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  چکیده

 /ح اقتصاديعوامل سن، جنسیت، سطح تحصیلی و سطثیر حاضر بررسی تأهدف از پژوهش 
 .است در گفتار فارسی آینده بر بیانِگفتمان  موقعیت رسمیت درجۀ گوینده و نیز اجتماعی

از گفت و گوي هاي میدانی  یادداشت بدین منظور داده هاي الزم جهت تحقیق به صورت
جمله که بیان گر آینده بود جمع آوري، کدگذاري  523در مجموع . روزمره افراد گردآوري شد

وگوهاي  رآمد ایشان زمان آینده را در گفتشوندگان ب آن طور که از گفتار مشاهده. یل شدو تحل
) + د(حال استمراري، حال ساده، خواه: داشتند ابراز مینحوي  -واژگانی ه گونۀخود به نُ روزمرة
) م(دار ،التزامی+ فعل، قراره ) + یم(ساده، دار ، گذشتۀالتزامیفعل، مضارع ) + م(خواه میفعل، 

 بیانِ نحويِ -واژگانی ه حال استمراري پرکاربردترین گونۀنتایج نشان داد ک. فعل) + م(رو می
آینده را به خود اختصاص  از شکل بیانِ% 62شوندگان بود و بیش از  ار مشاهدهآینده در گفت

اجتماعی به  /ها اعم از سن، جنسیت، تحصیالت و سطح اقتصادي این الگو در کلیۀ گروه. داد می
 دیگرنیز در هر گروه نحويِ -واژگانیهاي لگومیزان کاربرد ا. عنوان الگوي غالب شناخته شد

  . هاي آن محاسبه و مقایسه گردید اجتماعی و زیرگروه
  .مل اجتماعینحوي، زمان آینده، عوا - تغییر واژگانی: ها کلیدواژه

                                                        
1. rgsamar@modares.ac.ir 
2. e.yazdanmehr@modares.ac.ir  
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 مقدمه. 1

این  .می باشد ها زبان تمامیِاز  اپذیرن ییجداطبیعی و  ویژگیِیک  تغییر و تحول در ساختار زبان
چنانچه این حقیقت را . استبوده ویژگی همواره وجود داشته و از جوانب گوناگون قابل بحث 

ح اصطال. ، پذیرفتن این ویژگی امري است غیر قابل انکاردارد بپذیریم که زبان ماهیتی پویا
 هاي همگانی ،)2: 2010( 1کرافت توان متصور شد، به نقل از رقیبی که براي تغییر زبانی می

زبانی  غییرکید تاین در حالی است که تأ. ستها هاي بینِ زبان بر شباهت که متکی است2زبانی
  .، استزبانی زبانی و چه بینِ -چه از نوع درون ،ها عمدتاً مبتنی بر تفاوت

بندي  ستهبه دو نوع هدفمند و تصادفی د تغییر زبانی را در حالت عام ،)15: 2007( 3وات
به طور کامل  شوند ولی غالباً وفور یافت می اي روزمره بههوگو تغییرات تصادفی در گفت. کند می
از سوي دیگر، تغییرات هدفمند قدرت انتخاب بیشتري را بر . کنترل گوینده قرار ندارند زیر

تماعی و اج -فرهنگی ،این عوامل غیر زبانی. دهند دست می زبانی به عوامل غیر اي دستهاساس 
ثیر قرار دهند و در نتیجه تنوع زیر تأجوانب گوناگون زبان را  قادرند هستند و 4محور -موقعیت

 منظور از مورد اخیر، ترکیبی از تغییرات .کنند نحوي ایجاد - ، نحوي و یا واژگانیصوتی، واژگانی
  .استري زمان در سطح لغت و ساختار دستو هم

با این که  ،نحوي -شصت میالدي، تغییرات واژگانی هۀد از ،)243: 2007( 5اسمیت به گفتۀ
د و مطالعات بسیاري جه چشمگیري را به خود جلب کردنتو ،تغییرات صوتی نبودند به فراوانیِ

، محدود به رقابت بین این گونه تغییر. ها به انجام رسید راجع به متغیرهاي مشترك بین گویش
دهد، حتی در  هاي گفتاري رخ می یر در همۀ گونهتغی. هاي استاندارد نبوده است ها و زبان گویش

  .آیند شمار می استاندارد به هایی که نسبتاً آن
هاي  تفحص، انجام گرفته نحوي -هاي واژگانیی که با محوریت متغیردر میان مطالعات

اي از این نوع  گونه. صورت گرفته استها  فراوانی در زمینۀ افعال اصلی، کمکی و نیز زمان
ی از مفهوم یک زمان با اشکال گوناگون طورتصاص یابد که چاخ لهتواند به این مسئ ص میتفح

و زمان ظاهري  6در اینجا الزم است بین دو اصطالح زمان مفهومی .ابدی تبلور میظاهري  زمانِ

                                                        
1. W. Croft 
2. linguistic universals 
3. D. Watt 
4. context-oriented 
5. J. Smith 
6. time 
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حالی که  در ،زمان اشاره دارد اصطالح نخست به مفهوم حقیقیِ. ل شدتفاوت قای 1)ساختاري(
حاضر، مشاهده  ۀبر همین اساس در مقال. شود یبه ساختار نحوي محدود م تنها مدو اصطالحِ

هایی ظاهري چون  به اشکال گوناگون و در قالب زمانآینده  ومیِمفه که چه طور زمانِ کنیم می
بیان مفهوم زمان آینده، در زبان فارسی،  .شود می و غیره بیان التزامیه، استمراري، حال ساد

همان گونه که در . هاي ساختار نحويِ این زبان بوده است نگیزترین بخشیکی از بحث برا
هاي گوناگونی جهت  خورد، سیستم نحوي زبان فارسی از ساخت هاي دیگر نیز به چشم می زبان

متغیر آینده در صورت گفتاريِ این زبان حداقل توسط نُه . گیرد بیان آینده در گفتار بهره می
اي، برگرفته  ها را همراه با نمونه در زیر هریک از این گونه. انتقال است نحوي قابل - گونۀ واژگانی

  :کنیم شده در این تحقیق، مشاهده می هاي گردآوري از داده
  
 .خواهد آمدباالخره فردایی هم . عیبی نداره. باشه - : مثال ←فعل) + د(خواه  .1

 .گردم میبرخیلی زود . غصه نخور -: مثال ←حال استمراري  .2

 .تشریف بیارید. هستیمفردا همه خونه  - : مثال←ه حال ساد .3

 .دیگه خوام برم میآخر هفته  - : مثال ←فعل) + م(می خواه .4

 .بگیرماز ایشون  برم احتماالً -: مثال←التزامیمضارع  .5

 .برا همیشه ریم داریم میترم  آخرِ -: مثال ←فعل) + یم(دار .6

 .ببینهدو استا قراره برهفردا  -: مثال ←التزامیمضارع + قراره  .7

 .شدیماگه فردا بیاد بدبخت : مثال ←گذشته ساده .8

 .ببینم رو کتابخونه رم دارم میظهري بعداز -: مثال ←فعل) + م(ر می) م(دار .9

  
، هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ میزان کاربرد تر مطرح شد همان طور که پیش

یک و در  به ، که یکاجتماعی عوامل ثیر احتمالیِهاست، با در نظر گرفتن تأ هریک از این گونه
  .سطوح زیرین خود مورد تفحص قرار خواهند گرفت

 

  

                                                        
1. tense 
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  تحقیق پیشینۀ. 2
شناسان را به خود جلب  یربازي است که نظر محققین و زبانبیان آینده به طرق گوناگون د

 جمله انگلیسی، هلندي، اسپانیاییهاي متعددي از تحقیقاتی در این باره در زبان. تکرده اس
 ،در تحقیقاتی که راجع به این زمان در زبان انگلیسی انجام شده. سه به ثمر رسیده استفرانو

هاي  ، که همسو با سنتصورت گرفته است going toو  will ،shallبیشترین کار به روي 
 1هاگمان پژوهشتوان به  از بین این آثار می. شناسی انگلیسی نیز هست آموزشی زبان - توصیفی

 توجیهیِ ارائۀ به سمت ،رف توصیف زمانفراتر از ص ،که گامی ،ره کرداشا) 291: 1989(
زمان آینده را ) 315: 2000( 3و تاگلیامونته 2پاپالك. داشته استبر از زمان آینده کاربردگرایانه

جدا از این سه نوع . مریکایی مورد ارزیابی قرار دادندآ پوستانِ سیاه یسیِاز انگل نوعسه  در گسترة
چه از نوع روستایی و چه  ،تبار هاي بریتانیایی فته بودند و دراین تحقیق با گونهد یایکدیگر رش

  .مقایسه شدند ،معیار
 ،آینده در زبان انگلیسی به بررسی دو حالت از اظهارِ) 269: 1995( 5و دیپریتر 4دیکلرك

توزیع اشته این مطالعه سعی د. هاي گوناگون پرداختند و حال ساده در موقعیت willیعنی 
ها در  آن که بین کاربرد ،هاي معنایی ظریفی را نیز تفاوتاین اشکال را توضیح دهد و  برابرِنا

ترین تحقیق در مورد زمان آینده در انگلیسی،  جامع. تبیین سازد ،شود واحد ایجاد می یموقعیت
ل کمکی این محقق در تز دکتراي خود پنج فع. است) 194: 2005( 6شک اثر برگالند امروزه بی

 will: پرداختند، مورد مطالعه قرار داد کمکی در زبان انگلیسی را، که به بیان آینده می و نیمه

‘ll, shall, going to, gonna, .  
یکی از این . اند ، برخی به مقایسۀ دو یا چند زبان پرداختهمحور - هاي آینده در میان پژوهش

بین دو زبان انگلیسی و فرانسه به ) 1: 2004( 8، پاپالك و کاکوالس7واکرنوع تحقیقات توسط 
تنها بین توزیع ساختارها بلکه  هایی، نه هایشان به شباهت در یافتهایشان  .انجام رسید

  .ندرسید ،ها هاي حاکم بر انتخاب آن محدودیت
                                                        
1. L. Haegeman 
2. S. Poplack 
3. S. Tagliamonte 
4. R. Declerck 
5. I. Depraetere 
6. Y. Berglund 

7. J. Walker 
8. R. Cacoullos 
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سی مورد پژوهش قرار لُآند آینده را در زبان اسپانیاییِ بیانِ شکال رایجِاَ) 1: 2008(1آزبورن
 بودنِ ند، شخص دستوري، جانداربرخی از عواملی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. ادد

ساز پژوهشی دیگر در همان  این اثر زمینه. فعل، سن گوینده و صورت منفی بود فراوانیِفاعل، 
زبانه اي دو اي در منطقه جزیره شبه زبان اسپانیاییِ در حیطۀ) 2008( 2که توسط آرویا ،سال شد

  . گرفتانجام 
از این  هاي شرقی کمتر پیدا است، زبان محور - آینده تحقیقات نۀهمان طور که از پیشی

ها رواج دارد این  حال آن که دیدیم آنچه در میان همۀ زبان. اند مورد تفحص قرار گرفته حیث
این  زبان فارسی از. وجود داردادات گوناگونی براي انتقال مفهومی واحد  ها در آن است که

شکال آن کمتر به اَ شده حولِ در معدود تفحصات انجامبا این حال  ،قاعده مستثنی نیست
، زمان افعال فارسی را به سه دستۀ )25 :1390(انوري  .مختلف بیان آینده اشاره شده است

بن  +و افعال آینده را با ساختار مصدر خواستن ،بندي اصلی ماضی، مضارع و مستقبل طبقه
به بررسی نحوي ) 21 :1381(لنگرودي  ،تر پیش ،دیگري در تحقیقِ. کرده است ماضی معرفی

از جمله معرفی و صرف افعال در  در آثار جدیدتر،. ستن پرداخته استساده با ساختار خوا آیندة
ار براي ساخت 5با وجود این که  ، کهشود نیز مشاهده می) 1 :1391(زبان فارسی توسط خمسه 

ساختار  3و  ،)ماضی ساده، استمراري، بعید، التزامی و نقلی(ه شده ارائ بیان گذشته در فارسی
، تنها یک صورت براي بیان زمان آینده )مضارع ساده، اخباري و التزامی(جهت بیان زمان حال 

  .معرفی شده و آن هم از طریق فعل خواستن بوده است
 
 
 

  
 روش تحقیق. 3

 افرادي فارسی گفتاريِهایی از  ، بخشار گرفتندهایی که در این تحقیق مورد استفاده قر داده
هاي  نمونه .رداختندپ ن به صحبت میامحقق طرافکه به طور طبیعی و روزمره در محیط ا ندبود
به  ،هاي گوینده و موقعیت گفتمان در همان زمان مراه با ویژگیه ،گیري زمان آیندهکار به

از آنجا گردآوري شدند شامل  ها دادهمحیطی که . رسیدهاي میدانی به ثبت  رت یادداشتصو
                                                        
1. S. D. Osborne 
2. J. L. B. Arroyoa 
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، ایستگاه سلف سرویسها،  دانشگاه، صحن دانشگاه و دانشکده هاي کالس: هاي زیر است مکان
  . درون منزل و هاي تلفنیخوابگاه، گفتگو ،سرویس دانشکده

اطالعات یا به صورت . گردآوري شدند) 1390مهر ( 2011نخست اکتبر  نیمۀدر  ها داده
اي در مفهوم  رسیدند تا شبههکوتاه به ثبت  مکالماتصورت و گویاي زمان و یا به جمالت کامل 

ري آو پس از جمع .آوري گردید جمع تحلیلجملۀ قابل  523در مجموع  .ها نباشد آن آیندة
  .1گذاري گردیدمورد نظر کُد هاي اجتماعیِ کامل، ویژگی

  :است جمله 523از مجموع ، فوقاز حیث موارد د در هر کُتعداد جمالت  جدول زیر نمایندة
 

  .دهر کُ به تفکیک ،شوندگان مشاهده در قالب آینده در گفتار تعداد بیانات. 1جدول 

  
شخص و  به شد، از مراجعۀ شخص گفتگوهاي طبیعی افراد استخراج میچون جمالت از 

این  هر گوینده به یکی از. خودداري به عمل آمد ،جهت کدگذاري ،پرسش مستقیم از ایشان
، )هم کالسی ها، دوستان و هم خوابگاهی هاي محققان( دانشجویان: تعلق داشت ها گروه

کدگذاري از جهت جنس،  .، اقوام، آشنایان، اعضاي خانواده)خدمه( اساتید، کارکنان دانشگاه
جهت کدگذاري از حیث سطح . سن،تحصیالت و موقعیت گفتار با دقت باال انجام پذیر بود

اقتصادي اقوام، آشنایان، اعضاي -وضعیت اجتماعی: بدین صورت اقدام شد ،ياقتصاد- اجتماعی

                                                        
  .مذکر: mمؤنث، : f← جنسیت گوینده . ١

 فوق لیسانس یا(تحصیالت عالی : 3، )دیپلم یا لیسانس(کرده  تحصیل: 2کم سواد، : 1←سطح تحصیلی گوینده
  ).دکتري

  .طبقۀ باالي اجتماع: Uطبقۀ متوسط، : Mطبقۀ پایین اجتماع، : L← اقتصادي گوینده -سطح اجتماعی
میانسال : d، )سال 39تا  20: (جوان: c، )سال 19تا  10(نوجوان : b، )سال 9تا  2(کودك : a← سن گوینده

  ).سال 50باالي (مسن : e، )سال 50تا  40(
  .رسمی: Bدوستانه و غیر رسمی، : A← )درجۀ رسمیت(موقعیت گفتار 
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اساتید در سطح باالي  .به دلیل آشنایی کامل با باالترین دقت انجام گرفت دانشجویانخانواده و 
  . اقتصادي و خدمه دانشگاه در سطح پایین کدگزاري شدند- اجتماعی
با  ،حاضر هاي تحقیقِ ي، برگرفته از دادهتمرارنجا یک نمونه جمله از گونۀ حال اسدر ای

  :است گذاري شده استفاده از کدهاي مذکور عالمت
اي متمول، که با  ساله از خانواده 26خانم دانشجوي دکتري، : گوینده( .باز زنم زنگ میآخر شب       

    ).کند وگو می اش تلفنی گفت خانواده

 شکالِیک از اَهر کاربردها ونیز درصد  راوانیها بر اساس مقایسۀ ف فرایند تجزیه و تحلیل داده
 کلی، و بار عوامل اجتماعی و به صورت یک بار بدون در نظر گرفتنِ: آینده بوده است اظهارِ
به عنوان مثال میزان  .دخو هاي درونیِ مابین الیه زیر تأثیر هریک از این عوامل و فیدیگر 

با سایر اشکال  یک بار در حالت کلی ،ارسیدر زبان ف ،ساده براي بیان آینده کاربرد گذشتۀ
  .مقایسه شده و بار دیگر بین دو جنس مذکر و مؤنث

  
 هاي تحقیق یافته. 4

  هاي کلی یافته. 1 .4
هایی  نمونه. رسید جمله یا عبارت آینده به ثبت 523در مجموع  ،ها آوري داده طی فرایند جمع

جدول . متفاوت کامالً ود ولی به میزان و توزیعِها موجود ب شده در داده بینی ه گونۀ پیشاز هر نُ
هاي وگو در گفت ها و درصد استفاده از آن هریک از گونه بسامد رخداد دهندة نشان 2 شمارة

  :استشوندگان  مشاهدهروزمره 
 
 
 
 
 
 

 داده هاي مورد بررسیدر  هاي آینده رخداد هریک از گونه و درصد فراوانی .2جدول 
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  :اند قابل مقایسه زیر بهتر ايِ نمودار دایرهدر  ها یافتههمین 

  

  
  داده هاي مورد بررسی هاي آینده در  درصد رخداد هریک از گونه. 1نمودار 

  
دو  ،شده براي اظهار آینده بینی ه گونۀ پیشآید، از نُ که از جدول و نمودار برمی همان طور

) م(دار"و  "فعل) + د(خواه" :برخوردارند%) 1کمتر از (گونه از بسامد رخداد بسیار پایینی 
  :دست یافتزیر  به ترتیبِ توان میها  از نظر کاربرد در بین سایر گونه. "فعل) + م(ر می

مضارع + قراره  >التزامیمضارع  >حال ساده  >فعل ) + م(می خواه >حال استمراري 
  .فعل) + یم(دار >التزامی

ه با ک ،ان، حال استمراري شناخته شددر میان فارسی زبان ،بیان آینده پرکاربردترین گونۀ
چهار این زمان . هاي روزمره پیشی گرفته استوگو ها در گفت تفاوت چشمگیري از دیگر گونه

به . بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است) فعل) + م(می خواه(پرکاربرد بعدي  ونۀبرابر از گ
  :، توجه کنیدحاضر در مطالعۀ شده وريهاي گردآ برگرفته از داده ،از کاربرد این زمان یهای  نمونه
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)m2UbA      وقت دیر نیاي یه. شه امتحان ساعت نه شروع می.  
) f2UcA        - نمیاي باال؟  
    ) f2UcA     - شم مزاحم می بعداً. االن که دیر وقته. نه.  
)f3McA       - ري استخر؟ فردا می  
  
  

  ها در ارتباط با عوامل اجتماعی یافته. 2 .4
هریک . پردازیم مورد نظر می یک از عوامل اجتماعیِ، در سطح هردر این مرحله به بررسی نتایج

ها صورت  ، که مقایسه بین آنندزیرین برخوردار خود از دو یا چند سطحِ از این عوامل به نوبۀ
  .گیرد می

  
  جنسیت گوینده. 1. 2 .4

  :استمرد و زن  زبانانِ ن فارسیآینده بی بیانِ تفاوت دةبه ترتیب نماین 4و  3 هاي ولجد
  

  مورد بررسی زبان ي آینده توسط زنان و مردان فارسیها گونه رخداد فراوانی .3جدول 

  
 
 
 

  
  مورد بررسی زبان ي آینده توسط زنان و مردان فارسیها درصد کاربرد گونه. 4دولج
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 ،همتایان مذکر خود بیش از دو برابر نسبت به ،مؤنث د که گویندگانِنده نشان میها  یافته
به روشنی  ،در زیر ،2 شمارة نمودار. تمایل دارند در گفتار روزمره به آینده اشاره کنند

 ،آگاهی از این که چه ذهنیتی پشت چنین تمایلی وجود دارد. این تمایز است بازگوکنندة
ند که حاکی از آن ،ها هم از نظر فراوانی و هم درصد یافته. ازمند مطالعات بیشتري استنی

، حال استمراري مؤنثچه در میان گویندگان مذکر و چه  ،ترین شکل اشاره به آیندهپرکاربرد
بیان آینده خاص  گانۀ هیک از اشکال نُکه هیچ نتیجه گرفت توان میبنابراین ن. بوده است

   .است مؤنثگویندگان مذکر یا 
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  مورد بررسی بر حسب جنسیتگویندگان در گفتار هاي بیان آینده  گونه فراوانی کاربرد .2مودار ن

 
 
 

 
  سطح تحصیلی گوینده. 2. 2. 4
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کرده و  سواد، تحصیل کم شد، به سه زیرشاخۀتر معرفی  ن عامل اجتماعی، همان طور که پیشای
را  هاي بیان آینده ، تفاوتشود میآنچه در زیر مشاهده . بندي شده است تحصیالت عالی طبقه

  :گذارد بین این سه شاخه به نمایش می
  

  .هاي آینده بین سه سطح تحصیلی بسامد رخداد گونه. 5جدول 

  
  

  .یهاي آینده بین سه سطح تحصیل درصد کاربرد گونه. 6جدول 

  
ها بین دو قشر  اد، مقایسه بر اساس فراوانیِ گونهسو کم تعداد محدود گویندگانِ به واسطۀ

قابل توجه در مورد اشارات آیندة  تنها نکتۀ. رسد منصفانه به نظر نمی ،کرده و ناکرده تحصیل
فعل، ) + م(ر می) م(ساده، دار ، از جمله گذشتۀها سواد این است که برخی از گونه قشر کم

ولی همچنان از بین . موجود نیست اصالًدر اظهارات ایشان  التزامیفعل و مضارع ) + د(خواه
راي بیان آینده از خود نشان نسبت به استفاده از حال استمراري ب ها تمایل بیشتري سایر گونه

کرده و نیز تحصیالت عالی هم به میزان قابل توجهی  این تمایل در هر دو قشر تحصیل. دان داده
مورد استفاده قرار  ها به ندرت سایر گونه ،اول در این دو قشر، بجز سه گونۀ. وجود دارد
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نمودار پیش  همان طور که از چپ به راست که بینیم می 3 ارنمودبا نگاهی به . اند گرفته
کاربرد دو . شود میها کاسته  گونه ، از بسامد کاربرد)از نخستین گونه به سمت آخرین(رویم  می

   .پوشی است ار پایین و قابل چشمبسی ،سطحدر میان هر سه  ،آخر گونۀ

  
 مورد بررسی بر اساس تحصیالتگویندگان  رگفتاهاي آینده در  کاربرد گونه فراوانی. 3ودار نم

 

  اجتماعی گوینده - موقعیت اقتصادي. 3. 2. 4
طبقۀ پایین، متوسط و باالي : توان تفکیک کرد اي را می براي این موقعیت، سه سطح زیرشاخه

همان طور که . شود جامعه، که توسط شغل و میزان درآمد فرد و شأن اجتماعی او تعیین می
شوندگان، آنان که دوست، آشنا، همکالسی یا اعضاي خانواده  د، در بین مشاهدهتر اشاره ش پیش

بندي با توجه به شغل و  در مورد سایر افراد نیز دسته. بندي شدند بودند، با آگاهی کامل دسته
مثال براي طبقۀ . شأن اجتماعیِ درنظرگرفته براي آن شغل، از دید جامعۀ ایران صورت گرفت

کارمندان دانشگاهی و اکثر دانشجویان و طبقۀ : ؤساي دانشگاه، طبقۀ متوسطاساتید و ر: باال
هاي مربوط به این عامل  یافته. کارگرانِ محوطه، خدمۀ سلف دانشجویی و غیره است: پایین

  :اند خالصه شده 8و  7هاي  اجتماعی در جدول
 
 
 
  

.گویندگاناجتماعیِ  -سطح اقتصادي سه درهاي آینده  بسامد رخداد گونه .7جدول  
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  .گویندگان اجتماعیِ -سطح اقتصادي هاي آینده در سه درصد کاربرد گونه. 8جدول 

  
 

 ،نمایان است 7جدول  درهمان طور که  جمله، 523شده از بین  هاي گردآوري در میان داده
این تعداد اندك . بیان شده بودپایین اجتماعی  شوندگانی از طبقۀ جمله توسط مشاهده 18تنها 
 چنان، آندر همین گروهاما . سازد ناممکن میتا حدي ها را با دو سطح دیگر  ، مقایسۀ آنالتجم

ها به  ، سایر گونهجز حال استمراريدید که ب به وضوح توان می ،دهند ها نشان می که فراوانی
 ،گویندگان در این سطح کمِ تعداد ولی باز هم به واسطۀ. اند رد استفاده قرار گرفتهندرت مو

دو  گویندگانِ .تمایل دارند مدعی شد که در کل تنها به استفاده از همین یک گونه توان مین
. اند شترین بهره را از همین گونه بردهبی ،خود براي بیان آینده، در گفتار روزمرة سطح دیگر نیز

 ،%)60.29و % 64.11(اجتماعی به میزان مشابهی  دهند که این دو طبقۀ درصدها نشان می
) م(دار"، "ساده گذشتۀ"(آخر  کاربرد سه گونۀ. اند کردهآینده از حال استمراري استفاده  نبیادر
. نادیده گرفت آن را توان میاي کم بوده است که  اندازه به) "فعل) + د(خواه"و  "فعل) + م(ر می
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جامعه ین پای آینده در بین گویندگانِ طبقۀ بیانهاي  گونه ویژه کاربرد بسیار کمِ ها به این تفاوت
   :یت استدر نمودار زیر بهتر قابل رؤ
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پایینطبقۀ متوسططبقۀ باالطبقۀ
  

  .بر اساس فراوانی شوندگان مشاهده اقتصادي از/ هاي آینده در سه سطح اجتماعی میزان کاربرد گونه. 4نمودار 
  

  سن گوینده. 4. 2. 4
نوجوان، جوان، کودك، : عبارتند از ،حاضر بررسی شدند ، که در مطالعۀسنی گروهپنج 

قابل مشاهده  10و  9 هاي ولها در جد هیک از این ردهاي مربوط به هر فتهیا. میانسال و مسن
ترین استفاده از حال استمراري، توسط گروه جوانان بوده  از میان پنج گروه سنی، فراوان. است
این طور . اند وگوهاي خود داشته کودکان کمترین اشارات را به آینده در گفت). 5نمودار (است 

وضعیت مشابهی در . شود که ذهنیت ایشان بیشتر معطوف به زمان حال بوده است استنتاج می
ها به آینده، تنها زمان حال استمراري به  در میان اندك اشارات آن. مورد نوجوانان حاکم است

اند ولی  برده وگوهاي روزمرة خود بهره جوانان از هر نُه گونۀ بیان آینده در گفت. خورد چشم می
بیش از نیمی از . توان متصور شد در مورد ایشان بیشترین کاربرد را براي چهار گونۀ آخر می
در رابطه با میانساالن نیز وضع به . اظهارات ایشان در مورد آینده در قالب حال استمراري است

. اند ود نداشتهها در گفتار خ اي از اکثر گونه ولی افراد مسن هیچ استفاده. همین منوال است
چهارم اظهارات ایشان در مورد آینده به شکل حال ساده  عالوه بر حال استمراري، بیش از یک

.کند هاي سنی متمایز می ها را از سایر گروه این ویژگی آن. بوده است
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  .درپنج گروه سنی از گویندگان آینده هاي گونه رخداد بسامد .9جدول 

  
  
  

  .گویندگان از سنی گروه پنج در آینده هاي گونه کاربرد درصد. 10 جدول

  
  

  



 شناسیمجله زبان و زبان

110 

 

0

50

100

150

200

250

300

کودك نوجوان جوان میانسال مسن

  .بر اساس فراوانی سنی از گویندگان گروههاي آینده درپنج  یزان کاربرد گونهم .5نمودار 
  
  گفتمان موقعیت رسمیت درجۀ. 5. 2. 4

. بیان شده است فاوتتم بودنِ با درجۀ رسمیموقعیتی  درهاي اشاره به آینده  هریک از نمونه
در زندگی حقیقی، . شود میرسمیت بر اساس نوع رابطه بین طرفین گفتمان تعیین  این درجۀ

 رسمی و کامالً کامالً بلکه بر پیوستاري بین دو غایت نیستاین میزان تنها به دو شکل موجود 
هریک  بنديِ تهت دسحاضر براي اطمینان بیشتر از صح اما در مطالعۀ. شود یافت میغیررسمی 

. اکتفا شده است) دوستانه( رسمیغیرو  رسمی ترِمتمایزتر و کلی از جمالت، به دو دستۀ
ها،  وگوهاي بین دوستان، همکالسی غیررسمی شامل گفت هاي اظهارات ترین نمونه رایج
بین  هايوگو در گفت توان میرا  هاي رسمی ترین نمونه غالب. استها واعضاي خانواده  اتاقی هم

. جست... رجوع و  ارباب - مندرمشتري، کا -دانشجو، فروشنده - ، استاد)در خیابان مثالً(ها  غریبه
  :استیت هاي زیر قابل رؤ ولاجتماعی در جد هاي مربوط به این عاملِ یافته
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  .وگوهاي رسمی و غیررسمی گفت در آینده هاي گونه رخداد بسامد .11جدول 

  
هاي  آینده در داده که اکثر قریب به اتفاق اظهارات الزم است ذکر این یافته پیش از هر چیز

 اظهارات رسمی ده برابرِغیر در حالت کلی، تعداد اظهارات .اند از نوع غیررسمی بودهاین تحقیق 
 هاي بیان آینده کامالً یکی از گونه ،رسمیغیر در میان جمالت و عبارات. رسمی بوده است

 ،آن گونه ،حدس زد توان میهاي پیشین  که با توجه به یافته ورو همان ط ،استفاده بودهبال
بینی بود چرا که هر فارسی زبانی با یک نگاه به  قابل پیش این یافته کامالً. استفعل ) + د(خواه

مورد آخر  ها در محاورة فارسی، ترین آن ه بگذارد که رسمید صحتوان میبیان آینده  ه گونۀنُ
اما انتظار . این گونه است این مقاله نیز حاکی از کاربرد بسیار محدود هاي پیشینِ یافته. است
گفتمان، کاربرد باالتري  موقعیت رسمیت ، یعنی درجۀآخر در مورد عامل اجتماعیِکه رفت  می
ولی همان طور که از نتایج مشخص . رسمی شاهد باشیم در سطح اظهاراترا فعل ) + د(خواهاز 

یرین مورد استفاده قرار روزمره هم این گونه کمتر از سا مکالمۀ یِحتی در شرایط رسم ،است
، کاربرد بیشتري یطدر این شرا ،حال استمراري و حال ساده دو گونۀدر حالی که  ،گیرد می

  :سازد اي را تسهیل می چنین مقایسه 6نمودار . اند داشته
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  .بر اساس فراوانیرسمی سمی و غیروگوهاي ر هاي آینده درگفت میزان کاربرد گونه. 6نمودار 

  
  گیري نتیجه. 5

زمان  گیريِکار آینده در محاورة فارسی به بیانِ ترین روشِ رایجد آیمیایج بر تآن گونه که از ن
نحوي از متغیر آینده در سطوح مختلف عوامل  -واژگانی این گونۀ. استحال استمراري 

 .ه استترین بودهمچنان پرکاربرد رفت،، که در مطالعۀ حاضر مورد بررسی قرار گاجتماعی
 فعل) + د(بررسی شده، خواه چه در حالت کلی و چه در سطوح اجتماعیِ ،ترین گونهکاربرد کم

 . بوده است

در رابطه با بسامد ثیر عوامل زیر تأچه در حالت کلی و چه  ،مورد بررسی ه گونۀنُ رخداد
 :یافتزیر دست  به ترتیبِ توان می ،مورد بحث اجتماعیِ

+ قراره  >التزامیمضارع  >حال ساده  >فعل ) + م(می خواه>حال استمراري 
) + د(خواه >فعل  ) + م(ر می) م(دار >ساده  گذشتۀ >فعل ) + یم(دار >التزامیمضارع 

 .فعل

 هچشمگیر بود شده براي بیان آینده، تنها کاربرد چهار گونه نسبتاً بینی ه گونۀ پیشاز میان نُ
 توان می اًبتقری. التزامیفعل، حال ساده و مضارع ) + م(خواه حال استمراري، می: از جملهاست، 

از میان عوامل  ،ها مشهودترین تفاوت .پوشی است دیگر قابل چشم گفت کاربرد پنج نوعِ
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 ولی حتی با وجود تمایزِ. گفتمان دیده شده است موقعیت رسمیت ، در درجۀشدهیاد اجتماعیِ
  .ارائه شد همچنان حاکم است) نتیجه گیري( 4مورد ر بیشتر، ترتیبی که د

زبانان  وگوهاي طبیعی و روزمرة فارسی هاي این تحقیق نحوة بیان آینده را در گفت یافته
 - اقتصادي سنی، سطح تحصیلی و طبقۀ گروهگویندگان از حیث جنسیت، . روشن ساخت

ص قرار مورد تفح آینده بیان بندي و ، دستهحاکم بر کالمشان رسمیت جۀو نیز در ،اجتماعی
دست آمد و درنهایت ترتیبی کلی از   شده به بررسی یک از عواملِزیر تأثیر هرها  تفاوت. گرفت

دست آمد و ارائه   به ،گفتاري فارسیِآینده در  متغیرِ بیانِ نحويِ -واژگانی ه گونۀنُ کارگیريِ به
 سطوحِ ها را درونِ که کاربرد گونه استهاي این تحقیق این  کی از محدودیتبا این حال، ی. شد

 ثیر متقابلِتأ ویک از عوامل اجتماعی به طور جداگانه مورد بررسی و مقایسه قرار داده هر زیرینِ
در  ،تر اشاره شد ، همان طور که پیشچنینهم. ها بررسی نشده است آن و ترکیبِاین عوامل 

که مقایسه و تعمیم را ناممکن  ي کم بودا ها فراوانی به اندازه در بعضی دستهبرخی موارد و 
ها اختصاص داده  داده آوريِ اوریم که اگر زمان بیشتري به جمعاکنون بر این ب. ساخت می
 که تحقیق از آن جا. آمد تري براي امر مقایسه فراهم می ، شاید اساس بهتر و محکمشد می

مید است توانسته باشد ا ،گام استمانی در مکالمۀ فارسی پیشهاي ز در بحث متغیر حاضر
تر و  لهاي مفص و راه را براي پژوهشارزشمند جلب کرده  حداقلِ توجه الزم را به این موضوعِ

  .آتی در این زمینه گشوده باشد ترِ جامع
  

  منابع
  .بیشه: اصفهان. دستور زبان فارسی). 1390(انوري، حسن 
ادبیات و زبان فارسی در . »لهاي ماضی، مضارع و مستقب جدول زمان«). 1391(خمسه، احمد 
  :بازیابی از .1 .زندگی

 http://www.farsiinlife.blogfa.com/tag/  
نشریۀ .  »ساده با فعل ساختن در فارسی آنالیز نحوي آیندة«). 1381( مهديلنگرودي، محمد

  .21 -35 )2(9 المللی علوم انسانی بین
Arroyoa, J. L. B. (2008). “The variable expression of future tense in Peninsular 

Spanish: The present (and future) of inflectional forms in the Spanish spoken 
in a bilingual region”. Language Variation and Change, 20 (1), 85-126. 



 شناسیمجله زبان و زبان

114 

 

Berglund, Y. (2005). “Expressions of future in present-day English: a corpus-based 
approach”. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliencia, 
126. 194. Uppsala. ISBN 91-554-6248-0. 

Croft, W. (2010). “Relativity, linguistic variation and language universals”. 
CogniTextes [En ligne]. Volume 4. 

http://cognitextes.revues.org/303. 
Declerck, R., & I. Depraetere (1995). “The double system of tense forms referring to 

future time in English”. Journal of Semantics. 12 (3), 269-310. 
Haegeman, L. (1989). “Be going to and will: a pragmatic account”. Journal of 

Linguistics. 25 (2), 291-317. 
Osborne, S. D. (2008). Variable future tense expression in Andalusian Spanish. 

Unpublished M.A. thesis. 
http://athenaeum.libs.uga.edu/handle/10724/10572. 
Poplack, S, & S. Tagliamonte (2000). “The grammaticization of going to in (African 

American) English”. Language Variation and Change. 11, 315–342. 
Smith, J. (2007). “Techniques of analysis: morpho-syntactic variables”. in C. 

Llamas & L. Mullany & P. Stockwell (eds). The Routledge companion to 
sociolinguistics. New York: Routledge. 

Walker, J. & S. Poplack & R. T. cacoullos (2004). “Looking into the future in 
English and French”. Sociolinguistics Symposium 15. University of 
Newcastle-Upon-Tyne, April 2004. 

Watt, D. (2007). “Variation and the variable”. in C. Llamas & L. Mullany & P. 
Stockwell (eds). The Routledge companion to sociolinguistics. New York: 
Routledge. 

 


