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Abstract  
Mood in a general sense, is the way the speaker utters and expresses the meaning of 

the sentence and illustrates how the event has occurred from the speaker's 

perspective. There are tools for expressing Mood in all languages of the world, 

including verbal mood, modal verbs, modal adverbs, and adjectives. Among the 

means of expressing the mood, the verbal mood is of particular importance because 

in expressing the concept of a proposition the burden is on the main verb. In this 

paper, the representation of verbal mood in the introduction to Abu Mansouri's 

Shahnameh is studied within the comments and Segmentation of Khanlari (1353 

Volume II) and Halliday's Functional Grammar theoretical foundations (Halliday 

and Matthiessen 2014). This study shows that, despite the distinction between the 

two approaches, the verbal mood is represented through the verbal stem, based on 

tense (past and present) and the elements used in verb inflection (pre and post-verb 

elements). The differences between the two approaches will also be expressed in 

terms of the representation of Mood in Persian, including incompatibility in the non-

indicative mood (subjunctive and injunctive) subscale. 

Keywords: Mood, Verbal mood, the introduction to Abu Mansouri's 

Shahnameh, Halliday's Functional Grammar. 
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مقایسه  بازنمایي وجه فعلي در مقدمه شاهنامه ابومنصوری:
نقشگرا در باب وجه ةرویکردی سنتي و نظری  

 شناسی همگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران دانشجوی دکتری زبان   پونه عابدین
  

 شناسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران استاد، گروه زبان محمد دبیرمقدم

 

 چکیده
وقوع نظر گوینده در بيان مفهوم جمله بوده و مبين چگونگي بيان وقوع یا عدموجه در مفهوم کلي، شيوه و نقطه

د که ني براي بيان وجه وجود دارهاي دنيا ابزارهای. در زباناسوداشتن یا نداشتن حالتي از منظر وي  و فعل

هاي وجهي هستند. در ميان ابزارهاي بيان وجه، وجه فعلي هاي وجهي، قيدها و صفوشامل وجه فعلي، فعل

ر دزیرا در بيان مفهوم گزاره بار عمده بر دوش فعل اصلي جمله اسو.  ،اي برخوردار اسواز اهميو ویژه

 خانلريل ناتبندي ریل آرا و بخش شاهنامه ابومنصوريمقدمه  چگونگي بازنمایي وجه فعلي در ،مقاله حاضر

ررم تمایز که علي نشان دادبررسي و مقایسه شد. این بررسي  هليديمباني نظري دستور نقشگراي  و (1151)

ریفي عناصر تصبن ماضي و مضارع و گروه فعلي ) در دو نگرش مذکور، وجه فعلي در هر دو رویکرد از طریق

هاي این دو رویکرد در مقوله بازنمایي وجه در زبان فارسي، گردد. همچنين تفاوتبازنمایي مي( به فعل منضم

 .مجموعه وجه ريراخباري بيان شدتطابق در زیراز جمله عدم

 

  .کلیدواژه: وجه، وجه فعلی، مقدمه شاهنامه ابومنصوری، دستور نقشگرای هلیدی

                                                            
 شناسي همگاني دانشگاه عالمه طباطبائي اسو.مقاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشته زبان -

  :نویسنده مسئولmdabirmoghaddam@gmail.com  
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 مقدمه. 5
از  شاهنامه ابومنصوريدر مقدمه  1نگي بازنمایي وجهچگون جستار سعي بر آن اسو تا در ای

، و رویکردي جدید ،(1151) خانلريناتل بندي آرا و بخشیعني  ،منظر رویکردي سنتي
مورد ، (Halliday & Matthiessen, 2014) 2یعني مباني نظري دستور نقشگراي هليدي

  بررسي و مقایسه قرار گيرد.
ها تنکه ق. به دسو ابومنصور معمري نگاشته شد  .له 150در سال  ابومنصوري شاهنامه

آن باقي مانده و از آن جهو که نخستين نثر فارسي به جا مانده در ایران پس از اسالم مقدمه 
 بسيار حائز اهميو اسو. ل ناميممي فارسي نواي که آن را یعني دوره ل اسو
 متن استخراج و فهرسو هاي فعلي موجود در اینانجام این پژوهش تمام صورت منظوربه
براي هر صورت فعلي مواردي از جمله ميزان تکرار در متن، ماده ماضي، ماده  ،سپس شدند.

 ام بعدي،. در گهمچنين حضور اجزاء پيشين و پسين تعيين شد و مضارع، اشکال دیگر فعل
تي ندو رویکرد موصوف )سو بر اساس  ندهاي داراي افعال مرتبط با هر وجه انتخاب شدجمله

نگي ها چگوبر اساس تحليل داده ،. در آخرندمورد بررسي قرار گرفت (نقشگراي هليدي و
بر اساس دو رویکرد موصوف و نکات اتفاق و افتراق  بازنمایي وجه فعلي در متن مذکور

  .توصيب شد آنها

 پژوهش. پیشینۀ 2
، بهار، قریبآ ار توان به فته در باب وجه در زبان فارسي ميپذیراز ميان مطالعات صورت

(، 1101) گيوي و انوري(، احمدي 1151) خانلريناتل ، (1128فروزانفر، همایي و یاسمي )
؛ 1158) (، باطني1180؛1171) (، ابوالقاسمي1772) 1عطایي لنگرودي (،1170) الدینيمشکوه
(، 1180) (، قطره1185) (، گلفام2002) 5محمودي بختياري، (1178) (، ماهوتيان1175

 اشاره کرد. ( 1175) ( و مفيدي1172) ونفرهمای

                                                            
1. mood 

2.  Halliday's Functional Grammar 

3. Atai Langroudi, A.  

4 . Mahmoodi Bakhtiari, B. 
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 1زار(، ال1751) 2(، فون رایو1725) 1همچنين از ميان پژوهندگان خارجي، یسپرسن
 8(، پالمر1777) 7ویندفور(، 1777) 0(، الینز1707) 5(، لمبتون1705) 5ساتنالول  (،1185)
به مقوله وجه  (2010) 10( و ایجمر2015) ( هليدي و متيسن2001) 7(، ميس2001؛ 1780)

از ميان این پژوهندگان خارجي، الزار، الول ساتن، لمبتون، ویندفور، عطایي  اند.پرداخته
اند. از هاي خود در باب وجه را بر روي زبان فارسي انجام دادهلنگرودي و ميس پژوهش

 ،نداپذیرفته رویکرد سنتي صورت باالذکر بر روي زبان فارسي بيشتر آنجا که پژوهشهاي فوق
ورد نظير نقشگرایي م ،رسد وجه در زبان فارسي از منظر رویکردي نوینضروري به نظر مي

 بحث و بررسي قرار گيرد.

 . مباني نظری3
وجه فعلي در  (1151) خانلريناتل بندي تقسيمریل  ،هاي این پژوهشدر بخش تحليل داده

امل ريراخباري خود شوجه  .گرددسطح نخسو به دو بخش اخباري و ريراخباري تقسيم مي
 .شودميي یوجه التزامي، وجه شرطي، وجه امري و وجه تمنا

 (5313خانلری )ناتل بندی وجه از منظر تقسیم .5شکل 

 

                                                            
1. Jespersen, O. 

2. von Wright, E. H. 
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4. Elwell-Sutton, L.P 

5. Lambton, A.K.S. 

6. Lyons, J. 

7. Windfuhr, G.l. 

8. Palmer, F. 

9. Mace, J. 

10. Aijmer, K. 

وجه فعل

اخباری

غیر اخباری

التزامی

امری

شرطی

تمنایی
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اري، انواع براي توصيب وجه اخب .فعلي بيشتر مبتني بر زمان اسو بندي وجهتقسيماین 
هاي غهو ابعد(، همچنين انواع صي )تام، استمراري، پياپي، نقلي، بعيد هاي ماضي اخباريصيغه

مضارع و آینده اخباري مدنظر قرار گرفته و اشکال مختلب ظهور وجه را ریل هر زمان با 
یي اهاي موجود در متن انتخابي توصيب نموده و حضور یا عدم حضور و امکان همرکر مثال

ن اجزاء ای .کردرا بررسي خواهيم  ل یعني اجزاء پيشين و پسين فعل ل انواع منضمات فعلي
در کاربردهاي ( )و اشکال مختلب آن بر حسب شرایط آوایي [-be]پيشين شامل جزء
هاي نفي ، نشانه[-mi-,hami]ر )بيان امر، التزام یا تأیيد و تأکيد(، عالمو استمرا متفاوت آن

امري، ) . درخصوص وجوه ريراخباريشوندمي [i-] و جزء پسين [-ma] و [-na] و نهي
ز . شایان رکر اسو که فصل مميگردیدنيز به همين شيوه عمل ( يیشرطي و تمنا التزامي،

 یقين در وقوع فعل اسو.خانلري عدمناتل وجه ريراخباري با وجه اخباري از منظر 
اسو. وجه شامل دو بخش اصلي اخباري و ريراخباري  ،(2014و متيسن ) هليدي از منظر

 خشبخود به دو  نيز وجه بياني .رسشي اسووجه اخباري خود شامل دو بخش بياني و پ
گردد. قسيم مياي تا بات و پرسشواژه ل نفي بخشبه دو  نيز تعجبي و تأیيدي و وجه پرسشي

 1ادمبين پيشنه و وجوه اصلي جملهوجه از  که این وجه ريراخباري نيز شامل وجه امري اسو
 اسو. 1امرایا 2و درخواسو

 لیدیبندی وجه از منظر هتقسیم .2شکل 

 

                                                            
1. suggestion 

2. demand 

3. command 

وجه

اخباری
بیانی

تأییدی

تعجبی

نفی و اثباتپرسشی

پرسشواژه ای امریغیر اخباری
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در وجه  .گردندتقسللليم مي 2و پيشلللنهاد 1بندها به دو نوع کلي گزاره ،لحاظ نقشللليبله 
 و در وجه رير اخباري از نوع پيشنهاد هستند. اخباري بندها از نوع گزاره

 وجهي يهليدي بر این باور اسو که در هر بند بازنمایي عمده وجه از طریق عناصر
نهاد  گروه  شوند.مي 1نهاد و عملگر زماندار و بخششامل داین عناصر که  پذیردصورت مي
 نهاد و عملگر زماندار ،عملگر زماندار خود بخشي از گروه فعلي اسو. در واقعو اسمي اسو 

ناميم. مي 5دهسازند. مابقي بند را مانبه شکل بسيار نزدیکي با یکدیگر مرتبط شده و وجه را مي
، 5ل: محموشودميشامل سه نوع از عناصر نقشي  و گيردمانده نيز ریل ساختار وجه قرار مي

هاي . افزوده7و افزوده ربطي 8افزوده خود بر دو نوع اسو: افزوده وجهي .7و افزوده 0متمم
، )ربطي، علّي هاي ربطياما افزوده ،گيرندوجهي در داخل بند و درون ساختار مانده قرار مي

گردند و وظيفه دارند تا بين دو بخش)دو ميشرطي و...( خارج از ساختار مانده و وجه ظاهر 
 منطقي برقرار نمایند. ارتباط معنایي ل  بند(

 10ود وجهينگيرمد نظر قرار مي بازنمایي وجههليدي در  يحث دیگري که وفق آراامب
« و انکارياتي ا ب» ها را بهگزاره ،عنوان تقابل بين مثبو و منفيبه ،. قطبيوهستند 11و قطبيو

ا عنوان قضاوت گوینده یکند. وجهيو بهتقسيم مي« تجویزي و منعي»را به  و پيشنهادها
بيو و گردد. قطشود، تلقي ميدرخواسو قضاوت از شنونده، در وضعيو آنچه که گفته مي

یا  شوند، همچنين از طریق عناصر زمانداروجهيو هر دو از طریق عناصر وجهي شناخته مي
  .از طریق یک افزوده مجزاي وجهي

 يدرجات ،مثبو و منفي  قطب اما بين این دو، «خير»و  «بله»طبيو انتخابي اسو مابين ق
د، دهشوند. آنچه نظام وجهيو انجام ميعنوان وجهيو شناخته ميد که بهنمياني وجود دار

ک مسير بين بيش از ی الزم به رکر اسو کهاسو.  «خير»و  «بله»تفسير نواحي ريرقطعي مابين 

                                                            
1. proposition 

2. proposal 

3. finite operator 

4. residue 

5. predicator 

6. complement 

7. adjunct 

8. modal adjunct 

9. conjunctive adjunct 

10. modality 

11. polarity 
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. فضاي 2یک مسير براي پيشنهادها و ب( 1هایک مسير براي گزاره : الب(رداین دو قرار دا
 ها و پيشنهادها دارد:هاي متفاوتي براي گزارهویژگي «خير»و  «بله» بين

همچنين،  .توانند ا باتي یا انکاري باشندبرحسب قطبيو مثبو و منفي مي :هاگزارهالب(
. 2 و اتي از احتمال: )قطعي، احتمالي و امکاني(درج. 1دو نوع از امکانات مياني وجود دارد: 

 1تداوليل عنوان وجهيو احتمالي تحوکه  و گاهي( )هميشه، معموالًدرجاتي از تداول: 
 شوند.آورده مي

ر این د .در پيشنهاد مفهوم قطب مثبو و منفي تجویزي و منعي اسو: پيشنهادها ب(
 جود دارد:دو امکان مياني نيز و ،پيشنهادبسته به نقش گفتار که آیا امري اسو یا  ،موقعيو

کنند: امرکردن، درخواسو کردن و اجازه . در امر نقاط مياني درجاتي از اجبار را ارائه مي1
شود: تمایل داشتن، اشتياق داشتن و مصمم . در پيشنهاد درجاتي از تمایل بيان مي2 و دادن

گيرند. در شکل قرار مي 5اجباري ل يهاي تمایل و اجبار ریل وجهيو تمایلبودن. این مقياس
 :گرددبندي وجهيو ارائه مي( بخش1)

 بندی وجهیتتقسیم( 3شکل )

 

 هایافته. 0
مایي لحاظ شيوه بازنبه پيشوندي و در برخي موارد افعال مرکب ،در این جستار افعال ساده

ناتل ي بندتقسيماز منظر وجه بر روي محور زمان، از طریق بن فعلي و منضمات تصریفي 
در  هک شایان رکر اسواند. از منظر نقشگرایي هليدي مورد بررسي قرار گرفتهو  خانلري

                                                            
1. propositions 

2. proposals 

3. modalization 

4. modulation 

وجهیتوجه

وجهی شدگی
احتمالی

تداولی

(تغییری)وجه تعدیلی 
تمایلی

اجباری/تعهدی
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صورت  (2015)تقطيع نقشي بازنمایي وجه در چارچوب هليدي و متيسن  رو،هاي پيشتحليل
 پذیرفته اسو.

 در ماضي ه اخباریوج .5ـ0
 شود.ش داده ميوجه اخباري در ماضي تام از طریق بن ماضي و شناسه نمای

 .(128: 1180 )معمري، و همو مهتران داشو الرشيد منش پادشاهان( مأمون پسر هارون1)

فعل براي بيان وقوع حتمي فعلي و یا داشتن حالتي به کار رفته اسو. از منظر  ،در این مثال
م هزیرا هم شامل عنصر زماندار اسو و  ،شودوجه از طریق گروه فعلي بازنمایي مي ،هليدي

بند از نوع گزاره با وجه بياني/  ،)شخص( نهاد را در خود دارد. در مثال فوق لحاظ مطابقهبه
 قطعي اسو. يزن تأیيدي، قطبيو مثبو و از نوع ا باتي اسو. وجهيوِ مبتني بر گروه فعلي

 5 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل5جدول 
   

 داشت و همت مهتران منش پادشاهان الرشیدمأمون پسر هارون

 متمم نهاد
محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )متمم ـ محمول( 

 وجه )عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

( بيان 205: 1151) خانلريناتل  آمده اسو.« پيشين بل»گاه ماضي سادۀ اخباري با جزء 
يني ی)نقش تأکيدي، تز وهشگرانشده براي این عنصر از سوي پژدارد که نقشهاي مطرومي

پذیرش نيستند و نقش این عنصر در جمله شواهد کافي قابل نبوددليل و استمراري( به
 نامشخص اسو:

 .(127: 1180 معمري،( دستور خویش ابومنصور المعمري را بفرمود )2)

باید در نظر داشو که این عنصر در وهله نخسو مبين نمود تام اسو، یعني رویدادي 
شود. طور کامل وقوع پيدا کرده و به اتمام رسيده اسو؛ بنابراین از آن استيفاد قطعيو نيز ميبه

رسد این عنصر، ریل مقوله وجه، براي بيان تأیيد و تأکيد بر وقوع حتمي از این رو به نظر مي
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وجه  تي،با قطبيو مثبو از نوع ا با گزاره این جملهدر  ،فعل به کار رفته اسو. از منظر هليدي
 .اسوبياني/تأیيدي و وجهيو قطعي 

 2 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل2جدول
   

 بفرمود دستور خویش ابومنصور المعمری را -

 متمم نهاد )محذوف(
جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )متمم ـ محمول( 

 دار ـ شخص(وجه )جزء پیشین ـ عنصر زمان  وجه )نهاد(

 کند: آید و مفهوم آن را منفي ميبر سر فعل ساده مي « نلَ»جزء پيشين نفي 

 .(115: 1180 )معمري، آیين نياورد ( از ساالران ایران هيچکس آن1)

در مثال فوق قطبيو منفي و گزاره از نوع انکاري اسو. وجه  ،از منظر هليدي
 وجهيو نيز قطعي اسو.و  بياني/تأیيدي

 3 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 3جدول
    

 نیاورد آن آیین هیچکس ساالران ایران از

 متمم نهاد افزوده
پیشوند نفی ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )متمم ـ محمول(  مانده )افزوده(

 وجه )پیشوند نفی ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد( 

با تغيير ) بر سر فعل ماضي ساده آمده و افعال پيشونديهم ممکن اسو پيشوندهاي فعلي 
 .اندساختهرا وم فعل اصلي( مفه

 .(128: 1180 معمري،) ( هر کسي دسو بدو اندرزدند5)

 .(110: 1180 معمري،) ( چون همان سنگ کجا آفریدون بپاي بازداشو5)

 .(110: 1180 معمري،) ( کنارنگ با ایشان برآویخو0)
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 (5)در مثال  ،«دسو پيدا کردن» و «دسو یافتن» معنايبه« دسو اندر زدن» (5)ال در مث
به معني درگير  «آویختنبر» (0) به معني برپاي داشتن و برافراشتن و در مثال« بازداشتن پايبه»

عل رسد این پيشوندها تنها باعث تغيير معنایي فتن( اسو. به نظر ميبهشدن و جنگيدن )تن
 نمایند. را ایفا نمي يلحاظ دستوري نقشليکن در تعيين وجه فعلي به ،شوندمي

ها ها همه با قطبيو مثبو و ا باتي، وجه جملههاي فوق گزارهدر مثال ،طبق نظر هليدي
 بياني/تأیيدي و وجهيو نيز از نوع قطعي اسو.

 6 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل .0جدول
   

 ویختبرآ با ایشان کنارنگ

 متمم نهاد
پیشوند فعلی ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )متمم ـ پیشوند فعلی ـ محمول( 

 وجه )عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

بر سر « بل» هيچگاه جزء صرفي (200: 1151) خانلريبه باور ناتل  که الزم به رکر اسو
اي نمونه ينچن این متن نيزدر بررسي  شود.واقع نمي هاي پيشونديهاي ماضي تام از فعلصيغه

 مشاهده نگردید.
بيانگر وقوع عملي یا داشتن حالتي در زمان گذشته ماضي استمراري وجه اخباري در 

شانه آن ن اسو. شدهاسو که براي مدتي ادامه داشته و یا در طول زماني در گذشته تکرار مي
 بر سر فعل اسو. « لمي/لهمي» حضور

 .(115 :1180 معمري،) نگریسوخسرو از دور همي (7)

براي مدتي در زمان گذشته ادامه داشته و به شکل « نگریسوهمي» مثال وقوع فعلاین در 
با  جمالت بياني/تأیيدي گزاره گونهوجه این از منظر هليديمستمر در جریان بوده اسو. 

راي نچه وقوع امري در گذشته را ببا وجهيو قطعي اسو. چنا و قطبيو مثبو از نوع ا باتي
توان مي ل شوددیده مي (7)مانند آنچه در جمله  ل مثابه عادت در نظر بگيریممدتي مستمر به

تواند در جمالت مشابه بيانگر وجهيو عادتي نيز مي« ل/ميلهمي» گفو حضور جزء پيشين
 باشد. 
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 7 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل1جدول 
   

 همی نگریست از دور سروخ
 جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( افزوده نهاد
 مانده )افزوده ـ محمول( 

 وجه )جزء پیشین ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

ي تداولي مبتني بر اطالعات واژگاني و معنایشود تفاوت بين دوگانه احتمالي ل يتصور م
 .باشد

با فعل ماضي ساده در وجه  «بل» همراه جزء صرفيبه« لل/ميهمي»شين زء پيجگاهي 
کاربرد  ارلبدر این حالو « ل/ميلهمي» ،خانلريناتل از منظر  اخباري همراه شده اسو.

 (:225: 1151خانلري، ناتل ) مستقل قيدي دارد و جزء صرفي فعل نيسو

 .(250: 1125 )بيهقي، براندمي( من با دبيران او بودمي و کار مي8)

وق، به ف شده از سوي ناتل خانلري، نظير مثالهاي ارائهدر برخي از مثال این در حالي اسو که 
 ود. شرسد این عنصر همچنان در مفهوم استمرار اسو و جزء صرفي فعل محسوب مينظر مي

ماضي  ي درپيشوند نفو  قبل یا بعد از پيشوند در افعال پيشوندي« ل/ميلهمي» جزء پيشين
هاي پيشوندي حرف نفي بر سر درفعلآمده اسو.  «لللل/ميللللهمي» قبل یا بعد از استمراري

د پيش از پيشون« للللمي»اما گاهي در متون کهن  ،گيردو ميان پيشوند و فعل قرار مي« للللمي»
 .(227: 1151خانلري، ناتل )شود نفي پيش از ماده فعل واقع ميفعلي و حرف 

در موارد باال گزاره از نوع انکاري، وجه از نوع بياني/تأیيدي با  ،گرایياز منظر نقش
 اي براي موارد فوق مشاهده نشد.نمونه مقدمه شاهنامه ابومنصوريدر  وجهيو قطعي اسو.

و  «بودن» هايدر دوره نخسو فارسي دري فعل، (211: 1151) خانلريناتل به باور 
ن ، اما کاربرد ایاندشدهتمراري صرف ميمانند سایر صورتهاي فعلي در ماضي اس« داشتن»

 شود:مرورکاهش یافته و در فارسي امروز ا ري از آن دیده نميساخو به

 .(110: 1180معمري، ) داشورقبه را نيکو همي (7)

اتي و با گزاره با قطبيو مثبو، ا ب و وجه از نوع بياني/تأیيدي فوق در مثال ،از نظر هليدي
 وجهيو قطعي اسو.
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 9 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 6جدول 
   

 نیکو همی داشت رقبه را -

 متمم نهاد )محذوف(
عنصرغیرفعلی فعل مرکب ـ جزء پیشین ـ محمول ـ عنصرزماندار ـ 

 شخص )مطابقه(
 مانده )متمم ـ محمول/ فعل مرکب( 

 وجه )جزء پیشین ـ عنصر زماندار ـ شخص( وجه )نهاد(

  یافو نگردید.« بودن» اي از صورت ماضي استمراري فعلرسي نمونهدر متن مورد بر
در فارسي نو ماضي استمراري گاهي فعلي را بيان  ،(215: 1151) خانلريناتل طبق نظر 

از این  و گرفتهحکم عادت انجام ميطور دائم و بهکرده که در زمان گذشته پياپي یا بهمي
به آخر  «يل  » افزودن جزء پسين از این فعلاي بيان بر جهو آن را ماضي پياپي ناميده اسو.

واع . کاربرد این صيغه در انندخواندشده اسو و آن را ماضي پياپي ميماضي تام استفاده مي
 یکسان اسو.( ساده، پيشوندي، مرکب و عبارت فعلي) ساختمان فعل

مري، )مع دنديپادشاهي ایشان این کشور بسيار تهي ماندي و بيگانگان اندرآم کز (10) 
1180 :115).  

مبين « يل» )مرکب( و هم در فعل پيشوندي، حضور پسوند ، هم در فعلاین مثالدر 
گذشته بارها تکرار شده اسو. از منظر هليدي، وجه از نوع  رخدادي اسو که در

 تداولي اسو.  از نوع ا باتي با وجهيو گزاره و بياني/تأیيدي

  54 ةشمار ۀجه در جملتقطیع نقشي بازنمایي و. 7جدول 
     

 و تهی ماندی بسیار این کشور کز پادشاهی ایشان

 افزوده نهاد متمم
مرکب ـ محمول ـ عنصر فعلعنصرغیرفعلی

 زماندار ـ شخص )مطابقه( ـ جزء پسین
 افزوده

  مانده )افزوده ـ محمول/ فعل مرکب(  مانده )متمم(
 افزوده ربطی ء پسین(وجه )عنصر زماندار ـ شخص ـ جز )نهاد( وجه 

 اندرآمدندی انبیگانگ
 پیشوند فعلی ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( ـ جزء پسین نهاد
 مانده )پیشوند فعلی ـ محمول( 

 وجه )عنصر زماندار ـ شخص ـ جزء پسین( وجه )نهاد(



 11 |عابدین و دبیرمقدم 

اگر در  «نگفت» و «خواندن» ها نظيربرخي از فعل ،(251: 1151) خانلريناتل طبق نظر  
به کار روند، متضمن مفهوم کلي عادت و تکرار هستند و  «ناميدن»و « اطالق کردن» معناي

 د:انرفتهبه همين دليل در دوره نخسو فارسي نو با ساخو ماضي پياپي به کار مي
 .(111: 1180)معمري،  ( شاهان او را ایرانشهر خواندندي11)

 55له شماره تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جم. 8جدول 
    

 خواندندی ایرانشهر او را شاهان

 متمم نهاد
متمم 
 )تمیز(

محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( ـ جزء 
 پسین

 مانده )متمم ـ افزوده ـ محمول( 
 وجه )عنصر زماندار ـ شخص ـ جزء پسین(  وجه )نهاد(

و و زاره با قطبيو مثبگ و از نوع بياني/تأیيدي این جمله هليدي، وجه يمطابق با آرا
 .تداولي/عادتي اسو آن وجهيو و گذشته زمانمبين عادت در انجام کاري در ا باتي، 

این افعال نيز بر اساس مفهوم خود که بيانگر نوعي «: يل » +« داشتن»و  «بودن»افعال 
گذر  که در رفتندبه کار ميدر دوره نخسو فارسي نو همراه با این پسوند  ،استمرار اسو

 مان کاربرد خود را از دسو داده و ماضي ساده جایگزین آن شده اسو. ز
 گاهي براي بيان دو مفهوم استمرار و تکرار از هر دو جزء«: يل » + «لمي/ليهم» 

در متن مورد بررسي ، اما شده اسوفعل استفاده مي از در پيش و پس« يل » و «لمي/لهمي»
 .هاي فوق دیده نشداي براي ساخونمونه

بسيار دیده « يل» + «بل»جزء جمع  ۀهاي ساددر فعل (255: 1151) خانلريناتل از نظر 
حائز تأکيد بر وقوع رویداد به شکل مکرر اسو. « يل» در مثال زیر حضور ،د. همچنيننشومي

وع ها برحسب قطبيو از نگزاره و ها از نوع بياني/تأیيديگونه جملهاز نظر هليدي، وجه این
 : هستندانکاري با وجهيو قطعي  ل ا باتي

 .(115: 1180)معمري،  ( بيگانگان اندر آمدندي و بگرفتندي12)
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 52 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل9جدول 
   

 بگرفتندی - ..().بیگانگان 

 متمم )محذوف به قرینه( نهاد
جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( ـ 

 جزء پسین
 مانده )متمم ـ محمول( 

 وجه )جزء پیشین ـ عنصر زماندار ـ شخص ـ جزء پسین(  وجه )نهاد(

مان هاي فعل بودن در زشناسه همراه با گذشتهاز صفو مفعولي  وجه اخباريِ ماضي نقلي
 :ده اسوشحال ساخته مي

 .(128: 1180)معمري،  اند( تا جهان بود مردم گرد دانش گشته11)

 53 ةشمار ۀطیع نقشي بازنمایي وجه در جملتق. 54جدول 
   

 اندگشته گرد دانش مردم

 متمم نهاد
محمول ـ عنصر زماندار ـ شناسه فعل بودن ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )متمم ـ محمول( 

 وجه )عنصر زماندار ـ شناسه فعل بودن ـ شخص(  وجه )نهاد(

از نوع  با قطبيو مثبو گزاره و يديدر ساخو فوق وجه از نوع بياني/تأی ،از منظر هليدي
وجهيو تداولي  پس، اسوهميشگي  يبيانگر امر (11مثال )ا باتي با وجهيو قطعي اسو. 

 اسو.
ي پيشوندي فعل ماضي نقل که به ماضي نقلي افزوده شده وپيشوند فعلي اسو « بل»جزء  گاه
فو د مذکور در این متن یاکدام از دو مور. هيچآمده اسویا در مقام تأکيد بر سر فعل  ساخته

 .ندنشد
 : به ماضي نقلي افزوده شده اسو« نل » پيشوند نفي

: 1180)معمري،  هيچ پادشاه نمانده اسو ( ازکسري انوشيروان چيزي مانده اسو که از15)
115.) 
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  50 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 55جدول 
   جججججججج

 نمانده است از هیچ پادشاه ...
 پیشوند نفی ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( متمم نهاد
 مانده )افزوده ـ محمول( 

 وجه )پیشوند نفی ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

 . گزاره انکاري با وجهيو قطعي اسو و مثال وجه از نوع بياني/تأیيدي این در ،از منظر هليدي
 . ماضي نقليکرده اسواضافه  ماضي نقلير را به مفهوم استمرا «لمي/لهمي» جزءگاه 

 هاي فوق دیده نشد. اي از ساخودر این متن نمونههمراه شود، اما  پيشوند ممکن اسو با
هاي ناسهش« + بودن»معين فعل  +صفو مفعولي وجه اخباري در ماضي پيشين یا بعيد از 

ز رویدادي قبل ا و در گذشته این ساخو براي بيان وقوع رویدادي ساخته شده اسو. پنجگانه
جام پذیرفته تمامي انبراي بازنمایي فعلي که در زمان گذشته به ،همچنين .رودميدیگر به کار 

 رسد:و اتمام آن قبل از وقوع رویداد بعدي قطعي به نظر مي

 .(115: 1180معمري، ) پهلواني کشورها و مرزباني و بخشش هفو کشور او کرده بود (15)

 گزاره از نوع ا باتي با وجهيو و وجه از نوع بياني/تأیيدي مثال این در ،هليدياز منظر 
 قطعي اسو.

 51 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل52جدول 
   

پهلوانی کشورها و مرزبانی و 
 بخشش هفت کشور

 کرده بود او

 نهاد متمم
محمول ـ فعل معین بودن ـ عنصر زماندار ـ 

 شخص )مطابقه(
 مانده )محمول(  مانده
 وجه )بودن ـ عنصر زماندار ـ شخص( وجه )نهاد( 

ساخته « نبود»از صفو مفعولي + ماضي نقلي  وجه اخباري در ماضي نقلي پيشين )ابعد(
رفته اسو که پيش از رویدادي دیگر در زمان گذشته شده و براي بيان عملي به کار ميمي



 0010بهار و تابستان  |  01شماره  | 9سال |  علم زبان | 11

 

زیر را  ( مثال207: 1151خانلري )ناتل د دوم باقي اسو. وقوع یافته و ا ر آن تا زمان رویدا
 دهد:براي این صيغه ارائه مي

 .(551: 1125)بيهقي،  رفو و مدارا داشته بوده اسو با این قوم( کار او با وي مي10)

کاربرد این ساخو در متون اندک اسو. به نظر این نگارنده، شاید دليل این  وي به باور
کند که پيچيده اسو و را در زمان تعریب مي ن صيغه موقعيو خاصيامر آن باشد که ای

لحاظ لحاظ مفهوم و چه بهچه به ل هاي زباني پيچيدهگویشوران از به کار بردن صورت معموالً
اي از ساخو موصوف دیده نشد. از منظر کنند. در این متن نيز نمونهاجتناب مي ل ساخو
جهيو گزاره انکاري/ ا باتي با و و از نوع بياني/تأیيدي در جمالتي با این ساخو وجه ،هليدي

 قطعي اسو.

 در مضارع اخباریوجه  .2ـ0
ها تشکيل شده و فاقد منضمات دیگر از ماده مضارع و شناسه وجه اخباري در مضارع ساده

 اسو: 

 .(111: 1180)معمري،  دانند ( از کار و رفتار و از نيک و بد و از کم و بيش، ایشان17)

و از نوع ها با قطبيو مثبدر مثال فوق وجه از نوع بياني/تأیيدي، گزاره ،هليدي يق آراطب
 ا باتي و وجهيو نيز از نوع قطعي اسو. 

 57 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 53جدول 
   

از کار و رفتار و از نیک و بد و از کم و 
 بیش

 دانند ایشان

 نهاد متمم
ار ـ شخص عنصر زماند ـمحمول 

 )مطابقه(
 مانده )محمول(  مانده )متمم ـ محمول(

 وجه )عنصر زماندار ـ شخص( وجه )نهاد( 

« بل» گاهي این صورت فعلي هم در افعال ساده و هم در افعال پيشوندي با جزء پيشين
 :شده اسوهمراه 
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 .(1180:110معمري، ) اندر، بيابند ( خواستاري کردن این همه را بدین نامه18)

زوده براي تأکيد وقوع فعل اف ءفوق شکي نيسو. این جز از منظر گوینده در وقوع گزاره
ع ا باتي با قطبيو مثبو از نو گزاره و شود. از منظر نقشگرایي، وجه از نوع بياني/تأیيديمي

 با وجهيو قطعي اسو.

  58 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 50جدول 
    

- 
ن این خواستاری کرد
 همه را

 بدین نامه

 اندر
 بیابند

نهاد 
 )محذوف(

 افزوده متمم
جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ 

 شخص )مطابقه(
 مانده )متمم ـ افزوده ـ محمول( 

  وجه )نهاد(
وجه )جزء پیشین ـ عنصر زماندار ـ 

 شخص(

 )مضارع افزایدمي را م استمرار، تکرار و عادتاهيبه فعل مف«  لل/ميهمي»جزء صرفي 
 :اخباري استمراري(

 .(115 :1180معمري، ) گویندانجيل عيسي همي ترسایان از (17)

و. گزاره با قطبيو مثبو از نوع ا باتي اسو  طبق نظر هليدي، وجه از نوع بياني/تأیيدي
بوده، بنابراین وجهيو گزاره تداولي/عادتي  «هماره و پيوسته» گروه فعلي متضمن مفهوم

  اسو.

  59 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل1دول ج
   

 گویندهمی از انجیل عیسی ترسایان
 جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص )مطابقه( متمم نهاد
 مانده )متمم + محمول( 

 وجه )جزء پیشین ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(
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رسد مفهوم به نظر مي ا فعل مضارع اخباري،ب «بل» و «لمي/ لهمي» صرفي جزءهمراهي 
اي از این ساخو یافو کلي شامل استمرار و تأکيد همزمان خواهد بود. در این متن نمونه

 نشد.
 گردد:فعل مضارع ظاهر مي در آرازمعموالً پيشوند نفي 

 .(111 :1180معمري، ) روزگار ندانند که چند گذشو از (20) 

با قطبيو منفي از نوع انکاري و وجهيو قطعي  ،گزارهوجه جمله فوق بياني/تأیيدي
 اسو.

 24 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل56جدول 
   

 روزگار که چند گذشت از ندانند -
نهاد 

 )محذوف(
پیشوند نفی ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 متمم

 مانده )متمم ـ محمول( 
  عنصر زماندار ـ شخص(وجه )نهاد ـ پیشوند نفی ـ 

 «بل» با جزءآمده و گاهي هم  «لمي/ لهمي» پيشوند نفي در مضارع استمراري قبل یا بعد از
 .یافو نشد هااي براي این ساخودر این متن نمونه آمده اسو.

 هاي معمول فعل بودنجاي صورتدر دوره نخسو فارسي دري در بسياري از متون به
 «سوم شخص مفرد» و بيش از همه از ...(بُوم، بُوي، بُود و) از صورتهاي)ام، اي، اسو و...(، 

 .()هستم، هستي و.. هاي معمولجاي صورتدر برخي از متون به ،همچنين اسو. استفاده شده
شده که امروزه این صورت تنها براي بيان وجه استفاده مي« باشم، باشي و...»هاي از صورت

 (:207: 1151، يخانلرل نات) رودالتزامي به کار مي

 .(111: 1180)معمري،  ( هر جا که مردم بُود از مهتر چاره نبوَد21) 

هاي حال و آینده مصداق داشته فوق متضمن مفهوم قواعدي کلي اسو که در زمان مثال
با  ها از نوع بياني/تأیيدي، گزارهجملهگونه اینوجه  ،و جاري خواهد بود. طبق نظر هليدي

 ي از نوع انکاري و با وجهيو قطعي اسو.قطبيو منف
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 25. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمله شماره 57جدول 
    

هر جا که مردم 
 بُود

 نبود چاره از مهتر

 نهاد متمم افزوده
جزء پیشین ـ محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 مانده )محمول(  مانده )افزوده + متمم(

  
وجه 
 )نهاد(

 پیشین ـ عنصر زماندار ـ شخص(وجه )جزء 

در فارسي دري دوره نخسو، هم براي بيان قصد انجام کاري و هم براي  آیندۀ اخباري
علي از این صورت ف .رفته اسوبازنمایي وقوع فعل در زمان آینده ساختي مشابه به کار مي

 شود: با صيغه مصدر تام یا مصدر مرخم ساخته مي «خواستن»مضارع فعل 

 .(111 :1180معمري، ) خواهيم کردن یاد ( ما22)

دهد یا خبر از قصد يمخبر  از انجام حتمي کاري در آینده یا وجه گوینده ل در این زمان
مي ارزیابي نيسو، مفهوم قصد حتانجام کار؛ و اگرچه صحو و سقم وقوع فعل در آینده قابل

ن ر نقشگرایي نيز وجه ایانجام کار یا وقوع حتمي فعل از سوي گوینده مطرو اسو. از منظ
 طعي اسو.داراي وجهيو ق و با قطبيو مثبو از نوع ا باتي از نوع بياني/تأیيدي، گزاره جمله

 22تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمله شماره . 58جدول 
   

 یاد خواهیم کردن - ما

 نهاد
متمم 

 )محذوف(
صر ن( ـ عنعنصر غیر فعلی فعل مرکب ـ نشانه آینده )مضارع فعل خواست

 صورت مصدری(زماندار ـ شخص )مطابقه( ـ محمول )به
 مانده )متمم ـ عنصرغیرفعلی ـ محمول( 

 وجه )نشانه آینده ـ عنصر زماندار ـ شخص( وجه )نهاد(
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 ر اخبارییوجه غ .3ـ0
 این بخش مشتمل بر وجه امري، التزامي، شرطي و تمنایي اسو. 

 وجه امری .5ـ3ـ0
)درخواستي که انجام آن  جهو مفهوم ريرمحقق خوداختار امري و بهواسطه ساین وجه به

جاي گيرد. در وجه امري بهفاقد قطعيو بوده و ریل وجه ريراخباري قرار مي حتمي نيسو(
که فارغ از ميزان قاطعيو ما در طرو آن، امکان  ایممواجه )امر( گزاره با نوعي از پيشنهاد

 ود:راهي بدون جزء پيشين و بدون نشانه به کار مياین وجه گ محقق نشدنش وجود دارد.

 .(117 :1180معمري، ) گفو نشابور مرا ده (21)

  23تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمله شماره . 59جدول 
    

 ده مرا نشابور -
نهاد 

 )محذوف(
متمم )مفعول 

 صریح(
متمم )مفعول غیر 

 صریح(
محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 نده )متمم ـ متمم ـ محمول(ما 

 وجه )عنصر زماندار ـ شخص(   وجه )نهاد(

وجهيو از نوع اجباري  تجویزي و /دراین جمله پيشنهاد از نوع امري ،هليدي يطبق آرا 
 .اسو

  نيز بدان «لمي/ لهمي» جزء پيشينو شده ظاهر مي« بل» فعل امر با جزء پيشين گاهي
 يشينآن اسو که جزء پ در افعال پيشوندي با افعال سادهي پيوسته اسو. تفاوت وجه امرمي

ماده  مگر آنکه بين پيشوند فعلي و ،گرددکه نشانه امر اسو بر سر این افعال ظاهر نمي« بل»
 هاي فوق یافو نشد.اي براي ساخوفعل فاصله باشد. در متن مورد بررسي نمونه

هاي ساده و اسو و این نشانه در فعل «مَل» جادر دوره نخسو فارسي نو نشانه نهي در همه
رود. ار مينيز با جزء پيشين به ک ندرت نشانه نهيآید. بهپيشوندي هميشه بر سر ماده فعل مي

امر منفي بيانگر نوعي پيشنهاد اسو که قطبيو آن منفي و از نوع منعي اسو. در متن مورد 
 یافو نشد. از این مورد ايبررسي نمونه
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 ميوجه التزا .2ـ3ـ0
آید وقوعش منوط به همراهي و وقوع فعلي دیگر اسو. به همين وجه التزامي مي فعلي که در

گيرد و فعل مالزم آن در جمله پایه در بند پيرو قرار مي فعل با وجه التزامي معموالً ،جهو
يان جهو بدهد که این صورت بهخانلري در خصوص وجه التزامي توضيح ميناتل آید. مي

وع بيني، قصد، انتظار یا آرزوي وقرود: بيان رخدادي که پيشمفاهيم به کار مي اینیکي از 
در  نبيني، قصد یا آرزوي وقوع آبيان رخدادي که پيشیا آن در زمان گذشته وجود داشته 

  .(108: 1151خانلري،ناتل )زمان آینده وجود داشته اسو 
 اسو استمراري، پياپي و نقلي( )تام، هاي ماضيعل فراکرد پایه در یکي از صيغهگاهي ف

 :ل(بر سر فع« بل» ) با یا بدون جزء پيشين «يل» فعل فراکرد پيرو ماضي با پسوندو 

 .(110: 1180)معمري، بسيار کس تبه کردي ( هر باري که اسب افگندي25)

 20 ةشمار ۀ. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل24جدول
     

 افکندی اسب - که هر باری

 هافزود
افزوده 
 ربطی

نهاد 
 )محذوف(

 متمم
محمول ـ جزء پسین ـ عنصر زماندار ـ 

 شخص )مطابقه(
مانده 
 )افزوده(

 مانده )متمم ـ محمول(  

 وجه )جزء پسین ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(  
 کردی تبه بسیار کس -

 متمم نهاد )محذوف(
عنصر غیر فعلی فعل مرکب ـ محمول ـ جزء پسین 

 ر زماندار ـ شخص )مطابقه(ـ عنص
 مانده )متمم ـ عنصر غیر فعلی ـ محمول( 

 وجه )جزء پسین ـ عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

رسد اگرچه از منظر ناتل خانلري صورت ساختاري التزامي اسو، اما به نظر مي در این مثال
و وجه از نوع اخباري اس ،طبق نظر هليدي گزاره مبين وقوع قطعي فعل در زمان گذشته بوده

هایي از و بندها از نوع گزاره و بياني/تأیيدي هستند با قطبيو ا باتي. الزم به رکر اسو که مثال
 لحاظ وجهيو، از نوع تداولي هستند؛به« يل»این دسو، با توجه به حضور پسوند 
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 اسو ولي( قضي )تام، استمراري، پياپي و نهاي مافعل فراکرد پایه در یکي از صيغه گاه
 بر سر فعل(: « بل» )با یا بدون جزء پيشين فعل فراکرد پيرو ماضي

 .(115 :1180معمري، ) آیين نياورد که او آورد ( از ساالران ایران هيچکس آن25)

 گزاره مبين وقوع قطعي فعل در گذشته و وجه از نوع اخباري اسو. ،طبق نظر هليدي
ا وجه )بدون تفاوت ب صورتهاي مضارع اخباري وجه التزامي در فراکرد پيرو به یکي از

 آید:یا بدون آن بر سرفعل ساده مي« بل» اخباري( با جزء پيشين

 .(112 :1180معمري، ) ( ما یاد کنيم گفتار هر گروهي تا دانسته شود20)

 .(110 :1180معمري، ) ( به هر کسي دادند تا ازو فایده گيرد27)

ه فعل جهو آنکاه ماضي و گاه مضارع اسو، ليکن بهفعل بند پایه گ ،هاي فوقدر مثال
هاي آینده اسو و در تمامي مثال ل بند پيرو صورتي از مضارع اسو مبين مفهوم زماني حال

 رود. آینده ميل فوق توقع، انتظار و آرزوي وقوع فعل بند پيرو در زمان حال 
 و شنهاد/درخواسو هستندزمان بندها از نوع پيل  در این وجه ،از منظر نقشگرایي هليدي

مفهوم ن تواهاي فوق مي. از مثالهستندمنعي ل  لحاظ قطبيو نيز داراي دو بخش تجویزيبه
 ، بنابراین وجهيو از نوع تمایلي اسو.تمایل را استنباط کرد

 27 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 25جدول 
     

- - 
به هر 
 کسی

 تا دادند

نهاد 
 )محذوف(

 افزوده ممتم
محمول ـ عنصر زماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 افزوده علّی

  مانده )افزوده ـ محمول( 
  وجه )عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(

 گیرد فایده از او -

 متمم افزوده نهاد )افزوده در جمله پایه(
محمول ـ عنصر زماندار ـ 

 شخص )مطابقه(
 مانده )افزوده ـ متمم ـ محمول( 

  نهاد(وجه )
وجه )عنصر زماندار ـ 

 شخص(
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تزامي لزوماً بر سر فعل مضارع ال« بل»گردد که پيشوند هاي فوق مشخص ميدر بررسي مثال
 ؛این پيشوند بيش از حضور آن اسو نبودتوان گفو موارد شود و حتي ميظاهر نمي
 د: نآیمي« بل» هاي پيشوندي بدون جزء پيشيندر مضارع التزامي فعل گاهي

 ؛(111 :1180معمري، ) بامي اینسو که ما بدو اندریمخنرس( 28)

د پایه فعل فراکروگاهي  )بدون تفاوت با وجه اخباري( «لهمي/لمي» با جزء پيشين گاهي
اي هدر متن مورد بررسي نمون اسو. «يل» فعل فراکرد پيرو ماضي با پسوند و مضارع اخباري

 .براي دو ساخو فوق دیده نشد
داول جاي ضمایر متصل متبه« باشم»و « بُوَم»صورت  بهالتزامي از فعل بودن  عمضارگاهي 
 : آمده اسو )بدون تفاوت با وجه اخباري( فعل بودن

 .(127 :1180معمري، ) اندرین جهان ( از روزگار آرزو کرد تا او را نيز یادگاري بُود27)

 .(110 :1180معمري، ) بُودتر رنجگفو خواهي هزار مرد ببر خواهي رقبه را که کم (10)

لحاظ مفهومي ليکن به ،ساختاري التزامي دارد (27) اگرچه مثال ،هليدي يطبق آرا
ز از نوع وجهيو ني و ي اسو. در این جمله پيشنهاد با قطبيو مثبو و تجویزي اسویتمنا

 .واس با وجهيو قطعي و گزاره از نوع بياني/تأیيدي، ا باتي (10) مثالدر  تمایلي اسو.

  29 ةشمار ۀتقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمل. 22جدول 
     

 تا کرد آرزو از روزگار -
نهاد 

 )محذوف(
 متمم افزوده

محمول ـ عنصرزماندار ـ شخص 
 )مطابقه(

 

 افزوده علّی مانده )افزوده ـ متمم ـ محمول( 
  وجه )عنصر زماندار ـ شخص(   وجه )نهاد(

 دراین جهانان بوَد یادگاری او را نیز

 متمم نهاد
محمول ـ عنصرزماندار ـ شخص 

 )مطابقه(
 افزوده

 مانده )متمم ـ محمول ـ افزوده( 
  وجه )عنصر زماندار ـ شخص(  وجه )نهاد(
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 وجه شرطي .3ـ3ـ0
فاده است )نشانه شرط(« يل» همراه پسوندهاي ماضي ساده بهفعلاز ماضي شرطي در این دوره، 

 ل ویزيحسب قطبيو، تجي از نوع پيشنهاد و بربندهاي شرط ،شگرایيشده اسو. از منظر نق
 نشد. یافو از این دسو ايمنعي بوده و حائز قطعيو نيستند. در متن مورد بررسي نمونه

وقوع رویدادي را در حال نزدیک یا آینده مشروط به وقوع  وجه شرطي در زمان مضارع
وجود  تحقق آنامکان تحقق یا عدمرط، کنند که بسته به رعایو و وقوع شامري دیگر مي

صورت ماضي و مضارع ساده . در جمالت مرکب شرطي معمول در این دوره افعال بهدارد
 آید. عنوان نشانه شرط همراه با فعل اصلي ميبه« ي ل» آمده و پسوند

ند و هستو ريرقطعي /منعي( )تجویزياین جمالت از نوع پيشنهاد ي یاز منظر نقشگرا
و اي یافدر این بندها از نوع تمایلي اسو. در این متن براي مضارع شرطي نمونه وجهيو

 نشد.

 يیوجه تمنا .0ـ3ـ0
در این وجه بيان فعل مترادف با بيان آرزو و تمناي رخدادي یا وجود حالو و صفتي اسو. 

 ارع،ماضي و مض وجه تمنایي در ساختار فعل هايدر دوره نخسو فارسي دري یکي از نشانه
 شده اسو و معموالًهاي ماضي و مضارع فعل افزوده ميیاي مجهول اسو که به آخر صورت

تند هاي این وجه عبار. دیگر ساخورفته اسوکار ميبه «کاشکي» هایي با آرازگردر جمله
در متن مورد «. بل» با جزء پيشينو فعل  (ā)آ= ماده مضارع همراه با شناسه و الب ممدوداز: 

 .اي یافو نشديچ کدام از موارد فوق نمونهبررسي براي ه
اده دنيز وجه تمنایي را نشان مي «ال » با یا بدون جزء پسين« باد» فعل سوم شخص مضارع

 اسو:

 .(128 :1180معمري، ) داران باد( درود بر برگزیدگان و پاکان و دین11)

ل گوینده تمایليکن  ،این صورت بيانگر آرزو و تمنایي اسو که تحقق آن نامعلوم اسو
 ي با نوعي از پيشنهاد/درخواسو مواجهیریل وجه تمنا ،بر وقوع آن اسو. از منظر نقشگرایي

 هستيم. در این جمله پيشنهاد از نوع تجویزي و وجهيو آن از نوع تمایلي/ اشتياقي اسو.
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 35. تقطیع نقشي بازنمایي وجه در جمله شماره 23جدول 
   

 باد دارانو دینبر برگزیدگان و پاکان  درود

 متمم نهاد
ی ـ عنصر یمحمول ـ عنصر تمنا

 زماندار ـ شخص )مطابقه(
 مانده )متمم + محمول( 

  وجه )نهاد(
ی ـ عنصر یوجه )عنصر تمنا

 زماندار ـ شخص(

شده بر سر فعل تمنایي ساخته مي« مَلللل»)وجه تحذیري(: از افزودن پيشوند  صورت منفي
 دیده نشد. از این دسو اينهاسو. در متن مورد بررسي نمو

 گیرینتیجهبحث و . 1
)تام،  هاي ماضيوجهدر زمان ل ، ریل وجه اخباري (1151) خانلريناتل  يبر اساس آرا

 بازنمایي وجه از طریق ،همچنين مضارع و آینده و استمراري، پياپي، نقلي، بعيد و ابعد(
ستند هوع فعل و یا داشتن حالو که بيانگر قطعيو در وقل ساختار فعل اصلي و منضمات آن 

 ب. جزء پيشين ؛پذیرد. این عناصر عبارتند از: الب. بن ماضي و مضارعصورت مي ل
 پ. ؛)گذشته، حال و آینده( اي از زماننشانه استمرار، تکرار و عادت در برههبه «لمي/لهمي»

برگرفته از  عوليصفو مفت.  ؛نشانه تکرار عملي در گذشتهدر ماضي پيایي به« يل» پسوند
ل + فع ث. صفو مفعولي ؛هاي فعل بودن در زمان حال در ماضي نقليشناسهماده ماضي + 

 «بودن» ماضي نقلي + ج. صفو مفعولي ؛هاي پنجگانه در ماضي بعيدشناسه« + بودن»معين 
با صيغه مصدر تام، یا مصدر مرخم در ساخو  «خواستن» چ. مضارع فعل ؛در ماضي ابعد

وقوع فعل  رد نشانه تأکيد که بيانگر نمود تام و مبين قطعيوبه« بل» . جزء پيشينو و آینده
 اسو.

انگر عناصر نمایریل وجه ريراخباري که در آن وقوع فعل یا داشتن حالو قطعي نيسو، 
: الب. ساخو هستندي به شرو زیر یهاي امري، التزامي، شرطي و تمناوجه ل وجه در زمان

 «بل» ب. ساخو التزامي با یا بدون جزء پيشين؛ )نشانه امر( «بل» پيشينامري با یا بدون جزء 
ي یمنات. وجه ت و )نشانه شرط(« يل» پ. ساخو شرطي با یا بدون جزء پيشين ؛)نشانه التزام(

 آ( ممدود.ل مجهول و )« يل» هایي نظيربا نشانه
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 ، ليکن به نظرخانلري وجوه التزامي و شرطي را ریل وجه فعل برشمردهناتل اگرچه 
ر این د . علّو آن اسو کهگردنداز طریق فعل جمله بازنمایي نمي رسد این دو وجه صرفاًمي

ز طریق ا خصوصاً ل م التزام و امر از کل گزارهاهياند و مفها از دو بند تشکيل شدهوجوه گزاره
ماً در گروه لزو گردند و عناصر ساختارياستيفاد مي ل («اگر»)نظير  هاي ربطي و شرطيافزوده

 حضور ندارند. در شرطي(« يل»در التزامي و جزء پسين  «بل)» فعلي
علي ها، پيشوندهاي فوجه ل در تمام زمان ،هاي پيشونديرسد در تعيين وجه فعلبه نظر مي

مات همراه منضها جزء فعلي اصلي بهنمایند و در این فعلایفا نمي يلحاظ دستوري نقشبه
 وجه اسو.  ل ال تعيين کننده زمانشده در باتوصيب

ریل وجه اخباري باید گفو از آنجا که این عنصر مبين نمود « بل»در خصوص جزء پيشين 
خانلري اتل نرسد برخالف نظر شود. از این رو به نظر ميتام اسو، ازآن استيفاد قطعيو نيز مي

د بر وقوع حتمي و تأکيمبني بر نامشخص بودن نقش آن، جزء پيشين موصوف براي بيان تأیيد 
 نماید.فعل به کار رفته و در بازنمایي وجه اخباري مشارکو مي

صر دو عننهاد و عملگر زماندار ي، یطبق نتایج حاصل از این پژوهش در قالب نقشگرا
 سو کهعلو آن ا .شوندهر دو توسط گروه فعلي تعيين مي هستند کهاي نشانگر وجه پایه

 ةقعنوان مطاباگر عامل نيز باشد، به خصوصاً و ار جمله اسونهاد گروهي مستقل در ساخت
اصلي وجه  بازنمایي هسته ادعا کردتوان مي ،بنابراین .یابدشخص در فعل اصلي نيز تجلي مي

پذیرد. ریل وجه اخباري، بندها از نوع از طریق عناصر موجود در گروه فعلي صورت مي
هره اني و پرسشي(، بيشتر از وجه بياني/تأیيدي ب)بيهستند و از ميان دو زیربخش وجه  گزاره

باتي، بيشتر از هاي ا گزاره برده شده اسو. از منظر قطبيو نيز بندهاي با قطبيو مثبو، یعني
 ل از ميان درجات دوگانه احتمال ،لحاظ وجهيو نيزهاي انکاري کاربرد دارند. بهگزاره

اء وجه استثنترین کاربرد را دارد. به)زیرمجموعه احتمال( بيش تداول/عادت، وجهيو قطعي
ر هاي ریل وجه اخباري وجه بر اساس عناصبنديپرسشي مبتني بر پرسشواژه، در سایر بخش

ه وجه از نوعي ک ل توان گفو در زبان فارسيموجود در گروه فعلي تعيين شده اسو. مي
ناتل  يراین لحاظ با آشود و از ابيشتر از طریق گروه فعلي بازنمایي مي ل مدنظر هليدي اسو
 .شودمشاهده ميخانلري همخواني 
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دارد که در وجه هليدي تنها به وجه امري قائل اسو و بيان مي ،ریل وجه ريراخباري
جاي گزاره با نوعي از پيشنهاد مواجه هستيم. از آنجا که وي امر و درخواسو را نيز امري به

 شد.تري براي این وجه بانام مناسب« نهاديوجه پيش»رسد داند، به نظر ميي پيشنهاد مينوع
، رسد که بر مبناي آراي هليديگونه به نظر ميدر بررسي وجه التزامي زبان فارسي این

شده با گزاره هاي تحليلزیرا بر اساس داده ،این ساخو در زمان ماضي، وجهي اخباري دارد
امي در ظاهر التزین ساخو بهتوان گفو که امي بر این اساس، .مواجه هستيم و نه پيشنهاد

 وجه اخباري دارد.  ي باهاي وجهي مشابهزبان فارسي ویژگي
ها هيو آنوج و در مضارع التزامي بندها بيشتر از نوع پيشنهاد و از نوع ريراخباري هستند

يز زمان گزاره با وجه اخباري نل  ریل این وجه این در حالي اسو کهنيز بيشتر تمایلي اسو. 
 باشد.« دنبو» در مواردي که فعل اصلي بند پيرو یکي از اشکال فعل خصوصاً ،شوددیده مي

از منظر نقشگرایي، جمالت شرطي بيش از آنکه گزاره باشند نوعي پيشنهادند و ریل وجه 
 گيرند. وجهيو بندهاي شرطي بيشتر تمایلي اسو.پيشنهادي قرار مي

هليدي این بندها پيشنهاد  يق آراطب و جمالت تمنایي از نوع درخواسو و آرزو هستند
ل  ي نيز بيشتر از نوع تمایليیشوند. وجهيو بندهاي تمنا)تجویزي یا منعي( محسوب مي

 اشتياقي اسو.
بندي وجه از منظر هليدي مبتني بر قطعيو نيسو و بر اساس نوع رسد تقسيمبه نظر مي

 دها را به دو گروه گزاره و)اطالعات یا کاال و خدمات( اسو، یعني همان نقشي که بن تبادل
توان ي)ریل وجهيو احتمالي و امکاني( م در وجه اخباري نيز ،کند. بنابراینپيشنهاد تقسيم مي

هرچند مطابق نتایج حاصل از این تحقيق ریل وجه اخباري، در  ،قطعيو مواجه شدبا عدم
 ها حائز وجهيو قطعي هستند.بيشتر موارد گزاره

ریل وجه ريراخباري برشمرده از منظر هليدي ریل وجه امري خانلري ناتل وجوهي که 
 وجه التزامي از این قاعده مستثني ل رسد زمانگيرند، ليکن به نظر مي)پيشنهادي( قرار مي

 اخباري اسو. از نوعوجه  باشد، زیرا در ماضي التزامي و گاهي در مضارع التزامي نيزمي

 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم. 
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