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قید جمله و قیـد فعـل در زبـان    
  فارسی

ــد  محمــــــ
  مهند راسخ

ســینا،  دانشــگاه بــوعلی
  همدان

ــیم   ــالم در تقس ــزاي ک ــدیمترین اج ــی از ق ــد یک ــت  قی ــات اس ــدي کلم ــیاري از . بن بس
اي دیگـر را   عل یا صفت یا کلمهفمفهوم «اند که  اي تعریف کرده آن را کلمه دستورنویسان

: 1368قریب و دیگران (» سازد ت و چگونگی مقید میبه چیزي از قبیل زمان، مکان، حال
بندي جدیدي از مقولۀ قیـد، برحسـب اینکـه آیـا      ایم تقسیم در این مقاله کوشیده). 189

براي این منظور، ابتـدا بـه دیـدگاه متیـوز     . دست دهیم سازد، به فعل یا جمله را مقید می
کرد و با استفاده از الگـوي   بندي عناصر درون جمله اشاره خواهیم دربارة تقسیم) 1981(

وي براي تمایز قید فعل و قیـد جملـه در فارسـی بعضـی مالکهـاي معنـایی و نحـوي را        
  .معرفی خواهیم کرد

  
  الگوي میتوز از عناصر درون جمله  1

بـر فعـل    توانـد عـالوه   طور سنتی به نهاد و گزاره تقسیم کنیم، گـزاره مـی   اگر جمله را به
از میان این عناصر، برخی اسـم یـا گـروه اسـمی     . اشته باشدعناصر دیگري نیز در خود د

هاي  (arguments)کند و در شمار موضوع  هستند که فعل بود و نبود آنها را تعیین می
، اما برخی عناصر دیگر نیز هسـتند  )مانند مفعول صریح و مفعول غیرصریح(فعل هستند 

این عناصر فعل یا کل . کند نمی که اسم یا گروهی نیستند و فعل نیز وجود آنها را تعیین
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میتـوز، بـا   ). 121: 1981میتـوز  (سازند و قید یا گروه قیـدي هسـتند    جمله را مقید می
بنـدي عناصـر درون گـزاره پیشـنهاد      را براي تقسـیم ) 1(بررسی جمالت مختلف، الگوي 

  ).140: همان(کند  می
  
  
  
  

  گزاره بندي عناصر درون تقسیم

الزم اسـت، شـامل   اي که وجود آنها در جمله  ناصر غیرحاشیهبندي، ع بر طبق این تقسیم
اي هستند، یعنی نبود  که برخی دیگر عناصر حاشیه درحالی متممها و غیرمتتمها هستند،

. اي در معنـاي جملـه نـدارد    سازد و یا تأثیر قابل مالحظـه  آنها جمله را غیردستوري نمی
  .بگیرید را در نظر) 2(تر شدن این الگو، جملۀ  براي ملموس

  .دیروز احمد کتاب را یواشکی برداشت) 2(

، )1(بنـدي مـذکور در طبقـۀ     مفعول صریح است که طبق تقسـیم » کتاب«در این جمله 
اي اسـت، زیـرا    نیز از عناصر غیرحاشیه» یواشکی«قید . گیرد یعنی طبقۀ متممها قرار می

کتاب را «یعنی بین . ودش اي می نبود آن در جمله باعث ایجاد تمایز معنایی قابل مالحظه
یواشـکی  «. تفاوت معنایی مشخصـی وجـود دارد  » کتاب را یواشکی برداشت«و » برداشت
) 2(را در طبقـۀ  » یواشـکی «پس باید . کار رود به» دزدیدن«تواند در معنی  می» برداشتن

را بایـد در  » دیـروز «و قید . اي نیز نیست قرار داد، که گرچه متمم نیست عنصري حاشیه
  . را با بقیۀ عناصر جمله دارد) 3(اي آورد که رابطۀ  عناصر حاشیهردیف 

را قید فعل دانسـت، چـون مسـتقیماً در معنـاي     » یواشکی«توان  بر طبق این الگو می
حساب آورد، چـون بـه کـل جملـه      را باید قید جمله به» دیروز«کند، اما  فعل دخالت می

باشد قیـد فعـل و هرگـاه    ) 2(اي رابطۀ پس با این تعاریف، هرگاه قید دار. شود مربوط می
در دو بخش بعد براي تمایز ایـن دو نـوع قیـد بـه     . جمله استباشد قید ) 3(داراي رابطۀ 

  .پردازیم بررسی مالکهاي معنایی و مالکهاي نحوي می
  
  مالکهاي معنایی  2

 گزاره عناصر درون

 اي حاشيه) ۳( اي غيرحاشيه

 غيرمتممها) ۲( متممها) ۱(
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  :جمالت زیر را در نظر بگیرد
  .همۀ کتاب را خواندم خوشبختانه) 3(
  .رود راه می هآهستپشت  سنگ) 4(
  .خواندم کلمه به کلمهات را  دیروز نامه) 5(

بایـد توجـه   . قیـد هسـتند  » کلمـه  به خوشبختانه، آهسته، دیروز و کلمه«در جمالت فوق 
بـراي  . ، یعنی رابطـۀ متممـی نیسـت   )1(داشت که رابطۀ این کلمات با فعل از نوع رابطۀ 

فعـل خوانـدن نیـاز بـه دو     ) الـف (قید است و مـتمم نیسـت، چـون    » خوشبختانه«مثال 
بین فعـل  ) ب(است؛ ) کتاب(و دیگري مفعول صریح ) شناسه(موضوع دارد که یکی فاعل 

بـه همـین علـت گـل را خوانـدم      (آیـی وجـود دارد    و مفعول در این جمله محدودیت هم
آیـی دیـده    و فعـل محـدودیت هـم   » خوشـبختانه «، اما بـین قیـد   )اي عجیب است جمله
حذف مفعول در ایـن  ) ج(؛ )سختی همۀ کتاب را خواندم به/ دیروز/ خوشبختانه(شود  نمی

پذیر است و مفعول محذوف باید از بافت قابل درك باشد، ولـی   جمله فقط در بافت امکان
) د(توان حذف کرد و از بافت هم قابل حدس نیسـت؛   سادگی می را به» خوشبختانه«قید 
باز هم دستوري بـاقی خواهـد مانـد،     توان به این جمله قیدهاي دیگري افزود و جمله می

پـس  . شـود  اما اضافه کردن هر مفعول صریح دیگري باعث غیردستوري شدن جملـه مـی  
) 3(در جملـۀ  » خوشـبختانه «رسـاند کـه    مجموعۀ استداللهاي فوق ما را به این نکته می

تـوان بهـره گرفـت و نشـان داد کـه در       از همین استداللها مـی . قید است و متمم نیست
  .قید هستند» کلمه به آهسته، دیروز، و کلمه«نیز ) 5و  4(ت جمال

اما نکتۀ مورد نظر بحث ما به تمایز بین دو نوع قید، یعنی قید جمله که کل جمله را 
خوشـبختانه و  «قیـدهاي  . گـردد  کند، برمـی  کند و قید فعل که فعل را مقید می مقید می

قیـد فعـل   » کلمـه  بـه  سـته و کلمـه  آه«کـه   آیند، درحالی حساب می قید جلمه به» دیروز
  :تواند این تمایز را نشان دهد از این قرارند برخی مالکهاي معنایی که می. هستند

لحـاظ معنـایی بـا هـم      به» کلمه خواندن به کلمه«و » خواندن«نخست اینکه دو گزارة 
آهسـته  «و » رفـتن «طـور بـین    همـین . متفاوت هستند؛ گزارة دوم نوعی خوانـدن اسـت  

را نـوعی رفـتن دانسـت، امـا     » آهسـته رفـتن  «توان تمایز معنـایی نهـاد و    ز مینی» رفتن
. نیز نوعی خوانـدن هسـتند  » دیروز خواندن«و » خوشبختانه خواندن«توان گفت که  نمی

  .کنند اي با معناي متفاوت ایجاد نمی پس قیدهاي گروه دوم گزاره
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اي مصـداق خاصـی   دار» کلمـه  بـه  کلمـه «و » آهسـته رفـتن  «معیار دوم این است که 
داراي مصـداقی در جهـان   » دیروز خواندن«و » خوشبختانه خواندن«که  هستند، درحالی

هاي متضادي ماننـد   توان گزاره هاي گروه اول می خاطر براي گزاره همین به. خارج نیستند
هـاي گـروه دوم    را در نظـر گرفـت، امـا بـراي گـزاره     » وقـت خوانـدن   بی«یا » تند رفتن«

هـاي   عنـوان گـزاره   را به »فردا خواندن«فردا خواندن یا «یا » سفانه خواندنمتأ«توان  نمی
اصالً ترکیبـات قابـل   » دیروز خواندن«و » خوشبختانه خواندن«در واقع . متضاد نقل کرد

و » آهسـته رفـتن  «کننـد، امـا    کار رفته افعال را مقید نمی قبولی نیستند، زیرا قیدهاي به
کـار ببـریم، چـون قیـدهاي      توانیم به دانیم و می ل قبول میرا قاب» کلمه خواندن به کلمه«
   .کنند کار رفته افعال را مقید می به

تواننـد در   مـی ) خوشبختانه و دیروز(مالك دیگر معنایی این است که قیدهاي جمله 
یـک   بـه  اکثر جمالت و با فعلهاي مختلف ظاهر شوند، یعنی بین آنها و افعال رابطـۀ یـک  

که قیدهاي فعـل   ، درحالی)6جمالت (ویتی در کاربرد آنها ایجاد کند وجود ندارد تا محد
کـار بـرد و بـا     اي به توان مانند قیدهاي جمله در هر جمله را نمی) کلمه  به آهسته و کلمه(

دیگر بین معناي آنها و معناي فعل جمله رابطه وجـود دارد   عبارت به. هر فعلی همراه آورد
  ).7جمالت (شود  قیدها می و باعث محدودیت در کاربرد این

  .الف خوشبختانه دیروز آریا آرش را زد) 6(
  .ب  خوشبختانه آریا دیروز قصه را گفت
  .ج   خوشبختانه آریا دیروز آرش را دید

  .کلمه زد به ؟ کلمه/الف آریا آرش را؟ آهسته) 7(
  .کلمه گفت به کلمه/ ب  آریا دیروز قصه را آهسته

  .کلمه مالقات کرد به لمه؟ ک/ج   آریا آرش را؟ آهسته

  .)لحاظ معنایی قابل قبول نیست دهد جمله به عالمت سؤال نشان می(
توان بین قید فعل که گروه فعلـی   دهد که می مجموعۀ استداللهاي معنایی فوق نشان می

برخی اسـتداللهاي نحـوي نیـز    . کند تفاوت نهاد و قید جمله را مقید میکند  را مقید می
  .شود کند که در بخش بعد به آنها اشاره می ید میاین موضوع را تأی

  
  مالکهاي نحوي  3
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تـوان در سـاخت    مـالك اول را مـی  . براي تمایز قید جمله مالکهاي نحوي نیز وجود دارد
توان دو قید فعل را در ساخت همپایـه قـرار داد    ترتیب که می این به. همپایه جستجو کرد

، ایـن  )ب 8(قید جمله در ایـن سـاخت قـرار داد     توان قید فعل را با نمی، اما )8جمالت (
خاطر  همین دهد که این دو نوع قید داراي ویژگیهاي متفاوتی هستند و به معیار نشان می

  :توان آنها را در ساختی همپایه قرار داد نمی
  .کلمه خواندم به الف من کتاب را آهسته و کلمه) 8(

  .اندمکلمه خو به ؟ من کتاب را خوشبختانه و کلمه ب 

شـود   جاي اسم می مصدر به +مالك نحوي دیگر مربوط به استفاده از ترکیب قید فعل
تـوانیم آن را   را مصدر فعل مرکب در نظر بگیـریم، مـی  » تصادف کردن«دانیم که اگر  می
). البتـه در مـورد افعـال سـاده نیـز چیـنن اسـت       ( )9جملـه  (کار ببریم  صورت اسم به به
آهسته «مثالً . کار ببریم جاي اسم به مصدر را به +یب قید فعلتوان ترک ترتیب می همین به

تـوان   امـا نمـی  . ایـم  کـار بـرده   جاي اسم به به) 10(خواندن را در » کلمه به کلمه«و » رفتن
  ).11(کار برد  جاي اسم به مصدر را به +ترکیب قید جمله

  .تصادف کردن احمد ما را ناراحت کرد) 9(
  .گراه خوب نیستدر بزر آهسته رفتنالف ) 10(

  .کنم این نامه را توصیه می کلمه خواندن به کلمه  ب
  .خوشبختانه خواندن کتاب خوب است*الف ) 11(

  .دیروز رفتن در بزرگراه خوب نیست*  ب

ترتیـب کـه قیـد جملـه      ایـن  به. جایی قید در جمله است معیار آخر مربوط به آزادي جابه
، و محـدویت چنـدانی در   )11(ظـاهر شـود    هاي مختلف درون جمله تواند در جایگاه می

  .محل حضور آن وجود ندارد
  .الف همۀ کتاب را خوشبختانه خواندم) 11(

  همۀ کتاب را خواندم خوشبختانه ب 
  .خوشبختانه همۀ کتاب را خواندم  ج 

گونه قیدها نسـبت   در واقع این. اما در مورد جایگاه قید فعل محدویت بیشتري وجود دارد
براي مثال به جایگاه قید فعـل  . جایی کمتري برخودار هستند از امکان جابهبه قید جمله 

  .توجه کنید) 12(در جمالت » مردانه«
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  .الف در طی جنگ رزمندگان مردانه جنگیدند) 12(
  .رزمندگان جنگیدند ؟ در طی جنگ مردانه  ب
  .؟؟ مردانه در طی جنگ رزمندگان جنگیدند   ج

تـر باشـد، جملـۀ قابـل      قدر قید فعل به فعل نزدیـک  دهد که هر نشان می) 12(جمالت 
تـر شـدن    شود، ولی هر قدر فاصلۀ آنها دورتر باشـد باعـث نـامقبول    تري حاصل می قبول

تـوان   رسـد مـی   نظر می البته این بحث نیازمند پژوهش بیشتر است، اما به. شود جمله می
جا کـرد، امـا    جمله جابهسادگی در  توان به گونه نتیجه گرفت که قیدهاي جمله را می این

  .نشان آنها نزدیک فعل است این آزادي عمل براي قیدهاي فعل وجود ندارد و جایگاه بی
  
  گیري نتیجه  4

گونه نتیجه گرفت کـه طبـق الگـوي متیـوز از      توان این شده می بندي نکات مطرح با جمع
بنـدي   سـیم ، قیدهاي فعل در جمالت فارسی در گروه دوم این تق)1(عناصر درون جمله 

اي هستند که وجود آنهـا در جملـه    گیرند، یعنی آنها بخشی از عناصر غیرحاشیه قرار می
الزم است و با فعل رابطه دارند، هرچنـد رابطـۀ آنهـا از نـوع رابطـۀ متممـی نیسـت، امـا         

اي  بندي قـرار داد کـه بـه عناصـر حاشـیه      قیدهاي جمله را باید در گروه سوم این تقسیم
  .با فعل رابطه ندارند بلکه با کل جمله در ارتباط هستندنها اختصاص دارد و آ
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