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 چکیده

از  و دارای پیچیدگی برانگیز بحثدستوری  هایمقوله، از فارسی زبان در کامل هایساخت

 هکاین پیچیدگی را باید در این ویژگی جستجو نماییم  علت. ی اسوتجنبه صووری و مننای

در  کاملهم گذشته و  هم د.با گذشوته و از سووی دیگر با زمان لال پیوند دار از یک سوو

اند، هر چند در مورد روند که پیش از هنگام گفتار رخ دادهپیونود بوا رویودادی بوه کوار می

 تواندمی ساخت کاملای مد نظر نیست. هقطه زمانی ویژن بر خلاف گذشوته، سواخت کامل،

 پیوند داشووته آنیا به هر بخشووی از  کنیمزمانی رخدادی که ما از آن گفتگو می بازه همهبه 

سوواخت کامل را با زمان لال  وابسووتگیبا نقطه ارجاع  درویدا پیوند ن بر این،افزو. باشوود

اسوووت. از « پیوند با اکنون»که در مورد گذشوووته نقلی، همان زمان گفتار یا  دهدنمایش می

زاید. افبا نمود و زمان دستوری نیز به پیچیدگی آنها می های کاملپیوند ساخت سووی دیگر

گذشوته نقلی و گذشته نقلی استمراری می پردازیم. در این تحقیق به دو نوع سواخت کامل 

ین دو ا کارکردهای گوناگون از یتبیین فراهم آوردن ه نگارش این نوشووتارانگیزبر این پایه، 

ها نسووبت به سووایر اسووت به ویژه این که فراوانی کاربرد آنامروز در زبان فارسووی  سوواخت

زبان گفتاری مناصر و بیشتر از های آن داده ، کهدر این نوشتار .ر استتگسوترده هاسواخت

ها، هوای سوووینمایی، گفتگوهای خبری، روزنامههوای تلویزیونی، فیلماز محتوای سوووریوال

ز ا ها برای پشووتیبانی از پیشوونهادها،ها، پیکره زبانی بیجن خان و نیز در برخی زمینهگاهنامه

ر د های یادشدهگرایانه از ساختتحلیلی نقش با آمده اسوت،نثر گذشوته فارسوی نیز فراهم 

 گذشوووته نقلیدریافتیم که بارزترین کارکردهای شوووناختی رده-چهارچوب رویکرد نقشوووی

D
o

i:
 1

0
.2

2
0

6
7
/l

j.
v
1

0
i1

8
.6

9
4
3
4

 



 39/پیاپی 6شمارة      های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد                   شناسی و گویشمجلة زبان                              663
 

و  ، کوارکرد جهوانیتجربی، خبر داغکووارکرد هووای ریر مسوووتقیم، فراکنش زمووانی، آگواهی

مهمترین کارکردهای گذشته نقلی از  اسوتمرار رویداد و نماییو گواه هسوتند یینماشوگفت

زمان در بر دارنده مفهوم هم افزون بر این دو سواخت یاد شده رود.اسوتمراری به شومار می

 .زمان و نمود هستند

 ، زمان، نمود.کارکرد شناختی،-رده، رویکرد نقشیهای کاملساخت: هاکلیدواژه

 مقدمه -1

های ها و کارکردهای ساختویژگین پژوهش کوشوشوی اسوت که در راستای شناساندن ای

انجام شووناختی رده-در چهارچوب رویکرد نقشووی گذشووته نقلی و گذشووته نقلی اسووتمراری

های فنل سوازه صفت مفنولی به همراه یکی از صور  هااین سواختوجه اشوترا   .پذیردمی

های در دسوتورهای سنتی و پژوهش. در انگلیسوی هسوتند 1کاملاسوت و منادل « بودن»کمکی 

است و همه زوایا و  هپژوهش قرار نگرفت موردفراگیر  یابه گونه های کاملساخت زبانشوناختی

این پژوهش در همین راسوووتا انجام بنابراین، جوانو  مجهول آنهوا واکواوی نگردیوده اسوووت. 

های سوواخت هایو ویژگی هاکارکردبررسووی و  مودگسووتره ن انجام این پژوهش درپذیرد. می

 ارزشمندآوردن گفتمان پدید که نمود کامل در جهت دارای ارزش و اهمیت است  ناز ای ،کامل

شناسی در زبان توجهو درخور  تازهموضووعی  لالهمان  و در داردو ارزیابی آن نقش بنیادین 

و  ی کاملهاسووواخت کارکردهای گوناگون کنونی، نوشوووتاربر این پایه، رود. می شووومار بوه

 آنهاد کاربر یکه فراوان دلیل نیبه ا ژهیبه و نمایدبررسووی می یزبان فارسودر را  های آنهایژگیو

 رویکرد از آنجا که در چهارچوببه این هدف،  برای رسیدن های دیگر بیشتر است.از سواخت

ود، ریبه شوومار م یزبان یبررسوو کی اریملا  و من ،یدر بافت واقن ینیع یهاداده ،ییگرانقش

ی هاالیر، سی سینماییهالمیف گفتارهایه مانند انروز یاز گفتگوها شوتریب نوشوتار نیا یهاداده

ناگون گو یهامردم در بافت یها، و گفتگوهایها، سووخنرانهمناظر ،یخبر ی، گفتگوهاتلویزیونی

 گذشوووته یو به اندازه اند ، از منابع نوشوووتار خان، پیکره بیجنهامجلههوا، از روزنواموه زینو 

ناختی، شناسی ششناسی، زبانبا نحو، مننی کاملبا نگرش به این که مقوله شده است.  یگردآور

ی و شووناخترده آینده هایرا برای پژوهش زمینه نوشووتاردارد، این  پیوندکلام  تجزیه و تحلیلو 

 پس از تبیینبنابراین،  سووازد.روشوون شوودن این وابسووتگی برای پژوهشووگران زبان هموار می

                                                           
1. Perfect  
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و  دسووتوریو وابسوتگی آن با مقوله زمان و واژگانی دسوتوری دیدگاهاز  کامل نمود هایویژگی

 ه دنبالب دیگر کاربردشناختی هایدلیلو  صوری، منناشناختیهای نشانه با آوردن ،مییتقوزمان

 گرایش هسوووتیم و ل و گذشوووتهابا زمان ل هاآنپیوند و  هاکارکردهای بارز این سووواختتبیین 

بر این اساس، سوالا  اصلی پژوهش لاضر عبارتند  نماییم.نمودی و زمانی آنها را بررسوی می

 از:

 ؟چه کارکردهایی دارند در زبان فارسی های گذشته نقلی و گذشته نقلی استمراریساخت -

 این ساخت ها چه ارتباطی با زمان و نمود دارند؟ -

 پیشینه  -2

با  هانآ تناملشیوه و نیز  های کاملساخت کارکردهای پیرامونپژوهش این بررسوی پیشوینه 

 گرچهادهد نشان می از سوی دیگر، فارسی امروزدر زبان از یک سو و مقوله نمود دستوریزمان

ته انجام گرف فارسیدر زبان موضووعهایی پیرامون این پژوهش پراکنده و ریر منسوجم شویوهبه 

کارکردهای  ختیتبیین زبانشنااست و  دستوری و وجهیت بوده آنها بیشتر بر زمان اسوت، کانون

ته ای انجام نگرفپژوهش دربرگیرنده و زمان دسووتوری مقوله نمودبا  گوناگون آنها و پیوندشووان

   .است

 از سووووی "دسوووتوریزمان"از  متفاو  ایپدیده زیر نامنمود  مقوله بوه کوه از هنگوامی

: 1311اَلِن ) است. دهش انجام در پیوند با آن گوناگونی یهاپژوهشرداخته شد، پ شوناسانزبان

 «داند.می واقنینگرش ذهنی گوینده نسبت به یک رویداد در دنیای  صوری بیان»( نمود را 013

اخت و یک به یک میان س پیوندانگلیسوی با دسوتگاه فنلی زباننمود در وابسوتگی  وی رویکرد

از پیشگامان پژوهش  که(، 9: 1311کامری ) بنیادین میان نمود تام و ناقص اسوت. تناملو  ،مننا

ا ر نمودو این پژوهش توجه ویژه به دیدگاه او در پیوند با نمود کامل دارد،  است نمود مورددر 

 به نوعیداند. به سووخن دیگر نمود می «شوویوه نگرش به سوواختار درونی زمان در یک موقنیت»

که هنگامیاز سووود دیگر، شووود. تنریف می رخداداز سوواختار زمانی یک  سووخنگویانالسوواس 

خِط  فضا یا ای قیاس زمان برلس سان به گونهشناآید، زباندستوری به میان میسوخن از زمان

است و به سه بخش  محدودد. خطِ زمان خطی اسوت که از دو طرف نانماینمی پافشواریزمان 

زمان با رویدادها هم های واقع بر خط زمان شووایدگردد. نقطهتقسوویم می گذشووته، لال و آینده

اسوووت بیان نموده ( 110: 1311گونه که لاینز )گردند. آن یوافوتاز آنهوا در جوداشوووونود یوا 
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دستوری در رود. این بدان مننا است که زمانشمار میبه "ایاشواره"دسوتوری یک مقوله زمان»

گانه گذشته، لال و سوه تناملایشوان یک نماید. رسوانی میا آگاهیبه مباره جایگاه یک پدیده، 

همچنان پابرجا و یک  تناملنماید و بر این باور اسووت که این آینده را برای زمان پیشوونهاد می

تواند گویا باشد. اگر برای بازشوناسوی نمود از زمان، شووکل زیر میویژگی جهانی زبان اسوت. 

کت گر لرو لرکت آن را در نظر بگیریم، و یا از بیرون نظاره گمان کنیم که داخل قطار باشوویم

 قطار باشیم:
 

 
 بازشناسی نمود از زمان .1شکل 

 

 دسووتوری پیشوونهادبا زمان پیوند ( را در1371باخ )( رویکرد رایشوون11: 1332کمیجانی )

تنریف برای  ،3زمان ارجاعو  2زمان گفتار، 1آن سوووه نقطوه زموان رویداد پوایوهکنود کوه بر می

 ر است:به شرح زینقلی  باره گذشتهاین سه نقطه درتنامل . دننگریسوته شوو دسوتوری بایدزمان

E˂ S=R دادن رویداد پیش از زمان  و رخ همپوشوووانی دارند ننی زمان گفتار و ارجاع بر همی

 :دهدرا نشان میآن  رویهای خط زمان و نقطهزیر  نمودارگفتار است.  ارجاع و زمان
 

 
 نمودار چگونگی وابستگی زمان گفتار، زمان ارجاع و زمان رویداد در خط زمان .2شکل

 

                                                           
1. Event time (E) 

2. Speech time (S) 

3. Reference time (R) 
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از  7و  9های جمله تفاو  میانو ،از نوع زمان 0و  1ه جملدو  میان تفاو گفتوار،  نیبوا ا

 :  پندارندیآنها را در زمان م تفاو  یاگرچه در دستور سنت نوع نمود است

    .دسینوینامه م ددار یعل. 1

 نوشت. یداشت نامه م یعل .0

 نامه نوشت. یعل .9

 نوشت. یداشت نامه م یعل. 7

در آنها را  ما اسوووت که شوووده چهار ویژگی برای سووواخت کامل قا ل( 61: 1311)کامری 

 دهیم.مینمایش زیر  صور ی به نمودار
 

 

 کارکردهای ساخت کامل .3شکل 

 

ام هایی انجهای کامل پژوهشساخت دسوتور نویسوان و زبانشوناسوان ایرانی نیز در پیوند با

به لکم ساختمان  است کهباور بر این درباره گذشوته نقلی  (061: 1913) ناتل خانلریاند. داده

کند و به آن واسوطه میان گذشته و لال است. یننی به لکم صفت مفنولی بر گذشته دلالت می

آید. مضووارع به شوومار میدر زمان لال اسووت، « بودن»لکم بخش دوم که مننی آن برابر فنل 

کند که در زمان گذشووته روی داده و دنباله یا نشووانه آن تا زمان لال بنابراین بر فنلی دلالت می

در گذشووته نقلی گاهی فنل مننی که  نمایدادعا می( 162: 1911شوورینت ). باقی مانده اسووت
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نگذشته باشد و  باور وی ثبو  کاری اسوت که هنوز کاملاًبه  دارد. ثبو  و گاهی مننی لدوث

 است آوردهآنچه ایشان درباره گذشته نقلی از  لدوث رویدادی اسوت که کاملاً گذشوته باشود.

 برای این سواخت متوور است، "وابسوتگی با لال"و  " تجربی"آید که دو کارکرد میچنین بر

به  ، ویافزون بر این. نکرده اسووت اسووتفاده زبانشووناختی اصووطلالا اگرچه ایشووان از این 

نیز ( 1917المدی گیوی ) .کندای نمیاشووواره« نماییگواه»کوارکردهای دیگر آن مانند کارکرد 

مراری برای گذشته نقلی است را دسوت کم سوه کارکرد بیان تردید، بیان تنلیل و استمرار رویداد

پیشامدی که  یرا برا یگذشته نقل یاز کارکردها یک( ی1932انوری و گیوی ) بیان نموده است.

 :آورندیم گواهرا به عنوان  ریاند و نمونه زنموده انیرخ دهد ب ندهیقرار است در آ

 .به مسافر  رفته و هنوز برنگشته دیسن. 6

 91بررسووی نموده و  زبان ایرانی 12گذشووته نقلی را در  ( در پژوهش خود1919باسووی )کل

( نیز گذشته نقلی را در 1911کری )سواخت گوناگون از این مقوله را شوناسایی نموده است. شُ

 های متندی را شناساییای گذشته نقلی با فنلهای اسوتان مازندران بررسوی نموده و گونهگونه

ست که در آن سه گونه ا( 1931در این بخش از ریوری و رضایتی ) دیگرنموده است. پژوهش 

استمراری را  نمود( 1931رضوایی ) اند.سواخت گذشوته نقلی را در شواهنامه شوناسوایی نموده

 ارتمرسا تواند نشانهیی نمیتنها به"می" فنلی پیشوندبررسی نموده است و بر این باور است که 

و زبانشناسانی  (1917پور )و خیام (1919(، شکری )1919شفایی ) ی ماننددستورنویسان .دوووباش

محمودی بختیاری  (،1936)(، دسوووتلوان و همکاران 1911مجیودی )(، 1917همچون قریو  )

 های کاملساختنمود و زمان دستوری، پیوند با ( و برخی دیگر نیز در 0210(، دوهان )0220)

 اند.انجام داده با دستاوردهای کمابیش مشابه هاییپژوهش

 چهارچوب نظری -3

 یکی از رویکردهای شووناختی اسووت کهرده-چهارچوب نظری این پژوهش رویکرد نقشووی

 ها ونگرشکه  استهایی دیدگاهو دربردارنده  رودشمار میشوناسوی امروز بهزباندر برجسوته 

تبیین  آن ین رویکرد ساخت زبان بر پایه نقش. در انمایدبررسی میشناختی را رده هایانگیزش

بان، ز بنیادینترین اصوول در این رویکرد آن اسووت که هدف گردد. به عبار  دیگر، برجسووتهمی

ها به خود هایی اسووت که زبانها اسووت و این نقش شووکل دهنده سوواختنامیان انسوو «ارتباط»

شووومار یک ابزار به از پایه،گرایی این اسوووت که چون زبان های نقشدیدگاه ادعایگیرنود. می
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به  ،پذیرندمیهایی که به نقش شووارههای زبان با اسوواختار بیندیشوویماسووت  خردمندانهرود، می

 ودارند  گریکدیشناسی وابستگی نزدیکی با گرایی و رده. نقشپذیر هسوتندتحلیل شویوهبهترین 

ان صوری زب هایقاعده که دستگاه گیرندقرار می گراییای در برابر رویکردهای سواختاندازه تا

نمایند. به دیگر قلمداد میکوابستگی آنها با ی شویوهگوناگون زبانی و  هایبخشتنریف  بنیانرا 

ی ارتباطهای در بافت زبان واقنیکاربرد  شوویوه ،گراییهای نقشرویکردش نگرسووخن دیگر، 

رافت کبه باور  .نگریسته شود زبانی هایعنووراین که تنها به پیوندهای صووری میان  نه اسوت

های های بیرونی روساخت مانند جهانیفراگیرنماییشناختی با رده-( رویکرد نقشی017: 0229)

ها، رات ، سلسله متسلطتر همانند پنداشتی هایهوممف سویبه ا شتاب بشود و تلویحی آراز می

های شناسی و جهانیرده پیوند. وی رودپیش میشدگی ها، تووویرگونگی و دستوریسورنمون

ه های زبان بهای زبان و جهانیجهانی یافتنشناسی به رده افزایدمیو  نمایدرا گوشوزد میزبان 

 ییهاعاملهای خود به دیدگاهدر تبیین  شناسانگرایان و ردهد. نقشرساننشوناسوی یاری میرده

های رقابت، های تلویحی، انگیزههای زبان، جهانیهمگانی ،هاهوا و شوووباهتتفواو »همچون 

: 0221) گیوُن. اندیشندمی «ها، تووویرگونگی، پردازش، گفتمان و بافت زبانبرداری زباننمونه

 دستگاه کیپندارد که زبان و دستور به عنوان  یم یتیگرا را واقننقش نیادیبن هیفرض کی (،039

و  نیتر دهیچیرا پ ی کاملهااو سوواخت. شووودیداده م حیشووود و نه توضوویم نیینه تب جداگانه

م مسووتقی بازتابسوواخت زبان را  شووناساین زبان شوومارد.برمیها در دسووتور مقوله نیترفیظر

گویی باز پایهکه هر رویکرد واکاوی خود را بر  داند. با نگرش به اینمی بشوورنیازهای ارتباطی 

نماید که هر تبیین نیازمند ارجاع به یک یا چند پارامتر وی پیشووونهواد می ،نَهودبنوا مییوا تبیین 

شوووناسوووی، شوووناسوووی گفتار، پردازش، سووواختارای، کاربردی جملهاطبینی توضووویحی، محتو

. امندنگذاری مینام «های بیرونیتبیین»باشد که آنها را مانند آن میبینی و شوناسوی، جهانکاربرد

نماید که یا پیش از نقطه ارجاع زمانی دادی قلمداد میویر برای هوای کامل راسووواخوت کوه او

برای آنها چهار ویژگی اند، داده اسووت و یا دسووت کم پیش از این نقطه زمانی آراز گردیدهرخ

آنها در یک  مجموعباشووود که منوق قا ل میبودن و وابسوووتگیوالیمتگوامی، خواتمه، ریرپیش

پیوند  درروند. همگانی به شمار نمی رویفراگیر است اگرچه به هیچ کمابیشساخت، طبینی و 

 1ییستایالال  ای،نتیجه ی،جهان تجربی،پنج خوانش نیز  (1: 0220ی )پارسکیککامل،  با سواخت

                                                           
1. Stative present 
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ر بپیشونهاد نموده است.  مقولهاین  یبرابه شویوه موازی  یا خبر داغ را ریخوانش گذشوته اخو 

و به  نگرندیگوناگون م یهاتیکاربرد آن در موقن دگاهیزبوان را از د انیونقشوووگرا ه،یوپوا نیا

از  شپژوهاین  (.031-039)همان:  .ندینمایتمرکز م گوناگون یهادر بافت افتهیانتقوالیمننوا

(، گیون 1337بی و همکاران )( ، بای1313( و )1311شناسانی همچون کامری )زبانهای دیدگاه

( و هادلستون 0210(، کرافت )0211(، دوهان )0227والد )آیخن(، 0220کیپارسوکی ) (،0221)

 .شده است استفاده( 1317و 0210)

 شناسیروش -4

ل جسووتن از شوویوه تحلیرود و با یاری تحلیلی به شوومار می-این پژوهش از گونه توصوویفی

های کامل زبان فارسووی منیار، گونه پذیرد که در آن بررسووی بر روی سوواختمحتوا انجام می

و گذشته  کامل گذشته نقلی هایبررسوی ساخت گیرد. در تحلیل محتوا جهتگفتاری انجام می

این  بریم وکاربردشوووناختی بهره می از چهار منیار صووووری، آوایی، مننایی ونقلی اسووتمراری 

آزماییم تا همسانی یا تفاو  آنها را با های یاد شده میمنیارها را در پیوند با هرکدام از سواخت

 برای دستیابی به این فرجام،های کامل بسونجیم. گران در زمینه سواختهای سوایر پژوهشیافته

ای ا، گفتگوهههای تلویزیونی، روزنامهها فیلم سووینمایی، سووریالهای زبانی دربرگیرنده دهداده

ها و تارنماها نامهخوان، گاهگیری از پیکره بیجنهوای واقنی، بهرهخبری یوا چنود نفره در محیط

ای هگردآوری شده است. افزون بر این، گاه بنا به نیاز برای روشن نمودن کاربرد ویژه از ساخت

دین گیریم. ببهرهنیز و شووم زبانی های پیشووینیان ها، نوشووتهکامل ناگزیر شوودیم از برخی رمان

از منابع بالا با درنظرداشت بافت گفتاری،  یاد شودههای منظور شوواهد زبانی مشومول سواخت

ای جداگانه شووناسووایی گردید. افزون بر این، تا جایی که اسووتخراو و کارکردهای آنها به گونه

 گوناگون هایهای کامل در موقنیتپذیر بود، کاربردهای عینی فارسووی زبانان از سوواختامکان

 تر مورد استفاده قرار گرفت.گیری دقیقبرای تحلیل و نتیجه طبینی

 هادادهتجزیه و تحلیل و بررسی  -5

با یاری جسووتن از منیارهای زبانشووناختی صوووری، آوایی، مننایی، درزمانی و این بخش را 

ته ها و کارکردهای گذشنماییم، آنگاه ویژگیمی آرازگذشته نقلی  یکارکردها و منرفیبا نقشی 
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نین پیوند میان زمان گذشوته و لال را با این دو ساخت چنماییم. همنقلی اسوتمراری را بیان می

 .نماییممی بررسی را نموده گرایش زمانی و نمودی آن دوبررسی 

   گذشته نقلی -5-1

 "پیشین". گذشته به مننی "نقلی"و  "گذشته"این عبار  از دو بخش تشوکیل یافته اسوت: 

 به دو مننا است: دسووت کم ،"نقلی"دادی اسوت که در گذشوته رخ داده اسوت و ویو منظور ر

ر دلکایت دارد.  گفتارتا هنگام  عملپیامد آن  انتقالاز  گزارش یک رویداد و دیگر از نخسووت

 د.شووومننای نخسووت آگاهی ریر مسووتقیم و در مننای دوم پیوند رویداد با اکنون آشووکار می

بازتاب  اندازه آن شووودیداده م «گذشووته»گونه  نیا یبرا یسوونت یکه در دسووتورها ییهافینرت

سواخت گفته است، گذشته  نیدر باره ا (1919) یی. همسوو با آنچه شوفاسوتین قتیدهنده لق

روشن  ی. برامیریگذشته در درون خود بپذ کیاز زمان لال با  ختهیآم یساخت متوانییرا م ینقل

زنده آن سوووا یهارا با نگرش به بخش یگونه گذشوووته نقل نیادیبن یمنن دیباگفتار  نینمودن ا

ته به گذشته( )وابس یصفت مفنول کی وستنیاز به هم پ یگذشته فارس ی. گونه نقلنماییمآشکار 

 یایگو یوستگیپ نیساخته شده است. ا )پیوند با اکنون( آن کوتاه شدهدر شوکل  یو فنل کمک

اشته را د یژگیو نیا زین یاد شده ونهخود گ دیگمان با یت و بگذشته و لال اس یدو نقطه زمان

ده( آراز ش یگاه ایاست که در گذشته انجام شده ) رویدادی ایندهنم ینقلگذشتهساخت باشود. 

به سووخن دیگر، ویژگی برجسووته این شووود. یمنمایان  یدر سوواخت صووفت مفنول رویدادو آن 

خورد که در گذشووته و زمان گفتار به چشووم میداده خت پیوندی اسووت که میان رویداد رخسووا

پیوند »از این ویژگی با نام  ی که از آنها در بخش چهارچوب نظری یاد نمودیم،بیشتر زبانشناسان

ت کند که با ساخیم دایهنگامی مننا پ باره سواخت کامل . این ویژگی درنمایندیاد می« با اکنون

که درباره  یرانیرایو ر یرانیتمام زبانشناسان ا شیگردد. کماب سهیمانند گذشوته ساده مقا یگرید

 یاز کارکردها یکیدارند که  توافقنکته  نیدر ا ،اندکوامول پژوهش انجوام داده یهواسووواخوت

 هیپا ینبرا .با زمان گفتار است یپیوند رخداد گذشته نهفته در صور  فنل گذشته نقلی سواخت

 :میریرا در نظر بگ ریاگر دو نمونه ز

    .به کتابخانه رفته است یعل. 1 

 .به کتابخانه رفت یعل. 1
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در  یگفتار، عل هنگامتا  گردد این اسووت کهآشووکار می 1جمله هایی که از یکی از دریافت

 سووخن به .نمود بیان با قاطنیت توانیرا نم دیدگاهی نیچن 1 جملهدر  هرچند ،کتابخانه اسووت

که لضور  گرددیدریافت م نیچن 1جمله  نقلیگذشوته پیوند با اکنون سواخت ویژگی از گرید

 د.شونیم ختهیبا هم آم آنرخداد و پیامد  در لقیقت .است تیواقن کیدر کتابخانه هنوز  یعل

 ای یاز صووور  کامل از منن بدسووت آمده نتیجهکه  مینکته اشوواره کن نیبه ا دیباافزون بر این، 

اب انتووو نیاو بنابر گیردسوورچشوومه می هردواز  ایاز بافت  ایفنل و  های نمود واژگانیویژگی

ندان سخن چ توجه داشته باشیم،آن و بافت  نوعبی آنکه به  فنلصوور  تنها به  یاجهینقش نت

 دلیلن روشن شدبرای انجامد. از سوی دیگر این آمیختگی گاه به پیچیدگی می درسوتی نیست.

 :آوریمنمونه میزیر را  جملهپیچیدگی گذشته نقلی 

 اند.کردهام(، این دو دانشجو با هم گفتگو میهربار به این کلاس رفتم )رفته. 1

ام آنها همین کار را این رخوداد از گوذشوووته آراز گشوووته اسوووت و من هر بار آنها را دیده

های زمانی جداگانه دوره هرچند شاید ،گیردزمانی را در بر می بازهاند. این رویداد همه کردهمی

های مرزی زمانی، با هم های زمانی جداگانه، ممکن است نقطهه باشد. در دورهداشوترا هم دربر

به خوبی مفهوم  ،( است1311کورد )گرفته از مکالهام نمودار زیر که  اشوته باشند.همپوشوانی د

 سازد:بالا را آشکار می
 

 
 نمایش شمار رخدادها در بازه زمانی با ساخت گذشته نقلی .4شکل 

 

ای با اکنون پیوند دارند، چه از هنگام اند، به گونهکه در گذشوووته رخ داده هموه رویدادهایی

 ه باشند.دبازه زمانی بسیار زیاد از زمان لال رخ دا آنها زمان کمی گذشوته باشود، چه دررخداد 

 لیگر اتومبا ژهیاست به و دهیخر یلیکه اتومب دیبخواهد بگو یکه چنانچه شخو ستین یدیترد

 نیبر اای نشانهخود  «نو لیاتومب» رایز ،کنداسوتفاده میباشود از صوور  کامل  دهیخر یدیجد

قلمداد  ریگذشوووته اخ ،دادیرو نیدارد و ا مالکیترا در  لیکه او هنوز آن اتومب دیودگاه اسوووت

ا این ب برد.به کار میصور  گذشته ساده  ،نباشد نزدیکهرچند اگر منظور او گذشوته  ؛گرددیم
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توانیم گذشته نقلی به رویدادی که بسویار دورتر از اکنون هم رخ داده است، می همه، ما در باره

 گوییم:کار بریم، مانند هنگامی که می

 .سروده استبیش از هزار سال پیش  فردوسی شاهنامه را. 3

تواند رود نمیکه ویژگی گذشووته نقلی به شوومار می« با اکنون پیوند»رویکرد  افزون بر این، 

زیرا چه بسا رویدادهایی وجود دارند که هرچند گذشته نقلی  ،شود محدودتنها به این سواخت 

در آنها آشکار است. برای نمونه جنگ ایران و عراق که بیش از « با اکنون پیوند»نیستند، ویژگی 

ادی های زیپذیرند که سالبه پایان رسید، هرچند همه می 1911سه دهه پیش رخ داد و در سال 

پیامدهای آن دست به مردم ایران همچنان با  ولی گذرد،اسوت که از سپری شدن این رخداد می

اسووتفاده  11بریم بلکه از شووماره کار نمیرا به 12جمله  منمولاما  با این وجود، گریبان هسووتند

 کنیم:می

 به وقوع پیوسته است. 1911تا  1963. جنگی که در سالهای 12

 به وقع پیوست. 1911تا  1963های سال. جنگی که در 11 

های ویژه تا اندازه زیادی برگرفته از بافت گفتاری است که در آن به نمایش کارگیری زمانبه

 دخود به رویدا« زاویه دید»این پایه، آشووکار اسووت که هر گویشووور، با نگرش به بر اند. آمدهدر

 گفتاربه همراه دارند که با هنگام  پیامدهاییهای گذشووته بسوویاری از سوواخت اگرچهنگرد، می

د. نباشووو« اکنون»با  پیوندرود هیچ رخدادی در زنجیره کلان هسوووتی، بیپیوند دارند و گمان می

در هایی اسووت که در گذشووته رخ داده اسووت. پیشووامد پیامدزیرا هر آنچه اکنون موجود اسووت 

 ند اگرهرچ ،آن گذشته است هسوته م،یکن انیبا گذشوته سواده ب رخدادی را میاگر بتوان یفارسو

 یلگذشته نق «بااکنونپیوند»صوور   نیدر ا .آن لال اسوت کانون میکار را انجام ده نیا مینتوان

که تمرکز ساخت کامل بر نقطه  پیداست نگونهیا 10نمونه  در .شوده استیدسوتور یدر فارسو

و باشوودیم هنگام گفتاردر رایالم نبودن یرو دیتاک 19هرچند در نمونه باشوود. یم اکنوناز  شیپ

 :گذشته ی رخدادبرا پافشاری

 ام(خورده /خوردم) .دیناهار بخور دییبفرما .10

 «.رانیرفته ا« »؟رایه خبر از المچ». 19

 «!ناهاشیا ام() برداشته برداشتم. » «.شکلا  بردار». 17
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است و هنوز شوکلا  را مورف نکرده  گوینده شواید، آیدبرمی 17از شوماره همانگونه که  

 انون رویدادکبا  وندیرا در پ ریز یالگو میتوانیم هیپا نیباشووود. بر ایبا اکنون م وندیبر پ دیتواک

  :مییآشکار نما یگذشته نقل
 

 
 یگذشته نقل کانون رویداد .5شکل 

 

 گذشته نقلی  ویژگی های  -5-2

آوایی، کامل گذشووته نقلی، با کمک چهار منیار صوووری،  سوواخت تحلیلدر این بخش به 

 .نماییممیبررسی  زمان و نمودبه آن را  گرایشپردازیم کاربردشناختی می مننایی و

 و آوایی صوری هایمعیار -5-2-1

 یلال فنل کمک هایبه همراه صور  یصفت مفنول با گذشوته نقلیدر فارسوی امروزین،  

-های نحویگذشته نقلی از بخش گون مننایی ساختهای گونا. جنبهشوودیسواخته م« اسوتن»

در واکاوی سوواخت گذشووته نقلی، منیار آوایی از آن روی اهمیت پیدا  .آیدواژگانی آن پدید می

کند که فارسوی زبانان ایرانی، به ویژه در گفتار، برای اول شوخص و دوم شووخص، فراوان از می

بحانه ص. برای نمونه، هنگامی از کسی که تازه کننداسوتفاده میکامل  تخفیف یافتههای صوور 

 دهد:شود به میز صبحانه بیاید، پاسخ میخورده است خواسته می

                                    mæn sobhane xord`a:m/    / . من صبحانه خوردم.11 

و « کشوووش»خورد: یکی دو ویژگی زبرزنجیری در چگونگی ادای این جمله به چشوووم می

کیه فنل، بر آخرین هجای نخسوووتین سوووازه قرار در لالت عادی، ت«. جوایگواه تکیوه»دیگری 

گیرد. در باره نمونه بالا، تکیه روی دومین هجای نخسووتین سازه واقع شده است. چرا قاعده می
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جایگاه تکیه برهم خورده اسوووت؟ پاسوووخ این اسوووت که زبانمند با دگرگونی جایگاه تکیه این 

ای گونه« خوردم»تلفظ سووواخت  دهد. از سووووی دیگر، هنگامتفاو  را به شووونونده انتقال می

این کشوش از نوع کشش جبرانی نیست بلکه نقش رسود. در هجای دوم به گوش می« کشوش»

این دو ویژگی آوایی در تشوخیص گونه سواخت، به گوینده و شنونده دسوتوری بر عهده دارد. 

  رساند تا پیوند گفتاری به شیوه درست برقرار گردد.یاری می

 معیار معنایی -5-2-2

 شهای دو بخسووازهمننای گذشووته نقلی کمابیش بازتاب دهنده ، منیار منناییبا نگرش به 

 ایکه نشووان دهنده کار  یهر گونه صووور  فنل کردیرواین  بارود، این سوواخت به شوومار می

اشد تا خود بداشته بر پیامد آن  تأکیداز زمان گفتار رخ داده باشود و  ترشیباشود که پ یتیوضون

گذشته  ساخت انیم یتفاوت «نزما گاهیجا»از نقطه نظر  د.گردمی آشکار، با گذشوته نقلی رخداد

 سخن یدادیدر باره رو ،یهم گذشته ساده و هم گذشته نقل و گذشوته سواده وجود ندارد. نقلی

است  نیدو ساخت در ا نیرخ داده اسوت. ناهمسوانی ا اکنون از شیپ یدر نقطه زمان ندیگویم

از  لالت نیا یچگونگ»و « زمان رخداد» یننی ،یدو نقطه زمان انیم وندیبر پ یکه گذشوووته نقل

 :11 جملهنمونه در  ی. برادیگویسخن م «نیشیرخداد پ

 . رضا باری خریده است.11

 .گرددیدریافت م« دارد مالکیتهنوز آن را در »که  آن نشانه کیو  «باغ دنیخر» دادیرو کی

ای زمانی یکی منن :در نظر گرفتساخت گذشته نقلی دو مولفه مننایی برای  توانپایه، میاینبر

اسوت که  آن و مننای دیگر اسوتای زمان ارجاع که بیانگر تقدم میان زمان رخداد کنش و گونه

هنگامی که  نمونه یبرا .مد نظر استزمان ارجاع رخداد یا موقنیتی در پیوند با  سازدروشن می

 :آوریممیرا بر زبان  13جمله 

 .است دهیرا د لمیف نیا . المد13 

 در گذشته کهاست  لمیف نیا دنیرا انجام داده است و آن د یمنناست که المد عمل نیبه ا 

آشووکار  .قرار دارد «دیدن فیلم»از  یناشوو یدر لالت ، المدبالا جملهبا نگرش به  .اسووت رخ داده

اشواره به نمود واژگانی بیشووتر میسر های کامل، با سواختن مننای این سواخت و دیگر سواخت

 یاز سو .تسا ستایا ی از یک فنلصور  کاملبالا دارای  جملهبدان مننا است که  نیا شود.می
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فنل بنیادین هسووتند و  ینمود هایویژگی یگذشووته سواده دارا دارای صووور های جمله گرید

 .دنباش یو کنش یتحقق ی،تیمانند را ستایا ریر ای ستایتوانند ایم نیبنابرا

 معیار درزمانی -5-2-3

قاسمی ، آنگونه که ابوالگذشته یصور  صفت مفنول باستان  یفارسو در، از دیدگاه تاریخی

ساخته  ta–از ریشوه متندی، رالباً از صوور  ضنیف آن  و پسوند  ( گفته اسوت،171: 1913)

 یهاساخت که ستا ( بر این باور اسوت 017: 1913شوده اسوت. در همین پیوند خانلری )می

با افزودن  باستان یاز فنل که در فارس برگرفته یاز صور  صفت مفنول فارسوی میانه، گذشوته

 افتهی تنمیم وهیش نیا انهیم یدر فارس و سواخته شده است ،شودهیلاصول م  ta-یبخش صورف

 یهاغهیبا ص یصفت مفنول یننی ستا  گذشتهاز  یگذشته نقل کیپارس ای انهیم یدر فارس است.

آنچه در «. آمده است=دیسوتیامدآ» :شوده اسوت مانندیسواخته م سوتادنیفنل ا یمضوارع اخبار

ای به ساخت آن در فارسی میانه همانند است، شود تا اندازهنقلی کنونی به کار گرفته میگذشوته

 دگرگون شده است. این ساخت نیز گرایش« استن»به « ایستادن»با این تفاو  که فنل کمکی از 

 مانی داشته و با زمان گذشته وابسته بوده است، مانند:ز

20. Ima tya mana krtam. (کرده من است. نیا)  

 کارکردهای گذشته نقلی -5-3

ری و های دستوبر کارکرد مقوله تأکیدشناختی، رده-های برجسوته رویکرد نقشویاز ویژگی

یک زبان اسوووت. در این بخش به  گویاننقش ارتبواطی آنها در پدید آوردن پیوند میان سوووخن

نخسوووت کارکردهای  این نوشوووتار نگارندگان پردازیم.بارزترین کارکردهای گذشوووته نقلی می

موده و آنها را با آنچه زبانشووناسووان در ارتباط با زبان های کامل را بررسووی نگوناگون سوواخت

و  ای، جهانی، تجربینتیجه کارکردهایاند. بر این پایه، اند، مقایسوووه کردهانگلیسوووی بیان نموده

اند، ( بیان نموده0220( و کیپارسوکی )1311با آنچه کامری ) زبان فارسوی گذشوته نقلی خبرداغ

 ، هرچند سایر کارکردهای این ساخت ویژه زبان فارسی است.همسویی دارد

 اینتیجهکارکرد  -5-3-1

، از بارزترین آنها اسووت. با نگرش به گذشووته نقلی یاجهیکارکرد نت از دیدگاه منیار نقشووی، 

 نمونه زیر:
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 .بازداشووت کرده اسووت نیعفر ا ینفر را به اتهام مخالفت با عمل 122به  کینزد هیترک .01 

   (1193بهمن  11)یورونیوز، 

، کارکرد جداشده از هم اکنون است ،یکه از نظر زمان نیشیاز رخداد پ لاصل شده وضنیت

قدام آید که در نتیجه ااز نمونه بالا چنین برمی شود.می برشمردهای سواخت گذشوته نقلی نتیجه

کنش انجام  پیامد یتیموقن ایکه لالت  یهنگامپلیس، مظنون هم اکنون در چنوگ آنها اسوووت. 

 یهااختس .گرددیآشکار م بهتر ساخت کامل یاجهیکارکرد نت ،شوده در گذشوته داشوته باشود

با  دونیپ در .سازندهای دسوتوری میجمله «هنوز»مانند  ییهادیبا ق ،یاجهینت کارکرد یکامل دارا

نقطه  یدارا باید جملهاسووت که فنل  قابل ذکرنکته  نیا یسوواخت گذشووته نقل یاجهیکارکرد نت

 انیم وندیاز پ نتیجه، گرید سووخنآن تا زمان گفتار برجای مانده باشوود. به  ریاشوود و تاثب 1انیپا

ای هبر پایه آگاهی د.یآیاز بافت گفتار به دسووت م زیواژگان و ن یاز مفهوم درون یلالت ناشوو

   های دستاوردی و تحققی همراه است.ای ساخت گذشته نقلی، با فنلبالا، کارکرد نتیجه

 کارکرد جهانی -5-3-2

که فنل از یک نقطه زمانی در گذشته دربرداشته و  استانتقال دهنده مننایی سواخت کامل  

 مل جهانیکا. نامندمینقلی را کارکرد جهانی آن  این ویژگی گذشته ت.اسو شودهدنبال  اکنونتا 

برای این کارکرد نمونه زیر  .اسووتمراری باشوود یا دهد که فنل از گونه ایسوتاخ میهنگامی ر اتنه

 گویا است:

. )پیکره اندای در کنار سوووالل علاقه داشووتههای ماسووهمردم همواره به سوواختن قلنه .00

 خان(بیجن

های تداومی دارای کارکرد جهانی هسووتند. زیرا این دسووته از در پیوند با نمود واژگانی، فنل

 د.ندهنشان میرخداد را از گذشته تا هنگام گفتار ها به روشنی پیوستگی فنل

 کارکرد تجربی -5-3-3

که  نیمکاستفاده میبرپایه این کارکرد، از سواخت گذشته نقلی برای نشان دادن رویدادهایی  

در پیوند با  .تا کنون برجای مانده اسووت هاای از آننشووانه ولیاند، هر چند در گذشووته رخ داده

تداومی، کارکرد تجربی متوووور شووویم. بنا به -ایهای لحظهتوانیم برای فنلنمود واژگانی، می

مه، با این ه. دانیک بار تا پیش از هنگام گفتار رخ دادهکم ها، دسووتتنریف، این دسووته از فنل
                                                           
1 Telicity 
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ه از در بررسی این دست. اندکم یک بار تا پیش از هنگام گفتار رخ داده، نیز دسوت«پایا»های فنل

دوره  لیو اندکم یک بار در گذشته منتهی به اکنون رخ داهها باید بپذیریم که اگرچه دسوتفنل

دارای  را که هاییفنلیه، بر این پا. پیوسوتگی آنها شاید فراتر از اکنون باشد و به آینده هم برسد

 کارکرد تجربی سووواختدر پیوند با . هسوووتند، کارکرد تجربی دارند« دگرگونی لالت»ویژگی 

گونه کارکرد را نشان  نیکه ا ییرخدادها ،تساخاین بر خلاف کار کرد خبر داغ  ی،گذشوته نقل

 مانند: ،باشندیم« پذیریتکرار» یژگیو یدهند دارایم

یک مقام ارشد آمریکایی هفته گذشته ضمن سفر به دمشق با یک مقام ارشد امنیت ملی . 09

 (1931آبان  19)آفتاب نیوز،  .وگو کرده استدیدار و گفتسوریه 

 کارکرد خبر داغ -5-3-4

که این کارکرد جدا از  ندبر این باور گاننگارنداسووت. خبر داغ  کارکرد دیگر این سوواخت، 

یک موقنیت و شوورایط جدیدی را بیان ، تازگی خبرای در نظر گرفته شووود، چون کارکرد نتیجه

. در دو نمونه نمایدایجاد میشوونونده یا گوینده در ناگهانی  انگیزشبه خودی خود نماید که می

 شود:زیر این کارکرد نشان داده می

هرزاد، )سووریال شوو !مارسووتانیب مشیببر میتونینم یلیبه دلا !هخورد ریت یخانم هی: میمر. 70

 (1، دقیقه 17قسمت 

خبر . )کردهاز دختران پس از پرتاب در دم فو   یکی اعلام کرد یانتظام یرویفرمانده ن. 06

 یورونیوز(-داغ

 به های بنیادین این کارکردانگیز بودن یک رویداد برای شنونده یا خواننده از ویژگیشوگفت

 رود.شمار می

 ایینمشگفت -5-3-5

و  نشوووده،بینیبا ویژگی تازه بودن خبر، پیش 1یینمادیگر این سووواخت، شوووگفتکارکرد  

و نزدیکی آن و گاه همراه با تحسین  2زدگی مخاط ، لحن قوی و فرانواخت، شگفتریرمنتظره

ای تردید زیرمجموعه(، این مقوله بی0210والد )همسووو با باور آیخن. پیوند داردبه زمان گفتار 

 ازشده است. با این همه، ها دسوتوریآید زیرا در بسویاری از زبانلسواب نمینمایی به از گواه

                                                           
1. Mirativity 

2. Overtone  
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پیوند دارد که برای مخاط  اهمیت دارد، خواه خبر تازه باشووود خواه « خبر داغ»با این جهوت 

هزاران سال پیش رخ داده باشد و از جهت اینکه این رخداد به هنگام گفتار نزدیک است، با آن 

انگیز بودن خبر، آن را از کارکرد خبر داغ شوووگفتافزون بر تازه بودن، اسوووت.  کارکرد همانند

، برای نمونه هنگامی که های بارز آن اسووتبرای شوونونده یا خواننده از ویژگی سووازد.متمایز می

 شود:گفته می

رستان (: امیر در بیماو یک گفتگوی خانوادگی نیک در منزل یکی از آشنایان. )انفجار پیک06

 ها!فو  کرده

ه نما، گوینده یا نویسوونده با تغییر لحن بدر کاربرد سوواخت گذشووته نقلی برای بیان شووگفت

ای پس از صووفت مخاط ، و مشوواهده واکنش او منمولاً از افزوده السوواس قووود برانگیختن

 ، مانند:کنداستفاده میمفنولی 

 )گفتگوی خانوادگی( !هابودهمیگن اونی که خودشو تو لرم امام منفجر کرده، یه زن . 01

 نماییکارکرد گواه -5-3-6 

بان ز یرمزگذار نمایی،گواهاست.  نماییگواهاز دیگر کارکردهای بارز ساخت گذشته نقلی،  

رستی د میزان اطمینان گوینده و یادانستن بدون اینکه ناگزیر به است خبر منشأ  نشان دادن یبرا

هنگامی که گوینده یا نویسنده بخواهد مطلبی را گزارش نماید . یمو نادرسوتی خبر وابسوته باشو

اسووت، چه بسووا از شووخص دیگری شوونیده باشوود و یا از نکرده آزمایشکه خود آن را ندیده و 

دیگری است و کمابیش از  تجربه او تنها بازگوکننده ،روشوی دیگر آن را به دسوت آورده باشود

امدی پیشمسووتقیم بیننده رچند اگر خود به گونه نماید. همی اسوتفادههای کامل یکی از سواخت

م، به این گونه اطلاع ریرمستقی .بردکار میبهبرای آشوکار نمودن آن ساخت گذشته  ،باشود بوده

 :  برای نمونهشود. نمایی گفته میگواه

سریال ). بوده مزخرف ،خوندهخانم اسوه شویرینوتازه فهمیدم همه رجزهایی را هم که . 01

 شهرزاد(

 گفته خفه کن اونو! زده شووهیبه شوو اومدهافتاده که خود راننده پشووت چراغ قرمز  اتفاق. 01

 )برنامه دورهمی(
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 گذشته نقلی و فراکنش زمانی -5-4

صور  از آن  هیکه بر پا اسوت گرید یهازبان یو برخ یدر فارسو یادهیدپ 1فراکنش زمانی

رای شود. باستفاده میدهد، یرخ م ندهیکه در آ یدادیرو انیب یبرا ساخت فنلی دیگری ایکامل 

نمونه در دو ساخت زیر گذشته نقلی برای بیان رویدادی که قرار است در آینده رخ دهد به کار 

منمول لوزه گذشته،   یترت دهیپد کنند این( ادعا می31:0221) توانگر و عموزادهرفته اسوت. 

 کی دیو تول گریلوزه به لوزه د کیو یرافکنآن ف جوهیو نت زدیریبوه هم م را نودهیلوال و آ

 سازد: این پدیده را آشکار می 11و  16های جمله است. یکاربردشناخت افتهی لیصور  تند

 (ندهی. )آدیاباختهانتخابا  را  فردا. 16

 .دفاع کرده استاش نامه. تا اول بهمن از پایان11

نتی های دسووتور سنقلی در کتابهایی که برای کاربرد سواخت گذشوته این برخلاف تنریف

 مبنی بر بیان رویدادی که در گذشته رخ داده و اثر آن تا کنون برجای مانده است. 

 و زمان حال یگذشته نقل انیمپیوند  -5-5

از  .سازدیناقص را آشوکار م-کامل نمودهای انیم نشیگز وسوتهیپ یابه گونه فارسوی زبان

دهد، انگیزش داده در گذشوووته را به زمان لال پیوند میآنجا که گذشوووته نقلی یک رویداد رخ 

 پرسوونسی مانندشووناسووان از زبان یبرخ آورد.های کنونی را پدید میآوری مبتنی بر پیامدگواه

ا زمان ب یلنقصور  گذشته  ای. آندازمان لال پنداشته ایگونهرا  یصوور  گذشته نقل( 1391)

را  یونکن تیوضن ی تنهااسوت که صور  گذشته نقل نیپاسوخ ا باشود؟ کسوانی تواندیلال م

به شمار  یکنون تیگذشته و وضن دادیرو نمیاجابجایی واسطه  انگریچه بسا ب ،دینمایبازگو نم

 مورد نظراسووت که  یمطلب ای دیدگاهگردد همان یم انیصووور  کامل ب کیرود. آنچه از راه یم

 ر این صوآن را از  زیو شنونده ن کندیم دایصور  جابجایی پ نیا لهیاسوت و به وسو ندهیگو

ون بر افز است. نهفته شده گذشوته نقلی اسوت که در سواخت ییبار مننا نی. ادینمایدریافت م

یگر، شود. به سخن دای گذشته با شمول هنگام گفتار )لال( تنریف میاین، گذشوته نقلی گونه

لال یک گذشته است، آنچنان که »ای، به گونه (، گذشوته نقلی129: 1311کورد )همسوو با مک

ست؛ ا« اکنون»با این همه، لال، تنها یک نقطه زمانی در «. گذشته دور، گذشته یک گذشته است

 رفت. رود که گذشته برایش به کار میهرچند گذشته نقلی برای آن رویدادی به کار می

                                                           
1. Tense projection 



 630                                  ... به کارکرد شناختی رده ینقش ینگرش                                سال یازدهم                
 

 ؟ نمود یازمان  گذشته نقلی، -5-6

اگرچه ناهمسووانی در این اسووت که  ؛های زبانی دارندو هم نمود نشووانه دسووتوریهم زمان

همان در ، نمایدهای دستوری زمان وابستگی میان زمان گفتار و زمان ارجاع را آشکار مینشوانه

 سویرخداد با زمان ارجاع اسوت. از  هنگاموابسوتگی میان  های نمودی نمایانگرنشوانه هنگام،

اینگونه نیسووت.  لال آنکه نمود لزوماً ،روددیگر زمان دسووتوری یک مقوله فنلی به شوومار می

 اگرچه همانند ؛ای به شمار آیدتواند یک مقوله اشارهزمان دستوری، نمود نمی در برابروانگهی؛ 

 .این وابستگی همانند نیست هرچندوابستگی دارد  "زمان تقویمی"ی با اگونهدسوتوری به زمان

 یتدر ساخ م،یینما داوری گذشوته نقلی فارسویاره در ب میچناچه بخواه ،بالا هایآگاهی هیبر پا

چون با  شوند،ینم یدر گروه زمان مطلق دسوته بند گمانبی م،یکه آنها را زمان به لسواب آور

ها با ساخت نیچون نقطه ارجاع در ا گرید سخن. به ستندیها همسوان نزمان گونهنیا یارهایمن

 شیراهرچند گ ،میآنها را زمان به مفهوم فراگیر آن بنام متوانیینم همپوشانی ندارند،زمان گفتار 

رد هم دا یزمان گاهیجاهم است که  یساخت گذشته نقلی هیپا نیبر ا در آنها آشکار است. یزمان

از  شیرا پ یتیموقناز یک سووو زمان درونی دارد، زیرا  .سووازدیرا آشووکار م ینمود یهایژگیو

دهد و از سوووی دیگر با پذیرفتن و پیوند آن را تا اکنون نشووان می دینمایزمان ارجاع آشووکار م

های زمان دستوری به دهد، که از ویژگیاز خود بروز می ای، رفتار اشاره«دیروز»قیدهایی مانند 

 . رودشمار می

ال از یک سو و با زمان لگذشته ساده  ی باگذشوته نقل ی و پیوندختگیآم بندی،در یک جمع

 هیکت گاهیجا زیمشتر  و ن یدهایق یریچه از نظر صور  و چه از نظر به کارگ از سووی دیگر،

به  شیگرا رود.بخش پیچیده این سوواخت به شوومار میگمان یها بصووور  نینقش ا نییدر تن

های گذشوووته ی از دیگر ویژگیدنموو  یزمان هایگرایش آشوووکار نمودن و لذف فنل کمکی

ارد اما د وندیپ یو نمود واژگان یمقوله با زمان، نمود دسوووتور نیانقلی برآورد گردید. با این که 

رچند ، هدینمود نام ایآن را زمان  ،یمرز روشن دنیدشوار باشد که بتوان با کش دیشوا یبه راسوت

توان دریافت. کارکردهای های گردآوری شووده میهای زمانی و نمودی را از دادهداشووتن ویژگی

ارزترین نمایی از بو گواه ، تجربیاینما، پیوند با اکنون، نتیجهشووگفت، جهانی، خبر داغ، تجربی

( برای 0220رود. در برابر الگویی که کیپارسوووکی )کوارکردهوای گذشوووته نقلی به شووومار می

ذشته های گهای گذشوته نقلی انگلیسوی پیشنهاد داده است، باور ما این است که کارکردخوانش
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مراتبی به شیوه زیر پیشنهاد نمود که کارکرد تار سلسلهتوان در یک سواخنقلی را در فارسوی می

 موازی همنشین شوند:  شیوهو سایر کارکردها به  رأسدر « پیوند با اکنون»
 

 
 . ساختار سلسله مراتبی کارکردهای گذشته نقلی6شکل 

 ذشته نقلی استمراریگ -6

ی آن نماییم و در پمیگفتار پیرامون گذشوته نقلی استمراری را نخست با منیار صوری آراز 

 دهیم.ادامه می نقشی و ی این ساخت از جنبه منناییبه بررس

 معیار صوری -6-1

سواخت گذشوته نقلی استمراری با پیشوند نشانه نمود ناقص )استمراری( ، منیار صووری با

های کامل، و صورتی از فنل همراه با اسوم مفنول فنل یننی بخش همسوان همه صور « می»

ه س گیرد. برای نمونه صورفآید و جملگی چهار تکواژ را در بر میپدید می« اسوتن»تووریفی 

ای، خواندهام، میخواندهمی»گیرد: در این سواخت بدین شیوه انجام می« خواندن»فنل  صوور 

مننا را به خواننده یا  ایهای چهارگانه این ساخت، گونههر کدام از بخش«. ... خوانده است،می

خواهد آمد. در اینجا یک نمونه از  «منیار مننایی»که شرح آن در بخش  نمایدتقل میشونونده من

 آوریم:آن، می صور شکار نمودن آکاربرد این ساخت در جمله را برای 

 17)زیبا کلام ،  هایی در جامنه پدید بیاوریم.دگرگونی ایمخواسوووتهمی....موا تمام وقت 10

 (36آبان 
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 معیار معنایی -6-2

، از های کاملسایر ساخت هماننداین ساخت  نخستین بخش مننایی نگرش به این منیار،با 

بر این پایه، نشوانه نخسوت گذشته نقلی استمراری،  .آیدهای پدیدآورنده آن به دسوت میبخش

هد دسازد، دومین بخش یننی صفت مفنولی، نشان میرا آشکار می رخداداسوتمرار « می»یننی 

 وندپی . همین بخشدر نقطه زمانی پیش از هنگام گفتار آراز گردیده اسوووتپیشوووامد یا رویداد 

 ،درباره زمان ییهایآگاهبخش پایانی یننی فنل کمکی،  دهد.را نیز نشوووان می با اکنون رویداد

 .خوردیبه چشووم نم ریناپذ فیتووور یهاکه در فنل دهدبه دسووت میشووخص و  نمود، وجه،

ا به ر لحظه لاضرهستند که زمان گذشته و  یهای کمکفنل این یزبان فارسو درافزون بر این، 

شود یم انیفنل ب لهیهسوتند که به وس یدادیرو هدهند وندیها پفنل نی. ادهندیم وندیپ گریکدی

 .اندداده هنگام کنونی رخاز  شیپ یو در زمان

 کارکردهای گذشته نقلی استمراری -6-3

، به این سوواخت(، در مجموع کاربرد 9193رضووایی ) ادعایبرپایه  ،منیار نقشووی از دیدگاه

 یهایجمله ، کاربردهمه نیبا ا ویژه در گفتار، در اول شوخص و دوم شوخص بسویار نادر است

 :زیر در زبان فارسی موجود است مانند

 (019: 1332: یجانی) کم .امدهیترسیمباشم  گرانیمانندد نکهیاز ا شهیمن هم .03

 ماید.ناستمرار یک رویداد را آشکار میآمد، در نمونه بالا  آنگونه کهگذشوته نقلی استمراری 

اسووت که  نیارزش گفتن دارد ا( 1910) دوردیفرشوو از دیدگاهآنچه ، این سوواختدر پیوند با 

ه برای گذشت واژه زمان یرود که آشکارا به جایبه شمار م یسانینواند  دستور گروهاز  شوانیا

در ادامه به اختوووار برخی کارکردهای این  .کنداسووتفاده می «سوواخت»واژه از نقلی اسووتمراری 

 شماریم:ساخت را برمی

 کارکرد جهانی -6-3-1

شووته تر آمد، با گذافزون بر گذشووته نقلی، کارکرد جهانی کامل را با همان تنریفی که پیش 

 گوییم: توان متوور شد، برای نمونه هنگامی که مینقلی استمراری نیز می

 ام.شناختهها پیش او را میاز مد . 92

و  شوودهآشووکار  ،وضوونیت یا فرایندی که از گذشووته ادامه پیدا کرده(، 0211همسووو با دال )

 خوانششوووناختی این برجوای موانوده اسوووت. او از نگاه رده گفتوارن توا هنگوام یاثرش همچن
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های کامل ساختت که واقنیاین  دریافته اسوت و نمایدد میاهای کامل را جهانی قلمدسواخت

 1ویژهدهد دو مقوله زبانجهانی این مقوله سازگاری دارد و نشان می خوانشزبان هندوایرانی با 

 شناختی یکسان دارند.رده خوانشیک 

 پیوند با زمان گفتار -6-3-2

با . مایدناین ساخت شباهت این ساخت را با گذشته نقلی آشکار می پیوند با اکنون کارکرد 

 .دباشوو «پیوند با اکنون»کارکرد  یدارا تواندمی ل،کام سوواختاین  انیفنل نقطه پا یرخداد دارا

 :برای نمونه

کند این کارش نادرست و گمان نمی خورده استمیگفت که از کودکی گوشوت نهنگ . 90

 خان()پیکره بیجن باشد.

دست نکشیده است آید، فرد نامبرده هنوز هم از این کار آنگونه که از مفهوم جمله بالا برمی

 دهد. و این ساخت گذشته نقلی است که این ویژگی را به مخاط  انتقال می

 نماییگواهکارکرد  -6-3-3

باور  نیبر ا  (691: 1113ر )فوندویواسوت. نمایی گواه ن سواختایاز بارزترین کارکردهای 

اطلاع دسووت دوم  ایدر محاوره بیانگر اسوتنباط  و گونه «رفتهیم»مانند  هاییصوور  که اسوت

 با وندیدر پ نیادینکته بن کی ( همخوانی دارد.93: 9193این گفته با بیان رضوووایی ) هسوووتنود.

ول ا یکه برا کنندگروهی از زبانشوناسان گمان می اسوت نیا یاسوتمرار یسواخت گذشوته نقل

 یینما. گواهندیتواند نبیش را نمدخو چکسیاسووت که ه نیآن ا ییشووخص کاربرد ندارد. چرا

 خودش تواندینمخص شوو چون خود رسوودیبه نظر نم یمنطق ندهیبا خود گو وندیدر پ یدارید

ها ساخت نی( باور دارد که ا9193) ییرضوا ،یاسوتمرار یگذشوته نقل یها. در سواختندیرا نب

ست: کرده اپایه گذاری  گواه دو هیرا بر پا شیخو پیشنهادهسوتند و  یدسوتور یینماگواه یدارا

 نیا وجودآنکه  گریروند و دیسوم شخص مفرد به کار م یبرا تنها هاساخت نینخسوت آنکه ا

ایی هناگزیر از کاربرد هستند. با این همه، نمونه سخنگویان چه بسا ستین دلبخواهیها سواخت

تواند کارکرد استمرار رویداد را نیز . این ساخت میهمسوو نیستگفته  با اینشوود که یافت می

فراوانی  هاینشانهدر زبان فارسووی های آینده بدان خواهیم پرداخت. در بخشآشوکار نماید که 

                                                           
1. Language specific 
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مایی نکارکرد گواهکه  شوددیده میه کنونی انروز گفتگوهایچه در ادبیا  گذشوتگان و چه در 

شده  برگزیده از پیکره بیجن خان زیر نمونه. دهدرا در ساخت گذشته نقلی استمراری نشان می

 :است

...سولطان محمود اعتقاد مذهبی نداشته است و به بهانه درد مفاصل از نماز خواندن طفره 19

 خان()پیکره بیجن رفته.می

خورد به این مننا که گوینده خود دسووت دوم به چشووم می نمایی از گونه، گواهنمونه بالادر 

 یکرداستفاده نمبیننده رخداد نبوده اسوت در ریر این سواخت از ساخت گذشته نقلی استمراری 

گرفت. این کاربرد به گونه ریر مسوووتقیم در تناریفی که چه بسوووا از گذشوووته سووواده بهره می

 مده است.آاند داده نشوان (67: 1911) شوناسوان نوین ایرانی مانند لق شوناس و همکارانزبان

شووم چ بهزیر  نمونه در نماییگواه با کارکرد اریسووتمرادیگری از کاربرد گذشووته نقلی  نمونه

 خورد:می

گفته است و لضر  را می گذشته استمیذریه او  ای که برشده، مسایل آتیه...وارد می. 09

 خان(. )پیکره بیجنکرده استثبت میامیر هم 

رسوود در فارسووی امروزین های نمود کامل اسووتمراری، به نظر میهای بالا سوواختاردر نمونه

توری نمایی دسای گواهچه بسا به گونه به شمار آیندنمایی توانند فقط به عنوان راهکار گواهنمی

دسووت دوم اسووت .گوینده با  آگاهی اند و کارکرد انحووواری آنها آشووکار نمودندگرگون شووده

 داندنمی پاسخگو آگاهی،ها، خود را نسوبت به درستی و نادرستی سواخت از این گونه اسوتفاده

: 0222جهانی )در همین پیوند، سو  نکرده است. لواس خود کزیرا این گونه آگاهی را از راه 

ته ساده و هم ساخت هم ساخت گذش ،شده دیدهی هااست که برای آگاهی( پیشونهاد کرده137

هماهنگ امروزین  فارسووی دردسووترس در یهابا آگاهی گفتهاین  گویا .شووودمی اسووتفادهکامل 

ند ک گزارشای را که یک سخنگوی فارسی زبان بخواهد پیشامد دیده شده هنگامیباشود چون ن

د دهد و یا پیون اکنونباشد آن پیشامد را به  خواستهمگر آنکه  کنداستفاده میاز سواخت گذشته 

در سوواخت « نداشووت»کاربرد فنل افزون بر این، . به دیگران برسوواندبخواهد دریافت خود را 

 :، مانندگرددیی نیز فراوان یافت مینماوان گواهبه عن گذشته نقلی استمراری

  .کنهیبرخورد م شیمیکه به دوست قد رفتهیداشته راه م ابونیتو خ. 99
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 رویداد استمرار کارکرد -6-3-4

های این سووواخت در زبان ترین نقشنمایی در جایگاه یکی از بنیادیافزون بر کارکرد گواه 

ود. شبرای بیان اسوتمرار رویداد نیز به کار گرفته می این سواخت دهدها نشوان میفارسوی، داده

 گردد:آنگونه که از مننای نمونه زیر دریافت می

سوارا: که آقا زاده شوما پدرش دکتراشو از برلین شرقی گرفته و مادرجون شما که مالک . 79

 (بیجن خان)کرده. این ییلاق بوده و تا از پدر و مادرها رو با یه قباله کارذی منامله می

شوند، نیست. در ای که از روی شوم زبانی ساخته میهای سوادهاین کاربرد محدود به جمله

هایی بیابیم. در گفتگوهای خبری، از آن توانیم چنین نمونهگفتارها و نوشوتارهای رسمی هم می

یش بی که از پها تا اندازه بسوویار زیادی خود را محدود به گفتن یا نوشووتن مطالروی که گوینده

دانند و به شویوه ناگهانی آنچه را در اندیشه خود دارند بازگو برای آنها در نظر گرفته شوده نمی

رود، نیز چنین ها به شوومار میها برای گردآوری دادهیکی از منتبرترین سوورچشوومه و نمایندمی

رد کاستمراری برای کار نقلی در نمونه زیر از سواخت گذشوته .توان یافتهایی فراوان مینمونه

 شده است: استفادهاستمراری 

شووهین ) که جلو این مشووکلا  بدون خونریزی گرفته شووود. ایمخواسووتهمیما همواره . 69

 (ملاوردی، مناون ر یس جمهور در امور زنان

. تاس نمایینه گواه ی این ساخت وزمان نشاندهنده گرایشبرای اول شخص، و  بالا کاربرد 

ز نمایی نیتوان دیود، اگرچه اسوووتنباط کارکرد گواهبرای این کوارکرد را در زیر مینمونوه دیگر 

 :، مانندپذیر استامکان

کند این کارش و گمان نمی خورده اسوووتمی. ...گفوت کوه از کودکی گوشوووت نهنوگ 19

 خان()پیکره بیجن نادرست باشد.

 کارکرد تجربی -6-3-5

نماید که بیشووتر این سوواخت، آشووکار می گردآوری شووده از کاربرد یهانمونهرسووی بر 

 ،گرید سووخنبه  ،سووتندین یانینشووانه نقطه پا دربردارنده اسووتمراری نقلی های گذشووتهسوواخت

 کی ،تجربی کامل برپایه کارکرد. آنها به کار رفته است در یتداوم هایفنل ایو  سوتایا هایفنل

 منتهی شووده رخ داده اسووت که به زمان لال اکنوناز  شیپهنگامی، بار  کیدسووت کم  دادیرو

 :نمونه یاست. برا
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: قار، قار،... و صوووابون را گفتهمیو  نشوووسوووتهمیروی چنار  آمودهمی. ...صوووبح کوه 91 

 خان()پیکره بیجن...بردهمی

  گذشته نقلی استمراری، زمان یا نمود؟ -6-4 

آن را همچون یک پدیده ذهنی گونه است که ما برپایه منناشوناسی ارجاعی، تفسیر زمان این

به « ناکنو»توانیم بپنداریم که زمان خطی اسوت که در آن شومار بیاوریم آنگاه میدر یک زبان به

گونه یک نقطه پیوسوته درلال جنبش بر روی آن نهاده شده است. بر این پایه، آنچه پس از این 

با  شود. در پیوندداشته میاست گذشته پن« اکنون»اسوت و هر چه پیش از « آینده»لحظه باشود، 

به عنوان زمان دستوری یا  ها در نامگذاری آنگذشوته نقلی اسوتمراری، شواید یکی از دشوواری

ای هنمود، این باشود که تنریف این دو مقوله آنگونه که شواید و باید متمایز کننده نیست. شیوه

( برای نمود 9: 3111موقنیت، تنریفی که کامری ) ناگون نگرش به سوووازه زمان درونی یکگو

رونی بلکه زمان د ،سازد چنین رویدادی با نقطه زمانی منینی پیوند نداردآشکار می ،بیان داشوته

های عینی برای آن بیان نماییم. دهد. بر این پایه، دشووار است ویژگین رویداد را نشوان میماه

ر او هیچ مقوله دستوری نامد چون به باو( به این دلیل ساخت کامل را نمود می1311کورد )مک

ز د. با این همه ایشان نیانهای خود در آن بگنجدیگری نیسوت که بتوان این ساخت را با ویژگی

ر گیرد و بر این باوهای کامل پیشونهاد نموده است خرده میبه تنریفی که کامری برای سواخت

ظه لاضر تمرکز های کامل به رخداد منینی پیوند دارد که بر پیش از لحاسوت که چون سواخت

 داند.می 1نشووانه شوومول او سوواخت کامل را لسوو  رخداد با گذشووته اشووترا  دارد. ،دارد

 گرایش زمانی و نمودی قا ل هستند. فارسی نگارندگان، سواخت برای گذشوته نقلی اسوتمراری

 سازد:نمونه زیر گرایش زمان این ساخت را اشکار می

سخن . به راسوتی اصول این کلمه در زبان آرامی یا عبری که لضور  عیسووی )ع( بدان 19

 خان()پیکره بیجن ، چیست؟گفته استمی

 2گذشته نقلی استمراری و کرانمندی -6-5

نماید که بیشوووتر گردآوری شوووده از کاربرد این سووواخت، آشوووکار می یهانمونهرسووی بر

 ستایا ایهفنل ،گرید سخنبه  ،ستندین یانینشانه نقطه پا دربردارنده استمراری کامل هایساخت

                                                           
1. Marker of inclusion 

2. Telicity 
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« از سوووال» قید همراه بودن در نمونه زیر،. آنها به کار رفته اسوووت در یتداوم هایفنل ایوو 

، برای نمونه شوووودیم یانینقطه پا یاز گونه دارا ددایرو چنانچه نباشووود، رایز ضووورور  دارد

 :گوییممی

 .کرده استمی/کرد/ کرده است یاصفهان زندگدر  1932 از سال . او39

 در این بنیادین سخناست.  دهیرسو انیاو در اصوفهان به پا یسواله زندگ 1دوره  براین پایه،

گزینش قید  .انجامدیم ژهیش وبه خوانجمله  کیدر  درگیراست که همه عناصر  نیاوابسوتگی 

رود وابسووته اسووت. برای نمونه فنل می ای که در آن به کارتا اندازه زیادی به رفتار فنل جمله

را به همراه داشووته  گذشووته نقلی تواند سوواختدهنده درازای زمان، میبا قید نشووان« کارکردن»

 باشد:

 خان()پیکره بیجن  .کرده استکار می. پنج سال است که در این کارگاه 72

ی یا نمایاستمرار رویداد، گواههایی که قید وجود نداشته باشد، کارکرد افزون براین در جمله

 گردد:هر دو استنباط می

گفته است و لضر  را می گذشته استمیذریه او ای که بر شده، مسایل آتیه. ...وارد می17

 خان(. )پیکره بیجنکرده استثبت میامیر هم 

 گیرینتیجه -7

شناختی و دکاربرچهارگانه صووری، مننایی،  زبانشوناختیمنیارهای کمک  بادر این نوشوتار 

مورد  گذشوته نقلی و گذشوته نقلی استمراری های کاملسواختو کارکردهای  هاویژگی ،آوایی

از یک سووو و نمود از  دسووتوری این دو سواخت و زمانبه پیوند میان  و بررسوی قرار داده شوود

بیان  هر دو سوواخت برایبه طور مشووتر  از جمله کارکردهایی که . پرداخته شوود سوووی دیگر

ر داغ، ای، خبنتیجهکارکردهای  کارکرد تجربی، و استمرار رویداد.نمایی، گواه، عبارتند از گردید

ایسته است ش در این بین، .تنیین گردیدصرفاً برای گذشته نقلی  یینماشگفت و فراکنش زمانی،

ی را  و تجربای های انگلیسی و روسی نیز دو کارکرد نتیجهساخت کامل در زباناشاره گردد که 

ه چنین نشان دادهمدهند، لال آنکه فراکنش زمانی ویژه گذشته نقلی در فارسی است. نشان می

افزون بر این، . وجود دارد« با زمان گفتار رویداد پیوند»ویژگی  یاد شده، در هر دو ساخت شود

همین  های لال و گذشوووته دارد وبا زمان ای آمیختگیگونهکه گذشوووته نقلی  یادآوری گردید

ا هداده .سووازدنمایان می دسووتوری نیز به زمان علاوه بر نمود، پیچیدگی گرایش این سوواخت را
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ر د برای ساخت گذشته نقلی استمراری نیز مشهود است. گرایش زمانی و نمودی دهدنشان می

یک  گذشووته نقلی و گذشووته نقلی اسووتمراری کامل هایی سوواختنشووان دادیم کارکردها ادامه

 ،زیرمجموعه آن در آورند که در راس آن پیوند با اکنون ومراتبی به وجود میسوواختار سوولسووله

 یزمان هایگرایش نشووان دادن به لذف فنل کمکی، شیگرا گردند.ها پدیدار میکارکردسووایر 

ین که با ادر پایان باید متذکر گردید هوای گذشوووته نقلی برآورد گردید. ی از دیگر ویژگیدنمو

اشد دشوار ب دیشا یاما به راست ،دندار وندیپ یو نمود واژگان یبا زمان، نمود دستور هالهمقو نیا

 های زمانی و، هر چند داشتن ویژگیدینمود نام ایرا زمان  هاآن ،یمرز روشن دنیکه بتوان با کشو

 توان دریافت. های گردآوری شده میاز داده برای دو ساخت یاد شده نمودی را

 کتابنامه

 تهران: انتشارا  سمت.دستور تاریخی زبان فارسی، (. 1913ابوالقاسمی، محسن ) .1

 تهران: نشر قطره. دستور زبان فارسی،(. 1917المدی گیوی، لسن ) .0

 (. پیکره متنی زبان فارسی.1919خان، محمود )بیجن .9

 ، تهران: انتشارا  مدرسه.فارسیدستور زبان(. 1911شناس، علی محمد و همکاران )لق .7

 تهران: انتشارا  ستوده.دستور زبان فارسی، (. 1917پور، عبدالرسوال )خیام .6

وجه و نمود در زبان  ،یزمان دسووتور لیتحل(. 1939ابراهیمی، زین  )دسووتلان، مرتضووی و محمد .1

 ی )پایان نامه دکتری(، دانشگاه پیام نور مرکز.شناخت یشناسبر اساس زبان یفارس

 شاهنامةدر  نقلی ماضیاز  صخا (. نوعی1931و ریوری، منوووومه ) محرم خاله،رضووایتی کیشووه .1

  .1-10: 1 رهشما ،( 1)پیاپی  رمچها لسا ،بیاد نسی. فنودوفر

: سال دانشگاه اصفهان مجله فنون ادبی، "فارسوینمود اسوتمراری در زبان"(. 1931رضوایی، والی ) .1

 .30-13، صص 1931، بهار و تابستان 1چهارم،شماره 

شماره 6، سال های زبانیمجله پژوهش "فارسوی امروزنمایی در زبانگواه "(. 1939والی )رضوایی،  .3

 .72-01صص 1

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارا  اساطیر.دستور زبان فارسی(. 1911شرینت، محمدجواد ) .11

 (. مبانی علمی دستور زبان فارسی، تهران: انتشارا  نوین.1919شفایی، المد ) .11

. ماضی نقلی در گویشهای مازندران و گیلان، نامة فرهنگستان، سال چهارم. (1911شوکری، گیتی. ) .10

 .63-13صص،  7ش
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و شباهت آنها با برخی از گویش  غدیگذشوته نقلی و بنید متندی در س(. 1917)بدرالزمان  ،قری  .19

 16.-67،ص  0نامة نامة فرهنگستان، ش ویژه شناسی.. گویشترجمه میترا فریدی .های ایرانی نو

 نامةشناسی، ویژهها و گویشهای ایرانی، مجلة گویشگذشتة نقلی در لهجه .(1919اسوی، ایران. )کلب .17

 .11-13، صص 0 نامة فرهنگستان، ش

پژوهشی نامه علمیفوول، ها و کارکردهای نمود فنل در زبان فارسویجلوه(. 1911مجیدی، مریم ) .16

 .161-176، صص 16ش  ، «پژوهش زبان و ادبیا  فارسی»

 نو. نشر ، سه جلدی، چاپ سوم، تهران: انتشارا تاریخ زبان فارسی(. 1913خانلری، پرویز )ناتل .11
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