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چکیده

در مقالة حاضر كوشيدهایم نشان دهيم كه عالوهبرر دو وجره امررو و
التزامی ،شش فرم زبانی دیگر نيز در زبانهاو فارسی و فرانسه ،برراو
بيان امر و التزام بهكار میرود .حاصل ایر تققير  ،نكراتی جالرب را
آشكار میكند كه ازجمله آنها میتوان موارد ذیل را نام برد :رابطرة
بي بيان امر و التزام با ذونفعبودن یا نبرودن ووینردة جملره؛ ویژوری
معنایی فعرل «بایسرت » كره در هرردو زبران ،فقر معنراو امرر را بيران
میكند؛ جنبة كاربردو بيان غيرمستقيم امرر و اولویرتداشرت آن در
زبرران فارسرری؛ اسررتفاده از عبررار هرراو واژوررانی در دو زبرران بررراو
تخفيف شد بيان امر؛ كاربرد شركل آینردة سراده در زبران فرانسره
براو بيان مؤدبانهتر امر و تاًثير تشردیدكننردة جراوورزی آن ززمران
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حال ساده) در زبان فارسی كه با لق تقكمآميز ،امر را بيان میكنرد
و واه نيز حاكی از تهدید است.
واژههاي کلیدي :امر ،دسرتور ،الترزام ،نمرود ،زمران حرال ،زمران
آینده.
 .1مقدمه
امر ،فرمی زبانشنااتی است كه بهكمک آن ،ووینده براو دستیافت به وضعيت مطلرو،،
مخاطب را در كنشی ااص دروير میكند.
اور ووینده از ااتياراتی طبيعی درمقابرل شرنونده براروردار باشرد ،عمرل دسرتوردادن،
مشكال كمترو بهوجود میآورد؛ همچني وقتی دو طرر

وفتگرو یكردیگر را برهاروبی

میشناسند و نروعی قرابرت اویشراوندو یرا صرميميت ميانشران وجرود دارد ،آسرانترر و برا
ااطرو آسودهتر ،صور هاو ووناوون امرر را دربرارة یكردیگر برهكرار مریبرنرد و بردون
تكلف ،از شكل سادة امر استفاده میكنند.
درمقابل اور دو طر

وفتگو یكردیگر را نشناسرند ،كراربرد فررم سرادة امرر برهتنهرایی،

ممك است باعث ایجاد سوءتفاهم شود یا حاكی از بیادبی ووینده باشد و بردی صرور ،
نتيجة موردنظر ووینده از دستوردادن حاصل نشود.
ظاهراٌ در تقسيمبندوهاو معنایی ای وجه ،برهدليرل وجرود تفراو آشركار در توزیرع و
تنوع صور هاو مختلف امر بي دو زبان ،بيشتر زبانآموزان ایرانی بهدليرل یيچيردویهراو
موجود در زبان فرانسه و نبودِ مطابقت یکبهیک ميان دو زبان فرانسره و فارسری در كراربرد
صور هاو ووناوون امر در زبان فرانسه ،دچار مشكل میشوند؛ البته اوشبختانه ،معمروٌٌ
بيان جملههاو امرو ،بهشكل مؤدبانه صور مریويررد و بره هرر طریر  ،برقررارو ارتبرا ،
مختل یا متوقف نمیشود؛ اما به هر حرال ،توجره بره ظرافرتهراو زبران و رسريدن بره در
درست از موارد كاربرد و بافتهاو ووناوونی كه صور هایی ااص را ایجا ،مریكننرد،
از هد هاو آموزش زبان و درنتيجه ،داراو اهميت بسيار است؛ زیرا در هریرک از سرطو

آموزش ،رسيدن به اواستهاو كه ازطری یک جملة امرو بيان میشود ،واه به دانستههرایی
وستردهتر نياز دارد كره از حرد كراربرد وا ة «لطفراٌ» فراترر مریرود و رعایرتنكرردن آنهرا
موجب میشود تصویر ووینده در ذه شنوندة بومی زبران مقصرد ،از واقعيرت دور شرود و
درنتيجه ،ارتبا دو طر

در بقية موارد را نيز تقتالشعاع اود قرار دهد.

در ای یژوهش ،انواع انگارهها1یی را بررسی كردهایم كه در زبانهاو فرانسه و فارسری،
امررر و التررزام را در وفتررار بيرران مرریكننررد؛ همچنرري بررا واض ر سررازو كرراربرد آنهررا ،در
برطر كردن سوءتفاهم ناشی از تفاو هاو فرهنگری كوشريدهایرم .نكترهاو دیگرر كره در
مقالة حاضر ،موردنظر قرار ورفته ،مشكالتی است كره زبرانآمروزان هنگرام اسرتفاده از ایر
سااتارها در زبان وفتارو ،با آنها مواجه میشوند.
زبان ،یدیدهاو است ذهنی كه دو تجلی مادو برهنرامهراو نوشرتار و وفترار دارد .دریری
مطالعهاو مختصر دربارة تاریخ مطالعا زبانی درمییابيم در دورههاو متفاو  ،یكری از دو
سط نمایش زبان زوفترار یرا نوشرتار) ،مروردتوجره قررار ورفتره اسرت .درطرول سردههراو
متمادو ،نوشتار ،معيار عالی زبان و موردتوجه بسيار بوده و ای نظریه تا اواار قرن نوزدهم،
طر داران بسيار داشته است .از اوایل فرن بيستم بهبعد ،كمكم به نوشتار توجه شد؛ تا آنجرا
كه بلومفایلد ،2زبانشناس آمریكایی وفت نوشتار ،زبان نيست؛ تنها راه ثبت زبان نشانههراو
آن است كه بيشتر ،به زبان وفتارو بپردازد زكریستال .)177 :1992 ،زبان وفترار ،عبرار از
زبانی است كه مردم به آن تكلم میكنند و از ایر روو ،در انتقرال اطالعرا  ،نقشری بسريار
مهم دارد .هرچه موجرب برروز ابهرام برراو شرنونده شرود ،در انتقرال اطالعرا  ،الرل وارد
میكند و موجب ایجاد سوءتفاهم میشرود؛ بردی ترتيرب ،در ایر تققير  ،زبران وفترارو،
مدّنظر است زواعظی.)1386 ،

1. Models
2. Bloomfield

 .2پیشینة پژوهش
فعل امر ،یكی از مهمتری مقولرههرا در دسرتور زبران فارسری اسرت؛ از ایر روو ،در تمرام
كتا،هاو دستور زبان فارسی ،تعریفهرایی از آن بيران شرده اسرت كره در اینجرا ،برهطرور
مختصر ،برای از آنها را ذكر میكنيم:
یرویز ناترل ارانلرو ز )32 :1383درتعریرف فعرل امرر وفتره اسرت« :صريهه او كره برراو

فرماندادن ،یعنی واداشت كسی به كارو استعمال میشود».
از آن سوو ،مقس ابوالقاسمی ،معتقد است امروزه ،وجه امرو ،عالوهبر كاربرد در ای
وجه ،بهجاو وجه دعایی هم برهكرار مریرود؛ ماننرد« :اردا بيرامرزدش!» برهجراو «اردایش
بيامرزاد!» .بهوفتة وو ،در فارسی باستان ،از وجه اابارو نيز براو بيان امر اسرتفاده مریشرده
است.
تعریف شهرزاد ماهوتيان از وجه امرو ،مفاهيمی جامعتر را دربر میويررد .برهعقيردة او،
جملة امرو ،جملهاو است كه دستور ،فرمان ،توصيه یا اواهشی را دربر دارد و فعرل آن ،از
وجه امرو است؛ مانند« :به دبستان برو» و «به اانة ما بيا».
همانوونه كه دیدیم ،تعریفهاو زیادو دربارة وجه امرو ،در كتا،هاو دسرتور زبران
فارسی بيان شده است .در زبان فرانسه نيز در كتا،هاو ورامرر ،دربرارة ایر وجره ،مطالرب
بسيار نوشته شده است .موریس وررویس امرر را وجهری برراو بيران دسرتور ،تشروی و دعرا
دانسته؛ اما بهطور ااص ،كاربرد آن را بر دو دسته تقسيم كرده است :نخست ،بيان دسرتور و
دوم ،تشویقی كه ووینده بر اود اِعمال میكند .درمقابرل ایر تعریرف وررویس از امرر ،آ.
آرنولورس و ٌنسو در كتا ،دسرتور عمرومی و منطقری زبران نوشرتهانرد وجره امررو برراو
اولشخص مفرد بيان نشده است؛ زیرا هيچواه امر ازسوو فاعل ،بر فاعل اِعمرال نمریشرود؛
همچني براو سومشخص مفرد و جمع بهكار نمیرود؛ زیرا تنها به كسری دسرتور مریدهريم
كه مخاطب ماست. .بهوفتة آنها ،دستور یا دعرایی كره اطرا،بره دیگررو بيران مریكنريم،
مربو به آینده است و به همي دليل ،آینده و امر را در برای زبانها میتروان برهجراو هرم
بهكار برد M. Rigel .و  J.H. Pellatدر كتا ،متودیک فرانسه ،تعریفی دقي ترر را از امرر
بهدست دادهاند كه تعریفهاو دیگر را نيز شامل میشود زر.

 .ورامر فعل فرانسره ،دنيرل

ليم بوایكس .)1994 ،ازدیدواه آنها ،با توجه به وضعيتهاو ااص ،امر میتوانرد بيرانگر
دستور قاطع ،توصيه ،آرزو ،دعا و دراواست مؤدبانه باشد.
باوجود تمام ای تعریفها ،تاكنون ،هيچوونه مطالعة تطبيقی دربرارة دو زبران فارسری و
فرانسه ،درحوزة كاربرد وجه امرو انجام نشده است .حال ،ای سؤال مطر میشود كه آیرا
روشها و كاربردهاو ایر وجره در هرردو زبران ،یكسران اسرت و آیرا وضرعيت وفتمران و
تفاو هاو فرهنگی ميان ای دو زبان ،باعث ایجراد تفراو در كراربرد ایر وجره در آنهرا
میشود یا اير.
براو یاسرخدادن بره ایر دو سرؤال ،نخسرت ،نقرش دو عنصرر مهرم در بيران امرر ،یعنری
یيشوندهاو كنشی و لطيفسازو بافت جمله را بررسی و سپس دادههراو تققير را تقليرل
میكنيم.
 .3نقش پیشوندهاي کنشی
یک جملة آمرانه را میتوان بهروشهایی ووناوون بيران كررد .یكری از ایر روشهرا ،بيران
جملة آمرانه با استفاده از برای فعلهاست كه بالقوه ،معناو امر و دسرتور دارنرد و بره آنهرا
یيشوندهاو كنشی میوویند .ای یيشوندها عبار اند از :دراوسرتكرردن ،1دسرتوردادن،2
مجبوركردن ،3بایست  4و. ...
 .4لطیفسازي بافت جمله
واه كاربرد مستقيم امر ممك است باعث ایجاد سروءتفراهم بري دو طرر

وفتگرو شرود و

براو رفع ای مشكل میتوان از روشهایی استفاده كرد كه باعث لطيفشردن لقر آمرانره
میشوند .نخستي روش از ای دست ،افزودن یک فرمول سادة مؤدبانه به جملة امررو ،مثرل
«لطفاً» ز )s’il vous plaîtاست .در زبان فرانسه ،عالوهبر معادل كلمة «لطفاً» ،فرمی دیگر با
همي معنا وجود دارد كه عبار از كاربرد فعل كمكی «اواست » در فرم  veuillezاست:
1. Demander
2. Ordonner
3. Obliger
4. Devoir

Veuillez vous asseoir un instant.

لطفاً چند لقظه بنشينيد!
چنانكه میبينيم ،در ترجمة فارسی جملره ،اثررو از فعرل «اواسرت » نيسرت؛ ورچره در
زبان فارسی مقاورهاو ،واه از صور «اواست » استفاده میكنيم؛ مانند:
 یس میاوای شما زودتر بری  .ما بعداٌ مییایم.بهنظر میرسد در ای صور  ،فعل «اواست » فارسی در ای وونه جملههرا ،بيشرتر برراو
یيشنهاد بهكار میرود و ایر شرگرد ،نروعی لطيرفسرازو امرر و وونرهاو از بيران مؤدبانره
بهشمار میآید.
دومي روش ،استفاده از فعل كمكی بهشكل سؤالی است؛ مانند:
 میشه به م بگی ساعت چنده؟سومي روش ،استفاده از مصدر است كه تنهرا در زبران فرانسره رواج دارد و كراربرد آن
در زبان فارسی ازبي رفته است؛ مانند:
( (pour toute information , s’adresser au guichet d’en face

براو هروونه اطالعا  ،به ويشة روبرو مراجعه کنید.
آاری روش ،استفاده از عبار هاو اسمی است كه كراربرد آن در زبران فارسری ،تنهرا
به دادن اطالعا به عموم برروو آفيشها و تابلوها مقدود میشود؛ مانند:
 سيگاركشيدن ممنوع!!Prière de ne pas fumer

حر زدن موقو !
 .5تجزیه ساختاري و معنایی انگارههاي بیانکنندة امر
در آغاز تصور میشد امر در زبانهاو فارسی و فرانسه ،فق با اسرتفاده از وجره امررو بيران
میشود؛ اما یژوهشهاو انجامشده دربارة دادههاو زبرانی ،شرامل سریصرد مثرال فارسری و
چهارصد مثال فرانسه ،نترایجی جالرب توجره را دریری داشرت .امرر در زبرانهراو فارسری و
فرانسه ،عالوهبر وجه امرو ،بهروشهایی دیگر بدی شر هم بيان میشرود :وجره ورامررو

شامل وجه اابارو ،وجه التزامی و جملة سؤالی؛ فرمهاو زمانی شامل آینردة سراده و آینردة
نزدیک؛ عناصر فعلی شامل فعل «بایست » ،صفت ،قيد و. ...
در ای بخش ،بهترتيب ،هریرک از روشهراو بيرانكننردة امرر را در دو زبران فارسری و
فرانسه تقليل میكنيم:
الف) حال ساده:
 ما امشب بيرون میریم.Nous sortons ce soir.

Présent de l’indicatif :

بافت غيركالمی :ای جمله ،برورفته از زندوینامة نقاش مكزیكی ،فریدا كهلواسرت .او
با استفاده از ای جمله میاواست همسر اود را كه بهسبب شكسرتهراو مرالی ،افسررده و
ووشهوير شده بود ،به اروج از اانه مجبور كند.
بيان ای جمله دقيقاً به ای شكل در زبان فارسی ،برعكس زبان فرانسه ،هرورز حراكی از
امر نيست؛ بلكه ای جلمه ،صرفاً ازنوع ابرو تلقی میشود .در چنري صرورتی ،یعنری بيران
امر با استفاه از زمان حال ساده ،تأكيد و شد آهنگ صردا روو آن ،معنرا و هرد

اصرلی

ووینده را تعيي میكند .شنونده واه براو دریافت قصد ووینده ،به عوامرل غيررزبرانی نيراز
دارد و در غير ای صور نمیتوانيم ای جمله را ازنوع بيانكننردة امرر بردانيم؛ مرثالً جملرة
میزنم» ،ازنوع حال ساده است .در ایر جملره ،مرادر قصرد دارد

«علی! م با تو دارم حر

توجه یسرش را جلب كند و او را بدان سبب كه به حرفش ووش نمیكنرد ،سررزنش كنرد؛
از ای روو ،بهجاو آنكه به او بگوید« :ووش ك !» ،از ای جمله استفاده میكنرد؛ امرا ایر
جمله را میتوان به دو روش دیگر ،با همان مفهوم بيان كرد:
 «مگه با تو نيستم؟» :در ای جمله ،امر با لقنی شدیدترو بيان شده است. «حواست كجاست؟» :در ای مثال ،بيان امر ،به لق و مقتوا بستگی دارد.البته با افزودن «آ» به آار فعل در زبان فارسی میتوانيم لق آمرانه آن را افزایش دهيم.
«ها» یا «آ» در زبان فارسی ،معادل  heinدر زبان فرانسه است:
 امروز میریم بيرون ها! -علی! دارم با تو حر

میزنما!

 )،التزام:
Le subjonctif :Que personne ne parle.

 -هيچكس حر

نزنه!

بافت غيركالمی :ای جمله ،برورفته از یک فيلم یليسری اسرت كره در آن ،یرک یلريس
داتربچهاو را ازدست ورووانويران نجا مریدهرد .یردر و مرادر داترربچره ،مهمرانیاو
ترتيب میدهند و دوستان اود و همچنري آن یلريس را دعرو مریكننرد .در آن مهمرانی،
یليس از همة مهمانها میاواهد چند لقظه سكو كنند و به حر هاو او ووش بدهند.
ای جمله ،در زبان فرانسه ،بهعنروان جملرة امررو مسرتقيم اسرتفاده مریشرود؛ امرا چنري
كاربردو در زبان فارسی ،چندان رایر نيسرت .در زبران فارسری ،درصرورتی از ایر وجره،
معناو امر و التزام دریافت میشود كه ای وجه بهصور دستور شرطی با استفاده از «ابتدا...
سپس »...بيان شود؛ مانند:
 اول ،تكاليفت رو انجام میدو؛ بعد میرو بيرون.ای جمله ،ازنوع شررطی اسرت و در آن ،ووینرده ،ارارجشردن مخاطرب از اانره را بره
انجامدادن تكاليفش مشرو كرده است .ای وونه جمله ،امر شرطی نام دارد.

ج) سوالی:
Structure interrogative :
?Tu ne veux pas essayer de dormir

 نمیاواو بخوابی؟ زتو اوا ،ندارو؟)در اینجا ،نكتة قابل توجه ،ای است كه اور جملة سؤالی ،بره جملره ،معنراو امرر بدهرد،
معناو كنونی میدهد:

علت ،منفیبودن آن است و در حالت مثبت ،معنایی اال

?tu veux essayer de dormir

 میاواو بخوابی؟ای جمله در زبان فارسی ،همانند زبان فرانسه ،بيانكنندة امر است؛ اما در زبران فارسری،
جملة سؤالی بهشكل مثبت هم میتواند بيانگر امر باشد؛ مانند:
 مریم! ليوانو بهم ميدو؟ زميشه اون ليوانو بهم بدو؟)ای جمله هم نوعی بيان غيرمستقيم امر است و در آن ،از لقنی مالیم و دوستانه اسرتفاده
شده است .در چني جملهاو انتظار نمیرود مخاطب ،یاسخ منفی بدهد.

د) آیندة ساده:
 -تو هيچی نمیويا! Futur simple: Tu ne diras rien.

بافت غيركالمی :یسربچهاو بهكمک دوستش ،درحال جستجوو جعبهاو در صرندوقچة
یدرش است .اواهر كوچک یسرربچره او را هنگرام انجرامدادن ایر كرار مریبينرد و بررادر
بررزر  -كرره حرردوداً ده سررال دارد -وحشررتزده و عصرربانی ،ای ر جملرره را برره اررواهرش
میووید.
در زبان فرانسه ،آیندة ساده واه براو تعدیل لق آمرانرة جملره برهكرار مریرود؛ امرا در
زبان فارسی ،زمان حال ساده كه بيانكنندة آیندة ساده در زبان فرانسه است ،بيشتر براو بيان
امر همراهبا تهدید یا نشاندادن موقعيت برتر وویندة كالم نسبتبه مخاطب برهكرار مریرود؛
مانند:
ه) آیندة قریبالوقوع:
 تو یولو به م یس میدو!  -فردا كالستو میرو!) Futur proche : Tu vas me le payer

بافت غيركالمی :ای جمله ،برورفته از یک فيلم یليسی است كه در آن ،افسرر یلريس از
یكی از رئيسهاو اود ،مبلهی یول قرر

كررده و یرساز وذشرت مردتی طروٌنی ،آن را

بازنگردانده است.
در ای مورد هم لق و مقتوا نقشی مهم ایفا میكنند .در زبان فارسی ،براو بيان امر ،از
آیندة قریبالوقوع استفاده نمیشود.
و) عناصر فعلی:
ز) فعل بایست زشخصی):
Le verbe Devoir : Tu dois rentrer.

 تو باید بروردو!بافت غيركالمی :داترو جوان براو ادامة تقصيل ،به شهرو دیگرر مریرود؛ امرا موفر
نمی شود نظر اسرتادان و دوسرتان ارود را بره كارهرایش جلرب كنرد .ایر جملره را یكری از
هماتاقیهایش بهعنوان راهحل به او میووید.

فعل بایست ز )devoirدر زبان فارسی ،همانند فرانسه ،هميشه و در تمام مت ها بيانگر امر
است.
 .6عناصر واژگانی در زبانهاي فارسی و فرانسه
كاربرد عناصر وا وانی بهحدو در زبان فارسی ،رای است كه وویی جزئی از فرهنرگ مرا
شده است؛ بهطورو كه استفادهنكردن یا استفادة كم از آنها ممك است حاكی از بیادبری
ووینده باشد و براو مخاطب ایرانی ،سوءتفاهم ایجاد كند.
بررسی دادهها ،مشتملبر سیصد مثال بهزبان فارسی ،شمارو از ای عناصرر وا ورانی را
به ما نشان میدهد .در جدول  ،1تعدادو از ای عناصر را معرفی میكنيم:
جدول 1
عناصر واژگانی

بار معنایی

مثال

اصوات

مثال

زبان فارسی
 .1دیدن

راستی؟ حر

بزن

ناباورو توأمبا فرااوان

ببینم!

اثبا

 .2دیدن

برو بینیم!

 .3دیدن

بگو ببینم از

تأكيدبر شروع وفتمان جدید

فالنی ،ابر دارو؟

در بافتوفتهیردازو

ناباورو توأمبا تققير

تو رو

مخاطب

ادا

سرم بردار!

بابا

نكنيد بابا!

یاشدن

پاشو كمكش ك !

بلندشدن

بلند شو برو

اشرا

ضمنی به انفعال
مخاطب
ضمنی به انفعال
مخاطب

بخوا!،
رفت

بيرونا!
تو رو ادا دست از

اِشرا

بلند شو برو

آ

ما امروز میریم

اشرا

ضمنی به انفعال

بخوا!،

مخاطب

ورفت

بگیر بشي !

متوقفكردن فعاليت

دویدن

بدو بریم!

تأكيد بر ایجاد شتا،

فرمایيدن

بفرمایید بنشينيد!

بيان مؤدبانه

 .1برداشت

اون ليوان آ،
بردار بيار!

 .2برداشت

ورداشته هرچی

نااشنودو

دلش اواسته
یشتسرم وفته.
منتوذاشت

از شما تقاضا

بيان مؤدبانه

میكنم منت
بگذارید و در
هتل م اقامت
كنيد!
تشریفبردن

میتونيد تشریف

بيان مؤدبانه

ببرید داال!

«دیدن» بهعنوان یک ورزارة نمرودو ،سره كراربرد متفراو دارد كره دو مرورد از آنهرا
مبتنیبر بار معنایی ر سااتی نابراورو اسرت و در دسرتة اول ،نابراورو ،تروأمبرا فرااروان
اثبا ازسوو مخاطب است؛ مانند وقتیكه دربرابر ابرو غافلويركننرده مبتنریبرر توانرایی
ااصی در مخاطب قرار میويریم و با بيران وفترهاو همچرون «راسرتی؟ حرر
بهعنوان یاسخ جملهاو مانند «م ظر

برزن ببيرنم!»

چهار ماه ،زبان اسپانيولی را یاد ورفتم» ،ایر مفهروم

را میرسانيم .در زبان فرانسه ،ای جمله را بدی صور بيان میكنيم:
!Ah, bon! Fais voir

در كاربرد دوم ،فعل «دیدن» با همان كاربرد بنيادو ناباورو توأمبرا یرسرانردن و تققيرر
مخاطب دیده میشود؛ مثل« :برو ببينم!» معادل لفظی «برو یی كارِ !» كره در زبران فرانسره،
بدی وونه بيان میشود:
!Va-t-en

معموًٌ در ای حالت« ،دیدن» براو رد یک وزارة منطقی بهكار میرود كه دربرارة ووینرده
ادا شده است.
در كرراربرد سرروم ،فعررل «دیرردن» ،بررامعن راو تأكيررد بررر شررروع وفتمرران جدیررد در بافررت
وفتهیردازو میآید؛ مانند:

 بگو ببينم از فالنی ،ابر ندارو؟Dis voir + Ω

در اینجا Ω ،نشانة متمم است.
دستیابی به ای مهار زبانی درحد اعالو آن ،تنها دریی همنشينی و همزیستی با اهل
زبان و قرارورفت در جامعة زبانی زبان مقصد ،ميسر میشود.
عبار هاو فعلی «یاشدن» و «بلندشدن» درمعناو ر سااتی «اِشرا

ضمنی بره انفعرال

مخاطب» بهكار میروند؛ چنانكه وویی ووینده برا اسرتفاده از ایر ورزارههرا ،چيرزو را بره
مخاطب یادآورو میكند كه بدون آن انجام نخواهد ورفت.
یكی از كاربردهراو  si+imparfaitدر زبران فرانسره ،یريشنهراد اسرت كره معمروًٌ در
بافتهایی موقعيتی مشابه «بلند شو» و «یاشو» در زبان فارسی بهكار میرود:
!Si tu allais un peu aider ta sœur

«ورفت » در جملههرایی ماننرد «بگيرر بشري » و «بگيرر بخروا ،»،درمعنراو ر سرااتی
متوقفكردن فعاليتی بهكار میرود كه مخاطب بر آن اصرار میورزد .با ایر كرار ،ووینرده
مخاطب را به تهيير وضعيت كنونی یا انجامدادن كارو ترغيب میكند كه ارود ووینرده برر
آن تأكيد میكند؛ درحالی كه در زبان فرانسه ،مفهوم بخش وزارهاو ای وفته را مریتروان
با كاربرد یک عبار منفی مانند ای نمونه بيان كرد:
?Tu ne veux pas essayer de dormir

«دویدن» درمعناو بنيادو تأكيد بر ایجاد شتا ،در جریانی بهكرار مریرود كره درشرر
وقوع است .معادل ای وزاره در زبان فرانسه ،با فعل  courirبهمعناو «دویدن» یا فعل aller

همراه قيد  très viteبيان میشود؛ مانند:
!Va très vite à l'épicerie
!Cours à la boulangerie

«فرمایيدن» صرفاً براو بيان مؤدبانة كارو استفاده میشرود كره درجهرت منرافع مخاطرب
صور میويرد و در زبان فرانسه ،به دو شكل بيان میشود:
الف) استفاده از صور امر فعل  vouloirبهمعناو اواست ؛ مانند:
!Veuillez vous asseoir
!Veuillez prendre une chaise

 )،با استفاده از صرور امرر فعرل اصرلی ،همرراهبرا عبرار

مؤدبانرة s'il vous plaît

بهمعناو «لطفاً» و «اواهش میكنم»؛ مانند:
!Prenez une chaise, s'il vous plaît

«برداشت » ،فعلی با دو كاربرد متفاو اسرت و برهنظرر مریرسرد در كراربرد اول آن ،برا
نوعی عاد زبانی مواجهایم كه چندان ضررورتی نردارد .شراید زمرانی معنراو واقعری فعرل
«برداشت » ،بلندكردن چيزو براو جابهجایی آن ،معرادل فعرل  saisirدر زبران فرانسره بروده
باشد كه هروز در آن زبران ،چنري كراربردو نردارد؛ امرا در كراربرد دوم فعرل «برداشرت »،
درمعناو ر سااتی آن ،ابراز نااشنودو از چيزو ،در معناو فعل ،نهفته است؛ مانند:
 ورداشته هرچی دلش اواسته ،یشتسرم وفته!در زبان فرانسه ،هيچ فعلی براو بيران ایر ظرافرت زبرانی وجرود نردارد و تنهرا در بافرت
كالمی و با توجه به لق كالم میتوان ای حس نااشنودو را دریافت.
مجموعة ای عناصر وا وانی ،درحوزة بُرد عاطفی و روانشنااتی لق قرار مریويرنرد.
ای عناصر كمابيش در تمام فرهنرگهرا وجرود دارد؛ امرا ميرزان اسرتفاده از آنهرا در زبران
فرانسه ،بسيار كمتر از زبان فارسی است.
جدول  2بيانگر شمارو از ای عناصر وا وانی در زبان فرانسه است:
جدول 2
Verbe

Exemple

Charge Sémantique

Va,allons,
allez
tiens

Allez,
!dors
Tiens,
regarde
ses yeux

Encourager qq.n, manifester son
impatience et son agacement
Marque indignation,
désapprobation ou la surprise

Interj
ection
oh
bon

Exemple
Oh, laissez
!tomber
Et bon,
regarde ça

alors

Alors,
racontez-moi
!Dits, donc

hein

Tu y vas,
!hein

donc

 .7نتیجهگیري
براساس آنچه در ای مقاله وفتيم:
الف) عالوهبر وجه امرو ،شش انگارة دیگر نيز بيرانگر امرر اسرت؛ ازجملره :زمران حرال
ساده ،آیندة ساده ،آیندة قریبالوقوع كه در زبان فارسی وجود ندارد ،التزام ،فررم سرؤالی و
سرانجام ،فعل «بایست » .هریک از ای صور هاو بيران امرر ،ویژوریهراو اراص ارود را
دارند .درصور وجود زمان حال ساده ،آیندة ساده و آیندة قریبالوقوع در جملره ،تکكيرد
و شد آهنگ صدا بروو آنها ،تعيري كننردة معنرا و هرد

اصرلی ووینرده اسرت و وراه

شنونده براو دریافت قصد ووینده ،به عوامل غيرزبانی نياز دارد.
 )،زمان آینده در زبان فرانسه ،واهی براو لطيفسازو لق آمرانة امر بهكار مریرود؛
اما در زبان فارسی ،زمان حال ساده كه بيرانكننردة امرر آینرده اسرت ،بيشرتر برراو بيران امرر
همراهبا تهدید یا نشاندادن برترو جایگاه ووینده نسبتبه مخاطب بهكار میرود.
ج) بهنظر میرسرد در زبران فارسری ،اسرتفاده از عناصرر وا ورانی ،بسريار رایر اسرت و
استفادة كم از آنها باعث ایجاد سوءتفاهم براو مخاطب فارسیزبان میشرود؛ امرا در زبران
فرانسه ،استفادة زیاد از ای عناصر ،چندان رای نيسرت .برهكرارويررو ایر عناصرر در زبران
فرانسه ،ممك است ارتبا كالمی را دچار مشكل و براو مخاطب فرانسهزبران ،سروءتفراهم
ایجاد كند.
د) در برای موارد ،در جملههاو امررو ،فاعرل ،ذونفرع اسرت و در ایر حالرت ،جملرة
بيانشده ازسوو ووینده ،ازنوع امرو است؛ اما اور در جملهاو ،مخاطب ،ذونفع باشرد ،آن
جمله ،بيانگر معناو التزام است.
ه) در زبان فارسی ،همانند زبان فرانسه ،فعل «بایست » بهعنوان یيشروندو كنشری در تمرام
جملهها ،بيانگر معناو امر است.
و) در زبان فارسی ،بيان غيرمستقيم امر ،بسيار رای است.
ز) در زبان فرانسه ،از زمان حال ساده ،1براو بيران امرر اسرتفاده مریشرود؛ امرا در براری
مت ها نيز میتوان از ای زمان ،براو لطيفسازو لقر آمرانره اسرتفاده كررد؛ درمقابرل ،در
1. Futur Simple

زبان فارسی ،زمان حال ساده كره جراوورزی زمران آینردة سراده در زبران وفترارو اسرت،
هيچواه براو مالیمكردن لق آمرانة زبان بهكار نمیرود؛ بلكه براساس مت  ،ممكر اسرت
بيانگر تهدید باشد.
در یایان ،نتای بهدستآمده از ای تققي را در جدول زیر نشان میدهيم:
جدول  .3شیوههاي گوناگون بیان امر در زبانهاي فارسی و فرانسه
ارزش معنایی

شیوههاي گوناگون بیان
امر در زبان فارسی

دستور

 .1زمان حال

دستور و التزام

 .2دستور شرطی با «ابتدا...
سپس »...زحال -التزام)
ø .3

دستور و تهدید

 .4زمان حال زدرمفهوم امر)

Valeurs sémantique

formes exprimant
l'ordre

Ordre

1- présent

Ordre + nécessité

2-subjonctif

Ordre

3-future proche

Ordre atténué

4-future simple
5-structures
indirectes:

Ordre

Interrogatives

 .5دستور غيرمستقيم
دستور

سؤالی

دستور و

شخصی

اواهش
دستور و

Ordre ⁄ demande

Personnelles

غيرشخصی

اواهش
هشدار

بيان مثبت

هشدار

بيان منفی

دستور

 .6بایست ز)devoir

Ordre ⁄ demande

Impersonnelles

Remarque aboutissant
à un ordre

Déclaratives positives

Remarque aboutissant
à un ordre

Déclaratives négatives

Ordre

6-le verbe Devoir
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