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 چکیده

دهد. عناصر وجهی  ای نشان می ای معنايی است که ديدگاه گوينده را دربارۀ گزاره مقوله طورکلیوجه به

مفاهیم ها ابزارهای مختلفی برای بیان  ديگر، زبانعبارت؛ بهمختلفی در زبان برای انتقال وجه وجود دارد

يکی از اين ابزارها، وجه فعلی است. وجه فعلی آن جنبه از وجه است که در  ؛وجهی در اختیار دارند

دستوری است. با بررسی تاريخ  ایهشود و مقول ۀ فعل و از طريق صرف آن نمودار میواژ ساخت

در فارسی نهايت بر سر وجود سه وجه فعلی درشود که دستورنويسان  دستورنويسی فارسی، مشخص می

اخباری، التزامی و امری. اين نوشتار بر آن است تا  :ازاند  اند؛ اين سه وجه فعلی عبارت به اجماع رسیده

ی آن در شناسه است، تمايزی وجهی نیست واژ ساخت و امری که تنها بروزِ التزامیوجه نشان دهد تمايز 

فارسی تنها دو وجه  ،ديگرعبارت؛ بهدانست متمايز فعلی اين دو گروه از افعال را از نظر وجهتوان  و نمی

بودن شناسۀ کند تا تبیینی برای صفر تالش می فعلی دارد: اخباری و غیراخباری. همچنین اين نوشتار

  شخص مفرد امر ارائه دهد.  دوم
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 مقدمه. 1

 هتوج ای معنايی بی در معنای عام آن، يعنی وجه به مثابۀ مقولهدستورنويسان به وجه 

وجه فعلی، ابزاری  ؛، وجه فعلی استاندکرده توجهای از وجه که به آن  تنها جنبهاند.  بوده

شود. در اين نوشتار ابتدا وجه در  ۀ فعل نمودار میواژ ساختبرای بیان وجه است که در 

 ،ديگرعبارتدربارۀ ابزارهای بیان وجه يا به د.شو تعريف و بررسی می معنای عام آن

مقاله که دربارۀ  در قسمت اصلی شود. سپس اجماالً توضیحاتی داده می  عناصر وجهی،

دربارۀ انواع وجه  و سپس ديدگاه دستورنويسانتعريف وجه فعلی است، ابتدا وجه فعلی 

 :توان به دو دسته تقسیم کرد می ،شود. دستورنويسان را از اين نظر فعلی گزارش می

در را  فعلی وجه فعلی هستند و کسانی که انواع وجه سهکسانی که قائل به بیش از 

کدام از اين دو گروه، درستی يا دانند. با بررسی آرای هر می نوعفارسی منحصر به سه 

ه شود. از آنجايی که بیشتر دستورنويسان ب ها سنجیده می بندی نادرستی اين تقسیم

شود که آيا اين شقوق  گانه معتقدند، در بخشی جداگانه تحلیل می بندی سه تقسیم

نهايت تمايز وجه امری از وجه التزامی که در ؟هم دارند يا خیر تمايزی وجهی با ،گانه سه

امر ذکر  بودن شناسۀ دوم شخصبرای صفر تنها در شناسه است، بررسی  و تبیینی

د، پیشینۀ کن میرا بررسی اضر آرای دستورنويسان . از آنجايی که نوشتار حشود می

ترين تحلیل به نتیجۀ نوشتار  شود. نزديک ها گزارش می همین بررسی طیپژوهش 

تن دستاوردهايی مهم، دچار وجود داش است که با (19۳۱)تحلیل رحیمیان  حاضر،

 ی است که متعاقباً بررسی خواهد شد. اشکال

 

 1وجه .2

کردن دربارۀ که دستور از طريق آن، امکان صحبتای زبانی است  وجه پديده

. به اعتقاد (1: ۹۰۰9)پورتنر، کند که لزوماً واقعی نیستند  هايی را فراهم می موقعیت

های توضیح  يکی از راه ،های ممکن شناختی جهان شناسان مدل معنی دانان و زبان منطق

های ممکن، معنای  شناختیِ مبتنی بر انگارۀ جهان یمعن  و درک اين مقوله است. در مدل

های ممکن  واقعی و جهان توان از طريق مقايسه بین جهان میوجهیِ موجود در کالم را 
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ناشی از مقايسه بین وضعیتِ فعلیِ امور و  ،توضیح داد. وجود معنای وجهی در کالم

ه است که واقع کن بودسادگی مم ا بهامّ ،اند هايی از امور است که واقع نشده وضعیت

های  جهان»از تعبیر  ،نشده های واقع گرفتن اين وضعیتشوند. در اين مدل برای درنظر

بگیريد که استاد راهنما خطاب ؛ برای مثال، وضعیتی را درنظرشود استفاده می «ممکن

در اين جمله معنای وجهی از طريق  ؛«.بايد بیشتر تالش کنید»گويد:  به دانشجويش می

توان ساخت اين جمله  . میبیان شده است« تالش کنید»و وجه التزامی فعل « بايد» ۀواژ

اخباریِ  ۀبر روی جمل« بايد» ۀصورت تحلیل کرد که معنای وجهی از طريق واژرا بدين

های ممکن، معنای جملۀ  اعمال شده است. وفق مدل جهان« کنید بیشتر تالش می»

های  در جهان ۹عنای جملۀ اخباری فاقدِ وجهم ۀتوان از طريق مقايس دارای وجه را می

ترتیب ؛ بدينمزبور صادق يا کاذب است ۀجمل هاآورد که در آندست بهممکنِ مختلفی 

های ممکنی که دانشجو در  جهان شکل بیان کرد کهتوان بدين ۀ مربوط را میمعنای جمل

کمتر از ها آن هايی که دانشجو در ، بر جهانکند ها بیشتر از جهان واقعی تالش میآن

توان  گفته را می های ممکنِ پیش برتری دارند. برتری جهان کند، جهان واقعی تالش می

توان گفت میزان رضايت  مثالً می ؛های مدنظر استاد راهنما معرفی کرد براساس مؤلفه

از کند، بیشتر  های ممکنی که در آنها دانشجو بیشتر تالش می استاد از دانشجو در جهان

بینیم اصل  طور که می کند. همان ها کمتر تالش میهايی است که دانشجو در آن جهان

های حاوی وجه به  های ممکن، تحويلِ جمله شناختی جهان اساسی مدل تحلیل معنی

بدون وجه  ۀها را براساس معنای جمالت سادفاقد وجه است تا بتوان معنای آن های جمله

 9بیان کرد.

و فعل التزامی « بايد»، «بايد بیشتر تالش کنید»مثال  طور که گفتیم، در همان

ابزارهای بیان وجه يا  (۱- ۹: همان)ابزارهای بیان وجه هستند. پورتنر « تالش کنید»

 شوند، در سه گروهِ عناصر وجهی را بسته به اينکه در کدام سطح از زبان مطرح می

های وجهی و  فعلاو ی مثال، . برابندی کرده است طبقه ای و گفتمانی ای، زيرجمله جمله

های وجهی و وجه  ، صفات و اسمای( )وجه جملهقیدهای وجهی جمله را در دستۀ نخست 
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نمايی  همچون گواه ،و بعضی مقوالت ای( )وجه زيرجملهفعلی را در دستۀ دوم 

(evidentiality)
 بررسی کرده است. )وجه گفتمانی(را در دستۀ سوم  1

های دستور سنتی و جديد فارسی، وجه در مقام  تاباتفاق کبهدر اکثريت قريب

و معنايی بررسی نشده است؛ بلکه صرفاً دربارۀ بازنمود آن در ساختمان  کلیای  مقوله

های مستقلی  مطالعاتی انجام شده است. ناگفته نماند پژوهش« وجه فعلی»فعل، يعنی 

دربارۀ ديگر عناصر وجهی در فارسی انجام شده  ،کتاب صورتبه ندرتبهدر قالب مقاله و 

و  (19۱9)، عموزاده و رضايی (19۱6)توان به پژوهش اخالقی  می ،برای مثال ؛است

دربارۀ مفاهیم وجهی  (1991)ی يعموزاده و رضا 1؛دربارۀ افعال وجهی (199۹)فر  همايون

تر  کلیهايی  هشدربارۀ صفات وجهی و همچنین پژو (1991)پور  ايلخانی ؛زمان دستوری

ای از  اشاره کرد. موضوع اين نوشتار، وجه فعلی، يعنی آن جنبه (۹۰۰۱)مانند طالقانی 

دستورنويسان ما بوده  توجهيابد و عمدتاً مورد فعل بروز می وجه است که در ساختمان

 است.  

 

 . وجه فعلی9

وينده را به است که ديدگاه گ معنايی ای  مقوله طورکلیبه وجه ،طور که گفتیم همان

يکی  ؛زبان ابزارهای مختلفی برای بیان وجه دارد .دهد نشان می  گويد، توای آنچه میمح

ۀ فعل و واژ ساختوجه فعلی آن جنبه از وجه است که در ، وجه فعلی است؛ از اين ابزارها

وجه در اين مفهوم، معادل دستوری است.  ایهشود و مقول نمودار می ،از طريق صرف آن

از اين ديدگاه، وجه فعلی مانند  .(۱9: 19۱6)اخالقی،  است mood))مُود  انگلیسیاصطالح 

ا وجه امّ ،است (morphosyntactic)نحوی   یواژ ساختزمان دستوری و نمود يک مقولۀ 

بلکه ممکن است  ،شود ۀ فعل ظاهر نمیواژ ساختها در  در همۀ زبان آن کلیدر معنای 

 ،ديگرعبارت؛ بهددهندر جمله انعکاس آن را ی يا... افعال وجهی، قیود وجهی، وجه فعل

معناشناختی است  یکه وجه اصطالح، درحالیدستوری است یوجه فعلی اصطالح

  .(۹1: 19۱1)شیران، 
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طور که پیش از اين گفته شد، در اکثر دستورهای فارسی، تنها به وجه فعلی  همان

هايی که  گرفته است. معدود پژوهشهايی صورت  بندی تقسیمبرای آن پرداخته شده و 

و  (19۳۱)، رحیمیان (191۰)فرشیدورد  :اند از اند، عبارت اختصاصاً به اين موضوع پرداخته

دربارۀ را های مستقل مذکور  . در ادامه ديدگاه دستورنويسان و پژوهش(19۱1)شیران 

 یم. کنمیبررسی وجه فعلی 

 

 انواع وجه فعلی در فارسی. 4

 ستورنویسان دربارۀ انواع وجه فعلیدیدگاه د. 4-1

در فارسی اجماع وجود ، التزامی و امری اخباری، ، بر سر وجود سه وجه فعلیِکلیطوربه

توانیم روند تغییر ديدگاه دستورنويسان را  با بررسی تاريخ دستورنويسی فارسی، می. دارد

از نخستین  ق( 191۰ -1۹11)اصفهانی میرزاحبیب تا رسیدن به اين اجماع پی بگیريم. 

های او در  ترين کتاب ايرانیانی است که به تدوين قواعد زبان فارسی همت گماشت. مهم

است. اصفهانی در  ق( 19۰۱) دبستان پارسیو  ق( 1۹۱9) دستور سخنزمینۀ دستور، 

از « اخبار و انشا»ولی ذيل عنوان  ،استفاده نکرده است« وجه»از اصطالح  دستور سخن

، امری )اگر بروم، اگر رفته باشم(شرطی  6،آيد، خواهد آمد( مد، آمده است، می)آانواع اخباری 

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

آمدم،  )همیو استمراری  ام( )رفتنیو التزامی  )مکن(ی ابر انواع مذکور، نهیعالوه پارسی

نويسی . عبدالعظیم قريب نخستین دستور( 6۹و 61ق:  19۰۱)کند  را نیز اضافه می آمدستم(

اخباری  :اند از گیرد. به نظر او وجوه افعال عبارت میکاررا به« وجه»است که اصطالح 

، (نکنندکه بر او ستم  بترسدبايد  کند)آنکه به ديگران ستم ، التزامی روم، رفتم، خواهم رفت( )می

)بايد و مصدری  به اتاق داخل شدند( رسیده)شاگردان ، وصفی )اگر بروم(، شرطی (رو )میامری 

نخستین کسی است که به انواع وجه وصفی و مصدری قائل  قريب. (گفتبايد  ، میرفت

 ، ج191۰)شود  تکرار می استاد  پنجعیناً در  ویبندی  . تقسیم(11۱-111: 199۱) شده است

وبیش مشابهی در بعضی از  های کم بندی تقسیم استاد  پنجو پس از  (9۳ -91: ۹

 دستورهای بعدی ذکر شده است. 
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بار وجه فعلی در فارسی را  برای نخستین ۳دستور زبان فارسیپور در کتاب  خیام

داند و وجود وجه شرطی و مصدری و  منحصر به سه گونۀ اخباری، التزامی و امری می

 کند:  رد میچنین وصفی را 

در وجه احتمالی است و صیغۀ مخصوصی ندارد. وجه مصدری هم  وجه شرطی داخل»

يا از فعل و مفعول )مانند «...( بايد گفت»چون ترکیبی است از فعل و فاعل )مانند 

واقع فعل شمرده نشود. وجه وصفی هم در  شايستۀ آن است که از وجوه«( تواند گفت»

 .(۱1: 191۳« )شکل اسم مفعولبلکه صفتی است به ،فعل نیست

نیز تنها به سه وجه فعلی در فارسی قائل است. کتاب الزار ابتدا در  (11۳: 19۱1)الزار 

يعنی حدود  19۱1در سال سپس د. یرس در فرانسه به چاپ  (1996)م  191۳سال 

ا بعضی از امّ ،شود منتشر میترجمۀ اين کتاب به فارسی قرن بعد از چاپ نخست،  نیم

دانستند، قبل از ترجمۀ اين کتاب، آن را ديده و از  دستورنويسان ايرانی که فرانسوی می

پور و الزار دستورنويسان ما به دو دسته  بعد از خیام بودند.شده الزار متأثر  هایديدگاه

 شوند:  تقسیم می

اند  ريب قائلو ق استاد  پنجبندی مشابه  . عدۀ نسبتاً اندکی که تقريباً به تقسیم1

؛ 1۹۰ -11۱: 1911؛ خزائلی و میرمیرانی، 1۰ -96: 1911؛ دبیرسیاقی، 19 -1۳: 191۰جواد، یيدا)

  : 19۱۹، ۱فرشیدورد  و 19 -11: 191۹؛ طالقانی، 9۱  - 96: 1919؛ مشکور، 1۱9 -1۱۰: 191۱ذوالنور، 

 . به اعتقاد آنها فارسی بیش از سه وجه فعلی دارد.(9۱1 و 9۱۰

معتقدند، اين است که ی اشتباهات دستورنويسانی که به بیش از سه وجه فعليکی از 

      اند.  ای نحوی خلط کرده ای معنايی با وجه در جايگاه مقوله عنوان مقولهوجه را به

رسد که وجه جمالت شرطی با وجه جمالتی که بر ضرورت داللت دارند يا با  مینظربه

ا اين تفاوت وقتی در کنند، متفاوت است؛ امّ یوجه جمالتی که بر امکان داللت م

واقع مادامی که به عنوان وجه فعلی تلقی شود. در  تواند يابد، می ۀ فعل بروز میواژ ساخت

توانیم به وجه فعلی  صورت وندی در ساختمان فعل، دستوری نشده باشد، نمیهوجه ب

ويژه کسانی که  نويسان، بهقائل شويم. نکتۀ ديگر اين است که در نزد اين دسته از دستور

، به وجه وصفی معتقدند، «به اتاق داخل شدند رسیدهشاگردان »در جملۀ  ،برای مثال

ها  گويا تعريف مشخصی از وجه وجود ندارد و به همین دلیل است که در اين کتاب
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تعريفی از وجه ارائه نشده است. اگر وجه را بیانگر نظر و ديدگاه گوينده دربارۀ محتوای 

صورت ی است. از آنجايی که وجه وصفی بهاين نظر خنث گزاره بدانیم، وجه وصفی از

)زمان، وجه، های فعل  شود، اصالً فعل نیست و بسیاری از ويژگی صفت مفعولی ظاهر می

آيد  های آن به قرينۀ فعل ديگری که بعد از آن می را ندارد و ويژگی شخص، شمار و...(

توان وجه  های قرينۀ وجه مصدری، نمی ن عنايت به فعلبدو ،بنابراين ؛شود مشخص می

 های آن را مشخص کرد.  فعلی و ديگر ويژگی

وجوه فعلی فارسی را به  ،پور و الزار همچون خیام ،. عدۀ ديگری از دستورنويسان۹

؛ صادقی و ارژنگ، 19۹: 191۱)باطنی، دانند  میمنحصر سه گونۀ اخباری و التزامی و امری 

 و 11: 19۳9گیوی و انوری، احمدی؛ 6۳: 1991الدينی،  ةمشکو؛ ۱۱: 1969، يی؛ شفا99 و 9۱: 191۱

 . (6۰: 19۱۳شناس و همکاران،  حق و 19: 19۱۳؛ وحیديان و عمرانی، 11

هستند،  نخستگروه  تر و متأخرتر ازبیشاز آنجايی که دستورنويسان گروه دوم، 

توان نتیجه گرفت که در سیر تاريخی دستورنويسی فارسی، دستورنويسان دربارۀ سه  می

و بر سر آنها اجماع دارند. کوتاه  اندوجه فعلی اخباری و التزامی و امری به توافق رسیده

شدگی وجه،  دستوری ،ديگرعبارتبندی وجه در ساختار فعل يا به رتصو سخن اينکه،

قائل کم به سه دسته فعل براساس وجه  ه دستورنويسان ما دستکاست باعث شده 

 اند:  قائل زير به سه گونه وجه فعلیِ آنهابه سخن ديگر،  ؛شوند

)رفته ، ماضی بعید رفتی( )می، ماضی استمراری )رفتی(. اخباری: شامل ماضی مطلق 1

، روی( )میری ، مضارع اخبارفتی( )داشتی می، ماضی مستمر ای( )رفته، ماضی نقلی بودی(

کاربردتر  های کم و برخی ساخت )خواهی رفت(مستقبل   و روی( )داری میمضارع مستمر 

 ؛رفته است( و... )داشته می ماضی نقلی مستمر و ام( )رفته بودهمثل ماضی نقلی بعید 

 ؛)بروی(مضارع التزامی و  )رفته باشی(می: شامل ماضی التزامی . التزا۹

 (.116 و 111: 1991)وفايی،  )برو(. امری 9
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 گانۀ وجه فعلی در فارسی بررسی درستی شقوق سه. 4-2

گويی بدان است، اين است که آيا  ای که اين نوشتار در پی پاسخ پرسش اصلی

اجماع بیشتر که مورد )اخباری، التزامی، امری(تايی وجه فعلی  بندی سه تقسیم

آيا تمايز اين سه گونه از ديگر، عبارتنويسان است، صحیح است يا خیر؟ بهدستور

ای  عنوان مقولهرحیمیان درصدد است که بین وجه به يکديگر، تمايزی وجهی است؟

بار از نظر زی روشن ايجاد کند. او وجه را يکای صوری تماي منزلۀ مقولهمعنايی و وجه به

به  کند. به گفتۀ وی از جهت معنايی، وجه اساساً بار از نظر صورت تعريف میيک معنا و

او وجه را از نظر صورت  .(11: 19۳۱)شود  نگرش متکلم به وقوع يک رخداد اطالق می

 ولی انواع آن را بیان کرده است:  تعريف نکرده،

اخباری و غیراخباری  کلیتوان به دو دستۀ  به صورت، وجوه فعل فارسی را می توجهبا»

همراه باشد و يا  «ـ می»خودايستا که يا با پیشوند فعل  واژگانیِ تقسیم نمود. فعلِ

هرگاه فعل واژگانی . را نپذيرد، مسلماً دارای وجه اخباری است...  «بـ»پیشوند فعلی 

معنايی آن را  همراه باشد يا بتواند بدون هیچ تغییرِ «بـ»خودايستا با پیشوند فعلی 

 وجه اخباری تنها. یم که وجه آن فعل غیراخباری است... يگو در اصطالح می ،بپذيرد

ا وجه غیراخباری دو عضو امّ ،شود باشد که به همین نام خوانده می دارای يک عضو می

زامی و عالمت دوم شخص مفرد در وجوه الت. ... التزامی و امری :اند از دارد که عبارت

باشد که اين خود مالکی برای تشخیص دو وجه  می Øو  i=ای های ترتیب واژکامری به

توان گفت که وجوه فعل فارسی مجموعاً  مذکور از يکديگر است. براساس بحث فوق می

 (. )همان« خباری، التزامی و امریوجوه ا :اند از باشد که عبارت سه می

، است اخباری و غیراخباری قائل شده کلیرغم اينکه رحیمیان ابتدا به دو وجه  به

بینیم که همچنان بر وجود سه وجه فعلی اخباری و التزامی و امری اصرار  نهايت میدر

دارد. او وجه اخباری را دارای يک عضو و وجه غیراخباری را دارای دو عضو دانسته است. 

بگیرد و آن دو عضو را ان برای وجه غیراخباری دو عضو درنظرآنچه باعث شده که رحیمی

اند، تمايز اين دو عضو در شناسه است. در واقع رحیمیان مانند اکثر نیز انواعی از وجه بد

بروزی از تمايز وجهی آنها  تفاوت شناسۀ اين دو دسته فعل را ،دستورنويسان

توان  ، تمايز شناسۀ اين دو وجه را نمیگان اين پژوهشگرفته است. به نظر نگارنددرنظر

رواضح است که معنای وجهی اين دو البته پ ؛نشانۀ صوریِ تمايز وجهی آنها تلقی کرد
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وری برای اين تمايز پیدا کرد؛ ای ص توان نشانه ولی نمی ،دسته فعل با هم متفاوت است

بندی شده است.  معنای وجهی اين دو دسته فعل به يک شکل صورت ،ديگرعبارتبه

 شیران نیز که پژوهش مستقل و مفصلی دربارۀ انواع وجه فعلی در فارسی انجام داده،

 .(۳6: 19۱1)همچنان به همان سه وجه التزامی و اخباری و امری قائل است 

های  گانۀ فعل های شش های مضارع التزامی را با صیغه گانۀ فعل های شش اگر صیغه

 9دوم شخص مفرد است: ۀبینیم که تفاوت آنها تنها در شناس امر مقايسه کنیم، می
 

 بروند برويد برويم برود بروی بروم مضارع التزامی

 بروند برويد برويم برود برو بروم امر
 

ا پرسش ، امّشناسۀ دوم شخص مفرد در امر برخالف مضارع التزامی صفر است

اگر جواب اين پرسش  ؟ای از وجه است بودن اين شناسه، نشانهاينجاست که آيا صفر

 توان تبیین کرد؟ منفی است، صفر بودن شناسۀ دوم شخص امر را چگونه می

نشان و تکواژ صفر  ای بین وضعیت بی توان رابطه به اصل اقتصاد زبانی، میتوجهبا

وضعیت  دار باشد. همچنین تواند نمايندۀ وضعیت نشان عموماً تکواژ صفر نمی زيراجُست؛ 

 ازشخص  رابطۀ مستقیم دارد. در افعال غیرامری، بسامد وقوع سوم زيادنشان با بسامد  بی

بسامد  افزايششخص بیشتر است. آنچه باعث  دوم ازشخص  اوّلشخص و بسامد وقوع  اوّل

نباشد،  «تو»و  «من»هر کسی که  ، مصاديق زياد آن است؛ چراکهاست شخص شده سوم

رسد که بسامد و  مینظربه ند.ي«آنها»نیستند،  «شما»و  «ما»ست و تمام کسانی که «او»

تر  نشان ديگر بیاشخاص  ازشخص موجب شده است که اين شخص  سوم مصاديق زيادِ

دلیل شخص نسبت به دو شخص ديگر و به ومبودن س نشان دلیل بیبه 1۰.باشد

 ،(۱9: ۹۰۰9)کرافت، داری  مراتب نشان در سلسله نسبت به جمع مفردبودن  نشان بی

  شود.  شخص مفرد میزبان شناسۀ صفر می سوم

نیز استفاده شخص امر شناسۀ دومبودن توان برای تبیین صفر ین تحلیل میاز هم

گیرد. به همین دلیل  نشان، امر خطاب به مخاطبِ حاضر صورت می کرد. در وضعیت بی

 شخص است.  شخص و سوم اوّلاز  های امر بسیار بیشتر شخص در صیغه بسامد دوم

، به 1966)گرينبرگ،  11تر است نشان شخص بی شخص و سوم اوّلشخص از  ترتیب، دومبدين
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تر از جمع است، اگر قرار  نشان . باز هم از آنجايی که مفرد بی(16۰: ۹۰۰9نقل از کرافت، 

ی اگر حتشخص مفرد است،  صیغۀ دوم باشد يکی داوطلبِ گرفتنِ شناسۀ صفر باشد، آن

توانیم  کم می تشخص مفرد امر نپذيريم، دساين تبیین را برای صفربودن شناسۀ دوم

 د. شوای وجهی قلمداد  نوان نشانهعتواند به شناسه نمیبودن اين نشان دهیم که صفر

قاعدۀ فعل  که صورت التزامی بی« باش»در ساخت مضارع التزامی و تکواژ « بـ»تکواژ 

ه اعتقاد بعضی از اند. ب دهندۀ وجه التزامی در ساخت ماضی التزامی، نشان ،بودن است

، است دادن نمود استمرار بوده هم که قبالً تکواژی برای نشان« می»، دستورنويسان

ا از آنجايی که همۀ امّ ،امروزه کاربردی وجهی پیدا کرده و بیانگر وجه اخباری است

و همچنین  )مثالً ماضی بعید و ماضی مطلق(ند را ندارهای دارای وجه اخباری اين تکواژ  فعل

هنوز در ساخت ماضی استمراری بیانگر استمرار است، بايد گفت « می»به اين دلیل که 

 نشان است.  وجهی اساساً بیکه وجه اخباری 

يعنی شخص، شمار، حالت، زمان  ؛های دستوری مربوط به فعل از میان مقوله

دلیل ولۀ زمان دستوری و نمود و وجه بهدستوری، نمود، وجه، جهت و گذرايی، سه مق

اين، برتنگاتنگ با يکديگر دارند. عالوه يابند، ارتباطی اينکه در ساختمان فعل بروز می

نۀ يکی از اين مقوالت تا گاهی نشا شوند سبب میشناختی هم  بعضی از داليل معنی

 ،به اينکه معنای وجهیتوجهبرای مثال، با ؛رودکارای ديگر به عنوان نشانۀ مقولهگانه به سه

توان به کمک  هايی را می اند، چنین وضعیت هايی است که اتفاق نیفتاده ناظر به وضعیت

اند که هنوز کامالً  هايی به کمک نمود استمراری و ناقص که بیانگر وضعیتفعل ماضی يا 

ای وجود  دستوری و نمود و وجه رابطه ديگر، بین زمانعبارت؛ بهاند، نشان داد رخ نداده

     تِ رساندنِ معنای مقولۀ ديگری دارد که ممکن است يکی از اين مقوالت در خدم

 ؛توان چنین روابطی را برقرار کرد و معانی وجهی نمیا بین شخص و شمار امّ ،رودکاربه

های خالف  شناختی شرطی برای نمونه، يکی از کارهای مهم ديويد لوئیس تحلیل معنی

يعنی لوئیس از  ؛های ممکن است شناسی جهان های التزامی از طريق معنی واقع و شرطی

حث جمالت واجد که در ب بردبهره میهمان ابزاری برای تحلیل اين جمالت شرطی 

نقش اصلی را در تحقق  ،مقدم و تالی فعلِ ها زمانِ کند. در اين شرطی وجه استفاده می
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اگر علی آن شب آمده بود، »توان به مثال  برای نمونه، می ؛کنند معنای وجهی ايفا می

اگر »، (19۳9)ش اوّليا مثال معروف ديويد لوئیس در کتاب « افتاد ها نمی اين اتفاق

اين جمالت که به  ، اشاره کرد. در«افتادند ا دُم نداشتند، هنگام جهیدن میکانگوروه

و  نداشتن کانگوروها(وضعیتِ آمدن علی و وضعیت دُم)دهند  نشده ارجاع میهای واقع وضعیت

نتیجه خصلتی وجهی دارند، برای بیان وجه از زمان ماضی استمراری يا ماضی بعید در

موقعیت  وری و نمود، هر دو دربارۀ زماناز طرف ديگر، زمان دست 1۹استفاده شده است.

 ؛اند تنیده همدستوری در وجه و نمود و زمان ،بنابراين ؛(6: 19۱1)کامری،  کنند صحبت می

توان دقیقاً مرز اين مقوالت را در فعل  اين تنیدگی تا به حدی است که گاهی نمی

 مشخص کرد. 

دهند. پرسش  های شخص و شمار را نشان می قولهها تکواژهايی هستند که م شناسه

ای  توانند به جای شخص و شمار، بیانگر وجه يا مقوله اينجاست که آيا اين تکواژها می

چنان که بین زمان دستوری و وجه ارتباط  توان آن ديگر باشند؟ به سخن ديگر، آيا می

تباطی ار ،ديگربین شمار و شخص از يک طرف و وجه از طرف  19،معنايی وجود دارد

و هیچ   به اين پرسش منفی است. هیچ نشانۀ صوری برقرار دانست؟ پاسخ نگارندگان

     که شناسۀ صفر  تأيید کندتا اين فرضیه را توان يافت  ای نمی دلیل معناشناختی

های  اذعان کرد که فعل بايد ،بنابراين؛ نشانۀ وجه فعلی امری است ،امر مفردِ شخصِدوم

ها اين ادعا به اين معنی نیست که آنمر از نظر وجه فعلی تمايزی باهم ندارند. ا التزامی و

 صرفاً در معناست و آنها تفاوت ولی نکته اينجاست که ،اند يکسان یوجه معنای از نظر

های امر و  به سخن ديگر، فعل ؛ۀ فعل نداردواژ ساختبروزی در  ،معنايی اين تفاوتِ

 اند.  از نظر وجه فعلی يکسان در زبان فارسی التزامی

در اخباری و غیراخباری توان به دو نوع وجه فعلی  آنچه گفته شد، صرفاً میبنابر

تواند به اعتبار  ای برای اين دو شاخه، نمی گرفتن هر نوع زيرشاخهدرنظر .فارسی قائل شد

    وجه فعلی باشد. 
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  . نتیجه1

وجه فعلی ساختن گام برای روشن نخستین ،فهمیدن دامنۀ معنايی وسیع مقولۀ وجه

 گسترۀ ،های ممکن شناختی جهان اجمال به کمک مدل معنیاست. در اين نوشتار، به

به ابزارهای مختلف بیان مفاهیم وجهی و اختصار يم و بهتوضیح دادرا معنايی وجه 

اين . دستورنويسان ما عمدتاً به توضیح يکی از کرديمبندی پورتنر از آنها اشاره  دسته

اند. اين نوشتار با مروری اجمالی بر تاريخ  اکتفا کرده ابزارها، يعنی وجه فعلی

زبان فارسی دستورنويسی فارسی، در پی اين بود تا نشان دهد که دستورنويسان 

انه در گ بندی سه اند. اين دسته بر سر وجود سه وجه فعلی به توافق رسیده درنهايت

تکرار شده است. با مقايسۀ وجه امری و التزامی از نظر عیناً  های دستور بسیاری از کتاب

شخص  بودن شناسۀ دومبین مضارع التزامی و امر در صفرتنها تمايز  بینیم که می صورت،

. وجود 1د کنیم: توانیم اين تمايز را تمايزی وجهی قلمدا به دو دلیل نمی که امر است

نشانی آن  مصاديق زياد آن و بیبه بسامد و توجهبودن اين شناسه باتبیینی برای صفر

داری بین مقولۀ شمار و  معنی  شناختی . نبود هیچ رابطۀ معنی۹ ،نسبت به ديگر اشخاص

توان گفت که در فارسی  می ،بنابراين ؛شخص از يک طرف و مقولۀ وجه از طرف ديگر

گرفتن هر نوع درنظر اخباری و غیراخباری است و وجه فعلی تنها دارای دو نوعِ

 تواند به اعتبار وجه فعلی باشد. ای برای اين دو نوع، نمی خهزيرشا

 

 نوشتپی
     mood (verbal)در برابـر  « وجـه فعلـی  »و  modalityدر ايـن نوشـتار در برابـر    « وجه»اصطالح  .1

 ( است.۱9: 19۱6رفته است. اصطالح اخیر برگرفته از اخالقی )کاربه

دانـان و   کننـد، از ديـدگاه منطـق    های واقعی صحبت می از آنجايی که جمالت اخباری دربارۀ موقعیت .۹

شناسـان   ا دستورنويسان و زبانامّ ،حرفی از ضرورت يا امکان در آنها نیست زيرافیلسوفان وجه ندارند؛ 

را با انواع جمـالت  وجه  اساساً بی زنند تا تقابل اين جمالتِ می« وجه اخباری»به اين جمالت برچسب 

دانـان اسـت    ناظر بـه آرای فیلسـوفان و منطـق   « جملۀ اخباری فاقد وجه»دار نشان دهند. عبارت  وجه

 (.1۳9-119: ۹۰۰6)الکس، 
جهان واقعی موجـود، نظرهـای مختلفـی     باهای ممکن در تمايز  جهان ۀشناسان وضعیت هستی ۀدربار .9

موجهات معتقد بود که  شناسیِ پردازان معنی ترين نظريه عنوان يکی از مهم وجود دارد. ديويد لوئیس به
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مختلـف و جهـان واقعـی هـیچ مسـیر       های ممکنِ ا بین جهانامّ ،های ممکن همگی وجود دارند جهان

 (. ۹: 19۱6دسترسی علّی وجود ندارد )
تـر،   به بیانی روشن ؛ای دستوری است که معنای اصلی آن نماياندن منبع اطالع است نمايی مقوله گواه .1

دارد، شخصـاً ديـده اسـت، از کسـی      نمايی تصريحی دستوری است بر اينکه آنچه گوينده بیان می گواه

  (.  196: 19۱۹زنی وی است )دبیرمقدم،  شنیده است يا اينکه صرفاً استنباط يا گمانه
( بـه  modal verbs)متفاوت است. افعال وجهی « وجه فعلی»با « فعل وجهی»شايان ذکر است که  .1

( بـه وجـوهی   verbal moodشود و وجه فعلی ) گفته می« بايستن»و « توانستن»هايی همچون  فعل

 گردد.   چون التزامی و اخباری اطالق می

دبسـتان  های مذکور در اين بخش به نقل از  برای انواع وجه، مثالی ذکر نشده و مثال دستور سخندر   .6
  است.  پارسی

تهیـه  19۹۳پور برای شاگردانشان در دانشگاه تبريز بوده که در سال  ت جزوۀ خیاماين کتاب در حقیق .۳

نظری اجمـالی،  با تجديد 1991، چاپ دوم 1999نخست شده و چند سال بعد چاپ شده است. چاپ 

پنجم و ششـم و هفـتم    هایچاپو  و اضافات کلینظر با تجديد 1911، چاپ چهارم 199۱م چاپ سو

. قبل از انتشار چـاپ  انجام شده است نظربدون تجديد191۹و 191۳، 1911ای هدر سال ترتیبنیز به

برای  ؛های کتاب يادآور شده است پور کتاب الزار را مطالعه کرده و نکاتی را در پاورقی چهارم گويا خیام

ز قبـل ا  191۱پور در سال  به نظر الزار دربارۀ انواع وجه فعلی در پاورقی اشاره کرده است. خیام ،مثال

اين کتـاب   ،های جديدش برای چاپ جديد آماده و تکمیل شود، درگذشت. از آن زمان اينکه يادداشت

  بدون تغییر مکرراً تجديد چاپ شده است.
 نظر است. پور هم ( کامالً با خیام191۰فرشیدورد در پژوهش ديگری ) .۱
صـیغه بـرای فعـل امـر     ( تنها بـه دو  ۳1: 191۱ای از دستورنويسان )برای مثال صادقی و ارژنگ،  عده.9

ای دانستن فعل امـر احتمـاالً بـه دو     ، دو صیغهکلیطور. بهشخص جمعشخص مفرد و دوماند: دوم قائل

نهـا در  کاربردنـد و از آنهـا ت   هـای غیرمخاطـب، بسـیار کـم     دلیل صورت گرفته است: يکی اينکه صیغه

هـای فعـل امـر )جـز      تشـابه عینـی صـیغه    ديگـر اينکـه  شـود و   های گفتاری خاصی استفاده می بافت

، فعل امر نیز دارای شش صیغه است؛ با اين تفاوت گانمفرد( با التزامی است. به نظر نگارند  شخص دوم

 محورند. کاربرد و بافت های غیرمخاطب آن کم که صیغه
  .9 <1 <۹توان چنین نشان داد:  وضعیت غیرامری می نشانی اشخاص را در مراتب بی .1۰
 .۹ < 9و1توان چنین نشان داد:  نشانی اشخاص را در وضعیت امری می مراتب بی .11
توان به کاربرد ماضی  ای ديگر از کاربرد زمان دستوری برای رساندن معانی وجهی، می عنوان نمونهبه .1۹

گاهی ماضی مطلق برای اشاره به آينده اسـتفاده  توضیح اينکه  .مطلق به جای فعل مستقبل اشاره کرد

واهم به زودی خ»شود تا قطعیت عمل را از منظر گوينده نشان دهد؛ مثالً، گاهی در گفتار به جای  می

کنیم تا قطعیـت انجـام عملـی را در آينـدۀ      واقع از فعل ماضی استفاده میدر «. آمدم»گويیم  می« آمد

 بسیار نزديک نشان دهیم.



 11شمارۀ پیاپی ، 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6 ادب فارسی، سال /14
سـت؛  ها اخت فعل مستقبل در بعضی زبانهای وجهی در س رفتن فعلکارنمود اين رابطه، بهبارزترين  .19

 (. 1۱ -19: 19۱1کامری، در انگلیسی )« will»در فارسی و « خواستن»مثل 
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