
 
 

 
 

 
 
  

  
 دستور وابستگی درهاي صفت در فارسی  فزودها
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   فهانصا دانشگاه همگانی، شناسیزبان دکتري دانشجوي
 2زاده امید طبیب

  دانشگاه بوعلی سینا
  

  چکیده
 ءن جزای ظرفیتیِ شود که در ساخت هاي صفت اطالق می افزودة صفت به آن دسته از وابسته

اژگان و کلمات از و آمدنِ ها پس از بیرون افزوده. هاي آن نیست متمم وجزکالم قرار ندارد، یعنی 
 در مقالۀ حاضرهدف ما . شوند به آنها افزوده می ،گوناگون نحويِ هاي آنها در ساخت گرفتنِقرار

هاي فارسی نیز صفت ها پاسخ دهیم که آیابه این سؤال وابستگی براساس نظریۀ این است که
دیگر ها کدامند؟ هایی هستند، و اگر هستند این افزودهها داراي افزودههمچون افعال و اسم

شوند و جایگاه آنها، نحوة توزیع آنها و جهت  ان مییی بیها هاي صفت به چه صورت افزوده اینکه
در پایان به این نتیجه رسیدیم که صفات فارسی  ؟افزودگی و اتصال آنها به هسته چگونه است

در این . افزودة خاص صفت. 2 ،افزودة عام صفت. 1: به شرح زیر هستنده دو دسته افزود داراي
عمدتاً به شکل قید صفت و صفت صفت ظاهر ها این افزوده م کهیا مقاله همچنین مشخص کرده

هاي عام صفت از میزان وابستگی بیشتري با  هاي خاص صفت نسبت به افزوده افزوده .شوندمی
را توصیف  یصفت تنها هستۀ گروه صفت هاي خاصِ دیگر، افزوده به عبارتی .هسته برخوردارند

از نظر جایگاه و . کنند کل گروه صفتی را توصیف می ،هاي عام کنند، در صورتی که افزوده می
روند، با این تفاوت که افزودة  کار می توزیع آنها در ساخت گروه صفتی، هر دو نزدیک به هسته به
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کار  ل از هسته، و افزودة خاصِ صفت معموالً بعد از هسته بهعام صفت در فارسی معموالً قب
  .1.رود می

  .صفت، افزودة خاص صفت، افزودة عام صفت،دستور وابستگی: ها کلیدواژه
  

  قدمهم. 1
هاي  هاي نحوي است، و نقش اسم در گروه و اي چون فعل ربطی صفت همواره وابستۀ کلمه

اما گاهی درعین اینکه . گیرد اي را به عهده می ختلفی مانند نقش اسنادي و افزودهم نحويِ
شود و وابسته یا  ت، خود در مقام هسته نیز ظاهر میدر یک گروه نحوي اس يوابستۀ کلمۀ دیگر

ت هاي صف متمم.  و تعدادي دیگر افزوده اند که تعدادي از آنها متمم گیرد هایی می وابسته
ها  برخی از متمم.متمم بندي. 3 ،اي اضافه ۀنم نشامتم. 2 ،اي متمم حرف اضافه. 1: عبارتند از

یا  شدن ختباعث بدسا یصفتگروه حذف متمم اجباري از .اند اجباري و برخی دیگر اختیاري
کند، اما معناي  متمم اختیاري جمله را بدساخت نمیشود، و حذف  جمله می شدنِ غیردستوري

5: 1388زاده،  یبطب(ماند  صفت، به طور مستتر باقی می رفیتیِظ آن در ساخت.(  
 ،شان به هسته ها هستند که براساس میزان وابستگی ي صفت، افزودهها دستۀ دیگر از وابسته

چنانکه خواهیم دید، . شوند ة عام صفت تقسیم میدو دسته افزودة خاص صفت و افزود به
بستگی بیشتري با هسته هاي عام صفت از میزان وا هاي خاص صفت نسبت به افزوده افزوده

صیف را تو یصفت تنها هستۀ گروه صفت هاي خاصِ به عبارتی دیگر، افزوده .برخوردارند
از نظر جایگاه و . کنند کل گروه صفتی را توصیف می ،اي عامه کنند، در صورتی که افزوده می

روند، با این تفاوت که افزودة  می کار بهدر ساخت گروه صفتی، هر دو نزدیک به هسته  آنهاتوزیع 
 کار بهت در فارسی معموالً قبل از هسته، و افزودة خاصِ صفت معموالً بعد از هسته عام صف

قرار ندارند و  هسته کدام در ساخت ظرفیتیِ هاي خاص و عام هیچ گفتیم افزوده چنانکه. رود می
کند، با این وجود  معنا نمی گروه را غیردستوري و بیدرنتیجه حذف آنها از گروه، ساخت 

  .ان آنها وجود دارد که توجه به آنها ضروري استهایی می تفاوت

                                                        
هاي فعل، صفت و اسم در زبان  بررسی افزوده«عنوان  بااین مقاله، اول ارشد نویسندة کارشناسی برگرفته از رسالۀ . 1

  .زاده گرانقدر دکتر امید طبیب به راهنمایی استاد »فارسی بر اساس نظریۀ دستور وابستگی
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پردازیم و با توجه به  هاي صفات بیانی در فارسی می انواع افزودهبررسی به این مقاله ما در 
آراي چارچوب نظري ما در این مقاله مبتنی بر . سازیم آنها را از هم متمایز می عیارهاییم

نظریۀ دستور . است )2010، ٢هادسن ؛ 1981، 1متیوز( وابستگی دستورپیرو  شناسانِ زبان
و  عناصر هسته میانِ روابط ست که از طریق بررسیِگرا هاي صورت یکی از نظریهوابستگی 

به این نظریه . پردازد ي گوناگون میها ناهاي نحوي در زب وابسته در زبان به توصیف ساخت
اختصاص  ،کالم در جمالتلی اص ، یعنی اجزايها هاي افعال، صفات و اسم بحث دربارة وابسته

هایی به خود  و وابسته شوند هسته واقع می ،در جمله ،بر این اساس فعل و صفت و اسم. دارد
وان غیرمتمم عن روند و بخشی دیگر به می کار بهعنوان متمم  ها به رخی از این وابستهب .گیرند می

و در ساخت ظرفیتی هسته قرار  شوند ها توسط هسته انتخاب می متمم. روند می کار بهیا افزوده 
اختیار گوینده یا نویسنده وارد جمله  و بهها در ساخت ظرفیتی هسته قرار ندارند  دارند و افزوده

 ).125: 1981، متیوز( دنشو می

ك .ر(صورت گرفته است  تحقیقات مفصلی ،در فارسی ،هاي فعل، صفت و اسم در باب متمم
 جمله، فعل و قید عنوان قید زیراي  نیز در مقاله )1382(مهند  راسخ. )1391 ،زاده طبیب
 فعل و قید سازد یا جمله را، به دو گروه قید حسب اینکه فعل را مقید میبر ،را هاي فعل افزوده

 صفتي ها افزوده در کتاب خود از ،)1391(زاده  همچنین طبیب. جمله تقسیم کرده است

 اما است، کرده میتقس عام و خاصي ها افزودهۀ دست دو به را هاآن و آورده انیم  به سخن

 .است نپرداخته صفت عام و خاص ةافزودي ها تفاوتة دربار بحث به دیبا که  چندان

 -190: 1387، الدینی مشکوه(و  )144 - 152 :1387 ،شناس و دیگران حق(شناسانی چون  زبان
یچ ولی در آنها هاند،  ه صفتی تحقیقات مفصلی انجام دادههاي گرو نیز دربارة وابسته)188
 .اند کردهها ن ها و افزوده اي به متمم اشاره

، معرفی دارندجمله / ت نقشی که در گروهاین مقاله به اختصار صفات را از جه در بخش اولِ
به معرفی، توصیف و  ،دهد که بخش اصلی بحث ما را تشکیل می ،کنیم و در بخش بعد می

  .پردازیم ساس نظریۀ دستور وابستگی میهاي صفت در فارسی بر ا تحلیل افزوده
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 یهاي گروه صفت نقش. 2
عنوان  صفتی و یا در درون گروه فعلی به در درون گروه اسمی، گروهدر مواردي گروه صفتی 

هایی  شود و وابسته ي دیگر خود در مقام هسته ظاهر میو در موارد ،رود می کار بهوابسته 
 کار بهعنوان هسته  بهیا  ،باشدیا فعل صفت  ،وابستۀ اسم تیِبا توجه به این که گروه صف. گیرد می
نقش  و اي ها عبارتند از نقش افزوده ین نقشا. گیرد هاي دستوري مختلفی می ، نقشرود

 :اسنادي

  
 اي نقش افزوده. 1. 2

توان صفت را  به این معنا که به دلخواه می ،اشداي داشته ب تواند نقش افزوده صفت در جمله می
برد و آن را توصیف  کار به) اسم یا صفت(بعد از آنها  اسم یا صفت تر و بیشترِ توصیف دقیقبراي 
 .کرد

  
  اي در گروه اسمی نقش افزوده. 1. 1. 2

وابستۀ اسم  ،تواند بعد از اسم قرار بگیرد و آن را توصیف کند، این دسته از صفات صفت می
 کار بهاضافه  ةس از اسم و با عالمت کسرپ یانی، در زبان فارسی، صفات ب. روند شمار می به

  .)6: 1388زاده،  طبیب(کنند روند و اسم را توصیف می می
  .لباس سبز .1
  .هواي مرطوب .2
  .کتاب علمی جالب .3

، »لباس«هاي  ترتیب اسم به» علمی جالب«و » طوبمر«، »سبز«هاي فوق، صفات  در مثال
 .دنکن را توصیف می» کتاب«و » هوا«

  
  اي در گروه صفتی هنقش افزود .2. 1. 2

د و صرفاً نرو می کار بهو با نشانۀ اضافه ) ستهه(هاي صفتی در گروه صفتی به دنبال صفت  وابسته
حق (شود صفت نیز گفته می هاي صفتی، صفت این دسته از وابستهبه . دنکن صفت را توصیف می

  .)150: 1387شناس و دیگران، 
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  .رنگ قرمز کم .4
  .چرمی اصل .5

 هااي صفتی هستند که در آنه گروه» چرمیِ اصل«و » رنگ قرمز کم«هاي فوق،  در مثال
مثال در (» چرمی«و ) »الف«در مثال (» قرمز«ترتیب صفات  به» اصل«و » رنگ کم«صفات 

  .دنکن را توصیف می) »ب«
  
  1قش اسنادين. 2. 2

زاده،  طبیب(شود اي پس از اسم واقع می صفتی که نقش اسنادي دارد بدون هیچ نشانه
1388 :6(:  
 .است هاي دستور زبان بسیار سودمند و الزم کتاب .6

  .ها خوشحال هستند بچه .7
 .هوا سرد است .8

در نقش اسنادي  »سرد«و » خوشحال«، »بسیار سودمند و الزم«در جمالت باال، عبارات 
  .اند رفته کار به

د، وابستۀ اسم یا صفت محسوب دارناي  تگی، صفات وقتی نقش افزودهدر دستور وابس
 .روند شمار می فعل ربطی به ۀند وابستدارقش اسنادي ند و وقتی نشو می

  
  هاي صفت تممم. 3

اي در یک گروه اسمی یا افعال ربطی باشند، گاه  توانند وابستۀ هسته که میصفات عالوه بر این
وابستگی هر هسته در دستور . هایی بگیرند قام هسته ظاهر شوند و خود وابستهممکن است در م

که  ،هایی قرار دارند وابسته ،در ظرفیت واژگانی هر هستهبه این معنا که  ،دارد ظرفیت خاصی
اي را از  همحض اینکه اهل زبان واژ عنی بهی. گردند ها در نقش متممی ظاهر می این وابسته

خود  اژه را نیز خودبههاي آن و گزینند، صورت و تعداد و نوع متمم واژگان ذهنی خود برمی
ناظر بر صورت و هسته خود ها یا اجباري هستند یا اختیاري، و  متمم این. کنند انتخاب می

هاي اجباري و اختیاري هر دو در  متمم .خود است هاي اجباري و اختیاريِ تعداد و نوع متمم
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جمله  ،هاي اجباري آنها در این است که با حذف متمم هسته قرار دارند اما تفاوت ظرفیت
زاده،  طبیب(ماند  جمله دستوري باقی می ،هاي اختیاري ف متممشود اما با حذ غیردستوري می

اي  مم حرف اضافهیک مت ،خود در ساخت ظرفیتیِ ،»مبتنی«مثالً، صفت . )25 -28 ،1385
  .دارد» بر«) متح(

  .>يمتح بر<: مبتنی .9
  .است] متحبر آیات قرآن[سخنان او مبتنی  .10

جمله مم اجباري است و حذف آن از ، مت»بر آیات قرآن«ايِ  در این مثال متمم حرف اضافه
  .شود جمله می شدنِ غیردستوريباعث 
  .سخنان او مبتنی است* .11

متح (توان آن را با یک متمم اختیاري  است که میاز جمله صفاتی  ،»آگاه«اما صفت 
هاي اختیاري را در  متمم. برد کار بهگونه متممی ون هر، یا بد))متب( ي، یا متمم بند»ازي«

  :گذاریم در درون پرانتز می ساخت ظرفیتی
  .>)متب/متح ازي(<: آگاه .12
  .است] متحاز مسائل روز جامعه[او آگاه  .13
  .او آگاه است که چه پیش آمده است .14
  .او آگاه است .15

متمم . 1:صفت در زبان فارسی برشمرده است ، سه نوع متمم را براي)1388(زاده  طبیب
 .متمم بندي. 3اي،  متمم اضافه. 2اي،  حرف اضافه

  
  اي تمم حرف اضافهم. 1. 3

اجباري یا اختیاري همراه ) متا(اي  زبان فارسی با یک متمم حرف اضافهبعضی از صفات در 
  .شوند می

  .>متح بایی<مغایر  .16
  .است] متحبا شخصیت خانوادگی شما[رفتارهاي او مغایر 

  .>)متا(<آماده  .17
  .است] متحبراي جنگ[علی آماده 
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 اي تمم اضافهم. 2. 3
 کار بهپیوندد،  اضافه به صفت می ةۀ نشانه یا کسرواسط که به ،با یک اسم ،ارسیبرخی صفات ف

اي  مم اضافهاز جمله صفاتی هستند که با مت» گرفتار، مبین، مشمول«صفاتی مانند، . روند می
 .شوند همراه می) متا(

  .>متا<گرفتار  .18
  .شد] متااعتیاد[علی گرفتار 

19. متا<ن مبی<.  
  .اوست] متاایمان[این اعمال مبین 

  
 بندي تممم. 3. 3

 ياز جمله صفاتی هستند که متمم بند» آماده، آگاه، شاهد«برخی از صفات در فارسی از جمله 
 .گیرند می

  .]متبکه امتحان بدهد[او آماده است  .20
 .]متبکه درس نخواندن به ضرر خودش است[او آگاه است  .21

 
 هاي صفت فزودها. 4

ک صفت ظاهر ی که در نقش متممیِ ،ها رخی از وابستهوابستگی عالوه بر بگفتیم در دستور 
ها نیز وجود دارند که  اي دیگر از وابسته روند، دسته میکار بهآن  شوند و در ساخت ظرفیتیِ می

این . روند میکار بهصفت قرار ندارند ولی گاهی همراه با صفت  در ساخت ظرفیتیِ
معنا و ساخت گروه صفتی وارد  للی بهها هیچ خنام دارند که با حذف آن »افزوده«اه وابسته

حذف » سبز تیره«توان از گروه صفتی  را می» تیره«براي مثال، ).5: 1388زاده،  طبیب(شود نمی
  .معنا سازد نکه گروه صفتی را غیردستوري و بیکرد بدون ای

  .لباس سبز تیره .22
 .لباس سبز .23

را » سبز«اینکه صفت  در مثال فوق، یک افزوده در گروه صفتی است که براي» تیره«صفت 
  .آن آمده است کند همراهبهتر توصیف 



 شناسیمجله زبان و زبان

8 

 

هاي صفتی مطرح کردیم، صرفاً به  هایی که براي وابسته ما در این مقاله در میان نقش
  .پردازیم اي می بررسی نقش افزوده توصیف و
هاي عام تقسیم  هاي خاص و افزوده دو دسته افزودههاي صفت را به  افزوده

روند و هسته  می کار بهها ی فقط با برخی از هستهاي خاص از لحاظ معنایه افزوده.کنیم می
 کار بهاي  هاي عام با هر هسته افزوده .ها ندارد یین نوع و تعداد افزودهقشی در تعترین ن کوچک

و همچنین هیچ . ندارد ،نه در تعیین صورت و نه در تعداد آنها ،روند و هسته هیچ نقشی می
: 1391ده، زا طبیب(ها وجود ندارد  ی بین هسته و این دسته از افزودهخاص ارتباط معناییِ

. پرداختصفت  هاي عام و خاصِ افزوده به بررسی و توصیف توان براساس سه معیار می).33
. اما افزودة عام کل گروه صفتی را کند را توصیف می خاص فقط هستۀ گروه صفتی ةافزود

رود، اما  می کار به ،نظر معنایی با آنها هماهنگی دارد که از ،افزودة خاص تنها با برخی صفات
و باالخره اینکه توزیع افزودة عام در گروه صفتی نسبتاً  .رود می کار بهصفات  افزودة عام با همۀ

  .همراه استهایی  ودیتمحد باآزاد است، اما توزیع افزودة خاص مطلقاً آزاد نیست و 
یا یک ) قص(با یک قید صفت ۀ گروه صفتی نها هستکه در آ ،هاي صفتی زیر را مثالً گروه
 .در نظر بگیرید ،توصیف شده است) صص(صفت صفت 

  .رنگ سرخ کم] قصتقریباً) [الف .24
  .آبی روشن] قصکامالً) [ب  

  .زیبا] قصواقعاً) [پ
  .]صصرنگ کم[سرخ ِ) الف .25

  .]صصبسیار روشن[سبز ِ) ب  
  ].صصزرد[طالیی ) پ  

» رنگ، بسیار روشن و زرد تقریباً، کامالً، واقعاً، کم«اي ه هاي صفتی فوق، وابسته در گروه
هاي فوق قرار ندارند و با  کدام در ساخت ظرفیتی صفت یرا هیچهاي صفت هستند، ز افزوده

براي هاي صفت تنها  افزوده .شود خللی در ساخت گروه صفتی وارد نمیحذف آنها نیز هیچ 
و گویشوران به  ،)58: 2005، ١کروگر( شوند صفت با آن همراه می ترِ توصیف بهتر یا دقیق

ت که رابطۀ اما نکتۀ قابل توجه این اس .کنند اقتضاي بافت و موقعیت آن را به هسته اضافه می
گروه  ۀتبا هس» 25«هاي صفتی  هاي گروه و افزوده» 24«هاي صفتی  هاي گروه میان افزوده

                                                        
1. P. R. Kroeger 
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تند که کل گروه صفتی را یا قید هسعام  ةافزود ،هاي گروه اول افزوده. صفتی یکسان نیست
رفاً هاي خاص، یا صفت صفت هستند که ص هاي گروه دوم افزوده اما افزوده ،کنند توصیف می

براي مثال . کنند و در نتیجه وابستگی بیشتري با هسته دارند گروه صفتی را توصیف می ۀهست
 ،دهد، به عبارتی دیگر می ، رنگ چیزي را از لحاظ کمی نشان»)الف( 24«در مثال » تقریباً«

 25«در مثال » رنگ کم«اما صفت . استرنگ  رخ کمچیزي حدوداً س کند که رنگ مشخص می
بارتی دیگر، نوع سرخی چیزي را دهد، به ع خی چیزي را از لحاظ کیفی نشان می، سر»)الف(

اینجا در  که .مشخص کرد... رنگ، متمایل به زرشکی و  ن با صفاتی چون آتشین، کمتوا می
چنین تمایز دیگري که میان هم. مشخص شده است» رنگ کم«میزان سرخی با صفت 

رنگ، بسیار  کم«هاي  وجود دارد این است که افزوده» 25«و » 24«هاي صفتی  هاي گروه افزوده
، افزودة روند که با آنها تناسب معنایی داشته باشند، مثالً می کار بهتنها با صفاتی  »روشن و زرد

رود که به نوعی رنگ داللت داشته باشند، و آوردن این  می کار بهتی ا، تنها با صف»گرن کم«
  .سازد معنا می ساخت گروه صفتی را بی ،صفات دیگر افزوده با
  .رنگ چاق کم* .26
  .رنگ دراز کم* .27
  .رنگ زرد کم .28

ثال، افزودة اي مروند، بر می کار بهصفات  ۀبا هم عموماً »تقریباً، کامالً، واقعاً«هاي  ولی افزوده
  .آیی وجود ندارد هم بین آنها محدودیتآورد و » چاق، دراز و زرد«توان با صفات  را می» تقریباً«

  .تقریباً چاق .29
  .تقریباً دراز .30
  .تقریباً زرد .31

 ۀ گروه صفتیترتیب پیش از هست به» تقریباً، کامالً و واقعاً« هاي عامِ از لحاظ جایگاه، افزوده
  .سازد غیردستوري می گروه صفتی، جمله را غالباً ۀآنها پس از هستروند و آوردن  می کار به

 .مرد چاق تقریباً*/ چاق مرد تقریباً .32

  .دراز کامالً ةجاد*/ کامالً دراز ةجاد .33
 .طالي زرد واقعاً*/ طالي واقعاً زرد .34
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گروه  ۀپس از هست ،»رنگ، بسیار روشن و متمایل به زرد کم«هاي خاص  همچنین افزوده
سازد  ساخت گروه صفتی را غیردستوري می ایروند و آوردن آنها پیش از هسته،  می کار بهصفتی 

  .دهد یا مفهوم آن را تغییر می
  .رنگ سرخ کم* /رنگ است سرخ کم* .35
  .بسیار روشن آبی* /آبی بسیار روشن  .36
 .اي متمایل به زرد قهوه* /ايِ متمایل به زرد  قهوه .37

  
  فات متوالیص. 5

شد، به این معنا که به تواند نقش افزودة خاص داشته با صفتی میک گروه یصفت در  دیدیم که
برد و آن را  کار بهک صفت دیگر یتر و بیشتر بعد از  توان صفت را براي توصیف دقیق دلخواه می

رود  می کار بهاضافه  ةپس از صفت و با عالمت کسر خاص،  در زبان فارسی، افزودة. توصیف کرد
  :کند می و هستۀ گروه صفتی را توصیف

 .]گصرنگ قرمز کم[لباس  .38

  .]گصآبی نفتی[پارچۀ  .39
  ].گصپشمی خالص[کت  .40

ترتیب صفات  به» خالص«و » نفتی«، »رنگ کم«هاي  فوق، افزوده) گص(هاي صفتی  در گروه
را توصیف ) »40«در مثال (» شمیپ«و ) »39«در مثال «(» آبی«و ) »38«در مثال (» قرمز«

نامیم، به دلیل اینکه از  هاي خاص صفت می صفتی را افزودهي ها این دسته از وابسته. کنند می
، افزودة خاص »38«، در مثال مثالً .کنند پیش از خود را توصیف می فقط صفت یک طرف،

نوع » نفتی«، افزودة خاص »39«کند و در مثال  لباس را مشخص می ، میزان قرمزيِ»گرن کم«
، کیفیت پشم را »خالص«اص ، افزودة خ»40«ال در مث کند و باالخره پارچه را تعیین میآبیِ

هاي  برخالف افزوده ،ها این دسته از افزوده ،ر که گفته شداز طرف دیگر، همانطو. کند بیان می
معنایی داشته  آیند که با آنها تناسب صفاتی میشوند و تنها با  صفات همراه نمی ۀبا هم ،عام

  :آورد» پشمی«و » قرمز«ا با صفات ر» نفتی«توان افزودة خاص  مثالً، نمی. باشند
  .قرمز نفتی* .41
 .پشمی نفتی* .42
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ماقبل خود را  واره صفتآیند، هم صفاتی که پیوسته به دنبال هم می اما باید توجه داشت
  :هاي زیر توجه کنید براي نمونه به مثال. دنکن توصیف نمی

 .]مجلسی شیک[کت * .43

 .]دار شیرین آب[ ۀهندوان* .44

با هم یک » 44«در مثال » شیرین«و » دار آب«و » 43«ال در مث» مجلسی«و » شیک«
مستقل هستند که به  تنهایی یک گروه صفتیِ کدام بهدهند و هر گروه صفتی را تشکیل نمی

توان  فوق می ۀید نکتأیاستدالل براي ت دو. کنند قبل خود را توصیف میما گانه اسمِصورت جدا
  :آورد

  
ی را که داراي ساخت مشترك هستند، یاجزا تنها ،دانیم مانطور که میه. 1
نسبت به هم  و داراي سطح یکسانی) یعنی از یک مقولۀ دستوري هستند(

. برد کار بهتوان در ساختی همپایه  می) اند یا وابسته یعنی یا هسته(هستند 
 کار بهاند به صورت همپایه  ن صفاتی را که به دنبال هم آمدهبنابراین اگر نتوا

ند، یعنی نداراین صفات سطح یکسانی نسبت به یکدیگر  که توان گفت برد، می
از این رو، . شوند هاي آن محسوب می وابسته بقی صفاتیکی هسته و ما

و » دار آّب«و » 43«در مثال » مجلسی«و » شیک« صفات کردنِ همپایه
این عبارات  ي و معناییِهیچ خللی به ساخت صور» 44«در مثال » شیرین«

 .کند د نمیوار
 

 .]گصمجلسی[و ] گصشیک[کت ]/ مجلسیشیک [ت ک .45

 .]گصشیرین[ و]  گصدار آب[ ۀهندوان]/ دارِ شیرین آب[ ۀهندوان .46

و  استام گروه صفتی مستقلی کدهر ،»45«در مثال  ،»مجلسی«و » شیک«پس صفات 
عنی هر دو داراي سطح یکسانی نسبت به همدیگرند و ی، یستبه دیگري ن هتکدام وابس هیچ

، صفات »46«به همین ترتیب در مثال . کنند توصیف میرا ) »کت«(خود هستۀ ماقبل 
قبل ام ۀهاي هست کنند، یعنی هر دو از وابسته نیز به همین گونه عمل می» شیرین«و » دار آب«

 .هستند» هندوانه«خود یعنی 
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ر، آن را غیردستوري و ، در مثال زی»خالص گوسفنديِ«عبارتی چون  کردنِ اما همپایه
  :سازد ا میمعن بی

 .]گصخالص گوسفنديِ[کباب  .47

 .]گوسفندي و خالص[کباب * .48

» خالص گوسفنديِ«هر دو صفت هستند ولی عبارت » خالص«و » گوسفندي«چند که هر
یعنی رابطۀ . است، وابستۀ آن »خالص«، هسته و »يگوسفند«یک گروه صفتی است که در آن 

  .برد کار بهدر ساختی همپایه توان آنها را  ها برقرار است و نمیستگی میان آنواب
افزودة خاصِ صفت » صخال«، »خالص گوسفنديِ« خالصه اینکه در گروه صفتیِ

 .است» گوسفندي«

 کار بهبعد از هستۀ گروه صفتی طور که گفته شد، افزودة خاص صفت  مانه. 2
. افزودة خاص صفت پیش از هسته وجود ندارد جاییِ هرود و امکان جاب می

ض روند با هم عو می کار بهرا که به دنبال هم  یتوان جایگاه صفاتبنابراین اگر ب
 .جایگاه یکسانی نسبت به هم دارند ،توان گفت که صفات کرد می

 
  .]شیک مجلسی[کت ]/ مجلسیشیک [کت  .49
  .]دار شیرین آب[ ۀهندوان]/ دار شیرین آب[ ۀهندوان .50

که خللی در بدون اینتوان جایگاه دو صفت را عوض کرد  می» 50«و » 49«هاي  در مثال
و » 49«در مثال » مجلسی«و » شیک«(فوق  بنابراین صفات. معنا یا ساخت جمله ایجاد شود

رابطۀ وابستگی  و استمستقلی  کدام گروه صفتیِهر) »50«در مثال » شیرین«و » دار آب«
ثال در م» کت«(یعنی اسم ماقبل خود  ،میان آنها وجود ندارد و وابسته به هستۀ گروه اسمی

انی نسبت به هسته یکس هستند و از میزان وابستگیِ) »50«در مثال » هندوانه«و » 49«
  .برخوردارند

گروه  شدنِ باعث غیردستوريجایی دو صفت  ه، جاب»خالص گوسفنديِ«اما در عبارتی چون 
  .شود صفتی می

 .]گصخالص گوسفنديِ[کباب  .51

 .گوسفندي کباب خالصِ* .52
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هسته و » خالص«یک گروه صفتی که در آن ، »52«ثال مدر » گوسفندي خالصِ«عبارت 
تواند صفت  نمی» گوسفندي«عبارتی دیگر، صفت  به .آن باشد نیست وابستۀ» يگوسفند«
 .شمار رود ف کند و افزودة آن بهیرا توص» خالص«

 
  گیري نتیجه. 6

مم مت که یا ،عالوة صفر تا چند وابسته به، است یمرکب از یک هستۀ صفت ،هرگروه صفتی
گروه صفتی ساخت  شدنِ ها از ساخت، باعث غیردستوري حذف متمم. هستند یا افزوده

خت باقی مستتر در سا ش به صورتیآن نشود، معنا شدنِ شود،و یا اگر باعث بدساخت می
شود  جمله نمی شدنِ یا غیردستوري  تباعث بدساخ یها از گروه صفت ولی حذف افزوده. ماند می

. صفت باقی بماند ت ظرفیتیِي آن نیز در ساخابا حذف آن، معنو این گونه نیست که 
هاي  افزوده یِستۀ کلّتوان به دو د ب میزان وابستگی آنها به هسته میحسهاي صفت را بر افزوده

عام صفت همواره به صورت قید و قبل از صفت  ةافزود. ص تقسیم کردهاي خا عام و افزوده
صفت به صورت صفت و  کند، اما افزودة خاصِ  ف میشود و کل گروه صفتی را توصی ظاهر می

که  ،ة خاص تنها با برخی صفاتافزود .کند رود و تنها هسته را توصیف می یم کار بهبعد از هسته 
و  .رود می کار بهصفات  ة عام با همۀافزود رود، اما می کار به ،هماهنگی دارد یی با آناز نظر معنا

گیرد، اما افزودة خاص  فتی معموالً پیش از هسته قرار میوه صة عام در گرباالخره اینکه افزود
 دو نوع رابطۀ ،که در صفات متوالی نشان دادیم در این مقاله.شود هسته ظاهر می صرفاً پس از

میان زمانی که یک صفت، صفت ماقبل خود را توصیف کند، . وابستگی و همپایگی وجود دارد
روند و  کار بهی که صفات متوالی در ساختی همپایه وابستگی وجود دارد و زمان رابطۀآنها 
  .همپایگی وجود دارد رابطۀمیان آنها کدام دیگري را توصیف نکند،  هیچ
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