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Abstract 
The present study represents the concept of future in the writings of foreign 
Persian learners based on three stages (pragmatics, lexical and morphological) 
concept-oriented approach. The corpus of this research is 50 texts written by 
Persian foreign students from China, Russia, Iraq, Uzbekistan and Syria, in 
elementary, intermediate and advanced language levels. The purpose of this 
study is to answer the question whether the application of the concept of future 
in Persian's writings based on the stages of the concept-oriented approach is 
represented or not. The study and analysis of Persian students’ writings showed 
that the concept of future is represented according to the three stages of the 
concept-oriented approach in Persian writing for students of elementary to 
advanced levels. The results showed that Persian learners in the first stage 
(pragmatics) are familiar with the concept of future and use their knowledge of 
the first language to understand and understand this concept. At higher language 
levels, with more learning of Persian, in addition to having a lexical stage, they 
also reach a morphological stage and use various forms to express the concept 
of the future. 
 
Keywords: Future, Concept-oriented approach, Lexical forms, Morphological 
forms. 
 

Extended abstract 
1. Introduction 
The concept-based approach is presented in the framework of Functional 
Theory. In this approach, there are two orientations to study language forms and 
functions associations. The former deals with the form-function, and the latter 
has a focus on the function - form mapping.  This study first will use the simple 
present tense as a form and concentrates on its functions. Then will gather forms 
by which the concept of futurity could be expressed. According to the concept-
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oriented approach, language learners have underlying concepts in their first 
language, which should be mapped with new linguistic forms in their second 
language. The lower the language level of Persian learners, the more they use 
forms of higher functional load. Progress in language learning will enrich the 
grammatical repertoire. The focus of the present study is the extent to which 
concept-oriented approach could explain futurity use in learners’ writings. The 
aim of the present study is to investigate whether the representation of futurity 
in writings of foreign learners is based on the stages of the concept-oriented 
approach or not. 

 
2. Theoretical framework 
Based on the concept-oriented approach, the concept of time is represented in 
several ways. The fundamental principle of this approach is that second 
language learners have access to semantic concepts through their cognitive and 
linguistic experience and require specific methods and devices to express those 
concepts, which are learned in three stages of pragmatic stage, lexical and 
morphological. First, the learner selects a form to express the concept in the 
second language after activating the concept in his first language. Then, uses 
connectors and enters the morphological stage, where the concept of time is 
learned through grammatical tense and grammatical morphemes. Therefore, in 
order to investigate futurity, it is crucial to study the expression of the concept 
at each level by evaluating excerpts of Persian's foreign learners’ writings, and 
to explain the process of concept and form mapping development in the 
framework mentioned earlier. 

 
3. Methodology 
This research is of analytical and applied type, and based on the concept-
oriented approach and its stages, the degree of representation of the futurity in 
the writings of foreign students is examined. The data was collected through 50 
writings of male and female Persian learners at basic to advanced levels and 
from Chinese, Russian, Iraqi, Syrian and Uzbek students. The learners 
participated in a placement test at Persian Language Center for non-Persian 
speakers at Allameh Tabatabai University and then spent one semester on 
Persian course. At the end of the course, the learners' texts written in progress 
test, were carefully examined, and the representation and frequency of 
occurrence of expressions conveying futurity were analyzed based on the stages 
of the concept-oriented approach. 
 
4. Result & Discussion 
Since at the Pragmatic stage, Persian learners have perception of futurity in their 
first language, therefore, this study concentrated on this concept at lexical and 
morphological stages. The results revealed that words and adverbs are used to 
express the future tense at basic level. learners used adverbs of time in 
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combination with the simple present tense (e.g. I go to Persian class 
tomorrow.) 30.90 percent use of the adverbs of time and (27.27%) percent use 
of simple present tense was viewed at the lexical stage among intermediate 
learners. These learners also used obligatory forms (27.27%), modals (12.72%) 
and auxiliary verb "want" (1.81%) at the morphological stage. This explains 
Persian learners’ transition from the lexical stage, while maintaining its 
knowledge, to the morphological stage and their ability to apply more complex 
forms. The use of adverbs of time (32.25%) and simple present tense (14.51%) 
were also noted at the lexical stage among advanced learners. Obligatory forms 
(25.80%), modals (14.51%) and finally the auxiliary verb "want"(12.90%) were 
used at the morphological stage, which shows an increase in learners’ 
knowledge and their progress at morphological stage. Basic Chinese learners, 
used more future forms of the present tense and simple present tense at the 
lexical stage, in comparison with learners of other nationalities. The reason 
could be the lack of verb conjugation in Chinese. Learners of other countries 
used future forms equally. Adverbials and simple present tense were used more 
at the lexical stage among intermediate learners. Uzbek, Russian, Iraqi, and 
Syrian Persian learners were the next ones in this regard. Also, at intermediate 
level, Chinese learners used more future forms in their writings at the 
morphological stage than learners of other nationalities. Only intermediate-level 
Chinese learners in the morphological stage have used the auxiliary form 
"want". At the advanced level, Chinese Persian learners have used more future 
forms (obligatory form, modals, and auxiliary verb) than other Persian learners. 
Iraqi and Uzbek learners performed similarly, and other Persian learners used 
less future forms in the morphological stage. 

 
5. Conclusion & Suggestions 
The results showed that foreign Persian learners are familiar with the concept of 
futurity at the beginning of education and use their knowledge of their first 
language to understand this concept. With the gradual development of the 
Persian language, they use the words and lexical forms of the target language to 
express the futurity. In accordance with the obtained results, futurity use in 
Persian's writings of foreign students is in line with the stages of the concept-
oriented approach. This means that the efficacy of this approach for learning 
futurity is approved. 
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آموزان خارجی: تحلیلی بر پایۀ رویکرد های فارسیبازنمایی مفهوم آیندگی در نوشته

 محورمفهوم
 

  1 رضا مراد صحرائی

 2 شیوا مجیدی

 
 

 چکیده
گان  مرنحی  سیه پایی  بیر خیاریی آمیوزن فارسیی هاینوشته در آیندگی ژوهش حاضر به بازنمایی مفهومپ

میتن نایار   05پردنزد. پيکرة نین پژوهش محور میمفهوم ( رویکردونژیساخت)کاربردشناختی، ونژگانی و 
سطوح زبیانی مدیدما،ی، آموزن  خاریی نز کشورهای )چين ی روسيه ی عرنق ی نزبکستا  ی سوریه( در فارسی

زبانا  یك ،رم ،حصيلی در مرکز آمیوز  زبیا  فارسیی بیه ايرفارسیی آموزن فارسیميانی و پيشرفته نست. 
به یادگيری زبا  فارسی پردنختند. هید  نز نیین پیژوهش  88-89دننشااه عالمه طباطبائی در نيمسال نول 

مرنح   برمبتنیآموزن  های فارسیدگی در نوشتهدستيابی به پاسخ نین پرسش نست که آیا کاربرد مفهوم آین
آموزن  نشا  دند که مفهوم های فارسییا خير. بررسی و ،حلي  نوشته نستهمحور بازنمایی یافترویکرد مفهوم

آموزن  سیطوح مدیدما،ی ،یا پيشیرفته محور در نوشتار فارسییگان  رویکرد مفهومآیندگی مطابق مرنح  سه
آموزن ، در مرحلی  نول )کاربردشیناختی( بیا مفهیوم آینیدگی . نتایج نشا  دند که فارسیینستهبازنمایی یافت

گيرند. آنها در سطوح زبیانی آشنایی دنرند و نز دننش زبا  نول خود برنی درك و شناخت نین مفهوم بهره می
رسند و در نيز می ژیونساختبر دنشتن مرحل  ونژگانی به مرحل  باال،ر با یادگيری بيشتر زبا  فارسی، عالوه

 .کنندهای متعددی نيز نستفاده میبيا  مفهوم آیندگی نز صورت
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 مقدمه -1

متأثر نز نیین  شناسی نمروز عمد،ازبا  کهی دنریم شناسی نظرمهم و نساسی در زبا   سه نظری

سیت. پيیرون  نیین 1گرن. یکی نز نین سه نظریه، نظری  صیورت(1181)دبيرمددم، سه نظریه نست 

نظریه معتددند که زبا  دنرنی خاستااه و منشأ ذن،ی و زیستی نست و نظامی نست ساختمند و 

نظری  دوم نظریی   (.هما )مر،بط نست همتشک  نز ،عدندی حوزة مستد   و بهگونه که مریاضی

بررسیی و  1فیتزبیا  رن بایید در با گرنییی معتددنید کیهنست. پيرون  نظری  ندش 2گرنییندش

ویود خاریی  دننند که بدو  سخنورن می نی برنی نیجاد نر،باط،حلي  کرد. آنها زبا  رن وسيله

یکرد بينابينی بیين نست که پيرون  آ  برنی زبا  یك رو 4ندنرد. سومين نظریه، نظری  شناختی

گرن دو دیدگاه یا رویکیرد شناسا  ندش، زبا بارهین ندر  (.8هما : )قائ  هستند  6و ندش 0صورت

 8محیورمحیور، مفهوم. به دیدگاه ندش9محورو دیدگاه ندش 7محورمتفاوت دنرند. دیدگاه صورت

گرنیی نظری  ندشمحور در چارچوب رویکرد مفهوم(. Bardovi-Harling, 2005) گویندنيز می

و حالیت دوم،  15حالت نول، صورت به ندش :شود. در نین رویکرد دو حالت ویود دنردمطرح می

صورت زما  حال ساده بیه کاربردهیای آ  مثال . در حالت نول نز یك صورت، 11ندش به صورت

ز شود( و در حالیت دوم نپردنزیم )یعنی صورت حال ساده با چه مفاهيمی بيا  میدر یمله می

پیردنزیم کارگيری آ  در یملیه مییههیای بینز مفهوم آینده بیه رو  مثالیك ندش یا مفهوم، 

(ibid) .آموزن  در زبا  مادری خیود مفهیوم زیرسیاختی رن دوممحور، زبا مطابق رویکرد مفهوم

نند( و پس نز آ  در زبیا  دوم نيیز بایید عنصیر زبیانی ،ر یك زبا  رن یاد گرفتهدنرند )زیرن پيش

 (.1455)صحرنئی، یدیدی رن برنی بيا  آ  مفاهيم پيدن کنند 

کارگيری مفهوم آینیده در زبیا  فارسیی آموزن  خاریی همونره در بهمثال، فارسی عنون به

 های زیر نشاره کرد:،ون  به نمونهدهند که میهای خاصی نز خود نشا  میویژگی
 

                                                           
1. formalist theory  
2. functionalism 
3. context 
4. cognitive theory 
5. form 
6. function 
7. form-oriented 
8. function-oriented 
9. consept-oriented 
10. Form-to-function 
11. Function-to-form 
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 [مددما،یآموز روس ی سطح فارسی]به سفر روم.  فردن. من 1
 [ميانیآموز چينی ی سطح پيشفارسی]به چين رفتن.  زودیبه. ما 2
 [آموز چينی ی سطح ميانیفارسی]آمد ، شما هم آمد .  فردن. نگر من 1
 خونهید ن،فاق نست، نویسندگی مث  خالقيت به مربوط کارهایشا  که دیار هایزمينه در کار . نین4

 [شرفتهسطح پي آموز روس یفارسی] .نفتاد
 

آموزن  خاریی، ما نوشته ییا گفتی  رام نشکاالت صرفی و ساختاری در ،وليدنت فارسیعلی
های فیوق شویم و در درك آنها مشکلی ندنریم. همچنیين بیا مالحظی  نمونیهآنها رن متویه می

 ،ر باشد، آنها نز ونژگانی کیه بیارآموزن  پایين،ون  نظهار دنشت که هرچه سطح زبانی فارسیمی
کنند و با پيشروی سطح زبانی آنها دسیتور ندشی بيشتری دنرند )مانند فردن( بيشتر نستفاده می

  نصلی پژوهش حاضر نین نست که رویکیرد لأمس (.Ellis, 2013)گردد ،ر میزبا  آنها نيز انی
آموزن  های فارسییکارگيری مفهیوم آینیدگی رن در نوشیته،ونند نحوة بهمحور چاونه میمفهوم

اریی ،بيين کند. در حديدت، ناارندگا  نین یستار در صددند ،ا بیا مبنیا قیرنر دند  حالیت خ
صورت( به نین پرسش پاسخ دهند کیه آییا  ←ندش  محور یعنی )مفهوم/دوم نز رویکرد مفهوم

مرنحیی  رویکییرد  بییرمبتنیآموزن  خییاریی های فارسیییبازنمییایی مفهییوم آینییدگی در نوشییته
در نیین  هار. برنی دستيابی به پاسخ نین پرسش، پس نز بررسی پژوهشمحور نست یا خيمفهوم

پیردنزیم. محیور میزمينه، نخست در بخش چارچوب نظری پژوهش به معرفیی رویکیرد مفهوم
کنيم. سپس نبعاد نین رویکرد و مرنح  یادگيری هر مفهوم زبانی رن در چارچوب آ  بررسی میی

پیردنزیم. پیس نز آ ، هیوم آینیده در زبیا  فارسیی میهای مختلف مفدر ندنمه، به بيا  صورت
آموزن  خاریی رن در هم  سطوح زبیانی )مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته( بررسیی نوشتار فارسی

های بيیا  آینیده رن مطیابق چیارچوب رویکیرد کارگيری مفهوم آیندگی و صورتکنيم و بهمی
کنيم. در نهاییت ی ،بيیين مییدهندة آ  به صورت کيفیی و کمیمحور و مرنح  ،شکي مفهوم

سنجيم. هد  نهایی پژوهش نین نست که نخسیت نحیوة بازنمیایی بسامد رخدندشا  رن نيز می
آموزن  خاریی رن ،شریح نماید و دوم نینکه نشیا  دهید کیه مفهوم آیندگی در ،وليدنت فارسی

 کند.  ن میآموزن  خاریی ،جلی پيدهایی در ،وليدنت فارسینین مفهوم زبانی به چه صورت
 

 پیشینۀ پژوهش -2

محور برنی آموز  و یادگيری زبیا  رویکرد مفهوم»در نثری ،حت عنون  ( 2012) 1هی وو  لی
های نخيیر، محددیا  زبیا  دنرد که در سالنظهار می« دوم: آموز  نفعال مرکب زبا  نناليسی

                                                           
1. Hyewon Lee 
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صحيح دسیتور زبیا  های زبانی، فرهنای نیتماعی و شناختی بر نهميت آموز  دوم نز دیدگاه
های آموز  نفعال مرکیب نند. نین مطالعه گزنرشی نز کالسبرنی یادگيری زبا  دوم ،أکيد کرده

نسیاس نظریی  آموزشیی هیا برمحور نسیت. طرنحیی کالسفهومزبا  نناليسی بر پای  دیدگاه م
و  1شیدگی، کالمی2شدگیمحور نست که مفاهيم نصلی آ  )درونیو رویکرد مفهوم 1ویاو،سکی

کیا  و ليویژه نستعاره مفهیومی شناختی به( نست. محتونی دروس نز مفاهيم زبا 4بندیصورت
در نظر گرفته شد. نهدن  کالس برنی بریسیته  (1987) یانسو و طرحونرة  (1980) 0یانسو 

هیای مند مفاهيم نفعال مرکب و ،دوییت درك مفهیومی فرنگيیرن  نز طرییق فعاليتکرد  نظام
نی، فرنگيرن  با مفاهيم و معنای سیه حیر  دقيده 05یلسه کالس  6بود. در  مختلف یادگيری
(over, up,out)  .معلم در نین دورة آموزشی حضور دنشتند. عملکیرد فرنگيیرن   21آشنا شدند

صورت کيفیی و کمیی بیرنی بررسیی پيشیرفت آنهیا های کالسی و ،کاليف درسی بهزمو در آ
نی بودنید کیه بیرنی نرزییابی هیای چندگزینیهام  آزمو های کمی شیو،حلي  شد. دندهه،جزی

ند. مجموعی  شیدهیای متنیوا نسیتفاده فرنگيرن  در ننتخاب یك فع  مرکب مناسیب در بافت
های کيفی نيز نز طریق بيا  شیفاهی، ،عیاریف و فعاليیت ،وضیيحی بیه دسیت آمید. نیین دنده

ری طرنحی شده بود. نتایج نشیا  ها برنی آشکارسازی ،أثير آموز  و ،دویت روند یادگيفعاليت
محیور، بیه درك بهتیر فرنگيیرن  در نفعیال مرکیب بیه روشیی مینظم و دند که آموز  مفهوم

آموزن  رن ،ر شده بیود و ،وییه زبیا کند. ،وضيحات آنها نز نظر معنایی انیمند کمك میقاعده
یهیت سیودمند های دستوری نفعال مرکب یلب کرد. نین نیوا رو  نز آ  به مفهوم و ویژگی

 ،ونند درك مفهومی، ،فکر نظری و کاربرد عملی رن نر،دا بخشد. نست که می
مورد آموز  دسیتور زبیا  و شناسیایی بهتیرین و های زیادی درهای گذشته، بحثدههدر 

رام رویکردهیای مختلفیی کیه در نیین بیاره . علینستهمؤثر،رین رو  آموز  آ  مطرح شد
آموزن  دومدر پژوهشیی نشیا  دندنید کیه زبیا ( 2019) نلدینزین، هارو  و همعرفی و نیرن شد

های زبانی صحيح بیرنی ،یأمين نيازهیای نر،بیاطی نسیتفاده ،وننند نز عبارتطور ،دریبی نمیبه
آموزن  دوم،ونند در نر،دیا و کمیك بیه زبیا محور نيز میرو، رویکرد آموزشی مفهومکنند. نزنین

يم دستوری مناسب باشد و همچنين دستيابی به نر،باط بيشیتر و برنی درك و نستفاده نز مفاه

                                                           
1. Vygotsky 

2. internalization 

3. verbalization  

4. materialization 

5. Lakoff and Johnson 
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محیور بیا هید  بررسیی ،وننیایی نیین مؤثر،ر رن فرنهم آورد. نین مداله بر نصول رویکیرد مفهوم
های سیاختاری رن در پیی دنرد، بلکیه، رو، نه ،نها درك عميق صیورترویکرد ،مرکز دنرد. نزنین

 بخشد.آموزن  ،سهي  میدوما مفهوم و کاربرد آنها رن در ميا  زب
شدة وییدیویی نز های ضبطپژوهشی با نستفاده نز دندهدر  (2013) 1ویليامز، آبرنهام و آزنروال

،ا با بررسی نییزنی نیین چیارچوب نز منظیر معلمیا  ند ها و مشاهدنت کالسی کوشيدمصاحبه
د. هید  نصیلی نیر کمیك کنمحوکار فرننسوی و نسپانيایی به مطالعه دربارة رویکرد مفهوم،ازه

پژوهش، فهم نین نکته نست که معلما  چاونه و ،یا چیه حیدی نیین رویکیرد آموزشیی رن بیا 
 2رو، ،مرکز پژوهش بر آموز  نمیود فعی دننند. نزنینآموز  یك کتاب دستور زبا  همسو می

  های درسی معموال قوننين الزم رن بیرنی ییادگيری زمیا  گذشیته بیدو،عيين شد. زیرن کتاب
برخیی نز معلمیا   دهددهند. نین پژوهش نشا  میمود فعلی نرنئه میمند ن،وضيح مفهوم نظام

ی بيشیتری هایی که بیا آنهیا آشینایدهند نز رو کار ،ریيح میبا،جربه و برخی نز معلما  ،ازه
 د.آموزن  مفيد نباشلدوه برنی زبا باها ممکن نست نین پژوهشچند دنرند نستفاده کنند، هر

گییزنر  یییامعی نز مشییکالت مویییود در آمییوز  زمییا  آینییده بییه  (2015) 1هيمکیید
بیا  ویکنید. هیایی رن در نیین زمينیه بيیا  میح دهید و رنهآموزن  خاریی نرنئیه مینناليسی

آموزن  نز سیاختارهای زمیا   مید زبیاآنستفاده نز پرسشنامه دالی  ممکن بیرنی نسیتفادة ناکار
آموزن  نز دننش خود در یك موقعيیت نر،بیاط بهره نبرد  زبا  زبا  نناليسی و همچنين آیندة

 کند:،رین موننع نشاره میعمده عنون بهونقعی رن بررسی کرد. وی به مونرد زیر 
 مفهوم آینده  آموز  و نرنئ (1

 نستفاده نکرد  نز دستور آموزشی  (2

نستفاده کنید ،یا  شناختی و زبانی مناسبیشناختی، یامعههای رون دستور زبا  باید نز ینبه (1

 آموزن  بيا  کند.،وضيحات زبانی رن برنی زبا 

آموزن  ،حیت ،یأثير سیاختارهای های مادری و زبا  نناليسی، زیرن نناليسیی،دنخ  بين زبا  (4

 زبا  مادری خود هستند.

نناليسی و ساختارهای دسیتوری آ  در زمیا  آینیده. زییرن ،عیدند کیاربرد و  پيچيدگی زبا  (0

 تفاوت نست.های آ  منشانه

                                                           
1. Williams, Abraham & Azarola 

2. verb aspect 

3. Kadhim 
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وییژه زمیا  های آموز  ساختارهای دستوری به نتایج پژوهش ضرورت ،جدیدنظر در رو

های دیار، معلما  زبا  باید نز دیدگاهعبارتد. بهرکها و منابع آموزشی رن ،أیيد آینده در کالس

ایی آموزشی یدید نستفاده کنند ،ا فرنیند همزما  آموز  و یادگيری رن بهبیود بخشیند و ،وننی

مد نز ساختارهای مختلیف زمیا  آطور کارنی نر،دا یابد که بتوننند بهونهآموزن  باید به گدومزبا 

آینده در هر موقعيت نر،باطی نستفاده کنند. دیر زمانی نست که بيا  آینده به طیرق گونیاگو  

 . ،حديدیا،ی در نیین بیاره بیه ثمیرنسیتهشناسیا  رن بیه خیود یلیب کردنظر محددیا  و زبا 

 کنيم. که به آنها نشاره می نستهرسيد

به بررسی دو حالت نز نظهار آینیده در زبیا  نناليسیی، یعنیی ( 1995) 1دیکلرك و دیپریتر

will یا  نسیتههای گوناگو  پردنختند. نین مطالعیه سیعی دنشتو زما  حال ساده در موقعيت،

 ظریفی رن که بين کیاربرد آنهیا های معنایی،وزیع نابرنبر نین صورت رن ،وضيح دهد و نيز ،فاوت

 .  کند،بيين  یابددر یك موقعيت ونحد بروز می

هیا ست، ،مرکز نیین پژوهشدگی پيدنگونه که نز پيشين  ،حديدات پيرنمو  مفهوم آینهما 

های های نناليسی و فرننسه و آلمانی نست. بررسی نحوة بازنمایی نین مفهیوم در صیورتبر زبا 

،ونند به درك ونقعی نین مفهیوم و نحیوة بازنمیایی آ  کمیك زییادی يز میها نزبانی سایر زبا 

. نسیتهساز زبا  فارسی نيز ،حديدات متعددی شدهای آیندهکند. دربارة مفهوم آینده و صورت

. نسیتهنفعال آینده رن با ساختار )مصیدر خونسیتن ب بین ماضیی( معرفیی کرد (1185: 20)ننوری 

های فارسیی و م و زبا طور عاههد  بررسی زما  آینده در زبا ، ب در پژوهشی با( 1194)صحرنئی 

طور خیا،، بیه موضیوا نساسیی مفهیوم آینیدگی در زبیا  و ،طیابق آ  بیا ونقعيیت نناليسی به

نست که زما  گذشته به لحیا  نینکیه ایج مستخرج نز نین مداله حاکی نت .پردنزدن  میکاربردی

  نست، دنرنی مفهوم نست. نما آینده دنرنی وضیعيت مبهمیی ،جربه شده و ذهن قادر به بازیابی آ

ه زمیا  گيرد، دیایر آینیده نيسیت بلکینست. زیرن به محض نینکه در قلمرو ،جارب ننسا  قرنر می

گاه مفهوم مطلدی ،حت عنیون  آینیده در ،جیارب ننسیا  قیرنر ، هيچ،رحال نست؛ به عبارت ساده

  درك نسیت چیو  بخشیی نز آ  بیا ماهيیت زمیا  حیال گيرد. نما نین زما  برنی ننسا  قابنمی

نز نیین طرییق بیر نهميیت  )همیا ( شیود. صیحرنئی)ساده یا نستمرنری( برنی ننسا  ملمیوس می

های زبانی ايرآینده همانند حال ساده و حال نستمرنری برنی بيا  مفهوم آینیدگی ،أکيید صورت

کنو  ، ،یانسیتهمفهیوم آینیده شد رام ،حديدیات متعیددی کیه دربیارة سیاختار وورزد. علیمی

                                                           
1. Declerck & Depraeter 
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،حديدییات بسییيار ننییدکی دربییارة نییین سییاخت و مفهییوم در چییارچوب رویکردهییای بریسییت  

عالوه، ،اکنو  مفهیوم آینیدگی فارسیی در . بهنستهمحور شدآموزی، مانند رویکرد مفهومدومزبا 

رسیی گفتیاری، کیه مفهیوم آینیدگی در فا. نزآنجانستهمحور بررسی نشدچارچوب رویکرد مفهوم

بندی ايرآینده، گاهی به صورت حال سیاده ییا حیال نسیتمرنری دنرد، در پیژوهش عموما صورت

 پردنزیم.آموزن  خاریی میحاضر، به بررسی نحوة بازنمایی نین مفهوم در نوشتار فارسی
 
 محوررویکرد مفهوم -3

دش، مفهوم ییا معنیا در شود، یك ننيز ناميده می 1محور، که گاهی معنامحوردر رویکرد مفهوم
شیود. بیه بيیا  دیایر، در رویکیرد های مختلف بيا  آ  بررسی میشود و شيوهنظر گرفته می

محور مسير یا یهت، نز ندش به صیورت نسیت. در نیین رویکیرد، مفهیومی کیه بررسیی مفهوم
 ،یری نز آ  مثی ییا زیرمفهیوم یزئی 2؛ مانند مفهوم کیال  زمیا دنردنی شود نهميت ویژهمی

 (. Van Patten & Williams, 2015)آیندگی 

شیود کیه ،ون  گفت که مفهوم زما  به چنیدین صیورت بيیا  مینساس نین رویکرد میبر
و  7، ونیدهای زمیا 6، قيدهای زما 0، ویه ونژگانی4، ویه دستوری1نند نز: زما  دستوریعبارت
آموزن ، در نثیر ،جربی  مدومحور نیین نسیت کیه زبیا . نص  بنيادی در رویکرد مفهوم9گفتما 

شا ، به ،مام مفاهيم معنایی دسترسی دنرند. مطابق نین دییدگاه، کسیانی کیه شناختی و زبانی
گيرنید، نيیازی شا  رن فرنمیخال  کودکانی که زبا  نولآموزند، بربا  دوم/ خاریی رن مییك ز

ها و نبزنرهیای دنرند، شیيوهندنرند. آنچه آنها نياز  8نیهای زیرساختی و ریشهبه یادگيری مفهوم
 (. Klein, 2009) خا، بيا  آ  مفهوم در زبا  یدید نست

نسیت. نیین مفهیوم ممکین  آموززبیا  نياز مفهومی، هر یادگيری آااز ندط  رویکرد، نین در
های هیر ییك نز نیین نست زما ، مکا ، نریاا، ویه، شیرط، سیببيت ییا یکیی نز زیرمجموعیه

هیایی نز مفهیوم کیال  زیرمفهوم عنون بههای حال، گذشته و آینده  ها باشد؛ مانند زمامفهوم

                                                           
1. meaning- oriented 

2. time 

3. tense 

4. grammatical aspect 

5. lexical aspect 

6. temporal adverbials 

7. temporal particles 

8. discorse 

9. underlying concepts 
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هیایی نز مفهیوم زیرمفهوم عنون بیهزما ؛ ضميرهای فاعلی، مفعولی، نشاره، شخصی و ننعکاسی 
کنید ،یا نبزنرهیای آموز به مفهوم خاصی نياز دنشته باشد، ،ال  می. وقتی که زبا 1کال  نریاا

گرن محوریت ندش و معنیا در فرنگيیری مای  هم  رویکردهای ندشبن بيا  آ  رن نيز یاد بايرد.

نصول کليیدی نیین  (196 :1991) 2زبا  و ساختارهای زبانی نست. بنابر نظر کورما  و کيلبور 
. ب( صیورت در 1گونه بيا  کیرد: نلیف( زبیا  در خیدمت نر،بیاط نسیت،ون  نینرویکرد رن می

   4خدمت ندش نست.
آموزن  ،وییه دنرد. بیه به هم  نبزنرهای بيیانی میورد نسیتفادة زبیا محور رویکرد مفهوم
هیای طیور خودکیار بیه ،حلي ،حلي  صورت به ندش به» (217 :1984) 0عديدة النگ و سا،و

آموزن  رن شود. زیرن هم  نبزنرهیا و رنهبردهیای میورد نسیتفادة زبیا منتهی می 6چندسطحی
یك ندش یا مفهوم زبیانی بیر هیم ،یأثير متدابی   های بيا شيوه«. دهدمورد بررسی قرنر می

شود. یکیی نز های زبانی میها و ندشگذنرند و نین باعث نوعی ،عادل و ،ونز  بين صورتمی
های مختلف بيا  یك مفهیوم نسیت کیه شيوه 7آموزی، بازآرنیی مستمرهای نصلی زبا بخش

نز پيشرفت زبیانی، چاونیه  دهد آ  مفهوم، در هر لحظه و بافتی و حتی هر سطحینشا  می
های مختلیف ی زبانی و شيوههاساز فرنگيری مفهومشود. به بيا  دیار، ،عام  زمينهبيا  می
هیر مفهیوم  (،ibid)پتن و ویليامز و  نعتداد (.Van Patten & Williams, 2015)ست بيا  آنها

، مرحلی  9بردشیناختیمحور دنرنی سه مرحله نست. مرحلی   کارزبانی در چارچوب رویکرد مفهوم
آموز مفهوم رن در قالیب زبیا  نول . در مرحل  کاربردشناختی، زبا 15ونژیساختو مرحل   8ونژگانی

گيرد. برنی نمونیه می یاد 11شمولی مر،بط با مفهوم زما  مانند نص  ،ر،يب ،دویمیو نصول یها 
(. نیین مرحلیه دنیا رفت تصادف کرد و ازباید گفت ) ،(از دنیا رفت و تصادف کرد،ون  گفت )نمی
شیود. در نینجیا نصول هماانی یك ،ر،يب ،دویمی نست، مرحله رشد نيیز ناميیده می برمبتنیکه 
نی که فرد نز یها  خارج به دسیت آورده نيیز ن،کیا ،ون  نظهار دنشت که نین رویکرد به ،جربهمی

                                                           
1. reference 

2. Coorman and Kilborn 

3. language serves communication 

4. form serves function 

5. Long and Sato 

6. multi-level analysis 

7. permanent reorganization 

8. pragmatic stage 

9. lexical stage 

10. morphological stage 

11. the principle of calendar order  
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آموز پییس نز بییا آموز بيشییتر نز ،وليیید  نسییت. زدنرد. در مرحلیی  کاربردشییناختی درك زبییا 
کنید و سازی مفهوم در زبا  نول خود، برنی بيیا  آ  مفهیوم در زبیا  دوم، ونژه ننتخیاب میفعال

 عنون بیهها وییود دنرنید. یعنیی ها و پيونددهندهشود. در نین مرحله ونژهونرد مرحل  ونژگانی می
سپس، حاال، قبل، بعد و ی مانند )های( و همچنين پيونددهنده... فردا، دیروز، امروز وهای )نمونه ونژه

شیود. در نیین می ونژیسیاخت( ویود دنرد. در ندنمه، پس نز گذر نز مرحل  ونژگانی، ونرد مرحل  ...
شود و ،کونژهیای دسیتوری در نیین مرحله، مفهوم زما  با عناصری مانند زما  دستوری بيا  می

کییه مسییير یییادگيری در رویکییرد  ،ییون  گفییتبنییابرنین، می .(ibid)شییوند مرحلییه فرنگرفتییه می
آموز یك ،جرب  پيشين دنرد، سیپس ییك ،جربی  نیو در زبیا  گونه نست که زبا محور نینمفهوم

دهد و زمیانی کیه ،جربی  آموز میکند. ،جرب  پيشين دننش مفهومی نول رن به زبا یدید پيدن می
آموز در نیین مسیير زبیا گيرد. کند، دننش مفهومی دوم/ یدید شک  میزبانی یدید دریافت می

کند ،ا بتونند به میرور زمیا  بیه دننیش مفهیومی دوم/ های زیادی کسب میکند و ،جربهخطا می
 (.1455)صحرنئی،  نسته  نین گفتیدید دست یابد. نمودنر زیر معرّ

 

  ،جرب  پيشين
 ،جرب  یدید با زبا  یدید

 
 دننش مفهومی دوم/ یدید

 )دننش مفهومی نول(

 محورآموزی بر نساس رویکرد مفهومدوممسير یادگيری در زبا  -1دنر نمو

بندی مفهییوم آینییدگی در ،وليییدنت نوشییتاری پییيش نز بررسییی نحییوة بازنمییایی و صییورت

بندی( آ  در زبیا  صیورتبتدن با نین مفهیوم و نحیوة بيیا  )آموزن  خاریی، الزم نست نفارسی

 فارسی بيشتر آشنا شویم.
 
 ده در زبان فارسیزمان آین -1- 3

کیار نی که مربیوط بیه آینیده نسیت بیهامهزما  آینده در زبا  فارسی برنی بيا  رویدندی یا برن

کیه در  نسیتههای مختلفی بيا  شدرود. مفهوم زما  آینده در منابع زبا  فارسی به صورتمی

 کنيم.ندنمه به آنها نشاره می

 الف( قیدهای زمان

های آینده ـ دو مـاه دیرـر ـ در سـا  ۀ)فردا ـ به زودی ـ هفتقبي  در زبا  فارسی قيدهایی نز 

رسیانند روند و مفهوم زما  آینیده رن میبرنی مشخص کرد  زما  آینده به کار می آینده  و ...(

 .نسته. نین قيدها در یمالت آیندة زیر آمد(212: 1167)ننوری و نحمدی گيوی، 
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 .یدآمیبه ،هرن   ،ا ده روز دیار. حامد 0

 شود.،زئين میفضای نمایشااه با پوسترها و بنرهای ،بليغا،ی  فردن. 6

 .آیدمییمهور روسيه به نیرن  رئيس هفت  آینده. 7

،یون  گفیت کیه زمیا  حیال سیاده نسیت. می 7و  6، 0های ها در یملهساختار هم  فع 

 در یمله همرنه نست. نستفاده نز قيدهای ونژگانی برنی نمایش زما  آینده با زما  حال ساده 

 ب( زمان حا  ساده در مفهوم آینده

رود و کیار مییساده( هم برنی بيا  زما  حال به نستفاده نز زما  حال ساده و نینکه فع  )حال

 هم زما  آینده. 

فع  با زما  حال سیاده رن نز لحیا  معنیی و کیاربرد بیه یکیی نز  (04: 1196) مشکوةنلدینی

؛ به نین معنی که فع  هميشه یا برنی مدت خاصیی نستهنسبت دند مفاهيم رویدند عاد،ی فع 

 دهد. مانند یمالت زیر:طور مکرر روی میبه شک  عادت و به
 .روندمی. دننشجویا  هر روز به کتابخانه 9

 .روممی. من فردن به مدرسه 8

در  9، ساختار فع  هر دو یمله )حیال سیاده( نسیت. نمیا یملی  8و  9با ،ویه به یمالت 

نفتد. بنابرنین فع  )حال سیاده( هیم بیرنی بيیا  در زما  آینده ن،فاق می 8زما  حال و یمل  

 رود و هم زما  آینده.زما  حال به کار می

کارکردهییای مختلییف )حییال سییاده در مفهییوم آینییده( نسییت.  12و  11، 15سییه یملیی  

ها و بیـان تصـمی )، (11یملی   ،قـو  دادن) (،15یملی   ،بینی کردنپیش)کارکردهایی ماننید 

. در هر سه یمله فع  به صورت )حال ساده(، نما در مفهیوم آینیده (12یمل   ،های آیندهبرنامه

 .نستهآمد
 ؟نفتدمی. به نظر شما در آینده چه ن،فاقی 15

 .کنمورز  می. نز نین به بعد هر روز 11

 .رویممی. ما نمشب به سينما 12
 

 آینده پ( زمان حا  استمراری در مفهوم

: 1167)ننوری و نحمدی گيوی،  شودزما  حال نستمرنری در مفهوم آینده به صورت زیر ساخته می

   نین صورت زبانی نست.معرّ 11یمل  شمارة  .(62
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 فاع  ب

 دنرم / دنریم

 دنری / دنرید          ب می ب بن مضارا ب  شناسه          

 دنرد / دنرند
 

 .روم به پارك. من دنرم می11

 ت( صورت التزامی در مفهوم آینده

نز لحا  معنی و کاربرد به مفهوم آینده نيز صورت نلتزنمی  (07: 1196)ةنلدینی بنابه گفت  مشکو

 کند.نشاره می

 فاع  ب

 خونهيمخونهم / میمی 

 خونهيد            ب  مضارا نلتزنمی            خونهی / میمی

 خونهندمیخونهد / می

 خونهيم به ،بریز برویم.می . ما14

 شود( همراه با فعل اصلیتوان یا میفعل وجهی )می ث(

شیود( بیه ،ون / میهای ویهی )می، مفهوم آیندگی رن به صورت ،رکيب فع 16و  10یمالت 

 دهند.همرنه فع  نصلی نشا  می
 شو .هرفت خونشه می. نمشب 10

 گيری کرد.،صميم ،ون میح در مناطق دیار . پس نز نین، نسبت به ندنم  نیرنی نین طر16

 ج( فعل کمکی خواستن

خونهم( به معنی )درخونست کرد  یا طلب کرد ( نست. نمیا ، )خونه( در فع  )می17در یمل  

، )خونه( در )خونهم رفت( فع  کمکی نست که فدط )مفهوم زما  آینده( رن نشیا  19در یمل  

 دهد و معنای دیاری ندنرد.می
 خونهم.یك کتاب فارسی می . من17

 خونهم رفت.. من به کالس زبا  فارسی 19

،ون  به نلایوی سیاخت دسیتوری زمیا  آینیده بیه همیرنه فعی  کمکیی در نین قسمت می    

 نشاره کرد.« خونستن»
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 فاع   ب

 خونهم / خونهيم                                                       

ب   ریش  گذشت  فع  نصلی               خونهی / خونهيد        

 خونهد / خونهند                                                        

 . من خونهم رفت/ ما خونهيم رفت18

 . ،و خونهی رفت/ شما خونهيد رفت 25

 . نو خونهد رفت/ آنها خونهند رفت           21
 

 روش پژوهش -0

ليلی و کاربردی نست که هد  آ  ميزن  بازنمایی مفهوم آینیدگی در ییك نین پژوهش نز نوا ،ح

آموزن  خاریی نست. برنی نیین محور در نوشتار فارسیچارچوب علمی دقيق یعنی رویکرد مفهوم

نی و آموزننی کیه زبیا  نول آنهیا چينیی، روسیی، عرنقیی، سیوریهمتن ناار  فارسی 05منظور، 

پيکیره در نظیر گرفتیه  عنون بیهدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته نزبکستانی بود در سطوح زبانی م

آموزن  نز پینج مليیت میتن نایار  فارسیی 05. بنابرنین، یامع  آماری نین پژوهش، نستهشد

متن ناار  در سطوح مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته ننتخیاب  15مذکور نست که نز هر مليت، 

میتن نایار  و  1ار ، در سطح ميیانی متن نا 1نی که در سطح مددما،ی . به گونهنستهشد

آموزن  نز هر دو ینسيت ز  و مرد و شوند. فارسیمتن ناار  بررسی می 4در سطح پيشرفته 

، آزمیو  ،عيیين سیطح گرفتیه آموزیدند. برنی شروا دورة فارسیسال ننتخاب ش 44،ا  21 نز

زبا  فارسیی  یك ،رم ،حصيلی در مرکز آموز ، و پس نز مشخص شد  سطح زبانی نستهشد

مشییغول  88-89زبانا  دننشییااه عالمییه طباطبییائی در نيمسییال نول ،حصییيلی بییه ايرفارسییی

 پيشرفت در چند مهیارت آموزن  آزمو یادگيری زبا  فارسی بودند. در پایا  دوره نيز نز فارسی

 آموزن  دنده شد ،ا نز ميا  آنها ییكموضوا به فارسی 4گرفته شد. در آزمو  پيشرفت ناار ، 

آموزن  خونسته شید موضوا رن به دلخونه ننتخاب کنند و دربارة آ  یك متن بنویسند. نز فارسی

،ا در یك ساعت متنی با سه ،ا چهار پارنگرن  بنویسند که در پارنگرن  نول مددمیه و کليیات رن 

های خییود رن ،وضییيح دهنیید و در پییارنگرن  آخییر هییای ميییانی نیییدهبيییا  کننیید، در پارنگرن 

آموزن  بیه دقیت های فارسییهیا، نخسیت نوشیتهگيری کنند. پس نز ،عيين پيکیرة دندهنتيجه

د. در گیام دوم، در سطوح مختلف زبانی نستخرنج ش های بيا  مفهوم آیندهبررسی شد و صورت

محیور ،عيیين و در نهاییت بسیامد نحوة بازنمایی نین مفهیوم برنسیاس مرنحی  رویکیرد مفهوم

 رخدندشا  بررسی شد.
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 هاحلیل دادهت -0

آموزن  خیاریی سیطوح هد  پژوهش حاضر چاونای بازنمایی مفهوم آینده در نوشتار فارسیی

چیين، کشیورهای آموزن  نوشیته نز فارسیی 05مددما،ی ،ا پيشرفته نست. بیرنی نیین منظیور، 

پيکرة پژوهش درنظر گرفته شد و نحوة بيیا  مفهیوم  عنون بهروسيه، عرنق، نزبکستا  و سوریه 

 4بندی شید. در بخیش چهیارم، گفتیيم کیه های مختلف آ  ،عيين و دسیتهگی و صورتآیند

آموزن  دنده شد ،ا دربارة یکی نز آنها متن بنویسند. موضوعات ناار  موضوا ناار  به فارسی

آل چیه هسیتند؟ دليی  خیود رن های ظاهری و نخالقی نیدهی به نظر شما ویژگی1نند نز: عبارت
ها نم هستند؟ چرن؟ نگر نین شغ های دنيا کد،رین شغ دننيد خطرناكمی ی آیا2،وضيح دهيد. 

ی بیا پيشیرفت ،کنولیوژی نمکیا  1مد باالیی دنشتند، آیا حاضر به ننجام نین کارها هستيد؟ درآ
ها رن بايرند. آیا شما با نین موضوا مونفق هستيد یا مخیالف؟ ها یای ننسا دنرد در آینده، ربات

نید و خیود رن در ییك ی ،صور کنيید نز خیونب بيیدنر شیده4ین مورد بنویسيد. نظر خود رن در ن
بينيد. در آ  وضعيت چیه نحساسیی دنریید و بیرنی یزیرة دورنفتاده، ،نها و بدو  آب و اذن می

آمیوزن  هیر نطالعات موضوعات ننتخابی آزمو  نایار  فارسیی کنيد؟ندنم  زندگی چه کار می

 .نستهانی به شرح یدول زیر دنده شدهای زبها و سطحیك نز مليت

 آموزن موضوعات ننتخابی آزمو  ناارشی فارسی -1-0یدول 

 موضوا ننتخابی آزمو  ناار  مليت ی سطح زبانی

 1و  1موضوعات شمارة  چينی ی مددما،ی و ميانی

 4و  1موضوعات شمارة  چينی ی پيشرفته

 1موضوا شمارة  روس ی مددما،ی

 1و  2و  1موضوعات شمارة  رفتهروس ی ميانی و پيش

 2و  1موضوعات شمارة  عرنقی ی مددما،ی و ميانی

 4و  2و  1موضوعات شمارة  عرنقی ی پيشرفته

 1موضوا شمارة  نزبکستانی ی مددما،ی

 4و  2موضوعات شمارة  نزبکستانی ی ميانی

 4و  1و  2موضوعات شمارة  نزبکستانی ی پيشرفته

 2و  1موضوعات شمارة  ميانینی ی مددما،ی و سوریه

 1و  2موضوعات شمارة  نی ی پيشرفتهسوریه
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آموزن  خیاریی های مختلف بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیفرنوننی صورت 2-0یدول 

پيشیرفته در نظیر گرفتیه  بندی سه سطح زبانی مددما،ی، ميیانی ودهد. در نین دستهرن نشا  می

محور نمیایش های مفهوم زما  آینده طبق مرنح  رویکرد مفهومکارگيری صورتشده و ميزن  به

محور نسیت مرحل  نخست نز نصول رویکرد مفهومآنجاکه مرحل  کاربردشناختی، . نزنستهدنده شد

نند، بنیابرنین در آموزن  به درك و شناخت مفهوم آیندگی در زبا  نول خودشیا  رسیيدهو فارسی

 بررسی شدند. ونژیساختنین بخش مرنح  ونژگانی و 
 آموزن  خارییهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -2-0یدول         

 
 

آموزن  خییاریی در سییطح مدییدما،ی، مشییخص شیید کییه های فارسیییبییا بررسییی در نوشییته

سیاز )قيید صیورت آینده 17زبانی برنی بيا  مفهوم آینیدگی ،نهیا نز  آموزن  در نین سطحفارسی

،ر،يیب، نییننند. بهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانی نستفاده کردهصورت آینده 21زما ( و 

صیورت بيیا   عنون بهنز زما  حال ساده  درصد( 26/00)نز قيد زما  و  درصد( 71/44) به ميزن 

های آنهیا نند و نوا دیاری نز بيا  مفهیوم آینیده در نوشیتهگانی ،وليد کردهآیندگی در مرحل  ونژ

، نسیتههای دیار بيا  مفهوم آینیدگی بیه کیار نرفتویود ندنشت. نزآنجاکه در نوشتار آنها صورت

ها و قيیدها بیرنی ،وليید و بيیا  آموزن  خاریی در سطح مددما،ی نز ونژه،ون  گفت که فارسیمی

کیار زمیا  رن بیا زمیا  حیال سیاده بیه کنند. آنها در نوشتار خود قيدهایفاده میزما  آینده نست

آموزن  سیطح های مفهیوم آینیدگی در نوشیتار فارسییهای زیر گونه کاربرد صورتنند. نمونهبرده

 مددما،ی نست.
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(روممیکالس به ،جریش  بعد از این.  22

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(شوممیرنی خونبيد  آماده من ب 2ساعت  بعدا.  21

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کن میمن شما رن به شام دعوت  فردا.  24
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 )قيد زما  ی زما  حال ساده( کنی .میمرغ رن و قارچ رن نضافه  ده دقیقه بعد.  20

 زما  ی زما  حال ساده( . )قيدکن میقرآ  دعوت   شما رن به یلس بعد در ماه رمضان  .26

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(خوان میکنم، من درس پرسی میدوستانم نحونلنز  بعد از اینکه. 27

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کن میمن یایی پيدن  بعد از این. 29

 (ساده حال زما  ی زما  قيد). کن میروان زیتو  رن نضافه بعدا . 28

 (ساده حال زما  ی زما  قيد). روممیفارسی  به درس فردا. 15

 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(کنی می،ابه پياز سرخ در ماهی سپس. 11

آموزن ِ سطح ميانی نشا  دند که آنها در مرحل  ونژگانی بیه های فارسیبررسی و ،حلي  نوشته

بیرنی بيیا  مفهیوم نز زمیا  حیال سیاده درصید(  27/27)نز قيد زمیا  و  درصد( 85/15) ميزن 

میورد  17آموزن  سطح ميیانی دیار، در ،وليدنت نوشتاری فارسیبيا نند. بهآیندگی نستفاده کرده

. نسیتهکیار بیرده شدساز زما  حال ساده بیهصورت آیندهمورد  10ساز قيد زما  و صورت آینده

نمیی بیه ميیزن  سیاز صیورت نلتزهای آیندهنيیز نز صیورت ونژیسیاختآموزن  در مرحلی  فارسی

درصید(  91/1)و همچنیين فعی  کمکیی خونسیتن  درصد( 72/12) فع  ویهی درصد( 27/27)

کارگيری ساز بیرنی بیههای آیندهآموزن  سطح ميانی ،دریبا نز هم  صورتنند. فارسینستفاده کرده

فهیوم سیتمرنری در بيیا  مهای آنیا  نز زمیا  حیال ننند، نما در نوشتهمفهوم آیندگی بهره گرفته

،ون  چنين ،بيين کرد که پس نز سپری شید  . در نین خصو،، مینستهچشم نخوردآیندگی به

نند و شیده ونژیسیاختبیر حفیا نیین مرحلیه ونرد مرحلی  آموزن  عیالوهحل  ونژگانی، فارسیمر

 های زییر،ر نيز برنی نشا  دند  زما  آینیده بهیره ببرنید. نمونیههای پيچيدهنند نز صورت،وننسته

 دهد.آموزن  سطح ميانی نشا  میهای مفهوم آیندگی رن در نوشتار فارسیکاربرد صورت
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(روندمیمرنسم نوروز به خانه عروس  بعد از.  12

 . )صورت نلتزنمی(بشودکه مهندیس  خواهدمی.  برندرم 11

برنی هر ،صميم باید هم دننا باشيم هیم مجیرب.  خواه  بروی میگيری . در پایا  نین متن، برنی نتيجه14

 )صورت نلتزنمی(

 . )فع  ویهی(تکرار کنند،مدید خان  خودشا   توانندمی. پس کودکا  10

 )فع  کمکی خونستن( خواه  داد.کنم و ندنمه . برنی رسيد  به نین هد  کوشش می16

 (. )صورت نلتزنمیبکن نین دو دیدگاه مدایسه  خواه می. نال  17

 (ویهی فع ) توانند پیدا کنند.می. مردم در مدت هم  ،اریخ بهترین رنه برنی خارج نز مشک  19

 (نلتزنمی صورت). بکن نظر خودم رن بيا   خواه می. من 18
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 (ساده حال زما  ی زما  قيد). کنندمینماز همدیار رن ،بریك  بعد از. 45

 ما  حال ساده(. )قيد زما  ی زپوشندمیعدد نناشتر  بعد از. 41

آموزن  سیطح دهید، در نایار  فارسیینمیایش می 2-0گونه که یدول ،وزییع فرنوننیی هما 

و زمیا  حیال سیاده درصید(  20/12)پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيیدهای زمیا  

صیورت نلتزنمیی،  درصید( 95/20)نيیز  ونژیسیاختخورد. در مرحلی  می چشمبه درصد( 01/14)

کییاربرد « خونسییتن»فعیی  کمکییی درصیید(  85/12)فعیی  ویهییی و در نهایییت  درصیید( 01/14)

آموزن  نفیزنیش دهند که در نین مرحله، دننش زبا  فارسییِ فارسییها نشا  می. نین دندهنستهدنشت

های نمونیه نند.کارگيری مفهوم آیندگی رسیيدهدر به ونژیساختیافته و به ميزن  بيشتری نز مرحل  

 دهد.آموزن  سطح پيشرفته رن نشا  میهای مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیبرد صورتزیر کار
 . )قيد زما  ی زما  حال ساده(گیرندمیها رن ها یای ننسا با پيشرفت فناوری رباط آینده. در 42

 (نلتزنمی صورت). بده ،صویر ونقعی نیرن  رن به مردم چين و حتی یها  نشا   خواه می. من 41

 ها نيستند. )فع  ویهی(،ر نز ننسا ها نصال قویکه رباط توانی  برویی میبا هم  نین دالی   پس .44

 (خونستن کمکی فع ). خواهند کردهای خودکار رن نستفاده . در صنایع ماشينی مردم بيشتر دستااه40

خواهـد سیت، ن،فیاق های دیار که کارهایشا  مربوط به خالقيت مث  نویسیندگی ن. نین کار در زمينه46

 . )فع  کمکی خونستن(افتاد

 صیورت). کـن با نین نهدن  پيش بروم ،ا روزی بیرنی همکیاری چیين و نییرن  خیدمت  خواه می. 47

 (نلتزنمی

 . )فع  کمکی خونستن(خواهد کردهای شغلی در نین زمينه نیجاد . به علت نین کار کمبود فرصت49

 (نلتزنمی صورت). اش بیك پ  بين چين و نیرن   خواه می. 48

 کار خود رن آسا  کند. )فع  ویهی( تواندمی. با کمك علم ننسا  05

)قيید زمیا  . کن میبه دیارن  هم کمك  سپس. هد  زندگيم نین نست که در نبتدن آرزویم برآورد و 01

 ی زما  حال ساده(
ی مفهیوم نطالعیات کلیی نز ميیزن  بازنمیای 2-0شود در یدول گونه که مشاهده میهما 

رو، زمیانی کیه بیه نطالعیات نسیت. نزنیینآموزن  خاریی بررسی شدهآیندگی در نوشتار فارسی

،ری دسیت کنيم، بیه نطالعیات دقيیقمی ها مرنیعهدرو  نین یدول متناسب با ،فکيك مليت

 پردنزیم.یابيم که در ندنمه به ،حلي  آنها میمی
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 آموزن  چينیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -1-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 1-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مددما،ی، ميانی و پيشیرفته ميیزن  دهد. در نین دستهچينی نشا  می

محیور نمیایش دنده نحی  رویکیرد مفهومهای مفهوم زما  آینیده مطیابق مرکارگيری صورتبه

آموزن  چينی در سطح مددما،ی مشخص شد که آنها های فارسینست. با بررسی در نوشتهشده

صیورت  0سیاز )قيید زمیا ( و صیورت آینده 0در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی نز 

 05،ر،يیب بیه ميیزن  )نییننند. بیهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانی نستفاده کردهآینده

عنون  صورت بيا  آینیدگی در مرحلی  درصد( نز زما  حال ساده به 05درصد( نز قيد زما  و )

آموزن  چينی در سیطح ميیانی نشیا  دند کیه های فارسینند. بررسی نوشتهونژگانی ،وليد کرده

درصد(  نز زمیا   6/26درصد( نز قيد زما  و همچنين ) 6/26آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  )

سیاز های آیندهونژی نيیز نز صیورتآموزن  در مرحل  ساختنند. فارسیحال ساده نستفاده کرده

درصد( و فعی  کمکیی خونسیتن  11/11درصد( ، فع  ویهی ) 6/26صورت نلتزنمی به ميزن  )

طح آموزن  چينیی در سی، در ناار  فارسی1-0نند. مطابق یدول درصد( نستفاده کرده 66/6)

درصد( و زما  حال سیاده  42/21پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  )

درصید( صیورت نلتزنمیی،  71/10ونژی نيز )خورد. در مرحل  ساختچشم میدرصد( به 14/7)

 نست.کاربرد دنشته« خونستن»درصد( فع  کمکی  29/14درصد( فع  ویهی و ) 42/21)
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 آموزن  روسهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیوزیع فرنوننی نمایش صورتیدول ، -4-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 4-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مددما،ی، ميانی و پيشرفته ميیزن  دهد. در نین دستهروس نمایش می

محیور نمیایش دنده هوم زما  آینیده مطیابق مرنحی  رویکیرد مفهومهای مفکارگيری صورتبه

آموزن  روس در سطح مددما،ی مشخص شد که آنهیا های فارسینست. با بررسی در نوشتهشده

صیورت  4سیاز )قيید زمیا ( و صیورت آینده 1در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی نز 

 90/42،ر،يب به ميیزن  )نیننند. بهی نستفاده کردهساز )زما  حال ساده( در مرحل  ونژگانآینده

عنون  صیورت بيیا  آینیدگی در درصد( نز زما  حال سیاده بیه 14/07درصد( نز قيد زما  و )

آموزن  روس در سیطح ميیانی نيیز های فارسیینند. بررسی نوشتهمرحل  ونژگانی نستفاده کرده

 27/27درصد( نز قيد زما  و همچنیين ) 27/27نشا  دند که آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  )

ونژی نيیز نز آموزن  در مرحلی  سیاختننید. فارسییدرصد(  نز زما  حیال سیاده نسیتفاده کرده

درصید(  19/19درصد(  و فع  ویهیی ) 27/27ساز صورت نلتزنمی به ميزن  )های آیندهصورت

سیی در سیطح پيشیرفته در آموزن  رو، در ناار  فارسیی4-0نند. مطابق یدول نستفاده کرده

 19/10درصید( و زمیا  حیال سیاده ) 57/21مرحل  ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  )

 19/10درصد( صیورت نلتزنمیی، ) 76/15ونژی نيز )خورد. در مرحل  ساختچشم میدرصد( به

 نست.کاربرد دنشته« خونستن»درصد( فع  کمکی  19/10درصد( فع  ویهی و )
 
 
 
 



 178 281-262، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... بازنمایی مفهوم آیندگی در

 
 آموزن  عرنقیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسیدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورتی -0-0

 

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 0-0یدول 

بندی در سه سیطح زبیانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته کند. در نین دستهعرنقی مشخص می

محیور نمیایش های مفهوم زما  آینده مطابق مرنحی  رویکیرد مفهومرتکارگيری صوميزن  به

آموزن  عرنقی در سطح مدیدما،ی مشیخص شید های فارسی. با بررسی در نوشتهنستهدنده شد

نز  درصید( 90/42)که آنها در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی به ،ر،يیب بیه ميیزن  

صورت بيا  آیندگی در مرحل  ونژگانی  عنون بهساده نز زما  حال درصد(  14/07)قيد زما  و 

آموزن  عرنقی در سطح ميیانی نشیا  دند کیه آنهیا در های فارسینند. بررسی نوشته،وليد کرده

نز زمیا   درصید(  11/11)نز قيید زمیا  و همچنیين  درصد( 11/11)مرحل  ونژگانی به ميزن  

سیاز های آیندهنيیز نز صیورت ونژیساختحل  آموزن  در مرنند. فارسیحال ساده نستفاده کرده

ننید. نسیتفاده کرده درصید( 11/11)، فعی  ویهیی درصید(  22.22)صورت نلتزنمی به ميیزن  

آموزن  عرنقیی در سیطح پيشیرفته در مرحلی  ونژگیانی، ، در ناار  فارسیی0-0مطابق یدول 

 چشیمبهدرصید(  57/21)و زما  حیال سیاده  درصد( 46/19)ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  

فعی   درصید( 68/7)صیورت نلتزنمیی،  درصید( 19/10)نيیز  ونژیسیاختخورد. در مرحل  می

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی  درصد( 19/10)ویهی و 
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 آموزن  نزبکستانیهای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -6-0یدول

 

 
 

آموزن  های مختلیف بيیا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صیورت 6-0یدول 

بندی در سیه سیطح زبیانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته دهد. در نین دستهنزبکستانی نشا  می

محیور نمیایش دنده های مفهوم زما  آینده مطابق مرنح  رویکرد مفهومکارگيری صورتميزن  به

آموزن  نزبکستانی در سطح مددما،ی مشیخص شید کیه های فارسیشته. با بررسی در نونستهشد

نز قيید  درصید( 90/42)آنها در نین سطح زبانی برنی بيا  مفهوم آیندگی بیه ،ر،يیب بیه ميیزن  

صورت بيا  آیندگی در مرحل  ونژگانی ،وليید  عنون بهنز زما  حال ساده  درصد( 14/07)زما  و 

آموزن  نزبکستانی در سطح ميانی نشا  دند که آنهیا در مرحلی  یهای فارسنند. بررسی نوشتهکرده

نز زمیا  حیال سیاده درصید(  27/27)نز قيد زما  و همچنیين  درصد( 16/16)ونژگانی به ميزن  

ساز صورت نلتزنمیی های آیندهنيز نز صورت ونژیساختآموزن  در مرحل  نند. فارسینستفاده کرده

، در 6-0ننید. مطیابق ییدول نستفاده کرده درصد( 58/8)ویهی ، فع  درصد(  27/27)به ميزن  

آموزن  نزبکستانی در سطح پيشرفته در مرحل  ونژگانی، ميزن  نسیتفاده نز قيیدهای ناار  فارسی

خییورد. در مرحلیی  می چشییمبه درصیید( 19/19)و زمییا  حییال سییاده  درصیید( 40/40)زمییا  

 درصید(  58/8)فعی  ویهیی و  درصید( 58/8)صورت نلتزنمیی،  درصد( 19/19)نيز  ونژیساخت

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی 
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 نیآموزن  سوریههای بيا  مفهوم آیندگی در نوشتار فارسییدول ،وزیع فرنوننی نمایش صورت -7-0یدول

 
 

آموزن  های مختلف بيا  مفهیوم آینیدگی رن در نوشیتار فارسییفرنوننی صورت 7-0یدول 

بندی در سه سطح زبانی مدیدما،ی، ميیانی و پيشیرفته دهد. در نین دستهش مینی نمایسوریه

محیور نمیایش های مفهوم زما  آینده مطابق مرنحی  رویکیرد مفهومکارگيری صورتميزن  به

نی در سیطح مدیدما،ی مشیخص آموزن  سیوریههای فارسی. با بررسی در نوشتهنستهدنده شد

 درصید( 90/42)ی بيا  مفهوم آیندگی به ،ر،يب به ميیزن  شد که آنها در نین سطح زبانی برن

صیورت بيیا  آینیدگی در مرحلی   عنون بیهنز زما  حال سیاده  درصد( 14/07)نز قيد زما  و 

نی در سطح ميانی نشا  دند کیه آموزن  سوریههای فارسینند. بررسی نوشتهونژگانی ،وليد کرده

نز  درصید( 22/22)نز قيید زمیا  و همچنیين رصد( د 11/11)آنها در مرحل  ونژگانی به ميزن  

های نيیز نز صیورت ونژیسیاختآموزن  در مرحلی  ننید. فارسییزما  حال ساده نسیتفاده کرده

نسیتفاده درصید(  11/11)، فعی  ویهیی درصید(  11/11)ساز صورت نلتزنمی به ميیزن  آینده

در سیطح پيشیرفته در مرحلی  نی آموزن  سوریه، در ناار  فارسی7-0نند. مطابق یدول کرده

 درصید( 58/8)و زمیا  حیال سیاده  درصید( 16/16)ونژگانی، ميزن  نستفاده نز قيدهای زما  

 درصید( 19/19)صورت نلتزنمیی،  درصد( 27/27)نيز  ونژیساختخورد. در مرحل  می چشمبه

 .نستهکاربرد دنشت« خونستن»فع  کمکی  درصد( 58/8)فع  ویهی و 

های بيیا  مفهیوم آینیدگی در ،وزییع فرنوننیی صیورت 7-0،یا  1-0ول مطابق بررسی یدن

آموزن  چينی در سطح مدیدما،ی در مرحلی  ونژگیانی آموزن  نشا  دند که فارسینوشتار فارسی

ساز قيید زمیا  و های آیندههای دیار به ميزن  بيشتری نز صورتآموزن  مليتنسبت به فارسی

،ون  به نبود ،صیریف فعی  در زبیا  چينیی نین پدیده رن مینند. زما  حال ساده نستفاده کرده

سیاز نسیتفاده های آیندههای دیار نيز به ميزن  مساوی نز صیورتآموزن  مليتدننست و فارسی
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سیاز های آیندهآموزن  چينی در مرحلی  ونژگیانی نز صیورتنند. در سطح ميانی نيز فارسیکرده

آموزن  نزبکسیتانی، ننید و پیس نز آ  فارسییده کردهقيد زما  و زما  حال ساده بيشتر نسیتفا

سیاز قيید زمیا  و زمیا  حیال سیاده در های آیندهنی نيیز نز صیورتروسی، عرنقیی و سیوریه

آموزن  ، فارسییونژیسیاختنند. همچنين در سطح ميانی در مرحلی  هایشا  ،وليد کردهنوشته

سیاز بيشیتری در هیای آیندههیای دیایر صیورتآموزن  مليتچينی نسبت بیه دیایر فارسیی

آموزن  چينیی در گونه کیه مشیخص نسیت، ،نهیا فارسیینند. هما های خود به کار بردهنوشته

نسیتفاده « خونسیتن»سیاز فعی  کمکیی نز صیورت آینده ونژیسیاختسطح ميانی در مرحلی  

ای هآموزن  صیورتآموزن  چينی نسبت به دیار فارسیینند. در سطح پيشرفته نيز فارسیکرده

ننید. ساز )صورت نلتزنمی، فعی  ویهیی و فعی  کمکیی خونسیتن( بيشیتری بیه کیار بردهآینده

آموزن  در مرحلی  آموزن  عرنقی و نزبکسیتانی نيیز بیه نسیبت مسیاوی نز دیایر فارسییفارسی

 نند.ساز کمتری نستفاده کردههای آیندهنز صورت ونژیساخت

محیور بیرنی معنیادنر بیود  و رویکرد مفهوم در پایا ، مطابق نتایج به دست آمده و مرنح 

آموزن  آمده نز ميیزن  بازنمیایی مفهیوم آینیدگی در نوشیتار فارسییدستو نرقام به،بيين آمار 

شیوند. محور، صورت و ندش نز هم ییدن می،ون  نظهار دنشت که در رویکرد مفهومخاریی، می

آیندگی رن  در زبا  میادری خیود مفهوم  ، نخستآموزن ،بيين نین وضعيت آ  نست که فارسی

آموزن  کنند که نین فرنینید ییك مدولی  ذهنیی و شیناختی نسیت. بنیابرنین، فارسییدرك می

صورت آیندگی رن ندنرنید. درنتيجیه  شوند نمادنرند و آ  رن متویه میخاریی مفهوم آیندگی رن 

شیوند و یندگی آشینا میهای بيا  آ،دریج با صورتهای زبانی یدید بهزیاد با صورت با مونیه 

،یون  گونه که در بخش سوم، رویکرد مفهوم محور بررسیی شید، میبرند. هما کار میآنها رن به

شود. زییرن بیار صورت ونژگانی در زبا  پدیدنر می ، نخستمحوریادآور شد که در رویکرد مفهوم

هیایی آموزی، ونژه ندشی و شناختی ونژه بيشتر نز ،کونژ ییا )ونید( نسیت و در مرنحی  نول زبیا

نسیتفاده  ،ر نسبت به،ر و سریعمانند )فردن، دو روز بعد، سال آینده و ...( مفهوم آیندگی رن آسا 

، نخسیت ونژه رن ییاد آموزن  نيز در مسير یادگيرید. در نتيجه، فارسیدهنز یك )وند( نشا  می

ساز نسیتفاده های آیندهنونا صورت،وننند نز ن،دریج با پيشرفت سطح زبانی، آنها میگيرند. بهمی

کننید، بلکیه بیا ساز نسیتفاده نمیآموزن  گاهی در سطوح زبانی باال،ر نز ونژة آیندهکنند. فارسی

 نویسند.کنند و میساز صحبت میهما  ،کونژ آینده
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 گیرینتیجه -6

 رویکیرد ای پ بر خاریی، آموزن فارسی هاینوشته در مفهوم آیندگی پژوهش حاضر به بازنمایی
آموزن  کشیورهای نوشیته نز فارسیی 05نی شیام  محور پردنخت. در نین پژوهش پيکرهمفهوم
آموزن ِ سیه سیطح های فارسیینوشتهه سوریه ننتخاب شد. پيکر ،نزبکستا  ،عرنق ،روسيه ،چين

محیور و مفهیوم مددما،ی، ميانی و پيشرفته بود. چارچوب نظری نیین پیژوهش، رویکیرد مفهوم
 های بيا  آ  بود. بررسی، آیندگی و صورتمورد 

آموزن  خاریی، در بدو آموز ، با مفهوم آیندگی آشینایی دنرنید نتایج نشا  دند که فارسی
گيرند. با پيشرفت ،دریجی بیرنی بيیا  و نز دننش زبا  نول خود برنی درك نین مفهوم بهره می

کنند. نخستين شیاهد نیین ندعیا آ  یهای ونژگانی نستفاده مها و صورتمفهوم آیندگی نز ونژه
های خود برنی بيیا  مفهیوم آینیدگی ،نهیا نز آموزن  سطح مددما،ی در نوشتهنست که فارسی

ميیانی و  قيدهای زما  و زما  حال ساده نستفاده کردند. در سطوح زبانی بیاال،ر، یعنیی سیطح
بیر وزن  خیاریی عیالوهآمبيشیتر، فارسییو ییادگيری  1سطح پيشرفته نيز، با نفزنیش درونیدند

گيرند و بیرنی بيیا  می نيز بهره ونژیساختگيری نز نبزنرهای ونژگانی نز عناصر و نبزنرهای بهره
نيیز نسیتفاده « خونسیتن»های نلتزنمی، فعی  ویهیی و فعی  کمکیی مفهوم آیندگی نز صورت

نسیت کیه آموزی نسیت و آشیکار ، مرحل  پيشرفت  زبیا ونژیساختکنند. مرحل  صرفی و می
های فعلی و ساختاری بيشتری رن برنی بيا  مفهیوم آموزن  خاریی در نین سطح صورتفارسی

نند. با ،ویه به نتایج به دسیت آمیده و در پیی پاسیخ بیه کار بردهخود به هاینوشته آیندگی در
آموزن  خیاریی های فارسیی،ون  گفت که کاربرد مفهوم آیندگی در نوشتهپرسش پژوهش می

 .نستهمحور بازنمایی یافتمرنح  رویکرد مفهوم برمبتنی
،ون  گفت که آیندگی، زمیانی نسیت های پيشين بررسی شد، میگونه که در پژوهشهما 

رو، نین زمیا  دنرنی نین قادر به بازیابی آ  نيست. نزآموز خاریی که ،جربه نشده و ذهن فارسی
گيرد. نمیا، نیین دنیرة ،جارب ننسا  قرنر نمی یك مفهوم مطلق در عنون بهگاه نبهام نست و هيچ

زما  برنی ننسا  قاب  درك نست. زیرن بخشیی نز آ  نز طرییق زمیا  حیال بیرنی ننسیا  فهیم 
آموزن  سیطح مدیدما،ی، بيشیتر نز نبیزنر عالوه، پژوهش حاضر نشا  دند که فارسییشود. بهمی

اده برنی بيیا  مفهیوم آینیدگی نسیتف محور، یعنی نبزنر ونژگانیبيانی مرحل  دوم رویکرد مفهوم
 ونژیسیاختکه با پيشرفت سطح زبانی، نبزنرهای مرحل  باال،ر، یعنی مرحلی  حالیکنند، درمی

                                                           
1. input 
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دسیتوری آمیوز   1شوند. پای  آموز  نین یافته آ  نست که در چينش محتونینيز پدیدنر می
بزنرهای ونژگانی بيا  مفهیوم زبانا  باید نخست قيدهای زما  و سایر نزبا  فارسی به ايرفارسی

 بپردنزیم.  ونژیساختهای زما  رن ،دریس کنيم و پس نز آ  به ،دریج به آموز  صورت

 

 منابع
 .بيشه نصفها : فارسی، زبا  دستور. 1196ح.  ننوری،

 . ،هرن : فاطمی.2دستور زبا  فارسی. 1167ننوری، ح و نحمدی گيوی، ح. 

 . ،هرن : سمت.ری: پيدنیش و ،کوین دستور زنیشیزبانشناسی نظ. 1181دبيرمددم، م. 

 ،حليیی  و فارسییی: یییك هییای نناليسییینما در زبا سییاختارهای آینییده»(. 1194)ر.  ،صییحرنئی

 .  14-21: (1)1 .شناسیزبا  و زبا  ،«گرنايرصورت

آموزن  گرن برنی ،بيين زبا  ميانی فارسییمحور؛ یك رویکرد ندشرویکرد مفهوم(. »1455) ر. ،صحرنئی

. ،هیرن : دننشیااه عالمیه نلیدین و بختيیاری(نام  نستاد محمد ضياءحسیينی )،اجیشن، «خاریی

 طباطبائی. 

 . ،هرن : سمت.دستور زبا  فارسی: ونژگا  و پيوندهای ساختی. (1196، م. )مشکوةنلدینی
Bardovi-Harlig, K. 2005. “The future of desire: Lexical futures and modality in 

L2 English future expressions”. In L. Dekydtspotter. R. A. Sprouse, & A. 

Liljestrand (Eds.), Proceedings of the 7th generative approaches to second 

language acquisition conference (GASLA 2004) (pp. 1-12). Somerville, MA: 

Cascadilla Proceedings Project. 

Cooreman, A. & Kilborn, K. 1991. “Functionalist Linguistics: Discourse structure 

and language processing in second language acquisition”. In T. Huebner & C. 

A. Ferguson Eds. Cross Currents in Second Language Acquisition and 

Linguistic Theory (pp. 195-224). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins. 

Declerck, R., & I. Depraetere 1995. “The double system of tense forms referring 

to future time in English”. Journal of Semantics. 3 (12): 269-310. 

Ellis, N. 2013. “Frequency-based grammar and the acquisition of tense and 

aspect”. in L2 learning. In R. Salaberry & L. Comajoan (Eds.), Research 

Design and Methodology in Studies on Second Language Tense and Aspect 

(pp. 89-117). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Harun, H., Abdullah, N., Ab Wahab, N., & Zainuddin, N. 2019. Concept Based       

Instruction: “Enhancing Grammar Competence in L2 Learners”. RELC 

Journal, 2(50): 252-268. 

Johnson, M. 1987. The body in the Mind, the Bodilty of Meaning, Reason and 

Imagination, Chicago University Press. 

                                                           
1. Content sequencing 



 190 281-262، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... بازنمایی مفهوم آیندگی در

 
Kadhim, N. O. A. R. 2015. “On Teaching Future Time to EFL Learners: 

Problems   and Solutions”. Journals eduction for girls, 9(17): 7-31. 

Klein, W., & Dimorth, C. 2009. “Untutored second language acquisition”. In W. 

C. Ritchie & T. K. Bhatia (Eds.), The New Handbook of Second Language 

Acquisition (2nd rev. ed., pp. 503-522). Bingley, England: Emerald. 

Lakoff, G., & Johnson, M. 1980. Metaphors We Live By. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Lee, H. 2012. Concept-based approach to second language teaching and 

learning: Cognitive lingusitics-inspired instruction of English phrasal verbs. 

The Pennsylvania State University. 
Long, M., & Sato, C. J. 1984. “Methodological issues in interlanguage studies: 

An interactionist perspective”. In A. Davies, C. Criper, & A. P. R. Howatt 

(Eds.), Interlanguage (pp. 253-279). Edinburgh, Scotland: Edinburgh 

University Press. 

Van Patten, B., & Jessica W. 2015. Theories in Second Language Acquisition. 

Routledge: Taylor & Francis Group. 

Van Patten, B., & Williams, J. 2014. “One Functional Approach to SLA: The 

Concept-Oriented Approach Kathleen Bardovi-Harlig”. In Theories in Second 

Language Acquisition (pp. 66-86). Routledge. 

Williams, L., Abraham, L. B., & Negueruela-Azarola, E. 2013. “Using concept-

based instruction in the L2 classroom: Perspectives from current and future 

language teachers. Language Teaching Research”, 3(17): 3-363. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 روش استناد به این مقاله:
آموزن  خاریی: ،حليلی بر پای  رویکرد های فارسیبازنمایی مفهوم آیندگی در نوشته. »1455صحرنئی، ر. و مجيدی،  . 

 DOI:10.22124/plid.2022.20414.1550. 190-161(: 12)2 ،های نیرننیزبا  فارسی و گویش، «محورمفهوم

 

Copyright: 
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights 
granted to Zaban Farsi va Guyeshhay Irani (Persian  Lnguage and Iranian Dialects). 
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the 
Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by- 
/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any 
medium, provided that the original work is properly cited. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-%20/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-%20/4.0/


 281-262، ص  2011، پاییز و زمستان 22پیاپی، 2ة دور، 6سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش شیوا مجیدیرضامراد صحرائی و    196

 
 


