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 چکیده 

ــر ــی از منظر در پژوهش حاض ــاخص»دو رهیافت  جایگاه قید در زبان فارس ه چینکوئ« بنیادش

بندی  سیمپذیرش تقدر این زمینه با سنتی توصیف و تبیین شده است. « بنیادافزوده»( و 1999 

های آغاز جمله، شد که قید در این زبان در جایگاه قید به دو نوع قید جمله و قید فعل، مالحظه 

سی داده      صله قبل از فعل حضور دارد. برر صله پس از فاعل و بالفا ش بالفا ان داد که  ها همچنین ن

د و تنها  شــونعبیر میمحور تصــورت قید فاعلقیدهای حالت در جایگاه بالفاصــله پس از فاعل به

ها حاکی از هاین، داد بر که بالفاصــله قبل از فعل باشــند، خوانش قید حالت دارند. عالوههنگامی

سی مؤکد می  همراه ه بهچگر یابد،د، در ابتدای جمله تظاهر میشو آن بود که وقتی قید زبان فار

به       پایان جمله نیز  گاه  کار می درنگ در  پایان جمله     رود. جای عد از ف  های  عل نیز محل   ، قبل و ب

ــخیص داده   ــور قید مکان تش ــی نی حض ــد و همپایگی دو قید در درون جمله در زبان فارس ز ش

صل از تحلیل داده  ست که علی مالحظه گردید. نتیجة حا شد رغم تأییدها، گویای آن ا ن ترتیب ن

وی  « یادبنشــاخص»قید در زبان فارســی، رهیافت قید و فرونســبی مورد تأکید چینکوئه بین فرا

 دهد.ارائه می سنتی تبیین بهتری از جایگاه قید در زبان فارسی« بنیادافزوده»نسبت به رهیافت 
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 مقدمه .1

جمله اســت. های بندی کلمات و یکی از ســازهدر تقســیم 1قید یکی از اجزای کالم

گونه که توزیع نحوی یکسانی  دهند، آنقیدها طبقة نحوی منسجمی را شکل نمی  

 شود. باشند و غالباً جایگاه آنها در ارتباط با سایر عناصر جمله تعیین میداشته

صیفی   شی     برآنیم تا در چارچوب زبان 2تحلیلی _در این مقالة تو سی زای و  3شنا

ســنتی که ریشــه در دســتور زایشــی دارد و  4«ادبنیافزوده»خصــو  دو رهیافت به

فت     یا یاد شــــاخص»ره ئه  5«بن نه      1999  6چینکو مة کمی نا که مبتنی بر بر  7گرا( 

صادی    شکلی اقت شخص کنیم که کدام یک از دو          ست، م شی( ا ستور زای تر از د

 دهد. دست میگفته تبیین بهتری از جایگاه قید در زبان فارسی بهرهیافت پیش

م حاضر به این صورت است که پس از مقدمه، پیشینه و مفاهی ساختار مقالة

ی های مربوط به زبان فارسداده ،شود. پس از این بخشنظری پژوهش مطرح می

ها شایسته است ذکر شود ی دادهآورخصو  شیوة جمعگردد. دربررسی می

جام های دستور زایشی انکه این پژوهش بر اساس اصول، مفاهیم و آموزهازآنجا

ان، بودن نویسندگگرفته است، بنا بر عر  موجود در این نظریه و گویشور بومی

ش آخر نتایج در بخ ،ها تماماً از شم زبانی این افراد فراهم آمده است. سرانجامداده

 مقاله ارائه شده است.

                                                           
1. parts of speech 
2. descriptive-analytical 

3. generative linguistics 
4. adjunct-based 

5. specifier-based 
6. Cinque 
7. minimalist program  
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 پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش    .2

ــی و       1972  1جکندا   ــتفاده از جایگاه قید انگلیسـ ــاختار بند   ( با اسـ مفهوم سـ

صیف می   سی نحو قیدها را تو ساختار توزیعی قید جمله و قید فعل را  انگلی کند. او 

اساس اینکه در  بندی قیدهای انگلیسی بر دارد که طبقهکند و اذعان میتشریح می 

ــی چگونه توزیع میجمالت زمان ــکل می دار انگلیس ــوند، ش گیرد. وی دو طبقة ش

با        ناظر  ها را مت ید ــیف   نحوی ق به توصـ ــنتی  نده توزیع سـ  های محمول و  کن

کند که قیدهای گروه اول فعل و بندی میای تقسیم اضافه های حر کنندهتوصیف 

صیف می  ساس دیدگاه جکندا    کنند. برقیدهای گروه دوم جمله را تو  ،(1972ا

سمت        صله در  صله بعد از فاعل و بالفا سه جایگاه آغاز بند، بالفا قیدهای جمله در 

ــت فعل کمکی زمانر ــمت نما قرار میدار یا وجهاس گیرند و قید فعل در جایگاه س

 شود. چپ فعل واقع می

سیادو  ستة      های قیدی را بر( گروه1997  2الک شان به دو د ساس جایگاه تولید ا

ــیم  ــاخص و قیدهای فعلی تقس کند. وی باور دارد که اگر بندی میقیدهای نوع ش

شاخص مقوله  سیلة ادغام   قیدها در جایگاه  شی قرار بگیرند، به و  4یا حرکت 3های نق

ــیلة مؤلفهیابند. اگرتظاهر می ــان های مربوطههســته 5های معناییچه آنها به وس ش

ــدور کند که قیدهای زمان و حالت زبان         یابند. وی همچنین ادعا می   می 6مجوز صـ

ــی در ابتدا به ــیلة مثابة متمم فعل تولید میانگلیس حرکت به  شــوند و بعد به وس
                                                           
1. Jackendoff 
2. Alexiadou 

3. Merge 
4. Move 

5. semantic features 
6. licensing 
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ــاخص گروه زمان و گر      یادو   وه جهت قرار می ترتیب در جایگاه شـ ــ گیرند. الکسـ

( خوانش متمم فعل را برای قیدهای حالت، انجام، زمان، تکرار و مکان در         1997 

همچنین ســاختار  کنند وجایگاهی که قیدها اشــغال می گیرد. او ترتیب ونظر می

 کند.ها یکسان فرض میهای نقشی بند را در بین همة زبانمقوله

( رهیافت افزودگی را 1972( با پذیرش اصول جکندا   1998  1پتسدام

دارد دهد. وی بیان میپذیرد و امکان تکرار قیدها در یک بند را توضیح میمی

طور گیرند، بههای مختلف قرار میبندیمنظر معنایی جزء تقسیم قیدهایی که از

کند وقتی ( ادعا می1998یابند. پتسدام  تظاهر میمراتبی در یک جایگاه سلسله

قیدها در جایگاه شاخص قرار بگیرند، برای هر کدام باید یک فرافکن مجزا وجود 

باشد، زیرا هر فرافکن فقط یک جایگاه شاخص دارد. بنابراین، برای جادادن داشته

 2های فراقیدهای خالی بسیار زیادی الزم است. او ترتیب نسبی بین قیدقیدها هسته

داند. وی کند، همیشگی نمیچینکوئه مطرح میدر درون جمله را که  3و فروقید

در فرافکن بیشینة  4دارد که قیدهای جمله با افزودگی چپهمچنین بیان می

گیرند و قیدهای فعل با تصریف، سطح میانی تصریف و باالترین گروه فعلی قرار می

گاه بالفاصله سمت راست یا چپ فعل اصلی به جای 5افزودگی از سمت چپ یا راست

 6عاملهای غیردارد قیدها در جایگاه( اذعان می1999شوند. چینکوئه  اضافه می

شوند و هرگز از جایگاه متمم به جایگاه مثابة شاخص تولید میای بهطور پایهبه

                                                           
1. Potsdam 

2. higher adverbs 
3. lower adverbs 

4. left adjunction 
5. right adjunction 

6. non-operator position 
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ک کننده، رابطة یشوند. وی باور دارد که در فرضیة محدودشاخص حرکت داده نمی

( پیشنهاد 2003 ,1999به یکی بین جایگاه قید و تعبیر آن وجود دارد. چینکوئه  

دهد که قید جزء عناصر جانبی ساختار بند نیست، بلکه جزء قسمت داخلی آن می

شود کند علتی که باعث میدرنظر گرفت. او ادعا می« افزوده»است و نباید قیدها را 

شوند، عبارت است از رابطة ر نظر گرفتههای نقشی متمایز دقیدها شاخص مقوله

های قیدی با ترتیب نسبی شده در تعداد و نوع گروهبین ترتیب نسبی مشاهده

 های مختلف. های نقشی در بین زبانشده در تعداد و نوع تکواژهای هستهمشاهده

های قیدی در زبان چینی نباید در جایگاه دهد که گروه( نشان می2001  1تانگ

دهد که قیدهای قرار بگیرند. وی همچنین نشان می 2های نقشیستهشاخص ه

یابند و جزء نزدیکترین حالت، مکان و زمان در زبان چینی در پایان بند تظاهر نمی

 های فعل نیستند. متمم

کند. وی ( چندین فرض را در ارتباط با رفتار قیدها بررسی می2003  3کاستا

داند. او ادعا ن عامل را در تعیین جایگاه آنها مهم میداند و چندیقیدها را افزوده می

های واژگانی و نقشی تا حدودی آزاد هستند. کند که قیدها در ترکیب با مقولهمی

دارد که اگر قیدها از سمت راست یعنی در جایگاه پایان ( بیان می2003کاستا  

دارد که اگر شود. وی همچنین اذعان میدستوری میبند ترکیب شوند، داده غیر

( 2003تواند در پایان بند تظاهر یابد. کاستا  دریافت کند، می 4قیدی تکیة سنگین

 باور دارد که افزودگی از چپ یا راست نباید تعبیر قید را تغییر دهد.

                                                           
1. Tang 
2. functional heads 

3. Costa 
4. heavy stress 



 1398 پاییز و زمستان، 10، شمارة 6سال علم زبان؛    48

 

ضر بر  ساس دو رهیافت  پژوهش حا ستور     « بنیادافزوده»ا شه در د سنتی که ری

ــی دارد و رهیافت  ــاخص»زایش ( انجام گرفته 1999 ,2003چینکوئه  « بنیادش

ــت که در برنامة کمینه ــادی اس ــکل اقتص ــه دارد.  گرا، ش ــی، ریش ــتور زایش تر دس

ــکی ــی  1چامس ــتور زایش ــی و جامعی در دس ــاس به وجود آورد و آن را  2تغییرات اس

یار   به  یة مع که ویژگی  3عنوان نظر فاهیمی همچون    مطرح کرد  ــلی آن م های اصـ

، 5، قواعد گزینشــی4ایمقولههای نحوی آنها، قواعد زیرمقوالت واژگانی و مشــخصــه

یان دو مفهوم توانش     مایز م نایی و آوایی، ت جدا    7و کنش 6بخش مع بانی،  نمودن ز

های زبان، بازنگری در قواعد کردن همگانی، مشـــخص9ســـاختاز رو 8ســـاختژر 

 است. 10گشتاری و قائل شدن به سه سطح توصیف دستوری به نام سطوح کارایی

  11های نقشیفرافکن .3

ــاختار معنایی یک فرافکن خا  وجود  »...گوید: می( 1972جکندا    برای هر س

نده      ند فرافکن گوی مان عل   12محوردارد  فا لت    ،13رمحو، فرافکن  حا و فرافکن  14فرافکن 

ها.  یان می  15«تن نده  دارد وی ب فاعل  که فرافکن گوی به    محور و  یدهایی  محور برای ق

                                                           
1. Chomsky 
2. Generative Grammar 
3. Standard Theory 
4. subcategorial rules 
5. selectional rules 
6. competence 
7. performance 
8. deep structure 
9. surface structure 
10. levels of adequacy 
11. functional projections 
12. speaker-oriented projection  
13. Subject-oriented projection 
14. Subject-oriented projection 

15. merely projection 
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فرافکن حالت   گیرند،  آغاز جمله و جایگاه فعل کمکی قرار می     روند که در   کار می 

گاه فعل کمکی قرار می               یان جمله و جای پا گاه  یدهایی که در جای گیرند و  برای ق

قرار                          کی  م ک فعــل  یگــاه  قط در جــا ف یی کــه  قیــدهــا برای  نهــا  ت کِن  ف  فرا

ــب          روند. گیرند، به کار می   می با  اگر یک قید در جایگاهی به غیر از جایگاه متناسـ

 شود. نمیفرافکن مربوط به خود به کار برود، تعبیر درستی از آن به دست داده

ــی در بدو ظهورش قیدها را مورد ،(1972بنا بر نظر جکندا    ــتور زایشـ  دسـ

به       ــتی،  به درسـ ها را  نداده و حتی آن ــی قرار  ــدیق   بررسـ بة اجزای کالم تصـ ثا   م

وئه فت که منتســب به چینکاســت، اما در اواخر دهة نود رهیافتی شــکل گرنکرده 

سیادو   1999  سیم    1997( و الک ضمن تق ست. چینکوئه  وه بندی قیدها به دو گر( ا

که در   دارد، اذعان می «قید فعل  »یا  « فروقید »و « قید جمله  »یا  « فراقید »عمدة   

ــ   ،تدرون جمله فراقیدها بر فروقیدها مقدم هســتند و این ترتیب نســبی ثابت اس

شی مثل      س سؤالی با کلمات پر ، شوند تولید می how مگر در مواردی که جمالت 

ساختار   خورد. او قیدها را عناصر اساسی در   هم میاین ترتیب بهکه در این صورت  

الئل دبا ذکر  ،به همین خاطر که نباید از درون جمله حذ  شـوند و  داندجمله می

کند یهای نقشی معرفی م ن فرافکنهای خاصی را با عنوا مفهومی و تجربی جایگاه

ص این دارد که قیدها در جایگاه شاخ که بر فرافکن فعلی مسلط هستند و بیان می  

 گیرند. های نقشی قرار میفرافکن

ــت از اینکه رهیافتی که قیدها را فقط به           ة مثاب  دلیل مفهومی وی عبارت اسـ

بت به گی بیشتری نس  کنندگیرد، محدودمثابة شاخص در نظر می افزوده یا فقط به

 گیرد.رهیافتی دارد که قیدها را هم افزوده و هم شاخص در نظر می
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ــبی قیدها در درون جمله و تأثیر متقابلی که با فعل          و  1دارهای زمان  ترتیب نسـ

ــفی معلومفعل ــتدالل تجربی فراهم می ،دارند 2های وجه وص آورد که قیدها یک اس

گیرند. ترتیب نسبی قیدها در درون قرار میهای بیشینه در جایگاه شاخص فرافکن

ــت، در   « بنیاد افزوده»جمله تحت رهیافت      حالیکه این ترتیب    غیر قابل انتظار اسـ

فت      یا حت ره ــاخص»ت یاد شـ بل فهم  « بن فت         قا یا ــت. در ره ظار اسـ بل انت قا و 

سازه       « بنیادافزوده» سمت چپ با  ساس یک قرارداد از  های سنتی، قیدها باید برا

سمت   ترکیب قیدها از« بنیادشاخص »حالیکه در رهیافت شوند، در  3دیگر ترکیب

ــازه   ــت و به قرارداد نیازی ندارد. طبق نظر      چپ با سـ های دیگر کامالً طبیعی اسـ

ــغال         هر گروه قیدی   (،1989 ,1993  4پاالک  ــاخص ثابت را اشـ یک جایگاه شـ

ــازه کند، یعنی حرکت نمی  می ــ   ای که حرکت می  کند و سـ ت. کند فعل جمله اسـ

ــفی معلوم قبل و   بنابراین، فعل زمان    گیرند،  بعد از هر قید قرار می  دار و وجه وصـ

ــتثناهایی مثل قیدهر ــمت چپ آن   well چند اس وجود دارد که فعل فقط در س

 گیرد.قرار می

ئه    ــی فرافکن نق  1999چینکو حدود سـ ــی معرفی می(  که همگی    شـ ند  ک

ــتند و گروه  8و نفی 7، نمود6، وجه 5هایی از زمان  زیرگونه  های قیدی گوناگون که     هسـ

ــده  ــاخص این         از منظر معنایی تعریف شـ اند، مانند قید عادت و ...، در جایگاه شـ

                                                           
1. finite verbs 

2. active past participle 
3. Adjoin 

4. Pollock 
5. Tense 

6. Mood 
7. Aspect 

8. negative 
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کنند. یز جایگاه هستة آنها را اشغال میهای کمکی نگیرند و فعلها قرار میفرافکن

سوندهای باز یا پیوندی  صرفی    1وی با توجه به ترتیب پ سته یا  سوندهای ب  2، ترتیب پ

ــی 3های کمکی و فعل  ــر با هم،    4، ترتیب افزودة نقشـ و ترتیبی از آمیزش این عناصـ

های کند که مسـتقل از ترتیب نسـبی گروه  های نقشـی را مطرح می ترتیب هسـته 

 قیدی است. 

 ها. تحلیل داده4

 «بنیادافزوده». جایگاه قید در زبان فارسی و رهیافت سنتی 1 ـ 4

سی جزء زبان  سته های زبان فار سازه   ه ست که جابجایی  شکیل انتها ا دهندة های ت

ا پذیرش شود. ب تأکید، در این زبان بسیار دیده می های موردخصو  سازه  جمله، به

ستند و ( مبنی بر1999دیدگاه چینکوئه   ا  آن های اطرسازه  اینکه قیدها ثابت ه

سی به   کنند، به نظر میحرکت می سد که قید در زبان فار سازه  مثابة یکیر های از 

ـــــــ 1در جایگاه ابتدای بند   طور پایهرســـد که بهنظر میجمله، به  ولید تالف(  ـ

ــیم می ــود. با پذیرفتن تقس ــاس ابندی قید به دو نوع قید جمله و قید فعل برش س

در  الف و ب( ـــ 1با خوانش قید جمله در  « شاید»(، قید 1972دیدگاه جکندا   

ــــ 1است. در   جایگاه آغاز بند و بالفاصله پس از فاعل واقع شده   ه داده چپ( اگر ـ

ست، تظاهر قید قبل از فعل قابل قبول به نظر نمی    ستوری ا سد د عنی به این م ؛ر

ه جملة  ب دهد و آن را  که قرار گرفتن قید در این جایگاه مفهوم جمله را تغییر می     

    کند.   دیگری تبدیل می

                                                           
1. agglutinative 
2. inflectional 

3. auxiliary 
4. functional particle 
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   است.شاید علی غذا را خورده   .( الف1 
 است. علی شاید غذا را خورده   .ب      

 است.علی غذا را شاید خورده   .پ      

ز فعل ای است که حداکثر یک فعل کمکی قبل اگونهساختار فعل زبان فارسی به

کی یا کمگیرد و از این نظر با زبانی مانند انگلیسی که چند فعل اصلی قرار می

با  صبانیتع باالف( قید  ـ 2در   شوند، تفاوت دارد.نما قبل از فعل واقع میوجه

 شتداکند، قبل از فعل کمکی خوانش قید فعل، که روش انجام فعل را توصیف می
یابد. می ب( همین قید در جایگاه قبل از فعل اصلی تظاهر ـ 2است. در  واقع شده 

رنده عل اصلی است و از نظر نگاپ( نیز قید همچنان بین فعل کمکی و ف ـ 2در  

 شود:مثابة قید فعل توصیف میبه

 رفت. میعلی از خانه با عصبانیت داشت  .( الف2 

 رفت. علی از خانه داشت با عصبانیت می  .ب      

 رفت.علی داشت با عصبانیت از خانه می .پ      

ر دهای دیگر در حالت تأکید زبان فارسی قید و سازهقابل ذکر است که در 

( است 1999رسد همسو با فرض چینکوئه  یابند و به نظر میابتدای بند تظاهر می

تواند در می ، قید برای تأکیدداند. همچنینکه جایگاه تولید قید را در آغاز بند می

رت ویرگول وشتار به صوشود و در این صورت با یک درنگ که در نپایان بند نیز واقع 

بتدا یا ابرای تأکید در  عصبانیت بات( قید  ـ 2یابد، همراه است. در  تظاهر می

ر به همراه یابد، با این تفاوت که در انتهای جمله در نوشتاانتهای جمله تظاهر می

 یابد.یک ویرگول تظاهر می

  عصبانیت. رفت، باعصبانیت( علی از خانه داشت می  با .ت      
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 بهو  یمهربان با، عصبانیت با( اعتقاد دارد که قیدهایی مانند 1999چینکوئه  

متفاوت  شان در درون جمله دو تعبیرقیدهایی هستند که با توجه به جایگاه آسانی

در  محور کهخواهند داشت؛ یکی با خوانش قید فعل و دیگری با خوانش قید فاعل

مثابة نها بهت( آنها را 1972رسد که جکندا   نظر میبهشود و زیر به آن پرداخته می

ز فاعل قرار است. قیدهای مذکور اگر در جایگاه بالفاصله بعد اقید فعل بررسی کرده 

وصیف حین انجام فعل تت ، ث و ج(، چون حالت فاعل را در  – 2بگیرند، مانند  

 شوند.محور تعبیر میمثابة قید فاعلکنند، بهمی

 رفت. عصبانیت از خانه داشت می علی با .ث       

 مهربانی با مادرش حر  زد.  علی با  .ج       

 موش به آسانی به داخل سوراخ رفت.  .چ       

اصله قبل از در جایگاه بالف به آسانیو  با مهربانی، با عصبانیتلیکن اگر قیدهای 

 داشتای هروش انجام فعلترتیب، چ، ح و خ( چون به ـ 2فعل قرار بگیرند، مانند  
 وند. شمثابة قید فعل تعبیر میکنند، بهرا توصیف می رفتو  زد حر ، رفتمی

 رفت. علی از خانه داشت با عصبانیت می .ح        

 علی با مادرش با مهربانی حر  زد.  .خ        

 موش به داخل سوراخ به آسانی رفت.  .د      

ــدام   ایی کــه از منظر معنــایی جزء دارد قیــدهــ( اذعــان می1998پتســ

ــیم ــاس گیرند، مانند قیدهای احتمال و تکرار، برهای مختلف قرار میبندیتقس اس

سله   سنتی به « بنیادافزوده»رهیافت  سل گیرند، مراتبی در یک جایگاه قرار میطور 

ــاخص»نظر نگارنده رهیافت  که به ــتتبیین بهتری از این داده« بنیادش  ها به دس

نمای احتمال و قید    که جزء وجه   احتمال ( قید  1999دهد. از منظر چینکوئه    می

های مراتبی در فرافکنطور سلسله  ترتیب و بهکه جزء نمود بسامدی است، به   اغلب
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شی وجه    شی مرتبط خود، یعنی در فرافکن نق شی  نق نمای احتمال و در فرافکن نق

 ابند.ینمود بسامد، در باالی گروه فعلی تظاهر می

 رود.( علی احتماالً اغلب به آنجا می3 

شه پتسدام ترتیب ثابت بین فراقیدها و فروقیدها را که در درون جمله همی

رد. در پذیشوند و مورد تأکید چینکوئه است، نمیفراقیدها بر فروقیدها مقدم می

راقیدها فجزء  احتماالً(، 1999بندی چینکوئه  اساس تقسیمالف( که بر ـ 4نمونة  

حالیکه است. در قید مقدمقید بر فروفراشود، بندی میقیدها تقسیمجزء فرو عاقالنهو 

ور ترتیب های فارسی مذکشود. پس، در دادهب( فروقید بر فراقید مقدم می ـ 4در  

جزء  اغلب وجزء فراقیدها  احتماالًپ و ت( نیز  ـ 4شود و در نمونة  ثابت حفظ نمی

شود و همچنان، ترتیب مورد نظر چینکوئه بندی میتقسیم فروقیدها

 شود. ( در بین این قیدها مالحظه نمی1999؛1998 

 کمک حسین را قبول کند.  علی احتماالً عاقالنه .( الف4 

 علی عاقالنه احتماالً کمک حسین را قبول کند.  .ب      

 رود. علی اغلب احتماالً به کتابخانه می .پ      

 رود. علی احتماالً اغلب به کتابخانه می. ت      

( در نهایت با این فرض که ساختار بند از فرافکن بیشینة تصریف 1998پتسدام  

است و با ذکر توزیع قیدهای جمله که در باالی گروه فعلی قرار دارد، تشکیل شده 

یابند، میدارد که قیدهای جمله در سمت چپ قیدهای فعل تظاهر و فعل، بیان می

قید دهند، فروالف و ب( از زبان فارسی نشان می ـ 5های  اما چنانکه داده

completely ]ًکامال=[ قید است و فراapparently ]ـ  5است، در   ]=آشکارا

بر  آشکاراقید ب( فراـ  5است و در  مقدم شده  آشکاراقید بر فراکامالً قید الف( فرو
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است. بنابراین، چنین ترتیب نسبی در بین قیدهای زبان مقدم شدهکامالً قید فرو

 شود. فارسی تأیید نمی

 علی کامالً آشکارا رقیبش را شکست داد.   .( الف5 

 علی آشکارا کامالً رقیبش را شکست داد.   .ب      

ــی، مانند  در نمونة دیگری از داده  almostقید الف(، فرو ــــــــ 6های زبان فارس

ــود که باز هم ترتمیدیده  ]=تقریباً[ ever dayقید و فرا [=تقریباً[ ــبی ش یب نس

 شود. ( تأیید نمی1998مدنظر چینکوئه و مورد تأیید پتسدام  

 رود. علی تقریباً هر روز به دیدار مادرش می .( الف6 

 رود. علی هر روز تقریباً به دیدار مادرش می. ب     

ان بند، از سمت راست، در جایگاه پایکند که اگر قیدها ( ادعا می2003کاستا  

ند. کشود و افزودگی را از سمت راست رد میدستوری میترکیب شوند، داده غیر

در  توانددارد که اگر قیدی تکیة سنگین دریافت کند، میوی همچنین اذعان می

ا راست ی( باور دارد که افزودگی از سمت چپ 2003پایان بند قرار بگیرد. کاستا  

 احمقانهف(، قید الـ  7های زبان فارسی، مانند  تعبیر قید را تغییر دهد. در دادهنباید 

 رارشود و در جایگاه بالفاصله پس از فاعل قاز سمت راست فعل وارد جمله می

از  انهاحمقب( قید  ـ 7که در دادة  حالیدر محور دارد،گیرد و خوانش فاعلمی
یابد ر میجایگاه بالفاصله قبل از فعل تظاهشود و در سمت راست فعل وارد جمله می

 شود.مثابة قید فعل  قید حالت( تعبیر میو به

 ها را داد.العلی احمقانه جواب سؤ .( الف7 

 ها را احمقانه داد. العلی جواب سؤ. ب      

گیری رسد تغییر خوانش قید در زبان فارسی به دو دلیل به جهتبه نظر می

افزودگی از چپ یا راست وابسته نیست، نخست اینکه افزودگی در زبان فارسی از 
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گیرد، مگر در حالت تأکید؛ دوم اینکه تغییر خوانش در مورد سمت راست صورت می

الف و ب( به جایگاه تظاهر این  ـ 7برخی قیدها مانند قید حالت که ذکر آن در  

جایگاه بالفاصله پس از فاعل تظاهر یابد،  نوع قید بستگی دارد، یعنی اگر قید در

شود و اگر در جایگاه بالفاصله قبل از فعل تظاهر محور تعبیر میمثابة قید فاعلبه

 شود. مثابة قید فعل تعبیر مییابد، به

، مانند قید های مورد تأکید در زبان فارسی به آغاز بند تمایل بیشتری دارندسازه

الیکه حاست، درد در آغاز بند واقع شده الف( که برای تأکی ـ 8در   خوشبختانه

اهر یابد. ر پایان جمله نیز تظتواند دشود، میب( مؤکد می ـ 8وقتی قید، مانند  

ود، شمی وجود یک درنگ که در نوشتار به صورت ویرگول نشان داده ،صورتدراین

 ضروری است.

 شت.ها را نوالخوشبختانه علی جواب سؤ .( الف8 

 ها را نوشت، خوشبختانه. العلی جواب سؤ .ب      

چه در های قیدی زبان فارسی مانند آنرسد این روند در مورد گروهبه نظر می

  اضافه یک گروه حر ایطرز احمقانهبهکند. است، نیز صدق میـ الف( ذکر شده 9 

ی ب( برای تأکید در ابتدا ـ 9در نقش قید یعنی یک گروه قیدی است که در  

ه با ویرگول پ( نیز برای تأکید در انتهای جمله همرا ـ 9یابد و در  جمله تظاهر می

 یابد.تظاهر می

 ها را جواب داد. الای سؤعلی به طرز احمقانه .( الف9 

 ها را جواب داد. الای علی سؤبه طرز احمقانه .ب      

 ای.طرز احمقانهها را داد، به العلی جواب سؤ .پ 

د مکان رسد قینظر می های قیدی مکان در زبان فارسی، بهدر مورد قید و گروه

 به انتهای بند و ترکیب از چپ تمایل بیشتری دارد. 
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 حسین رفت اهواز.   .( الف10 

 خواهد برود تهران. حسین می  .ب        

تصال بیشتری به ا های قیدی مکان در زبان فارسی تمایلبه نظر نگارنده گروه

است  از راست دارند، اما اگر از سمت چپ فعل هم متصل شوند، باز داده دستوری

ز چپ یا دارد، با اتصال گروه قیدی مکان ا( بیان می2003طور که کاستا  و همان

روه گالف و ب(  ـ11کند. در دادة  راست، تعبیر فعل در زبان فارسی تغییر نمی

نقش قید مکان از سمت راست و چپ به بند متصل  در از تهران  حر  اضافة

 کند. شود و تعبیر آن نیز تغییر نمیمی

 علی از تهران برگشت.   .( الف11 

 علی برگشت از تهران.   .ب        

 ارای معنی ذاتی است روی( باور دارد که جایگاه قیدی که د2003کاستا  

ید الف، ب، پ( ق ـ12دادة  در . yesterdayثیری ندارد، مانند قید تعبیرش تأ

ه بالفاصله در جایگاه بالفاصله پس از فاعل، در جایگاه آغاز بند و در جایگا دیروز

انی قبل زماست، اما قید مذکور در سطح واژگان به معنی قبل از فعل تظاهر یافته 
های یگاهعبارتی دارای معنی ذاتی است و بااینکه در جااست، به گفتن گویندهسخن

، های بدون معنی ذاتیف تظاهر یافته، تعبیرش فقط قید زمان است. قیدمختل

نها دارد، آید و نتایجی روی توزیع آدست میشان بهبندی نحویشان از پیکرمعنای

ید که در خوانش ق nicelyدهد، مانند قید های مختلفی به قید مییعنی خوانش

ر انجام ادب الف دصورت حور بهمو در خوانش فاعل در حالت مؤدبانهحالت به معنی 
 شود که شرح آن در زیر آمده است: بازگفت می ب

 علی دیروز از سفر برگشت.   .( الف12 

 دیروز علی از سفر برگشت.    .ب       
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 علی از سفر دیروز برگشت.   .پ       

 ت دارند وهایی متفاوبا توجه به جایگاه نحوی خوانش مؤدبانهاما قیدهایی مانند 

رسد. ینظر ممعنی  معنی واژه در فرهنگ لغت( آنها درخوانش آنها بدون تأثیر به

ف(، خوانش ال ـ13این قید اگر در جایگاه بالفاصله پس از فاعل قرار بگیرد، مانند  

کند و اگر فاعل حین انجام فعل را توصیف می محور است، زیرا حالتآن  قید فاعل

الت را حب( خوانش قید  ـ13قرار بگیرد، مانند  در جایگاه بالفاصله قبل از فعل 

 کند: دارد، زیرا روش انجام فعل را توصیف می

 زند.علی مؤدبانه با مادرش حر  می .( الف13 

 زند. علی با مادرش مؤدبانه حر  می  .ب       
در  ای( باور دارد برخی قیدهای حالت ممکن است توزیع آزادانه2003کاستا  

لی، در بین فعل کمکی و فعل اص perfectlyباشند. قید  لی داشتهمیان حوزة فع
ن با قید که معنی آ wellیابد، اما قید قبل از متمم فعل و در پایان بند تظاهر می

اقع پیشین یکسان است، توزیع متفاوتی دارد و در بین فعل کمکی و فعل اصلی و
ناشی از معنی  این تفاوت توزیع راگیرد. وی قرار می شود، اما در دو جایگاه دیگرنمی
ی کند که قیدهاداند و چون مخالف افزودگی از سمت راست است، ادعا مینمی

یسی. این هجا در زبان انگلشوند، مانند قیدهای تکسبک به جایگاه باال متصل نمی
ه دریافت باشند یا تکی گیرند که منشعب شدهقیدها زمانی در انتهای بند قرار می

داند ین میا( عدم تفاوت معنایی بین دو قید مذکور را دلیل بر 2003. کاستا  نمایند
ید با واجی قیدهاست، یعنی قکه تفاوت توزیع این نوع قیدها ناشی از شکل ساخت

با  معنی ذاتی توزیع آزادتری دارد و قیدی که شکل عروضی  نوایی( خاصی دارد
 شود.محدودیت بیشتری توزیع می

حسابی و  (به طور کامل کامالً ترتیب معادل دو قید مذکور به در زبان فارسی
رسد هر دو در جایگاه بالفاصله بعد از فاعل، قبل از فعل نظر میهستند و به (خوب 

گیرند. هر دو قید کمکی، قبل از فعل اصلی و بین فعل کمکی و فعل اصلی قرار می
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ر را دارند و در جایگاه بالفاصله محودر جایگاه بالفاصله پس از فاعل خوانش قید فاعل
دهند. اگر فرض شود که هر دو قید قبل از فعل خوانش قید حالت را به دست می

شوند و این معنی یکسان دارند، پس هر دو در همة جایگاه به طور یکسان توزیع می
 شود:نمی عدم تفاوت توزیع مورد نظر کاستا در زبان فارسی دیده

 علی کامالً کتاب را خواند. .( الف14 
 علی کتاب را کامالً خواند.  .ب        
 خواند.پ.   علی کتاب را دارد کامالً می        
 خواند.علی دارد کتاب را کامالً می  .ت        
 خواند.علی کتاب را کامالً داردمی  .ث        
 علی حسابی کتاب را خواند.   .ج        
 خواند. علی کتاب را حسابی می  .چ        
 خواند. علی کتاب را دارد حسابی می  .ح        
 خواند.علی دارد کتاب را حسابی می .خ         
 خواند.علی کتاب را حسابی داردمی .د         

( در 2003طور ضمنی، یک بار دیگر آنچه کاستا  های باال بهبا توجه به داده
 شود. گوید، در زبان فارسی رد میسمت راست میزمینة افزودگی از 

ــتا      ــت از اینکه         2003فرض نهایی کاسـ ( در ارتباط با جایگاه قید عبارت اسـ
مالحظات مربوط به ساختار اطالع ممکن است با جایگاه قید مغایر باشد. وی بیان    

دارد که ممکن است جایگاه قید به وسیلة ساختار اطالع در جمله تعیین شود.      می
ــینة دیگ  رخی از انواع حرکت روی فرافکن ب گذارد و منجر به   ر تأثیر می های بیشـ

ــود که تکیه بر روی آنها قرار می   گرفتن قیدها در جایی می   قرار ــتا   شـ گیرد. کاسـ
ــاس نظردارد که بر ( بیان می 2003  (، اگر تکیة تأکیدی بر    1995هارت   رین اسـ

ــازة جمله قرار گیرد، جایگاه ق روی درونی ــت و    ترین سـ ید همان جایگاه تکیه اسـ
نشــانة این اســت که جایگاه قید به وســیلة مالحظات مربوط به ســاختار اطالع در 

ــتا     جمله تعیین می  ــود. کاسـ ( برای بازنمون فرض خود، آن را مغایر با    2003شـ
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آمیزی هم»اساس تحلیل کند،  که برنشان قید در زبان پرتغالی فرض میجایگاه بی
 عل و مفعول است. در بین ف« آلمانی

سی  سی    بارهشده در های انجامبا توجه به برر ینجا به تا ا ،ساختار بند زبان فار
 اساسکه بر یابد، ولی اگر تکیهرسد که قید در جایگاه ابتدای بند تظاهر مینظر می

ــتا   رض مثابة بخشــی از مالحظات مربوط به ســاختار اطالع ف(، به2003نظر کاس
ا درنگ در ( در ابتدای بند و ب15تواند مانند  باشــد، قید میشــود، بر روی قید می

است، در  که یک سازة مؤکد دیروزالف( قید زمان  ـ15انتهای بند تظاهر یابد. در  
ــازة قیدی مؤکد در زبان فیابد. بهابتدای بند تظاهر می ــی در نظر نگارنده، سـ ارسـ

شود، مانند  نشان داده می  تار به صورت ویرگول انتهای بند نیز با درنگ که در نوش 
 شود.ب(، مالحظه می ـ15در  « دیروز»قید 
 دیروز علی را دیدم.  .( الف15 

 علی را دیدم، دیروز.   ب.        
ــی از م       فارسـ بان  ید را در ز فت    در بخش فوق ق یا یاد افزوده»نظر ره «  بن

 (،2 ( و 1های  اســاس دادهبر ،طور که مالحظه شــدبررســی کردیم. همانســنتی
 بول بهقبندی قید به قید جمله و فعل و جایگاه آنها در زبان فارســی قابل تقســیم
سبی بین فرا   نظر می سد، اما ترتیب ن ساس دادة   قید برقید و فرور ( تأیید 5  و( 4ا
ساس دادة   شود. همچنین در بخش مذکور، بر نمی سیدیم 8ا که  ( به این نتیجه ر

تمایل  به ابتدای بند و با درنگ به انتهای بندســازة قیدی مؤکد در زبان فارســی  
ــان داده10دارد. در دادة   ــی د ( نش ــد که قید مکان در زبان فارس بند  ر انتهایش

ر زبان دهای قیدی مکان ( مالحظه شد که گروه11چه در دادة  یابد. اگرتظاهر می
صل می       ست و چپ فعل به درون جمله مت سمت را سی از  شوند. همچنین، در  فار

ــطح       13( و  12های   ادهد ــد که برخی قیدها دارای معنی ذاتی در سـ ( ثابت شـ
ستند و برخی دیگر معنی  ست می   شان از پیکربندی نحوی واژگان ه د. آیشان به د

« بنیادشــاخص»در بخش بعدی به بررســی قید در زبان فارســی از منظر رهیافت 
 پردازیم. ( می1999چینکوئه  
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 ( 1999چینکوئه )« بنیادشاخص»قید در زبان فارسی و رهیافت  .2 – 4
از  داند که نباید( قیدها را عناصــر اســاســی در ســاختار جمله می 1999چینکوئه  

ئل مفهومی و تجربی              با ذکر دال خاطر،  به همین  ند.  ــو حذ  شـ له   درون جم
ن فعلی فککند که بر فراهای نقشی معرفی میهای خاصی را باعنوان فرافکنجایگاه

شی  های نقدارد که قیدها در جایگاه شاخص این فرافکن مسلط هستند و بیان می  
ــتا     گیرند. زبانقرار می ــان مختلف از جمله کاسـ ــناسـ  ( به رهیافت وی 2003شـ

« یادبنشـــاخص»اســـاس رهیافت اند که این انتقادها در زیر برانتقادهایی داشـــته
 شوند.فارسی تبیین میهای زبان ( و با داده1999چینکوئه  
« بنیادشاخص»( انباشتگی قید در انتهای بند را مغایر با رهیافت 2003کاستا  
یک  طبق رهیافت مذکور هر فرافکن نقشیگوید برداند و میمی (1999 چینکوئه 

ا و پذیرد. در زبان فارسی قیدهجایگاه شاخص دارد و هر کدام فقط یک قید می
گر انباشتگی دهند. بنابراین، ای بند تمایل بیشتری نشان میهای قیدی به ابتداگروه

عنایی مشود و چندین قید از یک نوع میوجود داشته باشد، در ابتدای بند دیده 
ه به نظر کیابد طور انباشته در ابتدای بند تظاهر مییکسان یا چند نوع متفاوت به

اظر با های متنخص فرافکنمراتبی در جایگاه شاتوانند به طور سلسلهنگارنده می
« عت ششسا»و « هر روز»الف( دو قید زمان  ـ16هستة خود قرار بگیرند. در دادة  

رافکن فدر جایگاه شاخص « روز هر»به ترتیب نمود استمرار و تکرار هستند. قید 
رار در جایگاه شاخص نمود تک« ساعت شش»د و قید نیابنمود استمرار تظاهر می

روه قیدی و گ« هنوز»قید ، فرو«خوشبختانه»قید ب( سه فرا ـ16 شود. در واقع می
ناظر ترتیب در جایگاه شاخص فرافکن نقشی متکدام به، هر«در منزل خود»مکان 

واقع  «قید مکان»و « نمود تداوم»، «وجه ارزیابی»با هستة خود که عبارتند از 
وجه »فرافکن نقشی در جایگاه شاخص « متأسفانه»پ( نیز قید  ـ16شوند. در  می

 شود.یمواقع « قید مکان»در جایگاه شاخص فرافکن نقشی « تهران»و قید « ارزیابی
 رود.روی میبه پیاده هر روز ساعت ششعلی   ( الف.16 

 ساکن است.  خوشبختانه هنوز در منزل خودعلی  .ب        
 لغو شد. به تهرانسفر  متأسفانه .پ        
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                  TP 

  ˈT                     فاعل

                  T                    FP P های نقشی  زمان، وجه، نمود، نفی(فرافکن   

     aux                              قید                  

                                                                   ʋP 

                                                                             VP         

 های نقشیفرافکن (:1نمودار )      

            TP  

 ˈT              علی  

              T                  asp P نمود استمرار 

                                         نمود تکرار asp P                      هرروز

                      

ساعت      شش                                                  ʋP                 

 ˈʋ               < علی >                                                         

                                                                    ʋ               vp رود     روی میبه پیاده    

 ـ الف 16ساخت (:2مودار )ن

کند که اگر قید زمان در جایگاه پیش از فعل واقع ( ادعا می1999چینکوئه  

دهند نشان میهای زیر طور که دادهیابد، اما همانشود فقط در ابتدای بند تظاهر می

( نیز ثابت کرده 2001کند. البته تانگ  زبان فارسی این ادعای چینکوئه را رد می
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( در زبان 17در دادة   فردا تواند جهانی باشد. قید زمانکه این ادعای چینکوئه نمی

 ـ17شود. برای تأکید مانند  طور پایه پس از فاعل تولید میرسد بهنظر میفارسی به

یابد و حتی با دریافت تکیة سنگین با درنگ، که در ب( در آغاز جمله تظاهر می

پ( در انتهای بند  نیز تظاهر  ـ17شود، مانند  مینوشتار به صورت ویرگول دیده 

 یابد:می

 آمد. او فردا خواهد  .( الف17 

 آمد. فردا او خواهد  .ب        

 آمد، فردا. او خواهد  .پ        

ین در ب ]= دیروز[ yesterdayکند قید زمان مانند ( ادعا می1999کوئه  چین

، هرگز، = اصالً[ everقید و فرو ]= احتماالً[  probablyقید یا قید معرفتی دو فرا

احتماال راقید ف( قید زمان دیروز بین دو 18های  یابد. در دادهتظاهر نمی ]حالبهتا
چینکوئه نیز  یابد. بنابراین، این فرضتظاهر می حالبهتاو  هرگز، اصالًو فروقید 

 جهانی نیست.

 است. علی احتماالً دیروز اصالً نخوابیده   .( الف18 

 است. علی احتماالً دیروز اصالً به تهران نرفته  .ب        

 است. حال نخوابیده بهعلی احتماالً دیروز تا .پ        

 است.علی احتماالً دیروز هرگز به مادرش تلفن نکرده . ت        

کند که همپایگی دو قید از طبقات معنایی مختلف مانند ( ادعا می2003کاستا  

اساس این رهیافت است، زیرا بر« شاخص نقشی»قید تکرار و حالت مغایر با رهیافت 
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( باور دارد 1999های شاخص متمایز تعلق دارند. چینکوئه  دو قید مذکور به جایگاه

پذیر که همپایگی در زبان ایتالیایی بین دو گروه قیدی و حتی دو سازة بزرگتر امکان

نیست، زیرا مستلزم اعمال تقارن شدید بر روی دو سازة مؤکد است. با پذیرفتن 

های زیر در زبان ( مبنی بر اینکه قیدهای موجود در داده1999فرض چینکوئه  

-رسد که در دادهنظر میشاخص نقشی متمایز تعلق دارند، بههای فارسی به جایگاه

دهند. دست میهای زبان فارسی این قیدها با هم همپایه شده و دادة دستوری به

بودن دوگروه رای همپایگی در زبان فارسی یکسانرسد که بهمچنین، به نظر می

ندی چینکوئه باساس تقسیم( بر19کند. در دادة  ی کفایت میمانند دو گروه قید

که قید  به خوبیکه جزء قیدهای تکرار و فروقید است، با قید  بارها( قید 1999 

که جزء  خوشبختانه( نیز قید 20در دادة  . استپایه شدهحالت و فروقید است، هم

که یک قید حالت است  به درستیقیدهای ارزیابی و یک فراقید است، با فروقید 

 است.پایه شده هم

 آن کتاب را برای مادربزرگش خواند.  به خوبیو  بارهای ( عل19  

 کارش را انجام داد.  درستیبهو  خوشبختانه( علی 20 

ر ابتدا و حالت زبان انگلیسی دکند که قیدهای زمان ( ادعا می1997الکسیادو  

گاه شاخص ترتیب در جایوسیلة حرکت بهشوند و بعد بهعنوان متمم فعل تولید میبه

، زمان، گیرند. وی قیدهای حالت، انجام یا نتیجهزمان و گروه جهت قرار میگروه 

 پذیرد. مثابة متمم فعل میتکرار و مکان را به

دارد که اگر قیدها با خوانش ( در پاسخ به ادعای مذکور بیان می1999چینکوئه  

ت متمم فعل، در رابطة خواهری با فعل، تولید شوند، هرگز به جایگاه شاخص حرک

های خا  مانند قید حالت در ارتباط با برخی فعل کنند. در زبان فارسی نیزنمی
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گیرد و متمم در رابطة خواهری با فعل قرار می کردنرفتارو  کردنبرخورد، تاکردن

 مستبدانهو  عاقالنهالف و ب( دو قید حالت  ـ 21شود. در دادة  فعل محسوب می

بود یعنی در جایگاه خواهری فعل قرار دارند و ن روند،کار میعنوان متمم فعل بهبه

دهد. این قیدها به دست میپ وت( به ـ21مانند   آنها در جمله، دادة غیردستوری

( 1999کنند. بنابراین، ادعای چینکوئه  جایگاه شاخص فرافکن نقشی حرکت نمی

 شود.در این مورد در زبان فارسی تأیید می

 کرد.نیما عاقالنه رفتار .( الف21 

 کرد.نیما رفتار ٭ .پ       

 کرد.                               نیما مستبدانه رفتار .ب       

 (.78: 1393خوش، کرد  درزی و لبافاننیما رفتار ٭ ت.       

بقیة  رسد( رفت، به نظر می21قید حالت زبان فارسی که ذکر آن در دادة   بجز

ر زبان کند، دبندی می( آنها را جزء متمم فعل دسته1997که الکسیادو  قیدهایی 

های د دادهشوند، ماننطور پایه در جایگاه بالفاصله پس از فاعل تولید میفارسی به

شود، اما در رابطة خواهری با فعل واقع می و مفعول در جایگاه متمم فعل و ،زیر

 انجامو  انمک، نتیجه، تکرار، زماننماید. قیدهای برای تأکید به آغاز بند حرکت می

د و همگی شونهای فارسی درجایگاه بالفاصله پس از فاعل تولید میدر داده (نتیجه 

بتدای جمله ادهند و مفعول از باالی آنها حرکت کرده، به میتوصیفی از جمله ارائه 

بتدای شوند، در ایبرده وقتی مؤکد مشود. همچنین تمامی قید های نامنزدیک می

 یابند.بند تظاهر می

 من دیروز مریم را دیدم.   .( الف22 
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 ب. من مریم را دیروز دیدم.          

 دیروز من مریم را دیدم. .پ         

 من بارها مریم را مالقات کردم.   .( الف23 

 ب. من مریم را بارها مالقات کردم.          

 بارها من مریم را مالقات کردم.  .پ         

 من سرانجام تکالیفم را انجام دادم.   .( الف24 

 من تکالیفم را سرانجام انجام دادم.  .ب         

 سرانجام من تکالیفم را انجام دادم.   .پ         

 من در خیابان مریم را دیدم.   .( الف25 

 من مریم را در خیابان دیدم.   .ب         

 در خیابان من مریم را دیدم.  .پ         

 ام را نوشتم. نامهمن باالخره پایان  .( الف26 

 ام را باالخره نوشتم. نامهمن پایان  .ب         

 ام را نوشتم.نامهپ.  باالخره من پایان         

( 17( و  11(،  10(،  2های  اساس دادهقیدهای حالت، مکان و زمان فارسی بر

ها خودداری می  ک  بارة آن به ه برای جلوگیری از تکرار، از ذکر دو ــود،  یب در  شـ ترت

صلة فعل و قید      جایگاه ست بالفا سمت چپ و را های قبل از فعل، انتهای جمله و 

ــله پس از فاعل  ــازهتظاهر میزمان نیز در جایگاه بالفاص ها یابند. همچنین، این س
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ــند، در ابتدای جمله و       یابند.   درنگ در انتهای جمله تظاهر می    با  وقتی مؤکد باشـ

شان می 2001تانگ   توانند های حالت، مکان و زمان چینی نمیدهد که قید( نیز ن

مانند قیدهای همســـان خود در زبان انگلیســـی در انتهای بند واقع شـــوند. بنابر 

باال   داده ــن     ،های  عای الرسـ ئه     1998اد که چینکو ( نیز از آن پیروی 1999( 

ند، م می یدها بر    ک که ق که    بنی بر این ــوع  ظاهر موضـ ــل ت ــاس اصـ به همراه   اسـ

های فعلی فرافکن باشند، ترین متممافتد، باید نزدیکمراتب نقشی اتفاق میسلسله 

ها صل ثابتی نیست و در بین همة زباندهد. پس این اصل  ادر زبان چینی رخ نمی

 یکسان و جهانی نیست.

هر فرافکن نقشی فقط یک جایگاه شاخص دارد که ( بیان می1997الکسیادو  

کند ساخت است. وی ادعا میان است، بدای که شامل دو قید زمدارد. بنابراین، داده

است، دو قید با هم « 3ساعت »و « دیروز»ای که شامل دو قید زمان مانند داده در

شود. وی ساخت میدهند و جمله خوشترکیب شده و یک قید مرکب تشکیل می

شده ای در جایگاه مبتدا تولیددارد که قید زمان در چنین دادهاذعان می همچنین

هایی ساختی دادهترتیب، خوشاینقرار ندارد و به "T"است، اما در جایگاه شاخص 

ـ الف( قیدهای متفاوت زمان و مکان در 27نماید. در دادة  از این نوع را تبیین می

رسد که دو نوع متفاوت اند و بعید به نظر میجایگاه بالفاصله پس از فاعل واقع شده

 ،نظر نگارنده( تشکیل سازة مرکب بدهند. به1997اساس نظر الکسیادو  قید بر

نماید. قیدهای زمان ها را تببین میچینکوئه این داده« بنیادشاخص»رهیافت 

توانند در جایگاه می« از کرمانشاه»، و گروه قیدی مکان «3ساعت »، «دیروز»

های ب( نیز همة قید ـ27های نقشی متناظر با خود واقع شوند. در  اخص فرافکنش

، از یک نوع یعنی قید زمان هستند که با توجه به عصر 6ساعت ، دوشنبه، دیروز
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توانند در جایگاه های نقشی نمود( میهای بیشینه  فرافکنپذیری فرافکنتکرار

 ها واقع شوند.شاخص این فرافکن

 گشت.از کرمانشاه بر 3علی دیروز ساعت  .( الف27 

 عصر پرواز داشت.  6علی دیروز دوشنبه ساعت  .ب       

یان می 2001تانگ     ر ددارد که قیدهای مکان و زمان در زبان چینی        ( نیز ب

ادعای  دهند. بنابراین،شـــوند و تشـــکیل قید مرکب نیز نمیابتدای بند تولید نمی

ــیادو    رون اد و جایگاه قیدهای موقعیتی و زمانی در د     ( در مورد تعد 1997الکسـ

 جمله خصوصیت جهانی دستور نیست. 

کننده فکه قیدها متمم فعل باشند یا توصی( باور دارد زمانی1997الکسیادو     

یابند. ر میباشند و یا درصورت تقابلی قرار بگیرند، فقط در جایگاه پس از فعل تظاه

و در دادة  از دیروزو گروه قیدی  امروز( قیدهای 28های زبان فارسی مانند  در داده

آنچه که  تقابلی هستند، اما به دلیل از آن شدتیو گروه قیدی  شدید( قیدهای 29 

-د تولید میهای ابتدای بنقبالً ذکر شد، مبنی بر اینکه قید زبان فارسی در جایگاه

اهر ل از فعل تظبرده نیز حتی در صورت تقابلی در جایگاه قبشود، قیدهای نام

 یابند.می

 ( او امروز از دیروز خیلی شادتره. 28 

 ( علی پسرش را شدیدتر از آن شدتی که تو فکرش را بکنی زد.29 

ــهای چینی تایید نمیدارد این فرض در داده( نیز بیان می2001تانگ   ود و ش

ــیف قیدها در داده   ــورت تقابلی نیز قرار    های چینی توصـ ــتند و در صـ   کننده هسـ

 شوند. اما در جایگاه قبل از فعل واقع می ،گیرندمی



 69     ییرضا یتفکر شجاعیی و خزا نیالبن ام /... دو اساسبر یفارس زبان در دیق گاهیجا نییتب 

 

 گیری. نتیجه5

 قید زبان فارسی از منظر رهیافت در پاسخ به پرسش نخست که تبیین جایگاه

نوع  بندی قید به دوسنتی است، مشخص شد که با پذیرش تقسیم« بنیادافزوده»

ستا (، کا1999چینکوئه  (، 1972اساس نظرات جکندا   قید جمله و قید فعل، بر

غاز بند، ( و دیگران، قید جملة زبان فارسی در جایگاه آ1382مهند  (، راسخ2003 

قید حالت(  جایگاه بالفاصله پس از فاعل و جایگاه بالفاصله قبل از فعل و قید فعل 

وم مبنی یابد. در پاسخ به پرسش دفقط در جایگاه بالفاصله قبل از فعل تظاهر می

 «بنیادشاخص»و تبیین جایگاه قید زبان فارسی از منظر رهیافت  بر توصیف

مشخص  قیدقید و فروبندی قید به دو نوع فرا(، با پذیرش تقسیم1999چینکوئه  

 ( در زبان فارسی ثابت نیست و1999شد که ترتیب نسبی مورد نظر چینکوئه  

ر این شود دمیدهانباشتگی چند قید یا گروه قیدی که در بندهای زبان فارسی دی

 رهیافت  قابل تبیین است.

(، همپایگی بین قیدها از طبقات معنایی مختلف در 2003بر خال  نظر کاستا  

زبان فارسی وجود دارد. در این پژوهش مالحظه شد که قید مکان در زبان فارسی 

 های قیدی مکان بیشتر در جایگاه آغاز بند وگرایش به انتهای بند دارد، اما گروه

شوند. در رهیافت سنتی به قید، بیشتر قیدهای می جایگاه قبل و بعد از فعل دیده

عنوان افزوده در سطوح اند و در نمودار درختی، قیدها بهگروه فعلی بررسی شده

های دیگری که قید سازهحالیدر یابند،بیشینة گروه فعلی تظاهر می میانی فرافکن

این مشکل قابل تبیین است به « بنیادشاخص» کند. با رهیافترا نیز توصیف می

های نحوی که انواع قیدهای طبقات معنایی متفاوت در جایگاه شاخص فرافکن

( و کیم 2001شناسانی چون تانگ  گیرند. زباننقشی متناظر با خود قرار می

( ساختار بند را 1999چینکوئه  « بنیادشاخص»( باور دارند که رهیافت 2004 
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نظر نگارنده مزیتی که این رهیافت دارد، عبارت است کند، اما بهچیده میبسییار پی

تر تر و روشناساس این رهیافت ساختار بند صریحاز اینکه با تعیین جایگاه قید بر

های دیگر چه در مقام قیاس سازهشود. اگرد و قید در ساخت حفظ میگردمی

 اخت، معنایی به آن اهمیت بیشتری در بند دارند، اما حضور قید در س

 کند.تر پیام کمک میافزاید که به انتقال روشنمی
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