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The present study aims at investigating the imperative construction 

and its paradigm in Persian. To this aim, the canonical imperative 

construction in Persian will be explained first, and the non-canonical 

ones will be studied thereafter. The results show that Persian has two 

imperative constructions, namely minimal and maximal. The minimal 

construction is specified for the second-person singular subjects, and 

the maximal one is applied for non-second-person-singular subjects, 

which are formally heterogeneous with minimal construction, but 

which are in complementary distribution with it. In addition to these 

two constructions, it is argued that there are four analytical 

constructions that are mainly based on grammaticalized motion verbs 

and that are combined with the main verb to convey directive 

meanings as their secondary function in certain contexts and as an 

imperative strategy (not construction). The primary meaning and 

function of these constructions refer to hortative or optative meanings. 

These constructions, as opposed to non-canonical constructions, are 

not in complementary distribution with the second person singular 

subjects. Apart from these constructions, there are some other 

imperative strategies such as modal, declarative, and interrogative 

constructions.  
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فارسيزباندرهاوراهبردهایامریساخت

2بابکشریف،1حصارحمانویسير

. رانیا سانند،، ا  کردساتان،  دانشاگاه  خارجا،،  یهاا  زبان و اتیادب ةدانشکد ،یشناس زبان و یسیانگل زبان گروه اریاستاد ،نویسندة مسئول. 1

 veisirahman@yahoo.comرایانام،: 

 B_sharif@atu.ac.ir . رایانام،:خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران یها زبان، دانشکدة یشناس زبانگروه  ،یشناس زباندکترای . 2

چکیدهاطالعاتمقاله

نوشتار پیش رو ساخت امری و صیغگان آن را در زبان فارسی بررسی کرده اسات. بادی     مقال، پژوهشینوعمقاله:

توصای   های غیر متعارف در ای  زباان   منظور ابتدا ساخت امری متعارف و سپس ساخت

و بیشاین، دارد. سااخت     دهد ک، فارسی دو ساخت امری کمینا،  شده است. نتایج نشان می

های  شخص مفرد و ساخت بیشینة نامتعارف پیرامون فاعل کمینة متعارف پیرامون فاعل دوم

هساتند     گیرد ک، ب، لحاظ صوری با ساخت کمین، ناهمگون شخص مفرد شکل می غیر دوم

با آن قرار دارند. افزون بر ای  دو ساخت، چهار ساخت تحلیلی نیز ولی در توزیع تکمیلی 

متّکای باوده و در برخای از     شاده  یدساتور طور عمده بر افعاال ررکتای     وجود دارد ک، ب،

مثاباة راهرارد  و نا، سااخت       ها در ترکیب با فعل اصلی معنای ثانویة رهنمودی را ب، بافت

اسات و  تهییجای  هاا عمادتات ترغیرای و     ایا  سااخت  کنند. معنا و نقش اولیاة   امری القا می

شخص مفارد نیساتند.    های امری نامتعارف در توزیع تکمیلی با فاعل دوم برخالف ساخت

اناد از سااخت    روناد، عراارت   کار می هایی ک، در زبان فارسی برای بیان امر ب، دیگر راهررد

 وجهی، جمالت خرری و پرسشی.

 1011رداد خ 12 :افتیدرخیتار

 1011 اسفند 11تاریخبازنگری:

 1011 اسفند 21:رشیپذخیتار

  1011فروردی   1دسترسيآنالین:

هایکلیدی:واژه

 ساخت امری، 

 امری متعارف، 

 امری غیر متعارف، 

  ،راهررد امری

.فارسی

هاا و   فصلنامة مطالعاات زباان  . فارسیها و راهرردهای امری در زبان  ساخت . 1011 بابک  ،شری   ررمان، سی رصاریو: استناد

 .111-99 ، 1  11 ،های غرب ایران گویش

  .نویسندگان ©              ناشر: دانشگاه رازی                                                                          

DOI: 10.22126/JLW.2021.6083.1556 
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مقدمه-1

 دنشاو  مای   تقسای   0و اماری  3، پرسشای 2خراری  ناو  ب، سا،   هعمدطور  ب، 1نقش ارتراطی ازنظر ها جمل،

. جماالت خراری    0: 2111 ،1  برجاولی  و خراکوفکسای  109: 1911 ،1  الیناز 351: 1910 ،5 هادلستون

رة باا یاا پرساش در   ال درخواسات اطّا  برای   2مثال  جمالت پرسشی و  العاتی انتقال اطّراب  1 مثال 

 روند. کار می ،چیزی ب

 فروخت، شد. کر،باغ سیب واقع در   1 

 مانده است؟ سیریآیا باغ   2 

 نقاش رهنماودی   .دنا رو کار می ،ب 1، جمالت امری برای ایفای نقش رهنمودینو در تقابل با ای  دو  

د کنا  وادارکااری  دادن  شانونده را با، انجاام    دوشا ک میاشاره دارد ک، در آن گوینده  ب، هر پدیدار ارتراطی

، 12، درخواسات 11فرماان  را شاامل معانی رهنماودی    121: 2111  11جری و کیسن،.  11: 1911 ،9 سرل

فرماان،   ترتیاب سا، مفهاوم    با،   5 تا   3 های  مثالد. ندان می 11و اذن 11عمن ،15توصی،، 10، هشدار13توصی،

 د.نده خواست و توصی، را نشان میدر

 باز ک . در را  3 

 بفرست. پسلطفات بست، را   0 

 .یدانداز کن برای آینده پول پس  5 

                                                                                                                                                          
1. communicative function 

2. declarative 

3. interrogative 

4. imperative 

5. R. Huddleston 

6. J. Lyons 

7. L. Birjulin & V. Xrakovskij 

8. directive 

9. J. Searle 

10. M. Jary & M. Kissene 

11. command 

12. order 

13. suggestion 

14. warning 

15. advice 

16. prohibition 

17. permission 



 111راهبردهایامریدرزبانفارسيهاوساخت

 

کاار  ، ای با  برای ایفای نقش ارتراطی ویاژه  اتاختصاص در سطح جمل،ک،  یدستوری خاصّصورت  هر 

: 2110 ،  جاری و کیسان،  155: 1915 ،2ک و زویکای اساد شاود    خاص نامیده می 1ةگون جمل،یک رود، 

 ةهاای ممیاز   ایا  سااخت بایاد ویژگای    ای مساتقل بادانی ،    ،گون جمل، امری را ساختاگر بنابرای     11

ایا   . دسااز  هاا متماایز   ،گونا  کا، آن را از دیگار جملا،    داشت، باشاد  را معنایی مختص ب، خودصوری و 

 هاای گونااگون با،    نظریا، در کا،   توان هستة امری نامید ساخت امری را میو معنایی   صوری های ویژگی

 1، ساخت اماری مرکازی   2111 ،5  آیخنوالد و دیکسون2111 ،0 آیخنوالد 3متعارفساخت امری  های نام

اماری  جاری و   تنهاا     یا2112 ،1 تاکاهاشی 1ی ، ساخت امری سرنمون2111 ،و خراکوفسکی  برجولی 

کنناد،   ایفاا مای   را ای  نقاش رهنماودی   هایی ک، ساختسایر  بل،اقمدر شده است. خوانده  2110 ،کیسن،

 11  یاا ترغیرای  2111 ،و خراکوفکسی  برجولی  11ای  ، راشی،2111 ، آیخنوالد 9متعارف های غیر ساخت

 .اند هدش نامیده  2110 ، جری و کیسن،

نظریرویکردهای-1-1

 با، نسارت   یموسّع  یتلقّ ،اولرویکرد رد. برشمب، ساخت امری را نظری  رویکردس، توان  میی کلّ طور ب،

شار   ای  ود، ب، نمتوان امری قلمداد  شماری می و با هر شخصرا  یهر ساخت در آند ک، مفهوم دارای  

نظریاة   ،گنجاد  ای ک، در ایا  قالاب مای    تری  نظری، متداول .ک، نقش غالب آن بیان معنای رهنمودی باشد

 تجاویزگر   12ر س، سارت تجویزدساخت امری  ،ناساس آر  است ک، ب2111برجولی  و خراکوفسکی  

 عمال   10و وضاعیت تجویزشاده  گیرناده    دهناده و اطاال     اطاال   13، ارتراا  کننادة تجاویز    و دریافت

یابند: گوینده  تجاویزگر    امتزا، می باه  قرار بدی ای  س، سارت  شود. تریی  میگر   شده و کنشتجویز

کسای بایاد   د ک، چ، ده   میالطّا کنندة تجویز  شنونده  دریافتب، بنابرای   د،دار  عمل الق ب، تحقّمیل 
                                                                                                                                                          
1. sentence type 
2. J. M. Sadock & M. Zwicky 
3. canonical construction  
4. A. Aikhenvald  
5. R. Dixon  
6. central construction 
7. prototypical construction 
8. H. Takahashi 
9. non-canonical construction 
10. peripheral construction 
11. hortative construction 
12. prescription 
13. communication 
14. prescribed state of affairs 
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لاع  بااب عمال تجویزشاده مطّ   دراگرچ، گویناده شانونده را    ترتیب بدی عمل تجویزشده باشد.  گر  کنش

تواناد خاود    ، بلک، مینیستشنونده  کنش تجویزشده لزومات گر  ا عملکند  سارت تجویز و ارترا  ، امّ می

اگار   . 5: 2111خراکوفساکی   برجاولی  و ارترا  باشد  ای  بیرون از  یی فرد سومگوینده، شنونده یا رتّ

گاروه زیار   ، ر سا د عضاو هفات  شاامل  اماری   صایغگان  رها اضاف، کنی ،نیز ب، ای  متغیّشخص را  عامل

  :11: 2111برجولی  و خراکوفسکی   خواهد بود

   1و  1 های  مثال استجمع شخص مفرد و  گر دوم گروه اول: ک، شامل کنش

   11و  9 ،1 های  مثال استجمع مثنی و شخص مفرد،  گر اول گروه دوم: شامل کنش

 . 12و  11 های  مثال استجمع  شخص مفرد و  گر سوم مل کنشگروه سوم: شا

را  گفتا،  پایش سا، گاروه     اعضاای  2111 نقل از برجولی  و خراکوفساکی   زبان روسی ازهای زیر  مثال

 دهند: نشان می یروشن ب،

(6) soj 

sing-sg. 

 بخوان

(7) spojte 

sing-pl. 

 بخوانید
(8) spoju 

Sing-1sg. 

 ن اذار بخوگب

(9) spojon 

sing-1dual 

 نی اذار بخوگب

(10) spojomte. 

sing-1pl. 

 نی اذار بخوگب

(11) pust’ [on] spojot 

let   him  sing 

 دناذار بخوگب
(12) pust’ [oni] spojut 

let  them sing 

 دنناذار بخوگب
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ولای هار    گیارد،  می ارتماالت ممک  را دربر یتمام واست  آرمانی یادشده، صیغگانگفتنی است ک،  

 .همة ای  امکانات نیستدارای زبانی لزومات 

سااخت اماری    ،در ای  رویکرداست. قائل  متعارفانحصاری برای ساخت امری  ، نقشرویکرد دوم 

بارای مثاال الیناز      صااص دارد تهای رهنماودی اخ  بیان نقش ب،شخصی است ک،  منحصر ب، ساخت دوم

و معتقاد  داناد   نمی رقیقیرا امری  1شخص شخص و سوم امری اولموسوم ب، های  ساخت  101: 1911 

ر  راضار  ومما    و گیرناده   باید جفت فرساتنده  آمار   زبانی برای انتقال امر، همیش، هر ارترا است در 

همیشا،   یسااخت امار  بنابرای    از ای  دو اساسات انتقال امر ناممک  استو در صورت غیاب یکی ند باش

شاخص     نیز تنها ساخت اماری دوم 2111 و 2110شخص است. جری و کیسن،   معطوف ب، شنوندة دوم

شاخص  تنهاا در صاورتی     های دیگر  معطوف ب، فاعل غیر دوم ساختند هست نند و معتقددا امری می را

ها و دیگر رفتارهاای نحاوی  پیارو     سازهعالئ  مطابق،، ترتیب لحاظ صوری   شوند ک، ب، امری قلمداد می

هایی ک، برای بیاان معاانی رهنماودی     شخص  باشند. در ای  رویکرد ساخت ای امری  دوم ساخت هست،

قلماداد   2ساخت ترغیرای  ،ندهست تفاوتمای امری  لحاظ صوری با ساخت هست، ب، لیو ،شوند استفاده می

 .  ک، نوعی راهررد امری است شوند می

هاای اماری    راهرردهای ترغیری و  امری و صورت 3صیغگان  برای تریی  2110 جری و کیسن،  باور ب، 

را  صایغگان ابعااد دیگار ایا     آن ل ب، ص کرده و سپس با توسّرا مشخّ زبان  کیدر ابتدا باید هستة امری 

 .گرا دانست تقلیل توان رویکرد ای  رویکرد را می ص کرد.مشخّ

را تنهاا   شاخص  دوماماری  چ، ساخت اگر ک، است  2111 و 2111  آیخنوالدرویکرد سوم متعلق ب،  

و جایگااه   متعارف های غیر معیاری برای ارزیابی ساختهمچون ا آن را داند، امّ ممک  نمیامری صورت 

تقسای    متعاارف  و غیر متعارفب، دو گونة را امری  های ساخت وید. بر کار می ب،امری  صیغگاندر  ها آن

شاخص بیاان    هاای دوم  ساختی است ک، در آن معانی رهنمودی با صورت متعارفد. ساخت امری کن می

  :10و  13 مثال  شوند می

 پنجره را برند.  13 

 .سیگار نکشید لطفات  10 

                                                                                                                                                          
1. jussive 

2. hortative 

3. paradigm 



 1011بهار،1هایغربایران،دورةدهم،شمارةهاوگویشفصلنامةمطالعاتزبان 110

 

برای مثاال در زباان     کند ها جدا می ک، آن را از دیگر ساخت ی داردهای صوری خاصّ ویژگیای  ساخت 

ظااهر   ا نیاا   ا بباا پیشاوند     ساخت رذف شاده و فعال   یفاعل نحوی جمل، در ا باال های  فارسی  مثال

  :11و  15 های ای  ساخت عالئ  مطابقة خاص خود را داراست  مثالنیز در زبان کردی  .شود می

(15) b-i-nus-a. 

-نوشت  -ش.م.امری2 التزامی -شاَ   

 .آن را بنویس

(16) da-y-nus-i. 

نمود ناقص -شاَ -نوشت  -ش.م.خرری2  

 .نویسی آن را می

آن شاخص بیاان شاوند،     غیار از دوم  یهاای  و باا صایغ،   هاای خااص   صورت راهمعانی رهنمودی از اگر

 بارای   متعاارف های اماری   صورت مجاریبرای مثال در زبان   د بودنخواه متعارف غیر امری  اه صورت

در د. شاون  مای  بیاان  یکساانی ابزارهای صوری  باشخص    برای غیر دوم متعارف شخص  و نو  غیر دوم

از وندهای شاخص و شامار ظااهر    پیش ریده و ب، ستاک فعل چس j-ای  زبان برای ساخت امری پسوند 

شاود بارای    مشااهده مای    11 و   11 هاای   گون، ک، در مثاال  سازد. همان میرا صورت امری  گردد و می

 : 51 :2111 آیخنوالد  استفاده شده استی یکسان شاز روشخص جمع  شخص مفرد و سوم دومامری 

(17) var-j(al) 

wait-imp-2sg 

 منتظر بمان

(18) var-j-anak 

wait-imp-3pl 

دننگذار[ منتظر بماب]  

باا اماری    متفااوت بسیار  های شخص از صورت انگلیسی، برای بیان امر برای اشخاص غیر دوم ا درامّ 

 . 21و  19  مثال شود استفاده می letشخص از ساخت  شخص یا سوم اولای بیان امر بر مثالتشخص،  دوم
(19) Let us paint the car. 

رنگ کنی . اماشی  ر  

(20) Let him leave the room. 

.گذار از اتاق برودب  

 در صاورت عادم    متعاارف  هار سااخت غیار    ، کارد ایا  اسات کا،    ک، باید ب، آن توجّنکتة مهمی  
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 شات، ر  بنیاادی را دا دو شک، امری قلمداد خواهد شد  زمانیتنها شخص   دومهمرستگی صوری با امری 

و اصالی   ،معناای اولیا  ای  است ک،  شر  نخست،ساختاری است.  و شر  دوم باشد. شر  اول، معنایی

ن اسات کا، سااخت اماری مربوطا، در توزیاع       شار  دوم آ ا امّا   رهنمودی باشدمعنای ساخت مربوط، 

لیسای بارای تماام اشاخاص غیار از      در انگ letبرای مثال ساخت   باشد متعارفتکمیلی با ساخت امری 

ایا  معیاار صاوری     .نامید متعارف ساخت امری غیر توان آن را میبنابرای    شخص قابل اعمال است دوم

در  درواقاع دهاد.   ه  نشان مای  را ب، متعارفو  متعارف های امری غیر وابستگی ساختاری ساخت درواقع

اگار  شاود.   مای پار  خود  متعارف همتایک، تنها با  هستهمیش، یک جایگاه خالی  متعارف غیر صیغگان

امری قلمداد کارد، بلکا، آن را بایاد    ساخت را  نآتوان  د، نمیاشبرا نداشت،   ساختی یکی از ای  دو شر

 . 2111 ، آیخنوالد شمار آورد ب،های امری  راهرردجزو 

 صایغگان  ،گرایانة همرستگی صاوری  معیار تقلیل بدونتواند  می ن است ک،آای  رویکرد  های از مزیت 

یافت، تریی  کند. با، همای     سازمان نحوهای آن ب،  ناهمگونی صوری ساختباوجود  ی رازبان هرامری در 

 یاها   تا تناوّ  شد  دهیزگ امری در زبان فارسی بر صیغگانتار راضر رویکرد سوم برای تریی  دلیل در نوش

 .ی ساختاری تریی  کن صورت ب،معیار صوری امری را در فارسی 

 یطریعا طاور   با، زبان فارسی بنا ب، موضو  و ماهیت خود  هایدستور توان گفت ک، همة جرأت میب،

 یشاتر ب اسات کا، در   یکای از وجاوه فعال    ،همچنی  وج، اماری   اند های آن پرداخت، و صیغ، ب، فعل امر

د کار آثاار بسایار متعادّ    ای  بخش بارای رعایات اختصاار از ذ   در بنابرای    استشرح آن آمده دستورها 

 .شود مند اکتفا می شناختی چارچوب فی چند تحلیل زبانده و تنها ب، معرّکر دستورنویسان صرف نظر

شاناختی و در     ساخت امری و جمالت دارای مفهوم اماری را از دیادگاه رده  1395عراسی و باقری   

، شادن جماالت اماری    ای نا، ن تصری  امری، مخاطران ساخت اماری، امکاان درو  پنج موضو  ناچیزبود

هاای   کنند و ویژگی نمود، وج، و جهت  بررسی می های تهی و عناصر تصریفی فعلی  زمان، وجود فاعل 

شاخص مفارد    شمرند: تصری  امری برای فاعل دوم شناختی امر در زبان فارسی را ب، ای  شرح برمی رده

هاای دساتوری    شخص شناس، ندارد   امکان مخاطب قراردادن همة شخص امر در دوم کمین، است  فعل

هاای اماری امکاان     های تهای در سااخت   های امری مجاز است  فاعل دن ساختش ای وجود دارد  درون،

ی و جهات  معلاوم   ناقص، وج، اخراری و التزام کامل نمود  رضور دارند  و کاربرد زمان رال و گذشت،،

 پذیر است. بیان امر امکانو مجهول  در 

کناد و معتقاد اسات ایا       صوری تحلیل مای  یاسنش جمالت امری را از دیدگاه معنی  1391مغانی   
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فرض در الیة زیری ، از طیا  وسایعی از    پیش  نیروی منظوری  مثابة ب،جمالت افزون بر معنای دستوری 

ند کا، ناشای از تا ثیر عوامال     هست نیز برخوردار« درخواست»و « قدغ »همچون  نیروهای منظوری دیگر

هاای مختلا     خاوانش   یای تربناابرای     رود کاار مای   با،  هاا  آنامری در  موقعیتی خاصی است ک، جملة 

 ی است.شناسی و کاربردشناس م پیوند معنیهای امری مستلز ساخت

 تحلیلای  - ای با، بررسای توصایفی      با رویکرد شناختی و ب، روش پیکاره 1391دبیرمقدم و شوقی   

 لپردازند و انوا  ساخت امری، بسامد وقو  و الگوی مورد اساتفادة افعاا   ساخت امری در زبان فارسی می

مجهول، رذفی، دعاا   کنند. ایشان ساخت امری فارسی را ب، انوا  ساده، شرطی،  بندی می پرکاربرد را دست،

 ریا غای امری دارای کارکرد ه اند ک، برخی ساخت ، کردهو توجّبندی  نمای گفتمانی دست، و نقش و نفری 

 هستند. یامر

هاای   و سااخت را بررسای کارده     وج، امری در آثار ادبیات داستانی 1391ملکی ارفعی و همکاران  

یاا   جمالت خرریدهند ک، گاهی  شمرند و نشان می برمی ،عی را ک، بر مفهوم امر داللت دارندنحوی متنوّ

 روند. کار می برای افادة امر و نهی ب،نیز جمالت پرسشی 

های صاوری، معناایی    اند و برخی از ویژگی ای از فعل امر متمرکز شده بر جنر، ادشدهیهر یک از آثار  

مناد از صایغگان    کوشی  توصیفی نظام می راضر ردر نوشتااند.  و کاربردشناختی ای  مقول، را بررسی کرده

ی بادیل بارای بیاان مفااهی      اهرردهاا متعارف فعل امر در فارسای ارائا، کارده و ساپس ر     متعارف و غیر

 رهنمودی را برشمری .

 چارچوبنظری-2

زبان در مررلة اول باید سااخت  در هر امری  صیغگانبرای ترسی    گفت، شد، بخش قرلاساس آنچ، در بر

 ،ای یاا هسات،   متعاارف سااخت  آورد.  هستة امری را در آن زبان پدید مای  را تحلیل کرد ک، متعارفامری 

جاری و کیسان،   کناد.   ها تفکیک مای  های معنایی و صوری است ک، آن را از دیگر ساخت راوی ویژگی

 کنند: می بیانزیر  شرحرا ب،  متعارفساخت امری های معنایی  ص،مشخّ  عدب ،ب 11: 2110 

 باشد. مخاطب  آن گفت،فاعل جملة امری باید  مدلولال : 

 باشد.در آن گفت،  شده  یتوصگر عمل  ب: مخاطب باید کنش

 .، ن، ایستاباید پویا باشد کند، بر آن داللت می جملة امریموقعیتی ک، نو  ،: 

اخالقای را   شناختی یاا الزامای   معرفت ای گزارهاید داشت، باشد، یعنی نر 1تصدیقی ةقوّد: جملة امری نراید 

                                                                                                                                                          
1. assertoric 
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 شوند. با افعال وجهی معرفتی و تکلیفی بیان میترتیب  ب، نوعات د ک،نمایان بی

 .ه استهای بالقوّ جملة امری محدود ب، بیان وضعیتو: 

ری دارناد و هرچا، از آن دورتار    بیشات رضاور   هاا  ویژگیای   ،شوی  تر نزدیک هرچ، ب، هستة امری 

  21 مثاال   متعاارف در ساخت  اگرچ،برای مثال   شوند ها رذف می ای از ای  ویژگی بخش عمده شوی ،

 جملاة   فاعال  22 مثاال   متعاارف  غیار   ا در ساختاست، امّگر عمل تجویزشده  مخاطب امر همان کنش

 شخص  غیر مخاطب  باشد. امری ممک  است سوم

(21) Buy the car. 

 ماشی  را بخر.
(22) Let him buy the car. 

.گذار ماشی  را بخردب  

ة گار باالقوّ   بایاد کانش  نخست  امری ةگفتدر ساخت متعارف، مخاطب    11: 2112تاکاهاشی   گفتة ب، 

ص و منفارد داشات، باشاد و با، همای  دلیال سااخت متعاارف همیشا،          هویت مشاخّ  دوم عمل باشد و

گااه   برای مثال ست نیز هی های صوری خاصّ راوی ویژگی متعارفساخت ا امّ  شخص خواهد بود دوم

. با درنظرگرفت  ایا  ابعااد   استها در سطح جمل،  ی از سازهترتیب خاصّ اوی عالمت مطابقة خاص یار

و  متعاارف  ، غیار متعاارف اماری   یهاا  سااخت  انیا مروابط ساختاری را توان شرکة  میو معنایی صوری 

باید راوی معناای اولیاة   نخست  نیز متعارف ساخت غیر ، شد،ک، گفت چنان د.کر های امری ترسی  راهررد

 باشد. متعارفدر توزیع تکمیلی با ساخت امری دوم  و بودهرهنمودی 

 هاای  انگااره  صاورت  با،   الا  و ب  2115ران  همکاا  و 1رائا واری در الگوی ی ساختامعیارها ةهم 

 هار اماری در  صایغگان  هاا   ای  انگاره شوند و تریی  می 0و کمینگی 3و درجات بیشینگی 2صوریتجانس 

اناوا   واژی  و سااخت صاورت دساتوری    باودن  یکساان  ،صوریمراد از تجانس ند. کن میرا ترسی   یزبان

شاخص مفارد و    ل سااخت دوم امثا بارای  اماری    اگار دو سااخت  ب، دیگر سخ ،   استمالت امری ج

هاا، عالئا  مطابقا، یاا ونادهای       ترتیب سازه مانند  های صوری یکسان ویژگیشخص مفرد  دارای  سوم

 دارند. صوری تجانساشتقاقی خاص  باشند، 

 صاورت شخص مفرد ب، دو  با دوم ها آنصوری تجانس  بررسبصیغگان امری  هررابطة بی  عناصر  
                                                                                                                                                          
1. J. Van Der Auwera 

2. formal homogeneity 

3. maximality 

4. minimality 



 1011بهار،1هایغربایران،دورةدهم،شمارةهاوگویشفصلنامةمطالعاتزبان 111

 

هاای اماری    است ک، ساخت نة امرییبیشصیغگان دارای  یزبان ،ای  براساسشود.  می بیانکمین، و بیشین، 

ا امّا   ندداشات، باشا  شاخص   دوم صایغة های صوری مشاترک باا    ویژگی همة اشخاص و شمارهابرای آن 

ی اساتفاده کناد کا، باا     صاوری خاصّا  شاخص  از معیارهاای    درصورتی ک، هستة اماری  سااخت دوم  

، آن سااخت رااوی   باشاد شاخص  متفااوت    شخاص غیار دوم های دیگر  ا های صوری ساخت ویژگی

ساایر  شخص قابل اعمال اسات و   ة امری فقط برای دومن معنا است ک، هستبدااست. ای   کمین، صیغگان

 امری یا ترغیری هستند. راهررد ی  نوع2110نروده و ب، تعریر جری و کیسین،   متعارف امری  ها صیغ،

بارای    باشاد نیاز  متقاارن   تواند غیر شخص ب، دیگر اشخاص می های صوری از دوم گسترش ویژگی 

ا هاا با   صایغ،  ساایر و  شاخص مشاترک باوده    شاخص و ساوم   مثال ممک  است ساخت امری برای دوم

اماری در شارکة   هاای صاوری هساتة     . درواقع توزیع و گساترش ویژگای  دبیان شو یهای دیگر صورت

 زیادی را ب، خود بگیرد. یاه  تواند تنوّ صیغگان زبان می

الا  و   2115 ،و دیگاران ئارا  اوما خوذ از     1 در جدول  ها زبانامری در  صیغگان گوناگون های رالت

 :نشان داده شده است  ب

.حاالتگوناگونصیغگانامری(1)جدول

 ندارد. ا ساخت کمین،ساختار بیشین، دارد، امّ زبان 1

 ا ساخت بیشین، ندارد.ساخت کمین، دارد، امّزبان  2

 زبان ه  ساخت بیشین، و ه  ساخت کمین، دارد. 3

 زبان ن، ساخت بیشین، و ن، ساخت کمین، دارد. 0

بناابرای     داشات، شاخص  را    دوم متعارفهای صوری ساخت  امری ویژگی صیغگان کلّ  ،1 در رالت 

 فاردی  منحصارب، هیچ سااخت  زیرا   ساخت کمین، وجود ندارددر ای  رالت، ساخت امری بیشین، است. 

صاوری  هاای   ویژگای ها  و همة ساخت اختصاص داده نشده است صیغگانبرای یک شخص خاص در 

رااوی   متعاارف اگرچا، سااخت     ،2 در رالات  .  ها صیغ، ساخت بیشینة راک  بر تمام  مشترک دارند

هاا  بارای دیگار اشاخاص  فاقاد       ا دیگار سااخت  ، امّا  ساخت کمین،  صوری خاصی استهای  ویژگی

 مختلفای هاای اماری    شاخص از سااخت   های غیار دوم  فاعل ،رت دیگرعرا ب،  های مشترک هستند ویژگی

ویژه بارای بیاان امار     صورتیشخص از  فاعل دوم  ،3 . در رالت  ، فقدان ساخت بیشین کنند استفاده می

خااص  از سااختی   ،برای القای مفهوم امریشخص  دوم های غیر تمام فاعل و برد  ساخت کمین،  بهره می

. شاخص   غیار دوم  هاای  صیغ،بیشین، برای   رضور ساخت کنند استفاده می متفاوت با ساخت کمین، و  
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شاخص سااخت اماری مشاترکی      شخص و ساوم  ومد های ب، شرایطی اشاره دارد ک، فاعلنیز   0 رالت 

 .استن، یهیچ ساختی ن، کمین، و ن، بیشبنابرای    دارای ساختی متفاوت هستند ها فاعلسایر دارند، ولی 

 امریدرفارسيساختتحلیل-1

 صایغة یعنای   ،اماری  هساتة ابتادا بایاد    یزباان  هار برای تحلیال نظاام اماری در     ،شدبیان  گون، ک، همان

مفارد رااوی   شاخص   فاعال دوم  رسای سااخت اماری باا    در زباان فا  شود.بررسی آن شخص مفرد  دوم

درواقاع  ساازد.   مای جادا   امرینظام صیغگان  اعضای سایری است ک، آن را از های دستوری خاصّ ویژگی

نیاز   خاود  عالئ  مطابقاة خااصّ  دارای  «1 ب»پیشوند التزامی  برافزون  مفرد شخص دومفعل امر برای فاعل 

پیشوند التزامای    ،دو مشخصّبنابرای    متفاوت استبسیار  ک، با برابرنهادهای خرری و پرسشی آن هست

در مفارد   شاخص  دومای بارای   و هسات،  متعاارف اماری  گر ای  هستند ک، ساخت  نشان  و عالئ  مطابق،

 :دنده نشان می یروشن ب،های زیر ای  نکت، را  مثالوجود دارد. فارسی 

  امری  !بنویس  23 

  خرری  .نویسی می  20 

  پرسشی  نویسی؟ می  25 

ل خراری و  افعا فعال اماری در تقابال باا ا    نخسات  د ک، شو روش  میگفت،  پیشهای  ت در مثالبا دقّ 

 شاخص  مان رال برای مطابق، باا فاعال دوم  ای  فعل در زدوم اینک،  و دارای پیشوند التزامی بودهپرسشی 

کند. ای  در راالی اسات کا، افعاال خراری و پرسشای بارای         عالمت مطابقة تهی نیز استفاده میاز  مفرد

اماری   سااخت ا امّ  کند استفاده می «ی–»شخص مفرد در زمان رال از عالمت مطابقة  اعل دومبا فمطابق، 

شاخص مفارد و    و ساوم  شخص مفرد و جماع  اول شخص جمع، دومهای  فاعلها یعنی  صیغ، سایربرای 

  نادارد وجاود  نیاز   ویاژه در ای  موارد عالئ  مطابقاة   و است مرتنی بر پیشوند التزامی هعمدطور  ب، جمع

های اماری باا عالمات مطابقا، در برابرنهادهاای خراری و        عالمت مطابق، در ای  ساخت ،عرارت دیگر ب،

پیشاوند التزامای    گی ممیازة اماری در ایا  سااخت،    تری  ویژ اصلیبنابرای ،   یکسان است ها آنپرسشی 

 :کنی  می ،توجّامری و برابرنهاد خرری آن   جملة  شاملزیر  های مثالب،  برای تشریح ای  نکت،است. 

 شخص جمع  دومامری ید.  هتحویل بد اتکالی  ر  21 

 ید.  خرری هد میتحویل  اتکالی  ر
                                                                                                                                                          

 .خراب ک ، تکرار کنیدهای مثرتِ افعال مرکب الزامی نیست، مانند  ای  پیشوند در صورت. 1
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 شخص مفرد  سومامری   بفروش،. شُ ، رس  ه  خون،بفروشی*/بفروش تُنتو ماشی  21 

 فروش،.  خرری  می شُ و رس  ه  خون، فروشی می تو ماشینتُ

 شخص جمع  سومامری   .دالتعطیلی  برن خون،، ولی صرح روز بعدش اینجا باشن بی   21 

 خرری  . دالتعطیلی  میرن خون،، ولی صرح روز بعدش اینجا هستن بی 

 شخص جمع  اولامری  وقت،. دیر  آقا بری  دیگ،  29 

 دیروقت،.  خرری   ما میری  دیگ،

 شخص مفرد  اولامری فردا کلی کار دارم.   م دیگ، م  بر  31 

 خرری . فردا کلی کار دارم.   دیگ، رمیمم  

 دارایرد شاخص مفا   دوم غیار  های صیغ،برای  فعل امر ،  استوشرگفت،  پیشهای  گون، ک، از مثال همان

پیشاوند  هاا   صایغ، در ایا    نشاانة امار  ت اینکا،  ای ندارد. علّ و عالمت مطابقة ممیزه پیشوند التزامی بوده

 هعماد طاور   با، کا،  شاود   های دیگر نیز ظااهر مای   ن است ک، ای  پیشوند در ساختآ ه شد،نامیدالتزامی 

های شرطی ایا  پیشاوند باا عملگار      برای مثال در ساخت  گرهای واژگانی است عملبرخی مشرو  ب، 

 های زیر: آید، مانند نمون، می «کاش» گر های آرزویی با عمل و در ساخت شود ظاهر می «اگر» واژگانی

 بیند. اگر ب، خان، برود، او را می  31 

 کاش ب، خان، برود.  32 

صایغگان صارف    صاورت  با،  فارسای  زباان  ساخت امری مرتنی بر پیشوند التزامی را دراگر بخواهی   

فعال   ه شاد، ک، دید زیرا چنان  شخص مفرد است دومخواهی  داشت ک، فاقد صیغة  کنی ، فهرست زیر را

 مستقل با عالئ  ممیزه است.   یساختمفرد،  شخص دومامر 

 بخرند بخرید بخری  بخرد ϕ بخرم  33 

ناماد.   تر اماری مای   یرا گونة کلّ امری  مرتنی بر پیشوند التزامی  ساخت  ای  515: 2111ئرا  اودر  ون 

 دهد. پوشش میرا  شخص مفرد دوم جز ب،صیغگان  ک، کلّای است  بیشین، ای  ساخت درواقع

همراه شود کا، در هار پانج صایغ،      «بگذار»شدة  تواند با فعل دستوری میگفت،  پیش غگانگفتنی است صی

 د.یاب یکسان است. در ای  صورت بار امری فعل کاهش یافت، و جنرة تقاضا یا اجازه می

 بخرند بگذار بخرید بگذار بخری  بگذار بخرد بگذار ϕ بخرم بگذار  30 

ت در جادول  با دقّکرد.  رایج در زبان فارسی را توصی امری  صیغگانتوان  میاکنون ای  مقدمات  با 
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زبان فارسای رااوی یاک     ،عرارت دیگر ب،  های دنیا دانست گونة سوم زبان توان زبان فارسی را از می  1 

 ،سااخت کمینا، اسات    ،مفارد  شخص دوم ساخت امریساخت کمین، و یک ساخت بیشینة امری است. 

ساخت اماری بیشاین،    ،ا ساخت امری مرتنی بر پیشوند التزامیامّ  ودر می کار ب، همی  صیغ،فقط برای  زیرا

 رود. کار می ،شخص مفرد  ب دوم جز ب،برای تمام اشخاص   زیرا  است

. شاود  برای بیان امر در زبان فارسی استفاده مای  دیگری نیزهای  راهررد ای  دو ساخت امری، برافزون  

آن است ک، کاربرد اصلی ای  ساخت بارای بیاان امار نیسات،     پیش رو منظور از راهررد امری در نوشتار 

کا،   دکار  اشااره  1های تحلیلی ساختتوان ب، برخی  از آن جمل، میبلک، برای بیان ترغیب و تهییج است. 

معنی اولیاة خاود   گرفت،،  شدگی قرار خوش دستوری دست ،«آمدن»و  «رفت »مانند ی ررکت افعال ها آندر 

کنند  نغزگاوی کها     معنای رهنمودی و آمران، را القا میدر ترکیب با فعل اصلی جمل، دست داده و را از

 .  دنامن میخت افعال دوگان، ات سارا غالرها  ای  ساخت . 1391 ،فر و تابش

و  2نماود آغاازی   هعماد طاور   با،  راهرارد در ایا    شده یدستورافعال ک،   معتقد است 1393مهند   راسخ

  بیاان معاانی فرماان و امار مناساب      برای ج،یدرنتکنند و  و اراده را القا می قصد  ب،همچنی  معانی مربو  

اماری ترادیل    شار،  گار  شدن ب، عمل طی فرایند دستوریای  فعل  ،«رفت » فعل مرتنی بر راهررددر ند. هست

 را راهرارد هاایی از ایا     . در زیر مثالرساند را مییا رهنمود جمل، معنای امر  اصلیبا فعل همراه شده ک، 

 شود: میده دی

  .هن بدام سر و ساما م ب، زندگیوبر  35 

 ن بده.ات سر و ساما برو ب، زندگی  31 

 .دن بدهاش سر و ساما ب، زندگی برود  31 

تاوان آن را سااخت اماری     نمی وج، چیه ب،ا امّ  ی رهنمودی و آمران، داردبا اینک، معنا یادشده،ساخت  

هاای   گونا، کا، از مثاال    شاخص مفارد نیسات. هماان     رابطة توزیع تکمیلی با فاعال دوم  در ، زیرادانست

 شاخص جماع    ومسا شخص مفرد تاا   صیغگان  از اولبرای تمام  یادشدهساخت  ،روش  استگفت،  پیش

امری و ن، ساخت ویژة امری دانسات. درواقاع ایا      یراهرردب، همی  دلیل آن را باید  شود و استفاده می

 دارد. الت ترغیریرنداشت، و بیشتر محض ساخت معنای امری 

 شاده  یدساتور نیز در ای  ساخت  «آمدن» پدید آمده است. «آمدن» ةشد یدستوربراساس فعل  دوم راهررد

                                                                                                                                                          
1. analytical 

2. inchoative 
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ایا  سااخت قابال مشااهده     هاایی از   در زیار مثاال  کند.  و در ترکیب با فعل اصلی معنای امری را القا می

 :است

 کن .امضا  ا  نام، ریبیا ؟  31 

 ک .امضا  بیا نام، را  39 

 .ددهب اش ریها د قسطیبیا  01 

 کنی .تعمیر  ان، راخ  ییایب ؟ ید/بیای  01 

 کنید.تعمیر  بیایید ماشی  را  02 

 پس بدهند. بیایند خان، را  03 

، ای  است کا،  ا نکتة جالب توجّامّ دارد، یترغیرمعنای  هعمدطور  ب،مانند ساخت قرل نیز ساخت ای   

دلیال ایا  امار ایا  اسات کا، ایا         اسات.   دار نشاندر ای  ساخت کامالت مفرد شخص  رضور فاعل اول

خاود را ترغیاب   طاور معماول    با،  شود و فارد ساخنگو   مخاطب استفاده میتشویق ساخت عمدتات برای 

تواناد با، دو صاورت ظااهر شاود. در       شخص جمع می با اولا ای  ساخت در رالت ترکیب امّ  کند نمی

جماع   شاخص  اولشخص جمع صارف شاده و فعال اصالی بارای       با فاعل دوم «آمدن»رالت اول فعل 

شاخص جماع صارف     و فعال اصالی بارای اول    «آمادن »فعال  هر دو ا در رالت دوم امّ  شود صرف می

طاور   با،  افاراد،  ، با، شا ّ  با توجّ یدار نشان الرت،  رسد نظر می ب،تر  در رالت اول طریعیجمل،  د ونشو می

جماع لزوماات    شخص اولدر ترکیب با فاعل  اگرچ، ای  ساخترالت مدر، داشت، و مطلق نیست.  هعمد

شخص مفارد   ساخت با فاعل دومای    از سخنگو دارد میل ب، تهییج مخاطری غیر ادستوری نیست، امّ غیر

 راهرارد آن را بایاد  ب، همای  دلیال   نیست و  متعارفدر توزیع تکمیلی با ساخت امری بنابرای    آمدهنیز 

 امری و ن، ساخت امری دانست.

 کا،  دارد نیاز بارای القاای معناای امار     د دیگاری  هاای متعادّ  راهرردک، زبان فارسی  شایان ذکر است 

 تمرکز نوشتار راضار بار   ازآنجاک،ا امّ  ندهست  از آن جمل،نیز  ی خرریوجهی، پرسشی و رتّ های ساخت

 شود. بسنده می دتنها ب، توصی  مختصری از ای  موار ،استهای تحلیلی  ساخت امری و ساخت

استفاده از افعال وجهی است. بدیهی است کا، اناوا     ،های متداول برای بیان معنای امرراهرردیکی از  

شاخص،   ساخت باا تماام اشاخاص  اول   کنند. ای   متفاوت ای  افعال درجات متفاوتی از فرمان را القا می

. در زیار  نادارد  متعاارف رابطة ساختاری با ساخت امری بنابرای    شدهشخص  ظاهر  شخص و سوم دوم
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 بینی . از ای  ساخت را می هایی مثال

 باید بروم.  00 

 باید بروی.  05 

 باید برود.  01 

 گار الزاماات قاانونی یاا اخالقای هساتند.       را القا کنند، بیان ت، بیش از آنک، معنای امرها الر ای  ساخت 

شاود کا،    استفاده از جملة خرری است. ای  ساخت در صاورتی اساتفاده مای    ،دیگر برای بیان امر راهررد

مثاالی از ایا     ناپذیر جلوه دهد. در زیار  لق یا امری تخطیی مطواقعیت صورت ب،گوینده بخواهد فرمان را 

 شود: دیده میساخت 

 تمیز ک . ا خون، رُه اومدن مهموناز قرل  -  01 

 م  اون ساعت درس دارم. -

 .کنی میا تمیز ه مهمون اومدن از قرل  خون، رُ -

اماری بارای بیاان امار      راهرارد  صاورت  با، گااهی   نیاز باید اشاره کرد ک، ساخت پرسشای   تیدرنها 

برای رعایت ادب از ایا  سااخت بهاره    شود. در ای  رالت فرد گوینده  غیر مستقی  استفاده می صورت ب،

 برد. مثال زیر گویای ای  ساخت است. می

 ا تمیز کنی؟ه قرل اومدن مهمون یش، خون، رُم  01 

د، بلکا، بیاان امار تنهاا از     دارنا اختصاص ب، ایفای نقش اماری  امری  راهررد ،شدگفت،  گون، ک، الرت، همان

 های فرعی و ثانویة آن است. معانی و نقش

گیرینتیجه-1

هاا   شناختی توصی  کنی . باا تحلیال داده   امری را با رویکردی رده صیغگاندی  وشیکراضر پژوهش  در

مها   ویژگی  ک، دو است متعارفساخت امری  دارای ،شخص مفرد برای دومروش  شد ک، زبان فارسی 

هساتة   ،ایا  سااخت   دارد.ی عالئ  مطابقة خاصّا دوم اینک،  و دارای پیشوند التزامی است اینک، : اولرداد

هاا نشاان داد کا، درمقابال ایا  سااخت        از سوی دیگار تحلیال داده    دهد امری را در فارسی تشکیل می

 و کناد  ساختی بیشین، نیز وجود دارد ک، با کمک پیشوند التزامی معناای امار را القاا مای     ،و کمین، متعارف

 صایغگان  ،ایا  دو سااخت  سااختاری  رود. تقابال   کار مای  ،شخص مفرد ب برای تمام اشخاص غیر از دوم

سااخت   شاخص مفارد و   راوی یک ساخت کمینا، بارای دوم   آورد ک، امری را در زبان فارسی پدید می
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در  هاا  آننشان از توزیاع تکمیلای    بررسی توزیع ای  دو ساخت .است صیغگان اعضای سایربیشین، برای 

 امری دارد. صیغگان

ک، چهار ساخت تحلیلی در زبان فارسای وجاود دارد کا، بیاان معاانی اماری و        ی نشان داد همچنی  

طاور   با، یا  دلیال کا، اوالت    ، اب امری نامیدی ، راهرردرا ها  های ثانویة آن است. ای  ساخت فرمانی از نقش

 اماری بیاان معناای رهنماودی و    هاا   ثانیات معنا و نقش اولیة آنو  ندرو کار می ،برای تمام اشخاص ب هعمد

هاایی   داشات، و الرتا، در بافات    ی ترغیرای اها عمدتات مرتنی بر افعال ررکتی بوده و معنا  نیست. ای  ساخت

ک، در ترکیاب   است «رفت »کنند. ساخت اول مرتنی بر فعل ررکتی  شدة امری را نیز القا می  ی تلطی نامع

مرتنای   رود. سااخت دوم  کار می ،برای تمام اشخاص ب کند و ترغیری را القا می معنای ،جمل، اصلیبا فعل 

محادودیت  شاخص   الرتا، باا فاعال اول     دوشا  میاشخاص ظاهر  اغلببا بوده و  «آمدن» بر فعل ررکتی

 ساخنگو  ریا غبارای اشخاصای    هعماد طور  ب،گون، از ترغیب  ن است ک، ای دارد. دلیل ای  امر آآیی  باه 

رخصات و  بوده و برای بیان معاانی   «گذاشت » شدة رود. ساخت سوم نیز براساس فعل دستوری کار می ،ب

از ای  ساخت برای بیان فرمان با درجة بسایارک   توان  میها  بافت شود. در برخی استفاده می هشدار یگاه

 شود. ر اشخاص ظاهر میبیشت از سوی دیگر ای  ساخت نیز با  و نازلی بهره برد

ساخت وجهی، ساخت خراری  یعنی  ،پرکاربرد دیگر امری راهرردس، ب، نوشتار پیش رو در  تیدرنها

 کنناد.  ی را القا مای اصّخک معنای یهر  روند و کار می ،برای بیان امر باشاره شد ک، و ساخت پرسشی نیز 

ساخت پرسشی بارای بیاان    شود. ساخت خرری برای بیان معنای امری با قاطعیت باال و فوری استفاده می

طاور   با، کا،  را  باالخره سااخت وجهای  رود.  کار می ،امر در رالت غیر مستقی  و با درجة تحمیل پایی  ب

تواند برای بیان معنای امری نیز اساتفاده شاود.    می ،رود کار می ،برای بیان الزامات اخالقی و قانونی ب هعمد

کاار   ،خاصی درراستای القای معناای فرماان با    های فرعی و در بافت صورت ب،های امری تنها راهرردای  

 روند. می

 منابع

. یشاناخت  ازنظار  معاصار  یفارسا  زبان در یامر ساخت لیتحل و  یتوص . 1391  شوقی مری  و محمد دبیرمقدم،

 .13-53 ، 21 . یشناس زبان و زبان

 .95-11 ، 1 . یقیتطر یسزبانشنا یها پژوهش. یفارس زبان در دوگان، افعال شیدایپ.  1393  محمد مهند، راسخ

 .31-15، 3  ،یکاو زبان. یفارس زبان در یامر ساخت یشناخت رده لیتحل.  1395  باقری محروب، و زهرا عراسی،

 ، 21 . ایاران  غارب  های گویش و ها زبان مطالعات. فارسی در امری تجمال شناسی معنی . 1391  رسی  مغانی،



 111راهبردهایامریدرزبانفارسيهاوساخت

 

99-121. 

 در یامار  وج، انوا  ییبازنما . 1391  زاده آقاگل فردوس و عامری ریات زاده، منشی مجتری فرزان،، ارفعی، ملکی

 ، 1  هشات ،  ساال . زباناان  یفارسا  ریا غ ب، یفارس زبان آموزش ةنام پژوهش. یشناخت کردیرو: یفارس زبان

113-211. 

 منظار  از یما یتکر یامار  سااخت  در یسارر  و یررکتا  افعال نقش.  1391  الیل فر، تابش و دمهردا که ، ینغزگو

 .110-159 ، 15 . یقیتطر یزبانشناس یها پژوهش. یشدگ یدستور
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