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مع فتددن یددا عو مع فتددن آن را تعوددون مددنکا د  .مادداب ت توددب ک وشددهاج،
گزارشن ،اعتقادج ،تک وفن ،ه فما و درخواستن ،هدو ید

و هن فارسن واژگارن رش هار و بافت تعوونکاا ة آرهاست.

در صدفات

واژههای کلیدی :و هوت ،صفات و هدن ،واژگدارنشد گن ،رود وج
و ه ،ای و ه ،ماب ت توب

 .1مقدمه

ددورتا  )2009( 1و هوددت 2را یدد هاج زبددارن مددنداردد کدده بددهمو ددب آن مددنتددوان از

موقعوتهاین سخن گفت که لزوماً واقعن روستا  .او معتق است که بازرماین زبارن و هودت
من توارد در سدطج م ده (بد اج مثدال ،از ق ید قودود و هدن و افعدال و هدن) ،در سدطج
سازههاج کوچ

ت از م ه (ب اج مثال ،از ق ی اسامن و هن و صدفات و هدن) و یدا در

سطج گفتمان (ب اج مثال ،از ق ید شدهودیت )3صدورت دری د ( دورتا  .)2-8 :2009 ،در
مورد زبان فارسن هم ی ة زبارن و هوت در سالهاج اخو

جتد از دوم مدورد تو ده

ژوهشددگ ان ای ارددن ق د ار گ فتدده اسددت (از م دده :اخیقددن1386 ،؛ قالقددارن2008 ،الددف،
2008ب؛ تددوارگ و عمددوزاده2009 ،؛ رحوموددان و واحدد ج2010 ،؛ ای خددارن ددور1391 ،؛
ک یمندوستان و ای خارن ور.)1391 ،

در ژوهم حاض  ،س از مع فن رظ ی و هوت ک اتزر)2012 ،1991 ،1981 ،1977( 4

به ب رسن واژگارنش گن سه بُع معااین و هوت ،یعادن رود وج و ده ،5اید و ده 6و مابد

ت توب ،7در صفات و هن فارسن من دازیم .ماظور از واژگدارنشد گن ف ایاد دری و و
رمزگرارج تقاب ن مفهومن در واژگان است ب ان صورت که بازرماین ی

ویژگدن معاداین

از ق ی واح ج واژگارن( 8که خود واح ج ارتزاعن و ذهادن اسدت) صدورت دری د و آن
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واح واژگارن در تمامن بافتها القداگ آن ویژگدن معاداین باشد (ب یاتدون 1و ت اوگدت،2

18 :2005؛ ک یستال .)279 :2008 ،3در ( )1صفاتن را مشداه ه مدنکادوم کده در ایدن مقالده
مورد ب رسن ق ار منگو ر .
 .1ممکن ،احتمالن ،محتم  ،الزامدن ،ززم ،ا بدارج ،قطعدن ،حتمدن ،مجداز ،ضد ورج،
استثاا ری  ،حالت ری  ،شکست دری  ،تعبو دری  ،تفسدو ری  ،قابد اعتمداد ،قابد

داخدت،

قاب بخشم ،قاب تق ی  ،قاب تحسدون ،قابد ارکدار ،قابد دسدت  ،،قابد خدوردن ،خدوردرن،
شکستان ،دستیافتان ،باورک درن ،گفتان.
 .2ابعاد معنایی وجهیت

ک اتزر ( ،)2012 ،1991 ،1981با تکوه ب معااشااسن هانهداج ممکدن( 4ک یپکده1963 ،5؛

لویس ،)1986 ،1973 ،6رو وج و ه ،ای و ه و ماب ت توب را ابعاد معااین و هوت مندار

که ب اسا ،آرها منتوان عااصد و هدن را در زبدانهداج گورداگون مطالعده کد د .در ایدن
بخم ،رظ ک اتزر را مباا ق ار مندهوم و در کاار آن به رظ ات دیگ ژوهشگ ان در مدورد
این سه بُع معااین اشاره منکاوم.
 .1 .2نیروی وجه :الزام و امکان

الزام و امکان ب اج رخستون بار به صورت تمایزج دوگاره در ماط مو هات مط ح گ دی ر

(زیاز )787 :1977 ،7و در زبان ماط به صورت دو عم گ  ( 8ممکن است کده) و ( ززم
است که) رشان داده ش ر  p .یعان تحق گزارة ( pدر هارن از هانهاج ممکن) ممکدن

است و  pیعان تحق گزارة ( pدر تمامن هدانهداج ممکدن) ززم اسدت (رگداه کاود بده
ارسون -لو د17 :1978 ،9؛ سعو .)336 :2009 ،1
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این تمایز دوگار الزام و امکان ،در تح و هاج زبانشااختن اج خود را به چا گاردههدا
و ووستارهاین منده که رشاندها ة موزان تعه گویا ه به گزارهاج که بوان منکا و رودز
بوارگ در

اقمواان او از تحق آن گزاره هستا (از م ه  :ک اتزر644 :1991 ،؛ دورتا ،

81-68 :2009؛ تددوارگ و عمددوزاده .)855 :2009 ،بد اج مثددال ،تددوارگ و عمددوزاده (:2009
 )855ب اج و هوت مع فتن ووستارج وم روج منرها که در ید

ارتهداج آن «امکدان» و

در ارتهاج دیگ «الزام» است و «احتمال» در موار ووستار ق ار منگو د (شک .)1
الزام

امکان

احتمال

شکل  :1ووستار رو وج و ه (ب گ فته از توارگ و عموزاده)855 :2009 ،

ک اتزر ( )1991روز در تح ود معااشدااختن خدود از و هودت ،از تمدایز دوگارد الدزام و

امکان ا تااب منکا و چا گاردههداین چدون «الدزام»« ،الدزام ضدعوف»« ،2امکدان»« ،امکدان

ضعوف»« ،3امکان قوج» 4و «امکان قوجت » 5را مط ح منکاد کده بدا عادوان «رود وج و ده»
ب رسن منشور و ب ینت توب الزام و امکان را در قالبن م رج تع یف منکا  .البته ک اتدزر
(649 :1991؛  )49 :2012فه ست چا گارههاج رو وج و ه را باز منگرارد ،بده ایدن معادن
که ممکن است در زبارن بهقور مثال الزام قوج هم داشته باشوم.

ول  1رو وج و ده را در

ب خن از و هرماهاج ارگ وسن و فارسن رشان منده (مثالهاج ارگ وسن ب گ فته از ک اتدزر
 644 -645 :1991هستا و مثالهاج فارسن لزوماً معادلن ب اج مثالهاج ارگ وسن رمنباشدا
و تاها مص اقهاین ب اج رو وهاج و ه در این زبارا ).
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یکن از داوران مقاله معتق است که «بای » در م «بای مادر باشن تا بفهمن چق ر دردراکه!» درب دارر ة مفهوم

الزام روست و تاها بوارگ استاباط است .بهرظ رگارر گان مقاله ،م مرکور را منتوان (و در واق بای ) به این صورت

تعبو ک د که «ب اج درک موزان دردراک بودنِ  ...ززم است که مادر باشن» .ب ینت توب ،عاص و هن«بای » در م

«بای مادر باشن تا بفهمن چق ر دردراکه!» درب دار ر ة مفهوم الزام است .در مورد استاباط هم شایان ذک است که این
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جدول  :1رو وج و ه در چا و هرماج ارگ وسن و فارسن
نیروی وجه

وجهنمای فارسی

وجهنمای انگلیسی

الزام

بای

must

الزام ضعوف

به احتمال ق یب به یقون

probably

امکان

شای

might

امکان ضعوف

به رظ رمنرس که ...

there is a slight possibility that ...

امکان قوج

احتمازً

… there is a good possibility that

امکان قوجت

احتمال  ...بوشت از احتمال  ...است

is more likely that ... than that ...

همانقور که در

ول  1مشاه ه منکاوم ،بازرماین رو وج و ه «امکدان» هدم در زبدان

ارگ وسن و هم در زبان فارسن از ق ی واح ج واژگدارن ( mightدر ارگ وسدن و «شدای » در
فارسن) صورت من ری د و به عبارتن واژگارن ش ه است اما بازرماین رود وج و ده «امکدان
قوجت » در ه دوج این زبان هدا از ق ید واحد ج واژگدارن ممکدن روسدت و باید سداخت
صفت ب ت به کار رود .ب این اسا ،منتوان چاون رتوجهگو ج ک د کده رود وج و ده ید
ویژگددن واژگددارن (و یددا ص د فاً واژگددارن) روسددت و بازرمدداین آن ممکددن اسددت در سددطج
ساختواژه و یا رحو صورت گو د.
عیوه ب رو وج و ه که ماط مو هات را به معااشااسدن زبدانشدااختن گد ه مدنزرد  ،ک اتدزر

( )2012 ،1991 ،1981 ،1977در تح ود د خدددود از و هودددت بدددا مع فدددن «زمواد د محددداورهاج»،1
کارب دشااسن و معااشااسن را روز آشتن منده  .در ادامه ،دو روع زموا محاورهاج ،یعادن اید و ده
و ماب ت توب را توضوج مندهوم.
 .2 .2زمینۀ محاورهای :پایۀ وجه و منبع ترتیب

ب اج تع یف «زموا محاورهاج» ،ک اتزر ( )640 :1991به میتن رظود

مدیت ( )2اشداره

مف هوم اصیً مفهومن کارب دشااختن (و ره معااشااختن) است که در سطج گفتمان (ف ات از واژگان) مط ح منشود؛
این در حالن است که ه ف این مقاله ب رسن واژگارنش گن ابعاد معااین و هوت در صفات و هن فارسن است.

conversational background

1

 / 70واژگانیشدگی ابعاد معنایی وجهیت در صفات وجهی فارسی

منکا  .او توضوج منده که عبارات داخ

ارتز رشان مندها که عاص و هن ه

مه

چطور بای تعبو و تفسو شود.
 .2الف) بای از ایانرامهام دفاع کام( .رظ به قوارون آموزشن ،بای از ایدانرامدهام دفداع
کام).
ب) ممکن است ف دا باران بوای ( .با تو ه بده شد ایآ آب و هدواین حاضد  ،ممکدن
است ف دا باران بوای ).
همانقور که مشاه ه من کاوم ،عبارات داخ

ارتز خدود درب داررد ة عاصد ج و هدن

هستا با این تفاوت که دیگ معااج «الزام رظ بده قدوارون آموزشدن» و «امکدان بدا تو ده بده
ش ایآ آب و هواین حاض » را ر ارر که اگ چاون بود ،گ وههاج«رظ به قدوارون آموزشدن
و با تو ه به ش ایآ آب و هواین حاض » حشو منشد ر  .بدا ایدن توضدوج ،ک اتدزر (:1991
 )640عااص و هن داخ

ارتز را عااص و هن «خاثن» 1مندار که بدا گد وههداین چدون

«رظ به  »...یا «با تو ه به  »...هم اه منشور که روع و هوت م ده را تعودون مدنکااد  .ایدن

گ وهها عااص و هن «عو خاثن» 2را هم اهن رمنکاا ( میت خارج ارتدز) و بده همدون
دلو این عااص و هن منتوارا تعابو گوراگورن داشته باشا  .البتده و دود عااصد و هدن

خاثن رشان منده که عااص و هن عو خاثن ابهام ر ارر و این بافت اسدت کده اقیعدات
ززم را ب اج تعبو آرها ف اهم منآورد .ب ینت توب ،تاها تفاوت موان عااص و هن خاثدن و
عو خاثن آن است که روع و هودت در مدورد رخسدت توسدآ زبدان و در مدورد دوم توسدآ
بافت عو زبارن مشخص منشود .گ وههاج «رظ به قوارون آموزشدن»« ،بدا تو ده بده شد ایآ
آب و هواین حاض » و «رظ به آرچه که منداردوم» هد ید

ابدزارج زبدارن بد اج بودان ردوع

و هوت م ه هستا .
ک اتزر ( )641 :1991سپس «زموا محاوره اج» را م

آرچه س از «رظ بده  »...یدا

«با تو ه به  »...من آی  ،من دار (مارا « قوارون آموزشن ،شد ایآ آب و هدواین حاضد ،
آرچه که من داروم» ) و ب اج آن دو روع « ای و ه» و « ماب ت توب» را مع فن من کا کده
در ادامه به تفصو آرها را توضوج من دهوم.
neutral
non-neutral
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 .1 .2 .2پایۀ وجه :معرفتی و وضعیتی

مهمت ین و ق یمن ت ین قبقه با ج مفاهوم و هن ب اسا ،تمایزج کده در مدیت ( )3و

( )4من بواوم ،صورت من گو د .م ( ) 3بدا شدااخت و قوداوت گویاد ه در مدورد ید

گزاره ارتباط دارد و به همون دلو آن را درب دارر ة و هوت مع فتن 1من داروم درحالوکده
م ( ) 4رگ و گویا ه را رسبت به روی ادج رشان من ده و با عوام ا تماعن س وکار

دارد و ب ین ت توب درب دارر ة و هوت تک وفن 2یا ریشهاج 3است (رگاه کاود بده دالم ،4
7-8 :2001؛ ورتا 2 :2009 ،؛ سعو .)139-140 :2009 ،
 .3بای م یض باش که روام ه است.
 .4بای از او عررخواهن کان.

(و هوت مع فتن)
(و هوت تک وفن)

ک اتزر ( )2012 ،1991 ،1981 ،1977با تکوه ب معااشااسن هانهاج ممکن ایدن تمدایز
را راشن از تفاوت در « ای و ه» مندار  .در تح و ک اتزر (،)49 :2012 ،645-646 :1991
« ای و ه» روعن زموا محاورهاج است کده «مجموعد

هدانهداج قابد دسدت  5،را (بد اج

هارن مشخص) تعوون منکا » .او و هوت مع فتن را راشن از « ای و ه مع فتدن» مدندارد
که مجموع

هانهاج قابد دسدت  ،را بدا تو ده بده شدواه مو دود و بد اسدا ،داردم و

شااخت گویا ه تعوون منکا  ،و سای ارواع و هوت را راشن از « ای و ه وضعوتن »6در رظ
منگو د که مجموع

هانهاج قاب دست  ،را با تو ه بده روید اد مو دود و واقعودتهداج

م تبآ ،و روز ب اسدا ،قدوارون حداکم بد آن تعودون مدنکاد (ک اتدزر.)646 ،644 :1991 ،
بااب این ،ای و ه در م د ( )3مع فتدن ،و در م د ( )4وضدعوتن اسدت .ایدن مدیت را
به ت توب من توان به صورت ( )^3و ( )^4بازرویسن ک د.

 .^3رظ به شواه مو ود ،بای م یض باش که روام ه است.

 .^4با تو ه به واقعوتهاج م تبآ ،بای از او عررخواهن کان.
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 .2 .2 .2منبع ترتیب

در کاددار ایدد و دده ،ک اتددزر (47-51 :1981؛  )649 ،646 ،644 :1991زموادد محدداورهاج

دیگ ج را با عاوان «ماب ت توب» مع فن منکا که مبون تفاوتهاج ظ یفتد ج اسدت کده
در موان عااص و هن با ای و ه مع فتن یا وضعوتن یافت منشدور  .مابد ت تودب در واقد
تعوونکاا ة معوارج است که ب اسا ،آن هانهاج قاب دست ( ،از هدان حاضد ) ت تودب
من یابا  .ب اج مثال ،ف ض کاو که قب ق ارج که از وم با دوستتان داشدتهاید  ،سداعت 9
صبج به مح کار او منروی اما متو ه منشوی که او هاوز روام ه است .بد اسدا ،دارشدن
که از هان حاض داری و با تو ه به شواه مو ود (تأخو دوسدتتان) ،چادون رتوجدهگود ج
مدنکاود کده «باید در ت افود

مارد ه باشد » یدا «شدای خوابدانهددا شد وعا » .در دس ایددن

رتوجهگو جها شما هانهاین را متصور منشوی که در آرها خوابدانهدا شد وعا و ت افود
است و دوستتان تأخو دارد .این هانها لزوماً واقعن روستا  ،تاها هانهاج ممکادن هسدتا
که از هان حاض ب اسا ،دارم خود به آرها دست سن داری ( ای و ه مع فتن) .در مودان
این هانهاج قاب دست  ،،ب خن دورت و ب خن رزدی

ت ر (یعان ب خن از این هدانهدا

زودت به ذهن متبادر من شدور درحالوکده ب خدن دیگد دور از ذهااد )؛ هدارن کده در آن
دوستتان را ربوده باشا دورت از هارن است که در آن دوستتان در ت افو
از آن دورت

مار ه باشد یدا

هارن است که در آن دوستتان را مو وداتن از سوارهاج دیگد ربدوده باشدا .

اما آیا این دورج و رزدیکن ب اسا ،واقعوتهاج این هان تعوون منشدود؟ اسدخ ک اتدزر
( )1991به این سئوال مافن است؛ او چادون اسدت زل مدنکاد کده گداهن آرچده کده تق یبداً
عو ممکن است اتفاق منافت و محق منشود .هارن که در آن دوسدتتان را مو دوداتن از
سوارهاج دیگ ربودهار از آرجا دور است که چاون روید ادج در

یدان عدادج روید ادها

1

تع یف رش ه است .س اگ چه رظ به دارشن که از هان حاض داری و با تو ه به شدواه
مو ود ،این هان هارن ممکن است ،رظ بده
هارن که در آن دوستتان در ت افو
ت افو

یدان عدادج روید ادها ،هدان مدرکور از

مار ه باش دورت است .ب ین ت تودب م د «باید در

مار ه باش » بهصورت آرچه در ( )5منآوریم تعبو منشود .همانقور که در بخدم
normal course of events

1
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 .2 .2توضوج دادیم ،آرچه س از «رظ به  »...یا «با تو ده بده  »...مدنآید ار داعن بده زمواد
محاورهاج است؛ بااب این« ،رظ به شواه مو ود» بوارگ ای و ه و «رظد بده

یدان عدادج

روی ادها» بوارگ دومدون زمواد محداورهاج اسدت کده ک اتدزر ( )2012 ،1991 ،1981آن را
«ماب ت توب» من رام  .ماب ت تودب مودزان قابد دسدت  ،بدودن هدانهداج ممکدن را تعودون
منکا و به آرها ت توب منبخش  .در م «بای در ت افو

و ماب ت توب ک وشهاج 1است.

 .5رظ به شواه مو ود و رظ به

مار ه باش » ،ای و ده مع فتدن

یان عادج روی ادها ،بای در ت افو

عیوه ب ماب ت توب ک وشهاج که هانهداج قابد دسدت  ،را بد اسدا،

مار ه باش .
یدان عدادج

روی ادها و ارتظارات معمول ما از وقوع آرها ت تودب مدنبخشد  ،ک اتدزر ( )649 :1991اید

و ه مع فتن را ری اج مااب ت توب گزارشن 2و اعتقادج 3روز مندار  .ماب ت توب گزارشدن
در مواردج به کار منرود که گویا ه خود ماب خب روسدت و آرچده را مدنگوید از مابعدن
دیگ رق منکا (همچاون رگاه کاو به دالم  .)40-42 :2001 ،مابد ت تودب اعتقدادج هدم
همانقور که از رامم و است به اعتقادات گویا ه م بوط منشود .مدیت ( )6و ( )7هد
دو درب دارر ة ای و ه مع فتن هستا اما در م ( )6ماب ت توب گزارشن و در م ()7
ماب ت توب اعتقادج است.
 .6احتمازً ف دا ب ف منآی ( .رظ بده گدزارو وضد هدوا در اخبدار ،احتمدازً فد دا بد ف
منآی ).
 .7حتماً روزه است( .رظ به اعتقادات دیان ،حتماً روزه است).
در مورد ای و ه وضعوتن هم هانهاج قاب دست  ،ت تودب مدنیاباد ؛ معودار دورج و
رزدیکن این هانها ممکن است قواع و قوارون ،آرزوها و خواستها یا اهد اف باشد کده

بهت توب ماب ت توب تک وفن ،درخواستن 4و ه فما  5را مو ب منشور  .مدیت ()9( ،)8
و ( )10همگن درب دارر ة ای و ه وضعوتن هستا اما در م ( )8ماب ت توب تک وفن ،در
1

stereotypical
)hearsay (reported in Palmer 2001
3
doxastic
4
bouletic
5
teleological
2

 / 74واژگانیشدگی ابعاد معنایی وجهیت در صفات وجهی فارسی

م ( )9ماب ت توب درخواستن و در م ( )10ماب ت توب ه فما است.
 .8بای ساعت ره س کار باشن( .رظ به قوارون ش کت ،بای ساعت ره س کار باشن).
 .9بای این شه زیبا را ببوام( .رظ به خواهشن درورن ،بای این شه زیبا را ببوام).
 .10بای سح خوز باشن( .رظ به ه فت که کام واین است ،بای سح خوز باشن).
ک اتزر ( )2012 ،1991 ،1981فه ستن بسته و کام از مااب ت توب به دست رمندهد و
تاها به این توضوج اکتفا منکا که ای و ه مع فتن ری اج آن دسته از مااب ت تودب اسدت
که به دارستههاج ف د و اقیعات او م بوقا و رایجت ین آرها ماب ت توب ک وشدهاج اسدت و
ای و ه وضعوتن هم ساز با مااب ت توبن است که ریشده در قدوارون (مابد ت تودب تک وفدن)،
آرزوها (ماب ت توب درخواستن) و یا اه اف (ماب ت توب ه فما ) داررد (ک اتدزر:1991 ،

650-649؛ همچاون رگاه کاو به هک د.)85 :2010 ،1

در ایان این بخم یادآور منشویم کده تمدایز مع فتدن -عو مع فتدن کده در بداز بده آن
اشاره ک دیم ،در مطالع معااشااختن و هوت بسوار مورد تو ه ژوهشگ ان بوده اسدت تدا
آرجا که ه ی

از س آم ان این حوزه به گوره اج آن را گست و داده ار و اصدطیحاتن

رو ب اج زی قبقاتن که مع فن ک ده ار  ،به کار ب ده ار  .از آرجا کده ب رسدن مدوردج ایدن
قبقه باد ج هدا از اهد اف دژوهم حاضد روسدت ،تاهدا بده د ول  2اکتفدا مدنکادوم کده
خیصه اج مقایسه اج از قبقه با ج الم ( )2001و ورتا ( )2009را رشان من ده و ب اج
توضوحات و مثالهاین از زبان هاج مخت ف خوارا ه را به مااب ذک ش ه ار اع مندهوم.
جدول  .2قبقهبا جهاج معااین و هوت

Hacquard

1
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 .3ابعاد معنایی وجهیت در صفات وجهی فارسی

در بخم  2گفتوم که ک اتزر ( )2012 ،1991 ،1981معتق است عااصد و هدن زبدانهداج
گوراگون را منتوان ب اسا ،سه بُع معااین رو وج و ه ،اید و ده و مابد ت تودب مطالعده
ک د .در این بخم ابت ا بازرماین رود وج و ده را در صدفات و هدن فارسدن (مثدالهداج )1
ب رسن منکاوم و سپس بده دو زمواد محداورهاج اید و ده و مابد ت تودب در ایدن صدفات
من دازیم.

1

 .1 .3نیروی وجه در صفات وجهی فارسی

همانقور که گفتوم ،رو وج و ه به تمایز چا گار «الزام»« ،الزام ضعوف»« ،امکان»« ،امکدان
ضعوف»« ،امکان قوج» و «امکان قوجت » باز مدنگد دد (ک اتدزر .)2012 ،1991 ،1981 ،در
ول  1ب اج ه ی

از این رو وهاج و ه مدوردج از زبدان فارسدن آوردیدم و در دن آن

اشاره ک دیم که هم رو وهداج و ده در مثدالهداج فارسدن و ارگ وسدن د ول  1واژگدارن
رش هار .
سئوالن که در ایاجا در ص د اسخگوین به آن ب منآیوم این است که آیا رود وج و ده
بهعاوان ی

ویژگن معااین در صفات و هن فارسدن واژگدارن شد ه اسدت یدا خود  .بد اج

اسخ به این سئوال بازرماین ت

ت

رو وهاج و ه در صفات و هن فارسن در مثال ( )1را

ب رسن منکاوم.

الزام .اگ در تعبو صفت و هن بتواروم واژة «بای » را ،کده درب داررد ة رود وج و ده الدزام

است ،بواوریم ،آن صفت بوارگ رو وج و ه الزام خواه بود .مثالهاج ( )11رشان مدندهاد
که صفات و هن «قطعن ،ززم ،ض ورج» درب دارر ة رو وج و ه الزام هستا  .صدفتهداج
«الزامن ،ا بارج ،حتمن» هم درب دارر ة رو وج و ه الزام هسدتا کده بد اج اختصدار مثدالن
ب اج آرها رمنآوریم.
1

ب اج حرف تأثو و هوت م هاج در تعبو ابعاد معااین و هوت صفات ،مثالهاج این بخم در قالدب گد وه تع یدف

( )DPآورده منشور  .بنش

 ،کارب د این گ وههاج تع یف در م ه منتوار در تعبود صدفات و هدن رقدم داشدته

باش و البته این مط ب خ شهاج به بحث رظ ج این مقاله وارد رمنکا .
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 .11الف) و وزج قطعن توم ای ان (آن و وزج که توم ای ان باید به آن دست یاب )

ب) م ارک ززم ب اج ش کت در آزمون (م ارکن که داوق ب باید داشته باش )

ج)وسای ض ورج ب اج ساخت روبات (وسای ن که ب اج ساخت روبات باید در اختوار داشت)

الزام ضعیف .تا آرجا که رگارر ه اقیع دارد و دارم او از زبدان فارسدن ا دازه مدندهد ،
رو وج و ه الزام ضعوف در صفات و هن فارسن واژگارن رش ه است اما منتوان با افزودن
قو ج چون «کمابوم» به ب خن از صفات و هن با رو وج و ه الزام مفهوم الزام ضعوف را
بوان کد د (ماراد مثدال  .)12عبدارت «بده احتمدال ق یدب بده یقدون» در تعبود گد وه صدفتن

«کمابوم قطعن» رشاندها ة رو وج و ه الزام ضعوف است.

 .12و وزج کمابوم قطعن توم ای ان (آن و وزج که توم اید ان به احتمال قریب به یقیین

به آن دست منیاب )
امکان .اگ در تعبو صفت و هن بتواروم واژههاج «شای  ،ممکن بدودن و توارسدتن» را ،کده
قالقارن (2008الف) آرها را بوارگ امکان مندارد  ،بوداوریم ،آن صدفت درب داررد ة رود وج
و ه امکان خواه بود .مثالهاج ( )13رشدان مدندهاد کده رود وج و ده امکدان در صدفات
و هددن «ممکددن ،مجدداز ،اسددتثاا ری  ،قابدد اعتمدداد ،شکسددتان» واژگددارن شدد ه اسددت.
صفتهاج«حالت ری  ،شکست ری  ،تعبو دری  ،تفسدو ری  ،قابد

داخدت ،قابد بخشدم،

قاب تق ی  ،قاب تحسون ،قاب ارکدار ،قابد دسدت  ،،قابد خدوردن ،خدوردرن ،دسدتیدافتان،
باورک درن ،گفتان» روز در همون گ وه اج دارر .

 .13الف) راههاج ممکن (راههاین که شاید و ود داشته باشا  /راههاین کده بتیوان از

موان آرها ارتخاب ک د)

ب) داوق ب مجاز به ارتخاب رشته (داوق بن که میتواند ارتخاب رشته کا )
ج) قاع ة استثاا ری (قاع هاج که ممکن است استثاا هم داشته باش )

د) دوست قاب اعتماد (دوستن که میتوان به او اعتماد ک د)

ه) گ ان شکستان (گ ارن که شکسته ش رم ممکن است)

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 77 /

امکان ضعیف .تا آرجا که رگارر ه اقیع دارد و دارم او از زبان فارسن ا دازه مدندهد ،
رو وج و ه امکان ضعوف همارا الدزام ضدعوف در صدفات و هدن فارسدن واژگدارن رشد ه
است اما منتوان با افزودن قو ج چون «کمابوم»به ب خن از صفات و هدن بدا رود وج و ده
امکان مفهوم امکان ضعوف را بوان ک د (مارا مثال  .)14عبارت «احتمازً منتدوان» در تعبود
گ وه صفتن «کمابوم حالت ری »رشاندها ة رو وج و ه امکان ضعوف است.

 .14ف ز کمابوم حالت ری (ف زج که احتماالً میتوان به آن حالت داد)

امکان قوی .اگ در تعبو صفت و هن بتدواروم واژة«احتمداز»ً را ،کده درب داررد ة رود وج
و ه امکان قوج است ،بوداوریم ،آن صدفت بودارگ رود وج و ده امکدان قدوج خواهد بدود.
مثالهاج ( )15رشان مندها که رو وج و ه در صفات و هن «احتمالن» و «محتم » امکدان
قوج است.

 .15الف) داور احتمالن این ایانرامه (ف دج که احتماالً داور این ایانرامه خواه بود)
ب) اسخهاج محتم ( اسخهاین که احتماالً داده منشور )

امکان قویتر .این رو وج و ه روز مارا الزام ضعوف و امکان ضدعوف در صدفات و هدن
فارسن واژگارن رش ه است و بوان آن تاها از ق ی صفات ب ت ممکن است (مثالهداج .)16
البت ده بای د ایددن را هددم در رظ د داشددته باشددوم کدده ب خددن از ایددن صددفات (مارا د «مجدداز» و
«قاب

داخت») م رج روستا و اصیً رمنتوارا ری اج سور تص یفن «د ت » باشا .
 .16ف ز حالت ری ت  ،دوستان قاب اعتمادت
از سوج دیگ بای در رظ داشت صفاتن که در باز گفتوم بوارگ رو وج و ده الدزام،

امکان و امکان قوج هستا در هو بافتن رمن توارا بوارگ رو وج و هدن عود از آرچده
توضوج دادیم ،باشا  .ب اج مثال ،صفت «ززم» در (11ب) رمن توارد تعبود ج را کده در
( )17آوردهایم ،داشته باش و یا صفت«ممکن»در (13الف) رمنتوار تعبو ج را که در ()18
آوردهایم ،داشته باشد  .در مدورد صدفت «محتمد »در (15ب) رودز همدانقدور کده در ()19
منبواوم چاون است.
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 * .17م ارک ززم ب اج ش کت در آزمون (م ارکن که داوق دب مییتوانید داشدته
باش )

 * .18راههاج ممکن (راههاین که باید و ود داشته باشا )
 * .19اسخهاج محتم ( اسخهاین که باید داده شور )

س تا به ایاجا منتوان چاون گفت که در صفات و هدن فارسدن رو وهداج و ده الدزام،
امکان و امکان قوج واژگارن ش هار و رو وهاج و ه الزام ضعوف ،امکان ضدعوف و امکدان
قوجت واژگارن رش ه ار  .به عبارت دیگ  ،رو وهاج و ه الزام ،امکان و امکان قوج ه ید
در م خ واژگارن صفتن و هن ثبت ش هار و با تغوود بافدت دسدتخوو تغوود رمدنشدور
درحالوکه رو وهاج و ه الزام ضعوف ،امکان ضعوف و امکان قوجت در زبدان فارسدن حتدن
در سطج واژه هم بوان رمنشور  .در ادامه بُع معااین ای و ه را در صفات و هدن فارسدن
ب رسن منکاوم.
 .2 .3پایۀ وجه در صفات وجهی فارسی

در بخم وم توضوج دادیم که ای و ه ردوعن زمواد محداورهاج اسدت کده تعودونکااد ة

مجموع

هانهاج قاب دست  ،ب اج هارن مشخص (بهویژه هان حاض ) است و دو روع

دارد :ای و ه مع فتن و ای و ه وضعوتن که تمایز و دهرماهداج مع فتدن و عو مع فتدن را
تو وه منکاا (ک اتزر .)2012 ،1991 ،1981 ،سئوالن که در ایاجا با آن روبهرو هستوم این
است که آیا ای و ه بهعاوان ی

ویژگن معااین در صفات و هن فارسن واژگدارن شد ه

است یا ره .ب اج اسخ به این سئوال بازرماین ایههاج و ه مع فتن و وضدعوتن را در صدفات
و هن ( )1ب رسن منکاوم.
پایۀ وجه معرفتی .آرجدا کده ذهدن گویاد ه و داردم و شدااخت او از هدان (حاضد ) و
تصورو از موقعوت هاج ف ضن صفتن را ب گزیاد  ،بدا اید و ده مع فتدن سد وکار داریدم.
عبارات « رظ به شواه مو دود» و« رظد بده آرچده کده مدنداردوم» در تعبود صدفات و هدن
«قطعن» و «احتمالن» در مثالهاج ( )20رشاندها ة ای و ه مع فتن در ایدن صدفات هسدتا .
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این تح و را منتوان به صفات و هن «حتمن» و «محتم » هم تعموم داد.

 .20الف) و وزج قطعن توم ای ان (آن و وزج که ،نظر به آنچه از مسابقات میدانیی ،

و وزج قطعن است)

ب) داور احتمالن این ایانرامه (داورج کده ،نظر به شواهد موجیود ،داور احتمدالن

این ایانرامه است)
پایۀ وجه وضعیتی .ه گاه مجموع

هانهاج قاب دسدت  ،بد اسدا ،روید اد مو دود و

واقعوتهاج م تبآ تعوون شور  ،ای و ه عاص و هن وضعوتن خواه بود .عبداراتن رظود «
با تو ه به روی اد مو ود» و «با تو ه به واقعوتهاج م تبآ» در تعبو صدفات و هدن «ززم،
ض ورج ،مجاز ،قاب اعتماد ،استثاا ری  ،گفتادن»در مثدالهداج ( )21رشداندهاد ة اید و ده
وضعوتن در این صفات هستا  .این تح و را منتوان بده صدفات و هدن «الزامدن ،ا بدارج،
حالت ری  ،شکست ری  ،تعبو ری  ،تفسو ری  ،قاب

داخدت ،قابد بخشدم ،قابد تقد ی ،

قاب تحسون ،قابد ارکدار ،قابد دسدت  ،،قابد خدوردن ،خدوردرن ،شکسدتان ،دسدتیدافتان،
باورک درن» روز تعموم داد.

1

 .21الف) م ارک ززم ب اج ش کت در آزمدون (مد ارکن کده ،بیا توجیه بیه روییداد

آزمون ،م ارک ززم هستا )

ب) وسای ض ورج ب اج ساخت روبات (وسای ن که ،بیا توجیه بیه روییداد سیا ت

روبات ،وسای ض ورج هستا )

ج) داوق ب مجاز به ارتخاب رشته (داوق بن کده ،با توجه به واقعیتهای مرتبط با

آزمون ورودی دانشگاهها ،داوق ب مجاز به ارتخاب رشته است)

د) دوست قاب اعتماد (دوستن که ،با توجه بیه واقعییتهیای میرتبط بیا راب یۀ

دوستی ،دوست قاب اعتماد است)
1

یکن از داوران مقاله اشاره منکا که صفات «قاب اعتماد» و «مجاز» را ربای در ی

گ وه ق ار داد چ اکه در کدارب د

مورد اول قواوتن شخصن و در کارب د مورد دوم قواوتن عو شخصن دخود اسدت .در اسدخ باید گفدت کده معودار

دستهبا ج صفات و هن در ایاجا ای و ه است که ب اج ه دوج این صفات وضعوتن است و شخصن یدا عو شخصدن
بودن قواوت گویا ه هو تأثو ج ب تعوون ای و ه آرها ر ارد.
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ه) قاع ة استثاا ری (قاع هاج که ،با توجه به واقعیتهای مرتبط ،قاع ة اسدتثاا ری
است)

و) ح فهاج گفتان (ح فهاین که ،با توجیه بیه روییداد موجیود ،حد فهداج

گفتان هستا )
تو ه داشته باشوم صفاتن کده در ( )20آوردیدم تاهدا تعبود ج مع فتدن داررد و در هدو
بافتن رمنتوارا ای و ه وضعوتن داشته باشا  .بهقور مثال« ،داور احتمالن این ایانرامده» را
رمنتوان بهصورت ( )22تعبو ک د چ ا که این دارستههاج گویا ه با تو ه بده شدواه اسدت
که صفت «احتمالن» را در وصف داور به کار منب د و روی اد مو ود و واقعوتهاج م تبآ
با آن (مارا رگارو ایانرامه یا دفاع از آن) رقشن در احتمالن بودن داور ر ارر .

 * .22داور احتمالن این ایدانرامده (داورج کده ،بیا توجیه بیه روییداد موجیود ،داور

احتمالن این ایانرامه است)
ب اج صفاتن که در ( )21بدا اید و ده وضدعوتن مع فدن کد دیم رودز رمدنتدوان تعبود ج
مع فتن آورد .ب اج مثال« ،وسای ض ورج ب اج سداخت روبدات» و «قاعد ة اسدتثاا ری » را
رمددنتددوان بددهصددورت (23الددف) و (23ب) تعبو د ک د د زی د ا اسددا ،ض د ورت وسددای و
استثاا ری ج قاع ه دارستهها و شااخت گویا ه از واقعوتهداج مد تبآ روسدت؛ ممکدن اسدت
گویا ه اصیً از واقعوتهاج مد تبآ اق یعدن ر اشدته باشد و ایدن عد م شدااخت ضد ورت
وسای یا استثاا ری ج قاع ه را زی سئوال رمنب د.

 .23الف) * وسای ض ورج ب اج سداخت روبدات (وسدای ن کده ،نظیر بیه آنچیه از

رویداد سا ت روبات میدانی ،وسای ض ورج هستا )

ب) * قاع ة استثاا ری (قاع هاج کده ،نظیر بیه آنچیه از واقعییتهیای میرتبط

میدانی  ،قاع ة استثاا ری است)

س تا به ایاجا منتوان چاون رتوجهگو ج ک د که ای و ه مع فتدن و وضدعوتن ،هد دو،
در صفات و هدن فارسدن واژگدارن شد هارد  ،یعادن تمدایز مع فتدن -وضدعوتن در واژگدان
رمزگرارج و ای و ه به عاوان ید

ویژگدن معاداین در مد خ واژگدارن صدفات و هدن

فارسن ثبت ش ه است .مشک ن که در ایاجا با آن روبهرو هستوم بده مثدالهداج ( )24م بدوط
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منشود؛ صفت «ممکن» هم منتوار تعبو ج مع فتن داشته باش (24الدف) و هدم مدنتوارد
بهصورت عو مع فتن و با ای و ه وضدعوتن تعبود شدود (24ب) .در واقد  ،در مثدال (24ب)
صفت و هن «ممکدن» بدهمعاداج «مجداز» بده کدار رفتده اسدت ،یعادن آرچده کده بدا تو ده بده
واقعوتهاج م تبآ مجاز شم ده منشود.

 .24الف) راههاج ممکن (راههاین که ،نظیر بیه شینا ت میا از امکانیات جهیان

حاضر ،راههاج ممکن هستا )

ب) راههاج ممکن (راههاین کده ،با توجه به واقعیتهای مرتبط دینی و قوانین

حاک بر آن [برای رسیدن به دا] ،راههاج ممکن [مجاز] هستا )

در این مقاله اسخن بد اج ایدن مشدک دوم رو رمدنگدراریم امدا خواراد ة عیقدهماد
منتوار به ای خارن ور ( )1391ر وع کا که این مسئ ه را بدا ویژگدنهداج رحدوج عااصد
و هن م تبآ مندار .
 .3 .3منبع ترتیب در صفات وجهی فارسی

همانقور که دی یم ،ماب ت توب زموا محاورهاج دیگ ج است که ب اسا ،آن هانهداج
قاب دست ( ،از هان حاض ) ت توب منیابا (ک اتدزر .)2012 ،1991 ،1981 ،هد ید

از

ایههاج و ه مع فتن و وضعوتن مااب ت توب خاصن را من ری ر ؛ ماداب ت تودب ک وشدهاج،
گزارشن و اعتقادج مختص ای و ه مع فتن و مااب ت توب تک وفن ،درخواستن و ه فماد
مختص ای و ه وضعوتن هستا  .حال بای ببواوم که ایدن ماداب ت تودب در صدفات و هدن
فارسن ( )1واژگارن ش هار یا ره.

منبع ترتیب کلیشهای .ه گاه بتوان عاص ج و هن (با ای و ده مع فتدن) را بدا عبدارت
«رظ به

یان عادج روی ادها» یا «رظ بده آرچده کده ارتظدار داریدم» تعبود کد د ،آن عاصد

درب دارر ة ماب ت توب ک وشدهاج اسدت .صدفات « قطعدن» و «احتمدالن» را مدنتدوان بدا ایدن
عبارات تعبو ک د که بااب این درب دارر ة ماب ت توب ک وشهاج خواها بود (مثدالهداج .)25
این تح و را منتوان در مورد صفات و هن «حتمن» و «محتم » روز به کار ب د.
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 .25الف) و وزج قطعن توم ای ان (آن و وزج کده ،نظر به آنچه که انتظار داری ،
و وزج قطعن است)

ب)داور احتمالن این ایانرامه (داورج که ،نظر به جریان عادی رویداد انتخیا

داور ،داور احتمالن این ایانرامه است)

منبع ترتیب گزارشی .در مواردج که گویا ه خود ماب دارستهها روست و اقیعداتن کده
در اختوار منگرارد از مابعن دیگ رق منکا  ،بدا مابد ت تودب گزارشدن سد وکار داریدم.
عبارات«رظ به گزاروِ  »...و «با تو ده بده آرچده کده شداو هام» در تعبود صدفات «قطعدن» و
«احتمالن» رشان من دها که مابد ت تودب در ایدن صدفات گزارشدن اسدت (مثدالهداج .)26
صفتهاج «حتمن» و «محتم » هم منتوارا تعابو ج مشابه داشته باشا .

 .26الف) و وزج قطعن توم ای ان (آن و وزج کده ،نظر بیه گیزارف فدراسییون،

و وزج قطعن است)

ب) داور احتمالن این ایانرامه (داورج کده ،نظر به آنچه کیه شینیدهام ،داور احتمدالن

این ایانرامه است)
منبع ترتیب اعتقادی .آرجا کهاعتقادات و باورهداج گویاد ه در مدورد امکاردات هدان
حاض به هانهاج قاب دست  ،ت توب منبخش  ،ماب ت توب اعتقادج است .عبدارات «رظد
به اعتقاداتِ  »...و یا « رظ به باورهاجِ  »...در تعبو صدفات «قطعدن» و «احتمدالن» بودارگ ایدن
ماب ت توب هستا (مثالهاج  .)27در مورد صفات «حتمن» و «محتم » روز همونقور است.

 .27الف) و وزج قطعن توم ای ان (آن و وزج که ،نظر به باورهای ملیی ،ود وزج

قطعن است)

ب) داور احتمالن این ایانرامه (داورج کده ،نظیر بیه بیاوری کیه بیا اسیتفاده از

شواهد به آن رسیدهام ،داور احتمالن این ایانرامه است)

همددانقددور کدده از مثددالهدداج ( )26( ،)25و ( )27و اسددت هددو ی د

از مادداب ت توددب

ک وشهاج ،گزارشن و اعتقادج در صفات و هن مع فتن فارسن واژگارن رش هار و ه ید

از
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این صفات منتوارا در بافتهاج متفاوت ماب ت توب متفداوتن داشدته باشدا  .در ادامده بده ماداب
ت توبن من دازیم که ای و ه وضعوتن من ری د.
منبیع ترتیییب تکلیفیی .ه گدداه قواعد و قددوارون (بدهقدور مثددال ،هاجارهداج ا تمدداعن)
تعوونکاا ة دورج و رزدیکن هانهداج قابد دسدت  ،باشدا  ،مابد ت تودب تک وفدن اسدت.
عباراتن رظو «با تو ه به قوارون حاکم ،با تو ه بده هاجارهداج ا تماعن،بدا تو ده بده قواعد
حاکم» در تعبو صفات «مجاز ،قاب اعتماد ،گفتان» رشاندهاد ة مابد ت تودب تک وفدن اسدت
(مثالهاج  .)28تمامن صفاتن که در باز گفتوم ای و ه وضعوتن دارر مدنتواراد تعدابو ج
مشابه داشته باشا .

 .28الف) داوق ب مجاز (داوق بن که ،با توجه بیه قیوانین حیاک بیر آزمیون،

داوق ب مجاز است)

ب) دوست قاب اعتماد (دوستن که ،با توجه به هنجارهای اجتمیاعی [عیرد در

دوستی] ،دوست قاب اعتماد است)

ج) ح فهاج گفتان (ح فهاین کده ،بیا توجیه بیه قواعید حیاک بیر جلسیه،

ح فهاج گفتان هستا )
منبع ترتیب در واستی .دورج و رزدیکن هانهاج قاب دست  ،از ق ی واقعوتهاج
م تبآ ممکن است ب اسا ،خواهمها و آرزوهاج گویا ه تعوون شود کده در آن صدورت
ماب ت توب درخواستن رامو ه مدنشدود .در تعبود صدفات «مجداز ،قابد اعتمداد ،گفتادن» در
مثالهاج ( ، )29عبارتهاج «با تو ه به خواست گویا ه ،با تو ه بده خواهشدن دروردن ،رظد
به مو گویا ه» بوارگ ماب ت توب درخواستن هستا  .بسوارج دیگ از صفات و هن فارسن
با ای و ه وضعوتن در بافت مااسب منتوارا چاون تعبو ج داشته باشا .

 .29الف) داوق ب مجاز (داوق بن که ،با توجه به واستۀ گوینده ،داوق ب مجداز

است)
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ب) دوست قاب اعتماد (دوستن کده ،با توجه بیه واهشیی درونیی [در روابیط

دوستی] ،دوست قاب اعتماد است)

ج) ح فهاج گفتان (ح فهاین که ،نظر بیه مییل گوینیده ،حد فهداج گفتادن

هستا )
منبع ترتیب هدفمند .آرجا که ب رامه یا ه فن خدا

هدانهداج قابد دسدت  ،را رظدم

من بخش با ماب ت توب ه فما س وکار داریم .عبارت «با تو ه به هد فِ  »...در مثدالهداج
( )30رشان منده که صفات و هن «مجاز ،قابد اعتمداد ،گفتادن» مدنتواراد مابد ت تودب
ه فما داشته باشا  .عالب صفاتن که ای و ه وضعوتن دارر روز منتوارا درب دارر ة ایدن
ماب ت توب باشا .

 .30الف) داوق ب مجاز (داوق بن که ،نظر به هدد آزمون [اجیازه بیرای انتخیا

رشته] ،داوق ب مجاز است)

ب) دوست قاب اعتماد (دوستن که ،با توجیه بیه هیدد دوسیتی [بیرای م یال

رازداری] ،دوست قاب اعتماد است)

ج) ح فهاج گفتان (ح فهاین که ،با توجه به هدد گفتگو ،ح فهداج گفتادن

هستا )
همانقور که مشاه ه منکاوم مااب ت توبن که مختص ای و ه وضدعوتن هسدتا رودز در
صفات و هن فارسن واژگارن رش هار و بافت تعوونکاا ة ماب ت تودب اسدت؛ بد اج مثدال،
صفت و هن «مجاز»در بافتهداج گورداگون مدنتوارد درب داررد ة مابد ت تودب تک وفدن،
درخواستن یا ه فما باش .
س منتوان چادون رتوجده گ فدت کده هدو ید

از ماداب ت تودب ک وشدهاج ،گزارشدن،

اعتقادج ،تک وفن ،درخواستن و ه فما در صفات و هن فارسدن واژگدارن رشد هارد و بده
عبارت دیگ چاون روست که صفتن و هدن در تمدامن بافدتهداج ممکدن تاهدا بودارگ مابد
ت توب خاص ن باش اگ چده بازرمداین ب خدن از ماداب ت تودب در بعودن صدفات معمدولتد
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است 1.ماب ت توب در م خ واژگارن صفات و هن فارسن رامشخص است و بافدت زبدارن
و یا عو زبارن آن را تعوون خواه ک د.
 .4نتیجهگیری

در این ژوهم ،با ه ف ب رسن واژگارنش گن ابعداد معاداین و هودت در صدفات و هدن

فارسن ،ابت ا رظ ی و هوت ک اتزر ( )2012 ،1991 ،1981 ،1977را مع فن ک دیم و گفتوم
که در این رظ یه عااص و هن را منتوان ب اسا ،سه بُع معااین رو وج و ه ،اید و ده و
ماب ت توب مطالعه ک د .سپس در بخم  3رشان دادیم که در موان رو وهاج و ه تاهدا الدزام،
امکان و امکان قدوج در صدفات و هدن فارسدن واژگدارن شد هارد و رو وهداج و ده الدزام
ضعوف ،امکان ضعوف و امکان قوجت در سطحن ف ات از واژگان بوان مدنشدور  .همچادون
گفتوم که دو ای و ه مع فتن و وضعوتن در صفات و هن فارسن واژگارن ش هار مگ در
صفت ممکن که ای و ه در مد خ واژگداروم رامشدخص اسدت و بده رظد مدنرسد کده
ایگاه رحوج آن خوارم مع فتن یا عو مع فتن آن را تعوون منکا  .در مدورد مابد ت تودب
هم مشاه ه ک دیم کده ایدن بُعد معاداین و هودت در هدو ید

از صدفات و هدن فارسدن

واژگارن رش ه است و بافت زبارن و یا عو زبارن تعوونکاا ة آن است.
در ایان شایسته است ب رسن واژگارنشد گن ابعداد معاداین و هودت در افعدال ،قودود و
اسامن و هن فارسن را بهعاوان موضوعن ب اج تحقوقات آتن وشاهاد کاوم.

1

در تأیو این مط ب به رظ یکن از داوران مقاله اشاره منکادوم؛ داور مقالده تعبود ج را کده در (27الدف) بد اج صدفت

«قطعن»آوردهایم عجیب و تعبو ج را که در (29الف) ب اج صفت «مجاز» آوردهایم غیرمن قیی مدندارد  .البتده باید

تو ه داشت که تعابو مرکور ،اگ چه رامعمولا  ،در بافت عان قاب قبول هستا ؛ ب اج مثال ،بافتن را در رظ بگو ید کده
داوق بان مجاز را اعواج هوئت رئوسه تعوون منکاا (و ره آزمون) و ه ی

از این اعوا منتوارا ید

کاا  .در چاون ش ایطن یکن از اعواج هوئت رئوسه چاون منگوی « :این هم داوق ب مجاز من».

فد د را مع فدن
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