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چکیده
هدف از انجام اين تحقيق بررسی فعلهای وجهنمای کمکی زبان فارسی در چهارچوب الگوی نيرو-پويايی تالمی ( )2321و الگوی
شناختی آرمانی النگکر ( )2332است .الگوی نيرو-پويايی ،در اصل ،ناظر بر فعل و انفعاالت فيزيکی حاکم بين اشياء موجود در
جهان خارج است که ابتدا توسّط تالمی جهت بررسی مفاهيم الزامی عناصر وجهنما و سپس توسّط سويتسر ( )2331جهت بررسی
معانی معرفتی وجهنماها بکار رفت .الگوی معرفتی نيز يک نمونه از الگوی شناختی آرمانی استعاری است که توسّط النگکر و
تحت تأثير نظريه الگوهای شناختی آرمانی ليکاف ارائه گرديده است .بررسی دو خوانش الزامی و معرفتی فعلهای مذکور بر اساس
الگوی نيرو-پويايی تالمی و برهمکنش نيروهای عامل و پادعامل موجود در معانی آنها از بُعد استعاری ،نشاندهندۀ تضمين نبودن
وقوع عمل و محقّق شدن موقعيّت در جهان غيرواقعی است .از طرف ديگر ،بررسی فعلهای مذکور در چهارچوب الگوی شناختی
آرمانی استعاری النگکر (موسوم به الگوی معرفتی) ،نشان داد اعمالی که اين وجه نماها ناظر بر آن هستند تحت کنترل معرفتی
نيستند و در حيطۀ فراواقعيّت قرار میگيرند و به نسبت ميزان قطعيت و عزم موجود برای انجام کار در فاصلۀ نزديکتر يا دورتری
نسبت به واقعيّت بالفصل قرار میگيرند .با تطبيق نتايج حاصل از اين دو الگو ،مشخّص گرديد که تحت کنترل معرفتی نبودن عمل،
معادل تضمين نبودن وقوع عمل ،و محقّق شدن موقعيّت در جهان غيرواقعی نيز معادل قرار گرفتن آن در حيطۀ فراواقعيّت میباشد؛
بنابراين ،اين دو الگو در کنار هم و بطور مشترک فعلهای وجهنمای کمکی فارسی را مفهومسازی میکنند.
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 .1مقدمه

عناصر وجه نما دارای ارتباطی تنگاتنگ با مقولۀ وجهيت هستند؛ بنابراين طبيعی است که برای مطالعۀ اين عناصر ابتدا بايد
به بررسی مقولۀ وجهيت بپردازيم تا از اين رهگذر به درک بهتری از ماهيت و انواع عناصر وجهنما دست يابيم .الينز
( )2311مفهوم وجهيت را از سه جنبۀ «وجهيت بعنوان نظر گوينده در مورد گزاره»« ،وجهيت بعنوان همۀ عبارات خارج
گزاره» و «وجهيت بعنوان ابزار بيان صورتهای مختلف واقعشدگی » مورد بررسی قرار داده است .تعريفهايی که در
منابع متأخّرتر ارائه گرديده است ،غالباً برگرفته از نظريات وی و بر اساس جنبۀ اوّل میباشد .پالمر ( )21 :2321وجهيت
را دستوریسازی ديدگاهها و نظرات گوينده در مورد گزاره جمله میداند .بايبی و ديگران ( )211 :2331وجهيت را
دربردارندۀ نظر و عقيدۀ گوينده نسبت به محتوای جمله و يا ارزيابی او از گزارهای که جمله بيانگر آن است ،دانستهاند .از
نظر کُلودزنف ( )211:2333مقولۀ وجهيت بيانگر جايگاه و موقعيّت عمل نسبت به جهان هستی است و گوينده يا
نويسنده در کالم خود عالوه بر گزارش عمل ،ممکن است به ارزيابی آن نيز بپردازد .گوينده يا نويسنده میتواند انجام
عمل را بعنوان تمايل ،خواست ،احتمال ،ضرورت و لزوم ،شرط ،شک و از اين قبيل تلقّی کند و بدين ترتيب واکنش و
نظر خود را نسبت به عمل مزبور ابراز دارد .فون فينتل ( )1111وجهيت را مقولهای معنايی میداند که به بيان امکان و
الزام میپردازد و گزارۀ زيربنای جمله را در فضای ممکنها قرار میدهد .توانگر و عموزاده ( )1 :1113وجهيت را
مقولهای معنايی می دانند که درجۀ امکان يا ضرورت گزارۀ مطرح شده را نشان میدهد .دکلرک ( )11:1122وجهيت را
پديدهای میداند که در آن يک موقعيّت در يک جهان غيرواقعی محقّق میشود .جهان غيرواقعی جهانی است ممکن
که بعنوان جهان واقعی قلمداد نمیشود ولی ممکن است با جهان واقعی همپوشانی داشته باشد.
همان طور که در ابتدای اين بخش گفتيم و در تعريفهای ارائه شده توسّط افراد مختلف نيز شاهد بوديم ،عنصر
اصلی در تعريف وجهيت ،نظر ،نگرش يا عقيده گوينده نسبت به انجام عمل است .پر واضح است که نظر يا نگرش
گوينده در مورد گزاره يک جملهواره لزوماً و در همه حاالت با جهان بيرون تطابق ندارد و ممکن است آن گزاره در
جهان بيرون محقّق شود يا نشود؛ پس ،نظر يا نگرش گوينده همان جهان غيرواقعی است که در تعريف دکلرک ()1122
به آن برخورديم و گفتيم که اين جهان ممکن است با جهان بيرون يا جهان واقعی همپوشانی داشته باشد يا نداشته باشد؛
بنابراين ،همه اين تعريفها دارای ماهيت يکسانی هستند و بنوعی به بيان يک موقعيّت در يک جهان غيرواقعی
میپردازند.
وجهيت بوسيلۀ عناصر وجهنما در جمله بروز میيابد؛ پس با توجّه به تعريف وجهيت ،عناصری که جهان غيرواقعی را
میسازند همين عناصر وجهنما هستند و به همين خاطر است که دکلرک ( )1122جهان غيرواقعی را جهان وجهنما نيز
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میخواند .با توجّه به مطالب باال ،میتوان وجهنماها را عناصری قلمداد کرد که يک جهان غيرواقعی را میسازند که در
آن جهان غيرواقعی ،موقعيّت يا گزاره موجود در زيربنای جملهواره محقّق میشود.
عناصر وجهنما طيف وسيعی از مقوالت شامل قيدهای وجهنما ،فعلهای واژگانی ،اسنادی ذهنی و کمکی وجهنما و
حتّی زمان دستوری (عموزاده و رضايی )2932 ،را شامل میشوند .با توجّه به حوزۀ بحث اين مقاله که محدود به فعلهای
وجهنمای کمکی میشود ،از ساير مقوالت صرف نظر کرده و به بررسی عناصر موجود در اين زيرگروه میپردازيم.
افرادی نظير ناتل خانلری ( ،)2919ماهوتيان ( ،)2333طالقانی ( )1112و عموزاده و شاهناصری ( )2931گروه فعلهای
وجه نمای کمکی را شامل چهار عضو «توان ،شدن ،بايد و شايد» میدانند امّا دستالن ( )2939همسو با رحيميان (،)2922
توانگر و عموزاده ( )1113و عموزاده و رضايی ( )2932اين گروه را شامل چهار عضو «توان ،شدن ،بايد و خواه» میداند
و بطور مستدل نشان میدهد که «شايد» بطور کامل از مجموعه فعلهای وجهنمای کمکی خارج شده و به يک وجهنمای
قيدی تبديل گرديده است و فعل کمکی «خواه» به اين مجموعه اضافه گرديده است .در ادامه و بعد از معرّفی
چارچوبهای نظری ،به بررسی دو خوانش معرفتی و الزامی فعلهای وجهنمای کمکی «توان ،شدن ،بايد و خواه» در
چهارچوب الگوهای مطروحه میپردازيم.
 .2تبیین چارچوبهای نظری
در اين قسمت به معرّفی الگوی نيرو-پويايی تالمی ( )991-139 :2321و الگوهای شناختی آرمانی استعاری و بطور
خاص ،الگوی معرفتی النگکر ( )2332که بر اساس آنها به بررسی فعلهای وجهنمای کمکی فارسی خواهيم پرداخت
پرداخت روی میآوريم.
 .2-1الگوی نیرو-پویایی تالمی

يکی از واقعيت های ملموس در مورد جهان اطراف ما اين است که اشياء يا در حال حرکت هستند ،يا سکون و تغيير در
وضعيت آنها ناشی از نيرويی است که بر آنها وارد میشود .در بررسی اشياء موجود در جهان و نيروهای حاکم بر آنها ،از
مفاهيمی استفاده میشود که در قالب الگوی نيرو-پويايی جای میگيرند (تالمی .)2322 ،اگرچه اين مفاهيم کمتر مورد
توجّه زبانشناسان واقع شده است ،امّا به باور تالمی مفاهيم نيرو-پويايی در مقولۀ زبان و زبانشناسی نمود و بروز قابل
توجّهی دارند که بديهیترين مصداق آن در ساختار مفهومی جمالت سببی میباشد (تالمی .)113:1111 ،در همين راستا،
وی يک الگوی نيرو-پويايی را جهت بررسی وجهنماها در حوزۀ شناختی ارائه میدهد .اين الگو دارای دو جزء بنيادين
است :يکی عامل که شيئی ا ست که ماهيت حرکت يا سکون را در خود دارد و بسته به همين ماهيتاً ميل به حرکت يا
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سکون دارد؛ ديگری پادعامل است ،شيئی که نيروی مخالفی را بر عامل وارد می سازد (تالمی)129 :1111 ،؛ مثالً در
جمله:
( )2با وجود چمنهای پرپشت ،توپ همچنان از باالی تپه به پايين میغلطيد.
توپ که بخاطر خصوصيت کروی بودن و قرار گرفتن در يک مکان مرتفع ميل به حرکت دارد ،عامل و چمنها که
بخاطر متراکم بودن و ايجاد اصطکاک ،در حرکت توپ مانع ايجاد میکنند ،پادعامل است .تصوير زير عناصر عامل و
پادعامل و نحوۀ برهمکنش آنها را نشان می دهد:

شکل  )2الگوی نيرو -پويايی برای جمله 2

اين شکل و ساير اشکال پايين که نشاندهندۀ الگوهای نيرو-پويايی هستند ،مأخوذ از تالمی ( )1111است .در اين اشکال،
تصوير دايره نشاندهندۀ عامل و مستطيل-نيمدايره نشاندهندۀ پادعامل است .ميل حرکت بوسيلۀ عالمت نوک پيکان و
ميل به سکون بوسيلۀ دايرۀ کوچک سياهرنگ به تصوير کشيده میشود .عالمت بهاضافه نشاندهندۀ عنصر قویتر است؛
بدين معنی که اگر اين عالمت درون دايره قرار گيرد ،نيروی عامل بيشتر و اگر در داخل مستطيل-نيمدايره قرار گيرد،
پادعامل قویتر است .خط زير دايره نشاندهندۀ نتيجه برهمکنش نيروهای عامل و پادعامل است؛ اگر نوک پيکان بر
روی خط قرار گيرد نشاندهنده حرکت عامل و اگر دايرۀ سياه رنگ قرار گيرد نشاندهنده عدم حرکت و سکون عامل
است .اگر شکلهای دايره و مستطيل-نيم دايره ،روبروی هم قرار بگيرند بدين معنی است که پادعامل نيروی خود را بر
عامل وارد میکند؛ امّا اگر مستطيل-نيمداي ره باالی دايره قرار بگيرد بدين معنی است که پادعامل ،اگرچه قویتر ،نيروی
خود را بر عامل وارد نمیکند.
در جملۀ باال ،الگوی نيرو-پويايی ،روابط فيزيکی حاکم بر اين فعل و انفعال را بيان میکند امّا تالمی معتقد است که
معانی موجود در وجهنماهای الزامی نيز ب سط استعاری همين مفاهيم فيزيکی است؛ بدين معنی که مفاهيم روانشناختی نظير
تمايل يا قدرت با مفاهيم فيزيکی نيرو-پويايی ارتباط پيدا میکند .البته تحليل تالمی از مؤلّفههای نيرو-پويايی محدود
محدود به وجهنماهای الزامی میشود امّا سويتسر ( )2331تحليل تالمی را به حوزۀ وجهنماهای معرفتی نيز توسعه میدهد.
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میدهد .از آنجا که وجهنماهای معرفتی از لحاظ تاريخی و درزمانی از وجهنماهای الزامی مشتق شدهاند (تالمی:1111 ،
 ،)199وی استدالل میکند که نيروهای فيزيکی مؤلّفه نيرو-پويايی بگونهای استعاری به نيروهای روانشناختی-اجتماعی
موجود در وجهنماهای الزامی و سپس به نيروهای استنباطی موجود در وجهنماهای معرفتی بسط میيابند .در بخش تحليل
و بررسی ،با ارائۀ مثالهايی از مفاهيم الزامی و سپس مفاهيم معرفتی فعلهای وجهنمای کمکی زبان فارسی ،به بررسی اين
نظريه و ميزان بهکارگيری آن در مفهومسازی وجهنماهای کمکی زبان فارسی میپردازيم.
 .2-2الگوی شناختی آرمانی

نظريۀ الگوهای شناختی آرمانی ،اولين بار بوسيلۀ ليکاف ( )2321و در کتابی تحت عنوان «زنان ،آتش و اشياء خطرناک»
مطرح شد .هدف وی از طرح اين موضوع ،استفاده از يافتههای روانشناس شناختگرا ،الِنور رُش و همکارانش در دهۀ
هفتاد ،در جهت مفهومسازی طبقهبندی  ،ساختار پيشنمونه و طبقههای بنيادين در حوزۀ معناشناسی بنيادين و
طبقهبندی واژگانی بود .در اين راستا ،او يک نظريۀ معناشناسی شناختی تحت عنوان الگوهای شناختی آرمانی برای
بررسی اين موضوعات و استفاده از آنها در حوزۀ زبانشناسی شناختی ارائه داد .در اين نظريه ،الگوهای شناختی آرمانی،
سامانههای پيچيده و ساختارمند دانش هستند .اين الگوها فضاهای ذهنی را سازمان میدهند و فضاهای ذهنی بستههای
مفهومی هستند که در خالل شکلگيری معنای سيّال ،تشکيل میشوند .آن گونه که ليکاف نشان میدهد ،فضای ذهنی
يک واسطه است برای مفهومسازی و تفکّر .بنابراين هر امر ثابت يا سيّالی که ما مفهومسازی میکنيم ،بوسيلۀ يک فضای
ذهنی ساخته میشود (ليکاف .)122:2321 ،نقش الگوهای شناختی آرمانی در اين فرايند ،فراهم آوردن دانش
پيشزمينهای است که برای ساختن فضاهای ذهنی بکار گرفته میشود .ليکاف ( )291:2321الگوهای شناختی را آرمانی
آرمانی میخواند چون از نظر وی اين الگوها بر اساس شرايط بهينه و آرمانی توصيف میشوند و نه شرايطی که در حالت
عادّی موجود هستند .ليکاف بر اساس اصول حاکم بر ساخت ترکيب الگوهای شناختی آرمانی ،آنها را به پنج گروه
تقسيم میکند که شامل الگوهای تصويری-طرحوارهای  ،الگوهای گزارهای  ،الگوهای تشبيهی  ،الگوهای نمادين
و الگوهای استعاری میشوند .با توجّه به موضوع بحث ،تنها مورد آخر بررسی میشود.
 .2-2-1الگوهای شناختی آرمانی استعاری
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1

اين الگوها بوسيلۀ طرحريزی ساختار ،از حوزۀ مبداء به حوزه مقصد ،ساخته میشوند .از نظر چووسش ( )11:1111حوزۀ
حوزۀ مقصد معموالً انتزاعی و فاقد ويژگیهای فيزيکی و چهارچوب مشخّص است؛ بنابراين درک آن مشکل و توصيف
آن سخت است .امّا حوزۀ مبداء ملموس و قابل درکتر است؛ بنابراين برای فهم حوزۀ مقصد میبايست به مفهومسازی
استعاری از حوزه مبداء متوسّل شد .ليکاف و جانسون ( )2333معتقدند که حوزه مفهومی زمان ،يک حوزۀ انتزاعی به
حساب می آيد و از آنجا که فهم انسان از زمان ،از تجربه و آگاهی او از تغييرات اتّفاق افتاده در محيط و فضا که يک
حوزۀ ملموس به حساب میآيد ناشی می شود ،و از آنجا که تغيير جنبۀ مهمّی از حرکت است بنابراين زمان بر اساس
حرکت در فضا مفهومسازی می شود؛ بعبارت ديگر ،زمان ،يک حوزۀ انتزاعی مقصد است که بر اساس فضا و حرکت در
فضا که يک حوزۀ ملموس مبدأ است مفهومسازی میشود و استعارههايی نظير «زمان فضاست » و «زمان حرکت است »
است » را میسازند .مثالهای زير مبيّن اين واقعيّت در زبان فارسی هستند:
( )1نوروز در راه است.
( )9زمان تصميمگيری فرا رسيده است.
( )1به فصل مورد عالقۀ من نزديک میشويم.
يک نمونه از الگوهای شناختی آرمانی استعاری ،الگوی معرفتی است که توسّط النگکر ( )2332ارائه شده و در ادامه
به توضيح آن میپردازيم.
 .2-2-2الگوی معرفتی

النگکر ( )112:2332معتقد است سيستمهای زمان دستوری-وجهنمايی که بوسيلۀ افرادی نظير چامسکی ( )2311ارائه
شدهاند؛ اگرچه خصوصيات دستوری اين عناصر را بدرستی بيان میکنند ،امّا مشکالت اساسی نيز دارند .مشکالتی نظير
ناتوانی در توضيح اينکه آيا اصوالً زمان انگليسی تکواژ زمان حال دارد يا خير؛ زيرا تکواژ  –sرا میتوان بعنوان تکواژ
سوّم شخص مفرد تعبير کرد .مهمتر اينکه از لحاظ معنايی نيز اين سيستم نقايصی دارد؛ مثالً زمان حالی که در اينجا از آن
سخن میرود برای بيان زمان آينده (فردا مسابقات شروع میشود) يا مفاهيم فرازمانی (دو به اضافه دو مساوی است با
چهار) نيز کاربرد دارد .در مورد وجهنماها نيز شکل گذشته آنها ،نشاندهندۀ زمان گذشته نيست؛ مثالً تفاوت I may be

 interestedو  I might be interestedدر زمان گذشته و حال نيست بلکه در ميزان احتمال و امکان وقوع است .النگکر
برای فائق آمدن بر اين اشکاالت ،به جای تقسيمبندی سنّتی گروه فعلی به فعلهای کمکی و واژگانی ،آن را به دو جزء
اسناد زمينهساز و هستۀ بند تقسيم میکند .النگکر ( )112 :2332اسناد زمينهساز را اسنادی تعريف میکند که مکان يک
يک شيئ يا فرايند را با توجّه به زمينه  ،در حوزههای معرفتی بنيادين تعيين میکند و آن را به واقعيّت يا دانش
گوينده/شنونده ربط میدهد .وی معتقد است که نقش يک اسناد زمينهساز ،تعيين مکان يک عنصر مشخّص در يک
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حوزۀ معرفتی خاص است .اين مکانيابی نسبت به زمينه انجام میشود و زمينه شامل رويداد گفتاری ،شرکت کنندگان در
گفتگو ،يعنی گوينده و شنونده و فضای دانشی آنها میباشد .النگکر ( )111 :2332همچنين ابراز میدارد که هر
جملهوارۀ خودايستا  ،لزوماً زمينهسازی شده است و اين زمينهسازی در زبان انگليسی بوسيلۀ زمان دستوری و وجهنماها
صورت میگيرد .زمان دستوری ،بعنوان يک مقولۀ اشارهای ،فرايند متناظر با جمله را به زمان گفتگو ربط میدهد و
فعلهای وجهنما ،وضعيت فرايند را از لحاظ احتمال وقوع از ديد گوينده ،تعيين مینمايند .وی تحت تأثير الگوهایِ
شناختیِ آرمانیِ استعاریِ ارائه شده بوسيلۀ ليکاف ،يک الگوی شناختی آرمانی استعاری تحت عنوان الگوی معرفتی
بنيادين (شکل  )1را پيشنهاد میدهد و سپس دو گونۀ اصالحی آن را نيز تحت عنوان الگوی معرفتی پيشرفته و الگوی
خط زمانی ارائه میدهد که در حوزۀ شناختی عمل میکنند و مفاهيم بنيادين جهان و واقعيّت و رابطۀ بين آنها و زمان را
تبيين میکنند.

واقعيّت نا شناخته
فرا واقعيّت

واقعيت بالفصل

واقعيّت شناخته شده

شکل )1الگوی معرفتی نشاندهنده رابطه بين زمان و واقعيت
در اين الگو ،دايرۀ بزرگ ،معرّف «واقعيّت بالفصل » است که در بردارندۀ مفهوم «اينجا و اکنون» و بعبارتی همان
زمان حال است .اين دايرۀ بزرگ يا واقعيّت بالفصل در واقع همان بستری است که در آن گفتار اتّفاق میافتد .دايرۀ سياه
کوچک نيز موقعيّت «درک کننده » را نشان میدهد .زمان گذشته ،قسمتی از خطّ زمانی است که در محدودۀ «واقعيّت
شناخته شده » امّا خارج از واقعيّت بالفصل قرار گرفته است و زمان آينده ،قسمتی از خط زمانی است که در محدودۀ
«فراواقعيّت » واقع شده است .در اين الگو ،واقعيّت نه ساده است و نه ايستا؛ بلکه دارای يک موجوديت دائماً در حال
تغيير است و همين تحوّل دائمی باعث میشود که پيچيدگی ساختار آن مدام در حال افزايش باشد .در اين الگو واقعيّت
1
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مانند استوانه ای نشان داده شده است که حول محور زمان در حال تحوّل ،چرخش و به پيش رفتن است و مقطع اين
استوانه نيز که مدام در حال پيش رفتن است نشاندهنده واقعيّت بالفصل است و از همين دريچه – از منظر واقعيّت در
نهايیترين مرحله رشد  -است که درککننده اشياء و امور را نظاره میکند و او دارای دسترسی مستقيم تنها به همين
بخش از واقعيّت (واقعيت بالفصل) است .واقعيّت بالفصل بوسيلۀ واقعيّت شناخته شده در برگرفته شده و آن نيز بوسيلۀ
واقعيّت ناشناخته که درککننده از آن آگاهی ندارد احاطه شده است .فراواقعيّت نيز شامل هر چيزی غير از واقعيّت
میشود .اين نکته مهم را بايد مدّ نظر داشت که واقعيّت به وضعيت واقعی يک پديده يا فرايند در جهان خارج بستگی
ندارد بلکه واقعيّت ،آن چيزی است که درک کننده از آن آگاهی دارد و آن را چه درست و چه به اشتباه بعنوان امری
معتبر و محتوم میپذيرد .در اين الگو دو مؤلّفه وجود دارد که هر کدام دارای دو بعد متضاد هستند :وجود يا عدم وجود
وجهنما و وجود يا عدم وجود تکواژ زمان گذشته که النگکر از آن با عنوان مؤلّفۀ مجاورت ياد میکند .در هر مؤلّفه،
حالت صفر (يا عدم وجود عامل) بعد معمول و عادّی مؤلّفه را نشان میدهد و در محور زمان دليل بر نزديک بودن به
درککننده است .فقدان وجه نما داللت بر اين دارد که رخداد تحت کنترل معرفتی درک کننده است و در محدودۀ
واقعيّت قرار گرفته است .در اين صورت ،مؤلّفۀ دوّم مطرح میشود و موقعيّت دقيق رخداد را در حيطۀ واقعيّت تعيين
میکند .عدم وجود تکواژ گذشته يا مؤلّفۀ مجاورت ،نشاندهندۀ وقوع عمل در زمان حال و در واقعيّت بالفصل است؛
زيرا واقعيّت بالفصل دربردارندۀ همان جنبههای رخداد هستند که در زمان حال متبلور میشوند .برعکس ،وجود تکواژ
گذشته ،نشان دهندۀ وقوع عمل در واقعيّت دور نسبت به موقعيّت درککننده و در زمان گذشته است .وجود وجهنما
نشاندهندۀ تحت کنترل نبودن رخداد و تالش معرفتی برای کسب کنترل است و چون هنوز رخداد تحت کنترل قرار
نگرفته است ،بنابراين در محدودۀ واقعيّت قرار نمی گيرد بلکه جزئی از فراواقعيّت به حساب میآيد که بسته به وجود يا
عدم وجود مؤلّفۀ مجاورت میتواند به واقعيّت بالفصل نزديک يا از آن دور باشد .همانطور که میبينيم ،ترکيب حالتهای
مختلف اين دو مؤلّفه ،چهار گونه از اسناد زمينهساز را ارائه میدهد که عبارتند از :واقعيّت بالفصل ،واقعيّت غيرنزديک،
فراواقعيّت بالفصل و فراواقعيّت غيرنزديک .میبينيم که زمان های حال و گذشته به ترتيب معرّف واقعيّت بالفصل و
واقعيّت غير نزديک و عناصر وجهنما معرّف فراواقعيّت بالفصل و فراواقعيّت غيرنزديک میباشند .با توجّه به موضوع مقاله
که بررسی فعلهای وجهنمای کمکی است ،تنها دو مورد آخر در بخش بعد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 .3تحلیل فعلهای وجهنمای کمکی فارسی بر اساس چارچوبهای ارائه شده
در اين بخش ،به تحليل فعلهای وجهنمای کمکی زبان فارسی بر اساس دو الگوی نيرو-پويايی تالمی و الگوی شناختی
آرمانی النگکر خواهيم پرداخت.
 .3-1تحلیل فعلهای وجهنمای کمکی بر اساس الگوی نیرو-پویایی تالمی
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3

در اين قسمت ،به ترتيب ،با ارائه مثالهايی از خوانش الزامی و سپس معرفتی فعلهای وجهنمای کمکی زبان فارسی ،به
بررسی و مفهومسازی فعلهای مذکور در قالب الگوی نيرو-پويايی تالمی ( )2321میپردازيم.
 .3-1-1باید

( )1تو بايد اينجا را ترک کنی.
طبق الگوی نيرو-پويايی تالمی اين جمله بدين معناست« :من يک نيروی ناشی از قدرت اعمال میکنم و باعث می شوم
که تو بر خالف ميلت تصميم به ترک اينجا بگيری ».اين جمله موقعيّتی را توصيف میکند که در آن ،گويندۀ جمله،
پادعامل و فاعل جمله (مخاطب) ،عامل محسوب میشود .بعد استعاری حرکت ،تغيير تصميم مخاطب از عدم ترک به
ترک محل است .قدرت گوينده در فرمان دادن ،نيروی پادعامل و ميل مخاطب به عدم ترک ،نيروی عامل به حساب
میآيد .کاربرد وجهنمای «بايد» نشاندهندۀ اينست که نيروی پادعامل بيشتر از نيروی عامل است.

شکل )3الگوی نیرو -پویایی برای جمالت  5و 6

(( )1با توجّه به نقشههای پيشيابی) فردا هوا بايد بارانی باشد.
اين جمله بدين معنی است که «شواهد موجود در نقشهها يک نيروی معرفتی برای گوينده جمله ايجاد میکند و باعث
میشود که او به اين باور برسد که فردا هوا بارانی است ».بر اساس الگوی نيرو-پويايی ،گويندۀ جمله ،عامل ،مجموعهای
از شواهد که عامل از آن آگاهی يافته ،پادعامل و تأييدی که شواهد ارائه میدهند تا اعتقاد شخص عوض شود ،نيروی
پادعامل میباشد .بُعد استعاری حرکت نيز تغيير عدم اعتقاد به بارش باران به اين اعتقاد که باران می بارد است .نيروی
استعاری عامل در اينجا مستتر است .اين نيرو شايد تمايل به عدم باور به بارش باران ،يا دقيقتر بگوييم تمايل هر شخص به
عدم باور خبرهايی که شواهد کافی از وقوع آنها در دست نيست و بطور کلّی عدم باور خبرهای کذب می باشد .تصوير
باال گويای اين مسأله است.
 .3-1-2توان

( )1میتوانی امشب با علی به سينما بروی.

authority

1
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در اينجا نيز گوينده جمله ،پادعامل و فاعل جمله (مخاطب) ،عامل محسوب می شود .قدرت گوينده در تعيين تکليف،
نيروی پادعامل و ارادۀ مخاطب در رفتن يا نرفتن به سينما ،نيروی عامل به حساب میآيد .استفاده از وجهنمای «توان» نشان
میدهد که اگرچه نيروی پادعامل بيشتر از عامل است ،امّا پادعامل نيروی خود را بر عامل وارد نمیکند.

شکل )1الگوی نيرو -پويايی برای جمالت  1و 2

اگرچه رحيميان ( )211 :2331و طالقانی ( )11 :1112معتقدند که فعل «توان» دارای خوانش معرفتی نيست؛ امّا بر اساس
نمونههايی از زبان فارسی گفتاری ،نمونههايی از اين فعل را می توان يافت که بيان کنندۀ امکان و احتمال وقوع يک عمل
يا روی دادن حالتی است؛ موضوعی که رضايی ( )2922نيز با ذکر مثالهای فراوان به آن اذعان دارد .مثال زير نمونهای از
اين دست است:
(( )2با توجه به رکود موجود در اقتصاد اروپا و آمريکا) قيمت نفت میتواند به زير هفتاد دالر هم برسد.
در اينجا نيز گويندۀ جمله ،عامل ،و شرايط حاکم بر اقتصاد جهانی ،پادعامل است .اطّالعات موجود از شرايط که شخص
را به اين باور می رساند که قيمت نفت افت خواهد کرد ،نيروی پادعامل است و تغيير باور گوينده و پذيرفتن افت قيمت،
بُعد استعاری حرکت می باشد .اين مسأله در شکل باال به تصوير کشيده شده است.
 .3-1-3شدن

( )3اگه جايی برا موندن نداری ،ميشه امشب اينجا بمونی.
در اينجا نيز مخاطب جمله (فاعل مستتر)  ،عامل جمله است که ميل به ماندن دارد و گويندۀ جمله ،پادعامل است که
اگرچه توانايی بيرون راندن عامل را دارد امّا نيروی خود را اعمال نمیکند و به عامل اجازه اقامت میدهد.
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شکل )1الگوی نيرو -پويايی برای جمالت  3و 01

در خوانش معرفتی« ،شدن» بيان کننده يک امکان يا احتمال است .البته استفاده از «شدن» در اين خوانش ،دارای بسامد
کمی است و همانطور که از مثال ارائه شده نيز مشخّص است بيشتر در زبان محاوره کاربرد دارد .در مثال زير با توجّه به
اينکه علی االن در خوابگاه نيست پس گوينده جمله احتمال میدهد که در دانشکده باشد.
( )21میشه االن علی تو دانشکده باشه.
در اينجا گويندۀ جمله ،عامل و مجموعهای از شواهد که عامل از آن آگاهی يافته ،پادعامل و تأييدی که شواهد ارائه
می دهند تا اعتقاد شخص عوض شود ،نيروی پادعامل است .بُعد استعاری حرکت نيز تغيير عدم اعتقاد به حضور علی در
دانشکده به اين باور که علی در دانشکده حاضر است میباشد .تصوير باال اين موقعيّت را نشان میدهد.
 .3-1-4خواه

به باور رحيميان (« ،)2922خواه» در بعضی موقعيّتها بيانگر انجام عملی در زمان آينده نيست بلکه درجۀ قويیای از اجبار
را از سوی گوينده بيان میکند و نشاندهندۀ موقعيتی است که در آن گوينده دارای قدرت قانونگذاری و تعيين تکليف
برای مخاطب خود است .از نظر وی «خواه» تنها دارای خوانش الزامی است:
( )22از افراد مشمول خدمت سربازی ،آزمون بعمل نخواهد آمد.
در اين جمله نيز بسان جمالت باال ،افراد مشمول ،عامل ،و نيروی عامل ،ميل به شرکت در آزمون است .گويندۀ جمله،
پادعامل است و نيروی پادعامل ،اقتدار و تسلّطی است که بر عامل دارد .در اينجا نيروی پادعامل ،بيشتر از نيروی عامل
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است و با اعمال اين نيرو ،عامل را از ميل خود که شرکت در آزمون است باز میدارد .اين فرايند را بوضوح در شکل زير
میبينيد.
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نکتۀ مهم در مورد فعلهای وجهنمای کمکی در هر دو خوانش الزامی و معرفتی اين است که در جملههای حاوی اين
وجهنماها ،وقوع عمل تضمين شده نيست .به اين جملهها دقت کنيد:
( )21باد قايق را بر روی درياچه به حرکت درآورد.
( )29براساس قانون ،علی مجبور است ماليات پرداخت کند.
( )21براساس قانون ،علی بايد ماليات پرداخت کند.
جمله ( )21يک عبارت نيرو-پويايی فيزيکی است که در آن نيروی پادعامل بر عامل چيره شده و عمل حرکت بر
روی درياچه بوقوع پيوسته است؛ بنابراين وقوع عمل در آن تضمين شده است .امّا در جمله ( )29که دارای فعل وجهنمای
واژگانی الزامی ،و جمله ( )21که دارای فعل وجهنمای کمکی الزامی است ،پرداخت ماليات هنوز به وقوع نپيوسته است.
بنابراين اين وجهنماها وقوع عمل را تضمين نمیکنند .در خوانش معرفتی نيز همانطور که در ابتدای بحث گفتيم وقوع
عمل در باور گوينده است و باور وی ممکن است در جهان بيرون واقعيّت داشته باشد يا نداشته باشد ،بنابراين در اينجا نيز
وقوع عمل تضمين شده نيست .بنابراين ،تحليلی که در اينجا و طبق الگوی نيرو-پويايی ارائه شد همراستا با تعريف ارائه
شده از وجهيت و وجه نماها در قسمت قبل است؛ بدين معنی که تضمين نبودن وقوع عمل معادل محقّق شدن موقعيّت در
جهان غيرواقعی است و جهان غيرواقعی نيز ممکن است با جهان واقعی همپوشانی داشته باشد يا نداشته باشد ،بعبارت
ديگر ،عمل ،ممکن است در جهان واقعی محقّق بشود يا نشود.
امّا تفاوت وجه نماهای الزامی و معرفتی در اين است که اگرچه هر دو گروه نشاندهنده تحوّل واقعيّت و تالش برای
کسب کنترل بر موقعيّت هستند؛ امّا تفاوت آنها در سطحی است که اين اتّفاق می افتد .وجهنماهای الزامی به شکل
بارزتری خصوصيت نيرو-پويايی وجهنماها را به نمايش میگذارند .در اين وجهنماها نيرو بصورت اجتماعی خود را نشان
میدهد؛ بعبارت ديگر هدف وجهنماهای الزامی کسب ک نترل مؤثر برای تأثيرگذاری بر آنچه که در جهان اتّفاق میافتد
است امّا در وجهنماهای معرفتی نيرو بصورت ذهنی خود را نشان میدهد و هدف آن کسب کنترل معرفتی و تغيير در
evolution

1
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دانش انسان از جهان است .بنابراين همانطور که میبينيم در جملههای دارای فعل وجهنمای کمکی در مفهوم معرفتی،
گوينده جمله ،عامل و شواهد موجود در جهان خارج ،پادعامل میباشد و حرکت نيز دارای مفهومی کامالً استعاری و
بيانگر تغيير عقيده عامل(گوينده) نسبت به وقوع عمل است .همچنين در همه اين موارد نيروی پادعامل بيشتر از نيروی
عامل است بنابراين پادعامل بر عامل چيره میشود .اين مسأله در اشکال باال نيز نشان داده شده بود.

 .3-2تحلیل فعلهای وجه نمای کمکی بر اساس الگوی شناختی آرمانی النگکر

( .21الف) بيرون هوا بايد بارانی باشد.
(ب) بيرون هوا بارانی است.
اگر به جملههايی که عناصر وجهنما در آنها حاضر هستند ( نظير  .21الف) نگاهی معناشناختی بيندازيم ،میبينيم که وقوع
عمل به نوعی مشروط شده و قطعيت وقوع عمل به آن شکل که در جمالت همتای آنها که دارای وجه اخباری هستند
( .21ب) وجود دارد ،در اين جمالت ديده نمیشود؛ پس ،با اين حساب و با توجّه به وجود دو محدودۀ متمايز واقعيّت و
فراواقعيّت در الگوی شناختی آرمانی النگکر که توضيح آن در بخش قبل ارائه گرديد ،میتوان نتيجه گرفت که عناصر
وجهنمای فارسی در حيطه فراواقعيّت قرار میگيرند .البته ممکن است اين تصوّر پيش بيايد که شايد بتوان وجهنماها را در
محدودۀ واقعيّت ناشناخته قرار داد؛ امّا بايد توجّه داشت آن گونه که النگکر ( )119 :2332خود ابراز میدارد ،واقعيّت
ناشناخته دربردارندۀ وقايعی است که يا درککننده نسبت به وقوع آنها مشکوک است و وقوع آنها را نمیپذيرد و يا
بطور کلّی نسبت به وقوع آنها ناآگاه است؛ امّا وقايعی که وجهنماهای فارسی بيان میدارند از هيچکدام از اين دو نوع
نيستند؛ بدين معنی که ،درککننده هم از وقايع آگاهی دارد و هم وقوع آنها را محتمل میداند .پس با توجّه به ماهيت
فعلهای وجهنماهای فارسی ،آنها در حيطه فراواقعيّت قرار میگيرند.
 .4نتیجه
در قسمت باال و در بررسی فعلهای وجه نمای کمکی بر اساس الگوی شناختی آرمانی النگکر ،ديديم که اين عناصر در
حيطۀ فراواقعيّت قرار میگيرند و تحت کنترل معرفتی نمیباشند .از طرف ديگر ،در بررسی فعلهای وجه نمای کمکی بر
اساس الگوی نيرو-پويايی تالمی ،گفتيم که وجود اين وجهنماها در هر دو خوانش الزامی و معرفتی نشاندهنده اين است
که موقعيّت در جهان غيرواقعی محقّق شده است و به همين دليل وقوع عمل تضمين شده نيست .با انطباق اين دو الگو
می توان به اين نتيجه رسيد که جهان غيرواقعی که در آنجا از آن سخن رفت معادل فراواقعيّت است که در الگوی
شناختی آرمانی به آن اشاره شده است و تضمين نبودن وقوع عمل نيز معادل تحت کنترل معرفتی نبودن است .پس
می بينيم که تحليل ارائه شده در هر دوی اين الگوها به يک نتيجه منتهی میشود و هر دو در راستای همان تعريف ارائه
شده توسّط دکلرک از وجهيت و وجهنماها هستند.
حال که ديديم فعلهای وجهنمای کمکی در حيطه فراواقعيّت قرار میگيرند سؤال اين است که اين فعلها در چه
فاصلهای از واقعيّت قرار میگيرند .در واقع تفاوت بين وجهنماها در همين نکته نهفته است و باور النگکر ( )111:2332نيز
همين است« :تفاوت وجهنماها با يکديگر در اين است که فرايند را در فاصلۀ متفاوتی از درک کننده ،در محدودۀ
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فراواقعيّت قرار میدهند».؛ و در همين جاست که نقش الگوی نيرو-پويايی يک بار ديگر مشخّص میشود زيرا النگکر
( )112-111 :2332نيز اذعان دارد که:
اين مسأله به مفاهيم نيرو-پويايی مربوط میشود که نيروی متغيری را در رابطه با وقوع وجهنماها ايجاد میکند .اگر عزم متغير به اندازه کافی
قوی باشد که وقوع يک عمل در آينده را تضمين کند ،آن عمل واقعيّت پيشبينی شده يا محتوم است؛ امّا اگر عزم کافی وجود نداشته باشد
آن عمل واقعيّت بالقوّه خواهد بود؛  ...مثالً وجود وجهنمای  willبه درککننده اين استنباط را میدهد که به وقوع پيوستن فرايند تضمين
شده است .بنابراين فرايند را در محور زمان بسيار نزديک به واقعيّت شناخته شده قرار میدهد و آن را واقعيّت پيشبينی شده میداند امّا may
در فاصله دورتری نسبت به واقعيّت شناخته شده قرار میگيرد؛ زيرا عزم انجام آن به مراتب کمتر از  willاست بنابراين دارای واقعيّت بالقوه
است.

حال اگر به فعلهای وجه نمای کمکی زبان فارسی که در باال از آن سخن رفت ،رجوع کنيم میبينيم که در
وجهنماهای «خواه» و «بايد» نيروی پادعامل بسيار بيشتر از نيروی عامل است و اگرچه عمل مورد نظر هنوز به واقعيّت
نپيوسته و در فراواقعيّت قرار گرفته ،امّا وقوع عمل تضمين شده است بنابراين به تعبير النگکر عمل از نوع واقعيّت محتوم
و پيش بينی شده است پس بر روی محور زمان بسيار به واقعيّت بالفصل نزديک است؛ پس ،اين دو وجهنما در محدودۀ
فراواقعيّت بالفصل قرار میگيرند .در وجهنماهای «توان» و «شدن» نيز نيروی پادعامل بيشتر از عامل است؛ امّا اين نيرو يا بر
عامل وارد نمیشود يا ميزان آن کمتر از نيروی پادعامل در وجهنماهای «خواه» و «بايد» است .بنابراين کامالً طبيعی است
که اين وجهنماها نسبت به «خواه» و «بايد» در فاصلۀ دورتری از واقعيّت بالفصل بر روی محور زمان و در محدودۀ
فراواقعيّت غيرنزديک واقع میشوند .در شکل زير موقعيّت اين وجهنماها را نسبت به يکديگر و نسبت به واقعيّت بالفصل
بر روی محور زمان میبينيد.
در اينجا مشاهده کرديم که با تلفيق نتايج حاصل از تحليل فعلهای وجهنمای کمکی فارسی بر اساس الگوی نيرو-
پويايی تالمی و الگوی شناختی معرفتی آرمانی النگکر میتوان موقعيّت آنها را نسبت به يکديگر و در محدودۀ فراواقعيّت
تعيين کرد .بررسی ساير وجهنماهای زبان فارسی در چهارچوب اين دو الگو و ساير الگوهای موجود در حوزۀ شناختی و
همچنين بررسی رابطه وجهيت و عناصر وجه نما با مقوالت ديگری نظير زمان دستوری و نمود از جمله موضوعاتی است
که در خور تحقيق و پژوهش است.

projected reality
potential reality
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بايد
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خواه
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