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 “صفت”شناسان در مورد  دستورنویسان و زبان هایبررسی دیدگاه
 سوسن جبری 

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 زهرا منصوری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیَات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

 چکیده

قش نحوی آن در ساختار بندی انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و نتعریف صفت، معیارهای تشخیص صفت، دسته

شناسی تعریفی همگون، های سنّتی، تلفیقی و زبان صفت در دستور زبان. فارسی است  جمله از مباحث مهم در دستور زبان

بندی انواع صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و نقش نحوی آن در در معیارهای تشخیص صفت، دسته. جامع و مانع ندارد

-هایی که تا کنون کمتر به آن پرداخته شدهوجود چنین ناهمگونی. شودآنان اتّفاق نظر دیده نمیساختار جمله نیز در میان 

نگرش تجویزی دستورنویسان سنّتی به صفت، آن را به عنوان یکی از انواع . است، ناشی از نگرش گوناگون دستورنویسان است

دهند که هر ها نشان مییافته. بیندنوان یک عنصر زبانی میشناسان آن را به عاما نگرش توصیفی زبان. گیردکلمه در نظر می

شناس ساختارگرا در رسد؛ نگرش دستورنویسان زبانبه نظر می. یی دارندشناخت بخشی از مباحث دستوری کارا نظریۀ زبانی در

بندی انواع  دستهتعریف صفت، . فت کارآیی داردمقولۀ صفت، بیش از دیگر دستورنویسان در شناخت ماهیت و نقش نحوی ص

های نحوی صفت در جایگاه؛ نهاد، بدل، مسند و قید در ساختار جمله صفت، جایگاه صفت در گروه اسمی و توصیف دیگر نقش

 هایدرکتاب موجود ابهامات و هاازآشفتگی بسیاری تواندبه آید و میتر به نظر میشناسان ساختارگرا قانع کنندهاز دیدگاه زبان

صفت اسمی است که با قرار گرفتن در ساختار گروه اسمی : توان گفتهای این پژوهش میبر مبنای یافته. هدد سامان دستوری

یا به عبارتی دیگر صفت یکی از نقش های نحوی اسم است نه نه . گیردهای گوناگون نحوی را به عهده میو بافت جمله نقش

 . یکی از انواع کلمه

 .ساختار نحوی، گروه اسمی، صفترسی، دستور زبان فا: ها کلیدواژه

 درآمد -4

ای از آنچه اگر به گذشته بازگردیم و نحوة پیدایش صفت را در ذهن آدمیان به شیوة فلسفی جستجو کنیم، بهتر است خالصه

م بدون تردید، پس از اس صفت»: شفایی در بارة صفت در مقدّمۀ کتاب مبانی علمی دستور زبان فارسی آورده است، اشاره کنیم

، (که ما آن را اسم نامیدیم)ای  تفکّر بشری پس از آنکه قادر به عمل تجرید گردید، توانست با تلفّظ کلمه. است به وجود آمده 

امّا رفته رفته عوامل و عناصر دیگری نیز توجّه بشر را به خود جلب کرد و به تدریج متوجّه . مفهوم شیء را به دیگری بفهماند

ها شد و سپس نیاز به بیان آن خصوصیات نیز به وجود  های باطنی آن، چون؛ عالئم ظاهری و ویژگیخصوصیات گوناگون اشیاء

لیکن این مفاهیم به . این خصوصیات مانند نام اشیاء در ذهن بشر مفاهیمی را پدید آوردند که نام آن خصوصیات بودند. آمد

 . بودند« اسم صفت»یا به اصطالح « نام صفت»ها  این. ودندبه اشیاء ب” مربوط”طور عینی نمودار خودِ اشیاء نبودند بلکه 

را نیز بار دیگر تجرید نماید « ها اسم صفت»بشر در مراحل بعدی با پیشرفت تفکر و زبان، توانست همین کلمات یعنی       

-ما در زبان به کار می در هر صفتی که. ها به عنوان یک جزء ویژة کالم به وجود آمدند بدین ترتیب، صفت(. درجۀ دوم تجرید)

کند و از تمام اسامی مشابه جدا  در مرحلۀ نخست آن را مانند یک اسم تجرید می: کندبریم، ذهن از دو مرحلۀ تجرید گذر می

کودکان پس . برد کند و آن کلمه را به عنوان ویژگی اشیاء به کارمی در مرحلۀ دوم خودِ اسم بودن آن را نیز تجرید می. کندمی

توانند هر دو درجۀ تجرید را در مراحل اولیۀ عمر خود  آنان نمی. کنندت زمانی چند از درک اسم، صفت را درک میاز گذش

فهمانند نه به  و یا صوتی به کودک می...( حرکات چشم و ابرو و)مادران هم همیشه صفات اشیاء را با وسایل عیانی. انجام دهند

 (. 43-43: 4969شفایی، : ک.ر)« هاوسیلۀ نام آن

مقولۀ صفت در دستور زبان که علم شناخت قواعد و قوانین حاکم بر زبان است، نیز باید به شیوة این علم مورد بررسی قرار       

لذا در دستور زبان بحث از چگونگی پیدایش صفت نیست، بلکه بحث . گیرد تا نتایج آن سودبخش و راهگشای زبان آموزان باشد

کنند صفت را با  دستورنویسان سنّتی از آنجا که سعی می. بانی خاص در ساختاری خاص استپیرامون کارکرد عنصری ز
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همین امر سبب . ها و ابهاماتی در کالمشان ایجاد شده است های معنایی و صرفی واژگان به مخاطب بیاموزند، آشفتگی مالک

 . شودها دیده ن شده که پیرامون بحث صفت به طور کلی، سازگاری چندانی میان آن

 رویکرد نظری -4-4

اصوالً نظریه در هر بررسی »: نخستین گام در رسیدن به هماهنگی در شناخت و توصیف عناصر زبان به کار گرفتن نظریه است

توان به  رود و مالکی است که بر اساس آن می ها به کار می به عنوان چهارچوب و معیاری برای تنظیم علمی و اصولی دانسته

های سنّتی به دلیل اینکه از اصول و معیارهای نظری  دستور زبان. های علمی به دست آورد ش دست زد و استنتاجتجربه و آزمای

توانند توصیف علمی از ساخت زبان و  دهند و نمی برخوردار نیستند، غالباً اگر نگوییم گمراه کننده، نتایجی دقیق به دست نمی

این . آیند های دستوری نادرست و ناکامل از آب درمی ها و توصیف الباً تعریفبه همین سبب غ. اصول و قواعد آن ارائه دهند

 (.91-93: 4933ابومحبوب، )« ترین اشکال در دستور سنّتی است ترین و اوّلین واساسیمهم

است تا شده  در این جُستار ابتدا به تعاریف و دسته بندی انواع صفت از دیدگاه چند تن از دستور نویسان سنّتی پرداخته      

سپس نظرات چند تن از دستورنویسان تلفیقی . شود شود، آشکار ها و ابهاماتی که از آن ناشی می های موجود در آن ناهماهنگی

برای . تر شودها، میزان کارآمدی و یا ناکارآیی هریک از نظریات روشن های آن است تا با مقایسۀ دیدگاهشده  شناس کاویده و زبان

 .ایم این هدف مباحث را در سه دیدگاه نظری سامان دادهدستیابی به 

 شیوة پژوهش -4-1

تعریف صفت، انواع صفت، جایگاه در گروه اسمی، معیار تشخیص صفت،   ناگفته نماند که در این شیوة پژوهش کار مقایسه

است که در پنجاه سال های مشهور و پرکاربرد دستور زبان فارسی های نحوی صفت در ساختار جمله در میان کتابنقش

 . گذشته نوشته شده است

 پرسش پژوهش -4-9

های دستورنویسان سنتی، تلفیقی و زبانشناس نسبت به مقولۀ آیا در دیدگاه: در این پژوهش پرسش محوری این است که

 .  بندی پاسخ به سه پرسش دیگر باشدتواند جمعشود؟ پاسخ این پرسش میدستور سازگاری دیده می

 های دستوری همخوانی وجود دارد؟آیا در بحث از مقولۀ صفت در کتاب: نخست

 شود؟ها در چه مواردی دیده میاین ناهماهنگی: دوم

 کدام دیدگاه کارآیی بیشتری در تبیین مقولۀ صفت در ساختار نحوی جمله دارد؟: سوم

 پیشینة پژوهش -4-1

-گرفتند که خود به نوعی جزیی از پیشینۀ پژوهش به شمار می در این پژوهش حدود سی کتاب دستور زبان مورد بررسی قرار

ای که از دیدگاه بررسی اختالفات دستور نویسان سنتی، تلفیقی و زبان شناس، به بحث در بارة اما به پژوهشی مقایسه. روند

 . پرداخته باشد، دسترسی نیافتیم« صفت»

 تعاریف صفت -1

های دستورنویسان آشکار های چشمگیر نگرشهای دستوری پرداخت تا ناهمگونیابتدا باید به بیان تعاریف صفت در کتاب

 . شوند

 های سنّتی تعاریف صفت در دستور زبان -1-4

صفت لفظی است که برساند معنی را که ظاهر باشد در » :نخستین دستور نویس فارسی زبان میرزا حبیب اصفهانی می نویسد 

نکته مهم آن (. 233: 4934صنیع، : به نقل از)« ...سفید و سیاه، کوچک و بزرگ و: مانند ذاتی و مشترک باشد میان افراد بسیار

از نظر دستورنویسان سنّتی، کلمات به چند نوع . «اقسام کلمه»است که در دستورهای سنّتی بحثی وجود دارد؛ تحت عنوان 

دستورنویسانی که صفت را یکی از انواع و . جود داردهایی و ها از اقسام کلمه نیز تفاوت بندی آن میان تقسیم. اندتقسیم شده

ای  ، امّا دستور نویسانی که صفت را نوع جداگانه«...است که ای کلمه»: گویند اند، در تعریف صفت می اقسام کلمه به شمار آورده

، میرزا حبیب اصفهانی است از جملۀ این دستورنویسان. دانند، در تعریف صفت قائل به کلمه بودن آن نیستند از انواع کلمه نمی
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از دیدگاه او صفت یکی از اقسام کلمه نیست، بلکه تنها لفظی است . «...است که لفظی»: گوید که در تعریف خود از صفت می

  .افزاید  که معنایی را می
یّت آنها را تعریف ای است که به اسماء عالوه شده، حال و کیف صفت کلمه»: غالمحسین کاشف در دستور خود آورده است        

نکته مهم آن است که از دید کاشف، صفت یکی از اقسام کلمه است  .(263: 4934به نقل از صنیع، )« آسمانِ کبود: مثل. کند

، به رابطۀ اسم و «به اسماء عالوه شده»و این دیدگاه او از تعریفش دربارة صفت آشکار و مشهود است؛ همچنین در عبارت 

 .وار و بنیادین است، اشاره داردای است صفت که رابطه

ای است که به خصوص برای مقیّد ساختن اسم وضع شده باشد  صفت کلمه»: نویسدپور دیگر دستورنویس مشهور می خیّام      

نکته مهم (. 13: 4936پور،خیام)« کتاب خوب ا دیوار سفید ا این کتاب: مثال. و به عبارت دیگر برای بیان چگونگی اسم باشد

برای صفت، « مقیّد کردن»لذا بحث . ای است که برای مقیّد ساختن اسم باشد پور، کلمه است که صفت در تعریف خیّامآن 

که از نام آن پیداست، وصفی را   چنان نکته اینجاست که صفت . است پور در تعریف صفت وارد شده نخست توسّط خیّام

 صِفَۀ, در فرهنگ معاصر عربی فارسی از عبد النّبی قیّم. است.  لت داردبر آین ویژگی دال« صِفَۀ»رساند؛ زیرا ریشۀ عربی  می

. 1صفت، بیان حالت و چگونگی موصوف [ دستور زبان. ]9خصوصیّت، ویژگی . 2مصدر وَصَفَ . 4»: چنین ترجمه شده است

پور بنابراین بر تعریف خیّام(. 633، صِفَۀذیل : 4931قیّم، )« به عنوان، به صورت، به طور. 6عالمت موصوف . 3لیاقت، قابلیّت 

است و میان این دو تعبیر، تفاوت معنایی وجود « توصیف کننده»نیست بلکه « مقیّد کننده»شود که صفت این ایراد وارد می

 .دارد

ای است که حالت و  صفت کلمه»: در دستور طالقانی و سپس چند تن از دیگر دستورنویسان تعریف مشترکی آمده است    

: 4931رشیدیاسمی و دیگران، )، (33: 4963سلطانی، : ک.ر)، (21: 4939طالقانی،)« 4نگی شخص یا چیزی را بیان کندچگو

و (439: 4966معینیان، : ک.ر)، (92: 4963مشکور، : ک.ر)، (12: تا شهبازی، بی: ک.ر)، (63: 4931اکبری قوچانی، : ک.ر)، (33

اند، ویژگی مقیّد های دیگر که این تعریف را پذیرفته چنین برخی از دستور زبان ا و همدر این دستوره(. 33: تا  اولیائی، بی: ک.ر)

، دیده «صفت»را که تعبیری است برای کارکرد توصیفی « بیان چگونگی و حالت»است، بلکه تنها  کردن، برای صفت نیامده

 .شودمی

یعنی . کند ای است که اسم را وصف می صفت کلمه»: تاس پور، صفت چنین تعریف شده در میان دستورها؛ در دستور وزین    

همان تعبیر « محدود کردن»اشاره به (. 93: 4936پور،  وزین)« کند سازد و در همان حال آن را محدود می آن را کامل می

 . پور آمده بود است که در دستور خیّام« مقیّد کردن»

آید و معنی آن را  ست غیر از اسم که همراه اسم یا گروه اسمی میای ا صفت کلمه»: بینیمدر دستور خسرو فرشیدورد می    

در این تعریف نیز ویژگی (. 232: 4933فرشیدورد، )« این کتاب، کار بسیار: مانند. دهد کند و توضیحی در بارة آن می مقیّد می

 .است مطرح شده« مقیّد کردن»

اطاق : کند ذاتی یا معنوی اسم یا جانشین اسم را بیان می ای است که چگونگی صفت کلمه»: گویدمحمدجواد شریعت می    

نکتۀ مهم آن است که در دستورهایی که تا کنون نام بردیم، صفت؛ (. 233: 4963شریعت، )« بزرگ، مرد خوب، انسان دردمند

در تعریف صفت را نیز « جانشین اسم»امّا در دستور زبان شریعت، ویژگی . کرد ای بود که چگونگی اسم را بیان می کلمه

 .است تر  ای کامل است و بدین سبب تعریفش به گونه گنجانده

ها درآیند و حالت شود که آن کلمات در پیش یا پس اسم به انواعی از کلمات اطالق می» :انزلی در باره صفت نوشته است       

کتاب خوب، دوست مهربان، روز : انندم. و کیفیّت و کمیّت و شکل و رنگ و سایر مشخصات اسم را توصیف و تعریف نمایند

ای ا هرچند  نکتۀ مهم آن است که انزلی در تعریف خود از صفت، به جایگاه قرار گرفتن آن نیز اشاره(. 16: 4966انزلی، )« دهم

 .است تر کردن تعاریف پیشین داشته  ای سعی در کامل توان گفت به گونه است و می کلی و نارساا نموده 

به همین سبب بحث (. 33: 4913اسکندری، ) «اسم، فعل، حرف»: کند بتدا اقسام کلمه را سه نوع معرّفی میاسکندری ا     

کند  ای است که چگونگی اسم را بیان می صفت کلمه» :او در تعریف صفت گفته است. است صفت را ذیل بحث اسم مطرح کرده
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« ای است که به نحوی از انحاء اسم را بشناساند صفت کلمهتر اگر بخواهیم تعریف کنیم باید بگوئیم که  یا به طور کامل

 (. 39: 4913اسکندری، )

دستورنویسانی : گروه اول. توان به دو گروه تقسیم کردنکتۀ مهم آن است که دستورنویسان سنتی را از دید تعریف صفت، می    

دستور نویسانی چون میرزا : گروه دوم. «...ای است که مهکل»: انداند و در تعریف آن گفته که صفت را یکی از انواع کلمه برشمرده

در تعریف « کلمه»است و در تعریف صفت از به کار بردن واژة  حبیب اصفهانی که صفت را یکی از انواع کلمه محسوب نکرده

 . اند صفت پرهیز کرده

مه را فقط سه نوع اسم، فعل و حرف نکته مهم در سخن گروه اول چون اسکندری این است که؛ ایشان نخست اقسام کل       

چون باید نوعی از . پس باید صفت را در زمرة اسم بداند. کندبودن آن  اشاره می« کلمه»سپس در تعریف صفت به . داندمی

 . چنین تعریفی خالی از ابهام و آشفتگی نیستبنابراین  .انواع کلمه باشد

ای که بعد از کسرة اضافه واقع  گیرد و هر کلمه مضافٌ الیه یا صفت قرار می اسم در جمله»: گوید است که می  نکتۀ دوم این    

شود که؛ صفت نقشی نحوی است که  از کالم او چنین دریافت می(. 33: 4913اسکندری، )« شود یا صفت است یا مضافٌ الیه

که آیا از نظر ایشان، صفت نوعی از  شود لذا طبق کالم این دستورنویس این ابهام ایجاد می. کند اسم گاهی در جمله ایفا می

تر و به عنوان مثال در نظر ایشان، اسم که یکی از انواع کلمه است  انواع کلمه است و یا نقشی نحوی در جمله؟ به عبارت ساده

گوناگون  یها در جمله نقش تواند یم امّا آیا صفت نیز همانند اسم. های گوناگون نحوی را ایفا کند تواند در جمله نقش که می

از این روی باید . ؟ پاسخ به این پرسش نه در دستور اسکندری و نه دستورهای سنّتی مورد بررسی یافت نشدکند فایرا ا ینحو

هایی نارسا، متناقض،  ها و توصیف کنند و این امر باعث تعریف این دستورها از اصول و معیار علمی و دقیقی تبعیت نمی: گفت

 .است ی دستور سنتی گردیدههاآشفته و مبهم در کتاب

پرتواعظم  :نکته(. 34: تا اعظم، بی)« نمایاند ای است که چهره یا نما یا چگونگی کسی یا چیزی را می رفتار، واژه»: پرتو اعظم      

ن جا سعی نموده تا از به کار بردن اصطالحات پذیرفته شدة پیشی  در دستور خود، زبانی ثقیل و دیرفهم دارد زیرا در همه

او در دستور خود، ابتدا در . است نامیده« رفتار»اصطالحی جدید وضع کرده و آن را « صفت»برای : به طور مثال. خودداری کند

نمایاند، گاه کنش است، گاه پویه است یا  شود، گاه نام است و چیزی را می واژه از چند گپ ساخته می»: گوید تعریف واژه می

از سخن او پیداست که (. 6: تا پرتواعظم، بی)« بزاری برای داشتن و شناختن و دریافتن چیزها استکردار است و یا رفتار؛ واژه ا

بندی انواع کلمه معتقد است؛ هر چند که ظاهر کالمش با دیگران اندکی متفاوت همانند دستورنویسان سنّتی، به تقسیم

در این دستور سنّتی نیز همانند دیگر موارد، . ا است« واژه»ان از دیدگاه او صفت یکی از انواع کلمه ا یا به گفتۀ ایش. نماید می

 .است تعاریف نارساست و صفت به درستی معرّفی نگردیده 

 های تلفیقی تعاریف صفت در دستور زبان -1-1

ی در سهم خانلر. با ظهور خانلری در عرصۀ دستورنویسی، تازگی و پویایی شگفتی به عرصۀ دستور نویسی فارسی راه پیدا کرد

شناس به معنای خانلری امروزه دیگر زبان. تغییر نگرش تجویزی قدمای دستور سنتی به نگرش توصیفی علمی به دستور بود

-روی؛ در بسیاری از موضوعات، دیدگاهزیستند، ازاینشناسی میخانلری و پیروان او که در آغاز ظهور دستور زبان. کنونی نیست

این ویژگی موجب شده از اصطالح دستورنویسان تلفیقی برای نام بردن از آنان بهره . ی دارندهای مشترکی با دستورنویسان سنت

 . شناسی در دستور نویسی بودنددر واقع اینان پیشگامان به کارگیری دستاوردهای زبان. ببریم

ر این دستور در باره د. مشهورترین دستور تلفیقی، دستور زبان فارسی، نوشتۀ؛ حسن انوری و حسن احمدی گیوی است    

رساند و اسمی که صفت دربارة آن  های اسم را می صفت، حالت و مقدار و شماره یا یکی دیگر از چگونگی»: صفت آمده است

یک بار به عنوان یکی از انواع : شود در این جا صفت از دو دیدگاه جداگانه بررسی می. شود دهد، موصوف نامیده می توضیحی می

 خوبی{  مفعول}کتاب{  نهاد}احمد: بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جمله... خوب، زیبا، خوردنی و: انندگانۀ کلمه مهفت

 (. 493: 4931انوری، گیوی، )« {مسند یا فعل}خرید{ صفت}

 جایگاه دستور تلفیقی بین دستور. گیرد های تلفیقی جای می دستور زبان انوری و احمدی گیوی در گروه دستور زبان      

همان گونه که از تعریف صفت و سپس تقسیمات صفت در این . شناسی جدید قرار داردهای زبانهای سنّتی و دستور زبان زبان
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دستور پیداست، بخش نخست تعریف به شیوة دستورهای سنتی صفت را از دیدگاه معنایی تعریف نموده است؛ امّا در بخش 

شناسی نزدیک  پردازد، به دستورهای زبان ها می گرش به صفت در دستور زباندوم تعریف، یعنی آنجا که به تبیین دو نوع ن

کند که صفت،  پس به این امر اشاره می. معرّفی شده است« اجزای جمله»در این دستور همچنین صفت، یکی از . شود می

این آن را دارای نقش نحوی و بنابر. نقشی اصلی به عنوان رکنی از ارکان جمله ندارد بلکه دارای نقشی تبعی و وابسته است

 . داند جزئی از اجزای ساختار نحوی جمله می

: 4969امین مدنی، )« صفت بیان کنندة چگونگی اسم است»: نویسدصادق امین مدنی، از زمرة دستورنویسان تلفیقی می    

219.) 

 شناسی ن های زبا تعاریف صفت در دستور زبان -1-9

در این دستور به سبب تفاوت  .ک نظریۀ عمومی ساختارگرایانه زبان تدوین یافته استدستور محمدرضا باطنی بر اساس ی

شناسی ساختاری آنچه  در دستورهای زبان. شود دیدگاه نظری نسبت به دستورهای سنّتی، تعریف معناگرایانه از صفت دیده نمی

باطنی خود نیز اشاره کرده . تار نحوی جمله استها در ساخ بخشد، جایگاه قرار گرفتن آن به عناصر مختلف زبانی موجودیّت می

 (.413: 4933  باطنی،)« اصطالح صفت، اصطالحی معنایی است نه ساختمانی»است که 

توان  شناسی است، تعریفی از صفت به شیوة پیشینیان را نمی که از دستورهای زبان( 4936)در دستور زبان مشکوة الدینی    

ماهوتیان نیز که دستوری . که دستوری است به شیوة ساختارگرایی چنین است( 4933)نیز شناس  در دستور زبان حق. یافت

« توان فقط با معیار صرفی و یا فقط با معیار ترتیب کلمات تعریف کرد گروه صفت را نمی»شناسی دارد معتقد است که  زبان

 (.61: 4933ماهوتیان، )

شناسی با گرایش بسیار به نظریۀ  سیار زیادی در زمرة دستورهای زباندستور وحیدیان کامیار و عمرانی تا حدود ب       

. شود، در آن وجود ندارد میهای معنایی که در دستورهای سنّتی دیدهبدین سبب تعریفی از گونۀ تعریف. ساختارگرا  قرار دارد

به این صورت که از صفت . اندکرده شناسان ساختارگرا مبحث صفت را در زیرِ مجموعۀ گروه اسمی مطرحایشان چون دیگر زبان

این . های پیشین و پسین قائل شده اند ایشان برای اسم به عنوان هستۀ گروه اسمی، وابسته. به عنوان وابستۀ اسم یاد شده است

صفت اشاره، صفت پرسشی، صقت تعجبی، صفت مبهم، صفت شمارشی اصلی، صفت شمارشی ترتیبی نوع : وابستگان عبارتند از

(   م–با پسوند )های پیشین تبیین گردیده است و صفت شمارشی نوع دوم  و صفت عالی در زمرة وابسته(   مین–با پسوند )اول 

-16: 4936غالمعلی زاده، : ک.ر)، (63ا33: 4933وحیدیان کامیار، عمرانی، : ک.ر)« های پسین و صفت بیانی در گروه وابسته

13 .) 

بدین معنا که در جمله با گروه اسمی، . شودکامیار انواع کلمه بر بر حسب گروه تعریف می در دستور زبان فارسی وحیدیان      

گویی . بنابراین صفت بر مبنای جایگاه قرار گرفتنش در گروه اسمی توصیف شده است. گروه فعلی، گروه قیدی، سروکار داریم

بستگان هستۀ اسمی خود باید به نوعی اسم باشند، حال اگر بپذیریم که وا. صفت نقش نحوی وابستۀ اسم در گروه اسمی است

گیرد و از آنجا که مفهوم و معنا دیگر در صفت اسمی است که در پیش یا پس اسم دیگری در گروه اسمی جای می: باید گفت

دیده  در این تعریف، نوعی ابهام. توصیف صفت نقشی ندارد، جایگاه ساختاری نقش توصیف کنندة صفت را به عهده گرفته است

به جز این ابهام، در دستورهای ساختارگرا بیشترین هماهنگی، . شود که ناشی از ضعف نگرش ساختاری و حذف معنا داردمی

 .شودهای اسمی و جمله دیده میکلیت و سازگاری در تعریف صفت و بیان انواع صفت و جایگاه ظهور صفت در گروه

 انواع و جایگاه صفت  -9

ن پرداخته خواهد شد، تعریف و توصیف دستورنویسان از انواع صفت و جایگاه صفت است که همانند موضوع دیگری که به آ

 .بحث تعریف صفت، دچار آشفتگی است

 انواع و جایگاه صفت در دستورهای سنّتی -9-4

ریف صفت از دیدگاه اند و با تع های مربوط به آن اختصاص داده بندی اغلب دستورنویسانی سنتی، بحثی را به انواع صفت و دسته

به عبارت دیگر؛ در دستور سنتی، نقش صفت در ساختار نحوی جمله چندان . دهند معنایی و صرفی، تقسیماتی از آن ارائه می

 . مورد توجّه نیست
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 :عادیه. عادیه، قیاسیه و عالیه: صفت بر سه قسم است»: نخستین دستورنویس سنتی، میرزا حبیب اصفهانی آورده است که      

عبارتست از صفاتی که بیان : قیاسی. کند معنی را که ظاهر است در ذاتی چون بزرگ و کوچک عبارتست از صفاتی که بیان می

کند صفت چیزی یا شخصی را نسبت به غیر خودش مثل بدتر و بهتر و در این صفت مساوی است که بیان نماید زیادتی را  می

: 4934به نقل از صنیع، )« بسیار و بسی و زیاد و زیاده: لفاظ مبالغه بدان پیوندد مانندعبارتست از صفاتی که ا: عالیه. یا کمی را

413 .) 

صفات . بسیط یا سماعی، مرکب یا قیاسی: اند صفات فارسیه به دو قسم بزرگ تفریق شده»: گویدغالمحسین کاشف می      

به )« خرد، کالن، بلند: مثال جهت صفات سماعیه. تن قواعدسماعیه بسته به استماع از اهل زبان است و قیاسیه موقوف به دانس

 (.263: 4934نقل از صنیع، 

. این کتاب، چنان کاری: ا اشاره2. کاغذ سفید، مرد دانا: ا صفت مطلق4: صفت بر پنج قسم است» :پور نوشته است خیّام      

: 4936خیام پور، )« چندین کتاب، فالن روز: ت ابهاما صف3کدام ماه؟، چند روز؟ : ا استفهام1. دو مداد، سه ریال: ا شماره9

13.) 

صفت . 9صفت فاعلی . 2. صفت مطلق که ممکن است جامد یا مشتق باشد. 4: اقسام صفت»: صنیع چنین گفته است    

 (.911: 4934صنیع، )« صفت نسبی. 6صفت عالی . 3صفت تفضیلی . 1مفعولی 

یاسمی و دیگران، )« صفت فاعلی، مفعولی، تفضیلی، نسبی: سام صفت از این قرار استاق» :دستور پنج استاد آورده است که      

4934 :13 .) 

، فاعلی، مفعولی، تفضیلی، تعجّبی، پرسشی، مبهم، (یا بیانی ا مطلق)صفت وصفی : اقسام صفت عبارت است از» :پوروزین    

 (.93: 4936وزین پور، )« شمارشی و مرکب

ا متساوی 2ا صفت مطلق 4»: است زبان خود ابتدا صفات را از نظر مقایسه، به چهار دسته تقسیم کردهشریعت، در دستور      

های فاعلی، اغلب صفت)ا مشتق 2ا جامد 4: کند ها را به دو دستۀ کلی تقسیم می سپس از نظر اشتقاق آن. ا عالی1ا تفضیلی 9

های  است که؛ صفت و مرکب اختصاص داده و بیان نموده بعد از آن بحثی را به صفت ساده(. مفعولی و گاهی صفت نسبی

صفت ساده، صفتی است که بیش از یک جزء . اند یا مرکب های جامد، یا ساده مشتق، به طور کلی مرکب هستند، اما صفت

سپس اندکی به دستورهای . نداشته باشد و صفت مرکب، صفتی است که بیش از یک جزء داشته باشد که خود اقسامی دارد

های شمارشی، مبهم، پرسشی، تعجبی، صفت: برد که عبارتند از های پیشین اسم، نام می شود و از صفت شناسی نزدیک می زبان

 (.264ا236: 4963شریعت، : ک.ر)« ای اشاره

اده، فاعلی، س)ا صفت بیانی 4: از نظر مفهوم و معنا( الف .است بندی کرده نظرهای گوناگون تقسیم  صفات را از نقطه اکبری،      

از نظر ( ب. ا مبهم6ا تعجبی 3ا پرسشی 1( اصلی، ترتیبی، کسری، توزیعی)ا شمارشی 9ا اشاره 2( مفعولی، نسبی، لیاقت

های  ا گروه وصفی یا صفت9ا مرکب 2ا ساده 4: از نظر ساختمان( ج. ا عالی9ا تفضیلی 2ا مطلق 4: ها مقایسۀ موصوف

 (.63: 4931اکبری، : ک.ر)« گروهی

سپس بدون هیچ توضیحی، . ا عالی9ا تفضیلی 2ا صفت مطلق 4»: کند معینیان ابتدا انواع صفت را از نظر مقایسه بیان می      

اسم فاعل، صفت مشبهه، صفت حالیه، صیغۀ مبالغه؛ صفت مفعولی؛ صافات جاماد و مشاتق؛ صافت     : و انواع آن به صفت فاعلی

« .پاردازد  ، مای (اصلی، ترتیبی، کساری و تاوزیعی  )تعجبی؛ لیاقت؛ شمارشی ساده و مرکب؛ صفت نسبی؛ اشاره؛ مبهم؛ پرسشی؛ 

 (.436ا241: 4966معینیان، : ک.ر)

انواع صفت ( الف»: است سلطانی، انواع صفت را با توجّه به معنی، لفظ و نوع رابطۀ آنها با یکدیگر به سه بخش تقسیم کرده       

اا  6ا مابهم  3ا پرسشی 1( عدد صحیح، ترتیبی، توزیعی)ا عددی 9ای  ا اشاره2( مثبت و منفی)ا صفت بیانی 4: از لحاظ معنی

( فاعلی، مفعولی، ثابت یاا پایناده، حاال   )ا صفات جامد و مشتق 2ا صفت نسبی 4: انواع صفت از لحاظ لفظ و معنی( ب. تعجبی

ا سنجشای  9( تفضیلی)برتر ا سنجشی 2( مطلق)ا عادی4: انواع صفت از لحاظ سنجش با یکدیگر( ج. ا صفات ساده و مرکب9

 (.33ا33: 4963سلطانی، : ک.ر)«  (عالی)برترین
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ا 2ا صفت مطلق 4»: است که عبارتند از انزلی، اقسام صفت را به طور کلی از حیث ساختمان کلمه و اشتقاق بیان نموده      

ا صفت مرکب یا 3عولی مرکب ا مف3ا مفعولی 3ا فاعلی حال یا صفت حالیه 6ا مشبهه 3ا فاعلی مرکب 1ا فاعلی 9نسبی 

: ا صفتهای عربی در فارسی؛ مانند43ا مبهم 41ا پرسشی 49ا اشاره 42( شمارشی)ا عددی44ا تفضیلی 41ترکیب اتصافی 

 (.16ا31: 4966انزلی، : ک.ر)« شجاع، حسن: منصور، مکروه؛ صفت مشبهه: ها راضی، قاضی؛ اسم مفعول: های عربی اسم فاعل

توان انواع صفات مد نظرش را  دی منسجمی از انواع صفت ارائه نکرده است و تنها در البالی کالم او میبن مشکور تقسیم      

که خود انواعی }صفات فاعلی، مفعولی، ساده، صفت ترکیب شده با کلمات مرکب، صفت مرکب از دو اسم»: مانند. استخراج کرد

 (.92ا11: 4963مشکور، : ک.ر)« ق، تفضیلی و عالی، نسبی، سنجشی مطل{...اسم و اسم، اسم و صفت: دارد مانند

سماعی و : صفت مطلق خود بر دو قسم است. صفت مطلق، تفضیلی، عالی: صفت بر سه قسم است»: نویسداسکندری می      

انواع صفت در . صفت مفعولی(2صفت فاعلی (4: مشتق بر دو نوع است. مشتق و جامد: قیاسی نیز بر دو قسم است. قیاسی

 (.39-32: 4913اسکندری، : ک.ر)« صفت مبهم.1صفت شماره .9صفت اشاره .2صفت مطلق .4: یبترک

صفت مطلق، : برای صفت اقسامی است به این شرح. جامد و مشتق: صفت به اعتباری بر دو نوع است»: طالقانی گفته است      

مردم : اسم و فعل امر: مثل. بیشتر ترکیب شده باشدآن است که از دو کلمه یا : فاعلی، مفعولی، تفضیلی، نسبی و صفت ترکیبی

 (.23: 4939طالقانی، : ک.ر)« ...سنگدل و: آزار ؛ دو اسم

صفت فاعلی، مفعولی، نسبی، جامد، : انواع صفت. مطلق، تفضیلی، عالی: صفت از حیث معنی بر سه قسم است»: اولیائی      

 (.33-63: تا اولیایی، بی: ک.ر)« هم، پرسشی، تعجبی، اشارهصفت شمارشی، مب: های پیشینصفت. مشتق، ساده، مرکب

نسبی . 6مفعولی . 3فاعلی . 1مطلق . 9مشتق . 2جامد . 4: اند برای صفت این اقسام را بیان کرده»: شهبازی آورده است که      

 (.19: تا شهبازی، بی: ک.ر)« مرکب. 3ساده . 3عالی . 3

 جایگاه صفت در دستورهای تلفیقی -9-1

ها از دو دیدگاه  صفت در دستور زبان»: اند کهصفت نوشته جایگاه در دستور زبان تلفیقی خود در باره انوری و احمدی گیوی

انواع صفت از حیث . بار به عنوان یکی از انواع هفتگانۀ کلمه، بار دیگر به عنوان یکی از اجزای جملهیک: شود جداگانه بررسی می

انواع صفت . ا مبهم6ا تعجبی 3ا پرسشی 1ا شمارشی 9ا اشاره 2( ه، فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقتساد)ا صفت بیانی 4: مفهوم

ای به جایگاه  که اندک اشاره}انواع صفت از حیث تقدّم و تأخّر. ا گروه وصفی9ا مرکب 2ا ساده 4: از حیث ساخت و ترکیب

: 4931انوری و گیوی، : ک.ر)« مطلق، برتر، برترین: درجات صفت بیانی. صفت پیشین و پسین: {صفت در ساختار جمله است

434-493.) 

چنان که از نامش نیز پیداست، اقسام صفت را با طول و تفسیر بسیار و از نقطه  فرشیدورد، در دستور مفصّل خود آن       

: از لحاظ معنی»: ستبندی تا حدود زیادی به همان شیوة دستورهای سنّتی ا نظرهای گوناگون بیان کرده است؛ این تقسیم 

، (اصلی، ترتیبی)، صفت عددی{، رنگ(فاعلی، مفعولی، نسبی، تشبیهی)مکان، زمان، مقدار، چگونگی و حالت }صفت بیانی

فارسی )بسیط : از نظر ساختمان(. اصلی، تعجبی، پرسشی)، صفت مبهم(مطلق، هویت، مقدار مبهم، چگونگی و ابهام)صفت اشاره

مطابقه در افراد و جمع، : از نظر مطابقه. بیواسطه، بواسطه: از نظر موصوف(. مشتق، مرکب)، غیر بسیط(تبار، عربی و خارجی تبار

بواسطه یا : از نظر نحوی. مطلق، برابر، تفضیلی، عالی: از نظر مقایسه. آزاد، ضعیف، متوسط، قوی: از لحاظ درجه. صفت م نّث

 (.996: 4933فرشیدورد، : ک.ر)« (دو کتاب: خوب؛ پیشین کار: پسین)، بیواسطه(آن مرد بزرگ بود: مانند)اسنادی

 شناسیجایگاه صفت در دستورهای زبان -9-9

کنند، صفت را  شناسی از آنجا که صفت را از دیدگاه توجّه به نقش و جایگاه آن در ساختار جمله بررسی می در دستورهای زبان

لذا . اند را از حیث آنکه وابستۀ پیشین باشد یا پسین، تبیین نموده و سپس صفت  های اسم معرّفی کرده به عنوان یکی از وابسته

توان  ها است و در حین بررسی نقش صفت در جایگاه جمله نیز می نخست، جایگاه صفت در گروه اسمی است که مورد نظر آن

 . بحث از انواع صفت را دریافت

و [ مسند]رود یا به عنوان گزاره  ن وابستۀ یک اسم به کار میصفت در جمله به طور عمده همچو»: ژیلبر الزار نوشته است     

آید و با نشانۀ اضافه بدان  صفت بیانی به طور معمول پس از اسم موصوف خود می. همچنین به اقتضای معنی گاه در مقام قید
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برخی از . کتابهای ضخیمکتابِ ضخیم یا : مثل. شود در این کاربرد، صفت هیچگاه جمع بسته نمی. آبِ گرم: مثل. پیوندد می

« خوب کتابی است: مثل. واقع شوند( بدون نشانۀ اضافه)ممکن است به طور استثنایی پیش از اسم .. خوب، بد و: ها مانند صفت

 (.411-413: 4931الزار، : ک.ر)

: اسات  کارده و نوشاته    های پیشین و پسین اسم مطرح تقی وحیدیان کامیار در دستور خود، انواع صفت را به عنوان وابسته      

و صافت عاالی، در جایگااه    ( باا پساوند ا  ماین    )4صفات اشاره، پرسشی، تعجبی، مبهم، شمارشی اصلی، شمارشی ترتیبی نوع »

، در {عادی، فاعلی، مفعولی، نسبی، لیاقات }و صفت بیانی( با پسوند ا  م )2های پیشین اسم و صفات شمارشی ترتیبی نوع وابسته

همچناین در دساتور ایشاان بحثای باا      (. 31اا 34: 4933وحیدیان کامیار، : ک.ر)« اند سین اسم قرار گرفتههای پ جایگاه وابسته

هار  . شاود  گروه اسمی از هسته و وابسته تشکیل مای »: است او در این باره گفته. است آمده« های اسم های وابسته وابسته»عنوان 

کاغاذ آبای   }ممیز، صفتِ صفت: های وابسته عبارتند از وابسته. شته باشدتواند خود، وابسته دا ها در صورت لزوم می یک از وابسته

وحیادیان کامیاار،   )« {کتااب  کادام مطالاب  }، صفتِ مضاف الیه{خوب خیلیآدم }، مضاف الیهِ مضاف الیه، قیدِ صفت{آسمانی

4933 :33 .) 

سابب آن نیاز   . شاود حیدیان کامیار دیده مای هایی که بررسی شدند، این نگرش، ابتدا در دستور زبان ودر میان تمام کتاب      

در ساتورهای پاس از وحیادیان کامیاار کاه دیگار زباان        . شناس بودن ایشان و غلبه نگرش ساختاری ایشان به زبان اسات زبان

 .شودهای زیادی دیده میاند، شباهتشناسان دارای نگرش ساختاری نوشته

ن بررسی ساختمان گروه اسمی، عنصرهای ساختمانی گروه اسمی را در دستور زبان توصیفی خود ضم محمدرضا باطنی      

عنصر ( ب( پیشرو  وابسته)« ش»عنصر ساختمانی ( الف: اند این عناصر به دو دسته تقسیم شده»: چنین مطرح کرده است

های  وابسته. ار گیردتواند در جلو هسته قر حداکثر چهار وابستۀ پیشرو می: همچنین گفته است(. رو پی  وابسته)« ر»ساختمانی 

 :جدول زیر را در نظر بگیرید. پیرو نیز پنج عنصر هستند

 های پیرو وابسته هسته های پیشرو وابسته

 1شماره

 این

 9شماره

 یک

 

 

 2شماره

 نفر

 

  4شماره

 پیر

 

 زن

 رئیس

 4شماره

 جمهور

 2شماره

 فقید

 9شماره

 آمریکا

 1شماره

 ااااااا

 3شماره

که 

چندی 

پیش به         

قتل 

 سیدر

 

گیرد  ، عناصری از نوع اسم و صفت قرار می4کنید و بر طبق گفتۀ باطنی، در جایگاه پیشرو همانطور که در جدول مشاهده می

 ، ریز طبقۀ معدود، ریز طبقۀ2در جایگاه پیشرو. های دیگر قرار گیرند توانند به تنهایی در جایگاه های آزادی هستند و می که واژه
و یک ریز طبقۀ دیگر که دارای چهارده عضو است، { اولین، دومین}، ریز طبقۀ اعداد وصفی{رگترینبهترین، بز}صفات عالی

ای قرار دارد که دارای هفت  نیز طبقۀ بسته 1در جایگاه پیشرو. گیرند ، اعداد اصلی قرار می9در جایگاه  پیشرو. گیرد قرار می

، عناصری که به آنها 2، افرادی از نوع اسم هستند و در پیرو4ه پیرودر جایگا. این، آن، هر، کدام، چه، همین و همان: عضو است

 (.493ا436: 4933باطنی، : ک.ر)« شود صفت گفته می

های پیشرو و پیرو، نگرشی کامالً ساختاری  نکته مهم آن است که در دستور زبان باطنی، نگرش به صفات به عنوان وابسته      

، عنوان صفت اشاره یا صفت شمارشی ا به شیوة دیگر دستورهاا (اعداد)یا ( این: )ماننداست به طوری که مثالً به عنصرهایی 

شناسی دیگر  بندی جدیدی است که با دستورهای زبان ، تقسیم2همچنین قرار دادن صفت در جایگاه پیرو. اطالق نشده است

، در نخستین مرتبه بعد از اسم است امّا در چرا که در دیگر دستورها، جایگاه صفت به عنوان وابستۀ پسین اسم. تفاوت دارد

 .قرار دارد 2دستور باطنی، در جایگاه وابستۀ پیرو
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اسم + گانۀ پیشین  های سه دسته»: کند گونه بیان می های پیشین و پسین اسم را این ترتیب ساختی وابسته مشکوة الدینی      

های پسین است که  گانۀ پیشین و نخستین دستۀ وابسته ی سهها آنچه مورد بحث ما است؛ دسته. های پنجگانۀ پسین دسته+ 

صفت برترین  /عدد ترتیبی / حرف عدد و ممیز  +اشارة نامشخص / تعجب / پرسشی/ حرف اشاره : )ها عبارت است ازترتیب آن

: 4936نی، مشکوه الدی: ک.ر)« (وابستۀ صفتی یا گروه صفتی+ {هسته گروه اسمی}اسم + صفت پیشین  +یگانه / تنها / 

نکته مهم آن است که در تقسیمات مشکوة الدینی از انواع صفت، به بسیاری از عناصری که در دیگر دستورها (. 419ا433

گفته است نه صفت اشاره و تعجب ... حرف اشاره و تعجب و: به طور مثال. عنوان صفت داده شده است، صفت اطالق نشده است

که در این دستور زبان، عنوان صفت  4نکتۀ دیگر اینکه؛ عناصر وابستۀ پیشین(. 419ا433: 4936مشکوه الدینی، : ک.ر)« ...و

های صفت و یا اسم عام و نیز اسم خاص است و از لحاظ معنی، به  صفت پیشین از مقوله»: اند پیشین دارد، اینگونه معرّفی شده

علی،  حاجهادی،  عموپسر،  آقاآموزگار،  خانم: انندم. کند مفاهیم محترمانه، خویشاوندی، دینی، علمی و احساسی اشاره می

این موضوع در میان (. 419: 4936مشکوه الدینی، : ک.ر)« آدمی نازنینحرفی،  خوبافشین،  استادافشین،  دکتررضا،  مشهدی

 .است تمامی دستورهای مورد بررسی، تنها در دستور مشکوة الدینی مطرح شده
گیرند  عنصرهایی که در گروه اسمی پیش از هسته قرار می»: اس و همکاران آمده استشن در دستور زبان فارسی حق      

های عالی، عددهای ترتیبی،  های اشاره، عددهای اصلی، صفت ها شامل صفت شوند؛ این وابسته های پیشین خوانده می وابسته

صفت بیانی، مضافٌ : های پسین ابستهو. هاست های تعجبی، یک نشانۀ نکره و شاخص های پرسشی، صفت های مبهم، صفت صفت

. شوند روند، وابستۀ پسین خوانده می ای، جملۀ ربطی، چون در گروه اسمی پس از هسته به کار می الیه، بدل، گروه حرف اضافه

به ( ترین-)و ( تر-)توان با افزودن  های درجه پذیر را می صفت. صفت بیانی ممکن است درجه پذیر یا درجه ناپذیر باشد

ای برای آن در نظر گرفت، درجه ناپذیر  صفتی که نتوان درجه. الغرتر، زیباترین: مثل. های تفضیلی و عالی تبدیل کرد تصف

حق شناس و : ک.ر)« های تفضیلی و عالی تبدیل کرد های تر و ترین به صفت توان با نشانه مرده و کشته را نمی: مثال. است

 (.413-421: 4933دیگران، 

= گروه اسمی : کند ، در بحث گروه اسمی، یکی از امکانات ساخت گروه اسمی را در زبان فارسی چنین معرفی میافراشی       

گروه صفتی از صفت به عنوان هسته و »: کند در بحث گروه صفتی نیز بیان می(. 424: 4936افراشی، : ک.ر)« صفت+ اسم 

های صفتی در  به ساختمان گروه. ی دیگر، تشدیدگر یا قید باشدتواند صفت های صفت می وابسته. شود هایش تشکیل می وابسته

 : های زیر توجّه کنید نمونه

 . ای خرید شیرین یک کیف چرمی قهوه( 4

 :های ساخت گروه صفتی قواعد و نمونه. او یک پیراهن خیلی تنگ پوشیده بود( 2

 .داردآبی روشن زیبایی او چشمان  :...+صفت + صفت = گروه صفتی 

 .خرید خیلی تیزمادرم یک چاقوی  :صفت  + تشدیدگر = فتی گروه ص

 (.423-426: 4936افراشی، : ک.ر)جواب کامالً درستی دادی  :صفت         + قید = گروه صفتی 

ی  برای نمونه در جمله. های اسمی است های به کارگیری گروه صفتی، گروه ترین جایگاه از متداول»: رحیمیان گفته است    

 جام پیروزی بسیار بزرگ: ی پیرو اسم ظاهر شده است وابسته 9یک گروه صفتی است که در جایگاه شمارة ( سیار بزرگب)زیر، 

     گروه اسمی                       

 

 گروه اسمی               گروه صفتی                  

   

 هسته           وابسته          قید         صفت       

 

 (.442: 4933رحیمیان، )«  جام            پیروزی              بسیار       بزرگ     
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 های تشخیص صفت از اسم و قید راه -1

در . دهندها خبر میشوند، زیرا هر سه از چگونگی و ویژگی پدیدهماهیت مقولۀ اسم، صفت و قید گاه بسیار به هم نزدیک می

ها در این موضوع در یک عرصه قرار دارند ها و تلفیقیاما اغلب سنتی. سان دیدگاه های گوناگون دارنداین موضوع نیز دستورنوی

 . اند نه از دیدگاه ساختاریو از دیدگاه معنایی به بحث پرداخته

 های تشخیص صفت از اسم و قید در دستورهای سنّتی وتلفیقی راه -1-4

سازد، از جمله مباحثی است که در  ها را از هم جدا می کارهایی که هریک از آناهمبحث اشتراک صفت با اسم یا قید و ارائۀ ر

هایی که هر یک از دستورنویسان برای  در این جستار به مقایسه و بررسی راه. خورد بسیاری از دستورهای سنّتی به چشم می

این بحث، در تمامی دستورهای مورد  الزم به توضیح است که. تشخیص صفت از اسم یا تشخیص صفت از قید مطرح شده است

اند، آورده خواهد  ای بحث فوق را مطرح کرده هایی که به گونه از این روی، تنها مطالب دستور زبان. بررسی، مطرح نشده است

 :شد

 ا قبل از صفت، اسمی قرار دهیم و4»: است هایی برای تشخیص صفت از اسم مطرح کرده در دستور زبانش راه شریعت،      

ی درستی به وجود آمد، آن کلمه را  اگر در این صورت، جمله. را؛ یعنی صفت را مسند قرار دهیم« است»ی  پس از آن کلمه

و « حسن»مسلّماً صفت است زیرا اگر قبل از آن کلمۀ « خوب»مثالً کلمۀ . دانیم صفت یا حداقل اسمی دارای حالت وصفی می

ا نتوانیم صفت را در جمله 2. آید به وجود می« حسن خوب است»ای درست یعنی   را قرار دهیم جمله« است»پس از آن کلمۀ 

هوای : توان گفت که نمی( هوای سرد برای تو ضرر دارد: )مثل. جمع ببندیم و یا اگر چنین کردیم، جمله تغییر معنی بدهد

 (.233ا261: 4963شریعت، )« ...سردها

توانند به عنوان قید استعمال شوند و  ها می بیشتر صفت»: است که بیان کرده «صفت در نقش قید»ذیل عنوان  پور، وزین       

که در این صورت از طرز استعمال کلمه و محل آن در .. .خوب، زشت، خندان: مانند. اغلب قیدهای مشترک، صفت هستند

صفت است چون اسم ( دهد ی نمیاو این کتاب خوب را به کس)در جملۀ ( خوب)مثالً . جمله باید دریابیم که صفت است یا قید

در این دستور همچنین در . است قید است زیرا فعل را وصف کرده( احمد نامه را خوب نوشت)اما در جملۀ . است را وصف کرده

بیان نموده که صفت، چیزی مستقل و جدا از اسم نیست یعنی مقصود از صفت همان اسم « فرق صفت با مضاف الیه»مبحث 

: 4936وزین پور، )« مضاف و مضافٌ الیه دو اسم جدا از هم هستند که وجود یکی در دیگری نیستاست در صورتی که 

 (.32ا39

در زبان فارسی هر صفتی که چگونگی انجام گرفتن فعل را در جمله بیان بدارد به »: در فصل قید آورده است که اکبری،       

 (.36: 4931اکبری، )« خوانددانش آموز زرنگ باید خوب درس ب: مثالً. آن قید گویند

هایی مانند اسم و  هایی هستند که در اصل قید نبوده، بلکه کلمهقیدهای مشترک آن»: گوید شهبازی، در بحث قید می       

خوب که صفت است ولی به صورت قید : مثل. شوند ای به صورت قید آورده می باشند که در جمله برای کلمه صفت و عدد می

 (.   66: تا شهبازی، بی)« تو این را خوب میدانی که چشمت نرگس شهالست: ستبه کار رفته ا

برخی قیدها در اصل صفت »: ابوالقاسمی در دستور تاریخی خود در مبحث قید به این مسأله اشاره نموده است که       

 (.  269: 4933ابوالقاسمی، )« هستند

هایی برای تشخیص صفت از  در واقع راه« رکیب اضافی با ترکیب وصفیفرق ت»ذیل عنوان « اضافه»در بخش  معینیان       

اند اگر دو شئ جدا از هم باشند، ترکیب اضافی است و اگر در واقع  ای که به هم اضافه شده ا دو کلمه4»: اسم ارائه کرده است

ازید و جملۀ شما درست باشد، ای اسمیّه بس ا اگر با آن ترکیب بتوانید جمله2. یک شئ را بیان کنند، ترکیب وصفی است

در : )ساخت ای درست توان جمله می( در بزرگ)با ترکیب : مثالً. ترکیب وصفی است و در غیر این صورت، ترکیب اضافی است

  اسکندری نیز این راه(. 33: 4966معینیان، !( )در، باغ است: )ای درست ساخت توان جمله نمی( در باغ)اما با ترکیب( بزرگ است

  (.33: 4913اسکندری، : ک.ر)است  را دستور خود به همین شکل بیان نموده ها حل

های یعنی به عالمت)برای تشخیص اضافۀ بیانی از صفت باید دید که اگر کلمۀ دوم منسوب است »: معین نوشته است      

کلمات « ندای آسمانی»، «فات بشریص»مثالً در ترکیبات . صفت است و اال مضافٌ الیه( نسبت مانند؛، ین، ینه و غیره پیوسته

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 111

کلمات نخستین، مضاف و کلمات دوم، « ندای آسمان»، «صفات بشر»اما در ترکیبات . اول، موصوف و کلمات دوم، صفت باشند

 (.241: 4969معین، )« مضافٌ الیه باشند

ه که در جملۀ هرگونه رفتار کردم از هرگون: برخی صفات، قید نیز هستند مانند»: کند که شعار، در بحث مبهمات بیان می       

 (.463: 4933شعار، )« لذا تعیین نوع کلمه بنا بر نقشی است که در جمله دارد. دشمنی دست برنداشت؛ قید است

 شناسی های تشخیص صفت از اسم و قید در دستورهای زبان راه -1-1

شناس نیز به دیدگاه امّا گاهی این دستورنویسان زبان. است شناس زبانهای دستورنویسان  اساس کار در این بخش ارائۀ دیدگاه

 .شویم ها مواجه می اند با همان دیدگاه سنّتی هایی که ارائه کرده لذا گاه در راه. اند دستورنویسان سنّتی استناد کرده

دری : آید نکره نمی« ی»ا بعد از مضاف 4»: کند های تشخیص صفت از مضاف الیه را چنین معرّفی می راه وحیدیان کامیار،      

، امّا (غلط)ها  باغ بزرگ: توان جمع بست ا صفت را نمی2(. درست)اتاقی بزرگ : آید نکره می« ی»امّا بعد از موصوف ( غلط)باغ 

، (غلط)تر  خانۀ همسایه: آید نمی« تر»ا پس از مضاف الیه تکواژ 9(. درست)ها  النۀ گنجشک: توان جمع بست مضاف الیه را می

 (.33: 4933وحیدیان کامیار، )« (درست)خانۀ بزرگتر : آید های سنجش پذیر می از صفت امّا پس

گروه اسمی از »: در این بحث گفته است. آمده است« های اسم های وابسته وابسته»در دستور وحیدیان، بحثی با عنوان       

های وابسته  وابسته. د خود، وابسته داشته باشدتوان ها در صورت لزوم می هر یک از وابسته. شود هسته و وابسته تشکیل می

، صفتِ مضاف {خوب خیلیآدم }، مضاف الیهِ مضاف الیه، قیدِ صفت{آسمانیکاغذ آبی }ممیز، صفتِ صفت: عبارتند از

شناسی که مبنای  این مبحث در میان تمام دستورهای سنّتی و زبان(. 33: 4933وحیدیان کامیار، )«{کتاب کداممطالب }الیه

ر ما هستند، مبحثی هست که تنها در دستور زبان وحیدیان، به این شکل مطرح گردیده است؛ یعنی به طور مثال بحث کا

 .صفتِ صفت یا صفتِ مضافٌ الیه با این نام و خصوصیات تنها توسط وحیدیان عنوان گردیده است

بان خود در میان دو برخورد سنتی و ساختاری او در دستور ز. باطنی به صورت دیگری با این مطلب برخورد کرده است       

از نظر ساختمانی در بسیاری موارد، مرز مشخص و غیر قابل عبوری بین طبقات اسم، صفت و قید »: گوید قرار گرفته است و می

صفت؛ در ( ددیوار بلن)در ( بلند: )مثال. ی نحوی زبان هر سه نقش را به عهده بگیرد تواند در شبکه وجود ندارد و یک عنصر می

های صرفی  توان از مالک برای تشخیص این سه طبقه از هم، نمی. اسم است( آن بلندها را بیاور)قید و در ( خواند او بلند می)

استفاده کرد، چون صورت کلمه در کاربردهای مختلف یکسان است { اند که اغلب دستور نویسان سنتی از آن استفاده کرده}

یعنی چه نقشی را در بافت . ای است نحوی معین کرد که هر یک از این عناصر متعلق به چه طبقههای  توان با مالک ولی می

 :زبان بر عهده دارد

گیرند و از مقولۀ اسم  قرار می 9آیند و در جایگاه پیرو ها میای که در پی آن با افراد طبقه( 2جایگاه پیرو)ا افراد این طبقه 4

تواند یک گروه اسمی مستقل را به وجود  با بقیۀ گروه، نمی 2ری که ترکیب عنصر پیروهستند، ارتباط محکمی ندارند به طو

قرار دارد و چون با آنچه در پی آن  2در جایگاه پیرو( محترم)، (ریاست محترم شهرداری بخش پنج)مثال در گروه اسمی . آورد

 (.ریاست محترم: )توان گفت ولی می( پنج محترم شهرداری بخش: )توان گفت آید ارتباط محکمی ندارد بنابراین نمی می

که . پیراهن سیاه مرد: مثال. گردند گیرد و هستۀ گروه اسمی است برمی ا افراد این طبقه، به عنصری که قبل از آنها قرار می2 

 .گردد در این مثال سیاه، به پیراهن برمی

در این صورت ( کتاب جوان)یا ( پسر جوان)رو باشد، ی پی ا وقتی گروه اسمی دارای ساختمانی مرکب از هسته و یک وابسته9 

برای شناسایی اینها به عنوان آزمایش، . 9قرار دارد یا جایگاه شمارة 2ی پیرو در جایگاه شمارة در ظاهر معلوم نیست که وابسته

ابستۀ پیرو در کنیم؛ اگر ترکیبی که حاصل شد مورد قبول باشد و به انتهای گروه اسمی یک ضمیر یا اسم خاص اضافه می

پسر جوان : )توان گفت مثالً می. گیرد قرار می 9قرار دارد و اگر مورد قبول نباشد وابستۀ پیرو در جایگاه شمارة 2جایگاه شمارة

تنها یک عنصر  9است زیرا در جایگاه پیرو 9پس جوان در کتاب جوان، وابستۀ پیرو(. کتاب جوان او: )توان گفت امّا نمی( او

که جایگاه اسم است قبالً پر شده است و  9ر گیرد لذا اگر ترکیب ما معنی نداشت به این سبب بود که جایگاه شمارةتواند قرا می

 (.413: 4933باطنی، )« تواند عنصر دیگری را بپذیرد نمی
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به . ی استهای پیشرو و پیرو، نگرشی جدید و کامالً ساختار در دستور زبان باطنی، نگرش به صفات به عنوان وابسته      

اطالق { به شیوة دیگر دستورها}، عنوان صفت اشاره یا صفت شمارشی(اعداد)یا ( این: )طوری که مثالً به عنصرهایی مانند

شناسی دیگر تفاوت  بندی جدیدی است که با دستورهای زبان ، تقسیم2همچنین قرار دادن صفت در جایگاه پیرو. استنشده

ایگاه صفت به عنوان وابستۀ پسین اسم، در نخستین مرتبه بعد از اسم قرار دارد اما در دستور چرا که در دیگر دستورها، ج. دارد

 .قرار داده است 2طور که پیش از این اشاره کردیم، صفت را در جایگاه وابستۀ پیرو باطنی، همان

: ای که به این مسأله دارد این است شارهتنها ا. راه حلی برای تشخیص صفت از قید یا اسم، ارائه نداده است مشکوة الدینی،       

مشکوة )« تنها تفاوت نحوی موجود میان دو واژة صفت و قید به ترتیب، وابستگی صفت به اسم و وابستگی قید به فعل است»

 . گشابودن در نظر گرفتن نقش نحوی صفت در شناخت قید از صفت، نظر دارداین اشاره به گره(. 413: 4936الدینی، 

ر تقسیمات مشکوة الدینی از انواع صفت، به بسیاری از عناصری که در دیگر دستورها عنوان صفت داده شده است، صفت د      

نکتۀ دیگر اینکه عناصر وابستۀ . حرف اشاره و حرف تعجب گفته است نه صفت اشاره و تعجب: اطالق نگرفته به طور مثال

های صفت و یا اسم  صفت پیشین از مقوله»: اند گونه معرّفی شده ارد، اینکه در این دستور زبان، عنوان صفت پیشین د 4پیشین

: مانند. کند عام و نیز اسم خاص است و از لحاظ معنی، به مفاهیم محترمانه، خویشاوندی، دینی، علمی و احساسی اشاره می

مشکوة )«آدمی نازنینحرفی،  وبخافشین،  استادافشین،  دکتررضا،  مشهدیعلی،  حاجهادی،  عموپسر،  آقاآموزگار،  خانم

 .گونه عناصر، تنها در دستور مذکور مطرح شده است در میان دیگر دستورها، اطالق صفت به این(. 419: 4936الدینی، 

توان ارائه کرد هرچند برخی از  هایی را برای تشخیص صفت می از نظر صوری و توزیعی ویژگی»: رحیمیان نوشته است       

 :شوند یص قید نیز استفاده میها برای تشخآن

 . خانۀ بزرگتری الزم داریم: گیرند به خود می« ترین»و « تر»های تفضیلی  بسیاری از صفات درجه پذیرند و نشانه( الف 

این سیب خیلی شیرین است، خیلی قید : در مثال. پذیرند صفات، قیود گوناگون کمیّت و کیفیّت و امثال آنها را به خود می( ب

 . دهد است و میزان زیاد شیرینی سیب را نشان میکمیّت 

رحیمیان، )« رئیس جمهور شدیدترین انتقادها را صبورانه شنید: شوند ی اسمی ظاهر می صفات عالی همواره مقدّم بر هسته( پ

4933 :449.) 

ر رود و این در صورتی است که تواند به اقتضای معنی به عنوان قید حالت به کا هر صفتی می»: گویدشناس میالزار زبان       

صفتی که . کیفیتی که صفت بیانگر آن است نه تنها با یک شیء بلکه با روندی که یک فعل نمودار آن است، انطباق پذیر باشد

ا بن. با هنگامی که نقش گزاره یا وابسته را بر عهده دارد، یکسان و همانند است( و ساخت)به عنوان قید به کار رود از نظر معنی 

تواند در عین حال با  بر این کلمه دیگری در کار نیست بلکه تنها نقش دیگری از همان کلمه مطرح است که بدین ترتیب می

حرکتِ »: مثل. نامید« قید –صفت »ها را  توان این نوع واژه می. شود معادل باشد آنچه در زبان فرانسه صفت و قید خوانده می

 (. 413: 4931 الزار،)« زند حرف می تند»و « تند

اگر از . توان در سمت چپ و راست آن، وابسته قرار داد شود و می از نظر نحوی، گروه صفت با صفت شروع می»: ماهوتیان       

ای پسوند عالی داشته  بدین معنا که اگر کلمه. توان گروه صفت را با معیار صوری شناسایی کرد مالک صرفی استفاده شود می

های  توان با برخی تکواژه از طرفی صفت را می. بلندترین ساختمان: مثل. ز اسم بیاید گروه صفت استباشد و درست قبل ا

های صوری صفت ا که چندان قطعی و با ثبات نیست ا ساخت  سرانجام یکی دیگر از نشانه. اشتقاقی نیز صریحاً تشخیص داد

های صفت را با ساخت اضافه  فت نیست امّا بسیاری از گروهباید یادآور شد که ساختمانهای اضافه، مختص گروه ص. اضافه است

 (.64: 4933ماهوتیان، )« سازند می

، برای تشخیص اسم از صفت، سه نوع مالک را مد نظر قرار «اسم و صفت مرکب در زبان فارسی»طباطبایی در کتاب       

 . های صرفی، نحوی و معنایی مالک»دهد؛  می

  :های صرفی مالک( الف

باید توجّه داشته باشیم که . ها، دختراندرخت: جمع بست مانند( ان)و ( ها)توان با افزودن پسوندهای تصریفی  م را میا اس4

از آن : مانند. پذیرند و آن هنگامی است که صفت جانشین اسم شود ها در موقیّت خاصی نیز پسوندهای جمع را میصفت
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ۀ تغییر مقوله، به اسم تبدیل شده است از یک سو و صفتی که در جمله نقش ما باید میان صفتی که در نتیج. ها بدهیددرشت

کند،  برای اینکه پی ببریم صفتی که در جمله نقش اسم را ایفا می. گیرد از سوی دیگر، تفاوت قائل شویم اسم را بر عهده می

ف نیاز به موقعیت خاص یا اشارة جانشین اسم شده است یا خودش به اسم تبدیل شده، باید ببینیم آیا پی بردن به موصو

اگر کلمۀ مورد نظر به ذات خود، موصوفش مشخص باشد، تغییر مقوله صورت گرفته اما اگر . تلویحی یا صریح است یا نه

ها جواب  من فقط به آسان. چنین کنند بزرگان: مثالً در دو جملۀ. موصوف مشخص نباشد با صفتِ جانشینِ اسم سروکار داریم

های بزرگ است بنابراین واژة بزرگان بالقوه هم اسم است و هم  در جملۀ نخست معلوم است که منظور، انسان( انبزرگ. )دادم

ها در جملۀ دوم چیست و بافت دانیم منظور از آسانامّا نمی. تواند جمع بسته شود صفت و طبیعی است که در مقام اسم، می

 .های آسان باشد ها شاید مسألهکند و مثالً منظور از آسان می کند که به چه چیزی اشاره موقعیت است که مشخص می

ا 9. تواند این پسوند را بگیرد توان یای وحدت و یای نکره افزود؛ در این مورد هم مانند مورد قبلی، صفت نیز می ا به اسم می2 

ساز هستند و وجودشان در یک  فتا برخی وندها ص1. را افزود( ترین)و ( تر)توان پسوندهای تصریفی  های مدرج می به صفت

: کند و اسم را به صفت صفت را به اسم تبدیل می( ی)ا پسوند 3. کوشا، دانشور: مانند. ی صفت بودن آن است کلمه، نشانه

 (. صفت)خورشیدی = ی+ ، خورشید (اسم)خوبی = ی+ خوب 

 : های نحوی مالک( ب

 .خیلی چاق: د، مثلتوان قید تشدید کننده آور های مدرج میا قبل از صفت4

فرق . لذا دو ترکیب اضافی و وصفی داریم. توانیم بعد از آن یک اسم یا صفت قرار دهیم ا اگر اسمی کسرة اضافه بگیرد، می2 

تواند در بافت مناسب، جانشین موصوف شود و معنای آن را  این دو ترکیب نحوی این است که در ترکیب وصفی، صفت می

 .ضافی چنین نیستبرساند امّا در ترکیب ا

 . های دیگر، اندک است های بسیاری همنشینی دارند امّا امکان همنشینی آنها با اسمها با صفت ا برخی اسم9 

مضاف و مضاف الیه هر کدام در جهان خارج مصداق مستقلی دارد امّا صفت و موصوف در جهان خارج : مالک معنایی( ج

، لوله و «لولۀ بخاری»، درسخوان از دانشجو مستقل نیست امّا در «ی درسخواندانشجو»مثالً در . مصادیق مستقلی ندارند

 (. 31ا33: 4932طباطبایی، )« لوله یک چیز است و بخاری چیز دیگر. بخاری هر یک وجودی مستقل دارند

شود وب میهای ناالزم خود نوعی نقص محساین پیچیدگی. کندهمۀ این مباحث طوالنی فقط درک مطلب را مشکل می      

 .  های فارسی شده استکه دامنگیر بسیاری از دستور زبان

 :نتیجه گیری -0

ها صفت را تنها از دیدگاه صرفی و توجّه به اینکه چه نوع  بر طبق تعاریف صفت در دستورهای سنّتی یا متقدّم، این دستور زبان

این امر، گاهی در . اند اه و نقش نحوی صفت در جمله نداشتهاند و توجّهی به جایگ ای از میان انواع کلمه است،تعریف کرده کلمه

این که صفتی در عین حال قید باشد، درصورتی برای مخاطب مبهم نخواهد بود که . کند اثنای کالم آنان ابهاماتی ایجاد می

بندی متعارف  ر تقسیمدستورنویس به توضیح این مسأله پرداخته باشد که منظور او از صفت در اینجا، نوعی از انواع کلمه د

اند که مرز  ای با هم درآمیخته به عبارت بهتر این دستورنویسان، مباحث صرف و نحو را به گونه. پیشین است نه نقش نحوی

 . شودها وجود ندارد و جدایی میان آن دو حوزه دیده نمی مشخصی میان آن

لمه هستند و از لحاظ نحوی نیز صفت وابستۀ اسم و قید نیز اگر بگوییم؛ صفت و قید از لحاظ صرفی، دو نوع از انواع ک      

روند و هم در جایگاه قید،  ها هم در جایگاه صفت به کار می اکنون پرسش این است که؛ اگر بعضی واژه. برای وابستۀ فعل است

 .ان کنددرست نیست که حوزة صفت و قید را از هم جدا نکنیم و بگوییم قید، صفتی است که چگونگی فعل را بی

ها و توصیفاتشان  دستورهای سنّتی از آنجا که از اصول و معیار خاصی در نگرش به زبان برخوردار نیستند، اغلب تعریف     

با این توضیح که دستورهای سنّتی واحد . شناسی رو به گشایش دارد این گره به تدریج در دستورهای زبان. نارسا و مبهم است

اند و در این میان نیز برخی، صفت را یکی از انواع  بندی انواع کلمه پرداخته د به همین سبب به تقسیمدهن زبان را کلمه قرار می

ها بر شناخت ساختار جمله است از  شناسی که بنیاد آن اما در دستورهای زبان. دانند و برخی دیگر آن را از نوع اسم کلمه می

لذا بافت جمله . صفت تنها یک جزء از واحد بزرگتر آن، یعنی جمله است گیرند، آنجا که واحد اصلی زبان را جمله در نظر می
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شناسی هیچگاه تعریفی معناگرایانه و صرفی  از این جاست که دستورهای زبان. کنداست که نقش نحوی کلمات را مشخص می

برند و خواننده را با انبوهی از  ایی نمیچرا که به این امر به خوبی آگاهند که این تعاریف راه به ج. اند از مقولۀ صفت ارائه نکرده

 .  کنندکنند و موضوع را برای او روشن نمی ها مواجه می تبصره

به طور مثال . شود آورند که گاهی این ذات در قالبی دیگر ظاهر می دستورنویسان سنّتی صفت را یک ذات به شمار می     

اما با تغییر در این دیدگاه که توسط دستورنویسان جدید و . یز قیدگیرد و در جایی ن معتقدند که صفت، گاهی اسم قرار می

توان اظهار داشت که در ساختار جمله، عناصر گوناگونی وجود دارند که ماهیّت خود را در  است می ساختارگرا صورت گرفته

این گروه صفتی نیز در زیر  لذا صفت، تنها یک عنصرِ داخل در گروه صفتی است که. آورند ارتباط با دیگر عناصر به دست می

ها، هر عنصری در جایگاه خود در  بنا بر این دیدگاه و برخالف نظر سنّتی. است مجموعۀ گروه اسمی در ساختار جمله قرار گرفته

صفتی در فالن جمله، قید : پس این تحلیل درستی نیست که بگوییم. شود کند و شناخته می جمله است که نقش نحوی ایفا می

چرا که صفت، قید در ساختمان جمله قابل فهم هستند و نباید با نقش های نحوی کلمات در . ر بهمان جمله اسماست و د

 .جمله برخوردی معنایی و صرفی داشته باشیم

ها در حین پرداختن به انواع کلمه، صفت را نوعی  یکی از ابهامات دیگر در کالم دستورنویسان سنّتی آن است که برخی از آن    

لذا . نامند که فالن ویژگی را داراست ای می امّا در تعریف خود از صفت، آن را کلمه. کنند تقل از انواع کلمه محسوب نمیمس

 شود که سرانجام صفت در نظر ایشان یکی از انواع کلمه هست یا نیست؟ خواه ناخواه این ابهام ایجاد می

برای صفات قائل شده است به طوری که هیچ دو دستوری از بین دستور  هریک از دستورهای سنّتی، انواع و اقسام گوناگونی    

تواند ناشی از همان نگاه صرفی و  دلیل این مسأله می. بندی اقسام صفت، اتّفاق نظر ندارند های مورد بررسی بر دسته زبان

ماهیت ساختاری کلمه اقتضا  معنایی به انواع صفت توسط دستورنویسان متقدّم باشد؛ این نگرش بر مبنای معنای واژگان و

 .کند که صفات دارای انواع گوناگون و تقسیماتی پراکنده باشند می

دستور . هایی است که در همۀ دستورها مطرح نشده بحث تشخیص صفت از اسم و یا تشخیص صفت از قید، از جمله بحث      

گشا باشد و سبب تشخیص  حلی را ارائه کنند که مشکل اند راه اند، هر یک سعی کرده هایی که چنین بحثی را پیش کشیده زبان

هرچند . تر ما کمک کرده است ها قابل ستایش است و به تشخیص درست تالش هر یک از آن. درست صفت از اسم یا قید باشد

نویسان نیز  دستوردر برخی از دستورها راهکارهایی بسیار ساده و ابتدایی و گاه نارسا ارائه شده امّا با گذشت زمان، راهکارهای 

هایی که به ساختار زبان و نقش هر یک از عناصر در این  تر شده است؛ این امر در دستور زبان تر و دقیق تکامل یافته و عملی

تر برای بحث  تر و دقیق این دستورها راهکارهایی عملی: توان گفت شود و به واقع می ساختار، توجّه بیشتری دارند، بهتر دیده می

 .  اند فت در ساختار جمله ارائه نمودهتشخیص ص
الیه و این چالش آن است که گاه تشخیص صفت از قید، مضاف. در همۀ این دستورها یک چالش مهم مطرح شده است      

این نکتۀ مهم آن است که قید، مضاف . نکته آن است که نوعی نگرش پنهان در پس این چالش وجود دارد. مسند مشکل است

زیرا به طور غیرمستقیم و در . این مطلب بسیاربسیار مهم است. د نقش نحوی هستند نه واژگانی دارای ماهیت ویژهالیه و مسن

اهمیت این موضوع به قدری است که مرز میان دستورهای . شودنزد همۀ دستورنویسان به داشتن نقش نحوی صفت اشاره می

 . و گره کار در همین نکته مهم نهفته است سنتی و تلفیقی و زبان شناسی در این موارد آشفته شده

برخی دستورنویسان واژه را بنابر ماهیتش به سه دسته تقسیم کرده اند و عناصر سه گانۀ زبانی را شامل اسم، فعل و حرف       

ت که صفت نکته آن اس. گیردبدیهی است که در این میان این سه نوع، صفت به طور طبیعی در گروه اسم جای می. دانسته اند

زمانی که یک کلمه . دهدشود به روشنی ماهیت اسمی خود را نشان میآن گاه که جانشین اسم در ساختار نحوی جمله می

اسم در هر جا که قرار . کنددارای ماهیت اسمی باشد، آن گاه چون دیگر گروه های اسمی نقش نحوی آن اهمیت پیدا می

در واقع ماهیت . ه حضورش در جمله در واقع تعیین کنندة نقش نحوی آن استاما جایگا. بگیرد، دارای ماهیت اسم است

. مشترک واژگانی مضاف الیه، مسند، قید و صفت است که سبب تداخل نقش نحوی مضاف الیه، قید، مسند و صفت شده است

نحوی خود را بنا بر بافت  کند، چنانکه هر کدام نقشاین تداخل را جایگاه حضور واژه در ساختار نحوی جمله از هم جدا می

اند تا بر اساس معیار شناس تالش کردهسبب نیست که اغلب دستورنویسان سنتی، تلفیقی و زبانبی. گیرندجمله به عهده می
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توان گفت؛ در نتیجه می. صفت را از هم جدا کنند و مسند قید، الیه،حضور واژه در جمله و نقش نحوی عناصری چون؛ مضاف

-های پدیده ها داللت دارد، بنابراین؛ این نوع اسم میل از صفت آن است که صفت نوعی اسم است که بر ویژگیبهترین تحلی

 . در نتیجه؛ صفت نقش نحوی نوعی از اسم است و نه یک نوع واژه. تواند هر نقشی را در ساختار نحوی جمله به عهده بگیرد
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 .میترا: ، چاپ نخست، تهرانساخت زبان فارسی( 4933)ا ابومحبوب، احمد 2

 [.نا بی:]، چاپ اول، تهرانمبانی دستور زبان فارسی با تجزیه و ترکیب( 4913)ا اسکندری، ناهید 9

 .سمت: ، چاپ چهارم، تهرانساخت زبان فارسی( 4936)ا افراشی، آزیتا 1

 .خاطره: ، چاپ اول، مشهددستور زبان فارسی( 4931)اکبری قوچانی، حسینعلی ا 3

 .انزلی: ، ارومیهدستور زبان فارسی( 4966)ا انزلی، حسن 6

 .فاطمی: ، چاپ چهارم، تهران1دستور زبان فارسی( 4931)ا انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن3

 .حجت: ، قمکلید دستور زبان فارسی( تا بی)ا اولیائی، مصطفی 3

، چاپ هفدهم، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریة عمومی زبان( 4933)ا باطنی، محمّدرضا 3

 .امیر کبیر: تهران

 . چاپار: ، چاپ دوم، تهراننخستین دستور( 4936)ا پرتو اعظم، ابوالقاسم 41

 .مدرسه: ل، تهران، چاپ اودستور زبان فارسی( 4933)محمد و دیگران ا حق شناس، علی44

 .ستوده: ، چاپ پانزدهم، تهراندستور زبان فارسی( 4936)پور، عبد الرسول ا خیام42

 .مرکز نشر دانشگاه شیراز: ، چاپ اول، شیرازساخت زبان فارسی( 4933)ا رحیمیان، جالل 49

 .دریحی[: بی جا]، دستور زبان فارسی از کلمه تا کالم( 4963)ا سلطانی گرد فرامرزی، علی 41

 .اساطیر: ، چاپ سوم، تهراندستور زبان فارسی( 4963)ا شریعت، محمّدجواد 43

 .دانشگاه تربیت معلم: ، چاپ اول، تهرانپژوهشی در دستور فارسی( 4933)ا شعار، جعفر 46

 .نوین: ، چاپ اول، تهرانمبانی علمی دستور زبان فارسی( 4969)ا شفایی، احمد 43

 .فردوس: ، چاپ پنجم، تهران(پنج استاد)تور زبان فارسی دس( 4931)ا شمیسا، سیروس 43

 .افشار: ، تهران(نوین)دستور زبان فارسی( تا بی)ا شهبازی، علی 43

 .کتابسرا: ، تهرانسیری در دستور زبان فارسی( 4934)ا صنیع، مهین بانو 21

 .امیر کبیر: ، چاپ یازدهم، تهراناصول دستور زبان فارسی( 4939)ا طالقانی، کمال الدین 24

 .مرکز نشر دانشگاهی: ، چاپ اول، تهراناسم و صفت مرکب در زبان فارسی( 4932)ا طباطبایی، عالءالدین 22

 .سخن: ، چاپ سوم، تهراندستور مفصل امروز( 4933)ا فرشید ورد، خسرو 29

 .فرهنگ معاصر: ، چاپ پانزدهم، تهرانفرهنگ معاصر عربی فارسی( 4931)ا قیّم، عبد النّبی 21

 .هرمس: ی مهستی بحرینی، تهران ، ترجمهدستور زبان فارسی معاصر( 4931)ا الزار، ژیلبر 23

: ی مهدی سمائی، چاپ اول، تهران ، ترجمهدستور زبان فارسی از دیدگاه رده شناسی( 4933)ا ماهوتیان، شهرزاد 26

 .مرکز

 .سمت: ، چاپ دوم، تهرانی ساختیدستور زبان فارسی واژگان و پیوندها( 4936)ا مشکوة الدینی، مهدی 23

 .شرق: ، چاپ یازدهم، تهراندستورنامه در صرف و نحو زبان فارسی(. 4963)ا مشکور، محمّدجواد 23

 .امیرکبیر: ، اضافه، چاپ چهارم، تهران1و  9طرح دستور زبان فارسی ( 4969)ا معین، محمد 23

 .خانۀ محمّدعلی علمیچاپ: ، تهراندستور زبان فارسی( 4966)ا معینیان، مهدی 91

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مللی ترویج زبان و ادب فارسیالهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1
 

 116

 .سمت: ، چاپ اول، تهران4دستور زبان فارسی( 4933)ا وحیدیان کامیار، تقی 94

 .دانشگاه سپاهیان انقالب ایران: ، تهراندستور زبان فارسی آموزشی(. 4936)ا وزین پور، نادر92

، (پنج استاد)دستور زبان فارسی (  4934)یاسمی، رشید و فروزانفر، بدیع الزمان و قریب، عبدالعظیم و همایی، جالل  -99

 .نشر علم: چاپ اول، تهران

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

