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1. Introduction  

The speaker’s view or intention of expressing a sentence is called 

modality. In all languages, modality is represented in two ways: by 

adding a marker to a verb, which is called mood (such as indicative, 

subjunctive, imperative, and optative moods in Middle Persian), or by 

using lexical or syntactic means such as modal verbs, adverbs, nouns, 

and adjectives. In Middle Persian, both forms have been used, but 

modality has mostly been discussed in terms of mood. Mood, modal 

verbs, nouns, adjectives, and particles have been discussed in the 

grammar books of Middle Persian, but there are other linguistic forms 

representing modality, which have never been mentioned before. In 

this article, we are going to fill this gap. 

 

2. Methodology  

First, we introduce modality and how it is represented, then we 

review linguists' opinions on the classification of modality, the 

concept of modality in logic and literary studies, and discuss the 
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relation between modality and evidentiality. By presenting evidence 

from Zoroastrian Middle Persian texts, we introduce some modal 

concepts indicated by linguistic forms. Our goal is to answer the 

following questions: Is the representation of modality limited to those 

forms discussed in the literature? In addition to what has been 

discussed in the literature, what are the other ways of representing 

modality? In other words, in addition to mood and modal verbs, what 

are the other linguistic means of representing modality in Zoroastrian 

Middle Persian?  

 

3. Discussion   

Along with mood and modal verbs, there are other linguistic forms 

with modal functions in Zoroastrian Middle Persian. Each of those 

could indicate various modal concepts. A modal concept might also be 

represented by various linguistic forms. Therefore, to identify 

modality, we should consider the context of a sentence. There are 

many modal concepts, and there might be many common ways of 

representing them in Middle Persian. 

In Middle Persian, the modal concept of conjecture has been 

represented by the verbal phrases pad ēd dāštan and ēdōn sahēd / 

sahist kū. In Zand-e Bahman Yasn, after Zoroaster learned from 

Ormazd about people, sheep, and trees and plants, he thought he had a 

dream: 

zardušt pad ēd dāšt kū pad xwamn ī xwaš … dīd, az xwamn nē winārd 

hēm. 

Zoroaster thought that I saw it in a dream and did not wake up 

(Rashed-Mohassel, 1991: 3, 52). 

Another example of such usage in Bondahišn is as follows: 

tū kē hē, kē man ēdōn sahēd kū-t harwisp xwārīh ud āsānīh padiš? 
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Who are you that I think all this comfort and peace is because of 

you? (Pakzad, 2005: 348). 

Doubts have been represented by mā agar:  

ardaxšēr … hamē tarsīd kū mā agar-im gīrēd ud ō ardawān 

abēspārēd. 

Ardashir was afraid (that) lest he catch me and hand me over to 

Ardawān (Farahvashi, 1999: 44, 45). 

The modal concept of intention has been represented by xwāh-

/xwāst and pad ān menišn būdan:  

ardaxšēr pad ān menišn būd kū ō arman ud ādurpādkān šawēm … 

be čiyōn stambagīh ud wināhkārīh ī haftānbuxt ašnūd, handēšīd 

nazdist kār ī pārs abāyēd wirāstan. 

Ardeshir wanted to go to Armenia and Azerbaijan, but when he 

heard about the tyranny and the guilt of Haftānboxt, he thought first I 

should take care of Persia (Farahvashi, 1999: 54-57). 

In some contexts, some linguistic forms might lose their original 

meaning, and through grammaticalization, they become means of 

expressing modality. The original meaning of wurrōyist is ‘to believe’ 

and ‘to select’, but in the context of the following sentence, it has been 

used to express intention.  

xwarišn ud mizag hazār ān and čand ān ī nūn ast bawēd. kē-š 

wurrōyēd xwarēd, kē-š nē wurrōyēd nē xwarēd. 

The taste is a thousand times (better than) the current taste. 

Whoever wants to eat, eats and whoever doesn’t want, doesn’t eat 

(Williams, 1990/1: 182-183; 1990/2: 84). 

Sahēd/Sahist has been used to express requests. Sometimes the 

gerund form has been used to represent the modal concept.  

In the following passage, which is addressed by Ardȃvirȃf to the 

clergies, sahēd is used to express a request. 
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agar-itān sahēd, ēg-im akāmagōmand mang ma dahēd. 

If you agree, do not give in to me against my will (please do not 

give me Mang against my will) (Gignoux, 2003: 45). 

To warn or to draw attention, niger- has been used at the beginning 

of the sentence in the imperative mood.  

niger kū rōz ud šab az nazdīk ī stōrān ō naxčīr … nē šawē. 

Beware day and night, not leaving cattle to go hunting (Farahvashi, 

1999: 18). 

Depending on the context, the verb menīdan could have been used 

to mean 'to imagine' to indicate irrealis assumptions. Sometimes in 

Simile, the unrealisticness of a sentence has also been expressed by 

indicative mood and analogical particles.  

In some contexts, the verb hil-/hišt, which its original meaning is 

“to abandon”, indicates the modal concept of permission. 

In Zoroastrian Middle Persian texts, which are religious texts, to 

validate an utterance, it was crucial to introduce the source of 

information to resolve any doubt in its validity among Zoroastrians. 

Since the speaker/writer's intention of expressing such utterances 

indicates concepts, such as certainty or permissibility, it could be 

considered as modality. There are several ways of representing the 

source of information. Sometimes the source of information are 

Avestan texts and, scholars refer to them to show certainty. 

az abestāg paydāg kū ka anēr dušmen āyēnd ud pad šahr ī ērān 

wardag ud zyān ī was kāmēnd kardan … . 

It appears in Avesta that if non-Iranian enemies come and want to 

cause damage to the city of Iran ... (Williams, 1990/1: 92-93). 

Sometimes the source of information is the Avesta, which is 

marked by dēn. 

pad dēn ōwōn paydāg ku rōšnīh azabar ud tārikīh azēr … būd. 
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As appear in the (Avestan) religion, the light was high and the 

darkness was low (Rashed Mohassel, 2006: 163). 

ast kē or ast ī have been used to express different opinions, which 

could be translated to 'some'. They indicate that the speaker/writer has 

heard an utterance from another person, which reduces its certainty. 

pas awēšān … ēk-ē wirāf / wirāz nām be wizīd ud ast kē wehšāpuhr 

gōwēnd. 

Then they chose a person named Wīrāf/Wīrāz, whom some call 

Wehšāpuhr (Gignoux, 2003: 45, 73). 

Sometimes the source of information is the speaker's inference and, 

therefore, the speaker's view and evaluation involve in expressing an 

utterance. In Kȃrnȃmag-e Ardashir-e Bȃbkȃn, after observing stars and 

planets, an astronomer says: 

ēdōn nimāyēd kū xwadāyīh … ī nōg ō paydāgīh ayēd. 

It appears that a new king will arise (Farahvashi, 1999: 27, 28). 

In narrating stories, the third plural person conjugation has been 

used in a passive meaning representing the narrator's low certainty. 

ēdōn gōwēnd kū andar šab frāz ō dih-ē mad. 

It has been said that night he arrived in a village (Farahvashi, 1999: 

32, 33). 

 

4. Conclusion  

There are two methods representing modality in Zoroastrian Middle 

Persian: The first one is the mood, which has been discussed in the 

literature, and the other is the use of lexical forms such as modal 

verbs, gerunds, and particles, which have been introduced in the 

literature. In this article, we introduced some modal concepts and 

their linguistic forms. These linguistic forms are used to express 

modality at the sentence level. Sometimes the modality is only 

determined by the context of sentences. There are many modal 
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concepts, and the linguistic forms representing them are varied. Every 

linguistic form does not correspond to a modal concept, but, 

depending on the context, a linguistic form could be used to represent 

various modal concepts. Also, some linguistic forms indicate the 

source of information and therefore indicating its validity and 

certainty.  There are also some linguistic forms reflecting the 

speaker/writer's inference and evaluation of expressing an utterance, 

which should be considered as the means of expressing modality in 

Middle Persian. 

Keywords: Middle Persian, modality, modal concept, evidentiality, 

context 
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                                                                               چکیده  

ید ظرات جدنها، معرفی و به های بازنمایی آن در زباندر این مقاله، نخست وجه و شیوه

ود. شاره میبی اشبندی وجه، و نیز مفهوم آن در علم منطق و سنت مطالعات ادشناسان در طبقهزبان

الهای کر مثهای زبانی که بر آنها داللت دارند، با ذپس از آن، برخی مفاهیم وجهی و صورت

 ریقجه از طوشتی، گردند. در زبان فارسی میانۀ زردمتعدد از متون فارسی میانۀ زردشتی معرفی می

افزون بر  ها و برخی ادوات بازنمایی شده است.ها و صفتصرف فعل، افعال وجهی، برخی اسم

شدگی، دستوری های دیگری نیز هستند که طی روندها، ادوات و عبارتها، صفتاین، افعال، اسم

شک و  مان،به ابزاری برای بازنمایی وجه بدل شده و بر انواع مفاهیم وجهی مانند حدس و گ

ه انه، وجسی میاند. نتیجۀ این پژوهش آن است که در فار، و قصد و درخواست داللت داشتهتردید

 گاهی هم وشود های زبانی نیز بازنمایی مینه فقط از طریق صرف فعل، بلکه از طریق سایر صورت

 گردد. معلوم می جمله از طریق بافت
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 مقدّمه. 1

، گخذرد نچخه را در ذهخن او مخی   کس آذهن انسان است و سخخن و گفتخار هخر    زبان آیینۀ

 ه را در ذهخن کنخد تخا آنچخ   های مختلفی اسختفاده مخی  سازد. انسان از ابزارها و شیوهمیمتجلی 

ی حصخول فکخر  ، مها بر زبان آورد و به دیگخران انتقخال دهخد. بنخابراین    اوست، در قالب نشانه

را  فکخر انسخان  تشود. یکی از مقوالتی کخه شخیوة   انسان غالباً از طریق زبان و گفتار عرضه می

 الت ذهنخی، کند، وجه و مفاهیم وجهی نام دارد. این مفهوم بخر حخا  در عالم زبان منعکس می

 از قبیل قطعیت، احتمال، امکان، ضرورت و مانند آن داللت دارد. 

ن گفختن از  فعل در آمیخته است و غالبخاً سخخ   ارسی میانه، با صرفمفهوم وجه در زبان ف

 انی متخون های زبخ وجه در فارسی میانه، یادآور صرف افعال است. باید توجه داشت که داده

یشخرفت  کهن همواره ثابت است، اما نگرش خوانندگان و محققان ایخن متخون بخا توجخه بخه پ     

هخای  فتهظریات و یاو تفسیر این متون با توجه به نکند و تعبیر مطالعات زبانشناختی، تغییر می

 گردد. جدید متفاوت می

شخاره  نت ادبی اشناسی، علم منطق و سدر این مقاله، ابتدا به مفهوم وجه در مطالعات زبان

 خی از ایخن شود. برهای مختلف بازنمایی وجه در زبان فارسی میانه معرفی میو سپس، شیوه

ین آنهخا  انخد کخه مشخهورتر   ور زبخان فارسخی میانخه یخادآوری شخده     ها پیشتر در کتب دستشیوه

ه پاسخخ  شوند. هدف ایخن مقالخ  ها در بخش پیشینۀ تحقیق ذکر میصرف فعل است. این شیوه

-ن صخورت هاست: آیا بازنمایی وجه در فارسی میانۀ زردشتی، محدود به همخا به این پرسش

هخای  یوهشخ نچخه در منخابع آمخده،  خه     انخد  افخزون بخر آ   هایی است که تاکنون در منابع گفته

تی انخۀ زردشخ  دیگری برای نشان دادن وجه به کار رفته است  به بیانی دیگر، زبان فارسخی می 

ارهخای  برای بازنمایی وجه و مفاهیم وجهی، عالوه بر صخرف فعخل و افعخال وجهخی،  خه ابز     

 زبانی دیگری به کار گرفته است 

 . پیشینة تحقیق1 -1

، رایجترین شیوة بازنمایی مفاهیم وجهی، وجه فعلی است که بر در زبان فارسی میانه

های آن، به اخباری، التزامی، تمنایی و امری تقسیم شده و هر اساس صرف فعل و شناسه
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-Brunner, 1977: 211داشته است )ن.ک: یک از آنها بر معانی و مفاهیم خاصی داللت 

194; Skjærvø, 2010: 234-239; Durkin-Meisterernst, 2014 : 377-382 ؛

(. شیوة دیگر، کاربرد افعال وجهی مانند 190خ186، 179خ174: 1387ابوالقاسمی، 

abāyistan  ،برای بیان وجوب و لزوم انجام کارšāyistan  برای داللت بر احتمال و امکان

-Skjærvø, 2010: 241برای بیان شایستگی بوده است. شروو ) sazistanیا توانایی، و 

کرد این افعال اشاره کرده و آنها را افعال ( به کار175خ172: 1379راستارگویوا )( و 242

-( در مبحث ساختBrunner, 1977: 188-192اند. برونر )( نامیدهmodal verbوجهی )

( در 197خ194، 182: 1387(  و ابوالقاسمی )impersonal constructionهای غیرشخصی )

اند. برخی های نحوی هر یک را معرفی کردهویژگیبحث از افعال کمکی، این افعال و 

برای داللت بر اجازة  tuwānو  padixšāy ،ādug ،niyābag ها نیز، مانندها و صفتاسم

اند که در منابع، غالباً در بحث وجه انجام کار و توانایی و شایستگی، در شمار ابزارهای بیان

، 182: 1387فعال کمکی )ابوالقاسمی، ( یا ا175: 1379از افعال وجهی )راستارگویوا، 

( ذکر nominal sentences( )Brunner, 1977: 29-31( یا جمالت اسنادی )197خ194

؛ جاللیان Skjærvø, 2010: 242های نحوی آنها بیان شده است )ن.ک: اند و ویژگیشده

انند هایی م(. باید توجه داشت که پرداختن به افعال وجهی و نیز صورت1393 الشتری، 

tuwānیا جمالت اسنادی، به سبب  های غیرشخصیهای کمکی یا ساخت، ذیل مبحث فعل

شوند و با کارکرد های زبانی ساخته میهای نحوی جمالتی است که با این صورتویژگی

 وجهی آنها تقابل و تضادی ندارد.

عمل به جام نیز برای داللت بر لزوم و وجوب ان išn-شده با ساخته صفت فعلیمصدر و 

 ؛ ابوالقاسمی،Brunner, 1977: 32; Skjærvø: 2010: 242, 243است )ن.ک: کار رفته 

1387 :190.) 

های خبری، پرسشی، امری، دعایی و ابوالقاسمی در بحث از انواع جمله، به جمله

تمنایی اشاره و یادآوری کرده است که در هر یک از این جمالت، ممکن است فعل 
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ابوالقاسمی، ن.ک: ی یا التزامی، مصدر یا اسم مصدر به کار رود )اخباری، تمنایی، امر

 (.373خ370: 1387

اند. کارکرد وجهی داشته ē یا hēb/ēw و  kāč / kāǰ( مانند particleبرخی ادوات )

 modalنما )شروو به کارکرد وجهی این ادوات اشاره کرده و آنها را ادوات وجهی یا وجه

particlesنامیده ) ( ن.ک: استSkjærvø, 2010: 239-240 ابوالقاسمی نیز در بحث از .)

یاد کرده که با فعل ماضی یا فعلی در وجه تمنایی برای   kāǰ kaیا kāǰجمالت تمنایی از 

 (: 373: 1387ابوالقاسمی،  ن.ک:داللت بر آرزوی ناممکن به کار رفته است )

1) kāǰ az hērbad-ē būd hēm … ud gēhān man zišt pad čašm būd hē. 
  کاش من هیربد بودم و جهان به  شم من زشت بود

 .(Williams, 1990: 102-103؛ 18f3، 66)روایت پهلوی فصل 

hēb/ēw  یاē  همراه با فعل اخباری بر مفهوم وجهی هشدار یا پند و اندرز یا اجازة انجام

 ;Skjærvø, 2010: 239؛ 189: 1387ابوالقاسمی،  ن.ک:کار داللت داشته است )

Brunner, 1977: 208-209; Durkin-Meisterernst, 2014: 377:) 

2) mard uzwān az saxwan ī nē abāyēd guft, bē ē pahrēzēd. 

 (.Williams, 1990: 68, 69مرد زبان را از سخنی که نباید گفت، دور دارد )روایت پهلوی، 

، هافتصها و ی اسمترتیب، در فارسی میانه ساختمان فعل، افعال وجهی، برخبدین

اهیم ر مفباند و مصدر، صفت فعلی و نیز برخی ادوات برای بازنمایی وجه به کار رفته

، برای ی نیزاند. عالوه بر اینها، ابزارها و امکانات دیگروجهی متعددی داللت داشته

ها بدان 4بازنمایی وجه و مفاهیم وجهی در سطح جمله به کار رفته است، که در بخش 

قاله را ، این مین جهتاند و از اها و ابزارها پیشتر در منابع نیامدهشود. این شیوهه میاشار

 های پیشین دانست.توان مکمل پژوهشمی
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 . مبانی نظری2ـ1

 ن در های نشان دادن آبرای ورود به بحث اصلی، دربارة وجه، انواع آن، شیوه

ه فهوم وجمین، به همچن شود.تی مطرح مینمایی و ارتباط آن با وجه، نکاها و نیز گواهزبان

 گردد. در علم منطق و سنت مطالعات ادبی اشاره می

 . وجه و وجهیت1ـ2ـ1

قصد و  و با های مختلفی دارندگویندگان یا نویسندگان دربارة محتوای جمله، دیدگاه

 ارفاهیم مها و اغراض طیف وسیعی از کنند. این دیدگاهغرضی خاص جمالت را بیان می

استنتاج،  رورت،گیرند که عبارتند از: واقعیت، قطعیت، اعتبار، باور، امکان، ضدر بر می

یا  اهن. دیدگند آاحتمال، تأکید، تردید، توانایی، میل و خواست، آرزو، امر و فرمان و مان

ام ، وجه نمالتجنگرش گوینده یا نویسنده به وقایع و رویدادها، و قصد و غرض او از بیان 

 بط است.له مرتافزاید و با محتوای جمبنابراین، وجه بارمعنایی خاصی به جمله میدارد. 

هد گوینده د( نشان می4( دیدگاه و نگرش گوینده از نوع خبر است، اما جملۀ )3جملۀ )

 داند:وقوع محتوای جمله را محتمل می
 ( استاد به کالس رفت.3

 ( شاید استاد به کالس رفته است.4

  ود. گاهشهای مختلف نشان داده میگوینده یا همان وجه، به شیوهنظر و دیدگاه  

 وستایی وهای اشود، مانند شیوة بازنمایی وجه در زبانای به فعل جمله افزوده مینشانه

وجه  ازنماییبشیوة  فارسی میانه و پهلوی اشکانی )پارتی(. اینای فارسی باستان و تا اندازه

(.  ,Lyons, 754: 2006Bussmann ;1972 :307)ن.ک:  نامند( میmood) را وجه فعلی

های نر زباداللت کند. از این منظر د تواند بر مفاهیم وجهی متعددیهر وجه فعلی می

امی (، التزindicativeایرانی باستان و میانۀ غربی، فعل را دارای وجه اخباری )

(subjunctive( تمنایی ،)optative( و امری )imperativeدانس )صرف  اند که هر یکته

خصی هی مشهای آن متفاوت است و بسته به بافت، بر مفهوم وجخاصی دارد و گاه شناسه

 داللت دارد. 
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ت یا و صف گاهی وجه از طریق افعال وجهی، ابزارهای واژگانی همچون قید، اسم

مایی گونه بازن(. اینBussmann, 2006: 754 ن.ک:شود )ابزارهای نحوی بازنمایی می

؛ 1386اخالقی،  ن.ک:اند )( نام نهادهmodality« )وجهیت»وجه را در زبان فارسی 

الت پرسشی (. از این منظر، جم1395کهن و نقشبندی، ؛ نغزگوی1391عموزاده و رضائی، 

د ؛ هر  نارندنیز دارای معنای وجهی هستند و بیشتر با مفهوم احتمال و امکان ارتباط د

-ار نمیکا به با جمالت خبری ندارد و افعال وجهی نیز در آنهصیغگان فعلی آنها تفاوتی 

آنها،  ای بیاناه برای یا ترتیب واژه در آنها متفاوت باشد و گرود، اما ممکن است نظم سازه

در این شیوه، وجه نه در صرف  .(Lyons, 1972: 307-309 ن.ک:کند )آهنگ کالم تغییر 

 ست. فعل، بلکه در ساخت جمله بازنمایی شده ا

ریق طاز  بازنمایی وجه به هر دو روش، یعنی هم در ساخت فعل  و هم در ساخت جمله

بان زد. در تواند کاربرد داشته باشهای زبانی، میقیدها و افعال وجهی و دیگر صورت

عل ست با فامکن مفارسی میانه نیز، هر دو شیوه کاربرد دارد؛ مثالً مفهوم دعا و درخواست 

توان افت، میبریق ی نشان داده شود. گاهی هم بدون نشانۀ خاص و تنها از طتمنایی یا التزام

-یم ا فرای ربددشیر بابکان، هنگامی که اردشیر مومفهوم دعا را دریافت. در کارنامۀ ار

 کند:بد کالم خود را  نین آغاز میپرسد، موخواند و از او سؤالی می
5) anōšag bawēd, ō kāmag rasēd. 

 (.97خ96: 1378ی، وش؛ فره16، بند 9خواهید برسید )اردشیر بابکان، بخش د، به هر  ه میمرگ باشیبی

گاه فت، دیده با، اما با توجه بدر این پاره، اگر ه فعل جمله در وجه اخباری آمده است

ر است. ردشیابد نسبت به محتوای جمله یا قصد و غرض او از بیان این جمله دعا برای مو

و  ،برخست، نه ا، باید گفت وجه جمله دعایی موبداساس ارزیابی و دیدگاه ترتیب، بر بدین

نگاه آآمد، یمامی اخباری نیست. اگر فعل به وجه التز بیان مفهوم دعا به دلیل کاربرد فعلِ

 نیم. توانستیم از وجه فعل سخن بگوییم و کارکرد آن را بیان مفهوم دعا بدامی

ه، به کرد رمزد بیانپرم است، فعل جمالتی که اوسهای زاددر پارة زیر که از گزیده

 ستوررمزد خطاب به زردشت داما وجه آن جمالت دستوری است؛ او وجه اخباری است،

 کند: یا رهنمودی ارائه می
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6) ayōxšust ī garm ō war abar rēzīhist … ohrmazd guft kū … ka pahikār 

pad dēn bawēd, hāwišt ō ahu abar rēzēnd pad dast abar gīrēnd, pad ān 

harwips axw ī astōmand be wurrōyēnd. 

دان تو را شاگر ، آنفلز گرم بر سینۀ او ریخته شد ... اورمزد گفت: ... هنگامی که در دین اختالف است

ل دسپرم، فصورند )زامان آبر سرور]شان[ بریزند، ]او را[ با دست برگیرند و همراه با همۀ جهان مادی به او ای

 (.210، 69: 1385؛ راشدمحصل، 12، بند 22

نمایی ای بازای برای است معنایی که گاه در ساخت فعل نشانهترتیب، وجه مقولهبدین

 ای زبانیهرتآن آمده و گاه نه از طریق ساختمان و صرف فعل، بلکه از بافت یا دیگر صو

 شود. اند، درک و دریافت میکه در جمله آمده

یان مدر  هیم وجهی و توجه به مفهوم و کارکرد جمالت، از دیربازمسألۀ وجه و مفا

اند: هسیم کرده تقفالسفه، منطقیون و ادبا سابقه داشته است. در منطق، جمالت را به دو گون

ضیه قست و ای است که بر اساس مطابقت آن با عالم واقع، صادق یا کاذب انخست، جمله

(propositionیا قول نامیده می )،مانند: شود 
 ( زمین کروی است.7

 ( باران بارید.8

یل، مین دلهکنند و به است که بر حقیقت ثابتی داللت نمی« انشائی»نوع دیگر جمالت 

، کندمی نشاءاقابل صدق یا کذب نیستند و گوینده به قصد و ارادة خود آنها را ایجاد و 

: 1389/2: خوانساری، مانند امر، نهی، آرزو، استفهام، ندا، تعجب و مانند آن )ن.ک

ی دیگری با (. در منطق، از قضایا67خ66: 1390ای، ؛ اژه83خ81: 1390؛ مظفر، 192خ191

(. 80خ78: 1390ای، اند )ن.ک: اژه( نام بردهmodal porposition« )قضایای موجّهه»عنوان 

ین اد. ر دارنبدر را « ممتنع است»و « ضروری است»، «ممکن است»ی مانند این قضایا عبارات

یا  «وجوب»شود و جهات اصلی عبارتند از ( نامیده میmodality) «جهتِ قضیه» ،عبارات

ال مرتبط (. افعimpossibility) «امتناع»( و possibility) «امکان»(، necessity) «ضرورت»

انند م «شدن»ا بافعال مرتبط  ، یا«نتوان»و « تواندنمی»، «تواندمی»، «توانمی»مانند « توانستن»با 

 (:80خ79: 1390ای، اند )ن.ک: اژهکنندة جهتو امثال آن، بیان« شودنمی»و « شودمی»

 تواند سریعتر از نور حرکت کند.( هیچ  یز نمی9
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ان ند، هماشدهترتیب، آنچه در منطق، جمالت انشائی و قضایای موجهه نامیده بدین

 .گوینداست که در مطالعۀ زبان، بدان وجه و وجهیت می

 نها بحثیان آها و قصد و غرض گوینده از بادبا در علم معانی، از معانی ثانوی جمله

شود و ده می( امری است، اما معنی شگفتی و تعجب از آن افا10اند. مثالً جملۀ )کرده

 (: 15: 1386)ن.ک: شمیسا، «  قدر برف باریده است»منظور این است که 

 ( برف را ببین!10

زارش و گ رکرد اصلی جمالت خبری را اخبار یا بیان خبر و توصیفدر علم معانی، کا

افت، به به اند و به معانی دیگر این جمالت بر اساس قصد و غرض گوینده و بستدانسته

ساخت متمایزی  ( همانند جملۀ خبری است و هیچ نشانه یا11اند؛ مثالً جملۀ )اشاره کرده

 (:81: 1386ک: شمیسا، ندارد، اما غرض از آن بیان اندوه است )ن.
 ( امروز هم گذشت.11

: 1386 )ن.ک: شمیسا،گاه جمله پرسشی است و غرض از بیان آن، تشویق و امر است 

136 :) 

 خوانی !( درس نمی12

صد و ق( امری است، اما وقتی گوینده آن را خطاب به شخصی بیان کند، 13جملۀ )

 (:151: 1386غرض او تعریض است )ن.ک: شمیسا، 

 خدایا مردم را هدایت کن.( 13

ثانوی  ، کارکردشود، در علم معانیمی ترتیب، آنچه در منطق انشاء و جهت نامیدهبدین

  ارد.جمالت نام گرفته است و در زبانشناسی و دستور زبان، وجه یا وجهیت نام د

اری ات بسیهای مختلفی از مفاهیم وجهی و اصطالحبندیدر منابع زبانشناسی، تقسیم

(. Palmer, 2001; Loyons: 1977, Nuyts, 2016رة تنوع آنها رایج است )ن.ک: دربا

 :رتند ازست، عبااها که در مقاالت فارسی نیز الگو قرار گرفته بندیترین این تقسیمرایج
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ه (: دیدگاه گوینده نسبت بepistemic modality( وجهیت معرفتی / برداشتی )1

ه ویندو شواهد موجود است؛ به بیان دیگر، گ محتوای جمله براساس اطالعات، دانش

بری هوای ا شاهدةمکند؛ مثالً گوینده با براساس شواهد و اطالعات احتمال امری را بیان می

 گوید:می
 آید.( امروز باران می14

 برای گیرد و هم شواهد و مدارکاین نوع وجهیت هم قضاوت گوینده را در بر می

ا زند ییدس مفتی داللت بر آن دارد که گوینده  یزی را حگفتۀ او. در واقع، وجهیت معر

وای به محت عهد اوتکسی شنیده است و به این ترتیب، میزان کند یا از دربارة آن استنتاج می

؛ عموزاده و 92خ91: 1386اخالقی،  ؛Palmer, 2001:8-9شود )ن.ک: جمله نشان داده می

 (.58: 1391رضائی، 

ر یا (: دربردارندة نوعی اجباdeontic modalityستی )( وجهیت تکلیفی / درخوا2

نجام رای ابشود. اجازه دادن اجازه برای وقوع عملی است که در محتوای جمله مطرح می

؛ Palmer, 2001:9-10کار، تهدید و اجبار در شمار این نوع وجهیت است )ن.ک: 

 (:59خ58: 1391؛ عموزاده و رضایی، 94خ:93: 1386اخالقی، 

 ۀ دانشجویان باید حاضر باشند.( هم15

 نامۀ مرحوم، حضور همۀ وراث الزمه.( برای قرائت وصیت16

لیت انجام کار (: ناظر بر توانایی یا قابdynamic modality)( وجهیت پویا / توانمندی 3

 (:95خ94: 1386اخالقی،  ؛Palmer, 2001:9-10)ن.ک: برای گوینده یا فاعل جمله است 

 تواند روزانه هزاران لیتر آب تصفیه کند.( این دستگاه می17

 ( circumstantial modalityهای دیگر، مانند وجهیت موقعیتی )در منابع، از وجهیت

 bouletic)ضرورت یا نیازی برای فاعل یا گوینده در موقعیتی خاص(، وجهیت تمنایی )

modality( وجهیت ملزوماتی ،)خواست و آرزوی گوینده( )teleological modality )

)لوازم و مقدمات انجام کار( و نیز مفاهیم دیگری مانند حدس، پرسش، آرزو، ترس و تمنا 

(. باید Palmer, 2001: 10-13; Bybee, 1995; Nuyts, 2016: 53-55اند )ن.ک: نام برده
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توان آنها را محدود کرد، زیرا نگرش انسان شمارند و نمیتوجه کرد که مفاهیم وجهی بی

 و امور و ارزیابی او از آنها و نیز قصد و غرض او از محتوای جمله نامحدود است. به وقایع

 نمايی. وجه و گواه2ـ2ـ1

( نام evidentialityنمایی )مشخص کردن منبع خبر و شیوة بازنمایی آن در جمله گواه

دهد آنچه را شود که نشان میدارد؛ به عبارت دیگر، ابزاری در زبان به کار گرفته می

کند، خود شاهد بوده یا از کسی شنیده یا استنباط و تجربۀ شخصی و گمان گوینده بیان می

(. در Bussmann, 2006: 389است )ن.ک: اوست یا از طریق شایعه بدان دست یافته 

شود که ای ظاهر میشود؛ یعنی نشانهنمایی به شیوة دستوری انجام میبرخی زبانها، گواه

های دیگر، مثالً از نمایی به شیوهها، گواههد. در برخی دیگر از زباندمنبع خبر را نشان می

هایی که بر وجه داللت دارند، انجام طریق معنایی، نحوی، با کمک زمان، نمود یا نشانه

 و I guess that، I hear that، reportedly شود. در زبان انگلیسی عبارتهایی مانندمی

supposedly بر عهده دارند )ن.ک: نمایی کارکرد گواهAikhenvald, 2004: 10; 

Bussmann, 2006: 389گیرد، از نمایی به کار می(. زبان فارسی هم ابزارهایی برای گواه

جمله افعال مجهول معنایی که بر مفاهیم وجهی حدس و گمان یا استنباط داللت دارند و 

نده محتوای جمله را از های ماضی نقلی که داللت بر این دارد که گوینیز برخی صورت

: 1393؛ رضایی، Perry, 2000: 233کسی شنیده یا حاصل استنباط شخصی اوست )ن.ک: 

نمایی (، گواه35 :2001(. برخی محققان مانند پالمر )90: 1396؛ امیدواری و گلفام، 33خ32

ان زیرا به نوعی نگرش گوینده را برای تأئید سخندانند، را زیرمجموعۀ وجهیت معرفتی می

دهد و قطعیت و اعتبار سخن یا حدس و گمان او را دربارة امری بازنمایی خود نشان می

 ,Cornillie(. برخی دیگر از محققان )ن.ک: Palmer, 2001: 35-52کند )ن.ک: می

دانند هایی مینمایی را صرفاً مربوط به زبان( گواه1395رضایی و نیسانی،  ؛2009:45-48

 ها اجباری است و از نظر گویندگان الزم است.که ذکر منبع خبر در آن
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 بحث و بررسی .2

ی ر فارسدهایی که ها و عبارتشود و واژهدر این بخش، برخی مفاهیم وجهی ذکر می

این  گردد.یقل ممیانه برای بازنمایی آنها به کار رفته است، همراه با شواهدی از متون ن

ابع ر در منکه پیشت ها و ادواتی هستندها، صفتمها غیر از افعال وجهی، اسها و عبارتواژه

ر بوانند تهای زبانی که کارکرد وجهی بر عهده دارند، میاند. هر یک از صورتآمده

نی زبا مفاهیم متعدد وجهی داللت کنند. ممکن است یک مفهوم وجهی هم با  ند صورت

 اشت.  نشان داده شود. بنابراین، برای تشخیص وجه باید به بافت توجه د

ر آن، بفزون شود، همۀ مفاهیم وجهی در فارسی میانه نیست. اآنچه در اینجا بیان می

 ازنمایییوة بششود، تنها های بیان هر یک از مفاهیم وجهی نیز که در اینجا ذکر میشیوه

کن است ه، ممشمارند و برای بازنمایی آنها در فارسی میانآنها نیست. مفاهیم وجهی بی

ایند های دیگر هم رایج باشد. هر صورت زبانی، ممکن است طی فریوهابزارها و ش

 شدگی به عنصری برای بازنمایی وجه بدل شود.دستوری

 . حدس و احتمال1ـ2

 ز ایناهای مختلفی بازنمایی شده است. یکی مفهوم وجهی حدس و احتمال به شیوه

است « نپنداشتن، تصور کرد»به معنی  pad ēd dāštanها استفاده از عبارت فعلی شیوه

(MacKenzie, 1971: 25در زندبهمن .)دان و یسن، پس از آنکه اورمزد مردمان، گوسپن

ردشت زدهد، آگاه به زردشت نشان می گونگی درختان و گیاهان را از طریق خردهمه

 کند این امور را در خواب دیده است:گمان می
18) zardušt pad ēd dāšt kū pad xwamn ī xwaš … dīd, az xwamn nē winārd 

hēm. 

، 3صل فسن، زردشت پنداشت که در خواب خوش ... ]آن را[ دیدم و از خواب برنخاستم )زند بهمن ی

 (.52، 3: 1370؛ راشدمحصل، 12بند 

به  وورد خدر کارنامۀ اردشیر بابکان، پس از آنکه اردشیر از سپاه مادی شکست می

ه فعالً ککند یخواند. سپاه مادی گمان میان خود را به آنجا فرا میگریزد، لشکردهی می

 کند:خطر اردشیر دفع شده است و آنان را تهدید نمی
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19) spāh ī mādīgān pad ēd dāšt kū nun az ardaxšēr abēbīm be būd hēm … 

adaxšēr čahār hazār mard ārāst ud abar awēšān tāzīdag, šabēxōn kard. 

ر کرد و ب فراهم مادیگان پنداشت که اکنون از ترس اردشیر رها شدیم ... اردشیر  هارهزار جنگجوسپاه 

 (. 53، 52: 1378وشی، ؛ فره10و  9، بند 5آنها تاخته و شبیخون کرد )کارنامۀ اردشیر بابکان، فصل 

 ēdōn sahēd / sahist عبارت دیگری که برای بیان مفهوم حدس و گمان به کار رفته،

kū  است. شروو نیز فعلsahēd / sahist ( را در شمار افعال وجهی آورده استSkjærvø, 

رسد، از (. در بندهش، پس از آنکه روان پرهیزگار به جای خوش و نیکو می242 :2010

 پرسد:کسی که به استقبال او آمده است، می
20) tū kē hē, kē man ēdōn sahēd kū-t harwisp xwārīh ud āsānīh padiš. 

 ,Pakzad ؛15، بند 30کنم همۀ این آسایش و آسانی از تست  )بندهش، فصل تو کیستی که گمان می

 (.Skjærvø, 2010: 240 ؛130: 1380؛ بهار، 348 :2005

م کرد پنجز دینای دیگر از کاربرد این فعل برای بیان حدس و گمان، عبارت زیر انمونه

 است:
21) ōy hambadīg ī zūrmituxtīhā padiš pērōzīh burdan sahist, paydāg 

frazāmīh ī im kōxšišn. 

 رد آشکارین نباکرد بر او )اهرمزد( پیروزی یافته است، فرجام برای آن دشمن که به دروغ گمان می

 (.85، 84: 1386؛ آموزگار و تفضلی، 7، بند 24شود )دینکرد پنجم، فصل می

 ز اوست، اتعقیب اردشیر و کنیز همراه در بخشی از داستان اردشیر، اردوان که در 

 دهند:کند و مردم  نین پاسخ میوجو میای دربارة آن دو، پرسعده

22) u-mān ēdōn sahist kū ēk az awēšān aswārān  

warrag-ēw ī was wuzurg ud čābuk abāg-iš pad asp nišast ēstād. 

مۀ د )کارناته بوای بزرگ و  ابک بر اسب نشس نین به نظرمان رسید که همراه یکی از آن سواران بره

 (.41خ40: 1378وشی، ؛ فره18، بند 3اردشیر بابکان، بخش 

 . شک و ترديد2ـ2

 بیان شده است: mā agarمفهوم وجهی با  این

23) mā agar mardōm ī deh wēnēnd, šnāsēnd ud griftār kunēnd. 

 ؛ 16د ، بن2مبادا مردم ده ]ما را[ ببینند، بشناسند و گرفتار کنند )اردشیر بابکان، بخش 

 (.33، 32: 1378وشی، فره

javascript:ci(59290,'u2D00m0101n')
javascript:ci(59290,'1301d4D01n')
javascript:ci(59290,'sahist')
javascript:ci(59290,'k6B01')
javascript:ci(59290,'1301k')
javascript:ci(59290,'az')
javascript:ci(59290,'aw130161010101n')
javascript:ci(59290,'asw0101r0101n')
javascript:ci(59290,'warrag2D001301w')
javascript:ci(59290,'2B01')
javascript:ci(59290,'was')
javascript:ci(59290,'wuzurg')
javascript:ci(59290,'ud')
javascript:ci(59290,'0D010101buk')
javascript:ci(59290,'ab0101g2D00a6101')
javascript:ci(59290,'pad')
javascript:ci(59290,'asp')
javascript:ci(59290,'ni6101ast')
javascript:ci(59290,'1301st0101d')


مطالعات ایرانی/ مجلّۀ  JOURNAL OF IRANIAN STUDIES  

 
 

 
 

 
77 

24) ardaxšēr … hamē tarsīd kū mā agar-im gīrēd ud  

ō ardawān abēspārēd. 

وشی، ؛ فره4، بند 4، فصل ترسید ... مبادا مرا بگیرد و به اردوان بسپارد )کارنامۀ اردشیر بابکاناردشیر می

1378 :44 ،45.) 

 . قصد و نیت3ـ2

است )ابوالقاسمی،  بازنمایی شده kām- / kāmistاین مفهوم در فارسی میانه غالباً با فعل 

فهوم به برای بیان این م xwāh- / xwāst (. گاهی فعلSkjærvø, 2010: 241؛ 195: 1387

 کار رفته است: 
25) ka xwāhēd, abāz ō xwēš buništ … šawēd. 

 ؛ 12، بند 1رود )زادسپرم، فصل هرگاه بخواهد دوباره به جایگاه خود ... می

 (.169، 34: 1385راشدمحصل، 

 :م وجهی استفاده شده استگاهی از عبارت دیگری برای نشان دادن این مفهو

26) ardaxšēr pad ān menišn būd kū ō arman ud ādurpādkān šawēm … 

be čiyōn stambagīh ud wināhkārīh ī  haftānbuxt ašnūd, handēšīd nazdist kār 

ī pārs abāyēd wirāstan. 

..، اما  ون .روم ایجان بخواست/ قصد آن داشت( که به ارمنستان و آذرباردشیر در آن اندیشه بود )می

دشیر اد )اردبُخت را شنید، فکر کرد که نخست باید کار پارس را سامان ستمگری و گناهکاری هفتان

 (.57خ54: 1378وشی، ؛ فره2، بند 6بابکان، فصل 

است.  wurrōy- / wurrōyist های بیان مفهوم قصد و نیت کاربرد فعلیکی از شیوه

اما (، MacKenzie, 1971: 93است )« کردنانتخاب»و « شتنباوردا»معنی اصلی این فعل 

شروو  یی کند.ازنماتواند به ابزاری برای بیان وجه بدل شود و مفهوم قصد و نیت را بگاه می

 و مثال کرده های غیر شخصی، از این فعل در کنار سایر افعال وجهی یاددر بحث از ساخت

سوشیانس  در این پاره که شرح وقایع دوران (.Skjærvø, 2010: 241)( را آورده است 27)

صد و نیت مد نظر نیست، بلکه کارکرد آن بیان مفهوم ق -wurrōyاست، مفهوم اصلی فعل 

 است:

27) xwarišn ud mizag hazār ān and čand ān ī nūn ast bawēd. kē-š 

wurrōyēd xwarēd, kē-š nē wurrōyēd nē xwarēd. 
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خورد خورد و هرکس نخواهد نمیدار کنونی است. هر کس خواهد میخوراک و مزه هزار برابر مق

 :Williams, 1990/1: 182-183; 1990/2 ؛6: 1367؛ میرفخرایی، 60، 59، بند 48)روایت پهلوی، فصل 

84.) 

 ست:مثال دیگر از کاربرد این فعل برای بیان مفهوم قصد و نیت، پارة زیر ا

28) mard-ē hamāgdēn-ē pad ruwān ī niyāgān ī xwēš rāy bē kāmēd 

yaštan, … ān and drahm čand ī-š ō dāšn ī hamāgdēn hamē wurrōyēd dād … 

. 

ه عنوان بهم که برگزار کند، ... آن مقدار در "دینهماگ"مردی که بخواهد برای روان نیاکان خویش 

 ؛49: 1367رفخرایی، ؛ می10، بند 38خواهد بدهد ... )روایت پهلوی، فصل می "دینهماگ"خیرات 

Williams, 1990/1: 152-153; 1990/2: 67, 198.) 

 . درخواست و خواهش4ـ2

ارة زیر که پاستفاده شده است. در  sahēd / sahistبرای بیان این مفهوم وجهی گاه از 

رفته  برای بیان درخواست و خواهش به کار sahēdخطاب ارداویراف به مؤبدان است، 

 است:
29) agar-itān sahēd, ēg-im akāmagōmand mang ma dahēd. 

: 1382ژینیو،  ؛20ند نامه، فصل یک، بمیل من، ]مرا[ منگ مدهید )ارداویرافاگر شما را پسند افتد، بی

 (.301: 1376؛ بهار، 73، 45

 به کار عمل در فارسی میانه، غالباً مصدر برای داللت بر مفهوم لزوم و وجوب انجام

ما (، ا190: 1387؛ ابوالقاسمی، Brunner, 1977: 32; Skjærvø: 2010: 243رفته است )

ف از اویرانامه، پس از آنکه اردگاه بر درخواست و خواهش داللت دارد. در اردایراف

( 30ملۀ )جخواهند هر  ه را دیده است، شرح دهد. خیزد، مؤبدان از او میخواب برمی

ر، بلکه و اجبا لزامبافت، مصدر نه بر مفهوم ا پاسخ اردوایراف به مؤبدان است که با توجه به

  بر درخواست و خواهش داللت دارد:

30) fradom gōwišn ēn kū gursagān ud tišnagān naxust xwarišn dādan ud 

pas pursišn az-iš kardan ud kār framūdan. 

 به آنها وکرد  از آنها پرسشنخستین سخن اینکه گرسنگان و تشنگان را باید اول خوارک داد و سپس، 

 (.79، 49: 1382؛ ژینیو، 8، بند 3نامه، فصل انجام کاری را فرمان داد )ارداویراف
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ای بتدا براهد اخوکند، بلکه ازمؤبدان میدر این جمالت، ارداویراف به مؤبدان امر نمی

مر امفهوم  ت کهاو آب و غذا فراهم کنند تا پس از آن، ماوقع را شرح دهد. باید توجه داش

امر از  آنهاست، زیرا ترینترین و قطعیخود زیرمجموعۀ درخواست و خواهش و قوی

 شود که در موضع قدرت است و تنها برای دوم شخص کاربرد داردکسی صادر می

(Palmer, 2001: 80-81; Lyons, 1972: 307.) 

 . هشدار 5ـ2

امر در  در وجه -niger مری،برای بیان مفهوم وجهی هشدار یا جلب توجه مخاطب به ا

 آغاز جملۀ خبری به کار رفته است: 

31) ō wištāsp ud ǰāmasp be gōwēm kū be nigerēd kū ātaxš čiyōn akēnīhā 

kard ka kersāsp pad petīt be kard, u-š be āmurzīd. 

به سب تواکینه رفتار کرد و وقتی گرشگویم که بنگرید آتش  گونه بیبه گشتاسب و جاماسب می

 (.Williams, 1990/1: 108-109؛ f32 ،18کرد، او را بیامرزید )روایت پهلوی، فصل 

32) niger kū rōz ud šab az nazdīk ī stōrān ō naxčīr … nē šawē. 

-؛ فره39، بند 1مراقب باش که روز و شب از نزدیک ستوران به شکار ... نروی )اردشیر بابکان، فصل 

 (.19، 18  :1378وشی، 

 . فرض و تصور نامحقق6ـ2

در زبان فارسی میانه، فرض و غیرواقعی بودن محتوای جمله با وجه تمنایی و گاه با وجه 

؛ Brunner, 1977: 205-206; Skjærvø, 2010: 236-237شود )التزامی فعل بازنمایی می

 :MacKenzie, 1971« )اندیشیدن»به معنی  menīdan (، اما گاه فعل266: 1379قریب، 

« تصورکردن»تواند در معنی بسته به بافت میاین فعل  ین مفهوم داللت کرده است.بر ا (55

 به کار رود و بر مفهوم فرض و تصور نامحقق داللت کند:

33) pōrušasp be ō zardušt guft kū-m menīd kū-m zād pus kē bawēd 

āsrōn, … nun halag ud nihān-wināhīdag hē. 

ل خکنون اگفت: تصور کردم که برای من پسری زاده شد که روحانی است، ... پوروشسپ به زردشت 

 (.200، 61: 1385؛ راشدمحصل، 2، بند 11ای )زادسپرم، فصل و دیوانه
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فهوم فرض و مآمده و  ē سازدر وجه امری و با ادات تمنایی -men، فعل 34در پارة 

 کند:تصور نامحقق را بازنمایی می

34) zardušt passux dād: ē men kū ast ān ī tō pus, āsrōn, artēštār, 

wāstaryōš. 

، بند 11صل زردشت پاسخ داد: تصور کن که آن پسر تو روحانی، جنگجو و کشاورز است )زادسپرم، ف

 (.200خ61: 1385؛ راشدمحصل، 3

تشبیه و تمثیل نیز نوعی فرض و غیرواقعی بودن محتوای جمله است و برای بیان آن، 

؛ Brunner, 1977: 206; Skjærvø, 2010: 238آید )عل جمله به وجه تمنایی میغالباً ف

نمایی را بر (، اما گاه فعل اخباری است و ادات تشبیه کار وجه268خ267: 1379قریب، 

 عهده دارد:

35) garzān wāng ō ohrmazd burd čiyōn ān ī hazāragān spāh ka pad 

āgenēn abar garzēnd. 

؛ 13ند ، ب2ل اهرمزد بانگ کرد همچون هزاران سپاهی که با هم بنالند )زادسپرم، فصکنان به گله

 (.170؛ 38: 1385راشدمحصل: 

36) awēšān dēwān be o zamīg zanēd čiyōn tagarg ka be ō zamīg ōftēd. 

 ,Williams ؛3، بند 9دیوان را به زمین زند همچون تگرگی که به زمین افتد )روایت پهلوی، فصل 

1990: 62-63.) 

 . اجازة انجام کار7ـ2

 ,Brunnerنشان داده شده است ) pādixšāy در فارسی میانه، مفهوم اجازة انجام کار با

« کردن، قراردادنرهاکردن، ترک»که معنی اصلی آن  hil- / hišt (. گاهی فعل29 :1977

 (، بر این مفهوم وجهی داللت دارد:MacKenzie, 1971: 43است )

37) ardawān … pas az ān ardaxšēr nē hišt ō asb nišast(an). 

وشی، ؛ فره38، بند 1اردوان ... پس از آن اجازه نداد که اردشیر بر اسب بنشیند )اردشیر بابکان، فصل 

1378 :18.) 

38) yazad awē ī yazdān-xēm mardōm … pahrēzēnd u-š pad kāmag ī tan 

… awiš nē sāzēnd ud nē hilēnd rāyēnīdan.. 

-برآورده نمی ا ...رکنند و میل و خواستۀ تنشان ایزدان از مردمی که خوی ایزدی دارند ... مراقبت می

 (.Shaked, 1979: 86, 87 ،222دهند ]مردم[ آن را تدارک بینند )دینکرد شش، بند کنند و اجازه نمی
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 نمايی . گواه8ـ2

ند، نشان دادن منبع خبر برای درستی در متون فارسی میانۀ زردشتی که ماهیت دینی دار

مؤمنانِ دین در صحت  و اعتبار سخن بسیار حائز اهمیت بوده است تا بدان طریق، معتقدان و

توان وجه به شمار آورد. زیرا شیوة نگرش ند. این مقوله را نیز میآن مطالب تردید نکن

و بر مفاهیمی مانند  دهدگوینده یا نویسنده و قصد و غرض او را از بیان مطلب نشان می

قطعیت، حدس و احتمال یا استنباط او داللت دارد و از این جهت در بازنمایی وجه حائز 

 اهمیت است.  

در متون، از  ند شیوه برای نشان دادن منبع خبر استفاده شده است. گاه منبع خبر متون 

کرده و به این  اوستایی است و مفسران یا نویسندگان متون برای گفتۀ خود بدان استناد

 اند:طریق، قطعیت مطلب را نشان داده

39) az abestāg paydāg kū ēn harw dō abāyēd kardan, abaxšīh ud 

āškāragīh ī petītīgīh. 

صل فپهلوی،  وایتاز اوستا پیداست که این هر دو را باید انجام داد: پشیمانی و آشکارکردن توبه )ر

 (. Williams, 1990/1: 84-85; 1990/2: 30؛e1 ، بند15

40) az abestāg paydāg kū ka anēr dušmen āyēnd ud pad šahr ī ērān 

wardag ud zyān ī was kāmēnd kardan … . 
ار آورند ... یان به بو ز از اوستا پیداست که اگر دشمنان غیرایرانی بیایند و بخواهند در شهر ایران خرابی

 (.Williams, 1990/1: 92-93؛ d10 ، بند17)روایت پهلوی، فصل 

 مشخص شده است: dēn گاه منبع خبر اوستاست که با واژة

41) pad dēn ōwōn paydāg ku rōšnīh azabar ud tārikīh azēr … būd. 

؛ 1، بند 1فصل  پرم،در دین )اوستا(  نان پیداست که روشنی در باال و تاریکی در پایین ... بود )زادس

 (.163: 1385راشدمحصل، 

ستا د از اویز خوناند و آنها قول از افرادی است که مورد وثوق مؤمناناه منبع خبر نقلگ

 اند:نقل کرده
42) pōryōtkēšān … pad paydāgīh ī az dēn be guft ēstēd kū har mardōm 

ka ō dād ī pānzdah sālag rasēd ēg-iš ēn and čiš be dānistan abāyēd … 
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اند که هر زگاران دینی( ... بر اساس آنچه در دین آمده است،  نین گفتهپوریوتکیشان )نخستین آمو

 Jamasp؛ 1فرد که به سن پانزده سالگی برسد، باید این  ند نکته را بداند ... )اندرز پوریوتکیشان، بند 

Asa, 1897: 41.) 

 :Skjærvø, 2010استفاده شده است ) ast ī یا ast kē برای بیان نظرات مختلف، از

 astیا   kēast .1ترجمه کرد« برخی، بعضی»توان در فارسی امروز، این عبارت را می(. 425

ī  گاهی برای بیان نظر یا تفسیر دیگری غیر از آنچه پیشتر آمده، به کار رفته است و نشان

دهد، گوینده یا نویسنده مطلب را از کس دیگری شنیده و درجۀ اعتبار و قطعیت آن می

 کمتر است:

43) ast kē ēdōn gōwēnd ē abzūdan pādixšāy kāstan nē pādixšāy. 

؛ 24د ، بن58گویند که افزودن جایز است و کاستن مجاز نیست )روایت پهلوی، فصل برخی می

Williams, 1990/1: 206-207; 1990/2: 61.) 

 نامه، بعد از ذکر نام ارداویراف آمده است:در اردوایراف
44) pas awēšān … ēk-ē wirāf / wirāz nām be wizīd ud ast kē wehšāpuhr 

gōwēnd. 

-یرافند )ارداوگویشاپور میپس آنها ... یکی را به نام ویراف/ ویراز انتخاب کردند و برخی او را وه

 (.73، 45: 1382؛ ژینیو، 19، بند 1نامه، فصل 

طریق،  گاه منبع خبر، استنباط گوینده از طریق بررسی قرائن و شواهد است و بدین

نگرش و ارزیابی گوینده در بیان خبر دخالت دارد. در کارنامۀ اردشیر بابکان، پس از 

 گوید:بررسی اوضاع و احوال ستارگان و کواکب، یکی از منجمان می

45) ēdōn nimāyēd kū xwadāyīh … ī nōg ō paydāgīh ayēd. 

 (.27: 1378وشی، رهف؛ 5، بند 2ان، بخش اینگونه معلوم است که پادشاهی نو ... پیدا شود )اردشیر بابک

 گوید:و منجم دیگر  نین می

46) ēdōn paydāg kū har bandag mard kē … az xwadāy ī xwēš be wirēzēd, 

… ō pādixšāyīh rasēd. 

، بخش ر بابکاناردشیرسد )ای که ... از سرور خود بگریزد، ... به پادشاهی می نین پیداست که هر بنده

 (.28، 27: 1378وشی، ؛ فره5 ، بند2
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 های آن،  نین آمده است:در زادسپرم، بعد از نقل دعای اهونور و ویژگی

47) az ēn nimāyīhēd kirbakkarān mizd ud wināhkārān pādifrāh … . 

)زادسپرم،  د ...گردد که برای نیکوکاران مزد و برای گناهکاران مجازات خواهد بواز این معلوم می

 (.165، 35: 1385؛ راشدمحصل، 17بند ، 1فصل 

ها از فعل سوم شخص جمع در معنی مجهول استفاده شده ها و داستاندر نقل روایت

های راوی است و اطمینان گوینده کمتر است و این داللت بر آن دارد که منبع خبر، شنیده

 است:

48) ēdōn gōwēnd kū ēwbār ahlaw zardušt dēn ī padīrift andar gēhān 

rawāg be kard. 

   نین گویند که یک بار زردشتِ پرهیزگار دینی را که پذیرفت در جهان رواج داد ...

 .(69، 41: 1382؛ ژینیو، 1، بند 1نامه، فصل )ارداویراف

قات و اتفا دشیردر داستان اردشیر بابکان،  ندین بار برای بیان وقایع مختلف زندگی ار

 ه شده است:استفاد ēdōn gōwēnd داستان از

49) ēdōn gōwēnd kū andar šab frāz ō dih-ē mad. 

، 32: 1378شی، و؛ فره16، بند 2گویند که شب به دهی رسید )کارنامۀ اردشیر بابکان، بخش  نین می

 (.95، 94و  33

 

 گیرینتیجه .3

در زبان فارسی میانۀ زردشتی، دو شیوه برای بازنمایی وجه رایج بوده است: نخست 

های اند و دیگر وجه جمله که با ابزارها و شیوهعلی که در همۀ منابع بدان پرداختهوجه ف

مصدر، صفت ، گوناگونی انجام شده و در منابع  ند نمونه از آنها را، مانند افعال وجهی

در این مقاله، برخی مفاهیم وجهی و  .اندو برخی ادوات وجهی، معرفی کرده فعلی

ها مایی آنها را بر عهده دارند، معرفی شده است. این صورتای که بازنهای زبانیصورت

شود. مفاهیم اند. گاهی هم وجه تنها از طریق بافت معلوم میابزاری برای بیان وجه جمله

کنند، گوناگونند. هر های زبانی هم که آنها را بازنمایی میشمارند و صورتوجهی بی

تواند برای دارد، بلکه بسته به بافت میزبانی تنها بر یک مفهوم وجهی داللت ن صورت
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هایی که در بازنمایی مفاهیم وجهی مختلف به کار رود. برخی مفاهیم وجهی و صورت

   pad ēd dāšanفارسی میانه بازنمایی آنها را بر عهده دارند، عبارتند از: حدس و احتمال با 

 یا  pad ān menišn būdan، قصد و میل با mā agar، شک و تردید با sahistan و

wurrōyistan درخواست و خواهش با ،sahistan  یا مصدر، هشدار باniger فرض و ،

. hištanو اجازة انجام کار با  čiyōnبا ادات  تشبیه و تمثیل، menīdanتصور نامحقق با 

برای نشان دادن  ast kē و az abestāg paydāgهای مختلفی مانند افزون بر این، از صورت

ر استفاده شده و به این طریق، میزان اعتبار و قطعیت مطلب برای مؤمنان دین معلوم منبع خب

نگرش گوینده یا استنباط و  ،ēdōn gōwēndهای زبانی هم، مانند شده است. برخی صورت

ها را نیز باید در شمار ابزارهای بیان دهند. این صورتارزیابی او را در بیان خبر نشان می

 نه به شمار آورد. وجه در فارسی میا

 

 يادداشتها

  اند: در دینکرد پنجم نیز، تفضلی و آموزگار این عبارت را به همین صورت برگردانده. 1

1) ēd čē ǰāmāsb az ān ī zardušt hammōg be guft ud ast ī nibišt. 

، 3ل ، فصنجمپبینی کرد( و برخی را نوشت )دینکرد های زردشت گفت )پیشآنچه جاماسب بنابر آموزه»
 (.187، 37، 36: 1386؛ آموزگار و تفضلی، 4بند 

 در روایت پهلوی نیز، به همین معنی به کار رفته است:
2) u-š urwar az mōy be brēhēnīd … u-š hamāg sardag ī urwarān andar būd 

bē ēw sardag, u-š pad ērānwēz frāz dād. pas ast ī murwān, ast ī pad āb ud 

ast ī mardōmān gyāg gyāg be burd. 

ج قخرار داد.  ر ایرانویدو او گیاه را از موی بیافرید ... و همه گونه گیاه در آن بود بجز یک نوع، و آن را 
بند  ،46، فصل برخی را مرغان، برخی را آب و برخی را مردمان از جایی به جای دیگر بردند )روایت پهلوی

 (. Williams, 1990/1: 164-165; 1990/2: 74؛14، 13
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