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 چکیده
، عاصارم وجوی تبیینی یکدست برای تمامی کاربردهای حال التزامی در زباا  اارسایدر این پژوهش در جست

است. در جمالت سااده و بندی شدهجملۀ حال التزامی، استخراج و دسته ۰۳۳۳ای با حدود ابتدا با اتکا به پیکره

سااز در بنادهای متممای و بنادهای ساز عموماً معنایی اسات. عامال التزامیدر بندهای موصولی، عامل التزامی

زماا   شقیکرد کامری و تمایز سهه با استفاده از رویترتیب اعل جملۀ اصلی و حرف ربط است. در ادامقیدی، به

گفتار، زما  رویداد و زما  مرجع نشا  دادیم که حال التزامی دارای زما  نسبی )مقابال زماا  مقلااس اسات. 

همچنین با اتخاذ رویکرد درزی و کواک در تبیین کاربردهای التزامی در بندهای متممی، به بررسی کاربردهاای 

ایم. نتیجه اینکه زماا  مرجاع در الت ساده و بندهای موصولی و قیدی جمالت مرکب پرداختهاین وجه در جم

که این ااعال لزوماً به حال یا آینده اشاره دارند. است؛ طوریجمالت ساده و بندهای موصولی برابر با زما  گفتار 

بندهای قیدی بساته باه ناو   اعل التزامی است. زما  مرجع در ی متممی اعل بند اصلی، زما  مرجعدر بندها

حرف ربط، ممکن است برابر با زما  گفتار یا زما  اعل اصلی باشد. چه زما  مرجع، برابر با زما  گفتار باشاد و 
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 مقدمه -1

حتاوای اه گویناده درباارم منحوی )دستوریس و معنایی است که دیادگ -ای صرایمقوله 1وجه

از  ،شناساا بیشاتر زبا اسات.  کلی ناظر بر عدم ققعیات گازارهطورکند و بهگزاره را بیا  می
: 1۰1۱)نا.. اخالقای،  دارنداجما   های مشابه آ این تعریف و تعریفبر جمله پژوهشگرا  ایرانی 

براسااات تعریااف  س.12۱: 1۰۳۱یااا ، ، متول1۰: 1۰۳4پور، ؛ ایلخااانی22: 1۰۳2؛ رحیمیااا  و عمااوزاده، 1۰
ای زبانی است کاه دساتور از طریاا آ ، امکاا  صاحبت کارد  وجه پدیده س1: 2۳۳۳) 2پورتنر

 واقعی نیستند. ضرورتاًکند که هایی را اراهم میدربارم موقعیت

؛ بلکاه استهای کلی و معنایی بررسی نشدسنتی اارسی، وجه در مقام مقوله هایدر دستور
وجاه اعلای آ  . اساتهشد اشااراتی «وجه اعلی»بازنمود آ  در ساختما  اعل، یعنی  بهصرااً 

شاود و یا. مقولاۀ واژم اعل و از طریا صارف آ  نماودار میجنبه از وجه است که در ساخت
 س.1۰: 1۰1۱)اخالقای،  اسات moodدستوری است. وجه در این مفهوم، معادل اصقالح انگلیسای 

های دیگار مفهاوم وجاه، از شناسا  یا دساتورپژوها  باه جنباها اما در دو دهۀ اخیر عمدم زب

 اند. های معناشناختی نیز پرداختهجمله جنبه
: اخبااری، التزامای و س1)، بر سر وجود سه وجه اعلی در اارسی اجما  وجاود داردطورکلیبه

بارآنیم کاه  س،1۰۳۱پور، ن.. اکبری و ولی) انوا امری. اارغ از درستی و نادرستی قائل شد  به این 
طااور ساانتی کاربردهاای وجااه اعلاای التزاماای را در اارساای معاصاار بررسای کناایم. آنچااه بااه

اسات. ایان  س2)گیرد، دو ساخت حال التزامی و گذشتۀ التزامیزیرمجموعۀ وجه التزامی قرار می

روناد. تمرکاز پاژوهش های مرکب نیز باه کاار میهای ساده، در جملهبر جملههها عالوساخت
 .س۰)است - در جمالت مثبت -ضر روی کاربردهای حال التزامی حا

 
 لۀ پژوهشأمبانی نظری و مس -2

و  ۱، زماا  رویاداد4های زمانی به سه نققاه زماا  گفتااربرای تعیین داللتس 1۳4۱) ۰رایشنباخ

دارد و موقعیت صحبت )زما  گفتاارس، نققاۀ  ۱کند. زما  ماهیتی اشاریاشاره می ۱زما  مرجع

ها با اتکا باه زماا  گفتاار، زماا  باه ساه دساته زبا  ۀاست. به عبارت دیگر، در هم مرجع آ 
                                                           
1. modality 
2. Portner 
3. Reichenbach 
4. speech time  = S 
5. E= event time 
6. R= reference time 
7. deictic 
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نسابت باه زماا  گفتاار « رااتم»شاود. بارای مثاال اعال گذشته و حال و آینده تقسیم مای

 کند. بندی میله را چنین صورتأاین مس س124-12۰: 1۳1۱) 1شود. کامریتلقی می« گذشته»

E  قبل ازS گذشته 

E با   زماهمS حال 

E  بعد ازS آینده 

زمانی است که برای تعیین آ  صرااً به دو نققۀ زماا  گفتاار  2به گفتۀ کامری، زما  مقلا
(S( س و زما  رویدادEهاای مقلاا، چراکه در زما ، س نیاز استS  وR  اند. اماا همیشاه یکساا

تاوا  باا مساتقیماً نمینیسات یاا  ،نققۀ اکناو  ؛مالک تعیین معنای زمانی ااعال، زما  گفتار
شاود کاه در گفته می ۰هایی، زما  نسبیارجا  به زما  گفتار آ  را تعیین کرد. به چنین زما 

علای » ۀاند. در جلمهای وصفی در اارسی دارای زما  نسبیبرابر زما  مقلا قرار دارند. عبارت
ت چرا که زماا  آ  دارای زما  نسبی اس« راته»، اعل «ها را خواهد شستبه خانه راته ظرف

« خواهد شسات»یعنی  ،توا  با مرجع قرار داد  زما  گفتار سنجید و باید به اعل بعدیرا نمی
 س:12۱-124)هما : بندی زما  نسبی چنین است کرد. صورت توجه

E  قبل ازR نسبی ۀگذشت 

E با  زما همR حال نسبی 

E  بعد ازR نسبی مآیند 

اش زما  گفتار )نققۀ اکنو س باشد زما  مقلا و آنچه شاریمرجع ا ۀکه نققدرواقع، زمانی
 مرجعش را باات یا عنصر دیگری تعیین کند، زما  نسبی نام دارد.  ۀنقق

نیز حال است؛ اماا حاال « حال التزامی»حال است و زما  اعل « حال اخباری»زما ِ اعلِ 
ارناد اماا حاال التزامای را توا  در جمالتی به کار برد کاه باه گذشاته ارجاا  داخباری را نمی

 توا  در چنین جمالتی به کار برد.می
 ام آرزو کردم معلم شوم. سالگیدر تولد پنج -1      

حاال اخبااری همیشاه  ،درواقاعتفاوت این دو نو ، در مقلا یا نسبی باود  زماا  اسات. 
ای اسات کاه نققاهیا بعاد از  زما همس است اما حال التزامی Sیا بعد از نققۀ اکنو  ) زما هم

و مقلاا  س4)«غیرگذشاته»س. به سخن دیگر، زما  حاال اخبااری Rپیشاپیش مشخص نیست )
                                                           
1. Comrie  

2. absolute  
3. relative  
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و نسبی است. هدف این پژوهش این اسات کاه نشاا  « غیرگذشته»است و زما  حال التزامی 
چیسات و چگوناه  Rدهد با توجه به کاربردهای گستردم حال التزامی در زبا  اارسای، نققاۀ 

گویی باه ایان مسا له اسات کاه آیاا به عبارت دیگر، این پژوهش در پی پاسخ شود.تعیین می
های التزامی در اارسی تلقی کرد و داللات باه آیناده توا  کاربرد اصلی اعلداللت زمانی را می

نسبی را که کاربرد اصلی حال التزامی در بندهای متممی است، به کال کاربردهاای ایان اعال 
شاود؛ اکنو  سنجیده و تعیین می ۀنشا  در نسبت با نققطور بیبه تعمیم داد یا خیر. آیندگی

 ۀاما همیشه چنین نیست. به همین دلیل، بر ارض پاسخ مثبت به پرساش ماذکور، بایاد نققا
 های گوناگو  تعیین کرد. مرجع داللت زمانی را در ساخت

 
 پیشینۀ پژوهش -۳

اخالقای،  ؛2۳۳1طالقاانی،  نا..) اساتهشدهای نسبتاً متنوعی دربارم وجه در زبا  اارسی پژوهش

اماا  ...س و 2۳۳۳تاوانگر و عماوزاده،  ؛1۰۳4پور، ایلخاانی ؛1۰۳1عموزاده و رضاایی،  ؛1۰۳۳رحیمیا ،  ؛1۰1۱

هایی که وجه اعلی التزامی را بررسی کرده باشند معدودند و همین تعداد نیز صرااً باه پژوهش

اند و به کاربرد ایان وجاه در جماالت سااده و اختهکاربرد وجه التزامی در بندهای متممی پرد

 .  استهبندهای قیدی یا موصولی توجهی نشد

در اارساای در چااارچوت دسااتور وابسااتگی بررساای را ، ظرایاات اعاال س1۰1۱) زادهطبیااب

برای اعل برشمرده که بناد متممای یکای از آنهاسات. در بنادهای . او هشت متمم استهکرد

وضعیت مقابقت باین ااعال بناد اصالی و ااعال بناد  ؛استهکرد له توجهأمتممی او به دو مس

متممی و وضعیت اعل بند متممی از نظر التزامی یا اخباری بود . بدین ترتیب وضاعیت اعال 

التزامای و ±التزامای و -در ساه حالات لالتزامای، « التزامای»بند متممی را براسات مشخصۀ 

)باا ااعال بناد پایاهس در ساه حالات  «مقابقت»وضعیت اعل بند متممی را براسات مشخصۀ 

 .   استهدهایی آورمثال. وی برای هر کدام استهمقابقت تعیین کرد±مقابقت و -لمقابقت، 

اازایای در زباا  شاناختی باه بررسای متممرده-در چارچوت رویکرد نقشی س1۰1۳) اخالقی

ها برای رمزگاذاری ز زبا . به گفتۀ اخالقی، زبا  اارسی نیز مانند بسیاری ااستهاارسی پرداخت

کند که این تقابل به صورت تقابال استفاده می 1یااتگیترازی/ تنزلبند متممی از دو راهکار هم

نیاز  2هایاباد. در زمیناۀ رمزگاذاری مشاارکدو وجه اخباری و التزامی در صورت اعل بروز می

                                                           
1. balancing/deranking 

2. participant coding 
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اعل در بند متممی یا  گرایش غالب زبا  اارسی، حذف ااعل بند وابسته است. به عبارت دیگر،

یااته )التزامیس و ااعل بند وابسته هم ممکن اسات محاذوف یاا تراز )اخباریس است یا تنزلهم

مذکور باشد و در اغلب موارد محذوف است. به گفتۀ اخالقی، پاذیراتن بناد متممای، ویژگای 

هاای لهایی با مفاهیم خاص است. چنین ارضی به معرای اهرستی از طبقاات معناایی اعاعل

هااای اعل س1۳1۱) 1بناادی نونااا . اخالقاای بااا مبنااا قاارار داد  طبقهاسااتهپااذیر انجامیدمتمم

هاای هاای وجهای، اعلکناد: اعلبندی میپذیر در زبا  اارسی را در هفت طبقه دساتهمتمم

ای و هاای نگارش گازارههاای آگااهی، اعلهای ادراکی، اعلکشی، اعلهای بهرهآرزویی، اعل

 قولی. قلهای ناعل

هاای زماانی در کااربرد حاال التزامای در با اشااره باه نقاش داللتس 2۳1۱)درزی و کواک 

ها ااکندناد. آنهاا ابتادا بعکای کاربردهاای ای به این پژوهشبندهای متممی اارسی، پرتو تازه

کنند. سپس اختصاصاً به بررسی کاربرد حال و گذشاتۀ حال التزامی را در زبا  اارسی مرور می

ای علیه ارضیۀ مبتنای بار پردازند. آنها به ترتیب ادلهای )متممیس میتزامی در بندهای درونهال

برای تحلیل کاربرد وجاه التزامای در  ۰و ارضیۀ مبتنی بر صدق و کذت 2یااتگی/نیااتگیتحقا

بناد متممای نسابت باه های زمانی اعل کنند. در ادامه، با توجه به ویژگیزبا  اارسی ذکر می

اعلای کاه دارای وجاه حاال  ،درواقاع - دهند که اعل بند متمماینشا  می اصلی جملهاعل 

 یا بعد از اعل اصلی است.   زما هماز نظر زمانی لزوماً  - التزامی است
 ضا دوست داشت که علی دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. ر -2      

یاا بعاد از آ   زماا هامگذشته است، اعال بناد متممای  س۱)س چو  اعل اصلی2در مثال )

شود. به همین دلیل است که آورد  قیدهایی کاه داللات بار )گذشته، حال یا آیندهس تعبیر می

اما اگر اعل اصلی را به حاال تیییار دهایم،  ،جایز است گانه کنندهای سهام از این زما هر کد

 کنیم.  کند، در بند متممی استفادهتوانیم از قیدی که داللت بر گذشته میدیگر نمی
 دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. *رضا دوست داره که علی  -۰      

به بررسی نحوی ایان سااخت  س،2۳۳4) 1و النداس 2۳۳1) 4آنها در ادامه با اتکا به آرای هیرایوا

پردازند. همچنین با اشارم مختصری باه کاربردهاای گذشاتۀ گرا میدر چارچوت دستور کمینه

                                                           
1. Noonan 

2. ir/relais 

3. non/veridicality 

4 .Hiraiwa 
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یعنای هنگاامی اعالِ بناد متممای  ،دانندآ  را برعکس حال التزامی میالتزامی، داللت زمانی 

یاا قبال از اعال اصالی داللات داشاته باشاد.  زما همشود که به رویدادی گذشتۀ التزامی می

بهترین تحلیل از کاربرد حاال و گذشاتۀ التزامای در  س،2۳1۱)زعم درزی و کواک ، بهطورکلیبه

بین اعل اصلی و اعل بناد پایاه )التزامایس اسات. ناگفتاه  نسبت زمانی ۀبندهای متممی، برپای

 باابه عبارت دیگار،  ،س۱)سویه بود  استاین تحلیل )ازجمله تحلیل حاضرس ی. نماند که ویژگی

اما دربارم عادم کااربرد آ  در  ،شودها موارد حکور اعل التزامی تبیین میدستاورد این پژوهش

 .  س۱)شودمواضع دیگر سخنی گفته نمی

هاای عمادتاً با برشامرد  کابردهاای وجاه التزامای باا ماالک س1۰۳1)رحیمیا  و خرمائی 

معنایی، آنها را به دو دسته سرنمونی و غیرسرنمونی تقسیم کرده و وجه مشترک آنها را معنای 

 اند. ای عدم ققعیت دانستهوارهطرح
 

 کاربردهای حال التزامی در زبان فارسی معاصر -4

بندی تمامی کاربردهای وجه التزامای در پژوهش، تالش برای استخراج و طبقهگام اول در این 
 ۰4۱و  ۰4۱، ۰2۱های و شاماره س۳)ناماهشش ایلم ازای ابتدا پیکره .س1)زبا  اارسی معاصر است

 و مسااارا  :اناد ازها عبارتناماه. ایلماساتهانتخاات شد س1۰۳۱و  1۰۳۱)ثقفای،  مواقیتمجلۀ 
نسال ، س1۰1۳) اثر مجیاد مجیادی هاآواز گنجش.، س1۰۳2و  1۰۱۰) بیکاییاثر بهرام  کشیسگ

و س 1۰۱1) اثار عباات کیارساتمی دوسات کجاسات ۀخان، س1۰۱۳) پوراثر رسول مالقلی سوخته
از این پیکاره، حادود  س.1۰۳۰)اثر پورا  درخشنده و میترا بهرامی  زنندهیس دخترها اریاد نمی

. غیار از شاواهد پیکاره، اساتهمی به کار راته، استخراج شدکه در آنها حال التزا جمله ۰۳۳۳
ها از نگارندگا  نقل شده کاه بارای اطمیناا  از دساتوری باود  آنهاا، نظار چناد مثال رخیب

 .   س1۳)استهگویشور دیگر نیز پرسیده شد
رود. ایان وجاه در حال التزامی هم در جمالت ساده و هم در جمالت مرکاب باه کاار مای

ممکن است در بندهای موصولی، قیدی یا متممی به کاار رود. بساامد حکاور  جمالت مرکب،
حال التزامی در بندهای متممی و قیدی بسایار بیشاتر از بنادهای موصاولی و جماالت سااده 

 ۳2درصد از کاربردهای حال التزامای در جماالت سااده و حادود  1ما، حدود  ماست. در پیکر

درصاد در بنادهای متممای، حادود  ۱2رصد، حدود د ۳2درصد در جمالت مرکب بود. از این 
 درصد در بندهای موصولی به کار راته بودند. ۱درصد در بندهای قیدی و تنها حدود  24

                                                                                                                                              
1. Landau 
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 های سادهحال التزامی در جمله -4-1

طور که پیکره نشاا  اعل حال التزامی ممکن است در جمالت ساده یا مرکب ظاهر شود. هما 

های ساده کمتر از جمالت مرکاب اسات. ی حال التزامی در جملههادهد بسامد حکور اعلمی

ساز در بیشتر مواقع در قالب یکی از عناصر جملۀ مرکب مثل اعال اصالی ، عامل التزامیدرواقع

، شود. در جمالت ساده، این عامل بیشتر معنایی است. در ایان جماالتیا حرف ربط ظاهر می

یا پرسش یاا معاانی نزدیا. باه آنهاا  -امر یا هشدارهمچنین -اگر یکی از معانی آرزو، توصیه 

حاضر باشد، ممکن است اعل جمله در وجه التزامی ظاهر شود. بار هماین اساات کاربردهاای 

. ۰ای؛ . توصایه2. آرزویای؛ 1شاود: حال التزامی در جمالت سااده باه ساه دساته تقسایم می

 بندی معنایی است.پرسشی. واضح است که این تقسیم
 

 زویی آر -4-1-1

 کند: ای را مقرح می، گویندم جمله، دعا یا آرزو یا خواسته«آرزویی»در دستۀ 
 .س2۳: س11))بم که خودم تو جشنت لزگی برقصم بشههای خانم ماهرخ،  -4    

 .س12)س۰4۱، )مو خدا نیره رو از من نگیره -۱      

ند، وجه التزامی با چناین شوهمراه می ...و « الهی»، «شاءاهللا »، «کاش»در جمالتی که با 

 :  س1۰)معنایی همراه است
 .س2۳کاش خوشش بیاد )بم:  -۱       

 س12۳: س14))دت تر و بهتری داشته باشیماهلل که براشو  خبرهای دقیاشاءا  -۱       

گیرند که امروزه عمدتاً از معناای ای نیز در این دسته قرار میبعکی جمالت قالبی و کلیشه

 .س1۱)اندلی شدهواژگانی خود خا
 .س۰۳: س1۱)دستت درد نکنه )ما -1       

 .س۱۰خسته نباشی )ما:  -۳       

 ایتوصیه -4-1-2

کناد.  بندی دوم، گوینده توصیه، دستور یا هشداری را در قالب حال التزامای بیاا  میدر دسته

در تفکی. مرز توصیه و دستور و هشدار گاهی ممکن نیست و به همین دلیال ایان ساه معناا 

 اند.  ی. طبقه گنجانده شده
 .س14: س1۱)نیاری بیرو  )م -1۳      

 .س11)ما:  س11)نفر بعدی بیاد-11      
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مثال یاادم هسات، حواسام - ،س1۳)بساتیهای مرکاب پینکتۀ دیگر اینکه صورت امری اعل

بساتی هاای مرکاب پی، اعلطورکلیباهشاود. همیشه به صورت التزامی ظاهر می -... هست و

 شود: ه به صییۀ سوم شخص مفردند و هنگام امر نیز همین شخص و شمار حفظ میهموار
 .س۰4۱)مو،  یادت باشد هرکسی مثل تو این شانس را ندارد -12      

 .س۰4۱)مو،  حواستا  به انتخات ایلم باشد -1۰      
 

 پرسشی -4-1-۳

اند. جمالت سادم پرسشای دستۀ سوم از کاربردهای حال التزامی، مربوط به کاربرد این اعل در

 های زیر اشاره کرد: توا  به مثالبرای این دسته می
 .س۰1لگن بذارم؟ تر و خش. کنم؟ غذا بدم؟ )م:  -14       

 .س۱۳یادگاریتو چی کارش کنم؟ )م:  -1۱       

 .س۱۱چرا یه بچه از پرورشگاه ورنداریم؟ )بم:  -1۱       

 .س۰4۱)مو،  بشویم؟ یچگونه پدر و مادر خوب -1۱       

شاد  اعال آ  نیسات. تماایزاتی البته پرسشی بود  ی. جمله، شرط کاای بارای التزامی

رود با جمالتی که در آنهاا اعال باه ای که در آنها اعل التزامی به کار میمیا  جمالت پرسشی

ای را که در آنها اعال رود وجود دارد. برای مثال، جمالت پرسشیصورت غیرالتزامی به کار می

بارای مثاال در پاساخ باه -توا  با جمالت اماری پاساخ داد می، استهحال التزامی به کار رات

باه کاار راتاه « چارا»واژم مگر اینکه در آنها پرسش -«بله. بذار»توا  گفت می ،«لگن بذارم؟»

- توا  ابتدا اعل را به صورت امری تکرار کاردباز هم می« چرا»واژم باشد. البته با وجود پرسش

این کاار رو نکنیاد »توا  گفت می ،«چرا یه بچه از پرورشگاه برنداریم؟»رای مثال در پاسخ به ب

. در مواقعی که پرسش دربارم/خقات به اول شاخص جماع یاا ساوم شاخص مقارح -«چو ...

ها وجاود نادارد، هماا  که تمایزی میاا  امار و حاال التزامای در ایان صاییهشود، ازآنجا می

 شود: ی تکرار میهای حال التزامصییه
 ]پس بگیریم[ ،س41ها رو چه کنیم؟ )بم: دعوت -11      

 
 داللت زمانی حال التزامی در جمالت ساده  -4-1-4

س  Sس و زماا  گفتاار )Rتمامی کاربردهای حاال التزامای در جماالت سااده، زماا  مرجاع ) در

مااً باه حاال یاا آیناده رود، لزوای که در این جمالت به کار ماییکسا  هستند و اعل التزامی

. در جمالت آرزویی، لزوماً درخواسات وقاو  رخادادی در زماا  حاال و آیناده س2۳)داللت دارد
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م نیز، توصیه و امر و هشدار دربارم رخدادی در همین بازم زماانی اسات. نو  دومقرح است. در 

ه هماین سوم نیز، پرسش مقرح شده سؤالی دربارم وضعیتی در حال یا آینده اسات. با نو در 

س آنهاا را از حالات 11تاا  4هاای ماذکور )دلیل است که اضااه کرد  قیدهای گذشته به مثال

 س مذکور است:11س و )۱های )کند. برای نمونه صورت غیردستوری مثالدستوری خارج می
 کاش دیروز خوشش بیاد.٭ -1۳      

 .    نفر بعدی بیاددیروز ٭ -2۳      
 

 ای مرکبهحال التزامی در جمله -4-2
طور که اشاره شد کاربرد حال التزامای در جماالت مرکاب بسایار زیااد اسات. براساات هما 

شاود. پایاه تقسایم میپایه و ناهمبندی دستورهای اارسی، جملۀ مرکب به دو دستۀ همتقسیم

های ساازند. در بررسایپایهبا حروف ربط هم پایگی دو یا چند بند مستقلاول، محصول هم نو 

 ناو شاود. اماا ی. جملۀ سااده برخاورد می ه، با هر کدام از این بندهای مستقل به مثابنحوی

ساازی شود. در این نو  جمالت، وابستهدوم، از ی. بند پایه و ی. یا چند بند پیرو تشکیل می

سازی ارایندی نحوی است که طی آ  ی. بند به عنصر یاا بنادی کاه گیرد. وابستهصورت می

شود. بنادی کاه درو  بناد دیگار ه در سقح باالتری قرار دارد، وابسته میدر ساخت کلی جمل

و بندی که بناد وابساته را در درو  خاود دارد، بناد  ود، بند وابسته یا پیرو نام دارد،شواقع می

مستقل و مانناد  . بند پایه،س1۰۳۰مهند، ؛ راسخ1۰1۳)اخالقی، شود اصلی، مستقل یا پایه نامیده می

، کاربردهاای آ  در «حاال التزامای در جماالت مرکاب»اماا منظاور از  است، ی. جملۀ ساده

بندهای پیرو است. بند پیرو ممکن است متممی، قیدی یا موصولی باشاد. بنادهای متممای از 

شاود. های اجباریس آ  هستند و حذف آنها موجب بدساختی جمله می)متمم های اعلموضو 

اند و حذف آنها )با مالحظااتیس جملاه را از های جملهدهبندهای قیدی و موصولی، از جمله اازو

کند. در بندهای متممی، اعل اصلی و در بندهای قیدی حارف رباط حالت دستوری خارج نمی

سااز رسد کاه در بنادهای موصاولی عامال التزامیشوند. به نظر میساز تلقی میعامل التزامی

 تفکی. سخن گفته خواهد شد.   معنایی است. دربارم هر کدام از این کاربردها به
 

 بندهای موصولی -4-2-1

های اسمی است که هستۀ گاروه اسامی را های پسین اسم در گروهبند موصولی یکی از وابسته

 طور که اشاره شد بسامد وجه التزامی در بندهای موصولی زیاد نیست. کند. هما توصیف می
 س۱۱.. هر دختری که بشه اسمشو گذاشت مهتات! )بم: .-چرا یه بچه از پرورشگاه ورنداریم؟  -21      
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 س۱1خانم؟ )دت:  ،بین این مردها کسی هست که بشناسیدش -22      

 .س۰۱کریم... به دنبال جایی است که میخ را بکوبد )ما:  -2۰      

 .س۰4۱ ،)مو هر مدیری که اشتباهش را تکرار کند دیگر مدیر نیست -24      

س، هماا  زماا  Rی حال التزامی در بندهای موصولی نیز زما  مرجاع )در تمامی کاربردها

رود، لزومااً باه حاال یاا آیناده ای که در این جمالت به کار مایس است و اعل التزامیSگفتار )

 داللت دارد.
 

 بندهای متممی -4-2-2

ای در هاای اسامیکه بندهای متممای را جانشاین گروه استهدر سنت دستورنویسی رایج بود

؛ صاادقی و ارژناگ، 2۱۰: 1۰۱۱خاانلری،  نا..) اندهای دیگر، از جمله ااعل و مفعاول، دانساتهنقش

شناختی هم بعکاً چنین رویکردهایی مشااهده های زبا در پژوهش .س1۰14؛ الزار، ۱۱و  ۱۱: 1۰۱1

ل داند که عمدتاً نقش ااعل یا مفعاوبند متممی را بندی میس 2۳۳1) 1شود. برای مثال گیو می

 س.  11۰-111: 1۰۳1زاده، )برای نقد این نظر ن.. طبیببند دیگری را ایفا کند 

هاایی . اعلس2۳۳1)ن.. گیاو ،  به منزلۀ ااعل برای اعل اصلی هستند بندهای متممی ااعلی

قارار »، «توصایه شاد »، «بهتار باود »، «بناا باود »، «بعید بود »، «احتمال داشتن»مثل 

. بنادهای متممای س21)پذیرناد... بند متممای اااعلی می و« بود  الزم»، «کاای بود »، «بود 

س 2۱اند. برای نمونه، در مثاال )مفعولی نیز بندهایی هستند که به منزلۀ مفعول برای اعل اصلی

اسات و « زود بود »بند متممی ااعلی و در حکم ااعل برای اعل « که جلوی تریاک زانو بزنم»

، بناد متممای مفعاولی و در حکام مفعاول بارای اعال «یندچهرم ستاره را ببس »2۱در مثال )

 است. « خواستن»
 .س1۳زوده که جلوی تریاک زانو بزنم )م:  -2۱      

 .س2۱ :خواهد چهرم ستاره را ببیند )ممی -2۱      

بسامد کاربرد حال التزامی در بندهای متممی بسیار زیاد است. معموالً ااعاالی کاه متعلاا 

 ،شاودشا  اعل به صورت التزامی ظاهر میی خاصی هستند، در بند متممیهای معنایبه طبقه

ممکان »هاای وجهای درخواساتی مثال ها اشااره کارد: اعلتوا  به این دستهبرای نمونه می

امیادوار »هاای آرزویای مثال ، اعل«عرضاه داشاتن»های وجهی توانمندی مثال ، اعل«بود 

هاا هام بناد بعکای از اعل س.1۰1۳)اخالقای، « مجبور کرد »کشی مثل های بهرهو اعل« بود 
                                                           
1. Givon 
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... .  و« ثابات کارد »، «بدیهی بود »، «ادعا کرد »شا  ضرورتاً غیرالتزامی است مثل متممی

اناد و تفصیل به کاربردهای حال التزامی در بنادهای متممای پرداختهبه س2۳1۱)درزی و کواک 

یاا بعاد از  زماا همی از نظر زمانی لزومااً اند که اعل التزامی در بند متممدرستی نشا  دادهبه

س در این بندها، زما  اعل اصلی اسات. بادین Rاعل اصلی است. به عبارت دیگر، مرجع زمانی )

ترتیب، اگر اعل اصلی گذشته باشد، زما  اعل التزامی ممکن است به صورت گذشته، حاال یاا 

س تکارار 2۱یاال در شاماره )س کاه ذ2) آینده تعبیر شود. باه هماین دلیال اسات کاه در مثاال

س ۰گردد، آورد  قیدی که بر گذشته، حال یا آینده داللت کند صحیح است ولای در مثاال )می

شود و در آ  زما  اعل اصلی به حال تیییار کارده، آورد  قیادی س تکرار می21که در شماره )

 کند. که داللت بر گذشته کند، جمله را بدساخت می
 ت که علی دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. رضا دوست داش -2۱      

 دیروز/ امروز/ اردا بره اونجا. *رضا دوست داره که علی  -21      
 
 بندهای قیدی -4-2-۳

های معناایی حاروف رباط باه طبقاه س1۰۳۳و جعفاری،  1۰11)نا.. ابراهیمای، در بعکی از منابع 

در بنادهای قیادی باه کاار . این حروف عمدتاً حروای هساتند کاه استهمختلفی تقسیم شد

توا  بندهای قیدی را براسات حروف ربقای کاه در جملاۀ پیارو روند. به همین ترتیب میمی

اناد از بنادهای ها عبارتهای مختلف معنایی تقسایم کارد. ایان دساتهشوند، به دستهذکر می

عال در بعکای ... . ا سلبی، شرط، جانشینی و استثنا، قیدی زما ، علت، هدف، تقابل، اازایش،

شاود. در بعکای از این بندها مثل بند هدف، جانشینی و سلبی، لزوماً به وجه التزامی ظاهر می

شاود دیگر مثل بندهای شرط، گاهی به صورت التزامی و گاهی به صورت غیرالتزامی ظاهر می

رسی آید. در این پژوهش به برو در بعکی بندها مثل بندهای علت، اعل به وجه التزامی درنمی

کنیم کاه احتماال حکاور پردازیم. به عبارت دیگر، بندهایی را بررسی میدو دسته نخست می

 اعل التزامی در آنها هست. 

شوند و ذیل هار بندی میهای معنایی، این بندها تقسیمدر این بخش، ابتدا با اتکا به مالک

ی ایان بنادها، زماا  در شود. در تمامدسته، وضعیت این بندها از نظر داللت زمانی بررسی می

زماا  »س برای تعیین آ ، بسته به نو  بناد قیادی یاا Rبند قیدی نسبی است و مرجع زمانی )

یا بعاد از ایان  زما همدر هر دو صورت، زما  اعل التزامی «. زما  گفتار»است یا « اعل اصلی

 دو نققه است. 
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یاا  -با زماا  گفتاار زما هم-ل اشد، اعل التزامی لزوماً به حااگر زما  گفتار مرجع زمانی ب

داللت دارد. برای اثبات این مدعا، تماامی شاواهد پیکاره را بررسای  -بعد از زما  گفتار-آینده 

کنناد، چناین ایم. اگر این ادعا درست باشد، آورد  قیدهایی کاه داللات باه گذشاته میکرده

   کند و دقیقاً نیز چنین است. جمالتی را باید بدساخت

 ل اصلی مرجع زمانی باشد، بسته به اینکه اعل اصلی دارای چاه زماانی اسات،اگر زما  اع

شود. بدین ترتیب، اگر اعال اصالی گذشاته وضعیت داللت زمانی اعل التزامی نیز مشخص می

باشد، اعل التزامی ممکن است به گذشته، حال یا آینده تعبیار گاردد. اگار اعال اصالی حاال 

کند. و اگر اعل اصلی آینده باشد، اعل التزامی به ده داللت میباشد، اعل التزامی به حال یا آین

های مختلاف حاروف رباط باا زمانی پس از آ  داللت خواهد داشت. در ادامه، به بررسی دسته

 .س22)پردازیمشواهد مختلف می
 

 قیدی زمان بندهای -4-2-۳-1

رود، باه کاار مای -آ یاا مترادااات -« تا وقتی که»ه در آنها حرف ربط ای کدر بندهای قیدی

اعل ممکن است به صورت التزامی ظاهر شود. در این حالت، مرجع زمانی برای تعیاین داللات 

دهاد کاه مرجاع نشاا  مای« دیاروز»س قید ۰۳زمانی اعل التزامی، اعل اصلی است. در مثال )

 تواند زما  حال باشد.زمانی اعل التزامی نمی
 .س111)دت:  کننگرد باغبونی هم استخدامش نمیبیست تا ضامن از کسی نگیرین، واسه شا س2۰)تا -2۳      

 ام نگهداری کردم.دیروز تا وقتی زنداداشم برسه، از بردارزاده -۰۳      

باه کاار  -یا مترادااات آ -« قبل از اینکه»در آنها حرف ربط ای که اعل در بندهای قیدی

شود و مرجع تعیین داللت زمانی آ ، اعل اصالی اسات. همراه می رود، لزوماً با وجه التزامیمی

و حارف رباط تقادم زماانی  بیانگر زما  ارجا  کل جمله است -و اعل اصلی-، بند پایه درواقع

رساند و به همین دلیل اعال باه صاورت را نسبت به زما  بند پیرو می -و اعل اصلی-بند پایه 

 آید. التزامی در می

 توا  مرجع زمانی را زما  حال در نظر گرات. دهد که نمیمیس نشا  ۰۰مثال )
 .س1۰۱زند )دت: قبل از آنکه راه بیفتد، تلفن زنگی می -۰1      

 .س11۱)ما:  ریزدگندیده و ااسد را در آت می هایها به آنجا برسند، میوهقبل از اینکه بچه -۰2      

هاای متعادد بهاروز ااروتن بشاویم، در هماا  ابتادای مواقیاتها و ناقبل از اینکه وارد قصه مواقیت -۰۰     

 .س۰4۱)مو،  وگو، اروتن بحث را به این سمت بردگفت
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رود، ممکن اسات باه به کار می -ا متراداات آ ی - «بعد از اینکه»اعل بندهایی که در آنها 
چراکاه آورد   امی زما  گفتار است،وجه التزامی باشد. در این حالت مرجع زمانی اعل بند التز

 شود: قیدهایی که بر گذشته داللت کنند موجب بدساختی این جمالت می
 گردد.ها آغاز میپراکنیبعد از اینکه گزارش ارسال شود، شایعه -۰4      
 ها آغاز شد. پراکنیدیروز بعد ازاینکه گزارش ارسال شود، شایعه٭ -۰۱      

 -یا متراداات آنهاا- «به محض اینکه»و « هسوقتی )ک»ای که در آنها اعل در بندهای قیدی
رود، ممکن است به صورت التزامی ظاهر شود. در این صورت، مرجع زمانی اعل بناد به کار می

به این معنی که اعل التزامی لزوماً به انجام عملی در حال یاا آیناده  ،التزامی، زما  گفتار است
 اشاره دارد. 

 .س۰4۱)مو،  یابد  باال برود، احسات نگرانی کاهش میوقتی سقح اندوراین در بد -۰۱      
 .س۰4۱)مو،  استهکارها انجام شده و چیزی از قلم نیفتاد وقتی عید برسد، همه -۰۱      
  ها آورنده آ وجودمحض اینکه به حرف دلشا  گوش داده شود و عامل بهاحساسات و هیجانات به -۰1      

 .س۰2۱)مو،  شوندعت محو میسرکشند و بهشود، مثل شعله آتش زبانه می شناسایی و توجیه            
 اطراایانش  ۀمحض اینکه در اردی ظاهر شود، بالااصله روی بقیخوبی سواد عاطفی این است که به -۰۳      

 .س۰4۱)مو،  گذاردثیر میأهم ت            
 

 (24)بندهای قیدی هدف -4-2-۳-2

رود، لزومااً باا به کار مای -یا متراداات آ - «برای اینکه»ا حرف ربط که در آنه بندهای پیروی
. در این جمالت مرجع زمانی تعیین داللت زمانی بند پیرو، اعال اصالی (52)دآیاعل التزامی می
توا  دید که رویداد بناد پیارو متعاقاب رویاداد بناد پایاه س می4۰س تا )41های )است. در مثال

نیاز  س۱: 2۳1۱) و ممکن است در گذشته روی داده باشد. درزی و کاواکاست و بند پایه یا هر د
 اند. ی هدف اشاره کردهبه این نکته دربارم بندها

 .س11کشد تا اتاق را زیر نظر بگیرد )م: سرک می -4۳      
 .س۱4یه امروز تو زندگیم اقط دربستی سوار کردم که بدهی اردامو صاف کنم )م:  -41      
 .س1... )دت:  از عید راتی تا ازش بخوای کهقبل  -42      
 .س۰4۱)مو،  ورددست آتو ارزندت را به این مدرسه نیاوردی که چیزی به -4۰      

 
 بندهای قیدی سلبی و جانشینی -4-2-۳-۳

رود، بنادهای و مترادااات آ  باه کاار مای« بدو  اینکه»بندهای پیروی که در آنها حرف ربط 
شوند. در این بندها نیز اعل اصالی، دها همیشه با اعل التزامی همراه میسلبی نام دارند. این بن
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ۀ آنهاا گذشاته س که اعل پای4۱س و )4۱های )مثال ،مرجع زمانی اعل التزامی است مکنندتعیین
تواند حال باشد. اضااه کارد  قیادی کاه دهد که مرجع زمانی اعل التزامی نمینشا  می است

   س:4۱و  4۱)تقابل مثال  کندلت کند نیز این جمالت را بدساخت میبر زما  حال یا آینده دال
 .س۱1دهد )ما: طور بدو  آنکه پولی بدهد راهش را ادامه میمرد همین -44      
 .س11ای بین شما باشه، راه ااتادین راتین )دت: یعنی بدو  اینکه هیچ مس له و کینه -4۱      
 .س۰4۱)مو، ...  آلود، به او گفتد، از سر سوز دل و با صدایی بیضبار باشآنکه لحنش سرزنشبی -4۱      
 . ... آلود، به او گفتبار باشد، از سر سوز دل و با صدایی بیضآنکه امروز/اردا لحنش سرزنشبی* -4۱      

در بندهای جانشینی هم وضع به همین منوال است. اعل در ایان بنادها همیشاه التزامای 
س را ۱۳مرجع زمانی اعل التزامی است. به همین دلیال، مثاال ) مکنندییناست و اعل اصلی، تع

 کنند همراه کرد. توا  با قیدهایی که بر حال یا آینده داللت میکه بر گذشته داللت دارد، نمی
 .س۰4۱)مو،  دچار ارااکنی خواهید شد جای اینکه از مقلب اصلی حرف بزنید مرتباًبه -41      
 وجو، ارد بسته ازدواج کنم، با اکر و تدبیر و پرت جای اینکه با چشمبه ل اآلنم را داشتم،اگر عق -4۳      

 .س۰4۱)مو،  ... کردمتری را برای همسری انتخات میمناسب             
 به جای اینکه به خانه مادربزرگم بروم، با دوستانم ایلم دیدم.  -۱۳      
 نه مادربزرگم بروم، با دوستانم ایلم دیدم.اردا به جای اینکه به خا* -۱1      

کنند که قبال اند، به رویدادی اشاره میجمالتی که دارای بندهای قیدی سلبی یا جانشینی
س، پاول داد  بایاد قبال از 44. در مثاال )استهاز عمل دیگری یا به جای عمل دیگری رخ نداد

ت دیگار، اگار قارار بار رخ داد  عمال . باه عبااراستهااتاد اما چنین نشدراه ااتاد  اتفاق می
دهد. به هماین دلیال، در جماالت دارای یا بعد از اعل اصلی رخ می زما هممذکور هم باشد، 

بندهای قیدی سلبی و جانشینی نیز مانند تمام بندهایی که مرجع زمانی اعال التزامای، اعال 
 دهد. ییا بعد از اعل اصلی رخ م زما هماصلی است، اعل بند پیرو لزوماً 

 
 بندهای قیدی وضعیتی  -4-2-۳-4

. ایان بنادها عمادتاً باا اساتهای نشددر منابع پیشین به وجود بندهای قیدی وضعیتی اشااره

شوند و عمادتاً اعال در و متراداات آنها همراه می« حالتی کهبه»، «طوری کهبه»چو  حروای 

جع زمانی اعل التزامی، اعل اصالی در این صورت، مر شود.این بندها به شکل التزامی ظاهر می

 س مؤید این مقلب است. ۱4است. مثال )
 .س2۱کند )ما: در را با احتیاط و آهسته طوری که کسی متوجه نشود، باز می -۱2      

 .س1۳4اند که کریم کمی سرش باالتر از حالت درازکش باشد )ما: های زیر سرش را طوری باال آوردهبالش -۱۰      

 .س۰4۱)مو،  گذاشت که همه ببینندو کنار اجاق، طوریعکو شوخ گروه این گوی را تکا  داد  -۱4      
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 بندهای قیدی شرطی و تسویه -4-2-۳-5

متراداات آنها حاروف ربقای هساتند کاه  و« مگر اینکه»، «صورتی کهدر»، «چنانچه»، «اگر»
ا ااقد حرف رباط آشاکارند روند. گاهی نیز این بندهمعموالً در بندهای قیدی شرطی به کار می

توانند در بندهای شرطی ظااهر ها و ساختارهای متنو  میهای مختلفی با زما اعل  س.۱۱)مثال 
رود، حاال التزامای به کاار مای طورکلیبهاما پربسامدترین اعلی که در بندهای شرطی  ،شوند

باه  س.1۰۳۱پاور، ولینا.. عابادی و  نیاز) زما  گفتار اسات داللت زمانی آ  است که مرجع تعیین
رود، لزومااً باه ای که اعلشا  به صورت حال التزامای باه کاار مایسخن دیگر، بندهای شرطی

 :یا متعاقب زما  گفتار )حال یا آیندهس اشاره دارند زما همای نققه
 .س۰۱اگه اجازه بدین من برم )م:  -۱۱      
 .س41شه )بم: اگه نیای زندگی او  بچه تلف می -۱۱      
 .س1۱)ما:  شیممیلیونر می ماهی بفروشیم -۱۱      
 .س۰4۱)مو،  کنداش ارق میثیرگذاریأاگر در روز دیده شود ت -۱1      

اند، وضعیتی مشابه با بنادهای همراه...«  چه ... چه»بندهای تسویه که عموماً با حرف ربط 
کمااینکاه باه جاای  اند،.م به بندهای شرط بسیار نزدیقیدی شرطی دارند و از نظر معنایی ه

 استفاده کرد. « اگر... ... اگر»توا  از عمدتاً می...«  .. چه. چه»
 .س۰4۱)مو،  شخصی است یید کند، چه نکند، این مسائل کامالًأچه این رویکرد را علم ت -۱۳      
 .س۰4۱)مو،  شویددرگیر می شما چه بخواهید و چه نخواهید ... -۱۳      

 
 یگیرنتیجه -5

گانۀ اخباری و التزامی و امریِ وجه اعلی در زبا  اارسی است کاه سه انوا وجه التزامی یکی از 
کاه آنجاا در دو ساخت حال التزامای و گذشاتۀ التزامای )حاال کامال التزامایس باروز دارد. از

ن اند، در ایابندی و احصای تمامی کاربردهای حال التزامی نپرداختهکدام از منابع به دستههیچ
جملاۀ  ۰۳۳۳ای با حدود پژوهش ابتدا با تمرکز روی کاربردهای حال التزامی و با اتکا به پیکره

. براساات نتاایج استهبندی شدحال التزامی، تمامی کاربردهای حال التزامی استخراج و دسته
این پژوهش، حال التزامی هم در جمالت ساده و هم در بندهای موصاولی و قیادی و متممای 

توا  باه ساه با وجه التزامی را از نظر معنایی می رود. جمالت سادهی مرکب به کار میهاجمله
سااز ای و پرسشی تقسیم کارد. در ایان جماالت، عامال التزامیدستۀ جمالت آرزویی، توصیه

ترتیب اعل جملۀ اصلی و حارف اما در بندهای متممی و بندهای قیدی، به عموماً معنایی است
ای که در آنها اعل التزامی به کاار د. همچنین بندهای قیدیشوساز تلقی میربط عامل التزامی
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های مختلفی چو  بندهای قیدی های معنایی حروف ربقشا  به دستهرود، براسات ویژگیمی
 اند. شده زما ، هدف، سلبی، جانشینی، وضعیتی، شرطی و تسویه تقسیم

س، زماا  Sشقی بین زماا  گفتاار )و تمایز سه س1۳1۱) در ادامه، با استفاده از رویکرد کامری
نشا  دادیم که حال التزامی دارای زما  نسابی س 1۳4۱)رایشنباخ، س Rس و زما  مرجع )Eرویداد )

س 2۳1۱)است. همچنین با اتخاذ رویکردی مشابه رویکارد درزی و کاواک  -در برابر زما  مقلا-

باه بررسای کاربردهاای ایان وجاه در در تبیین کاربردهای حال التزامی در بندهای متممای، 
 ۀکاه نققا، زماانیدرواقعایم. جمالت ساده و بندهای موصولی و قیدی جمالت مرکب پرداخته

مرجعش را بااات یاا  ۀاش زما  گفتار )نققۀ اکنو س باشد زما  مقلا و آنچه نققمرجع اشاری
س در جمالت سااده R)عنصر دیگری تعیین کند، زما  نسبی نام دارد. نتیجه اینکه زما  مرجع 

که این ااعال لزومااً باه حاال یاا آیناده س است؛ طوریSو بندهای موصولی برابر با زما  گفتار )
س اعال التزامای اسات. زماا  Rاشاره دارند. در بندهای متممی اعل بند اصلی، زماا  مرجاعِ )

س یاا Sر )س در بندهای قیدی بسته به نو  حرف ربط، ممکن است برابر باا زماا  گفتااRمرجع )
اشد و چه برابر باا زماا  اعال س، برابر با زما  گفتار بRزما  اعل اصلی باشد. چه زما  مرجع )

 Rاست. به عبارت دیگر، نسابت باه نققاۀ « زما  نسبی غیرگذشته»، اعل التزامی دارای اصلی
 به حال یا آینده )غیرگذشتهس داللت دارد.

 
 نوشتپی
ی روند تیییر دیدگاه دستورنویسا  را تا رسید  باه ایان . با بررسی تاریخ دستورنویسی اارس1

های اعلای تعداد وجه مدستورنویسا  سنتی دربار متوا  پی گرات. عمداجما  به طور کلی می
؛ قریاب و 111-11۱: 1۰۰1؛ قریاب، ۱1ق: 121۳)ن.. حبیب اصفهانی  رنددر اارسی اتفاق نظر ندا

: 1۰41؛ ذوالنور، 4۳-۰۱: 1۰4۱؛ دبیرسیاقی، 4۳-4۱: 1۰4۳جواد،؛ دائی۰۱-۰۱: 2، ج1۰۱۱همکارا ، 

امااا  ،س۰11و۰1۳: 1۰12؛ ارشاایدورد، 4۳-4۱: 1۰۱2؛ طالقااانی، ۳1-۳۱: 1۰۱۰؛ مشااکور، 11۳-11۰
شناسای آشانا الخصاوص دستورنویساانی کاه باا زبا علی -ویژه در آثار متأخرا  به ،راتهراته
أخر وجه اعلای را باه ساه دساته تقسایم اجماعی صورت گرات و عمده دستورهای مت -بودند
: 1۰۱۰؛ شفائی، ۰۳و۰1: 1۰۱1؛ صادقی و ارژنگ، 1۰2: 1۰41؛ باطنی، 11: 1۰4۱)خیامپور،  کنندمی
شانات و همکاارا ، ؛ حا۱۰: 1۰1۱؛ وحیدیا  و عمرانی، ۱۱و۱4: 1۰۱۳؛ احمدی گیوی و انوری، 11

 س.۱۳: 1۰1۱
به دلیال پیاروی از سانت گذشاتگا  اسات.  به این ساخت صرااً« گذشتۀ التزامی»اطالق . 2

است. این امر با قیات گذشاته نقلای « حال کامل التزامی»تر این ساخت عنوا  درست و دقیا
گردد. برای مثال با آماد  )حال کاملس و گذشته التزامی )حال کامل التزامیس بهتر مشخص می
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علای باه شایراز راتاه »ۀ کند، وجه اعل در جملی. قید وجهی که داللت بر عدم ققعیت می
به عبارت دیگر، تفااوت ایان «. شاید علی به شیراز راته باشد»یابد: به التزامی تیییر می« است

نیاز  س1۳: 2۳1۱)صرااً در وجه است. درزی و کواک « راته باشد»و « راته است»دو اعل یعنی 
 اند.ستفاده کردها «present perfect subjunctive»از اصقالح 

شناسایی و تبیین کاربردهای وجه التزامای »قاله برگراته از طرحی پژوهشی با عنوا  این م .۰
 در دانشگاه شهید بهشتی است.  « در زبا  اارسی

داللات باه گذشاته باه کاار کند ولی بارای چراکه حال اخباری به حال یا آینده داللت می. 4
 رود.نمی
 )پایهس است. . منظور از اعل اصلی در این پژوهش، اعل بند اصلی۱

. ازآنجایی که طبا نتایج این پژوهش، حال التزامی در جمالت ساده و همچناین در تماامی 6
-هایی هسات، مایبندهای سازنده جمالت مرکب، کاربرد دارد و از پیکره برای این موارد مثال

 است. توا  ادعا کرد که کل کاربردهای این اعل احصا گردیده
هاای زیار کاه از نظار در مثال« حادت زد »یه کرد که چرا اعل توا  توج. برای مثال نمی۱

 ؛رود و هم با وجاه التزامایرسند، هم با وجه اخباری به کار میداللت زمانی یکسا  به نظر می
احتمااالً باه هماین دلیال «. ره اونجازنم علی میحدت می»و « زنم علی بره اونجاحدت می»

اربردهای وجه التزامی را با درجۀ ققعیت گزاره و ناو  کنند کشناسا  سعی میبسیاری از زبا 
هاایی ها تبیین کنند. هرچناد چناین تبیینبندی معنایی اعلنگرش گوینده به گزاره یا طبقه

 .شوندهای درستی منجر نمیبینینیز الزاماً به پیش
ماامی . ازآنجایی که طبا نتایج این پژوهش، حال التزامی در جمالت ساده و همچناین در ت1

-هایی هسات، مایبندهای سازنده جمالت مرکب، کاربرد دارد و از پیکره برای این موارد مثال

 است. توا  ادعا کرد که کل کاربردهای این اعل احصا گردیده
ها یا حاالت بازیگرا ، از گوناۀ نوشاتاری و ها عموماً در توصیف صحنهنامه. ازآنجا که در ایلم۳

 در ناماهشاود، نگارنادگا  تارجیح دادناد کاه از ایلمتاری استفاده میها از گونۀ گفدر دیالوگ
 پیکره استفاده نمایند.

 شواهد بدو  ارجا ، ساختۀ نگارندگا  است.   .1۳
 است. اشاره شده« بم»اختصاری  با نام س1۰۱1)بیکایی، نامۀ مساارا  به ایلم. 11

مجلاه، اشااره  مو ذکر شمار« مو»اری با نام اختص س1۰۳۱و  1۰۳۱)ثقفی، . به مجلۀ مواقیت 12
 است.  شده

هایی جملهتااوا  شاابهرا می« شاااءاهللا »و « کاااش». بعکاای از ایاان اصااقالحات مثاال 1۰
یااتۀ ی. جملۀ کامل هساتند تقلیل ها صورتجملهگیرند. شبهدرنظرگرات که بند متممی می

   س.۰۰۱و  ۰۰۱: 1۰۳1زاده، )طبیبو ممکن است خود ی. متمم بندی بگیرند 
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 .س1۰۳۰)درخشنده و بهرامی، زنند ینامۀ هیس، دخترها اریاد نم. نام اختصاری ایلم14

در اارسای  -«خادا او را خیار دهااد»در جملاۀ « دهاد»مثل -. با از بین راتن وجه دعایی 1۱
 اند. امروز، وجه التزامی و دعایی صورتی یکسا  یااته

 .س1۰1۳)مجیدی، ها .مۀ آواز گنجشنا. نام اختصاری ایلم1۱

   .س1۰۱۳پور، )مالقلیۀ نسل سوخته نام. نام اختصاری ایلم1۱

اعل امار  -1۰۱1مانند صادقی و ارژنگ،  -شناسا  ری از دستوردانا  و زبا . به اعتقاد بسیا11
جز صاییۀ دوم شاخص صرااً دارای دو صییۀ دوم شخص مفرد و دوم شخص جماع اسات. باه

های اعال حاال التزامای های اعل امار باا صاییهی است، بقیۀ صییهمفرد که دارای شناسۀ ته
هرحال شکی نیسات کاه اند. چه برای امر دو صییه در نظر بگیریم و چه شش صییه، بهیکسا 

ست و در صورتی که برای امار نیاز شاش صاییه قائال احال التزامی دارای شش صییۀ کامل 
 ت. های یکسانی خواهند داشصییه صورتباشیم در پنج

-... نیز یاد شاده و« شخصهی.»، «شخصهت.»های ها با عناوینی همچو  اعل. از این اعل1۳

 .س1۰4-1۰۰: 1۰۳۳جعفری،  )ن.. است

اماا  ،کند. درست است که حال التزامی در جمالت ساده همیشه به حال یا آینده داللت می2۳
ای دیگر مثل بنادهای متممای چراکه در بعکی از کاربرده ،توا  زما  آ  را مقلا دانستنمی

 و بعکی از بندهای قیدی این حکم صادق نیست. 
)نا.. شاود واژه در نظر گراته میها ااعل روساختی این جمالت پوچ. در بسیاری از تحلیل21

 .س1۰۳۰؛ انوشه، 1۰1۳درزی و تفکر رضایی، 

ات که با اعال . ممکن است شواهد پیکرم ما جامع نباشد و بتوا  حروف ربط دیگری هم یا22
رسد تبیین کاربرد حال التزامای از منظار داللات زماانی از شوند. به نظر میالتزامی همراه می

 همین قواعد پیروی کند.

 به کار راته است. « تا زمانی که»در این جمله به معنای « تا. »2۰

ی هادف اناد. بنادها  است که بندهای هدف با بندهای علت متفاوتآاینجا  رد . نکتۀ مهم24
 و ازآنجاا پردازند که در بند پایه بدا  اشاره شادهلزوماً به بیا  هدف گوینده از انجام عملی می

که هدف از نظر زمانی متعاقب بند پایه است و به دلیل آیندگی نسابت باه زماا  جملاۀ پایاه 
 ؛نادگردد. اما بندهای علت چنین خاصایتی ندارغیرققعی است، لزوماً به وجه التزامی ظاهر می

هات هات رو پاره کردم چو /به این علت که/ زیرا/ به دلیل اینکه اهمیدم همه حرفهمۀ نامه»
در بندهای علت، علت بر معلول مقدم است؛ یعنی از نظر زمانی بناد پیارو قبال از «. دروغ بوده

بند پایه است اما در بندهای هدف، بند پیرو بعد از بند پایه است. بعکای از حاروف رباط مثال 
شوند و هم در بندهای هدف. و به همین دلیال هم در بندهای علت ظاهر می« به دلیل اینکه»

هاا ترین روشاست که بندهای هدف ممکن است با بندهای علت خلاط شاوند. یکای از آساا 
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برای تشخیص بندهای هدف این است که باید بتوا  تمام حروف ربقی را که در این بندها باه 
توا  از وجاه جانشین کرد. اتفاقا در بندهای قیدی علت، نمی« این هدف که با»روند، با کار می

 التزامی استفاده کرد.

متمم »پیروی دانسته که  ۀیکی از کاربردهای حال التزامی را در جمل س1۱4: 1۰1۱). ارژنگ 2۱
 «.کوشم تا به جایی برسم؛ میهدف و نتیجه برای پایه باشد

 منابع
 جا: حمید ابراهیمی. ، بیآموزا  غیرایرانیسرش پیشراته )ویژه زبا نگا . 1۰11ابراهیمی، ح. 

 ااطمی. :، تهرا 1دستور زبا  اارسی . 1۰۱۳. احمدی گیوی، ح. و ح. انوری
 .1۰2- 12س:۰)، دستور، «شد  و توانستن: سه اعل وجهی در اارسی امروز بایستن،». 1۰1۱ .اخالقی، ف
 .14۳- 1۳۳ س:۱)، دستور، «اازایی در اارسی امروزشناختی متممبررسی رده». 1۰1۳  .اخالقی، ف
 ، تهرا : ققره. دستور زبا  اارسی امروز. 1۰1۱ارژنگ، غ. 

 .  1۱ -1س: 1)۱، ادت اارسی، «نقد و تحلیل انوا  وجه اعلی در اارسی». 1۰۳۱. پوراکبری، م. و م. ولی
زبانشناسای و ، «گرادر زباا  اارسای: رویکاردی کمیناهای پنهاا  واژهضامیر پاوچ». 1۰۳۰ انوشه، م.
 .۱۰ -2۳س: 11)، های خراسا گویش
 مرکز. :، تهرا صفات وجهی در زبا  اارسی. 1۰۳4 پور،  .ایلخانی

 امیرکبیر. :، تهرا توصیف ساختما  دستوری زبا  اارسی. 1۰41 باطنی، م.
 تهرا : روشنگرا . مساارا ،. 1۰۱۰بیکایی، ت. 
 ، تهرا : روشنگرا  و مقالعات زنا . کشیسگ. 1۰۳2 بیکایی، ت.
   .۰4۱و  ۰4۱، ۰2۱، شمواقیت .1۰۳۱و  1۰۳۱ ثقفی، ت.
المللای ، تهرا : دانشگاه تهرا ، مؤسسۀ لیتنامۀ دهخدا و مرکز بیندستور کاربردی. 1۰۳۳ جعفری، ف.

 آموزش زبا  اارسی.  
 ، استانبول.دستور سخنق. 121۳حبیب اصفهانی، م. 

دستور زبا  اارسی ویژم دوره کاردانی و کارشناسای زباا  و ادبیاات . 1۰1۱. شنات،  . و همکارا حا
 مدرسه. :، تهرا اارسی تربیت معلم

 تهرا : توت.   ، اارسی دستورزبا . 1۰۱۱ خانلری، پ.

 کتابفروشی تهرا . :، تبریزدستور زبا  اارسی. 1۰4۱ خیامپور،  .
 کتابفروشی تأیید.: ، اصفها دستور زبا  اارسی و راهنمای تجزیه و ترکیب. 1۰4۳ جواد، ر.دایی

 علمی. :، تهرا دستور زبا  اارسی. 1۰4۱ دبیرسیاقی، م.
 ، تهرا : روشنگرا  و مقالعات زنا . زنندهیس! دخترها اریاد نمی. 1۰۳۰. درخشنده، پ. و م. بهرامی
 .۱۰- ۱۱س: 2)2، شناسیهای زبا پژوهش، «ه در زبا  اارسیواژپوچ». 1۰1۳. درزی،  . و ش. تفکر رضایی
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 ارغنو . :، تهرا دستور پارسی. 1۰41 ذوالنور، ر.
 ، تهرا : علمی.  ارهنگ توصیفی نحو. 1۰۳۰. مهند، م. و همکارا راسخ

-زباا  و زباا ، «های اارسایهای صوری و معنایی عناصر وجهی در جملهجنبه». 1۰۳۳ رحیمیا ، ج.

 .۱۳ -۰۰س: 1۰)، شناسی
هاای التزامای در زباا  های بیاا  التازام و کاربردهاای صاورتراه». 1۰۳1. رحیمیا ، ج. و  . خرمائی

 .  ۱۱ -4۱س: 1۱)۳، شناسی تقبیقیهای زبا پژوهش، «اارسی
، های زباانیپژوهش، «ااعال وجهی در زبا  اارسی و بیا  وجهیت». 1۰۳2. رحیمیا ، ج. و م. عموزاده

 .4۳-21س: 1)4
 ، تهرا ، نوین.مبانی علمی دستور زبا  اارسی. 1۰۱۰ شفائی، ا.
 :، تهارا سدوم )آماوزش متوساقه عماومی ارهناگ و ادتدستور سال . 1۰۱1. ارژنگ .و غ .صادقی،  

 ی.های درسسازما  کتات
 امیرکبیر. :، تهرا اصول دستور زبا  اارسی. 1۰۱2طالقانی، ک. 

 ، تهرا : مرکز. های بنیادی جمله در اارسی امروزساختظرایت اعل و . 1۰1۱ زاده، ا.طبیب
، هاای خاودگردا  در دساتور وابساتگیگروه ۀدستور زبا  اارسی براسات نظریا. 1۰۳1 زاده، ا.طبیب

 تهرا : مرکز.
بندی جمالت شرطی از منظر آموزش زبا  اارسی نگاهی تازه به طبقه». 1۰۳۱. پورعابدی، م. و م. ولی

، باه کوشاش رضاامراد مجموعه مقاالت دومین همایش ملای دوسااالنۀ آزااا، «زبانا غیراارسیبه 
 .  ۰۱۱-۰4۳: ناز میردهقا ، تهرا : خاموشصحرایی و مهین

هاای پژوهش، «بررسی مفاهیم وجهی زما  دستوری در زبا  اارسی». 1۰۳1. عموزاده، م. و ح. رضایی
 .۱۱- ۱2س: 1)۰، زبانی

 سخن. :، تهرا دستور مفصل امروز. 1۰12 ارشیدورد، خ.
 کتابفروشی علمیۀ اسالمیه. :، تهرا دستور زبا  اارسی به اسلوت السنۀ میرت زمین. 1۰۰1 قریب،  .
 کتابفروشی مرکزی. :، تهرا دستور زبا  اارسی. 1۰۱۱  قریب،  .

 ی کودکا  و نوجوانا . ، تهرا : کانو  پرورش اکرخانۀ دوست کجاست. 1۰۱1 کیارستمی،  .
، ترجماۀ مهساتی بحرینای، توضایحات و حواشای هرماز دستور زبا  معاصار اارسای. 1۰14 .الزار، ژ

 هرمس.: میالنیا ، تهرا 
جساتارهای ، «در زباا  اارسای ʽشاد ʼو  ʽبایستنʼبازنمایی نحوی ااعال وجهی ». 1۰۳۱ متولیا ، ر.
 .  1۱۳- 12۱س: ۱)۱ ،زبانی
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Abstract 
In this research, in order to find a consistent explanation for all the uses 
of present subjunctive in Farsi, by relying on a corpus of 3000 sentences, 
we managed to extract and classify all the functions of present 
subjunctive. We concluded that present subjunctive is used both in the 
simple and (relative, adverbial and complementary clauses in) compound 
sentences. In the simple sentences as well as the relative clauses 
subjunctive making elements are usually considered to be semantic. The 
subjunctive making elements in complementary and adverbial clauses are 
the main clause verb and linking word respectively. The paper also 
employs Comrie (1985) and Reichenbach’s (1947) tripartite distinction 
between speech time, event time, and reference time to show that present 
subjunctive has relative time. And also by choosing Darzi and Kwak 
(2015) approach in explaining the present subjunctive functions in 
complimentary clauses, we discussed its function in simple, relative and 
adverbial clauses in compound sentences. We concluded that reference 
time in simple and relative clauses is simultaneous with the speech time; 
such that these kinds of verbs necessarily refer to present or future. In the 
complementary clauses the main clause verb is considered to be the 
reference time of the present subjunctive verb. Reference time in the 
adverbial clauses, depending on the linking word, may be simultaneous 
with the speech time or main verb time. Whether the reference time is 
simultaneous with the speech time or main verb time, the subjunctive 
verb has got a “relative non-past time”. In the other words, compared to 
the reference time it refers to the future or present. 
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1. Introduction 

In linguistics, Modality is a phenomenon through which grammar allows 

talking about situations that are not essentially real. In other words, 

modality is a grammatical and semantic category which explains the 

speaker’s attitude regarding the proposition and generally shows 

realis/irrealis distinction. The right way to discover modality is to begin 

with some of the features of language which most obviously involve 

modality. In all typological studies, there is a considerable variation in 

the ways in which languages deal with this category. Verbal mood is one 

of these ways which appears in the structure of the verb. Mood is an 

aspect of linguistic form which indicates how a proposition is used in the 

expression of a modal meaning. Modal forms are divided into three 

categories: sentential modality, sub-sentential modality and discourse 

modality. Verbal mood is included within sub-sentential modality. Sub-

sentential modality operates below the level of proposition expressed by 

a complete sentence. It includes modal adjectives, modal nouns, 

propositional attitude verbs (verbs which take an argument which 

expresses a proposition), verbal mood, and infinitives among other types. 

Root and subordinate clauses with different verbal moods can be used to 

help represent various cognitive states and mental events, such as beliefs, 

desires, and dreams (Portner, 2009). Among the three distinctions of 

declarative, subjunctive and imperative verbal mood, the current study 

reviews the present subjunctive uses in positive sentences. 

 

2. Theoretical Framework 

Reichenbach (1947) refers to three points of “speech time”, “event time” 

and “reference time” to determine time implications. Time has a deictic 

nature, and speech time is its reference point. In other words, relying on 

speech time, in all languages the time is divided into past, present and 

future. As Comrie has mentioned (1985), absolute time is a time that to 

determine we just need speech time and event time (as for absolute time, 

reference time and speech time are the same). However, this is not the 

case in all situations and if reference time point is defined by context or 

another element, we would have a Relative Time. In this study, relying 

on the threefold division suggested by Reichenbach and the difference 

between Absolute and Relative Time put by Comrie (1985), and also 

following the approach of Darzi and Kwak (2015) in determining 

subjunctive uses relying on the time implications, we review the uses of 
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this mood in simple sentences and relative clauses and adverbial clauses 

of compound sentences.  

 

3. Methodology 

The first step in this study was to extract and categorize all the 

applications of subjunctive mood in the contemporary Persian language. 

Thus, initially a corpus including 6 screenplays and volumes 326, 345 

and 346 of Movafaghiat magazine were selected. Then, about 3,000 

sentences were extracted in which present subjunctive was used. After 

that, based on the aforementioned theoretical framework, the data about 

the subjunctive mood were analyzed.  

 

4. Results & Discussion 

The results indicate that subjunctive present is used both in simple 

sentences and in relative clauses, complement clauses and adverbial 

clauses of compound sentences; however, the frequency of using 

subjunctive present in complement and adverbial clauses is much more 

than relative clauses and simple sentences. Simple sentences with 

subjunctive mood could be divided into three semantic groups: wishful, 

advising, and interrogative. In these sentences, “subjunctive making 

element” is necessarily semantic. However, in complement and adverbial 

clauses, respectively, the main verb and the conjunctive are subjunctive 

elements. Moreover, the adverbial clauses in which subjunctive verb is 

used, based on the semantic features of their conjunctives are divided 

into various groups, including adverbial clauses of time, purpose, 

negation, substitution, condition, etc.  

 

5. Conclusions & Suggestions 

In this research, in order to find a consistent explanation for all the uses 

of present subjunctive in Persian, by relying on a corpus of 3000 

sentences, while considering the difference between relative time and 

absolute time, it was concluded that reference time in simple and relative 

clauses is simultaneous with the speech time; such that these kinds of 

verbs necessarily refer to present or future. The subjunctive making 

elements in complement and adverbial clauses are the main clause verb 

and conjunction respectively. However, the reference time in adverbial 

clauses, depending on the conjunction, may be equal to the speech time 

or time of the main verb. Whether the reference time is simultaneous 

with the speech time or main verb time, the subjunctive verb has got a 
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“relative non-past time”. In other words, compared to the reference time, 

it refers to the future or present (non-past). 
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