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چكيده
سخنگویان زبان غالباً وقوع رویدادها و وقایع را بهلحاظ ذهني به زمان خاصي مربوط مينمایند و بر همين مبنا ،گزارههاي ذهني
خود را در قالب زماني خاص كه چارچوب آن عمدتاً توسط واژگان و دستور زبانشان تعيين ميشود ،قرار ميدهند .هدف این مقاله
ارائة بازنمایي معناي ذهني زمان آینده در زبان فارسي است .نظریة بازنمایي گفتمان از جمله نظریههاي معنایي است كه با دیدي
پویا معناي پارهگفتارهاي زباني را بررسي كرده و بازنمایي صوري از این معناي ذهني ارائه نموده است .نظریة معناشناسي پيش
فرض نيز با در نظر گرفتن عوامل بافتي-موقعيتي گفتار ،بازنمایي صوري از معناي ذهني پارهگفتار ارائه نموده است .در این
پژوهش ،كفایت این دو چارچوب براي ارائة بازنمایي مفهوم زمان آینده در زبان فارسي مورد بررسي قرار گرفته است .از آنجا كه
در زبان فارسي ساختارهاي مختلفي براي بيان مفهوم زمان آینده به كار ميروند و غالباً درك مفهوم زمان آینده از آنها تنها با تكيه
بر عوامل واژگاني و دستوري امكانپذیر نميباشد ،در این مقاله نشان داده خواهد شد كه نظریة معناشناسي پيشفرض كه عوامل
متعددي از جمله استنتاج بافتي-موقعيتي را در درك معنا دخيل دانسته و آنها را در بازنمایي معنا ارائه مينماید ،چارچوب مناسب
تري براي ارائة بازنمایي مفهوم زمان آینده در زبان فارسي است.
واژههای كليدی :بازنمایي گفتمان ،زمان آینده ،پارهگفتار ،معناشناسي پيشفرض

 .1مقدمه
مفهوم زمان یك مفهوم ذهني است و تمام انسانها بهنوعي دركي از زمان دارند .سابقة بحث مفهوم زمان ذهني به
سخنراني ادموند هوسرل 3در سال  1928باز ميگردد .وي در این سخنراني زمان ظاهري اجسام بيروني 4را از زمان
دروني 5كنش ذهني كه از طریق آن اجسام بيروني شناخته ميشوند ،متمایز ميسازد .وي همچنين معناي سومي از زمان را
با عنوان «جریان آگاهي» 6معرفي مينماید كه خود سازندة زمان است (یاشالت .)7 : 2009 ،7در واقع این جریان داشتن
آگاهي است كه از تولد تا مرگ ادامه دارد و درك زماني را در قالب سه فرجة زماني گذشته ،حال و آینده براي افراد
ميسر ميسازد.
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زمان یك بُعد بيكران همانند فضا است و مانند آن نياز به نقطهاي براي جهتدهي دارد .معموالً در تعامالت
زباني ،گوینده بهعنوان مركزیت متعارف شناخته ميشود ومحور 1زماني در زبان ،زمان گوینده یعني «اكنون» ميباشد.
حوزة دستوري بيان زمان در زبان یك بند است .ميتوان زمان دستوري را یك تكواژ محسوب كرد كه در عبارت فعلي
ظاهر شده و معناي زمان را بيان ميكند .معموالً در زبانهایي كه داراي زمان دستوري هستند ،2وجود زمان دستوري در
بند اجباري است .قيدهاي زمان نيز همانند فعل براي بيان زمان دستوري اهميت دارند اما بهلحاظ نحوي اختياري هستند.
از آنجا كه حوزة زماني نياز به یك محور ارجاعي دارد ،مكانیابي زماني یك موقعيت مستلزم تشخيص دو زمان است:
یكي محور ارجاعي كه بهطور پيشفرض زمان گفتار در نظر گرفته ميشود و دیگري زمان وقوع موقعيتي كه در مورد
آن سخن گفته ميشود .در برخي دیگر از توصيفهاي زماني ،بُعد سومي نيز به این دو بُعد افزوده ميشود كه بهعنوان
زمان ارجاع 3شناخته ميشود .ریچنباخ )1947( 4در تحليلهاي خود از زمان ،زمان ارجاعي را مفهومي جدایيناپذیر در
فهم اطالعات زماني بيانشده در جمله ميداند (اسميت .)2-3 : 2007 ،5بنابراین تصور ميشود كه مركزیت گوینده
بيانگر یك منظور زماني است كه گوینده از طریق آن شنونده را دعوت ميكند تا واقعة مورد توصيف را مالحظه نماید
(تيلور.)203 : 1977،6
 .2نظرية بازنمايي گفتمان

7

نظریة بازنمایي گفتمان یكي از نظریات معنایي است كه با دیدي پویا به معناي زبان پرداخته و توجه به بافت در درك
معنا را اصلي پایه و زیر بنایي ميداند .این نظریه در سال  1980توسط هانس كامپ 8براي توجيه معنایي مفاهيمي همچون
مرجع و زمان بسط یافت .مشخصة تمایزدهندة این نظریه نسبت به دیگر نظریات معنایي پویا یكي ذهنگرا بودن آن است،
چرا كه در این نظریه سعي شده است بازنمایيهاي معنایي از معناي بازیابيشده در ذهن ارائه گردد و دیگر این كه در
این نظریه عالوه بر تعبير جمالت مستقل ،تعبير گفتمان نيز در بازنمایيهاي معنایي به دست داده ميشود (گارتز2007 ، 9
.)1 :
بازنمایيهاي ذهني كه در  DRTنمایش داده ميشوند «ساختهاي بازنمایي گفتمان» 10ناميده ميشوند .بر اساس
این نظریه ،هر جملة جدید در گفتمان با توجه به بافتي كه جملة قبل از آن فراهم ساخته تعبير ميشود و به همين دليل
یك ساختار خاص همزمان هم بهعنوان محتوا و هم بافت خدمت ميكند .آنچه اهميت دارد شرایط متغير بافت بهجاي
شرایط صدق 11است كه با توجه به آنها شرایط صدق توصيف ميشوند و نشان دهندة این واقعيت هستند كه معنا تنها در
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شرایط صدق خالصه نميشود.كامپ و ریله )1993( 1در چارچوب نظریة  DRTچگونگي ساختهاي بازنمایي معناي
گفتمان را ارائه نمودند كه به اعتقاد آنان چگونگي بازنمایي زمان را نيز نمایش ميدهند .آنها براي نمایش زمان پارهگفتار
در زبان انگليسي ،ارزش مشخصة  TENSEرا به زمان دستوري فعل نسبت ميدهند:
زمان دستوري داراي سه ارزش ممكن ميباشد ،گذشته ،حال و آینده كه بهترتيب داللت بر وقوع رخداد مورد
توصيف قبل از ،در یا بعد از زمان بيان پارهگفتار دارند .ارزش مشخصة  TENSEبراي جملة مورد نظر « »Sبهوسيلة
زمان فعل آن جمله تعيين ميشود .هرگاه فعل اصلي زمان گذشته را نشان ميدهد TENSE ،برابر با گذشته و اگر
زمان دستوري حال باشد TENSE ،مساوي حال و اگر فعل مركب حاوي فعل كمكي  willباشد TENSE ،برابر
با آینده خواهد بود( .كامپ و ریله)512-513 : 1993 ،

بهمنظور نمایش سه زمان گذشته ،حال و آینده DRT ،بهترتيب نمادهاي « »t=n« ، »t<nو « »n<tرا به كار مي
گيرد .در این نمادها 2»n« ،به زمان بيان پارهگفتار t ،به زمان وقوع رخداد اشاره دارد و عالمت «>» بيانگر تقدم زماني و «
= » بيانگر انطباق زماني است .بازنمایيهاي معنایي در  DRTیعني ساختهاي بازنمایي معنایي بر پایة پيكربندي تركيبي
ساخته ميشوند .به عبارتي دیگر ،پردازش نحوي یك پارهگفتار یا زنجيرهاي از پارهگفتارها در گفتمان منجر به ایجاد
ساخت اولية ارجاعات و شرایط گفتماني ميشود .چنين بازنمایي باید شامل اطالعات زماني كه از طریق دستور و واژگان
بيان ميشوند ،باشد؛ الگوریتم این نمود معنایي باید اطالعات زماني را شامل زمان دستوري جمله و قيد زمان نمایش
دهند( .یاشالت ، 3-4 : 2006 ،به نقل از كامپ و ریله) 512 : 1993 ،
براي نمایش نمود در  DRTدو مشخصة ( STATكوتاهشدة  )3stateبا ارزشهاي ( +و  )-و PERF
(كوتاهشدة  )4perfectبا ارزشهاي ( +و  )-به كار گرفته ميشوند .كامپ و ریله ( )559 : 1993ميگویند:
یك عبارت زماني اگر براي توصيف حالتي به كار رود ،داراي مشخصة  +STATخواهد بود و اگر براي توصيف
رویدادي به كار رود –STAT ،خواهد بود PERF .براي تمایز بين عباراتي كه اشاره به نتيجة یك حالت دارند و
آنهایي كه به بخشي غير از نتيجه حالت اشاره دارند ،به كار ميرود .در ميان عباراتي كه نتيجة حالت را دربرنميگيرند
و داراي ارزش  –PERFميباشند ،جملههاي گذشتة ساده و جملههاي استمراري وجود دارند( .كامپ و ریله: 1993 ،
)559

براي نشان دادن  +STATو  DRT ، –STATنمادهاي « »SOtو « »e  tرا به كار ميگيرد ،كه در آن t
اشاره به زمان وقوع رویداد S ،اشاره به حالت ایجادشده e ،به رویداد O ،نشانة همپوشي زماني و  نشاندهندة شمول
زماني است .بهعنوان مثال جملة « »Tom will play at the Royal Albert Hall tomorrow night.در
 DRTبهصورت زیر نمایش داده ميشود (یاشالت:)9 : 2007 ،
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شكل  :1بازنمایي ذهني پارهگفتار « » Tom will play at the Royal Albert Hall tomorrow night.بر پایة نظریة DRT

 .3معناشناسي پيشفرض

1

نظریة معنایي دیگري كه بهصورت پویا به چگونگي بازیابي مفهوم زمان در زبان ميپردازد ،معناشناسي پيشفرض مي
باشد .در نظریة معناشناسي پيشفرض ،تأثير بافت و قصد در درك معنا قطعي و غيرقابلانكار تلقي ميشود .در این نظریه،
قويترین درجة قصدمندي كه از یك پارهگفتار برميآید ،معناي پيشفرض آن برآورد ميشود .در واقع این نظریه به
دليل قائل شدن به چنين پيشفرضهایي ،معناشناسي پيشفرض نام گرفته است .معناهاي پيشفرض كه در این نظریه به
آنها پرداخته ميشود از دو نوعند :پيشفرضهاي شناختي 2و پيشفرضهاي اجتماعي -فرهنگي.
پيشفرضهاي شناختي حاصل ویژگيهاي شناختي ذهن انسان هستند كه با تكيه بر مفهوم قصدمندي توصيف
ميشوند .یكي از مفاهيم كليدي در نظریة معناشناسي پيشفرض «قصدمندي حاالت ذهني» 3ميباشد .یاشالت (:2005
 )48ميگوید« :حالتهاي ذهني داراي محتوي هستند یعني دربارة چيز دیگري هستند؛ بهعنوان مثال :اعتقاد داشتن به
چيزي یا ترسيدن از چيزي .این ویژگي موقعيتهاي ذهني را قصدمندي ميگویند».
این ویژگي ذهني در زبان نيز نمود ميیابد و پارهگفتارهاي زباني عمدت ًا دربارة چيزي یا كسي ،واقعهاي ،حالتي یا
جریاني هستند .از آنجایي كه قصدمندي برخاسته از حاالت ذهني است ،ميتواند درجهپذیر باشد یعني قويتر یا ضعيف
تر باشد؛ كه قويترین قصد پيشفرض ناميده ميشود.
معناي مورد توصيف در معناشناسي پيشفرض معناي مورد نظر گوینده و بازیابيشده توسط شنونده است كه
همان گونه كه گفته شد ،بر مبناي بافت گفتمان و قصد گوینده مشخص ميشود .یاشالت ( )2005معناي بازیابيشده را
نمودي ادغامي 4ميداند كه از منابع مختلف حاصل ميشود .این منابع عبارتند از :واژگان و ساختار دستوري ،5پيش
فرضهاي شناختي ،پيشفرضهاي اجتماعي -فرهنگي و استنتاج آگاهانه بر اساس عوامل بافتي . 6معناشناسي پيشفرض
هيچ گونه تقدمي براي هر یك از منابع سازندة معنا قائل نميباشد؛ به عبارت دیگر ،برونداد پردازش گفتمان به گسترش
صورت منطقي جمله یا بهقول اسپربر 7و ویلسون )1995 ،1986( 8و كارستون )1988( 9صورت روساختي ،محدود نمي-
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شود (سریيوتایي .)52: 2006،1درواقع امتياز مساوي قائل شدن براي تمام منابع معنایي یكي از ویژگيهایي است كه این
نظریه را از نظریات معنایي مشابه خود متمایز مي سازد .در نظریات پيشين صورت منطقي یك پارهگفتار اصل در نظر
گرفته شده و تأثيرات بافتي بر معناي آن را به غنيسازي معنایي 2روساخت تعبير مينمودند .اما معناشناسي پيشفرض
ارزش واژگان و ساختار دستوري را بهلحاظ معنایي مساوي دیگر منابع ميداندكه امكان دارد در برخي از پارهگفتارها
كامالً باطل شود یعني معناي بهدستآمده از پارهگفتار بهلحاظ واژگاني و ساختاري با پارهگفتار اوليه متفاوت باشد .به
عقيدة یاشالت ،بازنمایي معنایي ارائهشده در معناشناسي پيشفرض یك معناي پویا است كه اطالعات حاصل از الف)
گفتمان كه بهتدریج بر شنونده آشكار ميشود ،ب) بافت در حال تغيير و ج) قصد متغير گوینده را تركيب ميكند
(یاشالت.)47 : 2005 ،
معناشناسي پيشفرض معناي یك پارهگفتار را در یك بازنمایي ادغامي نمایش ميدهد .بازنمایي ادغامي در واقع
نمایشگر یك بازنمایي ذهني براي معنا است كه تصور ميشود یك شنونده طي فرایند پردازش گفتار در ذهن خود ایجاد
مينماید .یاشالت ( )73: 2005این نمود ادغامي را كه از چهار منبع اطالعاتي تغذیه ميشود ،بهصورت زیر نمایش مي
دهد:
مرحلة اول :معناي اوليه بر اساس شرایط صدق
تركيب واژگان و ساخت دستوري ()WS
نمود ادغامي
تركيبي
استنتاج آگاهانة بافتي-موقعيتي ()𝐶𝑃𝐼1

پيشفرضهاي شناختي ()CD
مرحلة دوم :معناي ثانویه ضمني

پيشفرضهاي اجتماعي-فرهنگي ( )𝑆𝐶𝐷1

3

پيشفرضهاي اجتماعي-فرهنگي (  )𝑆𝐶𝐷2و استنتاج آگاهانة بافتي-موقعيتي ()𝐶𝑃𝐼2
شكل  : 2چگونگي تعبير گفتار بر اساس مدل پردازشي در نظریة معناشناسي پيشفرض (برگرفته از یاشالت)2005 ،

مرحلة دوم در انگارة باال منابع اطالعاتي كه معناي ضمني پارهگفتار را به دست ميدهند مشخص ميكند .قابل
ذكر است كه  𝐶𝑃𝐼1و  𝐶𝑃𝐼2بهلحاظ كيفي تفاوتي ندارند و تنها تفاوت آنها در این است كه اولي بهمعناي اصلي پاره
گفتار (یعني محتواي شرایط صدق) مربوط ميشود در حالي كه دومي منبع اطالعاتي براي معناي ضمني پارهگفتار تلقي
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ب :دارم ميرم تهران» تعبير «فردا دارم ميرم

ميشود .بهعنوان مثال ،در گفتمان «الف :فردا بيا شركت ،كارت دارم.

تهران» یعني معناي آینده نتيجة  𝐶𝑃𝐼1است اما تعبير «نميتوانم بيام شركت» معناي ضمني گفتار و نتيجة  𝐶𝑃𝐼2ميباشد.
معناشناسي پيشفرض بر پایة سه اصل بنا شده است :درجهپذیري قصدمندي كه قبالً شرح داده شد ،كاستن
سطوح معنایي 1كه با توجه به تيغ اوكام گرایس 2بيان شده است و بر اساس آن سطوح معنایي نبایستي بيش از حد نياز
نيست و اصل سوم ،قصد اصلي یا اوليه 3كه ميگوید :نقش اولية قصد در ارتباط حفظ كردن مرجع( 4شخص یا واقعه)
مورد نظر در گفتار گوینده است یعني هميشه قويترین قصد گوینده در قالب معناي اصلي گفتار اولين معنایي است كه
توسط شنونده بازیابي ميشود؛ به عبارت دیگر چنين تصور ميشود كه هر پارهگفتار داراي معناي پيشفرضي است كه
به قويترین درجة قصدمندي گوینده مربوط ميشود (یاشالت.)9 : 2003 ،
یكي دیگر از نقاط قوت این نظریه بهبود مفهوم تركيبپذیري 5است ،به این صورت كه یاشالت برونداد منابع
معنایي یعني بازنمایي ادغامي (نه واژگان و ساختار) را تركيبپذیر ميداند .این تعبير از تركيبپذیري را ميتوان معادل
آنچه ركانتي )132 : 2004( 6از آن بهعنوان یك رویكرد تعامليتر یا گشتالتي از تركيبپذیري یاد ميكند ،دانست
(سریيوتایي .)52: 2006،نكتة دیگري كه یاشالت ( )2005بر آن تأكيد دارد اینست كه نمود معنایي فقط یك نمود از
گفتار جملهمحور نيست بلكه ميتواند براي واحدهاي بزرگتر بافتي نيز در نظر گرفته شود .بدین ترتيب نيازي به قواعد
ساختي جداگانهاي براي گفتمان نخواهد بود چرا كه رابطة ميان پارهگفتارها مانند پيوندهاي ارجاعي 7و دیگر ابزارهاي
انسجام با بهكارگيري استنتاج بافتي از یك سو و پيشفرضهاي شناختي از سوي دیگر توجيهپذیر خواهند بود (یاشالت،
)96 : 2005
در چارچوب معناشناسي پيشفرض ،یاشالت ( )154 :2005تأكيد ميكند كه زمان آینده را ميتوان بهعنوان
زیرمجموعهاي از وجهيت 8توصيف كرد .وي ميگوید :صورتهاي مختلف بيان زمان آینده ميتواند بر اساس درجات
مختلف قصد گوینده تعبير شود؛ قصد بسيار قوي ،قويتر ،قوي ،ضعيف و  . ...اگر این درجهبندي قصد را بپذیریم ،آن
گاه درجات مختلف قصد گوینده به درجات مختلف تعبير معنایي مربوط خواهند شد ،نه ابهام یا نامعين بودن معنایي.9
یاشالت ( )154 :2005با مقایسة ساختارهاي آیندهنما در زبان انگليسي براي آنها طيفي از قويترین قصدمندي به
ضعيفترین در نظر ميگيرد.
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.
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او معتقد است كه در مورد ساختارهاي آیندهنماي ( )2و ( )3تلویحاً نوعي معناي برنامهریزي وجود دارد كه در مورد
ساخت ( )1وجود ندارد .وي چنين استدالل ميكند كه در مورد افعالي كه نميتوان براي آنها مرحلة برنامهریزي متصور
شد ،این كاربرد كمتر دیده ميشود؛ مانند:
4. ? Mary is feeling unwell tomorrow night.
5. ? Mary feels unwell tomorrow night.

بنابراین كاربرد این سه نوع ساخت براي بيان آینده نيز حاوي نوعي وجهيت است .این واقعيت اولين بار توسط داوتي

1

( )1979این گونه بيان شد :نوعي سلسلهمراتب كه مبين معناي «ازپيشتعيينشده» است در سه روش بيان آینده وجود
دارد؛ حال ساده بهعنوان قويترین بيان آینده ،آنگاه حال استمراري و در انتها آیندة منظم (كه با فعل معين ساخته مي
شود) قرار ميگيرند .مقياس قابلپيشپيشبيني بودن كه دربرگيرندة الزام یك نيروي خارجي یا صرفاً قصد گوینده در
مقابل بيان سادة آینده (حاوي فعل معين) مي باشد ،شاهد محكمي براي وجهي در نظر گرفتن زمان آینده است (یاشالت،
.)148 : 2005
گرایس ( )2001در قالب نظریة ابهامزدایي 2پيشنهاد ميكند كه تمام افعال معين وجهي از جمله افعال وجهي الزام
آور 3و استنتاجي 4بهلحاظ معنایي همسو ميباشند .وي براي بيان صوري این همسویي عملگر قابليت پذیرش 5را معرفي
مينماید (یاشالت.)1 : 2003 ،
’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 معناشناسي پيشفرض براي توجيه وجهي بودن زمان آینده ،با بهكارگيري مفهوم «قابليت پذیرش» و
تلفيق آن با نظریة بازنمایي گفتمان ،سعي نموده است مفهومسازي ذهني زمان آینده در زبان انگليسي را بهشكل صوري
نمایش دهد .همان گونه كه گفته شد ،در معناشناسي پيشفرض ،بازنمایي معنایي گفتمان یك مضمون داراي شرایط
صدق است كه از تركيب چهار منبع واژگان و ساخت دستوري ،پيشفرضهاي شناختي ،پيشفرضهاي اجتماعي-
فرهنگي و استنتاج آگاهانه بر پایة عوامل بافتي به دست داده ميشود .عملگر «قابليت پذیرش» نيز ميتواند بهعنوان یك
عملگر وجهي كه مربوط به وقایع و رخدادهاست ،به این نمود معنایي افزوده شود .یاشالت ( )142-146 : 2009عنوان
ميكند كه در نمود معنایي زمان «قابليت پذیرش» از نوع معرفتي 6و بهمعني « »it is reasonable to think thatاست
كه براي نمایش صوري درجهپذیري قصد گوینده به كار ميرود و براي نشان دادن درجات مختلف قصد گوینده
شاخص Δ 7به آن افزوده ميشود .بر این اساس ،نمود ادغامي براي سه ساخت آیندهنما بهصورت زیر نمایش داده مي
شود.
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xte
)𝑥( 𝐷𝐶]𝑦𝑟𝑎𝑀[
)tomorrow night (t
𝑓𝑡
𝐼𝑃𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

شكل  : 3بازنمایي معني ذهني پارهگفتار
”“Mary goes to the opera tomorrow night.
(حال ساده با تعبير آینده 1)tf،درنظریة معناشناسي
پيشفرض

𝑆𝑊]𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜 𝑒e : [𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑡ℎ

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]𝑦𝑟𝑎𝑀[
)tomorrow night (t
𝑝𝑓
𝐼𝑃𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

شكل  :4بازنمایي معني ذهني پارهگفتار
”“Mary is going to the opera tomorrow night.
(حال استمراري با تعبير آینده )2fp ،درنظریة معناشناسي

𝑆𝑊]𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜 𝑒e : [𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑡ℎ

پيشفرض

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]𝑦𝑟𝑎𝑀[
)tomorrow night (t
𝑓𝑟
𝐷𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

شكل  : 5بازنمایي معني ذهني پارهگفتار
”“Mary will go to the opera tomorrow night.
(آیندة منظم )3rf ،درنظریة معناشناسي پيشفرض

𝑆𝑊]𝑎𝑟𝑒𝑝𝑜 𝑒e : [𝑔𝑜 𝑡𝑜 𝑡ℎ

یاشالت براي نشان دادن قوت قصد گوینده در هر كدام از ساخت هاي آیندهنما در زبان انگليسي ،جایگاه آنها را
بر روي یك مقياس درجهبنديشده بهصورت زیر مشخص ميكند.
fp

rf

tf
1

0
شكل  :6درجهبندي قصد گوینده و وجهيت براي سه ساخت tf,fp,rf

عدد ( )1در یك انتهاي این مقياس نشاندهندة قوت قصد گوینده و عدد ( )0در انتهاي دیگر ضعيف بودن قصد گوینده
را نشان ميدهد و ساختهاي آیندهنما در زبان انگليسي بهترتيب از محتملترین ساخت به كماحتمالترین مرتب شدهاند
(یاشالت)12 : 2006 ،
 .4بازنمايي معنای ذهني زمان در پارهگفتار زبان فارسي
همان گونه كه گفته شد ،واژگان و ساختار دستوري ،ابزارهاي اصلي زباني براي بيان مفهوم زمان هستند .زمان دستوري
كه معموالً بهصورت تصریف فعل ظاهر ميشود ،بههمراه قيدهاي زمان بارزترین ابزارهایي هستند كه بهمنظور قرار دادن
1
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یك پارهگفتار در چارچوب زماني خاص به كار ميروند .در زبان فارسي نيز زمان دستوري و قيدهاي زمان نقش ارجاع
دادن پارهگفتار به زمان خاصي را ایفا مينمایند .بهعنوان مثال در پارهگفتارهاي زیر ابزارهاي زباني یادشده مرجع زماني
را مشخص ميكنند:
(زمان گذشته)

 .6دیروز كتابتو آوردم اما تو نبودي.

 .7االن دارم ميرم خونه ،نميتونم این نامه رو تایپ كنم( .زمان حال)
 .8اهداي جوایز این مسابقه در ماه آینده خواهد بود.

(زمان آینده)

اما بررسي چگونگي درك زمان در زبان فارسي نشان ميدهد كه در این ميان نقش مسلم عامل دیگري را نيز
نباید نادیده گرفت و آن استنتاج بافتي-موقعيتي است .در برخي از بافتها منصوب نمودن یك پارهگفتار به زماني خاص
فقط از طریق استنتاج ميسر ميشود؛ بهویژه در پاره گفتارهایي كه یكي از ابزارهاي فوق حضور نداشته باشد ،این عامل
نقش اساسي در درك زمان ایفا مينماید .به جملههاي زیر توجه كنيد:
 .9مشتري :پس این غذاي ما چي شد؟

گارسون :آوردم.

 .10دارم ميرم تهران دانشگاه ثبت نام كنم.
 .11برگزاري چنين جشنوارههایي براي عالقهمندان جالب خواهد بود.
در پارهگفتارهاي 10 ،9و  11همان صورت هاي فعلي به كار رفتهاند كه در پارهگفتارهاي  7 ،6و  8وجود دارند اما
درك زمان مناسب در این پارهگفتارها بهعلت عدم وجود قيد زمان ،تنها با بهكارگيري استنتاج بافتي-موقعيتي امكانپذیر
خواهد بود .پاسخ گارسون در پارهگفتار  9ممكن است بسته به بافت به گذشته یا آینده اشاره داشته داشته باشد .اگر
گارسون بهاشتباه تصور كرده باشد غذاي این مشتري را برده است «آوردم» به گذشته و اگر منظور او این باشد كه به
زودي غذا را خواهد آورد ،به آینده اشاره دارد .درك زمان پارهگفتار 10نيز فقط با تكيه بر استنتاج بافتي-موقعيتي
امكانپذیر خواهد بود .اگر گویندة این پارهگفتار چمدانبهدست در حال رفتن به فرودگاه باشد ،این پارهگفتار به زمان
حال اشاره دارد اما اگر گوینده در چنين موقعيتي نباشد ،به زمان آینده اشاره دارد .پارهگفتار  11نيز به همين صورت مي
تواند با توجه به بافت به زمان آینده (در آینده جالب خواهد بود) یا حال (همواره جالب خواهد بود) اشاره داشته باشد.
حال با توجه به این كه بازیابي مفهوم زمان پارهگفتار در زبان فارسي به ميزان زیادي به استنتاج بافتي-موقعيتي
وابسته ميباشد ،باید دید كه آیا نظریة بازنمایي گفتمان ( )DRTچارچوب مناسبي براي بازنمایي مفهوم آیندگي در زبان
فارسي ارائه ميدهد؟
همان گونه كه گفته شد ،در زبان فارسي درك زمان یك پارهگفتار با حضور قيد زمان و با توجه به شكل
تصریفي فعل ،بسيار ساده و صریح است و  DRTكه بهشدت براي بازنمایي مفهوم زمان به این عوامل تكيه ميكند،
چارچوبي مناسب براي ارائة بازنمایي معناي ذهني زمان در پارهگفتار خواهد بود .در زیر ،بازنمایي معناي ذهني جملههاي
( )8 ،7 ،6در این چارچوب نمایش داده شده است:
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e
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e

شكل  :7بازنمایي ذهني پارهگفتارهاي 8 ،7 ،6بر پایة نظریة DRT

اما این چارچوب در مورد پارهگفتارهاي  10 ،9و  11كه در آنها قيد زمان وجود ندارد و شكل تصریفي فعل بهتنهایي
براي بازیابي زمان مورد نظر كفایت نميكند پاسخگو نيست .به بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار ( )10توجه كنيد:
netxy
e t
n؟t
) (xاول شخص
) (yتهران
) yرفتن( x

e

شكل  :8بازنمایي ذهني پارهگفتار  10بر پایة نظریة DRT

همان گونه كه مشخص است با تكيه بر واژگان و ساختار دستوري پارهگفتار ( )10ساخت بازنمایي گفتمان در شكل باال
نميتواند كامل شود؛ چون فقط با تكيه بر ابزارهاي زباني نميتوان رابطة بين زمان واقعه ) (tو زمان بيان پارهگفتار ) (nرا
مشخص نمود و از آنجایي كه هيچ ابزار زباني این را بطه را تعيين ننموده است ،در ساخت بازنمایي گفتمان نيز این رابطه
(زمان) توصيفنشده باقي ميماند .این زمان توصيف نشده ممكن است به حال (االن دارم ميرم تهران) یا آینده (فردا دارم
ميرم تهران) اشاره داشته باشد.
این واقعيت نشان مي دهد كه در زبان فارسي عالوه بر ابزارهاي زباني ،عامل دیگري نيز در تعيين زمان مورد نظر
دخيل است و درك این كه واقعة مورد توصيف به چه زماني مربوط ميشود مستلزم توجه به بافتي بزرگتر از پارهگفتار
است .براي حل این مشكل ممكن است  DRTبراي پارهگفتار ( )10دو نمود معنایي (یكي براي حال و یكي براي آینده)
ارائه نماید .اما نكتة قابلذكر دیگر در این رابطه این است كه این دو تعبير زماني بهلحاظ اعتبار همتراز نميباشند یعني
یكي از این تعبيرها (تعبير زمان حال) تعبير ارجح یا پيشفرض تلقي ميشود ،مگر این كه عوامل بافتي-موقعيتي این تعبير
را باطل نموده (لوینسون )2000 ،و فرد را به تعبير دیگر (زمان آینده) رهنمون سازند .یا به عبارت دیگر ميتوان گفت كه
چنين تعبير پيشفرضي در برخي از بافتها اصالً بروز نميكند (یاشالت )2005 ،و فرد براساس استنتاج بافتي-موقعيتي از
همان ابتدا تعبير دوم را برميگزیند؛ كه البته فرض دوم با پردازش اقتصادي زبان بيشتر سازگار است.
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از این رو با توجه به این واقعيت كه در زبان فارسي براي بهدستدادن تعبير زماني پارهگفتارها ،واژگان و ساختار
دستوري صرف كفایت نميكند و در برخي موارد عامل دیگر استنتاج بافتي-موقعيتي نيز در بهدستدادن این تعبير دخيل
است ،باید به دنبال چارچوب توصيفي كاملتري براي ارائة بازنمایي معناي ذهني پارهگفتارهاي زبان فارسي بود .به نظر
ميرسد معناشناسي پيشفرض كه یكي از شاخههاي  DRTدر نمایش تعبيرهاي ذهني تلقي ميشود ،چارچوب توصيفي
مناسبي در این زمينه باشد.
نظریة معناشناسي پيشفرض بر این باور است كه عالوه بر واژگان و ساخت دستوري ،دو عامل شناختي پيش
فرض و استنتاج نيز در درك زمان پارهگفتار سهيم هستند و همراه با هم نمود ادغامي ( )MRتعبير زمان را به دست مي-
دهند .بنابراین در بافتهایي كه واژگان و ساخت دستوري جمله براي بهدستدادن تعبير زماني پارهگفتار ناكارآمد هستند
و تعبير پيشفرض كه با تكيه بر این ابزارهاي زباني درك ميشود ،بروز نميكند ،عامل استنتاج وارد عمل شده و تعبير
درست زمان پارهگفتار را به دست ميدهد .از آنجایي كه در معناشناسي پيشفرض عامل استنتاج نيز بهعنوان عامل مؤثر
در درك زمان پارهگفتار در نظر گرفته شده است ،بنابراین ميتوان در چارچوب این نظریه بازنمایي مناسبي از چگونگي
مفهومسازي ذهني زمان پارهگفتار ارائه نمود.
بهعنوان مثال ،در مورد پارهگفتار ( )10كه ارائة بازنمایي ذهني آن در چارچوب  DRTبا مشكل مواجه شد ،مي
توان دو تعبير زماني حال و آینده را در چارچوب معناشناسي پيشفرض بهصورت زیر نمایش داد:
شكل  :9بازنمایي ذهني تعبير زماني حال
از پارهگفتار «دارم ميرم تهران» بر پایة
نظریة معناشناسي پيشفرض

در شكل  ،9عامل «پيشفرض شناختي» ( )CDمسئول درك زمان حال از جمله است؛ چون صورت فعلي «دارم
ميرم» بهصورت پيشفرض براي بيان زمان حال به كار ميرود .از طرفي عامل «ساختار و واژگان» نيز درك استمراري
بودن جمله ) (s O tرا ميسر ميسازد.
شكل  :10بازنمایي ذهني تعبير زماني
آینده از پارهگفتار «دارم ميرم تهران» بر پایة
نظریة معناشناسي پيشفرض
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در شكل  ،10كه دیگر معناي پيشفرض پارهگفتار«دارم ميرم تهران» مورد نظر نيست ،عامل «استنتاج بافتي-موقعيتي»
( )CPIوارد عمل ميشود و بههمراه عامل «ساختار و واژگان» درك زمان آینده را از صورت فعلي حال استمراري ميسر
ميسازد.
اما از آنجایي كه هدف اصلي این مقاله ارائة بازنمایي معناي ذهني آینده در زبان فارسي است ،ابتدا باید مشخص
كرد كه مفهوم آینده در زبان فارسي در قالب چه ساختارهایي بيان ميشود .بررسي پيكرة زباني نشان ميدهد كه در زبان
فارسي صورتهاي مختلف زباني براي بيان مفهوم آینده به كار ميروند .این صورتها عبارتند از:
 -1فعل معين «خواه» همراه با فعل اصلي( :فردا به تهران خواهم رفت).
 -2صورت حال ساده فعل( :فردا به تهران ميروم).
 -3صورت حال استمراري فعل( :عصر دارم ميرم پارك).
 -4صورت التزامي فعل( :هفتة آینده ميتونم بيام( ).فردا ميخواد بره خرید) (مجتمع گردشگري تبریز ميرود كه ساخته
شود).
 -5صورت گذشتة فعل( :مشتري :پس این غذاي ما چي شد؟ گارسون:آوردم( ).رسيدم خونه زنگ ميزنم ( ).تا هفتة
آینده من این كتاب را خواندهام).1
 -6فعل وجهي «ميشه یا ميتوان» همراه با فعل اصلي( :امشب ميشه رفت خونهشون) (پس از این نسبت به ادامة اجراي
این طرح در مناطق دیگر ميتوان تصميمگيري كرد).
توجه به چگونگي كاربرد این ساختها براي بيان مفهوم آینده در زبان فارسي ،دو نكتة كاربردي را در مورد آنها
آشكار ميسازد :اول این كه یكي از این ساختها (خواه  +فعل اصلي) بهعنوان ساخت پيشفرض براي بيان مفهوم آینده
تلقي ميشود2؛ و دیگر این كه گرچه تمام ساختهاي ذكرشده براي بيان مفهوم آینده در زبان فارسي به كار برده مي
شوند اما این ساختها بر اساس عامل كاربردشناسي «ميزان قطعيت» از یكدیگر متمایز ميشوند؛ یعني هنگامي كه گوینده
براي انجام عملي در آینده برنامهریزي نموده و بالطبع قطعيت باالیي براي وقوع آن قائل است ،ساخت متفاوتي را از
هنگامي كه در مورد وقوع واقعهاي در آینده بدون داشتن هيچ پيشزمينهاي اظهار نظر ميكند ،به كار خواهد برد.
 .1 .4بازنمايي معنای ذهني زمان آينده در زبان فارسي
براساس دو دسته از شواهد  -1 :بررسي پيكرة زباني 3و  -2نظرسنجي از سخنگویان ميتوان ساختهاي مختلفي را كه
براي بيان زمان آینده در زبان فارسي به كار ميروند ،بهلحاظ ميزان قطعيت ردهبندي نمود؛ یعني به همان اندازه كه یك

 1ساخت ماضي نقلي نيز صورتي از گذشته تلقي ميشود.
 2اگرچه امروزه در گفتار و حتي گاهي اوقات در نوشتار ساخت «حال ساده» براي بيان آینده به كار ميرود و بنابراین ممكن است این ساخت نيز ساخت
پيشفرض براي بيان آینده در نظر گرفته شود ،اما باید به این نكته توجه داشت كه درك مفهوم آینده یا حال از این ساخت بدون حضور قيد زمان تنها با تكيه
بر استنتاج بافتي -موقعيتي ميسر خواهد بود.
 3پيكرة زباني مورد بررسي شامل فارسي نوشتاري و گفتاري است كه از  )1پایگاه دادههاي زبان فارسي موجود در سایت
 )2 www.PLDB.IHCS.AC.IRموتور جستجوي گوگل  )3روزنامة خراسان و  )4مكالمات طبيعي ميان سخنگویان زبان فارسي در محيطهاي مختلف
اجتماعي انتخاب و بررسي شدهاند.
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گوینده ميتواند نسبت به واقعيت یافتن واقعهاي كه در مورد آن سخن ميگوید به درجات مختلف متعهد باشد ،آن واقعه
ميتواند كمتر یا بيشتر قابلقبول یا قطعي باشد.
به نظر ميرسد كه ساختهاي حال ساده و حال استمراري تلویحاً القاكنندة داشتن برنامهاي ازپيشتعيينشده براي
انجام كاري یا وقوع واقعهاي ميباشند و بنابراین باید نسبت به ساختهاي «خواستن  +صورت التزامي فعل» و «خواه +
فعل» از قطعيت باالتري برخوردار باشند .بررسي پيكرة نوشتاري نشان ميدهد كه اوالً ساخت آیندهنماي پيشفرض در
زبان فارسي (خواه  +فعل) فقط در موارد بسيار كمي صرفاً بيانكنندة مفهوم آینده است و در بسياري از موارد نوعي
معناي وجهيت (عدم قطعيت) از آن برداشت ميشود كه این ویژگي باعث كاهش قطعيت این ساخت ميشود .ثانياً
بررسي نوعي و آماري بافتهایي كه در آن صورت «خواه  +فعل» در مقایسه با بافتهایي كه در آنها صورت «حال ساده
فعل» به كار رفته نيز مؤید وجود نوعي عدم قطعيت در بافتهایي است كه در آنها صورت «خواه  +فعل» وجود دارد.
بهطور كلي از  320صفحه بررسيشده 310 ،مورد بيان آینده با صورت «خواه  +فعل» مشاهده شد كه از این ميان
فقط  53مورد از این كاربرد همراه با تاریخ مشخص (بهعنوان مثال :روز اول فروردین) و در نتيجه بيانگر زمان آینده
ميباشد در صورتي كه  257مورد از كاربرد این صورت در بافتهاي شرطي یا مشروط (یعني كاربرد در ساختهاي
شرطي ،یا بافت هایي كه در آنها تحقق عملي به واقعه یا عمل دیگري مشروط شده است و در انجام آنها شك و تردید
وجود دارد و یا براي اجراي آنها هنوز برنامة خاصي در نظر گرفته نشده است) بوده است كه این خود نشانة وجود مفهوم
عدم قطعيت در این صورت ميباشد.
اما در متون بررسيشده ،بيان مفهوم آینده با صورت «حال سادة فعل» مجموعاً  582مورد است كه از این ميان 74
مورد مربوط به مفهوم آیندة بسيار نزدیك و منطقاً با ميزان قطعيت باال است (مثال :در زیر به آنها اشاره ميشود؛ راه
ميافتيم؛ به اطالع ميرسانيم) .الزم به ذكر است كه چنين معنایي براي صورت «خواه  +فعل» در هيچ بخش از پيكره
مشاهده نشد كه به نظر ميرسد دليل آن وجود مفهوم عدم قطعيت در این صورت است 141 .مورد از این كاربرد همراه با
تاریخ مشخص (مثال :از سال دیگر) و  344مورد بيان مفهوم آینده همراه با قصد 1باالي گوینده ميباشد (مثال :با حذف
بخش عمدة پرداختهاي مالياتي قدرت خرید كارگران از ابتداي امسال افزایش ميیابد) .از طرفي  52مورد از این
كاربرد در ساختهاي شرطي ميباشد ،اما به نظر ميرسد كه در این بافتها بيشتر از این صورت ،مفهوم «یك قاعده»
كلي برداشت ميشود كه آن را بيشتر به مفهوم «زمان حال» نزدیك ميسازد (مثال :اگر نفت حذف شود چه بر سر اقتصاد
ایران ميآید؟) و فقط  12مورد از كاربرد این صورت در بافتهاي شرطي مشابه بافتهایي كه در آن صورت «خواه +
فعل» به كار رفته است ،ميباشد ( مثال :ميثاقيان در صورت شكست در برابر سایپا اخراج مىشود).
بهعنوان شاهد دوم یعني نظرسنجي از سخنگویان زبان فارسي ،نگارنده آزمون زیر را در اختيار  40نفر از
سخنگویان زبان فارسي با تحصيالت باالي دیپلم و محدودة سني  20تا  45سال قرار داده است.
آزمون
 )1اگر دربارة قطعيت یك واقعه مطمئن باشيد ،كدام گزینه یا گزینه ها را به كار ميبرید؟
الف) فردا ميرم تهران.
رفت.

ب) فردا دارم ميرم تهران.

ج) فردا تهران خواهم

د) ميخوام فردا برم تهران.
intention
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 )2اگر دربارة قطعيت یك واقعه مطمئن نباشيد ،كدام گزینه یا گزینهها را به كار ميبرید؟
الف) فردا ميرم تهران.
رفت.

ج) فردا تهران خواهم

ب) فردا دارم ميرم تهران.

د) ميخوام فردا برم تهران.

 )3اگر قصد انجام كاري را دارید ،كدام گزینه یا گزینهها را به كار ميبرید؟
الف) ميرم كالس شنا ثبت نام كنم.

ب) دارم ميرم كالس شنا ثبت نام كنم.

ج) ميخوام برم كالس شنا ثبت نام كنم.

د) خواهم رفت كالس شنا ثبت نام كنم.

 )4اگر قصد انجام كاري را ندارید اما احتمال ميدهيد كه درآیندة نزدیك آن را انجام دهيد ،كدام گزینه یا گزینهها را
به كار ميبرید؟
ب) دارم ميرم كالس شنا ثبت نام كنم.

الف) ميرم كالس شنا ثبت نام كنم.

د) خواهم رفت كالس شنا ثبت نام كنم.

ج) ميخوام برم كالس شنا ثبت نام كنم.

نتایج بهدستآمده از آزمون در جدول زیر خالصه شده است:
جدول  :1نتایج بهدستآمده از آزمون سنجش ميزان قطعيت
گزینه

الف

ب

ج

د

سئوال
1

%53

%42

%7

%13

2

%5

%15

%28

%57

3

%18

%20

%55

%2

4

%3

%2

%62

%33

نتایج سئوال هاي  1و 2آزمون نيز قطعيت باالي دو ساخت حال ساده و حال استمراري را از دید سخنگویان نشان
ميدهد .البته سخنگویان این دو ساخت را بهلحاظ ميزان قطعيت بسيار نزدیك به یكدیگر ميدانند .اما به هر حال درصد
بيشتري از افراد كاربرد صورت حال ساده را براي بيان آینده داراي قطعيت بيشتري ميدانند.
سئوال هاي  3و  4آزمون نشان ميدهند كه در دو ساخت «خواستن  +صورت التزامي فعل»و «خواه  +فعل»
ساخت اول از قطعيت باالتري برخوردار است چرا كه  %55از افراد كاربرد ساخت «خواستن  +صورت التزامي فعل» را
با داشتن قصدي براي انجام كاري همراه ميدانند در صورتي كه براي ساخت «خواه  +فعل» فقط  %2از افراد چنين معنایي
قائل شدهاند .در مورد سئوال  4كه قطعيت انجام كار كمتر از سئوال  3است ،چون قصدي در كار نيست ،باز هم بيشتر
افراد ( )%63ساخت «خواستن  +صورت التزامي فعل» انتخاب نمودهاند و این نشان ميدهد كه هنگامي كه احتمال انجام
كاري كاهش ميیابد یعني افراد درجة قصدمندي یا به عبارت دیگر درجة قطعيت كمتري براي این ساخت قائل هستند و
بنابراین در این مورد كه احتمال كمتري براي وقوع وجود دارد ،كاربرد آن را در نظر گرفتهاند .با توجه به این شواهد
ميتوان ساخت «خواه  +فعل» را بهلحاظ ميزان قطعيت مابين ساختهاي «خواستن  +صورت التزامي فعل» و ساختهاي
التزامي «ميشود/ميتوان  +صورت التزامي فعل» در نظر گرفت چرا كه نتایج نشان ميدهد كه این ساخت از «باید/مي
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شود/ميتوان  +صورت التزامي فعل» قطعيت بيشتري دارد اما نسبت به «خواستن  +صورت التزامي فعل» قطعيت كمتري
دارد .در مورد ساختهاي التزامي بيانگر آینده «باید  +صورت التزامي فعل» و« ميشود/ميتوان  +صورت التزامي فعل»
پر واضح است كه ساخت «باید  +صورت التزامي فعل» بهعلت بيان نوعي الزام داراي قطعيت بيشتري است همان گونه كه
سخنگویان نيز آنرا بهلحاظ ميزان قطعيت قبل از ساختهاي «ميشود/ميتوان  +صورت التزامي فعل» ردهبندي نمودهاند.
اما توجه به بافت در مورد كاربرد صورت گذشته براي بيان مفهوم آینده در زبان فارسي نشان ميدهد كه در این
كاربرد نوعي تناقض وجود دارد .به كاربردهاي زیر در مورد این صورت توجه كنيد:
(الف)
 .12دو دوست در حال ترك مدرسه هستند .یكي از آنها ميایستد و مشغول صحبت با دوست دیگر ميشود .دوست اول
ميگوید :من رفتم تو هم زودتر بياي.
 .13مادربه فرزند :پویان بيا.

فرزند :اومدم.

 .14خدمتكار :خانم ! كي بيام اینجا رو تميز كنم؟

خانم :لطفاً عصر بيا .تا اون موقع همه ميهمانها رفتهاند.

(ب)
 .15فردا كه اومدم بقية نامهها رو تایپ ميكنم.
 .16تلفن زد؛ بگو یه سر رفتم بيرون  ،برگشتم باهاش تماس ميگيرم.
توجه به كاربرد این صورت در بافتهاي باال نشان ميدهد كه كاربرد این صورت نسبت به كاربرد صورت حال ساده
درهمين بافتها با قطعيت بيشتري همراه است در حالي كه در برخي از بافتهاي دیگر این رابطه عكس ميشود ،یعني
صورت حال ساده نسبت به صورت گذشته از قطعيت بيشتري برخوردار است چرا كه در این نوع بافت كاربرد صورت
گذشته با نوعي معناي شرطي همراه است كه طبعاً از قطعيت آن ميكاهد.
كاربرد (الف) منحصر به گفتار ميشود و فقط بر اساس استنتاج بافتي-موقعيتي ،درك مفهوم آینده از صورت
گذشته فعل امكانپذیر خواهد بود .اما كاربرد صورت حال ساده و حال استمراري در همين بافت نسبت به صورت
گذشته داراي قطعيت كمتري است .به نظر ميرسد كه در كاربرد (الف) افراد با به كار بردن صورت گذشته سعي در
باالبردن ميزان تعهد 1خود در قطعي بودن واقعة بيانشده داشتهاند.آزمون  2در اختيار  130نفر از سخنگویان زبان فارسي
قرار گرفت و  %83از آنها صورت گذشته را دركاربرد (الف) قطعيتر دانستهاند و معتقدند كه احتمال صورت گرفتن
واقعه بيانشده هنگام كاربرد صورت گذشته بيشتر از هنگامي است صورت حال ساده و حال استمراري به كار ميرود.
كاربرد (ب) نيز بيشتر در گفتار و بهندرت در نوشتار به كار ميرود .دراین بافت عكس رابطة باال بين كاربرد
صورت حال ساده و صورت گذشته براي بيان آینده وجود دارد یعني كاربرد صورت حال ساده ،قطعيت بيشتر وقوع را
نشان ميدهد در صورتي كه كاربرد صورت گذشته بيانگر وقوع مشروط در آینده ميباشد و با قطعيت كمتري درك
ميشود .در همين راستا  %87از سخنگویان مورد آزمون نيز ساخت حال ساده را با قطعيت بيشتري همراه دانستهاند.
دليل این تفاوت این است كه بافت (الف) بيانگر آیندة نزدیك است و براي بيان آیندة نزدیك ،كاربرد صورت
گذشته قطعيتر از كاربرد صورت حال خواهد بود؛ چرا كه كاربرد صورت گذشته در این بافت نشان ميدهد كه قصد

commitment
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گوینده براي انجام این عمل بسيار قطعي و جدي است و با كاربرد این ساخت ميخواهد شدت این قصدمندي را به
شنونده ابرازنماید.
اما در مورد بافت (ب) كاربرد صورت گذشتة فعل نشاندهندة این است كه وقوع واقعة مورد نظر از نظر گوینده
از موقعيت كنوني وي فاصله دارد (یول )26 :1996 ،و در نتيجه قطعيت كمتري نسبت به كاربرد صورت حال كه به
موقعيت كنوني وي نزدیكتر است ،دارد.
بنابراین براي گنجاندن صورت گذشته بهمنظور درجهبندي نمودن ساختارهاي بيانگر آینده بهلحاظ ميزان قطعيت
در زبان فارسي باید بافت كاربردي-موقعيتي آن در نظر گرفته شود؛ كه آیا به آیندة نزدیك اشاره دارد یا در بافت
مشروط به كار رفته است.
همان گونه كه گفته شد نظریة  DRTبراي ارائة بازنمایي معناي ذهني زمان آینده در زبان فارسي از كفایت الزم
برخوردار نيست چرا كه در زبان فارسي صورتهاي مختلف فعلي براي بيان مفهوم آینده به كار ميروند كه تفاوت
كاربردي آنها به تفاوت در ميزان قطعيت در وقوع واقعة مورد بيان آنها مربوط ميشود .از طرفي دیدیم كه معناشناسي
پيشفرض چارچوب مناسبي براي ارائة بازنمایي معنایي -شناختي ساختهاي مختلف آیندهنما را با بهكارگيري یك
عملگر وجهي به دست ميدهد.
بنابراین براي معناي زمان آینده در زبان فارسي كه در قالب ساختهاي مختلف بيان ميشود ميتوان بر پایة نظریة
معناشناسي پيشفرض بازنمایيهاي ذهني زیر را ارائه نمود.
دستة اول) ساختهايي كه برای بيان آيندة بينشان به كار ميروند

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝑓𝑡
𝐼𝑃𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

شكل  :11بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار
«فردا فرهاد سفر ميره»

𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

شكل  :12بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝑝𝑓
𝐼𝑃𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

«فردا فرهاد داره ميره سفر»

𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

شكل  :13بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار
«فردا فرهاد سفر خواهد رفت»
16

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝑓𝑟
𝐷𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,
𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

شكل  :14بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝑓𝑝
𝐷𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

«فردا فرهاد مي خواد سفر بره»
( ميخواهد به سفر برود)

𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

شكل  :15بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝐷𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥𝑒𝑛 𝑒] 𝑊𝑆,

«فردا فرهاد باید بره سفر»

𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]فرهاد[
) (tفردا
𝑝𝑒
𝐷𝐶[𝐴𝐶𝐶𝛥 𝑒] 𝑊𝑆,

شكل  :16بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار
«فردا فرهاد ميتونه (ميشه ) بره سفر»

𝑆𝑊]سفر رفتن[ e :

en2 ep3

pf 1 rf

0

tf fp
1

شكل  :17درجهبندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دستة اول

در ساختارهاي آیندهنماي دستة اول بهجز دو ساخت حال ساده و حال استمراري كه عامل «استنتاج بافتي-
موقعيتي» در درك زمان آینده از آنها نقش دارد ،ساختهاي دیگر نمایشدادهشده با تكيه بر عامل «پيشفرض شناختي»
درك ميشوند؛ چون در زبان فارسي این گونه ساختارها هميشه براي بيان زمان آینده به كار ميروند هرچند این
ساختها بهلحاظ ميزان قطعيت متفاوتند و ميتوان آنها را بر اساس مستندات ذكرشده بر روي نموداري همچون شكل
( )17از قطعيترین به كماحتمالترین قرار داد.

 )periphrastic future( 1صورت التزامي بيانگر آینده
 )epistemic necessity( 2الزام معرفتي
 )epistemic possibility( 3احتمال معرفتي
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دستة دوم) ساختهايي كه برای بيان آيندة نزديك به كار ميروند
شكل  :18بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار
xte

«من رفتم» (تو هم زودتر بيا)

)𝑥( 𝐼𝑃𝐶]من[
)]𝐶𝑃𝐼 (tآينده[
𝐼𝑃𝐶𝑊𝑆,

]𝑒

𝑓𝑎𝑃

𝛥𝐶𝐶𝐴[

𝑆𝑊] رفتن[ e :

شكل  :19بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]اول شخص[

«من ميرم» (تو هم زودتر بيا)

)]𝐶𝑃𝐼 (tآينده[
𝐼𝑃𝐶𝑊𝑆,

𝑓𝑡

]𝑒 𝛥𝐶𝐶𝐴[

𝑆𝑊] رفتن[ e :

Paf 1

tf

1

0

شكل  :20درجهبندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دستة دوم

معموالً براي بيان آیندة نزدیك (چند لحظه پس از بيان گفتار) در زبان فارسي ،ساختهاي پيشفرض زمان آینده
به كار نميروند و بنابراین همان گونه كه در بازنمایيهاي ذهني نشان داده شده است ،عامل «استنتاج بافتي-موقعيتي»
مسئول درك زمان آینده از این ساختها ميباشد .اما شواهد نشان ميدهد كه در این دسته از ساختهاي آیندهنما،
صورت «گذشتة فعل» از قطعيت باالتري نسبت به صورت «حال» آن برخوردار است .بنابراین این دو ساخت را بهصورت
شكل ( )20ميتوان به لحاظ ميزان قطعيت درجهبندي نمود.
دستة سوم) آيندة مشروط
xte
)𝑥( 𝐷𝐶]سوم شخص[

شكل  :21بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار

)]𝐶𝑃𝐼 (tآينده[

«تلفن زد» (بگو رفتم بيرون).
𝐼𝑃𝐶𝑊𝑆,

]𝑒

𝑓𝑎𝑃

𝛥𝐶𝐶𝐴[

𝑆𝑊] تلفن زدن[ e :

 )past for future( 1گذشته با تعبير آينده
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شكل  :22بازنمایي معناي ذهني پارهگفتار
«تلفن ميزنه» (بگو رفتم بيرون).

xte
)𝑥( 𝐷𝐶]سوم شخص[
)]𝐶𝑃𝐼 (tآينده[
𝐼𝑃𝐶𝑊𝑆,

𝑓𝑟

]𝑒 𝛥𝐶𝐶𝐴[

𝑆𝑊] رفتن[ e :

tf

Paf

1

0

شكل  :23درجهبندي قصد گوینده و وجهيت براي ساختهاي آیندهنماي دستة سوم

دو صورت «گذشته» و «حال» فعل در بافتهایي همچون بافتهاي بيانشده در دستة سوم بهلحاظ ميزان قطعيت عكس
بافتهاي دستة دوم عمل ميكنند؛ یعني در این گونه بافت صورت «حال فعل» قطعيت باالتري نسبت به صورت «گذشته»
آن دارد كه در شكل ( )23نمایش داده شده است.
 .5نتيجهگيری
مفهوم سازي و درك زمان آینده در زبان فارسي تنها با تكيه بر مفهوم واژگاني و ساختار دستوري امكانپذیر نميباشد.
بنابراین الزم است كه براي توجيه این مفهومسازي استنتاج بافتي-موقعيتي نيز لحاظ شود .در نتيجه نظریهاي همچون
 DRTكه براي بازنمایي معناي ذهني بيشترین وزن را به عوامل صوري گفتار ميدهد ،نميتواند چارچوب مناسبي براي
بازنمایي ذهني مفهوم زمان آینده در زبان فارسي را ارائه دهد .در مقابل نظریهاي همچون معناشناسي پيشفرض كه معنا
را نتيجه تعامل عوامل مختلفي ميداند ،ميتواند مبناي مناسبي براي ارائة بازنمایي معناي ذهني زمان آینده درجملههایي
باشد كه نشانه هاي صوري زماني در آنها غایب هستند و درك زمان آنها تنها با تكيه بر استنتاج بافتي-موقعيتي امكانپذیر
است .معناشناسي پيشفرض كاربرد ساختهاي مختلف براي بيان مفهوم آینده را بر اساس وجهيت توجيه مينماید.
براساس این نظریه اگر چه همه این ساختها مفهوم آینده را بيان مينمایند اما بهلحاظ ميزان قطعيت متفاوتند و در نتيجه
بافت كاربردي آنها متفاوت خواهد بود.
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