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چکیده

در این مقاله ،ابتدا برخی دستهبندیهای پژوهشگران از معاایی غیرمعرفتای

توایستن ،شدن و بایستن به صورت مختصر بررسی شدید و مشاهده گردید

بیشتر آنها که از چارچوب پاالرر پیارویکاردهایاد ،معیارهاای آشاااری
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برای تفایک و طبقهبندی معایی غیرمعرفتی این فعلها ارائه یاردهاید و باا

بهکارگیری رویاردی کرابیش معنایی-یحوی ،بیشتر باه توصای

و ارائاة

یرویه بارای یشااندادن معاایی و توجیاه دساتهبنادی خاود رویآوردهایادظ

پاژوهشهااای محادودی هان کااه از چااارچوب پاالرر فاصاالهگرفتااهایااد و

کاربردشناسی را هن به صورت هرزمان در یتر داشتهاید ،معیارهای معینی

را برای تفایک و دستهبندی معایی غیرمعرفتی افعاال ارائاه یااردهایادظ باا

آگاااهی از محاادودیتهااای پااژوهشهااای پیشااین ،الگااوی معناشااناختی-

کاربردشناختی دپراتره ()Depraetere, 2014که متشاال از ساه هیاه (دو

هیة معنایی و یک هیة کاربردی) است ،معرفی شده و بر اساس آن معایی

این افعال تفایک و دستهبندی گردیدیدظ برتری اصلی این الگو آن اسات

که ،برخالف دیگر الگوها ،معیارهای آشااری را بارای اساتخرا معناای

وابسااته بااه بافااتِ افعااال وجهاای ،ارائااه ماایدهاادظ بااا اعرااال ایاان الگااو

مشخصگردید که می توان از ساز و کارهای آن برای شناسایی ،تفایاک
و دستهبندی معایی غیرمعرفتی افعال وجهی فارسی استفادهکردظ

واژههای کلیدی :وجهیّت غیرمعرفتی ،معنای مساتقل از بافات ،معناای
وابسته به بافت ،هیة معنایی ،هیة کاربردی

 .1مقدمه
وجهیّت 1مقولهای است که هنوز بر سر تعری

و حتای گویاههاای مختلا

آن اتفاا یتار

وجود یداردظ لیویز ( )Lyons, 1995وجهیّات را  ،باه طاور کلای ،یگارش کانشگار بیاایی

2

درباره اماان یا ضرورت تحقق یک گزاره میدایدظ از دیگر دیدگاههایی کاه پژوهشاگران
بسیاری هن به آن باور دارید ،وجهیّت را ابازاری بارای بیاان میازان درساتی گزارهاا در یتار

میگیرد (ازجرلهPalmer, 1986 :؛ Givon, 1995؛ )Huddleston & Pullum, 2002ظ باه
بیان کلیتر ،پورتنر ( )Portner, 2009, p. 1وجهیّت را «پدیدهای زبایی میداید که به وسیله
آن دستور به شخص اماان میدهد تا مطالبی را درباره (یا بر اساس) موقعیتهایی بیاانکناد
modality
locutionary agent

1
2
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که لزوماً واقعی ییستند»ظ به باور بایبی و فلشارن (،)Bybee & Fleischman, 1995, p. 2-3

دامنه معنایی وجهیّت در زبانهاای گویااگون آنچناان گساترده اسات کاه مشاخصیراودن

حدود آن در عرل دشوار استظ به گفتاه آنهاا ،وجهیّات مفااهیری از قبیال قصاد ،امااان،
اجازه ،توایایی ،حاهت فرضی ،شک و تردید ،اجبار و موارد مشابه را در بر میگیردظ

در پژوهشهای ایجامشده دربارة وجهیّت ،فعلهای کرای بیش از دیگار یشاانگرهاای

وجهی مورد توجاه قارار گرفتاهایادظ بایتردیاد ،علات توجاه ویاژه باه ایان یشاانگرهاا ،در

تفسیرهای گویاگویی یهفتاهاسات کاه ایان افعاال در بافاتهاای مختلا

داریادظ اغلا  ،در

ادبیات ،وجهیّت یک ترایز دوگایه بین معایی این افعال در یتر گرفته شدهاست که وجهیّات
1

2

ریشهای و معرفتی را در بر میگیارد (از جرلاهCoates, 1983; Depraetere & Reed, :

)2006; Depraetere & Reed, 2011ظ به بااور بیشاتر پژوهشاگران ،هار دو یاو وجهیّات،
4

3

اساساً بیانگر مفاهین پایاهای امااان و ضارورت هساتند ( مایناد & Van Der Auwera
Salkie, Van Der Auwera & Ammann, 2008, p. 310; Plungian, 1998, p. 2
; ،)2009, p. 81هرچند معایی آنها محدود به این دو ییستظ یای از آشاارترین تعری ها
5

برای وجهیّت معرفتی و ریشهای (یا غیر معرفتی) را دپراتره و رید ( Depraetere & Reed,

 )2011ارائه میکنند که باه خاوبی باین ایان دو تراایز مایگاذاردظ باه بااور دپراتاره و ریاد
( ،)Depraetere & Reed, 2011, p. 3وجهیّت غیرمعرفتی فقط بیانگر مران یاا ضاروری
بودن یا یبودن گزاره استظ برای یرویه ،بایساتن و توایساتن در ( 1الا ) باه ترتیا

بیاانگار

ضروری و مرانبودن گزاره هستند (یه احترال زیاد و کن درستی آن از دیادگاه گویناده)ظ

در مقابل ،وجهیّت معرفتی ،بیانگر قضاوت گوینده دربارة احتراال درساتباودن یاا یباودن

یک گزاره استظ بارای یرویاه ،بایساتن و شااید در (1ب) بیاانگار آن هساتند کاه گویناده
احترال مریض بودن حسن را بر اساس شواهد موجود ،به ترتی

زیاد و کن میدایدظ

1

root
epistemic
3
possibility
4
necessity
2

 5دپراتره و رید ( )Depraetere & Reed, 2011از اصطالح غیرمعرفتی ( )non-epistemicبه جای ریشهای اساتفاده
می کنند تا ترامی معناهایی که در آثار دیگر با یام های مختل

(بارای یرویاه ،اجاازه ،اجباار ،توایاایی ،قابلیات و ماوارد

مشابه) دستهبندی شده اید ،را در زیر یک یام یاسان گردآوری یرایند و برای آنها تحلیال واحادی را ارائاه یراینادظ ماا

هن به پیروی ازآنها در مقالة حاضر از این اصطالح استفاده کردینظ
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1ظ ال ا ) هاار چهااار لناات ترمااز بایااد/را ماایتااوان بااه صااورت هرزمااان تعااویضگردیااد/

تعویضکردظ

ب) حسن باید/شاید مریض باشد ،چون امروز سر کار ییامده استظ

به گفتة دپراتاره ( ،)Depraetere, 2014, p. 171شناساایی و تعریا

چندان مشالساز ییستظ شاید سب

وجهیّات معرفتای

این امر آن باشد که تفاوت عرادة باین ایاوا وجهیّات

معرفتی بیشتر در درجة احترال بیانشده توسط یشانگرهای وجهی است ،در حالی که بارای

وجهیّت غیرمعرفتی به هیچ وجه ،درجة احترال مطرح ییستظ به طاور کلای مایتاوان اشااره
یرود که در ادبیات وجهیّت ،درباره مقولة وجهیّت معرفتی اختالفیتر کرتری وجاود داردظ

برخالف وجهیّت معرفتی ،پژوهشگران بر روی وجهیّت غیرمعرفتای و زیرمجروعاههاای آن

اتفا یتر کرتری داریدظ علت این امر آن است که فعلهای وجهی ،عروماً دارای تفسیرهای

غیرمعرفتی گویاگویی هستند که در یک تعری

و طبقه بندی یریگنجندظ حتی ،زیرشاخههای

وجهیّت غیرمعرفتی ،یامگذاریهای واحدی در ادبیات وجهیّت یداریدظ برای یرویه ،یاای از
1

زیرشاخه های اصلی وجهیّت غیرمعرفتی وجهیّت پویا است کاه باه بااور پاالرر ( Palmer,

 )1986, p. 83اساس ًا یک توایایی یا ظرفیت را به یهاد یسبت میدهادظ ایان یاو از وجهیّات

غیرمعرفتی ،به وسیلة پژوهشگران دیگار «وجهیّات باالقوه» )Goossens, 1985, p. 210( 2و
«وجهیّت ذاتی» )Hengeveld, 1989, p. 233( 3هن یامیده شدهایدظ با توجاه باه گویااگویی

معایی غیرمعرفتی یشانگرهای وجهی و دشواری تریز آنها از هن ،در ایان مقالاه بارآیین تاا

دستهبندیهای معایی غیرمعرفتی سه فعل توایساتن ،شادن و بایساتن ازساوی صااح یتاران

فارسیزبان را بررسییرایین تا ببینین این دستهبندیها بر اساس چه معیارهایی ارائه شدهاسات
(بخش )2ظ در بخش  ، 3الگوی ساههیاة دپراتاره ( )Depraetere, 2014را بارای شناساایی،

تفایااک و طبقااهبناادی وجهیّاات غیرمعرفتاای معرفاای ماایکنااینظ در بخااش  ،4از ایاان الگااو

معناشناختی-کاربردشناختی برای طبقه بندی معایی غیرمعرفتی توایساتن ،شادن و بایساتن در

فارسی استفاده میکنینظ بخش  ،5جرعبندی مختصری از مطال

بحثشده را ارائه میدهدظ

1

dynamic
facultative
3
inherent
2
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 .2دستهبندیهای پیشین از معانی غیرمعرفتی افعال وجهی فارسی
ازآنجاییکه بیشتر پژوهشگرایی که به تفایک و طبقهبنادی معاایی غیرمعرفتای فعالهاای

وجهی فارسی پرداختهاید ،کرابیش از چاارچوب معناایی-یحاوی پاالرر ( Palmer, 1986,

 )1987, 1990, 2001تأثیر پذیرفتهاید ،بحث خود در این بخش با ماروری بار دیادگاههاای
وی آغاز میکنین تا بتوایین در سایة آن ،دیدگاههای این پژوهشگران را بررسیکناینظ البتاه،

چارچوبهای یتری شایستة دیگری هن وجود دارد (از جرله Coates, Lyons, 1995, 1997

; ،)Kratzer, 2012; Portner, 2009; 1983اما در اینجا هدف یقد این قبیل آثار ییستظ

پالرر ( )Palmer, 1986وجهیّت غیرمعرفتی را به دو زیرشااخه پویاا 1و تالیفای 2تقساین

میکندظ 3پالرر ( )Palmer, 2001هن با حفظ تراایز باین ایان دو وجهیّات ایان باار آنهاا را

زیرشرول مقولة کلیتر وجهیّت رویدادی 4قرارمیدهد5ظ وجهیّت تالیفای ،عرادتاً بیاانگار
مفاهین «اجبار» یا «اجازه» از سوی گوینده استظ البته پالرر اشاره میکند که منبع تالی

باه

جای گوینده میتواید قوایین یا مقررات هن باشدظ در مقابال ،وجهیّات پویاا عرومااً باه بیاان
ویژگیهای فرد (یا شئ) شرکتکننده در جرله میپردازدظ شاید باه هراین دلیال اسات کاه
6

صاح یتران دیگر آن را «کنشگر-محور» هن یامیدهاید (از جرلاه Bybee, Fleischman,

)1995, p. 177; Traugott & Konig, 1991ظ تفاوت وجهیّت تالیفی و پویا در آن اسات

که در تالیفی عوامل بیرویی برکنشگر موجود در گزاره تأثیرمیگذارید ،در حالی کاه در

وجهیّت پویا شرایط و عوامال مرباو باه ذات کانشگار هساتند ()Palmer, 2001, p. 70ظ
dynamic

1

 2یای از داوران محترم واژه تالیفی را برای  deonticایگلیسی پیشنهاد میکند که به یتر ما هن باا توجاه باه مفااهیری

اساتظ یاگفتاه یرایاد کاه عراوزاده و رضاایی ( Amouzadeh & Rezaee,

که این وجهیّت بیانمیاند بسایار مناسا
 )2009و ایلخاااییپااور و کریراایدوسااتان ( )Ilkhanipoor & Karimi Doostan, 2016هاان از واژهی تالیفاای

استفادهکردهایدظ

 3محققان فارسیزبان از واژههای متفاوتی بارای یامگاذاری ایاوا وجهیّات اساتفاده کاردهایادظ بارای ملاال ،رحیریاان و

عراوزاده ( )Rahimian & Amouzadeh, 2013از وجهیّات معرفتای ،الزامای و پویاا ساخنمایرایناد ،درحاالیکاه

رحیریان ( )Rahimian, 2009از وجهیّت استنتاجی ،اقتداری و اقتضایی سخن به میان میآوردظ این درحاالیاساتکاه
هر دو اثر از چارچوب پالرر تبعیتکردهایدظ

 5البته ،این دو اثر تفاوت چندایی با هن یداریدظ

event modality
agent-oriented

4

6
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عالوه بر این تعری

کلی ،که اساساً معایی «توایایی» 1و «ترایل» 2را اعضای اصلی و بیچون

و چرای وجهیّات پویاا مایدایاد ،پاالرر باه معاایی دیگاری از قبیال اماان/ضارورت خنلای

( ،3 )Palmer, 1990, p. 83معااایی ضاارنی 4و عرفاایشااده 5ماینااد پیشاانهاد و درخواساات
6

( ، )Palmer, 1990, p. 31وجاودی ( Palmer, 1987, p. 116; Palmer, 1990, p.

7)107و اماان منطقی ( 8 )Palmer, 1990, p. 105هن با یام وجهیّت پویاا اشااره مایکنادظ
برای یرویه ،یرویههای ( )2و ( )3را از دیدگاه پالرر بررسی میکنینظ

2. a) These factors can be studied in isolation.
b) You can stay with us if there is no one else to put you up.
c) Cats can be wild.
d) The task can reasonably be completed within an hour.
?e) Can you give a hand with this table
3. a) This plant must be watered twice a day.
b) You must be at your desk at 8.
c) You must take the bus to get to the station.

 canدر ( )2aیک اماان خنلی(غیرکنشگر-محور) و در ( )2bیاک «پیشانهاد» را بیاان

میکند که معنایی عرفیشده برای این فعل وجهی اسات؛ در ( )2cایان فعال یرایاانگار آن

است که گاهی گربهها میتوایند وحشی باشند و مایند یک قید تارار عرل میکنناد (رظکظ
به  .)Portner, 2009, p. 136; Brennan, 1993در ( )2dایان فعال یاک امااان منطقای را

بیان مییرایدظ وجود قید ، reasonablyکه باا  canترکیا هرسااز 9ایجااد مایکناد،کرک
میکند که این معنا به سرعت به ذهن رسایده شاودظ در یهایات ،در ( )2eایان فعال بیاانگار

معنای عرفیشدة «درخواست» استظ در ( )3aضرورت پویای بیانشده توساط  mustدارای
یک منبع بیرویی ییست ،بلاه از ویژگیهای درویی گیاه موردیتر سرچشرهگرفتاهاساتظ در

( )3bخودِ گوینده ،منبع اجبار بیرویی اعراالشاده بار یهااد اسات و فعال وجهای ،ضارورت
1

ability
volition
3
neutral
4
implication
5
conventionalized
6
suggestion
7
existential
8
rational possibility
2

 9در ترکی هرساز( )modally harmonic/concordدو عنصر هن معنا یادیگر را تقویتمایکنناد اماا باعاث ترییار
معنای بیانشده یریشوید ()Huitink, 2012, p. 403; Halliday, 1970, p. 331

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 121 /

تالیفی را بیان میکندظ از دید پالرر ضرورت پویا مایند اماان پویا میتواید خنلی هان باشاد

به طوریکه ضرورت ،یه ویژگی درویی کنشگر باشد ،و یه به آن تحریلشده باشاد ،بلااه

محصول شرایط موجود باشد (یرویه )3cظ وجود این معایی گویاگون برای فعلهای کرای can

و  mustبهخوبی چرایی بحث برایگیزتربودن وجهیت غیرمعرفتی به طور عام و وجهیّت پویا

به طور خاص را یشان میدهدظ در ادامه باه بررسای دیادگاههاای برخای آثاار پژوهشاگران

برجسااتة فارساایزبااان درباااره معااایی غیرمعرفتاای افعااال توایسااتن ،شاادن و بایسااتن خااواهین
پرداختظ البته ،بررسی دیدگاههای سانتیتار ( Bateni, 1969, 1975; Gholamalizadeh,

 )1995; Mashkut-al-dini, 2000; Farrokhpey, 1979از حوصالة مقالاة حاضار خاار

استظ یاگفته یراید که دیدگاههای این محققان به خوبی در آثاری که در این جاا باه آنهاا

میپردازین بررسی و یقد شدهاید (به ویاژه در اثار اخالقای ()Akhlaghi, 2007; p. 88-89
و)Rahimian & Amouzadeh, 2013, p. 23-24
اخالقی (2007

 )Akhlaghi,در یک بررسی پیارهای گسترده ،فعلهای وجهی توایساتن،
1

شدن و بایستن را با پیروری وفادارایه از چارچوب پالرر دستهبندی یحوی-معنایی میکناد ظ
وی فقط دو معنای «فاعل-محور» و «خنلای» را بارای توایساتن و بایساتن در حاوزة وجهیّات

غیرمعرفتی شناسایی و توصی

میکندظ هرانگویه که در شال ( )1مشااهده مایشاود ،وی

گزارش میکند که استفاده از شدن بیشتر محدود به بافت هاای غیرتصاریحی ( Akhlaghi,

 )2007, p. 117است و شدن معنای کنشگر-محاور (توایاایی) را بیاان یرایکنادظ اخالقای

( )Akhlaghi, 2007به ترتی

از اصالحهای توایرنادی و درخواساتی بارای آیچاه کاه ماا در

چارچوب پالرر وجهیّت پویا و تالیفی خوایادین ،اساتفاده مایکنادظ باه یتار مایرساد کاه
یامگذاری او گسترة معایی غیرمعرفتی افعال وجهی محدودتر یشان مایدهاد ،زیارا وجهیّات

پویا تنها به توایاییها (ویژگیها یا ظرفیتهای) فاعل یا کنشگر محادود ییساتظ باه هراین

ترتیا  ،اصااطالح درخواسااتی هاان تصااویر درسااتی از مفهااوم وجهیّاات تالیفاای بااه دساات
یریدهدظ در واقع ،اصاطالح درخواساتی فقاط بارای توصای

معناای توایساتن ،شادن و در

 1بهجرأت میتوان گفت که اثر اخالقی ( )Akhlaghi, 2007یای از جامعترین بررسیهای پیاارهبنیااد موجاود روی

فعلهای وجهی فارسی استظ وی عالوه بر دیدگاه معنایی-یحوی توجه بسیاری هن به جنبه ساختواژی فعلهای وجهای
یرودهاستظ
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جرلههای پرسشی (یرویة  )4که در آنها منبع تالی

درخواستی از سوی گوینده مطرح میشود ،مناس

از گوینده به شنویده منتقل میشاود و

به یتر میرسدظ

4ظ میشه/میتوین روی این صندلی کنار شرا بشینن؟

اخالقی ( )Akhlaghi, 2007اشاره مایکناد کاه بایساتن در تفسایر توایرنادی (پویاای)

خنلی (یرویه  ،)5که بیانگر ضرورت حاصال از شارایط اسات ،در پیااره ماوردِ بررسای او
فراوان یافت میشود ،اماا در معناای توایرنادی (پویاای) فاعال-محاور بسایار یاادر اسات و

فراوایی آن فقط یک مورد (یرویة  )6بودهاستظ

5ظ درها کوتاه است و باید تا شد و از آن به درون رفتظ

6ظ مگر قراربود فواره اش را فوتکنند؟ خوب باید با بر کارکناد ( Akhlaghi, 2007, p.

)105ظ

اخالقای ( )Akhlaghi, 2007گازارشماایکنااد کاه توایسااتن و شاادن باه کااار رفتااه در

جرلههای پرسشی دارای یک «معنای عرفیشده» هان هساتند کاه باه واساطه آن گویناده از

شنویده کس

اجازه میکند و (در بیشتر موارد) ایتتار شنیدن پاسخ ملبت را دارد (یرویاه )4

ظ اساساً ،هدف از این یاو اجاازهگارفتن فقاط رعایات ادب اسات ( Akhlaghi, 2007, p.

)120ظ در هر صورت ،به مایند دستهبندی پالرر ،این معنای عرفایشادة توایساتن و شادن ،از
دیدگاه اخالقی آنچنان مترایز از معناای درخواساتی «اجاازه» یاا هراان امااان درخواساتی

ییست که در دستهبندی یهایی وی (شال  )1دسته معنایی مجزایی را به خود اختصاصدهدظ
ضرورت
درخواستی
اماان
افعال وجهی
ضرورت
توایرندی

باید

اجبار

شدن

اجازه

توایستن

اجازه

فاعل-محور

باید

خنلی

باید

فاعل-محور

توایستن

اماان
خنلی

توایستن
شدن

شکل :1دستهبندی معایی غیرمعرفتی شدن ،توایستن و بایستن ()Akhlaghi, 2007, p. 130
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اخالقی ( )Akhlaghi, 2007برای معینشدن ترایز میان معایی غیرمعرفتی افعاال وجهای

فقط به ارائة تعری

و ملال برای آنها پرداختهاستظ بارای یرویاه ،وی در تعریا

وجهیّات

توایرندی فاعل-محور آن را بیاانکنناده توایاایی فاعال مایدایاد ،یعنای از واژه توایاایی باه
صورت دایرهای برای توصی

یو وجهیّت ،تعری

زیر مجروعه هران وجهیّت و معنی آن

زیاارمجروعااه اسااتفادهکااردهاسااتظ در واقااع ،معلااوم ییساات کااه چااه عواماال معنااایی و

کاربردشناختی یا بافتی باعث میشوید که این معایی از هن تریز داده شویدظ

دستهبندی رحیریان ( )Rahimian, 2009از ایوا و درجاات وجهیّات در افعاال وجعای

فارسی هن به مایند اخالقی ( )Akhlaghi, 2007بر اساس چارچوب یتری پالرر ( Palmer,

 )1990, 2001بودهاستظ او از سه یو وجهیّت استنتاجی (یعنای ،معرفتای) ،اقتضاایی(یعنی،
پویا) و الزامی (یعنی ،تالیفی) سخن میرایدظ هرچنین ،او افعال وجهی را بیانگر ساه درجاة

قوی ،ضعی

و متوسط وجهای مایدایادظ شاال ( ،)2طبقاهبنادی وی را از درجاات معاایی

غیرمعرفتی افعال وجهی یشان میدهدظ هرانگویه که در شال میبینید ،وی اساسااً وجهیّات

غیرمعرفتی را شامل دو دسته دایستهاست که دارای درجات وجهی سهگایه هستندظ رحیریاان

( )Rahimian, 2009بافت کالم را عامال بسایار مهرای در تعیاین یاو و (باه ویاژه) درجاة

وجهیّت افعال وجهی در معنای غیرمعرفتی میداید و با تلفیق کاربردشناسی و معناشناسای از
دیدگاههای پالرر ،بسیار فاصله گرفتهاستظ با ایان وجاود ،وی معیارهاای کاربردشاناختی و

معناشناختی آشااری را برای تفایک ایوا و درجات افعال وجهی با استفاده از عامل بافات

پیشنهاد یریکندظ

اقتضایی

قوی

خواه ،باید

متوسط

توایستن ،شدن

ضعی

شاید

وجهیّت غیرمعرفتی

اقتداری

قوی

خواه

متوسط

باید

ضعی

شدن و توان

شکل :2دستهبندی رحیریان از درجات و معایی معایی غیرمعرفتی فعل/های وجهی ()Rahimian, 2009, p. 90
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طبقهبندی معنایی طالقایی ( )Taleghani, 2008از وجهیّت غیرمعرفتی هان باه تبعیات از

پالرر ( )Palmer, 2001ایجام شدهاستظ او معنای غیرمعرفتی توایستن را به توایاایی و اجاازه

و معنای غیرمعرفتی بایستن را به مفهوم اجبار محدود میسازدظ با این که وی از الگوی پالرر
پیرویکردهاست ،بر خالف او از معایی پویای خنلای توایساتن و بایساتن و هرچناین ،معاایی

ضرنی و عرفیشدة آنها سخنی به میان یریآوردظ چشنپوشای وی از معناای پویاای خنلای

که توسط پالرر شناساییشده و به وسیلة پژوهشگران فارسی زبان دیگر هن یشااندادهشاده

تااا حاادی اساات کااه او ضاارورت خنلاای بیااانشااده بااا  mustدر یرویااة ( )7را ،کااه از وی
یقلشدهاست ،تالیفی میپندارد ()Taleghani, 2008, p. 23ظ

7. you must go if you want to catch the flight.

کامالً آشاار است که در اینجا  mustضرورت تالیفی تحریلشاده از ساوی گویناده
1

را بیان یریکند ،بلاه منعاسکنندة خواست یا هادف یهااد جرلاه اسات ظ بناابراینmust ،

بیان گر وجهیّت تالیفی گوینده-محور ییستظ طالقایی هن مایند پژوهشگران پیشاین ابازاری

جز تعری

و ارائة ملال را برای تریزدادن معایی غیرمعرفتی توایستن و بایستن ارائه یریکنادظ

وی به هیچوجه فعل وجهی شدن را بررسی یاردهاستظ

رحیریان و عروزاده ( )Rahimian & Amouzadeh, 2013هن بااری دیگار بار اسااس

پااالرر ( )Palmer, 1990فعاالهااای وجهاای فارساای را از دیاادگاه دو پااارامتر درجااه و یااو

وجهیّت ،دستهبنادی یراودهایادظ آنهاا هان باه مایناد رحیریاان ( )Rahimian, 2009تأکیاد

فراوایی بر تأثیر بافت و عوامل کاربردشناسی در ابهامزدایی از معایی افعال وجهی داریادظ باه
باور آنها ،توایستن و شدن میتوایند اماان یا تضرین 2الزامی(تالیفی) را در بافات مناسا

بیان کنندظ هرچنین ،هر دو ظرفیت بیان اماان پویاا را هان داریادظ بایساتن هان توایاایی بیاان
ضاارورت و تضاارین پویااا را دارد (هرااان)38 ،ظ تااا جااایی کااه یگاریاادگان آگاااهی داریااد،

رحیریااان ( )Rahimian, 2009و رحیریااان و عرااوزاده ( Rahimian & Amouzadeh,

 )2013تنها پژوهشگرایی هستند که در فارسی به بیان مفهوم تضارین ،توساط افعاال وجهای

 1پااورتنر ( )Portner, 2009, p. 185وجهیتاای کااه بااا بیااان اهااداف و امیااال کاانشگاار سااروکار دارد را هدفرنااد
( )teleologicalمییامدظ

entailment

2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 125 /

اشاره میکنندظ یاک یرویاه کاه آنهاا بارای یشاان دادن وابساتگی معناای بایساتن باه بافات

استفادهکردهاید ،ملال ( )8اساتظ باه بااور آنهاا در یرویاة ( ،)8بایساتن مایتوایاد ساه یاو

متفاوت از وجهیّت غیرمعرفتی (یعنای ،ضارورت و تضارین پویاا و ضارورت الزامای) را در

بافتهای متفاوت بیاان یرایاد (هراان)33-31 ،ظ باا ایان وجاود ،آنهاا هان مایناد رحیریاان

( )Rahimian, 2009عامل بافت را برای تعیین یو وجهیّت غیرمعرفتی بیاانشاده ،عرلیااتی
یریکنند و معیارهای بافتی مشخصای ارائاه یرایکننادظ البتاه ،یاگفتاه یرایاد کاه رحیریاان و

عراوزاده ( )Rahimian & Amouzadeh, 2013هرایناد رحیریاان ()Rahimian, 2009
بیشتر بر روی یقش بافت در تعیین درجة وجهیّت تررکزکردهایدظ

8ظ پدر باید اتومبیل را به یرایشگاه پس بدهدظ

عراوزاده و رضاایی ( )Amouzadeh & Rezaee, 2010باا بررسای ابعااد معناایی فعال

وجهی بایساتن در فارسای ،بار پایاه چاارچوب یتاری کراتازر ( )Kratzer, 1977اساتدهل
میکنند که اگرچه معنای مستقل از بافت ایان فعال (یعنای ،ضارورت) یاای از مللفاههاای

اصلی معایی گویاگون آن است ،عامل بافت یقش محوری در ابهامزدایی و تفایاک معاایی
گویاااگون ایاان فعاال باار عهااده داردظ آنهااا باار اساااس اطالعااات بااافتی ،معااایی غیرمعرفتاای

گویاگویی را برای بایستن شناسایی و توصی

می یرایندکه مشترل بار ( )1بایساتن تالیفای

(شامل ،الزام بر اساس قایون و مقاررات و الازام بار اسااس عارف و هنجارهاا) )2( ،بایساتن

ترجیحی )3( ،بایستن موقعیتی ،و ( )4بایستن ملزوماتی ( Amouzadeh & Rezaee, 2010,

 )p. 70-75هستندظ برتری چارچوب کراتزرکه از آن بهاره گرفتاهایاد آن اسات کاه معناای
مستقل از بافت «اماان» و «ضرورت» را به صورت آشاارتری بیان میکند اما معنای وابساته
به بافت (بارخالف ادعاای کراتازر) فقاط باه وسایلة عوامال کاربردشاناختی محاض تعیاین

یریگردد و به صورت واژگایی کنتارل مایشاود ()Depraetere, 2014, p. 169ظ دپراتاره
( )Depraetere, 2014سه ویژگی آشاار معنایی کاه باه وسایلة بافات تعیاین مایشاوید ،را

تعری

و تبیین میکند و الگاویی باه مراتا

آشااارتر از کراتازر را بارای تفایاک معاایی

غیرمعرفتی افعال وجهی در بافت ارائه میدهد (بخش )3ظ به طور خالصه میتوان گفات ،باا

وجود ایناه عروزاده و رضایی ( ،)Amouzadeh & Rezaee, 2010برای دستهبندی معاایی

غیرمعرفتی بایستن معناشناسای و کاربردشناسای را باه پیاروی از کراتازر ()Kratzer, 1977
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تلفیق میکنند ،اما هرچنان مایند وی معیارهای مشخصی را برای استخرا اطالعات از بافت
برای تعیین معنای وابستهبهبافت افعال وجهی ارائه یریدهندظ

در جرعبندی این بخش باید اشاره یرود که به غیر از عروزاده و رضایی ( Amouzadeh

 )& Rezaee, 2010آثاری که در این بخاش باه اختصاار باه آنهاا اشااره شاد ،هرگای تاا

ایدازهای از چارچوب یتری پالرر تأثیر پذیرفتهایدظ در این میان ،آثار اخالقی ( Akhlaghi,

 )2007و طالقایی ( )Taleghani, 2008به تبعیت از پالرر ،معنایی-یحاوی باودهاساتظ البتاه،

اخالقی به دیدگاههای پالرر وفادارتر بوده استظ در مقابل ،رحیریان ( )Rahimian, 2009و
رحیریان و عروزاده ( )Rahimian & Amouzadeh, 2013تالشکردهاید که معاایی افعاال

وجهی فارسی را با تلفیق معناشناسی و کاربردشناسای و تأکیاد بیشاتر بار یقاش بافات کاالم

بررسی یرایندظ البته ،بیش از هر عامل دیگر ،آنهاا بار یقاش بافات در بیاان درجاة وجهیّات

تررکزکردهایدظ با وجود ایناه این آثار کرک بسیاری به درک معنایی ،یحاوی و کااربردی
ما از حوزة وجهیّت فارسی یرودهاید ،محدودیت عرادهای کاه در هراه ایان آثاار باه چشان

میخورد ،یبود معیارهای بافتی آشاار برای تفایک معایی از یادیگر استظ بنابراین ،هناوز

ییاز به یک دستهبندی مبتنی بر معیارهای آشاار احساس میشودظ در بخاش پساین ،الگاوی

سااههی اة دپراتااره ( )Depraetere, 2014معرفاایخواه اد شااد کااه بااا تلفیااق معناشناساای و
کاربردشناسی معیارهای بافتی آشااری را برای تفایاک معاایی از هان پیشانهاد دادهاساتظ
هدف آن است که در سایة این الگو بتاوان یاک دساتهبنادی باهروز و مبتنای بار معیارهاای

آشاار را برای معایی غیرمعرفتی توایستن ،شدن و بایستن در فارسی ارائه شودظ

 .3الگوی سهالیة معناشناختی-کاربردشناختی دپراتره
باار پایااه مفاااهین برگرفتااه از رابااط معنایی/کاااربردی 1و معناشناساای واژگااایی ،درپراتااره

( )Depraetere, 2014الگویی سه هیه را برای تفایک و دستهبندی معایی غیرمعرفتی افعال

وجهی پیشنهاد میکندظ وی با فاصلهگرفتن از پژوهشگرایی مایند پاپاافراگو ( Papafragou,

 ،)2000کراتزر ( )Kratzer, 1991, 1997, 2012الگویی معناشناختی-کاربردشناختی را بر

پایة معیارهای بافتی آشااار بارای تفایاک و طبقاهبنادی معاایی غیرمعرفتای افعاال وجهای
semantic/pragmatic interface

1

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 127 /

پیشنهاد میدهدظ این سه هیه عبارت اید از هیة معنایی مستقل از بافت ، 1هیة معناایی وابساته

به بافت 2و هیة کاربردی3ظ به واسطه عرل این هیهها است که معاایی غیرمعرفتای فعالهاای

وجهی به خوبی از یادیگر قابل تفایک هستند (دیدگاه چندمعنایی) 4ظ

بااه باااور دپراتااره ( )Depraetere, 2014و بساایاری از پژوهشااگران دیگاار ( از جرلااه:

 )Salkie, 2009; Van Der Auwera & Plungian, 1998; Lyons, 1995معناای مساتقل

از بافت یک فعل وجهی «اماان» یا «ضرورت» است5ظ برای یرویاه ،معناای مساتقل از بافات

 mayایگلیسی و توایستن فارسی «اماان» و معنای مستقل از بافت  mustو بایستن «ضارورت»

است6ظ دپراتره ( )Depraetere, 2014برای تبیین معنای وابسته به بافت فقط باه دخیالباودن

عامل بافت تأکید یریکند بلاه از سه ویژگای معناایی پیشانهادشاده توساط دپراتاره و ریاد

( )Depraetere & Reed, 2011برای عرلیاتیکردن عامل بافت بهره میبردظ دپراتره و ریاد

( )Depraetere & Reed, 2011, p. 3-16تعامل بین سه ویژگی معنایی «حاوزه وجهیّات»،7

«منبع وجهیّت» 8و «مایع بالقوه» 9را برای تعیین معنای غیرمعرفتی یک فعال وجهای در بافات

کالم «هزم و کافی» میدایندظ دپراتره ( )Depraetere, 2014بر این باور است کاه هار فعال
وجهی عالوه بر یک معنای ثابت و مستقل از بافت (یعنی ،اماان یاا ضارورت) دارای یاک

شااف در ارزش معنایی خود است که باید با استفاده از سه ویژگای معناایی اشاارهشاده در
بافت مورد یتر پُرشودظ به فرآیند پرکردن شااف معنایی افعال وجهای در بافات ،اصاطالحاً

اشبا کاربردی گفته میشود10ظ این شااف معناایی (پاس از پارشادن توساط ویژگایهاای
1

context-independent layer
context-dependent-layer
3
pragmatic layer
4
polysemy
2

 5پاپااافراگو ( )Papafragou, 2000, p. 43و کراتاازر ( )Kratzer, 2012بااه جااای اماااان و ضاارورت از روابااط
سازگاری ( )compatibilityو استلزام ( )entailmentبه عنوان مفاهین پایهای فعلهای وجهی سخنمیگویندظ

 6در یک گویه از زبان ترکی هن که زبان ماادری یاای از یگاریادگان اسات فعلهاای وجهایگَارَ
باشارما (شدن/توایستن) به ترتی دارای معنای مستقلازبافت «ضرورت» و «اماان» هستندظ

(بایاد) و اُلراا /
7

scope of modality
source of modality
9
potential barrier
10
اشاابا کاااربردی ( )pragmatic saturationبااه عنااوان یااک فرآینااد کاااربردی اولیااه ( primary pragmatic
8

 )processesتوسط رکایاتی ( )Recanati, 2004معرفیگردیده و توسط کارستون ( )Carston, 2009بسط و توسعه
داده شده استظ
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ذکاارشااده) هی اة معنااایی دوم (یعناای ،هی اة وابسااتهبااهبافاات) را شااال ماایدهاادظ دپراتااره

( ،)Depraetere, 2014, p. 170بارخالف پاپاافراگو ( ،)Papafragou, 2000معتقاد اسات

ترامی فعلهای وجهی دارای این شااف معنایی هستند و ییازمناد «اشابا باا ارزشگاذاری
واژه-تنتین » 1هستندظ در ایان یاو اشابا  ،کاه مخاتص ابهاامزدایای باافتی از خاوایشهاای

غیرمعرفتی فعلهای وجهی است ،شااف موجود در معنای یک فعل وجهای از میاان تعاداد
محدودی از ایتخابها (یعنی سه ویژگی باه) پر مایشاودظ بارای عناصار زباایی دیگار ایان

شااف معنایی از میان تعداد یامحدودی از ارزشها پر مایشاودظ باه هراین دلیال اسات کاه

دپراتره ( )Depraetere, 2014, p. 170این گویة اخیر از اشبا را «اشابا باا ارزشگاذاری

باز» 2مییامدظ برای یرویه ،ضریر فاعلی «او» در یرویة ( )9بایاد باه اجباار از طریاق اطالعاات

بافتی اشبا معنایی شود تا معناای جرلاة دربرداریادة آن کامالگارددظ در حاالی کاه تعاداد

ارزشهای معنایی که میتوایند مرجع ضریر باشند ،اساساً یامحدود یا باز هستندظ هر اسری به
صورت بالقوه میتوایند پرکننده شااف معنایی (یا ابهام) موجاود در ایان ضاریر فااعلی در

بافت موقعیتی باشدظ

9ظ او رئیس مجلس استظ (او چه کسی است؟)

بر ایان مبناا ،ساه ویژگای معناایی کاه در الگاوی دپراتاره ( )Depraetere, 2014خاال

معنایی موجود در افعال وجهی را با اطالعات بافتی اشبا میکنند و هیاة معناایی وابساته باه

بافت را تشایلمیدهناد ،تعریا

مایشاویدظ از دیادگاه دپراتاره و ریاد ( & Depraetere

« 3)Reed, 2011, p. 3حوزة وجهیّت» آن چیزی است که توسط فعال وجهای امااانپاذیر

دایسته میشودظ این مفهوم در ادبیات وجهیّت مفهومی تقریبااً دساتیخاورده اساتظ باه یتار

آنها اماان غیرمعرفتی می تواید حوزه-محدود 4یا حاوزه-وسایع 5باشادظ اگار فعال وجهای
آیچهکه تحقق آن «برای» یهاد مراان اسات را بیاان کناد ،دارای حاوزة محادود اساتظ در

مقابل ،اگر فعل وجهی اماانپذیربودن یک گزاره را بیان یراید ،دارای حوزة وسایع اساتظ
saturation with lexically-regulated valuation
saturation with open-ended valuation

 3دپراتره و رید ( )Depraetere & Reed, 2011ایان ساه ویژگای را تنهاا در حاوزهی امااان غیرمعرفتای تعریا

بررسیمیکنند ،اما دپراتره ( )Depraetere, 2014این ویژگیها را به حوزهی ضرورت غیرمعرفتی هن بسطمیدهدظ

1
2

و
4

narrow-scope
5
wide-scope
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به بیان دیگر« ،اماان غیرمعرفتی حوزه-محدود» عبارت فعلی و «اماان غیرمعرفتای حاوزه-

وسیع» گزاره را تحت پوشش داردظ یرویههاای ( )10و ( )11را مقایساهکنیاد کاه باه ترتیا

دربرداریدة یک اماان حوزه-محدود و حوزه-وسایع مایباشاندظ هراانگویاه کاه مشااهده

میشود در یرویاة ( )11یهاادی وجاود یادارد کاه امااان باه او یسابت داده شاود (از صایره

غیرشخصی فعل وجهی استفاده شدهاست)ظ بنابراین ،اماانپذیری یک گزاره مطرح استظ

10ظ حسن میتواید صد متر را در  8ثاییه بدودظ (برای حسن مران است که صد متر را در 8
ثاییه بدود)

11ظ میتوان صد متر را در  8ثاییه دویدظ (دویدن صد متر در  8ثاییه امری مران استظ)

دومین ویژگی برای تفایک معایی غیرمعرفتی از یاادیگر «منباع وجهیّات» اساتظ منباع
1

2

یک اماان یا در درون یهاد قرار دارد و یا در بیرون از یهاد واقع شدهاسات ( Depraetere

)& Reed, 2011, p. 9ظ برای ملال ،در یرویة ( )10اماان بیانشده با توایستن در درون یهااد

قرار دارد اما در یرویة ( )11فعل وجهی این اماان را به یهاد یسبت یریدهد و در بیرون قرار

داردظ

سومین ویژگی معنایی در هیة معنایی وابسته به بافت «ماایع باالقوه» اسات کاه دپراتاره و

رید ( )Depraetere & Reed, 2011آن را چنین تعری

میکنند« :در برخی معاایی امااان

غیرمعرفتی ،منبع اماانپذیری(یا عدما مااان) جایگااه خاود باه عناوان منباع را مادیون ایان

حقیقت است که قادر است یک مایع را بر سار راه ایجاام یاک عرال معاین توساط یهااد یاا

تحقق یک وضعیت قراردهدظ ما وجود این ویژگی را به اختصار{ +مایع باالقوه و یباود آن

را { -مایع بالقوه میدایینظ» ()Depraetere & Reed, 2011, p. 13ظ وجاود ویژگای ماایع

بالقوه در معنی وابستهبهبافت یک فعل وجهی به آن معنا است که منبع وجهیّات باه صاورت
بالقوه توایایی تحریل یک مایع را دارد ،اما میتواید آن را تحریلکند و یا یاند (هران)15 ،ظ

دپراتره و رید ( )Depraetere & Reed, 2011بر پایاة ایان ساه ویژگای ،معاایی امااان

غیرمعرفتی را به پنج زیرشاخه تقسینمایکنناد :توایاایی ،فرصات ،3اجاازه ،امااان ماوقعیتی

1

subject-internal
subject-external
3
opportunity
2

 / 130طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن ،شدن و بایستن بر پایة الگوی ...

عرومی 1و اجازة موقعیتی، 2که در جدول ( )1به هرراه ویژگیهای خود آورده شادهایادظ باا
ایناه دپراتره و رید ( )Depraetere & Reed, 2011, p. 1بر ایان یاتاه آگااهی داریاد کاه

برخی از معایی غیرمعرفتی فعلهای وجهی معنای مستقین آنها و برخی دیگر معایی ضرنی،

عرفیشده یا کاربردی آنها هستند ،اما در بهکارگیری ویژگیهای معرفیشده ،هر دو دسته
را به یک دیده مییگریدظ هرانگویهکاه در جادول ( )1مشااهده مایشاود ،ایان پانج دساته

غیرمعرفتی کامالً از هن قابلتریز هستند و معایی جداگایهای به شرار میرویاد ،چارا کاه هار

دسته حداقل در یک ویژگی معنایی با بقیه تفاوت داردظ برای یرویه ،در حالی که توایاایی و
فرصت فقط یک تفاوت حداقلی( اما ملثر) با هن دارید (یعنای ،منباع درویای در برابار منباع
بیرویی) ،توایایی و اجازة موقعیتی در هر سه ویژگی معنایی وابسته به بافت با هن در تعاار

هستند و ترایزشان حداکلری استظ به هرین دلیال اسات کاه در چاارچوبهاایی کاه بارای

دستهبندی معایی از معیارهای آشاار استفاده یریکنند ،احترال طبقهبندی توایایی و فرصات

در یک دستة واحد به صورت اشتباه میتوایاد بایش از دساتهبنادی اشاتباه توایاایی و اجاازة
موقعیتی در یک دسته یاسان باشدظ

پس از ایناه ویژگیهای معنایی هیة وابستهبهبافت فعلهای وجهی از دیدگاه دپراتاره و

رید ( )Depraetere & Reed, 2011و باه پیاروی از آنهاا دپراتاره ()Depraetere, 2014
معرفیشدید و معینشد که این هیه از معنای فعلهاای وجهای چگویاه باهواساطة اطالعاات

بافتی اشبا میشود ،به هیة سوم الگوی دپراتره ( )Depraetere, 2014که هیهای کاربردی

است ،پرداخته میشودظ یریتوان ایااار کارد کاه معناای فعالهاای وجهای تحات تاأثیرات

کاربردشناختی هن هستندظ در ادبیات وجهیّت هن باه معاایی گویااگون ضارنی ،کااربردی و

عرفیشدة افعال وجهی فراوان اشاره شدهاست ( ازجرلاهCoates, 1983; Palmer, 1986 :
;)Akhlaghi, 2007; Facchinetti, 2002; Collins, 2007ظ دپراتااره ( Depraetere,

 )2014هن از این مطل

به دور یبودهاست و آن را در قال

یک هیة کاربردی اختیااری در

الگوی خود ( به هرراه دو هیة معنایی مستقلازبافت و وابستهبهبافت اجباری) گنجایدهاستظ
باید اشاره یرود که این هیة کاربردی فقاط گااهی (آن هان بیشاتر در زباان محااورهای) در
)general situation possibility (GSP
situation permissibility

1
2
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معنااای افعااال وجهاای ظاااهر ماایشااود و پرکاااربرد ییسااتظ ایاان هیااه بااه منتااور کااالم،1

تشدید/تضعی

کاربردی و (بهطورکلی) یقش گفترایی افعال وجهی ارتبا داردظ به اعتقااد

دپراتره ،وجود این هیه بر دستهبندی افعال وجهی تأثیرگذار ییست اما بیتردید یقش مهرای

در بافت گفتراایی و معناای کلای عباارات دربرداریادة افعاال وجهای دارد ( Depraetere,

)2014, p. 173ظ با این وجود ،دپراتاره ( )Depraetere, 2014کاربردهاای گفتراایی افعاال
وجهی را زیرشاخههای مستقلی از وجهیّت غیرمعرفتی یریداید و آنها را هان باا اساتفاده از

سه ویژگی معنایی اشارهشده طبقاهبنادی مایکنادظ دپراتاره ()Depraetere, 2014, p. 173
بیان میکند که معایی ضرنی و کنشهاای گفتااری غیرمساتقین 2افعاال وجهای ،دساتههاای

جدیدی برای معنای غیرمعرفتی این افعال به شرار یریروید ،زیرا ایان معاایی اضاافه کاه باا
هیة کاربردی بیان میشوید ،سه ویژگی معنای وابسته به بافت را ترییر یریدهندظ

جدول  :1یک دستهبندی آشاار از معایی اماان غیرمعرفتی ()Depraetere & Reed, 2011, p. 17
ویژگیها

معایی اماان

اماان موقعیتی

اجازة
وسیع

توایایی

فرصت

اجازه

حوزة وجهیّت

محدود

محدود

محدود

وسیع

منبع وجهیّت

درویی

بیرویی

بیرویی

بیرویی

بیرویی

مایع بالقوه

{-

{-

{+

{-

{+

غیرمعرفتی

عرومی

موقعیتی

با بررسی یرویه ( )12یشان خواهین داد که الگوی سههیة دپراتره ()Depraetere, 2014

چگویه معنای غیرمعرفتی یک فعل وجهی را در بافت موقعیتی تفایک ،تحلیل و طبقهبنادی

میکندظ معنای مستقل از بافت توایستن« ،اماان» است ؛ ویژگیهای معناایی هیاة وابساته باه

بافت توایستن در ملال ( )12هن از این قرار است :توایستن بیانگر اماانپذیری عبارت فعلای

(باز یگهداشتن در) برای یهاد است ،یعنی ،حوزة اماان محدود استظ در حقیقات ،مایتاوان

جرله را چنین تفسیرکرد :برات مراناه درو بارای مان بااز یگاهداری؟ منباع ایان امااان در

درون یهاد (تو) قرارداردظ در یهایت ،این منبع درویی جایگاه خود را به عناوان منباع امااان،
illocutionary force
indirect speech acts

1
2

 / 132طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن ،شدن و بایستن بر پایة الگوی ...

بر مبنای تعری

دپراتره و رید ( ،)Depraetere & Reed, 2011باه واساطه ظارفیتش بارای

قراردادن یک مایع بالقوه بر سر راه تحقق یک به دست ییاوردهاست (یعنی ،ویژگی{ -ماایع
بالقوه )ظ بنابراین ،معنای توایستن در یرویة ( )12بار پایاة ویژگایهاای هیاة وابساتهباهبافات

چیاازی بااه جااز «توایااایی» ییساات )1( :حااوزة محاادود )2( ،اماااان درویاای و ( -{)3مااایع
بالقوه (جدول ( )1را ببینید)ظ در یهایت ،هیة سوم (یا هران هیة کاربردی) معنای عرفیشده

«درخواست» یا «خواهش» را به هیههایی معنایی مستقل از بافت و وابساته باه بافاتِ توایساتن
میافزاید و در مجرو  ،این جرلة وجهیشده ،یک خاواهش ملدبایاه را مطارحمایکنادظ باا
اینوجود ،بر اساس الگاوی دپراتاره ایان معناای عرفایشادة غیرمعرفتای هرچناان در دساتة

«توایایی» قرار میگیرد و طبقه معنایی جدیدی را به خود اختصاص یریدهدظ

12ظ میتویی درو برای من باز یگهداری؟

دپراتره ( )Depraetere, 2014, p. 171-172الگاوی خاود را بارای دساتهبنادی معاایی

«ضرورت» غیرمعرفتی هن به کار میبردظ تنها تفاوتی که او بین ویژگیهای وابسته باه بافات

ضرورت غیرمعرفتی و اماان غیرمعرفتی میبیند آن استکه ویژگی «مایع باالقوه» اساسااً باا
مفهوم ضرورت غیرمعرفتی یاساازگار اسات (هراان)172 ،ظ پاس فقاط ویژگایهاای حاوزة

وجهیّت و منبع وجهیّت معنای وابسته به بافت ضرورت غیرمعرفتی را تشاایل مایدهنادظ باه

این ترتی  ،وی سه دستة «ضارورت درویای حاوزه-محادود»« ،1ضارورت بیرویای حاوزه-
محدود» 2و «ضرورت موقعیتی عرومی»( 3که حوزه-وسیع و بیرویی است) را زیرشاخههاای

ضرورت غیرمعرفتی میدایدظ هرانگویه که مشاهده میشود ،برخالف اماان غیرمعرفتی ،او

باارای دو معناای اول ضاارورت غیرمعرفتاای یااام ویااژهای ایتخاااب یاااردهاساات و از ترکی ا

ویژگیهای آیها برای یامگذاری استفادهکردهاستظ شاال ( ،)3الگاوی پیشانهادی دپراتاره

برای تفایک و دستهبندی معایی غیرمعرفتی افعال وجهی را باه صاورت طارحوارهای یشاان

میدهدظ

1

narrow-scope internal necessity
narrow-scope external necessity
3
)general situation necessity (GSN
2
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معنای غیرمعرفتی
فعل وجهی

معنای مستقل از
بافت

معنای وابسته به
بافت

اماان

حوزهی وجهیّت

ضرورت

منبع وجهیّت

هیهی کاربردی
کنش های گفتاری
تشدید یا تضعی
کاربردی
معایی ضرنی یا
عرفی شده

مایع بالقوه (فقط
برای اماان)

شکل  :3الگوی معناشناختی-کاربردشناختی دپراتره ( )Depraetere, 2014برای تفایک ،شناسایی و
دستهبندی معایی غیرمعرفتی فعلهای وجهی در حوزة اماان و ضرورت

1

 .4تفکیک و طبقهبندی معاانی غیرمعرفتای توانساتن ،شادن و بایساتن طبا
الگوی دپراتره

در این بخش بر پایاة الگاوی معناشاناختی-کابردشاناختی دپراتاره ( )Depraetere, 2014و
معیارهای بافتی وآشااار آن ،کاه باه صاورت مختصار در بخاش  3معرفایگردیاد ،معاایی

غیرمعرفتی توایستن ،شدن و بایستن فارسی را شناسایی ،تفایک و دستهبندی میکنینظ

 .1 .4معانی غیرمعرفتی توانستن
معنای مستقلازبافت توایستن «اماان» است و هیة معنایی وابسته به بافت آن ظرفیت بیان هار

پنج مفهوم ( )1توایایی )2( ،فرصت )3( ،اجاازه )4( ،امااان ماوقعیتی عراومی و ( )5اجاازة

موقعیتی را (به وسیله اشبا شدن با سه ویژگی حوزة وجهیّت ،منبع وجهیّات و ماایع باالقوه)

داردظ در بخش با ارائة یرویههایی از زبان فارسی طبیعی یشاان خاواهین داد کاه هیاة معناایی
وابسته به بافت چگویه این پنج معنی را بیان میکندظ

2

 1دپراتره ( )Depraetere, 2014حوزهی «تضرین» غیرمعرفتی را بررسی یاردهاستظ

 2به توصیه یای از داورهای محترم سعیشد تا حد اماان از یرویههای محققساخته پرهیز شودظ
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در یرویة ( )13توایستن اماایپذیری یک عبارت فعلی (یعنای ،حرکات باا سارعت 418

کیلومتر بر ساعت) برای یهاد (ماشین) که خود منبع اماان هن هست را بیاان مایکنادظ پاس

حوزة این اماان محدود و منبع آن درویی اساتظ هرچناین ،ایان منباع امااان ویژگای منباع
بودن را مدیون ظرفیت خود ،برای قراردان یک مایع بالقوه ییستظ با مجرو این سه ویژگی

(( )1حوزة محدود )2( ،منبع درویی و ( -{ )3مایع بالقوه ) معنی وابساته باه بافات توایساتن

در یرویة (« )13توایایی» استظ

13ظ این ماشین میتواید با سرعت  418کیلومتر بر ساعت حرکاتکناد و از صافر تاا  100را

تنها در  2٫5ثاییه طی میکند1ظ

در یرویة  14توایستن مسلراً مفهاوم «فرصات» را بیاان مایکناد زیارا دارای ساه ویژگای

وابسته به بافت مربو به آن است :یخست ایناه ،اماان بیانشده از یتر حوزه محدود اسات

و اماانپذیری تحقق عرلی را برای یهاد مطرح میکند (بارای شارا رفاتن باه تاور تفریحای
بادیوردی اماانپذیر است)ظ دوم آیاه ،منبع بیرویای اسات (اماایاات یاک مرکاز تفاری و

سرگرمی اماان مطرحشده را فاراهن مایکنناد)ظ ساوم ،ایان منباع جایگااهش را باه واساطة

قدرتش برای قراردادن یک مایع بالقوه بر سر راه تحقق یک عرال باه دسات ییااوردهاساتظ
پس ویژگیهای معناایی باافتی عباارت ایاد از )1( :حاوزة محادود )2( ،منباع بیرویای و ()3

{ -مایع بالقوه ظ کامالً آشاار است که در یرویة ( )14توایستن به توایایی یهااد بارای ایجاام

یک عرل اشاره یریکند ،بلاه یرایایگر فرصتی است که اماایات بیرویی در اختیارش قارار

میدهندظ

14ظ قایقهایی در آبشار قراردارید که بازدیدکنندهها را به پایاه آبشاار مایرساایندظ هرچناین

میتوایید تور تفریحی بادیوردی هن بروید2ظ

توایستن در یرویة ( )15بیانگر عدم اماان ثبت یام اینتریتای بارای برخای از دایشاجویان

استظ پس حوزة اماان مطرحشاده محادود اساتظ از ساوی دیگار ،منباع ایان عادم امااان
بیرویی است (به احترال باه از بخش آموزش یک دایشگاه سرچشره میگیارد) و ایان منباع

جایگاهش را به عنوان یک منبع اماان ،مرهون قدرتش برای قراردادن مایعی در برابر تحقق
http://tioner-slr.blogfa.com
http://www.beytoote.com/iran

1
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یک عرل استظ با توجه به سه ویژگی ( )1حوزة محادود )2( ،منباع بیرویای و ( +{ )3ماایع

بالقوه  ،این معنای غیرمعرفتی ازفعل توایستن فقط میتواید «اجازه» باشدظ

15ظ دایشجویایی که وضعیت ترم آیها عادی یبوده (ملالً مرخصی ،عدم مراجعه ،حذف تارم،
محرومظظظ) به صورت اینتریتی یریتوایند ثبت یام یرایند1ظ

برخالف یرویههای ( )14و ( ،)15اماان بیانشده به وسیلة توایساتن در یرویاه ( )16کال

گزاره را شامل میشود و از یتر حاوزه وسایع اساتظ در واقاع ،ملاال  16را مایتاوان چناین

تفسیرکرد :درمان یبوست در زیان بوسیلة فیزیوتراپی اماانپذیر استظ تفسیر حوزه-محدود

یرویة ( )16شگفتایگیز خواهد بود :برای زیان اماانپذیر است که یبوست را با فیزیاوتراپی

درمان کنند ،زیرا در این خوایش زیان به اشتباه مسئول ایجام فیزیوتراپی معرفیخواهند شادظ
منبع اماان هن طبیعتاً بیرویی است (احتراهً ،پزشاان یا فیزیوتراپیستهاا)ظ باه عاالوه ،اشااره

یشدهاست که منبع اماان در یرویة ( )16ظرفیت اعرال یک مایع بر سار راه تحقاق گازاره را

داردظ پس با توجه به سه ویژگی ()1حاوزة وسایع )2( ،منباع بیرویای و ( -{)3ماایع باالقوه
میتوان گفت که در ملال ( )16توایستن بیانگر «اماان موقعیتی عرومی» استظ

16ظ یبوست در زیان ،گاهی اوقات یشایهای از اختالل عرلارد ک
ک

لگان (یاهرااهنگی باین

لگن و عضالت رکتوم) است و میتوان آن را با فیزیوتراپی درمانکرد2ظ

در یرویة ( )17توایستن مشخصاً «اجازة موقعیتی عرومی» را بیان میکندظ از یتار حاوزه،

اماان بیان شده وسیع است و کل گزاره را در بر مایگیاردظ زیارا مایتاوان جرلاه را چناین

تفسیرکرد :جایگزینکردن شهادتیامه کتبی {به جای حضاور در دادگااه مراان ییساتظ
در واقع ،تفسیر حوزه-محدود یرویة (( )16یعنی ،برای شهادتیامه جاایگزینشادن مراان

ییست) آنچنان طبیعی به یتر یریرسدظ بنابراین ،توایستن مرانیبودن یک گزاره کامال را

بیان میکند ،یه مران یبودن یک عبارت فعلی برای یهاد راظ منبع اماان یاا «اجاازه» (یعنای،

قوایین شهادت در محاکن) هن مشخصاً بیرویی است ظ در یهایت ،آشاار است که ایان منباع

بیرویی ظرفیت قرار دادن یک مایع بالقوه را هن بر سر راه تحقق یاک وضاعیت مشاخص از

امور را دارد و به هرین دلیل منبع اماان مطرحشده اساتظ بناابراین ،هیاة معناایی وابساته باه
http://student.iauksh.ac.ir
http://www.hidoctor.ir/194386

1
2

 / 136طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن ،شدن و بایستن بر پایة الگوی ...

بافت با سه ویژگی ( )1حوزة وسیع )2( ،منبع بیرویی و ( +{)3مایع بالقوه اشبا میشاود و

معنای اجازة موقعیتی عرومی در بافت کالم رقن میخوردظ

17ظ هرچنین موضو دیگری که در موضو شهادت باید مورد توجه قرارگیارد ،ایان اسات

که معتبر بودن شهادت ،مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادتیامه کتبی یریتوایاد

جایگزین آن شود.1

در هاایچ یااک از یرویااههااای ( )13تااا ( )17معناای فعاال توایسااتن دارای هی اة کاااربردی

(اختیاری) ییستظ مهرترین علت این امر آن است که این یرویههاا اغلا

از گویاة یوشاتاری

فارسی هستندظ در ادامه ،به دیبال آن هستین که ببینین الگوی دپراتاره ()Depraetere, 2014
چگویه از پس تحلیل یرویاة ( )18کاه از زباان محااورهای اسات برمایآیادظ در یرویاة ()18

توایستن اماانپذیری عبارت فعلی (مایدن) برای یهاد (تو) را مورد سالال قارار دادهاسات و

میتوان جرله را چنین تفسیریرود :آیا برای تو مایدن مران است؟ منبع ایان امااان بیرویای

است (کسی که مایدن را مران/مجاز میکند)ظ هرچنین ،آشاار است که ایان منباع امااان

قدرت تحریل یک مایع بالقوه را دارد و به هرین جهت منبع آن یامیده شدهاستظ بر پایة این

سه ویژگی وابسته به بافت ،توایستن مفهوم «اجازه» را مطرحکاردهاساتظ اماا در یرویاة ()18

توایستن عالوه بر هیة مستقل از بافت و هیة وابسته به بافت ،یک هیة کاربردی هن دارد کاه

معنای ضرنی «تهدید» را به آنچه که توایستن بیان میکناد اضاافهکاردهاساتظ در حقیقات،
منتور مادر آن است که مایدن یهاد (کودک) بدون کس

اجازه از منبع اماان بیرویی (کاه

احتراهً خود مادر است) عواقبی جدی (برای یرویه ،تبیه شادن) بارای یهااد دارد و یاا اینااه

کودک جرأت مایدن بدون اجازه را یداردظ به هر حال این کاربرد عرفیشده در دستهبنادی

معایی غیرمعرفتی توایستن زیرشاخة «اجازه» قرار میگیرد ،چرا که دارای ویژگیهای مرتبط

با آن است (( )1حوزة محدود )2( ،منبع بیرویی ،و ( + {)3مایع بالقوه )ظ
18ظ کودک :من از جای خودم تاون یریخورم و هرینجا میموینظ
مادر :مگه میتویی؟ مگه دست خودته؟

http://www.hemayatonline.ir
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 .2 .4معانی غیرمعرفتی شدن
هرایند توایستن ،معنای مستقل از بافت شدن هن «اماان» است با این تفاوت که شدن بیشاتر
در جرالت غیرتصریحی و گویة محاورهای زبان فارسای کااربرد دارد ( Akhlaghi, 2007,
)Rahimian & Amouzadeh, 2013; p. 111ظ

اما برخالف توایستن ،معنای وابسته به بافت شادن فقاط ظرفیات بیاان ساه معنای از پانج

معنای پیشنهادی دپراتره را دارد (یعنی ،اجازه و اجازة موقعیتی ) و مفاهین توایایی و فرصت

را بیان یریکندظ در این بخش ،یرویههایی را برای این معایی شدن بیان و بررسی میکنینظ

در یرویة ( ،)19شدن براساس معنای وابسته به بافت خود بیانگار مفهاوم «اجاازه» اساتظ

یخست ایناه ،شدن اماانپذیری عبارت فعلی (یشساتن) را بارای یهااد ماورد پرساش قارار
دادهاست و بنابراین اماان مورد یتر دارای حوزة محدود استظ دوم آیاه ،منبع ایان امااان

در یهاااد (ماان) ییساات بلاااه بیرویاای اساات و در مخاطا

قاارار داردظ در یهایاات ،ایاان منبااع

جایگاهش به عنوان منبع اماان را مرهون قدرتش برای تحریال یاا عادم تحریال یاک ماایع

بالقوه (یعنی ،اجازه) استظ احتراهً« ،اجازه» متداولترین معنای غیرمعرفتای شادن در فارسای
محاورهای استظ

19ظ کت و شلوار تنش بود و خیلی مرت

پوشیده بود و بوی اُدکلنشن مییومدظ آهنگو قطاع

کردمو رفتن کنار پیرمرد و گفتن «ببخشید میشه اینجا بشینن ؟»

1

در یرویة  20که از اخالقی ( )Akhlaghi, 2007, p. 111یقل شادهاسات امااان مطارح

شده توسط شدن دارای حوزة وسیع استظ به طوریکه میتوان جرله را چناین تفسایرکارد:

با شرو بازی پایین رفتن دیگر اماانپذیر ییستظ منبع امااان هان بیرویای اسات و در یهااد

محذوف جرله قرار یداردظ این منبع اماان بیرویی (یعنی شرایط موجود) ظرفیت اعرال یک
مایع بالقوه را بر سر راه تحقق عبارت فعلی داراست و به هرین جهت منبع اماان شادهاساتظ

بنابراین ،میتوان یتیجهگرفت که شدن در یرویة  20بیانگر «اجاازة ماوقعیتی» اسات (حاوزة

وسیع ،منبع بیرویی و { +مایع بالقوه )ظ به بیان دیگر ،جرله به ایان معناا اسات کاه باا شارو

شدن بازی شرایط اجازة پایین رفتن را یخواهد دادظ

2
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 2اخالقی ( )Akhlaghi, 2007, p. 111این معنای شدن را طبق چارچوب پالرر «اماان توایرناد خنلای» مایدایاد کاه
یک یامگذاری کلی به شرارمیرود.

 / 138طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن ،شدن و بایستن بر پایة الگوی ...

20ظ{ظظظ اگه بازی شرو بشه دیگه یریشه پایینرفتظ

در یرویة  21ال  ،شدن بیانگر «اماان موقعیتی عراومی» اساتظ یخسات اینااه ،حاوزة

اماان مطرحشده وسیع است (این کار {هنرمند باودن و ایساان باودن هرزماان امااایپاذیر

است)ظ در حقیقت ،شدن اماایپذیری یک گزاره را بیاان مایکنادظ دوم آیااه ،منباع امااان

بیرویی و وابسته به شرایط عرومی استظ سوم ایناه ،آشاار است که منبع امااان باه واساطة

ظرفیتش برای قرار دادن یک مایع بالقوه ییست که منبع اماان قلرداد شدهاستظ 1یرویاة (21
ب) هن به هرین ترتی
21ظ ال

بیانگر اماان موقعیتی عرومی استظ

) من میخواهن هن هنرمند باشن هن ایسان {ظظظ میشه این کارو کرد ( Akhlaghi,

)2007, p. 113ظ

ب) دیدن عالَن وحوش و حیوایات برای اهلش مایه عبرت است ،هرچند از عاالن اِیاس

هن میشود عبرتگرفتظ حیوایات با ایناه مقامشان از ایسان پستتار اسات ،باه جهانن

یریروید ،ولی ایسان با این عترت به جهانن مایرود ،بلااه محااوم باه خلاود در یاار
میگردد2ظ

هرانگویه که در ابتدای ایان بخاش گفتاه شاد ،شادن ظرفیات بیاان معاایی غیرمعرفتای

«توایایی» و «فرصت» را یداردظ در هرین راستا ،اخالقی ( )Akhlaghi, 2007, p. 112هان باه

درستی گزارش میکند که شادن یرایتوایاد بیاانگار مفهاوم امااان کانشگار-محاور یاا
«توایایی» باشد (شال )1ظ در این مقاله ییز به هیچ یرویهای که در آن شدن ،بیاانگار ایان دو

مفهوم باشد برخورد یاردینظ اگر یرویههای ( )13و ( )14در باه را که در آنها توایساتن باه

ترتی

بیانگر مفاهین توایایی و فرصت است را با استفاده از شدن بازیویسیکنین ،به ترتیا

( 22ال ) و ( 22ب) را خواهین داشتظ ( 22ال ) کامالً غیرطبیعی به یتر میرسد در حاالی

که یرویة ( 22ب) یه تنها غیرطبیعی بلاه غیردستوری هن هساتظ چارا کاه شادن در مفهاوم
وجهی ،بار خاالف توایساتن (کاه کرتار دساتوریشاده اسات) ،باه هایچ وجاه باه صاورت

 1اخالقی ( )Akhlaghi, 2007شدن در (21ال ) را هرایند شدن در  20بیانگر « اماان توایرند خنلی» میداید و باین
این دو ترایز یگذاشته استظ البته ،میتوان  20را هن در یک بافت مناس

معنای «اجازه موقعیتی عرومی» آن محترلتر بهیترمیرسدظ

بیانگر «اماان موقعیتی عرومی» دایسات ،اماا
http://bahjat.ir
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«میشوید» صرف یریشود ()Akhlaghi, 2007, p. 128ظ البته میتوایین یرویة ( 22ب) را با

کراای ترییاار بااه صااورت یرویااة ( ) 22بازیویساایکنااین تااا مشااال دسااتوری یبااودن آن را

حلکنین ،اما با ایجام ایان کاار شادن باه جاای «فرصات» بیاانگار مفهاوم «امااان ماوقعیتی
عرومی» خواهد بودظ به طورکلی ،میتوان گفات کاه در فارسای طیا

کاربردهاا و معاایی

توایستن از یتر تعدد معایی وجهی ،صایرگانپاذیری( 1رظکظ باه  )Homayoonfar, 2013و
سبای بیش از شدن استظ

22ظ ال ) این ماشین میشود با سرعت  418کیلومتر بر سااعت حرکاتکناد و از صافر تاا

 100را تنها در  2٫5ثاییه طی میکندظ*

ب) قایقهایی در آبشار قراردارید کاه بازدیدکننادههاا را باه پایاة آبشاار مایرساایندظ

هرچنین میشوید به تور تفریحی بادیوردی هن بروید* .

) قایقهایی در آبشار قرارداریاد کاه بازدیدکننادههاا را باه پایاه آبشاار مایرساایندظ

هرچنین میشود به تور تفریحی بادیوردی هن رفتظ

 .3 .4معانی غیرمعرفتی بایستن
معنی مستقل از بافت بایستن «ضرورت» است و این معنی طبق الگوی دپراتره تحات عوامال

کاربردشناختی و گفترایی (کامالً) زدوده یریشودظ معنای وابسته به بافت بایستن (یاا هراان

هیة معنایی دوم) ظرفیت بیان هر ساه یاو معناای غیرمعرفتای مطارحشاده توساط دپراتاره
(یعناای ،ضاارورت بیرویاای حااوزه-محاادود ،ضاارورت درویاای حااوزه-محاادود و ضاارورت

موقعیتی عرومی) را داردظ یرویههای ( )23تا ( )25این معایی را یشان میدهندظ

بایستن در یرویة ( )23از یتر حوزه محدود است و ضرورت عبارت فعلی (تایپکردن)

را برای یهاد بیان میکند (تایپ کردن یام کاربری برای کاربران ضاروری اسات؛ منباع ایان

ضرورت در یهاد جرله ییست ،بلاه بیرویی است (احتراه ً،قوایین مدیر سایت منبع ضرورت

است)ظ در یهایت ،هرانطورکه در معرفی الگوی دپراتره توضی داده شد ،در بیان ضرورت
غیرمعرفتی ویژگی مایع بالقوه جایگاهی یداردظ بنابراین ،باا توجاه باه دو ویژگای ( )1حاوزة

paradigmaticity
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محدود و ( )2منبع بیرویی ،بایستن بیاانگار ضارورت بیرویای حاوزه-محادود اسات ،یعنای

ضرورت (یا اجباری )که از سوی یک منبع بیرویی تحریل میگرددظ

23ظ از این کوکی فقط برای بهخاطرسپردن یام کاربری شرا در مرورگر استفادهمیشاودظ در
یتیجه هرگاه بعداً به این سایت می آیید ،فیلد یام کاربری در صافحه ورود باه ساایت از قبال

برای شرا پرشده خواهدبودظ یپذیرفتن این کوکی امنتر اساتظ تنهاا بایاد هار باار کاه وارد

سایت میشوید یام کاربری خود را تایپکنید1ظ

در یرویة ( )24بایستن بیانگر مفهوم «ضرورت درویی حوزه-محدود» است زیرا هار دو

ویژگااای مرباااو باااه آن را داردظ از یتااار حاااوزه ،ضااارورت یاااک عباااارت فعلااای (باااه

دورخودچرخیدن) مطرح است و میتوان جرله را چنین تفسایرکارد :بارای زماین ضاروری

است که به دور خود بچرخدظ بنابراین ،حوزة ضارورت مطارحشاده محادود اساتظ اماا بار

خالف یرویة ( ، )23در ملال ( )24ضرورت بیان شده از ذات یهاد (زمین) یشأت میگیارد و
منبع آن درویی استظ

24ظ و طبق آیه  33سوره ایبیا این ش

به وجود آمدن ش

و روز ییز در مدار خود در چرخش هستند پس برای

و روز زمین باید به دور خود بچرخد2ظ

در یرویااة  ،25بایسااتن باارخالف یرویااههااای ( )23و ( )24دارای حااوزة وساایع اساات بااه

طوریکه میتوان جرله را چناین بازیویسایکارد :ضاروری اسات کاه فرهنا

دریافات و

پرداخت وام در ایران ترییرکندظ هرانطور که مشاهده میشود بایستن ضرورت کال گازاره

را بیان میکندظ اگر بخواهین جرله را به صورت حوزه-محدود تفسایرکنین یتیجاه شاگفت-

ایگیز خواهد بود :برای فرهن

است که فرهن

دریافت و پرداخت وام ضروری است که ترییرکندظ آشااار

دریافت و پرداخت وام به عنوان یهاد جرله باه خاوی خاود دارای قادرت

ترییر ییست و معنای جرله یریتواید این باشدظ بنابراین طبق دو ویژگی وابساته باه بافات ()1

حوزة وسیع و ( )2منبع بیرویی ،در یرویة ( )24بایستن بیانگر «ضارورت ماوقعیتی عراومی»
است ،یعنی ،ضررتی حاصل از شرایط بیرویی موجودظ

http://el.sbmu.ac.ir
http://payam.tv5.ir
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25ظ روز گذشته در حالی رئیس کل بایک مرکزی اولویت پرداخت و بخشاودگی معوقاات

وامها را معطوف به وامهای کرتار از  10میلیاون توماان دایسات کاه باه عقیاده کارشناساان
فرهن

دریافت و پرداخت وام در ایران باید ترییرکند1ظ

برخالف یرویههای ( )24( ،)23و ( )25در ملالهای ( )26و ( )27که از گویة محاورهای

فارسی هستند ،معنای غیرمعرفتی بایستن عالوه بر هیههای معنایی وابسته به بافت و مستقل از

بافت دربرداریدة یک هیة (سوم) کاربردی هن هستظ

26ظ وقتی به تهران اومدی ،باید به دیدن ما هن بیایظ

27ظ ال ) سریعتر برون ،اهن هره دوستام میان خویهظ
ب) مگه باید براشون غذا بزاری؟

در یرویة ( )26هیة مساتقل از بافات فعال بایساتن مایناد هریشاه «ضارورت» اساتظ ایان

ضرورت به تحقق عرل فعل برای یهاد اشاره دارد (برای تاو ضاروریه کاه باه دیادن ماا هان

بیای) و بنابراین دارای حوزة محدود است؛ منبع ضرورت در یهااد ییسات بلااه در گویناده

جرلاه قارار دارد (منباع ضارورت بیرویای)ظ اماا در یهایات ،مفهاوم بایساتن فقاط بیاان یاک
ضرورت یا اجبار گوینده-محور ییست بلاه هیة کاربردی حااکی از ایجاام کانش گفتااری

«دعوت» توسط بایستن استظ در واقاع ،مفهاوم ضارورت موجاود در بایساتن در ایان یرویاه

دستخوش «تضعی

کاربردی» 2شدهاست (رظک به )Huddleston & Pullum, 2002ظ باا

این وجود ،طبق الگوی دپراتره ،چنین معنایی از بایستن که یک کنش گفتاری معین را بیاان

میکند هرچنان به عنوان «ضرورت بیرویی حوزه-محدود» (که دارای یاک هیاة کااربردی

اضافه هن هست) دستهبندی میشود و یک دستة جداگایه را به خود اختصاص یریدهدظ در
یرویة ( )27بایستن ضرورت تحقق یک عرال توساط یهااد را ماورد پرساش قاراردادهاسات

(یعنی ،حوزة محدود) ،اما منبع ضرورت در یهااد ییسات بلااه حاصال از عوامال و شارایط
بیرویی است (برای یرویه ،وظای

محوله به یهاد)ظ هیة کاربردی بایستن در ایان یرویاة ()27

دربرداریاادة کاانش گفتاااری قاباال تااوجهی اسااتظ در واقااع ،هاادف از پرسشاای کااه «ب»

مطرحکرده بیان «یاباوری» یا «تعج » درباره تحقق گزاره استظ اما از یتار معناایی ،بایساتن
http://www.iranjib.ir/shownews
pragmatic weakening
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ذیل دستة «ضرورت بیرویی حوزه-محادود» قارار مای گیاردظ شاال ( )4معاایی غیرمعرفتای

توایستن ،شدن و بایستن در فارسی را به صورت طرحوارهای یشان میدهدظ
معایی غیرمعرفتی افعال وجهی

توان

شدن

الیهیکاربردیاختیاری

باید

الیهیکاربردیاختیاری

توایایی

اجازه

ضرورت درویی حوزه-
محدود

فرصت

اجازه موقعیتی

ضرورت بیرویی حوزه-
محدود

اجازه

اماان موقعیتی عرومی

ضرورت موقیتی عرومی

الیهیکاربردیاختیاری

اجازه موقعیتی

اماان موقعیتی عرومی

شکل  :4معایی غیرمعرفتی فعلهای توایستن ،شدن و بایستن طبق چارچوب دپراتره
در ایتهای بخش  ،3به تحقیق ارزشرند عروزاده و رضاایی ( Amouzadeh & Rezaee,

 1)2010بر روی معایی غیرمعرفتی بایستن بر پایة چارچوب یتری کراتزر ()Kratzer, 1977
اشارهکردینظ تفاوت دساتهبنادی آنهاا در مقالاة حاضار ارائاه شاد ،آن اسات کاه در ایان

پژوهش به تبعیت از الگوی معناشناختی-کاربردشناختی دپراتاره مللفاة بافات باا اساتفاده از
معیارهای دقیق عرلیاتی شدهاست ،اما آنها به پیروی از کراتزر ( )Kratzer, 2012فقاط بار

این باورید که بافت کالم یای از عوامل اصالی معناای افعاال وجهای اسات ،اماا معیارهاای

آشااری را برای عرلیاتیکردن آن و استخرا اطالعات بافتی ارائه یریکنندظ یاگفته یرایاد

که کراتزر در آثار بعدی خود (ازجرله ( ))Kratzer, 1991, 2012سعیکاردهاسات کاه باا
 1یای از داوران یاشناس این مقاله توجه ما را به این اثر جل کرد که بدینوسیله از ایشان قدرداییمییرایینظ
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معرفی ایوا زمینههای محاورهای 1و منابع ترتی  2عامل بافت را بیشازپایش عرلیااتیکناد،

اما هرچنان چارچوب او معیارهای آشاار و هزم برای تفایاک دقیاق معاایی باا اساتفاده از

عامل بافت را به دست یریدهد (رظکظ به )Ilkhanipoor & Karimi Doostan, 2016ظ در

اینجا دو مورد از یرویاههاای بررسایشاده توساط عراوزاده و رضاایی ( & Amouzadeh

 )Rezaee, 2009را از طبق الگوی پیشنهادی دپراتره بررسیمیکناین تاا ببیناین کادام الگاو

(کراتزر یا دپراتره) معنای غیرمعرفتی بایستن را به صاورت عینایتاری تحلیال و تفایاک و

طبقهبندی میکندظ

28ظ شادین عاین ملاک جرشاید ...بایاد ایگشاتر یشاون بادین ردشاین ( & Amouzadeh

)Rezaee, 2010, p. 71

بر پایة الگوی دپراتره ،در یرویة ( )28حوزة ضرورت بیانشده محدود است و مایتاوان

جرله را چنین تفسیرکرد :برای ما ضروریه که ایگشتر یشاونبادین ردشاینظ در واقاع ،حاوزة

ضرورت مطرحشده تحقق عبارت فعلی (یشاان دادن ایگشاتر) توساط یهااد اساتظ از ساوی
دیگر ،منبع ضرورت بیرون از یهاد قرار داردظ به اینترتی  ،بایساتن در ملاال ( )28بیاانگار

«ضرورت بیرویی حوزه-محادود» اساتظ بار مبناای چاارچوب کراتازر (،)Kratzer, 1977

عرااوزاده و رضااایی ( )Amouzadeh & Rezaee, 2010بایسااتن در یرویااة ( )28را ،بااه

درسااتی ،بیااانگاار «الاازام باار اساااس قااایون و مقااررات» ماایدایناادظ عرااوزاده و رضااایی

( )Amouzadeh & Rezaee, 2010, p. 71معتقدیاد ایان بافات اسات کاه یاو وجهیّات
غیرمعرفتی را تعیینمیاند ،اما آنها مشخص یریکنناد مللفاههاای معناایی وابساته باه بافات

چگویه استخرا میشویدظ در مقابل ،الگوی دپراتره عامل معنای وابساته باه بافات را باا ساه
ویژگی معنایی آشاار تعری کردهاستظ برتری دیگر الگوی دپراتره گنجایدن هیة ساومی

به یام هیة کاربردی اساتظ عراوزاده و رضاایی ()Amouzadeh & Rezaee, 2010, p. 71
یرویة ( )29را هن مایند ملال ( )28دربرداریدة وجهیّت تالیفی بیانشده با بایستن مایدایناد و

معتقدید که طبق اطالعات بافتی این وجهیّت تالیفی هن «الزام بر اسااس قاوایین و مقاررات

استظ»

conversational background
ordering source

1
2
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29ظ هرین جوری سرتویو ایداختین اومدین که چی؟  ...حتراً باید منشی باشه وقت باده؟؟
(هران)71 ،

در این پژوهش هن بر اساس الگوی دپراتره این معنای غیرمعرفتی از بایساتن ،بار اسااس

دو ویژگی بافتی آشاار «ضرورت بیرویی حوزه-محدود» در یتر گرفته میشاودظ اماا یاک

هیة کاربردی اضافه هن در معنای بایستن وجود دارد کاه عراوزاده و رضاایی باه آن اشااره
یاردهایدظ در واقع ،در اینجا هدف از پرسش مطرحشده با بایستن سارزیش رفتاار مخاطا

است و جواب مورد ایتتار گوینده یک جواب منفی است (البتاه کاه یبایاد باشاه)ظ بناابراین،
طبق الگوی دپرارتره ،هیة وابسته به بافت یشان میدهاد کاه ایان ضاروت از یاو بیرویای و

حوزه-محدود است و هیة کاربردی هن مفهوم «سرزیش» را اضافهکردهاستظ مشاهده مای-
شودکه الگوی دپراتره به دلیل داشتن معیارهای آشاار باا دقات بیشاتری معنای غیرمعرفتای
بایسااتن در یرویااة ( )29را تجزیااه و تحلیاال ماایکناادظ باایتردیااد ،عرااوزاده و رضااایی

( )Amouzadeh & Rezaee, 2010معایی غیرمعرفتی بایستن را با استفاده از عامل بافات باه

خوبی تفایک کردهاید ،اما اعرال چارچوبی که آنها استفادهکردهاید بر یرویههای دیگار و

تعیین معنی بر اساس مللفة بسیار کلی و عرومی بافت کار دشواری اسات و یباود معیارهاای

روشن برای تعری

معنای بافتی مران است باعث ایجاد مشال در تعیین معنا گرددظ

 .5جمعبندی
در این پژوهش که با هدف شناسایی ،تفایک و دستهبندی آشاار معایی غیرمعرفتای افعاال

وجهی توایستن ،شدن و بایستن ایجام گردید ،شراری از پژوهشهای برجستة پیشین ،درباره

این افعال مورد بررسی قرارگرفتند و مشااهدهگردیاد کاه چاارچوب معناایی-یحاوی پاالرر

مبنای بیشتر آنها بود هاستظ به تبعیت از چارچوب پالرر ،این پژوهشها معیارهای مشخصی

را برای تفایک معایی از هن ارائاه یادادهایادظ در واقاع ،بیشاتر آثاار باا تایاه بار ارائاة ملاال
دسااتهبناادیهااای خااود را ارائااه و توجیااهکاردهایاادظ دسااتهبناادیهااایی کااه از الگااوی پااالرر

فاصلهگرفته ،معناشناسی و کاربردشناسی را با هن تلفیقیروده و بر یقش کلیدی بافت در تعیاین

معنای افعال وجهی تأکیدکردهاید و معیارهای بافتی آشااری را برای تفایک معاایی از هان

ارائه یاردهایدظ برای پرهیز از محدودیتهای دستهبندیهاای پیشاین ،در ایان مقالاه الگاوی
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دپراتره ( )Depraetere, 2014معرفی شده و را بارای دساتهبنادی معاایی غیرمعرفتای افعاال

توایستن ،شدن و بایستن به کار گرفته شدظ معلوم شد که این الگوی سه هیه به دلیل داشاتن

معیارهای بافتی آشاار به خوبی میتواید معایی غیرمعرفتی توایستن ،شدن و بایستن را از هن

تفایک و دستهبندی یرایدظ مزیت اصلی این الگو در آن است کاه معناای ماورد یتار یاک
فعل وجهی را با توجه به سه هیة وابسته به بافت ،مستقل از بافت و کاربردی بهصورت دقیاق

و عینی تعیین میکندظ

به دلیل پیچیدگیهای ویژة معناشاناختی و منتورشاناختی فعال وجهای «خاواه» از قبیال

درهنآمیختگی معنای آینده و معنای وجهی آن و تعلق یداشتن آن به حوزة اماان یا ضرورت

1

در این مطالعه به دستهبندی معایی غیرمعرفتی آن یپرداختین و آن را باه پاژوهشهاای پساین

واگذارکردینظ یاگفته یرایدکه دپراتره ( )Depraetere, 2014هن بررسی معاایی غیرمعرفتای

افعالی مایند  willو  shouldرا که به آسایی در غال معایی مستقل از بافت اماان و ضرورت

یریگنجند را به پژوهشهای آینده واگذارکردهاستظ هرچناین ،پیشانهاد مایشاود الگاوی

دپراتره ( )Depraetere, 2014در یک تحقیق پیاره-بنیاد بار تعاداد بیشاتری از یرویاههاای

فعلهای وجهی اعرال شود تا ترامی زوایای معایی غیرمعرفتی افعال وجهی فارسی و معاایی

کاربردی ،عرفیشده و ضرنی آیها آشاار شودظ دریهایت ،اگرچاه دپراتاره ( Depraetere,

 )2014ادعا یاردهاست که الگویش کاربرد بینزبایی دارد ،اما به یترمیرسد میتوان از آن
برای مطالعه وجهیّت غیرمعرفتی در زبانهای دیگر هن استفاده کردظ پژوهش مختصر یگاریدگان

یشان داد که این الگاو بارای بررسای معاایی غیرمعرفتای افعاال وجهای فارسای خاوب عرال

میکند و میتواید به شیوهای یتاممند و آشاار این معایی را از هن تفایک و دستهبندی یرایادظ

به باور یگاریدگان این الگو میتواید کراک قابال تاوجهی را هان باه مطالعاات ردهشناسای
وجهیّت یرایدظ هرچنین ،این الگو می تواید به بسیاری از اختالفات بر سر تعری
مفاهین غیرمعرفتی فعلهای وجهی و یامگذاریهاای مختلا

و تفایاک

آنهاا باه وسایلة پژوهشاگران

گویاگون پایان دهدظ اساساً ،وجود این اختالفات از یبود معیارهای آشااار بارای تفایاک و

طبقهبندی این مفاهین سرچشرهگرفتهاست که با ارائة این الگو میتوایند از بین رویدظ

 1رظکظ باه رحیریاان ( )Rahimian, 2009و رحیریاان و عراوزاده ( )Rahimian & Amouzadeh, 2013کاه از
مفهوم «تضرین» برای این فعل وجهی سخنمیگویندظ

 / 146طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن ،شدن و بایستن بر پایة الگوی ...

فهرست منابع

اخالقی ،فریار ()1386ظ «بایستن ،شدن و توایستن :سه فعل وجهی در فارسی امروز»ظ دستورظ شرارة
3ظ صص 133-182ظ

ایلخاییپور ،یگین و غالمحسین کریریدوستان ()1395ظ «واژگاییشدگی ابعاد معناایی وجهیّات در
صفات وجهی فارسی»ظ زبانپژوهیظ شرارة 19ظ صص 87-65ظ

باطنی ،محردرضا ()1348ظ توصی

ساختران دستوری زبان فارسیظ تهران :امیرکبیرظ

باطنی ،محردرضا ()1354ظ مسائل زبانشناسی یوین (ده مقاله)ظ تهران :آگاهظ

رحیریان ،جالل ()1388ظ «جنبه های صوری و معنایی عناصر معین فارسای در جرلاههاای وابساته»ظ
زبانشناسی و گویشهای خراسانظ شرارة 1ظ صص 91-75ظ

رحیریااان ،جااالل و محرااد عرااوزاده ()1392ظ «افعااال وجهاای در زبااان فارساای و بیااان وجهیّاات»ظ
پژوهشهای زباییظ شرارة 4ظ دورة 1ظ صص  40-20ظ

عروزاده ،محرد و حدائق رضایی()1389ظ «ابعاد معناشناختی «باید» در زبان فارسای»ظ پاژوهشهاای
زباییظ شرارة 1ظ صص 78-57ظ

غالمعلیزاده ،خسرو ()1374ظ ساخت زبان فارسی ظ تهران :احیا کتابظ
مشکوۀالدینی ،مهدی () 1379ظ دستور زبان فارسی بر پایه یتریه گشتاریظ مشهد :ایتشارات دایشاگاه
فردوسی مشهدظ

هرایونفر ،مژگان ()1392ظ «بررسی روید دستوریشدگی فعلهای وجهی زبان فارسی بار اسااس
پارامترهای لران»ظ دستور .شرارة  .9صص 73-50ظ

Akhlaghi, F. (2007). bayestan, shodan, and tavanestan: Three modal verbs in
modern Persian. Dastoor, 3, 133-182 [In Persian].
Amouzadeh, M., & Rezaee, H. (2010). The semantic aspects of bayad in Persian
language. Journal of Language Research, 1, 57-78 [In Persian].
Ilkhanipoor, N., & Karimi Doostan, Gh. (2016). Lexicalization of semantic
dimensions of modality in Persian modal adjectives. Journal of Language
Research (Zabanpazhuhi), 19, 65-87 [In Persian].
Bateni, M. R. (1969). Description of the grammatical structure of Persian language.
Tehran: Amir Kabir [In Persian].
Bateni, M. R. (1975). Modern linguistic issues (ten papers). Tehran: Agah [In
Persian].
Brennan, V. (1993). Root and epistemic modal auxiliary verbs (PhD thesis).
University of Massachusetts, Amherst, USA.
Bybee, J., & Fleischman, S. (1995). Modality in grammar and discourse: an
introductory essay. In J. L. Bybee & S. Fleischman (Eds.), Modality in
Grammar and Discourse (pp. 1-14), Amesterdam: John Benjamins Publishing.

147 / ) پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س- فصلنامة علمی
Carston, R. (2009). The explicit/implicit distinction in pragmatics and the limits of
explicit communication. Pragmatics, 1(1), 35-62.
Coates, J. (1983). The semantics of the modal auxiliaries. London: Groom Helm.
Collins, P. (2007). Can/could and may/might in British, American and Australian
English: A corpus‐based account. World Englishes, 26 (4), 474-491.
Depraetere, I., & Reed, S. (2006). Mood and modality in English. In B. Aarts &
McMahon (Eds.), The handbook of English linguistics (pp. 269-290).
Hoboken: Blackwell Publishing Ltd.
Depraetere, I., & Reed, S. (2011). Towards a more explicit taxonomy of root
possibility. English Language and Linguistics, 15 (1), 1-29.
Depraetere, I. (2014). Modals and lexically saturated saturation. Journal of
Pragmatics, 71, 160-177.
Facchinetti, R. (2002). Can and could in contemporary British English: a study of
the ICE-GB corpus. In P. Peters, P. Collins, & A. Smith (Eds.), New
Frontiers of Corpus Research. Papers from the Twenty-first International
Conference on English Language Research on Computerized Corpora
Sydney 2000 (pp. 229-246). Amsterdam/New York: Rodopi.
Farrokhpey, M. (1979). A syntactic and semantic study of auxiliaries and modals in
modern Persian (PhD thesis), University of Colorado, Boulder, USA.
Givon, T. (1995). Functionalism and grammar. Amsterdam: John Benjamins.
Gholamalizadeh, Kh. (1995). The structure of Persian language. Tehran: Ehya’e
Ketab [In Persian].
Goossens, L. (1985). Modality and the modals. In M. Bolkestein, C. De Groot & L.
Mackenzie (Eds.), Predicates and Terms in Functional Grammar (pp. 203–
217). Dordrecht: Foris.
Halliday, M. A. (1970). Functional diversity in language as seen from a
consideration of modality and mood in English. Foundations of Language,
322-361.
Hengeveld, K. (1989). Layers and operators in functional grammar. Journal of
Linguistics, 25 (1), 127-157.
Homayoonfar, M. (2013). Investigating the grammaticalization process of Persian
modals based on Leman’s parameters, Dastoor, 9, 50-73 [In Persian].
Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). The Cambridge grammar of English
language. Cambridge: Cambridge University Press.
Huitink, J. (2012). Modal concord: A case study of Dutch. Journal of semantics, 29
(3), 403-437.
Kratzer, A. (1977). What ‘must’ and ‘can’ must and can mean. Linguistics and
philosophy, 1 (3), 337-355.
Kratzer, A. (1991). Modality. In A. von Stechow & D. Wunderlich (Eds.),
Semantics: an international handbook of contemporary research (pp. 639650). Berlin: de Gruyter.
Kratzer, A. (2012) Modals and conditionals: New and revised perspectives (Vol.
36). Oxford: Oxford University Press.
Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
Lyons, J. (1995). Linguistic semantics: An introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
Mashkut-al-dini, M. (2000). Persian grammar based on transformational theory.
Mashhad: Mashhad University Press [In Persian].
Palmer, F. R. (1987). The English verb. London and New York: Longman.

...  شدن و بایستن بر پایة الگوی، طبقهبندی آشکار معانی غیرمعرفتی فعلهای وجهی توانستن/ 148
Palmer, F. R. (1986). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.
Palmer, F. R. (2001). Mood and modality (2nd ed). Cambridge: Cambridge
University Press.
Palmer, F. R. (1990). Modality and the English modals. London: Longman.
Papafragou, A. (2000). Modality: Issues in the semantics-pragmatics interface.
Amesterdom: Elsevier.
Portner, P. (2009). Modality. Oxford: Oxford University Press.
Rahimian, J. (2009). The formal and semantic aspects of Persian modal elements in
modalized sentences. Journal of Linguistics & Khorasan Dialects, 1, 75-91
[In Persian].
Rahimian, J., & Amouzadeh, M. (2013). Modal auxiliaries in Persian and expression
of modality. Journal of Language Research, 4 (1), 20-40 [In Persian].
Recanati, F. (2004). Literal meaning. Cambridge: Cambridge University Press.
Salkie, R. (2009). Degrees of modality. In R. Salkie, P. Busuttil & J. Van der
Auwera (Eds.), Modality in English: Theory and description (Vol. 58, pp. 79103). Berlin: Walter de Gruyter.
Taleghani, A. H. (2008). Modality, aspect and negation in Persian (Vol. 128).
Amesterdam: John Benjamins Publishing.
Traugott, E. G., & Konig, E. (1991). The semantics pragmatics of grammaticalization revisited. In E. C. Traugott & B. Heine (Eds.), Approaches to
Grammaticalization (2nd Vol., pp.189-218). Amesterdam: John Benjamins
Publishing.
Van Der Auwera, J. & Plungian, V. (1998). Modality’s semantic map. Linguistic
Typology, 2, 79–124.
Van Der Auwera, J. & Ammann, A. (2008). Overlap between situational and
epistemic modal marking. In M. Haspelmath, M. S. Dryer, D. Gil, & B.
Comrie
With the collaboration of H. Bibiko, H. Jung, and C. Schmidt (Eds.), The
World Atlas of language structures, (pp. 310-313). Oxford: Oxford
University Press.

