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چکیده

و  مرکب، انواع صفات فاعلی مشتق بندي دقیق در پژوهش حاضر، براي تعریف و دسته

که رویکردي همگانی به مقوالت  شناختی ردهدر چارچوب نظري سرنمون  را ، آنهامرکب مشتق

نشان صفاتی هستند  نظریۀ مذکور، صفات سرنمون و بیدر .دادیممورد بررسی قرار  ،زبانی است

دهند و این  اي توصیف را انجام می تعلق دارند و کنش گزاره»ویژگی«عناییِکه به طبقۀ م

د و بدون افزودن وند یا نباید ازلحاظ صورت ساده باش گذاري ساختاريهنشانطبق دسته صفات 

د، نرو کار بهد و صفاتی که با یک وند اضافه یا ساخت پیچیده نحضور در ساخت پیچیده بیای

از جهت داشتن  دست نیستند و رفتارهاي مختلفیاع صفات فاعلی یکانو.شوند می دار نشان

در این صفات فاعلی  انواع پس از بررسیِ.دهند از خود نشان می یا هردو ، اسمیکارکرد صفتی

گذاري ساختاري و بالقوگی  شناختی یعنی معیار نشانه رده يِدار نشاندو معیار  پژوهش، براساسِ

وضعیت و جایگاه آنها را روي نقشۀ و  ت فاعلی را نشان دادیمبودن صفا غیرسرنمونرفتاري، 

انواع صفات  رفتاريِ درون نقشۀ معنایی، نمودارهاي بالقوگیِ ،عالوهبه .معنایی مشخص کردیم

هاي صفات فاعلی درون  طور جداگانه ترسیم و انواع دستهمرکب به فاعلی مشتق، مرکب و مشتق

.گذاري شدند این نمودارها جاي

گذاري  ه، نشانو اجزاي کالم يدار نشانشناختی،  دهسرنمون رت فاعلی،صف :ها واژهدکلی

.بالقوگی رفتاريساختاري و 
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مقدمه-1

وجود دارد که همۀ آنها بر مفهوم براي ساخت صفت فاعلی راهکارهاي متفاوتی ،در زبان فارسی

طی .ستزایا پربسامد ودي ساخت صفت فاعلی، فراین فرایند.داللت دارند»ندة کاردهانجام«

و  گیرند پسوندهاي مشخص قرار میدر کنار برخی یا یک اسم  فعلیعنصري  فرایند اشتقاق،

در حیطۀ .»کاران، خریدار، پیروزگر، فراموشگوینده، خواه«مانند  سازند، صفت فاعلی می

نشیند  در کنار ستاك حال فعل می)اسم، ضمیر مشترك، صفت، قید(، عنصري غیرفعلی ترکیب

صفات .فروشبین، کم موز، خودخواه، خوشآ دانش:تا صفت یا اسم جدید ساخته شود مانند

شود  آن اضافه می به آخرِ »نده-«حاصل از فعل مرکب هستند که پسوند  مرکب مشتقفاعلی 

تمام کلماتی که  نکتۀ قابل بحث اینجاست که.کننده دهنده، کمک کننده، یاري مانند شرکت

هاي  بندي اند، رفتار یکسانی ندارند و طبقه صفت فاعلی در زبان فارسی ساخته شدهتحت عنوان 

.کنند تبیینتوانند این رفتارهاي متفاوت را  بندي آنها شده است، نمی صرفی که براي دسته

که ازطریق فرایندهاي اشتقاق و  »چین سخن، مسگر، دوستار، توانا«نمونه کلمات  عنوانِبه

برخی از این  ؛یکسانی ندارنداند رفتار  فت فاعلی در فارسی ساخته شدهص عنوان بهترکیب 

 با قیود، مدرج شوند توانند می ؛دهند نشان میمقولۀ صفت را  صرفیِهاي  ویژگی تنها کلمات

که »توانا«مانند  .روند کار بهاي  صفت توصیفی و صفت گزاره صورتو بههمراه شوند  کیديتأ

.رود می کار به».پدرم توانا است/پدر توانا/بسیار توانا /تواناترین/ناترتوا/توانا«هاي  صورت به

صورت جمع ؛ دارندۀ اسم رامقول صرفیِهاي  ویژگیتنها برخی از این کلمات  ،ازطرفی

مانند  شوند، صورت اضافی نیز استفاده میو بهروند می کار بهاشاره  صفاتبا  پذیرند، می

.رود می کار به»طبیعتدوستار/دوستاراناین /دوستاران/دوستار«هاي صورت بهکه »دوستار«

باشد ولی از میان  داشتهي رفتاري اسم را ها تواند همۀ ویژگی در این دسته می»مسگر«و مثال 

رود؛  کار بهتواند  اي می معیارهاي رفتاري صفت، تنها در دو ساخت صفت توصیفی و صفت گزاره

در عین حال ».پدرم مسگر است/پیرمرد مسگر/محله مسگرِ /این مسگر/مسگرها/مسگر«

صفت و اسم را همزمان داشته باشند،  هاي رفتاريِ توانند ویژگی برخی دیگر از این اعضا می

/چین بسیار سخن/ترین چین تر، سخن چین سخن/چین سخن»صورتکه به»چین سخن«مانند 

»چین کالس سخن/چینان این سخن/نچینا سخن/چین است دوستم سخن/چین بچۀ سخن

هاي صرفی  بندي در زبان فارسی رفتار یکسانی ندارند و طبقه فاعلیصفات بنابراین،  .کاربرد دارد
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 ،درواقع.توانند این رفتارهاي متفاوت را تبیین کنند آنها شده است، نمی بنديِ که براي دسته

 پس.صی برطرف نشده استمشخ در چارچوب نظريِ فاعلیانواع صفت  دستیِعدم یک

ها را نشان  زبان فارسی در یک طبقه مشکالتی دارد و برخی تفاوت فاعلیِصفات  قراردادنِ

 نبودنِ رویکردي را اتخاذ کردیم که دربرابرِ فاعلیصفات  بنديِ براي توصیف و طبقه.دهد نمی

 ترِ دقیق بنديِ بقهدر همین راستا، براي تعریف و ط.کید داشته باشدي یک مقوله تأتمام اعضا

که رویکردي همگانی به )2001(2کرافت1شناختی ، رویکرد سرنمون ردهفاعلیصفت انواعِ

نگاه، نگاهی مرزبندي و قطعی به .گرفته شده است کار بهمقوالت زبانی است، در این پژوهش 

.بندي طیفی و سرنمونی مورد نظر است مقوالت نیست، بلکه طبقه

مرکب که در تعاریف و  و مشتق ، مرکبمشتق فاعلیِهاي صفات  نهنمودر این پژوهش،

ی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار زبان ان فارسیشناس زبانهاي دستورنویسان و  بندي تقسیم

گذاري  شناختی یعنی نشانه رده 3يدار نشانآوري شده و با توجه به دو معیار  معج ،گرفتند

وضعیت و جایگاه صفت  ،درنهایت.بررسی قرار گرفتند مورد5و بالقوگی رفتاري4ساختاري

.نقشۀ معنایی مشخص کردیم روي شناختی کرافت، ي ردهدار نشانرا با توجه به دو معیار  فاعلی

نیز با توجه به رفتارهاي  مرکب مشتقو  ، مرکبمشتق فاعلیصفاتبندي جدید انواع دسته

این بررسی به دو .رفتاري جاي گرفتند صفتی و اسمی که داشتند درون نمودارهاي بالقوگی

دهد همبستگی بین معنا و ساخت، چگونه نخست اینکه نشان می.رسدداراي اهمیت می ۀنتیج

را از هم  دار نشاننشان و بی دهد و صفات فاعلیِخود را در ساخت صفات فاعلی نشان می

متفاوتی از صفات  بنديِیمدوم اینکه تقسو .این ویژگی البته یک همگانی است.کندتفکیک می

هاي آنها را در دهد و تفاوت دست میشناسی بهردهفاعلی در زبان فارسی براساس رویکرد

.کندنزدیک و دور بودن به صفت و اسم تبیین می

1. typological prototype
2. W. Croft
3. markedness
4. structural coding
5. behavioral potential
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مرور پیشینۀ مطالعات-2

دارندة کار،  است که برکنندة آن ساخت صفت فاعلی)47-1373:48(در دستور پنج استاد 

:هاي زیر ارائه شده است صورت بهداللت کند و  و پذیرندة حالت نیمع

گوینده، شنونده، بافنده، تابنده:نده-+فعل امر)1

خواهان، پرسان، ناالن، روان:ان-+فعل امر)2

خوانا، بینا، گویا، پویا:ا-+فعل امر)3

خریدار، خواستار، برخوردار، گرفتار:ار-+فعل ماضی)4

کردگار، آمرزگار، آفریدگار، پروردگار:گار-+امر /یفعل ماض)5

کار ستمکار، فراموشکار، مسالحه:کار+اسم معنی)6

پیروزگر، بیدادگر، دادگر، رامشگر:گر-+اسم معنی)7

دانند که  آن را صفتی می فاعلی در تعریف صفت )133-1379:135(اما گیوي و انوري 

لحاظ به.کند ة کار یا دارنده و پذیرندة حالت داللت میدهند معنی فاعلیت دارد و بر انجام

:پنج استاد شبیه است بنديِ حدي به تقسیمبندي تا ت گونه است که این تقسیمساخت بر هف

/بن مضارع )ب،/نده-/)+اسم یا صفت(بن مضارع )الف /بن مضارع )ج،/ان-+ بن )د،/ا-+

/بن ماضی /مضارع /اسم معنی /بن ماضی/ارعبن مض)ـه، /ار-+ بن /بن مضارع)و،/گار-+

/اسم معنی/صفت/ماضی /فعل امر /اسم/صفت/بن ماضی/بن مضارع)ز،/گر -+ /.کار-+

ن حال مشخصات عامل در زما بیانگر صیغۀ معلوم و نمایندةصفت فاعلی را  )1363(شفایی

معناي به»تابنده«بیند یا  خوبی می؛ یعنی کسی یا چیزي که به»بینا«همانند .ددان نیز می

.درخشد چیزي که می

ا چیزي که عملی را عنوان صفت کسی ی بهفاعلی تعریف صفت بعد از)1395(طباطبایی 

آن طریق صفت فاعلی ساخته  کند که از فرایندهاي ترکیبی را مطرح میانواع دهد،  انجام می

و  1جدول (در بخش زیراست که  بصفات فاعلی مشتق و مرک طباطبایی قائل به.شود می

انواع  و تحلیل شناسی یعنی بخش رده ،4خش ب.آورده شده است صورت خالصهبه )1نمودار 

همین  و برمبناي ترتیببه ،در زبان فارسی مرکب مشتقو  مرکب، صفات فاعلی مشتق

.ها خواهد بود گذاري شماره
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صفات فاعلی مشتق -1جدول 

مثالصفات فاعلی مشتق

گوینده، شنوندهنده-+اسم /بن مضارع.1

خوانا، بیناا-+بن مضارع .2

خواهان، پرسانان-+بن مضارع .3

خریدار، گرفتارار-+بن ماضی /بن مضارع.4

پروردگار، آمرزگارگار+بن مضارع /بن ماضی.5

اسم /صفت/بن مضارع/بن ماضی.6

گر-+معنی

پیروزگر، بیدادگر

ستاك حال+پیشایند/»تک«/»خود«انعکاسیضمیر /صفت/سما)1

:اسم مفعول مستقیم فعل است)1-1-1-1ستاك حال فعل گذرا       +اسم)1-1-1

خداپرست

:اسم فاعل جزء فعلی است)2-1-1-1

دلپذیر

:اي است اضافه اسم متمم حرف)3-1-1-1ستاك حال                                                           +اسم)1-1

فروش دست

)اي یا قیدي هاضافحرف (متمم فعل ستاك حال فعل ناگذرا       اسم +ماس)2-1-1

گریز مردم:است

گو رك:فعل گذرا)1-1-2-1صفت در حکم قید است    1-2-1

صفت نقش فعل ناگذرا     )2-1-2-1حال                                      ستاك +قید/صفت)2-1

نما روحانی:مسند دارد

کش مظلوم:صفت حکم اسم را دارد و مفعول فعل است 2-2-1

کن گرم:گرفته شده از عبارات فعلی  3-2-1

خودخواه:ضمیر مفعول فعل است)1-3-1

خودآموز:ضمیر بر تاکید داللت دارد)2-3-1حال    ستاك )+خود(انعکاسیضمیر )3-1

فروش تک:نقش قیدي دارد و معنی تنها و منفرد دارد»تک«ستاك حال           +»تک«)4-1

نگر درون:پیشایند مفعول فعل است)1-5-1

باالبر:عل استپیشایند قید ف)2-5-1ستاك حال    +پیشایند)5-1

بگیر حقوق:صفت مبالغه           اسم مفعول فعل است+اسم )2

کار خراب:کار+اسم /صفت)3

نثار جان:اسم+اسم )4

فاعلی مرکبصفات  -1نمودار 
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مورد بررسی قرار  مرکب مشتقصفات فاعلی را در سه نوع مشتق، مرکب و  ،در این پژوهش

فاعلی دهد، صفات یموارد فوق که صفات فاعلی مشتق و مرکب را نشان م برعالوه .دهیم می

:شوند گوي زیر ساخته میاساس دو المرکب نیز بر-مشتق

کننده کمک:نده-+مضارع  بن+اسم )1مرکب مشتقفاعلیصفات

سردکننده:نده-+بن مضارع +صفت)2

کند، مانند  کلماتی که بر حرفه داللت میاي دیگر  در مقاله )1381(طباطبایی  ،عالوه به

بررسی مقولۀ اسم و صفت  را با توجه به معیارهاي صرفیِ»تراشفروش و سنگ قالیباف، گل«

ریشۀ (=صفت فاعلی مرخم +الگوي اسم  کند که این کلمات براساسِ وي عنوان می.کند می

اینکه این  دلیل.گی صفت هستندهاي صفت را دارند و هم اند و همۀ ویژگی ساخته شده)فعل

 ،دهند را نیز از خود نشان می)نکره يیاپذیرفتن و  شدنجمع بسته (هاي اسم  کلمات ویژگی

هم اسم هستند و هم  ،اند و درنتیجه ست که اینها از رهگذر تغییر مقوله به اسم تبدیل شدهاین ا

اینکه این کلمات  دلیل.هاي هر دو مقوله را داشته باشند صفت و طبیعی است که ویژگی

کلمات در زمرة صفات از این دسته این است که  ،پذیرند را نمی»ترین–تر و -«پسوندهاي 

هاي بسیط و مشتقی که به شغل و حرفه  گیرد که واژه پس نتیجه می.تندنامدرج فارسی هس

صفت هستند چون همۀ  »...هنگر، رفوگرآقصاب، کفاش، قناد، «کنند، مانند  اشاره می

با توجه طباطبایی با این حال،.پذیرند نمی»ترین–تر و -«اال اینکه  ،هاي صفت را دارند ویژگی

ارائه نداده  آنهابندي دقیقی براي تمایز انواع  طبقه، فاعلی صفاتمتفاوت رفتاريِمعیارهايبه 

.مشخصی برطرف نکرده است انواع صفت فاعلی را در چارچوب نظريِ دستیِاست و عدم یک

 صرفیِ هاي ویژگیکه کلمات با برخورداري از شرایط و  بندي دارد به مقوله سنتیکه نگاهی چرا

سرنمون  که با رویکرددرصورتی.گیرد قرار می اسمیا صفتمشخصی در مقولۀ مشخصی مثل 

دستی برخوردار شناختی که در این مقاله اتخاذ شده است، انواع صفات فاعلی که از یک رده

تر یا  صفت یا اسم نزدیک رفتاري به سرنمونِ نیستند با توجه به معیارهاي ساختاري و بالقوگیِ

دگاهی مرزبندي شده و قطعی به مقوالت نیست و درواقع دیدگاه مورد نظر دی دورتر هستند و

.پردازد بندي طیفی و سرنمونی می به طبقه

در پژوهشی به بررسی ارتباط صفت لیاقت با صفات فاعلی و )1397(کریمی و رضایی 

صفات فاعلی و مفعولی در زبان فارسی و بررسی تغییر  هاي سرنمونیِ مفعولی، تعیین ویژگی
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تغییرات صفات فاعلی و مفعولی در زبان فارسی به  ،ازنظر آنها.اند پرداختهها  اي این صفت مقوله

هاي  هاي زبان فارسی مانند صفت سمت اسم است و تغییرات اینها با تغییرات سایر صفت

اي باعث  که این تغییر مقولهمتفاوت است، چرا»توصیف، شیء«و»توصیف، ویژگی«

 کریمی و رضایی با بررسیِ.شود مل آنها به اسم میهاي صفتی و تبدیل کا ویژگی رفتنِازدست

دانند،  می»کنش، توصیف«ا فقط تعداد محدودي صفت فاعلی، جایگاه این نوع صفت ر

مرکب نشان  در این پژوهش با بررسی انواع صفات فاعلی مشتق، مرکب و مشتق که صورتیدر

نیز »کنش، توصیف«غیر از  هاي دیگري خواهیم داد که صفات فاعلی در زبان فارسی از جایگاه

گر، خودپرداز  مسگر، کوزه«مانند  اگر طبق نظر آنها برخی صفات فاعلی،عالوهبه.شود ساخته می

 هاي سرنمون بیشتر از اسمکلمات،  بالقوگی رفتاري این ،نظر بگیریماسم غیرسرنمون دررا»...و

 از این دسته شناختی است؛ رده نمونِسر رفتاريِ بالقوگیِ معیارِ و این برخالف خواهد بود فارسی

 روند، کاربرد وصفی نیز دارند؛ می کار بهاسم  صرفیِعالوه بر اینکه با همۀ معیارهاي کلمات 

در.کاربرد وصفی ندارند»...و کتاب، درخت، میز«هاي سرنمون فارسی مانند  درصورتی که اسم

رفتاري و  بالقوگیِ که طبق دو معیارِ انواع صفات فاعلی نشان خواهیم داد با بررسیِاین پژوهش 

.توانیم صفت فاعلی در زبان فارسی داشته باشیم هایی می ساختاري از چه جایگاه گذاريِ نشانه

رفتاري نمایش داده تر انواع صفات فاعلی درون نمودارهاي بالقوگی بندي دقیق همچنین دسته

.خواهد شد

چارچوب نظري -3

برخی .ی استشناس زبانها در  ترین بحث اجزاي کالم از قدیمیبنديِ بندي یا مقوله طبقه

ها مانند دیدگاه ارسطویی، مقوالت را کامالً مجزا و داراي مرزهاي قطعی و مشخص  نظریه

گرا نیز  بندي در دیدگاه صورت مقوله.بندي است این دیدگاه، دیدگاه سنتی به طبقه.پندارند می

مشخص  یز مقوالت زبانی را مفاهیمی مطلق و داراي مرزِتابع دیدگاه ارسطویی است و آنها ن

از  ،پردازد بندي می ، وقتی به بحث طبقه1لودویک ویتگنشتاینند مان یسوفلاما فی.دانند می

ویتگنشتاین در بحث جالبی که در مورد بازي دارد، به این .کند بودن استفاده میاصطالح گنگ

با .ها مشترك باشد توان یافت که در تمام بازي یرسد که هیچ ویژگی واحدي را نم نتیجه می

1. L. Wittgenstein
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طبقات مختلف براساس  ،او ازنظرِ.هستیم»بازي«اي به نام  طبقه این حال، ما قادر به درك

دیدگاه ویتگنشتاین دربارة ).1958:41ویتگنشتاین، (شوند  هاي خانوادگی درك می شباهت

.شناسی و علوم شناختی شد ندر روا»سرنمون«بندي باعث رسیدن به نظریۀ  مقوله

،)1989(4کامري ،)1984(3و تامسون 2، هاپر)2001(1گرا مانند گیون ان نقششناس زبان

 بودنِو بسیاري دیگر با اتخاذ دیدگاه سرنمون، تحلیل خود را بر پیوستاري)2000(کرافت 

مورد نگاه  ها را در یکی از موجزترین بحث)1991(کرافت .مقوالت زبانی استوار کردند

ساختارهاي الزم در رویکرد )2001:87(کرافت .واژگانی مطرح کرده است سرنمونی به مقوالت

ارجاع، :داند اجزاي کالم شامل سه نوع می شناختی را براي داشتن نظریۀ همگانیِ رده -نقشی

براي انجام  ها سه مقولۀ اصلی دارند، و آن سه مقوله زبان ،وي نظرِدرواقع، به.توصیف و اسناد

هایی که ارجاع  ترتیب ساختبدین.ها فرعی هستند سایر مقوله .رود می کار بهاین سه عمل 

کنند  گذاري می اي را نشانه هاي گزاره واقع کنش دهند، در کنند یا اسناد می دهند، توصیف می می

پر کنند، قابل  ي ارجاع، توصیف و اسناد راها توانند جایگاه هایی که می و طبق این نظریه واژه

ها  کدام از این نقشخاصی در هر شناختیِ هاي رده تقسیم به طبقات معنایی هستند و سرنمون

یک از عبارت دیگر، هر به).87:2001کرافت، (وجود دارد  7و کنش 6، ویژگی5تحت عناوین شیء

یژگی و شیء، و تواند با طبقات معناییِ ارجاع، توصیف و اسناد می ايِ گزاره هاي کنشِ ساخت

معیاري براي تشخیص  عنوان بهتوان  کنش مرتبط شود و از نتایج حاصل از این ارتباط می

با ،کرافت.و غیرسرنمون استفاده کرد دار نشانکالم  نشان و سرنمون از اجزاي اجزاي کالم بی

ارجاع، (اي  گزارهو عناصر الزم در ساخت )ها و کنش ، ویژگیاشیا(بندي معنایی  تلفیق طبقه

اما این سه طبقۀ معنایی را چگونه .یابد شناختی دست می هاي رده به سرنمون ،)توصیف و اسناد

،8پذیري ارتباط تعریف آنها از چهار معیار معناییِ منظورِ توان تعریف کرد؟ کرافت به می

1. T. Givon
2. P. J. Hopper
3. S. A. Thompson
4. B. Comrie
5. object
6. property
7. action
8. relationality
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هاي  کند و مشخصه می اي استفاده هاي گزاره براي کنش 3پذیري و درجه 2، گذرایی1ایستایی

:کند بیان می2در جدول کالم سرنمون را  اجزاي معناییِ

)65:1991کرافت، (اء کالم سرنمون هاي معنایی اجز مشخصه -2جدول 

پذیري  درجهگذراییایستاییپذیري ارتباط

ناپذیر درجهدائمیایستامرتبط غیرشیء، اشخاص

پذیر درجهدائمیایستامرتبطویژگی

ناپذیردرجهگذرافرآیندمرتبطکنش

ارتباط »رونده«حتماً با یک »رفتن«پذیر هستند، مثالً کنش  ها هردو ارتباط ها و ویژگی کنش

ویژگی یک شخص است؛ اما خود اشیاء و اشخاص نیازمند مرتبط بودن نیستند، »چاق«یادارد 

دهند  یها داراي ثبات هستند و یک وضعیت ایستا را نشان م از طرفی اشیا و ویژگی.»پسر«مثالً 

اي به مرحله دیگر دارند،  کنند که قابلیت انتقال از مرحله ها به فرایندهایی اشاره می اما کنش

ها  ژگیو درنهایت وی.ها دائمی هستند و ویژگی ها گذرا هستند، اما اشیا لیل کنشهمین دبه

ي مقایسۀ کرافت سعی کرده است که برا.پذیر نیستند و اعمال درجه پذیر هستند اما اشیا درجه

دارد تا معیاري  هاي معنایی را ثابت نگه هاي مختلف، این ویژگی طبقات واژگانی در زبان

 بنديِ با تلفیق طبقه ،)2001:88،کرافت(او.آنها در اختیار داشته باشد مشخص براي مقایسۀ

به )ادارجاع، توصیف و اسن(اي  و عناصر الزم در ساخت گزاره)ها و کنش ، ویژگیاشیا(معنایی 

براي زبان انگلیسی 3هریک از اجزاي کالم اصلی را در قالب جدول ،شناختی هاي رده سرنمون

صورت مورب از سمت  هاي سرنمون به ها و فعل ها، صفت طبق این جدول، اسم.دهد ارائه می

هاي  هاي دیگرِ این جدول، ساخت در خانه.گیرند باالي راست به سمت پایین چپ قرار می

اي  غیرِسرنمون مانند صفت مشتق، اسم مشتق از صفت، مصدر، اسم مصدر، اسم گزاره دستوريِ

طبق .اي هستند نشان داده شده است و غیره که هرکدام ترکیبی از طبقۀ معنایی و کنشِ گزاره

طبق این .کند استفاده میگذاريِ ساختاري دار از معیارِ نشانه هاي نشان این جدول، ساخت

، آنگاه )n<0(گذاري کند  تکواژ نشانه nنشانِ یک مقولۀ دستوري را با  ی عضو بیمعیار، اگر زبان

1. stativity
2. transitoriness
3. gradability
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:2001کرافت، (کند  گذاري می تکواژ نشانه nشناختی آن مقوله را با حداقل  دارِ رده عضو نشان

90.(

)2001:88کرافت،(نشان اجزاي کالم  و بی دار نشانترکیبات  -3جدول 

اسنادتوصیفارجاع

،2ها سازي ، صفت1)ملکی(حالت اضافی نشان هاي بی ماسشیء

3اي اسمی اضافه هاي حرف گروه

هاي  ، فعل4اي هاي گزاره اسم

هاي ربطی فعل

هاي مشتق از  اسمویژگی

5صفت

اي گزاره صفاتنشان  صفات بی
6

هاي  فعل  ، 

ربطی

هاي کنش اسمکنش
7
،

ها متمم
8

، مصدر، 

اسم مصدر
9

گروه وصفی
10

نشان هاي بی لفع، بندهاي  موصولی

>چیز، ارجاع<=اسم :هاي واژگانی در زیر نشان داده شده است مقوله شناختیِ هاي رده سرنمون

=فعل؛ ugly،big،prettyمانند  >ویژگی، توصیف<=صفت؛ book،house،treeمانند 

.ate،runs،playedمانند  >کنش، اسناد<

ساز بر ویژگی  اسم مند یک پسوندزو ارجاع نیاي مانند ترکیب ویژگی دار نشاناما ترکیب غیر

ترکیب ویژگی و اسناد و چیز و .در زبان انگلیسی red-nessوleng-thهاي  است مانند اسم

Sarah«نیازمند یک فعل ربطی است مانند اسناد  is tall«و»Sarah is a doctor« در زبان

 ،براي نمونه.دهد خوبی نشان میرا بهوضوعزبان فارسی مانند زبان انگلیسی این م.انگلیسی

یعنی (روند  می کار بهاسم هستند و تا وقتی که براي ارجاع به اشیا »کتاب«و»تهران«کلمات 

اضافی ندارند اما اگر این دو کلمه براي توصیف اشیا استفاده  نیاز به تکواژِ)نشان بی در حالت

»لهجۀ تهرانی«تا بتوانیم توصیف کنیم؛ مانند را اضافه کنیم »ي-«ساز  شوند، باید تکواژ صفت

احمد تهرانی «یا براي اسناد بر اشیا، الزم است با فعل ربطی بیاوریم؛ مانند .»تلفظ کتابی«و

نشان  هاي بی صفت).1396:311راسخ مهند، (»بهترین دوست کتاب است«و»است

را»توصیف«ايِ کنش گزارهتعلق دارند و »ویژگی«هایی هستند که به طبقۀ معناییِ صفت

1. genitive 6. predicate adjective
2. adjectivization 7. action nominal
3. prepositional nominal 8. complement
4. predicate nominal 9. gerund
5. deadjectival noun 10. participle
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»پسر«به ویژگیِ»بزرگ«که در اینجا »پسر بزرگ علی آمد«در»بزرگ«دهند مانند انجام می

لحاظ این صفت از.را برعهده دارد»حمدا«اي نقش توصیف  اشاره دارد و در عمل گزاره

فتی که به ص.رود کار می تنهایی و بدون وند بهچون بهنشان است  رمزگذاري ساختاري بی

با فعل ربطی  ،مثالً صفتی که به ویژگی اسناد کند.است دار نشان،ویژگی اشاره نداشته باشد

، یا اگر به چیزي ارجاع دهد، باید نشانه بگیرد »علی باهوش است«رود مانند  کار می به

یا اگر از اشیا براي توصیف .هاي مشتق از صفت هستند که اسم»بزرگی«و»خوبی«مانند

صفت، اسم خود را در رابطه »شکالت سنگی«مثالً در ترکیبِ ؛شود دار نشانفاده شود، باید است

صورت  یا کاربرد آنها به.است دار نشانرو کند و از این ء دیگري یعنی سنگ توصیف می با شی

یا صفت مفعولی، مانند .»شاگرد کالس من است ،دختري که دیدي«بند موصولی در جملۀ 

دهند و چون  رسانند بلکه نوعی عمل و کنش را نشان می مفهوم ویژگی را نمی ، دیگر»کشته«

هایی  نشان فعل هاي بی فعل.شوند دار نشانلحاظ صوري روند باید به کار می عنوان صفت به به

از.دهند را انجام می»اسناد«اي  و کنش گزاره دارندتعلق »کنش«هستند که به طبقۀ معناییِ

روند، نشانۀ ساختاري  می کار بهاعمال  به براي اسناد نشان فارسی، ه افعال بیزمانی ک،رواین

باید  ،اما اگر براي توصیف عملی استفاده کنیم.»او غذایش را خورد«؛ مانند خاصی ندارند

»که افتاد«که در آن بند موصولیِ»درختی که افتاد«روند؛ مانند  کار بهصورت بند موصولی  به

صورت مصدر  یا اگر براي ارجاع به عملی استفاده کنیم، فعل را به.کند می اسم را توصیف

مقوالت،  نشانِ شدن از وضعیت بیپس با دور.»افتادن درخت«یا »لیرفتن ع«آوریم مانند می

لحاظ نشان به هاي بی چقدر از مقولههرپس .ساختاري هستیم گذاريِ نیازمند استفاده از نشانه

.گیرند می بیشتري نحوي -نشانۀ صرفیساختاري نیز ازحیث شویم، معنایی دور می

معیار رفتاري  ،نشان یا سرنمون دیگر براي تعیین مقولۀ بی شناختیِ ردهيِدار نشانمعیارِ

بیشتر یا مساوي با دیگر  هاي تصریفیِ نشان باید ویژگی طبق این معیار، مقولۀ بی.است

رفتاري حاکی  دیگر، بالقوگیِ عبارتبه).2003:95کرافت، (نوع خود نشان دهد هاي هم مقوله

دارند،  دار نشاننشان حداقل همان تعداد رفتار دستوري را که اعضاي  از آن است که اعضاي بی

زاي کالم را از دیگر هاي اج بالقوگی رفتاري نیز سرنمون ،ن ترتیببه ای.دهند خود نشان می زا

 صفات ،مثالً در زبان انگلیسی.سازد اي متمایز میهاي گزاره معنایی و کنش ترکیبات طبقۀ

هاي مختلف  در ساخت تفضیلی و ساخت برترین، به شکلو نشان هستند  بی good/badسادة
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در ساخت تفضیلی و  beauti-fulمانند  غیرساده این صفات، صفات درمقابلِ.شوند تصریف می

:2003کرافت، (.ید همراه شوندبا more/mostبرترین همیشه یک صورت تصریفی دارند و با 

مانند (توانند مدرج باشند  صفات ساده می پذیري، درجه معیارِ اساسِبرنیز در زبان فارسی  ).91

ي شدن وندکه با اضافه ياما در موارد.»سبزتر/سبز«،»پیرتر/پیر«،»بدتر/بد«،»تر بزرگ/بزرگ«

صفات )»رفتگر«(»گر-«و)»ریدارخ«(»ار-«،)»پرسان«(»ان-«،)»گیرنده«(»نده-«مانند

.»تر گیرنده«*توان گفت  ثالً نمیپذیر نیستند و م ، درجهشودساخته غیرساده 

هاي اجزاي کالم در زبان انگلیسی را که دو معیار نشانداري  کرافت نقشۀ معنایی ساخت

1ي:داده استدهد، ارائه  گذاري ساختاري و بالقوگی رفتاري را نشان می شناختی یعنی نشانه رده

3ي2ي

شیء

ویژگی 

کنش 

   ساخت هاي داراي نشانه گذاري ساختاري  

   ساخت هاي بدون نشانه گذاري سـاختاري 

   بالقوگی رفتاري ساخت ها    

شمار

اسم هاي 

مشتق از 

صفت

گروه وصفی

تکمیلی صورت

تصریفی صورت

صورت گروه رسانی

اسم مصدر

)ملکی(حالت اضافی

فعل هاي 

ربطی

مطابقه       /زمان

وجه   /

 هاي اسم

گزاره اي

١

٢

٣

نقشۀ معنایی اجزاي کالم زبان انگلیسی.1شکل 

چین توزیع عناصر زبانی را در زبان انگلیسی  هاي نقطه ا توجه به این نقشۀ معنایی، چهارگوشب

گذاري ساختاري  اي ارجاع، توصیف و اسناد نشانه هاي گزاره دهد که براي ساخت نشان می

دهند که  هاي تیره عناصر زبانی را نشان می چهارگوش.هستند یعنی ساده و بدون وند.ندارند

با توجه .گذاري ساختاري دارند و با گرفتن وند نشاندار هستند اي نشانه هاي گزاره براي ساخت

1. suppletive forms; good/better/best
2. inflectional forms; tall/taller/tallest
3. periphrastic forms; loquacious/ more loquacious/ most loquacious (Croft, 2003)
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نشان در زبان  هاي بی تنها ساخت»ویژگی، توصیف«هاي با ترکیب  با این نقشۀ معنایی، ساخت

از این رو این .نشان هستند نیز عناصر بی»شیء، توصیف«هاي  بلکه ساخت.انگلیسی نیستند

1مثالً یک ساخت اسمی مرکب.گیرند چین قرار می ها همگی درون یک چهارگوش نقطه ساخت

musicمانند  stand،piano stool  در زبان انگلیسی، از ترکیب دو اسم براي نقش

در).2001:99کرافت، (»شیء، توصیف«کنندگی استفاده کرده است یعنی جایگاه  توصیف

واقع فرایند ترکیب به عنوان ساخت نشاندار در نظر گرفته نشده است چرا که در نظریۀ سرنمون 

شناختی، منظور از نشاندار شدن حضور قطعی تکواژ اضافی در کنار عنصر واژگانی به منظور  رده

ري عناصر زبانی هم بالقوگی رفتا).2001:66کرافت،(باشد  اي خاصی می ایفاي نقش گزاره

با توجه به این نقشۀ معنایی، عناصري که در زبان انگلیسی .اند ها نشان داده شده درون بیضی

نشان و  دهند به نقاطی محدود شده است که عناصر بی بالقوگی رفتاري از خود نشان می

لحاظ  شناختی عناصر زبانی سرنمون که به بنابراین طبق نظریۀ سرنمون رده.سرنمون هستند

هاي  نشان هستند، با توجه به بالقوگی رفتاري ویژگی گذاري ساختاري ساده و بی معیار نشان

.تصریفی بیشتري دارند

در فارسی صفت فاعلی -4

نقش توصیف را  ،اي در عمل گزاره در چارچوب نظري کرافت، صفت سرنمون صفتی است که

نظر ساختواژه و از.یء است و نه بیانگر کنشنگر شو نه بیااشاره دارد به ویژگیو  برعهده دارد

.روند می کار بهتنهایی و بدون وند نشان هستند چون به ز این صفات بیساختاري نی گذاري نشانه

، الغر، چاق، کوتاه، بلند، دراز، شجاع، گرم، سرد، زیركخوب، بد، زشت، «بنابراین صفاتی مانند 

»...وخشک، قاطع، استوارسمج، روشن، وسیع، ، نو، صاف، تلخ، زبر،نرم، نازك، دور، سبک

»شجاع دخترِ«در عبارت»شجاع«صفت سرنمونِ ،دیگر عبارت به؛ صفات سرنمون هستند

نظر سن ز ویژگی مادر را ا»یرپ مادرِ«در عبارت»پیر«صفت یاارزش  نظرِویژگی دختر را از

.ندک ف میخود را توصیاز هاي قبل ل اسمدهد و در عین حا نشان می

که »رستگار نده، گیرا، خندان، ستمگر، خریدار وبخش«مشتق مانند  تمام صفات فاعلیِ

فعلی یا اسم به بن »گار-وار-، گر-ان،-ا،-، نده-«پسوندهاي  شدنِبا اضافه ساختاري،نظر از

1. complex nominal construction
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و درواقع  و بدون وند نیستند ساده،فارسی صفات سرنمونِ برخالفشوند،  معنی ساخته می

 نواز، دلپذیر و فروش، تک دست«انند م مرکب صفات فاعلیِ .ساختاري دارند گذاريِ نشانه

به  ،ندارندگذاري ساختاري  پس نشانه .شوند دار ساخته می با ترکیب دو کلمۀ معنی »آموز علم

سردکننده، «مانند  مرکب مشتقصفات فاعلیِ.این معنی که وندي به آنها افزوده نشده است

دار و حداقل یک وند  که از ترکیب حداقل دو تکواژ معنی»کننده ، رسواکننده، کمکدهنده یاري

.ساختاري دارند گذاريِ پس نشانه شده است، ساده و بدون وند نیستند؛ساخته 

 شکلِتوانند به می:نشان در زبان فارسی از این قرارند صفات سرنمون و بی معیارهاي رفتاريِ

، با قیود تاکیدي مانند )بزرگترین/بزرگتر/بزرگ(ی مدرج باشند یعن ،تفضیلی و عالی درآیند

و)اتاق بزرگ(توصیفی  و در دو نوع ساخت متفاوت)بسیار بزرگ(توصیف شوند »بسیار«

ها و –توانند با  نشان در فارسی می هاي بی اسم ،ازطرفی.کاربرد دارند)اتاق بزرگ است(اي  گزاره

، همراه با )این مرد(، همراه با صفت اشاره بیایند )مردان/هامرد/مرد(ان جمع بسته شوند -

هاي فاعلی، مفعولی،  تواند در نقش همچنین اسم می).مرد همسایه(روند  کار بهنماي اضافه  نقش

).1386دوستان،  کریمی(اي، مسند و منادا ظاهر شود  متمم حرف اضافه

 هاي از بین مثال.پردازیم میة صفات فاعلیشدآوري هاي جمع اکنون به بررسی نمونه

بررسی شده  مرکب مشتقو  مرکب ،انواع صفات فاعلی مشتق بالقوگی رفتاري ،هر گروه شدةارائه

تا کاربرد ارزیابی شده است صفت و اسم  صرفیِمعیارهاي همۀ با  از هر گروه یک نمونه .است

و  فتار را خواهند داشتهاي آن گروه نیز همان ر و سایر نمونه اسمی آن مشخص شود یاصفتی 

 متنی پیکرة درآنها را ها،  نمونه براي اطمینان از کاربرد صفتی یا اسمیِ.کنند جور عمل مییک

با توجه به اینکه .نیز مورد سنجش قرار دادیم گوگل جستجوگرِ هاي متنوعِ پیکره وخان  جن بی

که در  زبان فارسی در هر نوع صفت فاعلی ریزطبقات متعددي دارد، دیگر صفات فاعلی

 ،نهایتدر.تواند در یکی از این ریزطبقات جاي بگیرد هاي این پژوهش وجود ندارد، می داده

کرافت  در جدول اجزاي کالمِ مرکب مشتقمشتق، مرکب و  جایگاه و وضعیت انواع صفات فاعلیِ

ق، مرکب صفات فاعلی مشت هاي جدید بندي دسته.خواهد شدهاي معنایی نمایش داده  و نقشه

.شود نمایش داده میجداگانه  طور بهرفتاري  نیز در نمودارهاي بالقوگیِ مرکب مشتقو 
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:انواع صفات فاعلی مشتق-1-4

فریبنده، کوبنده، درخشنده، بخشنده، شرمنده، گیرنده، نویسنده، :نده-+اسم/بن مضارع)1

.خواننده، دونده، پژوهنده، پناهنده

یعنی .هاي رفتاري مقولۀ صفت را دارند شده، همۀ ویژگی ارائه برخی از این کلمات )الف 1

روند و در دو ساخت صفت توصیفی و صفت  کار می صورت تفضیلی و عالی و با تشدیدگرها به به

هاي رفتاري  جاي موصوف خود بیایند و با ویژگی توانند به عالوه، می به.اي نیز کاربرد دارند گزاره

فریبنده، درخشنده، بخشنده، شرمنده و «:اند از این کلمات عبارت.روندکار  و صرفیِ اسم نیز به

.»کوبنده

این /سخن فریبنده/بسیار فریبنده/ترین سخن تر، فریبنده فریبنده/فریبنده:معیارهاي صفتی

.سخن فریبنده است

رازهاي فریبندة افراد/ها  این فریبنده/ها فریبنده:معیارهاي اسمی

هاي رفتاري صفت فقط در ساخت  خی دیگر از کلمات این ساخت، از بین ویژگیاما بر)ب1

توانند با همۀ معیارهاي رفتاريِ اسم کاربرد  اي کاربرد دارند ولی می صفت توصیفی و صفت گزاره

گیرند، مانند  گردند نیز در این دسته قرار می کلماتی که به حرفه و شغل برمی.داشته باشند

.»، گیرنده، پناهنده)حرفه(، دونده، پژوهنده )حرفه(خواننده  ،)حرفه(نویسنده «

*نویسنده:معیارهاي صفتی *ترین تر، نویسنده نویسنده/ /پیرمرد نویسنده/بسیار نویسنده/

.دخترم نویسنده است

نویسندة سینما/این نویسنده/ها نویسنده:معیارهاي اسمی

.ا، پایا، توانا، گویا، بینا، نابینا، شنوا، ناشنواکوشا، گیرا، فریبا، پوی:ا-+بن مضارع)2

برخی از کلمات این ساخت، همۀ معیارهاي رفتاري صفت را دارند اما با معیارهاي )الف 2

»کوشا، گیرا، فریبا، پویا، پایا، توانا، گویا«صرفی اسم کاربرد ندارند، مانند 

این کارمند /کارمند کوشا/کوشا بسیار/کوشاتر، کوشاترین کارمند/کوشا:معیارهاي صفتی

.کوشا است

*معیارهاي اسمی *کوشاها: *این کوشا/ کوشاي مدرسه/

توانند عالوه بر کاربرد صفتی، کاربرد  ها وجود دارد که می هاي دیگري در بین مثال نمونه)ب2

.»شنوا، ناشنوا، بینا، نابینا«اسمی نیز داشته باشند، مانند 
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این کودك شنوا /کودك شنوا/بسیار شنوا/ها شنواتر، شنواترین گوش /شنوا:معیارهاي صفتی

.است

شنوایان مدرسه/این شنوایان/شنوایان:معیارهاي اسمی

.گریان، خندان، شتابان، روان، گریزان، لرزان، لغزان، دوان، خواهان، پرسان:ان-+بن مضارع)3

ا این حال، برخی از اینها همۀ معیارهاي ب.بیشترِ کلمات این ساخت نقش قیدي دارند)الف 3

جاي موصوف خود بیایند و با  توانند به توانند بپذیرند ولی نمی رفتاريِ مقولۀ صفت را می

.»روان، گریزان، لرزان، لغزان«کار روند، مانند  معیارهاي اسمی به

آب رودخانه /روانآب/بسیار روان/ترین  ها، روان ترِ بازي اجراي روان/روان:معیارهاي صفتی

.روان است

*معیارهاي اسمی *ها روان: *این روان/ روان باغ/

هاي باال، عالوه بر کاربرد قیدي، همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم را  برخی دیگر از نمونه)ب3

.»خندان، گریان«:توانند داشته باشند، مانند نیز می

کودکم /کودك خندان/بسیار خندان/کودکان ترین تر، خندان خندان/خندان:معیارهاي صفتی

.خندان است

هاي کالس خندان/ها این خندان/ها خندان:معیارهاي اسمی

توانند داشته  کلمات دیگري در این دسته هستند که معیارهاي رفتاري صفت و اسم را نمی)ج3

.»دوان، پرسان، شتابان«باشند و فقط کاربرد قیدي دارند، مانند 

*دوان:اي صفتیمعیاره *ترین تر، دوان دوان/ *بسیار دوان/ دوان/ *دزد .دزد دوان است/

*معیارهاي اسمی *ها دوان: *این دوان/ دوان محله/

تواند با  هاي باال ارائه شده است، کاربرد قیدي ندارد و می که در بین نمونه»خواهان«کلمۀ )د3

.کار رود معیارهاي صرفی اسم به

*خواهان:یمعیارهاي صفت *ترین تر، خواهان خواهان/ *بسیار خواهان/ *وکیل خواهان/ این /

.وکیل خواهان است

*معیارهاي اسمی خواهان صلح)/به معنی مدعی در علم حقوق(این خواهان /ها خواهان:

خواستار، برخوردار، نمودار، پرستار، خریدار، گرفتار، :ار-+صفت/بن ماضی/بن مضارع)4

.پدیدار
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هاي صرفیِ مقولۀ اسم،  در این دسته از صفات فاعلی، برخی کلمات با پذیرفتن ویژگی)الف4

صورت  عنوان اسم در زبان فارسی کاربرد دارند ولی از میان معیارهاي رفتاريِ صفت، فقط به به

ر ، خریدار، نمودا)حرفه(پرستار «توانند استفاده شوند، مانند   اي می صفت توصیفی و صفت گزاره

.»)ابزار(

*پرستار:معیارهاي صفتی *پرستارتر، پرستارترین/ این خانم /خانم پرستار/بسیار پرستار/

.پرستار است

.پرستار بیمارستان/این پرستار/پرستارها :معیارهاي اسمی

توانند هم کاربرد صفتی و هم کاربرد اسمی  می»گرفتار«هاي دیگر مانند کلمۀ  نمونه)ب4

:دداشته باشن

پدرم گرفتار /پدر گرفتار/بسیار گرفتار/گرفتارتر، گرفتارترین پدر/گرفتار:معیارهاي صفتی

.است

گرفتار سهام/این گرفتاران/گرفتارها:معیارهاي اسمی

، با داشتن معیارهاي رفتاري اسم، کاربرد »خواستار«هاي این دسته، کلمات  از میان نمونه)ج4

.صفتی ندارند اسمی دارند ولی کاربرد

*خواستار:معیارهاي صفتی *خواستارتر، خواستارترین/ *بسیار خواستار/ *مرد خواستار/ مرد /

.خواستار است

خواستار صلح/این خواستاران /خواستاران :معیارهاي اسمی

معیارهاي رفتاري صفت را دارد اما با معیارهاي اسمی کاربرد »برخوردار، پدیدار«کلمۀ )د4

.اردند

شهر، /بسیار برخوردار/برخوردارتر، برخوردارترین مناطق آموزشی/برخوردار:معیارهاي صفتی

.پدرم از مزایاي آن برخوردار است/منطقۀ برخوردار

*معیارهاي اسمی *برخوردارها : *این برخوردار/ برخوردار شدید/

زگار، خواستگار، آموزگار، رستگار، پرهیزگار، ماندگار، سا:گار-+بن مضارع/بن ماضی)5

.پروردگارآمرزگار، کردگار، آفریدگار،

با همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم »رستگار و پرهیزگار«در این دسته کلماتی مانند )الف 5

:کاربرد دارند
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صوفی /بسیار پرهیزگار/پرهیزگارتر، پرهیزگارترین مومنان/پرهیزگار:معیارهاي صفتی

.رمرد پرهیزگار استاین پی/پرهیزگار

پرهیزگاران آخرت/این پرهیزگاران/پرهیزگاران:معیارهاي اسمی

.صورت صفت کاربرد دارند تنها به»ماندگار، سازگار، آمرزگار«اما کلمات )ب5

شعرا /شعر ماندگار/بسیار ماندگار/ماندگارتر، ماندگارترین شعرها/ماندگار:معیارهاي صفتی

.ماندگار هستند

*معیارهاي اسمی *ماندگاران: *این ماندگار/ ماندگار عالم/

با »، خواستگار، آفریدگار، پروردگار،کردگار)حرفه(آموزگار «عالوه، در این دسته، کلمات  به)ج5

داشتن معیارهاي رفتاري اسم، کاربرد اسمی دارند و از بین معیارهاي رفتاري صفت، تنها 

.شوند اي استفاده می رهصورت صفت توصیفی و صفت گزا به

*آموزگار:معیارهاي صفتی *آموزگارتر، آموزگارترین/ این مرد /مرد آموزگار/بسیار آموزگار/

.آموزگار است

آموزگار مدرسه/این آموزگار/آموزگاران/آموزگار:معیارهاي اسمی

انگر، آشوبگر، گر، روشنگر، ویر ستمگر، حیله:گر-+اسم معنی /صفت/بن مضارع/بن ماضی)6

.ریختگر، رفتگر، کارگر، نمایشگر، مسگر

پذیرند ولی فقط  هاي این دسته، تمام معیارهاي رفتاري اسم را می برخی از نمونه)الف 6

،)حرفه(، ریختگر)حرفه(رفتگر «اي کاربرد دارند مانند  صورت صفت توصیفی و صفت گزاره به

.گردند ها به حرفه و شغل برمی از این نمونهبسیاري .»، نمایشگر)حرفه(، مسگر)حرفه(کارگر

*رفتگر:معیارهاي صفتی *رفتگرتر، رفتگرترین/ .پدرم رفتگر است/پیرمرد رفتگر/بسیار رفتگر/

رفتگر محلۀ ما/این رفتگر/رفتگران:معیارهاي اسمی

را دارند  شوند، همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم هایی که به حرفه مربوط نمی دیگر واژه)ب6

.»گر، ستمگر، روشنگر، ویرانگر، آشوبگر حیله«مانند 

روباه /گر روباه حیله/گر بسیار حیله/گرترین حیوانات گرتر، حیله حیله/گر حیله:معیارهاي صفتی

.گر است حیله

.گران جامعه حیله/گران این حیله/گران حیله:معیارهاي اسمی
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صفات فاعلی مرکب4-2

1صفت فاعلی:ستاك حال+»تک«،»خود«ضمیر مشترك  /صفت/اسم)1

تواند متفاوت باشد، معیارهاي رفتاريِ  با توجه به اینکه جزء اول این نوع ساخت صفات فاعلی می

.آنها نیز متفاوت خواهد بود که هرکدام جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

باف،  بخش، خیال هستی آموز، خداپرست، آموز، درس دست:ستاك حال+اسم )1-1

فریب، پندآموز،  آموز، مردم آموز، درس خراش، عبرت پرست، دل آور، پول پذیر، ترس نصیحت

ساز،راهزن، دارکوب، گورکن،  فروش، قفل فروش، دست ساز، آهن شناس، قالیباف، قالب جامعه

ز، آمو تراش، هواسنج، پلوپز، دانش کش، بخارشوي، ریش کوب، حشره خوار، گوشت مورچه

پسند،  نشین، فقیرنشین، شاه جو، هوازي، دلپذیر، دلپسند، دلخواه، شاه آموز، هنرآموز، دانش علم

.خوان، بخارشوي فروش، پرده دخترپز، دست

:بندي گوناگونی داشته باشد که از این قرارند تواند دسته این نوع صفات فاعلی خود می

ستاك حال گذرا+اسم )1-1-1

:شوند به سه دسته تقسیم می این دسته از صفات فاعلی خود

در گروه اول یعنی کلماتی که از ترکیب اسم و ستاك حال فعل گذرا، صفت )الف-1-1-1-1

سازند و جزء اسمی مفعول مستقیم فعل است، با همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم  فاعلی می

فریب،  پذیر، مردم بخش، نصیحت پرست، هستی آموز، خداپرست، پول تدس«روند مانند  کار می به

.»باف خیال

اسم، صفت، ضمیر (زبان فارسی، فرایند پربسامد و مهمی وجود داردکه طی آن عنصري غیرفعلی در حیطۀ ترکیب در  -1

سه .نشیند تا صفت یا اسم جدیدي ساخته شود می)آموز، اندیش، فروش، پرست(در کنار ستاك حال فعل )انعکاسی، قید

فرامرزي، قریب و دیگران، (ویسان سنتی دیدگاه اول متعلق به دستورن.شود دیدگاه در قبال این الگوي ترکیب مطرح می

آن»نده-«بخش فعلی ترکیب در حقیقت یک صفت فاعلی است که پسوند :است)مشکور، خیامپور، خانلري، کلباسی

)طباطبایی، صادقی(در دیدگاه دوم .شود افتاده است و از این رو، کل ترکیب، صفت فاعلی مرکب مرخم نامیده می

ها  چون این ترکیب:کنند شناسانۀ نوي را بر آن سوار می دانند؛ اما تعبیر زبان تی را صحیح میاستنباط دستورنویسان سن

بنابراین .همگی صفت هستند، هستۀ آنها نیز باید صفت باشد تا بتواند مقولۀ واژگانی خود را به کل ترکیب تسري دهد

بودنِ آن  یعنی صفت فاعلی است و صفت»ندهپرست«باشد و در حقیقت »پرست«تواند ستاك حال فعل مثالً  هسته نمی

الدینی، الزار، وحیدیان کامیار و عمرانی،  انوري و احمدي گیوي، مشکوه(در دیدگاه سوم .کند به کل ترکیب سرایت می

شود؛ از ترکیب بن مضارع با اسم یا صفت و گاهی جزء دیگري نوعی  ، بخش فعلی ترکیب، صفت فاعلی تلقی نمی)خرمایی

خرمایی، (اند  دانسته»نده-«آید که برخی آن را مخفف صفت فاعلی مرکب با نشانۀ  دست می لی مرکب بهصفت فاع

1387.(



شناسیزبان و زبان مجله |114

حیوان /آموز بسیار دست/آموزترین پرنده آموزتر، دست دست/آموز دست:معیارهاي صفتی

.آموز است ام دست پرنده/آموز دست

دست آموزهاي سیرك/آموزها این دست/آموزها دست:معیارهاي اسمی

هاي دیگر این ساخت، صفات فاعلی هستند که با همۀ معیارهاي صفتی به  نمونه)ب-1-1-1-1

آموز،  آموز، درس عبرت«توانند همۀ معیارهاي صرفی اسم را بپذیرند مانند  روند ولی نمی کار می

.»خراش آور، دل پندآموز، ترس

این /آموز تداستان عبر/آموزترین داستان آموزتر، عبرت عبرت/آموز عبرت:معیارهاي صفتی

.آموز است داستان عبرت

*ها آموز این عبرت/آموزها عبرت:معیارهاي اسمی آموز زندگی عبرت/

کلماتی با همین ساخت هستند که همۀ معیارهاي رفتاري مقولۀ اسم را دارند و )ج-1-1-1-1

یوان ها به حرفه، ابزار و ح بیشتر این نمونه.صورت اسم کاربرد دارند تا صفت بیشتر به

، قالیباف )حرفه(شناس  جو، جامعه آموز، هنرآموز، دانش آموز، علم دانش«گردند مانند برمی

، راهزن، )حرفه(ساز  ، قفل)حرفه(فروش  ، دست)حرفه(فروش  ، آهن)حرفه(ساز  ، قالب)حرفه(

،)ابزار(کش  ، حشره)ابزار(کوب  ، گوشت)حیوان(خوار  ، مورچه)حیوان(، گورکن )حیوان(دارکوب 

این کلمات عالوه بر کاربرد .»)ابزار(، پلوپز )ابزار(، هواسنج )ابزار(، بخارشوي )ابزار(تراش  ریش

.اي نیز کاربرد داشته باشند صورت صفت توصیفی و صفت گزاره توانند به اسمی، می

*آموز دانش:معیارهاي صفتی *آموزترین آموزتر، دانش دانش/ فرزند /آموز بسیار دانش/

.آموز است فرزندم دانش /آموز دانش

آموز مدرسه دانش/آموز این دانش/آموزان دانش:معیارهاي اسمی

:»قالیباف«حرفه مانند 

*قالیباف:معیارهاي صفتی *ترین تر، قالیباف قالیباف/ این مرد /مرد قالیباف/بسیار قالیباف/

.قالیباف است

شهرمان قالیباف /این قالیباف/ها قالیباف:معیارهاي اسمی

:»پلوپز«ابزار مانند 

*پلوپز:معیارهاي صفتی *پلوپزتر، پلوپزترین/ این دستگاه پلوپز /دستگاه پلوپز/بسیار پلوپز/

.است
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پلوپز مادربزرگ/این پلوپز/پلوپزها:معیارهاي اسمی

:»خوار مورچه«حیوان مانند 

*خوار مورچه:معیارهاي صفتی *نخوارتری خوارتر، مورچه مورچه/ پرندة /خوار بسیار مورچه/

.خوار است این حیوان مورچه/خوار مورچه

.خوار مزرعه مورچه/خوار این مورچه/خوارها مورچه:معیارهاي اسمی

در گروه دوم یعنی در ساخت اسم و ستاك حال فعل گذرا، زمانی که جزء )الف-2-1-1-1

هاي این ساخت  فتاري صفت در نمونهآید، همۀ معیارهاي ر اسمی فاعل جزء فعلی به حساب می

توانند به جاي موصوف خود، با همۀ معیارهاي اسمی کاربرد داشته  همچنین می.شود دیده می

.»پسند، فقیرنشین دلپذیر، دلپسند، دلخواه، شاه«باشند مانند 

این غذا /غذاي دلپذیر/بسیار دلپذیر/دلپذیرتر، دلپذیرترین غذا/دلپذیر:معیارهاي صفتی

.دلپذیر است

دلپذیر من/این دلپذیرها/دلپذیرها:معیارهاي اسمی

صورت  هاي زیر با ساخت مورد نظر، از میان معیارهاي صرفی صفت تنها به نمونه)ب-2-1-1-1

کار  عالوه، با معیارهاي صرفی اسم نیز به به.روند کار می اي به صفت توصیفی و صفت گزاره

.»، دخترپز)وعی گلن(نشین  شاه«روند، مانند  می

*نشین شاه:معیارهاي صفتی *ترین نشین تر، شاه نشین شاه/ /نشین گیاه شاه/نشین بسیار شاه/

.نشین است این گیاه شاه

هاي باغچه نشین شاه/ها نشین این شاه/ها نشین شاه:معیارهاي اسمی

انی که جزء اسمی و در گروه سوم یعنی در ساخت اسم و ستاك حال فعل گذرا، زم)3-1-1-1

اي  صورت صفت توصیفی و گزاره اي است، کلمات کاربرد اسمی دارند و تنها به متمم حرف اضافه

.»)ابزار(، بخارشوي )حرفه(خوان  ، پرده)حرفه(فروش  دست«کاربرد دارند، مانند 

*فروش دست:معیارهاي صفتی *ترین فروش تر، دست فروش دست/ دخترك /فروش بسیار دست/

.فروش است دخترم دست/روشف دست

فروش مترو دست/فروش این دست/ها فروش دست:معیارهاي اسمی

گریز، خداترس، سینمارو، شبگرد،  سحرخیز، مردم:ستاك حال فعل ناگذر+اسم )2-1-1

.خواب، هوازي ستیز، هنجارگریز، شهرنشین، غارنشین، چادرنشین،کارتون غرب
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ها جزء اسمی، متمم فعل  ساخت را دارند و در آن هایی که این برخی از نمونه)الف-2-1-1

سحرخیز، «است، هم کاربرد صفتی دارند و هم کاربرد اسمی مانند )اي یا قیدي حرف اضافه(

.»ستیز، هنجارگریز گریز، خداترس، سینمارو، شبگرد، غرب مردم

کودك /بسیار سحرخیز /سحرخیزتر، سحرخیزترین افراد/سحرخیز:معیارهاي صفتی

.فرزندم سحرخیز است/حرخیزس

سحرخیز خونه/این سحرخیزان/سحرخیزان:معیارهاي اسمی

با چنین ساختی تمام »خواب شهرنشین، غارنشین، چادرنشین،کارتون«کلمات )ب-2-1-1

.اي کاربرد دارند صورت صفت توصیفی و صفت گزاره معیارهاي رفتاري اسم را دارند ولی تنها به

*شهرنشین:معیارهاي صفتی *ترین تر، شهرنشین شهرنشین/ افراد /بسیار شهرنشین/

.دانشجویان شهرنشین هستند/شهرنشین

شهرنشینان جامعه/ها  این شهرنشین/ها  شهرنشین:معیارهاي اسمی

اي  صورت صفت توصیفی و صفت گزاره با همین ساخت، بیشتر به»هوازي«اما کلمۀ )ج-2-1-1

.کاربرد دارد

*هوازي:صفتی معیارهاي *ترین تر، هوازي هوازي/ این تمرین /ورزش هوازي/بسیار هوازي/

.هوازي است

*ها این هوازي/ها هوازي:معیارهاي اسمی هوازي ورزش/

گیر، زودرنج،  خور، سهل بین، کم پسند، روشن گو، آسان رك:ستاك حال+قید /صفت)2-1

گیر،  فروش، سهل پوش، گران ندنویس، شیکساز، زودرس، تندرو، کندفهم، کندرو، ت مشکل

بخش،  فریب، آرام نما، عاقل نما، عالم نما، فاضل کار، روحانی پز، دیم خرام، بلندگو، آرام خوش

بند،  گرا، شکسته ساز، ملی کن، ایمن خواه، ویران کش، ظاهربین، جمهوري پرست، مظلوم موهوم

ساز،  کن، خنک کن، خشک اموشکن، خ کن، شیرین کن، مخلوط کن، پاك  دوربین، گرم

نویس،  کن، خوش خرد کن، استخوان لخت کن، سیم پاك کن، برف صاف کن، جاده گرم آب

.کن گرم کن، شیشه پاك کن، گوش شیرین کن، آب جمع کن، آشغال خالص کن، پولوس جمع سیم

اند و کلماتی که از ترکیب صفت و ستاك حال گذرا یا ناگذرا، صفت فاعلی ساخته)الف-1-2-1

کند، همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم را  جزء صفتی نقش قید را براي کلمۀ دوم ایفا می
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گیر، زودرنج، زودرس، تندرو،  خور، سهل بین، کم پسند، روشن گو، آسان رك«دارند، مانند 

.»خرام گیر، خوش فروش، سهل پوش، گران کندفهم، کندرو، تندنویس، شیک

دوستم /گو دوست رك/گو بسیار رك/گوترین افراد گوتر، ركرك/گو رك:معیارهاي صفتی

.گو است رك

گوي خانواده رك/گویان این رك/گویان رك:معیارهاي اسمی

و)حرفه(کار  ، دیم)ابزار(پز  ، آرام)ابزار(بلندگو «اما کلمات دیگري مانند )ب-1-2-1

که در واقع به ابزار و حرفه  ها هستند با همین ساخت در میان نمونه»)ابزار(نویس  خوش

اي نیز  صورت صفت توصیفی و صفت گزاره اینها بیشتر کاربرد اسمی دارند ولی به.گردند برمی

.کاربرد دارند

*بلندگو:معیارهاي صفتی *بلندگوتر، بلندگوترین/ این دستگاه /دستگاه بلندگو/بسیار بلندگو/

.بلندگو است

.بلندگوي سالن/بلندگواین /بلندگوها:معیارهاي اسمی

در برخی صفات فاعلی با ساخت صفت و ستاك حال ناگذرا، جزء صفتی نقش مسند )2-1-2-1

دارد صورت  توانند همۀ معیارهاي رفتاري اسم را داشته باشند ولی فقط به این کلمات می.را

.»نما لمنما، عا نما، فاضل روحانی«روند مانند  کار می اي به صفت توصیفی و صفت گزاره

*نما روحانی:معیارهاي صفتی *نماترین نماتر، روحانی روحانی/ پیرمرد /نما بسیار روحانی/

.نما است این پیرمرد روحانی/نما روحانی

گر نماي فتنه روحانی/نمایان این روحانی/نمایان روحانی:معیارهاي اسمی

شود، کلمات با  محسوب می در گروه دوم که جزء اول یعنی صفت، مفعول فعل)الف-2-2-1

فریب،  عاقل«کار روند، مانند  توانند در زبان فارسی به معیارهاي رفتاري صفت و اسم می

.»گرا خواه، ملی کش، ظاهربین، جمهوري پرست، مظلوم بخش، موهوم آرام

همسر /بسیار ظاهربین/ترین اشخاص تر، ظاهربین ظاهربین/ظاهربین:معیارهاي صفتی

.سرم ظاهربین استهم/ظاهربین

.ظاهربیناي فامیل/این ظاهربین /ظاهربینان :معیارهاي اسمی
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ترتیب  با چنین ساختی که حرفه و ابزار به»بند و دوربین شکسته«اما کلمات )ب-2-2-1

اي  صورت صفت توصیفی و گزاره ها کاربرد اسمی دارند و تنها به هستند، مانند دیگر نمونه

.شوند استفاده می

*بند شکسته:عیارهاي صفتیم *بندترین بندتر، شکسته شکسته/ پیرمرد /بند بسیار شکسته/

.بند است پدربزرگم شکسته/بند شکسته

.بند محل شکسته/بند این شکسته/بندها شکسته:معیارهاي اسمی

اند و جزء فعلی  گرفته شده فعلیعباراتدر گروه سوم، صفات فاعلی مرکب از )الف-3-2-1

در این گروه نیز بیشتر کلماتی که به ابزار .است»ساختن«یا »کردن«ها  لب این عبارتغا

اي  صورت صفت توصیفی و صفت گزاره هاي قبل کاربرد اسمی دارند و به گردند، مانند گروه برمی

کن،  کن، شیرین ساز، مخلوط کن، ایمن کن، پاك کن، ویران  گرم«شوند مانند  استفاده می

کن،  لخت کن، سیم پاك کن، برف صاف کن، جاده گرم ساز، آب کن، خنک شککن، خ خاموش

کن،  پاك کن، گوش شیرین کن، آب جمع کن، آشغال خالص کن، پولوس جمع کن، سیم خرد استخوان

.»کن گرم شیشه

*کن گرم:معیارهاي صفتی *ترین کن تر، گرم کن گرم/ این /کن دستگاه گرم/کن بسیار گرم/

.استکن  دستگاه گرم

.کن حمام گرم/کن این گرم/ها کن گرم:معیارهاي اسمی

که چنین ساختی دارد، با معیارهاي رفتاري صفت و اسم »ساز مشکل«اما کلمۀ )ب-3-2-1

.کاربرد دارد

/ساز بسیار مشکل/سازترین موضوعات سازتر، مشکل مشکل/ساز مشکل:معیارهاي صفتی

.ساز استاین مساله مشکل/ساز مشاجرة مشکل

ساز خانواده مشکل/سازها این مشکل/سازها مشکل:معیارهاي اسمی

خودآزار، خودبین، خودپسند، خودپرست، خودخواه، :ستاك حال+»خود«ضمیر انعکاسی  3-1

سوز، خودرو،  پرست، خویشتن دار، خویش خودستا، خودشکن، خودنگر، خودنما، خویشتن

.شخودآموز، خودرو، خودنویس و خودترا

ستاك حال، در حالتی که ضمیر +»خود«صفات فاعلی با ساخت ضمیر انعکاسی )1-3-1

خودآزار، «روند مانند  کار می انعکاسی مفعول فعل باشد، با معیارهاي رفتاري صفت و اسم به
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دار،  خودبین، خودپسند، خودپرست، خودخواه، خودستا، خودشکن، خودنگر، خودنما، خویشتن

.»شناس سوز، خویشتن نپرست، خویشت خویش

جوان /بسیار خودپسند /خودپسندتر، خودپسندترین جوانان/پسند خود:معیارهاي صفتی

.این جوان خودپسند است/خودپسند

.خودپسندان جامعه/این خودپسندان/خودپسندان :معیارهاي اسمی

توانند همۀ  می هایی که ضمیر انعکاسی بر تاکید داللت دارد، برخی از نمونه)الف-2-3-1

روند  هاي صرفی اسم به کار نمی معیارهاي رفتاري صفت را داشته باشند ولی با همۀ ویژگی

.»و خودآموز)غیرابزاري(خودرو «مانند 

گیاه /بسیار خودرو/هاي جهان خودروتر، خودروترین گل)/غیرابزاري(خودرو :معیارهاي صفتی

.این گیاه خودرو است/خودرو

*این خودروها/خودروها:رهاي اسمیمعیا خودروي مزرعه/

خودرو، «گردند، مانند  هاي دیگري با این ساخت که به ابزار برمی اما نمونه)ب-2-3-1

اي  صورت اسم و صفت توصیفی و صفت گزاره مانند دیگر ابزارها به»خودنویس و خودتراش

.کاربرد دارند

*ابزاري(خودرو :معیارهاي صفتی *ودروتر، خودروترینخ)/ این /دستگاه خودرو/بسیار خودرو/

.دستگاه خودرو است

.خودروي ایران/این خودرو/خودروها:معیارهاي اسمی

.دوز فروش، تک نواز، تک تاز، تک رو، تک خور، تک تک:ستاك حال+»تک«ساختار )4-1

کند و  قش قید را ایفا میدر آنها ن»تک«برخی از صفات فاعلی با این ساخت که )الف-4-1

خور،  تک«آید، همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم را دارند مانند  معنی تنها و منفرد از آن برمی

.»تاز رو، تک تک

رفیقم /خور رفیق تک/خور بسیار تک/خورترین رفیق خورتر، تک تک/خور تک:معیارهاي صفتی

.خور است تک

.خورِ جمع تک/خورهااین تک/خورها تک:معیارهاي اسمی
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هاي دیگري با این ساخت هستند که همۀ معیارهاي رفتاري اسم را دارند  اما نمونه)ب-4-1

فروش،  نواز، تک تک«روند، مانند  کار می اي به صورت صفت توصیفی و صفت گزاره ولی تنها به

.»دوز تک

*نواز تک:معیارهاي صفتی *نوازترین نوازتر، تک تک/ این /نواز اجراکنندة تک/ازنو بسیار تک/

.نواز است اجراکننده تک

.نواز گروه تک/نوازها این تک/نوازها تک:معیارهاي اسمی

رو، پسرو، باالبر، روپوش، روکش، روبر، روگذر،  نگر، پیش درون:ستاك حال+پیشایند )5-1

بر بر، پس دار، پیش زیرگذر، کنارگذر، عقب

هایی هستند که بر مکان یا زمان داللت داشته باشد  زمانی واژه -پیشایندهاي مکانی)الف-5-1

کار روند  هاي مرکب جدید، در مقام جزء آغازین به و در فارسی معاصر در ساختن واژه

ها که با ساخت پیشایند و ستاك حال وجود دارند و  برخی از نمونه).1395:93طباطبایی، (

مانند ، هم کاربرد صفتی دارند و هم اسمیپیشایند مفعول یا قید فعل زیرساختی است

.»رو، پسرو نگر، پیش درون«

کودك /نگر بسیار درون/نگرترین کودکان نگرتر، دورن درون/نگر درون:معیارهاي صفتی

.نگر است این کودك درون/نگر درون

.نگران جامعه درون/نگران  این درون/نگران درون:معیارهاي اسمی

صورت  هاي دیگري با این ساخت هستند که کاربرد اسمی دارند اما تنها به هاما نمون)ب-5-1

،)ابزار(، روکش )ابزار(، روپوش )ابزار(باالبر «اي کاربرد دارند مانند  صفت توصیفی و صفت گزاره

.»بر بر، پس دار، پیش ، روگذر، زیرگذر، کنارگذر، عقب)ابزار(روبر 

*باالبر:معیارهاي صفتی *باالبرترین باالبرتر،/ این دستگاه باالبر /دستگاه باالبر/بسیار باالبر/

.است

باالبر ساختمان/این باالبر/باالبرها:معیارهاي اسمی

*دار عقب:معیارهاي صفتی *دارترین دارتر، عقب عقب/ این /دار نگهبان عقب/دار بسیار عقب/

.دار است نگهبان عقب

دار خط مقدم عقب/داران عقب این/داران عقب:معیارهاي اسمی

*بر پیش:معیارهاي صفتی *برترین برتر، پیش پیش/ این آجرها /بر آجر پیش/بر بسیار پیش/
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.بر هستند پیش

برهاي کوره پیش/برها این پیش/برها پیش:معیارهاي اسمی

بپا،  ر، ماشینبگی بده، حقوق بده، نان بگیر، مالیات بگیر، مالیات باج:صفت مبالغه+اسم)2

.بگیر وظیفه

توانند  شوند، می صفت مبالغه ساخته می+برخی از صفات فاعلی که از ترکیب اسم )الف-2

صفت مبالغه صفتی است که بر کثرت و زیادت در انجام .کاربرد اسمی و صفتی داشته باشند

طباطبایی، (شود  به ستاك حال ساخته می»-ب  «کند و با افزودن پیشوند  کاري داللت می

.»بده بده، نان بگیر، مالیات بگیر، مالیات باج«مانند )1395:324

این /بگیر کارمند باج/بگیر بسیار باج/بگیرترین کارمند بگیرتر، باج باج/بگیر باج:معیارهاي صفتی

.بگیر است کارمند باج

.بگیر شرکت باج/بگیر این باج/بگیران باج:معیارهاي اسمی

از میان معیارهاي رفتاري صفت، »بگیر ، وظیفه)حرفه(بپا  بگیر، ماشین حقوق«کلمۀ اما )ب-2

کار  اي کاربرد دارند ولی با همۀ معیارهاي رفتاري اسم به صورت صفت توصیفی و صفت گزاره به

.روند می

*بگیر حقوق:معیارهاي صفتی *بگیرترین بگیرتر،حقوق حقوق/ کارمند /بگیر بسیار حقوق/

.بگیر است این فرد حقوق/یربگ حقوق

.بگیران دولت حقوق/بگیران این حقوق/بگیران  حقوق:معیارهاي اسمی

کار، پلیدکار،  کار، سیاه کار، اشتباه کار، بدکار، خالف کار، فراموش خراب:کار +اسم /صفت)3

.کار کار، شیرین نیک

کار،  کار، فراموش خراب«مانند این صفات فاعلی هم کاربرد صفتی و هم کاربرد اسمی دارند، 

.»کار کار، شیرین کار، پلیدکار، نیک کار، سیاه کار، اشتباه بدکار، خالف

کودك /کار بسیار خراب/کارترین کودك کارتر، خراب خراب/کار خراب:معیارهاي صفتی

.کار است کودکم خراب/کار خراب

.خونۀ ماکار  خراب/کار این خراب/کاران خراب:معیارهاي اسمی

نثار کار، جان شیرشکار، شب:اسم+اسم)4



شناسیزبان و زبان مجله |122

برخی صفات فاعلی متشکل از دو اسم، با همۀ معیارهاي رفتاري صفت و اسم کاربرد )الف4

.»نثار کار، جان شیرشکار، شب«دارند مانند 

/مرد شیرشکار/بسیار شیرشکار/شیرشکارتر، شیرشکارترین مبارز /شیرشکار:معیارهاي صفتی

.ن مرد شیرشکار استای

.شیرشکار میدان/این شیرشکاران /شیرشکاران:معیارهاي اسمی

توانند مدرج شوند یا با قید تأکیدي همراه شوند ولی  برخی دیگر با همین ساخت نمی)ب4

.کار شب:کار روند مانند جاي موصوف خود با معیارهاي اسمی به توانند به می

*کار شب:معیارهاي صفتی *کارترین کارتر، شب شب/ پدرم /کار پرستار شب/کار بسیار شب/

.کار است شب

.کارانِ بیمارستان این شب/کاران شب:معیارهاي اسمی

مرکب صفات فاعلی مشتق 4-3

دهنده،  کننده، آزاردهنده، سازمان دهنده، رشدیابنده، حمله یاري:نده-+بن مضارع+اسم)1

.کننده کننده، یادگیرنده، تهیه شرکت

اند و جزء اول آنها اسم است، هم معیارهاي  بیشتر کلماتی که از فعل مرکب گرفته شده)الف1

دهنده،  یاري«توانند داشته باشند مانند  رفتاريِ مقولۀ صفت و هم معیارهاي رفتاريِ اسم را می

.»دهنده کننده، آزاردهنده، سازمان رشدیابنده، حمله

معلم /دهنده بسیار یاري/ترین دهنده تر، یاري دهنده یاري /دهنده یاري:معیارهاي صفتی

.دهنده است معلم یاري/دهنده یاري

.دهندة انسان یاري/دهندگان این یاري/دهندگان یاري:معیارهاي اسمی

هاي برتر و برترین داشته باشد یا با  تواند مشخصه هاي دیگر با این ساخت، نمی اما نمونه)ب1

ازطرف دیگر، .اي کاربرد دارد صورت صفت توصیفی و صفت گزاره راه شود، ولی بهقید بسیار هم

کننده، یادگیرنده،  شرکت«پذیرند مانند  این کلمات تمام معیارهاي رفتاري اسم را می

.»)حرفه(کننده  تهیه

*کننده شرکت:معیارهاي صفتی *ترین کننده تر، شرکت کننده  شرکت/ /کننده بسیار شرکت/

.کننده است این جوان شرکت/کننده رکتجوان ش
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کنندة مسابقه شرکت/کننده این شرکت/ها کننده شرکت:معیارهاي اسمی

کننده،  کننده، صادرکننده، پاك کننده، جلوبرنده، خرد ناراحت:نده-+بن مضارع+صفت)2

کننده انپریشکننده، کننده، راضی کننده، خوشحال خردکننده، سردکننده، جداکننده، مسحور

اند و جزء اول آن صفت است، همۀ  برخی از صفات فاعلی که از فعل مرکب گرفته شده)الف2

روند مانند  کار نمی اما با معیارهاي رفتاري اسم به.پذیرند معیارهاي رفتاري مقولۀ صفت را می

کننده، کننده، راضی کننده، خوشحال ، مسحور)در معناي غیرابزاري(کننده  کننده، خرد ناراحت«

.»کننده پریشان

فیلم /کننده بسیار ناراحت/ترین کننده تر، ناراحت کننده ناراحت/کننده ناراحت:معیارهاي صفتی

.کننده است این فیلم ناراحت/کننده ناراحت

*ها کننده این ناراحت/ها  کننده ناراحت:معیارهاي اسمی کنندة خانواده ناراحت/

،)درمعناي ابزاري(، خردکننده )ابزار(کننده  ، پاك)حرفه(رکننده صاد«اما برعکس کلمات )ب2

همۀ معیارهاي رفتاري اسم را دارند اما تنها »، جلوبرنده)ابزار(، جداکننده )ابزار(سردکننده 

:اي کاربرد دارند صورت صفت توصیفی و صفت گزاره به

*صادرکننده:معیارهاي صفتی *ترین تر، صادرکننده صادرکننده/ شرکت /سیار صادرکنندهب/

.این شرکت صادرکننده است/صادرکننده

.پدرم صادرکننده است/صادرکنندة پسته/این صادرکنندگان/صادرکنندگان:معیارهاي اسمی

توان در  بر اساس طبقات معنایی صفات فاعلی و بررسی بالقوگی رفتاري آنها در زبان فارسی، می

ی مشتق، مرکب و مشتق مرکب را با توجه به دو معیار نقشۀ معنایی زیر وضعیت صفات فاعل

:شناختی نشان داد نشانداري سرنمون رده

ها تحلیل داده)5

مشتق، مرکب و  ت فاعلیاوضعیت صفمعنایی زیر ۀ نقش در توان میاساس مشاهدات فوق،بر

 معناییِ نقشۀ .شناختی نشان داد ي سرنمون ردهدار نشانرا با توجه به دو معیار  مرکب مشتق
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؛1،2003ثهسپلم(هاست  الگوهاي چندمعنایی در سطح زبان بنديِ ابزاري براي صورت

.روند می کار بهاین الگوهاي چندمعنایی معموالً در تکواژهاي دستوري ).1394،مهند راسخ

اسناد

شیء

(سرنمون) سادهساختباسادهبیانیصفات

ــانه گذاریبازبانیعناصر ساختارینش

ساختارینشــانه گذاریبــدونزبانیعناصر

زبانیعناصررفتاریبالقوگی

توصیف ارجاع

یتصریف صفتتصریف اسمی

تصریف اسمی

یتصریف صفت

صفات فاعلی مرکب

یتصریف صفت

یتصریف صفتتصریف اسمی

تصریف اسمی

شیء+ ویژگی 

*

*

*

*
*

*

**
*

تصریف اسمی

تصریف اسمی

یتصریف صفت

یتصریف صفت

*

*

*

یتصریف صفت تصریف اسمی

*

صفات فاعلی مرکب

صفات فاعلی مشتق

کنش+  ویژگی

کنش+ شیء 

صفات فاعلی مرکب

صفات فاعلی مشتق

**

بصفات فاعلی مشتق مرک

یتصریف صفت تصریف اسمی

بصفات فاعلی مشتق مرک

کنش

صفات فاعلی مشتق

یتصریف صفت

یتصریف صفت تصریف اسمی

تصریف اسمی

** *
*

صفات فاعلی مرکب

شیء+ شیء 

ویژگی هاي ساده مرکزي

ویژگی هاي اشتقاقی غیرمرکزي

نقشۀ معنایی اجزاي کالم زبان فارسی -2شکل

1. M. Haspelmath
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چین جایگاه صفات فاعلی را نشان  نقطههاي تیره و  با توجه به این نقشۀ معنایی، چهارگوش

بالقوگی رفتاري صفات فاعلی هم با .شوند دهند که از طبقات مختلف معنایی ساخته می می

یک بیضی به صفات فاعلی با تصریف صفتی و یک بیضی به .ها نمایش داده شده است بیضی

ه صفاتی است که هم نقطۀ اشتراك آنها نیز مربوط ب.صفات فاعلی با تصریف اسمی تعلق دارد

مرکب با توجه  انواع صفات فاعلی مشتق، مرکب و مشتق.کاربرد صفتی دارند و هم کاربرد اسمی

ها  عالمت ستارة داخل بیضی.گیرند ها قرار می شان درون این بیضی به معیار بالقوگی رفتاري

.دهد جایگاه صفات فاعلی را درون نمودارهاي بالقوگی رفتاري نشان می

گذاري ساختاري، صفات فاعلی مشتق درون سه چهارگوش با خطوط  جه به معیار نشانهبا تو

توانند از  اند، به این دلیل که صفات فاعلیِ مشتق هم می تیره در سه جاي نقشه قرار گرفته

براي ترکیب .اي توصیف و طبقۀ معناییِ شیء، ویژگی و کنش حاصل شوند ترکیب کنش گزاره

، را درنظر گرفت که در آن از یک 1»شرمنده«ان صفت فاعلی مشتق تو ، می»شیء و توصیف«

دارشدن آن  براي عمل توصیف استفاده شده است که منجر به نشان»شرم«اسم معنی یعنی 

صفت، اسم قبل خود را در رابطه با یک اسم »مرد شرمنده«رو، در ترکیب  از این.شده است

از»روشنگر«صفت فاعلی .دار است گرفته و نشانرو وند  کند و از این توصیف می)شرم(معنی 

رو وند گرفته  اي توصیف استفاده کرده است و از این براي عمل گزاره»روشن«یک ویژگی یعنی 

ها از صفات ساده و  به منظور مجزا بودن آن»ویژگی، توصیف«بنابراین در جایگاه .است

.اند گرفته قرار»هاي اشتقاقی غیرمرکزي ویژگی«سرنمون، در طبقه 

از لحاظ معنایی به عملی در جهان خارج »کوشا«برخی دیگر از صفات فاعلی مشتق مانند  

که بیانگر کنش است، براي نقش »کوش«و از بن مضارع .اشاره دارد، یعنی عمل کوشیدن

کنش، «ها  دار شده است و جایگاه آن بنابراین نشان.کنندگی استفاده شده است توصیف

با توجه به اینکه صفات فاعلی مشتق از طبقات معنایی شیء، ویژگی و کنش، .است»توصیف

هایی با  اند، درون چهارگوش دار شده اند و نشان اي توصیف وند گرفته براي ایفاي عمل گزاره

.گیرند خطوط تیره قرار می

اي توصیف و طبقۀ معنایی  سازي در زبان انگلیسی نیز در جایگاه کنش گزاره ، صفت)2001(در جدول عناصر زبانی کرافت .1

براي توصیف استفاده شده و از این  beautyکه در این نمونه از اسم معنی beauty-fulۀ  مانند کلم.شیء قرار گرفته

.دار شده است نشان fulرو با پسوند 
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هاي مختلفی روي نقشۀ معنایی نمایش  مرکب نیز در جایگاه صفات فاعلی مرکب و مشتق

ايِ  از ترکیب دو اسم براي ایفاي عمل گزاره»کار شب«مثالً صفت فاعلی مرکب .ده شده استدا

»شیء، توصیف+شیء«هاي این دسته صفات فاعلی در جایگاه  نمونه.توصیف حاصل شده است

، از ترکیب یک صفت و یک اسم »کار خراب«برخی دیگر از صفات فاعلی مانند .گیرند قرار می

شیء، +ویژگی«این دسته صفات فاعلی مرکب به جایگاه .اند وصیفی ساخته شدهبراي کارکرد ت

و»پندآموز«از سوي دیگر، در ساخت صفات فاعلی مرکبی مانند .اختصاص دارند»توصیف

آموز، (و یک بن فعلی )پند، حمله(، یک اسم »کننده حمله«مرکبی مانند  صفات فاعلی مشتق

مرکب، در طبقۀ معنایی  دسته صفات فاعلی مرکب و مشتق از این رو، این.وجود دارد)کن

در ساخت دستۀ دیگري .دهند گیرند که عمل گزارة توصیف را انجام می قرار می»کنش+شیء«

،»کننده خوشحال«مرکب مانند  و صفات فاعلی مشتق»کندرو«از صفات فاعلی مرکب مانند 

این دسته صفات در جایگاه .داردوجود )رو، کن(و یک بن فعل )کند، خوشحال(یک صفت 

.گیرند جاي می»کنش، توصیف+ویژگی«

مرکب که روي نقشۀ معنایی مشخص  معیارهاي بالقوگی صفات فاعلی مشتق، مرکب و مشتق

:بندي شده است شده، به طور جداگانه در زیر آورده شده و انواع صفات فاعلی درون آنها دسته

تصریف اسمی: الف

پناهنده: نده-+ اسم ) ب1

مسگر: گر-+ اسم) الف 6

فریبنده: نده-+ اسم ) الف1 

حیله گر: گر-+ اسم ) ب6

تصریف صفتی: ب

ج

»شیء، توصیف«فاعلی مشتق در جایگاه  بالقوگی رفتاري صفات.2نمودار 

روشنگر: گر+صفت) ب6

پدیدار:  ار+ صفت) د4

ج

صفتی تصریف: بتصریف اسمی: الف

»، توصیف هاي اشتقاقی غیرمرکزي ویژگی«بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مشتق در جایگاه .3نمودار 
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ج

د

*

**

تصریف صفتی: ب تصریف اسمی: الف

*

»کنش، توصیف«بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مشتق در جایگاه .4نمودار 

»ج«صفات فاعلی مشتق درون بیضی »د«صفات فاعلی مشتق درون بیضی 

شنوا:ا-+بن مضارع )ب2نویسنده:نده-+بن مضارع )ب1

+بن ماضی/بن مضارع)الف 4 خندان:ان-+بن مضارع)ب3خریدار:ار-/

گرفتار:ار-+بن ماضی/بن مضارع)ب4آموزگار:گار+بن ماضی/بن مضارع)ج5

یزگار   پره:گار-+بن ماضی/بن مضارع)الف5رفتگر:گر-+بن ماضی/بن مضارع)الف6

بخشنده:نده-+بن مضارع)الف1

»الف«صفات فاعلی مشتق درون بیضی »ب«صفات فاعلی مشتق درون بیضی  

خواهان   :ان-+بن مضارع )د3خوانا:ا-+بن مضارع)الف 2

خواستار:ار-+بن ماضی/بن مضارع)ج4روان:ان-+بن مضارع )الف3

برخوردار:ار-+ماضیبن)د4

ماندگار:گار--+بن ماضی/بن مضارع)ب5

ج

د
و

*

*

*

تصریف صفتی: ب تصریف اسمی: الف

»کنش، توصیف+شیء «بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مرکب در جایگاه .5نمودار 
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»ج«صفات فاعلی مرکب درون بیضی »د«صفات فاعلی مرکب درون بیضی 

»و«صفات فاعلی مرکب درون بیضی 

+مفعولی(اسم)ب1-1-1-1 فعلحالستاك)

پندآموز:گذرا

+تاکیدي(انعکاسیضمیر)الف2-3-1 ستاك)

)غیرابزاري(خودرو:حال

+متممی(اسم)ج2-1-1 فعلحالستاك)

هوازي:ناگذرا

+مفعولی(اسم)الف1-1-1-1 ستاك حال فعل )

فریب مردم:گذرا

ستاك حال فعل )+فاعلی(اسم)الف 2-1-1-1

دلپذیر:گذرا

+متمم فعل(اسم )الف 2-1-1 ستاك حال فعل  )

سحرخیز:ناگذرا

:فعلیعباراتصفات فاعلی مشتق از )ب3-2-1

ساز مشکل

+خود(ضمیر انعکاسی)1-3-1 :ستاك حال)

خودپسند

بگیر باج:صفت مبالغه+اسم )الف 2

ج

د

*

*

تصریف صفتی: ب تصریف اسمی: الف

»کنش، توصیف+ویژگی «بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مرکب در جایگاه  .6نمودار

»ج«صفات فاعلی مرکب درون بیضی »د«یضی صفات فاعلی مرکب درون ب

+مفعولی(اسم)ب1-1-1-1 فعلحالستاك)

پندآموز:گذرا

+تاکیدي(انعکاسیضمیر)الف2-3-1 ستاك)

(غیرابزاري(خودرو:حال

+مفعولی(اسم)الف1-1-1-1 ستاك حال فعل )

یبفر مردم:گذرا

ستاك حال فعل )+فاعلی(اسم)الف 2-1-1-1
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+متممی(اسم)ج2-1-1 فعلحالستاك)

هوازي:ناگذرا

دلپذیر:گذرا

+متمم فعل(اسم )الف 2-1-1 ستاك حال فعل )

سحرخیز:ناگذرا

:صفات فاعلی مشتق از عبارات فعلی)ب3-2-1

ساز مشکل

+خود(ضمیر انعکاسی)1-3-1 :ستاك حال)

خودپسند

بگیر باج:صفت مبالغه+اسم )الف 2

ج

د

فراموش کار: کار+ اسم ) 3

شیرشکار: اسم+ اسم ) الف4

صفتی تصریف: ب

: اسم+ اسم ) ب4

شب کار

اسمی تصریف: الف

»شیء، توصیف+شیء«لقوگی رفتاري صفات فاعلی مرکب در جایگاه با..7نمودار 

بدکار: کار+صفت) 3

تصریف صفتی: ب تصریف اسمی: الف

ج

»شیء، توصیف+ویژگی«بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مرکب در جایگاه ..8نمودار 
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ج

د

+ بن مضارع+ اسم ) الف1

یاري دهنده: نده-

تصریف صفتی: ب

نده-+ بن مضارع + اسم ) ا ب

تهیه کننده: 

تصریف اسمی: الف

»کنش، توصیف+شیء «مرکب در جایگاه  بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مشتق .9نمودار 

د

و

تصریف صفتی: ب

:نده-+ بن مضارع + صفت ) ب2

: نده-+ بن مضارع + صفت ) الف2سردکننده

پریشان کننده

تصریف اسمی: الف

»کنش، توصیف+ویژگی «ب در جایگاه مرک بالقوگی رفتاري صفات فاعلی مشتق .10نمودار 

هاي صرفی اسم به کار  توانند با همۀ ویژگی براي صفاتی ترسیم شده است که می»الف«بیضی  

قرار دارند، با داشتن معیارهاي رفتاري مقولۀ صفت، فقط به »ب«صفاتی که درون بیضی .روند

اند، صفاتی هستند که با  جاي گرفته»ج«صفاتی که درون بیضی .صورت صفت کاربرد دارند

صفات بیانی .داشتن معیارهاي صرفی هر دو مقولۀ صفت و اسم، کاربرد صفتی و اسمی دارند

قرار دارند، صفاتی هستند که همۀ معیارهاي صرفی مقولۀ اسم را دارند »د«که درون بیضی 

اي کاربرد ولی از بین معیارهاي صرفی مقولۀ صفت، فقط به صورت صفت توصیفی و صفت گزاره

از این رو، تصویر بیضی بیشتر متمایل است به سمت بیضی که متعلق به مقولۀ اسم است .دارند

جاي »و«صفاتی که درون بیضی .باشد می»الف«درون بیضی »د«و قسمت بیشتر بیضی 

توانند با همۀ معیارهاي صرفی اسم  دارند، با همۀ معیارهاي صرفی صفت کاربرد دارند ولی نمی

از این رو تنها .کار روند و تنها بیشتر با یک یا دو معیار رفتاري اسم در زبان کاربرد دارندبه 

نمودارهاي بالقوگی رفتاري .کشیده شده است»الف«درون بیضی »و«بخش کوچکی از بیضی 

انواع صفات .شناختی عمل کرده است نیز بر اساس معیار بالقوگی رفتاري نظریۀ سرنمون رده
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برخی فقط .مرکب، رفتارهاي صفتی و اسمی مختلفی داشتند شتق، مرکب و مشتقفاعلی م

، برخی فقط کاربرد اسمی دارند مانند »توانا«کاربرد صفتی دارند مانند صفت فاعلی مشتق 

اي  ، برخی کاربرد اسمی به همراه صفت توصیفی و صفت گزاره»خواستار«صفت فاعلی مشتق 

و صفت فاعلی »شهرنشین«، صفت فاعلی مرکب »فتگرر«دارند مانند صفت فاعلی مشتق 

روند ولی با  برخی دیگر با همۀ معیارهاي صرفی صفت به کار می.»کننده شرکت«مرکب  مشتق

و»خراش دل«شوند مانند صفت فاعلی مرکب  هاي صرفی اسم استفاده می برخی از ویژگی

تی و هم کاربرد اسمی و برخی هم کاربرد صف.»کننده خوشحال«مرکب  صفت فاعلی مشتق

و صفت فاعلی »سحرخیز«، صفت فاعلی مرکب »گر حیله«دارند مانند صفت فاعلی مشتق 

هاي  پس طبق معیار بالقوگی رفتاري، بالقوگی رفتاري و ویژگی.»دهنده یاري«مرکب  مشتق

ی ، بیشتر یا در مواردي برابر با بالقوگ)صفات بیانی ساده(نشان و سرنمون  تصریفی صفات بی

در میان انواع صفات فاعلی مشتق، مرکب .رفتاري صفات نشاندار و غیرسرنمون فاعلی بوده است

بررسی .گردند هایی هستند که به حرفه و شغل، ابزار وحیوان برمی و مشتق مرکب نمونه

بالقوگی رفتاري این سه دسته نشان داد که همۀ معیارهاي رفتاري اسم را داشتند ولی از میان 

پس این .اي کاربرد دارند ي رفتاري صفت، تنها به صورت صفت توصیفی و صفت گزارهمعیارها

این سه دسته .تر هستند و بیشتر کارکرد اسمی دارند مقولۀ اسم نزدیک سه دسته به سرنمون

اي که  هایی بودند که متمایل بودند به سمت بیضی در نمودارهاي بالقوگی رفتاري درون بیضی

ها  این صفاتی که درون این بیضی.سم است چرا که بیشتر کارکرد اسمی دارندمتعلق به مقولۀ ا

هاي  قرار دارند، نباید در جایگاه)در نمودارهاي بالقوگی رفتاري صفت فاعلی»د«بیضی (

ها  به این دلیل که اگر در این جایگاه.اي ارجاعی به عنوان اسم غیرسرنمون قرار بگیرند گزاره

به عبارت دیگر .شناختی پیروي نخواهند کرد یار بالقوگی رفتاري سرنمون ردهقرار بگیرند، از مع

شیء، «در جایگاه »درخت، میز و کتاب«نشان و سرنمون در زبان فارسی مانند  هاي بی اسم

توانند به صورت  به لحاظ رفتاري فقط با معیارهاي تصریفی اسم کاربرد دارند و نمی»ارجاع

به »شیء، ارجاع«در جایگاه »...زرگر، مسگر«ات فاعلی مشتقی مانند اگر صف.صفت به کار روند

»...خوار باف، مورچه خودپرداز، پلوپز، قالی«عنوان اسم غیرسرنمون و صفات فاعلی مرکبی مانند 

هاي تصریفی بیشتري  به عنوان اسم غیرسرنمون قرار بگیرند، ویژگی»کنش، ارجاع«در جایگاه 

توانند با معیارهاي اسمی به کار روند  ی خواهند داشت؛ چرا که هم میهاي سرنمون فارس از اسم



شناسیزبان و زبان مجله |132

پس این برخالف معیار بالقوگی رفتاري .اي و هم به صورت صفت توصیفی و صفت گزاره

هاي تصریفی  طور که گفته شد مقوالت سرنمون باید ویژگیهمان.شناختی است سرنمون رده

هاي ذکرشده با  بنابراین این نمونه.ن داشته باشندبیشتر یا برابر نسبت به مقوالت غیرسرنمو

اي  هاي گزاره اي که دارند باید مانند دیگر صفات فاعلی در جایگاه توجه به کارکرد توصیفی

زیرا مقوالت اسمی .هاي ارجاعی قرار بگیرند توانند در جایگاه توصیفی قرار بگیرند و اینها نمی

با این حال .گیرند، فقط کاربرد اسمی دارند نه صفتی ر میاي ارجاع قرا هاي گزاره که در جایگاه

توان گفت که، این کلمات با ساخت صفت  ها و کاربرد اسمی بیشتر آنها می در مورد این نمونه

.تر هستند اند و به مقولۀ اسم نزدیک فاعلی بیشتر کارکرد اسمی پیدا کرده

گیري نتیجه-6

سرنمون در چارچوب نظريمرکب تق، مرکب و مشتقانواع صفات فاعلی مشدر پژوهش حاضر،

در نظریۀ .شناسی که رویکردي همگانی به مقوالت زبانی است مورد بررسی قرار گرفتند رده

تعلق دارند و »ویژگی«نشان صفاتی هستند که به طبقۀ معناییِ مذکور، صفات سرنمون و بی

ساختاري  گذاريِ لحاظ نشانهت ازدهند و این دسته صفا نجام میاي توصیف را ا کنش گزاره

.شوند می دار نشاننشان و بدون تکواژ هستند و در غیر این صورت  بی

لحاظ ساختاري مورد بررسی قرار گرفتند، همگی بهصفات فاعلی که در این پژوهش 

انواع صفات فاعلی یکدست  ،با این حال.آیند حساب میپس صفات غیرسرنمون به.نددار نشان

بنابراین همگی .دو دارندهریاکارکرد صفتی، اسمی رفتارهاي مختلفی ازجهت داشتننیستند و 

 بنابراین بهتر است همگی در یک طبقه قرار نگیرند و بررسیِ.کنند به یک شکل رفتار نمی

پس از بررسی انواع آنها در این پژوهش، .تر آنها صورت بگیرد بندي دقیق طبقهبراي تري  دقیق

ساختاري و بالقوگی رفتاري،  گذاريِ یعنی معیار نشانه ،شناختی رده يِدار نشانر براساس دو معیا

.صفات غیرسرنمون مشخص کردیم عنوان بهوضعیت و جایگاه آنها را روي نقشۀ معنایی 

کدام جداگانه هرمرکب  رفتاري انواع صفات فاعلی مشتق، مرکب و مشتق نمودارهاي بالقوگیِ

.گذاري شدند ون این نمودارها جاياي صفات فاعلی دره ترسیم شدند و انواع دسته
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