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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران
(از  1تا )11
تاريخ دريافت مقاله ،1991/9/9 :تاريخ پذيرش مقاله1991/6/91 :

چکیده
وجه بهطورکلی مقولهای معنايی است که ديدگاه گوينده را دربارۀ گزارهای نشان میدهد .عناصر وجهی
مختلفی در زبان برای انتقال وجه وجود دارد؛ بهعبارتديگر ،زبانها ابزارهای مختلفی برای بیان مفاهیم
وجهی در اختیار دارند؛ يکی از اين ابزارها ،وجه فعلی است .وجه فعلی آن جنبه از وجه است که در
ساختواژۀ فعل و از طريق صرف آن نمودار میشود و مقولهای دستوری است .با بررسی تاريخ
دستورنويسی فارسی ،مشخص میشود که دستورنويسان درنهايت بر سر وجود سه وجه فعلی در فارسی
به اجماع رسیدهاند؛ اين سه وجه فعلی عبارتاند از :اخباری ،التزامی و امری .اين نوشتار بر آن است تا
نشان دهد تمايز وجه التزامی و امری که تنها بروزِ ساختواژی آن در شناسه است ،تمايزی وجهی نیست
و نمیتوان اين دو گروه از افعال را از نظر وجه فعلی متمايز دانست؛ بهعبارتديگر ،فارسی تنها دو وجه
فعلی دارد :اخباری و غیراخباری .همچنین اين نوشتار تالش میکند تا تبیینی برای صفربودن شناسۀ
دومشخص مفرد امر ارائه دهد.
واژههای کلیدی :وجه ،وجه فعلی ،التزامی ،اخباری ،امری ،شناسۀ صفر.
 . 1رايانامۀ نويسندۀ مسئول:

mona.valipour@yahoo.com
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 .1مقدمه
دستورنويسان به وجه در معنای عام آن ،يعنی وجه به مثابۀ مقولهای معنايی بیتوجه
بودهاند .تنها جنبهای از وجه که به آن توجه کردهاند ،وجه فعلی است؛ وجه فعلی ،ابزاری
برای بیان وجه است که در ساختواژۀ فعل نمودار میشود .در اين نوشتار ابتدا وجه در
معنای عام آن تعريف و بررسی میشود .دربارۀ ابزارهای بیان وجه يا بهعبارتديگر،
عناصر وجهی ،اجماالً توضیحاتی داده میشود .سپس در قسمت اصلی مقاله که دربارۀ
وجه فعلی است ،ابتدا وجه فعلی تعريف و سپس ديدگاه دستورنويسان دربارۀ انواع وجه
فعلی گزارش میشود .دستورنويسان را از اين نظر ،میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
کسانی که قائل به بیش از سه وجه فعلی هستند و کسانی که انواع وجه فعلی را در
فارسی منحصر به سه نوع میدانند .با بررسی آرای هرکدام از اين دو گروه ،درستی يا
نادرستی اين تقسیمبندیها سنجیده میشود .از آنجايی که بیشتر دستورنويسان به
تقسیمبندی سهگانه معتقدند ،در بخشی جداگانه تحلیل میشود که آيا اين شقوق
سهگانه ،تمايزی وجهی با هم دارند يا خیر؟ درنهايت تمايز وجه امری از وجه التزامی که
تنها در شناسه است ،بررسی و تبیینی برای صفربودن شناسۀ دوم شخص امر ذکر
میشود .از آنجايی که نوشتار حاضر آرای دستورنويسان را بررسی میکند ،پیشینۀ
پژوهش طی همین بررسیها گزارش میشود .نزديکترين تحلیل به نتیجۀ نوشتار
حاضر ،تحلیل رحیمیان ( )19۳۱است که با وجود داشتن دستاوردهايی مهم ،دچار
اشکالی است که متعاقباً بررسی خواهد شد.
 .2وجه

1

وجه پديدهای زبانی است که دستور از طريق آن ،امکان صحبتکردن دربارۀ
موقعیتهايی را فراهم میکند که لزوماً واقعی نیستند (پورتنر .)1 :۹۰۰9 ،به اعتقاد
منطقدانان و زبانشناسان مدل معنیشناختی جهانهای ممکن ،يکی از راههای توضیح
و درک اين مقوله است .در مدل معنیشناختیِ مبتنی بر انگارۀ جهانهای ممکن ،معنای
وجهیِ موجود در کالم را میتوان از طريق مقايسه بین جهان واقعی و جهانهای ممکن
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توضیح داد .وجود معنای وجهی در کالم ،ناشی از مقايسه بین وضعیتِ فعلیِ امور و
وضعیتهايی از امور است که واقع نشدهاند ،امّا بهسادگی ممکن بوده است که واقع
شوند .در اين مدل برای درنظرگرفتن اين وضعیتهای واقعنشده ،از تعبیر «جهانهای
ممکن» استفاده میشود؛ برای مثال ،وضعیتی را درنظربگیريد که استاد راهنما خطاب
به دانشجويش میگويد« :بايد بیشتر تالش کنید».؛ در اين جمله معنای وجهی از طريق
واژۀ «بايد» و وجه التزامی فعل «تالش کنید» بیان شده است .میتوان ساخت اين جمله
را بدينصورت تحلیل کرد که معنای وجهی از طريق واژۀ «بايد» بر روی جملۀ اخباریِ
«بیشتر تالش میکنید» اعمال شده است .وفق مدل جهانهای ممکن ،معنای جملۀ
دارای وجه را میتوان از طريق مقايسۀ معنای جملۀ اخباری فاقدِ وجه ۹در جهانهای
ممکنِ مختلفی بهدستآورد که در آنها جملۀ مزبور صادق يا کاذب است؛ بدينترتیب
معنای جملۀ مربوط را میتوان بدينشکل بیان کرد که جهانهای ممکنی که دانشجو در
آنها بیشتر از جهان واقعی تالش میکند ،بر جهانهايی که دانشجو در آنها کمتر از
جهان واقعی تالش میکند ،برتری دارند .برتری جهانهای ممکنِ پیشگفته را میتوان
براساس مؤلفههای مدنظر استاد راهنما معرفی کرد؛ مثالً میتوان گفت میزان رضايت
استاد از دانشجو در جهانهای ممکنی که در آنها دانشجو بیشتر تالش میکند ،بیشتر از
جهانهايی است که دانشجو در آنها کمتر تالش میکند .همانطور که میبینیم اصل
اساسی مدل تحلیل معنیشناختی جهانهای ممکن ،تحويلِ جملههای حاوی وجه به
جملههای فاقد وجه است تا بتوان معنای آنها را براساس معنای جمالت سادۀ بدون وجه
9

بیان کرد.

همانطور که گفتیم ،در مثال «بايد بیشتر تالش کنید»« ،بايد» و فعل التزامی
«تالش کنید» ابزارهای بیان وجه هستند .پورتنر (همان )۱-۹ :ابزارهای بیان وجه يا
عناصر وجهی را بسته به اينکه در کدام سطح از زبان مطرح میشوند ،در سه گروهِ
جملهای ،زيرجملهای و گفتمانی طبقهبندی کرده است .برای مثال ،او فعلهای وجهی و
قیدهای وجهی جمله را در دستۀ نخست (وجه جملهای) ،صفات و اسمهای وجهی و وجه
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فعلی را در دستۀ دوم (وجه زيرجملهای) و بعضی مقوالت ،همچون گواهنمايی
( 1)evidentialityرا در دستۀ سوم (وجه گفتمانی) بررسی کرده است.
در اکثريت قريببهاتفاق کتاب های دستور سنتی و جديد فارسی ،وجه در مقام
مقولهای کلی و معنايی بررسی نشده است؛ بلکه صرفاً دربارۀ بازنمود آن در ساختمان
فعل ،يعنی «وجه فعلی» مطالعاتی انجام شده است .ناگفته نماند پژوهشهای مستقلی
در قالب مقاله و بهندرت بهصورت کتاب ،دربارۀ ديگر عناصر وجهی در فارسی انجام شده
است؛ برای مثال ،میتوان به پژوهش اخالقی ( ،)19۱6عموزاده و رضايی ( )19۱9و
همايونفر ( )199۹دربارۀ افعال وجهی؛ 1عموزاده و رضايی ( )1991دربارۀ مفاهیم وجهی
زمان دستوری؛ ايلخانیپور ( )1991دربارۀ صفات وجهی و همچنین پژوهشهايی کلیتر
مانند طالقانی ( )۹۰۰۱اشاره کرد .موضوع اين نوشتار ،وجه فعلی ،يعنی آن جنبهای از
وجه است که در ساختمان فعل بروز میيابد و عمدتاً موردتوجه دستورنويسان ما بوده
است.
 .9وجه فعلی
همانطور که گفتیم ،وجه بهطورکلی مقولهای معنايی است که ديدگاه گوينده را به
محتوای آنچه میگويد ،نشان میدهد .زبان ابزارهای مختلفی برای بیان وجه دارد؛ يکی
از اين ابزارها ،وجه فعلی است؛ وجه فعلی آن جنبه از وجه است که در ساختواژۀ فعل و
از طريق صرف آن ،نمودار میشود و مقولهای دستوری است .وجه در اين مفهوم ،معادل
اصطالح انگلیسی مُود ( (moodاست (اخالقی .)۱9 :19۱6 ،از اين ديدگاه ،وجه فعلی مانند
زمان دستوری و نمود يک مقولۀ ساختواژی نحوی ( )morphosyntacticاست ،امّا وجه
در معنای کلی آن در همۀ زبانها در ساختواژۀ فعل ظاهر نمیشود ،بلکه ممکن است
افعال وجهی ،قیود وجهی ،وجه فعلی يا ...آن را در جمله انعکاس دهند؛ بهعبارتديگر،
وجه فعلی اصطالحی دستوری است ،درحالیکه وجه اصطالحی معناشناختی است
(شیران.)۹1 :19۱1 ،
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همان طور که پیش از اين گفته شد ،در اکثر دستورهای فارسی ،تنها به وجه فعلی
پرداخته شده و برای آن تقسیمبندیهايی صورت گرفته است .معدود پژوهشهايی که
اختصاصاً به اين موضوع پرداختهاند ،عبارتاند از :فرشیدورد ( ،)191۰رحیمیان ( )19۳۱و
شیران ( .)19۱1در ادامه ديدگاه دستورنويسان و پژوهشهای مستقل مذکور را دربارۀ
وجه فعلی بررسی میکنیم.
 .4انواع وجه فعلی در فارسی
 .1-4دیدگاه دستورنویسان دربارۀ انواع وجه فعلی

بهطورکلی ،بر سر وجود سه وجه فعلیِ اخباری ،التزامی و امری ،در فارسی اجماع وجود
دارد .با بررسی تاريخ دستورنويسی فارسی ،میتوانیم روند تغییر ديدگاه دستورنويسان را
تا رسیدن به اين اجماع پی بگیريم .میرزاحبیب اصفهانی ( 191۰ -1۹11ق) از نخستین
ايرانیانی است که به تدوين قواعد زبان فارسی همت گماشت .مهمترين کتابهای او در
زمینۀ دستور ،دستور سخن ( 1۹۱9ق) و دبستان پارسی ( 19۰۱ق) است .اصفهانی در
دستور سخن از اصطالح «وجه» استفاده نکرده است ،ولی ذيل عنوان «اخبار و انشا» از
انواع اخباری (آمد ،آمده است ،میآيد ،خواهد آمد) 6،شرطی (اگر بروم ،اگر رفته باشم) ،امری

(بکن) و انشايی (کاشکی مستی نمودی )...صحبت کرده است ( 1۹۱9ق .)6۱ :وی در دبستان
پارسی

عالوهبر انواع مذکور ،نهیای (مکن) و التزامی (رفتنیام) و استمراری (همیآمدم،

آمدستم) را نیز اضافه میکند ( 19۰۱ق 61 :و .) 6۹عبدالعظیم قريب نخستین دستورنويسی
است که اصطالح «وجه» را بهکارمیگیرد .به نظر او وجوه افعال عبارتاند از :اخباری
(میروم ،رفتم ،خواهم رفت) ،التزامی (آنکه به ديگران ستم کند بايد بترسد که بر او ستم نکنند)،
امری (میرو) ،شرطی (اگر بروم) ،وصفی (شاگردان رسیده به اتاق داخل شدند) و مصدری (بايد

رفت ،میبايد گفت) .قريب نخستین کسی است که به انواع وجه وصفی و مصدری قائل
شده است ( .)11۱-111 :199۱تقسیمبندی وی عیناً در پنج استاد تکرار میشود ( ،191۰ج

 )9۳ -91 :۹و پس از پنج استاد تقسیمبندیهای کموبیش مشابهی در بعضی از
دستورهای بعدی ذکر شده است.
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خیامپور در کتاب دستور زبان فارسی ۳برای نخستین بار وجه فعلی در فارسی را
منحصر به سه گونۀ اخباری ،التزامی و امری میداند و وجود وجه شرطی و مصدری و
وصفی را چنین رد میکند:
«وجه شرطی داخل در وجه احتمالی است و صیغۀ مخصوصی ندارد .وجه مصدری هم
چون ترکیبی است از فعل و فاعل (مانند «بايد گفت» )...يا از فعل و مفعول (مانند
«تواند گفت») شايستۀ آن است که از وجوه فعل شمرده نشود .وجه وصفی هم در واقع
فعل نیست ،بلکه صفتی است بهشکل اسم مفعول» (.)۱1 :191۳

الزار ( )11۳ :19۱1نیز تنها به سه وجه فعلی در فارسی قائل است .کتاب الزار ابتدا در
سال  191۳م ( )1996در فرانسه به چاپ رسید .سپس در سال  19۱1يعنی حدود
نیمقرن بعد از چاپ نخست ،ترجمۀ اين کتاب به فارسی منتشر میشود ،امّا بعضی از
دستورنويسان ايرانی که فرانسوی میدانستند ،قبل از ترجمۀ اين کتاب ،آن را ديده و از
ديدگاههای الزار متأثر شده بودند .بعد از خیامپور و الزار دستورنويسان ما به دو دسته
تقسیم میشوند:
 .1عدۀ نسبتاً اندکی که تقريباً به تقسیمبندی مشابه پنج استاد و قريب قائلاند
(دايیجواد19 -1۳ :191۰،؛ دبیرسیاقی1۰ -96 :1911 ،؛ خزائلی و میرمیرانی1۹۰ -11۱ :1911 ،؛
ذوالنور1۱9 -1۱۰ :191۱ ،؛ مشکور9۱ -96 :1919 ،؛ طالقانی 19 -11 :191۹ ،و فرشیدورد:19۱۹ ،۱

 9۱۰و  .)9۱1به اعتقاد آنها فارسی بیش از سه وجه فعلی دارد.
يکی از اشتباهات دستورنويسانی که به بیش از سه وجه فعلی معتقدند ،اين است که
وجه را بهعنوان مقولهای معنايی با وجه در جايگاه مقولهای نحوی خلط کردهاند.
بهنظرمی رسد که وجه جمالت شرطی با وجه جمالتی که بر ضرورت داللت دارند يا با
وجه جمالتی که بر امکان داللت میکنند ،متفاوت است؛ امّا اين تفاوت وقتی در
ساختواژۀ فعل بروز میيابد ،میتواند به عنوان وجه فعلی تلقی شود .در واقع مادامی که
وجه بهصورت وندی در ساختمان فعل ،دستوری نشده باشد ،نمیتوانیم به وجه فعلی
قائل شويم .نکتۀ ديگر اين است که در نزد اين دسته از دستورنويسان ،بهويژه کسانی که
برای مثال ،در جملۀ «شاگردان رسیده به اتاق داخل شدند» ،به وجه وصفی معتقدند،
گويا تعريف مشخصی از وجه وجود ندارد و به همین دلیل است که در اين کتابها
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تعريفی از وجه ارائه نشده است .اگر وجه را بیانگر نظر و ديدگاه گوينده دربارۀ محتوای
گزاره بدانیم ،وجه وصفی از اين نظر خنثی است .از آنجايی که وجه وصفی بهصورت
صفت مفعولی ظاهر میشود ،اصالً فعل نیست و بسیاری از ويژگیهای فعل (زمان ،وجه،

شخص ،شمار و )...را ندارد و ويژگیهای آن به قرينۀ فعل ديگری که بعد از آن میآيد
مشخص میشود؛ بنابراين ،بدون عنايت به فعلهای قرينۀ وجه مصدری ،نمیتوان وجه
فعلی و ديگر ويژگیهای آن را مشخص کرد.
 .۹عدۀ ديگری از دستورنويسان ،همچون خیامپور و الزار ،وجوه فعلی فارسی را به
سه گونۀ اخباری و التزامی و امری منحصر میدانند (باطنی19۹ :191۱ ،؛ صادقی و ارژنگ،
 9۱ :191۱و 99؛ شفايی۱۱ :1969 ،؛ مشکوةالدينی6۳ :1991 ،؛ احمدیگیوی و انوری 11 :19۳9 ،و

11؛ وحیديان و عمرانی 19 :19۱۳ ،و حقشناس و همکاران.)6۰ :19۱۳ ،
از آنجايی که دستورنويسان گروه دوم ،بیشتر و متأخرتر از گروه نخست هستند،
می توان نتیجه گرفت که در سیر تاريخی دستورنويسی فارسی ،دستورنويسان دربارۀ سه
وجه فعلی اخباری و التزامی و امری به توافق رسیدهاند و بر سر آنها اجماع دارند .کوتاه
سخن اينکه ،صورتبندی وجه در ساختار فعل يا بهعبارتديگر ،دستوریشدگی وجه،
باعث شده است که دستورنويسان ما دستکم به سه دسته فعل براساس وجه قائل
شوند؛ به سخن ديگر ،آنها به سه گونه وجه فعلیِ زير قائلاند:
 .1اخباری :شامل ماضی مطلق (رفتی) ،ماضی استمراری (میرفتی) ،ماضی بعید (رفته

بودی) ،ماضی نقلی (رفتهای) ،ماضی مستمر (داشتی میرفتی) ،مضارع اخباری (میروی)،
مضارع مستمر (داری میروی) و مستقبل (خواهی رفت) و برخی ساختهای کمکاربردتر
مثل ماضی نقلی بعید (رفته بودهام) و ماضی نقلی مستمر (داشته میرفته است) و...؛
 .۹التزامی :شامل ماضی التزامی (رفته باشی) و مضارع التزامی (بروی)؛
 .9امری (برو) (وفايی 111 :1991 ،و .)116
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 .2-4بررسی درستی شقوق سهگانۀ وجه فعلی در فارسی

پرسش اصلیای که اين نوشتار در پی پاسخگويی بدان است ،اين است که آيا
تقسیمبندی سهتايی وجه فعلی (اخباری ،التزامی ،امری) که مورداجماع بیشتر
دستورنويسان است ،صحیح است يا خیر؟ بهعبارتديگر ،آيا تمايز اين سه گونه از
يکديگر ،تمايزی وجهی است؟ رحیمیان درصدد است که بین وجه بهعنوان مقولهای
معنايی و وجه بهمنزلۀ مقولهای صوری تمايزی روشن ايجاد کند .او وجه را يکبار از نظر
معنا و يکبار از نظر صورت تعريف میکند .به گفتۀ وی از جهت معنايی ،وجه اساساً به
نگرش متکلم به وقوع يک رخداد اطالق میشود ( .)11 :19۳۱او وجه را از نظر صورت
تعريف نکرده ،ولی انواع آن را بیان کرده است:
«باتوجه به صورت ،وجوه فعل فارسی را میتوان به دو دستۀ کلی اخباری و غیراخباری
تقسیم نمود .فعلِ واژگانیِ خودايستا که يا با پیشوند فعل «میـ» همراه باشد و يا
پیشوند فعلی «بـ» را نپذيرد ،مسلماً دارای وجه اخباری است . ...هرگاه فعل واژگانی
خودايستا با پیشوند فعلی «بـ» همراه باشد يا بتواند بدون هیچ تغییرِ معنايی آن را
بپذيرد ،در اصطالح میگويیم که وجه آن فعل غیراخباری است . ...وجه اخباری تنها
دارای يک عضو میباشد که به همین نام خوانده میشود ،امّا وجه غیراخباری دو عضو
دارد که عبارتاند از :التزامی و امری . ...عالمت دوم شخص مفرد در وجوه التزامی و
امری بهترتیب واژکهای ای= iو  Øمیباشد که اين خود مالکی برای تشخیص دو وجه
مذکور از يکديگر است .براساس بحث فوق میتوان گفت که وجوه فعل فارسی مجموعاً
سه میباشد که عبارتاند از :وجوه اخباری ،التزامی و امری» (همان).

بهرغم اينکه رحیمیان ابتدا به دو وجه کلی اخباری و غیراخباری قائل شده است،
درنهايت می بینیم که همچنان بر وجود سه وجه فعلی اخباری و التزامی و امری اصرار
دارد .او وجه اخباری را دارای يک عضو و وجه غیراخباری را دارای دو عضو دانسته است.
آنچه باعث شده که رحیمیان برای وجه غیراخباری دو عضو درنظربگیرد و آن دو عضو را
نیز انواعی از وجه بد اند ،تمايز اين دو عضو در شناسه است .در واقع رحیمیان مانند اکثر
دستورنويسان ،تفاوت شناسۀ اين دو دسته فعل را بروزی از تمايز وجهی آنها
درنظرگرفته است .به نظر نگارندگان اين پژوهش ،تمايز شناسۀ اين دو وجه را نمیتوان
نشانۀ صوریِ تمايز وجهی آنها تلقی کرد؛ البته پرواضح است که معنای وجهی اين دو
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دسته فعل با هم متفاوت است ،ولی نمیتوان نشانهای صوری برای اين تمايز پیدا کرد؛
بهعبارتديگر ،معنای وجهی اين دو دسته فعل به يک شکل صورتبندی شده است.
شیران نیز که پژوهش مستقل و مفصلی دربارۀ انواع وجه فعلی در فارسی انجام داده،
همچنان به همان سه وجه التزامی و اخباری و امری قائل است (.)۳6 :19۱1
اگر صیغههای ششگانۀ فعلهای مضارع التزامی را با صیغههای ششگانۀ فعلهای
امر مقايسه کنیم ،میبینیم که تفاوت آنها تنها در شناسۀ دوم شخص مفرد است:

9

مضارع التزامی بروم بروی برود برويم برويد بروند
امر

بروم برو

برود برويم برويد بروند

شناسۀ دوم شخص مفرد در امر برخالف مضارع التزامی صفر است ،امّا پرسش
اينجاست که آيا صفربودن اين شناسه ،نشانهای از وجه است؟ اگر جواب اين پرسش
منفی است ،صفر بودن شناسۀ دوم شخص امر را چگونه میتوان تبیین کرد؟
باتوجهبه اصل اقتصاد زبانی ،میتوان رابطهای بین وضعیت بینشان و تکواژ صفر
جُست؛ زيرا عموماً تکواژ صفر نمیتواند نمايندۀ وضعیت نشاندار باشد .همچنین وضعیت
بینشان با بسامد زياد رابطۀ مستقیم دارد .در افعال غیرامری ،بسامد وقوع سومشخص از
اوّلشخص و بسامد وقوع اوّلشخص از دومشخص بیشتر است .آنچه باعث افزايش بسامد
سومشخص شده است ،مصاديق زياد آن است؛ چراکه هر کسی که «من» و «تو» نباشد،
«او»ست و تمام کسانی که «ما» و «شما» نیستند« ،آنها»يند .بهنظرمیرسد که بسامد و
مصاديق زيادِ سومشخص موجب شده است که اين شخص از اشخاص ديگر بینشانتر
1۰

باشد.

بهدلیل بینشانبودن سومشخص نسبت به دو شخص ديگر و بهدلیل

بینشانبودن مفرد نسبت به جمع در سلسلهمراتب نشانداری (کرافت،)۱9 :۹۰۰9 ،
سومشخص مفرد میزبان شناسۀ صفر میشود.
از همین تحلیل میتوان برای تبیین صفربودن شناسۀ دومشخص امر نیز استفاده
کرد .در وضعیت بینشان ،امر خطاب به مخاطبِ حاضر صورت میگیرد .به همین دلیل
بسامد دومشخص در صیغههای امر بسیار بیشتر از اوّلشخص و سومشخص است.
11

بدينترتیب ،دومشخص از اوّلشخص و سومشخص بینشانتر است

(گرينبرگ ،1966 ،به
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نقل از کرافت .)16۰ :۹۰۰9 ،باز هم از آنجايی که مفرد بینشانتر از جمع است ،اگر قرار
باشد يکی داوطلبِ گرفتنِ شناسۀ صفر باشد ،آن صیغۀ دومشخص مفرد است ،حتی اگر
اين تبیین را برای صفربودن شناسۀ دومشخص مفرد امر نپذيريم ،دستکم میتوانیم
نشان دهیم که صفربودن اين شناسه نمیتواند بهعنوان نشانهای وجهی قلمداد شود.
تکواژ «بـ» در ساخت مضارع التزامی و تکواژ «باش» که صورت التزامی بیقاعدۀ فعل
بودن است ،در ساخت ماضی التزامی ،نشاندهندۀ وجه التزامیاند .به اعتقاد بعضی از
دستورنويسان« ،می» هم که قبالً تکواژی برای نشاندادن نمود استمرار بوده است،
امروزه کاربردی وجهی پیدا کرده و بیانگر وجه اخباری است ،امّا از آنجايی که همۀ
فعلهای دارای وجه اخباری اين تکواژ را ندارند (مثالً ماضی بعید و ماضی مطلق) و همچنین
به اين دلیل که «می» هنوز در ساخت ماضی استمراری بیانگر استمرار است ،بايد گفت
که وجه اخباری وجهی اساساً بینشان است.
از میان مقولههای دستوری مربوط به فعل؛ يعنی شخص ،شمار ،حالت ،زمان
دستوری ،نمود ،وجه ،جهت و گذرايی ،سه مقولۀ زمان دستوری و نمود و وجه بهدلیل
اينکه در ساختمان فعل بروز میيابند ،ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دارند .عالوهبراين،
بعضی از داليل معنیشناختی هم سبب میشوند تا گاهی نشانۀ يکی از اين مقوالت
سهگانه بهعنوان نشانۀ مقولهای ديگر بهکاررود؛ برای مثال ،باتوجهبه اينکه معنای وجهی،
ناظر به وضعیتهايی است که اتفاق نیفتادهاند ،چنین وضعیتهايی را میتوان به کمک
فعل ماضی يا به کمک نمود استمراری و ناقص که بیانگر وضعیتهايیاند که هنوز کامالً
رخ ندادهاند ،نشان داد؛ بهعبارتديگر ،بین زماندستوری و نمود و وجه رابطهای وجود
دارد که ممکن است يکی از اين مقوالت در خدمتِ رساندنِ معنای مقولۀ ديگری
بهکاررود ،امّا بین شخص و شمار و معانی وجهی نمیتوان چنین روابطی را برقرار کرد؛
برای نمونه ،يکی از کارهای مهم ديويد لوئیس تحلیل معنیشناختی شرطیهای خالف
واقع و شرطیهای التزامی از طريق معنیشناسی جهانهای ممکن است؛ يعنی لوئیس از
همان ابزاری برای تحلیل اين جمالت شرطی بهره میبرد که در بحث جمالت واجد
وجه استفاده میکند .در اين شرطیها زمانِ فعلِ مقدم و تالی ،نقش اصلی را در تحقق
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معنای وجهی ايفا میکنند؛ برای نمونه ،میتوان به مثال «اگر علی آن شب آمده بود،
اين اتفاقها نمیافتاد» يا مثال معروف ديويد لوئیس در کتاب اوّلش (« ،)19۳9اگر
کانگوروها دُم نداشتند ،هنگام جهیدن میافتادند» ،اشاره کرد .در اين جمالت که به
وضعیتهای واقعنشده ارجاع میدهند (وضعیتِ آمدن علی و وضعیت دُمنداشتن کانگوروها) و
در نتیجه خصلتی وجهی دارند ،برای بیان وجه از زمان ماضی استمراری يا ماضی بعید
استفاده شده است 1۹.از طرف ديگر ،زمان دستوری و نمود ،هر دو دربارۀ زمان موقعیت
صحبت میکنند (کامری)6 :19۱1 ،؛ بنابراين ،وجه و نمود و زماندستوری درهم تنیدهاند؛
اين تنیدگی تا به حدی است که گاهی نمیتوان دقیقاً مرز اين مقوالت را در فعل
مشخص کرد.
شناسهها تکواژهايی هستند که مقولههای شخص و شمار را نشان میدهند .پرسش
اينجاست که آيا اين تکواژها میتوانند به جای شخص و شمار ،بیانگر وجه يا مقولهای
ديگر باشند؟ به سخن ديگر ،آيا میتوان آن چنان که بین زمان دستوری و وجه ارتباط
معنايی وجود دارد 19،بین شمار و شخص از يک طرف و وجه از طرف ديگر ،ارتباطی
برقرار دانست؟ پاسخ نگارندگان به اين پرسش منفی است .هیچ نشانۀ صوری و هیچ
دلیل معناشناختیای نمیتوان يافت تا اين فرضیه را تأيید کند که شناسۀ صفر
دومشخصِ مفردِ امر ،نشانۀ وجه فعلی امری است؛ بنابراين ،بايد اذعان کرد که فعلهای
التزامی و امر از نظر وجه فعلی تمايزی باهم ندارند .اين ادعا به اين معنی نیست که آنها
از نظر معنای وجهی يکساناند ،ولی نکته اينجاست که تفاوت آنها صرفاً در معناست و
اين تفاوتِ معنايی ،بروزی در ساختواژۀ فعل ندارد؛ به سخن ديگر ،فعلهای امر و
التزامی در زبان فارسی از نظر وجه فعلی يکساناند.
بنابرآنچه گفته شد ،صرفاً میتوان به دو نوع وجه فعلی اخباری و غیراخباری در
فارسی قائل شد .درنظرگرفتن هر نوع زيرشاخهای برای اين دو شاخه ،نمیتواند به اعتبار
وجه فعلی باشد.
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 .1نتیجه
فهمیدن دامنۀ معنايی وسیع مقولۀ وجه ،نخستین گام برای روشنساختن وجه فعلی
است .در اين نوشتار ،بهاجمال به کمک مدل معنیشناختی جهانهای ممکن ،گسترۀ
معنايی وجه را توضیح داديم و بهاختصار به ابزارهای مختلف بیان مفاهیم وجهی و
دستهبندی پورتنر از آنها اشاره کرديم .دستورنويسان ما عمدتاً به توضیح يکی از اين
ابزارها ،يعنی وجه فعلی اکتفا کردهاند .اين نوشتار با مروری اجمالی بر تاريخ
دستورنويسی فارسی ،در پی اين بود تا نشان دهد که دستورنويسان زبان فارسی
درنهايت بر سر وجود سه وجه فعلی به توافق رسیدهاند .اين دستهبندی سهگانه در
بسیاری از کتابهای دستور عیناً تکرار شده است .با مقايسۀ وجه امری و التزامی از نظر
صورت ،میبینیم که تنها تمايز بین مضارع التزامی و امر در صفربودن شناسۀ دومشخص
امر است که به دو دلیل نمیتوانیم اين تمايز را تمايزی وجهی قلمداد کنیم .1 :وجود
تبیینی برای صفربودن اين شناسه باتوجهبه بسامد و مصاديق زياد آن و بینشانی آن
نسبت به ديگر اشخاص .۹ ،نبود هیچ رابطۀ معنیشناختی معنیداری بین مقولۀ شمار و
شخص از يک طرف و مقولۀ وجه از طرف ديگر؛ بنابراين ،میتوان گفت که در فارسی
وجه فعلی تنها دارای دو نوعِ اخباری و غیراخباری است و درنظرگرفتن هر نوع
زيرشاخهای برای اين دو نوع ،نمیتواند به اعتبار وجه فعلی باشد.
پینوشت
 .1اصطالح «وجه» در ايـن نوشـتار در برابـر  modalityو «وجـه فعلـی» در برابـر (verbal) mood
بهکاررفته است .اصطالح اخیر برگرفته از اخالقی ( )۱9 :19۱6است.
 .۹از آنجايی که جمالت اخباری دربارۀ موقعیتهای واقعی صحبت میکننـد ،از ديـدگاه منطـقدانـان و
فیلسوفان وجه ندارند؛ زيرا حرفی از ضرورت يا امکان در آنها نیست ،امّا دستورنويسان و زبانشناسـان
به اين جمالت برچسب «وجه اخباری» میزنند تا تقابل اين جمالتِ اساساً بیوجه را با انواع جمـالت
وجهدار نشان دهند .عبارت «جملۀ اخباری فاقد وجه» ناظر بـه آرای فیلسـوفان و منطـقدانـان اسـت
(الکس.)1۳9-119 :۹۰۰6 ،
 .9دربارۀ وضعیت هستیشناسانۀ جهانهای ممکن در تمايز با جهان واقعی موجـود ،نظرهـای مختلفـی
وجود دارد .ديويد لوئیس بهعنوان يکی از مهمترين نظريهپردازان معنیشناسیِ موجهات معتقد بود که
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جهانهای ممکن همگی وجود دارند ،امّا بین جهانهای ممکنِ مختلـف و جهـان واقعـی هـیچ مسـیر
دسترسی علّی وجود ندارد (.)۹ :19۱6
 .1گواهنمايی مقوله ای دستوری است که معنای اصلی آن نماياندن منبع اطالع است؛ به بیانی روشنتـر،
گواه نمايی تصريحی دستوری است بر اينکه آنچه گوينده بیان میدارد ،شخصـاً ديـده اسـت ،از کسـی
شنیده است يا اينکه صرفاً استنباط يا گمانهزنی وی است (دبیرمقدم.)196 :19۱۹ ،
 .1شايان ذکر است که «فعل وجهی» با «وجه فعلی» متفاوت است .افعال وجهی ( )modal verbsبـه
فعلهايی همچون «توانستن» و «بايستن» گفته میشود و وجه فعلی ( )verbal moodبـه وجـوهی
چون التزامی و اخباری اطالق میگردد.
 .6در دستور سخن برای انواع وجه ،مثالی ذکر نشده و مثالهای مذکور در اين بخش به نقل از دبسـتان
پارسی است.
 .۳اين کتاب در حقیقت جزوۀ خیامپور برای شاگردانشان در دانشگاه تبريز بوده که در سال 19۹۳تهیـه
شده و چند سال بعد چاپ شده است .چاپ نخست  ،1999چاپ دوم  1991با تجديدنظری اجمـالی،
چاپ سوم  ،199۱چاپ چهارم  1911با تجديدنظر کلی و اضافات و چاپهای پنجم و ششـم و هفـتم
نیز بهترتیب در سالهای 191۳ ،1911و 191۹بدون تجديدنظر انجام شده است .قبل از انتشار چـاپ
چهارم گويا خیامپور کتاب الزار را مطالعه کرده و نکاتی را در پاورقیهای کتاب يادآور شده است؛ برای
مثال ،به نظر الزار دربارۀ انواع وجه فعلی در پاورقی اشاره کرده است .خیامپور در سال  191۱قبـل از
اينکه يادداشت های جديدش برای چاپ جديد آماده و تکمیل شود ،درگذشت .از آن زمان ،اين کتـاب
بدون تغییر مکرراً تجديد چاپ شده است.
 .۱فرشیدورد در پژوهش ديگری ( )191۰کامالً با خیامپور همنظر است.
.9عده ای از دستورنويسان (برای مثال صادقی و ارژنگ )۳1 :191۱ ،تنها بـه دو صـیغه بـرای فعـل امـر
قائلاند :دومشخص مفرد و دومشخص جمع .بهطورکلی ،دو صیغهای دانستن فعل امـر احتمـاالً بـه دو
دلیل صورت گرفته است :يکی اينکه صیغههـای غیرمخاطـب ،بسـیار کـمکاربردنـد و از آنهـا تنهـا در
بافت های گفتاری خاصی استفاده میشـود و ديگـر اينکـه تشـابه عینـی صـیغههـای فعـل امـر (جـز
دومشخص مفرد) با التزامی است .به نظر نگارندگان ،فعل امر نیز دارای شش صیغه است؛ با اين تفاوت
که صیغههای غیرمخاطب آن کمکاربرد و بافتمحورند.
 .1۰مراتب بینشانی اشخاص را در وضعیت غیرامری میتوان چنین نشان داد.9 >1 >۹ :
 .11مراتب بینشانی اشخاص را در وضعیت امری میتوان چنین نشان داد1 :و.۹ > 9
 .1۹بهعنوان نمونه ای ديگر از کاربرد زمان دستوری برای رساندن معانی وجهی ،میتوان به کاربرد ماضی
مطلق به جای فعل مستقبل اشاره کرد .توضیح اينکه گاهی ماضی مطلق برای اشاره به آينده اسـتفاده
می شود تا قطعیت عمل را از منظر گوينده نشان دهد؛ مثالً ،گاهی در گفتار به جای «به زودی خواهم
آمد» میگويیم «آمدم» .در واقع از فعل ماضی استفاده میکنیم تا قطعیـت انجـام عملـی را در آينـدۀ
بسیار نزديک نشان دهیم.
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 .19بارزترين نمود اين رابطه ،بهکاررفتن فعلهای وجهی در ساخت فعل مستقبل در بعضی زبانهاسـت؛
مثل «خواستن» در فارسی و « »willدر انگلیسی (کامری.)1۱ -19 :19۱1 ،
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