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ه به ساخت فعل امر فارسینگاهی دوبار

 
بر آن از همین نویسنده نیز بیان و  یخ زبان فارسیتار. این نظر در کتاب )١٩٩(همان:  است

کید شده است  یک از این موارد، فعل امر در اول  هیچ. در )٣٠٠: ١٣٧٣ابوالقاسمی (تأ
  یعنی متکلم، موجودیت و موضوعیت پیدا نکرده است. ،شخص
 ب(قری »امر حاضر دو صیغه بیش ندارد یکی مفرد، دیگر جمع«استاد آمده است:  دستور پنجدر 
کید دارد و برای وجه امری دو أوحیدیان کامیار نیز بر همین موضع ت .)١٠٩: ١٣۶۶ و دیگران

ای دیگر  خانلری به وجه امری از زاویه .)۵۶: ١٣٨٢(وحیدیان کامیار ساخت قائل است 
پیشوند، چهار حالت را استقصا کرده است. او به  از نظر داشتن یا نداشتِن  ،نگریسته است و

هایی  مثال اما در ذیِل  ،نکردهای  اشارهل امر از نظر شخص و مفرد و جمع بودن های فع صیغه
دهد که این ساخت  شود و این نشان می نشانی از فعل امر در اول شخص دیده نمی ،که آورده

از  )١فارسی ( دستور زباندر  .)١٠٧: ١٣٧٢(خانلری عراب ندارد از نظر وی محلی از اِ 
دوم شخص  :رود کار میه دو ساخت ب برای فعل امر غالباً «: مده استنیز آ انوری گیوی واحمدی 

از همین  )٢فارسی (دستور زبان اما در  ؛)۶٠: ١٣٧٢انوری و  (احمدی گیوی »مفرد و جمع
قائل  امرخصوص برای غایب نیز،  هدر برخی دستورها برای متکلم و غایب و ب«لفان آمده است: ؤم

هایی که برای این بخش آمده مربوط به امر  مثال .)۶۴: ١٣۶٧احمدی گیوی  و (انوری »اند شده
 عبارِت کید جمله، با أشود. ت ای از امر متکلم در آن دیده نمی غایب و حاضر است و نمونه

  اند. در امر متکلم دقیق نشده »برخی دستورها«دهد که همان  نشان می »غایب برایخصوص  هب«
  
  فعل امر در واقعیت ٢

اما چون  ،ها دارای شش صیغه است فعل ۀبقیمانند فعل نهی (امر منفی)  فعل امر و طبعاً 
ای صورت  های دیگر آن مسامحه نسبت به ساخت ،کاربرد دوم شخص آن بسامد باالیی دارد

/ آنها علی برود توان به ساخت سوم شخص آن نیز دست یافت: می ،گرفته است. با کمی دقت
های  نماید و نمونه کمی غریب می ،مفرد و چه جمع چه، امر و نهی به خود اما تصور .بروند

آنها نبوِد ها به معنی  دیگر نیست. اما کم بودن نمونه ۀبه تعداد چهار صیغ ،آن هم، در زبان
 فعل امرِ  ،در هر دو مثال ،‘دیر شد ؛برویم’یا  ‘نیازی به من نیست ؛بروم’گوییم  نیست. وقتی می
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رو نیستیم.  هد که در این دو جمله با مضارع التزامی روبباید توجه کر ایم. متکلم به کار برده

به  ،تنهایی هم به کار روند و توانند به بعدی ندارند و می ۀهیچ التزامی به جملبرویم و بروم 
  عدم التزام آنهاست. ۀکنیم و این نشان پس از ادای آنها توقف می ،همین دلیل
و هم در شعر معاصر. توان دید  یمهم در شعر کالسیک را  های این ساخت فعل نمونه

  خوریم: به این موارد برمی ،سهراب سپهری هشت کتابدر یک نگاه گذرا به 
  

  نکنیمآب را گل 
  )٣۴۵: ١٣۶٠(سپهری  خورد آب در فرودست انگار کفتری می

  یا
  بخرم باغ حسن گوجه و قیسی بروم یاد من باشد فردا

  )٣۵۴(همان:  درآرم آب زد اافتد در آب زو یاد من باشد هرچه پروانه که می
  یا

  بکنیم ها را رخت
  ست  آب در یک قدمی

  بچشیم...روشنی را 
  سبد بیاریمو 

  )٢٩٢همه سبز (همان:  همه سرخ، این این ببریم
  

مصراع بعد، این ساخت فعل  پنجاهتا حدود  »صدای پای آب« ها از شعر در این مصرع
تعداد  آوار آفتاباز دفتر  ،»ن آرامش ما، مائیمسایبا«ا بار استفاده شده است. در شعر ه امر ده

  رسد: می ۴۴افعال امر و نهی متکلم، به رقم 
  

  برویم ها ید از سایه روشنیبیا
  فرود آییم، در برگ بایستیم بر لب شبنم

  نهراسیم...و  برگردیم
  رویم، پس به چشمه بنشانیم عطش را
  )١٧۴-١٧٢: ١٣۶٠ نهما( : لب ما شیار عطر خاموشی باددعا کنیمو  برخیزیم

  

  توان در این رباعی از خیام نیشابوری دید: های کالسیک این ساخت فعل را می نمونه
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  تا دست به اتفاق بر هم نزنیم

  صبح ِپیش از دم خیزیم و دمی زنیم
  

 پایی ز نشاط بر سر غم نزنیم
 کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم

  

  )٢١١: ١٣٧٧ ذکاوتی قراگزلو ←(
  

چرا که التزامی  ،دنرسد افعال رباعی زیر نیز باید ساخت امری داشته باش به نظر می
  کند. آسیب جدی به بالغت رباعی وارد می هاخواندن آن

  

  کنمبادۀ ناب  قصد و برخیزم
  روی را مشتی می وین عقل ستیزه

  

 به رنگ عناب کنمرخسارۀ خود 
 در خواب کنمبر روی چنان زنم که 

  

  )٢٧٢: ١٣٨٢ میرافضلی ←(
  
  (امر حاضر) ساخت دوم شخص مفرد امر ٣
شود  که در دوم شخص مفرد از فعل امر، شناسه ظاهر نمیبراین باورند دستورنویسان  ۀهم
  درست است اما کامل نیست.سخن در فعل مستتر است. این  »تو« ضمیرِ  ،به تعبیر دیگر ،و

شود. به  مییک نوع ساخت از دوم شخص مفرد امر وجود دارد که در آن شناسه ظاهر 
توانند دوم شخص مفرد امر باشند. در زبان  می» بروی«و هم » برو«هم  ،عبارت دیگر

  چنین ساختی از فعل امر یا نهی مرسوم است: ،محاوره و گفتاری
  

  .بپوشیروی کوه، لباس گرم  می
   .شوی مریض می نخوری،آب سرد 

  

  کار نیست. در  است و التزامی »نخور«و » بپوش«به معنی  نخوریو  بپوشی
  هایی وجود دارد: کالسیک ما هم چنین نمونهادبیات در 

  

  ور بکنی با دل مننکنی قصد جفاها 
  

 وا دل من،وا دل من، وا دل من،وا دل من 
  

  )۴/١١۵ :١٣۶٣(مولوی  
  .کنی نه اینکه قصد جفاها نباید بکنی یا نمی ،یعنی قصد جفاها نکن» قصد جفاها نکنی«

  

اهد در آینده به خو شود که مخاطب می زمانی استفاده میمعموًال  این ساخت از فعل امر
  لقب داد. »فعل امر در زمان آینده«توان به آن  می ،اینآن عمل کند. بنابر
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 (امر و نهی در زمان حال)  م) + بن مضارع فعل (ن، ب •

 (امر و نهی در زمان آینده)  »ی«م) + بن مضارع فعل + شناسه  (ن، ب •

 
  امرآوایی فعل  ۀنکت ۴

تواند وجه ممیزه در تلفظ کلمات  که می ،شود مطرح می آهنگو  تکیه ۀدو مقول ،در آواشناسی
ای است  وسیله تکیهباشد و در نتیجه بار معنایی یا دستوری کلمه را تغییر دهد. گفته شده است که 

و امتداد و زمان تغییر زیر و بمی  مستلزم وقوع هم کند و معموالً  که واژه را در جمله برجسته می
نیز طرحی از  آهنگ. )٢٠: ١٣٧٩(وحیدیان کامیار دار است  تکیه ۀشدت روی هجای مناسب واژ

  . )٨٨ (همان:شدت و دیرش است معنا شده است  ،ها که خود ترکیبی از زیر و بمی تکیه
تلفظ آن با همین  ۀتوجه شود و نحو» آب را گل نکنیم« ۀدر جمل» نکنیم« اگر به تلفظ فعِل 

در » نکنیم« شود. دد، تغییر در تلفظ آشکار میمقایسه گر» شاید آب را گل نکنیم« ۀدر جملکلمه 
در فعل امر از » ن«دوم مضارع التزامی است. تکیه بر پیشوند  ۀاول فعل امر و در جمل ۀجمل

شدت و امتداد بیشتری برخوردار است و در فعل مضارع این شدت اندکی کمتر است. یکی 
ص تفاوت امر با مضارع التزامی همین توجه به تفاوت اندک در تکیه یا های تشخی از راه

شود بر اساس یک مقایسه از طریق  آهنگ هجای اول است. البته آنچه در اینجا بیان می
آزمایی شود.  شناسی راستی های زبان در آزمایشگاهمطلب باید گوش است و جزئیات این 

تواند ماهیت آنها  رسد که می ین دو به گوش میم است یک تغییر جزئی در تلفظ اآنچه مسلّ 
  را از یکدیگر متمایز کند.
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