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متمم قیدی ،گروه قیدی ،گروه اسمی یا گروه حرفاضافهای؟
مریم حیدری



چکیده
متمم گروه اسمی است که پس از حرف اضافه قرار میگیرد و وجود آن در جملهه گهاه اجرهاری و گهاه ارتیهاری اسهت .هرچنهد
موضوع متمم در دستور زبان از جمله موضوعات اصلی به شمار میرود ،هنوز بسیاری از ابعاد آن مورد پهووه

و واکهاوی قهرار

نگرفته است .یکی از این ابعاد تفکیک متمم اجراری (متمم فعلی) از متمم ارتیاری (متمم قیهدی) اسهت کهه تن ها زبهانشناسهان و
دستورنویسان جدید به آن توجه کردهاند .در این پووه  ،نگارنده ابتدا به موضوعات مهتمم ،قیهد ،گهروه و انهواع آن ها در جملهه
میپردازد ،سپس با توجه به اینکه متمم قیدی از یک سو ،رود یکی از انواع قید به شمار میرود و از جمله قابلحهفف اسهت و از
سوی دیگر ،ترکیری از حرف اضافه و گروه اسمی است ،جایگاه این نوع متمم را در جمله از حیث گهروهههای موجهود در جملهه
مشخص میکند.
کلیدواژهها :متمم ،قید ،متمم قیدی ،گروه اسمی ،گروه قیدی ،گروه حرفاضافهای
مقدمه
بحث متمم و انواع آن در دستور زبان از گفشته تا به امروز تحوالت بسیاری را پشت سر گفاشهته اسهت و دستورنویسهان در ایهن
زمینه ارتالف نظر فراوانی دارند که باید گفت بیشتر این ارتالفات یا ناشی از برداشتهای متفاوت از مرحث متمم است یها در بهه
کار بردن اصطالحات.
در کتاب های دستوری قدیم به بحث متمم توجه شایانی نشده است و بیشتر به صورت گفرا تحت عنهوان مهتمم فعهل مطهر
میشود؛ برای مثال ،در دستور پنج استاد حالت مفعول و متمم با عنوان متمم فعل یعنی تمها کننهدة معنهای فعهل مطهر مهیشهود
(یاسمی .)81 :8731 ،امر مسلم این است که آنچه در گفشته به عنوان متمم فعل مطر شده است با متمم فعلی در دسهتور جدیهد
تفاوت بسیار دارد؛ چراکه متمم در دستور قدیم تن ا در معنای تما کننده به کار رفته و به ابعاد دیگر این مف هو یعنهی تمها کننهدة
معنای اسم یا صفت توج ی نشده است .دکتر وحیدیان کامیار در مقالة «متمم چیست؟» این مرحث را مورد توجه قرار مهیدههد و
معنای متمم فعل در گفشته و امروز را مقایسه میکند و عد توجه به سایر معنای متمم را نقهد مهیکنهد (وحیهدیانکامیهار:8733 ،
 ،)52درحالیکه به نظر میرسد معنای متمم فعل در گفشته با امروز بسیار متفاوت است.
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نکته دیگر اینکه در دستور قدیم ،متمم به عنوان نقشی فرعی که میتوان آن را از جمله حفف کرد آمده است و این موضوع به
طور گفرا تحت عناوینی به غیر از متمم مطر میشود .ریامپور به جای کلمة متمم از مفعول غیرصریح یا مفعول بهواسطه استفاده
می کند؛ اصطالحی که در بسیاری از کتب دستوری قدیم دیده میشود؛ «حروف اضافه ادواتی هستند که به اول اسم درمیآینهد تها
آن را با یکی از معانی ابتدا ،انت ا ،ظرفیت یا علیت به فعل یا شره فعل نسرت دهند؛ در آن صورت اسم ،مفعول غیرصهریح فعهل یها
شره فعل است» (ریامپور.)822 :8732 ،
بنابراین ،بحث انواع متمم از موضوعات جدید دستوری به شمار میرود که هنوز به تما جنرهههای آن پردارتهه نشهده اسهت.
جایگاه متمم قیدی نیز در جمله از این ج ت که هم در دستهبندی انواع قید و هم در میان انوع متمم قرار میگیرد ،دررهور توجهه
و پووه

است ،که نگارنده در این سطور سعی در روشن کردن این جایگاه و پردارتن به ابعاد دیگر این نوع از متمم دارد.

متمم چیست؟
از نظر لغوی ،متمم به معنای تما کننده و تکمیلکننده چیزی است .دهخدا متمم را به معنهای «تمها کننهده و بهه انمها رسهاننده و
کاملکننده» میداند (دهخدا :ذیل واژه) .متمم در علو مختلف و از منظرهای متفاوت معانی متنوعی دارد اما آنچه در اینمها مهورد
نظر است ،متمم در اصطال دستور زبان فارسی است .با بررسی کتب دستور زبانی که تا امروزه برای زبان فارسی نگاشهته شهده -
است ،میتوان پی برد که اغلب دستورنویسان متمم را آنگونه که باید جدی نگرفته و بهراحتی از کنار آن گفشتهاند .حال آنکه این
بخ

از دستور زبان جزئیاتی دارد که تن ا با دقت در آن ا و نکتهسنمی میتوان به این دقایق پی برد.
دستورنویسان ،متمم را اسمی میدانند که بعد از حروف اضافه واقع میشهود .بنهابراین ،در دسهتور زبهان مهتمم سهازهای اسهت

متشکل از یک حرف اضافه و یک گروه اسمی (حرف اضافه  +اسم (گروه اسمی) .همانند جمالت زیر:
کال راقانی آکنده از اب ا است .حرف اضافه = از  //متمم = اب ا
او کسانی را که به ایران گزند رسانده بودند ،دوست نمیداشت .حرف اضافه = به  //متمم = ایران
متممها هم در جملههای اسنادی میآیند و هم در جملههای غیراسنادی؛ یعنهی صهرفنظهر از نهوع فعهل جملهه ،گهاهی مهتمم
بهعنوان جزئی از اجزای جمالت ایفای نق

میکند و موجب تکمیل معنای جمله میشود و گاهی نیز تن ها توضهیحی بهه جملهه

میافزاید؛ در حالی که جمله ضرورتاً به آن نیاز ندارد.
با وجود تعاریف متعددی که از متمم در کتابهای مختلف آمده است ،به نظر میرسد بیشتر این تعریفها جهامع و کهاربردی
نیست .انوری در کتاب رود متمم را این گونه تعریف میکند« :متمم یا متمم فعل ،اسم یا کلمهای دیگهر اسهت کهه همهراه حهرف
اضافه میآید و به فعل یا صفت نسرت داده میشود» (انوری .)883 :8732 ،باید دانستکه متممی که به صفت نسرت داده میشهود
متمم صفت ،یعنی تما کنندة معنای صفت است نه متمم فعل؛ در صورتی که در ایهن تعریهف بهدون توجهه بهه ارهتالف ایهن دو
موضوع هر دو با عنوان متمم فعل مطر میشود و درواقع تناقضی در تعریف ایماد شده است.
تعدادی از دستورنویسان نیز متمم را نوعی مفعول مینامند و در واقع مفعول را به دو دستة مفعول بهواسطه و مفعول بیواسهطه
تقسیم میکنند .مفعول بیواسطه همان مفعول صریح یا مفعول «رایی» است و مفعول بهواسطه ،متمم یا گروه حرفاضافهای نامیهده
میشود« :اسم به واسطة یکی از حروف اضافه ،مفعول واقع میشود و بنابراین هر کلمه بعد از حروف اضافه حالهت مفعهولی دارد:
از رانه آمد (عمرانی .)722 :8717
رانلری نیز مانند سایرین مینویسد« :متمم فعل یک یا چند کلمه یا عرارتی است که با یکی از حروف اضافه به جمله میپیوندد
و توضیحی به مف و فعل میافزاید» .وی در ادامه میگوید« :فعل متعدی برای تما شدن معنا محتاج به مفعول است و بیآن معنی
جمله ناقص است اما فعل چه الز باشد و چه متعدی باشد برای تما شدن معنا محتاج متمم نیست» (ناتهل رهانلری-15 :8718 ،
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 .)18به نظر میرسد در این تعریف متممهای اجراری یا فعلی که از جمله قابلحفف نیستند نیز گنمانده شده است.
بیشتر دستورنویسان جدید متمم را گروه اسمی میدانند که پس از حرف اضافه میآید و حضورش در جمله گاه اجراری و گهاه
ارتیاری است« .هر اسمی که پس از حرف اضافه بیاید متمم است .وجود همة متممها در جمله الزامی است بههجهز مهتمم قیهدی»
(وحیدیان کامیار.)53 :8718 ،
مشکوهالدینی در کتاب روی

به معنای تما کنندگی متمم توجه میکند« :متمم ویوگی راص و عمدهای داراست؛ به این معنی

که بر پایة مشخصههای نحوی واژه هسته اجراراً همراه آن به کار میرود و به همین لحاظ با آن ارتراط نزدیک دارد؛ مثالً در گهروه
اسمی «این کتاب دستور زبان فارسی» ،دستور زبان ،متمم است؛ زیرا به لحاظ مشخصههای زیرمقولهای «نهوع کتهاب» را مشهخص
میکند .در گروه فعلی «این کتاب را ررید » ،گروه اسمی «این کتاب را» مفعول صریح فعل «ررید » و مهتمم آن اسهت .در گهروه
حرفاضافهای «در ایران» ،به دنرال حرف اضافه ،الزاماً گروه اسمی ظاهر میشود و به همین سرب گروه اسمی متمم حهرف اضهافه
است (مشکوهالدینی .)878 :8718 ،در واقع ،وی متمم مورد نظر در این مقاله را تحت عنوان گروه حرفاضافهای مطر میکند که
در مرحث گروهها بررسی رواهد شد .باطنی نیز مفعول و مسند را از نوع متمم میداند و برای آن انواعی قائل میشود .وی مفعول
بهواسطه یا گروه حرفاضافهای را از مقولة متمم رارج میکند« :آنچه به اعترار معنی «مفعول بهواسطه روانده میشهود؛ بهه اعترهار
صورت( ،داشتن حرف اضافه) جهزو گهروه قیهدی بهه حسهاب مهیآیهد و مهتمم شهنارته نمهیشهود (بهاطنی .)11 :8713 ،مهتمم
حرفاضافهای در کتاب وی تحت عنوان ادات مطر میشود و شاید مورد نظر ایشان تن ا متمم قیدی بوده است.
همانگونه که مشاهده میشود ،در تعریف متمم ارتالفنظرها بسیار زیاد است؛ به طوری که شاید نتوان دو یا سه دسهتورنویس
را پیدا کرد که کامالً نظرهایشان منطرق بر هم باشد .علت آن است که بعضی «متمم ،را در معنای تما کننده معنای اسم قرل از رود
یا جملهای که در آن قرار گرفتهاند به کار بردهاند و بعضی نیز به نوع راص آن که متمم حرفاضافهای است اشاره کردهاند .آنچهه
موردنظر دستورنویسان جدید و این مقاله است نیز متمم حرفاضافهای است که اینگونه تعریف میشود :متمم گروه اسمی اسهت
که پس از حرف اضافه قرار میگیرد و وجود آن در جمله با توجه به نق

آن گاهی اجراری و گاهی ارتیاری است.

انواع متمم
از آنما که فعل قلب و هستة مرکزی جمله است ،تعیین نوع جمله ،تعداد اجزای جمله و بسیاری ویوگیههای دیگهر جمهالت بهه
فعل بستگی دارد؛ یعنی فعل است که مشخص میکند جمله اسنادی است یا غیراسنادی ،دوجزئی ،سهجزئی یا چ ارجزئی است.
برری از فعلها گفرا و برری ناگفرا هستند؛ یعنی برری برای تکمیل معنای جمله عالوه بر ن اد به جزء دیگری نیاز ندارنهد و
برری دیگر نیز با ن اد معنای آن ا کامل نمیشود و برای تکمیل جمله به جزئی غیر از ن اد نیاز دارند .اگر این جزء مفعهول باشهد،
فعل گفرا به مفعول است و اگر متمم باشد ،گفرا به متمم است ،نیز اگر آن جزء مسند باشد ،فعل گفرا به مسهند اسهت .در اینمها
تن ا به متمم میپردازیم و از بررسی انواع دیگر صرفنظر میکنیم.
با توجه به مطالب گفتهشده ،ارزش متمم در جملههایی که فعل آنها گفرا به متمم است ،به اندازة مفعول در جمالتی است کهه
فعل آنها گفرا به مفعول است؛ یعنی همانگونه که حفف مفعول در آن جمالت موجب اب ا و نقص در جمله مهیشهود ،حهفف
متمم نیز در جمالتی که فعل آنها گفرا به متمم است ،اب ا و نامف ومی به همراه دارد .این نوع متمم را «متمم اجراری» میروانند.
مشکالت متمم در متمم اجراری نیست؛ زیرا متمم اجراری بخشی از کال است که نرود آن را به روشنی میتوان درک کرد .عهالوه
بر این ،در متمم اجراری نکات ریز و قابلتوجه چندانی وجود ندارد و تما حواشی متمم ناشی از حضهور مهتمم ارتیهاری اسهت؛
یعنی ،متمم ارتیاری است که موجب دامنهدار شدن بحث متمم میشود« :اشکال وقتی پی

میآید که همین سارت (حرف اضهافه

 +گروه اسمی) عالوه بر این کاربرد یعنی متممی ،کاربرد دیگری هم دارد که مورد نیاز هیچ فعلی نیست؛ یعنی وجهودش ارتیهاری
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است و جنرة توضیحی دارد و اگر از جمله حفف شود ،هیچ نقصی در جمله پی

نمیآید .فقط توضیح حفف میشود» (وحیدیان

کامیار .)58 :8718 ،برای جلوگیری از این اشکال و تشخیص انواع متمم و جدا کردن هر گهروه الز اسهت در ایهن رصهوص بهه
بررسیهایی بپردازیم و انواع متمم را نشان دهیم و رصوصیات هر کدا را بیان کنیم.
همانگونه که پی

از این اشاره شد ،در گفشته به متمم و دستهبندی انواع آن توجه چندانی نمیشده است .ظاهراً بهرای اولهین

بار در کتاب دستور زبان بر پایة نظریة گشتاری سخن از متمم فعل و متمم قید با حرف اضافه به میان آمده است .الرته آنچه در این
کتاب تحت عناوین یادشده مطر میشود با آنچه بعداً در کتابهای دستوری متمم فعل یا قید نامیده میشود متفاوت است؛ بهرای
مثال ،مشکوه الدینی قید را نیز جزو مقولة متمم قیدی مطر میکند .وی در جملههای «روشرختانه علی در دانشگاه پفیرفته شد» و
«سربازان دلیرانه با دشمن جنگیدند» و «ایهن نویسهنده در سهال گفشهته کتهابی نوشهت» نقه

یها رابطهة دسهتوری صهورتههای

«روشرختانه»« ،در دانشگاه»« ،با دشمن» و «در سال گفشته» را متمم قیدی یا قید مینامهد (مشهکوهالهدینی .)33 :8713 ،وی انهواع
دیگری نیز برای متمم قائل است :متمم مفعول بهواسطه مانند «به علی» در جملة «افشین آن کتاب را بهه علهی داد» (همهان)882 :؛
متمم مفعولی مانند «به مادرش» در جملة «کودک به مادرش نگاه میکرد» .در گروه فعلهی جملهة بهاال بهه همهراه فعهل تن ها مهتمم
حرفاضافهای اجراری به کار میرود .از لحاظ رابطه دستوری متمم حرفاضافهای به همراه این دسهته از فعهلهها «ههدف» ،یعنهی
شخص یا چیزی را که فعل به سوی آن اشاره میکند ،نشان میدهد .به همین سرب ،به آن «متمم حرفاضافهای مفعولی» یا به طور
رالصه «متمم مفعولی» گفته میشود (همان.)885 :
متمم عامل :در جملة نمونة «ما از دشمن نمیترسیم ».در گروه فعلی به همراه فعل متمم حرفاضافهای اجراری به کار مهیرود.
از لحاظ رابطة دستوری متمم حرفاضافهای به همراه این دسته از فعلها به عامل یعنی کننده یا منشأ فعل اشاره میکند .بهه همهین
سرب« ،متمم حرفاضافهای عامل» یا به طور رالصه «متمم عامل» نامیده میشود (همان.)887 :
الرته باید ذکر شود سه نمونة اریر از انواع متمم در واقع متمم اجراری هستند و میتوان هر سه را در یهک دسهته تحهت عنهوان
«متمم اجراری» جای داد که دستورنویسان بعدی «متمم فعلی» نامیدهاند؛ رود نویسنده نیز به اجراری بودن این متممها اذعان دارد.
متمم ابزاری یا وسیله :در جملة «برری مرد با قطار سفر میکنند ».در گروه فعلی ،گروه حرفاضهافهای بها حهرف اضهافة «بها»
ظاهر میشود که این گروه حرفاضافهای بهطور ارتیاری به کار میرود (همهان .)882 :ایهن دسهته از مهتممهها را نیهز بهه همهراه
متممهای قیدی میتوان تحت عنوان «متمم ارتیاری» در گروهی جداگانه دستهبندی کرد.
گروهی دیگر نیز در تقسیمبندی انواع متمم تن ا به معنا توجه میکنند« :متمم یک معنی اضافی به جمله مهیبخشهد .ایهن معنهی
اضافی گاهی زمان وقوع فعل ،گاهی مکان ،گاهی غرض و منظور ،گاهی ابزار و وسهیله و گهاهی چگهونگی وقهوع فعهل را نشهان
میدهد ،و در واقع توضیحی به مف و فعل میافزاید( .ناتلرانلری.)15 :8718 ،
دومین دستورنویسی که میان متمم فعل و متمم قیدی با حروف اضافه فرق گفاشته ،غالمرضا ارژنگ است .ایشان معیار معنهایی
را برای تشخیص این دو مقوله از هم مطر کرده ،مینویسد« :از نظر صوری مفعولهای بهواسطه ،به متمم ] مهتمم فعهل = گهروه
قیدی با حرف اضافه[ شریه اند؛ زیرا هر دو اسمی هستند که با کمک یکی از حروف اضافه در جمله آمهدهانهد :بها او جنگیهد ؛ بها
اتومریل آمد ؛ ولی فرق آن ا در این است که متمم و گروه قیدی با حرف اضافه را میتوان از جمله حفف کهرد؛ بهی آنکهه جملهه
ناقص شود ولی اگر مفعول باواسطه را بدون هیچ قرینهای از جمله حفف کنیم ،جمله ناقص میشود (ارژنگ.)13 :8738 ،
کامیار نیز متمم را به پنج نوع تقسیم میکند )8 :متمم فعل )5 ،متمم اسم )7 ،متمم صفت )8 ،متمم قید  )2متمم شرهجمله .متمم
فعل گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می آید و فعل به آن نیاز دارد و با حفف آن جمله ناقص میشود« .با دانایان درآمیز»
(وحیدیان کامیار .)83 :8718 ،متمم اسم :اسمی که نیاز به متمم دارد و در همة نق ها و کاربردهای

متمم میگیرد .وجهود مهتمم

اسم الزامی است .این متمم مستقل نیست و در شمار اجزاء اصلی جمله به حساب نمیآید با اسم همراه رود تشهکیل یهک گهروه
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اسمی میدهد« :در دورههای دیگر نمونههایی از این نوع نثر دیده میشود ».متمم صفت همة صفتها تفضیلی و بعضی از صفتها
دیگر نیاز به متمم دارند« .دردی بزرگتر از نادانی ندید ».
متمم قید :همة قیدهای تفضیلی نیاز به متمم دارند و با آن تشکیل گروه قیدی میدهند« :او زودتر از سایر دوندهها به رط پایان
رسید» (همان .)78 :در اینما الز است به نکتة بسیار م می اشاره شود و آن تفاوت «متمم قیدی» و «متمم قید» است .نزدیکی نها
این دو در بسیاری موارد موجب اشتراه میشود ،اما حقیقت آن است که این دو کامالً با هم متفاوتاند و هر کدا رصهایص رهود
را دارد .در اینما به برری از این تفاوتها میپردازیم.
متمم قید همیشه با قید تفضیلی یا برتر میآید و حضورش با قید الزامی است ولی متمم قیدی تن ا بهعنوان توضهیح مهیآیهد و
وجودش الزامی نیست و قابلحفف است؛ مثالً« :او تندتر از من مینویسد» .در این جمله «من» متمم است کهه بهرای قیهد قرهل از
رود آمده است؛ یعنی متمم قید است اما در جملة علی با اتوبوس آمد« ،اتوبوس» متممی است که کهار قیهد را انمها مهیدههد و
توضیحی به جمله میافزاید .متمم قیدی قابل حفف است و جمله ضرورت ًا بهه آن نیهاز نهدارد امها مهتمم قیهد در جملهه بههتن هایی
قابلحفف نیست و حفف آن موجب اب ا در جمله میشود و تن ا در صورتی میتوان آن را حفف کرد که آن را با قیدش حهفف
کنیم .پس ،میتوان گفت متمم قید متمم اجراری است؛ در حالی که متمم قیدی متمم ارتیاری است .متمم قیدی مهیتوانهد متعهدد
باشد .به زبان دیگر ،میتوان متمم قیدی را به تعدد و پشت سر هم آورد؛ مثالً ،او با اتوبوس از ت ران به اهواز آمهد ،امها مهتمم قیهد
یکی بی

نیست و در هر بار تن ا میتوان یک متمم قید آورد .متمم قیدی توضیحی به فعل جملهه مهیافزایهد و از آن رفهع اب ها

میکند؛ در حالی که متمم قید ،به قید تفضیلی قرل از رود توضیحی میافزاید و از آن رفع اب ا میکند.
کامیار مرحث متمم قیدی را در بحث انواع متمم نمیگنماند و تن ا در بحث اجزای جمله به آن اشاره میکند! و باالرره بررهی
از شرهجملهها نیز متمم میگیرند و معنایشان را با آن کامل میکنند .در این کاربرد نیز یک حرف اضافه عامل پیوند میان شرهجملهه
و متمم است ،در این جا هم متمم به شرهجمله مربوط است و بخ

اجراری آن است نه از اجزای اصلی جمله یا فعل.

آفرین بر شما ( شما :متمم آفرین که شرهجمله است)
مرحرا به این شماعت ،بارکاهلل بر تو ،بدا به حال او اگر این موضوع حقیقت داشته باشد،
فریاد از این همه بیعدالتی !امان از حرف مرد و...
همانگونهکه مشاهده میشود ،دستهبندی متمم در کتابها بسیار متنوع و متفاوت است ،تا آنما که گاه دچهار پراکنهدگی شهده،
شاید تما انواع متمم را دربرنگیرد .در این میان ،شاید بتوان تقسیمبندی کامیار را از این ج ت که تن ها بهه بیهان انهواع مهتممههای
حرفاضافهای پردارته و تقریراً تما انواع آن را بیان کهرده کامهلتهر دانسهت .بهه عقیهده نگارنهده طهور کلهی شهاید انهواع مهتمم
حرفاضافهای را میتوان به شکل زیر دستهبندی کرد:
فعلی (اجراری)
اجراری

متمم حرفاضافهای
غیر فعلی

اسم
صفت
شره جمله

قید
ارتیاری (متمم قیدی)
الرته ذکر این نکته الز است که با توجه به تعاریف و دستهبندیهایی که در کتب برای متمم انما گرفته است ،شاید در مرحله
اول الز باشد که متمم را به دو گروه کلی حرفاضافهای و غیرحرفاضافهای تقسیم کرد .در این صورت مفعول و مسند و قید که
در بعضی کتب با عنوان متمم مطر میشود ،جزو متممهای غیرحرفاضافهای قرار میگیرد.
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قید و انواع آن
در کتابهای دستور در باب قید نیز اغلب تعاریف مشاب ی ارائه شده است که بیشتر آن ا جامعیت کافی ندارد و بین قیهد و گهروه
قیدی تمایزی قائل نشدهاند .وحیدیان کامیار در تعریف قید مینویسد« :گروه قیدی بخشی از سخن است کهه فعهل بهه آن نیازمنهد
نیست و به همین دلیل از جمله قابلحفف است و جنره توضیحی برای فعل دارد» (وحیدیان کامیار.)828 :8718 ،
فرشیدورد در کتاب دستور مفصل قید را اینگونه تعریف میکند« :قید کلمهای است که مضمون جمله یا فعل یا صفت یا قیهد
یا گروه وصفی یا قیدی با فعلی و یا هر کلمة دیگر به جز اسم را مقید کند و چیزی به معنی آن بیفزاید» (فرشهیدورد)823 :8718 ،
تعریف شریعت نیز از قید تقریراً با تعریفی که از فرشیدورد ارائه شد منطرق است و به نظر میرسد دو تعریف اریر از قید کاملتهر
از سایر تعاریف باشد زیرا قید تمامی عناصر جمله و جمله را جز اسم و جانشین آن مقید میکند.
در باب دستهبندیهای قید نیز از گفشته تغییرات فروانی در کتب دیده میشود و قید از جنرههای مختلف ،تقسیمبندی شدهاند.
 -8تقسیم قید از ج ت مقید سارتن اجزای جمله
 -قید فعل

آن نویسنده روب مینویسد.

 -قید صفت

کتاب بسیار جالری از کتابفروشی ررید .

 قید قید -قید جمله

بچهها ریلی تند غفایشان را روردند.
روشرختانه علی امتحان را با موفقیت گفراند.

الرته بعضی قید مسند را در این دستهبندی جای دادهاند که به نظر میرسد همان قید صفت باشد:
موضوع ریلی جالب بود.
 -5گاهی قید بر اساس معنا و مف و تقسیم میشود:
 قید زمان ،مکان ،کیفیت ،مقدار ،حالت و  ...در این گروه قرار میگیرند که اغلب ایهن نهوع قیهدها فعهل را مقیهد مهیکننهد وتوضیحی بر معنای فعل میافزایند.
 -7قیود بر اساس نوع و سارتمان نیز دستهبندی میشوند:
الف – قید بینشانه که سه نوع است:
قید مختص مانند هرگز ،همیشه ،هنوز و ...
 اسم مشترک با قید مانند :دیروز ،امروز ،ب ار و ... صفت مشترک با قید مانند :روب و جالب و بیشتر صفات بیانی سادهب) قیدهای نشانهدار
 قیود تنوین دار مانند اکثر کلمات تنوین دار که به فارسی وارد شدهاند. قید پیشوندی مانند به سرعت ،به زودی و ... متمم قیدی مانند علی به مدرسه رفت.شایان ذکر است بعضی کتب متمم قیدی و قید پیشوندی را تحت عنوان متمم قیدی مطر میکنند که به نظر میرسهد ایهن دو
مقوله از یکدیگر متمایزند؛ چراکه قیدهای پیشوندی در همة جملهها جای میگیرند ،اما متممهای قیدی نمیتوانند با هر فعل و در
هر جملهای بیایند:
قید پیشوندی
علی به سرعت میدود.
علی به سرعت مینویسد.

متمم قیدی
علی به مدرسه رفت.
علی به مدرسه گفت.
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علی به سرعت میرورد.

علی به مدرسه دید.

دلیل دیگر اینکه به جای قیود پیشوندی میتوان یک کلمه صفت مشترک با قید جایگزین نمود ،امها مهتممههای قیهدی همهواره
شکل ثابتی دارند؛ به عنوان مثال ،میتوان گفت :علی سریع میدود.
نکته دیگر اینکه شاید بتوان اسمهای مشترک با قید را در گروه متممهای قیدی جای داد چرا که اسمهایی که در جمله جایگهاه
قید را اشغال میکنند معموالً حرفاضافهای در تقدیر دارند که حفف شده است.
تابستان به مسافرت میرویم.

]در[ تابستان به مسافرت میرویم.

انواع گروه در جمله
مرحث گروه و انواع آن ،از جمله مراحث جدید مطر در دستور جدید است که در دستور قدیم جایگاهی ندارد .گروه بهه عنهوان
یک واحد زبانی بزرگتر از واژه و کوچکتر از جمله در زبانشناسی مطر میشود و دستهبندیهای متفاوتی از آن صورت مهیگیهرد.
«گروه به آن واحد زبانی گفته میشود که از یک کلمه یا بیشتر سارته شده است و رود در سارتمان باالتر یعنی بند بهه کهار مهیرود.
در سلسلهمراتب واحدها گروه پایینتر از بند و باالتر از کلمه قرار میگیرد .گروههای فارسی به سه طرقه تقسیم میشوند .گروه فعلهی،
گروه اسمی ،گروه قیدی ،گروه فعلی در سارتمان واحد باالتر یعنی بند همیشه جایگاه اسناد را اشغال میکند ،گروه قیهدی همیشهه در
جایگاه ادات قرار میگیرد ،گروه اسمی در جایگاه مسندالیه ،متمم و گاهی نیز در جایگاه ادات قرار میگیرد.
مثال:
در هر روز هزار میلیون فوت مکعب گاز از طریق لولة سرتاسری به شوروی فرستاده میشود.
 8ادات

5مسندالیه

7ادات

8ادات

2اسناد

در مثال فوق شمارههای  8و  7و  8گروههای قیدی هستند که در سارتمان این بند جایگاه ادات را اشغال کردهاند .شمارة  5گهروه
اسمی در جایگاه مسندالیه قرار گرفته است .شماره  2گروه فعلی است که در جایگاه اسناد قرار گرفته است (باطنی.)882 :8713 ،
با توجه به مطالب باال باطنی تمامی متممهای حرفاضافهای را با عنهوان ادات در طرقهة گهروهههای قیهدی قهرار مهیدههد کهه
همانگونه که پی

از این مطر شد از جمله قابلحفف هستند .اما باید توجه داشت که متممههای حهرفاضهافهای ممکهن اسهت

قابلحفف نراشند مانند متممهای فعلی و اسمی که وجود آن ا در جمله و در گروه اسمی اجراری است.
کامیار نیز به وجود سه گروه فعلی ،اسمی و قیدی در جمله معتقد است .وی متممهای قیدی را در گروه قیدی مطهر امها جایگهاه
متممهای فعلی و اسمی را در میان گروهها مشخص نمیکند و به احتمال زیاد با توجه به تعریفی که از مهتمم مهیکنهد« :مهتمم گهروه
اسمی است که پس از حرف اضافه میآید و فعل به آن نیاز دارد» (وحیدیان کامیار ،)32 :8718 ،شاید متممها را در طرقة گروه اسهمی
جای میدهد ،که ایماد چنین جایگاهی اشکاالت راص رود را ایماد میکند .که در مرحث بعد به آن پردارته میشود.
شاید کاملترین و جامعترین دستهبندی از انواع گروه در جمله را بتوان در کتابهای مشکوهالدینی پیدا کهرد .در واقهع مرحهث
اصلی کتابهای وی همین بحث گروه و بررسی و تحلیل آن است.
«گروه رشتهای یکپارچه از واژههاست که از رهگفر پیوندهای سارتی درونی و الیهای راص و با هستة همسهان بها گهروه ،بها
رابطة دستوری راصی در جمله به کار میرود .واژههای اسم ،فعل ،صفت و حرف اضافه واژههای هستهای هستند کهه بهه ترتیهب
گروههای اسمی ،فعلی ،صفتی و حرفاضافهای را پدید میآورند» (مشکوهالدینی.)853 :8711 ،
در واقع ایشان بر رالف نظر سایرین به جای سه گروه پنج نوع گروه در جمله مطر میکنند که میتواند دقیهقتهر و کامهلتهر
باشد و مسائل دستهبندیهای قرلی را حل نماید.
-1گروه اسمی به آن واحد نحوی که از یک یا چند واژة به هم مرترط پدید میآید و واژة اصلی یا هستة آن اسم اسهت گهروه
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اسمی گفته میشود .در گروه اسمی ممکن است تن ا اسم هسته در جایگاه گروه اسمی ظاهر شود (مشکوهالدینی.)885 :8711 ،
گروه اسمی میتواند یک یا چند وابسته نیز بگیرد که وجود وابسته ارتیاری است به عرارت دیگر اگر اسم وابسته هم نگیرد باز
هم گروه اسمی است چون بالقوه میتوان برای اسم وابسته یا وابستههای متعدد آورد.
وابستههای اسم دو گونهاند :پیشین و پسین .وابستههای پیشین عرارت است از :صفت اشاره ،صفت پرسشی ،یک نکره ،صهفت
تعمری ،صفت مر م ،صفت شمارش اصلی ،صفت شمارش ترتیری نوع ( 8با پسوند مین) ،صفت عالی شارص .وابستههای پسهین
اسم عرارتند از« :ی» نشانة نکره ،نشانههای جمع ،صفت شمارشی ترتیری نوع  ،5مضاف الیه و صهفت میهانی (کامیهار.)63 :8718 ،
الرته ،نظرهای مختلف در رصوص وابستهههای گهروه اسهمی وجهود دارد؛ بهه عنهوان مثهال ،وابسهتهههای پیشهین در کتهابههای
مشکوهالدینی با عنوان مشخصنما وابستههای پسین با عنوان متمم نامیده میشود.
 -2گروه فعلی در جایگاه گزاره ظاهر میشود و یک یا چند واحد نحوی کوچکتر را شامل میشود که عنصر اصهلی آن فعهل
است .گروه فعلی بر حسب واحدهای نحوی سازندة آن به صورت تمزیههای روسارتی راص به شکلهای زیر است:
 گروه فعلی با مفعول به واسطه اجراری گروه فعلی با قید مکان اجراری -گروه فعلی با مسند مفعول

من کتاب را در کیفم گفاشتم.
همه او را آد درستکاری میدانستند.

 گروه فعل با فعل گفرا -گروه فعلی با فعل ناگفر

آن درتر کتاب را به مادرش داد.

باغران گل ا را چید.
جانداران میمیرند.

 گروه فعلی با گروههای همراه ارتیاری -گروه فعلی با گروههای همراه قیدی

معموالً با اتوبوس یا با قطار به سر کار میروند.
همیشه در شغل رود با دقت کار میکنند.

-3گروه قیدی بخشی از سخن است که فعل به آن نیازمند نیست و به همین دلیل از جمله قابل حفف است (وحیهدیانکامیهار،
.)828 :8718
با توجه به این تعریف هر گروهی که از جمله قابلحفف باشد و نرود آن موجب نقصان جمله نشود در طرقة گروه قیدی جهای
میگیرد .حال این گروه قیدی می تواند قید مخهتص مشهترک یها مهتمم قیهدی باشهد .در صهورتی کهه بهاطنی تمهامی مهتممههای
حرفاضافهای با عنوان ادات در گروه قیدی قرار میدهد بدون آنکه متممهای اجراری را از این مقولهه جهدا کنهد (بهاطنی:8713 ،
 .)838اما مشکوهالدینی در مرحث گروه قیدی به این موضوع توجه داشته و مینویسد «گروه اسهمی و گهروه حهرفاضهافهای نیهز
ممکن است با رابطه دستوری قید به کار روند .در این حالت ،گروه اسمی و گروه حرفاضافهای با اشاره به یکی از مفاهیم قیهدی
به جمله یا به گروه فعلی مربوط هستند» (مشکوهالدینی .)528 :8713 ،در واقع وی تن ا وقتی متممهای حرفاضافهای را در گهروه
قیدی قرار میدهد که به یکی از مفاهیم قیدی مانند زمان مکان حالت و  ...را در برداشته باشد.
-4گروه صفتی ،به رشتهای از واژهها که به صورت گروه با هستة صفت به کار میرود گروه صفتی گفته مهیشهود کهه ممکهن
است پی

از صفت ،حرف کمی یا حرف درجه و به دنرال آن گروه اسمی ،گروه حرفاضافهای یا گروه صفتی بها رابطههای مهتمم

به کار رود؛ بنابراین گروه صفتی ممکن است به صورت تن ا یک صفت نیز ظاهر شود (مشکوهالدینی .)817 :8713 ،گهروه صهفتی
گاه در جمله جایگاه مسند را اشغال میکند که در این صورت میتواند وابستههای پیشین و پسین را به همراه داشته باشد یا اینکهه
به تن ایی بیاید.
هوا روب است .هوا بسیار روب است.
هوا بسیار روبتر از دیروز است.
و گاه نیز به تن ایی یا به همراه وابستههایی به عنوان وابستة پسین در گروه ای اسمی ظاهر میشود کهه در ایهن جایگهاه نقه
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اصلی به شمار نمیآید .صفتهایی که مشترک با قید هستند و با توجه به مف ومی که در جمله دارند در گروه قیدی یا گروه صفتی
قرار میگیرند؛ یعنی هرگاه در مف و قید باشند ،در گروه قیدی و هرگاه در مف و صفت باشند در گروه صفتی جای میگیرند.
صفات در جمله جانشین اسم نیز میشوند که تعداد آن ا در زبان فارسی کم نیست ،در این صهورت نیهز صهفات نهه در گهروه
صفتی بلکه در گروه اسمی جای میگیرند و حتی میتوانند هستة گروه اسمی باشند .وجود همین اشتراکات میهان صهفت و سهایر
مقولهها باعث شده است تا در بیشتر کتابها گروه صفتی به عنوان یک طرقة جداگانه در نظر گرفته نشود .اما ضرورت قائل شهدن
چنین طرقهای زمانی احساس می شود که صفت در جایگاه مسند قرار گیرد در این صورت ،مسند را تن ا در گروه صفتی مهیتهوان
جای داد نه در سایر گروهها.
-5گروه حرفاضافهای به صورت «حرف اضافه  +گروه اسمی» است .حروف اضافه دستهای از واژههای دستوری هسهتند کهه
تن ا در جلو گروه اسمی ظاهر مهیشهوند .گهروه حهرفاضهافه ای بها روابهط دسهتوری متفهاوتی بهه ویهوه رابطهة دسهتوری مهتمم
حرفاضافهای در گروه اسمی ،مفعول بهواسطه و متمم در گروه فعلی و نیز قید یا متمم قیدی به کار میرود؛ گروه حرفاضهافهای
در رابطة دستوری ن اد و مفعول صریح به کار نمیرود (مشکوهالدینی.)831 :8713 ،
در واقع هستة این نوع گروهها حرفاضافهای است که با گروه اسمی ،همراه اجراری است و الزاماً به عنوان مهتمم بهه دنرهال آن
میآید .که میتواند در جمله با رابطة دستوری مسند ،مفعول به واسطه و قید (متمم قیدی) ظاهر شود.
جایگاه متمم قیدی در جمله
همانگونه که پی

از این اشاره شد ،منظور از متمّمهای قیدی آن دسته از قیدهاست که به شکل مهتمّم ظهاهر مهیشهوند ( حهرف

اضافه  +گروه اسمی ) این گروههای اسمی را هم از آن ج ت که پس از حرف اضافه میآیند ،متمّم باید نامید امّا در ههر حهال در
جمله ،جایگاه قید را اشغال میکنند.
مانند :کودک بهآرامی روابیده بود.
تفاوت متمّم فعلی با متمّم قیدی آن است که وجود متمّم قیدی الزامی نیست و چون جنره توضیحی دارد و هیچ یک از فعلهها
به آن نیازی ندارد قابلحفف است مانند:
سیاوش به رانه آمد = سیاوش آمد
اما متمّم فعلی آن است که فعل به آن نیاز دارد و با حفف متمّم ،جمله ناقص میشود و این نوع مهتمم یکهی از اجهزای اصهلی
گزاره به حساب میآید ،هر گزاره یا جمله تن ا میتواند یک متمم فعل داشته باشد مانند :سربازان با دشمن جنگیدند.
فعلهایی که به متمّم نیاز دارند ،دارای حرف اضافة ارتصاصی هستند اما فعلهایی که به متمّم نیاز ندارند ،دارای حرف اضهافة
ارتصاصی نیستند و معموال با هر حرف اضافهای میآیند .به دو جملة زیر دقّت کنید:
الف – رستم از پیشن اد اسفندیار میرنمد( .متمّم فعل)
ب  -رستم از دربار کاووس میرود( .متمّم قیدی)
در جمله دو «از دربار کاووس» متمّم قیدی است؛ زیرا میتوان «به دربار کاووس» یا تا دربار کاووس» ههم گفهت .بهه عرهارت
دیگر« ،میرود» حرف اضافة ارتصاصی ندارد.
عالوه بر این ،فعلهای متمّم رواه ،تن ا یک متمّم در جمله دارند اما تعداد متمّمهای قیدی را در هر جمله میتوان افزای

داد:

مانند :رستم با شتاب از دربار کاووس به ریمة رود میرود.
هم چنین متمّم فعل جزءِ اجزای اصلی جمله است و در شمارش تعداد اجزای جمله به حسهاب مهیآیهد امها مهتمّم قیهدی در
شمارش تعداد اجزای اصلی جمله محسوب نمیشود.
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متمم گاه در جمله به جای مسند مینشیند ،مانند:
او از دان آموزان باهوش کالس است.
با توجه به اینکه متمم ،گروه اسمی است که پس از حرف اضافه میآید .و از سوی دیگر قید گروهی است کهه از جملهه قابهل
حفف است ،مشخص نمودن جایگاه متمم قیدی در جمله به عنوان یک گروه دشوار مینماید .بعضی مهتممهها را در طرقهة گهروه
اسمی جای میدهند با این استدالل که الزاماً اسم پس از حرف اضافه جای میگیرد اما آیا این موضوع در رصوص تما مهتممهها
می تواند صدق کند؟ با توجه به اینکه متمم قیدی در بحث قید به عنوان قید نشانه دار مطر میشود آیا باز هم مهیتهوان آن را در
گروه اسمی جای داد؟ یا اینکه با توجه به قابلحفف بودن آن از جمله آن را جزء گروههای قیدی بدانیم؟ به نظر میرسهد رسهیدن
به پاسخی قابلقرول برای این مسأله چند راه وجود داشته باشد.
 -8به جای اینکه گروهها را در جمله محدود به گروههای اسمی ،فعلی و قیدی کنیم ،دو گروه حرفاضهافهای و صهفتی را نیهز
در جمله در نظر بگیریم .در این صورت تمامی متممها در جمله در طرقة گروه حرفاضافهای جای میگیرند که در نق های:
مسند :این انگشتر از طالست.
متمم اجراری :کودک از تاریکی ترسید.
قید با بیشتر مفاهیم قیدی:
 -مکان

علی در رانه درس میرواند.

 -زمان

در تابستان مدارس تعطیل است.

 -آغاز و مقصد

از رانه تا مدرسه را پیاده رفت.
زندگی میکرد.

 -حالت

در آرام

 -تشریه

مانند شیر با دشمن جنگید.

 -دعا

به رواست ردا پیروز شدیم.

و ...در جمله به کار میرود.
گروه حرف اضافه در سایر موارد چه زمانی که برای فعل متمم واقع شود و چه برای غیر فعهل ،وجهودش در جملهه الزامهی و
اجراری است و قابل حفف نیست ،ولی در هر حال در طرقة گروه حرفاضافهای قرار میگیرد نه گروه اسمی.
 -5در دستهبندی انواع قید ،دستهای از قیدهای بینشانه با عنوان اسم مشترک با قید میآیند مانند امروز ،دیروز ،تابسهتان و  ...و
از آن ج ت با این عنوان نامیده میشوند که در بعضی جملهها در نق ههای اصهلی مهیآینهد و در بعضهی در جایگهاه قیهد قهرار
میگیرند.
تابستان را بسیار دوست دار .
اسم در جایگاه مفعول
تابستان به مسافرت رفتیم.
قید
در واقع اینگونه اسمها هرگاه در جایگاه قید قرار میگیرند ،حرف اضافهای در تقدیر دارند که معمهوالً محهفوف اسهت؛ مهثالً ،در
جملة باال حرف اضافة «در» حفف شده است و به همین دلیل متممهای قیدی را در واقع همان اسمهای مشترک با قید و در طرقهه
گروه اسمی قرار میدهند که به نظر درست نیست؛ چراکه ب تر بود اسمهای مشترک با قید را در اصل متمم قیدی نامید کهه حهرف
اضافة آن حفف شده است.
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بنابر آنچه گفته شد برای مشخص کردن گروهها در جمله مرز مشخصی وجود ندارد؛ چراکه ممکن اسهت در درون ههر گهروه،
گروه های دیگری نیز قرار گرفتهه باشهد امها ب تهر اسهت گهروه حهرفاضهافهای از گهروه اسهمی متمهایز شهود و در واقهع ،گهروه
حرفاضافهای را ترکیری از هستة گروه به عنوان اضافه و یک گروه اسمی بدانیم .که این گروه اسمی میتواند از اسمهای مشهترک
با قید باشد که در این صورت متمم حرفاضافهای ما با رابطة دستوری متمم قیدی در جمله ظاهر شده است.
نتیجه
بیشتر ارتالف نظرها در موضوع متمم ناشی از نوع برداشهت نویسهندگان از ایهن موضهوع اسهت چهراکهه بعضهی ،بهه رصهوص
نویسندههای قدیمیتر در تعاریف رود از متمم تن ا به معنای لغوی این کلمه یعنی «تما کنندگی» توجه داشته و به همهین ج هت
عالوه بر متمم حرفاضافهای سایر اجزا جمله مانند مفعول و مسند را نیز متمم مینامند ،برری دیگر نیز به معنهای اصهطالحی آن
توجه داشته و تن ا اسمی را که پس از حرف اضافه قرار میگیرد ،متمم مینامند و به بیان انهواع آن مهیپردازنهد .توجهه بهه همهین
ارتالف برداشت میتواند اب امات بسیاری را در موضوع متمم برطرف کند.
صفتهایی که مشترک با قید هستند ،با توجه به مف ومی که در جمله دارند در گروه قیدی یا گروه صفتی قرار میگیرنهد یعنهی
هرگاه در مف و قید باشند در گروه قیدی و هرگاه در مف و صفت باشند در گروه صفتی جای میگیرند.در واقع ج هت مشهخص
کردن جایگاه کلمات در جمله ،توجه به معنا و کاربرد متفاوت آن در جملههای مختلف امری ضروری است.
محدود کردن گروهها در جمله به فعلی ،قیدی و اسمی درموضوع متمم قیدی و صهفتههایی کهه در نقه

مسهندی مهیآینهد

اب اماتی ایماد میکند که تن ا با قائل شدن دو نوع دیگر از گروه ا یعنی گروه صفتی و گروه حرفاضهافهای مهیتهوان آن را حهل
کرد .در این صورت متمم قیدی در گروه حرفاضافهای قرار میگیرد و از مرحث گروه قیدی و اسمی رارج میشود.
هرچند ممکن است در درون هر گروه ،گروههای دیگری نیز قرار گیرد و برای مشخص کردن گروهها در جمله مرز مشخصهی
نتوان قائل شد ،اما ب تر است گروه حرفاضافهای را ازگروه اسمی جدا کنیم و در واقع گروه حهرفاضهافهای را ترکیرهی از هسهتة
گروه به عنوان حرف اضافه و یک گروه اسمی بدانیم .که این گروه اسمی میتواند از اسمهای مشهترک بها قیهد باشهد کهه در ایهن
صورت متمم حرفاضافهای ما با رابطة دستوری متمم قیدی در جمله ظاهر شده است.
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