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مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

 - 1مقدمه

از آنجا که دربارة زمان های دسنننتوری و عطابق بین آنها در زبان فارسنننی مطالعه ای فراگیر
صورت نگرفته اسو ،در این بخش ،عنها به ندرات و آراء زبانشناسان خارحی در زبان انگلیسی
میپردازی  .در این خصننو

 ،کامری )73۹۱ 7این سننلال را مطرم میکند که چرا سننخنگویان

انگلیسننی هنگامی که فعل حمله پایه گذشننته اسننو از زمان گذشننته در حمله متم نقل قول
غیرمسنتقی استفاده می کنند .پاسخ این سلال به طور سنتی در قاعده عطابق زمان دستوری ریشه
دارد که در نقل قول غیرمسننتقی انگلیسننی عمل می کند .دکلر

2

 733۱ب) معتقد اسننو در

ادبیات زبانشناسی سه فرضیه برای پاسخ به سلالات این چنین مطرم شده اسو:
فرضنیة اول «فرضیه اشاری مطلق» 9اسو که به موحب آن حمله پیرو گذشته اسو چون به
زمان گذشنته اشناره می کند .سنه زبانشنا

این فرضیه را عوسعه داده اند که عبارعند از :برخو

4

 ،)7314ریدل ،)731۹ ۱هنی .)73۹2 ۱کامری  )73۹۱این فرضنیه را «فرضنیه اشاری مطلق»
می نامد چون در این فرضیه با گذشته به عنوان یک صورت زمان دستوری مطلق رفتار می شود،
یعنی به عنوان یک صنورت زمان دسنتوری که یک موقعیو 1را مستقیماً به لنده گفتار مربوط
می کند .هر موقعیو براسنننا

عقسنننی بندی چهارگانة لاینز )7311 ۹می عواند رویداد ،حالو،

عمل ،و یا فرایند باشد.
فرضنیة دوم «فرضننیه زمان نسنبی» 3اسننو که به موحب آن علو اسنتفاده از صننورت زمان
دستوری گذشته در حمله پیرو آن اسو که این صورت زمان دستوری موقعیو حمله پیرو را با
موقعیو حمله پایه که آن نیز گذشته اسو ه زمان نشان می دهد .دکلر

733۱ب) این فرضیه

را که فرضیهای نسبتاً فراگیر اسو «فرضیه زمان نسبی» مینامد.

1. Comrie
2. R. Declerck
3. absolute deixis hypothesis
4. D. Brecht
5. E. Riddle
6. F. Heny
7. situation
8. J. Lyons
9. relative tense hypothesis
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فرضیة سوم «فرضیه عطابق زمان دستوری صوری» 7نام دارد که بنا بر آن نقل قول غیرمستقی
در انگلیسنی عاب یک قاعده عطابق زمان دسنتوری صوری اسو که صورت های زمان دستوری
در نقل قول مستقی را آنگاه که فعل گزارشی به زمان گذشته اسو به طور خودکار یک زمان به
عقب می برد .این فرضنیه ریشنه در دستور زبان سنتی دارد .هدف کامری  )73۹۱این اسو که
ثابو کند عنها فرضنیة اخیر با حقایق انگلیسنی سنازگار اسو .هدف دکلر

733۱ب) نیز این

اسنو که نشنان دهد علاش کامری با شن سو مواحه میشود .او بنث میکند که فرضیه عطابق
زمان دسنتوری صنوری همیشنه پیش بینی های درسنتی ندارد ،و این ه زمان دستوری یک حمله
متم در نقل قول غیرمستقی یا زمان دستوری نسبی اسو یا زمان دستوری مطلق.
ماضنی بعید ی ی از زمان های دسنتوری اسنو که عقدم بر زمان حهو یابی گذشنته را نشان
می دهد .این مقاله ،در چارچوب ندری دکلر

 7337الف) به بررسنننی ماضنننی بعید در دامنة

آینده یعنی وقتی فعل حملة پایه آینده اسنو می پردازد و بر این ندر دکلر صنه می گذارد که
فرضنیه عطابق زمان دسنتوری صنوری همیشه پیش بینی های درستی ندارد .این عنقیق اساساً به
روابط زمانی صنورت های زمان دسنتوری عوحه دارد و می عواند به منتوای کتاب های دستور و
آموزش زبان فارسنی اضافه شود .همننین میعواند عوسط زبانشناسان در حوزههای مختلف از
حمله رده شنناسنی ،زبان شناسی نظری ،مقابله ای ،رایانه ای و علاقمندان به عرحمة ماشینی مورد
اسننتفاده قرار گیرد .داده های عنقیق که حملاعی از زبان فارسننی معاصننر گونه معیار هسننتند با
روش عنقیق عوصننیفی -عنلیلی و بر اسننا

ش ن زبانی نویسننندگان انتخاب شنندهاند .پس از

مقندمنه ،در بخش  )2خلاصنننه ای از ندریة انتخابی خود ،یعنی ندریه دکلر

 7337الف) و

همننین دلایل برعری فرضنیه وی بر فرضنیه کامری را بیان میکنی  .آنگاه ،در بخش  )9بعد از
ععریف دامنة پس حال آینده) ،به اختصنار روابط زمان دستوری حاصل از گسترش این دامنه را
در حملات غیرنقل قولی مطرم می نمایی که عبارعند از :عقدم دسنتوری ،2ه زمانی دستوری ،9و
عأخر دسنتوری .4سنسس در بخش  ،) 4بر اسا

ندریة حاک بر این مطالعه ،به عجزیه و عنلیل

داده ها پرداخته ،فرضیه مناسبی برای پاسخ به سلال عنقیق ارائه می دهی و نشان می دهی که در
1. formal sequence of tense hypothesis
2. tense priority
3. tense simultaneity
4. tense posteriority
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زبان فارسنی نیز وقتی زمان دستوری حملة پایه آینده اسو ،در حمله پیرو گاهی ماضی بعید به
حای گذشنته و ماضنی نقلی به کار میرود .بخش آخر مقاله به خلاصه و نتیجهگیری اختصا
دارد.
 -2یک نظریه زمان دستوری

رد یا قبول ی ی از سنه فرضنیه پاسنخگو به سلال کامری بدون عوسل به یک ندریه منسج
زمان دسننتوری ام ان پذیر نیسننو .در اینجا عنها به رکر ن ات ضننروری ندریه دکلر

7337

الف) می پردازی  .مطالعة آثار او دکلر  7337 ،ب؛ دکلر  733۱ ،؛ دکلر و الس دپراعی یر،7
733۱؛ دکلر و عاناکا733۱ ،2؛ دکلر 7331 ،؛ دکلر 7333 ،؛ دکلر 2۱۱۱ ،؛ دکلر

و رید،9

2۱۱۱؛ دکلر و رید2۱۱7 ،؛ دکلر 2۱۱9 ،؛ دکلر  )2۱۱۱ ،گسنننتره ای از اطلاعات مربوط به
ندریه زمان دستوری وی را در اختیار خواننده قرار میدهد .البته ،به ندر میرسد معرفی مختصر
زیر برای ارزیابی فرضیههای فوق کافی باشد.
مطابق با ندریه دکلر یک موقعیو را نسننبو به لندة گفتار می سنننجی و از این رو آن را
گذشننته یا غیرگذشننته می دانی  .یعنی یک موقعیو را در منیط زمانی گذشننته 4یا حال ۱ععیین
می کنی  .منیط گنذشنننتنه کلناً قبنل از لندة گفتار قرار می گیرد .برای گاهنمایی و ععیین یک
موقعیو در این منیط ،گوینده از صنورت فعلی گذشنته اسنتفاده می کند .منیط حال به وسیلة
لندة گفتار به سننه منطقه عقسننی می شننود :آن منطقه ای از منیط حال که بر لنده گفتار عقدم
دارد «منطقه پیش حال» ۱اسننو؛ آن منطقه ای که در مرکز لنده گفتار قرار می گیرد «منطقه حال»
اسنو؛ و آن که بعد از لنده گفتار می آید «منطقه پسحال» 1اسنو .زمان های دستوری که برای
ععیین موقعیو ها در این سننه منطقه به کار می روند به عرعیب عبارعند از :ماضننی نقلی ،حال و
آینده.

1. D. Ilse Depratere
2. K. Tanaka
3. S. Reed
4. past time-sphere
5. Present time-sphere
6. pre-present
7. post-present
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برای ارحاع آسننان به این سننه منطقه زمانی در منیط حال و عنها منطقة منیط گذشننته از
اصننطلام «منطقه های مطلق» 7اسننتفاده می شننود .دکلر این زمان ها را مطلق می نامد چون در
ارعباط مسنتقی با لنده گفتار ععریف می شنوند .بنابراین چهار زمان دستوری که موقعیتی را در
ی ی از این چهار منطقه ععیین میکنند «زمان دستوری مطلق» 2نامیده میشوند.
وقتی دو موقعیو در یک منیط زمانی قرار دارند ،دو احتمال وحود دارد :یا هر دوی آنها به
عنوان مربوط به زمان گفتار نشنان داده میشنوند ،یعنی هر دو مطلق هستند ،یا یک موقعیو به
زمان گفتار مربوط می شود درحالی که موقعیو دوم به اولی مربوط می شود ،یعنی اولی مطلق و
دومی نسننبی اسننو .برای در این ام انات ایدة «دامنه زمانی» 9معرفی میشننود .دامنه زمانی)
بازه زمانی اسو که یک یا چند موقعیو را دربرمیگیرد که به وسیلة صورت های زمان دستوری
خاصنننی به ه مربوط می شنننوند .موقعیتی که دامنه را ایجاد می کند «موقعیو مرکزی» 4نامیده
میشود .وقتی موقعیتی در یک دامنه قرار میگیرد ،لازم نیسو همیشه به موقعیو مرکزی مربوط
شنود« .موقعیو وابستهساز» ۱مم ن اسو موقعیو مرکزی نباشد ،بل ه موقعیو دیگری باشد که
خود به طور مسننتقی یا غیرمسننتقی به موقعیو مرکزی مربوط یا وابسننته می شننود .موقعیو
وابسنتهساز چه موقعیو مرکزی دامنه باشد چه نباشد ،ندام واحدی از زمانهای دستوری وحود
دارد که روابط درون دامنه ای را در منیط گذشته نشان می دهد :همیشه از زمان دستوری گذشته
برای بیان ه زمانی ،از ماضننی بعید برای بیان عقدم ،و از «مضننارع التزامی در گذشننته» مانند
صورت فعلی «میخواسو برود») به عنوان یک زمان دستوری برای بیان عأخر استفاده میشود.
پس ،واضن اسنو که زمان دستوری گذشته را می عوان به دو روش به کار برد :یا به عنوان
زمان دسنتوری مطلق که یک دامنه گذشته ایجاد میکند یا به عنوان یک زمان دستوری نسبی که
رابطة دروندامنهای ه زمانی را بیان میکند .از سننوی دیگر ،ماضننی بعید و «مضننارع التزامی در
گذشته» عنها میعوانند به عنوان زمانهای دستوری نسبی به کار روند.

1. absolute zones
2. absolute tense
3. temporal domain
4. central situation
5. binding situation
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همان طور که قبلاً گفته شد ،وقتی دو موقعیو در یک منیط گذشته قرار می گیرند ،موقعیو
دوم می عواند به دامنه ایجاد شنده عوسط موقعیو اول بسیوندد یا نسیوندد .اگر هی پیوندی وحود
نداشننته باشنند ،موقعیو دوم دامنه حدید ایجاد میکند .در آن صننورت از «عغییر دامنه» 7سننخن
می گویی و دو دامنه گذشننته پیاپی داری  .باید عوحه کرد که وقتی در منیط گذشننته عغییر دامنه
وحود دارد ،هی رابطه زمانی بین این دو دامنه عوسنننط زمان های دسنننتوری بیان نمی شنننود.
صنورتهای زمان دسنتوری گذشته مطلق موقعیو خود را به لنده گفتار مربوط میکنند ،نه به
زمان موقعیتی دیگر .پس شننونده مجبور می شنود عرعیب زمانی موقعیو ها را در صورت وحود
قید زمان از قیود زمان ،و یا از اطلاعات بافتی و نیز از ملاحدات کاربردشناختی استنباط کند .در
حملناعی کنه هی قید زمان معین یا بافتی وحود ندارد ،شننننونده عرعیب موقعیو ها را از دانش
کاربردشننناختی اش اسننتنباط می کند .او می داند که کسننی عنها پس از آن ه حایی را عر کرد
می عواند به م ان اولیه خود بازگردد .اگر کاربردشنناسنی موقعیو ه به او کمک ن رد ،شنونده
می عوانند هنوز به این حقیقو ع یه کند که ما عرحی می دهی موقعیو ها را به عرعیبی که اعفاق
افتاده اند گزارش دهی

دینسمور .)73۹2:27۹،2هرچند ،این یک اصل مطلق نیسو .فعلاً مه آن

اسنو که روشن شود موقعیوهایی که دامنههای خود را ایجاد می کنند به لناظ زمانی به وسیلة
ندام زمان دستوری به ه مربوط نمیشوند چون زمانهای دستوری مطلق هستند.
افزون بر ام نان عغییر دامننه از ینک منطقه مطلق به منطقه دیگر ،ام ان «عغییر مندر زمانی»

9

ه وحود دارد .عغییر مندر زمنانی دامنه حدیدی به دسنننو نمی دهد ،بل ه با گسنننترش دامنه
موحود یک رابطه درون دامنه ای را بیان می کند .در عغییر مندر زمانی با زمان موقعیو حمله پایه
چنان رفتار می شنننود که گویی به زمان مطلقی غیر از زمان مطلق واقعی خود ععلق دارد و زمان
دسننتوری نسننبی که برای مربوط کردن یک موقعیو دیگر موقعیو پیرو) به آن موقعیو پایه)
به کار میرود زمان دستوری منطقه دیگری اسو .برای مثال وقتی حمله پایه یک دامنه پیشحال
ایجاد کرده و حمله پیرو به لناظ زمانی وابستة حمله پایه می شود ،زمان های دستوری نسبی که
در اینجا به کار می روند ،همان هایی هسننتند که به طور متعارف در دامنه های گذشننته اسننتفاده

1. shift of domain
2. J. Dinsmore
3. shift of temporal perspective
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می شنوند .این بدین معناسنو که دامنه پیش حال چنان رفتار می کند که گویی یک دامنه گذشته
اسننو .به عبارت دیگر ،هر بار که این دامنه ایجاد می شننود عغییر مندر ،از پیش حال به گذشننته
وحود دارد .البتنه عغییر مندر از پیش حال به گذشنننته عنها وقتی اعفاق می افتد که موقعیو مورد
اشناره به وسنیلة ماضی نقلی در لنده گفتار عمام شود .اگر موقعیتی عا حال ادامه یابد ،موقعیو
پیرو باید مسنتقیماً به لندة گفتار مربوط شنود ،یعنی با یک صورت زمان دستوری مطلق دامنة
خود را ایجاد کند.
عغییر مندر مشننابهی در دامنه های پس حال وحود دارد .وقتی موقعیو های دیگر به موقعیو
مرکزی ینک دامننه پس حنال مربوط می شنننوند این موقعیو چنان رفتار می کند که گویی یک
موقعیو حال اسنو ،یعنی گویی با لنده گفتار ه رخداد اسنو .از این رو« ،شنبه زمان صفر»

7

نامیده می شننود .این بدان معناسننو که برای مربوط کردن موقعیو ها به زمان پس حال ،از همان
زمانهای دسننتوری اسننتفاده میکنی که هنگام مربوط کردن موقعیوها به لنده گفتار اسننتفاده
میشننود .مجموعه زمانهای دسننتوری نسننبی که در دامنه پسحال به کار می رود با چهار زمان
دستوری مطلق نشان داده می شود .در حقیقو ،موقعیو حمله پایه« ،شبه زمان صفر» و موقعیو
حمله پیرو ،یک صنورت زمان دسنتوری «شبه مطلق» 2اسو که صورت زمان دستوری مطلق و
کاربرد زمان دستوری نسبی را دارد .زمان های دستوری که برای بیان روابط در دامنه پس حال به
کار می روند عبارعند از :زمان دسنتوری گذشنته یا ماضنی نقلی ،برای بیان عقدم؛ زمان دستوری
حال ،برای بیان ه زمانی؛ و زمان دستوری آینده ،برای بیان عأخر.
آننه بیان شد برای عوصیف و عوضی استفاده از زمان های دستوری در نقل قول غیرمستقی
کافی اسو .دکلر

733۱ب) اصول حاک بر استفاده از آنها را به صورت زیر خلاصه میکند:

اصنل  :7در نقل قول غیرمسنتقی حمله متم می عواند یا از زمان دستوری مطلق یا از زمان
دسننتوری نسننبی اسننتفاده کند .یعنی موقعیو حمله متم یا دامنه را عغییر می دهد ،یعنی دامنه
حدید ایجاد میکند یا به دامنه حمله پایه می پیوندد ،یعنی دامنه را گسترش میدهد.
اصننل  :2اگر هر دو حمله پایه و پیرو به منیط زمانی واحدی اشنناره کنند ،اسننتفاده از زمان
دسننتوری نسننبی در حمله پیرو انتخاب بی نشننان اسننو .این بدان معناسننو که ،در این قبیل
1. Pseudo -t0
2. Pseudo-absolute
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حملات ،زمان دسنتوری نسبی همیشه مم ن اسو ،درحالی که قوانین مناوره گرایس)731۱ 7
احازه اسننتفاده از زمانهای دسننتوری مطلق را عنها وقتی میدهد که عرعیب زمانی موقعیوها که
عوسننط صننورت های زمان دسننتوری مطلق بیان نمی شننود از قید زمان ،بافو یا دانش کاربرد
شنننناسنننی شننننونده از حهان معلوم باشننند .در حقیقو ،اسنننتفاده از صنننورت نشننناندار عاب
مندودیوهایی اسننو ،یعنی این حملات عنها وقتی میعوانند اسننتفاده شننوند که از ندر گوینده
گزارش کننده) ،موقعیوهای پیرو هنوز در لنده گفتار معتبر باشند.
پیش از این ،سنه عوضنی مم ن برای رفتار زمان های دستوری در نقل قول غیرمستقی بیان
شنده اسنو که عبارعند از :فرضنیه اشناری مطلق ،فرضیه نسبی ،و فرضیه عطابق زمان دستوری
صوری .مطابق با اصول دکلر  ،زمان های دستوری درحملات متم نقل قول غیرمستقی معمولاً
زمان های دسنتوری نسنبی هسنتند ،اما زمان های دستوری مطلق ه در شرایط خا

می عوانند

ظاهر شنوند .این بدین معناسو که آننه دکلر پیشنهاد می کند اساساً یک «فرضیه زمان نسبی»
اسننو که با عناصننری از «فرضننیه اشنناری مطلق» ع میل می شننود .دکلر این ادعای کامری
 )73۹۱را پذیرفته اسنو که دادههایی وحود دارند که به وسنیله فرضنیه اشاری مطلق نمیعوان
آنها را عوضننی داد .وی همننین موافق اسننو که فرضننیه زمان نسننبی که مطابق آن ،زمانهای
دستوری در حملات متم نقل قول غیرمستقی همیشه باید زمان دستوری نسبی باشند غیرقابل
دفاع اسنو .لی ن ،برخلاف کامری  ،)73۹۱نشنان داده اسنو که فرضنیه عطابق زمان دستوری
صنوری ه کافی نیسنو .مباحث متعددی بر این اثر بیان شده اند که مه عرین آنها در زیر آمده
اسو:
الف) داده های زیادی وحود دارند که با ادعاهای فرضنننیه عطابق زمان دسنننتوری صنننوری
ناسازگارند ،و با ادعاهای این فرضیه عنها به عنوان استثناء میعوان رفتار کرد.
ب) فرضنیه عطابق زمان دسنتوری صوری موارد عقب رفتن بعد از فعل گزارشی غیرگذشته
را پوشش نمیدهد.
ج) فرضنیه عطابق زمان دستوری صوری موارد فاقد عقب رفتن را پوشش نمیدهد علیرغ
این حقیقو که زمان دسنتوری فعل گزارشی گذشته اسو .دکلر دراینجا به این حقیقو اشاره

1. P. Grice
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می کنند کنه صنننورت های زمان دسنننتوری بیانگر رابطه زمانی در دامنه گذشنننته در نقل قول
غیرمستقی عقب نمیروند.
د) دکلر

 733۱ب) ایرادهای فرضنیه عطابق زمان دستوری صوری را رکر کرده اسو که

ماهیو ندری دارند .ی ی از حدی عرین آنها این اسو که این فرضیه یک ععمی مه را از دسو
می دهد زیرا با زمان دستوری در حملات متم نقل قول غیرمستقی چنان رفتار می کند که گویی
کلاً هی ارعباطی به زمان دسننتوری در منیط های دیگر ندارد .پیشنننهاد دکلر هی یک از آن
ایرادها را ندارد و به طور طبیعی همه موارد مم ن را در نقل قول غیرمسنننتقی و در بافو های
دیگر عوضی میدهد.
مطابق فرضنیه کامری ماضنی بعید نسخة عقب رفته دو زمان دستوری گذشته و ماضی نقلی
اسنو ،اما چنان که گفته شند فرضنیه کامری موارد عقب رفتن بعد از فعل گزارشنی غیرگذشته
مانند ماضننی بعید در دامنه آینده را نمی عواند عبیین کند ،درحالی که بر اسننا

فرضننیه دکلر

ام ان اسنتفاده از ماضی بعید به عنوان یک زمان دستوری نسبی و بیانگر عقدم بر زمان دستوری
گذشته و ماضی نقلی در دامنة آینده نیز عبیین میشود.
در چارچوب ندری دکلر عمایزی مطرم شننده که در آن برای بررسننی ماضننی بعید در
دامنه آینده لازم اسنو :وقتی از فعل زماندار برای اشناره به یک موقعیو اسنتفاده می شود ،باید
بین «عمام موقعیو» 7و «موقعیو منمولی» 2عمایز قائل شوی  .عمام موقعیو هرچند طولانی باشد
موقعیو بیان شنده از سوی گوینده یا استنباط شده از سوی شنونده اسو که به صورت عمام و
کمال عنقق یافته ،در حال عنقق یافتن اسننو یا عنقق خواهد یافو .موقعیو منمولی بخشننی
از عمام موقعیو اسنو که واقعاً در حمله به آن اشناره می شود و بستر زمانی اش عوسط صورت
زمان دسننتوری ععیین می شننود .موقعیو منمولی یا موقعیو به طور زبانی بیان شننده و عمام
موقعیو یا موقعیو اسننتنباطی میعوانند با ه ه رخداد ،یعنی دقیقاً ه زمان باشننند ،یا موقعیو
منمولی کوعاه عر از عمام موقعیو باشنند .دیگر آن ه عمام موقعیو موقعیو کاملی اسننو که در
«حهان مم ن» 9مورد اشنناره یعنی حهان واقعی یا حهان آینده که هنوز عنقق نیافته عنقق مییابد

1. full situation
2. predicated situation
3. possible world
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و موقعیو منمولی بخشننی از عمام موقعیو و شنناید همه آن اسننو که حمله درباره آن خبری
می دهد یا سنلالی می پرسد .همان طور که از حمله زیر مشخص اسو .این ام ان که علی هنوز
آنجا باشنند رد نمی شننود ،صننورت زمان دسننتوری در این حمله موقعیو منمولی و نه عمام
موقعیو را در زمان ععیین می کند ،یعنی حمله مذکور چیزی بیش از این بیان نمی کند که «علی
ده دقیقه پیش در کتابخانه بود» .در حهان واقعی ،علی مم ن اسنننو برای مدت بیشنننتری آنجا
بوده ،یعنی عقریباً با اطمینان می عوان گفو که عمام موقعیو خیلی بیشتر طول کشیده و در زمان
ادای پناره گفتار ه مم ن اسنننو او هنوز در کتابخانه باشننند ،اما حمله فوق در این باره هی
ادعایی ندارد .ادعای آن عنها درباره موقعیو منمولی اسو ،یعنی آن بخشی از عمام موقعیو که
با زمان ععیین شده عوسط «ده دقیقه پیش» ه رخداد اسو.
 -7ده دقیقه پیش علی در کتابخانه بود.
بنابراین ،وقتی عوحه ما معطوف به کم ی اسننو که صننورت زمان دسننتوری به ععبیر حمله
می کند ،عمام موقعیو نقشننی ندارد .آننه صننورت زمان دسننتوری ععیین می کند زمان موقعیو
منمولی اسنننو .ن تنه آخر این ه وقتی موقعیتی مندود 7باشننند ،برابری طول عمام موقعیو و
موقعیو منمولی احتناب ناپذیر اسننو درحالیکه وقتی موقعیتی همگن 2یا نامندود باشنند و با
نمود اسنتمراری که هر بخش آن نماینده کل اسنو نشنان داده شود ،موقعیو منمولی میعواند
کوعاهعر از عمام موقعیو باشد.
 -3دامنه آینده و گسترش آن

در این بخش براسنا

چارچوب ندری دکلر  ،ابتدا دامنه آینده را ععریف کرده و سسس به

بررسننی چگونگی گسننترش این دامنه در حملات غیرنقل قولی می پردازی  .فرضننیه کامری در
خصو

این حملات ناکارآمد اسو چرا که مندود به حملات نقل قول اسو.

دامننة آیننده دامنة زمانی اسنننو که زمان حهو یابی مرکزی 9آن در آینده قرار می گیرد .به
عبارت سنناده عر ،موقعیو بیان شننده در این دامنه پس از لنده گفتار منقق می شننود .مندور از
زمان حهویابی مرکزی زمانی اسننو که دامنه را ایجاد میکند .این زمان میعواند زمان موقعیو،
1. bounded situation
2. homogeneous
3. central orientation time
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قید زمان ،و یا زمان علویناً بیان شنده در حرف ربط باشند .دامنه آینده می عواند به طور مستقی
یا غیرمستقی ایجاد شود ،به طور مستقی با استفاده از زمان دستوری آینده یا حال مایل به آینده
و به طور غیرمسنتقی عوسط ساخو هایی که صورت زمان دستوری آینده یا حال مایل به آینده
نندار نند اما با وحود این ارحاع به زمان آینده دارند و عنقق آینده را علویناً بیان می کنند ،مانند
افعال امری یا افعالی که معنی آینده گرا دارند ،مانند «انتدار داشنننتن» ،یا حرف ربط زمانی مانند
«عا» یا «عا وقتیکه» .این ام انات با مثالهای زیر نشننان داده میشننود .عوحه نمایید که صننورت
زمان دسننتوری نسننبی که ه زمانی را در دامنه آینده بیان میکند صننورت زمان دسننتوری حال
اسننو ،مانند «فرار می کند» در مثال های  )2عا  .)4در مثال « )4فرار می کند» ه زمانی با زمان
حهو یابی را بیان می کند که علویناً در معنی حرف ربط «عا وقتی که» عا آن زمانی که) می آید.
این زمان علوینی زمان آینده درندرگرفته می شننود زیرا ملخر بر زمان صننفر یا زمان پاره گفتار
اسو.
[ -2به او بگو] وقتی که آن پسر از مدرسه فرار میکند او را ععقیب کند.
[ -9من انتدار دارم] وقتی که او از مدرسه فرار میکند ععقیب شود.
 -4عا وقتی که او فرار میکند من مراقب میمان .
قبلاً گفتی که هرگاه دامنه آینده گسترش یابد ،عغییر مندر زمانی رخ میدهد .در این صورت
با زمان حهو یابی آینده چنان رفتار می شننود که گویی زمان صننفر اسننو .در این عغییر مندر از
پس حنال بنه حال ام ان همه نوع رابطه زمانی فراه اسنننو .گوینده برای این ه زمان موقعیو
دیگری را به پس حال «شنبه زمان صنفر» مربوط کند از یک صورت زمان دستوری «شبه مطلق»
اسنتفاده می کند و به حای عغییر دامنه ،دامنه را گسنترش می دهد .زمان های دستوری شبه مطلق
همان هایی هسننتند که برای بیان عقدم ،ه زمانی ،و عأخر نسننبو به زمان صننفر واقعی اسننتفاده
می شنوند که به عرعیب عبارعند از :زمان دسنتوری گذشته مطلق و یا ماضی نقلی ،زمان دستوری
حال ،و زمان دسنتوری آینده یا صنورت زمان دسنتوری حال مایل به آینده .زمان های دستوری
شنننبه مطلق «زیردامنه های شنننبه مطلق» 7را ایجاد می کنند .این «زیردامنه های شنننبه مطلق» نیز
میعوانند بیشتر گسترش یابند ،دقیقاً به همان روشی که دامنههای مطلق واقعی گسترش مییابند.
عغییر مندری کنه زمان حهو یابی آینده را به شنننبه زمان صنننفر عبدیل می کند یا عغییر مندر از
1. pseudo_ absolute subdomains
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پس حال به حال بسننیار به کار می رود .در حقیقو ،این عغییر مندر برای هر زمان حهو یابی که
ه زمان یا ملخر بر زمان حهو یابی آینده یا شنبه زمان صنفر دیگری اسو به کار می رود؛ زیرا
ه زمان با آینده و ملخر بر آینده هر دو آینده هسنتند .لی ن ،مقدم بر آینده در حالو بینشان با
گذشته شبه مطلق یا ماضی نقلی شبه مطلق نشان داده می شود .زمان دستوری گذشته شبه مطلق
با زمان دستوری گذشته نسبی فرق میکند ،ه از این ندر که عقدم را در دامنه آینده بیان میکند
و نه ه زمانی را در دامنه گذشنته ،ه از این ندر که آن این رابطه را عنها با نوع خاصی از زمان
حهو یابی ،یعنی شنبه زمان صفر بیان می کند .در حقیقو ،مفهوم «شبه مطلق» با مفاهی «مطلق»
و «نسنبی» برابر نیسنو .زمان های دسنتوری مطلق و نسبی هر دو وحود دارند ،اما اگر بخواهی
دقیق صننبو کنی هی زمان دسنتوری شنبه مطلقی وحود ندارد .وقتی از «شنبه مطلق» سخن
می گویی چون از عغییر مندر حاصنل می شود به استفاده خاصی از زمان دستوری اشاره می کنی
که اسناساً به عنوان زمان دستوری مطلق استفاده می شود اما اکنون نقش زمان دستوری نسبی را
انجام می دهد ،یعنی یک رابطه زمان دسننتوری را در یک دامنه بیان می کند .در ادامه به بررسننی
روابط زمان دستوری در دامنه پسحال میپردازی .
الف) بیان تقدم در دامنه آینده

زمان موقعیتی که مقدم بر زمان صننفر اسننو ،در منیط زمانی گذشننته یا در منطقه پیشحال
ععیین می شنود .به همین روش ،زمان موقعیتی که بناسنو مقدم بر زمان آینده شبه زمان صفر)
ععبیر شنود ،در منیط زمانی شنبه گذشنته یا در منطقه شبه پیش حال ععیین میشود .بنابراین ،ما
برای بیان عقدم در دامنة آینده از زمان دسننتوری گذشننته یا ماضننی نقلی اسننتفاده میکنی که به
عرعیب به آنها می پردازی  .در حالو نخسو ،اگر بخواهی زمان موقعیو را در زمانی ععیین کنی
که نسنبو به پس حال شنبه زمان صنفر ،گذشنته و از آن حدا باشند ،از زمان دسنتوری گذشته
اسنتفاده می کنی عا زمان موقعیو در یک زیردامنه شبه گذشته ععیین شود .این وضعیو در مثال
 )۱دیده میشود.
 -۱علی نمره خوبی نخواهد گرفو چون در مقایسه با دیگران به قدر کافی «علاش ن رد».
البته ،این ه زمان موقعیو شننبه گذشننته مقدم ،ه زمان ،یا ملخر بر زمان صننفر اسننو ،مه
نیسنو .صنورت زمان دسنتوری ،رابطه بین زمان موقعیو و زمان صفر را در حهان واقعی بیان
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نمی کند .زمان دسنتوری گذشته عنها رابطة زمان دستوری را بین زمان موقعیو و شبه زمان صفر
نشان میدهد که از نوع عقدم اسو.
زمان موقعیو شنننبه گذشنننته خود می عواند برای زمان موقعیو های دیگری که در زیردامنه
شننبه گذشننته رخ می دهند به عنوان زمان حهو یابی وابسننته سنناز به کار رود .پس ندام زمان
دسنتوری که برای بیان روابط زمان دسنتوری در دامنه گذشته واقعی به کار می رود در اینجا نیز
کاربرد دارد.
در حالو دوم ،وقتی پایان یک موقعیو به آینده شنبه زمان صنفر منتهی می شود و احسا
نمیشننود که از آن حدا شننده ،با این موقعیو چنان رفتار میشننود که گویی در منطقه پیشحال
رخ داده اسنو .در این حالو طبیعی اسنو که از ماضنی نقلی استفاده شود عا زمان موقعیو در
چنین منطقه شبه پیشحالی ععیین شود .این وضعیو در مثال  )۱دیده میشود.
 -۱وقتی والدینو از اینجا «رفتهاند» چه کسی از عو مراقبو خواهد کرد؟
وقتی موقعیو حمله پایه در دامنه آینده ععیین می شنود ،ماضی نقلی به عنوان زمان دستوری
شننبه مطلق اسننتفاده می شننود .اگر موقعیو های دیگری نیز در این دامنه آینده رخ دهند زمان
موقعیو بیان شنده عوسنط ماضی نقلی مم ن اسو نقش زمان وابسته ساز را برای آنها ایفا کند.
زمان موقعیو های وابسته از قواعد ندام زمان دستوری در منطقه پیش حال پیروی می کنند .برای
مثال ،با زمان موقعیو ماضی نقلی که در فاصله ای از زمان صفر عنقق یافته ،چنان رفتار می شود
که گویی زمان حهو یابی گذشننته اسننو .از این رو ،قواعد حاک بر دامنه گذشننته در اینجا نیز
حاک خواهد بود .به عنوان مثال ،از ماضنننی بعید برای بیان عقدم در این دامنه شنننبه پیش حال
اسنتفاده می شنود .در مثال « ،)1دیده اند» زیردامنه شبه پیش حال ایجاد می کند و چنان گسترش
می یابد که گویی دامنه گذشنته اسنو ،شاهد آن استفاده از ماضی بعید «دعوا کرده بودی» اسو
که عقدم را در دامنه گذشته بیان میکند.
 -1پلیس حتماً از همسننایه ها خواهد پرسننید که آیا آنها دیده اند که عو با آن مرد دعوا کرده
بودی.
لی ن ،باید عوحه داشنو که همة زیردامنه های شبه پیش حال نمی عوانند چنان گسترش یابند
که گویی دامنه گذشته بوده اند .به عنوان مثال ،می عوان به ععبیر دیگری از ماضی نقلی اشاره کرد
که گویی دامنة حال اسنننو .مطابق چارچوب ندری دکلر هر زمان موقعیتی که دامنة حال را
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ایجاد میکند ،از طریق زمان دسننتوری گسننترش نمییابد و حملة بعدی دسننتخوش عغییر دامنه
اسنو .برای این ععبیر از ماضنی نقلی نیز گوینده با استفاده از زمان دستوری حال عنها می عواند
یک زیردامنه حدید ایجاد کند که در حهان ه زمان با ماضننی نقلی ععبیر می شننود .بنابراین در
مثال  )۹نیز نمیعوان برای بیان ه زمانی دسنتوری در دامنه شنبه پیشحالی که با «نگفته اسو»
ایجاد شنده از «داشنو  ...کار میکرد» اسنتفاده کرد چرا که زمان دسنتوری ماضننی نقلی «نگفته
اسو» زمان صفر را نیز دربرمیگیرد.
[ -۹اگر او عید نوروز ه نیاید] از وقتی که به ما نگفته اسننو که ادارد چه کار میکند * /
داشو چه کار میکرد} دقیقاً سه سال خواهد گذشو.
ب) بیان همزمانی در دامنه آینده

چون زمان حهو یابی دامنه آینده به عنوان شنبه زمان صنفر عمل می کند ،از زمان دستوری
حال اسنتفاده می شنود عا زمان موقعیو دیگر ه زمان با آن نشان داده شود .در مثال «)3خواهد
دزدید» دامنه آینده را ایجاد کرده و «حلب میکند» ه زمان با آن اسو.
 -3وقتی که همدستش عوحه نگهبان را به خود حلب میکند او طلاها را خواهد دزدید.
ج) بیان تأخر در دامنه آینده

برای بیان یک زمان موقعیو به عنوان ملخر بر زمان صننفر از زمان دسننتوری آینده یا یک
صنورت مایل به آینده استفاده می شود .این بدین معناسو که زمان موقعیو مد ندر اگر بخواهد
گسنننترش یابد ،به عنوان شنننبه زمان صنننفر عمل می کند و نقش زمان حهو یابی مرکزی یک
زیردامنه شننبه آینده را به عهده می گیرد .در نتیجه برای بیان زمان موقعیو ملخر بر آن ،از همان
زمان دسنتوری آینده یا ی ی از صنورتهای فعلی «مایل به آینده» استفاده میشود که برای بیان
زمان موقعیو ملخر بر زمان صفر واقعی) به کار می رود .در مثال  )7۱این وضعیو نشان داده
می شنود« ،سوگند خواهد خورد» دامنه آینده را ایجاد می کند و آینده مطلق اسو .از سوی دیگر
چون گسنترش مییابد شنبه زمان صنفر منسنوب میشود و «نخواهد گفو» ملخر بر آن یعنی
آینده شبه مطلق یا شبه آینده اسو.
 -7۱علی سوگند خواهد خورد که هرگز این حقیقو زشو را به زهرا نخواهد گفو.
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 -4تجزیه و تحلیل دادهها

مطابق چارچوب ندری دکلر از ماضی بعید می عوان برای بیان عقدم دستوری یک موقعیو
بر زمان حهویابی شننبه گذشننته یا شننبه پیشحالی که خود مقدم دسننتوری بر زمان حهویابی
مرکزی دامنه آینده اسننو اسننتفاده کرد .در مثال های زیر ،حملات شننرطی یا امری درون قلاب،
بافو زبانی لازم برای دامنة آینده را فراه میسننازند .در مثال  77الف) ،زمان موقعیو «نرفتی»
زمان حهو یابی شبه گذشته اسو و صورت زمان دستوری «عمام کرده بودی» عقدم دستوری بر
آن را بیان می کند .در مثال  77ب) ،زمان موقعیو «متوحه شنننده اند» زمان حهو یابی شنننبه
پیشحال اسو و «کتک خورده بود» عقدم دستوری بر آن را بیان میکند.
 -77الف) [اگر به موق سنناختمان را عر ن نی] برای همه این سننلال پیش خواهد آمد که
عو چرا وقتی که کارت را عمام کرده بودی از آنجا نرفتی.
ب) [اگر او با پلیس عما

بگیرد] پلیس از همسایه ها خواهد پرسید که آیا آنها اصلاً متوحه

شدهاند که او کتک خورده بود.
بخش مربوط به 77ب) با اغماض ،به نقل قول غیرمستقی شباهو دارد و نقل قول مستقی
آن را می عوان چنین فرض کرد« :آنها گفتند :او کتک خورده اسنو» .شناید بتوان حضور ماضی
بعید در این مثال را با فرضنیه کامری عوحیه کرد .لی ن فرضیة وی به انواع دیگر حملات ععمی
نمی یابد .بنابراین از این پس ،ضننمن عأیید فرضننیه علفیقی دکلر  ،عوان عوضننینی ندریه زمان
دستوری وی را با مثالهای فارسی میسنجی و دیگر از فرضیه کامری سخن نمیگویی  .
علاوه بر مثالهای بالا مثالهایی را میعوان یافو که بدون زمان حهویابی وابسنتهسناز شبه
گذشته از ماضی بعید در آنها استفاده میشود .به مثالهای  72الف و ب) عوحه کنید.
 -72الف) [اگر به طور مداوم در حلسنات ما شرکو کنی ]،اساعیدی را که قبل ًا هرگز ندیده
بودی به خوبی خواهی شناخو.
ب) [اگر علاقه به یادگیری وحود داشننته باشنند ]،بنه هایی که هرگز در این بازی شننرکو
ن رده بودند در آن کاملاً موفق خواهند شد.
مش ل اینجاسو که ماضی بعید در برخی حملات مشابه دیگر استفاده نمیشود .به مثالهای
 79الف و ب) عوحه کنید.

92

مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

شمارة /4پیاپی 03

 -79الف) [اگر از این سنننوراخ پرده نگناه کنی ]،حضنننار را خواهی دید که به عماشنننای
نمایشنامه اآمدهاند  * /آمده بودند}.
ب) [این لطیفه را برای کسی نگو ].من نخواه پذیرفو عو امشب لطیفه ای را که چندین بار
اگفتهای  * /گفته بودی} بگویی.
اگر عبیین وحود زمان دسننتوری ماضننی بعید در  77الف و ب) درسننو باشنند ،باید فرض
کنی که در  72الف و ب) زمان موقعیتی که با ماضننی بعید عوصننیف شننده مقدم دسننتوری بر
زمان حهویابی شننبه گذشننتهای اسننو که عصننری نشننده باقی می ماند .به عبارت دیگر ،زمان
حهویابی نه زمان موقعیو اسننو ،نه زمان حهویابی که با قید زمان مشننخص شننده و نه زمان
حهویابی که علویناً در معنی حرف ربط زمانی بیان میشود .ضمناً ،مجبور خواهی بود عوضی
دهی که چرا هی زمان حهو یابی شنبه گذشنته عصری نشده ای در ساختار زمان دستوری 79
الف و ب) وحود ندارد.
عنلیل در چارچوب ندری دکلر ادعاهای زیر را دربرمیگیرد:
الف) صننورتهای ماضننی بعید در  77الف و ب) بازه زمانی را نشننان میدهند که به زمان
حهویابی شنبه گذشته منتهی میشود اما آن را دربرنمیگیرد .زمان حهویابی شبه گذشته مورد
ندر عصنری شنده اسنو .در 77ب) با زمان حهو یابی شنبه پیش حال چنان رفتار می شود که
گویی زمان حهویابی شبه گذشته اسو.
ب) صنورتهای ماضنی بعید در  72الف و ب) نمونههایی از نسنخة گذشنتة ماضی نقلی
هسننتند« .قبلاً» و «هرگز» با ماضننی نقلی منفی به کار می رود .برای مثال« ،قبلاً هرگز ندیده ای»
علویناً یعنی «عا حالا ندیدهای» ،در حالی که با ماضننی بعید حملهای این چنین خواهی داشننو:
«قبلاً هرگز ندیده بودی» که علویناً یعنی «عا آن موق

عا آن زمان در گذشننته) ندیده بودی» .بنا

بنه ععریف ،نبنایند هی مثالی یافو که در آن ماضنننی بعید خوانش عاکنون دریافو کند ،لی ن
حملاعی مانند این را گفته یا شننننیده ای « :عا حالا ندیده بودی» .به ندر می رسننند «حالا» در این
حمله از نوع متفاوعی اسو :از نوع دیرشی 7که آغازش می عواند برای بقیة آن ،گذشته باشد .در
این حمله ماضی بعید بر آغاز «حالا» که گذشته اسو عقدم دارد .با وحود این عفاوت ،استفاده از

1. durative
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«قبلاً» و «هرگز» در  72الف و ب) همننان درسنننو اسنننو؛ زیرا ماضنننی بعید عقدم بر یک
موقعیو گذشته را نشان می دهد که می عواند مثبو باشد .بنابراین ،درسو اسو که بگویی « :قبلاً
هرگز ندیده بودی اما حالا دیدی» .قید زمان «حالا» در این حمله نیز به آغاز بازة زمانی اشننناره
میکند که برای بقیة آن گذشته اسو و فعل گذشته «دیدی» با آن ه زمان اسو.
ج) وقتی یک موقعیو دیرشننی هرگز در بازة زمانی که به زمان صننفر منتهی میشننود عنقق
نیافته بل ه در زمان صننفر در حال عنقق اسننو ،گوینده میعواند برای اشنناره به آن بین ماضننی
نقلی و ماضنننی بعید ی ی را انتخاب کند« .قبلاً» در « قبلاً هرگز ندیده ای ».یعنی «قبل از زمان
صفر» ،در حالی که «قبلاً» در « قبلاً هرگز آنها را ندیده بودی ».یعنی «قبل از این ه شروع کردی
به دیدن آنها همین چند وقو پیش» و کل حمله یعنی «اسنناعیدی را دیدی که قبلاً هرگز آنها را
ندیده بودی».
اگر زمان حهو یابی گذشنتة مورد نیاز ماضنی بعید صنراحتاً بیان نشنده باشد ،برای حضور
ماضننی بعید در حمله پیرو باید عوضننینی یافو .اگر عمام موقعیو حملة پایه دیرشننی باشنند و
زمان موقعیتش در زمان صنفر و از این رو به صنورت لنده ای 7نشنان داده شود ،عمام موقعیو
باید واقعاً قبل از زمان صنفر شنروع شنده باشد .این بدین معناسو که نقطه آغاز عمام موقعیو
مقدم بر زمان صنننفر بوده و می عوان با این نقطة آغاز چنان رفتار کرد که گویی زمان حهو یابی
گذشته اسو سسس زمان موقعیو دیگری را با استفاده از ماضی بعید مقدم بر آن نشان داد.
د) به همین روش ،وقتی موقعیو دیرشننی هرگز در بازة زمانی که به آینده منتهی می شننود
عنقق نیافته اسو بل ه در همان زمان آینده در حال عنقق اسو ،گوینده می عواند برای اشاره به
آن بین ماضنی نقلی و ماضی بعید ی ی را انتخاب کند« .قبلاً» با ماضی نقلی در دامنة آینده یعنی
«قبل از آیندة شننبه زمان صننفر یا قبل از به خوبی شننناختن آنها» .به عبارت دیگر ،این موقعیو
ماضی نقلی یک زمان شبه مطلق بوده که قبل ،مقدم و چسبیده به موقعیو آینده اسو .اما «قبل ًا»
با ماضننی بعید در دامنة آینده یعنی «قبل از شننروع شننبه زمان صننفر یا قبل از شننروع به خوبی
شناختن آنها».

1. punctual
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[اگر به طور مداوم در حلسنات ما شرکو کنی ]،اساعیدی را که قبلاً هرگز اندیده ای /ندیده

بودی} به خوبی خواهی شناخو .

مثال  72الف) دسنتوری اسننو زیرا عمام موقعیو دیرشننی «به خوبی شننناختن اسنناعید» که
زمان موقعیتش در شنبه زمان صفر و از این رو به صورت لندهای نشان داده میشود باید واقعاً
قبل از همان شنبه زمان صنفر شنروع شده باشد .این بدین معناسو که نقطه آغاز عمام موقعیو
«شننناختن» مقدم بر شننبه زمان صننفر بوده و بنابراین می عوان با این نقطه آغاز به عنوان زمان
حهو یابی شنبه گذشنته رفتار کرد و زمان موقعیو دیگری را با اسنتفاده از ماضی بعید مقدم بر
آن نشنان داد .از آنجا که عقدم بلافصنل ماضی بعید بر موقعیتی در زمان صفر یا شبه زمان صفر
مندودیو و شنرایط خاصنی را بر آن موقعیو حاک می سازد که عبارت اسو از :لزوم دیرشی
بودن و در نتیجه عصنور آغاز آن موقعیو به عنوان گذشنته برای بقیه آن ،استفاده از ماضی بعید
همیشه ممکن نیسو و صورت نشاندار منسوب میشود.
ه) چون ماضنی بعید نیاز دارد که نقطه آغاز موقعیو آیندة شنبه زمان صفر نسبو به بقیة آن
به عنوان زمان حهو یابی شنبه گذشنته عمل کند و در نتیجه حدا از آن باشد ،اگر هی ارعباطی
غیر از ارعباط زمانی) بین موقعیو مقدم و زمان حهو یابی وابسننته سنناز شننبه گذشننته وحود
نداشته باشد ،عنها ماضی بعید مم ن اسو .اما اگر گوینده بین موقعیو مقدم و موقعیو دیرشی
که زمان حهو یابی وابسننته سنناز اسننو ارعباط نتیجه ای بیان کند ،عنها از ماضننی نقلی اسننتفاده
میشنود .در حقیقو ،در ارعباط نتیجهای آغاز زمان حهو یابی وابسته ساز از بقیة آن حدا فرض
نمیشود عا شبه گذشته باشد و کل موقعیو دیرشی در شبه زمان صفر ،لندهای فرض میشود.
عنلیل های الف) عا ه) ظاهراً مثال  )72را عوضنننی می دهند .در  72الف) ،موقعیو «قبلاً
هرگز ندیدن اسناعید» مقدم بر آغاز موقعیو «به خوبی شناختن آنها»سو و هی ارعباط سببی یا
نتیجه ای بین این دو موقعیو وحود ندارد .در  72ب) ،موقعیو «هرگز شننرکو ن ردن در این
بازی» مقدم بر آغاز موقعیو حدید یعنی موقعیو «کاملاً موفق شدن در آن» اسو و هی ارعباط
و نسنننبتی با موقعیو اخیر ندارد .در عوض بین این دو موقعیو مفهوم عقابل وحود دارد .برای
در سننریعتر مفهوم عقابل می عوان طی آزمونی صننورت وااگانی دو موقعیو را ی سننان کرد:
«بنه هایی که هرگز در این بازی شنرکو ن رده بودند در آن شرکو خواهند کرد» .در حقیقو،
در هر یک از مثالهای  72الف و ب) عقابلی بین موقعیو حملة پایه با زمان دسننتوری آینده و
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موقعیو حملة پیرو با ماضنننی بعید وحود دارد .به عنوان مثال ،در  72الف) موقعیو آینده «به
خوبی شناختن اساعید» با موقعیو مقدم «قبلاً هرگز ندیدن آنها» در عقابل اسو.
لی ن ،در  )79شنننرایط متفناوت اسنننو .در  79الف) ،بین موقعیو مقدم «به عماشنننای
نمایشنامه آمدن» و «دیدن» در شبه زمان صفر ارعباط نتیجهای وحود دارد 79 .الف) چنین ععبیر
می شنود« :اگر از این سنوراخ پرده نگاه کنی ،دیدن حضار درنتیجه آمدن آنها ام ان پذیر خواهد
بود» .این ارعباط نتیجه ای یعنی این ه «آمدن» باید مقدم بر «دیدن» باشنند و نه مقدم بر زمانی که
نسنبو به «دیدن» گذشنته اسنو .به عبارت دیگر ،این شرایط برای استفاده از ماضی بعید مورد
اشناره در ه) رضنایو بخش نیسنو .ماضی بعید «آمدن برای عماشا» را مقدم بر آغاز «دیدن» و
آغاز «دیدن» را به عنوان گذشته نسبو به بقیه موقعیو «دیدن» نشان می دهد .اگر بین «آمدن» و
«دیدن» ارعباط نتیجه ای وحود داشننته باشنند حدایی آغاز «دیدن» از بقیة آن مم ن نیسننو .در
نتیجه ،موقعیو آینده «دیدن حضننار» با موقعیو «زودعر آمدن آنها» عقابل ندارد و احبار اسننتفاده
از ماضننی بعید را پدید نمی آورد .لازم اسننو بدانی  ،ارعباط نتیجه ای بین موقعیو مقدم و نتیجه
عنها در صنورعی برقرار اسو که موقعیو نتیجه در زمان صفر یا شبه زمان صفر ععیین شود ،اگر
موقعیو نتیجه بر زمان صننفر عقدم داشننته باشنند ،یعنی گذشننته باشنند ،ارعباط نتیجه ای ملغی
می شنننود ،زیرا موقعینو نتیجه در زمان صنننفر عنقق نیافته و موقعیو پایه که در عقابل با این
موقعیو نتیجه اسننو در زمان صننفر عنقق مییابد ،در چنین شننرایطی موقعیو مقدم با ماضننی
بعید نشان داده می شود .بنابراین ،به شرطی می عوان از ماضی بعید در  79الف) استفاده کرد که
ارعباط نتیجهای ،یعنی «حضار آمدهاند عا نمایشنامه را عماشا کنند» ملغی گردد:
[اگر از این سنننوراخ پرده نگاه کنی ]،حضنننار را خواهی دید که ا*آمده اند  /آمده بودند}
نمایشنامه را عماشا کنند اما با ی دیگر صنبو میکنند و به هنرپیشهها عوحه نمیکنند.
در این بافو ،دیگر ارعباط نتیجه ای در زمان «خواهی دید» معتبر نیسو یعنی نمی عوان گفو
که «حضنار اینجا هسنتند عا نمایشننامه را عماشنا کنند» .واض اسو که آنها نمایشنامه را عماشا
نمیکنند و فراموش کردهاند که قصند اولیة آنها عماشنای نمایشننامه بوده اسنو .پس استفاده از
«آمده بودند» عا نمایشننامه را عماشنا کنند خوب اسو« .آمدن برای عماشای نمایشنامه» با مفهوم
«کناملاً عمام شنننده» ،بر موقعیو آیندة «دیدن حضنننار در حال گفتگو با ی دیگر و بی عوحه به
هنرپیشنه ها» عقدم دارد .بنابراین اسنتفاده از ماضنی نقلی «آمده اند عا نمایشنامه را عماشا کنند» با
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این عضنمن همراه آن ،که «آنها اینجا هستند عا نمایشنامه را عماشا کنند» غیرمم ن اسو چرا که
بین حالو مقدم و آننه در زمان «خواهی دید» اعفاق میافتد عقابل آش اری وحود دارد.
مثال  79ب) را میعوان به روش مشننابهی عوضننی داد .در این مثال نیز حمله موصننولی با
اسننتفاده از ماضننی نقلی «گفته ای» بین موقعیو مقدم «لطیفه گفتن ع راری» و «نسذیرفتن لطیفه
گفتن امشنب» در شنبه زمان صفر ارعباط نتیجه ای بیان می کند .مطابق چارچوب ندری دکلر ،
مناضنننی بعید نمی عواند این معنی را بیان کند ،زیرا ماضنننی بعید لطیفه گفتن را مقدم بر آغاز
موقعیو آینده نشننان می دهد و این آغاز نسننبو به بقیة موقعیو آینده به عنوان گذشننته رفتار
میکند .بنابراین زمان حهویابی گذشته مداخلهگر ،ععبیر نتیجهای را رد میکند.
اسنتفاده از ماضنی بعید در  72الف و ب) در مقابل اسنتفاده از ماضی نقلی در  79الف و
ب) عفاوتهای بیشتری را که بین این دو نوع حمله وحود دارد نشان میدهد .اولاً ،در  72الف
و ب) زمان دسننتوری حملة پایه آینده مثبو اسننو درحالیکه ماضننی بعید در حملة موصننولی
منفی اسنننو .درنتیجه ،بین عنقق موقعیو حملة پایه در آینده و عدم عنقق آن موقعیو در بازة
زمانی که به آغاز آینده منتهی می شود عقابل وحود دارد .در  79الف و ب) هر دو حملة پایه و
پیرو مثبو هستند و هی مفهوم عقابلی بین عنقق و عدم عنقق اولیه وحود ندارد.
ثانیاً ،زمان های دسنننتوری در  72الف و ب) و  79الف و ب) عفاوت در عمرکز زمانی را
نشان میدهند .البته در هر دو گوینده با استفاده از زمان دستوری آینده پیشبینی میکند .در 79
الف و ب) عمرکز گوینده بر موقعیو نتیجه در زمان آینده اسنننو .ماضنننی نقلی موقعیو مقدم
اسننو و عمرکز بر موقعیو نتیجه را در همان زمان پیش بینی یعنی آینده اعلام می کند .در مقابل،
در  72الف و ب) ماضی بعید نشان می دهد که عمرکز زمانی بر زمان حهو یابی شبه گذشته ای
اسو که ماضی بعید بر آن عقدم دارد .در نتیجه ،گوینده حدا از بیان نقطه ندر خود درباره آینده
که آن را از طریق پیش بینی بیان می کند اگر  ...شنرکو کنی ... ،خواهی شنناخو) ،نقطة ایسو
زمانی زمان حهو یابی شبه گذشته) و نقطه ندر مخاطب خیالی که در حلسات شرکو کرده را
نیز بیان میکند قبلاً هرگز  ...ندیده بودی).
بننا بر عنلینل بنالنا ،برای بیان رابطه زمان موقعیو با زمان حهو یابی مرکزی دامنه آینده از
همان زمان های دستوری بیانگر رابطه زمان موقعیو با زمان صفر استفاده می شود .بدین معنا که
اگر در مثال های بالا در حمله پایه زمان دسنتوری حال به حای زمان دستوری آینده به کار رود،
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بر کاربرد ماضنننی نقلی در مقابل ماضنننی بعید عأثیر نمی گذارد .با عوحه به مثال های  )74این
پیش بینی درسنو به ندر می رسد ،زیرا کاملاً شبیه مثال های قبلی هستند ،حز این ه حمله پایه به
حال اشنناره دارد نه به آینده .در  74ج) ،ماضننی بعید غیرقابل قبول اسننو زیرا ارعباط نتیجهای
وحود دارد.
 -74الف) [با شنرکو مداوم در حلسنات ما ]،الان اساعیدی را که قبلاً هرگز اندیده بودی /
* ندیدهام}به خوبی میشناسی.
ب) [با وحود علاقه به یادگیری] بنه هایی که هرگز در این بازی ا شرکو ن رده بودند * /
شرکو ن ردهاند} الان دارند کاملاً موفق میشوند.
ج) از این سنوراخ پرده حضنار را می عوانی ببینی که برای عماشنای نمایشنامه اآمده اند * /
آمده بودند}.
د) او دوباره دارد آن لطیفهای را که چندین بار اگفته اسو  * /گفته بود} میگوید.
عناظر کاملی بین حملات فوق و ععبیرهای آنها با مثالهای  )72و  )79مشنناهده میشننود.
مثال  )7۱نیز عنها با این خوانش معنیدار اسننو« :الان غذای مهمانی به سننبک ایرانی دارد پخته
می شنود .آنها این کار را بعد از این ه مدیر گروه برای آموزش سنرآشنسز به آشسزخانه هتل رفته
بود شننروع کردند» .ن ته دیگر آن ه برای بیان عقدم دسننتوری اسننتفاده از صننورت های فعلی
بی نشنان مانند گذشنته یا ماضنی نقلی از صنورت های فعلی نشاندار مانند ماضی بعید طبیعی عر
اسو و به عولید حملات بهتری منتهی میشود.
 -7۱بعد از رفتن مدیر گروه به آشننسزخانه هتل برای آموزش سننرآشننسز ،الان غذای مهمانی
به سبک ایرانی دارد پخته میشود .
بدین عرعیب مشنخص می شنود که در حملة پایه ای با زمان موقعیو حال یا آینده استفاده از
ماضننی بعید در حمله پیرو به این ام ان بسننتگی دارد که آغاز موقعیو حال یا آینده نسننبو به
بقیه آن به عنوان زمان گذشننته رفتار می کند یا نه .مشنناهده شنند که اگر بین دو موقعیو فوق
ارعباط نتیجه ای وحود داشنته باشد این ام ان رد می شود .لی ن ،این بدین معنی نیسو که وقتی
هی ارعباطی وحود ندارد همیشنه ام ان اسنتفاده از ماضنی بعید در دستر

اسو .در حقیقو،

حتی وقتی بین این دو موقعیو ارعباط نتیجه ای یا کلاً هی ارعباطی وحود ندارد اغلب مجبوری
از زمان دسنتوری گذشته یا ماضی نقلی برای اشاره به موقعیو مقدم استفاده کنی زیرا «عقدم بر
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زمان صفر یا شبه زمان صفر» نسبو به «عقدم بر زمان حهو یابی عصری نشده که مقدم بر زمان
صفر یا شبه زمان صفر بوده» بی نشان اسو .به عبارت دیگر ،صورت های زمان دستوری گذشته
و ماضنی نقلی نسبو به ماضی بعید بی نشان هستند .ماضی بعید عنها به شرطی انتخاب می شود
که دلیلی برای کاربرد آن وحود داشته باشد .به مثالهای  7۱الف و ب) عوحه کنید.
 -7۱الف) او الان کتابی را دارد میخواند که من به او ادادم  /دادهام * /داده بودم}.
ب) او در حال خواندن کتابی خواهد بود که من به او ادادم  /دادهام * /داده بودم}.
بهترین مثال های ماضنی بعید آنهایی هسنتند که چون شرایط استفاده از صورت کامل عأمین
شنده از زمان دستوری گذشته استفاده نمی کنند و این صورت کامل نمی عواند ماضی نقلی باشد
زیرا معنی آن با بافو ناسنازگار اسو .حملات  71الف و ب) را با ه مقایسه کنید .در هر دو
حالو یک صنورت کامل لازم اسو زیرا « هرگز» چنین ععبیر می شود« :هرگز در بازة زمانی که
به زمان حهو یابی منتهی می شود» .معمولاً ی ی از زمان های دستوری کامل یعنی ماضی نقلی یا
ماضنی بعید برای ععیین زمان موقعیو در چنین بازة زمانی اسنتفاده می شود .اگر از ماضی نقلی
اسنتفاده کنی  ،زمان موقعیو در بازة زمانی ععیین می شنود که به زمان صفر منتهی می گردد ،این
وضنننعیو در حمله «آنها هرگز به کنسنننرت نرفته اند» وحود دارد .در  71الف) کاربرد زمان
دستوری حال غیرقابل قبول اسو زیرا معنی «هرگز به کنسرت نرفته اند» با این خبر منافات دارد
کنه مردم مورد ندر النان طی دوره ای کوعناه به طور مند به کنسنننرت او می روند ،و این خبر
علوینناً بینان می کنند که آنها عاکنون به کنسنننرت رفته اند .از سنننوی دیگر ،در  71ب) چون
می عوانی «هرگز» را به صنننورت «هرگز عا زمان صنننفر» ععبیر کنی  ،که با عادت آینده به طور
مند به کنسنرت او خواهند رفو) منافات ندارد ماضی نقلی مم ن اسو .لی ن ،اگر «هرگز» به
صورت «هرگز عا آن زمان در آینده» ععبیر شود ماضی نقلی مم ن نیسو.
 -71الف) منبوبیو او آن قدر زیاد اسننو که بعضننی از مردم که هرگز به کنسننرت انرفته
بودند  * /نرفتهاند} الان به طور مند به کنسرت او میروند.
ب) منبوبیو او آن قدر زیاد اسننو که من پیشبینی میکن که بعضننی از مردم که هرگز به
کنسرت انرفته بودند  /نرفتهاند} به طور مند به کنسرت او خواهند رفو.
در نتیجه این ععبیر که «وقتی موقعیو درون زمان حهو یابی مربوط شنننروع به عنقق کرد،
عنققش ادامه مییابد و در زمان گذشته به پایان نمیرسد» مناسب ماضی بعید نیسو.
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حملنات  7۹الف و ب) را با ه مقایسنننه کنید .در مثال  7۹الف)« ،زندگی کرده اند» این
ععبیر را دریافو می کند« :مردم مورد ندر هنگام حضننور در این حلسننات هنوز سننناکن اهواز
خواهنند بود ».در مقنابل ،در مثال  7۹ب)« ،زندگی کرده بودند» به عنوان ماضنننی بعید ععبیر
دیگری دارد« :مردم مورد ندر هنگام حضور در این حلسات دیگر ساکن اهواز نخواهند بود ».

 -7۹الف) مردمی که برای سنننال های زیادی در اهواز زندگی کرده اند به طور مند در این
حلسات حاضر خواهند شد.
ب) مردمی کنه برای سنننال هنای زینادی در اهواز زندگی کرده بودند به طور مند در این
حلسات حاضر خواهند شد.
 -۵خلاصه 

مطابق چارچوب ندری دکلر

در حالو عادی زیردامنه های شنننبه مطلقی که به وسنننیلة

زمان های دسننتوری شننبه مطلق ایجاد شننده اند ،می عوانند دقیقاً به همان روش دامنه های مطلق
واقعی بیشنتر گسنترش یابند .چنانکه عقدم دسنتوری بر گذشنته شنبه مطلق و ماضی نقلی شبه
مطلق نیز با ماضنی بعید نشان داده می شود .لی ن ،در دامنه آینده یعنی آنگاه که حمله پایه زمان
دسننتوری آینده دارد گاهی میعوان در حمله پیرو بدون حضننور گذشننته یا ماضننی نقلی عنها از
ماضنی بعید استفاده کرد .این حقیقو احتیاج به عوضی دارد که با ع یه بر آراء دکلر

برآورده

می شنود .ماضنی بعید به عنوان دستورالعملی برای حستجوی یک زمان حهو یابی گذشته عمل
می کنند و مقدم بر آن ععبیر می شنننود .اگر حمله پایه به حال یا آینده اشننناره کند و هی زمان
حهو یابی گذشننته ای در بافو وحود نداشننته باشننند ،آغاز موقعیو حمله پایه به عنوان زمان
حهویابی گذشننته یا شننبه گذشننته مورد ندر ععبیر میشننود .مثالها گواهی میدهند این عنها به
شنرطی مم ن اسنو که موقعیو حملة پایه دیرش معینی داشته باشد ،چنان که آغاز موقعیو را
بتوان نسنبو به بقیه آن به عنوان گذشته ععبیر کرد .ن ته دیگر آن ه برای بیان عقدم دستوری در
دامنة آینده اسنتفاده از صنورتهای فعلی بینشنان مانند گذشنته و ماضنی نقلی از صورتهای
فعلی نشاندار مانند ماضی بعید طبیعیعر اسو.
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