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Abstract
The present study aims at investigating the nature of Persian present tense. To achieve this aim, the (non)indexicality of
Persian present tense, the interpretation of relative and complement clauses with present-under-past and present-underfuture constructions, and the absolute and relative components of Persian present tense were scrutinized. The results
show that Persian cannot be considered as absolutely indexical and non-indexical. Hence, if the indexicality of the
present tense of different languages is construed along a continuum with languages with indexical present tense on one
extreme and languages with non-indexical preset tense on the opposite extreme, Persian falls somewhere in between.
Furthermore, it was revealed that Persian present tense has both relative and absolute functions. Present-under-past
constructions reveal the absolute reading of Persian present tense, since the present tense, in addition to the concurrence
with the matrix clause past tense, can be synchronized with utterance time (double reading). Present-under-future
constructions in complement and relative clauses reveal that Persian present tense has a relative reading because, in
these sentences, the embedded present tense is not required to be simultaneous with the utterance time. Finally, it was
shown that the relative and absolute parts of the present tense have ‘inside’ meaning, meaning that the event expressed
with the present tense is evaluated within time.
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ماهیت زمان حال در زبان فارسی
 مطهره سامری

 غالمحسين كريمی دوستان
چکیده
پژوهش حاضر بدنبال بررسی ماهيت زمان حال در زبان فارسی است .به منظور دستيابی به اين هدف( ،غير)اشارهای بودن
زمان حال در زبان فارسی ،تعبير زمان حال در ساختارهای مختلف از جمله ساختارهايی كه در آنها زمان حال در بند
متممی يا موصولی زير زمان گذشته و آينده درونه شده است ،و خوانشهای مطلق و نسبی زمان حال در زبان فارسی
مورد مداقه قرار گرفتند .نتايج نشان میدهند كه زمان حال زبان فارسی را نمیتوان مطلقاً اشارهای يا غيراشارهای دانست.
در واقع ،اگر اشارهای بودن را بهصورت يک طيف در نظر بگيريم كه در سمت چپ آن زبانهای اشارهای و در سمت
راست آن زبانهای غيراشارهای باشند ،زبان فارسی در وسط قرار میگيرد .همچنين ،نتايج موُيد وجود خوانشها و
كاربردهای مطلق و نسبی برای زمان حال زبان فارسی میباشند .ساختهايی كه در آنها زمان حال در بند متممی زير
زمان گذشته درونه شده است حاكی از وجود خوانش مطلق زمان حال هستند چرا كه زمان حال عالوه بر همزمانی با زمان
گذشتهی بند پايه میتواند با زمانی بيان جمله نيز همزمان باشد (خوانش دوگانه) .ساختهايی كه در آنها زمان حال در
بندهای موصولی و متممی زير زمان آينده درونه شدهاند حاكی از كاربرد نسبی زمان حال زبان فارسی میباشند چرا كه
در اين جمالت زمان حال ضرورتی ندارد با زمان بيان جمله همزمان باشد .سرانجام ،نشان داده شد كه بخش مطلق و نسبی
زمان حال دارای معنای "درون" میباشند بدين معنا كه رويداد بيان شده با زمان حال "درون" زمان ارزبابی قرار دارد.
کلیدواژهها :زمان حال ،زبان فارسی( ،غير)اشارهای ،خوانش مطلق ،خوانش نسبی
* دانشجوی دكتری گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
** استاد گروه زبانشناسی ،دانشکده ادبيات و علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران (نويسنده مسؤول)
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 .1مقدمه
زمان دستوری ،2همچون وجه و نمود ،از ديرباز توجه زبانشناسان و فيلسوفان بسياری را به خود جلب كرده است و
مطالعات متعددی در اين زمينه صورت گرفته است (پارتی2319 ،1؛ كامری2316 ،9؛ ابوش2331 ،1؛ زاگونا2331 ،6؛
1121؛ استول2336a ،2؛ 2336b؛ 1111؛ ديمرتاش و يوربا-اتخباريا2331 ،1؛ 1111a؛ 1111b؛ گرون و فون استچو،1
1122؛  .)1129در اين رابطه ،زاگونا ( ) 1121بر اين باور است كه رويکردهای موجود به زمان دستوری را میتوان در سه
گروه طبقهبندی كرد .اولين رويکرد ،رويکرد منطقی است كه ديدگاه معنیشناسان صوری به زمان دستوری را شامل می-
شود .در اين رويکرد ،زمانهای دستوری بهعنوان عملگرهای جمله در نظر گرفته میشوند .در واقع ،در اين رويکرد به
زمان دستوری كه ريشه در منطق صوری دارد ،زمان دستوری ،زمان جديدی را معرفی میكند كه با زمان ارزيابی 3اصلی
رابطه و نسبت خاصی (همچون همزمانی ،قبل ،يا بعد) دارد و پس از معرفی زمان جديد ،اين زمان جديد بهعنوان زمان
ارجاع 21در نظر گرفته میشود و زمان ارزيابی اصلی حذف میشود .برای روشنتر شدن موضوع ،به تعريف زمان حال در
معنی شناسی صوری توجه كنيد كه در آن زمان دستوری ،زمان جديدی با نام ' tرا معرفی میكند كه با زمان ارزيابی
اصلی يعنی  tرابطۀ همزمانی دارد.
اگر  φيک جمله باشد ،زمان حال ( ) φدر زمان  tصادق است ،اگر و تنها اگر زمان ' tوجود داشته باشد ،بهگونهای
كه  t'=tباشد و  φدر ' tصادق باشد (انچه.)296 :2311 ،22
رويکرد دوم ،رويکرد ارجاعی است كه در دستور زايشی بهكار گرفته میشود .بر اساس اين رويکرد زبانها به
زمانها 21ارجاع میدهند و يکی از راههای ارجاع به زمان ،زمان دستوری است .يکی از مهمترين مفروضات اين رويکرد
اين است كه زمانهای دستوری را ضميرگونه تلقی میكند .به همين جهت مرجعی كه به زمان نسبت داده میشود
همچون مرجع ضمير است .ويژ گی ديگر اين رويکرد لحاظ كردن نقش بافت نحوی در تعبير و تفسير زمان دستوری
است .به همين جهت ،در اين رويکرد میتوان توجيه كرد چرا ،بهعنوان مثال ،وقتی زمان گذشته در بند متممی زير زمان
گذشتۀ ديگری درونه شده است با وقتی كه در بند موصولی زير زمان گذشتۀ ديگری به كار رفته است دارای معانی
متفاوتی میباشد.
رويکرد سوم نيز در زمرۀ رويکردهای ارجاعی قرار میگيرد؛ البته با اين تفاوت كه در اين رويکرد «زمانها» (نه
«زمانهای دستوری») دارای معنای ارجاعی میباشند (زاگونا2331 ،؛ استول2336a ،؛ 2336b؛ دميرداش و اتخباريا،
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D. Abusch
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H. Demirdache and M. Uribe-Extebarria
8
A. Gronn and A. von Stechow
 :Evaluation time 9به زمانی اشاره میكند كه زمانهای ديگر همچون زمان وقوع نسبت به آن سنجيده میشوند و قبل ،بعد ،و يا همزمان با آن قرار می-
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 .)2331براساس اين رويکرد ،زمان دستوری گزارهای مکانی-زمانی 2تلقی میشود كه زمانها را بهعنوان موضوع خود
انتخاب میكند و بين آنها رابطۀ ترتيبی برقرار میكند .موضوع درونی زمان ،زمان وقوع رويداد 1است و در متمم گره
زمان قرار دارد و گره گروه فعلی را در بر میگيرد .موضوع بيرونی زمان كه نشان دهندۀ زمان ارزيابی يا زمان ارجاع
پنهان است ،در جايگاه شاخص گره زمان توليد میشود .البته ،در پيشينۀ مربوط به زمان اصطالحات مختلفی جهت
نامگذاری موضوعات زمانی بهكار رفته است .بهعنوان مثال ،كلين ،)2331( 9از زمان موقعيت ،1زمان موضوع ،6و زمان
بيان 2جمله استفاده میكند .در صورتی كه رايشنباخ )2311( 1از زمان وقوع ،زمان ارجاع ،و زمان بيان استفاده میكند.
يکی ديگر از اصول اين چارچوب نظری در نظر گرفتن محتوای معنايی و گزارهای ذاتی برای زمانهای دستوری
میباشد .به بيان دقيق تر ،بنا به نظر افرادی كه طرفدار در نظر گرفتن محتوای ذاتی برای زمانها هستند ،زمان گذشته دارای
مفهوم «بعد» ،زمان حال دارای مفهوم «درون» و زمان آينده دارای مفهوم «قبل» میباشند .دليل اين ادعا اين است كه در
زمان گذشته ،زمان بيان جمله «بعد» از زمان وقوع عمل است ،در زمان حال ،زمان بيان جمله «درون» زمان وقوع عمل
است ،و در زمان آينده ،زمان بيان جمله «قبل» از زمان وقوع عمل است .بنا برآنچه بيان شد ،محتوای معنايی ذاتی
زمانهای دستوری موضوعهای زمانی را مرتب میكند.
در مطالعۀ زمان دستوری ،يکی از مسائلی كه توجه فراوانی را به خود جلب كرده است مسئلۀ ماهيت زمان حال
(اگيهارا2332 ،1؛ شرويت1119،3؛ 1121؛ 1121؛ باری و آلتشولر1121 ،21؛ زاگونا1121 ،؛ آلتشولر 1122 ،و غيره) و
بررسی (غير) اشارهای 22بودن آن است .شرويت ( )1119به پيروی از اشلنکر2333( 21؛  )1119معيار اشارهای بودن زمان
حال را اينگونه بيان می كند :اگر در زبانی زمان حال در ساختاری كه در آن زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته
درونه شده است ،ضرورتاً به زمان بيان جمله ارجاع داشته باشد و با آن همزمان باشد ،اين زبان دارای زمان حال اشارهای
است .از آنجائيکه در زبان انگليسی (همانگونه كه در بخش  ،1مثال  2خواهيم ديد) در ساختارهايی كه زمان حال در بند
متممی زير زمان گذشته درونه شده است ،درستی جمله منوط به همزمانی زمان حال بند درونه با زمان بيان جمله میباشد،
زمان حال در زبان انگليسی اشارهای است.
مسئلۀ ديگری كه ارتباط نزديکی با اشارهای بودن زمان حال دارد معانی مطلق و نسبی 29زمان حال میباشد .زمان
مطلق به زمانی اشاره دارد كه نسبت به زمان بيان جمله سنجيده و ارزيابی میشود و زمان نسبی به زمانی گفته میشود كه
نسبت به زمانی غير از زمان بيان جمله ارزيابی و سنجيده میشود (استول1111 ،؛ هاتاو .)1121 ،21بهعنوان مثال ،زمان
1
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5
Topic time
6
Utterance time
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بهكار رفته در بندهای پايه كه نسبت به زمان بيان جمله سنجيده و مرتب میشوند ،دارای خوانش مطلق و زمان بهكار رفته
در بندهای متممی كه نسبت به زمان بند پايه سنجيده و مرتب میشود ،دارای خوانش نسبی هستند .در زبان انگليسی ،بر
سر اينکه آيا زمان حال تنها دارای خوانش مطلق است يا خير بين زبانشناسان اتفاق نظر وجود ندارد .برخی از زبانشناسان
همچون انچه ( ،)2311اگيهارا (2336a؛  )2336bو اگيهارا و شرويت ( )1121بر اين باورند كه زمان حال دستوری در
زبان انگليسی تنها خوانش مطلق دارد و در تمامی بافتها به زمان بيان ارجاع دارد و با آن همزمان است .اما ،اين تعريف
از زمان حال زبان انگليسی در تضاد كامل با نظر زبانشناسانی همچون باری و آلتشولر ( )1121است كه ادعا میكنند زمان
حال در زبان انگليسی مجموعهای از بخشهای مطلق و نسبی است و نمیتوان وجود هيچ يک را انکار كرد.
در زبان فارسی مبحث زمان دستوری ،و بهخصوص زمان حال ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است و پژوهشهای
اندكی كه در اين زمينه انجام شدهاند در چارچوب رويکردهای فوق صورت نگرفتهاند .بهعنوان مثال ،پژوهش دستالن و
همکاران ( )2931با رويکردی شناختی صورت پذيرفته شده است ،پژوهشهای توانگر و عموزاده ( )1113و عموزاده و
رضايی ( )2932به بررسی رابطۀ زمان دستوری و وجهيت پرداختهاند و كميجانی ( )2331جنبههای نحوی و معنايی زمان
دستوری و وجهيت را در زبان فارسی مورد مطالعه قرار داده است.
پژوهش حاضر ،با استفاده از مفروضات و اصول رويکردهای ارجاعی به زمان دستوری ،در پی بررسی ماهيت زمان
حال در زبان فارسی است .به منظور دستيابی به اين هدف ،در ابتدا با بهرهجويی از معيار ارائه شده برای (غير)اشارهای
بودن (اشلنکر2333 ،؛ شرويت1119 ،؛ انچه 2311 ،و غيره) و بررسی زمان حال در بافتها و ساختارهای مختلف و
بررسی خوانش های مطلق و نسبی زمان حال زبان فارسی تالش خواهد شد تا به بررسی اين مسئله بپردازيم كه آيا زمان
حال در زبان فارسی مثل انگليسی كامالً اشارهای  ،يا برعکس ،كامالً ،غيراشارهای است .سپس ،به بررسی تعابير زمان حال
در ساختارهای مختلف و مقايسۀ آن در زبانهای مختلف میپردازيم.
( .2غیر)اشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی
همانگونه كه اشاره شد ،يکی از پرسشهايی كه ذهن بسياری از زبانشناسان را به خود مشغول ساخته است اشارهای بودن
يا نبودن زمان حال میباشد .بنا بر تعريف ارائه شده توسط اشلنکر ( ،)2333در برخی زبانها همچون زبان انگليسی كه
دارای زمان حال اشارهای هستند ،زمان حال در ساختهايی كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته درونه
شده است ضرورتاً به زمان بيان ارجاع دارد .در واقع ،تعريفی كه اشلنکر از اشارهای بودن زمان حال ارائه میدهد مبتنی بر
تعريف كاپالن )2311( 2است .كاپالن بر اين باور است كه عناصر اشارهای ضرورتاً به بافت واقعی زمان بيان جمله وابسته
هستند .از آنجائيکه زمان حال در زبان انگليسی حتی در ساخت هايی كه در بند متممی زير زمان گذشته درونه شده است
ضرورتاً به زمان بيان ارجاع میدهد ،میتوان ادعا كرد كه زمان حال در زبان انگليسی اشارهای است .بهعنوان نمونه ،در
مثال ( )2زمان «بارداری مری» ضرورتاً با زمان بيان جمله همزمان است و در واقع ،صحت و درستی اين جمله در گرو
همزمانی «بارداری مری» با زمان بيان جمله و زمان «گفتن» در بند پايه اسميت2311 ،1؛ هاتاو1121 ،؛ شرويت1119 ،؛
زاگونا1111 ،؛ اگيهارا و شرويت 1121 ،و غيره) .در همين راستا ،انچه ( )2311زبانها را از اين منظر كه آيا زمان حال در
D. Kaplan
C. Smith
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آنها ضرورتاً به زمان بيان جمله ارجاع دارد يا خير (يا ،به بيان ديگر ،اشارهای هستند يا خير) از يکديگر متمايز میكند .به
گفتۀ انچه ( ،) 2311زمان حال در زبان انگليسی ضرورتاً به زمان بيان ارجاع دارد در صورتی كه زمان حال زبان روسی به
زمان بيان ارجاع نمی كند .به همين جهت است كه در زبان انگليسی ،دستوری بودن جملههايی كه در آنها زمان حال در
بند متممی زير يک زمان گذشته در بند پايه درونه شده است (همچون مثال  )2منوط بر ارجاع داشتن زمان حال بهكار
رفته در بند متممی به زمان بيان میباشد .در حالی كه ،در زبان روسی ،زمان حال به زمان بيان ارجاع ندارد و در
ساخت هايی كه زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته درونه شده است ،جمله بيانگر خوانش گذشتۀ همزمان 2است و
ضرورتاً نبايد به زمان بيان ارجاع داشته باشند .گذشتۀ همزمان همانگونه كه از نام آن برمیآيد ،به خوانشی گفته میشود
كه در آن زمان بند متممی با زمان گذشتۀ بهكار رفته در بند پايه همزمان است .انچه ( )2311از اين ويژگی زمان حال در
زبان انگليسی تحت عنوان اشارهای و از ويژگی زبان روسی با عنوان غيراشارهای ياد میكند.
(1) John said that Mary is pregnant.

در ادامه ،با توجه به تعاريف ارائه شده ،به بررسی (غير) اشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی میپردازيم .به منظور
دستيابی به اين هدف ،جمالت ( )1-1بهعنوان آزمون مورد مطالعه قرار میگيرند .از آنجائيکه در رابطه با درستی و يا
نادرستی جمالت ( )1و ( )9و زمان بهكار رفته جهت تکميل مثال ( )1بين گويشوران زبان فارسی اتفاق نظر وجود ندارد،
 91نفر از فارسی زبانان مورد مصاحبه قرار گرفتند تا بر اساس شم زبانی آنها اطالعات دقيقتری در اين زمينه كسب
نمائيم .الزم به ذكر است كه مصاحبه شوندگان از شهرهای مختلف ايران انتخاب شدند اما ،به منظور كنترل تاثير زبان
مادری ،تالش شد تا تنها از افرادی كه زبان فارسی زبان مادری آنها است مصاحبه بهعمل آيد .همچنين ،عالوه بر «داشتن
زبان فارسی بهعنوان زبان مادری» كه معيار اصلی برای انتخاب مصاحبهشوندگان بود ،سن و تحصيالت آنها نيز در نظر
گرفته شده بود بهگونهای كه ميانگين سنی آنها  11سال بود و  21نفر دانشجوی دكتری 21 ،نفر دانشجوی كارشناسی
ارشد ،و  21نفر دانشجوی كارشناسی بودند .بنابراين ،همۀ مصاحبهشوندگان با دستور زبان فارسی آشنايی نسبی داشتند.
( )1دو سال پيش علی گفت مريم باردار است (درست يا نادرست)
( 1111 )9سال پيش يوسف فهميد كه زليخا دوستش دارد (درست يا نادرست)
( )1مريم االن اصالً علی را دوست ندارد اما دو سال پيش او را خيلی دوست داشت و علی فهميد كه مريم همان موقع او
را دوست ..........
قبل از پرداختن به نتايج حاصل شده از سه سوال باال جا دارد ابتدا به بررسی فلسفۀ طرح سواالت فوق بپردايم .بررسی
دقيق پيشينۀ مربوط به (غير) اشارهای بودن زمان حال (اگيهارا و شرويت1121 ،؛ شرويت1119 ،؛ زاگونا1111 ،؛ اشلنکر،
 2333و غيره) نشان میدهد در زبانهايی كه دارای زمان حال اشارهای هستند جمالت اول و دوم نادرست ارزيابی
میشود؛ در صورتی كه در زبانهايی كه دارای زمان حال غيراشارهای میباشند ،اين جمالت بايد درست و دستوری
ارزيابی شوند .در رابطه با سوال سوم ،نيز در زبانهايی كه دارای زمان حال اشارهای هستند از زمان گذشته برای تکميل
جمله استفاده میشود ،در صورتی كه در زبانهايی كه دارای زمان حال غيراشارهای هستند ،میتوان از زمان حال برای
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اين منظور بهره جست .در ادامه ،به بررسی نتيجۀ بدست آمده از سواالت فوق میپردازيم و در خالل آن داليل گفتههای
باال را ذكر خواهيم كرد.
نتايج مصاحبه نشان داد كه  92نفر از  91مصاحبه شونده جمالت اول و دوم را دستوری ارزيابی كردند و جملۀ سوم را
با استفاده از زمان حال تکميل كردند .نتايج فوق بيانگر غيراشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی است چرا كه در
صورتی كه زمان حال در زبان فارسی اشارهای بود و ضرورتاً نيازمند همزمانی با زمان بيان جمله بود ،در جملۀ اول،
«بارداری مريم» بايد دو سال طول میكشيد كه اين امر با واقعيت دورۀ طبيعی بارداری انسان متناقض است و موجب
نادرست بودن جملۀ مذكور میشد .بنابراين ،میتوان به اين نتيجه رسيد كه دستوری ارزيابی شدن اين جمله توسط تقريباً
تمامی مصاحبهشوندگان حاكی از اشارهای نبودن زمان حال در زبان فارسی است .به همين دليل است كه در زبان
انگليسی كه ،بر خالف زبان فارسی ،دارای زمان حال اشارهای است معادل جملۀ ( ،)1يعنی جملۀ ( ،)6توسط گويشوران
زبان انگليسی نادرست و غيرعادی ارزيابی میشود.
(5) *Two years ago, John said that Mary is pregnant.

در اين راستا ،زاگونا ( ،)1111كه در پی اثبات اشاره ای بودن زمان حال در زبان انگليسی است ،اعتقاد دارد كه در
زبان انگليسی ،در ساختارهايی كه در آن زمان حال در بند متممی زير يک زمان گذشته درونه شده است (همچون جملۀ
 ،)2ضروتاً بايد يک رابطۀ همپوشانی بين زمان حال بند متممی ،زمان گذشتۀ بند پايه ،و زمان بيان جمله برقرار شود.
بنابراين ،همانگونه كه در شکل ( )2ترسيم شده است ،در توجيه نادرستی جملۀ ( ،)6اشارهای بودن زمان حال در زبان
انگليسی را پيش فرض قرار داده و بنابراين زمان حال بند درونه را با زمان بيان جمله همزمان قرار داده است .در نتيجه،
نادرستی اين جمله را به عدم همزمانی زمان حال بهكار رفته در بند متممی ) (E2با زمان گذشتۀ بند پايه ) (E1نسبت
میدهد .به بيان دقيق تر ،نادرستی اين جمله ناشی از عدم توانايی زمان حال بند متممی در بيان همزمانی با زمان گذشتۀ بند
پايه می باشد .در واقع ،برای درستی اين جمله زمان حال بند درونه بايد نه تنها بايد زمان بيان جمله بلکه زمان گذشتۀ بند
پايه را در بر گيرد .در حالی كه در زبان فارسی ،معادل اين جمله درست ارزيابی میشود چرا كه زمان حال بند متممی با
زمان گذشتۀ بند پايه همزمان است و اصالً با زمان بيان جمله همپوشانی ندارد كه موجب اشتباه ارزيابی شدن جمله شود
(شکل  .) 1در واقع ،درست ارزيابی شدن مثال فارسی حاكی از اين است كه همزمانی زمان حال بند درونه با زمان بيان (يا
اشارهای بودن زمان حال) به صورت پيش فرض در نظر گرفته نشده است .بنابراين ،همانگونه كه میتوان ديد ،در زبان
فارسی ،برای زمان حال همزمانی با زمان بيان جمله به صورت پيش فرض در نظر گرفته نمیشود.
شکل )1
شکل )2

همچنين ،درست ارزيابی شدن جملۀ ( )9در زبان فارسی دليلی بر اشارهای نبودن زمان حال در اين زبان است .چرا كه
اگر زمان حال در زبان فارسی اشارهای بود ،ضرورتاً بايد با زمان بيان جمله همزمان میبود و دوست داشتن زليخا
میبايست از  1111سال پيش تا اكنون (زمان بيان جمله) ادامه میيافت كه اين با توجه به عمر طبيعی انسان غير ممکن
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است و بنابراين ،جملۀ دوم بايد غيردستوری ارزيابی میشد .معادل جملۀ مفروض در زبان انگليسی (مثال  )2غيردستوری
است چرا كه زمان حال در زبان انگليسی اشاره ای است و ضرورتاً بايد به زمان حال ارجاع داشته باشد .بر اين اساس،
همانگونه كه گفته شد ،زليخا میبايست  1111سال عمر میكرد كه با طول عمر طبيعی انسان منافات دارد.
(6) *2000 years ago Yusuf found that Mary loves him.

سرانجام ،استفاده از زمان حال در نقطهچين جملۀ ( )1نيز حاكی از اشارهای نبودن زمان حال در زبان فارسی است.
زيرا ،با وجود اينکه در ابتدای جمله دقيقاً ذكر شده است كه مريم االن علی را دوست ندارد ،باز در درونیترين بخش
جمله از زمان حال استفاده شده است .بنابراين ،میتوان دريافت كه در اين جمله زمان حال برای بيان همزمانی با زمان بيان
استفاده نشده است بلکه جهت بيان همزمانی با فعلی كه مستقيماً آن را سازه فرمانی میكند (يعنی فعل «فهميدن») به كار
گرفته شده است.
عالوه بر نتايج بدست آمده از بررسی مثالهای ( ،)1-2نوع زمانهای به كار رفته در جمالتی كه دارای بند «قبل»
میباشند اطالعاتی را در رابطه با اشارهای بودن يا نبودن زبان فارسی در اختيار ما قرار میدهد .مطابق نظر شرويت
( ،)1121در زبان انگليسی در جمالتی كه دارای بند «قبل» میباشند ،زمان حال نمیتواند زير زمان گذشته درونه شود
(مثال  )1در صورتی كه در ژاپنی اينگونه نيست و میتوان از زمان حال در بند دارای «قبل» كه زير زمان گذشته درونه
شده است استفاه كرد .نادرست بودن چنين ساختاری در زبان انگليسی بدليل اشارهای بودن زمان حال میباشد .بهعنوان
مثال ،در جملۀ انگليسی  *I danced before John arrivesزمان «رسيدن جان» با زمان بيان جمله همزمان است و
«رقصيدن من» در گذشته قبل از زمان بيان است .همانگونه كه مشاهده میكنيد ،معنای اين جمله تنها با استفاده از
زمانهای بهكار رفته در جمله و بدون در نظر گرفتن معنای «قبل» بدست میآيد .اما ،از آنجائيکه زمان حال در ژاپنی
ضرورتاً با زمان بيان همزمان نيست (و بنابراين اشارهای نيست) ،اين مشکل در ژاپنی پيش نمیآيد و زمان حال میتواند در
بند دارای «قبل» كه زير زمان گذشته درونه شده است بهكار رود .بر همين اساس ،شرويت ( )1121ادعا میكند زبانهايی
كه همچون زبان ژاپنی اجازه میدهند زمان حال در بند دارای «قبل» كه زير زمان گذشته درونه شده است بهكار رود،
دارای زمان حال غيراشارهای میباشند .در صورتی كه ،در زبانهايی همچون زبان انگليسی كه دارای زمان حال اشارهای
هستند ،چنين ساختارهايی غيردستوری و نادرست هستند .از آنجائیكه در زبان فارسی در جمالت دارای بند «قبل»
میتوان زمان حال را زير زمان گذشته درونه كرد (مثال  ،)3میتوان به اين نتيجه رسيد كه زمان حال در فارسی همچون
زمان حال ژاپنی اشارهای نيست و به بيان ديگر ،نيازی نيست ضرورتاً با زمان بيان جمله همزمان باشد.
(7) John came to the Party before Mary leaved.
(8) *John came to the party before Mary leaves.
( )3علی مهمانی را ترک كرد قبل از اينکه من برسم (قبل از اينکه من برسم علی مهمانی را ترک كرد)
()21

*قبل از اينکه من رسيدم علی مهمانی را ترک كرد.

تاكنون داليل متعددی مبنی بر غيراشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی ارائه شد .در ادامه ،به مقايسۀ زمان حال در
زبان فارسی با زمان حال در زبان انگليسی (اشارهای) و زمان حال در زبان ژاپنی (غيراشارهای) میپردازيم و از اين رهگذر
جنبههايی ديگر از زمان حال زبان فارسی را به تصوير میكشيم.
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همان گونه كه نشان داده شد ،از نظر كاربردِ زمان حال در بند دارای «قبلِ» درونه شده زير زمان گذشته  ،زبان فارسی
رفتار مشابه زبان ژاپنی از خود نشان می دهد .البته الزم به ذكر است كه زمان حال در زبان فارسی رفتاری كامالً مشابه با
زمان حال زبان ژاپنی را دارا نيست .به بيان دقيقتر ،مقايسۀ زمان حال در زبان فارسی با زمان حال در انگليسی و ژاپنی
نشان میدهد كه زمان حال زبان فارسی برخی از ويژگیهای زمان حال زبانهايی مثل ژاپنی (غيراشارهای) و برخی از
ويژگیهای زمان حال زبانهايی مثل انگليسی (اشاره ای) را دارد .در واقع ،شباهت زمان حال زبان فارسی و زبان انگليسی
در اين است كه هم در فارسی (مثال  )22و هم در انگليسی (مثال  )2ساختارهايی كه در آنها زمان حال در بند متممی
زير زمان گذشته در بند پايه درونه شده است  ،خوانش دوگانه 2را اجازه میدهند .خوانش دوگانه در ساختارهايی يافت
میشود كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان گذشتهای در بند پايه درونه شده است و زمان حال نه تنها در زمان
گذشتۀ بند پايه بلکه در زمان بيان نيز صادق است و همزمانی با هر دو زمان را بيان میكند.
()22

علی گفت مريم باردار است.

بنابراين ،در مثالهای ( )22و ( « ،)2باردار بودن مريم» نهتنها در زمان بيان بلکه در زمان «گفتن» در بند پايه میتواند
صادق باشد .اما ،تفاوت زمان حال فارسی و انگليسی در اين است كه در زبان انگليسی ،زمان حال اشارهای است و
بنابراين ضرورتاً بايد با زمان بيان جمله همزمان باشد و درست بودن جملۀ ( )2منوط بر همپوشانی زمان حال بند درونه با
زمان گذشتۀ بند پايه و زمان بيان جمله است .در صورتی كه در فارسی زمان حال اينگونه نيست .به همين جهت است كه
در زبان فارسی مثال ( ) 22درست است حتی در صورتی كه جمله خوانش دوگانه نداشته باشد و مريم در زمان بيان جمله
باردار نباشد و تنها در زمان «گفتن» در زمان گذشته باردار بوده باشد (يعنی زمان حال بهكار رفته در بند متممی تنها
همزمانی با زمان بند پايه را بيان كند) .مقايسۀ زمان حال زبان فارسی با زمان حال زبان ژاپنی نشان میدهد كه زمان حال
زبانهای فارسی و ژاپنی اشاره ای نيستند و نبايد ضرورتاً با زمان بيان جمله همزمان باشند .اما ،تفاوت آنها در اين است
كه در زبان فارسی ،همانگونه كه در باال مشاهد ه كرديم ،جمالتی كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته
درونه شده است ،می توانند خوانش دوگانه داشته باشند در صورتی كه در زبان ژاپنی چنين امکانی وجود ندارد و چنين
ساختارهايی تنها دارای خوانش گذشتۀ همزمان هستند (شرويت1119 ،؛ 1121؛ اگيهارا و شرويت 1121 ،و غيره) به
گونهای كه زمان حال بهكار رفته در بند متممی تنها همزمانی با زمان گذشتۀ بند پايه را بيان میكند.
بنا بر آنچه كه تا كنون بيان شد ،میتوان اظهار داشت كه اگر ويژگی اشارهای بودن زمان حال را بهصورت يک طيف
در نظر بگيريم كه درچپترين قسمت آن زبانهای دارای زمان حال اشارهای و در راستترين نقطۀ آن زبانهای دارای
زمان حال غيراشارهای قرار دارند ،در میيابيم كه زبان انگليسی با زمان حال اشارهای در سمت چپ ،زبان ژاپنی با زمان
حال غيراشارهای در سمت راست و زبان فارسی با زمان حالی كه برخی از ويژگیهای زمان حال اشارهای و برخی از
ويژگیهای زمان حال غيراشارهای را داراست در وسط قرار میگيرد (شکل .)9
زمان حال غيراشارهای

زبان حال زبان فارسی

(مثل زمان حال ژاپنی)

زمان حال اشارهای
(مثل زمان حال انگليسی)

شکل  )3اشارهای بودن زمان حال
)Double access reading (DAR

1
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مسئلۀ حائز اهميت ديگر اين است كه آيا زمان حال در زبان فارسی دارای كاربرد مطلق و يا نسبی میباشد يا خير.
همان گونه كه در مقدمه ذكر شد ،اين مسئله از اين نظر دارای اهميت است كه در برخی زبانها همچون زبان انگليسی،
برسر اينكه آيا زمان حال دارای معنای نسبی میباشد يا خير توافق نظر وجود ندارد .اين نتيجهگيری كه زمان حال در
زبان فارسی دارای معنای غيراشارهای است نشان دهندۀ اين است كه زمان حال در زبان فارسی دارای كاربرد نسبی
می باشد .چرا كه زمان حال نسبی زمانی است كه به زمانی غير از زمان بيان جمله ارجاع داشته باشد و همانگونه كه در
مثالهايی كه برای نشان دادن غيراشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی به كار بسته شده بودند (رجوع كنيد به مثالهای
 ) 1-1زمان حال به زمان بيان جمله ارجاع ندارد و با زمانی غير از آن همزمان است ،می توان ادعا كرد كه اين مثالها
وجود بخش نسبی زمان حال در زبان فارسی را نيز اثبات میكنند.
جدای از دادهها و داليلی كه برای اثبات غيراشاری بودن زمان حال آورده شد ،نسبی بودن زمان حال در زبان فارسی
همچنين توسط جمالتی كه در آن ها زمان حال زير زمان آينده در بندهای متممی و موصولی درونه شده است (بهترتيب
مثالهای ( )19و ( ))12اثبات میشود .زيرا در اين جمالت ،زمان حال ضرورتی ندارد با زمان بيان جمله همزمانی داشته
باشد (رجوع كنيد به جدول  9و  1در بخش  )9و تنها با زمان بند پايه همزمان است.
حال كه وجود معنای نسبی زمان حال در زبان فارسی را به اثبات رسانديم ،به بررسی اين سوال میپردازيم كه آيا
زمان حال در زبان فارسی معنای مطلق نيز دارد؟ اولين مسئلهای كه نشاندهندۀ مطلق بودن زمان حال در زبان فارسی است
همان جمالتی هستند كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته درونه شده است و میتواند عالوه بر
همزمانی با زمان گذشته در بند پايه ،دارای خوانش دوگانه باشد و با زمان بيان نيز همزمان باشد (رجوع كنيد به مثال.)22
دومين دليلی كه ما را به اين نتيجه می رساند كه زمان حال در زبان فارسی دارای معنای مطلق است و ممکن است با
زمان بيان همزمان باشد بافت زير است كه از باری و آلتشولر ( )1121گرفته شده است .در اين بافت ،مهماندار هواپيما «در
طول پرواز» اعالم میكند وسايل مسافران دست كارمند فرودگاه است و مسافران بهجای اينكه زمان حال بند درونه
(يعنی «داشتن وسايل در طول پرواز) را نسبت به زمان ارزيابی موضعی (يعنی «گفت») بسنجند و آن دو را همزمان بدانند،
آن را نسبت به زمان بيان جمله در فرودگاه میسنجند و «داشتن وسايل» را با زمان بيان جمله در فرودگاه همزمان
میدانند .در واقع ،مسافر در جملۀ «مهماندار گفت كه وسايلمون دست شما است» زمان حال را بهگونهای استفاده كرده
است كه از نظر خودش و كارمند فرودگاه حال است اما از نظر مهماندار آينده است  .ممکن است اين مسئله مطرح شود
كه چون زمان حال بند درونه نسبت به زمانی در آينده سنجيده میشود دارای خوانش نسبی است .در اين جمله شکی
نيست كه زمان حال بند درونه به زمان آينده ارجاع دارد اما به زمان بيان جمله در فرودگاه كه در آينده است ارجاع دارد
نه بعد يا قبل از آن .به بيان ديگر ،مسافر زمان حال را با زمان بيان جمله در فرودگاه در آينده همزمان دانسته است نه با
زمانی قبل يا بعد از آن در آينده .بنابراين ،اين كاربرد زمان حال كاربرد مطلق آن است .در واقع ،اينکه زمان حال در
جملۀ «مهماندار گفت كه وسايلمون دست شما است» ،از نظر مسافر همزمان با زمان گفتن مهماندار تعبير نشده (يعنی
به صورت نسبی تعبير نشده است) و با زمان بيان جمله در فرودگاه همزمان برداشت شده است ،نشان از كاربرد مطلق زمان
حال دارد.
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()21
-

مسافر :ببخشيد ،فکر كنم وسايل من دست شما است.

-

كارمند :چه كسی به شما گفت كه وسايل شما دست من است؟

-

مسافر :مهماندار گفت كه وسايلمون دست شما است.

-

كارمند :چه زمانی اين رو گفت؟

-

مسافر :تو پرواز

اكنون كه به اين نتيجه رسيديم كه زمان حال در زبان فارسی مجموعهای از بخشهای معنايی مطلق و نسبی است ،در
ادامه به بررسی معنای كاربرد مطلق و نسبی زمان حال در زبان فارسی میپبردازيم .باری و آلتشولر ( )1121بر اين باورند
كه زمان حال در زبان انگليسی مجموعهای از بخشهای مطلق و نسبی را در بر دارد و بخش نسبی به معنای «در» میباشد
(بدين معنا كه رويدادی كه با زمان حال به تصوير كشيده شده است «در» زمان ارزيابی قرار دارد و «در» آن زمان صادق
است) .در صورتی كه بخش مطلق دارای معنای «در» و يا «بعد» میباشد (بدين معنا كه «در» و يا «بعد» از زمان بيان جمله
قرار دارد و صادق است) .در واقع ،برای بخش مطلق ،بهجای مفهوم «حال» از مفهوم «غيرگذشته» (يعنی بهجای صادق
بودن «در» زمان بيان از صادق بودن «در» و يا «بعد» از زمان بيان جمله) استفاده شده است .باری و آلتشولر ( )1121بر اين
باورند كه تعبير زمان حال در جملۀ ( ) 29آنها را به اين نتيجه رسانده است كه بخش مطلق زمان حال در زبان انگليسی
بهجای معنای «حال» دارای معنای «غير گذشته» میباشد .بنا بر نظر باری و آلتشولر ( ،)1121درستی اين جمله منوط به
متولد شدن ماهی بعد از زمان بيان جمله میباشد .در واقع ،در اين جمله ،بر اساس بخش نسبی زمان حال ،زمان «زنده
بودن ماهی» با زمان «خريدن» آن در زمان آينده (بهعنوان زمان ارزيابی موضعی) همزمان است .در رابطه با بخش مطلق
زمان حال انگليسی ،اگر اين زمان به معنای «حال» بود و موجب همزمانی رويداد بند درونه (يعنی زنده بودن ماهی) با زمان
بيان جمله میشد ،اين جمله اشتباه ارزيابی میشد چون همانگونه كه گفتيم ،مطابق نظر باری و آلتشولر ( ،)1121درستی
اين جمله منوط به بدنيا آمدن ماهی «بعد» از زمان بيان جمله میباشد .بنابراين ،برای بدست دادن معنای صحيح اين جمله،
مفهوم «غيرگذشته» بهجای مفهوم «حال» به بخش مطلق زمان حال نسبت داده میشود.
John will buy a fish that is alive.

)(13

سوالی كه در اينجا مطرح می شود اين است كه آيا در زبان فارسی ،همچون زبان انگليسی ،بخش مطلق زمان حال
دارای مفهوم «حال» است يا مفهوم «غيرگذشته»؟ برای پاسخ دادن به اين سوال ،معادل جملۀ ( )29را در زبان فارسی (يعنی
مثال  )21مورد بررسی قرار میدهيم .بررسی معنای اين جمله نشان میدهد كه زمان حال بند درونه ضرورتاً با زمان آيندۀ
بند پايه همزمان است و «در» زمان آيندۀ «خريدن» صادق است .از اين طريق میتوان دريافت كه بخش نسبی زمان حال
در زبان فارسی دارای معنای «در» يا «حال» میباشد .در رابطه با بخش مطلق زمان حال زبان فارسی ،میبينيم كه ماهی
میتواند و ممکن است «در» زمان حال زنده باشد يا خير .در واقع ،برخالف جملۀ انگليسی ،درستی و صحت اين جمله
مبتنی بر زنده بودن ماهی «بعد» از زمان بيان جمله نمیباشد .بنابراين ،می توان به اين نتيجه رسيد كه بخش مطلق زمان حال
در زبان فارسی به معنای «حال» است بدين معنا كه زمان حال بند درونه بايد نسبت به زمان بيان جمله سنجيده شود و «در»
آن موقع صادق باشد نه «بعد» از آن.
()21

من ماهیای خواهم خريد كه زنده است.
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اكنون كه به بررسی (غير) اشارهای بودن زمان حال در زبان فارسی و معانی بخشهای مطلق و نسبی آن پرداختيم ،در
ادامه ،به بررسی زمان حال در بندهای متممی و موصولی میپردازيم تا از اين رهگذر ديد جامعتری نسبت به اين زمان در
زبان فارسی بدست دهيم.
 .3زمان حال زبان فارسی در بند متممی و موصولی
در اين بخش ،به منظور كسب درک عميق تری از معنای حال در زبان فارسی به بررسی معنای زمان حال در بند متممی و
موصولیِ درونه شده زير زمان گذشته (جدول ( )2و ( ))1و زمان حال در بند متممی و موصولیِ درونه شده زير زمان
آينده (جدول ( )9و ( ))1میپردازيم.
در ابتدا ،به بررسی جمالتی می بردازيم كه در آن زمان حال در بند متممی زير زمان گذشتهای در بند پايه درونه شده
است (مثال  .)26همانگونه كه در باال اشاره شد (مثال  ،)22در اين جمالت زمان حال بند درونه میتواند هم با زمان بيان
جمله و هم با زمان گذشتۀ بند پايه همزمان باشد و خوانش دوگانه را منتقل كند .اما در اين جمالت ،زمان حال بند درونه
می تواند بدون همزمان بودن با زمان بيان جمله ،تنها همزمانی با زمان بند پايه را بيان كند (گذشتۀ همزمان) .اين واقعيت با
مثال ( )22به تصوير كشيده شده است .زيرا با وجود اينكه در ابتدای جمله ذكر شده است كه مريم در زمان بيان جمله
علی را دوست ندارد ،باز در بند درونه از زمان حال استفاده شده است .اين مسئله ،همانگونه كه در باال در رابطه با مثال
( )1بيان شد ،حاكی از اشارهای نبودن زبان فارسی نيز میباشد .در رابطه با اين مثال ،مسئلۀ ديگری كه حائز اهميت است
اين است كه در درونیترين بند اين جمله عالوه بر زمان حال از زمان گذشته نيز میتوان استفاده كرد .اين مسئله بيانگر
اين است كه در زبان فارسی عالوه بر زمان حال ،زمان گذشته نيز برای بيان گذشتۀ همزمان بهكار میروند
()26

علی فهميد مريم دوستش دارد.

()22

مريم االن اصالً علی را دوست ندارد اما دو سال پيش او را خيلی دوست داشت و علی همان موقع فهميد كه
مريم او را دوست دارد.

بدليل اشارهای بودن زمان حال در زبان انگليسی ،معادل اين جملۀ ( )26در زبان انگليسی ( )21دارای خوانش دوگانه
می باشند و در واقع ،درستی اين جمله منوط به داشتن خوانش دوگانه است .در صورتی كه در زبان ژاپنی ( ،)21بدليل
غيراشاره ای بودن زمان حال ،چنين ساختارهايی تنها بيانگر گذشتۀ همزمان (همزبانی با زمان گذشتۀ بند پايه) هستند
(اگيهارا2332 ،؛ اگيهارا و شرويت 1121 ،و غيره) .تعبير زمان حال در ساخت مذكور در سه زبان فارسی ،انگليسی ،و
ژاپنی بهصورت خالصه در جدول ( )2آورده شده است.
John found out that Mary loves him.
Taroo-wa [Hanako-ga byooki-da]-to it-ta
Taro-top Hanako-nom be-sick-pres say-past
)Taro said that Hanako is sick (Ogihara and Sharvit, 2012, p. 642

)(17
)(18
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جدول  -1تعبیر زمان حال در بند متممی درونه شده زیر زمان گذشته
فارسی
بند متممی

انگلیسی

خوانش دوگانه ممکن است اما ضروری و تنها

دارای

اجباری نيست .در صورت نداشتن خوانش دوگانه است.

ژاپنی
خوانش گذشتۀ همزمان را بيان می-
كند.

دوگانه ،بيانگر گذشتۀ همزمان است

پس از بررسی زمان حال در بند متممی درونه شده زير زمان گذشته  ،اكنون به بررسی تعبير زمان حال در بند
موصولی درونه شده زير زمان گذشته میپردازيم (مثال  .)23در اين گونه جمالت ،زمان حال بند درونه میتواند با زمان
بيان جمله همزمان باشد اما نمیتواند با زمان گذشتۀ بند پايه همزمان باشد .در واقع ،در اين جمالت ،برای بيان همزمانی با
زمان گذشته در بند پايه بايد از زمان گذشته استفاده نمود (مثال .)11
()23

علی زنی را ديد كه او را دوست دارد.

()11

علی زنی را ديد كه او را دوست داشت.

تعبير زمان حال در بند متممی درونه شده زير زمان گذش ته در زبان فارسی همراستا و همسو با رفتار زبان انگليسی در
همين ساختار است (مثال ( )12اگيهارا و شرويت .)1121 ،بنابراين ،در جملۀ ( )12زمان «متنفر بودن» همزمان با زمان بيان
جمله است اما نمیتواند با زمان رويداد «مالقات كردن» همزمان باشد.
John met a woman who hates dancing.

)(21

نکته ی ديگری كه در رابطه با اين ساختار در زبان فارسی قابل تأمل است اين مسئله است كه همزمان بودن زمان حال
به كار رفته در بند ربطی با زمان بيان جمله دليل بر اشارهای بودن زمان حال نمیباشد .دليل اين امر اين است كه در
زبانهايی كه در اشارهای نبودن زمان حال آنها هيچ شکی نيست ،نيز زمان حال در بند موصولی میتواند با زمان بيان
جمله همزمان باشد .بهعنوان مثال ،اگيهارا و شرويت ( )1121اظهار میدارند كه در زبان ژاپنی (كه دارای زمان حال
غيراشارهای میباشد) در چنين ساختارهايی ،زمان حال میتواند همزمانی با زمان گذشتۀ بند پايه را بيان كند (مثال )11
)(22

Kodomo-no koro, Joseph-wa [ryokoo-o aisu-ru zyosei]-ni at-ta.
child-gen time, Joseph-top [travelling-acc love-pres woman]-dat meet-past
[Default reading]: Loving overlaps meeting time (but not necessarily the utterance
time).
][Possible reading when appropriate adverbials are supplied
Loving overlap the utterance time (but not necessarily the meeting time) (Ogihara and
Sharvit, 2012, p. 644).
جدول  -2تعبیر زمان حال در بند موصولی درونه شده زیر زمان گذشته
فارسی
بند
موصولی

انگلیسی

ژاپنی

تنها با زمان بيان جمله همزمان است و تنها با زمان بيان جمله همزمانی با گذشتۀ بند پايه
همزمانی با زمان گذشتۀ بند پايه ممکن نيست

همزمان است و همزمانی با ممکن است (همزمانی با
زمان گذشتۀ بند پايه ممکن زمان بيان جمله را نيز
نيست

میتواند بيان كند)
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سومين ساختاری كه بررسی آن راه را برای درک عميقتر زمان حال در زبان فارسی هموار میكند تعبير زمان حال در
جمالتی است كه در آن ها زمان حال در بند متممی زير زمان آينده درونه شده است (مثال  .)19در اين جمالت ،زمان
حال بند درونه نبايد ضرورتاً با زمان بيان جمله همزمان باشد .درست بودن مثال ( )11و يا امکان استفاده از زمان حال در
درونیترين بند اين جمله ادعای فوق را به اثبات میرساند چرا كه با وجود اينكه در بند اول اين جمله به وضوح ذكر
شده است كه در زمان بيان مريم علی را دوست ندارد ،در درونیترين بند اين جمله زمان حال استفاده شده است .در اين
جمله ،زمان حال برای بيان همزمانی «دوست داشتن» با زمانی است كه بالفاصله آن را سازهفرمانی میكند (يعنی
«فهميدن») بهكار رفته است.
()19

علی خواهد فهميد كه مريم او را دوست دارد.

()11

مريم االن علی را دوست ندارد اما علی اينقدر پسر خوبی است كه مريم كمكم عاشق او میشود و
علی خواهد فهميد كه مريم او را دوست دارد.

در تعبير اينگونه جمالت كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان آينده درونه شده است ،زبان انگليسی و
ژاپنی ( )16رفتار يکسانی را از خود نشان میدهند و زمان حال بهكار رفته در بند متممی میتواند با زمان آيندۀ بند پايه
همزمان باشد (اگيهارا و شرويت.)1121 ،
)(25

2020-nen-ni, (Mary-wa Joseph-o aisi-te i-te),
2020-year in, Mary-top Joseph-acc love-prog-and
kare-wa [kanozyo-ni ai-sare-te i-ru-to] wakaru-daroo.
he-top she-dat love-pass-prog-pres-that understand.pres-perhaps
”“In 2020, (Mary will love Joseph and) he will find out that he is being loved by her.
(Ogihara and Sharvit, 2012, p. 643).
جدول  :3تعبیر زمان حال در بند متممی درونه شده زیر زمان آینده
فارسی
بند متممی

انگلیسی

ژاپنی

همزمانی با زمان بيان جمله ضروری و زمان حال بند درونه میتواند زمان حال بند درونه میتواند
اجباری نيست و میتواند تنها با زمان با زمان آيندهی بند پايه با زمان آيندهی بند پايه
آيندهی بند پايه همزمان باشد

همزمان باشد

همزمان باشد

در ادامه به بررسی جمالتی میپردازيم كه در آنها زمان حال در بند موصولی زير زمان آينده درونه شده است (مثال
 .)12در اينگونه جمالت ،زمان حال درون بند موصولی میتواند با زمان جمله بيان همزمانی و همپوشانی داشته باشد
(مثال  )11و يا نداشته باشد (مثال  ) 11اما ضرورتاً بايد با زمان آينده در بند پايه همزمان باشد و اين مسئله توسط مثال
( )13كه خوانش صحيحی از جملۀ ( )12نيست به اثبات میرسد .زبانهای انگليسی (مثال  )91و ژاپنی (مثال  )92در اين
ساختارها رفتار مشابهی از خود نشان میدهند بهگونهای كه زمان حال بند موجود در بند موصولی میتواند با زمان آينده
همزمان باشد.
()12

علی زنی را خواهد ديد كه او را دوست دارد.

()11

علی سال آينده زنی را خواهد ديد كه االن او را دوست دارد.
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11

علی زنی را خواهد ديد كه االن او را دوست ندارد اما در آينده در زمان مالقات كردن او را دوست

()11
دارد.

*علی دو سال ديگه زنی را خواهد ديد كه االن او را دوست دارد اما در آينده در زمان مالقات او را

()13

دوست ندارد.
)(30
John will meet a woman who loves him.
)(31
Tyuunen-ni nat-te kara, Joseph-wa yat-to tabi-o
middle-age-dat become-from Joseph-top finally travelling
love-pres woman-dat meet-probably
[Default reading] Loving time overlaps the meeting time (but not necessarily the
utterance time).
(Ogihara and Sharvit, 2012, p. 644).
جدول  :4تعبیر زمان حال در بند موصولی درونه شده زیر زمان آینده
فارسی

انگلسی

ژاپنی

بند ضرورتاً با زمان آينده در بند پايه همزمان میتواند با زمان آينده در بند پايه میتواند با زمان آينده در بند
موصولی است اما با زمان بيان جمله میتواند همزمان باشد.

پايه همزمان باشد.

همزمان نباشد.

 .4نتیجهگیری
در اين پژوهش به بررسی (غير) اشارهای بودن زمان حال زبان فارسی پرداخته شد .معيار اشارهای بودن زمان حال اين
است كه در ساختهايی كه زمان حال در بند متممی زير زمان گذشته درونه شده است ،ضرورتاً به زمان بيان جمله ارجاع
داشته باشد و با آن همزمان باشد .نشان داده شد كه زمان حال در زبان فارسی برخی از ويژگیهای زمان حال اشارهای
برخی از ويژگیهای زمان حال غيراشارهای را دارد .در واقع ،در ساختهايی كه زمان حال در بند متممی زير زمان
گذشته بهكار میرود ،ممکن است همز مانی با زمان بيان جمله را بيان كند و دارای خوانش دوگانه باشد و از اين طريق
رفتاری مشابه با زمانهای حال اشارهای همچون زمان حال زبان انگليسی را داشته باشد .در مورد رفتار غيراشارهای زمان
حال میتوان به استفاده از زمان حال در جمالت دارای بند «قبل» يا به جمالتی همچون جمالت ( )1و ( )9اشاره كرد كه
در آنها زمان حال تنها با زمان بند پايه همزمان است.
به عالوه ،خوانش مطلق و نسبی زمان حال تعريف شد و بيان شد كه زمان حال هنگامی كه نسبت به زمان بيان جمله
ارزيابی میشود دارای خوانش مطلق میباشد و هنگامی كه با زمانی غير از زمان بيان جمله ارزيابی میشود دارای خوانش
نسبی میباشد (استول1111 ،؛ هاتاو .)1121 ،سپس ،نشان داده شد كه زمان حال در زبان فارسی دارای خوانشها و
بخشهای مطلق و نسبی میباشد چرا كه در برخی بافتها با زمان بيان جمله (همچون مثال ( ))21و در برخی بافتها
نسبت به زمانی غير از زمان بيان جمله ارزيابی میشوند (همچون مثال ( .))1همچنين ،به اين نتيجه رسيديم كه دو خوانش
مطلق و نسبی زمان حال زبان فارسی دارای معنای «حال» يا «درون» میباشند.
از ديگر مواردی كه در اين پژوهش به آن پرداخته شد تعبير زمان حال در ساختارهايی بود كه زمان حال در آنها در
بند متممی يا موصولی زير زمان گذشته و يا آينده درونه شدهاند .بررسی زمان حال زبان فارسی در اين ساختارها نتايج
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 خوانش دوگانه ممکن اما، در ساخت هايی كه زمان حال در بند متمم زير زمان گذشته درونه شده است:زير را بدست داد
 زمان حال ضرورتاً به، در ساخت هايی كه زمان حال در بند موصولی زير زمان گذشته درونه شده است،ضروری نيست
 در ساختهايی كه در آنها زمان حال در بند متممی زير زمان آينده درونه،زمان بيان ارجاع دارد و با آن همزمان است
، زمان حال میتواند با زمان آينده در بند پايه همزمان باشد بدون اينکه با زمان بيان جمله همپوشانی داشته باشد،شده است
 زمان حال ضرورتاً بايد با زمان آينده در،در ساخت های كه زمان حال در بند موصولی زير زمان آينده درونه شده است
.بند پايه همزمان باشد و ممکن است با زمان بيان جمله همزمان باشد يا خير
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