
  :و  فارسی  هاي انگلیسی نما در زبان آینده  ساختارهاي

  غیر صورت گرا  تحلیل  یک

 رضا صحرائی                                                                                                    

    

  :چکیده 

ــفار این مقاله با هدف بررسی زمان آینده در زبان به طور عام و در زبان هاي  و  یســـــــ

انگلیسی به طور خاص نگارش شده ، لذا موضوع اساسی آن این است که مفهوم آیندگی در 

 است مقاله در چهار بخش طراحی شده. با واقعیت کاربردي آن مطابق است  تا چه حد زبان

ایـن بخـش خـود     .مرتبط با موضوع مقاله را مطـرح مـی کنـد   بخش اول مالحظات نظري . 

چهارچوب بخش هاي دوم و سوم می شود که در آنها به ترتیب پیوستار مفهوم آینـدگی در  

بخش آخر نیز نتیجـه گیـري را در بـر دارد کـه     . زبانهاي انگلیسی و فارسی ارائه شده است 

  . البته با پیشنهادي براي مطالعات بیشتر پایان می یابد

نمـود   جهـان هـاي ممکـن ،    ، آیندگی ، مرتبط بودن آنـی، آینده نما :واژه هاي کلیدي 

  آینده ، آینده پیش فرض ، دستوري شدگی

  

  : مقدمه

.  اسـت   آینـده   نام  به  مستقل  زمان  یک  داراي  و انگلیسی  فارسی  هاي زبان  دستوري  ساختمان

  داراي  انگلیسـی   زیرا زبان  نیز هست  تر از فارسی دهپیچی  مراتب به  انگلیسی  در زبان  زمان  این

  آینده)  ، ج استمراري  آینده)  ، ب ساده آینده)  الف: عبارتند از   که  است  آینده  زمان  چهار گونه

  1:شوند می زیرساخته  با فرمولهاي  ترتیب  زمانها به  این.  استمراري  کامل  آینده) و د  کامل

     a) ... will+    فعل  ساده  شکل 

     b) ... will be +فعل + ing  

     c) ... will have +   (pp) مفعول  اسم 

     d) ... will have been +فعل + ing  

                                                      
دانشجوي دوره ي دکتري زبانشناسی همگانی دانشگاه عالمه طباطبائی  

ا صورت متناظر آینده درگذشته است که پرداختن به آنه 4هاي فوق داراي  زبان انگلیسی غیر از زمان -1

  . خارج از حوصله این مقاله است
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  :هستند  فوق  هاي نشانگر زمان  ترتیب  زیر به  هاي مثال

      1) They will take an exam tomorrow. 

      2) I will be studying physics at 10 O'clock tomorrow. 

      3) Next year, I will have been married for 8 years. 

      4) What will you do in 2010? (it is 2003 now)we will have been traveling           

           around the world for 1 year. 

  :شود می  زیر ساخته  ترکیبی  قالببا   آینده  زمان  فارسی  در دستور زبان

  

  خواهم              ) 5  

  خواهی                               

                                               ... .          
   خواهند                               

  

  .خواهد شدفردا برگزار   جنوبی  و کره  ایران  بازي:  مثال

صـرفاً    آینـده   شوند، اما ارجـاع  می  نامیده  آینده  هاي زمان  طور مشخص  به  موارد فوق  گر چها

    ساده  حال)  الف   از صورتهاي  انگلیسی  ، زبان مثال  عنوان  به. گیرد نمی صورت آنها  توسط

  )ث  ,   + Be + toفعل)  ، تbe going to+   فعل  ساده  شکل)  پ  ، استمراري  حال)  ب

  ترتیـب   به 10-6  هاي مثال. کند می  استفاده  آینده  به  ارجاع  نیز براي  Be about  to   + فعل

  :هستند  نمایانگر موارد فوق

       6) The train leaves at five-thirty. 

       7) I'm studying hard next week by now.  

       8) She is going to study physics at university. 

       9) My daughter is to marry soon.  

        10) The train is about to leave.  

  تمـایز چنـدان    مثال  عنوان  به. خود هستند  کاربرد خاص  داراي  فوق  از ساختارهاي  هر کدام

  حال  آینده  اینکه مگر  نیست» be to+   فعل«و ساختار   ساده  حال نماي  آینده  میان  اي قطعی

»  be to+  فعـل «  امـا صـورت    اسـت   آینـده   بیانگر ارجاع  رود که بکار می  لزوماً با قیدي  ساده

  دارد ودر واقع  اشاره  نزدیک  آینده  به » +be about to  فعل «یا مثالً ساختار ...  نیست  چنین

  مثالً.  justبا کلمه    اما همراه  است be going to  همان

( بن ماضي +  
 )مصدر مرخم 
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        11) I'm just going to read an essay. 

  اسـتفاده   آینده  به  ارجاع  براي  استمراري  و حال  ساده  حال  نیز از ساختارهاي  فارسی  در زبان

  .کاربرد هستند  این  دهندة  نشان 13و 12  هاي مثال. شود می

  . رویم می  تهران  به  با برادرمفردا ) 12

  . مصاحبه  میره  داره  امیرحسین  شنبه  همین) 13

از   ، که فوق  ساختارهاي  اوالً از میان  کند که  دارد بررسی  سعی  نگارنده  فوق  مقدمه  به  با توجه

  ، دومـاً در قالـب   تر اسـت  متداول  شوند کدامیک می  نامیده)  Futurate(نما   آیندهبعد   به  این

وجـود دارد، سـوماً آیـا      تنـوع   ایـن   براي  توجیهی هچ) Informal(گرا  غیر صورت  تحلیل  یک

  کرد و نهایتـاً اینکـه   نما ارائه  آینده  کاربرد صورتهاي  براي  پیوستاري  آماري  لحاظ  به  توان می

)  Futurity(   آینـدگی   نماها چقدر بر واقعیـت  آینده  در میان  آینده  اختصاصی  صورت  جایگاه

  . است منطبق

  آینده  زمان  وضعیت  خواهد شد که  مطرح  نظري  مالحظات  اول  ، در بخش مقدمه  از این  پس

  هـاي  داده  بـه   بیشـتر متکـی    کـه   ،  بخـش   در ایـن . کنـد  می  تعیین زبان شناختی  لحاظ  را به

زبـان   لحـاظ   بـه   آینـدگی   آیـا مفهـوم    کـه  به بحث این نکته خواهیم پرداخت  است  انگلیسی

نما   آینده  ، ساختارهاي دوم  در بخش. یا خیر  است  و مطلق  واقعی  مفهوم  یک  همگانی  شناسی

  بـا دیگـري    معناشناختی  لحاظ  به  د شد و کاربرد هر کدامنخواه  مطرح و فارسی  در انگلیسی

  ِ هر کدام ، پیوستار کاربردي آماري  هاي تحلیل ، بر اساس سوم  در بخش. خواهد گردید  مقایسه

خواهد   گیري نتیجه  یک آخر نیز در بردارنده  بخش .خواهد شد   نما ارائه آینده  هاي زمان  ناز ای

  .بود

   نظري  مالحظات:  اول  بخش

  و فارسـی   انگلیسی  هاي و در زبان  طور عام  به  در زبان  آینده  هاي صورت  درباره  بحث  هرگونه

  اي زمـانی   واقعاً ارجاع  آیا زبان  شود که می  مواجه  پیچیده  سئوال  بااین  ، همواره طور خاص  به

  لحـاظ   بـه   دسـتوري   جـدا از مالحظـات    آینـده   تر آیـا زمـان   ساده  بیان  دارد؛ به  آینده  نام  به

  اغلــب»  کنــد کــه مــی  اعــالم) 1990(  1کــامري.  اســت  حقیقــی  مفهــوم  یــک  معناشــناختی

و   آینده  اما بین …هستند»  و غیر گذشته  گذشته»  بین   صریحی  تمایز دستوري  هاداراي زبان

 -  تـر از تمـایز گذشـته    رنگ کم  مراتب  به  اصالًوجود ندارد یا اینکه  تمایزي  یا چنین  غیرآینده

  .)4  ص(  »است  غیرگذشته

                                                      
1 - Comrie 
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  دلیـل   است  ممکن«:  دارد که ابراز می  اینگونه  تمایزي  وجود چنین  عدم  در توجیه  سپس  وي

  در زمانی  لحاظ  به  آینده  الفاظ  باشد که  داشته  مسأله  در این  ریشه  تمایزي  وجود چنین  عدم

)diachronically (آرزویـی  وجه  مثل  اي وجهی  از الفاظ  )desiderativity ( انـد؛   شـده   مشـتق

  ).45  ص( »در انگلیسی willمانند   درست

و   است  آینده  زمان  داراي  انگلیسی  زبان»  دارد که می  اعالم  با اطمینان) 1990(  1هورنشتاین

will کنـد کـه   ادعا مـی   در ادامه  وي). 35  ص( « است  آن  نمایش  براي مخصوص  وجهی  فعل  

  کامالً متفـاوت   وجهی  فعل  عنوان به  با رفتار آن  آینده  زمان  نمایش  در مقام willرفتار   البته«

 2الینز  ادعا وجود دارد؛ از جمله  در رد این  اي کننده  قانع  ، دالیل هر حال  به). 38  ص( « است

  ، بلکـه  نیسـت   و صریح  مطلق  زمانی  مفهوم  یک  هیچگاه  آیندگی»  کند که می  اشاره) 1977(

ذکر   قابل  نکته .)677  ص(»است  دست  از این  مرتبطی  یا مفاهیم  بینی عنصرپیش  دربر دارنده

ِ  را با سایر افعـال  will  توان می) predictive sentences( گویانه پیش  در جمالت  که  است  این

  رفتن  از دست  منجر به  این  کرد که  جایگزین) Epistemic modals(معرفت شناختی   وجهی

  .شود مذکور می  در جمالت  آیندگی  و نه  قطعیت

  ارجـاع   زمـانی   چـه   بـه   نظر از اینکه صرف( will  که  بپذیریم  پیشبرد بحث  لحاظ  اگر به  حتی

 will  مفهـوم   آید که می  پیش  سئوال  ، این است) modal operant( وجهی  عامل  یک) دهد می

  کـه   اسـت   را ذکر کـرده  will  مورد ازکاربردهاي 7  حداقل) 1979و  1986( 3؟ پالمر چیست

 speech(ها کار گفت  نظریه  از دیدگاه  که  حالیست در  این.  است Epistemicاز آنها   تنها یکی

acts theory( ،will (  ترغیبـی )  الـف   هـاي  نقش  داراي  است  ممکنdirective(تعهـدي )  ، ب  

)commissive((  استقرایی)  و پdeductive (نشـانگر    ترتیـب   بـه  16تـا   14  جمـالت . باشد

  .هستند  فوق  هاي نقش

        14) You will do it, will you? 

        15) I'll do it. 

        16) He'll do it. 

  بـه   دقیق  ، با موشکافی وجهی  سودمند از افعال  اي مولفه  تحلیل  یک  ارائه  ضمن) 1981( 4 نی

  . است  فوق  کار او مؤید مطالب  ماحصل  که  است  پرداخته willمعنا و کاربرد   تبیین

                                                      
1- Hornstein 
2- Lyons 
3- Palmer 
4- Ney 
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نتیجه گرفت که مفهوم  نینچمی توان  ،  سخ به سوال اولپاو در  فوقبا توجه به توضیحات 

   .آیندگی به لحاظ معنی شناختی مفهومی واقعی و مطلق نیست

  نما آینده  ساختارهاي:  دوم  بخش

صرفاً   آیندگی  مفهوم  و فارسی  انگلیسی  هاي شد، در زبان  گفته  مقدمه  در بخش  همانطور که

نما بیشـتر    آینده  ساختارهاي  شود بلکه نمی  داده  نمایش)  future tense(  آینده  زمان  توسط

)  الف: عبارتند از  انگلیسی  ساختارها در زبان  این.  هستند تا خود آینده  حال  از زمان  برگرفته

  آینده) و ز be about to)  ، ثbe + to)  ، تbe going to)  ، پ استمراري  حال)  ، ب ساده  حال

  .ذکر شد  مقدمه  در بخش  هر کدام  براي  هایی  مثال  ؛ که) آن  مشتقات  و انواع(

  مضـارع (  سـاده   حـال )  الـف : عبارتنـد از   ساختارها وجود دارنـد کـه    نیز این  فارسی  در زبان

  مضـارع ... +  خـواهی  ، مـی  خـواهم  میبا ساختار   صورتهایی)  ،پ استمراري  حال)  ، ب) اخباري

  .) مستقبل(  آینده)  و ت   یالتزام

  گفتـاري   در فارسـی )  یعنی آینـده (آخر   صورت  که  اینست  فارسی  در مورد زبان  جالب  نکته

  نوشـتاري   زبان  شد بیشتر مخصوص  گفته  در مقدمه  که  شود وهمانگونه نمی  تقریباً بکار برده

  . است

تواند  می  آیندگی  نمایش  براي  استمراري  حال و  ساده  حال  ، کاربرد دو زمان انگلیسی  در زبان

باشـد زیـرا     مجموعـه   نمـا در ایـن   آینده  سایر ساختارهاي  گنجاندن براي  اي کننده  قانع  دلیل

آنها   اصلی  فعل  یا  همراه  که  است  این انگلیسی  ساختارها در زبان  این  تمام  توجه  قابل  ویژگی

  نماي _ آینده  ادعا در مورد ساختارهاي  این. اند کرده  استفاده  حال  از زمان Be  فعل  یا همراه

  بکار برده  بطور مشابه)  ساده  حال(  مضارع  مورد فعل  کند زیرا در هر سه می  نیز صدق  فارسی

  دلیـل   کـه   ادعـا کنـیم    چنـین   بتوانیم) 1991(  1از بینیک  تبعیت  شاید به  ،بنابراین. شود می

مـرتبط    ویژگـی   داراي  حـال   زمان  که  نما اینست آینده  در ساختارهاي  حال  از زمان  استفاده

  رسـد کـه   نظـر نمـی    بـه   ،هـر حـال    بـه .  است) 389  ص( "current relevance"  بودن آنی

) 1991( 2 اسـمیت   کـه   شـود زیـرا همانگونـه     نیز خالصه  حال  در زمان  حتی  آیندگی مفهوم

  رخدادها اسـت   و یا الگوي  ، نظارت ریزي ،برنامه گیري  تصمیم  نوعی  مستلزم  هآیند«: گوید می

  ارجـاع   نیازمند نوعی از موارد فوق  بسیاري  که  اکثر باید پذیرفت  اگر نگوئیم  ، که»)246  ص(

  . است  گذشته  رویدادهاي  به

                                                      
1- Binnick 
2- Smith 
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را بـا    اسـتمراري   و حـال   هسـاد   حـال   یعنـی   بسـیار متـداول    نماي  دو آینده,   بحث  در ادامۀ

) tense less future (  زمـان   بـدون   یـا آینـده    سـاده   حـال . کنیم می  بیشتر بررسی  موشکافی

. هسـتند   زمانی  و ثابت  دقیق ریزي بیانگر برنامه  رود که بکار می  و رویدادهایی  معموالً با اعمال

  : مثال  عنوان  به

17 ) The train leaves at five-thirty . 

  .کند می  حرکت 10  ساعت  ، ماشین داریم  بلیط  امشب  براي) 18

. باشـد   آینـده   به  ارجاع  براي   حال  کاربرد زمان  شرط پیش  فوق  نکته  رسد که نظر نمی  اما به

  :)160  ص(  است  مطلب مؤید این) 1979(  1داوتی  مثال

)19  Oh, number five wins the competition. His performance was   

                unquestionably better than others. 

  :باشد  کاربرد در فارسی  نوع  از این  گویایی  تواند مثال می  فوق  جمله  فارسی  معادل

  .بهتر بود  تردید کار او از همه بی. برد را می  مسابقه  پنج  شماره) 20

/ کـار   نتیجـه «  کـه   اسـت   ایـن   آینـده   نوع  این  اساسی  یژگیو  رسد که نظر می  به  ،هر حال  به

  توسط  گیري نتیجه  این  که  ذکر است  به  الزم  البته »). همان(است   شده  تعیین  از قبل  موضوع

شـوند    بکـار بـرده    فـوق   صـورت  توانند بـه  می  که  زیرا تنها مواردي  است  نگرفته  صورت  فاعل

از   اي آنهـا آغـازگر زنجیـره     فاعـل   اسـت   ممکـن   اگر چه  هستند که 22 و 21مانند   جمالتی

وقـت     و یـا گـرفتن   21  در مثـال   تور مسافرتی  جا در یک  و کردنرمثالً با رز(رخدادها باشد 

  . است  او خارج  از عهده  دیگر پیامدها وعواقب) 22  در مثال  مالقات

          21) I leave tomorrow. 

    .روند می  دانشگاه  دیدار رئیس  اساتید فردا به) 22        

  اسـتمراري   حـال   نمـاي  آینده  معتقد است  که  است) 1976( 2وکر  همسو با دیدگاه  فوق  نکته

گـر   کنش  ساده  حال  نماي در آینده  در حالیکه  است) human agent(  گر انسانی بیانگر کنش

  . )1997 نقل از ترنر(رخداد است معموالً یک

  کند؛ تأیید می  را در فارسی  فوق  نکته  بخوبی 25تا  23  مثال  مجموعه

  . مصاحبه  ره می  داره  حسین  شنبه  همین) 23        

  . ره می  داره  استانبول -  قطار تهران  شنبه  همین *) 24       

                                                      
1- Dowty 
2- Wecker 

  غیر دستوري بودن جمله است هندهاین عالمت نشان د     *
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  . ره می  استانبول -  قطار تهران  شنبه  همین) 25       

  اسـت   گوینـده   از سـوي   قطعیـت   ، بیانگر نوعی ساده  حال  نماي آینده  شود که می  فتهغالباً گ

  مثال  عنوان  به.  نیست  همگان  ادعا مقبول  اما این) 182و  3  ،صص1985،  و همکاران  1کرك(

  نشـانگر نـوعی    ِ سـاده  حال  نماي  آینده  عادي در حالت  اگرچه  که  معتقد است) 1979(  داوتی

  عنوان  به). 160-161 صص(  نیست  چنین این  اما لزوماً همیشه  است  گوینده  از سوي  قطعیت

  تـا قطعیـت    اسـت   اعتمـاد و اطمینـان    قطار بیشتر بیانگر نـوعی   در ایستگاه 26  جمله  مثال

باشد   ناعتماد و اطمینا  تواند واقعاً نشانگر نوعی نیز می 27  جمله  تناسب  همین  به.  وحتمیت

  .باشد 27و  26  بین  فرقی  رسد چندان نظرنمی  به  لحاظ  و از این

          26) The train leaves at five-thirty.                               

27) The train will leave at five-thirty. 

مـورد    اد امـا در ایـن  نهـ   فارسـی   سـخنگویان   قضـاوت   محک  را به  فراوانی  هاي نمونه  نگارنده

  احساس  ، سخنوران31تا  28  مثال  در مجموعه  مثال  عنوان  به. نگرفت  مشابه  نتیجه  بخصوص

تـر از   جـدي   اسـت   بکار رفته  ساده حال  نماي آینده  در آن  که 30و  28  جمالت  کردند که می

و   گویندگان از سوي 31 و 29  جمالت  ادعا شد که  طور غالب  به. هستند 31و  29  صورتهاي

  :شود می  بکار برده  گزارشگران  و بویژه  تلویزیون  مجریان

  .کند می  بازي  استقالل  عصر با تیم 7  ساعت يپیروز  تیم) 28                        

  .خواهد کرد  بازي  استقالل  عصر با تیم 7  ساعت  پیروزي  تیم) 29                        

  .کند می  حرکت 30/5  مشهد ساعت -  قطار تهران) 30                        

  .خواهد کرد  حرکت 30/5  مشهد ساعت -  قطار تهران) 31                        

                       ممکـن   هـاي  جهـان   در مبانی  تحقیق  به  تا وقتی  که  گرفت  نتیجه  چنین  توان می  هر حال  به

Possible Worlds ) ( حـال   نمـاي  آینـده   بگـوییم   ، بهتر اسـت  ایم نپرداخته  مفهومی و منطق  

  داوتـی   اسـت   "ceteris paribus"یـا  » رخـدادها   عادي  در حالت»  مفهوم  بیانگر نوعی  ساده

ــا ایــن).  1979( ــه  زمینــه پــیش  ب ــراي  و کــاربرد آن  اســتمراري  حــال  بررســی  ب   نمــایش  ب

  . ردازیمپ می آینده

نمـود    کلـی   مالحظات  مقید به  آینده  نمایش  براي  استمراري  کاربرد حال  رسد که نظر می  به

  آمـده ) 1993(  2هافمن  در کتاب  زمان  این  براي  توضیح  ترین وساده  بهترین. باشد  استمراري

                                                      
1 - Quirk, et.al 
2- Hofmann 
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  استمراري  حال  زمان  وي ). است  شده نگاشته) 1947(  1باخ  از ریچن  تبعیت  به  البته  که(  است

  گـزاره   یابد پس  پایان F  آغاز و در نقطه B  در نقطه Eاگر رخداد «: کند می  توصیف  را چنین

  ، و هر کدام مورد ارجاع  زمان Rمنظور از .   است F>Rو  B<R  که  معناست  این  به  استمراري

  از زمـان   تر آغاز کار قبل ساده  عبارت  به. [ است» بعد «و »  قبل»  ترتیب  به>و  < از نمادهاي

مورد   زمان  باشد؛ یعنی R=Sاگر   بنابراین   ]. است    زمان  از این  پس  آن  و پایان  مورد ارجاع

-129  صص(  کنیم می استفاده  استمراري  باشد؛ از حال) S(  کردن  صحبت  زمان  همان  ارجاع

  اسـتمراري   از حـال   و کارهـایی   مـا در مـورد اعمـال     که  معناست  این  به  فوق  مطلب). 127

  .دهند  رخ  کردن  صحبت  در لحظۀ  که  کنیم می استفاده

شـد،    بحـث   آینـده   نمـایش   و کاربرد آنها براي  استمراري  و حال  ساده  تا اینجا در مورد حال

  ؟ بریم بکار می  آینده  نمایش  ساختارها را براي  چرا این  که پردازیم می  سؤال  این  به  حال

  بـه (  اسـت   رخـداد آینـده    مقدمه  گذشته  عمل  که  است  این  سئوال  این  براي  هافمن  توضیح

  آن  زمـان   جلـو آمـدن    باعـث   و ایـن ) کند می  یچین مقدمه  آینده براي  تر گذشته ساده  عبارت

  عقب  به  در محور زمان  گام  مایک  گذشته  توسط  چینی مقدمه  دلیل  به  یعنی. شود رخداد می

را اتخـاذ    مشـابهی   نیز دیدگاه) 1979(  داوتی.  کنیم می  بیان  حال  را بصورت  و آینده  آئیم می

  ص(» رخـداد /  عمـل   یـک   زمان  دامنه  گسترش  براي  انسان  روانشناختی  تمایل«کند و از  می

  بـه   در زمـان   نشینی عقب  باعث  طرف  از یک  زمان  گسترش  طبیعتاً این. کند می  بحث) 154

قلمـرو    ورود بـه   دیگـر باعـث    شود و از طرف می کنش  یک  مقدمات  مناسب  منظور گنجاندن

  .شود می  آینده

) Overall Event(  رخداد کلی  آنرا یک  که  اینست  استمراري  ورد حالدیگر در م  نگرش  یک

در   مثـال   عنـوان   به.  رخداد آینده  باشد و هم  رخداد گذشته  دربردارندة هم  که  درنظر بگیریم

   :رخداد هستیم  زیر شاهد سه  جمله

        32) I am flying to Istanbul. 

  :رخداد عبارتند از  سه  این

1( : e1 فاعل  توسط  عمل  و شروع  مقدمات   

2(  e2: رخداد آینده  )استانبول  پرواز به  فوق  در مثال (  

3(   : Eبرابر با   آغاز آن  که  اي رخداد کلیe1 )B=e1 (برابـر بـا     آن  و پایانe2 )F=e2 (   

  . است

                                                      
1- Reichenbach 
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e1 پـرواز باشـد لـذا      تصـمیم   ماعال  جا و یا حتی  ، رزرو کردن بلیط  تهیه  مثل  تواند اعمالی می

  : زیر است بصورت E  رخداد کلی  ترکیب

          33) Subj + be + e2 

  :آید درمی  نمایش   به 34  بصورت  در فارسی  ترکیب  این

  دارم                                         

   شناسه+   مضارع  بن+  می+ داري    +      فاعل)  34                     

  دارند                                        

 

  مستلزم خود Eشود زیرا    اشاره e1  به  نیست  اصالً الزم  که  اینست  فوق  ترکیب  جالب  ویژگی

e1 شـود  در دسـتور مـی    اسـتمراري   نماي آینده  گنجاندن  باعث  که  است ویژگی  همین.  است .

  :هستند  و انگلیسی  کاربرد درفارسی  از این  هایی نمونه 36و  35  هاي مثال

  . کنه  را روشن  پرونده  این  تکلیف  ره می  داره  حسن) 35        

         36) I'm washing my hair tonight. 

نظـر    بـه   مشکل  اندکی  be about toو  be going to ،be to مانند   ساختارهایی  بندي طبقه

 prospective(     نمود آینده  آنها را نوعی) 1986  1لویس  مثل(  نویسندگاناز  برخی. رسد می

aspect (ماهیتاً همانند افعـال   فوق  ساختارهاي  وجوددارد که  کافی  اما دالیل. کنند می  تلقی  

 peripheral(     فرعـی  وجهی  همانند افعال  ساختاري  لحاظ  مثالً به. هستند) modal(  وجهی

auxiliary verbs (زیر هستند  فرمول  داراي:  

         37) be + x + to 

  ...و be supposed to ،be able to: مانند

  موضـوع   نیز این  سخنوران  هستند و قضاوت  وجهی  ماهیت  نیز داراي  معنا شناختی  لحاظ  به

 تفاسـیر مختلـف   داراي   همیشـه   سـخنوران   قضاوت  که  بایدپذیرفت  اگر چه. کند را تأیید می

  :دهد قرار می  willبا  زیر در تقابل  را بصورت be going to) 1989(  2کاپالن.  است

 beبا            صریح  در تقابل  لحاظ  و از این  است  احتمال  تلویحاً بیانگر نوعی willبا   آینده«

going to هـاي  و لفـظ   اسـت   کامالً درست  فوق  تقابل  اگرچه) 285  ص(»  است            be 

going to ،be about to  وbe to کننـد،   نمی  را منتقل  احتمال نماها مفهوم آینده  در مجموعه

در   مـوارد فـوق    گنجانـدن   دلیـل .  نیسـت   فـوق   آنهـا در مسـاله    بین  یعاما احتماالً تمایز قط

                                                      
1- Lewis 
2- Keplan 

… 
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  زمـان   بـه   نـه   است  حال  مانز  به  ساختارها نیز ارجاع  در این  که  نماها اینست  آینده مجموعه

  وجود دارد کـه   اي موارد نیز رخداد آینده  ، در این استمراري نماي همانند آینده  درست.  آینده

  ایـن   بر سـر ماهیـت    تفاوت. شود می دارند، تعیین  جریان  حال  در زمان  که  شرایطی  از طریق

  را مقید به فاعل  که  معینی  عمل  توسط  رایطو ش  اوضاع  استمراري  نماي در آینده.  است  شرایط

  مشـابه   و سایر سـاختارهاي  be going toدر   آیند در حالیکه کند بوجود می می  آینده  کنش

  : از موارد زیر است  یکی شامل  شرایط  این

  I'm going to watch the film:  مثل  فاعل  از سوي  قبلی  تصمیم  یک ) الف

   It's going to rain : دهد مثل می  آنها ارجاع  به  گوینده  اهد موجود کهشو  برخی ) بیا 

  : زیر است  بصورت  فارسی  در زبان be about toو  be going toساختار   معادل

  می خواهم                                         

   التزامی  مضارع+ خواهی       می+         فاعل) 38                    

  می خواهند                                        

 

  .بروند  دیدار رئیس  به خواهند میسینما، اساتید فردا   برویم  خواهیم میما فردا :  مثل

در مـورد    احتیـاط   شد با انداکی  مطرح  در انگلیسی be going to  براي  که  ویژگیهایی  همان

  تحقیقی  پشتوانه  یک  صورتها به  این  کیفی  اما مقایسه.  است  صادقنیز  اخیر در فارسی  صورت

  موکـول   آینـده   را به  آن  و نگارنده  حاضر بوده بحث  از حوصله  خارج  البته  نیاز دارد که  محکم

  .کند می

   و فارسی  در انگلیسی  پیوستار آیندگی:  سوم  بخش

و   شده  نماها تعیین از آینده  رخداد هر کدام  میزان  آماري  هاي داده  بر اساس  انگلیسی  در زبان

  ).1997 1ترنر  (  است  شده  ارائه  مختلف  زیر درمنابع  بصورت  پیوستاري

                39(  

   ساده  حال) 1                            

   استمراري  حال) 2                            

  Be toو  Be going to ،Be about to  مختلف  صورتهاي) 3                             

                             4 (will  

                                                      
1- Turner 

… 
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یابـد؛ در غیـر    کاربرد می  صورت  شود، این  فراهم  ساده  حال  تحقق  براي  الزم  شرایط  چنانچه

) 39(  قانون  دارد که راز میاب) 1979(  داوتی .رود  بکار می  فوق  در توالی  مورد بعدي  اینصورت

  چنانچـه   یعنـی .  اسـت  ) default future( فـرض  پـیش   آینـده    will  که  است  ایده  ید اینمؤ

  پیوستار یعنـی  عضو این  نشود آخرین  فراهم 3تا  1از موارد   هیچکدام  مورد نیاز براي  شرایط

will پیوسـتار    انگلیسـی   دستور زبان  ظراناز صاحبن  برخی  ذکر است  به  الزم. یابد کاربرد می

 3و  2  شـماره   نماهاي در مورد آینده  عمده  تفاوت  کند که می  مطرح) 40(  را بصورت  آیندگی

  ):1985،  و همکاران  کرك(  است

   ساده  حال) 1      )40                               

  Be going to  صورتهاي) 2                                          

   استمراري  حال) 3                                          

   آینده ) 4                                          

  داده  کـاربرد را نشـان    کمترین will  نیز صورت  و همکاران  کرك  بندي در تقسیم  هر حال  به

  مفهوم  یک  گی آینده  که  است  بحث  این  در اول  شده  مطرح  موید ادعاي  وضعیت  این  که  است

  . نیست  مطلق  زمانی

در   رسید کـه   نتیجه  این  به  آماري  پیچیدة  چندان  نه  تحلیل  یک  سطور بر اساس  این  نگارندة

  بسـامد رخـدادي    کمترین  داراي  آینده  ، صورت) روزمره  گفتاري فارسی(خودکار   فارسی  زبان

  یـا سـایر مـوارد رسـمی      ،خبر، سخنرانی گزارش  ارائه  مثل  و تقریباً جز در موارد خاصی  است

      :         است  زیر مطرح  بصورت  فارسی  پیوستار در مورد زبان  این. اصالً کاربرد ندارد

   ساده  حال)1          ) 42     

                      می خواهم                                                    

   التزامی  مضارع+ خواهی         مانند    می  صورتهاي) 2                         

  می خواهند                                                

  دارم                                                          

   شناسه+   مضارع  بن+  می+         داري     بصورت  استمراري  حال) 3                        

  دارند                                                           

  خواهم                                            

  ) مصدر مرخم(  ماضی  بن+ خواهی             مثل  آینده) 4                        

  خواهند                                            

… 

… 

… 
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  انگلیسـی   زبان  شبیه  تا حد زیادي  پیوستار فوق ،یافته است کنجکاو در  خواننده  که  همانگونه

  ، صورتهایی ساده  از حال  ، پس کاربرد است  بیشترین  داراي  ساده حال  نماي آینده  یعنی:  است

از آنجـا کـه    . انـد  داده  کاربرد را  نشان بیشترین... .خواهند بروند و می … بروم  خواهم مانند می

پیوستار  که  دارند، باید پذیرفت be going toهمانند   اي ، وظیفه کاربردي  لحاظ  صورتها به  این

  بـراي   )1985(و همکـاران   کـرك   کـه   است  پیوستاري  شبیه  زیادي  تا حدي  فارسی  آیندگی

  اخیـر متـداول    هاي در دهه  استمراري  حال  یعنی  سوم  نماي آینده. کرده اند   مطرح  انگلیسی

  فارسـی   گـی  پیوستار آینـد   در انتهاي. است  نشده  متداول  هنوز خیلی  و کاربرد آن  است  شده

  ساز مطـرح  آینده  تنها صورت  عنوان  به  سنتی  ايدر دستوره  را دید که  آینده  صورت  توان می

  همـراه   غالباً به  ساده  حال  نماي آینده  که  است  این  است  حائز اهمیت  که  اي نکته.  است  شده

  نمـاي  بـا آینـده    جهت  رود و از این بکار می... و  ، تابستان آینده  فردا، هفته مثل  قید آینده  یک

  در سـاختار زمـانی    دوم  نماي آینده  دیگر اینکه  نکته. ندارد  چندانی  تفاوت  در انگلیسی  ساده

)tense structure (نما   آینده  این  رواج  رسدکه نظر می  و به  است  نشده  مطالعه  چندان  فارسی

در ) linguistic typology(  زبـان   شناسـی  رده  لحـاظ   بـه   باشد کـه   اي تغییر کلی  در راستاي

  گسسـته   زبانهـاي   بـه   رفتـه   را رفتـه   فارسـی   تغییر زبان  این.  است  وقوع  در حال  فارسی انزب

)isolating (داري دارم  بصورت  استمراري  حال  تواند رواج می  نکته  همین.گرداند می  نزدیک ،  ،

  .کند  را نیز توجیه  ساده  حال... + دارد

  مفهـوم   یـک   آینـدگی   که  شود اینست می  حاصل  فوق  هاي بحث  از مجموع  آنچه  هر حال  به

شـوند،   مـی   نامیده  دستور آینده  در کتب  که  هایی یا زمان  زمان و در واقع  نیست  زمانی  مطلق

  . کنیم می  موکول  بعدي  بخش  را به  خصوص  بیشتر در این  بحث. ندارند  مستقل  موجودیت

   گیري نتیجه:  چهارم  بخش

  بـا موضـوع    مـرتبط   نظري  مالحظات  اول  در بخش. شد  پرداخته  موضوع  سه  به  مقاله  در این

) 1997الینـز،    مثل(  شناسان از معنی  از نظر بسیاري  گردید و تأکید شد که  مطرح  مقاله  این

   نیـز تمـایز          شـناختی  رده مطالعـات   لحـاظ   و بـه   نیسـت   زمـانی   مطلـق   مفهـوم   یـک   آیندگی

غیــر آینــده        -آینــدهتــر از تمــایز  بســیار متــداول  (past-nonpast) گذشــته غیــر -گذشــته

)future-nonfuture( و انگلیسـی   نمـا در فارسـی   آینـده   صورتهاي ، انواع دوم  در بخش.  است  

  در نمـایش   اسـتمراري   و حـال   ساده  حال  ،در هر دو زبان  شد که  داده  گردید و نشان  مطرح

  مطرح  پیوستار آیندگی  هر دو زبان  براي  ،سوم  در بخش. کنند ایفاء می  اساسی  نقش  آیندگی
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  نیـاز بـه    در مورد زبـان  فارسـی    شده  کند پیوستار مطرح  داند اذعان می  الزم نگارنده  شد که

  .بیشتر دارد  و بررسی  ، دقت مطالعه

  تجربـه   اینکـه   لحـاظ   بـه   گذشته  زمان  گرفت  جهنتی  چنین  توان ، می مطلب  آخرین  عنوان  به

  وضـعیت   داراي  اما آینـده .  است  مفهوم  باشد داراي می  آن  بازیابی  قادر به  انسان  و ذهن  شده

  بلکـه   نیسـت   قرار گیرد دیگر آینده  انسان در قلمرو تجارب  اینکه  محض  ، زیرا به است  مبهمی

  درقلمـرو تجـارب    آینـده   عنـوان   تحت  مطلقی  مفهوم  تر هیچگاه ادهس  عبارتی  و به  است  حال

  با ماهیـت   از آن  بخشی  چون  است  درك  قابل  انسان  براي  زمان  اما این. گیرد قرار نمی  انسان

  رسـد کـه   نظر می  به  هر حال  به. شود می  ملموس  انسان  براي)  یا استمراري  ساده( حال  زمان

  شناختی  مسائل  لحاظ  به  و هم  بشري  تجارب  دایره  لحاظ  به  هم  غیر گذشته -  تهتمایز گذش

بشر   تفکر و شناخت  آئینه نیز، که  تمایز در زبان  این  که  است  دلیل  همین  به. تر باشد منطقی

 و  ، حـال  گذشـته   زمانهـاي   بـین   تمـایز صـوري    از طرفـی .  تر است تر و پررنگ ، ملموس است

  زمـانی   هـاي  را در قالـب   انسـان   سـیر ذهـن  م  کـه   است  ادراك  ابزار تسهیل  صرفاً نوعی آینده

تر از گفتـار   تمایزدر نوشتار پررنگ  این  که  است  دلیل همین  کند و شاید به می  تعیین  مختلف

  نیـازي   زمان  ومجراي   درظرف  حضور خود و مخاطبش  لحاظ  به  زیرا در گفتار گوینده.  است

  مثـل   هایی از نشانه  فوق  شرایط  تحقق  عدم  دلیل  ندارد اما در نوشتار به  آینده  نماي  نقش  به

will ،would ماننـد    هایی نشانه  نظر نگارنده  به ،لذا. شود می  استفادهwill  فعـل   و مشـتقات  

  هسـتند و در حقیقـت    زمـانی   نماهاي  صرفاً جهت  در فارسی آیندگی  نمایش  براي   خواستن

یري گنتیجه .باشند و رخدادها می حوادث  و روند تحقق  زمانی  بهتر ظرف  درك  براي  ابزارهایی

دستوري و زمـان تقـویمی ایجـاد     زماني است که در سنت بین تمایزفوق از جهاتی  مؤید 

  .شده است

  :پیشنهاد  یک

  هـاي  در سـده   کـه   کنـد و چیـزي   مـی تغییر   زمان  در طول  رسد پیوستار آیندگی نظر می  به

آن    یـا انتهـاي    وسـط   بعـد بـه    هاي در سده  است  ، ممکن پیوستاربوده  این  در ابتداي  گذشته

کننـد و    را بررسـی   پدیـده   ایـن   شود دلیـل  مند پیشنهاد می عالقه  خوانندگان  به. یابد  انتقال

مـورد  )Grammaticalization(  شـدگی   ريماننـد دسـتو    هـایی  را با پدیـده   آن  احیاناً ارتباط

  .قرار دهند  مطالعه
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