
 

  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شناخت زبان
  59ـ  45، صص 1390، شمارة اول، بهار و تابستان دومسال 

  افعال قیدگون
  *والی رضایی

  **حمزه موسوي سید

  چکیده
کـار رفتـه و    شود که همراه فعلی دیگر به اي از افعال گفته می افعال قیدگون به دسته

افعـال   گونـه  ایـن  هایی از ابتدا به دسته ،در این مقاله. کنند مثل قید آن را توصیف می
بررسـی  سـاختارهاي فارسـی    این افعـال را در  کنیم تا اشاره کرده، سپس تالش می

در ادامه، نشان خواهیم داد که ساختارهاي موجود در زبان فارسی، بـا وجـود   . کنیم
 ،)ث و النگـاکر تعریف هسـپلم (بودن و تفاوت با آن قواعد  نقض قواعد ناخود ایستا

 ،بنـدي قـرار داد   بایست آنها را نیز در این دسـته  روند و می کار می صورت قیدي به به
هـاي محـدود    رسد تعریف هسپلمث چندان کامل نیست و از داده نظر می بهاگرچه 

بندي این افعال، به بررسی اشتراك موضـوعی ایـن    پس از دسته. نشئت گرفته است
  . پردازیم ساختارها می
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دادن فعل دوم را تعیین کرده و در  یا حالت روي چگونگیاي از افعال  دسته ،در زبان فارسی

خود  هر دو فعل به صورتدر چنین حالتی، . کنند یدي براي فعل دیگر بازي میواقع نقش ق
  . کنند هستند و زمان دستوري، شخص و شمار دریافت می) finite(ایستا 
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  آمدن
هـاي   وسیلۀ افعـال قیـدگون بـه گونـه     را به آمدنتوان رویداد  ، میآمدنگرفتن فعل  نظر با در

  :مختلف بیان کرد
  . روند کار می ن افعال هم در زبان گفتار و هم نوشتار بهباید توجه کرد که ای

  .دوید آمد پیش من) الف .1
  .لنگید آمد پیش من) ب
  .پرید آمد پیش من) پ
  .ر خورد آمد پیش منس) ت
  .فرار کرد آمد پیش من) ث
  .توپ غلت خورد آمد جلوي پام) ج
  .خرامید آمد کنارم ایستاد) چ
  .سیل خروشید به سمت ما آمد) ح
  .درخت جوانه زد آمد بیرون) خ
  .رشد کرد آمد باال) د
در ایـن  . کنـد  را تعیـین مـی   »آمـدن «اول در واقع حالت شود فعل  طور که دیده می همان

البتـه بـه جـاي برخـی از افعـال      . واقع نقش قیدي بـراي فعـل دوم دارد   حالت، فعل اول در
  :آورد، از آن جمله هایی با همان معنی توان قید قیدگون، می

  .دوان دوان آمد پیش من                     . دوید آمد پیش من) الف .2
  .لنگ لنگان آمد پیش من         .             لنگید آمد پیش من) ب
  .خرامان خرامان آمد پیش من        .              خرامید آمد پیش من) پ
  .سمت ما آمدخروشان به      .   مثل سیل خروشید به سمت ما آمد) ت

  
  بردن

زیـرا ایـن دو    ؛رود مـی کـار   متعدي به همراه آن به صورت گونفعل قید ،بردندر مورد فعل 
  .طور کامل اشتراك موضوعی دارند فعل به
  .کشید بردش) الف .3

  .محکم گرفت بردش) ب
  )تراشید پاك کرد. (بخش اضافه را تراشید برد) پ
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  .قاپید بردش) ت
  .بغلش کرد بردش) ث
  .اند بردشلغز) ج
  .هولش داد بردش) چ
  .اسکورتش کرد بردش) ح

  
  رفتن
  :هاي زیر توجه کنید به مثال. شود که نقش قیدي دارند هایی همراه می نیز با فعل رفتنفعل 

  .دوید رفت پیش مامانش) الف. 4
  .پرید رفت توي حیاط) ب
  .سر خورد رفت پائین تپه) پ
  .فرار کرد رفت توي جنگل قائم شد) ت
  .وانات رم کردند رفتند توي جنگلحی) ث
  .راه افتاد رفت) ج
  .رخنه کرد رفت توي زمین) چ
  .رخنه کرد رفت توي گروه) ح
  .رانندگی کرد رفت) خ

  
  خوردن

  :شوند، از آن جمله افعالی قیدگون همراه مینیز  خوردنفعل  با
  .جوید خوردش) الف .5

  .مکید خوردش) ب
  .نوشیدنی را سر کشید خورد) پ
  . داد خوردش قورت) ت
  .گاز گرفت خوردش) ث
. روند کار می افعال قیدگون براي بیان چگونگی رویداد فعل دوم به ،هاي باال مثال ۀدر هم

دوان «و حالـت   »دویـدن «بـه شـکل    »آمدن«که عمل  دیدتوان  می) 1( هاي در مثال ،نمونه از
  . انجام گرفته است »پریدن«یا به شکل  »دوان
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  :تفاوت وجود دارددر زیر ) ب 6(و ) الف 6(هاي  ن مثالباید دقت داشت که بی
  .پرید رفت توي حیاط) الف .6

  .پرید و رفت توي حیاط) ب
فعـل  در واقـع قیـدي بـراي     »پریـد «، )الـف 6(مثـال   ، درگفته شد بر اساس آنچه در باال

در جملـۀ   »پریـد «الـت  حکه  حالی در .شود و بنابراین فعل قیدگون است محسوب می »رفتن«
بـه   »رفـتن «اتفاق افتاده باشد و سپس  »پریدن«مبهم است زیرا ممکن است اول عمل  )ب6(

و  »پریـدن «هـاي   فعـل ) الـف 6(بوده باشد؛ بنابراین در مثال  »راه رفتن«صورت دیگري مثالً 
دو فعـل دو رویـداد   ) ب6(کـه در مثـال    حالی ، درداللت دارندیک رویداد مرکب بر  »رفتن«

  .کنند یان میمجزا از یکدیگر را ب
افعال قیدگون الزم است حالـت  اول اینکه : افعال قیدگون داراي دو ویژگی عمده هستند

را تعیـین   »رفـتن «حالت رویداد فعل  »پریدن«فعل ) الف6(در  مثالً. فعل دیگر را تعیین کنند
اي باشد، در کسر کوچکی از زمـان روي داده   نباید لحظه فعل قیدگون دوم اینکه. کرده است

بـا توجـه بـه آنچـه     . نداشته باشد )overlap( پوشانی اشد یا با فعل دیگر از لحاظ زمانی همب
  . ها قیدگون نیستند فعلهاي زیر،  در مثالگفته شد، 

  .برید بردش )الف .7
  .خرید بردش)ب
  .کند بردش) پ
  .دزدید خوردش) ت

سـاز اسـت،    هاي تشخیص افعال قیدگون، اسـتفاده از آزمـون عنصـر همپایـه     یکی از راه
صورت که با افزودن این عنصر، اگر در معنی جمله تغییري حاصل نشود، فعل قیدگون  بدین

  :نخواهد بود
  .دزدید بردش) الف .8

  .دزدید و بردش) ب
  .کند بردش) پ
  . کند و بردش)ت
شود، عمل فعل اول همیشه قبل از عمل فعـل   هاي باال مشاهده می طور که در جمله همان

این بدان معنی است که فعل اول در کسر کـوچکی از زمـان روي داده   . ستدوم روي داده ا
  .کند توصیفتواند مثل قید فعل دوم را  پوشانی ندارد، بنابراین نمی است و با فعل دوم هم
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دار شـود، سـاختار    اگر معنـا . هاي جمله در جاهاي خالی زیر است آزمون دوم، قرار دادن فعل
  :قیدگون خواهد بود

  .روي داده است   صورت به  )الف .9
  .روي داده است    حالت به  )ب
  . همراه بوده است    با  )پ
  :توان تشخیص داد هاي زیر، با استفاده از آزمون باال، افعال قیدگون و غیرقیدگون را می در مثال

  ).خورد رفت سر(رفتن به حالت سر خوردن روي داده است ) الف .10
  .)مکید خوردش(خوردن به حالت مکیدن روي داده است ) ب
  ).دزدید بردش( ؟بردن به حالت دزدیدن روي داده است) پ
  ).کند بردش( ؟بردن به حالت کندن روي داده است)ت
  ).کشید بردش(بردن به حالت کشیدن روي داده است ) ث

از نظر معنایی صـحیح بـوده و بنـابراین    ) الف، ب و ث 10(هاي  هاي باال، جمله در مثال
هـا چنـدان قابـل قبـول      جملـه ) پ و ت 10(هاي  که در مثال حالی در افعال قیدگون هستند،

روي دهد، بلکه ابتدا چیزي را باید کَنـد و   »کندن«تواند به حالت  نمی »بردن«. آیند نظر نمی به
 »بـردن «همچنین . دهد روي می »بردن«همیشه قبل از  »کندن«سپس آن را برد، به این معنا که 

  . ندارندپوشانی زمانی  هم »کندن«و 
  

  روش تحقیق .2
سـید حمـزه موسـوي،    کارشناسی ارشـد   ۀهاي این تحقیق مربوط به بخشی از پایان نام داده

برخـی  . انـد  مختلف جمع آوري شده هاي روشاست که به  یکی از نویسندگان مقالۀ حاضر،
گفتـار   نیزسینمایی، رمان و   تعدادي فیلماز پرسشنامه و برخی از آنها  ۀها به وسیل از این داده

بردیم و آنها را  بین این افعال پی ۀ، به رابطها آوري داده بعد از جمع. اند روزمره استخراج شده
  .افعال قیدگون نامیدیم

هایی از  هاي دیگر پرداخته و مثال به بررسی افعال مشابه در زبان ،بندي این افعال براي طبقه
ه شـده از هسـپلمث و   ئـ رسـی تعـاریف ارا  سپس به بر ،هاي دیگر یافته این افعال را در زبان

هایی کـه از طریـق تحقیقـات     روش تحقیق در این مقاله تا حدودي با داده. النگاکر پرداختیم
  . شناختی دانست توان آن را به نوعی تحقیقی رده دست آمده هماهنگ است و می شناسی به رده
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  تعریف افعال قیدگون .3
ـتد  را نخستی )converb(اصطالح فعل قیدگون   )Gestat John Ramstedt(ن بار گشتات جان رمس

 . )Haspelmath, 1995a( هاي آلتایی گسترش یافت زبان ۀکار برد و بعدها با مطالع به 1903در سال 
تعاریف متعدد  ارائۀشناسی بحث بوده و همین امر منجر به  در زبان  ها بر سر تعریف این واژه سال

خـود   اي از افعال نـا  افعال قیدگون را دسته )Haspelmath, 1995a, b(هسپلمث . از آن شده است
ـتند    پیـرو  ةدهنـد  طور عمده نشان معرفی کرده است که به )non-finite(ایستا   ؛سـازي قیـدگون هس

نـدجالکف  . افعال قیدگون افعالی هستند که براي فعل دیگـر نقـش قیـدي دارنـد     ،عبارت دیگر به
)Nedjalcov, 1998( یـک   محمـولِ  عنـوانِ  تواننـد بـه   عالی ناخود ایستا که نمیافعال قیدگون را اف

آنچـه در هـر دو تعریـف اهمیـت     . کار روند تعریف کرده است صورت مستقل به خبري به ۀجمل
  .)Petroya, 2008(دارد، ناخود ایستا بودن افعال قیدگون است 

  : داند می مثال زیر را از زبان هندي و اردو براي بیان این حالت مناسب) 2002(هسپلمث 
11. banie ke bête ne citthii lik-kor daak Me daal-ii. 

 Grocer POSS son ERG letter-SG write-CONV box In put-PAST-SG 

  .اي نوشت و پست کرد دار نامه پسر مغازه

 gerund  ،conjunctive participleهــاي معــادلدر زبــان انگلیســی  شــایان ذکــر اســت

   .نیز براي بیان این مفهوم آمده است  adverbial participleو
کردن معنی و شکل این ساختارها، هسپلمث در مقاالت متعدد این موضوع را  براي روشن

او معتقد است که افعال قیدگون زمان ). Willis, 2006(هاي بسیاري بررسی کرده است  در زبان
در واقـع، سـاختار   . تا هسـتند پذیرند و بنابراین ناخود ایس دستوري، نمود، وجه و تطابق نمی

طـور گسـترده در    رود و بـه  کار مـی  به قیدي ةوند یا واژ ستاك،صورت  معمول این افعال به
براي . )Longacre, 1985: 264; Haspelmath, 1995: 9( شود هاي هسته پایانی یافت می زبان

  .»دوان دوان رفت« گفت »دوید رفت« ۀتوان به جاي جمل مثال در فارسی می
گوید ساختارهاي دیگري نیز شبیه ساختار افعـال قیـدگون بـه     می) 1995a, b( پلمثهس

او این ساختارهاي مشابه ساختار افعال قیـدگون را  . هاي آن را ندارند اند، اما ویژگی کار رفته
  :کند به شرح زیر بیان می

  هاي مفعولی دو محمولی صفتـ 
  افعال میانه ـ
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  بند زنجیري ـ
  ساختارهاي مطلق ـ
  ساختارهاي مصدري ـ

کـه   حـالی  در داند میساختار افعال قیدگون ) 67 :2002 ;1995:2(را هسپلمث ) 11(مثال 
معتقـد  ) 1995:8(هسـپلمث  . بند زنجیـري دانسـته اسـت   ) Longacre, 1985(آن را النگاکر 

آنچه این دو را . دارد فرقاست که بند زنجیري ساختاري شبیه افعال قیدگون است اما با آن 
 کـه  حـالی  درهـاي پیـرو هسـتند     دهد این است که افعـال قیـدگون بنـد    یکدیگر تمایز می از

  . روند کار نمی صورت پیرو به ساختارهاي بند زنجیري به
حاشـیۀ جملـه   دارد کـه، در بنـد زنجیـري، جمـالت شـامل       اظهار می) 1985(النگاکر 

)sentence margin ( هستۀ جمله و)sentence nuclei (نصـر فعلـی در حاشـیۀ    ع. باشـند  می
ـ  عنوان فعل میانه به کار می جمله به . اسـت  شـده   گـذاري  سـاختواژي نشـانه   ارود و معموالً ب

بنـدي   که هسـتۀ جملـه   حالی شود؛ در حاشیۀ جمله نوعی پیرو براي هستۀ جمله محسوب می
جمله نه تنها معنی اصلی جمله را بلکه تمام عناصـر تصـریفی،    ۀافعال در هست. مستقل است

  . شوند مثل زمان دستوري، شخص و شمار و تطابق، را شامل می
، یکی از مشخصاتی که بند زنجیري را از سایر موارد متمایز )264 :1985(به نظر النگاکر 

است ) temporal succession(و توالی زمانی ) temporal overlap(پوشانی زمانی  کند هم می
دارد که هم هسـپلمث   اظهار می) Willis, 2006: 303(ویلیس . که مختص بند زنجیري است

هسپلمث معتقد است کـه افعـال   . دانند و هم النگاکر این ساختارها را بخشی از بند پیرو می
کننـد و النگـاکر معتقـد اسـت کـه بنـد        قیدگون زمان دستوري، نمود یا تطابق دریافت نمـی 

  ند زنجیـري یکسـان اسـت    پذیرد که نشان دهد فاعل بند دیگر با فاعل ب زنجیري تکواژي می
  . یا تفاوت دارد

بنـدي   طبقـه ) Creissels, 2009(و کریسـلز  ) Noonan, 1997(افعـال قیـدگون را نونـان    
  .پردازیم اند که به اختصار به موارد مهم این ساختارها می کرده

  
  ساختارهاي قیدگون استمراري 1.3

. و ترتیبی یاد کـرده اسـت   )progressive converbs( نونان از ساختارهاي قیدگون استمراري
استمراري به این معنا که عمل افعال قیدگون مشابه فعل دیگر است و از لحاظ زمـانی بـا آن   

هـاي متفـاوت یـک رویـداد      کنندة ویژگـی  و، در کل، این دو فعل با هم بیان داردپوشانی  هم
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رهـاي متفـاوتی از   تعبی ،با در نظر گرفتن معنی فعل پایه در افعال قیدگون اسـتمراري . هستند
تـوان بـه چگـونگی یـا قیـد حالـت        توان متصور شد که از آن جملـه مـی   این ساختار را می

)manner( ابزاري ،)instrument ( و شرایط وابسته)attendant circumstance (  اشـاره کـرد .
براي تعبیر چگونگی، رابطۀ بین فعل قیدگون و محمول اصلی طوري است که هـر دو فعـل   

بـراي تعبیـر ابـزاري الزم اسـت دو رویـداد      . کننـد  ک رویداد را توصیف مـی خصوصیات ی
براي تعبیر شرایط وابسته الزم است کـه دو رویـداد   . متفاوت از دو منظر متفاوت دیده شوند

  . و امکان توقف یکی بدون صدمه به دیگري وجود داشته باشد باشندمستقل 
که از آن  اند ن استمراري، افعال توصیفینونان معتقد است که رایج ترین نوع افعال قیدگو

هـاي زیـر را از زبـان     مثال آنگاه. ترین آنها هستند ساده »رفتن«و  »آمدن«جمله افعال حرکتی 
  :دهد ارائه می) کنند ، زبان گروهی قومی به همین نام که در نپال زندگی میChantyal(شانتیال 

12. kyata pirem-sing dugri-gey âya-i 

 Boy Piram-COM run-PROG go-PERF 

  .پسر دوید رفت پیش پیرِم
13. 
 

semeya pwakhera-ri pâara-gey kha-i 
 Samayan Pokhara-LOC walk-PROG come-PERF 

  .د پیش پخارایسامایان راه افتاد بیا

معمول  تنهایی غیر بردن فعل قیدي براي بیان رویداد به کار به ،التیمعموالً در زبان شان
تنهایی هم معمول و هم  کار بردن فعل اصلی به که به حالی دستوري نیست؛ در ما غیراست ا

  . دستوري است
14. semeya pwakhera-ri phara-i 

 Samayan pokhara-LOC walk-PERF 

  .مایان راه رفت پیش پخارااس

همچنین در برخی از این ساختارهاي فعلی قیدگون ممکن است مسیر حرکـت را فعـل   
خـوبی   مثال زیـر ایـن نکتـه را بـه    . تعیین کند )pelti( و چگونگی را فعل قیدي) wÚ(اصلی 

  :دهد نشان می
15. phurbal pelti-gey wadar-nâari wÚ-i 

 Ball roll-PROG cave-INES enter-PERF 

  ).توپ غلت خورد رفت توي غار( .توپ غلت خورد وارد غار شد
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مثـل فعـل   ) generic active verb(، فعل تام عـام  دیگري از افعال قیدگون استمراري ۀدر دست
  :رود کار می براي توصیف چگونگی به) expressive vocabulary(بیانی  ةبه همراه واژ »کردن«

16. menchi âuttyang âuttyang la-gey pâara-i 

 person staggering  do-PROG walk-PERF 

 .مرد تلوتلو خورد رفت

و  عـام از یـک فعـل    )17( شـود، در مثـال   ي زیر نشان داده مـی ها جمله درتعبیر ابزاري 
  :واژگان بیانی استفاده شده است

17. 
 

yewta lato-kuchyato pekhita phyal phyal la-gey dâung-ye 

 One owl wing flapping do-PROG tree-GEN 

  
dula-ngse tâÚ-si-m 

hole-ABL go+out-ANT-NPST 

  .هایش نمایان شد گشودن بال ۀجغدي به واسط
18. ce-gam-se jâya-gey kha-si tâay chyalis tâo-kha-i te 

 that-ABL count-PROG come-ANT nowadays '46 arrive-come-PERF FACT 

  .هستیم 46 ۀاالن در طبقبا این شماره، 
  :نشان داده شده است )20( و )19( هاي آخر تعبیر شرایط وابسته است، که در مثال دستۀ

19. Ceng ne ce lokne menchi ne yewta dâung-ra legleg 

 Then TOP that male person TOP one tree-LOC trembling 

 
tâar-gey khwappe ceri-i ro 

tremble-PROG leap+quickly climb-PERF HEARSAY 

  .لرزید، از درخت باال رفت مردي که از ترس به خود می
20. nâi-i âirdeye phayni-key kha-i kha-i 

 we-GEN heart break-PROG come-PERF come-PERF 

  .ن شکسته بوداقلبمکه  مدیم درحالیآمدیم آ
. ست که رویداد فعل اصلی به رویداد فعل قیدگون وابسته استا شرایط وابسته به این معنا

  .است شده »او از درخت باال رفتن«باعث  »لرزیدن مرد از ترس«) 19(براي مثال در 
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انـد کـه همـه اسـتمراري محسـوب       هاي افعـال قیـدگون   ترین گونه هاي باال از رایج مثال
  .پردازیم می هاي مختلف افعال قیدي در ادامه، به بررسی بیشتر گونه. شوند می

  
  سایر ساختارهاي قیدگون  2.3

 طـور خالصـه   کریسلز نیز افعال قیدگون را در ساختارهایی طبقه بندي کـرده اسـت کـه بـه    
دستۀ اول ساختارهاي قیـدگون شـرطی   . کنیم اند بیان می آنهایی را که متناسب با زبان فارسی

)conditional converbs (اند نفی یا مثبتکه داراي شکل م.  
21. [ jaše j-eq’-ala], me-de cw_i gw_-ida gw_eda? 

 Girl F-come-CON 2SG-ERG what do-IPFT* COPT.N 

 کنی؟ ر میاگر دختر بیاید چه کا

نـوعی   آن هـم  کـه اسـت  ) concessive converb(ساختار قیدگون امتیـازي  دیگر  گونۀ
  :داردساختار شرطی 

22. [w-ošq_-alo+ola] cegaza xe b-oL- i La. 

 M-work-CONC* nothing profit N-occur-PF.NEG 

  .با اینکه به سختی کار کردم، اما چیزي دریافت نکردم

قع دو رویداد را که در وا است) gradual converb( دگون تدریجیساختار قی گروه سوم
  :گذارد ثیر میأاولی بر روي دومی ت کم و زیاد شدنکه  کند، بدین صورت به هم مرتبط می

23. [hudu-we  L’-uOdat'e] ta'l-ari. 

 DEM-M dance-GRAD* get.tired-PFS 

  .هر چه بیشتر رقصید بیشتر خسته شد

  .کنیم بندي می را بررسی و طبقهل قیدگون در زبان فارسی افعا ،در ادامه
 

  بندي افعال قیدگون در زبان فارسی دسته .4
ـپلمث       با توجه به بحث هاي انجام شده، تعریف افعال قیدگون در زبـان فارسـی بـا تعـاریف هس

ـتند    «: و دیگرانی که معتقدند) 1995( ـتا هس تطـابق   »ساختارهاي قیدگون به صـورت نـاخود ایس
. دهـد  هایی جدا از افعال قیدگون قرار مـی  هسپلمث کالً ساختارهاي خود ایستا را در دسته. اردند
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ـپلمث از      با توجه به شواهد موجود در زبان فارسی، می ـید کـه تعریـف هس توان به این نتیجه رس
 رفته و بـراي فعـل   کار اي مجزا به افعال قیدگون چندان کامل نبوده و ساختارهاي قیدگون در جمله

ابراین زبان فارسـی سـاختارهایی   بن .جملۀ دیگر نقش قیدي دارند، نه اینکه پیرو جملۀ دیگر باشند
ایـن افعـال   . روند کار می اي مستقل به دارد که در آن افعال خود ایستا به صورت قیدگون در جمله

ـته اگر این افعال در ایـن  . گیرند نیز جاي نمی) 1985(هاي زنجیري النگاکر  در تعریف بند هـا   دس
  :شود بیان می از آنها شوند؟ در زیر تعریفی گیرند پس چگونه تعریف می نیز قرار نمی

هـاي   یستا یا ناخود ایستا بودن ساختارخود ا قیدگون در زبان فارسی اصوالً به ساختار افعال
صـورت کامـل تصـریف دریافـت      در زبان فارسی بـه این ساختارها . ارتباطی نداردقیدگون 

ایـن   بـه همـین دلیـل    .کننـد  قیدي بـازي مـی  در عین حال براي فعل دیگر نقش کنند و  می
  .نامیم زبان فارسی افعال قیدگون میساختارها را در 

  :شود هاي افعال قیدگون در زبان فارسی ارائه می ذیل گونهدر 
  
  فعال قیدگون استمراريا 1.4

بندي  اساس تقسیم بر. مراري هستندصورت است رسد افعال قیدگون در زبان فارسی بیشتر به نظر می به
  .افعال قیدگون حالت، ابزاري و شرایط وابسته: شود این ساختار به سه دسته تقسیم می ،نونان

  افعال قیدگون حالت 1.1.4
 »دویـدن «فعـل قیـدگون    الًمـث . کننـد  تعیین میاول از این افعال چگونگی فعل دوم را  ۀدست

   .مشخص کرده استرا  »رفتن« چگونگی عمل
  . دوید رفت پیش مادرش) الف .24

  .پرید رفت توي حیاط) ب
  .سرخورد آمد پیش من) پ
  .ها را کشید برد خانه چوب) ت

کـار بـردن افعـال     با وجود اینکه به روند و، کار می این افعال معموالً به صورت ترکیب به
 »دویـد «توان  میمثالً . رسد نظر نمی تنهایی غیر دستوري نیست، چندان رایج هم به قیدگون به

  :کار برد تنهایی به را به
  .دوید پیش مادرش) الف .25

  .رفت پیش مادرش) ب
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  افعال قیدگون ابزاري 2.1.4

  :شوند زیر دیده می يها اند که در مثال از این افعال ساختار افعال قیدگون ابزاري دوم ۀدست
  .دارکوب نوك زد درخت را سوراخ کرد) الف .26

  .تو آسمان پرنده بال زد رفت) ب
  .ها را آورد دستش را باال برد کتاب) پ
  .رخنه کرد رفت توي گروه) ت
  .بخش اضافه را تراشید برد) ث
  .با چکش کند بردش) ج

. بـوده اسـت   »سـوراخ کـردن درخـت   «ابزاري براي  »نوك دارکوب«) الف 26(در مثال 
ست؛ همـین شـرایط   بوده ا »رفتن به آسمان«ابزاري براي  »بال زن«) ب26(همچنین در مثال 

  . توان دید میموارد دیگر نیز  را در

  افعال قیدگون شرایط وابسته 3.1.4

  :کنند سوم افعال قیدگون شرایط وابسته هستند که به صورت مستقل از یکدیگر عمل می ۀدست
  .ترسید رفت باالي درخت) الف. 27

  .قلبش شکست آمد پیش من) ب
  .بزرگ گرفت گیر کرد تو گلویش ۀلقم) پ
  .در را باز کرد همه سرما خوردند) ت

  .شخص وابسته است »ترس«به  »رفتن باالي درخت« ،)الف 27(در مثال 
  
  افعال قیدگون شرطی 2.4

توان به ساختارهاي قیدگون شرطی اشاره کرد که به صورت یک  از دیگر ساختارهاي قیدگون می
  :ساختارهاي قیدگون پیشین نداردالبته این ساختار شباهت چندانی با . رود کار می بند شرطی به

  .زنمت بیایی جلو می) الف .28
  .خوري بروي بیرون سرما می) ب
  .درس نخوانی از شام خبري نیست) پ
  .شود زنگ بزنی الم شنگه به پا می) ت
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  .دو دقیقه دیگر نیایی رفتم) ث
  .کنم کار نکنی اخراجت می) ج

همین حالت در مورد . است »ردنسرما خو«شرطی براي  »رفتن بیرون«) الف28(در مثال 
  . کند می صدقها نیز  سایر مثال

  
  افعال قیدگون امتیازي 3.4
فعلـی   توان این رابطۀ هاي زیر می مثالدیگر ساختارهاي قیدگون امتیازي هستند که در  ۀدست
  :مشاهده کردرا 

  .کلی کار کرد هیچ چیز بهش ندادند) الف .29
  .گرفتاین همه زحمت کشید یک قران هم ن) ب
  .کلی کار کرد آخش هم در نیامد) پ
  

  افعال قیدگون تدریجی 4.4
 دادن سـبب روي  پیوسـته که در آن یـک رویـداد   اند یدگون تدریجیآخر ساختارهاي ق ۀدست

  .شود ساخته می »از بس«رسد که این ساختار در زبان فارسی با  نظر می شود، به می يدیگر
  .از بس ورجه ورجه کرد پس افتاد) الف .30

  .از بس دوید زانوهایش درد گرفت) ب
  .از بس خورد خودش را خفه کرد) پ
  .از بس حرف زد سرمون درد گرفت) ت

  :شود درادامه، وجوه اشتراك موضوعی این ساختارها نشان داده می
  

  اشتراك موضوعی در ساختارهاي قیدگون .5
دو جزء داراي موضوع هاي الزم، هر  در فعل .ساختار افعال قیدگون اشتراك موضوعی دارند

هـاي   مـثالً، فعـل  . کننـد  فاعلی مشترك هستند و بر همین اساس تصریف یکسان دریافت می
هر دو تک ظرفیتی هستند و به همین دلیل فقط از لحـاظ فـاعلی بـا هـم      »آمدن«و  »دویدن«

  : نیز صحیح است »رفتن«در مورد فعل  امراشتراك دارند و این 
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  .دوید آمد پیش من) الف .31
  .پسر همسایه دوید آمد پیش من) ب

  :فاعل هر دو فعل پسر همسایه است ،در این حالت
  ) پسر همسایه(دویدن ) الف .32

  )پسر همسایه(آمدن ) ب

چون  ،در این حالت .کند بنابراین پسر همسایه از هر دو فعل نقش معنایی تتا دریافت می
نقـش معنـایی تتـا را از     مفعـول  مجموع این افعال یک رویداد واحد است، بنابراین فاعـل و 

  . دنکن محمول پیچیده دریافت می
ـ دار همعالوه بر اشتراك فاعلی، اشتراك مفعولی ، »خوردن«و » بردن«هاي  فعل بـراي  . دن

  .نشان دادن اشتراك موضوعی از فاعل یکسان استفاده شده است
  . پسر همسایه اتومبیلش را هل داد برد) الف .33

  . ا کشید بردپسر همسایه طناب ر) ب
  . سل کرد بردکپسر همسایه اتومبیلش را ب) پ

  :و فعل قبل از آن داراي اشتراك فاعلی و مفعولی هستند »بردن«فعل  ،در این حالت
  )پسر همسایه، اتومبیل(هل دادن ) الف .34

  )پسر همسایه، طناب(کشیدن ) ب
  )پسر همسایه، اتومبیل(سل کردن بک) پ
  )ومبیلپسر همسایه، ات(بردن ) ت
  )پسر همسایه، طناب( بردن ) ث

سته بـوده  رویداد واحد به هر دو فعل واب ،»بردن«دو ظرفیتی بودن فعل  سبببه  ،بنابراین
، یعنی بخشی از معناي خود را از فعل دوم و نقش معنایی داده شده به صورت ترکیبی است

  .از معناي فعل اول دریافت کرده استرا دیگر  یو بخش
  

  ريگی نتیجه .6
 ظـاهر  بـه  هـا  افعال در سـایر زبـان   ساختار این گونه افعال قیدگون در زبان فارسی باساختار 
صورت خـود ایسـتا هسـتند و     با این تفاوت که این ساختارها در زبان فارسی به اند هماهنگ
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از ایـن   ثتا حـدودي بـا تعـاریف هسـپلم     ،به همین دلیل ؛روند کار می در یک بند واحد به
طور کامل  بهعنوان بند زنجیري نیز  عالوه با تعریف النگاکر به به ند وهنگ نیستساختارها هما

د کنیم که در زبان فارسی ساختارهاي قیدگون خود ایستا هسـتن  فرض می پس. دنندار تطابق
ا داراي اشـتراك موضـوعی   کـه ایـن سـاختاره   نکتـۀ دیگـر این  . کننـد  و تصریف دریافت می

 فاعل و مفعول نیز در. بایست تصریف دریافت کنند فعل می و به همین دلیل هر دو اند مطلق
کنند، به این معنا که بخشـی   صورت اشتراکی دریافت می این ساختارها نقش معنایی تتا را به

رسـد کـه    نظـر مـی   بنابراین به. گیرند میدیگر را از فعل دوم  یاز معنی را از فعل اول و بخش
اختارهاي قیـدگون چنـدان صـحیح    ایستا بودن ستعریف هسپلمث در مورد اجبار در ناخود 

 نـاخود ایسـتا   اینکـه  بدون ،فارسی که نشان داده شد این ساختارها در زبان طور انهم .نیست
  .ندهد نیز تشکیل مییک بند واحد ، بلکه روند میکار  ي بهصورت قید به نه تنها ،باشند
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