
11ت، صفحا1398پاییز، 28، شماره هفتمسال هاي ادبی و بالغی، فصلنامه پژوهش -25

نگاهی تازه به بحث وجه فعل در زبان فارسی
1نصرت ناصري مشهدي

چکیده:
فعل از جمله مباحث زبانی است که هم در دستور وجه

شناسی آن مورد و شاخۀ معنیزبان و هم در زبانشناسی
است؛ با وجوداین هنوز نظر قرار گرفتهبررسی و دقت

سواالت متعددي در این زمینه وجود دارد که پاسخ 
قاطعی به آن داده نشده و قابل طرح و بررسی است. 

تحلیلی انجام شده، -صیفیپژوهش حاضر که به شیوه تو
با این هدف شکل گرفته است که با مقایسه دیدگاه 

و با توجه به کاربردهاي دستورنویسان و زبانشناسان
گوناگون فعل در زبان، پاسخی بیابد براي سوالهایی از 

توان تنها با نگاه این نوع که آیا این مبحث را می
هاي يبندساختاري در زبان تحلیل کرد؟ و در تقسیم

ترین ارائه شده چه اختالف نظرهایی وجود دارد و جامع
بندي در این میان کدام است؟ بررسی منابع تقسیم

دهد که با توجه به موجود در این زمینه نشان می
توان تنها با نگاه ساختاري به این کاربردهاي زبانی، نمی

هاي مقوله پرداخت؛ همچنین مقایسۀ دیدگاه
هاي ارائه شده  بنديدهد که تقسیمیپژوهشگران نشان م
ها را مجزا درنظر توان برخی از بخشجامع نیست و نمی

پوشانی دارد؛ هاي دیگر همگرفت زیرا با قسمت
درضمن الزم است معیارهاي جدیدي براي تشخیص 

وجه در جمله ارائه شود. 
: دستور زبان فارسی؛ زبانشناسی؛ وجه هاکلیدواژه

فعل؛ وجهیّت.
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Abstract
Many researches and studies have been
conducted in the field of Persian grammar
the result of which is valuable and
important. However, there are still many
answer-free questions about this,
indicating the necessity of the more exact
scientific studies. One of these is verb
mood with numerous questions such as: Is
there a comprehensive definition for the
mood as one of the verb features? Is the
structure important or function to
determine the verb mood? On the other
word, is the mood a grammatical category
or grammatical-semantic one? Regarding
the researchers’ point of view about the
field of the verb mood, how many moods
can be accepted definitely, not over lapping
other categories?
Studying and criticizing the available
researches and summarizing adding up the
materials indicate that firstly, a specific
definition for the mood is essential based
on which multiple classifications can be
presented. Secondly, the verb mood in the
sentence is arguable; therefore, in this
grammatical category, the function is
important. Furthermore, all the approved
moods can be studied according to three
main moods off affirmative, subjunctive
and imperative. The final purpose of this
research is to apply these achievements in
today Persian grammar.
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مقّدمه:-1

مطالعه و بررسی تحقیقات موجود در زمینه دستور 
زبان فارسی بویژه از هنگامی که مطالعات زبان شناسی 

دهد هنوز پرتو جدیدي براین علم افکنده نشان می
هاي مختلف دستوري وجود مباحث متعددي در زمینه
ضروري است. یکی ازاین دارد که طرح مجدد آن

ه درتعریف و انواع آن مباحث، وجه فعل است ک
طورکلی نگاه و نظر نظر وجود دارد. بهاختالف

توان به دو دسته تقسیم دستورنویسان به وجه فعل را می
کرد: 

اي از گروهی که با نگاه ساختاري وجه را جنبه-الف
شمار آورده و به کاربرد فعل در جمله توجهی فعل به
اند.نکرده

ي عمل فعل ده دربارهگروهی که وجه را تلقی گوین-ب
ازنظر قطعی بودن یا نبودن ویا امري بودن آن درنظر 

اي طور ضمنی به کاربرد فعل نیز اشارهاند و و بهگرفته
اند.کرده

زبان شناسان نظرگروه دوم را براي وجهیّت( وجه 
ازنظرمعنایی) به کارمی برند و بین وجه دستوري و 

وجه دستوري ارائه معنایی تمایز قائلند اّما تعریفی از 
رو جنبۀ دیگر محل اختالف؛ ساختاري اند؛ از ایننداده

یا معنایی بودن وجه است. 
میان زبانشناسان و دستورنویسان درمورد سه وجه اصلی 
اخباري، التزامی و امري اتفاق نظر وجود دارد و درکنار 
این سه وجه، وجوه دیگري ازقبیل: وجه شرطی، 

غیرشخصی، پرسشی وحتی مصدري، وصفی، تاکیدي، 
خنثی نیز مطرح شده که قابل بحث و بررسی است. 

تحلیلی -در پژوهش حاضر که با روش توصیفی
شکل گرفته، هدف آن است که با مقایسۀ آراي 

شناسان درمورد وجه و وجهیّت نویسان و زباندستور
تشخیص وجه فعل و وجهیّت اي براي معیارهاي تازه
توان سؤاالت زیر را تر میور دقیقطبهآن ارائه شود.

در بارة مبحث وجه و وجهیّت مطرح کرد:
توان وجه را ویژگی فعل، جداي از آیا می-

کاربرد درنظر گرفت؟ 
توان هایی براي وجه فعل میبنديچه تقسیم-

پوشانی نداشته درنظر گرفت که با هم، هم
باشند؟

بدیهی است در هرمبحث دستوري رسیدن به یک نظر 
کند وذهن را تر میاحد، شناخت موضوع را آسانو

رهاند. بنابراین الزم است ابتدا ازآشفتگی و تردید می
هاي مختلف، براساس کاربردها مورد بررسی دیدگاه

و ها توصیف بهتروتحلیل قرارگیرد تا از برآیند آن
تري ازموضوع ارائه شود. بازنگري این مبحث دقیق

اي مطالعات و تحقیقات بعدي تواند راه را برحداقل می
جهت رسیدن به یک نظرجامع هموارسازد.

هاي متعددي پیشینه تحقیق: تاکنون پژوهش1-1
درمورد وجه فعل انجام شده است که برخی 
از این تحقیقات به عنوان مرجعی براي 
پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته و در 
بخش منابع و مآخذ آمده است. اما چند مأخذ 

نیز موجود است که با اهداف متفاوتی دیگر 
انجام گرفته و با نقد و تحلیلی که در این 
پژوهش مدنظر بوده متفاوت است. کارهایی 

مانند:
بررسی و تحلیل وجه التزامی در دستور زبان -

فارسی، جمشید مظاهري و همکاران، مجله 
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هاي دانشکده ادبیات و علوم مطالعات و پژوهش
1383(پاییز 38ن، پیاپی انسانی دانشگاه اصفها

.108-95)صص 
نقد و تحلیل انواع وجه فعلی در فارسی، منوچهر -

پور، نشریه ادب فارسی، دانشگاه اکبري، مونا ولی
)، 1395(بهار و تابستان1تهران، سال ششم، شماره

.1-15صص
مفهوم مقوله وجه در زبان روسی و مقایسه آن در -

ژوهش زبان فارسی، مصطفی اسدي، نشریه پ
)، 1385(سال 35ادبیات معاصر جهان، شماره

.13ص
کارگیري ساخت مجهول و وجه فعل در بندهاي به-

زاده، نژاد، شراره خالقیمتممی، محمدرضا پهلوان
- نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسیپژوهش

)، ١٣٩٣(بھار 6زبانان، سال سوم، شماره
.٣-٢٩صص

قد و تحلیل انواع ن"از این میان تنها مقاله دوم یعنی
هایی با در مقدمه مشابهت"وجه فعلی در زبان فارسی

گیري متفاوت ها و نتیجهپژوهش حاضر دارد اما تحلیل
است.

مباحث اصلی:-2
نقد و بررسی آراي دستور نویسان زبان -2-1

فارسی درمورد وجه فعل: 
- پژوهان زبان فارسی، تقسیمنظران و دانشهمه صاحب

: اخباري، التزامی و امري را براي وجه بندي سه گانه
اند اما درمورد وجوه دیگري جز این سه وجه پذیرفته

اصلی مانند: وجه شرطی، مصدري، وصفی و غیره نظر 
اند. یکسانی ارائه نداده
- گانه اصلی باید گفت آنچه از کهندرمورد وجوه سه

دبستان یا خالصه آن دستور سخنمانند -ترین دستورها 
عنوان پیشرو در قلمرو از میرزا حبیب اصفهانی بهیپارس

و دیگر آثاري که تا امروز -دستور نویسی زبان فارسی
آید، وجه اخباري و یقینی در این زمینه تألیف شده برمی

بودن آن، وجه التزامی و عدم قطعیت و احتمالی بودن 
آن و وجه امري وطلبی بودن آن، مورد تأیید همگان 

بندي در وجه التزامی غیراز شک و سیماست.در این تق
تردید به امید،آرزو ، شرط، دعا و حتی خواهش و پند 

طور دقیق شکافته نیز اشاره شده است اما این مباحث به
نشده تا نشان دهند از نظر ساختار دستوري چه تفاوتی 
میان خواهش و پند با امر وجود دارد یا وقتی ساخت 

رود که عدم قطعیت ر میکااي بهاخباري فعل درجمله
شود، چگونه درباره انجام فعل بوسیله قیدي مشخص می

وجه فعل باید نظر داد.
دستور زبان از میرزا حبیب اصفهانی آنچه مؤلفان پس

اند پنج استادبه مطالب قبل از خود افزودهفارسی  
درمورد فعل التزامی است که آن را به دلیل این که پیرو 

اند (قریب و خوانده» مطیعی«جه جمله دیگري است، و
یعنی وابسته به -). این نکته198-199: 1373همکاران، 

نکته مهمی است که –جمله دیگر بودن وجه التزامی 
عنوان یکی از کاربردهاي فعل با ساخت تواند بهمی

التزامی درنظر گرفته شود.
خود براي فعل سه دستور زبان فارسیپور نیز در خیام

ر گرفته و وجه شرطی را ذیل وجه التزامی قرار وجه درنظ
است همچنین خواهش را صورتی از وجه امري داده
)  درحالی که 84: 1392پور، داند و نه التزامی( خیاممی

میرزا حبیب و قریب شرط را وجهی عالوه بر سه وجه 
اند و خواهش را ذیل فعل التزامی اصلی درنظر گرفته

کنند.مطرح می
شریعت نیزضمن تأیید سه وجه اصلی، اوال محمدجواد

نگاهی معنایی به وجه دارد و معتقد است وجه فعل با 
معنی فعل ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین اگرچه ظاهرا 
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هایی نیز در آن وجود داشته باشد نباید شکل نشانه
ظاهري مالکی براي تشخیص و تعیین وجه قرارگیرد 

طی را براي فعل درثانی  وجوه مصدري، وصفی و شر
کند که وجه مصدري پذیرد و چنین استدالل مینمی

توان ترکیبی است از فعل و فاعل؛ مانند: باید گفت و می
گفت یا از فعل و مفعول مانند: تواند گفت. همچنین وجه 
وصفی صفتی است مفعولی یا مفعولی به جاي فاعلی که 

جام گانه اصلی را انبه جاي فعل، کار یکی از وجوه سه
- دهد و وجه شرطی نیز داخل وجه التزامی قرار میمی

گیرد و صیغه مخصوص ندارد همچنین در تعیین وجوه،  
سوالی یا مثبت و منفی بودن تأثیري ندارد(شریعت، 

1367 :130-132.(
شود شریعت وجه را معنایی درنظر چنان که مالحظه می

گرفته اما توضیح نداده است که اگر صورت فعل مالکی
براي تشخیص وجه نباشد چه معیار دیگري باید درنظر 
گرفته شود همچنین استداللی که براي رد وجه مصدري 

توان براین اساس درمورد ارائه شده نامفهوم است و نمی
وجه مصدري نظر داد.

ناتل خانلري عالوه بر سه وجه اصلی اخباري، التزامی و 
- اشاره میعنوان وجه چهارم امري به وجه شرطی نیز به

کند و یقین گوینده را براي وجه اخباري و غیرمسلم 
گیرد. وي معتقد بودن آن را براي وجه التزامی درنظر می

ذهن و عواطف گوینده با جریان « است در وجه التزامی 
آمیزد و گوینده در این حالت میل و آرزو، فعل  درمی

یا بینی یا فرض، منع یا شرط قصد، اختیار یا تردید، پیش
کند موافقت خود را درضمن بیان جریان فعل اظهار می

).306: ص2، ج1366(ناتل خانلري، » 
دو نکته اساسی در مطلب خانلري قابل توجه است: یکی 
آمیختگی عواطف گوینده با جریان فعل که تاکنون 
کسی به آن توجهی نداشته و نکته دیگر وابستگی فعل 

ین اثر نیز تمایز در وجه التزامی به فعلی دیگر؛ در ا
اي نیست که همپوشانی نداشته مباحث اصلی به گونه

باشد مثال با درنظر گرفتن وابستگی فعل براي وجه 
گیرد. التزامی وجه شرطی قطعا در این شمار قرار می

خود چیزي به 2و 1انوري و گیوي نیز دردستور زبان 
اند.فقط با تأیید سه وجه اصلی این مطالب نیفزوده

اري، التزامی و امري براي عدم پذیرش وجوه اخب
اند که کلیت شرطی، وصفی و مصدري دالیلی آورده

رسد اما با جزئیات به آن پرداخته نظر میآن منطقی به
نشده است. این نویسندگان معتقدند وجه شرطی چون 

کند خود نوعی از وجه فعل را ملتزم به وجود شرط می
هاي ل در زمانالتزامی است، وجه وصفی چون فع

آید درواقع وجه صورت صفت مفعولی درمیمختلف به
از خود را دارد و وجه مصدري نیز فعل نیست فعل پس

بلکه از انواع اسم است و اگر بتوان درمواردي براي آن 
وجهی قائل شد باید گفت از وجه التزامی است زیرا 

در رساند ویکی از مفاهیم التزام مانند لزوم و اراده را می
شمار جا فعل بهصورت باید آن را با جزء قبلی یکاین

).77: 1392گیوي،-آورد نه تنها مصدر را( انوري
- استدالل این نویسندگان درمورد وجه وصفی منطقی به

رسد اما درمورد وجه شرطی الزم است توجه نظر می
داشته باشیم که التزام به امر دیگر همیشه ساختار فعل را 

- آورد؛ به عنوان مثال همین جملهامی درنمیبه شکل التز

بخوانیاگر درس "اي که نویسنده شاهد آورده است : 
"قبول خواهی شدبخوانیشوي یا اگر درس قبول می

- هاي بیان مطلب است و میها یکی از صورتاین جمله

دیگري نیز بیان کرد: توان آن را به شکل
قبول خواهی شوي (، حتما قبول میخوانیمیاگر درس 

شد).
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ها وابستگی افعال شود در این نمونهچنان که مالحظه می
ها وجود دارد اما الزاما فعل ساخت التزامی در جمله

ندارد. درمورد وجه مصدري نیز این استدالل که مصدر 
- فعل نیست درست است اما این که بالفاصله اشاره می

خود » اگر بتوان براي آن وجهی قائل شد..« شود که: 
- دلیلی براي وجود تردید در این زمینه است و نشان می

دهد الزم است مطلب بیشتر مورد بررسی قرارگیرد؛ 
شمار آوردن مصدر با جزء قبلی نیز همچنین فعل به

مشخص نشده چگونه است.
وحیدیان کامیار هم ضمن تأیید سه وجه اصلی، وجه را 

از جمله تلقی گوینده یا نویسنده« کند: چنین تعریف می
یعنی مسلم یا نامسلم بودن یا امري بودن فعل را وجه 

). وي درمورد وجه 57-54:  1380وحیدیان،»( گویند
اخباري عالوه بر یقین گوینده به وقوع فعل و قطعی 

کند. سپس با طرفی گوینده نیز اشاره میبودن آن، به بی
دارد که:نگاهی ساختارگرایانه ابراز می

هاي افعال جز ماضی التزامی و همه ساخت-الف
اند.مضارع التزامی و دو ساخت امر از وجه اخباري

هاي کمکی باشم، هرگاه فعل گذشته، از فعل-ب
باشی و... خالی باشد از وجه اخباري است.

وجه اخباري در مضارع با تکواژ وجهی(می) همراه -پ
است.

رد مطلب جا چند نکته قابل تأمل است؛ مثال در مودر این
شمارة یک باید گفت درست است که ساخت فعل 

شاید ( اخباري است اما وجه فعل چیست؟ مثال درجمله
است ) که ساخت فعل اخباري است او به دانشکده رفته

شود؟وجه چگونه مشخص می
اي در مورد دوم نیز این سوال مطرح است که درجمله

دوستش مانند( شاید او دیروز به دانشکده رفته است و

کمکی مذکور است، را مالقات کرده ) که خالی از فعل
وجه فعل کدام است؟

نظر وحیدیان کامیار در مورد فعل التزامی این است که 
رود که وقوع کارمیفعل درصورتی به وجه التزامی به

آن به صورت الزام، تردید، توصیه، شرط، دعا یا میل 
مطرح شود.

ید که مثال اگر مادري توان پرسدراین مورد نیز می
هاي زیر ملزم به انجام کار کند، کودك خود را با جمله

وجه فعل کدام است؟
کنی و روي، همه چیز را مرتب میاالن به اتاقت می"

گردي و تا همه اگر همه تکالیفت را انجام دادي برمی
"گردي.اي برنمیها را انجام ندادهاین

توصیه یا الزام و شود جمله برايکه مالحظه میچنان
شرط و امر  به کار رفته اما ساخت فعل اخباري است.

اي که جمله«گوید: وحیدیان در بخش وجه التزامی می
باشد با یکی از عوامل التزامی ساز باید، در وجه التزامی

هاي دیگر مثل شاید، کاش، مبادا، اگر و برخی از فعل
هایی ز فعلخواستن و توانستن همراه است. همچنین بعدا

که معنی یقین در آن نباشد فعل التزامی است: رفتم که 
) 55: ص1380(همان، » او را ببینم.

شود در بند باال اوال اشاره شده چنان که مالحظه می
و نه فعل به تنهایی. که اي که در وجه التزامی باشد جمله

اي درخور تأمل است؛ ثانیا در ادامه بحث چرا خود نکته
یقیق نیست!  زیرا این فعل چه با » رفتم«فعل در معنی 

جاي آینده کار رفته باشد و چه گذشته بهزمان گذشته به
الوقوع در هر دو صورت قطعیت فعل یعنی ماضی محقق

محرز است و التزامی آمدن فعل بعد از آن فقط به دلیل 
وجود آمده است.وابستگی دو جمله به

ن مطرح شده آن هاي وحیدیانکته دیگري که در گفته
است که ماضی استمراري و ماضی بعید ساخت التزامی 
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ساز هم همان خاصی ندارد و بعداز عوامل التزامی
دهد که رود. این نکته نشان میکارمیساخت اخباري به

وجه تنها از فعل قابل استنباط نیست. آخرین مطلبی که 
« وحیدیان درمورد وجه التزامی بیان داشته آن است که 

آید که عل التزامی گاه بدون عوامل التزامی ساز نیز میف
بیشتر جنبه توصیه، دعا یا آرزو دارد: نامه بنویسی،  غذا 

- چنان که مالحظه می». هم بخوریم.. خدا خیرتان بدهد

هاي مذکور شود در ژرف ساخت هرکدام از نمونه
الزم است، باید یا امیدوارم "سازي مانند عوامل التزامی

د دارد.وجو"که
تر از دیگران بحث فرشیدورد درمورد وجه فعل مفصل

). وي وجه را 397-379: 1392است( فرشیدورد، کرده
داند که بر اخبار و احتمال اي از فعل میصورت یا جنبه

بعضی امور دیگرو امر و آرزو و تمنا و تأکید و امید و 
وجه متصرف اخباري، سه یا چهار کندو داللت می

امري و تأکیدي و دو وجه غیر متصرف التزامی،
کند و براي وجه اخباري مصدري و وجهی را معرفی می

قطعیت و یقین، براي وجه التزامی احتمالی بودن یا 
وابستگی، براي وجه امري هر نوع طلبی اعم از فرمان، 

گیرد و وجه خواهش، خواست و تمّنا را درنظر می
داند که رمان میتأکیدي را دالّ بر تأکید و خواست و ف

همراه باشد یا نباشد.» الزمست« و » باید« ممکن است با 
- اوال این نکته که با قاطعیت چهار وجه را مشخص نمی

دهد که درمورد وجه چهارم تردید وجود کند نشان می
دارد. درضمن وقتی گفته شده که وجه تأکیدي بر تأکید 

و "یدبا"کند و امروز با و خواست و فرمان داللت می
آید تفاوتی میان ها میهاي آنو مترادف"الزم است"

وجه تأکیدي یا امري و التزامی مشخص نشده و معلوم 
نیست که راه شناخت این وجوه کدام است؟ و وجه 
مربوط به جنبه معنایی فعل است یا ساختاري؟ نکته دیگر 

تواند مؤکد هم باشد. با هر وجهی میاین است که جمله
مؤکد یا امر مؤکد. فرشیدورد نکاتی را یعنی خبر 

درمورد وجه فعل مطرح کرده سپس به چند مسأله به 
کند که خود نقدي است بر عنوان یادآوري اشاره می

بسیاري از مطالبی که قبال درمورد وجه اظهار داشته. مثال 
هاي لفظی و ساختاري وجه اخباري را پیشوند نشانه

الفاصله خاطرنشان گیرد اما بدرنظر می"می"صرفی
هاي وجه اخباري با این پیشوند کند که همه فعلمی

همراه نیست مانند ماضی نقلی، مستقبل و ماضی بعید. 
همچنین در ادامه بحث گفته است که بعضی از 

هاي وجه اخباري گاهی به جاي وجه التزامی ساختمان
از روند و آن درصورتی است که پسکار میهم به

هاي وجه التزامی بیایند که از نشانه"اتیکلم"و "فعل"
رفت یا شاید رفته است. درمورد است مانند: شاید می

نیز بحثی مشابه همین مطرح شده "ب "پیشوند صرفی 
هایی مانند: بروم، بروي، برود و ... که فعلکه ساختمان

شود بین وجه امري، ساخته می"ب"با پیشوند صرفی 
دهد ترك است.  اما توضیحی نمیالتزامی و تأکیدي مش

که در اینصورت وجه افتراق این وجوه کدام است. حتی 
توان به این موارد اضافه نمود مثال وجه اخباري را نیز می

روم که در امتحان دارم به دانشکده می"در جمله: 
چه عدم قطعیتی در خبر وجود دارد؟ "شرکت بکنم 

درنظر بگیریم که که عدم قطعیت را براي فعلیمگر این
–یعنی تأثیر زمان در وجه -هنوز انجام نشده است

فعلی با وجه اخباري "خواهم رفت "درصورتی که 
شده است. سرانجام فرشیدورد به این نتیجه درنظر گرفته

رسد که براي تشخیص وجه فعل گاهی یک نشانه و می
گاهی دو یا چند عالمت الزم است این نکته مهمی است 

دهد وجه فعل تنها از ساختار فعل مشخص میکه نشان
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گردد بلکه الزم است درجمله مطرح شود و این نمی
یعنی کاربرد فعل در جمله.

فرشیدورد فعل التزامی را التزامی، وابسته یا احتمالی 
است و درادامه بحث اشاره کرده که فعل التزامی نامیده

- وارهلهآید بلکه غالبا درجمدر جمله مستقل نمیمعموال

اي است که رود. این نکتهکار میهاي پیرو و وابسته به
بودند و از این نظر اهمیت دیگران هم به آن اشاره کرده

دهد یکی از کاربردهاي فعل التزامی دارد که نشان می
وابستگی آن به فعل دیگر است و نه عدم قطعیت آن. 

هاي دعایی که شاید به همین دلیل است که براي جمله
دهد یک جمله پایه ن را درشمار وجه التزامی قرار میآ

گیرد. در نظر می"کنم که...دعا می"مانند: 
دو وجه دیگر وجوه مصدري و وصفی است که 
فرشیدورد به دلیل نداشتن صورت کامل صرفی و تبعیت 

شود با عنوان وجوه از فعلی که این افعال جانشین آن می
رده است. اما درمورد غیرمتصرف یا تبعی از آن یاد ک

وجه وصفی یا فعل وصفی سخن پایانی فرشیدورد آن 
فعل وصفی اگرچه از لحاظ ساختمان، وجهی « است که 

رود ولی ازنظر معنی چنین نیست شمار میجداگانه به
شود و هم بر اخبار زیرا جانشین افعال و وجوه دیگر می

- یو هم بر احتمال و هم بر امر و هم بر مصدر داللت م
توان نتیجه ) بنابراین می248: 1388(فرشیدورد، » کند.

گرفت که وجه وصفی وجهی جداگانه نیست؛ بلکه 
- جایگزین فعلتواندفعلی است با صورتی معین که می

هاي دیگر با هر وجهی بشود.
وجه مصدري نیز فعلی درنظر گرفته شده که به صورت 

دهد میهاي ارائه شده نشانمصدر درآمده باشد، نمونه
که از این دیدگاه وجه مصدري یا از گروه فعلهاي غیر 
شخصی است که با افعال شبه معین باید، بایست و 

یا » باید رفت« در » رفت «شود مانند: توانستن ساخته می

همراه » گرفتن« و » شروع کردن « هاي آغازین با فعل
- هایی با متمم اجباري هستند. درمورد فعلاست که فعل

غیرشخصی خیلی بحث نشده و جا دارد که تحقیق هاي 
دهد که تري صورت گیرد اما کاربرد ها نشان میدقیق

تواند در یک جمله خبري یا امري این نوع فعل، هم می
یا التزامی به کار رود؛ مانند:  همیشه حقیقت را باید 

شاید همیشه همه حقیقت را نتوان -گفت( خبري). 
را باید گفت (امري و معادل حقیقت -گفت(التزامی). 

هاي جمله: حقیقت را بگو).  همچنین درمورد فعل
-آغازین: او شروع کرد به گریه کردن( جمله خبري). 

شاید او وقتی تو را دید شروع کرد به داد و فریاد کردن.  
یا شاید وقتی او تو را ببیند شروع کند به داد و فریاد 

رس خواندن( امري).شروع کن به د–کردن (التزامی) . 
آخرین بحثی که فرشیدورد درمورد وجه مطرح کرده 

هاي مشترك و مختص وجه ساز است که وجه ساختمان
فعل را ازنظر ساختمان به دو نوع مختص و مشترك 

مختص آنست که به یک وجه «گوید: تقسیم نموده، می
اختصاص دارد؛ مانند وجه مصدري و وصفی و مشترك 

دو یا سه وجه مشترك است؛ مانند یعنی آن که بین
ماضی بعید و استمراري  که بین وجه التزامی و اخباري 
مشترك است. بنابراین ما امروز ازنظر وجه فعل دو نوع 

هاي مختص به یکی از ساختمان-1ساختمان داریم: 
وجوه مانند ساختمان وجه مصدري... و مضارع 

ین دو یا هاي مشترك بساختمان-2رود)و... اخباري(می
چند وجه مانند ساختمان فعلهایی مانند (بروم، بروي.. که 

»( بین مضارع التزامی و وجه تأکیدي مشترك است.
).  باتوجه به مطالب مذکور، اوال 250: 1388فرشیدورد، 

این سوال مطرح خواهد بود که چه عامل یا عواملی براي 
هاي مشترك درنظر گرفته شناخت وجه در ساختمان
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- در جمله"روددارد می"یا "رودمی"د؟ ثانیا فعل شومی

اگر او به "یا "رود شاید او به مدرسه می"هایی مانند: 
هم کاربرد "رود شش سالش تمام شده استمدرسه می

تواند مختص باشد؛ از طرفی وقتی دارد بنابراین نمی
تواند جانشین فعل نویسنده درمورد وجه وصفی گفته می

هایی دارد دیگر شود، چه تفاوتی با فعلهایی با وجوه 
که ساختمان مشترك دارند؟

حال ازمیان دستورنویسان زبان فارسی، تنها درعین
موجود درمورد ترین مسألهفرشیدورد است که به مهم

واره اشاره وجه، یعنی کاربرد وجه فعل در جمله و جمله
کند.وي بحث خود را با این نتیجه خاتمه میدهد که: می

نشانۀ وجه فعل گاهی حاصل معنی کلمه یا حرف ربط « 
مربوط به آن است نه تابع ساختمان آن کلمه یا حرف 

هاي مکتب کند نظریهربط...این امر ثابت می
ساختگرایی در زبان کلیت ندارد و اشکال دستوري 

که تابع ساختمان زبان باشند تابع جاي اینگاهی هم به
توجیهات دستوري از شوند. بنابراین در معنی می

» ساختمان زبان و معنی هردو باید بهره جست.
)346: 1392(همان،

گیري در پژوهش حاضر بسیار این مطلب براي نتیجه
اهمیت دارد که در ادامه به آن استناد خواهیم جست.

شناسان بررسی آراي برخی از زبان-2-2
درمورد وجه فعل:

ن، عموزاده، گرانی همچون شفائی، رحیمیاپژوهش
ماهوتیان، مدرسی، فتوحی و ... وجه فعل را با نگاه میان 

دستوري مورد بررسی و تحلیل -شناسیاي زبانرشته
اند که در این جا فقط به نکات تازة مرتبط با قرار داده

کنیم.این بحث اشاره می
در مبانی علمی دستور زبان فارسی شفایی در کتاب 

ی از دستورنویسان بخش صرف، ضمن نقد نظر برخ

را با این "زمره گرامري وجه"درمورد وجه، اصطالح 
وجه عبارت از مناسبات « تعریف به کار برده که: 

گوینده یا نویسنده نسبت به طرز اجراي عملی است که 
شود. هرگاه این مناسبات با وسایل توسط فعل بیان می

شود زمره گرامري گرامري(مرفمهاي شکلساز) بیان می
) وي معتقد 88:  1363شفایی، » ( آید.ه بوجود میوج

است نباید زمره گرامري وجه و زمان را درهم آمیخت 
و فقط وجود سه وجه اصلی اخباري، التزامی و امري را 

کند و وجه شرطی را چون از در زبان فارسی تأیید می
شرطی -نظر ساخت با التزامی یکی است وجه التزامی

).98-87مان: نامگذاري کرده است( ه
نظر این نویسنده از چند جنبه قابل توجه است: ابتدا 

یعنی باتوجه به تعریفی که ایشان براي وجه درنظر گرفته
مناسبات گوینده یا نویسنده نسبت به طرز اجراي "

شود که اگر گوینده خبري  ؛ این سوال مطرح می"عمل
یده که خود نوعی ابراز عق-صورت مؤکد بیان داردرا به

آیا وجه تغییر خواهد کرد؟ همچنین -درمورد خبر است
دهند که همیشه و تنها این مناسبات شواهد نشان می

مثال -ساز قابل بیان نیست. هاي شکلتوسط فعل با مرفم
- شاید او دارد به دانشکده می-1هایی مانند: در جمله

-آیم.روي من هم با تو میاگر به دانشکده می-2رود.
به همین دلیل است که در ادامه بحث، خود شاید 

« دارد: نویسنده این قانون را نقض کرده، بیان می
کار برده شد گرامري نیز بدان جهت به-اصطالح معنایی

ي وجه بنابر تعریفی که از آن شد بیان مناسبات که زمره
طوري گوینده با اجراي عمل مندرج در فعل است و به

سبات ذهنی یا بوسیله عناصر دانیم هرگونه مناکه می
شود و یا به مدد عناصر گرامري. وجه معنایی افاده می

التزامی نیز گاهی صرفا تحت تأثیر معناي عمومی جمله 
شود...بنابراین و بدون دخالت عناصر گرامري بیان می
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چنانچه بخواهیم تمام جوانب و اطراف این انگیزه ها را 
یت دشوار و حتی در بحث صرف دربرگیریم کاري بینها

نکته دیگر ). 94: 1363(شفایی، » غیرممکن خواهد بود.
هاي ساخت شرطی فعل با آن است که اگر وقتی مرفم

شرطی بنامیم، وجوه -ن را التزامیالتزامی یکی است آ
توان با همین دلیل در نامگذاري ادغام دیگر را نیز می

- شرطی(اگر حرف مشاور را می-کرد؛ مانند: اخباري

-پذیري.. و اگر حرف مشاور را بپذیري...) یا التزامی
امري( باید بروید و بروید)و..

گوید مصدر این پژوهشگر در رد وجه مصدري می
که از کسی سر بزند بلکه نام عمل و کار و کاري نیست 

تواند نمودار مناسبات گوینده حالت است و هرگز نمی
). اما بیش از این 89با طرز اجراي عمل باشد(همان ، 
توضیحی در این زمینه نداده است.

شناسی، وجه و وجهیت دو امر درنظر از دیدگاه زبان
ه بیان ساده مرتبطند. بطریقی با همگرفته شده است که به

وجه از نظر معنا را وجهیت و وجه از نظر صورت را وجه 
وجهیت بیشتر « اند که گرچه اند اما تأکید کردهنامیده

در کانون مطالعات معناشناختی قرار دارد رویکرد 
تواند ابعاد مختلف معناشناختی صرف مسلما نمی

توصیفی و نظري پدیده مذکور را روشن سازد و الزم 
اي ع وجهیت براساس رویکرد میان حوزهاست موضو

).  21-40: 1392(رحیمیان و عموزاده،» بررسی شود.
نظران با نظر پالمر در این زمینه همراه اکثر این صاحب

-داند وجهیت، با نگاهی معناییهستند که الزم می
دستوري مورد بررسی قرارگیرد و به بیانی دیگر گفته 

وجهیت در کالم خود گویشور زبان براي انتقال « شده 
- اي از آن را بهاي که هر زبانی دستهاز عناصر وجهی

کند. این عناصر طیف وسیعی گیرد، استفاده میکارمی

: 1392فر، همایون»( گیرد.از واژه آزاد تا وند را دربرمی
52.(

وجه فعل در فارسی "اي با عنوان رحیمیان در مقاله
- جه و نقشمدعی است ضمن توصیف انواع و"امروز

هاي مربوط به آن، تمایز آشکاري بین جنبه صوري و 
معنایی وجه ایجاد خواهد نمود و نشان خواهد داد که 
وجه ازنظر صوري، همواره براساس فعل جمله قابل 
تعریف است. وي معتقد است وجه ازنظر معنا اصوال به 

شود و اگر نگرش متکلم به وقوع یک واقعه اطالق می
اي را بدون هیچ قید و شرطی اعالم قعهگوینده وقوع وا

یا "خواندمثالجمله: مهدي دارد گزارش را می"دارد 
مانند: مهدي گزارش "نیاز به وقوع آن را مطرح سازد: 

وجه فعل متفاوت است و ازنظر صورت "را بخوان 
وجوه فعل به دو دسته کلی اخباري و غیراخباري تقسیم 

و وجه غیراخباري شود. وجه اخباري تنها یک عضومی
دو عضو دارد شامل التزامی و امري. فعلی که با پیشوند 

را نپذیرد "ب"همراه باشد و یا پیشوند فعلی "می"فعلی
مسلما داراي وجه اخباري است و هرگاه فعل واژگانی 

همراه باشد و یا بتواند بدون هیچ "ب"با پیشوند فعلی 
اري است( تغییرمعنایی آن را بپذیرد وجه آن غیراخب

).41-52: 1378رحیمیان،
مهدي دارد -الف"هایی مانند: اما با توجه به جمله

یقینا مهدي دارد گزارش را -خواند. بگزارش را می
"خواند.شاید مهدي دارد گزارش را می-خواند. پمی

شودکه:ها مطرح میاین سوال
هاي مذکور از نظر معنا و وجه فعل در جمله-الف

شود؟ ه مشخص یا متمایز میصورت چگون
آیا وجه فعل از نظر معنا و صورت متفاوت -ب

است؟
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- وجه اخباري را می« افزاید: رحیمیان در ادامه بحث می

توان تنها با دو صورت گذشته تام و استمراري و یک 
صورت مضارع به کار برد.. و فعل گذشته استمراري و 

عل معین باید توان با فیا غیرگذشته با وجه اخباري را می
(همان » و یا کلماتی چون شاید و کاشکی نیز به کاربرد.

). اوال باید پرسید چرا تنها با گذشته تام و 48-47، ص
استمراري؟ و اگر فعلی با زمان گذشته نقلی یا بعید باشد 

تواند اخباري باشد؟ ثانیا اگر فعلی با وجه اخباري با نمی
چه وجهی است؟ کلماتی چون شاید و کاشکی بیاید در

کند درضمن هرچند نویسنده در پایان مجددا تأکید می
که ایجاد تمایزي روشن میان وجه از نظر صوري و 

بسیاري از « گوید: معنایی ضروري است، باز خود می
هایی که بر وقوع مشروط رخداد داللت دارد جمله

- داراي فعل با وجه التزامی است و برعکس اکثر صورت

گر وقوع بی قید و شرط رخداد هستند هایی که نشان
هر چند در هر دو مورد وجه فعلی اخباري دارند 

).  بنابراین 51همان، » ( .شوداستثناهاي زیادي یافت می
- مسلم است درمواردي که استثنا وجود داشته باشد نمی

توان حکم قطعی صادر کرد. ازنظر ایشان وجه فعل 
زمانی بر وقوع قید و شرط رخداد و گاهی بر وقوع بی

مشروط آن داللت دارد که براین اساس جمالت موجود 
شوند که بندي میدستهوابسته و غیروابسته زبان به

شود؛ وابستگی جمله تنها به صورت فعل مربوط نمی
بلکه عوامل دیگري نیز از قبیل نوع فعل، وجود بعضی 
از قیود و یا حتی واژگانی خاص دربیان وابستگی نقش 

) در ادامه بحث اشاره شده که 46(همان ،  ص» دارند
- می-ها معرفی شده که درشمار وابسته-وجه التزامی 

- هایی که عدم وابستگی فعل را نشان میتواند در ساخت

دهد نیز به کار رود، مانند: من مقداري استراحت کنم 
شود این جمله، جمله ). چنان که مالحظه می48(همان، 

حذف شده و درواقع به این پیروي است که پایه آن
خواهم مقداري استراحت کنم شکل بوده است: من می

. شاید به همین دلیل در ادامه تأکید شده که کاربردهاي 
غیروابسته وجه التزامی فراوان و متنوع است و نیاز به 
تحقیق بیشتري دارد؛ اما توضیح بیشتري داده نشده که 

وابسته وجه التزامی منظور از این کاربردهاي متنوع و غیر
چیست. 

خود براي نشان دادن "شناسیسبک"فتوحی در کتاب
بازتاب دیدگاه نویسنده در نحو به مسأله وجهیت اشاره 

وجهیت، عبارت است از میزان « کند و معتقد است: می
طور ضمنی به قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به

بیان کننده شود و ي عناصر دستوري نشان داده میوسیله
منظور(کنش غیربیانی) یا قصد کلی یک گوینده یا 

ي پایبندي او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیري، درجه
اي است اجبار و اشتیاق نسبت به آن است و وجه مقوله

معنایی که نظر و دیدگاه گوینده را درجمله -نحوي
» دهدکند نشان مینسبت به موضوع سخنی که بیان می

"اصفهان پایتخت ایران نیست"اي مانند: جملهبنابراین

یک جمله خنثی و فاقد وجهیت است زیرا در آن نشانی 
از شک و تردید یا نگرشی خاص نسبت به موضوع از 

)عالوه بر 285: 1390فتوحی، »( طرف گوینده نیست. 
اي را که شناسان نیز جملهفتوحی برخی دیگر از  زبان

نب گوینده باشد گزاره فاقد اظهار نظر خاصی از جا
مقوله وجهیت، بار « اند؛ زیرا معتقدند خنثی درنظرگرفته

گفت معنایی خاصی را به گزاره خنثاي موجود در پاره
توان گفت که وجهیت تنها با افزاید. بنابراین میمی

ها سر وکار ندارد بلکه دربردارنده صحت و سقم گزاره
که امکان، اي از مفاهیم و معانی است طیف گسترده

شدگی یا عدم وقوع، ضرورت، استنتاج، تأکید، واقع
تردید، اراده و توانایی از آن جمله است. بدین ترتیب 
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- وجهیت نه تنها اسباب سنجش عینی وقایع را فراهم می

گیري و نگرش ذهنی گوینده کند بلکه به نوعی جهت
- نقی»( دهددر ارتباط با محتواي عبارات را نیز نشان می

).1390:3محمود، زاده،
دکتر فتوحی با توجه به نظریه وجهیت در بررسی 

هاي بیان امور و نیز هر که وجهیت را کیفیت-ادبیات 
- نوع دخالت گوینده در بیان یک موضوع، درنظر می

ي فعل، قید گیري گوینده را در سه مقولهجهت-گیرند
و صفت مورد بررسی قرار داده است و بیشتر در بخش 

یی و میزان و درجات قاطعیت گوینده با استفاده از معنا
گانه اصلی بحث نموده قید و صفت در وجوه سه

است.حتی در بخشی که نمود وجهیت در فعل را بررسی 
کند که نمود معنایی جمله را کرده از وجوهی یاد می

دهند و پس از وجه اخباري به وجه التزامی شکل می
د که وجه امر و شرط را سازاشاره کرده و خاطرنشان می

نیز در شمار وجه التزامی آورده است اما درواقع تعریفی 
براي وجه التزامی ارائه نداده است. نکته قابل ذکر در 
اینجا آن است که گرچه نویسنده اشاره کرده که وجه 

معنایی است و تعریفی از قول -اي نحويمقوله
بخش نحوي فرشیدورد براي وجه فعل بیان نموده؛  اما به 

آن توجهی نداشته و مثال وجه امري را با التزامی یکی 
درنظر گرفته است. درواقع نویسنده  همان وجهیت را با 

- برداشت خاصی مطرح نموده است. به عنوان مثال جمله

اي که ازنظر ایشان خنثی درنظر گرفته شده از نظر 
دستوري در وجه اخباري است و در سایر موارد نیز 

هاي دستوري ر گرفته شده با دستورالعملوجوه درنظ
).288، 1390مطابقت ندارد (فتوحی، 

شمار مدرسی نیز وجه فعل را صورتی از ساختار فعل به
که خبري -آورده که به اعتبار چگونگی بیان مفهوم آن 

درشمار -گر امر باشد قطعی یا احتمالی را برساند یا بیان

گیرد. و امري قرار مییکی از سه وجه اخباري، التزامی 
هاي دعایی، منظوري، وي براي وجه التزامی نقش

بایدي، امکان، احتمالی، پیمانی،و میزان قطعیت را 
ماند پاسخ میجا باز هم این سوال بیشمارد.در اینبرمی

درنظر بگیریم "صورتی از ساختار فعل"که اگر وجه را 
لی بودن جایی که ساختار خبري با استفاده از قیدي احتما

فعل را بیان نماید، چه قضاوتی درمورد وجه خواهیم 
- اند که وقوع صیغهداشت ؟ درضمن ایشان تأکید کرده

همراه و وابسته به وقوع یک فعل همیشههاي التزامی 
: 1387دیگر است و التزامی یعنی وابسته بودن(مدرسی، 

). این نکته که دیگران هم به آن اشاره کرده بودند 444
عنوان قید را به"شاید"وجه است اما اگر امروز قابل ت

شک و تردید درنظر بگیریم قانون وابستگی فعل التزامی 
اي به جمله دیگر شود درضمن وابستگی جملهنقض می

همیشه با فعل التزامی همراه نیست یعنی در جمله پیرو 
به «هاي مرکب همیشه ساخت فعل التزامی نیست: جمله

».د پشت هیچستانمآییسراغ من اگر می
بررسی مفاهیم وجهی « اي با عنوان عموزاده در مقاله

به رابطه زمان دستوري و » زمان دستوري در زبان فارسی
که موضوعی درخور توجه است. وجهیت اشاره کرده

این پژوهشگر با تأیید این تعریف که  وجهیت نشانگر 
یی اي معنانظر گوینده درمورد گزاره است، آن را مقوله

درنظر گرفته که درجه امکان و یا ضرورت گزاره مطرح 
). وي معتقد 60: 1391دهد( عموزاده، شده را نشان می

اي ذاتا کاربرد شناختی است از آنجا که وجهیت پدیده
- است توجه به بافت براي درك معانی وجهی اجتناب

ناپذیر است سپس با بررسی کارکردهاي وجهی زمان 
مانند نشان دادن قطعیت انجام -سیدستوري در زبان فار

عمل در آینده با استفاده از فعل گذشته مانند : رفتم که 
در جلسه شرکت کنم یا فرضی بودن گزاره و عدم 
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به -قطعیت آن مانند: اگر رفتم شمال گردن خودت...
زمان دستوري در زبان « یابد که: این نتیجه دست می

ال در انتقال طور فعفارسی به کمک عوامل بافتی به
شدگی، مفاهیم وجهی از جمله قطعیت، تردید، غیرواقع

کند و درنهایت با ادب، آرزو، قصد و غیره نقش ایفا می
توان ساختار دهد که مینگاهی کاربرد شناختی نشان می

هایی که در آن زمان زیربنایی مشابهی براي همه حوزه
ر دستوري نقش وجهی دارد ترسیم نمود. ساختاري که د

آن عناصر بافتی نشانگرهاي وجهی و زمان دستوري بر 
گذارند و معنایی خاص به آن محتواي گزاره تأثیر می

). مسأله زمان و نقش آن 74، 1391همان، »(بخشندمی
در انتقال مفاهیم وجهی در این مقاله با دقت درخور 
توجهی مورد بررسی قرار گرفته که الزم است در بحث 

یرد. وجه مّدنظر قرارگ
زاده وجه فعل را در زبان فارسی بر پایه نظریه آقاگل

است( فضاهاي ذهنی مورد بحث و بررسی قرار داده
). وي با تکیه بر شرح 135-154: 1391زاده:آقاگل

« فوکونیه از نظریه فضاهاي ذهنی، خاطرنشان کرده که 
را با "هاي ممکن جهان"فوکونیه در آثار خود مفهوم 

- اي ذهنی جایگزین کرده و چنین ادعا میمفهوم فضاه

کند که فضاهاي ذهنی یک ساخت شناختی 
پردازد است...تئوري فضاهاي ذهنی به این موضوع می

که ما چگونه زبان را براي ساخت و پردازش معنی به 
گیریم. فضاهاي ذهنی به درك یک جمله در کار می

)در این 138: 1391زاده، آقاگل»(بافت مرتبط است...
هاي ممکن) مجزا از مقاله فضاهاي ذهنی( جهان

مطابق با اصول « ساختارهاي زبانی شناخته شده که 
- آورند ساخته میراهنمایی که عبارات زبانی فراهم می

شوند و عبارات زبانی مختلف مانند بندهاي قیدي، 
هایی از دستور زبان مانند زمان بندهاي شرطی و نیز جنبه

هایی هستند که به گوینده دستوري و وجه فعل سرنخ
دهند ساختارهاي فضاهاي ذهنی را خلق و امکان می

) نکته قابل توجه در این 139(همان: » هدایت نماید.
پژوهش اوال اشاره به درك فضاهاي ذهنی در جمله و 

بندي وجوه براساس معناي مرکزي بافت است، ثانیا دسته
البته -هاي ساده و مرکب.احتمال وقوع فعل در جمله

هاي شرطی محتمل هاي مرکب بیشتر جملهمراد از جمله
وگرنه در اینجا نیز وجهیت همان -و غیر محتمل بوده

نگرش گوینده یا نویسنده نسبت به توفیق انجام عمل 
تعریف شده و براي وجه هم به تعریف دستوریان تکیه 
شده که تفاوت وجه اخباري و التزامی را امکان یا عدم 

دانند.وع فعل میامکان وق
« اي با عنوان دوستان ضمن مقالهغالمحسین کریمی

دوستان، کریمی» ( وجهیت در زبان فارسینظام 
عنوان ) وجهیت را به98-77: صص1391غالمحسین، 

گیرد که از عناصر اي در زبان، نظامی درنظر میپدیده
- پذیرد. وي با تکیه بر تعریف و طبقهمتعددي تأثیر می

اي رتنر، وجهیت را در سه طبقه : وجهیت جملهبندي پو
اي و وجهیت گفتمانی و در سه بعد ؛ وجهیت زیرجمله

-3پایه وجه -2نیروي وجه (الزام و امکان) -1معنایی: 
است. منبع وجه، به دقت مورد بحث و بررسی قرار داده

در این مقاله نظام وجهیت در زبان فارسی با افزودن 
وجهی به آنچه پیشینیان مطرح اسامی وجهی و صفات 

کرده بودند در موارد زیر خالصه شده است:
اسامی وجهی ( مانند احتمال، ضرورت)-
صفات وجهی( مانند احتمالی، ضروري)-
افعال وجهی( مانند احتمال داشتن، توانستن)-
شک)قیود وجهی(مانند احتماّال؛ بی-
زمان( مانند کاربرد آینده محور زمان گذشته -

ساده)
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- عنوان مقولهها که: آیا وجه فعلی بهبا طرح این سوالو 

صورت تواند بهبندي باال مینحوي در طبقه-اي صرفی
- اي به تنهایی میمستقل مطرح شود؟ و آیا چنین مقوله

طورضمنی خاطرنشان تواند بیانگر وجهیت باشد؟ به
کرده است که وجه فعل با توجه به تمام عناصر مذکور 

گردد و طرح آن تنها با توجه به معین و مشخص می
اي جامع و قابل توجه فعل علمی نیست. این خود ایده

است که رعایت آن در دستور زبان نیز ضروري است.
گیري:بندي مطالب و نتیجهجمع-3

چنان که مالحظه شد اکثریت قریب به اتفاق 
- دستورنویسان سنتی وجه را ویژگی فعل درنظر گرفته

اند ا دقت بیشتري به این بحث پرداختهاند؛ اما آنان که ب
در این که این ویژگی منحصر به فعل باشد شک کرده 

شناسان اند. زبانهایی این قانون را نقض کردهو با تبصره
معنایی فعل درنظر گرفته-نیز وجه را ویژگی ساختاري

درضمن مالحظه اند.و به جنبه کاربردي آن اشاره کرده
شناسان به دستوري یا معنایی بودن کردیم برخی از زبان

اند؛ اما براي وجه از نظر  دستوري وجه اشاره کرده
هایی که اند و تأمل در تعریفتعریفی ارائه نداده

دهد همان نگاه اند، نشان میدستورنویسان ارائه داده
اند یعنی مسأله قطعیت یا معنایی به وجه را مّدنظر گرفته
وینده یا نویسنده را وجه عدم قطعیت گزاره از جانب گ

اند.تمایز وجه اخباري و التزامی دانسته
شناسان و با بندي آراي دستورنویسان و زبانبا جمع

توان چنین نتیجه گرفت که فعل تکیه بر شواهد زبانی می
که خبري، -هاي مختلفی خارج از جمله با ساخت

التزامی، امري، وصفی و غیرشخصی (مصدري) 
وجود دارد. اما وقتی بپذیریم که وجه، -نامگذاري شده

اي معنایی است نظر گوینده درمورد گزاره است و مقوله
که قطعیت، وابستگی، امکان یا ضرورت گزاره را مطرح 

- سازد؛ چون این قطعیت و احتمال، در جمله نمود میمی

توان نتیجه گرفت که وجه در جمله به سه یابد می
امی و امري. و شود: خبري، التزصورت مطرح می

تواند از عوامل گوینده براي بیان مقصود خویش می
- ساز متعددي کمک بگیرد که فعل یکی از آنوجه

- هاست. بنابراین عواملی که وجه جمله را مشخص می

سازند عبارتنداز:
هایی که بیانگر قطعیت یا عدم قطعیت کاربرد فعل-1

گزاره هستند(فعلهاي وجه ساز باید و توانستن نیز 
گیرد.):ر این شمار قرار مید

کنم او به دانشکده رفته است. = شاید او فکر می-الف
به دانشکده رفته باشد. 

مطمئنم که او به دانشکده رفته است.= او به -ب
دانشکده رفته است.

گر قطعیت یا عدم قطعیت فعل قیدهایی که بیان-2
باشند:

احتماال-بدون شک او به دانشکده رفته است.  ب-الف
او به دانشکده رفته است.

قطعیت یا عدم عدم هایی که در بیاناستفاده از اسم-3
کنند؛ مانند:قطعیت فعل نقش ایفا می

شیوع این بیماري بسیار باالست.(عدم احتمال-الف
شیوع این بیماري در کشور بسیار -قطعیت یا امکان) . ب

باالست. (قطعیت )
دم قطعیت گر عهایی که بیاناستفاده از صفت-4

باشند؛ مانند:
یکی از داوران احتمالی این مقاله عضو هیأت 
علمی دانشگاه شیراز است= شاید یکی از داوران 

این مقاله عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز باشد.
هایی که داللت بر قطعیت فعل دارند، جملهشبه-5

مانند:
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حاشا که من به موسم گل ترك می کنم= قطعا در این 
کنم. می نمیموسم ترك 
نکته:

رسد که مثبت یا منفی بودن فعل نظرمیگاهی به-1
شبه معین وجه ساز در بیان قطعیت یا عدم قطعیت 

امکان ندارد من در جلسه -گزاره نقش دارد. مثال:
امکان دارد که در -شرکت کنم( قطعیت) و 

رساند.جلسه شرکت کنم. عدم قطعیت را می
وجه کنیم آیا هاي مرکب الزم است تدر جمله-2

قطعی بودن یا عدم قطعیت گزاره مربوط به جمله 
پایه است یا پیرو  یا باید جداي از هم درنظر گرفته 

هاي زیر:شوند. مثال در جمله
تواند تواند در جلسه شرکت کند.  یا: او نمیاو می-

در جلسه شرکت کند.
در جمله پایه، اگر بر جواز داللت کند "تواندمی"فعل 

هاي باال خبر از اجازه داشتن یا نداشتن او ملهیعنی ج
دهد او اجازه شرکت در جلسه را دارد، یا ندارد. می

بنابراین جمله مرکب به اعتبار جمله پایه خبري است؛ 
جهت وابستگی التزامی است اما اما فعل جمله پیرو به

در جمله اول جمله پیرو بیانگر احتمال شرکت در جلسه 
ه در جمله دوم حتما شرکت هم هست درصورتی ک

بر توانایی داللت "تواند می"کند. اما اگر فعل نمی
داشته باشد هر دو جمله با همین ساخت التزامی بر 
قطعیت خبر داللت دارد و فقط وابستگی جمله دوم به 
اول، فعل جمله پیرو را تبدیل به فعل التزامی کرده 

است.
بسته به باید توجه داشت که گرچه فعل التزامی وا-3

فعل دیگري است اما به این معنی نیست که فعل 
هاي وابسته ساخت التزامی دارد. در همه جمله

- روي من هم با تو میمانند: اگرداري به خانه می

آیم.
-طور که فعل با ساخت خبري به تنهایی نمیهمان-4

تواند از قطعیت انجام گزاره خبر دهد، فعل با 
قطعیت گزاره ساخت التزامی نیز بیانگر عدم 

نیست.
دهد که بستر سازنده دقت در همه این جزئیات نشان می

وجه جمله است.ازاین رو براي تعیین وجه باید ساخت 
هاي وجه درنظر گرفت. در فعل را به عنوان یکی ازنشانه

توان مطلب را به این شکل خالصه کرد که نتیجه می
عل الزم است در بحث مربوط به وجه به عنوان ویژگی ف
اي تجدید نظر شود و درعوض وجهیت که درواقع مقوله

دستوري، براي بیان دیدگاه گوینده نسبت -است معنایی
- عبارت دیگر گوینده میمدنظر قرارگیرد. بهبه گزاره

تواند ضمن توجه به زمان دستوري افعال از سه ساخت 
اخباري، التزامی یا امري فعل درکنارعوامل متعدد 

ساز)، اسامی، فعال وجهی( شبه معین وجهدیگري مانند: ا
قیود و صفات وجهی بهره بگیرد و دیدگاه خود را نسبت 

به گزاره بیان دارد. 
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