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 چکیده
فرافکنی اشاری ماضی نقلی به   پژوهش حاضر در تالش است با نگاهی معناشناختی به توصیف پدیده

آینده در گونه محاوره زبان فارسی بپردازد. در این راستا ضمن معرفی اجمالی برخی مفاهیم مرتبط، این 

ای از ساختار ماضی نقلی  گویان زبان فارسی با چه هدف ارتباطی کنیم که سخن مسئله را بررسی می

جویند و چه عناصر واژگانی، دستوری و کاربردشناختی در این نوع  برای فرافکنی به زمان آینده بهره می

ترین انگیزه فرد از فرافکنی ماضی نقلی به اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که اصلی کاربرد دخیل

داد مورد وصف است. همچنین برای داشتن چنین کاربردی از ماضی ده بیان قطعیت وقوع رخزمان آین

 نقلی از یک سو غالباً باید جمله به شکل مثبت به کار رود، از سوی دیگر وجود یک قید زمان که به بازه

معناشناختی و  پایانی در آینده است، الزامی است. تحلیلی  زمانی محدودی اشاره دارد و نیز دارای نقطه

جمالت است.  گونه ایننمود آغازی فعل در  دهنده نشانبافت محور به نمود در این نوع فرافکنی نیز 

پذیر است،  کنند امکان داد یا فرایندی اشاره می هرچند فرافکنی ماضی نقلی به آینده در افعالی که به رخ

ص چنین امکانی وجود ندارد. عالوه براین اما  برای افعال ایستا جز در مواردی محدود و در بافتی مشخ

 است. مشاهده قابلدر این نوع فرافکنی، عموماً وجهیت معرفتی 
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 مقدمه -1

شناسان از سوی دیگر یکی از مفاهیمی که از دیرباز در بین فالسفه از یک سو و زبان

که زمان چیست؟ چه ماهیتی دارد؟ و در نهایت بوده، مفهوم زمان است. این انگیزبر بحث

ها این سؤال شدن مطرحنتیجه  شود.به کمک زبان بیان می برای انسان چگونه درک و

و نیز چگونگی تعامل بین  2و زمان دستوری 1تمایز قائل شدن بین دو مفهوم زمان واقعی

ان ـ( نش2006 ،6و هنسن 1985 ،5؛ کامری1977 ،4. آنچه مطالعات )الینز3هاستآن

داد یک موقعیت در یابی زمان رخدهد حاکی از آن است که زمان دستوری مکانمی

و  7نقطه صفر عنوان بهیابی نقطه و زمان حال محور زمان است که گاه  در این مکان

، درگذشتهداد مورد نظرش را نسبت به زمان حال شود و انسان رخارجاع برگزیده می

نماید و گاه رفتار و عملکرد انسان به این سادگی نیست. وی حال یا آینده توصیف می

گزیند که نوعی عدم انطباق میان دستوری را برای اشاره به زمانی دیگر برمی زمان یک

« 8فرافکنی اشاری»شود. این رفتار زبانی پدیده زمان دستوری و زمان واقعی ایجاد می

ها از جمله فارسی، ترکی، سوئدی، شود که در برخی زبانامیده میزمان دستوری ن

(، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی )دو 98: 2006 ،عربی، کردی )توانگر و عموزاده

از جمله مطالعاتی که فرافکنی اشاری  است. شده گزارش( وجود آن 193: 9،2011سوسور

، است ودهـنمی ـی بررسـان فارسزمان دستوری )ماضی نقلی( را روی زبانی غیر از زب

( اشاره نمود. وی فرافکنی اشاری زمان ماضی نقلی را به 2011) دوسوسورتوان به می

زمان آینده در زبان فرانسه بررسی نموده و این کارکرد ماضی نقلی را یک کارکرد 

( 1995) 1و ویلسون 12در نظریه اسپربر 11کند که با کاربرد تعبیری قلمداد می 10فرازبانی

 ( همسوست. 1995)
                                                           
1
.Time 

2
.Tense 

3
ان ـکند و هم به زمدر آن واحد هم به زمان دستوری اشاره می« زمان»شایان ذکر است در زبان فارسی واژه . 

 موقعیت. داد عمل/رخ
4
.J. Lyons 

5
.B. Comrie 

6
.C.F. Hansen 

7
.Zero point 

8
.Deictic Projection 

9
.L. De Saussure 

10
.Metalinguistic 

11
.Interpretative 

12
.D. Sperber 
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( نیز ابعاد کاربردشناختی زمان گذشته ساده را در فارسی بررسی نموده 2006) عموزاده

است. وی معتقد است یکی از کاربردهای گذشته دستوری در گفتگوهای روزمره برای 

توان این کاربرد که با دیدگاهی کامالً دستوری نمی است نزدیکاشاره به زمان آینده 

بافت  گذشته را تحلیل کرد. وی بر این باور است که چنین کاربردی غیرمتعارف از زمان

( نیز فرافکنی اشاری 2006دهد. توانگر و عموزاده )قطعیت را نشان می وابسته است و

اند که به این نتیجه رسیده و دهزمان گذشته ساده به آینده در زبان فارسی را بررسی کر

کاربردشناختی، عوامل اجتماعی و فرهنگی های در تمامی موارد نقش بافت، انگیزه

ای از پدیده مذکور را که در پژوهش حاضر نیز در تالش است گونه است. انکار غیرقابل

 چراکهشود، توصیف نماید آن فرافکنی ماضی نقلی به آینده در زبان فارسی مشاهده می

ی به حوزه گویان زبان فارسی از امکان فرافکنی یک حوزه زمانرسد سخنبه نظر می

جویند. شان بهره مییک ابزار کاربردشناختی جهت نیل به اهداف ارتباطی عنوان بهدیگر 

گویان از این رفتار زبانی چیست و اکنون سؤال اینجاست که اهداف کاربردشناختی سخن

تند. ـداد این مسئله دخیل هسچه عناصر دستوری، واژگانی و کاربردشناختی در رخ

یل ـی تشکـگویان زبان فارساضر را تعدادی مکالمه روزمره سخنهای پژوهش حداده

اند. در متن مقاله نیز در صورت دهد که نگارندگان به شیوه میدانی گردآوری نمودهمی

در  .است شده دادهآن شرح  گفتمان وداد نیاز برای روشن شدن برخی گفتگوها، بافت رخ

رین مطالعاتی را که به پدیده فرافکنی تاجمالی برخی از مهم طور بهاین مقاله نخست 

نماییم و سپس در بخش سه اند، معرفی میها پرداختهاشاری زمان دستوری در زبان

مفاهیم کلیدی مرتبط با پدیده مذکور را توصیف نموده و در نهایت به تحلیل و بررسی 

 پردازیم.های پژوهش میداده
 

 مفاهیم کلیدی و مبانی نظری -2

ارتباطی پیچیده دارد.  3و وجهیت 2با مفاهیم معنایی دیگری نظیر نمودزمان دستوری 

زمان دستوری، نمود، وجهیت و فرافکنی در ادامه به ترتیب به مفاهیم براین اساس 

 پردازیم. اشاری زمان دستوری می

 

                                                                                                                                        
1
.D. Wilson 

2
.Aspect 

3
.Modality 
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 زمان دستوری  -2-1

از زمان  توان این تعریف کوتاهاند میدر منابعی که به مفهوم زمان دستوری پرداخته

 ،؛ هنسن1:1985 ،)کامری «داد عمل در محور زمانیابی رخمکان»دستوری را یافت 

داد یک موقعیت در یابی، یافتن محل رخ(. به عبارت روشن، منظور از مکان566:2006

یابی فرد همواره یک نقطه را که معموالً  نقطه محور یک بُعدی زمان است. در این مکان

شود و بر اساس آن  نقطه ارجاع روی محور زمان متصور می عنوان به است« االن و اینجا»

نماید. البته باید به این نکته نیز توجه نمود  سه پارامتر گذشته، حال و آینده را تعیین می

( اذعان 8-7: 1985که کامری )کنند چنانیابی متفاوت عمل میها در این مکانکه زبان

یابی نیز ها در شیوه مکانهر زبان متفاوت است. زبان یابی دردارد میزان دقت مکانمی

هره ـهوم بـها برای نشان دادن این مفها از واژهکه برخی از زبانطوریتفاوت دارند به

گیرند و برخی دیگر با افزودن عناصر دستوری بر روی فعل یا با استفاده از افعال می

ر سبب شده است در دستورهای دهند. راهکار اخیکمکی، زمان دستوری را نشان می

ت که در ـاس الیـدرحند. این ـدانـط با فعل بـای مرتبسنتی زمان دستوری را مقوله

( سیطره معنایی زمان دستوری کل 678: 1977) الینزشناسانی همچون گاه زبانـن

 است. شده مطرحجمله و نه صرفاً فعل آن 
 

 نمود -2-2

ای اروپایی پی بگیریم، خواهیم دید که مفهوم نمود هاگر تاریخچه مفهوم نمود را در زبان

گردد سپس این (  برمی1827) 1و کاربرد مدرن آن به دستور روسی اِن. آی. گریخ

(. کامری 27:1994 ،2است )کلین شده ترجمهبه فرانسه  ’aspect‘مفهوم تحت عنوان 

مشخص به  دادی( معتقدند مرتبط کردن موقعیت و رخ1977( و همچنین الینز )1976)

ای از را در نقطه موردنظرداد که رخپذیر است. یکی آنمحور زمان از دو طریق امکان

که شکل و دهیم و دوم اینمحور زمان در ارتباط با دیگر نقاط روی محور قرار می

زمانی توصیف نماییم. به عبارت روشن بگوییم آن  ازنظرداد را ساختار درونی آن رخ

یا در حال انجام است. در حالت اول، زمان دستوری آن  شده مامت، شده شروع داد رخ

ایم. کامری ایم و در حالت دوم، در مورد نمود آن بحث کردهرا مشخص نموده داد رخ

کند و برخالف داد اشاره می( معتقد است که نمود به ساختار درونی یک رخ5:1976)

                                                           
1
.N.I. Grech 

2
.W. Klein 
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( 43: 1999. بهت )نیستتبط زمان دستوری به هیچ نقطه ارجاعی روی محور زمان، مر

داد در حال انجام داند. به این معنا که آیا آن رخداد مینیز نمود را ساختار زمانی یک رخ

ی  ( نیز در مطالعه1391) نخاولیاستاجی و ی آغاز است. یا در لحظه یافته پایاناست، 

وری افعال بر مبنای ساخت صوری خود دارای نمود دست هرچندکنند  خود ادعا می

توان برای افعال انواعی از  )نمود ناقص و نمود کامل( هستند، اما از نظر معنایی نیز می

نمود قائل شد. به باور ایشان اگر در تعیین نمود از نظر معنایی، تنها به معنای ذاتی 

 تشخیص قابلتداومی  -ای ای، تداومی و لحظه افعال توجه کنیم فقط سه نمود لحظه

نشین  این با توجه به بافت و قیدهای گوناگونی که در جمله با فعل هم است، اما عالوه بر

از نمود تام، آغازی، پایانی، عادتی، مکرر و  اند عبارتشوند انواع دیگری از نمود که  می

های ویژگی»نکته حائز اهمیت دیگر مبحثی با عنوان  است. مشاهده قابلمنقطع نیز 

کند که برخی نیز آن را معناشناختی نمود میهای است که اشاره به جنبه« 1نمودی

های شود. در واقع، ویژگیهایش مرتبط میاند و به فعل و سازهنامیده« 2نوع عمل»

نمودی آن بخشی از معنای نهفته در فعل است که نوعی از وضعیت خاص فعل را نمایان 

، 3داداز رخ اند ارتعبدهند که کلی قرار می طبقه سهها را در سازد. بدین ترتیب، فعلمی

داد اشاره به داد معتقد است رخ( در باب رخ707:1977وضعیت( و فرایند. الینز )) 4ایستا

پیوندد. در مقابل فرایند، ای به وقوع میکند که در لحظههای پویا و مقید میموقعیت

ز از دهد. ایستاها نیای زمانی را به خود اختصاص میهای پویایی است که بازهموقعیت

ها با فرایندها این اند. شباهت آنسویی همانند فرایندها هستند و از طرفی با آن متفاوت

ها دیگر پویا نیستند و اما از این جهت که آن گیرد برمی دری زمانی را است که گستره

 اند.مانند، متفاوتبدون تغییر در تمامی طول دوره باقی می
 

 وجهیت -2-3

قرار دارد و از  5که از یک سو در تقابل با مقوله دستوری وجه یکی از مفاهیم معنایی

. به باور است 6سوی دیگر با مفهوم زمان دستوری و نمود مرتبط است، مفهوم وجهیت

                                                           
1
. Aspectual character 

2
.Aktionsart 

3
. Event 

4
. State 

5
.Mood 

6
. Modality 
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گر عقیده و  ( وجهیت در زبان نشان1976( و کامری )1977شناسانی چون الینز ) زبان

. این مفهوم است کردهن شرکت داد/ موقعیتی است که وی در آ نظر گوینده نسبت به رخ

معنایی در زبان ممکن است به اشکال مختلف نمود یابد؛ ازجمله افعال وجهی، تکواژهای 

 های قیدی یا بندهای آغازین. تصریفی وجه، عبارت

ای جمله است، اما  گفته شد وجهیت ارزیابی گوینده نسبت به محتوای گزاره که چنان

بسته به نوع شواهد و درجه و ماهیت امکان و یا ضرورتی که  کنیم اشارهباید به این نکته 

( باید بین دو نوع وجهیت تمایز 58: 1391دارد )عموزاده و رضایی،  که گوینده بیان می

وجهیت معرفتی با صدق، امکان و میزان  2.و وجهیت تکلیفی 1بگذاریم، وجهیت معرفتی

 برمیزان تعهد گوینده را ( 793: 1977قطعیت گزاره مرتبط است و به تعبیر الینز )

دهد. مفاهیمی  اطالعات و شواهد موجود نسبت به محتوای جمله نشان می اساس

همچون احتمال، امکان، ضرورت، نتیجه و قطعیت از جمله مفاهیمی هستند که با 

( 855: 2009) عموزادهتوانگر و  زعم بهگیرند.  وجهیت معرفتی در ارتباط قرار می

برای این نوع وجهیت متصور شد که احتمال و قطعیت در دو سوی توان پیوستاری را  می

در مقابل وجهیت معرفتی، وجهیت تکلیفی اجبار یا اجازه را در انجام  آن قرار دارند.

( و مفاهیمی چون اجبار، وظیفه، 823: 1977دهد )الینز، عمل موجود در جمله نشان می

( اشاره 856: 2006وانگر و عموزاده )ت که چنان. گیرد برمی دراجازه، دستور و غیره را 

گیرد، به عبارت دیگر گوینده  کنند وجهیت تکلیفی معموالً بر روی پیوستار قرار نمی می

شود یا  کند، یا اجازه به فرد داده می کند یا نمی یا مخاطبش را مجبور به انجام کاری می

 بینابین وجود ندارد.  حالت وشود  نمی
 

 ان دستوریفرافکنی اشاری زم  -2-4

مفهومی قابل قیاس با فضا و یا مکان  ازنظرای تک بُعدی و نامحدود است که زمان حوزه

ی ثقل هستیم، در زمان یابی چیزی در فضا نیازمند نقطهطور که برای مکاناست. همان

ها معموالً ها به چنین مرکز ثقلی نیاز داریم. در زبانیابی موقعیتمکان منظور بهنیز 

(. 98:1997 ،3)اسمیت استارجاع، زمان بیان گفته است که همواره زمان حال ی نقطه

ی ی ارجاع( گاه نیز نقطهنقطه عنوان بهنشان )زمان بیان گفته در کنار این کاربرد بی

                                                           
1
.Epistemic 

2
.Deontic 

3
.C.S. Smith 
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است.  مشاهده قابلدار( ی ارجاع )کاربرد نشاننقطه عنوان بهدیگری بر روی محور زمان 

ای غیر از زمان حال و یا به نقطه موردنظرداد ف رخگو برای توصیکه سخنطوریبه

یف ـرا توص موردنظردهد و موقعیت ی ارجاع قرار میعبارتی زمان بیان گفته را نقطه

شود. توانگر و عموزاده کند. این پدیده فرافکنی اشاری زمان دستوری عنوان میمی

ای است که در پدیده ]فرافکنی اشاری[»نویسند ( در معرفی این پدیده می97:2006)

ریزد و نتیجه آن فرافکنی یک می هم بهآن ترتیب معمول حوزه گذشته، حال و آینده 

ای از نمونه .«استکاربردشناختی  ی یافته تعدیلحوزه به حوزه دیگر و تولید یک صورت 

شود. در این مشاهده می« )است( شده اعالمتا فردا نتایج کنکور »این فرافکنی در جمله 

های دیگری مثالً حال یا آینده )در ماضی نقلی( به زمان اینجاکلی )در  زمان یکله جم

شود یعنی با وجود برخورداری از صورت ظاهری گذشته، فعل آینده( فرافکنده می اینجا

 دهد.عمالً به زمان حال یا آینده ارجاع می موردنظر
 

 (1947) 1باخزمان دستوری افعال: هانس رایشن -2-5

گیرد های نظری که در توصیف زمان دستوری اغلب مورد ارجاع قرار میز چارچوبیکی ا

زمان »( بر این باور است 71( است. وی )همان:1947باخ )چارچوب نظری رایشن

این باخ یشن. ر«کندداد گفتار تعیین میدستوری، زمان واقعی را با ارجاع به زمان رخ

به نقطه بیان گفته دارد. به ادعای وی نسبت به دهد که اشاره ( نشان میS)نقطه را با 

زمان با زمان گفتار و را تعیین کرد: قبل از زمان گفتار، هم نقطه سهتوان ( میSنقطه )

 بعد از زمان گفتار:

ی صفر زمانی و حال است که مرکز ( که در اصل همان نقطهSالف. زمان بیان گفته )

 شود.اشاره نیز تلقی می

 داد عمل است.ی رخ( نقطهEا رویداد )ب. زمان وقوع ی

 کند.داد اشاره می( زمانی است که به زمان وقوع رخRج. زمان ارجاع )

 نقطه سهتوان از طریق توالی ( معنای هر زمان دستوری را می1947باخ )رایشن زعم به

زیر ( نشان داد. در S( و زمان بیان گفته )R(، زمان ارجاع )Eزمانی یعنی زمان رویداد )

باخ در قالب نمودار آمده های دستوری در زبان فارسی طبق الگوی ریشنهر یک از زمان

 است:
 

                                                           
1
.H. Reichenbach 
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 (1947باخ )های دستوری در زبان فارسی در چارچوب الگوی رایشن. زمان1 نمودار

ند ادعای ـدارند، هرچیـ( نیز اذعان م103:2006طور که توانگر و عموزاده )همان

 نقطه سهاست، اما در فرافکنی اشاری زمان دستوری، ترتیب  شپذیر قابلباخ ریشن

-های الزم بیان میها برخی از تعدیلمذکور نیازمند کمی تعدیل است. در تحلیل داده

 گردد.
 

 هاداده وتحلیل تجزیه -3

همچنان که در بخش مقدمه اشاره شد، در این پژوهش به فرافکنی زمان ماضی نقلی به 

های متعارف بیان آینده را در زبان فارسی ما پیش از آن نخست شیوها ؛پردازیمآینده می

پردازیم دهیم. سپس به کاربردهای متعارف زمان ماضی نقلی میمختصر شرح می طور به

و در نهایت نیز با نگاهی معنایی و کاربردشناختی به تحلیل فرافکنی ماضی نقلی به 

در پژوهش حاضر درصددیم نشان  آینده در زبان فارسی خواهیم پرداخت.  همچنین

باخ در مورد فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده در زبان فارسی به دهیم الگوی رایشن

 چه شکل خواهد بود. 
 

 زمان آینده در زبان فارسی -3-1

زمان برای زمان آینده تنها  ازنظر( در معرفی انواع فعل 44:1389گیوی و انوری )احمدی

با بن ماضی « خواستن»یند که از دو جزء مضارع ساده صورت نمایک صورت معرفی می

( نیز زمان آینده را به همین 21:1381شود. واحدی لنگرودی )فعل اصلی تشکیل می

های اما در مقابل این توصیف ؛کندگیوی و انوری منحصر میاحمدی مدنظرساختار 

راهکار حاصل  ( به سه راهکار متعارف و یک108:2006سنتی توانگر و عموزاده )
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 موردنظرکنند. یکی از راهکارهای فرافکنی اشاری برای نشان دادن زمان آینده اشاره می

به همراه بن ماضی فعل اصلی است مانند « خواستن»ایشان همان راهکار فعل کمکی 

عالوه بر آن، استفاده از صورت حال اخباری فعل «. خواهم رفتمن فردا به تهران »

راهکار  «.روممیمن فردا به تهران »گردد مانند ر دیگر معرفی مییک راهکا عنوان به

فردا به  دارم من»زمان حال ساده فعل است مانند  اضافه به« داشتن»دیگر فعل کمکی 

طرح ـنده مـارمی برای بیان آیـار چهـمان( راهکـتوانگر و عموزاده )ه«. رممیتهران

 ساده به آینده است مانند: نمایند که حاصل فرافکنی اشاری زمان گذشتهمی

                                      الف. حتماً به ما میگه  

 (111ب. اگه دیدی گفت )همان:

است نشان دهد عالوه بر راهکارهایی که تاکنون مطالعات فوق  درصددپژوهش حاضر 

 اند، فرافکنی ماضی نقلی به آینده نیز راهکار دیگری است. بیان داشته
 

 کاربرد متعارف زمان ماضی نقلی در زبان فارسی-3-2

کنند که به وقوع فعلی در در دستورهای سنتی عنوان ماضی نقلی را به فعلی اطالق می

(. 34:1362 ،است )خانلری مانده باقیکند که اثرش تا زمان حال زمان گذشته اشاره می

عولی فعل اصلی همچنین دستوریان سنتی زمان ماضی نقلی را حاصل افزودن صفت مف

گیوی و ؛ احمدی1366 ،دانند )انزلیمی« ام، ای، است، ایم، اید، اند»های کمکی به فعل

( پنج کاربرد برای زمان ماضی نقلی در نظر 183-1374:184(. ارژنگ )1389 ،انوری

 گیرد از جمله:می

ندن الف. برای زمان حال: ماضی نقلی افعالی مانند نشستن، خوابیدن، ایستادن و ما

مانند  ؛و هنوز هم ادامه دارد شده شروعکه از گذشته  رسانندحالتی را در زمان حال می

 «نشسته است اینجاپرویز دو ساعت است که »

 درگذشتهکند که ب. برای زمان گذشته: ماضی نقلی در این کاربرد بر کاری داللت می

 «فتح کرده است قرن پیش بابل را 25کورش در »مانند  ؛است یافته انجامکامالً 

 «فردا دیگر کار از کار گذشته است»ج. برای رساندن گذشته در آینده: 

 «امفردا صبح پشت میز کارم نشسته»د. برای رساندن حال در آینده: 

را  ستون چهلاگر او به اصفهان رفته باشد، پس »ه. برای رساندن شرط و احتمال قوی: 

 «هم دیده است



 ابعاد معناشناختی فرافکنی اشاری ماضی نقلی در زبان فارسی  /108

 

 قلی به زمان آیندهفرافکنی زمان ماضی ن -3-3

بحث شد، گاهی نوعی عدم انطباق بین زمان دستوری و زمان واقعی  ازاین پیشکه چنان

توان فرافکنی یک حوزه زمانی به شود و این عدم انطباق را میداد فعل مشاهده میرخ

گردد، نوعی از این عدم در پژوهش حاضر تحلیل می آنچهحوزه زمانی دیگری دانست. 

که در آن زمان ارجاع یا زمان دستوری جمله ماضی نقلی است اما زمان  انطباق است

ای را هایی از فارسی محاورهمحک این ادعا، نمونه منظور بهداد عمل آینده است. رخ

مطرح نموده و میزان تأثیر عوامل معنایی و کاربردشناختی همچون قطبیت جمله، وجود 

 سنجیم.ای نمودی و وجهیت در جمله را میهو یا عدم وجود قید زمان، نمود و ویژگی
 

 قطبیت جمله -3-3-1

 علی مگه امتحان نداری؟ پاشو برو درستو بخون.-الف (1) نمونه

 .م( ا) خوندهفردا ب. حاال وقت زیاده! تا پس

 پزه؟الف. پس کی غذا می (2) نمونه

 پخته )است( ب. تا یک ساعت دیگه

قطبیت جمله مثبت است. این مثبت بودن یکی از عوامل   (2)و  (1)های در نمونه

های فوق که اگر جملهطوریکننده در فرافکنی ماضی نقلی به زمان آینده است. بهتعیین

 پذیر نخواهد بود:منفی به کار روند دیگر چنین برداشتی امکان صورت به
 الف. علی مگه امتحان نداری؟ پاشو برو درستو بخون. ('1) نمونه

 .م( ا) نخوندهفردا حاال وقت زیاده! تا پس*. ب

 پزه؟الف. پس کی غذا می ('2) نمونه

 نپخته )است(.تا یک ساعت دیگه *ب. 

شود در صورتی که جمله فرد ب. در دو نمونه فوق به شکل گونه که مشاهده میهمان

تی دارد و منفی بیان شود، با توجه به بافت و گفتمان ناسازگاری معنایی و کاربردشناخ

حتی امکان کاربرد زمان ماضی نقلی با توجه به بافت گفتگو به شکل منفی وجود ندارد. 

فرد ب. در پاسخ به فرد الف. اگر زمان ماضی نقلی را به کار ببرد غالباً آن را به شکل 

کند زیرا فرد ب درصدد نشان دادن قطعیت وقوع فعل به مخاطب خود مثبت بیان می

داد منافات دارد زیرا در این نوع فرافکنی بیان منفی آن، با قطعیت رخکه . درحالیاست

در آینده را به  موردنظرطور که ذکر شد، فرد ب. در تالش است وقوع عمل همان

ای مثبت در پی دارد و نه منفی. در واقع، وی آن مخاطب خود نشان دهد و این نتیجه

کند. عملی که اتفاق افتاده توصیف میعمل مورد انتظار را به شکل واقعی و به مثابه 
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البته در زبان فارسی امکان کاربرد فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده به شکل منفی در 

(، اگر ′2شود. برای مثال در نمونه )در برخی موارد ایجاد می« هم»صورت وجود عنصر 

 هد داشت:صورت منفی فعل نیز کاربرد خوا آنگاهدر جمله به کار رود، « هم»عنصر 
 پزه؟الف. پس کی غذا می (´´2) نمونه

 )تو فعالً یه لقمه بخور(. هم نپخته )است(ب. تا یک ساعت دیگه 

 توجه کنید: (3)اکنون به نمونه 
 الف. هفته بعد تولد میناست ولی تو نیستی! (´3) نمونه

 .امبرگشتهب. تا اون موقع از سفر 

فرد ب. پدر اوست که سفری در پیش دارد و  در این نمونه فرد الف. مادر مینا است و

شود در این گفتگو گونه که مشاهده میکند. همانمادر با ناامیدی جمله خود را بیان می

نیز زمان ماضی نقلی برای اشاره به زمان آینده به کار رفته است. حال نمونه فوق را در 

 گذرانیم:حالت منفی از نظر می
 ولد میناست ولی تو نیستی!الف. هفته بعد ت ('3) نمونه

 .امبرنگشتهتا اون موقع از سفر *ب. 

شود جمله فرد ب در حالت منفی از یک سو ناسازگاری معنایی و که مالحظه میچنان

منفی به کار ببرد  صورت بهکاربردشناختی دارد و از سوی دیگر، اگر فرد بخواهد جمله را 

 ازنظرو در این حالت است که جمله کند غالباً از صورت ماضی ساده استفاده می

ورد ـتواند در میـنماید اما در این حالت دیگر فرد ب نممی قبول قابلکاربردشناختی 

داد عمل به مخاطبش اطمینان خاطر دهد که در بازه زمانی مذکور در گفتگو عملی رخ

فرد الف را ( فقط گفته ′′3است که جمله فرد ب ) درحالیرا قطعاً انجام خواهد داد. این 

 کند.تأیید می
 الف. هفته بعد تولد میناست ولی تو نیستی! ('''3) نمونه

 .برنگشتمتا اون موقع از سفر  ب. آره
 

 قید زمان -3-3-2

 توجه نمایید: (5)و  (4)های به نمونه
 رسن؟الف. مهمونا کی می (4) نمونه

 د(.) اندیگه رسیده  تا یک ساعتب. 

 چیه؟الف. برنامت  (5) نمونه

 .م( )ارفته. تا جمعه ب
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کننده است، وجود یک یکی از عواملی که در فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده تعیین

کند و نقطه پایان این بازه در جمله است که به بازه زمانی محدودی اشاره می زمان قید

( و 2(، )1) های( )و همچنین نمونه5( و )4های )زمانی حتماً در آینده است. در نمونه

باشند هایی که حاوی زمان ماضی نقلی می( که در بخش قبل مالحظه شد( در جمله3)

شود بدون چنین قید زمانی که وصف آن رفت گاهی ناسازگاری کاربردشناختی ایجاد می

و در مواردی هم که  نیستپاسخی منطقی به جمله فرد الف  عنوان بهکه دیگر به طوری

ی وجود نداشته باشد دیگر فرافکنی ماضی نقلی به آینده نیست ناسازگاری کاربردشناخت

( نیز شاهدی بر الزام وجود قید 7( و )6های )و کاربرد متعارف ماضی نقلی است. نمونه

ای که بنابراین با توجه به نکته ؛زمان مورد وصف در برداشت معنای آینده از فعل است

شاهد تعامل دستور )به عبارتی وجود ذکر شد در فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده 

قید زمان و همچنین ساخت ماضی نقلی( و اصول کاربردشناختی هستیم. عالوه بر این، 

دهند و آن قیدهای زمان در این نوع فرافکنی کارکرد معنایی دیگری از خود نشان می

درصدد  گیری از قیدهای زمان در فرافکنی ماضی نقلی به آیندهاین است که فرد با بهره

 نظر موردداد ن زیرا رخـمنتظر بمان و اندکی تأمل ک»است تا به مخاطب خود بگوید 

رو، ، در تمامی جمالت پیشدیگر عبارت به«. طور حتم در آینده به وقوع خواهد پیوستبه

فرد ب در تالش است تا در پاسخ به فرد الف بگوید تا چند لحظه، چند روز دیگر و غیره 

« اندها را واریز کردهیارانه»، «اندها رسیدهمهمان»، «است شده تمامپروژه »مثال  عنوان به

 و غیره:
 رو تموم کردی؟ات الف. پروژه (6) نمونه

 دیگه تموم شده. شنبهب. 

 ها چی شد؟الف. یارانه (7) نمونه

 د(.) اندیگه واریز کرده . تا آخر ماهب
 

 های نمودی نمود و ویژگی -3-3-3

های نمودی نیز در فرافکنی جود قید و قطبیت مثبت جمله، نمود و ویژگیعالوه بر و

 کننده است:زمان ماضی نقلی به آینده تعیین
 رسه دستمون؟ها کی میالف. باألخره جایزه (8) نمونه

 ان )د(.رسیدهب. تا ماه دیگه 

 الف. پاشو برو دیگه، دیرت میشه! (9) نمونه

 ب.آخه علی کتابمو نیاورد!

 (.آورده )استتو آماده بشی، کتابتم  تا الف.
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های نمودی در فرافکنی ماضی نقلی به آینده اگر ساخت صوری در باب نمود و ویژگی

فعل )به عبارتی ساخت ماضی نقلی( را مالک قرار دهیم نمود کامل حاکم است. حال 

( و 8های )بینیم که در نمونهکه با دیدی معناشناختی و با توجه به بافت جمالت میآن

به پایان نرسیده است تا بدین طریق بگوییم که  موردنظرداد ها( رخ( )و سایر مثال9)

 نیستداد مذکور در حال استمرار و جریان نیز نمود کامل حاکم است. از سویی دیگر رخ

گو های فوق نهفته است سخنی قید زمانی که در نمونهواسطهزیرا هنوز آغاز نشده  و به

توان نمود آغازی برای آن در نظر می درنتیجهکند، دادی در آینده اشاره میرخبه وقوع 

رغم نمود آغازی  در عالم واقع، در عالم اشاری آن عمل به  است علی ذکر شایانگرفت. 

گردد. لذا برخالف ادعای استاجی و  شده تلقی می و به تعبیری واقع است رسیدهاتمام 

ی  زمان حال یا گذشته-1در زبان فارسی تنها دو روش )( مبنی بر اینکه 1391) نخاولی

کنیم کیک داریم شروع میساخت التزامی فعل اصلی مانند «+ شروع کردن»فعل مرکب 
 مرکبی فعل زمان حال یا گذشته -2، کردیم کیک بپزیمداشتیم شروع مییا  بپزیم

یا  یک پختنکنیم به کداریم شروع میبه + مصدر فعل اصلی مانند «+ شروع کردن»

 ازنظر( برای نشان دادن نمود آغازی وجود دارد، کردیم به کیک پختنداشتیم شروع می

 کند. بافتی و کاربردشناختی، فرافکنی ماضی نقلی به آینده نیز نمود آغازی را بیان می

های نمودی شاید در قدم اول محدودیت وجود داشته باشد. افعالی مانند ویژگی ازنظر

در « آوردن»و « رسیدن»که از ماهیت فرایندی برخوردار است و  (2)ونه در نم« پختن»

( را 52: 2003) 2و گانچوا 1داد اشاره دارند، ادعای دکلهکه به رخ (9)و  (8)های نمونه

که فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده، با افعال ایستا سازگار نیست تأیید مبنی بر این

کند که به عملی در آینده دادی را توصیف میجمله رخ نماید. در تمامی موارد، فعلمی

توان برای افعال ایستایی چون ترسیدن، داشتن، است که نمی درحالیاشاره دارد. این 

 ؛کاربردمریض بودن، خوشحال بودن و غیره زمان ماضی نقلی را جز در حالت متعارف به 

 نگاه کنیم: (10)اما در این راستا الزم است به نمونه 
 

 (10نمونه )
 .امخورده، غذامم امدیدهرو تا یک ساعت دیگه مریم

 

                                                           
1
.J. P. Descles 

2
.Z. Guentcheva 
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( از نوعِ عملِ افعال، 1967) 1بندی وندلردر طبقه« دیدن»در این نمونه، هرچند فعل 

کنیم، همین فعل ایستا در گونه که مشاهده میشود، اما همانفعلی ایستا محسوب می

رسد در زبان فارسی د. بر این اساس به نظر میکننمونه فوق به عملی در آینده اشاره می

توان گفت چنین کاربردی محدود به افعال غیرایستا است و بهتر است در با قطعیت نمی

( را کمی تعدیل نمود. شاید بتوان گفت 2003مورد زبان فارسی ادعای دکله و گانچوا )

ستا( و عمل فعلی ای عنوان به« )دیدن»در نمونه فوق منظور گوینده صرفِ عمل 

های فعلی غیرایستا( نیست بلکه درصدد است قطعیت وقوع برنامه عنوان به« )خوردن»

خود را تا یک ساعت آینده اعالم دارد که در این حالت ماهیت نوع عمل )ایستا یا 

( نیز 199-198: 2011) دوسوسورغیرایستا بودن( اهمیتی ندارد. البته الزم به ذکر است 

اختی محدود بودن این نوع فرافکنی ماضی نقلی را به افعال ایستا رد با دالیل کاربردشن

 کند.  می

ای دیگر اشاره کنیم ( نیز باید به نکته190در همین راستا، مؤید نظر دو سوسور )همان: 

دهد، خود که در تمامی مواردی که فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده رخ میو آن این

نیست  مدنظرو غیره « سفر رفتن»، «پختن غذا»، «برگشتن»مثال  عنوان بهآن فرایند 

مثال در  عنوان به. است مدنظربلکه حالت و وضعیتی که حاصل از این فرایند است، 

یعنی فرد با فرافکنی زمان  ؛(، نتیجه برگشتن از سفر، حضور در تولد مینا است3نمونه )

گوید کند و هم تلویحاً مییماضی نقلی به آینده، هم به قطعیت انجام آن عمل اشاره م

 است و وضعیت حاصل از آن حضور در تولد است. شده انجامکه این عمل )برگشتن( 

 

 وجهیت  -3-3-4

استفاده از زمان ماضی نقلی برای بیان آینده از منظر وجهیت نیز قابل بررسی است. به 

 های زیر توجه نمایید: نمونه
 شه؟ ع میالف. پس کی برنامه کودک شرو (11) نمونه

 شروع شده )است(.ب. تا تو مشقاتو بنویسی برنامه کودکم 

 شه؟! الف. ببخشید کی اینترنت وصل می (12) نمونه

 است(.) شدهوصل ب. تا ساعت دو دیگه حتماً 

دهد  های قبل آورده شد، نشان می هایی که در بخش های فوق و دیگر نمونه بررسی نمونه

 برگوینده  چراکه، وجهیت معرفتی قابل برداشت است در فرافکنی ماضی نقلی به آینده

                                                           
1
Z. Vendler 
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( 11) نمونهدهد. در  داد خبر می شواهد موجود از میزان قطعیت وقوع یک رخ اساس

دهد پس از اینکه فرد ب تکالیفش را انجام دهد قطعاً برنامه مورد  گوینده احتمال می

 نظرداد عمل مورد  خ( نیز فرد ب از قطعیت وقوع ر12نظر شروع خواهد شد. در نمونه )

( 11) های رسد در نمونه کند. البته به نظر می وصل شدن اینترنت( فرد الف را باخبر  می)

( عالوه بر وجهیت معرفتی، به نوعی وجهیت تکلیفی نیز قابل مشاهده است. در 9و )

نوشتن مشق( را انجام ) عملیدهد که  ( فرد الف تلویحاً به فرد ب دستور می11نمونه )

اما باید توجه  ؛کند ( فرد الف مخاطبش را ملزم به آماده شدن می9. یا در نمونه )دهد

 کند. ( صدق نمی2) نمونهداشت که این مسئله در تمام موارد، از جمله 

شایان ذکر است امکان اضافه کردن قیدهایی مثل قطعاً، حتماً، احتماالً و غیره در تمامی 

ر وجود وجهیت معرفتی در فرافکنی ماضی نقلی های فوق نیز شاهدی است مبنی ب نمونه

 کنید:( مالحظه می14( و )13های )به آینده. افزوده شدن این قیود را در نمونه
 پزه؟الف. پس کی غذا می (13) نمونه

 پخته )است( تا یک ساعت دیگهقطعاً ب. 

 الف. هفته بعد تولد میناست ولی تو نیستی! (14) نمونه

 ام.از سفر برگشته حتماًب. تا اون موقع 

 

 باخفرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده در الگوی ریشن -4

باخ اشاره نمودیم. طبق این الگو در زمان ماضی نقلی سه ، به الگوی ریشن3در بخش 

را  R-S, Eشود و در زمان آینده ترتیب ظاهر می E, R-Sبه صورت  S و Rو  Eنقطه 

که گفته شد در فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده شاهد هستیم. حال با توجه به این

قیدی داریم که یک بازه زمانی محدود را از زمان حال تا نقطه معینی در آینده مشخص 

توان نمودار زیر را در پیوندد، میداد به وقوع میکند و در این بازه حتماً آن رخمی

 باخ پیشنهاد نمود:چارچوب الگوی ریشن

 
 ار فرافکنی زمان ماضی نقلی به زمان آینده. نمود2نمودار 
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ی آید، در فرافکنی زمان ماضی نقلی به آینده ما یک نقطهگونه که از نمودار برمیهمان

ای ممکن است ی پایان در آینده، در هر لحظهپایان داریم که از زمان حال تا آن نقطه

 داد اتفاق افتاده است. ن رخی پایابه وقوع بپیوندد و قطعاً در نقطه موردنظرداد آن رخ

 

 نتیجه  -5

پژوهش حاضر با هدف توصیف فرافکنی ماضی نقلی به آینده در زبان فارسی به نگارش 

هایی از درآمد و در راستای این هدف نگارندگان تالش کردند با استفاده از نمونه

و همچنین  گویان زبان فارسی، به انگیزه نهفته در این کاربردگفتگوهای روزمره سخن

ترین انگیزه فرافکنی عناصر دخیل در آن پی ببرند. نتایج این بررسی نشان داد اصلی

داد زمان ماضی نقلی به زمان آینده از سوی فرد، بیان قطعیت به وقوع پیوستن آن رخ

که مخاطبش را از انجام صد در صد آن عمل مطمئن به عبارت دیگر، فرد برای آن ؛است

برد و هدف وی صرفِ قلی را برای اشاره به عملی در آینده به کار میکند، زمان ماضی ن

است.  مدنظرداد آن عمل نیز نشان دادن عمل نیست بلکه نتیجه و وضعیت حاصل از رخ

همچنین نتایج بررسی حاکی از آن است که برای داشتن چنین کاربردی از زمان ماضی 

باید جمله به شکل مثبت به کار رود، از اند. از یک سو غالباً نقلی عناصر مختلفی دخیل

-ی زمانی محدود اشاره دارد و نیز دارای نقطهسوی دیگر وجود یک قید زمان که به بازه

ی پایانی در آینده است، الزامی است. عالوه بر این دو مسئله، نگاهی معناشناختی و 

این نوع فرافکنی دهد در  بافت محور به نمود در فرافکنی ماضی نقلی به آینده نشان می

به پایان نرسیده است نمود کامل حاکم نیست. از سویی  موردنظرداد با توجه به اینکه رخ

در زمان حال جریان ندارد و هنوز آغاز نشده بلکه  موردنظربه اینکه عمل  توجه بادیگر 

توان نمود آغازی برای آن در نظر دهد، می قید جمله خبر از وقوع آن در آینده می

دادی یا فرایندی را های نمودی در تمامی موارد، فعل جمله رخویژگی ازنظر. گرفت

توان برای افعال کند که به عملی در آینده اشاره دارد، در حالی است که نمیتوصیف می

ایستا جز در مواردی محدود و در بافتی مشخص زمان ماضی نقلی را برای اشاره به 

رافکنی ماضی نقلی به آینده از منظر وجهیت نشان کار برد. همچنین بررسی ف آینده به

دهد عموماً در این نوع فرافکنی، وجهیت معرفتی قابل مشاهده است به این دلیل که  می

دارد. البته در برخی  فرد ارزیابی خود را از میزان قطعیت وقوع عمل در آینده اعالم می

از سوی مخاطبش پیوند  ها نیز گوینده احتمال وقوع عمل را به انجام عملی نمونه
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کند و قطعیت وقوع یک عمل  دهد به این شکل که او را ملزم به انجام کاری می می

 کند. ثانویه را در ارتباط با عمل اول بیان می
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