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Abstract
The present paper aims to investigate the semantic and pragmatic aspects of present perfect tense in Persian by applying
the theoretical framework proposed by Declerck (2006, 2015). Firstly, by examining the predicated time situation in
pre-present zone, we explicate semantic aspects of present perfect tense. Then, we go on to examine pragmatic
interpretations of this tense by analyzing the relation between the full time situation and the pre-present domain.
Accordingly, two semantic structures in Persian (pre-present and inclusive) are inferred which have three pragmatic
roles (indefinite, up-to-now, and continuative). Pre-present semantic structure can imply three pragmatic interpretations
including experiential, hot news, recency and resultative. As for recency present perfect, however, Persian uses a
particular construction (past tense together with present tense adverbs). This construction involves a kind of
informational conflict between the tense and the temporal adverb, highlighting a middle temporal state between past and
present. On the other hand, the semantic structure of coincidence present perfect is made of a participle and a rightoriented temporal adverb. These adverbs cover the whole pre-present zone, projecting the event onto this zone. In some
sentences produced by this construction, we can observe continuous aspect. Moreover, this construction carries an upto-now pragmatic interpretation. Nevertheless, it cannot convey a continuative interpretation, which is expressed in
Persian mainly by a special construction (present tense together with retroactive continuative adverbs). Again in this
construction there is a semantic tension between the tense and the temporal nature of the adverb.
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چکیده 
نوشتار حاضر درصدد واکاوی ابعاد معنی شناختی و کاربردشناختی زمان حال کامل در زبان فارسی با تکيه بر نظرية دکلرک (0226
و  )0281است .ابتدا با بررسی وضعيت زمان گزاره شده در حوزة پيشاحال ،وجوه معناشناختی زمان حاال کامال را بياان و ساا

باا

تحليل رابطة ميان زمان تام و گسترة پيشاحال ،تفاسير کاربردشناختی اين زمان را بررسی خاواهيم کارد .بار ايان اسااد ،دو سااخت
معنايی از زمان حال کامل (پيشاحال و شمولی) در زبان فارسی وجود دارد که دارای سه نقاش کاربردشاناختی (ناامعين ،تااکنونی و
تداومی) میباشند .ساخت معنايیِ پيشاحال میتواند چهار تعبير کاربردشناختی تجربی ،خبر داغ ،تأخری و نتيجهای را القا کناد ،اماا
زبان فارسی از ساختی ويژه (زمان دستوری گذشته و قيدهای زمان حال) برای بيان حال کامل متأخر بهره میبرد .اين ساخت حاوی
نوعی تضاد اطالعاتی ميان زمان دستوری و قيد زمان است که نوعی حالت بينابينی ميان گذشته و حال را برجسته میسازد .از ساوی
ديگر ساخت معنايی حال کامل انطباقی نيز با صورت کامل افعال و همچنين با قيدهای راستچين ساخته مایشاود .ايان قيادها کال
گسترة پيشاحال را پوشش داده و رخداد را بر اين گستره منطبق میسازند .در برخی از جمالت محصول اين ساخت ،حضاور نماود
استمراری نيز مشاهده می شود و ضمناً اين ساخت ،حاوی تعبير کاربردشناختیِ تاکنونی نيز میباشد ،اما قادر به القاای تعبيار تاداومی
نيست که در زبان فارسی عمدتاً با ساختی خاص (زمان دستوری حال و قيدهای تداومیِ معطوف به گذشته) بياان مایشاود .در ايان
ساخت نيز تنش معنايی بين هويت زمانی قيد و زمان دستوری وجود دارد.

کلیدواژهها
حال کامل ،زمان دستوری ،زبان فارسی ،معنیشناسی ،کاربردشناسی
* استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسی و زبانشناسی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ايران
** دکترای گروه زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران (نويسنده مسؤول)

veisirahman@yahoo.com
b.sharif@cbi.ir

Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and
share it with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال يازدهم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،02بهار و تابستان 8931

86

.1مقدمه
8

زمان دستوری نظامی زبانی است که موقعيت زمانی رخدادها را بر روی محور خطی زمان مشخص میسازد .اين نظام
نوعاً ماهيتی اشاری 0دارد ،به اين ترتيب که لحظة سخن گفتن در زمان حال (نقطة سخن )9را به عنوان مبنايی برای سنجش
جايگاه زمانی رخدادها قرار میدهد .بر اين اساد ،زمان حال زمانی است که در آن نقطة رخداد (جايگاه زمانی موقعيت
رخدادی) و نقطة سخن بر هم انطباق دارند (مثال  .)8اما زمان دستوریِ گذشته ،زمانی است که در آن نقطة رخداد قبل از
نقطة سخن قرار دارد (مثال  .)0به همين ترتيب در زمان آينده ،نقطة رخداد بعد از نقطة سخن ظاهر میشود (مثال )9
(رايشنباخ83 1 ،1؛ کامری8311 ،6؛ دکلرک 0226 ،1و 0281؛ فراولی.)8333 ،1
 .8من به مدرسه میرومE-S .
 .0من به مدرسه رفتمE<S .
 .9من به مدرسه خواهم رفتS<E .
بنابراين میتوان گفت که محور خطی زمان به دو بخش اصلی حول يک مرکز اشاری (لحظة صفر سخن) تقسيم میشود.
اين تلقیِ رايج از زمان پيوسته برای تبيين زمان حال کامل نيز مبنا قرار گرفته است .بر اين اساد ،اغلب محققان ،زمان
حال کامل 3را بيانگرِ يک رابطة زمانی میدانند که در آن ،نقطة رخداد قبل از نقطة سخن قرار دارد (کامری10 :8316 ،؛
هادلستون و پوالم ،8 2 :0220 ،82کلين .)888 :833 ،88اکنون سؤال اين است که چه تفاوتی بين حال کامل و گذشتة
ساده وجود دارد ،در حالی که در هر دو ،نقطة رخداد پيش از نقطة سخن قرار گرفته است .اين پرسش به نوعی مشکالت
تلقی رايج از محور خطی زمان و ناکارآمدی آن را در تبيين تفاوتهای جزئی بين زمانهای متفاوت نشان میدهد.
زبانشناسان برای واکاوی اين معضل معنايی ،مفاهيم و انگارههای ديگری را برای تفکيک گذشته از حال کامل
پيشنهاد دادهاند .برای مثال کامری ( )10-9 :8316معتقد است که زمان حال کامل ،همزمان دربردارندة زمان حال و زمان
گذشته است .به همين دليل ،حال کامل به صورت همزمان ،دو نقطة زمانی متفاوت (حالت کنونی و موقعيت گذشته) را
توصيف میکند .به تعبير او همزمانیِ اين دو جايگاهِ زمانی است که باعث میشود زمان حال کامل به صورت ربطمندیِ
يک موقعيت گذشته به زمان حال بازنمايی شود .در واقع کامری برای تمايز حال کامل از گذشته ،سرشتی آميخته را به
حال کامل نسبت میدهد .برای مثال در جملة زير ،همبودیِ 80موقعيت گذشته و حال در ساخت حال کامل به روشنی
مشهود است:
4. I have lost my penknife (and it is still lost).
1

tense
deictic
3
point of speech: S
4
point of event: E
5
H. Reichenbach
6
B. Comrie
7
R. Declerck
8
W. Frawley
9
present perfect
10
D. Huddleston & K. Pullum
11
W. Klein
12
coexistence
2
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البته محققانی چون ديسوارت ،)8331( 8ديسوارت و ورکول )8333( 0و مايکائلي  )0288( 9زمان حال کامل را اساساً
تحت مقولة نمود بررسی کرده و سرشت زمانی آن را امری فرعی میدانند .در واقع آنان پديدار کامل را از زمان منفک
کرده و با ناديده گرفتن ماهيت زمانی آن ،مفهوم کامل (از هر دو گونة حال و گذشته) را به عملگری نمودی (ناقصساز)
تقليل میدهند.
رايشنباخ (  )0 :831و هادلستون و پوالم ( )0220برای تفکيک حال کامل از گذشته به انگارهای چون نقطة ارجاع
متوسل میشوند .ايشان معتقدند که در زمان گذشته رابطة بين نقطة رخداد و نقطة سخن ،مستقيم و بیواسطه بوده ،اما در
زمان حال کامل ،عنصر واسطی وجود دارد که بين اين دو نقطه ميانجیگری میکند ،برای مثال در جملة  6عالوه بر نقطة
سخن ،نقطة ارجاع نيز به تعيين موقعيت زمانی رخدادِ ديدن در زمان گذشته کمک میکند.
5. I saw john E……….S
6. I have seen john. E…….S/R
نکتة جالب توجه آن است که در اين الگو نقطة ارجاع همان لحظة صفر سخن است و تفاوتی با آن ندارد و همين امر بر
ابهام بيشترِ ماهيتِ حال کامل میافزايد .عامليتِ همزمانِ جايگاه رخداد (در زمان گذشته) و همچنين عامليت نقطة ارجاع
(در زمان حال) به نوعی سرشت مبهم زمان حال کامل را نشان میدهد .اما ماهيت مبهمِ زمان حال کامل (گذشته يا حال)
و رابطة گنگ آن با لحظة اکنون (مستقيم يا غيرمستقيم) بيش از اينکه ناشی از سرشت دوگانة حال کامل باشد ،به تلقی
محققان از محور خطی زمان باز میگردد .در واقع اين محققان ،زمان را صرفاً به دو بخش گذشته و حال تقسيم کرده ،و
پيچيدگیهای آن را ناديده گرفتهاند .همين امر باعث شده که اين انگارة خطی و دوشقّی ،توانايی تبيين تفاوتهای جزئی
بين انواع زمانها را نداشته باشد.
دکلرک ( 0226و  )0281برای حل اين مشکل و برای تبيين سرشت زمانیِ حال کامل و تفکيک آن از زمان گذشته،
طرحوارة نوينی را از محور خطی زمان ارائه میدهد که کارايی چشمگيری در توصيف زمانهای دستوریِ متفاوت
(خصوصاً حال کامل) دارد .در اين راستا مقالة حاضر ابتدا در بخش  0تلقی دکلرک را از زمان حال کامل توضيح داده و
سا

در بخش  9به تلقی محققان ايرانی از زمان حال کامل میپردازد .در بخش با تکيه بر رويکرد دکلرک به ماهيت و

جايگاه زمان حال کامل در زبان فارسی خواهيم پرداخت .باالخره بخش پنجم نتايج تحقيق را دربرخواهد داشت.
دادههای تحقيق حاضر عمدتاً از پيکرة بیجن خان استخراج و در مواردی نيز از منابع مکتوب و شفاهی ديگری استفاده
شده است.
.2چارچوبنظری
1

6

دکلرک (8 1 :0226؛  )01 :0281محور زمان را به دو پهنة گذشته و حال تقسيم میکند .پهنة گذشته ،قبل از لحظة
صفر( 1لحظة حال يا نقطة سخن )8قرار داشته و کامالً از آن منفصل و جدا است؛ اما پهنة حال ،لحظة صفر را دربرمیگيرد.

1

H. De Swart
H. Verkuyl
3
L. Michaelis
4
point of reference: R
5
past sphere
6
present sphere
7
t0
2
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گيرد .اگر چه پهنة زمان گذشته ،تکعضوی و تنها در برگيرندة يک زمان مطلق (ناحية گذشته )0است ،اما پهنة زمان
حال ،مرکب بوده و خود به سه ناحية زمانی فرعی تقسيم میشود .اين سه ناحيه پيرامون لحظة صفر تقرّر يافته و ماهيت
زمانی خود را مستقيماً در رابطه با آن به دست میآورند .ناحية زمان حال 9به آن بخش فرعی از پهنة زمان حال اشاره دارد
که دقيقاً بر لحظة صفر منطبق است ،اما ناحية پيشاحال به آن موقعيت زمانی خاصی اشاره دارد که قبل از لحظة صفر
شروع شده و تا مجاورت آن و بدون تماد با آن ادامه میيابد .همچنين ناحية پساحال 1به آن ناحية زمانی اشاره دارد که
بالفاصله پ

از لحظة صفر شروع میشود .اين چهار ناحيه در واقع چهار زمان اصلی و مطلق (گذشته ،حال کامل ،حال و

آينده) را میسازند .اين چهار زمان ،مطلق هستند چرا که هر چهار عنصر ،ماهيت خود را از رابطة مستقيم با لحظة صفر
(مرکز اشاریِ زمان) میگيرند .اين در حالی است که اگر موقعيتی هويت زمانی خود را از جايگاه موقعيت ديگری (غير
از لحظة صفر) بگيرد ،نسبی خواهد بود (مانند گذشتة کامل) (دکلرک .)8 3 :0226 ،نمودار محور زمان را در زير (شکل
 )8مشاهده میکنيم:
t0
پهنة زمان گذشته

پهنة زمان حال
پساحال

حال

پيشاحال

گذشته

آينده

حال

حال كامل

زمان گذشته

شکل1

همانگونه که از نمودار فوق پيداست ،محور زمان به دو پهنة زمانی تقسيم شده است .پهنة گذشته حاوی يک ناحية
زمانی است ،اما پهنة حال به سه ناحية زمانی مطلق (در رابطة مستقيم با لحظة صفر) تقسيم شده و همين سه ناحية پهنة زمان
حال است که در نظريات کالسيک ناديده گرفته شده است .نقطة صفرِ زمانی 6در محور فوق نوعی زمان جهتگيری

1

(زج) مرکزی است و به آن نقطة زمانی اشاره دارد که موقعيت زمانیِ يک رخداد 1خاص نسبت به آن تعيين میشود .در
زمانهای مطلق ،لحظة صفر است که نقش زج اصلی را بازی میکند و جايگاه رخدادها نسبت به آن سنجيده میشود .اما
در زمانهای نسبی ،يک رخداد ثانوی میتواند نقطة جهتگيری زج 0شده و جايگاه رخدادهای ديگر نسبت به آن
سنجيده شود (دکلرک881 :0226 ،؛ )98 :0281؛ برای مثال در زمان گذشتة کامل ،موقعيت زمانیِ بعيد نسبت به موقعيت
زمانی ديگری سنجيده میشود که هويت خود را از رابطه با لحظة صفر گرفته است:
 .1علی قبل از آمدن تو رفته بود.
 8در اين نظريه لحظة حال يا نقطة سخن ،لحظة صفر ناميده می شود ،زيرا اين نقطه ،محور زمان را به دو بخش گذشته (زمانهای ساری شده) و آينده (زمان-
های نيامده) تقسيم میکند.
2

past zone
present zone
4
prepresent zone
5
postpresent zone
6
temporal zero point
7
)orientation time (OT
8
time of situation
3
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در مثال فوق ،موقعيت دورِ رفتن ،هويت زمانی خود را از يک موقعيت ديگر (آمدن تو) دريافت میکند .در واقع موقعيتِ
آمدن نوعی زمان جهتدهندة ثانوی میباشد که فعل اصلی (رفتن) در رابطه با آن قرار دارد .از آنجا که زمان فعل اصلی
(گذشتة کامل) هويت خود را از عنصری غير از لحظة صفر میگيرد آن را زمان نسبی میخوانند.
اکنون بازمی گرديم به اين پرسش که اگر زمان گذشته و حال کامل هر دو به موقعيت زمانی پيش از لحظة صفر باز
میگردند ،پ

چه تفاوتی بين آنها هست .در پاسخ بايد گفت زمان حال کامل متعلق به ناحية پيشاحال و زمان گذشتة

ساده وابسته به ناحية گذشته میباشد .در واقع زمان حال کامل در مجاورت لحظة صفر قرار دارد و هويت معنايی خود را
از اين مجاورت میگيرد و معنیِ اکنونی 8و ربطمندی به لحظة حال 0را متبادر میکند .در واقع ،حال کامل در ناحية
پيشاحال قرار دارد که در مجاورت لحظة صفر و با آن در تماد است .اما زمان گذشته کامالً از لحظة صفر منفصل بوده و
لذا معنیِ تمام شدن و فاصلة زمانی را بيان میکند (دکلرک 061 :0226 ،و  .)998پ

تفاوت اين دو زمان به مجاورت يا

عدم مجاورت آنها با لحظة صفر بازمیگردد .از سوی ديگر اگرچه ه ر دو زمان گذشته و حال کامل به يک موقعيت تمام
شده اشاره دارند ،اما در اولی ذهن ،بر پهنة فاصلهدارِ گذشته و در دومی بر پهنة زمان حال متمرکز است .به عبارت ديگر
حال کامل مبتنی بر حوزة پيشاحال ،اما گذشته وابسته به ناحية گذشته است و تفاوت اين دو با توجه به قرب و بُعد آنها
نسبت به لحظة صفر قابل تبيين است.
بدين قرار می توان گفت که زمان حال کامل ،زمانی مطلق است ،زيرا هويت زمانی خود را از رابطة مستقيم با لحظة
صفر سخن میگيرد .در حال کامل ،موقعيتی قبل از لحظة صفر شروع شده و میتواند تا مجاورت آن ادامه يابد .بايد توجه
داشت که حال کامل هرگز لحظة صفر را دربرنمیگيرد (دکلرک )080-89 :0226 ،و لذا لزومی ندارد که برای تبيين
حال کامل به عنصر مازادی مانند نقطة ارجاع ثانوی تکيه کنيم.
پيش از آن که به بررسی انواع زمان حال کامل و بررسی وجوه معنیشناختی و کاربردشناختی آن باردازيم ،بايد به
تمايز مهم بين دو نوع موقعيت يعنی موقعيتِ گزاره شده 9و موقعيت تام باردازيم .هر موقعيت خاص را میتوان در دو
سطح بررسی کرد .در وهلة اول میتوانيم کل پهنة بالفعل يا بالقوة آن را از گذشته تا آينده در نظر بگيريم .اين گستره را
موقعيت تام گويند .اما موقعيت گزاره شده به بخش خاصی از موقعيت اشاره دارد که در جمله با ابزارهای دستوری مورد
اشاره قرار گرفته است .مثال زير گويای اين تمايز است:
 .1کتاب روی ميز قرار داشت.
در جملة فوق ،قرار داشتن کتاب روی ميز در حوزة زمان گذشته و با کمک صورتِ صرف شدة فعل (موقعيت گزاره
شده) بيان شده است ،اما شايد کتاب هنوز و حتی در آينده هم در همان مکان قرار داشته باشد (موقعيت تام) .بديهی است
که نظام دستوریِ زمان در اين جمله تنها بخش گزاره شدة رخداد (بخش مربوط به گذشته) را بازنمايی و در باب موقعيت
تام آن سکوت کرده است .به همين دليل ،درک هر گونه معنايی در باب موقعيت تام ،وابسته به استنباط کاربردشناختی
گوينده خواهد بود و نظام دستوریِ زبان سلباً و ايجاباً در باب آن چيزی را نشان نمیدهد .در همين راستا کلين ( :833
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 )889نيز موقعيت گزاره شده را زمان موضوع 8و موقعيت تام را زمان موقعيت 0مینامد و معتقد است زمان دستوری تنها به
موقعيت گزاره شده و يا زمان موضوع مرتبط است ،يعنی تنها به آن بخشی از موقعيت که در جمله ذکر و ترسيم شده
است .به بيان دقيقتر ،زمان دستوری ،زمان گزاره شده را بر حسب زمان جهتدهنده (لحظة صفر) بيان میکند .بنابراين
هرگونه تعبيری دربارة موقعيت تام از حوزة معنی شناسی بيرون بوده و به کاربردشناسیِ زمان دستوری مربوط میشود .بر
اساد همين تمايز میتوان ابعاد معنیشناختی و کاربردشناختیِ زمان حال کامل را بررسی کرد.
هر موقعيتی به عنوان موقعيت گزاره شده (بيان شده توسط صورتهای تصريفی) که در حوزة پيشاحال قرار گيرد،
میتواند يکی از دو نسبت ممکن را با اين ناحية زمانی داشته باشد :يا تنها بخشی از گسترة پيشاحال را در بر میگيرد
(شرايط شمول )9و يا کل گسترة پيشاحال را پوشش میدهد (شرايط انطباق ) .اين دو حالت ،دو تعبير معنايی از زمان حال
کامل را ممکن میسازند .امکان اول که تعبيرِ پيش از حال 1ناميده میشود ،به موقعيتی اشاره دارد که تنها بخشی از گسترة
پيشاحال را پوشش میدهد که قبل از لحظة صفر قرار دارد (مثال  ،)3اما امکان دوم به موقعيتی اشاره دارد که کل گسترة
پيشاحال را تا مجاورت لحظة صفر پوشش میدهد (مثال .)82
9. I have already met that man.
10. I have been working in the garden.

دکلرک ( 0226و  )0281اين دو تعبير را خوانشهای معنايیِ زمان حال کامل مینامد ،چرا که اين تعابير بر حسب رابطة
بين زمان گزاره شده و لحظة صفر در حوزة پيشاحال ميسر میشوند .در واقع اين دو ساخت زمانی با کمک صورتهای
تصريفی ،جايگاه موقعيت گزاره شده را روی محور زمان نشان میدهند ،اما چيزی در باب موقعيت تام بيان نمیکنند .اين
دو رابطه ،هستة معنايیِ زمان حال کامل را تشکيل میدهند .نکتة مشترک ميان اين دو تعبير آن است که موقعيتِ گزاره
شده قبل از لحظة صفر به اتمام میرسد.
اما اگر موقعيت تام و رابطة آن را با حوزة پيشاحال در نظر بگيريم و به بررسی تفاسير ممکن و فراتر از امکانات نظام
دستوری زمان حال باردازيم ،وارد حوزة کاربردشناسی حال کامل میشويم .در اين حالت تعابير ممکن از امکانات
دستوریِ نظام زمان نشأت نمی گيرند ،بلکه از تعبير کاربردشناختیِ رابطة بين موقعيت تام و لحظة صفر پديد میآيند .در
اين حالت سه تعبير اصلی از رابطة ميان اين دو وجود دارد :موقعيت تام يا قبل از رسيدن به لحظة صفر به پايان میرسد
(خوانش نامعين ،)6يا لحظة صفر را هم دربرمیگيرد (خوانش تداومی )1و يا تا آخرين لحظة ماقبلِ صفر ادامه میيابد
(خوانش تاکنونی( )1دکلرک )083- 081 :0226 ،در زير برای هر يک از اين سه خوانش کاربردشناختی از حال کامل
نمونهای ارائه شده است:
)11. Mary has already washed the elephant. (indefinite reading
)12. Mary has been washing the elephant for half an hour. (Continuative reading
)13. Where have you been? (up to now
1
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در خوانش نامعين ( )88زمان موقعيت تام در نقطة زمانیِ نامشخصی در ناحية پيشاحال قرار دارد که نه شامل لحظة صفر
است و نه شامل آخرين نقطة پيش از لحظة صفر (دکلرک .)00 -1 :0226 ،اما در خوانش تداومی ( )80موقعيت تام ،کل
ناحية پيشاحال را دربرگرفته و اين موقعيت در لحظة صفر هم فعال است .البته اين امکان وجود دارد که اين موقعيت حتی
بعد از صفر هم ادامه يابد .اما در خوانشِ «تاکنونی» ( )89موقعيت تام ،کلِ ناحية پيشاحال را تا لحظة قبل از صفر
دربرمیگيرد و در آن نقطه تمام میشود ،ولی لحظة صفر را دربرنمیگيرد.
اما رابطة اين سه خوانش کاربردشناختی با دو خوانش معنیشناختیِ زمان حال کامل چيست؟ بايد گفت که هر دو
خوانش پيوسته و تاکنونی متعلق به خوانش انطباقی هستند که در آن کلِ پيشاحال پوشش داده شده است .اما خوانش
نامعين متعلق به خوانش پيشا حال است که موقعيت در نقطة نامشخصی در گسترة پيشاحال قبل از لحظة صفر قرار دارد.
خوانشهای کاربردشناختی نامعين و تاکنونی نيز خود شامل زيربخشهايی میشوند که به تعبير دکلرک ( )0226تعابير
نقشی هستند .برای مثال خوانش نامعين ،خود شامل چهار حالت تعبير تجربی ،8خبر داغ ،0تعبير نتيجهای 9و تأخر است.
شايان ذکر است که کلية اين تعابير درواقع ساختار يکسانِ خوانش نامعين را دارند ،اما هر کدام ابعاد معنايی و تعبير
خاصی را از اين ساخت اصلی برجسته کردهاند .به عبارت ديگر همة آنها حاوی ساختار معنايی و کاربردشناختی يکسانی
(ساخت نامعين) هستند ،اما جزئيات تعبيریِ متفاوتی نيز دارند:
الف .تعبیر تجربي :اين تعبيرِ نقشی متعلق به خوانش نامعين است .در اين حالت ،ساخت حال کامل به تحقق يک
موقعيت تمام شده اشاره میکند که ل زوماً متأخر نيست ،اما هنوز بخشی از تجربيات و دانش ماست (دکلرک:0226 ،
.)0 1
14. He has read a lot about their culture.
?15. Have you ever been to japan

ب.خبرداغ :از آنجا که زمان حال کامل نامعين ،موقعيت گذشتهای را به حال پيوند میدهد (و در نتيجه« ،موضوعيت
کنونیِ» آن را میرساند)  ،برای بيان تحققِ موقعيتی در گذشته و عرضة آن به مثابة خبر نيز به کار میرود که دکلرک
( )0 1 :0226اين کاربرد را «خبر داغ» مینامد.
16. An American oil tanker has been attacked by an Iraqi fighter in the Gulf of Oman.

ج .تعبیر نتیجهای :اين تعبير نيز نوعی حال کامل نامعين است .اين ساختار برای جلب توجه به نتيجة مستقيم عملِ
گذشته در زمان حال استفاده میشود.
17. I have closed the shop (the shop is closed).

د.تأخر :در اين حالت ،موقعيت به گونهای بازنمايی میشود که گويی به لحظة صفر نزديک است ،اگر چه موقعيت
دقيق آن مشخص نيست.
18. I have just met john in the street.

خوانش کاربردشناختیِ تاکنونی نيز شامل تعبيرهای فرعی است که علیرغم تفاوت در جزئيات ،ويژگيهای ساختاری مشترکی
دارند ،يعنی در همة آنها پيشاحال تا لحظة صفر پوشش داده شده و موقعيت تام قبل از لحظة صفر تمام میشود (دکلرک،
1
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 .)010 :0221اين تعبيرها عبارتاند از تعبير بینشان تاکنونی 8و تعبير اجزايی .0در تعبير بینشان ،سخنگو نشان میدهد که
موقعيتی در طول اين تعبيرها عبارتاند از تعبير بینشان تاکنونی 9و تعبير اجزايی  .در تعبير بینشان ،سخنگو نشان میدهد که
موقعيتی در طول دورة پيشاحال تا قبل از لحظة صفر در حال تحقق است و لذا موقعيت تا نقطة پايانیِ پيشاحال تداوم میيابد اما
لحظة صفر را شامل نمیشود .همچنين گسترة موقعيت گزاره شده و موقعيت تام در اين تعبير برابر است.
19. I have been working in the garden

اما خوانشِ اجزايی يا به دنبال محاسبة مقدار تداوم زمان ساری شدة موقعيت تا لحظة صفر (مثال  )02و يا در پیِ محاسبة
تعداد دفعات رخداد و تحقق يک موقعيت در گسترة پيشاحال تا لحظة صفر است (مثال  . )08تعبير نخستِ اين خوانش را
کميّتنمای ديرش 1و تعبير دوم را کميّتنمای تعداد 6گويند.
20. Two years have gone by since that accident and I have still have not seen a penny.
21. Meg has washed the elephant three times this week.

نوع آخر تعبيرِ اجزايی ،تعبير غير کميّتنما 1است که درصددِ نشان دادن آن است که موقعيت پيشاحال چگونه و با چه کيفيتی پر
شده است.
22. Oh, you are back at last what have you been doing.

مقالة حاضر در وهلة نخست در پی واکاوی ساختهای هستهای و معنیشناختی زمان حال کامل پيشاحال (نامعين) و انطباقی
(تداومی و تاکنونی) خواهد بود ،اما به فراخور بحث به صورت مجمل به برخی تفاسير کاربردشناختی آن نيز خواهد پرداخت.
 .3ماضينقليدرآثاردستورنويسانايراني
قبل از بررسی زمان حال کامل در زبان فارسی از منظر نوين بايد ديد دستورنويسان ايرانی چه چيزی را زمان حال کامل
ناميدهاند .ظاهراً نخستين بار ميرزا حبيب اصفهانی که طاليهدار دستورنويسی جديد در ايران است ،يکی از زمانهای
دستوری را ماضی نقلی نام نهاده است .وی ابتدا در دستور سخن ( 8013ق) در بخش «احوال فعل از جهة نسبت» (ص)61
زمانهای دستوری را به سه زمان ماضی و حال و استقبال تقسيم کرد و يکی از اقسام ثانویِ ماضی را ماضی نقلی ناميد و فعل
ميگستردم (با همين امال) را برای آن مثال آورد .اما سا

در دبستان پارسی ( )8930اصطالح ماضی نقلی را برای ساختهايی

همچون خواندهام (که در دستور سخن« ،ماضی قريب» ناميده بود) به کار میبرد که تا به امروز متداول و مصطلح است .ميرزا
حبيب ماضی نقلی را اين گونه تعريف میکند« :اگر گوينده چيزی را به طريق مسموع و از روی شکّ و شبهه گويد ،آن را ماضی
نقلی گويند» (ص  )19و بدين ترتيب وجه تسمية اين نوع ماضی به «نقلی» را مشخص میسازد.
قريب و ديگران ( )03 :8912در دستور پنج استاد زمان را به سه قسم گذشته ،حال و استقبال (آينده) تقسيم میکنند.
به باور آنان زمان ماضی نقلی ،زيرمجموعة زمان گذشته است که به عمل انجام شده در گذشته اشاره دارد؛ اما زمان
ماضی نقلی را بر حسب معانی ثبوت و حدوث تعريف میکنند (قريب و ديگران .)98 :8912 ،در واقع ماضی نقلی به تعبير
آنها حاوی معنای ثبوت است ،بدين معنا که داللت بر کاری میکند که کامالً نگذشته (معدوم نشده) باشد:
1
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 .09سهراب ايستاده است.
البته آنان معتقدند ماضی نقلی میتواند معنای حدوث هم داشته باشد و داللت بر کاری کند که ساری شده است:
 .0نوکر آمده است.
اما آنان مشخص نمیسازند که معانیِ ثبوت و حدوث ،چگونه ماضی نقلی را از حال استمراری و گذشتة ساده جدا میسازد.
خانلری ( )8918نخستين کسی است که در تعريف و توضيح زمانهای دستوری از ترسيم نمودار و منطقهبندی وقوع
فعل روی محور زمان کمک میگيرد .وی در توصيف زمان گذشته در فارسی ،زمان ماضی مطلق يا ساده را زمانی
تعريف میکند که در آن ،عمل يا کاری (مانند رفتن) يک بار در گذشته انجام گرفته و تمام شده باشد (خانلری:8918 ،
 .)99وی ماضی ساده را با نمودار شکل  0نشان میدهد .در اين شکل ،جهت جريان زمان از راست به چپ است و نقطة
صفر سخن با خط عمودی و عالمت اختصاری «ح» (حال) نشان داده شده است.

شکل2

خانلری در ادامه ،ماضی نقلی را زمانی معرفی میکند که در آن «گفتگو از فعلی است که در گذشته واقع شده اما اثر يا
نتيجة آن تا زمان حال نيز باقی است» (خانلری .)9 :8918 ،به تعبير او اين زمان با ساخت {بن فعل  +ه  +شناسه} ساخته
میشود .وی پ

از ذکر مثالهای زير ،ماضی نقلی را با نمودار شکل  9نشان میدهد:

 .01حسن به مدرسه رفته است (و هنوز آنجا است).
 .06من اين کتاب را خواندهام (و هنوز مطالب آن به يادم هست).

شکل3



نکتة مهم در رويکرد خانلری اين است که زمان حال کامل (يا به تعبير او ماضی نقلی) را جزء زمانهای گذشته میداند.
صادقی و ارژنگ ( )86 :8911نيز حال کامل را سنخی از گذشته دانسته و آن را زمان ماضی کامل يا نقلی مینامند.
ايشان معتقدند که اين زمان به رخدادی اشاره دارد که در گذشته شروع شده اما نتايج آن در زمان حال باقی است (مثال
 ،)01و يا اينکه به رخدادی اشاره دارد که در گذشته شروع شده و تا حال ادامه داشته است (مثال .)01
 .01تا کنون ده نفر رسيدهاند.
 .01پرويز ايستاده است.
آنها معتقدند که اين زمان برای بيان رخدادی که در گذشته ساری شده است ( )03و نيز نقل اعمالی که فرد ناظر آن نبوده
و فقط ناقل آن است ( )92به کار میرود:
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 .03اين کتاب در قرن هشت نوشته شده است.
 .92شنيدم که او به سفر رفته است.
اين مثال به کارکرد نقلی و روايتگری زمان حال کامل اشاره دارد.
انوری و گيوی ( 10 :8932به بعد) نيز حال کامل را با عبارت ماضی نقلی جزء زمان گذشته دانسته و برای آن
کاربردهايی ذکر کردهاند ،از جمله اشاره به تداوم رخدادی در لحظة حال (مثال  ،)98تداوم نتيجة يک رخدادِ گذشته
(مثال  ،)90بيان فعلی که هنوز واقع نشده ،اما انتظار وقوع آن میرود (مثال  ،)99اشاره به عدم اطالع قطعیِ گوينده از
وقوع فعل (مثال  )9و استفاده به جای ماضی التزامی (مثال .)91
 .98همه در راه ماندهاند.
 .90سعيد به کتابخانه رفته است.
 .99او هنوز از کتابخانه برنگشته است.
 .9شنيدهام که نامه را توی پاکت گذاشته.
 .91احتماالً سعيد به خانه رفته است.
اما اين محققان (انوری و احمدی گيوی )11 :8932 ،افعالی با ساختِ میخورده است را نيز ماضی نقلی استمراری
نامگذاری کردهاند.
 .96حکما جهان را به چهار طبقه تقسيم میکردهاند.
 .91در ايام قديم ،نامه را با کبوتر میفرستادهاند.
اما بايد گفت علت بيان اين جمله به زمان حال کامل اين نيست که رخداد در گذشتة نزديک اتفاق افتاده است ،بلکه در زبان
فارسی خودِ عملِ نقل يا روايت کردنِ يک حادثه میتواند با زمان حال کامل بيان شود .ساخت موسوم به ماضی نقلی استمراری،
به حال کامل تداومی نيز ربطی ندارد ،چرا که رخدادِ بيان شده با اين ساخت تا لحظة صفر تداومی نداشته است.
حقشناد و ديگران ( )8911در ذيل مبحث زمان گذشته به ماضی نقلی پرداخته و آن را زمانی میدانند که به موقعيتی
ساری شده اشاره دارد که يا به زمان حال نزديک بوده و يا نتيجة آن در زمان حال مشهود است .اين عمل میتواند تا زمان
حال نيز تداوم داشته باشد:
 .91من ساعتهاست که اينجا ايستادهام.
آنان همچنين با ذکر مثال زير نشان میدهند که اين زمان برای نقل رويدادی که گوينده شاهد آن نبوده است به کار میرود:
 .93يک دوچرخه زده است به پيرزن و پرتش کرده است توی جوی آب.
چنان که مشاهده می شود ،در گفتمان دستورنويسان ،زمان حال کامل نه به مثابة زمان دستوری مطلق ،بلکه همچون
سنخی فرعی از زمان گذشته توصيف شده و از سوی ديگر شاخههای فرعی معنیشناختی و کاربردشناختی آن نيز به
روشنی و تفصيل طبقهبندی نشده است .همچنين تمايز و تفکيک مبرهنی بين گذشتة ساده و حال کامل ارائه نشده است.
علت نامگذاری اين زمان به ماضی نقلی (به پيروی از ميرزا حبيب) در اين گفتمان اين بوده است که يکی از کارکردهای
اين زمان دستوری ،نقل و روايتگری است .از منظر معنیشناختی شايد بتوان اين کارکرد را از نوع حال کامل نامعين و
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از نوع خبر داغ دانست .در مثال فوق ،برجستگی و اهميت عنصر نقل و روايتگری در بافت خبر چنان است که رخداد
گذشته به صورت حال کامل بيان شده است.
خصلتِ نقلگونة حال کامل در تحقيقات متأخر ،تبيينهای نوينی نيز يافته است .برای مثال ،رضايی ( )03 :8939اين
کاربرد خاص از زمان حال کامل (نقل رويدادی که فرد شاهد آن نبوده است) در فارسی را بر حسب مفهوم گواهنمايی

8

تبيين میکند .به تعبير او زمان حال کامل در فارسی نقش ثانویِ گواهنمايی دارد و اطالعات غيرمستقيم را نشان میدهد.
بدين ترتيب نمود کامل ،گسترش معنايی پيدا کرده و مبين اطالعات غير دست اول است .او اعتقاد دارد که کارکرد
اصلی ماضی نقلی مستمر نيز نوعی گواهنمايی (بيان اطالعِ غير دست اول) است:
 . 2علی گفت پدرش گويا در جوانی شعر میسروده است.
 . 8داشته میرفته که ماشين زيرش میگيرد.
عالوه بر معانی کانونیِ زمان حال کامل ،کاربرد حاشيهای ديگری نيز برای اين ساخت بيان شده است که اساساً يا
صرفاً به زمان گذشته مربوط نمیشود .حقشناد و ديگران ( )1 :8911از کاربرد ماضی نقلی برای بيان کاری که در
آينده در زمانی معين انجام میشود ياد میکنند و مثالهای زير را میآورند:
 . 0فردا اين موقع به مقصد رسيدهايم.
 . 9تا علی بيايد ،من رفتهام.
عموزاده و ديگران ( )8936اين کاربردِ زمان حال کامل را بر حسب فرافکنی اشاری زمان دستوری برای اشاره به زمان
آينده تبيين و استدالل میکنند که در اين حالت ،اصلی ترين عامل فرافکنی زمان ماضی نقلی به آينده ،بيان قطعيتِ وقوع
آن است .بر اين اساد در جملههای ( ) 0و ( ) 9زمان حال کامل به عملی در آينده با قطعيت باال اشاره میکند .اين تغيير
معنايی محصول تغيير زاوية ديد زمانی (دکلرک )816 :0226 ،است ،يعنی از يک حوزة زمانی خاص ،معنای متفاوتی
استنتاج میشود.
در مقالة حاضر تنها به معانی و نقشهای کانونی زمان حال کامل میپردازيم .با مروری بر ادبيات تحقيق مربوط به
حال کامل در فارسی میتوان گستردگی و تنوع کارکردهای معنايی اين ساخت را مشاهده کرد .اگرچه ابعاد معنايی
متفاوتِ ساخت زمان حال کامل مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است ،اما هنوز توصيف و تبيين جامع و نظاممندی از
اين ساخت انجام نگرفته است .در اين راستا تالش میکنيم در مرحلة اول سطوح معنايی اين ساخت را به تفصيل تحليل
کرده و تا حد مقدور ابعاد کاربردشناختی آن را نيز روشن سازيم .در بخش بعد دادههايی که از پيکرة بیجنخان و برخی
متون ديگر استخراج شده است ،مورد تحليل بررسی قرار خواهند گرفت.
 .4تحلیلدادهها
همانگونه که در بخش  9ذکر شد ،ساخت حال کامل نشانگر يک زمان دستوریِ مطلق است ،زيرا که موقيعت مربوطه
هويت زمانی خود را از رابطة مستقيم با لحظة صفر سخن (حضور در ناحية پيشاحال) میگيرد .در اين ساخت ،دو رابطه
بين موقعيت گزاره شده و گسترة پيشاحال قابل تصور است :يا موقعيت گزاره شده تنها بخشی محدود از گسترة پيشاحال
را دربرمیگيرد (شمول :پيشاحال) و يا موقيعت مذکور کل گستره را پوشش میدهد (انطباق) .اين دو تفسير معنايی ،هستة
evidentiality
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معنايی و دستوریِ حال کامل را در هر زبانی نشان میدهند .ويژگی مشترک اين دو ساخت اين است که رخداد گزاره
شده (نه تام) قبل از لحظة صفر به پايان میرسد .همچنين گفتيم که هر کدام از اين دو ساخت معنايی حاوی
زيرمجموعههای کاربردشناختی متنوعی نيز هستند .در اين مرحله رابطة موقعيت تام و لحظة صفر سخن در نظر گرفته
میشود .همانگونه که ذکر شد ،ساخت معنايیِ پيشاحال حاوی زيربخش کاربردشناختیِ خوانش نامعين نيز هست که در
آن ،موقعيت تام در لحظهای نامعين قبل از لحظة صفر و همچنين قبل از لحظة پيشاصفر (لحظهای قبل از لحظة صفر)
متوقف میشود .اما ساخت انطباقی دارای دو زيربخش کاربردشناختی تداومی و تاکنونی است که در اولی موقعيت تام،
لحظة صفر سخن را پوشش میدهد ،اما در دومی موقعيت تام قبل از اين لحظه متوقف میشود .همانطور که بيان شد ،هر
کدام از اين خوانشهای کاربردشناختی خود حاوی زيرمجموعههای تعبيری است که در ذيل هر ساخت اصلی مورد
بررسی قرار میگيرند.
در مرحلة اول به بررسی ساخت زمان حال کامل در حالت شمول (ساخت معنايی پيشاحال) میپردازيم .اين ساخت به
وضعيتی اشاره دارد که در آن موقعيت گزاره شده تنها بخشی از گسترة پيشاحال را در گرفته و قبل از لحظات صفر و
پيشاصفر به اتمام میرسد .به نظر میرسد اين ساخت ،پربسامدترين نوع ساخت حال کامل در فارسی باشد چرا که عمدة
دادهها (خصوصاً در سياق خبرنويسی) از اين نوع میباشند .در زير مواردی از اين نوع ساخت را در زبان فارسی میبينيم:
 .بيش از دو دوجين سياره در مدار اطراف ستارهها کشف شدهاند.
 . 1در آخرين تحقيق به عمل آمده ستارهشناسان درخشش ستارهای را ديدهاند که به اعتقاد آنها توسط يک سياره
منعک

شده است.

 . 6آنجا جايگاهی است که در آن خدا چيزی برای انسان خلق کرده ،نه اينجا.
 . 1به گفتة منابع خبری ،الزعبی به دليل ناراحتی روحی دست به خودکشی زده است.
اين مثالها به رخدادهايی اشاره دارند که قبل از لحظة حال و در نقطهای نامعلوم از گسترة پيشاحال اتفاق افتاده و به علت
ربطمندی و نزديکی به زمان حال با ساخت حال کامل بيان شدهاند.
زيرمجموعة کاربردشناختیِ خوانش معنايیِ پيشاحال ،همان «تعبير نامعين» است .اين تعبير ناظر به وضعيتی است که در
آن موقعيت تام در نقطهای نامعلوم در گسترة پيشاحال قبل از لحظة صفر و همچنين قبل از لحظة پيشاصفر به اتمام رسيده
است .اين ساخت کلی می تواند به چهار شيوة متفاوت در کالم به کار رود و هر کاربرد کالمی دارای عنوان خاصی
میباشد :تفسير حال کامل تجربی ،خبر داغ ،تفسير نتيجهای و متأخر .اگرچه اين ساختها دارای تفاوتهای جزئی
هستند ،اما همة آنها حاوی يک ساخت نحوی-معنايی (ساخت پيشاحال) میباشند .حال ببينيم کدام يک از اين گونههای
فرعیِ حال کامل در فارسی وجود دارد:
 . 1او مطالعات زيادی در اين زمينه داشته است.
 . 3او به تبت مسافرت کرده.
جملههای فوق ،حال کامل تجربی را در فارسی نشان میدهد .درواقع آنها به تجربهای در زمان گذشته اشاره میکنند که
البته هنوز ربط و اثر آن در زمان حال قابل لم

است .به همين دليل برای بيان اين معنا از زمان حال کامل نامعين با
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خوانش تجربی استفاده شده است ،زيرا تجربه و دانش ناشی از آن رخدادهای گذشته (مطالعه ،سفر) هنوز در ضمير و
روان فرد وجود دارد.
 .12تيراندازی شده و يک نفر کشته شده...
 .18احمد در کنکور رد شده است[ .و لذا ناراحت است].
دو جملة فوق از نوع خبر داغ است .اگر چه خبر مربوط به گذشته است ،اما چون ربط وثيقی به زمان حال دارد ،برای بيان
آن از حال کامل نامعين استفاده شده است .اين تعبير بيشترين کاربرد را در سياق روزنامه و خبر دارد.
حال کامل با تفسير نتيجهای در کالم روزمره نيز به وفور مشاهده میشود .در اين حالت ،نتيجة يک عمل در گذشته و
عواقب آن برای لحظة حال قابل مشاهده است و لذا از ساخت حال کامل نامعين استفاده شده است:
 .10ظرفها را شستهام.
 .19مشقامُ نوشتهم (نوشتهام).
 .1در را قفل کردهام.
در جمالت فوق ،نتايج اعمال ساری شده (شستن و نوشتن) برای بيننده (ظرف تميز و مشق نوشته شده) قابل مشاهده است
و همين امر استفاده از حال کامل را ضروری میسازد.
شواهد نشان میدهد ساخت حال کامل با خوانش متأخر نيز در زبان فارسی وجود دارد .در اين خوانش معموالً از
قيدهای زمان مانند تازه و همين حاال/امروز/ديروز .../استفاده میکنند.
[ .11در پاسخ به دعوت به خوردن غذا ]:تازه ناهار خوردهام.
 .16همين ديروز از اينجا رفتهاند.
اکنون به حال کامل انطباقی در زبان فارسی میپردازيم که پيچيدهترين نوع ساخت در اين زبان است .در اين
ساخت ،حوزة کاملِ پيشاحال به وسيلة گسترة زمان و تداوم رخداد گزاره شده پوشش داده شده است .در اين ساخت بر
خالف ساخت قبل ،رخداد گزاره شده در نقطة نامشخصی در پيشاحال اتفاق نيافتاده است ،بلکه تداوم رخداد گزاره شده
کل گستره را پوشش میدهد .اين گستره تا آخرين لحظة قبل از لحظة صفر میباشد .در واقع آن بخشی از رخداد که در
جمله بيان شده ،کل گسترة پيشاحال را پوشش میدهد .همانگونه که گفتيم ،در زبان انگليسی برای بيان اين ساخت ،غالباً
نمود استمراری به فعل حال کامل میپيوندد .در واقع در انگليسی ،عملگر استمراری است که اين تفسير را ممکن میکند.
57. We have been waiting for you.

اما اين ساخت در زبان فارسی حاوی ويژگیهای منحصر به فردی است که آن را از زبان انگليسی متمايز میسازد .ابتدا
بايد اين نکته را متذکر شد که مصاديق اين ساخت در ميان پيکرة مورد استفاده بسيار محدود بود و اين بسامدِ اندک شايد
بدين دليل باشد که دادههای ما عمدتاً خبری بودند و در سياق خبری عمدتاً از نوع حال کامل نامعين استفاده میشود.
برای رفع اين کمبود ،ناگزير شديم از منابع نوشتاری و شنيداری ديگر استفاده کنيم.
برخالف زبان انگليسی که از عملگر استمراری برای بيان اين ساخت استفاده میکند ،در زبان فارسی قيدهای زمان
نقش قابل توجهی در القای معنای حال کامل انطباقی دارند .در واقع بيان اين ساخت در زبان فارسی بهشدت وابسته به استفاده از
قيدهای خاصی است .اين قيدها ويژگی بسيار مهمی دارند و آن اين است که به کل ناحية پيشاحال اشاره کرده و آن را پوشش
میدهند و از سوی ديگر گسترة زمانی تداوم عمل مربوطه را نيز نشان میدهند .به همين دليل ،اين قيدهای خاص ،معنای حال
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کامل را بر جمله تحميل میکنند .قيدهايی مانند تا حاال و تاکنون از اين قبيل میباشند .در واقع کارکرد اين قيدها اين است که
گسترة رخدادی فعل را بر کل بازة زمانی پيشاحال منطبق میکنند و باعث میشود نوعی انطباق بين رخداد گزاره شده و ناحية
پيشاحال برقرار شود.
 .11من تا حاال در باغ کار کردهام.
 .13تا االن منتظر تو بودهايم.
اگر محور زمان را از چپ به راست در نظر بگيريم ،اين قيدها قيد راستچين محسوب میشوند .در واقع اين قيدها محدوديت و
مرز زمانی مشخصی را در سمت راست بر فعل تحميل میکنند .به عبارت ديگر پايان عمل را در لحظة صفر برجسته میسازند و به
همين دليل نوعی تفسير حال کامل انطباقی را بر جمله تحميل میکنند .اما هرچند قيدهای زمان نقش قابل توجهی در تحميل تفسير
انطباقی بر ساخت کامل دارند ،گاهی نمودهای دستوری ناقص (می و داشتن) نيز در اين ساخت ظاهر میشوند .حضور اين
عملگرهای نمودی باعث میشود که معنای تداوم موقعيت در کل گسترة پيشاحال برجسته شود.
 .62او تا االن داشته مشق مینوشته.
درواقع عملگر استمراری نوعی تداوم عمل را در بخش پيشاحال نشان میدهد .البته اين استمرار در لحظة صفر متوقف
میشود .علیرغم حضور نمود ناقص در جمله ،حضور قيدهای راستچين برای القای تفسير حال کامل انطباقی ضروری
به نظر میرسد .نمونههايی از اين دست همچنين نشان میدهند که حال کامل استمراری را نمیتوان هميشه بيانگر
گواهنمايی مبتنی بر «نقل» در نظر گرفت ،بلکه گاهی حاکی از «شهادت» گوينده است .لذا میتوان گفت که ساخت
معنايیِ انطباقی میتواند محصول عملگر ناقصساز (می) و قيد راستچين باشد.
همان گونه که گفتيم ،ساخت انطباقی دو خوانش کاربردشناختی دارد ،بدين معنا که اگر نسبت موقعيت تام را به حوزة
پيشاحال در نظر بگيريم ،دو حالت قابل تصور است :يا موقعيت تام قبل از لحظة صفر (لحظة ماقبل صفر) به اتمام رسيده
است و يا اينکه موقعيت تام لحظة صفر را هم دربرمیگيرد (و البته ممکن است بعد از آن هم تداوم يابد) .خوانش اول،
خوانشِ تاکنونی و خوانش دوم خوانش تداومی خوانده میشود .ابتدا به خوانش تاکنونی میپردازيم .در زير نمونههايی
از اين خوانش را میبينيم:
 .68تا االن منتظرت بودهام.
 .60تا االن کجا بودهای؟
 .69اون تا حاال تمرين کرده.
 .6تا حاال داشتم کارا رو راست و ري

میکردهام.

با دقت در مثالهای فوق می توان تشخيص داد که خوانشِ تاکنونی هم به صورت ساده و هم با عملگرِ استمراری ظاهر
میشود .البته در هر دو حالت ،قيدهای راستچين هستند که معنای تاکنونی را به ساخت تحميل میکنند .غير از قيدهای
ذکر شده در باال قيد هنوز نيز با عالمت نفی ،همين تعبير را بر ساخت حال کامل تحميل میکند (مثالهای  66 ،61و .)61
البته در غياب عالمت نفی ،اين قيد با زمان حال ترکيب میشود ( 61و .)63
 .61ستارهشناسان هنوز موفق به رؤيت مستقيم سياره نشدهاند.
 .66او هنوز به خانه نرسيده است.
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 .61او هنوز کارش تمام نشده است.
 .61آنها هنوز منتظر تو هستند.
 .63آنها هنوز دارند کار میکنند.
همانگونه که گفتيم ،خوانش تاکنونی میتواند سه تعبير داشته باشد :يا به عنوان خوانش کميّتنمای ديرش درصددِ
محاسبة زمان موقعيت تا لحظة صفر است (جملههای  18 ،12و  )10و يا اينکه به عنوان شمارشگر تعداد ،تعداد دفعاتِ
تحقق فعل را در ناحية پيشاحال نشان میدهد (جملههای  1 ،19و .)11
 .12از ازدواج ما دو سال گذشته.
 .18دو ماهه که حقوق نگرفتهايم.
 .10سه ساله که هوای زمين گرمتر شده.
 .19تا حاال چهار بار ماشين عوض کردهای.
 .1چندين بار تو بازی سرش شکسته.
 .11سه بار ازدواج کرده.
نوع آخر به عنوان تعبير غير کميّتنما درصدد نشان دادن شيوة اشغال شدنِ ناحية پيشاحال با يک عمل است.
 .16تا حاال مشغول فوتبال بازی کردن بودهام.
اما خوانش تداومی در فارسی وضعيت بسيار پيچيدهتری دارد .معنای مربوط به اين ساخت در زبان فارسی عمدتاً با
کمک قيدهای بيانگر حوزة پيشاحال و همچنين زمان حال ساده و يا حال استمراری بيان میشود.
 .11چند ساعته که داره ماشين رو میشوره.
 .11نيم ساعته مشغول مشق نوشتنه.
 .13اين ماشين رو سالهاست (که) دارم.
 .12او ده ساله مشتری خودمون بوده /مشتری خودمونه.
 .18نيم ساعته منتظرتم.
اگرچه افعال فوق عمدتاً در زمان حال ساده يا حال استمرای بيان شدهاند ،اما قيدها نشانگر ناحية پيشاحال هستند .اين قيدها
به اشغال شدن فضای پيشاحال توسط موقعيت مربوطه اشاره دارند و در واقع يک گسترة زمانی را از گذشته تا لحظة حال
بيان میکنند .تضاد معنايی بين قيد (معطوف به گذشته اما گسترش يافته تا زمان حال) و زمان فعل (حال) نوعی معنای حال
کامل متداوم را القا میکند .همچنين گاهی برخی از افعال با زمان حال ساده و با قيدهای چپچين نيز میتوانند اين معنای
خاص را در زبان فارسی القا کنند.
 .10از وقتی يادمه رو اين ماشين کار میکنم (کردهام).
 .19حسن از سال  8962اينجا زندگی میکنه (کرده).
 .1از ده سال پيش اينجا کار میکنم (کردهام).
در اين مثالها نوعی تنش معنايی بين زمان فعل و زمان قيد (از گذشته تا حال و احتماالً تا آينده) وجود دارد که البته در
نهايت ،زمان قيد است که معنای زمانیِ نهايی جمله را تعيين میکند .در اين حاالت ،زمان دستوری به لحظة حال اشاره
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دارد ،اما قيدها گسترة زمانی موقعيت را در دامنة پيشاحال نيز بيان میکنند .پ

میتوان گفت که زبان فارسی برای بيان

تعبير کاربردشناختی تداومی تمايل دارد که از زمان حال و قيدهای عمدتاً تداومی معطوف به گذشته بهره ببرد .البته در
موارد معدودی نيز با قيود خاص و با حضور فعل در صورت تصريفی کامل آن میتوان معنای تداومی را در حال کامل
القا کرد:
 .11تا حاال اتاقها رو تميز کردهم اما هنوز يهکم مونده.
 .16از بچگی ترسو بوده.
 .5نتیجهگیری
در نوشتار حاضر کوشيديم جايگاه زمان حال کامل در زبان فارسی را بر روی محور زمان نشان داده و مهمترين
خوانشهای معنايی و کاربردشناختی آن را تبيين نماييم .تحليل دادهها نشان میدهد که اگرچه زبان فارسی در ساخت
حال کامل شباهتهايی به زبان انگليسی دارد ،اما تفاوتهای بنيادی نيز نشان میدهد .حالت شمول (ساخت معنايی
پيشاحال) پربسامدترين ساخت حال کامل در فارسی است که از جمله تعبير کاربردشناختی نامعين را نيز دربرمیگيرد .اين
ساخت میتواند به چهار شيوة تفسير حال کامل تجربی ،خبر داغ ،نتيجهای و تأخری به کار رود .همچنين حال کامل
انطباقی دارای دو خوانش کاربردشناختی است که عبارتاند از خوانشِ تاکنونی و خوانش تداومی .خوانشِ تاکنونی
میتواند به صورت کميّتنمای ديرش ،شمارشگر تعداد ،يا غير کميّتنما تعبير شود.
نقش قيدهای زمانی در زبان فارسی برای القای ساختهای متفاوت زمان حال کامل غيرقابل چشمپوشی است .از
سوی ديگر ،بسياری از معانی مربوط به حال کامل در زبان فارسی با کمک نوعی تضاد معنايی ميان قيدها (در زمان حال)
و زمان فعل (در گذشته) القا میشود .همچنين بُعد تداومیِ زمان حال کامل در فارسی نيز عمدتاً با کمک قيدهای معطوف
به گذشته و با صورت تصريفی فعل در زمان حال بيان میشود.
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Abstract
The present paper aims to investigate the semantic and pragmatic aspects of present perfect tense in Persian by applying
the theoretical framework proposed by Declerck (2006, 2015). Firstly, by examining the predicated time situation in
pre-present zone, we explicate semantic aspects of present perfect tense. Then, we will examine pragmatic
interpretations of this tense by analyzing the relation between the full time situation and the pre-present domain.
Accordingly, two semantic structures in Persian (pre-present and inclusive) are inferred which have three pragmatic
roles (indefinite, up-to-now, and continuative). The Pre-present semantic structure can imply four pragmatic
interpretations including experiential, hot news, recency and resultative. As for the recency present perfect, however,
Persian uses a particular construction (past tense together with present tense adverbs). This construction involves a kind
of informational conflict between the tense and the temporal adverb, highlighting a middle temporal state between past
and present. On the other hand, the semantic structure of coincidence present perfect is made of a participle and a rightoriented temporal adverb. These adverbs cover the whole pre-present zone, projecting the event onto this zone. In some
sentences produced by this construction, we can observe continuous aspect. Moreover, this construction carries an upto-now pragmatic interpretation. Nevertheless, it cannot convey a continuative interpretation, which is expressed in
Persian mainly by a special construction (present tense together with retroactive continuative adverbs). In this
construction there is also a semantic tension between the tense and the temporal nature of the adverb.
Keywords: Present Perfect, Tense, Persian, Semantics, Pragmatics.
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