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ساختارشكني در صفتها و ناگفتههاي پیرامون آن
عبّاسعلي وفایي

*

استاد گروه زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي تهران

احمد سبحاني درگاه
دانشجوي دكتري زبان و ادبیّات فارسي دانشگاه عالمه طباطبائي
(از ص  1تا )17
تاريخ دريافت مقاله ،1396/7/15 :تاريخ پذيرش مقاله1397/12/15 :

چكیده
ساختارشكني زباني ،چه ازنظر ساختمان و چه ازنظر كاربرد ،كمتر در دستورهاي زبان فارسي موردتوجّه
قرارگرفته است .الگوهاي ساخت و قواعد دستورمند زبان ،غالباً در كتابهاي مطرح دستور ،تكراري و
ايستاست ،درحاليكه زبان هميشه در بستري از تحوّالت قراردارد و در اين مسير با دگرگونيهايي گاه
اندك و گاه فراوان مواجه ميشود .پژوهشگران اين مقاله با نشاندادن پارهاي از ساختارشكنيها (در
سيزده مورد) اين تفكّر را به خواننده القا ميكنند كه چنين پيامدي در همة زبانهاي زندة دنيا ،اجتناب
ناپذير است .تعاريف و تحليلهاي يادشده با ارجاع به برخي از دستورهاي مطرح فارسي صورت گرفته
است تا بهصورت شفّافتري نشان دهد كه صفتهاي فارسي دستخوش تحوّالت و ساختارشكني فراواني
ميشوند .بااينهمه ،اين پژوهش دربارة مضافاليه صفت ،صفت صفت ،صفت بعد از مضافاليه ،صفتهاي
همراه با ممّيز ،تحوّل شاخص به صفت ،اختياري يا اجباريبودنِ صفتهاي وابسته ،تقدّم وند تصريفي بر
وند اشتقاقي ،اسم يا صفتبودنِ «هريك ،هريكي ،هيچيك ،هيچكدام و  »...حرفهاي تازهاي دارد و
همچنين دربارة صفتهاي درون فعل ،انتقال اسم به صفت بياني ،اختياري يا اجباريبودن متمّم صفت،
صفت بياني با «تر» يا بدون «تر» و فقدان برخي از الگوهاي پركاربرد ساخت صفت در دستورهاي
فارسي ،يافتههاي تازهاي ارائه ميكند.
واژههاي كلیدي :الگوهاي ساخت ،صفت ،ساختارشكني ،هسته ،وابسته ،وابستة وابسته.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

vafaei@atu.ac.ir

 /2ساختارشكني در صفتها و ناگفتههاي پیرامون آن

 .1مقدّمه
ساختارشكني در حوزة زباني ،نهفقط در زبان فارسي ،بلكه در همة زبانهاي زندة دنيا
اتّفاق ميافتد .اگر فقط به حوزة ساختمان فعل نگاهي انداخته شود ،محقّق خواهد شد
كه چه اتّفاقات غيرمنتظرهاي به وقوع پيوسته و چه تحوّالتي صورت گرفته است؛ مثالً،
دستورنويسان ساختگرا كه به روساختِ ) (surface structureالگوهاي زبان توجّه دارند،
گسترشپذيري را يكي از شرطهاي سادهبودنِ فعل ميدانند؛ براي مثال ،فعل «زد» در
«حرفزدن» را بدينجهت ساده ميگيرند كه ميتوان عنصر پيشين را گسترش داد و
گفت« :حرف زيادي زد»؛ حال آنكه مطابق با همين گرايش روساختي ،فعلهاي مركّبي
داريم كه جزء پيشين آنها به موارد معدودي قابلگسترش است؛ مانند «بهعرضرساندن،
بهبادرفتن ،ازدسترفتن ،وجودداشتن و  »...كه بهراحتي ميتوان جزء پيشين آنها را
گسترش داد و گفت« :به عرض شما ميرسانم ،به بادِ فنا رفت ،از دستم رفت ،وجود
خارجي دارد» .اگر چنين ساختارشكني در حوزة صفت ارزيابي شود ،ناگفتههاي فراواني
پيش روي خوانندگان نموده خواهد شد ،امّا چنين تحوّالتي در اغلب پژوهشهاي
دستوري ،موردتوجّه واقع نشده است .پژوهشگران اين مقاله كه پژوهشهاي دستوري
متعددي را بررسي كردهاند ،به اين نتيجه رسيدهاند كه هنجارشكني در شيوة ساخت و
كاركرد صفتها فراوان است و اصالً نميتوان براي يك موضوع دستوري ،نسخة واحد و
ابدي پيچيد ،بلكه همانطوركه در اين پژوهش نشان دادهايم ،ساختهاي نوپايي اتّفاق
ميافتد كه ميتواند الگوهاي پيشين را نقض كند .اين پژوهش به ما كمك ميكند تا در
تحليل و تبيين موضوعات دستوري ،صرفاً تقليدي و كليشهاي عمل نكنيم ،بلكه همراه
با تحوّالت زباني به دانش زباني ) (Linguistic knowledgeخود نيز بيفزاييم و همگام با
زايايي ) (creativityواژگان ،دستور زباني زايا و پويا داشته باشيم.
پيش از اين ،در اين باره يا اصالً تحقيق مبسوط و مدوّني انجام نشده و يا اينكه
تحقيقات در حوزة ساختارشكني صفتها ،بهطور پراكنده و بريدهبريده در خالل سطور و
اوراق برخي از دستورها بهسختي يافت ميشود؛ مثالً ،دربارة مضافاليهِ صفت ،مهدي
مشكوةالدّيني نمونههايي را بهعنوان شاهدمثال آورده است؛ نمونههايي مثل «خواهان
نيكبختي ،محتاج محبّت و محتاج دعا» ( .)183 :1389يا اينكه وحيديان كاميار و عمراني
دربارة ممّيز ،صفت صفت ،صفت مضافاليه و ...مطالبي را عنوان كردهاند (.)89-87 :1381
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در ساير پژوهشها و دستورهاي زبان فارسي ،جز مواردي معدود (نظير دستور مفصّل امروزِ

خسرو فرشيدورد) ،پيشينة قابلتوجّهي در اين باره يافت نشد.
 .2مواردي از ساختارشكني در حوزۀ صفت
« .1-2صفت مضافالیه» آري! «مضافالیه صفت» هرگز!

بنابر آنچه دستورنويسان اذعان داشتهاند ،صفتها اغلب در جايگاه وابسته و گاه در
جايگاه هسته واقع ميشوند و نقشهاي گوناگون ميپذيرند .مشكوةالدّيني ميگويد« :به
دستهاي از واژهها كه از لحاظ معنايي بر حالت يا چگونگي اشاره ميكنند و از لحاظ
ساختواژي با تكواژهاي تصريفي «برتر» (تر) و «برترين» (ترين) صورتهاي صرفي پديد
ميآورند ،صفت گفته ميشود» ( .)184 :1389وي سپس روابط دستوري گروه صفتي را
با نقشهاي گوناگون در چهار دستة «الف ،ب ،پ ،ت» ارزيابي ميكند (همان)187-186 :
و فقط نمونههاي محدودي چون «جوانان خواهان كار ،رهبران دوستدار مردم و »...
(همان )160 :را بهعنوان نمونه ذكر ميكند .خسرو فرشيدورد در بخش وابستههاي صفت
بياني ،براي صفت سه نوع وابسته درنظرگرفته است كه عبارتاند از« :قيد ،متمّم صفت،
صفت صفت» ( .)310 :1392او در بخش گروههاي وصفيِ بيانيِ ترجمهاي ،به نمونههايي
چون «آتشافروزِ جنگ ،طرفدارِ غرب و  »...اشاره كرده (همان )314 :كه نمونهاي از
هنجارشكني زباني است .همچنين نمونههايي چون «استقرار مجدّد صلح ،اقالم عمدة
صادرات ،انتخابات عمومي فرانسه ،تقسيم نامساوي ثروت و  »...را بهعنوان شاهدمثال
ذكر كرده است (همان )371 :كه هيچكدام مضافاليه صفت نيستند.
وحيديان كاميار و عمراني صفتها را در بخش وابستهپذيري بهعنوان وابستههاي
پيشين و پسين گروه اسمي و يا وابستة وابسته مطرح ميكنند (.)88-70 :1381
حقشناس و همكاران ،صفتها را جزء گروه اسمي برشمرده و بيشتر به جايگاه آنها،
يعني وابسته يا وابستة وابسته نظر داشتهاند ( .)97 :1390باوجود اينكه در آثار برجستة
دستور زبان فارسي از صفت مضافاليه بسيار سخن رفته است ،چندان به اين
ساختارشكني صفتها كه گاهي ميتوانند خود وابستهاي به نام مضافاليه بگيرند ،اشاره
اي نشده است .ما به اين نوع وابستة وابسته« ،مضافاليه صفت» ميگوييم.
نمونه :جوان جوياي نام (جوان :هسته /جويا :صفت /نام :مضافاليه صفت)؛ در اين گروه ،واژة
«نام» مضافاليه صفتِ «جويا»ست و در مرتبة وابستة وابسته قراردارد؛ چون نميشود
«جويا» را حذف كرد و گفت «جوانِ نام» .نمونههاي ديگر :مردِ عاشق شعر ،دانشجوي
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داراي استعداد ،خداي خالق هستي ،مردم خواهان آزادي ،مردِ روندة راه ،مرد داناي راز،
دستگاه گيرندة پيام ،زنِ گويندة خبر ،مردِ خوانندة شعر ،هنرمند داراي سليقه ،مردم
دوستدار بيگانگان ،زنِ غارتگرِ مال ،طفل طرفدار دايه ،وزير داناي راز ،دزد قاتل پدر ،مرد
نگهبان باغ ،موجود داراي انديشه ،شاعر گوياي حق ،مرد داراي زن ،معلم پذيراي انتقاد.
نمونه از متون فارسي (مضافالیه صفت)
آب جویــاي آب ،ايــن عجب است

سيـــرِ آب و ســراب ايـــن عـجب است
(شاه نعمت اهلل)192 :1389 ،

بازِ صيــّاد اجــل را آتشيــن منقاردار

چرخ گیراي امل را كاغـذين چنگال كن
(سنايي)264 :1336 ،
ارســالن ارغــو پناه گـوهــر الب ارسالن
(امير معزّي)18 :1341 ،

داور دارنـــدۀ ایـران و داراي عجم

«ديگر زندگي براي آنان مفهومي نداشت .جز تابلوي نمودار نقشي جاويد از غمي
جاودان» (حكيمي.)3 :1386 ،
 .2-2صفت صفت

در دستورهاي جديد از صفت صفت يا اصالً سخني نرفته يا اينكه نمونههاي ذكرشده
همگي مربوط به رنگهاست .بسياري از صفتهاي شمارشي ،نسبي ،بياني و ...امروزه در
جايگاه صفت صفت (وابستة وابسته) واقع ميشوند كه در اغلب دستورهاي مطرح ،توجّه
چنداني به آنها نشده است؛ مانند سال چهارم تجربي (تجربي :صفت صفت) ،درِ چوبي
گردويي( :گردويي :صفت صفت) ،عينك شيشهاي زنگاري (زنگاري :صفت صفت) ،لباس پشمين
گوسفندي (گوسفندي :صفت صفت) ،مردِ مسلمان سُنّي (سُنّي :صفت صفت) ،زن مسيحي
ارمني (ارمني :صفت صفت) ،پارچة پوستين گاوميشي (گاوميشي :صفت صفت).
محسن ابوالقاسمي در كتاب تاريخ زبان فارسي گفته است كه در فارسي دري
همچون فارسي ميانه ،صفت ،هم پيش از موصوف ميآيد و هم پس از آن (.)271 :1381
در كتاب مذكور از وابستة وابسته ،بهويژه صفت صفت در فارسي دري حرفي به ميان
نيامده و در دستور تاريخي زبان فارسي وي نيز چنين موضوعي مطرح نشده است.
خانلري در تاريخ زبان فارسي خود از صفت اشاره ،عددي ،درجات صفت ،رابطة صفت و
موصوف سخن گفته ( ،)164-125 :1366امّا دربارة صفت صفت هيچ بحثي نكرده است.

ادب فارسي ،سال  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان  ،1397شمارۀ پیاپي 5/ 22

در كتاب درسي زبان فارسي  3دربارة صفت صفت آمده است« :برخي از صفتها،
صفتهاي همراه خود را بيشتر معرّفي ميكنند و دربارة اندازه و درجة آنها توضيح
ميدهند؛ مثل لباس آبي سير ،رنگ سبز يشمي ،كاغذ آبي آسماني» (حقشناس و همكاران،
 .)108 :1390بهروشني پيداست كه همة نمونههاي ارائهشده ،مربوط به رنگهاست و از
غيررنگها حتّي يك مورد هم يافت نميشود .وحيديان كاميار و غالمرضا عمراني در
دستور زبان فارسي « 1پارچة سبز روشن» را افزون بر كتاب درسي ارائه كرده و چون
ديگران ،چيزي از غيررنگها نگفتهاند ( .)88 :1381خسرو فرشيدورد هرچند در بخش
وابستههاي صفت بياني ،صفت صفت را هم لحاظ كرده (ر.ك :فرشيدورد ،)310 :1392 ،امّا از
صفت صفتِ غيررنگ ،نمونهاي نياورده است .در دستور زبان فارسي مشكوةالدّيني در اين
باره مطلبي عنوان نشده و ساير دستورها هم كموبيش بيخبر از اين موضوعاند؛ ازجمله
دستور زبان فارسي معاصر ژيلبرالزار ( ،)1389تاريخ زبان فارسي مهري باقري (،)1387
تركيب زبان فارسي مقرّبي ( ،)1372دستور زبان فارسي خليل خطيبرهبر (،)1381
دستور زبان فارسي امروز غالمرضا ارژنگ ( )1394و...
نمونه از متون فارسي (صفت صفت براي غیررنگها)

«سال چهارم ابتدایي با خسرو هم كالس بودم» (حقشناس و همكاران.)108 :1389 ،
«وقتي كه از عهدة امتحان سال ششم ابتدایي برنيامد» (همان.)111 :
 .3-2صفت مضافالیه

آيا صفتي كه بعد از مضافاليه ميآيد ،فقط وابستة مضافاليه است؟ پس گروههايي مثل
«دوربين فيلمبرداري نو» را چگونه تحليل ميكنيد؟ «نو» صفت «فيلمبرداري» است يا
صفت «دوربين»؟ يعني وابسته است يا وابستة وابسته؟ تقريباً همة دستورهاي مطرح،
صفتي را كه بعد از مضافاليه ميآيد« ،صفت مضافاليه» فرض كردهاند؛ مثل«كتاب
دانشآموز زرنگ» كه در اين گروه اسمي ،بيترديد «زرنگ» صفت مضافاليه است ،امّا
صفتهايي وجود دارند كه ساختارشكناند و هرچند بعد از مضافاليه ميآيند ،صفت
مضافاليه نيستند ،بلكه به هسته برميگردند و وابستهاند نه وابستة وابسته؛ مثالً در
«دوربين فيلمبرداري نو» ،صفت مطلق «نو» ربطي به فيلمبرداري ندارد ،بلكه صفت
«دوربين» است؛ يعني وابسته به حساب ميآيد نه وابستة وابسته .در دستور زبان فارسي
 1آمده است كه «صفت ميتواند از نوع اشاره ،شمارشي ،مبهم ،پرسشي باشد» و سپس
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گروه اسمي «مطالب كدام كتاب» را بهعنوان نمونه ذكر ميكند (وحيديان كاميار و عمراني،

 ،)89 :1381امّا به صفتي كه بعد از مضافاليه ميآيد ،اشارهاي نميكند .مشكوةالدّيني در
كتاب خود با اينكه از وابستههاي پسين گروه اسمي سخن گفته ( ،)158 :1389امّا به
موضوع موردبحث نپرداخته است و چيزي از آن در كتاب وي يافت نميشود .در ساير
دستورها ازجمله غالمرضا ارژنگ ( ،)1394حسن انوري و احمدي گيوي ( ،)1385طلعت
بصاري ( ،)1386عبدالرسول خيّامپور ( ،)1386اسماعيل حاكمي ( ،)1372خليل خطيب
رهبر ( ،)1381محمّد دبيرسياقي ( ،)1378صدرالدّين زمانيان ( ،)1381جعفر شعار (،)1377
محمّدجواد شريعت ( ،)1393سلطاني گردفرامرزي ( ،)1380يثربي ( ،)1381مقرّبي (،)1372
فرشيدورد ( ،)1392غالمعليزاده ( ،)1389عبدالعظيم قريب ( ،)1363محمّدجواد مشكور
( ،)1343عبدالرّحيم همايونفرّخ ( )1355و ...چيزي در اين باره نيافتيم.
نمونههاي دیگر

جام شراب خالي  جام :هسته ،شراب :مضافاليه ،خالي :صفت (به جام برميگردد).
لباس كار بلند  لباس :هسته ،كار :مضافاليه ،بلند :صفت (به لباس برميگردد).
ظرف مس بزرگ  ظرف :هسته ،مس :مضافاليه ،بزرگ :صفت (به ظرف برميگردد).
دستگاه تايپ قديمي  دستگاه :هسته ،تايپ :مضافاليه ،قديمي :صفت (به دستگاه
برميگردد).
باغ سيب سرسبز  باغ :هسته ،سيب :مضافاليه ،سرسبز :صفت (به باغ برميگردد).
بيمارستان قلب مجهز  بيمارستان :هسته ،قلب :مضافاليه ،مجهز :صفت (به بيمارستان
برميگردد).
نمونه از متون فارسي
نوش كـن جام شـراب یـم منـي

تـــا بـــدان بـــيخ غـــم از دل بركنـــي
(حافظ)339 :1369 ،

 .4-2صفتهاي همراه با ممّیز

تقريباً اغلب دستورهاي مطرح زبان فارسي ،در تحليل ممّيزها و در بخش وابستة وابسته
از همراهي عدد (صفت شمارشي اصلي) با ممّيز سخن گفته و به همراهي ممّيزها با
صفتهاي مبهم اشارهاي نكردهاند .مؤلّفان كتاب درسي زبان فارسي  3ميگويند:
«معموالً براي شمارش تعداد يا اندازه و وزنِ موصوف ميان عدد و معدود (صفت شمارشي و
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موصوف آن) اسمي ميآيد كه وابستة عدد است و ممّيز نام دارد .ممّيز با عددِ همراه خود،
يك جا وابستة هسته ميشود» (حقشناس و همكاران .)107 :1390 ،در دستور زبان فارسي
مشكوةالدّيني دربارة وابستههاي پيشين و پسين ،موارد مهمي مطرح شده است (:1389
 ،)172-144امّا مطلبي دربارة همراهي صفتهاي مبهم با ممّيزها يافت نميشود .در
كتاب دستور زبان فارسي 1آمده است« :بين صفت شمارشي و موصوف آن براي شمارش
تعداد يا اندازه و وزن موصوف ،معموالً اسمي ميآيد كه وابستة صفت شمارشي است و
ممّيز نام دارد .ممّيز با عدد همراه خود يك جا وابستة هسته ميشود»( .وحيديان كاميار و
عمراني .)87 :1381 ،در دستور زبان ابوالقاسمي ( ،)1381فرشيدورد ( ،)1392مقرّبي (،)1372
خيّامپور ( ،)1386بصاري ( ،)1386حسن انوري و احمدي گيوي ( )1385و ...هم در اين
باره مطلبي ارائه نشده است.
دستورنويسان مطرح زبان فارسي يا اينكه اصالً مطلبي دربارة ممّيز ندارند و يا فقط
گروههايي چون «دو جلد كتاب»« ،ده دستگاه ماشين»« ،دو دست لباس»« ،يك تُن
گندم» و ...را بهعنوان نمونه ذكر كردهاند كه در آنها ممّيز با عدد خود همراه شده است،
درحاليكه ممّيزهايي داريم كه بهجاي عدد با صفتهاي مبهم «هر»« ،چند» و
«چندين» ذكر ميشوند؛ مثل :هر نخ سيگار ،چند جلد كتاب ،چندين دستگاه خودرو،
هر ورق كاغذ ،چند اصله نهال ،چندين فروند هواپيما ،چند حلقه چاه ،چندين قبضه
تفنگ ،چندتا ميز ،هر قواره پارچه ،هر دست كت و شلوار ،و. ...
 .5-2شاخص یا صفت؟ تحوّل شاخص به صفت

اغلب دستورهاي مطرح را كه ورق ميزنيم ،شاخصها را عناوين و القابي ميدانند كه
بدون كسره با اسم همراه ميشوند .وحيديان كاميار و عمراني ميگويند« :شاخصها
عناوين و القابي هستند كه بدون نشانه يا نقشنمايي پيش از اسم ميآيند و نزديكترين
وابسته به هستة گروهي اسمياند . ...اين واژهها درصورتي شاخصاند كه بدون كسره،
پيش از اسم بيايند ،درغيراينصورت اسماند» ( .)72 :1381فرشيدورد شاخصها را نوعي
شبهبدل ميشمارد و اعتقاد دارد كه وقتي واژههايي چون «شاه ،خان ،ميرزا ،آقا »...،بعد
از اسم و بدون كسره ذكر شوند ،ويژگيهاي بدل را بههمراه دارند ( .)339 :1392همچنين
توضيح ميدهد كه «اينها در معني ،نوعي صفت و وابستهاند ،امّا ازلحاظ ساختمان به
بدل نزديكاند» (همان.)232 :
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امّا گاهي شاخصها از گروه اسمي به گروه صفتي انتقال مييابند ،يا نقش اصلي گروه
صفتي را ميگيرند و يا به عنوان وابسته مطرح ميشوند كه كتابهاي مطرح دستور زبان ،به
تحوّل شاخصها اشارهاي نكردهاند .در گروههاي اسمي «نرگس خانم ،علي آقا ،علّامه جعفري،
ملّا احمد و » ...مطمئناً واژههاي«خانم ،آقا ،علّامه ،ملّا» شاخصاند ،امّا قاعدة همين واژهها در
جمالت «خيلي خانم هستند ،مردِ علّامه را ديدم ،استاد بسيار ملّايي است ،خيلي آقا است»،
فرق ميكند .بهراحتي ميتوان مثل اغلب صفتهاي بياني به آخر آنها «تر» افزود يا به جزء
موصوف« ،ي» نكره را اضافه كرد :مرد علّامه  مردي عالّمه (علّامهتر از همه) ،استاد ملّا
 استادي ملّا (مالّتر از همه) ،خانمتر از نرگس ،آقاتر از علي و . ...در دستور فرشيدورد،
يثربي ،مقرّبي ،سلطاني گردفرامرزي ،خطيب رهبر ،مشكوةالدّيني ،ژيلبرالزار ...،هم دربارة اين
موضوع چيزي يافت نميشود.
صاحبــدل نيك سيــرت علّامــه

گو كفش دريده باش و خلقان جامه
(سعدي)1102 :1376 ،

 .6-2صفتهاي وابسته ،عضو اختیاري یا اجباري؟ جزء فرعي یا اصلي؟

اگر تمامي دستورهاي مطرح را ورق بزنيد و دربارة صفتهاي وابسته تأمّل كنيد ،ميبينيد
كه چنين صفتهايي ،عضو اختياري گروه بهشمارآمدهاند .فرشيدورد در دستور مختصر
تاريخي زبان فارسي ،دربارة صفت عددي ترتيبي ميگويد« :اين كلمات ترتيب موصوف را
معين ميكنند؛ مانند نفر اوّل ،روز دوّم ،سال سوّم .)114 :1390( »...،از نمونهها و شواهد ارائه
شده كتاب مذكور پيميبريم كه نويسنده در گروههايي مثل «سال سوم»« ،سال» را هسته
(عضو اصلي) و «سوم» را وابسته (عضو اختياري و فرعي) فرض كرده است .مهدي مشكوةالدّيني
ميگويد« :در توالي صفت و عدد ترتيبي ،هميشه عدد ترتيبي به دنبال صفت ظاهر ميشود.
توالي آنها بهصورت «عدد ترتيبي  +بـ  +صفت» نادرست و يا كمياب است» .وي پس از آن ،از
موارد نادري چون «مرحلة دومين»« ،خانة پنجمين» سخن بهميانآورده (،)160-159 :1389
امّا به اين موضوع اشاره نكرده است كه صفتهاي وابسته هميشه عضو فرعي نيستند .ساير
دستورها را هم اگر مروركنيد ،بر اين ادّعا صحّه ميگذارند كه صفتهاي وابسته ،هميشه
عضوي فرعي يا اختيارياند ،درحاليكه صفتهايي يافت ميشوند كه هرچند در روساخت در
جايگاه وابسته قرارميگيرند ،هرگز قابلحذف نيستند؛ براي مثال اگر به جملة «زنگ دوم به
كالس ما آمده بود» ،خوب دقّت كنيد ،ميبينيد كه در گروه «زنگ دوم» هرچند صفت
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عددي ترتيبي«دوم» وابستة گروه است ،اصالً نميتوان آن را حذف كرد و نميتوان گفت:
«زنگ به كالس ما آمده بود».
از اين نمونهها در زبان فارسي فراوان است .عجيب آنكه چنين موضوع پُربسامدي از
ديدِ اغلب دستورنويسان پوشيده مانده است! به نمونههاي زير دقّت كنيد و ببينيد آيا
صفتهاي وابسته ،قابل حذفاند يا نه؟ بهراستي چنين صفتهايي ،عضو اختيارياند يا
اجباري؟
ساعت دوّم ميآيم ،بار اوّل او را ديدم ،مرتبة نخست به او هشدار دادم ،نيمة دوّم از
نيمة اوّل زيباتر بود.
نمونه از متون فارسي
ما ز روي آتشيــن او نقاب افكنـــدهايــم

بار اوّل ما بــر ايـن آتش كباب افكندهايم
(صائب)2637 :1368 ،
آمـــدم ميهمــان بــــه همــــره زن
(بهار)44 :1365 ،

نوتريــن سبكـــي كــه در دست شماست

بار اوّل از خيــــال بنــــده خـــــاست
(همان)229 :

گفت بــار نخـست كايــــن جـــا مـــن

 .7-2تقدّم وند تصریفي بر وند اشتقاقي در ساخت صفتها

طبق ادعاي دستورنويسان ،در ساختمان واژهها ،هرگز وند تصريفي جلوتر از وند اشتقاقي
نميآيد؛ مثالً در واژههاي «زيباترين ،مردانهها ،دختركان ،رانندگان» وندهاي اشتقاقي«ا،
انه َ ،ك َ ،نده» زودتر از وندهاي تصريفي«ترين ،ها ،ان ،گان» قرارگرفته است .آيا
اين الگو ،يك قاعدة قطعي و اجتناب ناپذير است؟ واقعاً چنين فرآيند ساختي را ميبايد
براي همة ساختمانهاي زبان فارسي بهطور يكسان تجويز كرد؟ آيا الگوهايي را نميتوان
يافت كه وند تصريفي جلوتر از وند اشتقاقي آمده باشد؟ اگر به الگوي ساخت واژههاي
«بيشترينه ،كمترينه ،بهترينه ،مهترانه ،مهتري (مهتربودن) ،برتري (برتربودن) و كهتري
(كهتربودن)» توجّه كنيد ،ميبينيد كه وند تصريفي جلوتر از وند اشتقاقي قرارگرفته
است؛ پس با اطمينان ميگوييم كه قواعد ارائهشده دركتابهاي دستور ،كامل و شامل
نبوده و نياز به بازنگري دارد.
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نمونه از متون فارسي
اي پادشاه مشــرق و مغــرب بـه اتّفاق

بل كمترینـــة بنـدة تـو پادشـه نشان
(سعدي)927 :1376 ،

چــو كار با لحــد افتاد هر دو يكساننـد

بزرگتــر ملـك و كمترینـــه بـازاري

ز رسم تـوست همـه رسم مردمي ظاهر

(همان )928 :
ز اصل تــوست همــه اصل مهتـري پيدا
(اميرمعزّي)525 : 1341 ،

«در دنياي عصر ما كه پرخوري و شهوتپرستي و تجمّلگرايي كمترینه مردم براي
بیشترینة آنها جز گرسنگي و بينوايي و كژتابي و توّسل به خشونت راه ديگر باقي
نميگذارد» (حقشناس و همكاران.)125 :1389 ،
 .8-2هریم ،هریكي ،هركدام ،هركه ،هرچند ،هیچیم و هیچكدام ،صفت مبهماند یا
اسم مبهم؟

يكي از ويژگيهاي صفت اين است كه حاالت ،ويژگيها ،مقدار و شمارة موصوف را بيان
ميكند .انوري و احمدي گيوي در دستور زبان فارسي خود ميگويند« :صفت ،حالت و مقدار
و شماره يا يكي از چگونگيهاي اسم را ميرساند و اسمي كه صفت دربارة آن توضيحي
ميدهد ،موصوف ناميده ميشود» ( .)138 :1385خيّامپور نيز چنين بيان ميكند« :صفت
كلمهاي است كه بهخصوص براي مقيّدساختن اسم وضع شده است و بهعبارتديگر ،براي
بيان چگونگي اسم است» ( .)49 :1386فرشيدورد در تعريف صفت ميگويد« :صفت كلمهاي
است غير از اسم كه همراه اسم و گروه اسمي ميآيد و معني آن را مقيّد ميكند و توضيحي
دربارة آن ميدهد» ( .)107 :1390تقريباً اغلب دستورها به صفتهاي مبهم «هر» و «هيچ»
با ذكر نمونههايي اشاره كردهاند ،امّا هيچيك بهروشني نگفتهاند كه تكليف «هر» و «هيچ»
در نمونههاي «هريك ،هركدام ،هرچند ،هيچيك ،هيچكدام و »...چيست و آيا باز هم صفت
مبهماند؟ اگر صفتاند ،آيا اين موارد (هريك ،هركدام ،هيچيك و )...را بايد تركيب وصفي
درنظرگرفت؟ حال آنكه صفت ،عنصري است كه ميتواند موصوف خود را وصف كند و گاهي
بهعنوان وابسته به اسم اضافه شود؛ مثالً در تركيب «هر وقت» واژة «وقت» هستة گروه
است؛ چون ميتواند وابستههايي را بپذيرد و گسترش يابد« :هر وقتي ،هر وقت خوشي ،هر
وقت مناسبي« .»...،هر» در اين تركيب ،صفت مبهم «وقت» است و هستة (موصوف) خود را با
ابهام وصف ميكند .يا در تركيب «هيچ آدم»« ،آدم» هستة گروه است؛ چون وابسته ميگيرد:
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«هيچ آدم دانايي ،هيچ آدمي ،هيچ آدم خوبي .»... ،واژة «هيچ» در اين تركيب ،صفت مبهم
«آدم» بهشمارميآيد؛ چون موصوف خود (آدم) را با ابهام وصف كرده است ،امّا در نمونههايي
مثل «هركدام ،هيچكدام ،هريكي ،هيچيك و  ،»...واژههاي «كدام» «يك» و «يكي» را
نميتوان هستة گروه گرفت ،چون وابستهپذير نيستند و با هيچيك از وابستهها گسترش
نمييابند و نميتوان گفت« :هركدامها ،هركدامي آدمها ،هيچيك آدمها و »...و بنابراين،
نمونههاي يادشده نه تركيب وصفياند و نه داراي صفت مبهم ،بلكه دركل اسم مبهم مركّب
اند و مثل هر اسم مركّبي ميتوانند نقش نحوي بپذيرند؛ گاهي نقش اصلي و گاهي نقش
وابسته .به مثالهاي زير دقّت كنيد:
هريك را آماده كردم  .هريك :اسم مبهم مركّب ،هسته ،نقش اصلي :مفعول
حقوق هريك را آماده كردم  .هريك :اسم مبهم مركّب ،وابسته ،نقش فرعي:
مضافاليه
نمونه از متون فارسي
نقش فرعي مضافالیه:
ز دستم برنميخيزد كه يكدم بي تو بنشينم

بجز رويت نميخواهم كه روي هيچكس بينم
(سعدي)686 :1376 ،

نقش فرعي مضافالیه همراه با «را»ي فم اضافه (آموزگار هركه):
هركه را باشد ز دولت بختِ نيك آموزگار
نقش اصلي نهاد:
اي جهانگيري كه بر تو گويد و گفت آفرين
جفا مكن كه نماند جهان و هرچه در اوست
ميـــزان نامدارنـــد ايــن بنــدگان سلطان

همچو سلطان معظّم خوشگذارد روزگار
(اميرمعزّي)560 :1341 ،
هركه اندر دست خنجر گيرد و خنجرگرفت
(همان)328 :
وفا و صحبت ياران مهربان ماند
(سعدي)540 :1376 ،
هریم چو حاتم طَيّ هریم چو رستم زر
(اميرمعزّي)580 :1341 ،

نقش اصلي مفعول:
بعد از خداي هرچه پرستند هيچ نيست

بيدولت آنكه بر همه هيچ اختيار كرد
(سعدي ،همان)528 :
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نقش اصلي متمّم:
مــرو از پـــي هــرچه دل خـواهــدت

كـــه تمكيــن تــن نــور جان كاهدت
(همان)330 :

چون غنچة دل ز هریم بايد چو عاقبت كنـد

بـــرگ نشاط ما را بسيار گـــو نباشــد
(صائب)326 :1368 ،

نقش قیدي:
هـــرچــه روي دلت مصفّاتــر

زو تجلّـــي تــــو را مهياتـــر
(سنايي)286 :1336 ،

 .9-2صفتهاي درون فعل

به اين دو جمله دقّت كنيد :الف .برادرم دقيق حرف ميزند .ب .برادرم حرفِ دقيقي
ميزند .تكليف «دقيق» در اين دو جمله چيست؟ در دستور توصيفي ساختگرا كه
اساس كار بر توصيف الگوي ظاهري واحدهاي زباني )(surface syntactic description
است ،مشكلي نداريم؛ چون در جملة «الف» واژة «دقيق» قيد است و در جملة «ب»
وابسته ،امّا در دستور ژرفساختي (سنّتي معناگرا) كه براساس ژرفساخت قضاوت ميكند،
«دقيق» را چه درنظربگيريم؟ چرا دستورهاي زبان از اين موضوع سخني نگفته و چنين
موضوع پُربسامد زباني را تحليل نكردهاند؟ در دستور توصيفي ساختگرا بهخاطر قاعدة
گسترشپذيري« ،حرفزدن» را فعل مركّب نميدانند؛ چون ميتوان جزء اوّل را
گسترش داد و گفت« :حرفِ زيادي ،حرف بسياري ،حرفهايي ،و ...ميزند» .بدينجهت
دستورنويسان اين گرايش ،بهراحتي «ميزند» را فعل ساده« ،حرف» را مفعول و
«دقيق» را در جملة «الف» قيد و در جملة «ب» صفت ميگيرند ،امّا در دستور سنّتي
) (traditional grammarكه «حرفزدن» را مركّب ميپندارند ،قاعده چيست؟ «دقيق»
وابسته است يا قيد؟ اگر وابسته است ،در درون ساختمان فعل مركّب چه كار ميكند؟
سعدي وقتي ميگويد« :نيّت جزم كردم» ،اگر «نيّتكردن» مركّب است ،چرا ويژگي
باز دارد ،نه بسته؟ صفت «جزم» (قطعي) در درون فعل مركّب كه يك بافت بسته
) (context-sensitiveاست ،چگونه اجازة ورود يافته و جا خوش كرده است؟
نويسندگان اين مقاله ،جز در مواردي معدود ،كتاب دستوري نيافتند تا بهطور اخص
دربارة اين صفتهاي درون فعل (نه صرفاً ساختمان فعل مركّب) كه اجزاي فعل مركّب را
ميشكافند و به درون آنها راه مييابند ،سخني گفته باشد .حال در چنين مواقعي آيا
بايد به ژرفساخت جمله دقّت كرد و باتوجّهبه معنا ،چنين صفتهايي را قيد پنداشت؛
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مثالً چنين فرض كنيم كه« :حرف دقيق ميزند» ،يعني« دقيق حرف ميزند»؟ اگر قيد
است ،كسرة قبل از آن (حرفِ دقيق) چيست؟ چرا چنين سردرگمي را كسي مطرح نكرده
و دربارة آن سخني نگفته است؟ پژوهشگران اين مقاله ،بر اين باورند كه در دستور
ژرفساختي كه معني و مفهوم را بر ساخت ظاهري ارجح ميداند ،چنين صفتهاي
متجاوزي را بايد «قيد» ناميد ،امّا در دستور توصيفي ساختگرا ،چون توصيف ظاهري
الگوهاي زباني تقدّم دارد ،بايد صفتي پنداشت كه وابسته واقع شده است.
نمونه از متون فارسي
كار صـــواب بادهپـــرستي است حافظا

بـــرخيــز و عزم جزم به كار صواب كن
(حافظ)273 :1369 ،

بــوي بنفشــه بشنـــو و زلف نگار گيــر

بنگر به رنگ الله و عزم شــــراب كــن
(همان)

دوستان دختر رز توبــه ز مستوري كرد

شد سوي محتسب و كار به دستوري كـــرد
(همان)142 :

چرا همي به سكندر تـــو را كنم ماننـد

از اين حديث مرا كـــرد بايـــد استغفار
(اميرمعزّي)463 :1341 ،

همه حديث سماع و شراب بايد گفت

همــه حكایت بـوس و كنار بايـــد كــرد
(همان)415 :

بگفتا بـــود مطبخ امـــروز ســـرد

كه سلطان بــه شب نیّت روزه كــرد
(سعدي)514 :1376 ،

 .10-2انتقال اسم به صفت بیاني و تأثیر این تحوّل در الگوي ساخت صفت تفضیلي و
عالي

تقريباً همة دستورهاي مطرح زبان فارسي ،الگوي ساخت صفت تفضيلي را «صفت +تر»
و الگوي ساخت صفت عالي را «صفت +ترين» ميدانند .مهدي مشكوةالدّيني ميگويد:
«يكي از ويژگيهاي عمدة صفت ،مقايسهپذيري است؛ به اين معني كه دو اسم را
ازلحاظ دارابودن يك چگونگي يا حالت خاص ميتوان با يكديگر مقايسه نمود .در اين
صورت ،نشانة صرفي «ترين» بهعنوان نشانة صفت برترين (عالي) به دنبال صفت بهكار
ميرود» ( .)162 :1389وحيديان كاميار و عمراني نحوة ساخت صفت عالي (برترين) را
چنين ذكر كردهاند :صفت بياني  +ترين ( .)72 :1381ساير دستورنويسان مطرح هم
تقريباً چنين الگوي ساختي را براي صفت عالي و همچنين صفت تفضيلي (صفت بياني+
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تر) قايل شدهاند .از سويي ديگر ،جز در مواردي معدود ،در اغلب پژوهشهاي دستوري،
دربارة تحوّل اسم به صفت بياني مطلب چنداني يافت نميشود ،درحاليكه بسياري از
اسمها ،نظير «زن ،مرد ،شاگرد ،موش ،گاو ،خر ،يخ ،عوام ،بنيان ،خلق ،و »...امروزه در
پارهاي موارد به صفت تبديل ميشوند و پسوند «تر» يا «ترين» را به آخر خود ميپذيرند:
«مردترين ،موشترين ،گرگتر ،خرتر ،يخترين و »...؛ تغيير اسم به صفت كه ازلحاظ علم
بيان ميتوان نام «مجاز» را براي آن درنظرگرفت ،در دستورهاي مطرح فارسي جايي
ندارد و در آنها توجّهي به اين تحوّل مهم زباني نشده است .به اين نمونهها دقّت كنيد:
كسي را خرتر از او نيافتم (صفت تفضيلي همراه با متمّم) ،گرگتر از همه ،اوست (صفت تفضيلي
همراه با متمّم) ،يخترين داستان دنيا را داشت (استفادة اسم «يخ» به جاي صفت «سرد»).
نمونه از متون فارسي
من به عنوان وكالت تو به عنوان دگر

جلب كرديم بسي فايده زين مردم خر
(بهار)85 :1365 ،

روح نامعقول اين خرمرده ملت ،كز قضا

هست هر روزي ز روز پيش خرتر ،زنده باد
(همان)354 :

اگر از عشق الفد مرد و نامرد و بنازد پر

سر مردان كه خسرو مردتر باشد از آن هر دو
(اميرخسرو دهلوي)329 :1343 ،

 .11-2صفت بیاني با «تر» یا بدون «تر»

تقريباً قريببهاتّفاق دستورنويسان ،يكي از روشهاي تشخيص صفت بياني را به اين ميدانند
كه ميتوان پسوندهاي تصريفي «تر» و «ترين» را به آن افزود .طباطبائي در دستور زبان
فارسي خود ميگويد« :به صفتهاي مطلق ميتوان پسوند تصريفي «تر و ترين» را افزود،
درحاليكه اسمها چنين ويژگي را ندارند» ( .)56-50 :1382مشكوةالدّيني ميگويد:
«صفت دستهاي از واژههاست كه ازلحاظ معني به چگونگي اسم اشاره دارد و ازلحاظ
ويژگيهاي ساختاري با پسوندهاي صرفي «تر» و «ترين» به كار ميرود» (.)98 :1384
فرشيدورد ميگويد« :از نشانههاي مهم صفت بياني يكي پسوند «تر» و «ترين» است؛
مانند نزديكتر ،نزديكترين و مهمترين» ( .)255 :1392در ساير دستورهاي مطرح
فارسي نيز تقريباً چنين تعريفي ارائه شده است ،درحاليكه گروهي از صفتهاي بياني
وجود دارند كه پسوند «تر» را نميپذيرند؛ مثالً در تركيب وصفي «سربازِ شهيد» هرچند
«شهيد» صفت بياني است و ميتوان به جزء اوّل تركيب« ،ي» نكره اضافه كرد (سربازي
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شهيد) ،امّا پسوند تصريفي «تر» را نميپذيرد .همچنين در تركيب «رزمندة اسير» با
اينكه «اسير» صفت بياني است« ،رزمندة اسيرتر» كاربرد ندارد.
نمونههايي فراوان ازايندست ميتوان يافت كه با نظر دستورنويسان مغايرت دارد؛
پس ادعاي اينكه هر صفت بياني را با پسوند «تر» ميتوان تشخيص داد ،ادّعاي درستي
نيست.
نمونه از متون فارسي
زلف گــرهگيــر خـــود ببيــن كـه بداني

كارگشــاي دلِ اسیــر مــن اين است
(فرخي يزدي)92 :1378 ،

عقل را با عشق خوبان طاقت سرپنجه نيست

با قضاي آسماني بر نتابد جهد مرد
(سعدي)527 :1376 ،

حـوادث فلكــي در بــرابــر نظـــرش

چنان بــود كــه قصب در بــرابـر مهتاب
(اميرمعزّي)215 :1341 ،

من كه دارم در گدايي گنج سلطاني بهدست

كي طمع در گردش گردون دونپرور كنم
(حافظ)346 :1369 ،

 .12-2جاي خالي برخي از الگوهاي پُركاربرد ساخت صفت در دستورهاي فارسي

به اين الگوهاي ساخت دقّت كنيد :الف .اسم مكرّر  َ +كي ،مثل هولهولكي،
زيرزيركي ،سَرسركي
ب .صفت شمارشي  +اسم  +در  +اسم ،مثل :صدكيلومتر در ساعت ،دوازده درجه به
راست
پ .اسم +ي +صفت شمارشي  +اسم ،مثل :ماهي صدهزار تومان ،روزي دوبار
ت .به  +صفت اشاره  +صفت بياني  +ي ،مثل :به اين زيبايي ،به همان خوبي ،به اين
سادگي ،به اين زرنگي
اين الگوها در ساخت صفتها بسيار پُربسامد است ،امّا دستورهاي زبان فارسي از
چنين ساختهايي غافل شدهاند و تقريباً در اغلب دستورهاي مطرح ،نشاني از چنين
الگوهايي نيست .حتماً ميدانيد كه گاهي برحسب نيازهاي اهل زبان در يك دوره،
الگوهاي ساخت تازهاي به ساختهاي پيشين افزوده ميشود و ممكن است اين تحوّل و
اين ساختارشكني ،عمري به اندازة يك يا دو دهه داشته باشد ،امّا چون كشف و دريافت
چنين تحوّالتي به تحقيقات گستردهاي نياز دارد ،در اغلب كتابهاي دستور ،توجّه چنداني
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به آن نشده است و لذا به الگوهاي تقليدي ،كليشهاي و تكراري خود ادامه ميدهند؛ به اين
نمونهها دقّت كنيد:
كارِ هولهولكي  كار :هسته ،هولهولكي :صفت نسبي
حركتِ صدكيلومتر در ساعت  حركت :هسته ،صدكيلومتر در ساعت :گروه وصفي
بياني
حقوقِ ماهي صدهزار تومان  حقوق :هسته ،ماهي صدهزار تومان :گروه وصفي بياني
جوانِ به اين زيبايي  جوان :هسته ،به اين زيبايي :گروه وصفي بياني
 .3نتیجه
يكي از توانشهاي زباني هر زبان اين است كه توليد واژگان در بين اهل زبان ،فعّالتر و
زاياتر از گذشته باشد .هرچه زايايي ) (creativityچشمگيرتر بهنظربرسد ،به همان درجه
واژگان تازهاي با الگوهاي ساخت تازهتري به حوزة زبان وارد ميشود كه گاهي به
ساختارشكني ميانجامد .دستوردانان وظيفهاي بس خطير و صعب برعهده دارند كه با
اين تحوّالت و هنجارشكنيها بهروز باشند و بدانند همانطوركه ممكن است واژههاي
توليدشده در يك دهه نسبت به دهة پيشين متفاوت باشد ،به همان اندازه هم ميتواند
الگوهاي ساخت تغيير كند و پديدههاي نويني پا به عرصه بگذارد كه با ادعاها و باورهاي
گذشته كامالً فرق كند .بدينجهت نبايد از پذيرش چنين ساختارشكنيهاي زباني بيم
داشت.
فارسيزبانان نيز با شيوههاي گوناگون واژههاي نوپايي را با سازههاي تازهتري توليد
كرده و به سبد واژگان زبان فارسي افزودهاند .در اين پژوهش به سيزده مورد از
ساختارشكني زباني اشاره شد كه پيش از اين غالباً مغفول واقع شده بود و از اين نظر،
دستاور جديدي ميتواند بهشمارآيد .اشاره به برخي از الگوهاي پركاربرد ساخت صفت،
صفتهاي درون فعل ،تقدّم وند تصريفي بر اشتقاقي ،مضافاليه صفت و ،...صفحة تازهاي
را در اين حوزه گشوده است كه ميتواند پيشينة خوبي براي تحقيقات آينده باشد .در
اين تحقيق بهخوبي نشان داده شد كه زبان در حوزة صفت يا موارد ديگر ،هميشه
دستخوش تحوّل است؛ پس اگر خواهان زايايي و مانايي زبان هستيم ،بهناچار ميبايد
تحوّالت آن را هم بپذيريم و بدانيم كه چنين دگرگونيهايي بر سر راه هر زبان،
اجتنابناپذير است.
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شريعت ،محمّدجواد ( ،)1393دستور زبان فارسي ،چاپ چهارم ،تهران ،اساطير.
صائب تبريزي ( ،)1368ديوان ،به كوشش محمّد قهرمان ،تهران ،علمي و فرهنگي.
طباطبائي ،عالءالدّين ( ،)1382دستور زبان فارسي ،تهران ،فرهنگ معاصر.
فرّخي يزدي ( ،)1378ديوان ،به كوشش حسين مسرّت ،يزد ،انجمن آثار و مفاخر استان يزد.
فرشيدورد ،خسرو ( ،)1390دستور مختصر تاريخي زبان فارسي ،چاپ دوم ،تهران ،زوّار.
( ،)1392دستور مفصّل امروز ،چاپ چهارم ،تهران ،سخن.
قريب ،عبدالعظيم ( ،)1363دستور زبان فارسي پنج استاد ،تهران ،جهان دانش.
مشكوةالدّيني ،مهدي ( ،)1389دستور زبان فارسي بر پاية گشتاري ،چاپ يازدهم ،مشهد ،دانشگاه
فردوسي مشهد.
مشكور ،محمّدجواد ( ،)1343دستورنامه ،چاپ سوم ،تهران ،مؤسسة مطبوعاتي شرق.
مقرّبي ،مصطفي ( ،)1372تركيب زبان فارسي ،چاپ دوم ،تهران ،توس.
ناتل خانلري ،پرويز ( ،)1366تاريخ زبان فارسي ،چاپ سوم ،تهران ،نشر نو.
وحيديان كاميار ،تقي و غالمرضا عمراني ( ،)1381دستور زبان فارسي  ،1چاپ سوم ،تهران ،سمت.

