

ب

ج

د

1

%53

%42

%7

%13

2

%5

%15

%28

%57

3

%18

%20

%55

%2

4

%3

%2

%62

%33

سئوال

نرایج سئوال هاي  1و 2آز ون نيز قطعيت باالي دو ساخت حال ساده و حهال اسهرمراري
را از دید سخنگویان ننان بدهد .البر سخنگویان این دو ساخت را ب لحا

يهزان قطعيهت

بسيار نزدیك ب یكدیگر بدانند .ا ا ب هر حال درصهد بينهرري از افهراد كهاربرد صهورت
حال ساده را براي بيان آینده داراي قطعيت بينرري بدانند.
سئوالهاي  3و  4آز ون ننان بدهند ك در دو ساخت «خواسهرن  +صهورت الرزا هب
فعا»و «خواه  +فعا» ساخت اول از قطعيت باالتري برخوردار اسهت چهرا كه  %55از افهراد
كاربرد ساخت «خواسرن  +صورت الرزا هب فعها» را بها داشهرن قصهدي بهراي انجهام كهاري
همراه بدانند در صورتب ك براي ساخت «خهواه  +فعها» فقه  %2از افهراد چنهين عنهایب
قائا شدهاند .در ورد سئوال  4ك قطعيت انجام كار كمرر از سئوال  3است ،چهون قصهدي
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در كار نيست ،باز هم بينرر افراد ( )%63ساخت «خواسرن  +صهورت الرزا هب فعها» انرخهاب
نمودهاند و این ننان بدهد ك هنگا ب ك احرمال انجام كاري كاهش بیابد یعنهب افهراد
درجة قصد ندي یا ب عبارت دیگر درجة قطعيت كمرري براي ایهن سهاخت قائها هسهرند و
بنابراین در این ورد كه احرمهال كمرهري بهراي وقهوع وجهود دارد ،كهاربرد آن را در ن هر
گرفر اند .با توج ب این شواهد بتوان سهاخت «خهواه  +فعها» را به لحها

يهزان قطعيهت

ابين ساختهاي «خواسرن  +صورت الرزا ب فعا» و ساختهاي الرزا ب « بشهود /بتهوان
 +صورت الرزا ب فعا» در ن ر گرفهت چهرا كه نرهایج ننهان هبدههد كه ایهن سهاخت از
«باید /بشود /بتوان  +صورت الرزا ب فعا» قطعيت بينرري دارد ا ا نسبت به «خواسهرن +
صورت الرزا ب فعا» قطعيت كمرري دارد .در ورد ساختهاي الرزا ب بيانگر آینده «باید +
صورت الرزا ب فعا» و« بشود /بتوان  +صورت الرزا ب فعا» ور واض است ك سهاخت
«باید  +صورت الرزا ب فعا» ب علت بيان نوعب الزام داراي قطعيت بينرري است همان گون
ك سخنگویان نيز آنرا ب لحا

يزان قطعيت قبا از ساختهاي « بشود /بتوان  +صهورت

الرزا ب فعا» ردهبندي نمودهاند.
ا ا توج ب بافت در ورد كهاربرد صهورت گيشهر بهراي بيهان مههوم آینهده در زبهان
فارسب ننان بدهد ك در این كاربرد نهوعب تنهاقو وجهود دارد .به كاربردههاي زیهر در
ورد این صورت توج كنيد:
(الف)
 .12دو دوست در حال ترك درس هسرند .یكب از آنها بایسرد و نرول صهحبت بها
دوست دیگر بشود .دوست اول بگوید :ن رفرم تو هم زودتر بياي.
 .13ادرب فرزند :وویان بيا.

فرزند :او دم.

 .14خد ركار :خانم! كب بيام اینجا رو تميز كهنم؟

خهانم :لطمهاً عصهر بيها .تها اون

وقع هم يهمانها رفر اند.
(ب)
 .15فردا ك او دم بقية نا ها رو تای

بكنم.

 .16تلمن زد؛ بگو ی سر رفرم بيرون  ،برگنرم باهاش تماس بگيرم.
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توج ب كاربرد این صورت در بافتهاي باال ننهان هبدههد كه كهاربرد ایهن صهورت
نسبت ب كاربرد صورت حال ساده درهمين بافتها با قطعيت بينرري همراه است در حهالب
ك در برخب از بافتهاي دیگر این رابط عكس بشود ،یعنب صورت حال ساده نسبت به
صورت گيشر از قطعيت بينرري برخوردار است چرا ك در این نوع بافت كاربرد صهورت
گيشر با نوعب عناي شرطب همراه است ك طبعاً از قطعيت آن بكاهد.
كاربرد (الف) نحصر ب گمرار بشود و فق بر اساس اسرنراج بهافرب -هوقعيرب ،درك
مهوم آینده از صورت گيشر فعا ا كانويیر خواهد بود .ا ا كاربرد صورت حال سهاده و
حال اسرمراري در همين بافت نسبت ب صورت گيشر داراي قطعيت كمرري است .ب ن هر
برسد ك در كاربرد (الف) افراد با ب كار بردن صورت گيشر سهعب در بهاالبردن يهزان

تعهههد 1خههود در قطعههب بههودن واقع هة بيههانشههده داشههر انههد.آز ون  2در اخريههار  130نمههر از
سخنگویان زبان فارسهب قهرار گرفهت و  %83از آنهها صهورت گيشهر را دركهاربرد (الهف)
قطعبتر دانسر اند و عرقدند كه احرمهال صهورت گهرفرن واقعه بيهانشهده هنگهام كهاربرد
صورت گيشر بينرر از هنگا ب است صورت حال ساده و حال اسرمراري ب كار برود.
كاربرد (ب) نيز بينرر در گمرار و ب ندرت در نوشرار ب كار برود .دراین بافت عكهس
رابطة باال بين كاربرد صورت حال ساده و صورت گيشر براي بيان آینده وجود دارد یعنهب
كاربرد صورت حال ساده ،قطعيت بينهرر وقهوع را ننهان هبدههد در صهورتب كه كهاربرد
صورت گيشر بيانگر وقوع نروط در آینده بباشد و با قطعيت كمرري درك هبشهود.
در همين راسرا  %87از سخنگویان ورد آز ون نيز ساخت حال سهاده را بها قطعيهت بينهرري
همراه دانسر اند.
دليا این تماوت این است ك بافت (الف) بيانگر آیندة نزدیك است و براي بيان آینهدة
نزدیك ،كاربرد صورت گيشر قطعهب تهر از كهاربرد صهورت حهال خواههد بهود؛ چهرا كه
كاربرد صورت گيشر در این بافت ننان بدهد ك قصد گوینهده بهراي انجهام ایهن عمها
بسيار قطعب و جدي است و با كاربرد این ساخت هبخواههد شهدت ایهن قصهد ندي را به
شنونده ابراز نماید.
commitment

1
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ا ا در ورد بافت (ب) كاربرد صورت گيشرة فعا نناندهندة این است ك وقوع واقعة
ورد ن ر از ن ر گوینده از وقعيت كنهونب وي فاصهل دارد (یهول )26 :1996 ،و در نريجه
قطعيت كمرري نسبت ب كاربرد صورت حال ك ب وقعيت كنهونب وي نزدیهكتهر اسهت،
دارد.
بنابراین براي گنجاندن صورت گيشر ب ن ور درج بنهدي نمهودن سهاخرارهاي بيهانگر
آینده ب لحا

يزان قطعيت در زبان فارسب باید بافت كاربردي -وقعيرب آن در ن هر گرفره

شود؛ ك آیا ب آیندة نزدیك اشاره دارد یا در بافت نروط ب كار رفر است.
همانگون ك گمر شد ن ریة  DRTبراي ارائهة بازنمهایب عنهاي ههنهب ز هان آینهده در
زبان فارسب از كمایت الزم برخوردار نيست چرا ك در زبان فارسهب صهورتههاي خرلهف
فعلب براي بيان مهوم آینده ب كار بروند ك تماوت كاربردي آنهها به تمهاوت در يهزان
قطعيت در وقوع واقعة ورد بيهان آنهها ربهوط هبشهود .از طرفهب دیهدیم كه عناشناسهب
ويشفرض چارچوب ناسبب براي ارائهة بازنمهایب عنهایب -شهناخرب سهاختههاي خرلهف
آیندهنما را با ب كارگيري یك عملگر وجهب ب دست بدهد.
بنابراین براي عناي ز ان آینده در زبان فارسب ك در قالب سهاختههاي خرلهف بيهان
بشود بتوان بر وایة ن ریة عناشناسب ويشفرض بازنمایبهاي ههنب زیر را ارائ نمود.
دستة اول) ساختهايي كه برای بيان آيندة بينشان به كار ميروند

شكل  :11بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار
«فردا فرهاد سمر يره»
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شكل  :12بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «فردا فرهاد داره يره سمر»

شكل  :13بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «فردا فرهاد سمر خواهد رفت»

شكل  :14بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «فردا فرهاد ب خواد سمر بره»
( بخواهد ب سمر برود)

شكل  :15بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «فردا فرهاد باید بره سمر»
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شكل  :16بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «فردا فرهاد بتون ( بش ) بره سمر»

شكل  :17درج بندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دسرة اول

در ساخرارهاي آیندهنماي دسرة اول ب جز دو ساخت حال سهاده و حهال اسهرمراري كه
عا ا «اسرنراج بافرب -وقعيرب» در درك ز ان آینده از آنها نقهش دارد ،سهاختههاي دیگهر
نمایشدادهشده با تكي بر عا ا «ويشفرض شناخرب» درك بشوند؛ چون در زبان فارسهب
این گون ساخرارها همين براي بيان ز ان آینهده به كهار هبرونهد هرچنهد ایهن سهاختهها
ب لحا

يزان قطعيت رماوتنهد و هبتهوان آنهها را بهر اسهاس سهرندات هكرشهده بهر روي

نموداري همنون شكا ( )17از قطعبترین ب كماحرمالترین قرار داد.
دستة دوم) ساختهايي كه برای بيان آيندة نزديك به كار ميروند

شكل  :18بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار « ن رفرم» (تو هم زودتر بيا)
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شكل  :19بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار « ن يرم» (تو هم زودتر بيا)

شكل  :20درج بندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دسرة دوم

عموالً بهراي بيهان آینهدة نزدیهك (چنهد لح ه وهس از بيهان گمرهار) در زبهان فارسهب،
سههاختهههاي وههيشفههرض ز ههان آینههده به كههار نمههبرونههد و بنههابراین همههان گونه كه در
بازنمایبهاي ههنب ننان داده شده است ،عا ا «اسرنراج بافرب -وقعيرب» سئول درك ز هان
آینده از این ساختها بباشد .ا ا شواهد ننان هبدههد كه در ایهن دسهر از سهاختههاي
آیندهنما ،صورت «گيشرة فعا» از قطعيت باالتري نسبت به صهورت «حهال» آن برخهوردار
است .بنابراین این دو ساخت را به صهورت شهكا ( )20هبتهوان به لحها
درج بندي نمود.
دستة سوم) آيندة مشروط

شكل  :21بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «تلمن زد» (بگو رفرم بيرون).

يهزان قطعيهت
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شكل  :22بازنمایب عناي ههنب وارهگمرار «تلمن بزن » (بگو رفرم بيرون).

شكل  :23درج بندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دسرة سوم

دو صورت «گيشر » و «حال» فعا در بافتهایب همنون بافهتههاي بيهانشهده در دسهرة
سوم ب لحا

يزان قطعيت عكس بافتهاي دسهرة دوم عمها هبكننهد؛ یعنهب در ایهنگونه

بافت صورت «حال فعا» قطعيت باالتري نسبت ب صورت «گيشهر » آن دارد كه در شهكا
( )23نمایش داده شده است.
 .5نتيجهگيری

مهومسازي و درك ز ان آینده در زبان فارسب تنها با تكي بهر مههوم واژگهانب و سهاخرار

دسروري ا كانويیر نمبباشد .بنابراین الزم است ك براي توجي این مههومسهازي اسهرنراج
بافرب -وقعيرب نيز لحا شود .در نريج ن ری اي همنهون  DRTكه بهراي بازنمهایب عنهاي
ههنب بينررین وزن را ب عوا ا صوري گمرار بدهد ،نمهبتوانهد چهارچوب ناسهبب بهراي
بازنمایب ههنب مهوم ز ان آینده در زبان فارسب را ارائ دهد .در قابها ن ریه اي همنهون
عناشناسب ويشفرض ك عنا را نريج تعا ا عوا ا خرلمب بداند ،بتواند بناي ناسبب
براي ارائة بازنمایب عناي ههنب ز ان آینده درجمل هایب باشد ك ننان هاي صهوري ز هانب
در آنها غایب هسرند و درك ز ان آنها تنها با تكي بر اسهرنراج بهافرب -هوقعيرب ا كهانوهيیر
است .عناشناسب ويشفرض كاربرد ساختهاي خرلف براي بيان مهوم آینده را بر اسهاس
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 براساس این ن ری اگرچ هم این ساختها مههوم آینهده را بيهان.وجهيت توجي بنماید
يزان قطعيت رماوتند و در نريج بافت كاربردي آنها رمهاوت خواههد

بنمایند ا ا ب لحا
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