
 

 نمایی در فارسی معاصرهای بیان گواهشیوه

 دانشااه اصفهان( ، شناسیزبان گروه )دانشیار  1والی رضایی
 دانشااه اصفهان(  ، شناسیزبان کارشناسی ارشد)  2دلکرمیرویا  

1401، تاریخ انتشارع تابستان  10/06/1401، تاریخ پذیرشع 07/05/1401تاریخ دریافت مقالهع   

   

کردن منبع اطگگالع اسگگت. مطالعگگۀ حاضگگر بگگا  نمایی شیوۀ رمزگذاری زبان برای مشلو گواه  چکیده: 
دنبال یگگافتن  ( بگگه 2004نمایی در زبان فارسی و با تکیگگه بگگر چگگارچوب آیلنوالگگد ) گواه تمرکز بر مقولۀ 
های  هگگای ایگگن پگگژوهش از میگگان مجموعگگه نمایی در زبان فارسی معاصر اسگگت. داده راهبردهای گواه 

دهد که  های فارسی گردآوری شده است. نتایج نشان می تلویزیونی، آثار نویسندگان معاصر و روزنامه 
کارهگگای  های دسگگتوری و راه نمگگا، سگگاخت کارگرفتن راهبردهگگای گواه ان زبان فارسی نیز با بگگه گویشور 

های ماضگگی  پردازند. ساخت نمایی نیست، به بیان منبع اطالع می واژگانی که نقش اولیۀ آنها بیان گواه 
های ایسگگتای  هنگگی، افعگگال  های غیرشلصی، فعل های اظهاری در ساخت نقلی، افعال وجهی، فعل 

قول  نمگگا و نقگگل گانگگه، قیگگدهای گواه های پیروسگگاز، افعگگال مربگگوط بگگه حگگواس پنج مرکب در سگگاخت 
کننگگد در حگگالی کگگه سگگاخت  نما در زبان فارسگگی ایفگگای نقگگش می عنوان گواه راهبردهایی هستند که به 

گانگگه  نج نما تنها افعال مربوط به حگگواس پ نمایی ندارد. از میان این راهبردهای گواه مجهول کاربرد گواه 
 روند. کار می اول به اول و سایر موارد برای بیان اطالع غیردست نمایی دست برای بیان گواه 

اول، زبگگان  نمگگای غیردسگگت اول، گواه نمای دسگگت نمایی، گواه نمایی، راهبردهای گواه گواه ها:  کلیدواژه 
 فارسی. 
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 مقدمه   1
شگگود. برطبگگق تعریگگ   الع اطگگالق می کردن منبع اطگگ نمایی به شیوۀ رمزگذاری زبان برای مشلو گواه 

دادن منبگگع اطگگالع  ای دستوری است که نقگگش اولیگگۀ آن نشگگان نمایی مقوله گواه   ، ( 3ع 2004)  1آیلنوالد 
گفتی را بیگگان  زمگگانی کگگه گوینگگده پگگاره   ، هایی که از چنگگین مقولگگۀ دسگگتوری برخوردارنگگد است. در زبان 

د که آیگگا آنچگگه را کگگه بگگر زبگگان جگگاری  کن مشلو الزم است با استفاده از این مقولۀ دستوری  ، کند می 
  . خود شلصا  دیده یا شنیده است یا اینکگگه حاصگگل اسگگتنباط و حگگدس و گمگگان وی بگگوده اسگگت  ، ده کر 
گانه وجود دارد که  نمایی پنج یک نظام گواه  3های آراواک از خانواده زبان   2در زبان تاریانا   ، عنوان نمونه به 

نمگگا براسگگاس حگگدس و  ، یگگک گواه 6، یک اسگگتنباطی 5و غیردیداری  4نمای حسی دیداری شامل دو گواه 
گفت بگگا افگگزودن پگگنج تکگگواژ  برای بیان یک پاره   ، است و به این ترتیب  8نمای گزارشی و یک گواه  7گمان 

 ع ( 2ع  2004شود )آیلنوالد،  لتل  ایجاد می نمایی م متفاوت به فعل، پنج نوع گواه 

(1) Juse                irida            di-manika-ka. 
        Juse                football    3.SG-play-VIS 

         )ما دیدیم.( .  خوزه فوتبال بازی کرد 
(2) Juse irida di-manika-mahka. 

          )ما شنیدیم.( 
(3) Juse irida di-manika-nihka. 

        )از شاهد دیداری استنباط کردیم.( 
(4) Juse irida di-manika-sika. 

        زنیم.( دانستیم حدس می )برمبنای آنچه می 
(5) Juse irida di-manika-pidaka. 

         )به ما گفته شد.( 
 
1. A. Y. Aikhenvald    2. Tariana 

3. Arawak     4. visual sensory   

5. non-visual sensory    6. inferred   

7. assumed     8. reported 
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مقولۀ دستوری هستند. در سگگایر  های جهان دارای این چهارم زبان ( حدود یک 2004از نظر آیلنوالد ) 
های دسگگتوری دیاگگر  مقولگگه   ، ای دستوری در آنها وجگگود نگگدارد صورت مقوله نمایی به هایی که گواه زبان 

قول کگگه نقگگش اصگگلی آنهگگا  سگگازی، بنگگدهای متممگگی و نقگگل ازقبیل وجه، وجهیت، زمگگان، نمگگود، اسم 
  ، عنوان نمونگگه عهگگده بایرنگگد. بگگه را به عنوان یک نقش ثگگانوی ایگگن نقگگش  توانند به می   ، نمایی نیست گواه 

دسگگت آمگگده اسگگت  اول به ساخت شرطی در زبان فرانسه برای بیان اطالعی که از منبع اطالع غیردست 
نمایی تبگگدیل شگگده، بلکگگه ایگگن  رود. این امر بدان معنا نیست که ساخت شرطی به مقولۀ گواه کار می به 

هایی  ها و سگگاخت کار رود. مقولگگه ره به منبع خبر نیز بگگه وجه در فرانسه گسترش معنایی یافته تا برای اشا 
راهبردهگگای  »  کننگگد های ملتل  نگگوعی معنگگی ثگگانوی در ارتبگگاط بگگا منبگگع اطگگالع پیگگدا می که در زبان 

 برد. نما بهره می عنوان گواه شک زبان فارسی نیز از چنین راهبردهایی به اند. بی نام گرفته   1« نمایی گواه 
(  2004وری و تحلیگگل شگگواهدی از زبگگان فارسگگی در چگگارچوب آیلنوالگگد ) آ این مطالعه با جمگگع 

دهگگد کگگه چاونگگه بعضگگی  نمایی در زبان فارسی معاصر است و نشان می دنبال یافتن راهبردهای گواه به 
نمگگا در  عنوان گواه توانند بگگه می   ، نمایی است غیر از گواه های دستوری که نقش اصلی آنها چیزی به مقوله 

ها تالش شگگده اسگگت کگگه  کار روند. در گردآوری داده اول به اول یا غیردست الع دست تشلیو منبع اط 
هگگای  داده   ، دسگگت آیگگد. بگگه ایگگن منظگگور ه ای و نوشتاری زبان فارسی شواهدی ب های محاوره از میان داده 

های نویسگگندگان  و نوشگگته   هگگا ب ا هگگای نوشگگتاری از کت های تلویزیگگونی و داده گفتاری از میان مجموعه 
 آوری شده است. های ک یراالنتشار جمع ر و همچنین متون خبری روزنامه معاص 

 پیشینۀ پژوهش   2
ه  کگگ د. چنان گگگرد شناسگگی نگگوین برمی در زبان   2بگگه مطالعگگات بگگواس   « نمایی دستوری گواه » طرح مفهوم 

شناسگگی بگگوده اسگگت کگگه ایگگن  ( اولین زبان 43ع 1911بواس )  ، ده است کر ( اشاره 12ع 2004آیلنوالد ) 
  3ایگگن مقولگگه، مطالعگگات زیگگادی انجگگام داده اسگگت. الزار   و درزمینۀ بیان دستوری   کرده مفهوم را مطرح  

اسگگاس  نمگگایی اسگگتنباطی بر معانی گواه   بارۀ شناسان اروپایی است که به بحث در ( از اولین زبان 1957) 
  4که سگگونگ با این حال چنان های ایرانی است پرداخته است. یکی از زبان  شواهدی از زبان تاجیکی که 

نمگگایی چنگگدان مگگورد توجگگه جگگدی  مگگیالدی گواه   80( اشاره نموده است تا اواسط دهه  442ع  2018) 

 
1. evidentiality strategy    2. F. Boas 

3. G. Lazard     4. J. J. Song 
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ای در این زمینه صورت گرفته است و  شناسان قرار نارفته بود. از آن زمان به بعد مطالعات گسترده زبان 
هگگای  شگگناختی و شگگناختی ایگگن مفهگگوم را در زبان های ملتل  دستوری، نقشی، رده جنبه شناسان  زبان 

؛  2014؛ آیلنوالگگد،  2003؛ آیلنوالگگد و دیکسگگون،  1987اند )کگگامری،  ملتل  مورد کاوش قرار داده 
 . )2020، 1میتون 

یکگگرد  طور کلگگی دو دیگگدگاه وجگگود داردع دیگگدگاه اول رو ه هگگا بگگ نمگگایی در زبان دربگگارۀ جایاگگاه گواه 
اعتقاد آنهگگا  ( اسگگت کگگه بگگه 2004( و آیلنوالگگد ) 2001(، الزار ) 1999)   2هگگان اشلاصگگی ماننگگد دی 

دیگگدگاه   ، از طگگرف دیاگگر  و  ای مستقل است که نقش اولیۀ آن معرفی منبع اطالع است نمایی مقوله گواه 
نمگگایی را  اه ( اسگگت کگگه گو 1988)   6( و ویلگگت 1986)  5و نیکولز  4(، چی  1986)  3مانند پالمر  افرادی 
 اند. وجهیت برشمرده  ۀ دانند بلکه آن را زیرمجموع ای مستقل در زبان نمی مقوله 

مفهگگوم واژۀ    ، گیگگرد. در نظگگر وی نمگگایی را در مفهگگوم گسگگتردۀ آن درنظگگر می ( گواه 1986چیگگ  ) 
  اطددالع د نگرش گوینددده در مددور بلکه  ، نمایی( نیست )گواه  منبع اطالع  کردن مشخص صرفا     « نما گواه » 

( منطبق بر رویکگگرد افگگرادی چگگون پگگالمر  1986گیرد. دیدگاه چی  ) )وجهیت معرفتی( را هم دربرمی 
 شناختی ارتباط وجود دارد. نمایی و مطالعات حوزۀ معرفت ( است که معتقدند بین مقولۀ گواه 1986) 

یقگگا  بگگه  نما دق د که اصطالح گواه کر توان مشلو  طور قطعی نمی ه ب ، » ( 52ع  1988نظر ویلت )   در 
نمگگا بلشگگی از حگگوزۀ  های گواه شود ... اما این حقیقت که مشلصه کدام بلش نظام وجهی مربوط می 

 . « وجهیت معرفتی است کامال  روشن است 
داند و با آوردن شواهدی  نمایی و وجهیت معرفتی را از هم مجزا می ( دو مقولۀ گواه 1999هان ) دی 

توانگگد هگگر دو  هگگای متفگگاوت می در بافت   « بایگگد »   moetenاز زبان هلندی مبتنی بر این که فعل وجهی  
 کند. نما را داشته باشد این گفته را اثبات می خوانش وجهی معرفتی و گواه 

نمایی و وجهیت معرفتی گاهی موجگگب  ( ارتباط نزدیک دو مقولۀ گواه 47ع 2009)  7در نظر کورنیه 
عنوان فعگگل  هگگا بگگه در بعضگگی زبان  mustو  seemفعگگل  ، عنوان م گگال خلط این دو مقوله شده است. به 

 شود. نما محسوب می عنوان گواه های دیار به شود درحالی که در برخی زبان وجهی درنظر گرفته می 

 
1. M. Mithun     2. F. De Haan 

3. F. R. Palmer     4. W. A. Chafe 

5. J. Nichols     6. T. Willet 

7. B. Cornillie      
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نما )حسی، استنباط و شگگنیده( و منبگگع گگگواه تمگگایز ایجگگاد  ( بین انواع ملتل  گواه 2001)  1نیوتس 
گیگگرد.  نمگگا درنظگگر می عنوان گواه گفت بگگه غیر از گوینده را در بیان پاره کردن عاملی به کند. وی سهیم می 

 هنی، شاهد و  بین  کند که در ارزیابی برد و بیان می کار می  هنی را به نیوتس در این مورد، اصطالح بین 
اساس این شواهد قادر به رسیدن به ارزیگگابی مشگگابهی خواهنگگد  ای است که سایر افراد نیز بر گونه گواه به 
همراه افراد یا شگگواهد دیاگگر  تواند صرفا  شلو گوینده، گوینده به منبع اطالع می  ، عقیدۀ نیوتس بود. به 

 یا منحصرا  دیاران باشد. 
های زمگگان و نمگگود در زبگگان فارسگگی  شناسان و دستورنویسان خگگارجی بگگه مشلصگگه زبان برخی از  

رفتدده  می   های ه اسگگت کگگه صگگورت کگگرد ( اظهار  537ع  1987)   2اند. ویندفور نما توجه کرده عنوان گواه به 
، اما در زبان محاوره بگگه اسگگتنباط و نگگوعی  است  در زبان ادبی بیانار گذشتۀ دور  رفته بوده است و  است 
 کند. اول اشاره می ع غیر دست اطال 

،  رفتدده اسددت می ،  رفتدده اسددت   های متفاوت فعل با نمود کامل ماننگگد ( ساخت 2001در نظر الزار ) 
اند، در  بندی شگگده دسته  « گذشتۀ دور » ای با عنوان که در مجموعه   رفته است داشته می و    رفته بوده است 

 نیز دارند. نمایی  زبان فارسی در کنار معنای اصلی خود کارکرد گواه 
دهد که زمگگانی  گفتاری نشان می  نمای غیرمستقیم در فارسِی ( بر روی گواه 2000بررسی جهانی ) 

بیشتر از سگگاخت گذشگگتۀ سگگاده اسگگتفاده کگگرده    ، اول ماجرا بوده که گویشور، خود شلصا  شاهد دست 
ار بگگاالیی ماضگگی  به نسبت بسگگی   ، دست آمده ه قول ب در حالی که وقتی اطالع از راه استنباط یا نقل است؛ 
 کار برده شده است. نقلی به 

هایی که گوینده خود شاهد رخداد عمل بوده با آنهایی که ازطریق  گفت ( نیز بین پاره 2000)   3پری 
 شود. کند تمایز قائل می زنی کسب اطالع می شنیدن، استنباط یا حدس و گمانه 

تگگوان بگگه  می اسگگت  نجگگام شگگده  نمگگایی در زبگگان فارسگگی ا های اندکی کگگه در حگگوزۀ گواه از پژوهش 
هایی است که ازلحا   اند زبان فارسی ازجمله زبان ( اشاره کرد که نشان داده 1396امیدواری و گلفام ) 
ها ماننگگد مجهگگول غیرشلصگگی، مقگگوالت  نمایی دستوری است و برخی از ساخت ساختاری فاقد گواه 

 اند. نما معرفی کرده عنوان گواه قول را به های زمان و نمود و نقل نما، مشلصه وجه 
نماهای واژگانی زبگگان فارسگگی توسگگط  کارگیری گواه به   ۀ ( به بررسی نحو 2012صدیقی و مباشرنیا ) 

 
 

1. J. Nuyts      2. G. Windfuhr   

3. J. R. Perry 
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نماهگگای  انگگد کگگه کگگاربرد گواه گویشوران در ژانرهای متفاوت زبانی پرداخته و به این نتیجگگه دسگگت یافته 
 داشته است. های قابل توجهی  واژگانی در ژانرهای متفاوت زبانی تفاوت 

دهگگد کگگه دو سگگاخت  ( با بیان شواهدی از زبان فارسی نشگگان می 1393در مطالعۀ دیار، رضایی ) 
یا داللت آنها بر این   د ن ر نمایی ندا کالسیک کاربرد گواه   ماضی نقلی استمراری و ماضی ابعد در فارسِی 

 روند. کار می به اول  نمایی غیردست مفهوم ضعی  بوده است اما در قرن معاصر، برای بیان گواه 

 مبانی نظری   3

 نمایی گواه  3-1
رسد که یگگک  نظر می توان یافت که کامال  مشابه یکدیار یا کامال  متفاوت باشند. به هیط دو زبانی را نمی 

های واژگگگانی و دسگگتوری وجگگود دارد و هگگر زبگگان مجموعگگۀ متفگگاوتی از ایگگن  فهرست جهانی از مقوله 
(  1ع  2004نمگگایی اسگگت. در نظگگر آیلنوالگگد ) ها گواه ایگگن مقولگگه کنگگد. یکگگی از فهرست را انتلاب می 

نمایی بیانار این است که شلو چاونه از چیگگزی خبگگردار شگگده و اطگگالع کسگگب کگگرده اسگگت.  گواه 
نمگگایی  هگگایی کگگه از گواه زبان   ۀ بگگه دو دسگگت   ، نما دارند براساس رفتاری که نسبت به مقوالت گواه  ، ها زبان 

هگگایی  شوند. در زبان برند تقسیم می نما بهره می ایی که از راهبردهای گواه ه دستوری برخوردارند و زبان 
کنگگد الزم  گفتی را بیگگان می زمانی که شگگلو پگگاره   ، برند دستوری بهره می   نمایِی مانند تاریانا که از گواه 

کگگه چاونگگه ایگگن    است که با استفاده از نشانۀ مشلصی )ونگگدهای سگگاختواژی و صگگرفی( نشگگان دهگگد 
صورت بلشگگی  های دستۀ دوم به که  کر منبع اطالع در زبان در حالی  ؛ دست آورده است به  اطالعات را 

کارهگگای  هگگا بگگا اسگگتفاده از برخگگی از راه نمگگایی در ایگگن زبان از دستور آنها اجباری نیست و مفهگگوم گواه 
ع  2004یابگگد. آیلنوالگگد ) نمایی نیست، تجلی می واژگانی و مقوالت دستوری که نقش اصلی آنها گواه 

اول  نمگگای غیردسگگت اول و گواه نمای دسگگت طور کلی در دو قالب گواه نما را به ( ساختار معنایی گواه 63
اول به آن اطالعی اشاره دارد که ازطریق بینایی، شنوایی یا سایر حواس  نمای دست کند. گواه معرفی می 

نمگگای  عنوان گواه قول و اسگگتنباط بگگه نمایی مانند گگگزارش، نقگگل آید و سایر انواع گواه دست می ه گانه ب پنج 
 آید. حساب می اول به غیردست 

 انواع منبع اطالع    3-2
 دع کن انواع اطالع را به شش دستۀ زیر تقسیم می (  63ع 2004) آیلنوالد 

 آید. دست می ه گیرد که ازطریق حس بینایی ب )ال ( دیداریع اطالعی را دربرمی 
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وسیلۀ سایر حواس مانند شگگنوایی، بویگگایی، چشگگایی و حتگگی  اطالعی را که به  )ب( حسی غیردیداریع 
 شود. آید شامل می دست می گاهی المسه به 

 آید. دست می یت یا نتایج یک رخداد به ؤ ر )ج( استنباطع اطالعی که براساس شواهد قابل 
د  توان آید که می دست می )د( حدس و گمانع این نوع اطالع ازطریق شواهدی غیر از شواهد دیداری به 

 باشد.  شامل استدالل منطقی، فرضیات یا دانش عمومی 
 ( شنیدهع اطالعی که به ما گزارش شده اما به منبع آن اشاره نشده است. گ )ه 

آیگگد بگگا ایگگن تفگگاوت کگگه منبگگع آن کگگامال   دسگگت می قولع این نوع اطالع هم ازطریق گگگزارش به )و( نقل 
 مشلو است. 

کنگگد و از بگگین آنهگگا دو مگگورد اول را  یگگاد می  « منبگگع اطگگالع » ن ها با عنوا لفه ؤ ( از این م 2004آیلنوالد ) 
 آورد. حساب می نمای غیرمستقیم به نمای مستقیم و سایر موارد را گواه عنوان گواه به 

 نمایی راهبردهای گواه  3-3
ع  2004آیلنوالگگد )   حگگال،   نمایی دستوری برخوردارند. با این های دنیا از گواه چهارم زبان درحدود یک 

های دنیا ثابت شده است. وی بر این  نما و اهمیت آن تقریبا  در تمام زبان عتقد است وجود گواه ( م 105
های دسگگتوری  سگگتند، سگگایر مقولگگه ی نمگگایی دسگگتوری برخگگوردار ن هایی که از گواه باور است که در زبان 

ها  ها و ساخت له دست آورند. این مقو ه نماها ب های گواه توانند مفهومی ثانویه مشابه با بعضی ویژگی می 
اند. در راهبردها، نقش اصلی ساخت دستوری چیزی غیر از بیگگان منبگگع  نام گرفته  نمایی گواه  راهبردهای 

های ملتل  پرداختگگه  نما در زبان ترین راهبردهای گواه ( به بررسی مهم 2004اطالع است. آیلنوالد ) 
سدداخت   ، زمددان گتشددته  ، 2ای نمود کامل و نتیجدده  ، وجهیت  ، 1وجه غیر اخباری ند ازع  ا است که عبارت 

 . قول نقل و  4کاربردن بندهای متممی به   ، 3سازی مجهول، اسم 

 های غیراخباری و وجهیت وجه    3-3-1
ه  کگگ اول دارنگگد. چنان نمگگای غیردسگگت وجه غیراخباری و وجهیت اغلگگب مفهگگومی ثانویگگه، مشگگابه گواه 

ارز بگگا  ، هگگم تواند یک مفهوم ثگگانوی وجه شرطی در فرانسوی می  ، کند ( بیان می 106ع 2004آیلنوالد ) 
وفور یافگگت  ها به روزنامه   های ها در زبان فرانسوی در گزارش اول داشته باشد. شرطی نمای غیردست گواه 

 
1. non-indicative mood    2. Perfect and resultative 

3. nominalization     4. complementation 
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های علمی یکی دیار از ژانرهایی هستند که استفاده از وجه شگگرطی  ها، متن بر روزنامه  د. عالوه ن شو می 
ات و تفسیرهای محققان دیار را گگگزارش  ویژه زمانی که فرد نظر دهند، به طور چشمایری نشان می را به 
 دهد. می 

(6) La flotte britannique aurait quitte ce matin le port de Portsmouth. 

 "The British Navy would have left the port of Portmouth this 

morning. (We are told.)" 

 2در آلبانیایی، وجه تمنایی   1رومانیایی، وجه آرزوییبر وجه شرطی در فرانسه، وجه فرضی در عالوه  
اول  نمای غیردستتوانند با مفهوم ثانویۀ گواهمی  5در ماناارایی  4و وجه غیرواقعی  3در زبان ایرکویان

 کار روند. به

 ای و زمان گذشته نمود کامل، نتیجه  3-3-2
توانند درکنگگار نقگگش اصگگلی خگگود، نقگگش  ای می های با معنای کامل و نتیجه نمود کامل و دیار ساخت 

هگگای جهگگان  در بسگگیاری از زبان  ، کنگگد ( اشگگاره می 2000)  6ه کگگامری کگگ نما را نیز ایفا کننگگد. چنان گواه 
های آسیای میانه نمگگود کامگگل گسگگترش معنگگایی یافتگگه و  ، ترکی و زبان ی های ایرانی، قفقاز ازجمله زبان 

رود که گوینده بگگه عملگگی  کار می زبان گرجی زمانی به اول است. نمود کامل در بیانار اطالع غیردست 
کند که خود شاهد آن نبوده اما براساس نتایج قابل مشاهده در زمان حگگال بگگه  در زمان گذشته اشاره می 

اول را  نمگگایی غیردسگگت تواند معنای گواه آن اطالع دست یابد. در فارسی نو، ماضی نقلی استمراری می 
های خانم همسایه توسط گوینگگده بگگازگویی  ( که صحبت 7لش دوم جمله ) ه در ب ک دست آورد. چنان به 

 اول است. نمای گزارشی و غیردست شود استفاده از ماضی نقلی استمراری بیانار گواه می 

]برطبگگق  «  خوانگگد. کگگرد همیشگگه شگگعر می مان کگگه کگگار می ]زن همسایه گفگگت[ تگگوی خانگگه » (  7) 
 خوانده است. بلندبلند می  های او[ صحبت 

 
1. admirative mood     2. optative mood 

3. Iroquoian     4. irrealis   

5. Mangarayi     6. B. Comrie 
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 ساخت مجهول  3-3-3
در ساخت مجهول، توجه گوینده به حالت یگگا وضگگعیتی اسگگت کگگه مفعگگول در آن قگگرار گرفتگگه اسگگت.  

انجام رخداد و فاعل آن اهمیتی ندارد بلکه این نتیجۀ عمل اسگگت کگگه بگگرای فگگرد قابگگل    ، عبارت دیار به 
هگگای  ای و نمگگود کامگگل در بسگگیاری از زبان های نتیجه اهمیت است. ساخت مجهول هم مانند ساخت 

مجهگگول غیرشلصگگی در    ، عنوان م گگال نما یافته است. بگگه جهان گسترش معنایی پیدا کرده و کاربرد گواه 
طوری کگگه  بگگه  ، گفت دردسگگترس باشگگد رود که گواه و شاهد مستقیم برای پاره کار می زمانی به   یی ا لیتوانی 

 استنباط براساس نتایج دیداری انجام شودع 
 

(8) čia žmoni-ų given-ta 
      here people-GEN.pl live-PASS.PAST.NOM.NEUT 

 « کرده است. گویا انسان اینجا زندگی می » 

 سازی اسم  3-3-4
دهگگد.  اول را گسترش می ای یا ارجاع به زمان گذشته اغلب مفاهیم غیردست سازی با معنای نتیجه اسم 

نمگگا را  ای نقگگش گواه توانند همانند نمگگود کامگگل و نتیجگگه می    toصفت مفعولی، اسم مصدر و مصدر با 
از خگگانواده   1ان مانسگگی اسم مفعول در زب  ، کند ( اشاره می 118ع    2004ه آیلنوالد ) ک کسب کنند. چنان 

گاهی برای توصی  فرآیند یا عملی که در آن گوینده هیط دخالگگت مسگگتقیمی نگگدارد    2های اوگری زبان 
 رودع کار می اول( به )م ل شنیده یا غیردست 

(9)  ta xontl-unkwe patiyla-m-ǝt 
There fight-INF start-PAST.PART-3pl 

 « گند، آنها آنجا شروع به جنایدن کردند. می »                                                                       

 سازی متمم  3-3-5
(. عملکگگرد  1982 ، 3توانند معنایی مگگرتبط بگگا منبگگع اطگگالع را نشگگان دهنگگد )گیگگون بندهای متممی می 

نمای حسی شنیداری و گزارشی تفگگاوت ایجگگاد کنگگد.  تواند بین مفهوم گواه متفاوت بندهای متممی می 

 
1. Mansi      2. Ugric 

3. T. Givon 
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داللگگت بگگر ایگگن دارد کگگه   hearدار همراه فعل ing  یک متمِم   کارگرفتِن ( به 10)   ۀ در جمل   ، عنوان م ال به 
طور مستقیم آنچگگه اتفگگاق افتگگاده را  ه کرده و خود ب شلو دقیقا  جریان مسابقه را ازطریق رادیو دنبال می 

مسابقه را شنیده است نه اینکه کل رخگگداد را   ۀ ( گوینده فقط نتیج 11که در مورد ) درحالی   ؛ شنیده است 
 اطالع ازطریق فرد یا افراد دیاری به او گزارش شده است.  ، عبارت دیار دنبال کرده باشد؛ به 

(10) I heard France beating Brazil. 
(11) I heard that France beat Brazil. 

 قول نقل  3-3-6
  دادِن هگگایی بگگرای گگگزارش هگگا روش قول اسگگت. زبان استفاده از نقل  ، کارهای بیان منبع اطالع یکی از راه 

کلمگگه عینگگا  بیگگان کنگگد؛ یعنگگی از  به تواند گفتۀ فرد دیاگگر را کلمه اند، دارند. گوینده می آنچه دیاران گفته 
قول  دیاگگران از کلمگگات خگگود اسگگتفاده کنگگد و نقگگل  ۀ ه کند یا اینکه برای بیان گفت قول مستقیم استفاد نقل 

ای مانند شگگلو یگگا متایرهگگای زمگگان  تمام عناصر اشاره   ، قول غیرمستقیم کار برد. در نقل غیرمستقیم به 
 طوری که از دیدگاه شلو گزارشار بیان شوند. به   ، کنند تاییر می 
ای از معانی مشابه بگگا  گسترده  طی   نمایی گرایش به بیان راهبردهای گواه  ، شود ه مشاهده می ک چنان 

 اول یعنی شنیده و استنباط دارند. نماهای گزارشی و غیردست گواه 

 نمایی در زبان فارسی راهبردهای گواه   4
  بگگر نقگگش و های هند و اروپایی دارای عناصر زبانی است که عالوه زبان فارسی نیز همچون بیشتر زبان 

ها و شگگواهدی  با آوردن م ال  ، کنند. در این بلش نما را نیز ایفا می جایااه اولیۀ خود در زبان، نقش گواه 
نمگگایی  این تحقیق هستیم که راهبردهای گواه  دنبال پاسلی برای پرسش اصلِی معاصر به  از زبان فارسِی 

با اسگگتفاده از برخگگی از مقگگوالت  نمایی  ند؟ در زبان فارسی نیز مفهوم گواه ا در زبان فارسی معاصر کدام 
کگگه در ایگگن  یابگگد. چنان نمایی نیسگگت تجلگگی می کارهای واژگانی که نقش اصلی آنها گواه دستوری و راه 

های ماضگگی نقلگگی و در میگگان  های دسگگتوری، سگگاخت از میگگان مقولگگه   ، شگگود پگگژوهش نشگگان داده می 
نمگگا در زبگگان فارسگگی درنظگگر گرفتگگه  گواه   عنوان راهبردهای ها و قیدها به کارهای واژگانی، برخی فعل راه 

عنوان راهبرد متداولی برای بیان منبع اطالع مورد مطالعه  قول نیز به شوند. عالوه بر این، شنیده و نقل می 
شود که ساخت مجهگگول در ایگگن  با آوردن شواهدی از زبان فارسی نشان داده می  ، گیرد. درپایان قرار می 
 ندارد.   نما کاربرد عنوان گواه زبان به 
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 های ماضی نقلی ساخت  4-1
رود که در زمان گذشته انجگگام گرفتگگه و االن  کار می خود برای بیان عملی به  ۀ ماضی نقلی در معنای اولی 

دهد که این سگگاخت در کنگگار کگگارکرد اصگگلی خگگود یگگک  اما شواهد نشان می   . نتیجۀ آن مورد نظر است 
تگگوان ارزش  بگگرای ماضگگی نقلگگی می  ، کنگگد ( بیان می 2001ه الزار ) ک چنان   . نمایی دارد نقش ثانویۀ گواه 

گوید که خگگود نگگاظر آن  دیاری هم قائل شد و آن زمانی است که گوینده از عملی در گذشته سلن می 
خوبی مؤیگگد ایگگن  فعل ماضی نقلی در جمالت زیر بگگه  کارگرفتِن نبوده یا در آن دخالتی نداشته است. به 

طور غیرمسگگتقیم  بلکه بگگه  ، اول ماجرا نبوده خود شاهد دست ها گوینده  مطلب است که در این موقعیت 
بیگگانار ایگگن موضگگوع    « گویگگا » و    « ظاهرا  » دست آورده است. همچنین استفاده از قیدهای  آن اطالع را به 

م گگل  » ،  « از قرار معلگگوم » های زبانی همچون  صورت   ( به 42ع 1379کامیار و عمرانی )  است. وحیدیان 
ای کگگه خگگود نگگاظر آنهگگا نبگگوده  گوینده برای نقل وقایع گذشگگته که  کنند  اشاره و بیان می   « گویا »   و  « اینکه 

 ع  کند ها استفاده می از این صورت است 

 . )شمعدونی( شده ، مرخو شده  ( ظاهرا  بابا رضا حالش خوب 12) 
 . )مدیر مدرسه(. در رفته و  هول شده بعد هم   بوده ( گویا یارو خودش پشت فرمون  13) 

های دیار ماضی نقلی استمراری، ماضی بعید نقلگگی )ماضگگی  ساخت   ، پیشینه نیز اشاره شد که در چنان 
نمگگایی  شناسگگانی چگگون الزار، وینگگدفور و پگگری دارای گواه ابعگگد( و ماضگگی مسگگتمر نقلگگی ازنظگگر زبان 

 ع شود ها اشاره می هایی از این ساخت اول هستند. در جمالت زیر به نمونه غیردست 

 )خاتون(  ازدواج کرده بوده. ست. با خاتون   ( یارو بابای مائده 14) 
بگگه سگگر  ای نداشته. در زنگگدان جداگانگگه ای که چند سال دیرتر گرفتار شدند گویا میانه ( با دسته 15) 

 . )از هردری( شده است وارد نمی های سیاسی  رو در بحث هیط و به   برده است می 
کگگه ماشگگین    رفتگگه داشگگته می ها  معلم ( عصر م ل هر روز از مدرسه درآمده و با یک نفر دیار از  16) 

 ( گیرد. )مدیر مدرسه زیرش می 

های ماضی بعیگگد نقلگگی، ماضگگی نقلگگی اسگگتمراری و  زمان   ، شود ه در جمالت فوق مالحظه می ک چنان 
شددده  وارد نمی   ، برده اسددت سر می به   ، ازدواج کرده بوده )است( های ترتیب با فعل ماضی مستمر نقلی به 

( گوینده برای عملی در گذشتۀ دور کگگه  14)  ۀ اند. در جمل نشان داده شده  )است(  رفته می داشته  و است 
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گیری و اسگگتنباط از روی شگگواهد(  خود شاهد آن نبوده و آن را ازطریگگق غیرمسگگتقیم )شگگنیده یگگا نتیجگگه 
  سگگر مگگی بگگرده های به فعل  ، دست آورده از فعل ماضی بعید نقلی استفاده کرده است. به همین ترتیب به 

طور مگگداوم در جریگگان  ( بیانار عملی هستند که در گذشته به 15)  ۀ شده است در جمل است و وارد نمی 
بوده و نویسنده خود ناظر آن نبوده بلکه آن را از دیاران )خود فرد زندانی یا افگگرادی کگگه در کنگگار وی در  

شگگده چنگگین  نقل  شگگواهدِ کند و نویسگگنده از روی ایگگن قول می بردند( شنیده است و نقل سر می زندان به 
  رفتدده داشددته می  و درآمددده هگگای فعل  کاربردِن جای به ( به 16)   ۀ کند. فرض کنید جمل ای را بیان می رابطه 

 ( بیان شده بود. 16صورت )ابه 

کگگه ماشگگین    رفت داشت می و با یک نفر دیار از معلم ها  درآمد  ( عصر م ل هر روز از مدرسه 16) 
 زیرش گرفت. )مدیر مدرسه( 

(  16)  ۀ های ماضگگی نقلگگی در جملگگ جای صگگورت های فعل ماضی ساده و مستمر به ه از صورت استفاد 
خگگود شگگاهد مسگگتقیم ایگگن مگگاجرا بگگوده    ، گفت را بیان کگگرده حاکی از این است که شلصی که این پاره 

توان برای هگگر رویگگداد شگگروع و  با توجه به اینکه می   ، دارد که ( بیان می 2006است. در این راستا بشیر ) 
توانگگد  می   ، اگر گوینده از آغاز شروع رویداد و در طول آن رخداد ناظر به ماجرا باشد  ، یانی متصور شد پا 

حساب آید اما اگر با مشاهدۀ نتیجه، تنها نگگاظر بگگر مرحلگگۀ پایگگانی رخگگداد یگگا  گواه دیداری و مستقیم به 
، گگگواه غیرمسگگتقیم  گرفتن از استدالل و اسگگتنباط بگگه یگگک نتیجگگه دسگگت یابگگد اثرات آن باشد و با کمک 

 شود. محسوب می 

 نما عنوان گواه کاربرد افعال به  4-2
نمگگا در زبگگان فارسگگی معرفگگی  عنوان یکگگی از راهبردهگگای گواه هگگا بگگه کارهای واژگگگانی، فعل در میان راه 

های غیرشلصگگی،  های اظهاری در سگگاخت توان به افعال وجهی، فعل می   ، شوند. در این خصوص می 
گانگگه  های پیروساز و افعال مربگگوط بگگه حگگواس پنج شناختی، افعال مرکب در ساخت  گ  های ادراکی فعل 

 گیرند. ی بیان منبع اطالع در زبان فارسی مورد استفاده قرار می ا عنوان ابزاری بر اشاره کرد که به 

 افعال وجهی  4-2-1
هگگای  و همچنگگین فعل  « شگگدن » و  « توانستن » ، « بایستن » های از میان افعال وجهی در زبان فارسی فعل 

نمگگایی باشگگند و بگگه منبگگع اطگگالع اشگگاره  توانند نشانار مفهوم گواه می  « داشتن احتمال » و  « بودن ممکن » 
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گیری مگگورد  ه جگگ توانگگد بگگرای اسگگتنباط و نتی است که می  باید کنند. پربسامدترین صورت از بایستن فعل 
گفت حاصل استنتاج گوینده براسگگاس شگگواهد موجگگود  استفاده قرار گیرد. چنانچه گزارۀ موجود در پاره 

 توان از این فعل وجهی استفاده کرد. می   ، است 

 ده. ( دکتر ملکیع آقای دکترتلفنش رو جواب نمی 17) 
 ده. )ساختمان پزشکان( یه جایی باشه که آنتن نمی  باید منشی دکتر افشارع البد 

هگگم سگگن خسگگرو مگگن باشگگد.   باید ( چشم زری افتاد به دختر کوچک حاکم، با خود اندیشیدع 18) 
 )سووشون( 

گرفتن از دانش عمومی خگگویش  در جمله های فوق، گوینده با کمک شواهد موجود، استدالل و کمک 
( منشگگی دکتگگر افشگگار بگگا توجگگه بگگه دانگگش  17)   ۀ زند. در جملگگ گیری دست می نوعی استنباط و نتیجه ه ب 

عنوان م ال مطمئن اسگگت کگگه آقگگای دکتگگر همیشگگه تلفگگن  به   ، عمومی و اطالعاتی که در مورد دکتر دارد 
کند که وی در مکانی قرار گرفته کگگه تلفگگن  طور استدالل و استنباط می این   و   دهد همراهش را جواب می 

خصوصیات و شگگباهت ظگگاهری کگگه بگگین   ۀ ( نیز زری با مشاهد 18)  ۀ دهد. در جمل همراهش آنتن نمی 
 کند. گفتی را ادا می رسد و چنین پاره به چنین استنباطی می   ، خسرو و دختر حاکم وجود دارد 

  « توانسگگتن »   ، گیگگرد نمایی مورد اسگگتفاده قگگرار می دومین فعل وجهی که برای بیان منبع اطالع و گواه 
رود که گوینده براساس حگگدس و گمگگان، احتمگگال یگگا  کار می ه به است. این فعل وجهی زمانی در جمل 

گفت را بیان کند. در مواردی که فعل توانستن در معنای قادر به انجام  موجود در پاره  ۀ امکان رخداد گزار 
 گیرد. نما مورد استفاده قرار نمی عنوان گواه مفهوم معرفتی ندارد و به   ، داشتن باشد کاری بودن یا اجازه 

 متفاوت باشد. )سلن ها را بشنویم(   تواند می طهیر در مذاهب ملتل  ( ت 19) 
 اینکه به ما باه. )خاتون( به سفر رفته باشه بی  تونه می ( او  20) 

کگگه صگگورت منفگگی  درحالی  ، بیانار امکان و احتمال است   « تواند می » در هر دو جملۀ باال فعل وجهی  
عنوان  کنگگد. بگگه صورت م بت آن بیان می نسبت به این فعل وجهی، درصد باالتری از اطمینان گوینده را 

( گوینده با توجه به شواهد و واقعیت موجود، عگگدم وقگگوع گگگزاره را  22( و ) 21های ) گفت در پاره   ، م ال 
کند و با استنتاج از روی این شواهد و استدالل منطقگگی، وقگگوع رخگگداد موجگگود در گگگزاره را  استنباط می 

 داند. غیرممکن می 
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 ها مدرسه بودند. )خاتون( باشه. اون موقع بچه   تونسته نمی ها ( کار بچه  21) 
 رفته باشه. چراغ اتاقش روشنه.  تونه نمی ( 22) 

هگگا و شگگواهد ایگگن  آن در میگگان داده  »شدن« تنها یک مورد و آن هگگم شگگکل منفگگِی  در مورد فعل وجهِی 
 مطالعه یافت شد. 

 ه؟ ( مادر سعیدع سعید! دایی عطا تو رو به این روز انداخت 23) 
 ی اون ماشین. سعیدع نه بابا. راننده  
 دایی عطا این کارو کرده باشه. )شمعدونی(   شه نمی مادر سعیدع گفتم   

کند. وی ابتگگدا  بیان می  شه نمی مادر سعید، امکان و احتمال عدم وقوع گزاره را با فعل   ، گفت در این پاره 
گفگگت  کند و سگگ س پاره اطمینان حاصل می نشدن این عمل توسط دایی عطا  الی از انجام ؤ با پرسیدن س 

کگگه   « داشتن احتمال » و   « بودن ممکن » های  ، فعل بایستن   بر سه فعل وجهِی   کند. عالوه بعدی را بیان می 
تواننگگد بگگرای بیگگان  اند می بندی کرده عنوان افعال مرکب وجهی دسته بسیاری از پژوهشاران آنها را تحت 

 کار روند. منبع اطالع به 

دلیل داشگگتن خگگانواده آلگگوده، بگگه اعتیگگاد گرفتگگار شگگده باشگگند.  بگگه   ممکن اسگگت موزان آ ( دانش 24) 
 ( 93/ 2/ 29)همشهری،  

)جگگام جگگم،    که باداد را هگگم تصگگرف کنگگد.   احتمال دارد ( داعش اگر به این نحو پیشرفت کند  25) 
26 /2 /94 ) 

س، بگگا تکیگگه بگگر  آموزان در مگگدار ( وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به دالیل اعتیاد دانش 24)   ۀ در جمل 
( درجۀ  25)  ۀ کند. جمل دانش خود و یا شواهد موجود، یک امکان وقوع را برای گزارۀ موجود مطرح می 

بعداز   ، مردم کردستان عراق  ۀ یعنی نمایند   ، گفت این پاره   ۀ کند. گویند باالتری از احتمال وقوع را بیان می 
  ، کگگه از ایگگن ارتگگش سگگراغ دارد  اطالع از تصرف کامل شهر الرمادی توسط داعگگش و براسگگاس قگگدرتی 

گفت بیگگانار  در این پاره   « اگر به این نحو پیشرفت کند » کند. عبارت احتمال وقوع این رخداد را بیان می 
 گفت است. ها و دانش عمومی گویندۀ این پاره دانسته 
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 های غیرشخصی های اظهاری در ساخت فعل  4-2-2
های غیرشلصگگی  که اغلگگب در سگگاخت  « اند آورده » و  « اند گفته » ، « گویند می » های اظهاری مانند فعل 

اول هسگگتند. گوینگگده بگگا اسگگتفاده از ایگگن افعگگال سگگعی  نمای غیردست بیانار نوعی گواه  ، روند کار می به 
  ، دست نیاورده است طور مستقیم به گفت را به کند به این موضوع اشاره کند که اطالع موجود در پاره می 

 ا در جایی خوانده است. بلکه آن را از دیاران شنیده ی 

 نوشتی. )دید و بازدید( تو یه وقتایی دعا هم می  گند می ( راستی ننه جون!  26) 
  پنجگگاه شصگگت هگگزار تومگگانی بگگوده.   گفتن مگگی بار هگگم پگگول همگگه را برداشگگت و رفگگت.  ( یک 27) 

 )مدیرمدرسه( 
 ( 58ع 1367 ، که روزی مالنصرالدین مردی را دید که .... )انوری و گیوی  اند آورده ( 28) 

هگگای بگگاال مشگگلو  گفت در پاره  « انگگد آورده » و  « گفتن مگگی » ، « گند می » های از آن جایی که فاعل فعل 
قول منبگگع خبگگر مشگگلو اسگگت  حسگگاب آورد. در نقگگل قول به ها را نقگگل توان این سگگاخت نمی ،  نیست 

روایگگات  کاربردن این افعگگال اظهگگاری، اخبگگار و های غیرشلصی، راوی با به که در این ساخت درحالی 
هایی بگگا  کنگگد. چنگگین سگگاخت چندم را بدون پذیرفتن مسئولیت درستی یا نادرستی آنهگگا بیگگان می دست 

 نمای غیرمستقیم است. ( مطابقت دارد و بیانار گواه 2004بندی آیلنوالد ) در تقسیم  « شنیده » 

 های ادراکی ـ شناختی فعل  4-2-3
  « دانسگگتن » و    « زدن حگگدس » ،  « تصگگورکردن » ،  « کردن خیگگال » ،  « فکرکردن » گ شناختی نظیر   افعال ادراکی 

بیشتر در ارتباط بگگا   ، آید که از معنا و مفهوم این افعال برمی نمایی باشند. چنان توانند مؤید نوعی گواه می 
هگگای خگگویش را بیگگان  های کالمی هستند که در آن گوینده نظرات، تجربیات و حدس و گمان آن بافت 

  1تعبیر الینگگز مالحظه است. بگگه گیر و قابل نما بسیار چشم نوع گواه  نقش گوینده در این   ، کند. بنابراین می 
هایی از  هنیگگت در ایگگن  مشلصۀ بارز این افعال این است که  اتا  فردی هستند؛ یعنی نشگگانه  ، ( 1977) 

 خوبی آشکار است. ها به گفت پاره 

 حدودا  ده سالشه. )سووشون(  زنم حدس می ( 29) 
 ایم. )خندوانه( نص  بیشتر راه را طی کرده   تقریبا   کنم فکر می ( 30) 

 
1. J. Lyons 
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 توانند به سطد رفاه باالتری نائل آیند. ها می که با کاهش بار تکفل، خانواده   معتقدم ( من  31) 
 ( 93/ 10/ 30)همشهری، 

نمگگا  عنوان ابگگزاری گواه اند به های باال افعالی که مشلو شده در جمله   ، شود طور که مشاهده می همان 
انگگد. آنچگگه مسگگلم و  کار رفته گفت )بند متممی این افعال( بگگه گزارۀ موجود در پاره  الِع برای بیان منبع اط 

طور غیرمستقیم به این اطالع دست یافته است. به این ترتیگگب کگگه  این است که گوینده به  ، قطعی است 
شلو گوینده براساس عقاید، تجربیات یا حدس و گمان خویش به نوعی اسگگتنباط یگگا بیگگان افکگگار و  

 کند. هایی استفاده می زند و از چنین فعل ید دست می عقا 
نقل از خگگود  خبری کگگه بگگه   های آمده از متون و گزارش دست های به قابل توجه است که در میان داده 

ای از کاربرد این دسگگته  وگوهای فردی، هیط نمونه مار در مصاحبه و گفت  ، روزنامه و خبرناار آن است 
نشد. شاید بتوان گفت علت اصلی عدم کگگاربرد ایگگن دسگگته افعگگال در ایگگن   نما یافت عنوان گواه افعال به 

از اعتبگگار    ، محوری باشگگند دور از  هنیگگت و گوینگگده ژانرهای زبانی این است که هرچه متون خبگگری بگگه 
  کارگرفتِن ظرفیت معنایی در این افعال و بگگه   دادِن بیشتری برخوردارند. در بعضی موارد گوینده با کاهش 

بگگودن ایگگن  از فگگردی و  هنی  « شگگود حگگس می » یگگا  « رود گمگگان مگگی » ،  « شگگود تصگگور می » های  صورت 
گرفتن  عهگگده عنوان عاملی برای بیان منبگگع اطگگالع، از به کردن دیاران به کاهد و با شریک ها می گفت پاره 

 کند. گفت خودداری می مسئولیت محض این پاره 

 های پیروساز افعال مرکب در ساخت  4-2-4
های  آمده در این پژوهش مگگوارد زیگگادی از کگگاربرد افعگگال مرکگگب در سگگاخت دست های به داده در میان 

  پیداست کدده ،  مشخص است که ،  معلوم است که هایی مانند  نما یافت شد. عبارت عنوان گواه پیروساز به 
ها از یک  کار معرفی کرد. این ساخت ای از این راه عنوان نمونه توان به هایی از این دست را می و ساخت 

بودن ساخته شده است و یک بند پیرو که   اند که از یک صفت به اضافۀ فعل ربطِی بند پایه تشکیل شده 
هایی بگگه  ساخت  گرفتن از چنین شود. گویشوران زبان فارسی با کمک عنوان متمم بند پایه استفاده می به 

 شوندع کار بیان می ی از این راه های عنوان نمونه های زیر به گفت پردازند. پاره بیان منبع اطالع می 

های اجتماعی ملاطبان خود را پیدا کرده اسگگت.  که این کتاب در تمام الیه  واضد است ( پس 32) 
 )ما نیز مردمانی هستیم(  

 داد. )مدیر مدرسه( ای در کارش نیست. لحن کالمش بوی صدق می پیله که شیله  معلوم بود ( 33) 
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 داد. )سووشون( صورتش اینو نشون می که مریضه. رنگ زرد   معلوم بود  ( 34) 

  « نظررسگگیدن به » فعل   ، نما داشته باشد تواند کاربرد گواه های مرکب پیروساز که می یکی دیار از ساخت 
  « داد. ظاهرش که این رو نشون می » های کاربردن عبارت ( گوینده با به 36( و ) 35)   ۀ است. در دو جمل 

طور غیرمسگگتقیم و بگگا  دهگگد کگگه ایگگن اطگگالع بگگه نشگگان می   « این نظریه در ظاهر بسیار منطقی است. » و 
 دست آمده است. گیری از روی شواهد دیداری به نتیجه 

 )مدیر مدرسه(   داد. از خانواده ثروتمندی باشه. ظاهرش که این رو نشون می  رسید نظر می به ( 35) 
یاری از حقگگایق  این نظریه در ظاهر بسیار منطقی باشد ولی درواقع بسگگ  رسد نظر می به ( گرچه 36) 

 (. 94/  2/ 26گیرد. )نسل فردا،  را نادیده می 

نمگگای اسگگتنباطی  عنوان گواه توانند بگگه نیز می   « برآمدن » و    « نمودن » دو فعل    ، نظررسیدن به   بر فعِل   عالوه 
 ایفای نقش کنندع 

)نسگگل فگگردا،   خواهگگد. کگگه دولگگت می   آیگگد برمی گونگگه  ( از اظهارات قائم مقگگام وزیگگر کگگار این 37) 
9 /2 /94 ) 
 ای است. )مدیر مدرسه( که گویی کاره  آمد برمی های او چنین  ( از صحبت 38) 
 که کار از حد و حدود چند تا ارباب و مالک باالتر گرفته. )مدیر مدرسه(  نماید می ( این جور  39) 

برآمگگدن از روی شگگواهدی کگگه در جملگگه   گوینده بگگا اسگگتفاده از فعگگِل  ، ( 38( و ) 37های ) گفت در پاره 
نظررسگگیدن  نمگگودن در معنگگای به  ( فعگگِل 39زند. در ) گیری دست می نوعی استنباط و نتیجه    کرشده به 

نمگگا )اسگگتنباط،  های گواه یک از شگگیوه کند کگگه اطگگالع غیرمسگگتقیم از کگگدام است و دقیقا  مشلو نمی 
،  « نظررسگگیدن به » هگگای  حدس و گمان یا شنیده( حاصل شده است. بنگگابراین بنگگدهای متممگگی در فعل 

نمگگا در جمگگالت  عنوان گواه د بگگه نگگ توان ند و می ن ک اول اشاره می به اطالع غیردست  « نمودن » و  « برآمدن » 
 د. ن کار رو به 

 گانه افعال مربوط به حواس پنج  4-2-5
گانۀ خویش  اطالعی که فرد مستقیما  با استفاده از حواس پنج   ، کند ( اشاره می 2004چنانکه آیلنوالد ) 

اول فرد خود مستقیما  شگگاهد  عبارت دیار، در اطالع دست ست. به اول ا اطالع دست   ، به آن دست یابد 
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عمل پی برده است یا بگگا اسگگتفاده از سگگایر   افتادِن رخداد است یا ازطریق حس شنوایی به اتفاق   دیدارِی 
های زیگگر کگگه از صگگفحۀ حگگوادث  دست آورده است. داده گانۀ خویش اطالع مورد نظر را به حواس پنج 

 بیانار گواه حسی دیداری و شنیداری هستند.   ، ده است دست آم ها به روزنامه 

. )جگگام  اند شگگنیده ( همسایاان اقرار کردند که شب حادثه صدای دعوای زن و شوهر جگگوان را  40) 
 ( 94/ 4/ 6جم 

انگگد.  ای به هم ریلته دعوا شده و عده   دیدم کردم  گویدع از خیابان خزانه عبور می ( اسماعیل می 41) 
 ( 94/ 2/ 30)جام جم 

شدن دختر و پسری جوان با گلولگگۀ اسگگلحۀ شگگکاری  از صحنۀ دللراش کشته   اهدان عینی ش (  42) 
 ( 93/ 1/ 30دهند. )همشهری که در دستان پسر بود خبر می 

بیانار گواه حسی دیگگداری و    ، هایی که در جمالت فوق مشلو شده است ها و عبارت فعل  کاربردِن به 
  ؛ هگگای فگگوق دارای ارزش زیگگادی اسگگت گفت پاره   نمگگایی در غیردیداری است. استفاده از این نگگوع گواه 

 دست آمده و گواه صددرصد است. طور مستقیم به چراکه به 

 نما قیدها در نقش گواه  4-3
،  ( در تقسیم 235ع 1367انوری و گیوی )  ، قطعگگا  بندی قیدها به قیدهای تصدیق و ت ییگگد نظیگگر مطمئنگگا 

انگگد. اسگگتفاده از ایگگن قیگگدها  احتماال  و شاید اشاره کرده شک و همچنین قیدهای شک و تردید مانند بی 
گفت اضافه کنگگد. بنگگابراین اسگگتفاده از چنگگین  تواند مفاهیمی مانند قطعیت یا شک و تردید را به پاره می 

تواند بیانار میگگزان اطمینگگان فگگرد نسگگبت بگگه اعتبگگار  نماهای غیرمستقیم می ویژه در گواه هایی به ساخت 
 اطالع باشد. 

همین اثر )کلیدر( را اگر یک آفریقگگایی بلوانگگد خگگودش را بگگا انسگگانی کگگه مگگن    طور قطع به (  43) 
 بیند. )ما نیز مردمی هستیم( ام نزدیک می فریده آ باز 

مردان و مگگردم اسگگت.  های ارتبگگاطی دولگگت سفرهای استانی هیئت دولت یکی از راه   شک بی ( 44) 
 ( 94/ 2/ 5)نسل فردا،  

عنوان م گگال در  نما دارد کگگه بگگه های فوق از آن جهت حکم گواه در جمله  یید   کاربرد قیدهای تصدیق و ت 
عبارت دیاگگر  بگگه   . ( نویسندۀ داستان کلیدر باید بتواند برای سلن خود دلیل و شگگاهد بیگگاورد 43جمله ) 
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 باشد.  سلن وی باید مبتنی بر دالیل محکمی 
کاربردن قیگگدهایی از  بعضگگی محققگگان بگگه   ، در مطالعاتی که درخصوص وجهیت انجام گرفته است 

اند و گاهی نیز عنوان قیدهای وجهی را برای ایگگن  های بیان وجهیت معرفی کرده این دست را یکی از راه 
دارند که وجود این قیدها در جمله بیانار قطعیت یا تردید شگگلو  اند و ا عان می کلمات درنظر گرفته 

توان به این نتیجه دست یافگگت  گفت است. به این ترتیب می اره موجود در پ   ۀ گوینده در مورد رخداد گزار 
ه کورنیگگه  کگگ هم اسگگت و چنان نمایی تا حد زیگگادی نزدیگگک بگگه که رفتار دو مقولۀ وجهیت معرفتی و گواه 

ای با استفاده از ابگگزار زبگگانی  نمایی و وجهیت معرفتی تا اندازه هر دو مفهوم گواه   ، کند ( بیان می 2009) 
 شوند. ها بیان می یکسانی در زبان 

 در جمالت زیر توجه نماییدع  البد و    گویا ،  ظاهرا  حال به کاربرد قیدهای 

تا قبل از اون دوره، ادبیاتی که به توده مردم مستقیما  مربگگوط باشگگه نداشگگتیم. )مگگا نیگگز    ظاهرا  (  45) 
 مردمی هستیم( 

 معدونی( دزدن. )ش ماشینو می  گویا  اره رو ماشین،  ( خواهرزادم کلید رو می 46) 
همگگین نگگاظم    البگگد داد که حظ کردم.  برد و جا خالی می ( چنان دستش رو از زیر چوب در می 47) 

 رو عصبانی کرده بود. )مدیر مدرسه( 

م گگل  » ، « گویگگا » های زبانی نظیر صورت بعضی دستورنویسان به  ، ه در مباحث قبل نیز اشاره شد ک چنان 
ند که سلنوران برای نقل وقایعی در گذشته کگگه خگگود نگگاظر  ا کرده اشاره و بیان  « از قرار معلوم » و  « اینکه 

های فوق  گفت استفاده از این قیدها در پاره  ، کنند. به این ترتیب ها استفاده می اند از این صورت آن نبوده 
 ها دست یافته است. روش غیرمستقیم به این گزاره نیز حاکی از همین مطلب است که گوینده به 

 قول شنیده و نقل   4-4
توانگگد بگگه دو شگگیوۀ  قول می قول اسگگت. نقگگل یکی از راهبردهای متداول بیان منبع اطالع استفاده از نقگگل 

دقیگگق    دِن کر دادن و مشلو وسیلۀ ارجاع قول مستقیم گوینده به کار رود. در نقل به  مستقیم و غیرمستقیم 
قول از اعتبگگار و اطمینگگان  کنگگد. ایگگن شگگیوۀ نقگگل منبع اطالع، گفتۀ دیاران را عینا  کلمه به کلمه بیگگان می 

وای  قول غیرمستقیم گاهی اصل و محتگگ باالتری نسبت به نوع غیرمستقیم برخوردار است چراکه در نقل 
درستی برداشت نشده و سبب عدم تطبیگگق کامگگل میگگان آنچگگه گفتگگه شگگده و  کالم توسط واسطۀ کالم به 

قول  منظور اعتباربلشی به اطالع، بیشتر از نقل در متون خبری به   ، شود. از این رو شده می موارد گزارش 
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،  « افگگزودن » ،  « ن اظهارداشگگت » ،  « گفگگتن » هگگایی نظیگگر  شگگود کگگه در آن بیشگگتر از فعل مستقیم استفاده می 
،  « کردن عنگگوان » ،  « دادن اطگگالع » ،  « خبگگردادن » ،  « کردن تصگگرید » ،  « دادن ادامگگه » ،  « کردن خاطرنشگگان » 
 شود. استفاده می   « ت کیدکردن » و  « نمودن بیان » ، « دادن توضید » 

ه در  کگگ ( اسگگت. چنان 2004بندی آیلنوالگگد ) در تقسگگیم   شایعه یا  شنیده چنین شواهدی متفاوت از 
در شگگنیده گوینگگده یگگا    ، نما مورد بحث و بررسی قرار گرفگگت عنوان گواه های اظهاری به فعل مورد کاربرد  

بدون اینکه مسئولیتی در قبال صگگحت و سگگقم آنهگگا   ، تواند اطالع دست چندم را بیان کند راوی خبر می 
 عهده بایرد. به 

 کنید. )مدیر مدرسه( با معلماتون خوب تا می شنیده بودم ( آخه من  48) 
 زنی. )خاتون( داری یه دفتر تازه می   شنیدم گی  ( تاز 49) 

 نمایی و ساخت مجهول گواه  4-5
های جهان گسگگترش  ساخت مجهول در برخی از زبان   ، کند ( اشاره می 116ع  2004که آیلنوالد ) چنان 

نمگگایی پیگگدا کگگرده اسگگت.  ای و نمود کامگگل کگگاربرد گواه های نتیجه معنایی پیدا کرده و همچون ساخت 
در    ، انگگد نمگگا معرفگگی کرده عنوان گواه شناسان که ساخت مجهول در زبان فارسی را بگگه زبان زعم برخی به 

شگگود کگگه سگگاخت مجهگگول در زبگگان فارسگگی  ها و شواهدی از این زبان نشان داده می این بلش با داده 
 یدع کن های زیر توجه  ها و م ال گیرد. به داده نما مورد استفاده قرار نمی عنوان یک ابزار گواه به 

( مردی که در پوشش مسگگافربر زنگگان را ربگگوده و مگگورد آزار قگگرار داده بگگود دیگگروز در یکگگی از  50) 
 ( 94/ 2/ 30. )جام جم آویلته شد های شهر شیراز به دار  محله 

( مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزودع تدابیری ازسوی بهزیستی برای آیندۀ تمگگامی کودکگگان  51) 
 ( 94/ 2/ 29ا . )نسل فرد اندیشیده شد سرپرست  بی 

دسگگت  ای به منبع اطالع و اینکه خبر بگگه چگگه صگگورتی به هیط اشاره  ، آید که از جمالت فوق بر می چنان 
انجگگام شگگده    هگگا اهمیگگت فعگگِل گفت های مجهول در این پاره نشده است. دلیل استفاده از صورت  ، آمده 

این افعال مورد نظر نیست. اگر فاعل هم مورد نظر باشگگد شگگاید گوینگگده عمگگدا    است و اینکه کنندۀ کارِ 
( یکگگی از مگگوارد اسگگتعمال مجهگگول را  1367میان آورد. انگگوری و گیگگوی ) خواهد نامی از فاعل بگگه نمی 

  یگگل ل تح  کنند که گوینده توجه به فعل دارد و بیان فاعل جمله مورد نظر نیست. آنچگگه در موردی  کر می 
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های مورد بررسی، تیتگگر  های خبری روزنامه این است که در بیشتر بلش   ، مورد توجه قرار گرفت ها  داده 
توانگگد حگگاکی  کار رفته بود. این موضوع می صورت ساخت مجهول به یا اولین جملۀ آن بلش خبری به 

ن و  کند. پگگس از بیگگا یات بیان می ئ از این مطلب باشد که گویندۀ خبر، ابتدا بلش مهم خبر را بدون جز 
پگگردازد.  های بعدی در صورت نیاز، بگگه بیگگان فاعگگل جملگگه می شده، در بلش ت کید بر روی فعل انجام 

منظور  ها به این است که این ساخت   ، های مجهول حائز اهمیت است آنچه در مورد کاربرد این ساخت 
این پگگژوهش،   رد بررسِی های مو اند. در میان داده نمایی و بیان منبع اطالع مورد استفاده قرار نارفته گواه 

نمگگایی  د بیگگانار گواه نگگ توان می   نگگد کار رفتگگه بود های مجهولی که در زمان ماضی نقلی بگگه تنها آن ساخت 
 د. ن باش 

 اند. ( براساس اخبار رسیده، در انفجار دیروز در بعقوبه سه نفر کشته شده 52) 
 ( 94/ 2/ 28نسل فردا اند. ) طور که معلومه مجرمین ازطریق اثر اناشت شناسایی شده ( این 53) 

 گیری نتیجه    5
های جهان، به بررسی راهبردهای  نما در زبان نمایی و راهبردهای گواه در این مطالعه پس از معرفی گواه 

کارگرفتن بعضگگی  نمایی در زبان فارسی پرداخته شد و نشان داده شگگد کگگه زبگگان فارسگگی نیگگز بگگا بگگه گواه 
نمگگایی نیسگگت بگگه بیگگان منبگگع اطگگالع  واژگانی که نقش اصلی آنها گواه کارهای های دستوری و راه مقوله 

کارهگگای  های ماضی نقلگگی و در میگگان راه های دستوری ساخت پردازد. در این مطالعه از میان مقوله می 
های  نما در زبگگان فارسگگی درنظگگر گرفتگگه شگگد. سگگاخت عنوان راهبردهای گواه ها و قیدها به واژگانی فعل 
ساده، استمراری، مستمر و ماضی بعید نقلی یا همان ماضی ابعگگد مگگورد بررسگگی  ماضی    ، ماضی نقلی 

نمگگای غیرمسگگتقیم در زبگگان  عنوان گواه توانند به ها می قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که این ساخت 
نمگگا بگگه افعگگال وجهگگی،  عنوان راهبردهگگای گواه فارسی مورد استفاده قرار گیرند. در مورد کاربرد افعال به 

شگگناختی، افعگگال مرکگگب در    گ   هگگای ادراکگگی های غیرشلصگگی، فعل هگگای اظهگگاری در سگگاخت عل ف 
ها، افعال مربگگوط بگگه  گانه اشاره شد. از میان این فعل های پیروساز و افعال مربوط به حواس پنج ساخت 

اول  د و سایر موارد برای بیگگان اطگگالع غیردسگگت ن رو کار می اول به گانه برای بیان اطالع دست حواس پنج 
هگگا  قول و نقل  ها های غیرمستقیم مانند استنباط، حدس و گمان، گزارش یعنی اطالعی که ازطریق روش 

ای از آنهگگا اشگگاره  گیرد. در میان قیدهای زبان فارسی بگگه دسگگته دست آمده است مورد استفاده قرار می به 
ها ایفای نقش کنند. عالوه بر ایگگن مقگگوالت دسگگتوری و  گفت نما در پاره توانند در معنای گواه شد که می 
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اول  عنوان راهبرد دیاری برای بیان منبگگع اطگگالع غیگگر دسگگت قول نیز به شنیده و نقل   کارهای واژگانی، راه 
رسگگی گسگگترش معنگگایی یافتگگه و همچگگون  معرفی شد. برخالف این باور که ساخت مجهول در زبان فا 

ها و شواهدی از این زبان نشگگان داده  نمایی پیدا کرده است در این مطالعه با داده نمود کامل کاربرد گواه 
گیگگرد و تنهگگا  نما مگگورد اسگگتفاده قگگرار نمی عنوان یک ابزار گواه شد که ساخت مجهول در زبان فارسی به 

صگگورت ماضگگی نقلگگی بیگگان شگگده  گیرد کگگه به می   رد استفاده قرار نما مو عنوان گواه زمانی این ساخت به 
 حساب آورد. نما به توان راهبردی گواه باشد. بنابراین ساخت مجهول در زبان فارسی را نمی 

 منابع 
  ی جسددتارها .  شناختی« رده   ی کرد ی ع رو ی در زبان فارس   نمایی گواه   ی بررس » (.  1396آرزو و ارسالن گلفام )  ، ی دوار ی ام 

 . 99-79، 36ش ، 8. س ی زبان 

 .ی . تهرانع انتشارات فاطم 2  ی دستور زبان فارس (.  1367)  ی و ی گی احمد   حسن  حسن و  ، ی انور 

 .40-21ع  1، ش 5س   . ی زبان   های پژوهش . « امروز   ی در زبان فارس  نمایی گواه » (.  1393)  ی وال  ، یی رضا 

 . 40-21  ، 1ش  ، 4س 

 .. تهرانع سمت 1  ی زبان فارس دستور  (.  1379)  ی و غالمرضا عمران  ی نق   ار، کامی   ان ی د ی وح 

 

Aikhenvald, A. Y. (2004). Evidentiality. Oxford: Oxford University Press. 

Aikhenvald, A. Y. (2014). "The grammar of knowledge: A cross-linguistic view of evidentials and the 

expression of information source". The Grammar of Knowledge: A Cross-Linguistic Typology. A. 

Y. Aikhenvald & R. M. W. Dixon (eds.), Oxford: Oxford University Press, 1–51. 

Aikhenvald, A. Y. & R. M. W. Dixon (eds.) (2003). Studies in Evidentiality. Amsterdam: John 

Benjamins. 
Bashir, E. (2006). Evidentiality in South Asian Languages. Konstanz University: CSLI Publications. 

Chafe, W. L. (1986). "Evidentiality in English conversation and academic writing". Evidentiality: The 

Linguistic Coding of Epistemology. W. L. Chafe & J. Nichols (eds.), 261-72. 

Chafe, W. L., & J. Nichols (eds.) (1986). Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology. 

Norwood, NJ: Ablex. 

Comrie, B. (2000). "Evidentials: Semantics and history". Evidentiality in Turkic, Iranian and 

Neighbouring Languages. L. Johanson, & B. Utas (eds.), 1-12. 

Comrie, B. (ed.) (1987). The Worlds Major Languages. London: Routledge. 

Cornillie, B. (2009). "Evidentiality and epistemic modality". Function of language 16: 44-62. 



45 
 1401، تابستان 9/ 17شناسی، زبان و زبان

 
 معاصر  یدر فارس یینماگواه  انیب  یهاوه یش

 

DeHaan, F. (1999). "Evidentiality and epistemic modality: setting Boundaries". Southwest Journal of 

Linguistics 18: 83-102. 

Givon, T. (1982). "Evidentiality and epistemic space". Studies in Language 9: 23-49 

Jahani, C. (2000). "Expressions of indirectivity in spoken modern Persian". Evidentiality in Turkic, 

Iranian and Neighbouring Languages. L. Johanson, & B. Utas (eds.), 185-207. 

Johanson, L., & B. Utas (eds.) (2000). Evidentiality in Turkic, Iranian and Neighbouring Languages. 

Berlin: Mouton de Gruyter. 

Lazard, G. (1957). "Caracteres distinctifs de la langua tadjik". Bulletin de la Societe de Linguistique de 

Paris. 52, 117: 86. 

Lazard, G. (2001). "On the grammaticalization of evidentiality". Journal of Pragmatics 33: 358-368. 

Lyons, J. (1977). Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.  
Mithun, M.  )2020) ."Context and consciousness: Documenting evidentials" Folia Linguistica, 54 ) 2) ع 

317-342. 

Nuyts, J. (2001). "Subjectivity as an evidential dimention in epistemic modal expressions". Journal of 

Pragmatics 33: 383-400. 

Palmer, F. R. (1986). Mood and Modality. Cambridge: Cambridge University press. 

Perry, J. R. (2000). "Epistemic verb forms in Persian of Iran, Afghanistan and Tajikistan". 

Evidentiality in Turkic, Iranian and Neighbouring Languages. L. Johanson, & B. Utas (eds.), 229-

257. 

Sedighi, F. and Mobashernia, R. (2012). "A study of lexical evidentials in modern Persian: Does genre 

matter?" Journal of Basic and Applied scientific Research: 8853-8856 
Song, J. J. (2018). Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press. 

Willet, T. (1988). "A cross-linguistic survey of the grammaticalizatin of evidentiality", Studies in 

Language 12: 51-97.  

Windfuhr, G. (1987). "Persian" in B. Comrie (ed.), 523-546. 

 
 
 


