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 چکیده
بزرگیی از  توسط دستۀ که از مفاهیم اصلی معناشناسی گزاره است نماییوجهمود، در کنار زمان دستوری و ن

های خود، دست به انتخاب تعدادی از این اقالم ، با توجه به ویژگیهر زبانیشود، اما بانی بیان میابزارهای ز

آن افعیا  کمییی  مورد مطالعۀاین تحقیق کردی سورانی است و ابزار زبانی  . زبان مورد مطالعۀزندزبانی می

. بیا توجیه بیه ‘توانسیتن’ twaninو ‘شدن’ bu:in، ‘باید/شاید’ ʔeše زا ندوجهی در این زبان است که عبارت

کند نشان دهد هر فعل وجهی کدامیک از معناهیای مختلی  گذر بودن این افعا ، این تحقیق تالش مینقش

نمیایی ست که هر یک از این افعا  سه نوع وجها به دست آمده بیانگر این نتیجۀدهد. نمایی را نشان میوجه

امییان نمایی )های وجهکند، مرتبهو آنچه آنها را از هم متمایز می دهندمعرفتی، تیلیفی و پویایی را نشان می

هنجارها نمایی معرفتی، قانون و مقررات، عرف و قرایی و فرضی برای وجهست)حدسی، ا ( و انواع آنهاو الزام

نمایی پویایی( و میل و خواست و توانمندی برای وجه نمایی تیلیفیوجهمنبع قدرت در ی برای اقتدار فردو 

نمیایی ان وجیهیاصی بیرای بیییزبان کردی سورانی فاقد فعل کمیی خی شود کهمشاهده می . همچنین،است

 نمایی است.گواه

 .توانستن ،شدن باید/شاید، ،گذر، بافتاصطالحات نقشهای کمیی وجهی، نمایی، فعلوجهها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -2

از آن نوعی هسیتند کیه ن یر و دییدگاه  «تواند رخ دهد؟رخ دهد؟ رخ داده؟ می»های سؤا 

 ةکشند؛ چالشی درونی که در نهایت منجر بیه اسیتفادبه چالش می ،پیرامون گزارهرا گوینده 

 ررسی حیوزةیه بییددی بییان متعیشناسیزبانشود. می 9نماییگوینده از ابزارهای زبانی وجه

 ؛1331، 1311، 1377 ،4انید )کراتیزرآن پرداختیه کننیدةنمایی و ابزارهای زبیانی مطیر وجه

 ،10بیاتلر ؛2001، 1334 ،3پیالمر ؛1334 ،1فیرکییه ؛1315 ،7و تیمبرلیک 6چانگ ؛1377 ،5الینز

براسیا   یعییهر زبان طبو بسیاری دیگر(.  ؛2010 ،12کسور ؛2005 11باربیرز ؛2006، 2009

، غییرههیا و ها و فعیلچسبها، پیهای خود از عناصر متفاوتی، از قبیل قیدها، صفتویژگی

هیای کمییی تیرین ابزارهیای وجهیی فعیلگیرد. ییی از رایی نمایی بهره میبرای بیان وجه

، مفیاهیم مختلی  وجهیی آنهیا و هااین نوع از فعلبه بررسی نیز این اثر  و هستند 19وجهی

 د.پرداززبان کردی سورانی میدر  های هریک از این مفاهیممرتبه

( 4پیردازد. بخیش )ن ری میی( به مبانی9تحقیق و بخش ) ۀ( به پیشین2در ادامه، بخش ) 

   شود.( نتای  مقاله ارائه می5بخش تحلیلی مقاله است و در نهایت، در بخش )

 پیشینه -2

در  های کمیی وجهیفعل پیرامونن ایرانی شناسازبان برای معرفی مختصری از مطالعاتی که

( و 1911رحیمیییان ) (،2006(، طالقییانی )1916تییوان اخالقیی )، میییانیدفارسیی انجییام داده

  14.را نام برد( 1913)عموزاده و لطفی 

                                                           
3. modality 
4. A. Kratzer 
5. J. Lyons 
6. S. Chung 
7. A. Timberlake 
8. F. Kiefer 
9. F. R. Palmer 
10. J. Butler 
11. S. Barbiers 
12. H. M. Kosur 
13. modal auxiliaries 

( که این مقاله مستخرج از آن است، اثری نیافته که به موضیوع مطیر  1931نگارنده، به غیر از رسالۀ دکتری خود ). 14
 سورانی پرداخته باشد. شده در این مقاله در زبان کردی
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برای بییان سیه  «توانستن»و  «شدن»و  «بایستن» هایفعل که کندبیان می (1916) اخالقی 

هیای برداشیتی، )ییا بیه ترتییب معیاد  فتیی، تیلیفیی و پوییاییمعر-نمایی وجهنوعِ اصلی 

 نمیاییوجه هایمرتبهکه  ،16و الزام 15ۀ امیانمرتبو دو  -درخواستی و توانمندی در اثر وی(

 روند.هستند، به کار می

های ساده فعل ۀافعا  کمیی وجهی در زبان فارسی از دو دست(، 2006به اعتقاد طالقانی ) 

وی این افعا  را به لحیا   .شوندتشییل می «امیان داشتن»رکب همچون و م «باید»همچون 

بین ساخت نحیوی و  سعی دارد وجود انطباق و همپوشیکند و معنایی و نحوی بررسی می

کیه جیز در میورد رسد نتیجه میبه این و در نهایت  از افعا  را کش  کندمعنایی این دسته 

وی،  ۀبیه گفتی تفسیر معنایی این افعا  وجود ندارد. نحوی و هایجایگاه، انطباقی بین «باید»

ها دارای ساخت ارتقایی هستند، اما در زبان فارسی بیه ایین ها این فعلاگرچه در بیشتر زبان

کند که صورت نیست، چرا که این زبان فاقد ساختارهای ارتقای فاعلی است. وی تحلیل می

  نحیوی سیاخت ن یارتی دارنید و ای در فارسی بیه لحیاافعا  کمیی وجهی مرکب ریشه

ارتقیایی  -ارتقایی دارنید. سیاختارهای شیبه -ها، چه ساده و چه مرکب، ساختار شبهمعرفتی

های ارتقایی هستند با ایین اخیتالف کیه مطابقیت فاعیل بیا فعیل در آنهیا رخ شبیه ساخت

 دهد.نمی

تن، شیدن و بایسی»را به سه فعل کمیی وجهی در فارسی،  «خواه»فعل  (1911) رحیمیان 

که تا آن زمان تنها کاربردش در مقام فعل  کند که این فعلو بیان می کند، اضافه می«توانستن

تیرین کمیی، بیان زمان آینده بوده است، نه تنها ییی از افعا  وجهی کمیی است، بلیه قوی

فتیی، نمیایی معروجیهدهد. در کنار اینیه هرسه نیوع را در فارسی نشان می نماییوجه ۀمرتب

گوید که هیر د بیان شوند، مینتوانهر چهار فعل کمیی مذکور می ۀوسیلبه تیلیفی و پویایی

 هستند. نماییآن وجه ۀ، بیانگر میزان خاصی از مرتبنماییوجهکدام از این افعا ، در هر 

نمایی افعا  کمیی وجهی را تعییین (، آنچه معنای وجه1913از ن ر عموزاده و رضایی ) 

سیت کیه بررسیی ا کند و ایین بیدان معنیاای است که بر مبنای بافت عمل میمؤلفه کند،می

                                                           
15. possibility 
16. necessity 
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معناشناسیی واگگیانی  و بیه تنهیایی بیه وسییلۀ وابسته است -نمایی امری بافتمعنایی وجه

 باشد.مقدور نمی

 مبانی نظری -9

 ؛دانسیته اسیت 17گیذراصیطالحات نقیش ۀاز دسیت های کمیی وجهی را( فعل2001پالمر )

و ییا حتیی  نمیایید چند نوع از یک مفهوم معنیایی، در اینجیا وجیهنتوانی که میاتحاصطال

 ند. به عبارتی دیگر، نقش معنایی اعضای این ن ام ثابیت ونهای مختلفی از آن را بیان کهمرتب

مشخص نیست و این قابلیت را دارد که از معنایی به معنایی دیگر تبیدیل شیود. ایین همیان 

دوم  ۀمؤلفی ؛11کنیدهای دوم و سوم بیان میی( به کمک مؤلفه1377تزر )مفهومی است که کرا

وی ایین مفهیوم  معناهای یک عنصر وجهی واحید اسیت، ۀمفهوم مرکزی و مشترک در هم

و  اعطیای معناهیای کنید و آن را مسیئبیان می ”modal in view of“مشترک را به صورت 

بیه عنصیر وجهیی  ،و غییره «اجیازه الیزام، اجبیار،»های ممین مثیل مختل  وجهی یا مرتبه

بیا  ،است و  اعطای نوع خاصی از معنای وجهی به عنصر وجهیسوم مسئ ۀاما مؤلف؛ داندمی

 که این عنصر وجهی در آن به کار رفته است.  توجه به بافتی

در نمودار زیر  .است بیان ن ر گوینده در مورد وقوع یک رخداد در جهان نماییوجه

 شود:داده مینشان  های مختل دیدگاه عام اینبندی تقسیم

 نماییوجه

 رخدادی   ای گزاره

  تیلیفی   پویایی              یینماگواه     معرفتی   

 (2٠٠2)برگرفته از پالمر،  نماییوجه: 2 ةشمار مودارن

 بییانارزش صیدق گیزاره  را پیرامیونگوینیده  13بنیادفرد دیدگاهای گزاره نماییوجه
های بیالقوه و کنشبر نگرش فردبنیاد گوینده در مورد ، رخدادی نماییوجهکید أت اما؛ کندمی

 ۀای خیود دارای دو شیاخگیزاره نمیاییوجیه (،2001) پیالمرن یر طبیق  نه حقیقیی اسیت.
 است. یینماگواه نماییوجهمعرفتی و  نماییوجه

                                                           
17. commuting terms 

 مؤلفۀ او ، گزاره بدون عنصر وجهی است. . 11
19. subjective 
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و  شخص گوینده اسیتبینی گرفته از جهاننشأت 20محور -گوینده معرفتی یا نماییوجه 

های زبانی را بنیا بیر گزارهصحت کند که در کالمش استفاده می نماییوجهزمانی از این  وی

و  الیزام( )دارای مرتبیۀ ماًهای ممین الزاجهان ۀگزاره را در هم ؛کنداعتقاد و دانشش بیان می

 .  داندمیدق اصامیان(  )دارای مرتبۀ یا احتماالً

کیه دهید نشان می 21حدسی نماییوجه: شودمعرفتی قائل می نماییوجهپالمر به سه نوع  

و  ددانیممین میی ۀتنها نتیج گزاره راکه  22استقرایی نماییوجه، ممین است اینتیجه گزاره

 .شمردبرمیمنطقی  اینتیجهرا گزاره که  29فرضی نماییوجه

و نگیرش گوینیده بییانگر مینش  ،معرفتیی نماییوجه همچون ،نیز یینماگواه نماییوجه 

در اینست که گوینده زمانی ش با آن ست؛ اما تفاوتا نسبت به ارزش یا وضعیت صدق گزاره

ارائیه وضعیت صدق گیزاره  بر دا استفاده کند که شاهدی  یینماگواه نماییوجهتواند از می

دانیش هیای ای را به صورتگزاره نماییوجه یی،نمادر ن ام گواه نماییابزارهای وجه د.نمای

حاصیل از  ۀداری، تجربییشنیی ۀبینیایی(، تجربی تجربیۀشخصی دسیت او  ) ۀعمومی، تجرب

 دهند. شنود و استنباط نشان میوگفت
 تیلیفییپوییایی و  نمیاییوجیهدو  ةربردارنیدد 24محیور -کنشگریا رخدادی  نماییوجه 

، تیلیفیی مایینوجهست که در ا کند اینرا از هم متمایز می زیرشاخهاست. آنچه که این دو 
هستند؛ به این معنیا  -اغلب گوینده -سازی نسبت به عامل مربوطه، خارجیهای شرطیعامل

ایین کیه در حیالیشیوند، از طرف یک منبع خارجی اعما  می «اجازه و اجبار»که دو مفهوم 
مبین توانایی یا رضیایت و مییل  نماییوجهپویایی درونی هستند؛ این  نماییوجهها در عامل
آن است که هیر دو  نماییوجهویژگی مشترک میان این دو . د فرد نسبت به رخداد استخو

و تنهیا  انداند؛ رخدادهایی که اتفاق نیفتادهکنند که به حقیقت نپیوستهبه رخدادهایی اشاره می
 بالقوه هستند. 

شیود شبیه جهانی ب الزاماً بخواهد جهانشتیلیفی  نماییوجهدر منبع مجوزدهنده چنانچه  

اما اگر تنها ترجیح ؛ کندتیلیفی اجبار استفاده می نماییوجهخواهد، در این صورت از که می

                                                           
20. speaker-oriented modality 
21. speculative 
22. deductive 
23. assumptive 
24. agent-oriented modality 
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کمیک  ایتیلیفی اجازه نماییوجهخواهد، آنگاه از دهد که جهانش شبیه جهانی بشود که می

 گیرد.می

منبیع قیدرت معرفتی حدسی، استقرایی و فرضی، سیه نیوع  نماییوجهدر مقابل سه نوع  

الزام بر اسا  عیرف و  ،تیلیفی وجود دارد: الزام بر اسا  قانون و مقررات نماییوجهای بر

 (.1913هنجارها و الزام بر اسا  اقتدار گوینده )عموزاده و رضایی، 

اند؛ از فاعلی بند دانسته به مشارک یخاصویژگی و  اعطای ؤمس نمایی پویایی راوجه 

شود که فاعل قادر ، نشان داده مینماییوجهاین نوع  شده در خدمتکارگرفتهطریق ابزار به

  .فعل اصلی بند را انجام دهد به وسیلۀشده است کنش مطر یا مایل 

 روش تحلیل -9-2

ی وجهیی افعیا  در تشیخیص معنیا وروند تحلیل این اثر دارای ماهیت صورتگرایی اسیت 

( اسیت و 2001اثر پیالمر )ز او  مستخرج ا شود؛ دو آزمونآزمون استفاده می از پن  کمیی،

 ( گرفته شده است.1913دیگر از تحقیق عموزاده و رضایی ) سه آزمون

نمیایی چنانچه عنصر وجهی یک ظرفیتی باشد، از نوع وجیه بررسی ظرفیت عنصر وجهی: (2

عنصیر وجهیی خواهید بیود و گیزاره در حییم  ای است، چرا که کل گزاره در دامنیۀگزاره

است. در مقابیل، اگیر عنصیر وجهیی دو ظرفیتیی باشید، بیدین  موضوع درونی فعل وجهی

ای است؛ یک ظرفیت مربوط نمایی رخدادی و ریشهمعناست که عنصر مذکور از جنس وجه

 شود به فاعل بند و موضوع دوم رخداد گزاره است. می

وان تیدر تعیین تعداد ظرفیت میی نمایی:های دارای ابزار وجهانجام دگرگویی معنایی جمله (2

نمایی به این صیورت های دارای ابزار وجهاز دگرگویی معنایی استفاده کرد. دگرگویی جمله

 «کیه»نمیای ای باشد، در دگرگویی معنیایی از میتممکه اگر عنصر وجهی از نوع گزاره است

 خواهد بود «برای»نما ، اما اگر جنس عنصر مزبور رخدادی باشد متمم)ال ( شوداستفاده می

 شود:ها در ذیل آورده میاین دگرگویی شدةت ساده. صور)ب(

 .«گزاره» کهال ( ضروری است 

 .«رخداد»ضروری است که  «فاعل» برایب( 
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چنانچه با حذف عامیل وجهیی ، (1913) عموزاده و رضاییبه اعتقاد  حذف عامل وجهی: (9

گذشیته را  ای خبری، زمان جملۀ حاصل تعبیر زمیان حیا  ییااز گزاره و تبدیل آن به جمله

حذف این عامل، گزاره اما اگر با ؛ (1ای است )مثا  ، عامل وجهی از نوع گزاره25داشته باشد

نمایی عنصر وجهی از نیوع رخیدادی اسیت وقوع یک عمل در آینده باشد، وجه دربردارندة

 :26(2)مثا  

بگیریم سی؛ اگیر  بایدشصت کیلومتر. رفت و برگشت؛ یعنی  قیق از روی درجۀ( د1)

    ی رد گم کردن زیادتر نرفته باشد.برا

 خبری در زمان حا . من ور آن گیریم: یک جملۀمسیر رفت را سی می ← «باید»حذف  

بنیابراین زمیان جملیه حیا   شیود،گفتار، محاسبه انجام میست که در همان زمان بیان پارها

 است.

 سیی، ریمبگیی باید عرضشو گفته داده سفارش که یارو :شاگردش به خطاب جار( 2)

 تیرمبیه صیرفه ؛میشیه ترشیک اینجور دیم؛می برشش قبلی مبل مثل گیریم؛نمی ما اما

  .هست

گییریم سیی: اشیاره بیه وقیوع عمیل در آینیده )رخیداد عرضشیو میی ← «باید»حذف  

 شود؛ در نتیجه زمان جمله آینده است(.گفتار انجام میبعد از زمان بیان پاره «گیریاندازه»

ن اصیال  باعیت تنیاقر در ادراک در صورتی که ای گوینده: ةوسیلفی فوری بهاصالح و ن (4

معمیو  نیسیت کسیی بیا یعنی شنونده انت ار چنین اصالحی را نداشته باشد، چرا که  -شود

ای برسد و همان زمیان آن را نفیی و استنباط، ارزیابی و استنتاج خود به نتیجه استفاده از قوة

اما اگر ایین اصیال  ؛ (9ای است )مثا  نمایی گزارهارای وجهعنصر وجهی د -یا اصال  کند

 (:4نمایی از نوع رخدادی است )مثا  بالمانع باشد، وجه

                                                           
شود، من ور زمیان واقعیی ی که از تعبیر زمان فعل، رخداد و یا جمله صحبت مینیتۀ قابل توجه این است که هنگام .25

شود که فعل تعبیر زمیان حیا  ییا گذشیته را وقوع رخداد و نه زمان دستوری فعل است. به همین جهت، وقتی گفته می
 دارد، من ور این است که رخداد انجام شده است و به عبارتی دیگر، رخداد محقق شده است. 

( را از فیلمنامیۀ 2( و مثیا  )1911اثر بهرام بیضایی ) «کشیسگ»( را از فیلمنامۀ 1( مثا  )1913عموزاده و رضایی ) .26
 اند.( استخراج کرده1973اثر مسعود کیمیایی ) «اعتراض»
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 گیریم.بگیریم سی، اما نمی بایدیعنی مسیر رفت را ( 9)

 گیریم.بگیریم سی، اما ما نمی بایدفته عرضشو ( گ4)

در واکنش بیه جملیۀ دارای  ،اگر نمایی:هپرسش در مورد چرایی بیان گزارة دارای ابزار وج (5

، در صیورتی کیه «گیویی؟چرا ایین را میی»شنونده از گوینده بپرسد که فعل کمیی وجهی، 

نمیایی ها متوسیل شیود، پیس وجیهاش به تعدادی از شواهد و نشانهگوینده در توجیه گفته

 «چیرا؟»پاسخ به  (. در مقابل، در شرایطی که گوینده در5ای است )مثا  عنصر وجهی گزاره

نمایی از نوع رخیدادی اسیت آن موقعیت اشاره کند، وجه به اقتدار خودش یا شرایط سازندة

 (:6)مثا  

 بگیریم سی؟ باید: چرا مسیر رفت را (5)

 : از روی درجۀ شصت کیلومتر.-   

 بگیریم سی؟ باید: چرا گفته عرضشو (6)

 خواد!: چون دلش می-   

 کردی سورانی در وجهیکمکی  هایفعل -4

  ʔešeاز نیدتوانند در معنای وجهی به کار گرفته شوند عبارتهای کمیی که در کردی میفعل

 .‘توانستن’ twaninو ‘شدن’ bu:in، ‘باید/شاید’
شیود کیه هرکیدام، هایی استفاده میبرای استخراج مفاهیم وجهی هر فعل کمیی از مثا  

که توضیح کامل تحلیل بیه  دهد. از آنجان میمفهوم وجهی متفاوتی از آن فعل کمیی را نشا
بیه  ‘باید/شیاید’ ʔeše تنها مثیا  او  از فعیل لذا مقاله قابل ارائه نیست،دلیل فضای محدود 

و در میورد  شیودتوضیح داده میینمایی های تشخیص نوع وجهو براسا  آزمونطور کامل 
 27شود.گویی بهره گرفته میاز خالصهها دیگر مثا 

 ‘باید/شاید’ ʔešeکمکی  فعل -4-2

 توان در مثا  زیر بررسی کرد:معرفتی می نماییوجهاین فعل را در معنای 

                                                           
 شود.( ارجاع داده می1931مند به رسالۀ دکتری نگارنده )وانندة عالقه. خ27
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(7) ʔeše         (rožan)   ču-w-e                     bo danešga. 

     perhaps   Rožan     gone-SUBJ-has(3SG)   to  university. 

 ’)روگان( شاید رفته باشه دانشگاه.‘
 

. اینیه چرا گوینیده «روگان به دانشگاه رفته باشد»زند که (، گوینده حد  می7ر مثا  )د 

در  دبیرستان را تمام کرده است  «روگان»زند مشخص نیست. شاید چون چنین حدسی می

ای زمینیهکه بایید آن را در دانیش پیس بیند. علت این حد و مدتی است گوینده او را نمی

از »ممیین بیه سیؤا   هایپاسخحاصل ییی از  ةچه که باشد، گزارگوینده جستجو کرد، هر 

گیرد، فعیل است. از آنجا که این گزاره از دنیای شناختی گوینده نشأت می «روگان چه خبر؟

ʔeše ’از نوع معرفتی است و چون از امیانات بالقوه در میورد وضیعیت کنیونی  ‘باید/شاید

 ʔešeمعرفتیی؛ ایین کیاربرد  ۀمرتبی ن رگیاه ازدهد، معرفتی حدسی اسیت. خبر می «روگان»

 امیان است.  دارای مرتبۀ ‘باید/شاید’

(، از دو آزمیون 7در مثا  ) ‘باید/شاید’ ʔešeگیری در مورد نوع در امتحان درستی نتیجه 

دگرگیویی شود. شود. او  از دگرگویی معنایی استفاده میمطر  شده در باال کمک گرفته می

 ه است.در زیر آمد( 7) جملۀ

 .«روگان به دانشگاه رفته باشد» کهممین است 

دهید فعیل وجهیی در است که نشان می «که»شده نمای موجود در گزارة دگرگوییمتمم 

ای است. همچنین، این فعل وجهی ییک ظرفیتیی اسیت و نمایی گزاره( دارای وجه7) جملۀ

اما بیه ایین علیت آن را ؛ اشندبای میهای گزارهنماییافعا  وجهی یک ظرفیتی از انواع وجه

انگاریم کیه در اینجیا گوینیده در بییان ن یرش از هییی شیاهدی نمایی میمعرفتی و نه گواه

( دارای معنیای 7در مثیا  ) ‘باید/شیاید’ ʔešeها، فعل استفاده نیرده است. بنابر این استدال 

 امیان است. معرفتی با مرتبۀ نماییوجه

امیا از ؛ دگیریم بر الزام، امیان و اجبار را در ‘باید/شاید’ ʔeše دومِ ۀاز من ر کراتزر، مؤلف 

( مفهیوم امییان را 7در مثیا  ) ‘باید/شیاید’ ʔešeسیوم بیرای فعیل  میان این مفاهیم، مؤلفۀ

دهد، به بافتی که این جملیه در را به آن می «امیان»سوم مفهوم  گزیند. اینیه چرا مؤلفۀبرمی

تمیام شیدن دورة ). با توجه به بافتی کیه در بیاال مطیر  شید شود مرتبط استآن تولید می
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هیای در عالم مقا  ذهنیی گوینیده جهیان (،گوینده وسیلۀشدنش بهن دیدهدبیرستان روگان و 

هیای روگان بیه دانشیگاه رفتیه اسیت. طبیق آزمیون ،ممینی وجود دارد که در برخی از آنها

 کنیم:می (، ابتدا عامل وجهی را حذف1913) عموزاده و رضایی

 (8) (rožan) ču-æ               bo danešga. 

       Rožan  gone-has-3SG  to university. 

 ’)روگان( رفته دانشگاه.‘ 

آمده تعبیر زمان گذشیته را دارد و از ایین رو، دستبا حذف عامل وجهی جملۀ خبریِ به 

 نمایی معرفتی است. از نوع وجه
 و نفی فوری است. این عمل به صورت زیر خواهد بود: مربوط به اصال  یگرآزمون د

(9) ? ʔeše    (rožan) ču-w-e            bo danešga,    wæle næ-ču-æ. 

      perhaps Rožan  gone.has(3SG)  to  university, but    NEG-gone-has. 

 ’؟ )روگان( شاید رفته باشه دانشگاه، اما نرفته.‘

نمایی فعل کمیی در اینجیا از جینس معرفتیی دهد که وجهنشان می( 3) 21نامقبو  جملۀ 

تواند هم در مورد امیانی حد  بزنید و هیم همزمیان آن را نفیی است، چرا که گوینده نمی

 کند.

شدن بیه چنیین حدسیی اسیت. اگیر از گوینیده پرسش در مورد علت قائل آخر،آزمون  

، پاسخ گوینده با آوردن دالیلیی کیه «باشد؟چرا روگان باید به دانشگاه رفته »پرسیده شود که 

چون دبیرسیتان رو تمیوم کیرده و ییه مدتیه »شود، مثالً زنی است همراه میگمانه اینمبنای 

 )گوینده دانشگاه محل تحصیل روگان را در شهر دیگری مفروض دانسته است(. «ناپیدا 

 ۀدر کیاربردش در جملی ‘باید/شاید’ ʔešeشود که نشان داده می باالهای اسا  آزمونبر 

 است. ، از نوع حدسی و با مرتبه امیانمعرفتی نماییوجه( دارای 7)

میایی نوجیهشود؛ در کنار ختم نمی این یک موردبه  ‘باید/شاید’ ʔešeاما کاربرد وجهی  

معرفتی از نوع اسیتقرایی  نماییوجه این فعل ،(7امیان )مثا   معرفتی از نوع حدسی با مرتبۀ

اجبیار )مثیا   ی از نوع قانون و مقیررات بیا مرتبیۀنمایی تیلیف(، وجه10لزام )مثا  ا با مرتبۀ

                                                           
28. unacceptable 
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و در نهاییت،  (12اجبیار )مثیا   فی از نوع عرف و هنجارهیا بیا مرتبیۀنمایی تیلی(، وجه11

 دهد.نشان می نیز ( را19نمایی پویایی از نوع میل و خواست )مثا  وجه

(10) ʔeše  ta     ʔisæ  dærs   rožan  tæwaw b-w-e. 

       must upto now lesson Rožan pass     been-SUBJ-has-3SG 

 ’باید تا حاال در  روگان تموم شده باشه.‘

فعیل  نمیاییوجیه( قدرت بیشیتری بیه 10در مثا  )‘تا حاال’ ta ʔisæحضور قید زمانی  

از شیرایط تحصییلی  ممیین ۀبخشد، چرا که چنین برداشتی را مبد  به تنها نتیجیکمیی می

داند که تقریبیاً میدت زمیان زییادی اسیت کیه از ورود روگان بیه کند؛ گوینده میروگان می

تحصیلی و توان تحصیلی  ةکشیدن دورو طبق دانشی که نسبت به طو  دانشگاه گذشته است

 ʔešeدهید. درنتیجیه، فعیل کمییی گیری قدرتمندی را انجیام مییروگان دارد، چنین نتیجه

گییری گوینیده استقرایی است، چرا که با نتیجه نماییوجه( از نوع 10در جمله ) ‘شایدباید/’

 بر اسا  محاسبه وی صورت گرفته است.

(11)  rožan ʔeše   pajan-namæ-ke-i  ta      ʔaxer tawsan   tæwaw  k-a. 

  Rožan  must thesis-the-her        until end    summer finnish  do-3SG 

 ’روگان باید تا آخر تابستون پایاننامهشو تموم کنه.‘

اجبیاری اسیت از اش را تمیام کنید، نامیهاینیه روگان تا آخر تابستان پایانباال،  ۀدر جمل 

شیده را اند به آن نه بگوید و کار خواستهتوکه روگان می جز خود روگانطرف منبعی دیگر ب

نمایی بودن وجهو نفی فوری خود بر تیلیفی اصال  ساختی جمله بعد ازانجام ندهد. خوش

 گذارد. ه میفعل کمیی صحّ

(12) dʒaran ʔeše   kor-el gešt    xardʒ   zæmawæn-jan  be-da-aje. 

        In-past must boy-s whole cost     wedding-3PL      SUBJ-gave-IMPRF 

 ’در گذشته همۀ هزینۀ عروسی رو پسرا باید پرداخت میکردن.‘

عیرف و هنجارهیای اجتمیاعی اسیت؛  (12) در جملیۀ ‘باید/شاید’ ʔešeمنبع الزام برای  

های مربوط بیه ازدواج را کل هزینه هاو نه قوانین مدنی، الزم بوده پسر اسا  این هنجارهابر
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نمیایی تیلیفیی از نیوع باال دارای معنای وجه در جملۀ ‘باید/شاید’ ʔeše ،لذاپرداخت کنند. 

 است.اجبار  هنجارها و مرتبۀ عرف و

(13) ʔeše  sæfær   feræ   kæ-m    ta  be-zan-em             donja čæ      wæ čæ-s! 
       must  travel   much do-1SG to  SUBJ-know-1SG world what to   what-is 

 ’باید زیاد سفر کنم تا بدونم دنیا چی به چیه!‘

شخص خیودش. بیه همیین  وارد برست از طرف خود گوینده میل به سفرکردن الزامی ا 
نمیایی پوییایی از نیوع مییل و ( دارای معنیای وجیه19در مثیا  ) ‘باید/شیاید’ ešeجهت، 

 خواست است. 

 ‘شدن’ bu:inفعل کمکی  -4-2

نمیایی را نشیان تواند هر سه نوعِ وجیهمینیز  ‘شدن’ bu:inفعل ، ‘باید/شاید’ ʔešeهمچون 

نمایی معرفتی بیه کیار گرفتیه شیود، گر در معنای وجه، ا‘باید/شاید’ ʔešeالف ما برخا؛ دهد

 :(14)مثا   دهدنشان می را از آن امیان تبۀنوع حدسی و مرتنها 

(14) ʔæ-we              rož-e  emæ-iž  wæw                ban-ejlæ be-ga-im? 

          IMPRF-become day-a   we-too    to.that up-s      SUBJ-reach-1PL 
 ’میشه یه روزی ما هم به اون باالها برسیم؟‘ 

توانید از هیر سیه نیوع از انیواع ای دارد، اما مییۀ اجازهاین فعل در کاربرد تیلیفی، مرتب 

نمایی به صورت سیؤالی بیه نمایی تیلیفی باشد. فعل کمیی مذکور معموالً در این وجهوجه

 رود:کار می

(15) ʔæ-we             naw emtehan læ      ketew estefadæ ke-im? 

          IMPRF-become in     exam     from  book   use         do-1PL 

 ’میشه تو امتحان از کتاب استفاده کنیم؟‘

پرسید باال، نوع فعل کمیی، اجازه بر اسا  قانون و مقررات است؛ گوینده میی در جملۀ 

 یا خیر. در واقع، منبع صیادرکنندة دهدانجام چنین عملی را می ةبه ایشان اجاز که آیا قوانین

 ‘شیدمیی’ ʔæwja، (16)مثیا   زییر اما در جملیۀ؛ قانون و مقررات است مجوز انجام عمل،
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خواستار پرسیدن در مورد امیان صدور اجازه بیرای انجیام عملیی طبیق عیرف و هنجارهیا 

 چنین عملی ممین بوده است؟ است؛ آیا طبق عرف اجتماعی، انجام

(16) ʔæ-wja            mærdem  xojan           re-jan      ʔentexab k-æn? 

         IMPRF-became people      themselves way-their choice    do-3PL 

 ’میشد مردم خودشون راهشونو انتخاب کنن؟‘

از آنِ گوینده اسیت. ظیاهراً ایین اقتدار ع نمایی تیلیفی، منبگفته شد که در نوع آخر وجه 

اش از تناقر دارد؛ زمانی گوینده در بییان خواسیته ‘شدن’ bu:inمنبع با ماهیت معنایی فعل 

ا یو یی ری نسیبت بیه شینونده داردیتکند که یا جایگاه پایینصورت زبانی سؤالی استفاده می

ز طرف گوینیده ها، اقتداری ان امیاناحترام را رعایت کند. در هر کدام از ای خواهد جنبۀمی

توانید ایین نیوع از معنیای نمیی ‘شدن’ bu:inست که نی این بدان معنا اما؛ محسو  نیست

پرسید کیه آییا اجیازه گوینده از شنونده می ،(17در مثا  )نمایی تیلیفی را داشته باشد. وجه

انجیام  ةدارد کیه اجیاز دارد از خودکارش استفاده کند و این شنونده است که ایین اقتیدار را

عمل را به گوینده بدهد یا ندهد. در واقع، منبع قیدرت در مثیا  زییر، شینونده اسیت و نیه 

اقتیدار »، از اصیطال  «اقتدار گوینیده»گوینده. از این رو، نگارنده در ادامه به جای اصطال  

دیگیری غییر از تواند گوینده، شنونده و یا هر منبیع کند، حا  این فرد میاستفاده می «فردی

 و عرف و هنجارها باشد. قانون و مقررات
(17) ʔæ-we             læ      xodkar-æk-æt  ʔestefadæ  k-æm? 

          IMPRF-become from  pen-the-your   use            do-1SG 

 ’میشه از خودکارت استفاده کنم؟‘

نمیایی هرکدام متعلیق بیه ییک وجیهدر این مثا ، با دو ویژگی وجهی روبرو هستیم که  

نمیایی تیلیفیی اسیت، امیا های وجهاز ویژگی ‘شهمی’ ʔæweایِ مستقل است؛ معنای اجازه

نمایی پویایی از نوع میل های وجهاز ویژگی شنوندهمیل گوینده نسبت به استفاده از خودکار 

نمایی تیلیفی ( همزمان دو نوع وجه17در مثا  ) ‘شهمی’ ʔæweو خواست است. پس فعل 

نمیایی پوییایی از نیوع مییل و خواسیت را نشیان اجازه و وجیه با مرتبۀ از نوع اقتدار فردی

 دهد.می
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نمایی، بیه طیور کلیی، قیرار گیرنید، توانند در خدمت وجههایی از این فعل که میصیغه 

م ، حا  التزامی سیو((17مثا  ) ‘شودمی’ ʔæweعبارتند از حا  اخباری سوم شخص مفرد )

 ʔæwjaناتمام اخباری سوم شیخص مفیرد ) (، گذشتۀ(11مثا  ) ‘بشود’ bweشخص مفرد )

 ‘شیدمیی’]اگیر   bujajeناتمام التزامی سیوم شیخص مفیرد ) و گذشتۀ ((16مثا  ) ‘شدمی’

 (.  (13مثا  )

(18) da xwæm b-we              rož-e  nalæ    læ     kæs         na-žnaf-in? 

        whether   SUBJ-become day-a  whine from anybody  NEG-hear-1PL 

 ’یعنی میشه روزی ناله از کسی نشنویم؟‘

(19) b-uj-aje                   dastan-e xwæš-et      b-wet-aje            feræ   baš-uj. 
         SUBJ-become-IMPRF   story-a  interesting-2SG   SUBJ-told-IMPRF   much   good-was 

 ’اگه میشد یه داستان جالب بگی خیلی خوب میشد.‘

 ‘توانستن’ twaninفعل کمکی  -4-9

ایین فعیل  :(20)مثیا   تواند کیاربرد معرفتیی داشیته باشیدمی ‘توانستن’ twaninدر کردی 

معرفتیِ آن  نماییوجهاست. اگرچه، در تعیین نوع  «ممین است»که معاد  معرفتی است چرا

امیا ؛ ید از مؤلفه سوم، که بافت است، کمک گرفت تا مشخص شود که از چه نوعی اسیتبا

وجود دارد، اینست که ایین فعیل در معنیای  ‘توانستن’ twaninای که در مورد ماهیت نیته

تواند مرتبۀ باالیی از الیزام تواند از نوع حدسی و مرتبه امیان باشد، زیرا نمیمعرفتی تنها می

 را بیان کند.

(20) ʔæ-twan-e      rise-j     tæwaw  xwa-j-el bastan  yæke w-e. 

         IMPRF-can-3SG root-of  whole   god-s      ancient one    be-3SG 

 ’میتونه ریشۀ همه خداهای باستان ییی باشه.‘

ی نماینیوع وجیه .تواند در معنای تیلیفی نیز بیه کیار گرفتیه شیوداین فعل همچنین می 

( از نوع قانون و مقیررات اسیت؛ در بعضیی از انیواع امتحانیات مثیل 21) تیلیفی در جملۀ

کتیاب هیم کمیک بگیرنید. تواننید از ریاضی یا فیزیک، بنا بر صالحدید استاد، شاگردان می

 شود.نامیده می «ایاجازه»نمایی تیلیفی که در وجه است آن از نوع امیان همچنین مرتبۀ
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(21) læ baze  emtehan-el šagerd-el ʔæ-twan-en    læ    ketew  estefadæ kæ-n. 
       in   some   exam-s            student-s    IMPRF-can-3PL from book       use            do-3PL 

 ’در بعضی از امتحانا شاگردا میتونن از کتاب استفاده کنن.‘

ویایی نییز ینمیایی پیهیای وجییدر معنیاال یملۀ بدر ج ‘توننمی’ ʔæ-twan-enالبته فعل  

رسیاند تواند عمل کند؛ در این صورت، توانایی استفاده از کتاب در امر تقلب کردن را میمی

میذکور  ۀایی در جملییام معنییکه منبع انجام آن درونی است و همین عامل باعت ایجاد ابهی

نمیایی ی وجیهتوانید معنیامی (21) رو، فعل کمیی وجهی مذکور در جملۀ از این گردد.می

نمایی پویایی از نیوع توانیایی را نشیان وجه یااجازه  با مرتبۀ از نوع قانون و مقرراتتیلیفی 

( را در میورد تیأثیر بافیت بیر معنیای عنصیر 1377دهد. مثا  مذکور درستی ادعای کراتزر )

 دهد.وجهی به خوبی نشان می

نمیایی پوییایی نوع میل و خواست از وجهتواند یم ‘توانستن’ twaninعالوه بر توانایی،  

پرسید کیه آییا اجیازه دارد (؛ در این جمله، گوینده از شینونده میی22)مثا   را نیزنشان دهد

. فعل وجهی در این مثا  نییز همزمیان دارای دو معنیای وجهیی بگیردکتابش را از او قرض 

اسیت و چیون منبیع صیادر تیلیفی نمایی دهد که از وجهایِ آن نشان میاست؛ معنای اجازه

نمایی تیلیفی اقتدار فردی اسیت. از طیرف دیگیر، مییل شنونده است، نوع وجه کنندة اجازه

نمایی پویایی از نوع مییل و های وجهگوینده نسبت به قرض گرفتن کتابِ شنونده از ویژگی

کمییی وجهیی توان به معنای پویایی از نوع توانایی برای فعیل خواست است. در اینجا نمی

 .ه استدیپرسهای خودش سؤا  نقائل شد، زیرا گوینده در مورد توانایی

(22) ʔæ-twan-em   ketew-ækæ-t    le-t           qærz     be-gr-em? 

         IMPRF-can-1SG book-the-your from-you borrow  SUBJ-catch-1SG 

 ’میتونم کتابتو ازت قرض بگیرم؟‘

از نمایی تیلیفیی نمایی پویایی از نوع توانایی، وجهثا  زیر، در کنار وجهفعل وجهی در م 

 دهد. اجازه را نیز نشان می نوع عرف و هنجارها با مرتبۀ
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(23) motæsefanæ  hær kese       ʔæ-twan-e        pe-t       beže   čæ       

b-ke-j,             čæ      næ-ke-j! 

        unfortunately everybody   IMPRF-can-3SG   to-you   tell     what  

SUBJ-do-2SG,    what   NEG-do-2SG 

 ’متأسفانه هرکسی میتونه بهت بگه چی کار کنی، چی کار نینی!‘

توانایی هرکسی در امر و نهی دیگران، برخاسته از مجوزی است که عرف ییک فرهنیگ  

ون و مقیررات هییی جیایی نوشیته نشیده اسیت. کند، وگرنه چنیین امیری در قیانصادر می

سیت کیه ا بییانگر آن ‘متأسفانه’ motæsefanæگوینده از قید  که استفادةهمچنین، در حالی

نییز  ‘بیه تیو’ pe-tای این اجازه از طرف وی صادر نشده است، آوردن گروه حیرف اضیافه

کنید، می  تماعی مطرای کلی در مورد ییی از شرایط اجدهد که گوینده دارد گزارهنشان می

اسیت. در دگرگیویی معنیایی ایین  «انسیان»در اینجا معنای عام دارد و به معنی  «تو»چرا که 

 شود:می ‘تواندمی’ ʔætwaneمعاد   «اجازه دارد»جمله، 

 بهت بگه چی کار کنی، چی کار نینی! اجازه دارهمتأسفانه هرکسی 

شیخص بیرای بیی صییغۀفاقد  رانیسو ردیکقابل ذکر اینست که برخالف فارسی،  نیتۀ 

 «توانمی»های فعلی )برای این صورت اما اگر قرار باشد معاد  معناییاست،  «توانستن»فعل 

 شود:او  شخص جمع برای آنها استفاده می صیغۀبرده شود، از ( در کردی به کار «بتوان»و 

(24) ʔæ-twan-im   be-ž-im         wæʔz        ʔeqtesadi   kešwær xeraw-æ. 

          IMPRF-can-1PL SUBJ-say-1PL conditions economic country bad-3SG 

 ’میتوان گفت اوضاع اقتصادی کشور نامساعد است.‘

 گیرینتیجه -5

 شود:آمده از این تحقیق در زیر ارائه میدستنتای  به

معرفتیی، نمیایی وجیهتوانند سه نوع هر سه فعل کمیی وجهی از زبان کردی سورانی می (1

 .کنندنمایی را بیان نمینمایی گواهکدام وجه، اما هییرا نشان دهندتیلیفی و پویایی 

دهید و هیم امیان را نشیان میی ۀمرتبهم  ‘باید/شاید’ ʔešeنمایی معرفتی، در مورد وجه (2

 .دهندامیان را نشان می ر حالی که دو فعل دیگر تنها مرتبۀالزام را، د
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دهد و دو فعل اجبار را نشان می تنها مرتبۀ ‘باید/شاید’ ʔešeنمایی تیلیفی، رد وجهدر مو (9

 دهند.دیگر اجازه را نشان می

شود، معنای پویایی آنهاسیت: می ‘شدن’ bu:inاز  ‘توانستن’ twaninآنچه موجب تمایز  (4

twanin ’را نشیان  نمیایی پوییاییوجیه و میل و خواست از نوع توانمندیهر دو  ‘توانستن

 .دهدنمایی نشان مینوع میل و خواست را از این وجهتنها  ‘شدن’ bu:inاما  ،دهدمی

ای از معانی وجهی مختلی  را نشیان توانند دستهنیه هریک از این افعا  میبا توجه به ای (5

ر حیائز گذر هستند، آنچه در تعیین معنای آنهیا بسییا(، نقش2001دهند و به اصطال  پالمر )

 .23سوم کراتزر( است یت است نقش بافت )مؤلفۀاهم

تواند همزمان بیش از یک معنای وجهیی ها مشاهده شد که فعل وجهی میدر برخی مثا  (6

وجهی در برخیی  (. همچنین، امیان دو تفسیر وجهی مستقل برای فعل17داشته باشد )مثا  

 (.21شود )مثا  ها موجب بوجود آمدن ابهام معنایی در جمالت میمثا 
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