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  زبان فارسی نمایی و تشریح آن دربررسی وجه و وجه
  2 حبیب گوهري ،1 مهرانگیز برآورده

  چکیده
       بیان گزاره وضعیت مورد در را گوینده نگرش و نیت که است معنایی مفهومی ،نماییوجه

 درشود. به خدمت گرفته می نماییوجه نیز از جمله ابزارهایی است که توسط وجه. کندمی
 این ههم. انددانسته وجه شش حداکثر و سه شامل را حداقل فعل ،هازبان سنتی دستور منابع
 مصدري، مانند دیگري وجوه برخی، و پذیرفته را و امري التزامی اخباري، وجه سه منابع

 بنديدسته این که است نشده ذکر منابع این در اما اند؛کردهذکر نیز را دعایی و وصفی شرطی،
 این در. چیست مختلف جمالت در فعل وجه انتخاب و مالك گرفته صورت اصلی چه برپایه
در این دو با یکدیگر  تفاوت به وبحث  وجهیتمفهوم  وجه و بنديهدست از جدیدترین مقاله

به  امري، و التزامی اخباري، وجوه تعاریف به توجه با همچنین  .پرداخته شده استزبان فارسی 
 فعل وقوع عدم یا و وقوع به نسبت گوینده نگرش وجوه، ههم در که یافته شده دست نکته این
 اجراي مورد در گوینده قاطعیت میزان هدهندنشان وجه اساساً است،زیرا دخیل وجه انتخاب در

       » وقوع احتمال«در مرکزي معناي عنوان به وجه سه هر براي .است فعل ویژه به گزاره،
 که گرفت نظر در پیوستاري فعل وجه براي توانمی بنابراین. گرفت نظر مرکزي معناي توانمی
  .است غیرمحتمل دیگر سوي در و است حتمی فعل رخداد آن سوي یک در

  .زبان فارسی ،امري ،التزامی ،اخباري ،نماییوجه :واژگان کلیدي
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  مقدمه- 1
 4یسپرسن مانند گذشته شناسانزبان هم که است موضوعاتی ازجمله فعل 3وجه و وجهیت

پرت ) و لم1993(8سیمپسون )1986(7فاولر )،1988(6)، توالن1986(5و هم متاخران چون پالمر)1924(
کند که وجهیت به نگرش و اشاره می )541:1977( 10اند. الینزبه آن پرداخته )2000(9و لمپرت

هاي بیان شده توسط آن بیان شده و نیز به ادات اختیاري گزاره يهاعقاید مردم درمورد گزاره
  ها اشاره دارد.ادات اختیاري توصیف شده توسط آن گزاره هاي بیان شده و نیز بهرهگزا

داند. ها میوجهیت را قضاوت گوینده در مورد اعتبار و صحت گزاره )219:1985( 11کوئرك
. است گوینده ذهنی عقاید و هانگرش شدگیدستوري وجهیت ،است معتقد )16:1966(پالمر 

  .گیردمی نظر در نادرست و درست میان هاییدرجه را وجهیت  )21:1999(12ژیان لی
 شش به افعال گویدمی و داندمی فعل هايویژگی از را وجه نمایی خود، دستور در دهقان

 را کاري که وجه از صورت آن اخباري؛ وجه. 1 :از عبارتند که شوندمی وجه استعمال یا صورت
 دو شک، صورت به را کار که وجهی التزامی؛ وجه. 2 .رفت خواهم: کند بیان خبر صورت به

 وجه. 3 .باشد آمده کاش اي برود، کنممی گمان بیاید، است ممکن: کندمی بیان آرزو و دلی
       کامیاب بخوانی، درس اگر: کند بیان شرط صورت به را کار که است وجهی آن شرطی؛

 شرطی جملۀ" گویدمی و دهدمی بیشتري توضیح شرطی هجمل مورد در دهقان .شويمی
 را شرط معنی و باشد شده شروع آن امثال و "هرگاه" ،"چون" ،"اگر" با که است ايجمله

 وجه. 5 بنویس. :کندمی بیان فرمان و حکم طور به را کار که وجهی امري؛ وجه. 4  ".برساند
یک  هر: شودمی استعمال فعل معنی در و صفت صورت به فعل وجه، از صورت این در وصفی؛
 استعمال مفرد همیشه جمع، خواه باشد مفرد فاعلش خواه وصفی، فعل. بازگشتند گرفته چیزي

 به فعل وجه، این در مصدري؛ وجه. 6شود.  آورده ربط حرف "واو" آن از بعد نباید ...و شودمی
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 "یارستن" ،"بایستن"افعال  از بعد غالباً مصدري وجه. رفتن باید: است درآمده اسم صورت
  .آمدن نخواهم: می آید "توانستن" و "خواستن" داشتن)، (توانایی

 احتمال، و امر و اخبار بر آن داللت لحاظ از فعل فرشیدورد، دستور در )17:1348( فرشیدورد
  دستورنویسهاي نظر با فرشیدورد .امري وجه و التزامی اخباري، وجه وجه:دارد وجه یا حالت سه

 موارد از امري را آن و مخالف است شدهاند قائل فارسی زبان براي وجه شش به که ایرانی
 ناسازگار زبان فارسی ساختمان و روح با که است دانسته بیگانه ازدستورهاي تقلید ناپسند
  است.

 از هم و باشد صوري لحاظ از باید هم زبانی مفهوم یک توصیف که است معتقد باطنی
 باطنی .کندمی بررسی معنایی هم و صوري لحاظ از هم را "باید" رو، از این و معنایی، لحاظ
 گویدمی کمکی فعل تعریف در و وجهی، فعل نه و داندمی کمکی فعل انواع از را "باید" فعل
 به را است گوینده طرف از نگرش نوعی هدهند نشان که تازه مفهومی معموالً که است فعلی که

 فعل مورد در شناسانزبان سایر نظرات با تعریفی چنین. کندمی اضافه اصلی مفهوم فعل
 صرف به کمک براي که است فعلی کمکی فعل ایشان، نظر از چرا که است، متفاوت کمکی
  )70: 1385(انوري و گیوي رودمی کار به اصلی فعل شدن

 تفاوت اما است، )1991:19( دهقان طبقه بندي همچون وجه مورد در طالقانی تقسیم بندي
 معنایی معیار از وجه شناسایی و تعریف در دهقان مثالً. آنهاست تعریف هدر نحو ذکر قابل

     کند بیان خبر صورت به را کاري که است وجه از صورت اخباري آن وجه": کندمی استفاده
 آن اخباري وجه": گیردمی بهره دستوري و زمان صدق شرایط از زمینه این در طالقانی اما "

 هايفعل و دهد خبر یقین قطع و طور به آینده یا حال گذشته، در امري وقوع از که است
 این از و مستقبل اخباري مضارع بعید، ماضی نقلی، ماضی استمراري، ماضی مطلق، ماضی"

 آینده به یا گذشته در را امري حدوث و وقوع که است آن التزامی وجه" یا و )46:1991( "نوعند
   .(همان) "کند بیان غیره و آرزو و میل یا تردید و شک طریق
  نمایی و وجهوجه-2
  نماییوجه -2- 1

       میان یکسان و قطعی تعریفی فاقد که است معنایی مفاهیم جمله آن از نماییوجه
 امر این علت )1994:29( پالمر. نداداده ارائه آن براي چند تعاریفی این رو از و است شناسانزبان

 هیچ که داردمی اذعان و داندمی نماییوجه معناشناسی پدیده در پراکندگی و ابهام وجود را
 را دستوري زمان توانمی که آن صورت به باشد، نماییوجه ههمبست بتواند که واحدي همشخص
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 از که را تعریفی آن این میان، از اما. ندارد وجود دانست، زمان شدگیدستوري یا دستوري بیان
 در پنداشت که گونهاین توان می است، برخوردار علم اهل بین بیشتري عمومیت و جامعیت

  .است رخداد اصلی مشخصه سومین نماییوجه زمان، و نمود کنار
 بیان گزاره وضعیت مورد در را گوینده نگرش و نیت که است معنایی مفهومی "نماییوجه"

 که معنا این به جهان، در رخداد یک وقوع مورد در است گوینده نظر بیان نماییوجه کند؛می
 است بهتر بیفتد، اتفاق شاید بیفتد، اتفاق است الزم رخدادي که است این گوینده نظر اگر

       بیان نماییوجه کمک به طبیعی زبان در نظر این بیفتد، اتفاق تواندمی یا و بیفتد اتفاق
  :شودمی ارائه فارسی زبان از مثال چند بهتر، درك براي ذیل، در. شودمی

  .باشد رفته مهمانی به باید رؤیا. 1
  .باشد رفته مهمانی به شاید رؤیا. 2
 الزاماً گوینده نظر از "رؤیا رفتن مهمانی به" رخداد که دهدمی نشان "باید" این مثال در
     استفاده "شاید" قید از که زمانی در مورد این در وي نظر کهحالی است، در افتاده اتفاق

 و شودمی تبدیل احتمال و حدس یک به تنها و است کمتري برخوردار قدرت از کند،می
  .دهدنمی نشان خود از رخداد مذکور صحت به نسبت تعهدي بدینوسیله

 نماییوجه بررسی و مطالعه به متفاوتی زوایاي از توانندمی مختلف هايحوزه شناسانزبان
 هايزبان در سازوکارهایی چه کنند کشف که کنندمی سعی شناسانرده براي مثال، بپردازند؛
 ابزارهاي مجموعه که کنند اعالم نهایت، در و گیرندمی قرار نماییوجه خدمت در دنیا مختلف

 بیان نکته چند در توانمی را شناختیرده مطالعات اهمیت .هستند چیزهایی چه آن بیان زبانی
 فضاي ارائه دوم،. شودمی داده دست به نماییوجه بیان زبانی سازوکارهاي مجموعه اول،. کرد

 دنیا هايزبان در موجود نمایی هايوجه انواع مفهومی فضاي این در نمایی؛وجه براي مفهومی
 هستند، نماییوجه به مطالعه مندعالقه که را هاحوزه سایر شناسانزبان سوم،. آیدمی دست به

 و. کنند دقت بحث مورد موضوع مطالعه براي زبان در هایینکته چه به که کندمی هدایت
در  هوج سازوکارهاي مقایسه وسیله به زبانها تغییرات کلی سیر تقریبی شدن آشکار چهارم،
 داشته مختلفی تبعات تواندمی آخر مورد. گذشته ادوار در سازوکارها همین با زمانی،هم مطالعه
. غیره و بشر شناختی تکامل آغازین، زبان بازسازي به کمک زبانی، تغییرات کشف مسیر باشد؛
 بسیاري مرجع که است )76:2001(پالمر اثر است، شده انجام زمینه در این که مطالعاتی از یکی

  . است گرفته قرار مطالعاتاین  از
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 انسانی، امور از بسیاري و بشر روزمره هايدر ارتباط که روست این این پژوهش از اهمیت
 نگرش و نیت فهمیدن غیره، و دادگاههاي قضایی ترجمه، غیرسیاسی، و سیاسی متون تحلیل
 رخ گزاره که میکند تأییدفردي  اینکه است؛ تعیین کننده بسیار گزاره وضعیت مورد در گوینده

 یا و است شرایط خاصی به وابسته دادنش رخ و دهد رخ باید دهد، رخ است ممکن نداده، داده،
ذهن  از دور را آن بتوان که نیست امري داشت خواهد عواقبی چه بیفتد اتفاق اگر اینکه

 روشن جهت داند درمی خود وظیفه نگارنده رو، این از. بود توجهبی آن به نسبت و پنداشت
  .بردارد گامی موضوع این کردن

  
  

  )2001نمایی(برگرفته از پالمر،نمودار وجه                               
 این جهان؛ در رخداد یک وقوع مورد در است گوینده نظر بیان نماییوجه ساده، بیان به
 یا و ذهنی جهان، غیر خارج جهان یا باشد واقعی و بیرونی جهان، خارج جهان تواندمی جهان

 بیفتد، اتفاق شاید بیفتد، اتفاق است الزم رخداد این گوینده نظر به معنا که این به تخیلی؛
 گر. ااست خاصی شرایط به وابسته دادنش رخ بیفتد، اتفاق تواندمی بیفتد، اتفاق است بهتر

 عواقبی چه بیفتد اتفاق اگر اینکه یا و دارد نیاز شرایطی و چیزها چه به بیفتد اتفاق بخواهد
 "رخداد" را آن که است اتفاق دادن رخ ها،امکان تمام مرکزي و مشترك مفهوم. داشت خواهد

 رخداد این به توانمی آنها وسیله به که دارند وجود مختلفی هايدیدگاه و زوایا. دانیممی
 رخداد این به که باشد باید کسی و است، "نماییوجه" همان که کرد بررسی را آن و پرداخت

 شد، گفته باال در که همانطور پس،. است "گوینده" موارد اغلب در که بنگرد مختلف زوایاي از
  .است رخداد مورد در گوینده نظر بیان نماییوجه

  رخدادي و ايگزاره نماییوجه دو مقایسه -1-2- 1
 یا صدق ارزش درباره گوینده فردبنیاد نگرش بر که است نماییوجه آن ايگزاره نماییوجه

 فردبنیاد نگرش بر رخدادي، نماییوجه تأکید مقابل، در. کندمی تأکید گزاره واقعیت وضعیت
  .است حقیقی نه و بالقوه هايکنش مورد در گوینده
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 دامنه آنهاست؛ دامنه سر بر رخدادي نماییوجه و ايگزاره نماییوجه تفاوت حقیقت، در
 این دامنه در گزاره کل یعنی است، گزاره کل سطح در ايگزاره نماییوجه
ي رخداد نماییوجه دامنه که است درحالی این و گیردمی قرار نماییوجه

 نماییوجه دامنه در نمامتمم گروه نحوي، دیدگاه از. است رخداد به محدود
 قرار رخدادي نماییوجه دامنه در کوچک فعل گروه و گیرد،می قرار ايگزاره
 صورت در و محمول و )بیرونی موضوع( فاعل شامل نمامتمم گروه. دارد

 است جهت همین به و است، گزاره کل نتیجه در و )درونی موضوعوجود (
 موضوع داراي(ظرفیتی یک را ايگزاره نماییوجه شناسانزبان از بسیاري که

 صورت در و محمول تنها کوچک، فعل گروه حال، عین در. انددانسته)درونی
 رخدادي هاينماییوجه رو این از و شود،می شامل را درونی موضوع وجود،

 موضوع مقام در(کوچک فعل گروه کنار در که دانندمی ظرفیتی دو را
  .کندمی بازي را آنها بیرونی موضوع نقش نیز فاعل ،)درونی

 با آنها تفاوت معنایی، هايدگرگویی در نمایی،وجه دو این معنایی بازنمایی درمثال  به طور
 نشانگر for و گزاره درباره گوینده قضاوت نشانگر that میشود؛ مشخص for و that واژه دو

  است: محتمل آتی رخداد یک درباره گوینده نگرش
3.Kate must be at home now .        ) معرفتی اي؛گزاره نماییوجه(    

. "باشد منزل در اکنون باید کیت"  
It is necessarily the case that Kate is at home now. 
4. Kate must come in now               ) تکلیفی رخدادي؛ نماییوجه(  

"بیاید داخل به اکنون باید کیت ” 
It is necessary for Kate to come in now.  

  ) 7:2001پالمر، (                                                                                                 
    و معرفتی نماییوجه شاخه دو داراي خود ايگزاره نمایی، وجه)2001(پالمر نظر طبق

  .است نماییگواه نماییوجه
  معرفتی نماییوجه - 2- 1-1- 1

    از گرفته نشأت )7:2006به نقل از نیوتس،  1985بی (باي محورگوینده یا معرفتی نماییوجه
 طول در که هاییآموزش اساس بر وي که صورت بدین است؛ گوینده ،شخص بینیجهان

 جهان مورد در نسبی دانشی و شناخت به تجربیاتش، و ذهنی هايتوانایی و بیندمی زندگی
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 این تفسیر و مختلف، رخدادهاي با گوینده مواجهه در. رسدمی مقال عالم کل طور به و خارج
 شکل وي شناخت سطح در مفهومی اش،پنداري هايجهان و خارج جهان به نسبت رخدادها

 را خاصی معناشناسی گشته، ذهن در زبانی دنیاي وارد شدن توصیف براي مفهوم این. گیردمی
 از زمانی گوینده واقع، در. کندمی شرکت زبانی تعامل در خاصی نحو وسیله به و کندمی جذب

 بیان دانشش و اعتقاد بر بنا را زبانی هايگزاره که کندمی استفاده کالمش در نماییوجه این
  .دارد تردید یا و است مطمئن کامال یا میگوید آنچه صحت مورد در که صورت این به کند،می

5 .Kate may be at home now.          ( 6:2001پالمر،   ) 
."باشد خانه در االن است ممکن کیت  " 

 
 نماییگواه نماییوجه -2-1-2-2

  مرکزي پوموي زبان در شده گرفته کار به نظام از نماییگواه نماییوجه توضیح در پالمر
    .کندمی استفاده

تجربه  عمومی، دانش هايصورت به را ايگزاره نماییوجه نظام، این در نماییوجه ابزارهاي
 استنباط و شنود و گفت از حاصل تجربه شنیداري، تجربه ،)بینایی تجربه(اول دست شخصی

 .دهندمی نشان
 :شود مطرح میتواند متفاوت نماییوجه صورت پنج به ،"باریدن باران" گزاره مثال، عنوان به

 "باریدن باران" شده اثبات حقیقت یک: عمومی دانش )الف
 "باریدن باران" دیدم خودم: اول دست شخصی تجربه )ب
 "باریدن باران" شنیدم خودم: شنیداري تجربه )ج
 "باریدن باران" شده گفته من به: شنودي و گفت )د
 "باریدن باران" است خیس چیز همه: استنباط )و

 نگرش و منش بیانگر دو هر که اینست در نماییگواه و معرفتی هاينماییوجه شباهت
 اما هستند، ايگزاره نماییوجه دو هر هستند؛ گزاره صدق وضعیت یا ارزش به گوینده نسبت

 صدق مورد در را قضاوتش معرفتی، نماییوجه از استفاده با گوینده اینست که در آنها تفاوت
 شاهدي که کند استفاده نماییگواه نماییوجه از میتواند حالیکه زمانی در دهد،می نشان گزاره

  .دارد اختیار در گزاره صدق وضعیت براي که کند ارائه را
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  رخدادي نماییوجه-2-1-2
 شود؛می نامیده ايریشه نماییوجه آثار دیگر در نامد،می رخدادي نماییوجه پالمر که را آنچه
 از پالمر متفاوت دهیعنوان اما. است تکلیفی و پویایی نماییوجه دو دربردارنده نماییوجه این

 مورد در که نماییوجه است؛ آن ماهیت "رخدادي" عنوان مبناي است؛ وجه این مفهوم جهت
 نوعی "رخدادي نماییوجه " عنوان رو، این از. است گزاره محمول وسیله به شده حمل رخداد

   )7:2006از نیوتس، به نقل  1985بی(باياندنیز نامیده محورکنشگر را نماییوجه این. است خودمعرف
 توانمی پویایی، و تکلیفی هاينماییوجه یعنی رخدادي، نماییوجه نوع دو از صحبت در
 تکلیفی، نماییوجه در که اینست کندمی متمایز هم از را نماییوجه دو این که آنچه گفت
 مفهوم دو که معنا این به هستند؛ خارجی مربوطه، عامل به نسبت سازيشرطی هايعامل

     در عاملها این حالیکه در شوند،می اعمال خارجی منبع یک طرف از "اجبار" و "اجازه"
 نسبت فرد خود میل و رضایت یا توانایی مبین نماییوجه این هستند؛ درونی پویایی، نماییوجه

   :است رخداد به
6. John may/can come in now.      )اجازه تکلیفی، نماییوجه (  

  ".تو بیاید االن میتواند/است ممکن جان"
7 .John must come in now .)    اجبار تکلیفی، نماییوجه(   

"تو بیاید االن باید جان"  
8. John can speak French. توانایی پویایی، نماییوجه ( ) 

"کند صحبت فرانسه به میتواند جان  " 
9 .John will do it for you )        . پویایی نماییوجه(  

"داد خواهد انجام برایت را آن جان  " 

  تکلیفی نماییوجه -2-1-2- 1
 در اعتقادش بیان و خارج جهان به نسبت گوینده دانش از برخاسته تکلیفی نماییوجه

 محمول مورد در دهنده مجوز منبع خواسته از برخاسته بلکه نیست،  رخداد صحت میزان مورد
 بشود جهانی شبیه جهانش بخواهد مجوزدهنده منبع اگر. است گزاره بیرونی موضوع و گزاره

 این در برسد، اشخواسته به تا کندمی تحمیل را نظرش مورد موقعیت رو، این از خواهد،می که
 باید مدنظر رخداد که است معتقد که چرا کند،می استفاده اجبار تکلیفی نماییوجه از صورت

 بشود جهانی شبیه جهانش که دهد ترجیح تنها اگر اما. بگیرد صورت ممکن هايجهان ههم در
    در مجوزدهنده منبع. گیردمی کمک اياجازه تکلیفی نماییوجه از آنگاه خواهد،می که

  :است گوینده بندي یک هايجمله
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  اجبار) (تکلیفی. بدن ادامه آخر تا رو خوندن درس باید دخترا. 10
  :است -معلم -پایه بند فاعل بندي، دو هايجمله در و

  اجازه) (تکلیفی. کنن ترك کالسو توننمی گفت شاگرداش به معلم. 11
  .دارد سروکار اجازه و اجبار مفاهیم با که است نماییوجه آن تکلیفی نماییوجه پس،

  پویایی نماییوجه -2-2-1-2
 اعطاي مسئول است، ذاتی ایینموجه آن دیگر نام که را، نماییوجه این سنتی، طور به
 این خدمت در شده گرفته کار به ابزار طریق از اند؛دانسته بند فاعلی مشارك به خاصی ویژگی

 اصلی فعل وسیله به شده مطرح کنش است قادر فاعل که شودمی داده نشان نمایی،وجه نوع
  :دهد انجام را بند

  .بخونه آواز تونهمی بچه اون. 12
  وجه -2-2

 صورت به عموماً که است وجه هازبان در نماییوجه دادن نشان دستوري ابزارهاي از یکی
 از عبارت هازبان در هاوجه کلی انواع. شودمی داده نشان فعل روي بر افزایی پسوند/پیشوند
  .هستند مرتبط نامحقق و محقق مفاهیم با التزامی و اخباري و است، امري و التزامی اخباري،
 این از غیر آنچه هر و است همراه حقیقت و واقعیت بیان با محقق مفهوم که گویدمی پالمر

 این در را دو این میان تفاوت مهمترین )1998( همکاران و چالکر. است نامحقق باشد
 و است، صادق گفتارپاره تولید زمان در که کندمی بیان چیزي را محقق که دانندمی
 نیست صادق گفتارپاره اداي زمان در که کندمی بیان را چیزي نامحقق مقابل، در

  ).2010، کسور از نقل به 1998 همکاران، و چالکر(
 اروپایی هايزبان در نامحقق /محقق معنایی مفاهیم میان دوشقی تمایز )2001( پالمر نظر از

 وجه که ايگونه به دهد؛می نشان را خود التزامی /اخباري دستوري دوشقی تمایز صورت به
 مثل ها،زبان برخی در. دهدمی نشان را نامحقق مفهوم التزامی وجه و را محقق مفهوم اخباري

 دستوري است،ابزاري نامحقق/محقق مفهوم تمایز دهندهنشان آمریکا،آنچه پوستانسرخ هايزبان
  .است -نامحقق /محقق –نام همین به

 بیانگر دو هر و ندارد وجود شناختیرده تفاوتی دستوري ابزار نوع دو این میان که گویدمی پالمر
 شودمی مشاهده دو این میان دستوري تفاوتی اما.هستند نامحقق/محقق معنایی تمایز

 بیایند، دستوري زمان با توانندمی التزامی/اخباري هاي وجه اگرچه که اینست آن و
 هايزمان بلکه شوند؛نمی ظاهر دستوري زمان نظام با دستوري نامحقق و محقق
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در ادامه  .دهندمی نشان نامحقق دستوري ابزار با را آینده و محقق با را حال و گذشته
  به بررسی انواع وجه خواهیم پرداخت:

 آورده حالتی یا کار از دادن خبر براي فعل هايصیغه از بعضی: اخباري وجه -2-2- 1
 دادن روي از به ها صیغه گونه این» اخباري وجه« گوینده اخباري وجه هاي صیغه در. شودمی

. است کذب و قابل صدق آن در اسناد و دارد یقین دهد،می خبر آن از که حالتی وجود یا فعل
 که رودمی کار به در صورتی اخباري وجه که است شده تأکید نکته این بر تعاریف تمامی در

  .باشد حتمی گوینده نظر از فعل وقوع عدم یا وقوع
  .بارید نبارا دیروز

 وجه در فعل نباشد، مسلم فعل نشدن واقع یا واقع شدن هرگاه :التزامی وجه - 2-2-2
 وجه. آیدمی دیگر فعل دنبال اغلب است، التزامی وجه به که فعلی. شودمی التزامی آورده

میل،  آرزو، مثل غیرقطعی و احتمالی امري بر که است فعل از ايجنبه یا صورت التزامی آن
 نکته این ، وجه این درخصوص. کند داللت آنها مانند و لزوم شک، شرط، امید، دعا، خواست،

  .»است غیرقطعی فعل وقوع عدم یا وقوع«  که است مشترك منابع تمامی در
  .بشه قبول کنکور امسال که داره انتظار رؤیا

 به یعنی دهیم؛می اثبات و نفی به فرمانی فعل، هايصیغه بعضی در: امري وجه - 2- 3-2
 امري وجه در. نپذیرد یا بپذیرد را حالتی یا و ندهد یا دهد انجام را کاري که گوییممی کسی

 گوینده اگر امري وجه در .شودمی بیان تمنا و خواست خواهش، فرمان، و حکم صورت به کار
 و بردمی کار به را اخباري وجه پیوندد،می وقوع به جمله فعل او نظر از که دهد نشان بخواهد

 اما باشد، پذیرتحقق هرچند فعل وقوع و باشد شک دچار طریقی هر به فعل وقوع درمورد اگر
 در آنچه گفت باید نیز امري وجه درخصوص .گیردمی بهره التزامی وجه از نباشد، حتمی
 سوي از فرمان و امر اجراي به گوینده نگرش دارد، اهمیت فارسی زبان امري وجه کاربرد

 و امر اجراي جز دیگري راه او که دهد نشان خود مخاطب به بخواهد گوینده اگر. است مخاطب
 االن همین( کندمی استفاده اخباري وجه از است، پوشیچشم غیرقابل او امر و ندارد او فرمان

 توجه با یا و ادب حفظ براي گوینده چنانچه اما ،)خواهیمی معذرت او از و زنیمی زنگ نادر به
 و الزام که دهد نشان شنونده به بخواهد کاربردشناختی شؤون دیگر و اجتماعی طبقات به

 گیردمی بهره امري وجه از ندارد، وجود او خواهش و درخواست یا و امر اجراي براي اصراري
 با آن تفاوت تنها و است التزامی وجه همانند مفرد، شخص دوم جز به ها، صیغه ههم در که
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 وجه در آن کاربرد و امري وجه در مفرد شخص دوم شناسه کاربرد عدم در التزامی وجه
 وجه توانمی پس ).بدهید/ بده خنک آب لیوان یک من به لطفاً است، ممکن اگر( است التزامی

  .دانست خواهش و امر براي التزامی و اخباري وجوه کاربرد را امري
  نتیجه گیري -3

 کننده بیان و معنایی مفهومی که نمایینمایی و وجه بحث شد، وجهدر این مقاله در مورد وجه
 دستوري چه نحوي، هايمقوله از بسیاري. است گزاره وضعیت مورد در نگرش گوینده و نیت
 گرفته کاربه نماییوجه خدمت در توانندمی قیدها مثل واژگانی و چه وجهی کمکی افعال مثل

 اختیار در نماییوجه بیان براي را ابزارها این از تعداد بیشتري یا یک تواندمی زبانی هر و شوند
 دست نکته این به توان می امري، و التزامی اخباري، وجوه تعاریف به توجه باهمچنین  .بگیرد
 وجه انتخاب در فعل وقوع عدم یا و وقوع به نسبت گوینده نگرش وجوه، هدر هم که یافت

ویژه  به گزاره، اجراي درمورد گوینده قاطعیت میزان هدهندنشان وجه اساساً زیرا دخیل است،
 پیوندد، وجه می وقوع به جمله فعل او نظر از که دهد نشان بخواهد گوینده اگر. است فعل

 فعل و وقوع باشد شک دچار طریقی هر به فعل وقوع درمورد اگر و بردمی کار به را اخباري
 امري وجه درخصوص .گیردمی بهره التزامی وجه از نباشد، حتمی اما باشد، پذیر تحقق هرچند

 امر بیان براي فعل وجه در انتخاب مخاطب سوي از فرمان و امر اجراي به گوینده نگرش نیز
 خواهش و امر براي التزامی و وجوه اخباري کاربرد را امري وجه توان می اوالً پس. است مهم

       در مرکزي معناي عنوان به وجه سه هر شده، براي ذکر تعاریف به توجه با ثانیا، و دانست،
 پیوستاري فعل وجه براي توانمی بنابراین. گرفت مرکزي نظر معناي توانمی» وقوع احتمال«

  . است غیرمحتمل دیگر سوي در و است حتمی فعل آن رخداد سوي یک در که گرفت نظر در
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