سال نهم -شماره  -71بهار و تابستان 7318

راههای بیان التزام و کاربردهای صورتهای التزامی در زبان فارسی
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چکیده
از میان صور های غیراخباری فعل ،یعنی امری ،التزامی و دعائی ،بهنظکر مکی رسکه ککه صکور التزامکی از پربسکامهرری
کاربردها را داشته باشه .بهویژ که صور مزبور نقش قابل روجهی در بیکان مفکاهی وجهکی در فارسکی دارد و از رابطکهای
رنگارنگ با مفهوم نمود بهر منه است .در ای رحقیق ،دو ههف عمه و مرربط با ه دنبال شه است :نخسکت ،شکیو هکای
بیان مفاهی التزامی در زبان فارسی که بسیاری از آنها به کاربردهای وجهی معروفنه و دوم ،کاربردهای گوناگون صور های
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وجهی در فارسی وجود دارد که در همگی آنها صور های التزامی فعل ایفای نقش میکننکه .در صکور هکای التزامکی نیکز
پانزد کاربرد قابل مشاهه است که به دو دسته کاربردهای سرنمونی و غیرسرنمونی قابکل رقسکی هسکتنه .وجکه مشکتر
رمامی کاربردهای پانزد گانه ،معنای طرح وار ای عهم قطعیت است که در صور التزامی وجود دارد .معنای صور التزامکی
بهصور یک شبده عمل میکنه که در آن ،یک معنای سرنمونی در مرکز قرار دارد و مابقی معانی غیرسرنمونی هستنه و به
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 -1مقدمه
در حوز مطالعا دستوری سه مفهوم «زمان»« ،نمود» و «وجه» هموار اررباط رنگارنگی بکا یدکهیگر دارنکه.
هرکهام از ای سه مفهوم ،صورری دارد و معنائی .جنبه صوری زمان را «زمان دستوری» و جنبه معنکائی آن را
«زمان منطقی/رقویمی» مینامنه .هرگا منظور از «نمود» ،جنبه صوری آن باشه ،میروان از اصطالح «نمکود
صوری» استفاد کرد و هر زمان که جنبه معنائی مه نظر باشه« ،نمود» اصطالح مناسبی اسکت« .وجکه» نیکز
گاهی بهصور فعل اشار دارد که از همی اصطالح برای اشار به آن استفاد میشود .اما اگر جنبکه معنکائی
وجه مهنظر باشه ،از اصطالح «وجهیت» استفاد میکنی  .از آنجا که در زبان فارسی ،سه مفهوم فوق ارربکاط
مستقیمی با مفهوم التزام و کاربردهای التزامی دارنه ،از هر کهام از ای مفاهی در حه ضرور استفاد خواهه
شه.
در هر زبان ،ممد است صور خاصی از فعل ،یا آنچنانکه پس از ای خواهی گفت« ،وجه» خاصی از
فعل برای بیان مفاهی متعهدی بهکار رود؛ همچنی  ،گاهی یک مفهوم واحه با استفاد از صور های زبانی
گوناگون ،بیان میشود .در زبان فارسی «فعل التزامی» یدی از صور های به نسبت پرکاربرد است که طی
ای رحقیق بهان پرداخته خواهه شه .نگارنه در رحقیق حاضر دو ههف مرربط با یدهیگر را دنبال میکنه:
نخست ،بررسی و رحلیل شیو های بیان مفاهی التزامی و دوم ،کشف و رحلیل کاربردهای گوناگون صور
التزامی در زبان فارسی است.
 -2پیشینه پژوهش
در بخش عظیمی از پیشینهی پژوهشی ،صور التزامی و مفهوم آن در سکایه وجکه و مفهکوم وجهیکت مکورد
مطالعه قرار گرفته است و ای خود رأییهی بر ادعای نگارنه مبنی بر وجود اررباط رنگارنکگ میکان وجهیکت و
التزام است .عموزاد و رضائی ( ،)1931بهر گیری از زمان دستوری را به منظور بیان وجهیت در زبان فارسکی
مورد رحلیل قرار داد انه که خود راهی برای انعداس نگرش گوینه به محتوای محمول است .آنها در نهایکت
به ای نتیجه رسیه انه که ساختارهای زمانی در قالبهای گوناگونی از جملکه «شکرطی ،انعدکاس اشکار ای و
ساختاری رمنائی و التزامی بهطور فعال در انتقال مفاهی وجهی نقش دارنکه» (همکان .)39 ،آنهکا همچنکی از
نقش عواملی دیگری چون بافت و کاربرد در شدلگیری کارکردهای وجهی زمان دسکتوری غافکل نبکود انکه.
رحقیق عموزاد و رضائی نشان می دهه که مفهوم التزام اررباطی رنگارنگ با مفاهیمی از قبیکل بافکت ککالم،
زمان دستوری و منطقی رخهاد و همچنی با پیشانگار های معنائی منظوری دارد.
رحیمیان و عموزاد ( )1932افعال وجهی فارسی و شیو بیان مفاهی وجهی را مورد بررسی و رحلیل قکرار
داد انه .آنها طی رحقیق خود به شیو ای علمی و مناسب بکه نقکش افعکال فارسکی در بیکان انکوا و درجکا
وجهیت در فارسی پرداخته و یافتههای راز ای در ای باب داشتهانه .با نگاهی دقیق به پژوهش مزبور میروان
دریافت که در بسیاری از کاربردهای عناصر وجهی ،وجه التزامی نقشی پررنگ در بیان مفاهی مورد نظر دارد.
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کریمی دوستان و ایلخانیپور ( )1931با پذیرش رعریف و طبقهبنهی وجهیت روسکط پکوررنر ( )2003و بکا
دست مایه قرار دادن سه جنبه معنائی نیروی وجه ،پایه وجه و منبع ررریب ،و با معرفی دو عنصر اس وجهی و
صفت وجهی به پیشینه پژوهشی ،به رهیه الگوی مناسبی بکرای مطالعکه وجهیکت و عناصکر وجهکی در زبکان
فارسی همت گماشتهانه .آنها وجهیت را پهیه ای زبانی میانگارنه که در سطح گفتمکان ،جملکه و سکاز قابکل
بیان و در سطح واجشناختی ،ساختواژی ،نحوی ،معنائی و کاربردشناختی مکورد مطالعکه قکرار مکیگیکرد .آنهکا
استفاد از دو عنصر بنام «اس وجهی» و «صفت وجهی» را برای نظکاممنکه سکاخت مطالعکا وجهکی زم
میداننه .البته آنچه آنها بهعنوان اس وجهی و صفت وجهی معرفی کرد انه در حقیقت بکه ررریکب ررکیبکی از
«اس +داشت » و «صفت+بودن» است که در برخی از مطالعا وجهی پیشی بهنوعی بهعنوان عناصر بیکانگر
وجهیت مه نظر بود انه (ر  .عموزاد و روانگر.)2003 ،
رحیمیان و واحهی ( )2010به رحلیل معنائی -منظوری افعال وجهی فارسی برپایه الگوی روابط منطقکی و
قلمرو گزار ای پاپافراگو ( 1331و  )2000پرداختهانه .از مهمتری یافتههای آنها ای است که دو فعکل وجهکی
«شهن» و «روانست » بیانگر روابط منطقی و هماهنگ با قلمروهای گزار ای گونکاگون هسکتنه در حکالیککه
«میشود»« ،میشه» و «میشه » از نظر قلمرو گزار ای نامشخصنه« .بتوان» و «بشود» نیز پکذیرای قلمکرو
مطلوبیت هستنه .از نظر آنها «بایه» رنها فعل وجهی است که بیانگر رابطه منطقکی رمکم معنکائی اسکت در
حالیکه در اررباط با نو قلمرو گزار ای نامشخص اسکت .بنکا بکه بکاور رحیمیکان و منصکوری ( ،)1931فعکل
«خوا » در کنار کاربرد «آینه » ،در بیان برخی از رخهادهای وجهی ایفکای نقکش مکیکنکه .گکاهی برخکی از
نقش های وجهی فعل مزبور از طریق دیگر ساختهای التزامی نیز قابل بیان است که در حه ضرور  ،در ای
رحقیق بهانها پرداخته خواهه شه.
روانگر و عموزاد ( )2003با مروری بر برخی از پژوهشها از جمله پالمر ( )1331و ناروگ ( )2003بر آننه
را به طبقهبنهی مفهوم وجهیت در سه دسته کلی بپردازنه :از نظر آنها« ،وجهیت یا اطالعاری است معنائی در
باب نگرش گوینه به کالم ،یا چیزی است ورای گزار های درونِ گفته و یا وسیلهای است برای رمایز صهق
از کذب» .به هرحال همانطور که آنها اذعان میکننه هیچدهام از ای سه به رنهائی ظرفیت روجیه وجهیت
را نهارنه.
حسینی ( )93: 1911آنچنان که خود میگویه ،ههفش «مطالعه و مقایسه ابزار زبانی بیکان وجکه التزامکی و
بررسی ساختارهای نحوی است که در بیان ای مفهوم ،در زبانهای روسکی و فارسکی ککاربری دارنکه و نیکز
یافت وجو رفاو و رشابه زبانی آن است» .رعاریف صوری آنها از وجو فعلی فارسی بکا ارجکا بکه بعمکی از
دستورنویسان مشهور فارسی و روسی نسبتاً مناسب است ،اما بهتر بود برای رمایز میان جنبه صکوری و جنبکه
معنائی «وجه» در محتوای رحقیق از دو اصطالح متفاو استفاد میشه رکا در مکواردی چکون آخکری ماکال
صفحه  ،39رمایز میان جنبه صوری فعلِ «مکیرفتکی» بکهعنکوان «اخبکاری» و جنبکه معنکائیاش بکهعنکوان
«التزامی» مشخص باشه .آنها همچنی اگر موارد فراوانی از کاربردهای صکور هکای التزامکی را ککه در ایک
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رحقیق مورد بررسی و رحلیل قرار گرفتهانه ،در مقایسه میان فارسی و روسی مکهنظر قکرار مکیداد ،بکه یقکی
وجو اشترا و افتراق بسیاری بیشتری میان ای دو زبان را آشدار میساخت.
همانگونه که در با مشاهه شه ،علیرغ نگرش عمیق به ابعاد گوناگون مفهوم التزام در زبکان فارسکی،
در هیچیک از آثار فوق بهکاربردهای التزامی و معانی گوناگون آن پرداخته نشه اسکت .از ایک رو ،در بخکش
سه کاربردهای متنو صور التزامی به رصویر کشیه میشود و در بخش چهار معانی مختلف آن مورد بحث
قرار میگیرد.
 -3ارتباط وجه با زمان و نمود
ای بخش از رحقیق ،به شرح مختصری از سه مفهوم «زمان ،نمود و وجه» در مقیاسی جهانی و اررباط میکان
آنها اختصاص دارد .نگا زبانهای مختلف به زمان ضرورراً با یدهیگر منطبق نیست .بهی معنکا ککه در یکک
زبان ،مفهوم «زمان» ممد در برگیرنه ی رنها دو مفهوم «پیش از زمان کالم» و «پس از زمان کالم» یا به
بیانی «گذشته» و «غیرگذشته» باشه ،و در زبانی دیگر ،ای مفهوم شامل سه مفهکوم گذشکته ،حکال و آینکه
باشه ،و گزینههای احتمالی دیگر .سخنگویان هر زبان بنا به مقتمیا  ،صور های مشخصی را برای هرکهام
از مفاهی مزبور انتخاب میکننه .بر همی اساس ،هر صورری از فعکل ،در بافکت مناسکب بیکانگر یکک زمکان
رقویمی مشخص است .با ای رعریف از زمان ،رممینی وجود نهارد که ظرفهای زمانی در یک زبان دقیقاً بکا
ظرفهای زمانی در زبانی دیگر منطبق باشنه .ای پهیه آنگا پیچیه رر خواهه شه که با مفهوم دیگری بنکام
«نمود» ررکیب شود« .نمود» از لحاظ معنائی ناظر به «شیو نگرش گوینه به نحکو رخکهاد» اسکت .گکاهی
سخ از رخهادی است که بهطور مقطعی و بهون امتهاد در بستر زمان واقع شکه اسکت ککه در ایک صکور ،
رخهاد دارای نمود رام/مطلق/ساد است.
وجه از نظر معنا و منظور به قطعیت یا عهم قطعیت رخهاد مربوط است .زبانشناسان برای اشار بکه جنبکه
معنائی وجه ،از اصطالح «وجهیت» استفاد میکننه .منظور از رخهادهای غیرقطعکی ،رویکهادهائی اسکت ککه
رحقق آنها وابسته به شرط یا شروطی از قبیل ضرور  ،احتمال ،امدان و اماال آن است .هادلسکتون و پولکوم
( )43: 2002بر ای باورنه که وجه التزامی ،در زبانهائی که حاوی التزامی بکهعنکوان یکک صکور رصکریفی
هستنه ،اصو ً در بنههای پیرو بیانگر رخهادهای غیرواقع هستنه .جنبه صوری وجه ،رنهکا بکه شکدل ظکاهری
فعل مربوط است که مصادیق عینی آن در همی مقاله نشان داد خواهه شه .معناهکای گونکاگون وجهکی ،در
زبانها به طرق مختلف امدانپذیر است .بیان وجهیت دستک به شش طریکق امدکانپکذیر اسکت :نخسکت،
افعال وجهی؛ دوم ،افعال شبه وجهی (یا بهقول کریمی دوستان و ایلخانیپور «اس وجهی و صفت وجهکی»)؛
سوم ،قیود وجهی؛ چهارم ،برخی از فعلهای اصلی؛ پنج  ،صور های شرطی؛ شش  ،زمانِ فعل وجهی.
در برخی از منابع دستوری فارسی نه رنها رمایز روشنی میان جنبههای صوری و معنائی وجه ایجکاد نشکه
بلده بسیاری اوقا ای دو جنبه با ه ررکیب شه و حاصل آن رحلیلیهایی است که با واقعیت زبان فارسی
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انطباق نهارد [ر خانلری ( ،)1942رحیمیان ( ،)1941مشدو الکهینی ( ،)1943مظکاهری ،هاشکمی و متکولی
( )1919و اکبری و ولیپور (.])1933
 -4کاربردهای صورت التزامی
در ای بخش برآنی را کاربردهای معمول صور های التزامی را مورد بررسی و رحلیل قرار دهی  .فعلِ فارسی
از لحاظ «وجه» به دو دسته اخباری و غیراخباری رقسی میشود .صور های اخباری سه نو هستنه (ممار
استمراری ،ماضی استمراری و ماضی ساد ) که در ای مقال مورد بحث نیستنه .صور های غیر اخبکاری نیکز
به سه دسته «امری ،التزامی و دعائی» رقسی میشونه ،که از ای میان و در اینجکا رنهکا صکور «التزامکی»
مورد بررسی و رحلیل است .صور های التزامی و امری در پنج مورد مشابه یدهیگرنه و رنها موردی که میان
آنها رمایز وجود دارد ،صور دوم شخص مفرد است:
 -7کاش به دیهار برادر بروی [التزامی]  /به دیهار برادر برو [امری]
از معمولرری کاربردهای فعل التزامی میروان به موارد زیر اشار کرد:
 .1فعل التزامی در دو نو از جملههای شرطی بهکار میرود .نخست ،در یدکی از شکرطیهکای «ممدک »
کاربرد دارد .در ماال زیر صور التزامی «بخوانی» نشان میدهه که عمل خوانهن رحقق نیافته اسکت و ایک
فعل رنها بیانگر رخهادی فرضی است که رحققش زمینه را برای رحقق جزای شرط فراه خواهه کرد:
 -2اگر بخوانی یاد میگیری
کاربرد دوم فعل التزامی در جملههای شرطی ،بهعنوان فعل کمدی است .در جمله زیر «باشه» بهعنوان
فعل کمدی در ساخت ماضی التزامی بهکار گرفته شه است:
 -9اگر مههی به شهر رفته باشد ،به کتابخانه نیز مراجعه کرد است.
 .2صور التزامی را میروان در برخی از بنههای متممی مشکاهه ککرد .در جملکه زیکر ،صکور التزامکی
«بهه » حاکی از عملی است که همه ،گوینه را به انجامش روصیه کرد انه ،اما هیچ شکاههی دال بکر وقکو
رخهاد (ادامه رحصیل) مشاهه نمیشود .در حقیقت ،میزان احتمال ادامه یا عهم ادامه رحصیل در جمله زیر به
یک انهاز است زیرا شواهه کافی برای رمایز میان ای دو وجود نهارد:
 -8همه به م روصیه کردنه که رحصیل را ادامه بدهم
 .3یک از کاربردهای صور التزامی در ساختهائی است که با قیه کاش/کاشدی همرا اسکت .در جملکه
زیر ،گوینه با استفاد از «کاش» در ررکیب با صور التزامی «بههی» روصیه ای به مخاطب دارد که امدکان
رحقق آن در زمان نامعینی پس از ادای کالم وجود دارد:
 -0کاش چنه روزی را به رفریح اختصاص بدهی
در صورریکه فعل التزامی «بههی» به گذشته استمراری ربهیل شود و با یک قیه گذشته بهکار رود ،رعبیکر
آن دیگر روصیه نخواهه بود بلده رنها بیانگر ررجیح گوینه است که محقق نشه است (ماال )1؛ و اگر با یک
قیه آینه استفاد گردد ،د لت بر یک روصیه دارد که احتمال وقو آن ضعیف است (ماال :)4
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 -6کاش هفته گذشته چنه روزی را به رفریح اختصاص میدادی [عهم رحقق رخهاد]
 -1کاش هفته آینه چنه روزی را به رفریح اختصاص میدادی [احتمال ضعیف برای رحقق رخهاد]
 .4از دیگر کاربردهای صور التزامی ،در ررکیب قیه «شایه» با فعل اصلی قابل مشاهه است .آنچه در
( )1مطرح است امدان یا احتمال به ورزشگا رفت گوینه است:
 -4شاید فردا به ورزشگا بروم
گاهی بهجای استفاد از صور التزامی ،میروان از صور گذشته ساد بکا معنکائی مشکابه اسکتفاد ککرد.
مه رری رفاو میان ای دو رفاو در میزان احتمال وقو است ،بهی معنا ککه ( )1نسکبت بکه ( )3احتمکال
وقو بیشتری را نشان میدهه زیرا زمان گذشته («رفت ») ،ماهیتاً پیونه محدمتری با امور واقع 1دارد.
 -3شایه فردا به ورزشگا رفت
 .5یدی از کاربردهای صور های التزامی در جملههایی است که ماهیت معنائی فعل بنه پایه رعیی کننه
رحقق ،عهم رحقق یا ابهام در رحقق رخهادِ بیان شه روسط فعل التزامی است .در ماکال ( ،)10ررکیکب فعلکی
«نزدیک بود» حاکی از آن است که ری شدست نخورد است ،در حالیکه در جمله ( )11در خصکوص ماکال
( ،) 11بایه گفت که صور فعل (بخورد) التزامی است ،اما معنای آن التزامکی نیسکت ،زیکرا شدسکت خکوردن
قطعیت دارد .در عی حال ،در نمونه ( )12معلوم نیست که ری شدست خورد یا نخورد است:
 -75نزدیک بود که ری شکست بخورد
 -77دفا ضعیف باعث شه که ری شکست بخورد
 -72همه انتظار داشتنه که ری شکست بخورد
 .6از دیگر کاربردهای فعل التزامی همراهی با سه فعل وجهی فارسی اسکت ککه هکر ککهام ویژگکیهکای
مختص خود را دارد .در ( )19سخ از ضرور  ،در ( )13بحث از امدان یا اجاز و در ( )13صکحبت از امدکان
رحقق یک رخهاد است که در حقیقت مشرف شهن به زیار امام( ) است:
 -79ما باید با ه به زیار امام( ) مشرف بشویم
 -78ما میتوانیم با ه به زیار امام( ) مشرف بشویم
 -70ما میشود با ه به زیار امام( ) مشرف بشویم
از میان افعال وجهی فوق« ،بایه» را میروان با ساختِ ماضی التزامی بهکار گرفت .نمونه زیر ،ممد است
در بافتی بهکار رود که یدی از دانشجویان به دفتر انجم اسالمی مراجعه میکنه و میبینه هکیچ دانشکجویی
در آنجا نیست و چنی استنباط میکنه که آنها به مالقا رئیس جهیه رفتهانه:
 -76دانشجویان بایه به مالقا رئیس جهیه انجم اسالمی رفته باشند

1. irrealis
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 .7یدی دیگر از کاربردهای صور التزامی هنگامی است که گوینه در رردیه اسکت ککه ککاری را انجکام
دهه یا انجام نههه .جمله زیر ممد است در بافتی بهکار رود که گوینه در باب رفت یا نرفت بکه سکینما در
رردیه و دو دلی است:
 -71ا ن نمیدان که به سینما بروم یا نروم
 .8صور های التزامی برای بیان مفاهیمی چون آرزو ،طلب مغفر  ،دعکا ،نفکری  ،هشکهار و اندکار مکککه
بهکار میرود .شش مورد زیر بهررریب مصادیق ای شش کاربرد صور التزامی است:
[آروز]
 -74خها زیار حج نصیبم کند
[طلب مغفر ]
 -73خها پهر را رحمت کند
[دعا]
 -25در پنا خها باشید
[نفری ]
 -27دشمنت بمیرد
[هشهار]
 -22مواظب باشیه ،به زمین نخورید
[اندار]
 -29عمراً که دیگر به ای شهر سفر کنم!
 .9از دیگر کاربردهای فعل التزامی خبر کردن مخاطب از کاری است که گوینه در شرف انجام آن است
(آینه قریبالوقو ) .ماال زیر ممد است در بافتی بهکار رود که یک دانشآموز خطاب به همدالسی خود
خبر میدهه که در شرف خروج از کالس به منظور نوشیهن آب و بازگشت مجهد به کالس است:
 -28م بروم آب بخورم و برگردم
گاهی نیز فرد از صور التزامی با همی کاربرد در هنگام خطاب به خود استفاد میکنکه .بکرای ماکال ،در
جمله زیر گوینه که احساس خستگی میکنه خطاب به خودش پیشنهاد کمی استراحت دارد:
 -20خسته شهم ،بروم کمی استراحت کنم
 .11از دیگر کاربردهای فعل التزامی مطرح کردن سئوال و کسب ردلیف از مخاطکب اسکت .ماکال زیکر،
ممد است در بافتی بهکار رود که گوینه در پی کسب ردلیف که آیا اجاز دارد که فردا بکا مخاطکب رلفنکی
صحبت کنه:
 -26فردا به شما رلف بزنم؟
 .11یدی دیگر از کاربردهای صور التزامی در زبان فارسی ،هنگامی است که گوینه مایل بکه دیکهن و
بررسی چیزی است .برای ماال ،ساخت زیر ،ممد است در بافتی بهکار رود که گوینه مایل اسکت بکه شکئی
که مخاطب در دست دارد نگاهی بینهازد ،لذا وی را با یک فعل التزامی ماننه «ببین » ،خطاب قرار میدهکه و
با استفاد از آن ،رقاضای خود را مطرح میکنه:
 -21ببینم ،چه رنهیس زیبائی است!
 .12گاهی گوینه برای بیان موضع خودش در قبال گزار بیکان شکه روسکط جملکه ( 21و  )23یکا یکک
وضعیت ( ،)90ممد است از یک فعل التزامی استفاد کنه.
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 -24صادقانه بگویم ،خهمت قابل ذکری ندرد ام
 -23راستش را بخواهی ،حقوق آنقهرها ه ک نیست
 -95هر چه رو بگویی و بکنی
 .13گاهی فرد در برابر یک پهیه  ،وضعیت یا شرایط ،چار ای جز رسلی نهارد .در ای صور اسکتفاد از
یک فعل التزامی برای نشان دادن «رسلی » را مناسبی است .دو ماال زیر ،بکه انکهاز ککافی گویکا هسکتنه و
روضیحی را نیاز نهارنه:
 -97چه بخواهی چه نخواهی بایه جریمه را بپردازی
 -92خواهی نخواهی بایه روزی از ای دنیا بروی
 .14گاهی فرد برای اشار به کیفیتِ چیزی به شدل رقریبی از صور التزامی استقاد میکنه .جمله زیر،
ممد است در بافتی بهکار رود که گوینه قصه دارد بگویه که هوا کمی رو به سردی گذشته است:
 -99بگی نگی هوا کمی سرد شه است
 .15گاهی از صور التزامی استفاد میکنی را نویه ،هشهار یا اخطاری راجع بکه وقکو پهیکه ای ککه در
آینه واقع خواهه شه ،بههی  .نمونه زیر ،ممد است در بافتی بکهککار رود ککه گوینکه هشکهاری جکهی بکه
مخاطب میدهه و میخواهه وی را از خواب غفلت بیهار کنه:
 -98ناگهان چش باز کنی و ببینی که همه چیز از دست رفته است
نتیجهگیری
با روجه به کاربردهای پانزد گانه که برای صور التزامی برشمرد شه ،دو ندته قابل ذکر است .نخست آنده،
گاهی صور التزامی صرفاً نمایانگر یک الزام نحوی است .به دیگر سخ  ،الزاما نحوی ایجاب میکنه ککه
فعل بهصور التزامی بهکار رود ،در حالیکه رخهاد قطعاً به وقو پیوسته است و به هیچ روی نمیروان از ای
گونه موارد سراغی از معنای طرحوار ای /1ساختاریِ عهمقطعیت گرفت .شکاهه آن ،ماکال ( )11اسکت« :دفکا
ضعیف باعث شه که ری شکست بخورد» .در ای ماال ،شدست خوردن ری قطعی است و عهمقطعیتکی در
کار نیست .در اینجا ،حمور صور التزامی رابع ضرور نحوی زبان فارسی است .بنکابرای  ،همکانگونکه ککه
پیش از ای گفته شه ،ضروری است که بی صور التزامی و معنای التزامی رمایز قائل شه.
دوم آنده ،وقتی که خوب به کاربردهای پانزد گانه صور التزامی مینگری  ،متوجه میشوی که اینهکا بکه
دو دسته کاربردهای سرنمونی 2و غیرسرنمونی 9قابل رقسی هستنه .در حقیقت ،صور التزامی بیانگر دو نکو
معنای کلی است :یک معنای سرنمونی که دال بر عهمقطعیت وقو رخهاد در فعلی است که به شدل التزامی
ظاهر میشود .به بیان دیگر ،صور التزامی فعل د لت بر عهمقطعیتِ وقو آن دارد .شاهه سکرنمونی بکودن
1. schematic/ structural
2. prototypical
3. non-prototypical
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ای معنا ،بسامه نو  1آن است؛ بهی معنا که از میان کاربردهای پانزد گانکه ،د ککاربرد ( 1الکی  10 ،1و )13
ناظر بر معنای سرنمونی است و آن پنج کاربرد دیگر متعلق به معنای غیرسرنمونی است.
عالو بر ایک معنکای سکرنمونی ،چنکه معنکای غیرسکرنمونی نیکز وجکود دارد .یدکی از مصکادیق معنکای
غیرسرنمونی زمانی است که صور التزامی فعل هنوز نشانگر عهم قطعیت رخهاد است ،ولکی از میکزان عکهم
قطعیت به شه کاسته شه است و بر آینه قریب الوقو د لت دارد (کاربرد  3ماالهکای « :23مک برروم
آب بخورم و برگردم» و « :23خسته شهم ،برروم کمکی اسرتراحت کرنم» ،ککاربرد  12ماکالهکای :21
«صادقانه بگویم ،خهمت قابلذکری ندرد ام»« :23 ،راستش را بخواهی ،حقوق آنقهرها ه کک نیسکت» و
 :90هر چه رو بگویی و بکنی») .کاربرد  3دال برآینه قریبالوقو است و اصو ً همی کاهش شهیه معنای
عهمقطعیت است که سبب شدلگیری مفهوم آینه قریبالوقو شه است .ای معنای غیرسرنمونی بسیار بکه
معنای سرنمونی نزدیک است ،زیرا هنوز شاهه عهم قطعیت رخهاد فعلکی هسکتی ککه دارای صکور التزامکی
است.
کاربرد  19نیز مصهاق دیگری از معنای غیرسرنمونی است که طی ماال « ،92خواهی نخواهی بایه روزی
از ای دنیا بروی» ،بهان پرداخته شه .در ای ماال ،عهمقطعیت مربوط به وقو خود رخهاد نیست (یعنی رفت
از ای دنیا) بلده مربوط به زمان رخهاد است که نامشخص است .ای معنای غیرسرنمونی فاصله بیشتری با
معنای سرنمونی دارد زیرا عهمقطعیت مربوط به خود رخهاد نیست بلده مختص چیز دیگری است که در
اررباط با رخهاد است.
در کاربرد « ،11ببین  ،چه رنهیس زیبائی است» ،عهمقطعیتی که بهصور سکرنمونی در صکور التزامکی
وجود دارد سبب شه است که یک معنای امری رلطیف شه شگل گیرد .در واقع عهم قطعیتی که در «ببین »
مطرح است ،مربوط به خود «دیهن» نیست بلده متعلق به خواست مخاطب است مبنی بر اینده آیا او با دیهن
موافق است یا خیر .بر ای پایه ،ای معنای غیرسرنمونی نسبت بکه معنکای سکرنمونی در ککاربرد  ،19فاصکله
بیشتری با معنای سرنمونی عهمقطعیت دارد ،زیرا نه رنها عهم قطعیت مختص خود رخهاد نیست بلده مختص
عنصری مربوط به رخهاد ه نیست.
را آنجا که کاربرد «( 13بگی نگی هوا کمی سرد شه است») مطرح است ،باز ه عهمقطعیکت بکه وقکو
رخهاد مربوط نیست .در ای مورد ،عهمقطعیتی در ه نظر بودن مخاطکب بکا گوینکه وجکود دارد و مشکخص
نیست که او ه با گوینه ه نظر است یا خیر .از ای رو ،معنکای طکرحوار ای عکهمقطعیکت ککه بکهصکور
سرنمونی در صور التزامی دیه میشود ،به چیزی کامالً خارج از خود رخهاد رسری یافته است .ایک معنکای
غیرسرنمونی ،به نوبه خود نسبت به معنای موجود در  ،11باز ه فاصله بیشتری با معنای سرنمونی دارد ،زیکرا
در کاربرد  ،11عهمقطعیت در اررباط با موافقت مخاطب با رخهاد مورد نظر (دیهن) است ولی درکاربرد حاضکر
عهم قطعیت صرفاً به ه نظری مخاطب برمیگردد و ابهاً اررباطی با رخهاد «گفت » نهارد.
1. type frequency
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در نهایت بایه به دو ندته اشار کرد .نخست آنده ،وجه مشتر رمکامی کاربردهکای پکانزد گانکه ،معنکای
طرحوار ای عهمقطعیت است که در صور التزامی وجود دارد .دوم آنده ،معنای صور التزامی بهصور یک
شبده عمل میکنه که در آن ،یکک معنکای سکرنمونی وجکود دارد ککه در مرککز قکرار دارد و مکابقی معکانی،
غیرسرنمونی هستنه و به نوعی از ای معنای سرنمونی مشکتق شکه انکه .بکه دیگکر سکخ  ،صکور التزامکی،
چنهمعنا است و بهعنوان یک مقوله شعاعی 1عمل میکننه .البته ای که معکانی غیرسکرنمونی چگونکه از بطک
معنای سرنمونی بیرون آمه است خود مقال جهاگانهای میطلبه2.
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