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بررسی جایگاه بینشان قید حالت در زبان فارسی
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دانشيار گروه زبانشناسي ،دانشگاه شيراز

چکیده
پژوهش حاضر جایگاه بينشان قيد در زبان فارسي را مورد ارزیابي قرار ميدهد .به این منظور پرسشنامهای
مرکب از بيست
یک قيد حال

جل ة نامرتب در اختيار ستي نرر از گویشوران قرار گرفته اس  .هر یک از جلالت دارای
اس

که به طور تصادفي نامرتب شده اس  .نتایج این تحقيق که از  066جل ه به دس

آمده

است  ،نشان ميدهد که قيود انتخابشده علدتاً به صورت معناداری در یکي از جایگاهها به کار رفتهاند .این
تحقيق نشان ميدهد که جایگاه بينشان قيد به ویژگيهای نحوی معنایي باف
این پژوهش هلچنين نشتان ميدهد که اگرچه به نظر ميرستد برداشت
جتایگاه قيد دخي باشتتتد اما تح ي آماری خالف این را ثاب
بينشان هر یک از قيود مورد بررسي ،نسب

زباني و نوع قيد وابسته اس .

و س يقة شخصي گویشور در تعيين

ميکند .این پژوهش عالوه بر معرفي جایگاه

نشانداری در خصوص هر یک از قيود را نشان ميدهد .هلچنين

تح ي پوستتهای مشترو به اینکه قيد را به صتورت افووده و ضليله نشان دهد ،ميتواند تح ي مناسبي از
جایگاه قيد به شلار آید.
کلیدواژهها :قيد ،افووده ،برنامة کلينهگرا ،زبان فارسي ،گروه پوستهای.
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 -3مقدّمه
یکي از مباحث بحثبرانگيو در خصتتوص مقولههای نحوی” ،قيد“ اس ت  .اگرچه این بحث
در اولين دستتورهای ستنتي تا پژوهشهای زبانشناسان امروز مورد توجه قرار گرفته اس ،
اما اتراق نظری چه در خصتوص تعریف این مقوله و چه در خصوص تقسيمبندی آن وجود
ندارد .معلوالً تعریفهایي که در این خصتتوص ارائه شتتده ،آنقدر گستتترده اس ت

که طيف

وستتيعي از واژگان زبان را در بر ميگيرد .قریب و دیگران ( )183 :1936قيد را ک لهای
تعریف ميکنند که مرهوم فع  ،صتتر

یا ک لة دیگر را به چيوی از قبي زمان ،مکان ،حال

و چگونگي مقيد ميستازد .این تعریف کم و بيش مورد قبول دیگر دستوریان و زبانشناسان
قرار گرفته و آنها نيو سعي کردهاند تقسيلات آن را معلوالً دقيقتر تعریف کنند.
برخالف تعریف قيد ،موضتوع جایگاه قيد بسيار بحثبرانگيو اس  .بحث جایگاه قيد از
مواردی است

که اتراق نظری در خصتوص آن وجود ندارد .به طوری که آستين 9و دیگران

( )1664خاطرنشتان ميسازند ،برخي زبانشناسان چون ارنس  )1661( 4و پيتنر )1666( 5بر
این باورند که عبارتهای قيدی به صتورت افووده ظاهر ميشوند .برخي دیگر چون اجر 0و
دیگران ( )1333و النولينگر )1338( 3معتقدند که عبارت قيدی در مخصص جای ميگيرد و
برخي نيو ادعا کردهاند که قيد یا عبارت قيدی به صتتورت هستتته ظاهر ميشتتود .تنوع در
جایگاه قيد و عدم وابستتگي مشتخص قيد به هيچیک از جایگاههای تعریفشده سبب شده
اس

شائر )1669( 8آن را فاقد جایگاه مشخصي بداند و عبارت ”یتيم نحوی“3را برای آن به

کار ببرد .هایدر )1666( 16نيو استتتتدالل ميکند که اگر عبارتهای قيدی در مخصتتتص
گروههای نقشتي فرض شتوند ،برخي از تعليمها را با مشتک روبهرو ميسازند .وی معتقد
است

که عبارتهای قيدی غيرانتخابي بستتته به ارتبا آنها با هستتتة گروهي که در آن واقع

ميشوند ،یا به صورت افووده اضافه ميگردند و یا به صورت ضليله.
3. J. R. Austin
4. T. Ernst
5. K. Pittner
6. D. Adger
7. C. Laenzlinger
8. B. Shaer
9. syntactic orphan
10. H. Haider
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قيد از زوایای متراوت و با عناوین متراوتي نظير گروه قيدی ،ادات و افووده و در قالب
رویکردهای متراوت صتتورتگرا ،نقشگرا (ه يدی 11و متيستتن ،)1664 ،11صتتورتگرای
تعام ي (ارنست 1661 ،؛ جعرری1988 ،الف و ب) مورد بررستي قرار گرفته اس  .آنچه در
این پژوهشها مدنظر قرار گرفته ،تعریري برای جایگاه قيد و دستتتهبندی انواع آن بر استتا
ویژگيهای نحوی و معنایي اس .
پژوهش حاضر درصدد پاسخ دادن به این پرسشها اس

که در محدودة آزموني که صورت

گرفته اس  ،قيدهای مورد بررسي به صورت بينشان در چه جایگاههایي قرار ميگيرند و آیا
جایگاه قيد به عوام ي چون ”نوع قيد ،مالحظات نحوی ،معنایي ،سبکي و کاربردشناختي“
ساختي که در آن قرار ميگيرد ،وابسته اس ؟ عالوه بر این ،آیا برداش

گویشور از موقعي

ميتواند در این خصوص مؤثر باشد؟ به عنوان آخرین پرسش این پژوهش ميتوان به این سؤال
اشاره کرد که آیا در قالب طرح پوستهای ميتوان توجيهي قاب دفاع از جایگاه قيد ارائه داد؟
در پژوهش حاضر به منظور فراهم آوردن پاسخ مناسب به پرسشهای مورد نظر ،آزموني
بر استتا

 16جل ة درهمریخته تدوین شتتده استت  .این جلالت که یکي از پارههای

درهمریخته در آنها ”قيد“ است  ،در اختيار  96نرر از دانشآموزان دبيرستاني که زبان مادری
آنها فارسي اس  ،قرار گرفته تا جلالت مذکور را به دلخواه مرتب نلایند .در این پرسشنامه
ستتعي شتتده است

قيدها به گونهای توزیع شتتوند که ذهن گویشتتور را به قرار دادن آنها در

جایگاههای مشخصي هدای

نکند.

 -2مالحظات نظری
در خصتوص جایگاه افووده که قيد (حال ) یکي از آنها است  ،سته رویکرد استاسي مطرح
استت  .یکي رویکرد صتتورتگرایي که علدتاً به کارهای چامستتکي )1335( 19و ردفورد

14

( 1333و  )1664و هگلن )1660( 15مربو ميشتود؛ یکي رویکرد نقشگرایي که به ه يدی

11. M. A. K. Halliday
12. C. Matthiessen
13. N. Chomsky
14. A. Radford
15. L. Haegeman
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و متيستتن ( )1664مربو اس ت

و دیگری رویکردی که هلومان نقش و صتتورت را با هم

مدنظر قرار ميدهد.
در رویکرد نقشگرا ستاختار بند به طور بينشان به گونهای اس

که فاع آغازگر اس .

حال اگر افووده در یک چنين جایگاهي قرار گيرد ،موجب نشتتاندار شتتدن ميگردد .در
نقشگرایي علالً جایگاه افووده و قيد با توجه به تأثيری که بر دریاف
بررسي و تح ي قرار ميگيرد .در این رویکرد ،افووده عنصری اس

معنا ميگذارد ،مورد
که در نقش فاع ظاهر

نليشود.
رویکرد دیگری که در خصتوص افوودهها مطرح اس  ،معتقد اس

بدون در نظر گرفتن

معنا و همکنشتي بين صتورت و نقش نليتوان تح ي جامعي از افوودهها به دست
دیدگاه را علدتاً در ارنس

( )1661ميتوان مشاهده کرد .وی معتقد اس

داد .این

محدودی

نحوی

در افووده شتدن ستازهای نه در ستط مقوله و نه در سط گروه وجود ندارد و افوودگي به
موضتتوعها به دو صتتورت فرافکن ميانه ' Xو بيشتتينه  XPامکانپذیر اس ت  .بر استتا

این

رویکرد ،تنوع جایگاهي در افوودهها و امکان وقوع آنها در جایگاههای مخت ف به دلي
ویژگيهای معنایي و انعطافپذیری ساختي اس .
رویکرد ستوم رویکرد صتورتگرایي است  .بر استا

رویکرد صورتگرایي افووده به

صتورت گروه بيشتتينه قرار ميگيرد به گونهای که خواهر آن گروه بيشتتينه باشتتد ،مانند آنچه
هگلن ( )1660در قالب برنامة کلينهگرا مطرح کرده اس  .در تح ي های صورتگرا ،افووده
علدتاً به صتتورت فرافکن مياني (' )Xتح ي شتتده است ؛ به این صتتورت که خواهر و مادر
افووده فرافکن مياني استت  .ردفورد ( 1333و  )1664افووده را در قالب گروه پوستتتهای
تح ي کرده است ؛ به این صورت که قيد به صورت افووده (به فرافکن مياني) به یکي از دو
جایگاه افووده در فع ستبک (' )vو افووده به فع ستنگين یا واژگاني (' )Vافووده ميشود.
این وضعي

را ميتوان به صورت نلودار شلارة ( )1نشان داد:
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نمودار شمارة ( .)3جایگاه قید به صورت افزوده در قالب طرح پوستهای

تح ي فوق نستتب

به ترستتيم نلودار درختي معلول ارج استت

چرا که در آن امکان

بيشتتری برای جایگاه قيد به صورت افووده در نظر گرفته شده اس  .هلچنين بر اسا

این

مدل ميتوان تح ي واقعبينانهتری از تراوت برخي قيود را نشتتان داد که به لحاظ نحوی به
نقش معنایي کنشگر یا کنشپذیر مربو ميشوند.
 -1پیشینة تحقیق
سليعي و دیگران ( )144 :1983اگرچه مستقيلاً به جایگاه قيد اشاره نکردهاند ،برخي واژهها
نظير ”امروز“ را به دلي داشتن معنای مستق  ،بينياز از نقشنلا یا جایگاه ویژه دانستهاند.
گ رام ( )1980بين نقشهای دستوری و آنچه در دستور سنتي قيد ميگویند ،تلایو قائ
شده و عناصری را که نقشي جو نقشهای دستوری چهارگانة نهاد ،گواره ،مرعول مستقيم و
غيرمستقيم به عهده دارند ،افووده ناميده اس  .وی تراوت افووده و نقشهای دستوری را در
این ميداند که اگرچه حذف افوودهها بار اطالعاتي جل ه را کم ميکند ،اما آن را غيردستوری
نليسازد.
گ رام (هلان )98 :معتقد اس ت

که در خصتتوص قيد نليتوان از هيچ مالک ستتاختاری/

توزیعي خاصتتي استتتراده کرد .وی هلچنين گرته اس ت

که مقولة قيد به لحاظ جایگاهي در
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ستط جل ه محدودیتي ندارد و در قالبهای صرفي متعددی متب ور ميشود .وی قيود را به
طور ک ي به سه دستة حال  ،مقدار و جل ه تقسيم کرده اس .
زندی مقدم ( )1933در پژوهش خود قيد را از دو مقولة متلم و قيدواره متلایو ستتاخته
است  .وی ( )1988تالش کرده است

بر استتا

مالک صتتوری به دستتتهبندی آنها بپردازد.

زندی مقدم به لحاظ صتتوری قيد را به صتتورت گروه چهارگانة گروه استتلي ،گروه قيدی،
گروه حرف اضتتافهای و بندهای قيدی دستتتهبندی کرده است  .وی هلچنين قيد را به لحاظ
معنایي به قيدهای مکان ،زمان ،حال  ،وسي ه ،عام ي ،سبب ،منظور و  ...تقسيم نلوده اس .
مشتتکوةالدیني ( )131 :1984قيدها (ادات) را به صتتورت افووده و به تعبير خود گروه
دروني [' ]Xدر نظر گرفته استت  .وی به تبعي

از هگلن ( )1334مادر و خواهر ادات را

گروه دروني و جایگاه گروه قيدی را در جل ه به صتتورت ادات در گروه فع ي ميداند ،اما
ادعا کرده اس

در مواردی مانند ( .1ب) گروه متلمنلا در آغاز جل ه قرار ميگيرد.

( .)1الف .بيشتر مردم خوشبختانه خوب کار ميکنند.
ب .خوشبختانه بيشتر مردم خوب کار ميکنند.
مرزبان راد ( )194 :1934ادعا کرده استت
خاطرنشان کرده اس

که قيود غالباً پيش از فع قرار ميگيرند .البته

که برخي قيدها جایشان را تغيير ميدهند.

راستخمهند ( )1981بر استا

الگوی متيوز )1381( 10قيد را بر اسا

جایگاه و با توجه

به مقيد ستتاختن فع و جل ه به دو دستتتة ک ي قيد فع و قيد جل ه تقستتيم ميکند .وی به
منظور تبيين نظر خود از مالکهای معنایي و نحوی استتتتراده ميکند؛ به عنوان مثال قيد
”خوشتتتبختانه“ (قيد جل ه) ميتواند در اکثر جلالت با فع های متراوت به کار رود اما
”آهستتته“ و ”ک له به ک له“ چنين وضتتعيتي ندارند .یا اینکه در خصتتوص مالک نحوی ذکر
ميکند که قيد فع را ميتوان با مصتدر ترکيب کرد (آهسته رفتن ،ک له به ک له خواندن) اما
در مورد قيد فع خير.

16. P. H. Matthews
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رحيليان ( )1981ظاهراً تنها فردی است
در نظر گرفته اس  .وی معتقد اس
جل ه دارند که بنا به مالحظاتي حرک

که جایگاهي را به صتورت بينشان برای ادات

ادات ،از جل ه قيدها ،جایگاههای اص ي و بينشاني در
داده ميشوند .به بيان وی هرچه به چگونگي مربو

شتود ،به فع نودیکتر خواهد بود .رحيليان ( )1983هلچنين معتقد اس
صرفاً بر اسا

در زبان فارسي 3/

قيود را نليتوان

مالکهای صوری دستهبندی کرد.

جامعترین پژوهشتي که در خصتوص افووده به طور ک ي صورت گرفته اس  ،پایاننامة
دکتری و مقالة جعرری ( 1988الف و ب) اس ت  .وی به تح ي افووده در زبان فارستتي در
قالب صتورتگرای تعام ي ارنست
به این برداشت

رستتيده است

افوودهها بدون هيچ محدودی
کرای

( )1661اقدام کرده اس  .وی با تح ي دادههای فارسي

که تح ي معنایي محض که نقشگرایي به آن معتقد است

-

نحوی در هر جایي که تعبير شتتوند ،قرار ميگيرند  -فاقد

تجربي استت  .وی هلچنين تح ي صتتورتگرایي محض را که نليتواند چگونگي

علکرد افووده را نشتتان دهد ،غيرقاب قبول ميانگارد .او معتقد استت

که با در نظر گرفتن

تعام معناشتناستي و نحو نظير آنچه در صورتگرایي تعام ي مطرح اس  ،ميتوان توجيهي
قاب دفاع در خصوص افوودهها ارائه داد.
 -4تجزیه و تحلیل دادهها
تح ي دادههای گردآوریشتده که در جدول شتلارة ( )1ارائه شتده ،نشان ميدهد که توزیع
قيدها در جایگاههای مخت ف از الگوی یکنواختي برخوردار نيس  .این جدول نشان ميدهد
کته دو جایگاه ”بعد از فاع “ و ”بعد از مرعول“ که بيش از  %30از موارد امکان وقوع قيد را
به خود اختصتتاص دادهاند ،جایگاههای اص ت ي و بينشتتان قيد هستتتند که از این دو ،جایگاه
”بعد از فاع “ که در قالب طرح پوستتتهای به صتتورت افووده به فع ستتبک ظاهر ميشتتود،
ستهم بيشتری دارد .این وضعي

را ميتوان به صورت نلایش نلودار درختي شلارة ( )1که

در بخش قب به آن اشاره شد ،نشان داد.
جدول شلارة ( )1نشان ميدهد این ادعا که جایگاه بينشان قيد ،با توجه به نوع قيد ،قب
از فاع  ،بعد از فاع یا بعد از مرعول ميباشد ،قاب دفاع اس  .یکي از این قيدها ”با عج ه“
است

که از  96امکان وقوع 10 ،مورد آن بعد از فاع و در قالب طرح پوستتهای به صورت
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افووده به فع تيره ستتبک است  .قيد ”به ستترع “ با فراواني  ،15قيد ”هرگو“ و ”قاطعانه“ با
فراواني  16از  96امکتان وقوع در ردههتای بعتدی قرار گرفتتهانتد .قيتدهتای ”بته دق “ و
”مخريانه“ با فراواني  13در ردههای بعدی جای ميگيرند .در خصتتتوص برخي قيدهای این
جدول از جل ه ”با حوصتت ه“ نيو فاصتت ة چنداني بين جایگاه اول و دوم آن دیده نليشتتود.
برخي قيدها از جل ه ”به ستتختي“ در هر دو جایگاه از بستتامد یکستتاني برخوردار اس ت  ،یا
مانند ”یواشتتکي“ دارای اختالف بستتامد ناچيوی بين دو جایگاه استت  .قيد ”خوشتتبختانه“
وضتعي

متراوتي را نشتان ميدهد؛ این قيد دارای فراواني تقریب ًا ی کساني در هر سه جایگاه

اس .
در خصتوص جایگاه ”بعد از متلم“ و هلچنين ”بعد از مرعول غيرمستقيم“ در جلالت با
افعال دو مرعولي ،به وضوح ميتوان ادعا کرد که قيدهای مورد بررسي تلای ي به ظاهر شدن
در این جتایگتاه را از خود نشتتتان ندادهاند .از مجلوع  066امکان وقوع ( 96انتخاب در 16
جل ه) تنها  14مورد یعني اندکي بيش از  %1از مجلوع امکانهای وقوع ،در این جایگاه قرار
گرفتهاند .پر واضت اس

آنچه در اینجا ادعا ميشود در خصوص وقوع بينشان قيد اس

و

به صورت نشاندار ميتوان هلة قيدها را در این جایگاه به کار برد.
تح ي آماری سه جایگاه ”قب از فاع “” ،بعد از فاع “ و ”بعد از مرعول“ نشان ميدهد
که قيدهای مورد بررسي در پژوهش حاضر از توزیع یکنواختي برخوردار نبوده و دارای
تراوت معناداری هستند .بنابراین ،با توجه به درجة باالی معناداری ،با اطلينان ميتوان اظهار
کرد که قيدها به طور نشاندار ”قب از فاع “ کلتر از ”بعد از فاع “ و ”بعد از فاع “ بيشتر از
”بعد از مرعول“ به کار ميروند.
با دق

در جدول شتلارة ( )1ميتوان دریاف

که قيدهای مورد بررسي به لحاظ جایگاه،

رفتارهای متراوتي از خود نشتان ميدهند .برخي قيدها به طور مشتخص به صورت بينشان
در یکي از این جایگاهها به کار ميروند .برخي نيو قاب ي

قرار گرفتن در دو یا ستته جایگاه

را از خود نشتان ميدهند .بر این اسا  ،قيدهای مورد بررسي را ميتوان در سه دسته که در
جدولهای شلارة ( )9( ،)1و ( )4ارائه شده اس  ،نشان داد .برای نامگذاری هر طيف از این
قيدها ،قيدی که بيشترین کاربرد را دارد ،به عنوان سردسته قرار گرفته اس .

بررسي جایگاه بينشان قيد حال

در زبان فارسي 3/

جدول شمارة ( .)3توزیع قیدهای مورد بررسی در جایگاههای مختلف
ردیف

قيد

قب از فاع

بعد از فاع

بعد از مرعول

بعد از متلم

بدون پاسخ

1

محترمانه

6

4

11

4

1

1

احتلاال

8

10

4

6

1

9

با عج ه

6

10

4

6

6

4

بالفاص ه

1

10

3

1

1

5

باحوص ه

6

15

11

1

1

0

مخريانه

6

13

11

6

1

3

یواشکي

6

14

10

6

6

8

آرام آرام

1

8

13

1

1

3

کامال

6

1

16

6

3

16

بتدریج

1

3

14

6

0

11

به سختي

1

14

14

6

6

11

خوشبختانه

16

8

3

6

9

19

هرگو

1

16

6

1

3

14

بهسرع

1

15

6

6

4

15

بهدق

6

13

11

6

1

10

بدونشک

13

3

1

6

4

13

قاطعانه

1

16

1

9

5

18

متاسرانه

13

8

9

6

6

13

اتراقا

11

11

5

1

1

16

تند

6

5

15

6

6

35

101

166

14

56

جلع
مجذور خي

166/09

عدد معناداری

./666

P<0.005
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جدول شلارة ( )1قيدهایي را نشان ميدهد که به طور بينشان در جایگاه ”قب از فاع “
قرار ميگيرند .قيد ”متأسترانه“ با  %09امکان وقوع ،بيشترین امکان وقوع را در این جایگاه به
خود اختصاص داده اس  .این دسته از قيدها را به سبب سرگروهي قيد ”متأسرانه“ اصطالحاً
گروه قيدهای ”متأستتترانه“ ميناميم .با انجام چنين پژوهشهایي بر مجلوعة وستتتيعتری از
قيدها ،ميتوان این دستتته از قيدها را مشتتخص کرد .دو قيد ”اتراقاً“ و ”خوشتتبختانه“ که در
جدول با پيکان مشتخص شتدهاند ،دارای بيشترین فراواني در این جایگاه هستند اما به دلي
حضتور نستبتاً برابر در جایگاههای دیگر علالً نليتوان آنها را از این دسته قيدها ناميد .این
دو قيد به صتورت جداگانه و در دستتههای دیگر تقسيمبندی ميشوند .سل

پيکان جایگاه

دیگری را که ميتواند رقيب جایگاه فع ي به حستتتاب آید ،نشتتتان ميدهد( .جه
راست

پيکان نشتان ميدهد که جایگاه بينشان دیگر قيد قب از جایگاه فع ي و سل

ستتتل
چپ

بعد از آن اس ).
جدول شمارة ( .)2قیدهایی که به صورت بینشان قبل از فاعل به کار میروند

جدول شلارة ( )9قيدهایي را نشان ميدهد که به صورت بينشان ”بعد از فاع “ و در
قالب گروه پوستهای به صورت افووده بر فع سبک به کار رفتهاند .نلونة بارز این قيد
”باعج ه“ اس

که  %80از انتخابها این قيد را در این جایگاه قرار دادهاند .چنين نسب

باالیي

در انتخاب جایگاه سبب ميشود بتوان به طور قطع ادعا کرد که جایگاه بينشان این قيد هلين
جایگاه اس  .قيد ”به سرع “ با  %89وقوع نشان ميدهد که این قيد نيو به طور بينشان در
این جایگاه قرار ميگيرد .قيدهای ”هرگو“” ،قاطعانه“” ،مخريانه“” ،به دق “” ،احتلا ًال“،
”بالفاص ه“ و ”با حوص ه“ اگرچه به ترتيب از فراواني نسبي کلتری در این جایگاه
برخوردارند ،اما از آنجا که بيشتر در این جایگاه قرار گرفتهاند ،از جل ه قيدهایي به حساب

بررسي جایگاه بينشان قيد حال

در زبان فارسي 11/

آمدهاند که به صورت بينشان در این جایگاه به کار ميروند .قيد ”به سختي“” ،یواشکي“ و
”اتراقاً“ در دو جایگاه و قيد ”خوشبختانه“ در سه جایگاه به صورت بينشان به کار رفتهاند.
جدول شمارة ( .)1قیدهایی که به صورت بینشان بعد از فاعل به کار میروند

با دق

در جدول شتلارة ( )9مشتخص ميشتود که اگرچه مرهوم نشانداری مط ق اس

اما مقایس تة ميوان بينشتتاني قيد در جدول باال یک طيف را نشتتان ميدهد .مجلوعة قيدهای
باال ،صتتترفنظر از قيدهایي که در چند جایگاه به کار ميروند ،بر روی یک پيوستتتتار قرار
گرفتهاند که قيد ”باعج ه“ در یک سوی پيوستار و قيد ”باحوص ه“ در سوی دیگر آن اس .
جدول شلارة ( )4قيدهایي را نشان ميدهد که در پژوهش حاضر به صورت بينشان بعد
از مرعول به کار رفتهاند .قيد ”تند“ در جل ة ستادهای که از فاع  ،مرعول و فع ساخته شده
اس  ،بيشترین فراواني را با درصد نسبي  %89به خود اختصاص داده اس  .این نسب

نشان

ميدهد که به طور قطع جایگاه بينشتان این قيد ”بعد از مرعول“ است  .قيدهای ”محترمانه“،

 /11فص نامة مطالعات زبان و گویشهای غرب ایران ،سال دوّم ،شلارة  ،5تابستان 1939

”کامالً“ و ”آرام آرام“ نيو با درصتدهای نسبي  %36تا  %09در جایگاه ”بعد از مرعول“ به کار
ميروند .فراواني نستبي این قيدها نيو به اندازهای اس

که بتوان کاربرد بينشان این قيدها را

در جایگاه ”بعد از مرعول“ تأیيد کرد .در تح ي پوستتتهای که در بخش  1به آن اشتتاره شتتد،
این قيد به صورت افووده به فع واژگاني تح ي ميشود.
جدول شمارة ( .)4قیدهایی که به صورت بینشان بعد از مفعول به کار میروند

قيدهای ”یواشکي“” ،به تدریج“ و ”به سختي“ که در بخش قب به آنها اشاره شد ،به طور
بينشان در دو جایگاه و قيد ”خوشبختانه“ در سه جایگاه به کار ميرود .این جدول به این
دلي ارائه شده اس

که یکي از جایگاههای بينشان این قيدها ”بعد از مرعول“ اس  .به منظور

ارجاع روشنتر ،قيدهایي که رفتاری متراوت از خود بروز دادهاند و به صورت بينشان در دو
یا سه جایگاه به کار رفتهاند ،در جدول شلارة ( )5ارائه شدهاند .از دادههای جدول شلارة ()5
چنين برميآید که حداق برای برخي قيود نليتوان جایگاه بينشان مشخصي منظور کرد.

بررسي جایگاه بينشان قيد حال

در زبان فارسي 19/

برخي قيود در دو جایگاه و برخي نيو در سه جایگاه سرگردان هستند .شاید از این منظر تعبير
استعاری ”یتيم نحوی“ که شائر )1669( 13به کار برده اس  ،خالي از لطف نباشد.
جدول شمارة ( .)5در چند جایگاه به کار رفتهاند

قید

قبل از فاعل

بعد از فاعل

بعد از مفعول

خوشبختانه

*

*

*

به سختي

*

*

یواشکي

*

*

*

اتراق ًا

*

یکي از مسائ ي که ميتوان در خصوص جایگاه بينشان قيد مطرح کرد ،این اس

که آیا

با توجه به شناور بودن جایگاه قيد ،مي توان از آن به عنوان ابواری در تعيين سبک فردی
استراده نلود .به این منظور به طور تصادفي پنج پرسشنامه انتخاب و نتایج حاص از آن در
جدول شلارة ( )0ارائه شده اس  .ردیف افقي جدول ،کاربرد مجلوع قيود توسط هر فرد در
سه جایگاه ”قب از فاع “” ،بعد از فاع “ و ”بعد از مرعول“ را نشان ميدهد .ستونهای
علودی نيو کاربرد این قيود را در هر جایگاه و توسط هر فرد نشان ميدهد .تح ي آماری
مجذور خي در ستونهای این جدول نشان ميدهد که تراوت کاربرد هر یک از قيود توسط
افراد مخت ف در هيچکدام از سه جایگاه تعریفشده معنادار نيس  .بر این اسا
اميدی داش

که بتوان با مقایسة کاربرد بينشان قيود در آثار ادبي به مالکي ع لي جه

تشخيص سبک فردی دس
محدود صورت گرفته اس
به دس

نليتوان

یاف  .البته این نتيجهگيری در این پژوهش بر اسا

دادههای

و شاید انجام این پژوهش در ابعاد بورگتر بتواند مالک دقيقتری

دهد.

ردیف افقي تراوت در کاربرد در هر یک از افراد در جایگاههای متراوت را نشان ميدهد.
بر اسا

دادههای این جدول از  5آزمودني ،تنها در خصوص دو نرر این تراوت معنادار اس

که با ستاره مشخص شده اس .
17. B. Shaer
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جدول شمارة ( .)6مقایسة پنج نفر به صورت تصادفی به منظور نقش سبک شخصی

قبل از

بعد از

بعد از

مجذور

عدد

فاعل

فاعل

مفعول

خی

معناداری

1

5

11

9

5/43

6/60

1

9

3

8

9/1

6/14

9

4

0

16

1/8

6/11

4

9

4

11

3/0

*6/61

5

1

19

0

16/3

**./664

مجذور خي

1/35

0/18

0/15

عدد معناداری

6/0

6/18

6/18

ردیف افراد

*p<.01

در این قسل

*p<.05 ,

پس از تح ي ي که از دادهها صورت گرف  ،به پاسخ پرسشهای این

پژوهش ميپردازیم .در پاسخ به پرسش اول که قيدهای مورد بررسي در چه جایگاههایي قرار
ميگيرند ،ميتوان گر

که قيدهای مورد بررسي به صورت بينشان در جایگاههای متراوتي

چون ”قب از فاع “” ،بين فاع و مرعول مستقيم“” ،بين مرعول مستقيم و غيرمستقيم“ و ”بين
مرعول و فع “ قرار ميگيرند.
در خصوص پاسخ به سؤال دوم که آیا ”نوع قيد و مالحظات نحوی ،معنایي و  “...مربو
به ساختي که قيد در آن به کار رفته ،مؤثر اس

یا خير ،باید گر

که دادههای این تحقيق

نشان ميدهد که نوع قيد و هلچنين مالحظات بافتي مؤثر اس  ،چرا که قيدهای متراوت
رفتار یکساني از خود نشان دادهاند .هلچنين یک قيد مشخص در باف های متراوت در
جایگاههای متراوت قرار گرفته اس  .برخي قيدها از جل ه ”خوشبختانه“ در سه توزیع تقریباً
یکسان به کار رفتهاند و برخي دیگر به طور معناداری در یک جایگاه قرار گرفتهاند.
در پاسخ به سؤال سوم که در خصوص برداش

گویشور اس  ،ميتوان پاسخ داد که

دادههای این تحقيق نشان ميدهد که اگرچه ظاهراً گویشوران متراوت جایگاههای متراوتي
برای قيد در نظر گرفتهاند ،اما این تراوت به لحاظ آماری معنادار نيس .

بررسي جایگاه بينشان قيد حال

در زبان فارسي 15/

در پاسخ به پرسش پایاني که در خصوص جایگاه قيد به صورت افووده در قالب طرح
پوستة فع ي اس  ،باید خاطرنشان کرد از این جه

که طرح پوستة فع ي امکانات بيشتری

در خصوص جایگاه قيد در اختيار تح ي گر قرار ميدهد ،ميتواند مؤثرتر از نلودار ساخ
گروهي به صورت معلول باشد .اما با این وجود ،در صورتي که صرفاً جایگاه قيد به صورت
افووده ،آن هم به صورتي که خواهر و مادر آن به صورت تيره ت رظ شود ،در خصوص
قيدهایي که بعد از متلم یا مرعول غيرمستقيم قرار ميگيرند ،قاب دفاع نخواهد بود مگر اینکه
جایگاه قيد را به صورت افووده به گره هسته عالوه بر گره مياني تعریف کنيم ،که در این
صورت قيدی که بين مرعول مستقيم و فع قرار ميگيرد ،به صورت افووده به گره مياني
خواهد بود .جایگاه قيد در سه حال

”بعد از فاع “” ،بعد از مرعول مستقيم“ و ”بعد از مرعول

غيرمستقيم“ را ميتوان به صورت نلودار شلارة ( )1در قالب گروه پوستهای به صورت افووده
و ضليله نشان داد:

نمودار شماره ( .)2جایگاه قید به صورت افزوده و ضمیمه در قالب طرح پوستهای
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 -5نتیجهگیری
تحقيق حاضر نشان ميدهد که با بررسي کاربرد بينشان قيود از طریق آزمون مرتب کردن
جلالت درهمریخته ،ميتوان اتراق نظر گویشوران زبان را در کاربرد قيود در جایگاههای
مخت ف نشان داد .این تحقيق نشان ميدهد که قيدها به طور بينشان ميتوانند در جایگاههای
متراوتي قرار گيرند که این جایگاه با توجه به نوع قيد و ویژگيهای نحوی ،معنایي ،سبکي و
کاربردشناختيِ بافتي که در آن به کار ميرود ،متراوت اس  .اما این تحقيق در مجلوع نشان
ميدهد که از سه جایگاه ”قب از فاع “” ،بعد از فاع “ و ”بعد از مرعول“ ،به طور مشخص
تلای به کاربرد قيود ”بعد از فاع “ بيشتر و پس از آن ”بعد از مرعول“ اس

و جایگاه ”قب

از فاع “ در ردة سوم قرار ميگيرد.
با توجه به بحثي که در بخش  1ارائه شد ،این پژوهش نشان ميدهد تح ي هایي که بتوانند
اوالً نلودارهای ساخ

گروهي را گستردهتر سازند و ثانياً عالوه بر افووده ،قيد را به صورت

ضليله نيو لحاظ کنند ،توجيه قاب قبولتری به دس

خواهند داد .ظاهراً این پژوهش نشان

ميدهد که تح ي صورتگرایي که امکان قرار گرفتن قيد در جایگاههای متراوت را توجيه
ميکند ،با دادههای این پژوهش سازگار اس

اما قرار گرفتن قيود مخت ف در جایگاههای

متراوت که نشاندهندة بار معنایي متراوت اس  ،با دیدگاه نقشگرایي که معنا را مبنای تح ي
خود قرار ميدهد نيو قاب دفاع اس  .در مجلوع به نظر ميرسد رویکردی که تعام نقش و
معنا را با هم مؤثر ميداند ،بهتر بتواند چنين تنوعي را توجيه کند.
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ضمیمه :پرسشنامة پژوهش
جلالت درهمریختة زیر را مرتب کنيد.
 -1در ميان گذاش

– ع ي  -با پدرش  -درخواستش را  -محترمانه

 -1سجاد – به شام  -دعوت کرده اس
 -9نامهای را – به دوستش – نوش

 دوستانش را  -احتلا ًال -او – با عج ه

 -4سيامک – به احلد  -هدیهاش را – پس فرستاد  -بالفاص ه
 -5پدر بورگ  -برای کودکان  -تعریف کرد  -با حوص ه  -خاطرات شيرنش را
 -0به عبا

– داد  -کتاب را – احلد  -مخريانه

 -7به دام – انداخ

– ع ي – پرنده را – یواشکي

 -8سنگ را – ع ي – غ تاند  -به پایين تپه – آرام آرام
 -3پاکسازی کرد  -مينهای بهجامانده از جنگ – ارتش  -زمينهای کشاورزی را
ال
 کام ً -16ماشينهای – پيشفروششده را  -هله – تحوی داد  -ایران خودرو – به مردم
 به تدریج -11شکس

داد  -حریف را  -فجر سپاسي – به سختي

 -11برق شيراز  -شکس
 -19حریف – شکس
 -14بازگش
 -15به دق

داد  -حریف را – خوشبختانه
داد  -ذوب آهن – دیروز – مردانه

 به خانه – ع ي – به سرع– ه دادند – ماشين را  -آنها – به پایين خيابان

 -10مستضعرين  -پيروز – خواهند شد  -بر مستکبرین – بدون شک
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 -13مردم ایران – محکوم کردند  -حل ة بيرحلانه – اسرائي – قاطعانه  -به
کودکان ف سطيني
 -18دانشجویان  -پاسخ نداده بودند  -متأسرانه – به هيچ سؤالي
 -13تلرین را – اتراقاً  -ح کردند  -آنها
 -16اسبها را – ميداواند  -تند – آنها

