
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 شناختیی فاعلی و مفعولی از دیدگاه سرنمون ردههافتص
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 چکیده
ی هاا یگا ویژیاین  ع، تیو مفعالل  یاعلی فا هاا فتررسی ارتباط صفت لیاقت باا صا  بتحقیق این  اهداف
. سات هافتای ایان صا  للا  و بررسای تیییار مق   ی در زباا  فارسای،  و مفعلل یعلی فاهای صفتسرنملن
در پایگااه دادگاا    را و سپس کاربرد آنها را نلیسندگا  مقال  پیدا کرده های اولی  فت؛ صهای خامداده

تالا   های لیاقت را مای صفت. این تحقیق نشا  داد ک  نداکردهخا  بررسی زبا  فارسی و پیکره بیجن
مشاص  داد کا      نیا  . های فاعلی و مفعاللی جاای داد  های صفت  ساخت در یکی از مقلل با تلج  ب

ناپاییر و بناابراین   دار و در اکثار مالارد مقایسا    ی از نظار سااخراری نشاا    و مفعالل  یعلهای فاا صفت
 یدر زبا  فارسا  یو مفعلل یفاعل یهاصفت ییراتنشا  داد ک  تی نی پژوهش  این .غیرسرنمل  هسرند

تلصای،،  » یهامانند صفت یزبا  فارس یهاصفت یرسا ییراتتیبا ها ینا ییراتو تی استاسم  ب  سمت
 هاای یژگای از دست رفرن و عثبا یامقلل  ییرتیاین ک  است، چرامرفاوت  «یءد ی،،تلص»و  «ویژگی
 .  دلدیکامل آنها ب  اسم م یلو تبد یصفر
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 مقدمه -1

هاای نحالی و   هسرند ک  نقشی کلیدی در اکثار نظریا    اج ای کالم عناصر زبا ، ترین اساسی

اجا ای  دهاد کا    بررسی منابع دسرلر زبا  فارسی نشاا  مای  کنند. های صرفی ایفا میتحلیل

 ۀاساا  هماین مناابع سانری، مقللا     اند. برهددی بررسی غالباً بر مبنای دسرلرهای سنر کالم 

للی و لیاقات  ک  یکی از آنها صفات فااعلی، مفعا   داردمرعددی های بندیواژگانی صفت تقسیم

انگاری برگرفرا  از منطاق ارساطلیی با  تفکیا       مطلقبراسا  دسرلر سنری ازآنجا ک  است. 

اسات و چناین دیادگاهی قابال با  وجالد مالارد بیناابینی نیسات، دااهد           ها پرداخرا  مقلل 

 ب  این دو گروه هسریم.  صفات خاصی  تعلقیا عدم  تعلقبارۀ نظرهایی دراخرالف

یافرا  و  اربردهاای گسارر   ک ،کاالم  بنادی اجا ای  مقللا   زا در تعریا، و از علامل مشکل

رو، بارای تلصای، و تبیاین    ازایان  آنهاسات. نشاا   کاربرد معملل و بای  برعالوهآنها  یدارنشا 

للا  تککیاد   یا  مق  یتمام اعضاا نبلد   بر برابرای مرلسّل دلیم ک  کالم باید ب  نظری  اج ای

 های زیر است:های مناسب ب  پرسشپاسخ ۀتحقیق حاضر در صدد ارابپس، در  بادد. دا

 های فاعلی و مفعللی دارد؟صفت لیاقت چ  ارتباطی با صفت -1

 ؟را ندارندهای سرنمل  های صفتی کدام ویژگی یا ویژگیو مفعلل های فاعلیصفت -2

دهد رخ میاج ای کالم ی  از ی ب  سمت کداملو مفعل های فاعلیای صفتتیییر مقلل  -3

 ها دارد؟ای سایر صفتو چ  تفاوتی با تیییر مقلل 

 

 پیشینه -2

هاای فااعلی و مفعاللی ارابا      از صافت  تلصیفات ن  چندا  مرفاوتیدسرلرنلیسا  زبا  فارسی 

تصاری   داند و صفت فاعلی را صفت مشررک بین صفت و فعل می (111: 1333)اند. دفایی داده

دلد، و این دوگانگی را معلالل ادارقاا از   کند ک  این صفت اغلب ب  اسم یا قید تبدیل میمی

انناد نلسااز،   مهای فااعلی  برخی از صفت بر این باور است ک  (36: 1334)زمانیا  داند. فعل می

 هاای مفعاللی  روناد و برخای از صافت   کار می مفعللی ب سلز در معنای صفت نلیس، نیمدست

انالری  دالند. احمادی گیالی و    در معنای صفت فاعلی اسرفاده می ،مانند رفر ، مرده، نشسر 

کاار یاا    ۀکنند ک  صفت فاعلی معنی فاعلیت دارد، یعنی بر انجام دهناد تصری  می (92: 1339)

 صفت مفعللی مفهلم مفعللیت دارد. اماکند، حالت داللت می ۀدارنده و پییرند

کناد و سا    مای  ب  بسیط و ترکیبای تقسایم  را زبا  فارسی  یهاصفت (152: 1391)نی طبا

اسام یاا   » ؛مانناد ناازپرورده   «+ اسام مفعالل   اسم» ؛دارمانند مردم «اسم + سراک حال» :الگل
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الادینی  ۃشاکل . مکناد برای ساخت صفات ترکیبی معرفی مای  ،لبا مانند خل  «اسم + صفت

دسارلری   ۀمشصصا مانند جلا  در کاربردهایی با ها ک  برخی واژهکند تصری  می (119: 1334)

ای و در کاربردهاای دیگاری باا    هاای مقایسا   صفت با مفهلم حالت یا چگلنگی و نی  با صلرت

 .  رونددسرلری اسم ب  کار می ۀ  و رابطمشصص

هاای واژگاانی زباا  فارسای در چاارچل       ب  بررسی مقلل ک   (261: 2611)دوسرا  کریمی

بنیااد  - مشصصا بنیاد یا -تلا  با رویکردی واژهک  نمیدارد  باور استپرداخر  1و  کمپن ۀیرنظ

، حاال بااینمرلسل دد.  2بنیا -پرداخت، بلک  باید ب  رویکردهای ساختاج ای کالم ب  تبیین 

 .  هسریمدناخری در صدد بررسی این صفات در زبا  فارسی با رویکرد سرنمل  ردهما 
 

 چارچوب نظری -3
 باارۀ داناخری اسات. ایان نظریا  کا  در     سارنمل  رده  ۀظری تحقیق حاضار، نظریا  مبنای ن   

دناسی دناخری بیرو  آمده. دسارلر داناخری در مالرد سااخرار     بندی است از دل زبا مقلل 

جاایگ ینی بارای دسارلر    »عنالا   با   ،1436 ۀدر اواسط ده ،(9: 1413) النگاکرزبانی است ک  

، زباا   (12)هما :  النگاکر ۀ. ب  گفرداردمعنی نقش محلری در این دسرلر،  کرد.مطرح  «زایشی

، (51: 2661) 3لای  ۀای اسات، و بناا با  گفرا    وارهالغیر. معنی در این دیدگاه طرح یعنی معنی و

دالد.  معناایی( تشاکیل مای   هاای مرتبطای از سااخرار معناایی )هام     معنی ی  واژه از دابک  

، زباا   (19: 1431) النگااکر  ۀ  است و ب  گفرهمچنین، دسرلر دناخری قابل ب  نسبی بلد  زبا

سارنمل  را   ۀانگاار  ،بیشرر تابع درج  و مقایس  است ن  قانل  هم  یا هیچ. در واقع، این دسرلر

 کند.  بندی را رد میکالسی  طبق  ۀپییرد و انگارمی

هاای الزم و کاافی تعریا،     مشصصبندی، مقلالت براسا  کالسی  مقلل  ۀاسا  انگاربر

هاا مرزهاای   مقللا  دارند؛  [-]یا  [+]ها ارز    مشصصند، یعنی اها دوگان  مشصص ؛دلندمی

یا  مقللا     یتماام اعضاا  ؛ اسات  مشص ها کامالً عنی مرزهای بین مقلل ی، دارندی مشصص

بندی برابری تماام  مقلل  ،، رویکردهای غیرکالسی حالبااینوضعیت و ملقعیت برابری دارند. 

کنناد. یکای از   نگاری دیادگاه کالسای  را رد مای    پییرناد و مطلاق  را نمی ی  مقلل ی اعضا

 سرنمل  است. ۀهای مبرنی بر رویکرد غیرکالسی ، نظرینظری 

                                                           
1. Van Kampen 

2. Constructionist Approach 

3. Lee 
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، 1433) 2و ر  (1434) 1میالدی در آثار برنت و کای  36و  36های در ده  ،سرنمل  ۀنظری

رد کالسی  انجامید. کاار  مطرح گردید. تحقیق این محققا  ب  تفسیری مرفاوت از رویک (1435
مقللا  و وجالد    یای اعضاا ، ب  معنای عضلیت درج 3ای مرک یمبرنی بر عضلیت مقلل ا  این

  و همکاارانش در ادبیاات   رُ رامفهالم سارنمل    ، حاال ای بهرر در هر مقلل  بلد. بااینهنملن 
هاای  مقللا  بارای   دناسی دناخریرا با عنلا  زبا آ   (1412)لیکاف و کردند بندی وارد مقلل 

 زبانی ب  کار برد. 
تارین  و یکای از اساسای   داردهای مصرل، ، جها  تعداد زیادی محرک(1433)رُ   ۀب  گفر

کا   نحالی محایط با  طبقاات یاا مقالالت اسات با         بنادی های ملجلدات زنده، تقسایم نقش
. (313: 1433 )ر  و همکاارا ، ی دالند  ، در عرض هم و ب  صالرت برابار تلقا   های مصرلمحرک
ند، بلکا  هرکادام نسابت با      ندارای برابر و واحدی ی  مقلل  وضعیت مقلل  ، اعضایحالبااین

عبارت دیگر، نقاطی کانلنی و مرکا ی در باین   ب  دارند.های کمرر یا بیشرری یژگیسایر اعضا و
 و سارنمل  نامیاده  اند ی  مقلل  یاعضا «تریننلعی»ی  مقلل  وجلد دارند ک  جایگاه  یاعضا
 .            (19: 1419، 9)گیل دلند می

 «داناخری سارنمل  رده  ۀنظریا »ای با عنلا  را در نظری  5محلر قلیکرافت دسرلر ساخت

گیارد و  نشا  صالرت مای  در حالت بی اج ای کالم، نقش سرنملنی آ اسا  برک   کردمطرح 

گایاری  طریاق نشاان   هاای غیرسارنملنی از   دار در نقاش صلرت نشا تلانند ب میاج ای کالم 
 هاای زباا   مقللا   ،اسم، فعل و صفتیعنی اصلی اج ای کالم  ظاهر دلند.نی  ساخراری آدکار 

دالند و جهاانی و   سا  نقش تعری، میک  برا انددناخریهای ردهویژه نیسرند، بلک  سرنمل 
د سااایر دااناخری مانناا. رویکاارد ساارنمل  رده(19: 2661)کرافاات،  داناازبااانیدارای اعربااار بااین
نقشی اسات، یعنای بار معنای یاا نقاش زباا  در         یدناسی دناخری، رویکردرویکردهای زبا 

ی با   دسارلر  ۀهر مقللگفرما  تککید دارد، ن  بر ساخت صلری و روابط ساخراری بین عناصر. 
مرکا ی بساامد    یای اسات. اعضاا  حادای   یمرک ی و نی  اعضا یزبانی دارای اعضاصلرت بینا

گاایاری نشااان  ،(59: 2613، 3؛ ملراوساای 316: 1413، نگاااکرال ؛133 :2663کرافاات، ) باااالتری دارنااد
   . (133: 2613)کرافت،  دهندتصریفی کمرری دارند و بالقلگی رفراری کاملی از خلد نشا  می

                                                           
1. Brent & Kay 

2. Rosch 

3. focal category membership 

4. Givon 

5. Radical Construction Grammar 

6. Moravcsik 
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واژگاانی   ۀدار کرد  ی  مقللا از تکلاژ برای نشا  دناخری، اسرفادهداری ردهنظلر از نشا م

نصسات  کناد:  دناخری، دو معیار مطرح میداری رده. کرافت برای نشا (11: 2663 رافت،)ک است

دار ی  مقللاۀ دسارلری تعاداد تکلاژهاای     اسا  آ  ارز  نشا بر، ک  گیاری ساخرارینشان 

مثاال، تعاداد تکلاژهاای صافت      راینشا  آ  مقلل  دارد. با ارز  بی برابر یا بیشرری نسبت ب 

ی  تکالاژ  تهرانی دار تهرانی کمرر است، چل  در های صفت نشا نشا  ب رگ از تعداد تکلاژبی

کای  ی، یعنای  بالقلگی رفراریدوم  ؛استدارکردهو آ  را نشا ساز ب  ی  اسم اف وده دده صفت

دسرلری نسبت با  ارز  دیگار آ  مقللا  پرکااربردتر اسات       ۀی  مقلل های مفهلمیاز ارز 

  .(45: 2663 رافت،)ک

از  تلا  با اسارفاده دار را مینشا  اج ای کالمنشا  نسبت ب  بی ی کالماج افرار دسرلری ر

های وصفی و اسنادی، و بسامد وقلع، کا   پییری، قابلیت کاربرد در جایگاهزیرمعیارهای مقایس 

هاای  کلی، صافت طالر دلند نی  تعیین نملد. ب هم  زیرمعیارهای بالقلگی رفراری محسل  می

پاییر باداند، باا    عاالی تصاری،   تفضایلی و  هاای هسرند ک  ب  صالرت هایی پییر صفتمقایس 

  داد  بارای نشاا   1قیدهای تککیدی قابل تلصی، بادند، و قابلیات اسارفاده در فرایناد تکارار    

زرنا    هاایی مانناد با رگ و   اسا  این معیاار، در زباا  فارسای صافت    تککید دادر  بادند. بر

پییرناد، مانناد   صاری، فضایلی و عاالی ت  هاای ت ک  با  صالرت  های سرنمل  هسرند، چراصفت

یناد  ند، مانند خیلی زرنا  و قابلیات اسارفاده در فرا   اتر، با قیدهای تککیدی قابل تلصی،ب رگ

دارند، مانند ب رگِ ب رگ، زرن ِ زرن . یکی دیگر از زیرمعیارهاای   تکرار برای نشا  داد  تککید

 ای وصفی و اسنادی است. هبالقلگی رفراری، زیرمعیار قابلیت کاربرد در جایگاه

دالد و آ  را تلصای،   در کاربرد وصفی بعد از اسم ظاهر مای  در زبا  فارسی معاصر، صفت

پاردازد.  آید و ب  تلصی، نهاد جملا  مای  کند و در کاربرد اسنادی بعد از ی  فعل ربطی میمی

مد نی  هماین  ست و معیار بساهااربرد وصفی کاربرد اساسی صفتالبر  تلج  دادر  بادیم ک  ک

هاا مانناد اصالی در دلیال     ک  در این زبا  برخی از صافت دهد، چرادر زبا  فارسی نشا  می را

هاای سارنمل    تلانند در نقش اسنادی ظاهر دلند. صفتاصلی فقط کاربرد وصفی دارند و نمی

کااربرد وصافی    آماد، ند. چنانکا   دلمیهم در جایگاه وصفی و هم در جایگاه اسنادی اسرفاده 

هایی ترتیب، صفتیافرۀ آ  است. بدینکاربرد گسرر ای صفت و کاربرد اسنادی اربرد هسر ک

هاایی کا  در هار دو    نسابت با  صافت    ت اسرفاده دارندها قابلیک  فقط در یکی از این جایگاه

                                                           
1. reduplication 
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هایی ک  فقط ب  صلرت اسانادی اسارفاده   روند کمرر سرنمل  هسرند و صفتجایگاه ب  کار می

ناد. در واقاع،   اهایی ک  صرفاً قابلیت کاربرد وصفی دارند کمرر سرنمل ب  صفت دلند نسبتمی

 های سرنمل  و غیرسرنمل  بر حسب کاربرد نحلی ب  صلرت زیر است:پیلسرار صفت
 سرنمونغیر      سرنمون 

 کاربردهای وصفی و اسنادی                کاربرد  وصفی                  کاربرد اسنادی
 

، نیا  بارای تعیاین بساامد وقالع      مربلط ب  بالقلگی رفراریاز معیار بسامد،  ،ین تحقیقدر ا

معمالالً کااربرد    ،نشاا  و سارنمل   هاای بای  کنیم. صافت های صفری مصرل، اسرفاده میگروه

رود در سرنمل  دارند و ب  همین دلیال انرظاار مای   غیردار و های نشا شرری نسبت ب  صفتبی

 هر دلند.  های بیشرری ظابافت

و  2ارجااع ، 1هاایی بارای اساناد   های دنیاا سااخت  در تمام زبا  (13: 2661) ب  اعرقاد کرافت

تالا   د. مای کنگیاری میها را نشان از زبا ملرد نی 9ایهای گ ارهد ک  کنشد داروجل 3تلصی،

گای،  کا  ایان سا  ویژ   اسرفاده نملد، چرا اج ای کالمای برای دناسایی های گ ارهاز این کنش

تلانناد  هاایی کا  مای   گلیاد واژه مای  جاا( )هما  وی .نداسنری اج ای کالم ۀگاناسا  تمای  س 

هاای  رنمل ند و سامعنایی اتکنند قابل تقسیم ب  طبق های اسناد، ارجاع و تلصی، را پرجایگاه

 .دوجالد دار   3ویژگای و  3دیء، 5عناوین کنش باها کدام از این نقشدناخری خاصی در هررده

تلاند با طبقاات  ای ارجاع، تلصی، و اسناد میهای کنش گ ارهعبارت دیگر، هر ی  از ساختب 

معیاری برای تشاصی    دتلانیج این ترکیب میمعنایی دیء، ویژگی و کنش ترکیب دلد و نرا

 (11: 2661)کرافت  بادد.دار و غیرسرنمل  نشا  ج ای کالمانشا  و سرنمل  از بیاج ای کالم 

 دهد:صلرت نشا  می را بدین اج ای کالم نشا  و بی دارنشا  یباتترک

 

 

 

                                                           
1. predication 

2. reference 

3. modification 

4. propositional acts 

5. action 

3. object 

3. property 
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 اج ای کالم نشا  و بیدار نشا  ترکیبات -1جدول 
 اسناد تلصی، ارجاع 

، ساخت اضاف  )ملکی(در  اسم نشا اسم بی دیء

ای روی ها، گروه حرف اضاف سازیصفت

 اسم

، های محمللیاسم

 پیلند

از ق های مشراسم ویژگی

 صفت

، های محمللیصفت نشا صفت بی

 پیلند

مصدر، های کنش، اسم کنش

 اسم مصدر، مرمم

های فاعلی و صفتهای وصفی )گروه

 ، بندهای ملصللی(مفعللی

 نشا فعل بی

        

 
معناایی   ۀبا  طبقا  کا   مانناد زیباا و خال     نشاا   های بیک  صفتدهد جدول نشا  می

ی هاا تدر مقایسا  باا صاف   دهناد  انجام مای  «تلصی،»ای ارهدارند و کنش گ  تعلق «ویژگی»

ی و لیاقات کا  با     عالل ی، مففااعل ی هافتو نی  ص دارندیی دیء تعلق معنا ۀبقط ب  ک نسبی 

یی مانناد  هاا ترند. همچنین اسام ی سرنمل  ن دی هافتیی کنش تعلق دارند ب  صمعنا ۀبقط

 فاصل  دارند. سرنمل ی هافتصدلند نی  از مرد، ک  در نقش ثانلیۀ صفری ظاهر می

 9پاییری مقایسا  و  3، گایرایی 2ایسرایی، 1وابسرگی چهار معیار معناییاز  (35: 1441) رافتک

سارنمل  را  اجا ای کاالم   معناایی   های مشصصکند. وی اسرفاده میای های گ ارهبرای کنش

 کند:بدین صلرت بیا  می
 سرنمل  اج ای کالممعنایی  های مشصص -2جدول

 پییریمقایس  گیرایی ایسرایی ابسرگیو 

 ناپییرمقایس  دابمی ایسرا غیر وابسر  دیء

 پییرمقایس  دابمی ایسرا وابسر  ویژگی

 ناپییرمقایس  گیرا فرایند وابسر  کنش
                                                                             

ند، بر حالت یا وضاعیت  اظرفیریحداقل ی های سرنمل  م، صفتبینیچنانک  در جدول می

نملنا ،   بارای  .دلند و درجات مرعددی دارناد اطالا می دابمی ثابری داللت دارند، ب  مفاهیمی

                                                           
1. relationality 

2. stativity 

3. transitoriness 

4. gradability 
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چ  هر دو از چراک  اگرتر است، سرنمل  ن دی  صفت ب رگ در مقایس  با صفت مرده ب  صفت

عکس صافت با رگ بار    رده برصفت ماما د، انصلرت های وابسرگی و گیرایی ی  مشصصنظر 

هاای معناایی بیشارری     مشصصا با رگ   ،ناپییر است. در واقاع ی  فرایند اداره دارد و مقایس 

 .داردنسبت ب  مرده 
 

 روش تحقیق -3
را نلیسندگا  های اولی  فت؛ صهای خامداده. داردتحلیل محرلا  ۀتحلیلی دیل -تلصیفیلۀ مقااین 

 .ناد اکارده خاا  بررسای   در پایگاه دادگا  زبا  فارسی و پیکره بایجن را سپس کاربرد آنها و پیدا کرده 
هاای زباا    داده ۀاف اری برای ذخیره، پرداز  و ارابا ای نرممجملع  ،پایگاه دادگا  زبا  فارسی

هاای واقعای و   داناخری بار داده  های زباا  فارسی است ک  با تلج  ب  ل وم بنیاد نهاد  بررسی

هاای گفرااری،   مرل  مرنلعی از زبا  فارسی دامل گلنا   ۀطراحی گردیده و دربرگیرند مسرند

جملا  آثاار داعری،    ، ازادبای  دی است. این پیکاره داامل آثاار مهام    نلدراری، سَبکی و کاربر

هاای ادواری و مجاالت   داسرانی، نمایشنام ، فیلمناما ، ادبیاات کلدکاا ، نشاری     داسرانی، غیر

بایش از   باا ای از مرال  فارسای   خا  نی  مجملعا  بیجن ۀاست. پیکرتصصصی و ادبی  –علمی 

  ب  تنالع و گسارردگی ملضالعات و    است. با تلج POSنلع برچسب  556با ، کلم  2366666

ای مرال  و کلماات   خلبی بر ۀها نمایندرود مرل  و کلمات پیکرهها، انرظار میهای پیکرهسب 

هاای  مکاا  گنجاناد  تماام صافت    کاربردی و عدم اد. با تلج  ب  مالحظات فارسی معاصر باد

دده، تعداد محدودی از صافات طبقاۀ کانش انرصاا  و در تج یا  و تحلیال گنجاناده        بررسی

ددند. در گ ینش نهایی سعی دد لیات پای  مانند رفرنی، بینا، کلدا، دکسرنی و دکننده، کا   

علاق ندارناد، انرصاا  دالند.     ند و ب  سب  گفراری یا نلدراری خاصی تتر و پرکاربردترعمللم

جا  در زیرمعیاار    ،داناخری در معیارها و زیرمعیارهای نظریۀ سرنمل  رده، ددهصفات گ ینش

دادات.  تفاوتی در نرایج ننی  گ ینش تعداد بیشرری از آنها . تفاوت چندانی ندادت بسامد وقلع

 مفعللی تفاوت دادات های فاعلی و پییری با صفتهای لیاقت در معیار مقایس البر  فقط صفت

 .مرحلۀ اولی  بررسی و مقایس  دد هایی بلد ک  درمربلط ب  تمام صفتتفاوت و این 
 
 یو مفعول فاعلی هایساخت صفت -4

هاا  ند. ایان صافت  ایو مفعلل یاعلی فهافتدر زبا  فارسی ص کنش ۀب  طبق ربلطهای مصفت

دالند.  تبدیل مای ی مفعلل یا یاعلفعل ب    ب  نلع فعل و ارتباط با فاند ک  با تلجمشرق از فعل
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-بن ماضای +  »ترکیب  با، (ن ماضی + ه)ب رو  معملل برعالوهصفت مفعللی  ،در زبا  فارسی

+ بان   صافت  قیاد  » سااز، گلچاین؛  پا ، دسات  مانند آ  «اسم + بن مضارع»مانند گرفرار؛  «ار

همیشا  با  صافت     «ه ضاارع + بان م »ترکیاب   نی دلد. مانند دیریا  نی  ساخر  می «مضارع

... د، مانند خناده، نالا ، گریا ، لارزه، اندیشا  و      دلدلد، بلک  گاهی اسم میمفعللی منجر نمی

 .(199: 1342همکارا ،  دنا  و)حق

-بان مضاارع +   »، از ترکیب نده(-بن مضارع + ) رو  معملل بروهعالهای فاعلی نی  صفت

 مانناد  «را-بان ماضا+ +   »؛ داناا  ،دانلا  نناد ما «ا-بان مضاارع +   »؛ گریاا   خلاها ، مانند « ا

 مانناد هنارور، باارور؛    «ور-اسام +  »مند؛ : مانند هنرمند، بهره«مند-اسم + »؛ خریدار ،خلاسرار

مانناد تنادنلیس،    «صافت+ بان مضاارع   »؛ سارمکار مانند  «کار- ساخت امر+   بن فعل   اسم»

مانند خلدخلاه، خالدبین؛   «عضمیر+ بن مضار»مانند خدادنا ؛  «+ بن مضارع اسم»زودگیر؛ 

 دلند.مانند برو، ب   نی  ساخر  می «پیشلند + بن مضارع»و 

ترکیاب اسام    . پلالپ  سازد، مانند هلاسنج و اسم اب ار می اسم با بن مضارعگاهی ترکیب    

خالا  و  ساازد، مانناد فقیرنشاین، خارو     صفت + بن مضارع نی  گاهی اسم مکا  یا زما  می

دالد، مانناد خالدپرداز،    ب ضمیر با بن مضارع نی  بعضی اوقات ب  اسم منجر مای رو. ترکیپیاده

آهنگر، مسگر، زرگار،  مانند هایی . در برخی از منابع زبا  فارسی ترکیب... خلدنلیس، خلدرو و 

چی ک  از چی و تلفنچی، پستچی، معد چی، دردک گر، کارگر و نی  کلماتی مانند قهلهکلزه

اناد  اند صفت فااعلی نامیاده داده   ساخر  دده «چی-»و « گر-»ا پسلندهای ترکیب ی  اسم ب

. ب  باور نگارندگا ، این کلمات را باید اسم در نظار گرفات نا     (196: 1339)احمدی گیلی و انلری، 

-»، پسالند  حاال بااینپییرند و ن  قابلیت کاربرد در نقش وصفی دارند. ن  مقایس  چراک صفت، 

ساازد نا  اسام.    د سرایشگر، نمایانگر، ویرانگر و رودنگر صافت فااعلی مای   در کلماتی مانن «گر

سازد اما در ترکیب با اسام معنای   تلا  گفت این پسلند در ترکیب با اسم ذات ی  اسم میمی

و هام  در نظر گرفات  ساز تلا  هم اسماین، برخی پسلندها را میبر عالوهسازد. صفت فاعلی می

سارمگر صافت.    ۀدر کلم اماسازد رُفرگر اسم می ۀدر کلم «گر-»د نملن ، پسلن برای. سازصفت

ساز. احمدی گیالی  در پرهی گار صفت اماساز است در آفریدگار اسم «گار-»طلر، پسلند همین

ای دیگر ترکیاب  بر این باورند ک  اگر صفت مفعللی با اسم یا صفت یا واژه( 193: )هماا  و انلری 

اف ود  کلم  یاا ج بای با      افرد، مانند دسرپصت، و گاهی بدو از آخر آ  می «ه»دلد، گاهی 

 دهد:  افرد و هما  بن ماضی معنی مفعللی میمی «ه»اول آ  
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 ست خدا این بلد ک  ملت پیروز دلد.خلا -1

بر این باورند ک  این کلمات را باید اسام محسال  کارد نا  صافت. اساسااً       نلیسندگا  مقال  

رای ساازند. با  مرفااوتی مای  اج ای کاالم  کارکرد چندگان  دارند و برخی پسلندها در زبا  فارسی 

للی، و در گفراار اسام   سازد، در گرفرار صافت مفعا  در خریدار صفت فاعلی می «ار-»مثال، پسلند 

ایان پسالند از سالم داص  ماضای یاا مصادر         ،نلدر  (395: 1314)، چنانچ  بهار مصدر یا عمل

   ...د، مانند گفرار، خریدار، گرفرار، مردار، برخلردار و سازمرخم، حاصل مصدر و فاعل و مفعلل می

سصن با  میاا  آماده     «ی» یهای دسرلر زبا  فارسی از نلعدر غالب کرا این، بر عالوه  

 (156: 1339)انالری  احمدی گیالی و  سازد. دلد و صفت لیاقت میک  ب  مصدر فعل اضاف  می

مگال )در   مانناد  فعل امار ؛ فرنی، پلدیدنیر مانند «ی-مصدر + » راساخت صفت لیاقت دیلۀ 

   دانند.می ماندگار مانند «گار- اضی+م بن» و خلراک،مانند  «اک- بن مضارع +» ؛مگل( اسرارِ

بندی وجلد دارد. اوالً اگرچا  از نظار تااریصی    تقسیماین نلعی ابهام و نارسایی در  مااز نظر 

 دالند و کنل  در نقاش صافری ظااهر نمای    ااما اند، کلماتی مانند خلراک و پلداک صفت بلده

اساا   هاای دسارلر سانری بر   بنادی کا  تقسایم  صرفاً کاربرد اسمی دارند؛ ثانیاً با تلج  با  این 

 بارای هاای مرعاددی هساریم.    کارگیری وند در ساخت مقلل ، داهد ب استمالحظات معنایی 

پسالند   نی صفت لیاقت.  سازد اما در ماندگاردر آفریدگار صفت فاعلی می «گار-»نملن ، پسلند 

 «پروردای  ماهیِ»، در صفت فاعلی «پروردی معلمِ»و « ربطی فعلِ»های اسمی در گروه «ی-»

هاای  تمام صفتبرلا  رسد نظر می. البر  ب سازدمی صفت لیاقت «رفرنی»و در  ،صفت مفعللی

 فاعلی یا مفعللی گنجاند: هایهای صفتلیاقت را در یکی از گروه

 رفرنی، آمدنی، مردنی، ددنی، پریدنی صفات فاعلی:

 صفات مفعللی: پلدیدنی، خلردنی، آدامیدنی، بردنی، گفرنی، بافرنی، ساخرنی، دیدنی

هاای  و صافت  ،فااعلی  ،از افعال ناگیردده ساخر  هایدهند ک  صفتها نشا  مینملن این 

در خلاناا را پسالندی    «ا-»پسالند   .(95هماا :  ) اندهای مفعللیاز افعال گیرا صفتدده ساخر 

هاایی مانناد   دهد. ب  باور ما، صافت دانند ک  گاهی معنای صفت مفعللی و لیاقت میفاعلی می

رساانند  هایی مانند خلاندنی و دیدنی مفهلم تلانایی و لیاقت را میخلانا و بینا نی  همانند صفت

هاای گاروه نصسات را    تالا  صافت  ، مای پسند. او صرفاً از نظر مفهلم فاعلی و مفعللی مرفاوت

اگر مفهالم  در دسرلر سنری صفت لیاقت  ،البر  دانست.های گروه دوم را مفعللی فاعلی و صفت

اگر مفهلم مفعللی دادر  باداد از   اماهای فاعلی ندارد، فاعلی دادر  بادد تفاوتی با سایر صفت
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مفهالم زماا    صافت مفعاللی    چراک های مفعللی مرفاوت است، زما  با سایر صفت ۀنظر مقلل

 های حال و آینده را.  صفت لیاقت مفهلم زما  اماکند، گیدر  را در ساخت خلد تداعی می

واژی دسارلریا  سانری   تحلیل ساختدهد نشا  میزبا  فارسی سنری  هایدسرلری بررس

گر را بایاد یا    بنیاد، کلماتی مانند مسا -اسا  دیدگاه واژهبر .(1)بنیاد-بنیاد است ن  واژه-تکلاژ

 ،. اگر چنین نگاهی دادار  بادایم  «گر-»و « سم»ی کرد، ن  تجمیعی از تکلاژهای قتل 1اختس

قطعاً همانند دسرلریا  سنری اسردالل نصلاهیم کرد کا  گرفراار صافت فااعلی اسات کا  در       

 یاباد، دلد و رفر  صفت مفعللی است ک  در معنای فاعلی تظااهر مای  معنای مفعللی ظاهر می

را ی  ساخت در نظر خلاهیم گرفت ک  معنای مفعللی یاا فااعلی دارد. از    هاکدام از اینبلک  هر

 بارای اسات.  در دسرلر فارسی دامان زده ها ب  نلعی ابهام و سردرگمی طرف دیگر، تعدد مقلل 

هاای فااعلی یاا    مرنااظر باا صافت   در دسارلر سانری   های لیاقت ک  صفتنملن ، با تلج  ب  این

کا  ایان صافات    نظر گارفرن این با دردارند و نی  بر کنش داللت ها تمام این صفت واند مفعللی

تلا  دناخری دارند، میسرنمل  رده ۀرفرار کامالً یکسانی براسا  معیارها و زیرمعیارهای نظری

بارای تماام ایان     2هاای کنشای  صافت قللاۀ  های مرعدد دسرلر سنری از مبرای پرهی  از مقلل 

 ها اسرفاده کرد.صفت
 

 یشناختسرنمون رده ۀینظر براساس یو مفعول یفاعل هایجایگاه صفت -5

و باا در   (11: 2661 )کرافات، ای تلصی، اسات  گ اره با تلج  ب  اینک  صفت در زبا  دارای کنش

تالا   مای  ،دلندفعل یا مصدر ساخر  می ۀاز ریشهای فاعلی و مفعللی ک  صفتنظر گرفرن این

پیلساراری باین    هسرند و در «تلصی،، کنش»های های فاعلی و مفعللی صفتگفت ک  صفت

سارنمل    ۀها از معیارهای نظریصفت و فعل قرار دارند. برای اثبات می ا  سرنملنگی این صفت

 کنیم.دناخری اسرفاده میرده
 
 داری ساختاریمعیار نشان -5-1

گر بیاان  ۀسااز با  یا  واژ   این دسر  از صفات با اف ود  تکلاژی صافت دد  ساخر    ب  با تلج

لیاقت رفرنی با اف ود  یا    فتمثال، صرای دارند. بهایی نشا ها صفتنتلا  گفت آ، میکنش

، و ی  تکلاژ ب  بان ماضای   اف ود ی مفعللی خلرده با هافت، صددلیمتکلاژ ب  مصدر ساخر  

                                                           
2. construction 

3. action adjectives 
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 عبارت دیگار، یا  تکالاژ در سااخت    . ب بن مضارع ب  تکلاژ  ی اف ود  بافاعلی گلینده  فتص

 .نددار یی نشاهاترو صفها دخالت دارد و از اینفتاین ص
 
 گی رفتاریمعیار بالقو -5-2

معیارهااای بااالقلگی رفراااری دااامل  زیر اسااا بررا  «تلصاای،، کاانش»هااای اکناال  صاافت

 کنیم.پییری، کاربردهای وصفی و اسنادی، و بسامد وقلع بررسی میمقایس 

 پییری:( زیرمعیار مقایس ال،

 ...تار، و  تر، پساندیده تر، درابندهتر، ف ایندهتفضیلی تلاناتر، داناتر، فریبندههای کاربرد صفت

ای با  کاار روناد.    تلانناد با  صالرت مقایسا     های فاعلی و مفعللی میدهد ک  صفتنشا  می

 ای ب  کار برد:تلا  ب  صلرت مقایس ها را نمی، برخی از این صفتحالبااین
 نفت است. ۀرکنندایرا  یکی از کشلرهای صاد -2

 تر از آ  کشلر است.کند و صادرکننده* ایرا  نسبت ب  عراا نفت بیشرری تللید می -3
 

تلانناد در  خالد مای   ۀیافرا ها در کاربرد گسارر  تلج  دادر  بادیم ک  برخی از این صفت

صافت مفعاللی پصرا  در معاانی مجاازی      روناد، مانناد کااربرد    معنایی ویژگی با  کاار    ۀطبق

ای . بدیهی است کا  ایان کااربرد مقایسا     «تر استعلی از برادر  پصر » ۀدر جمل «ب باتجر»

یافرا  و  ملارد محدودی مانند کاربرد گسارر  ها و آ  هم در صرفاً در ملرد برخی از این صفت

 مجازی آنها صادا است.  

 ت کاربرد وصفی و اسنادی ( زیرمعیار قابلی

 کنیم.    دی آنها را بررسی میناکاربرد وصفی و سپس کاربرد اس اکنل 
 

 کاربرد وصفی:
 ۀ)روزناما کناد  این یکی از چند خطری است ک  صل  و آرامش دکننده در کابل را تهدیاد مای   -9

 (.13، سطر 1236 ، ص.  62    11همشهری 

ع تادریس و  هاای مرنال  آملزگار معملالً فردی کلدا و پرانرژی است ک  با تلفیاق مهاارت  -مدیر -5

 .(13، سطر 29، ص. 1316-1آملزدی، -)روزنام  ایرا  داری ... الگلهای کال
 

 کاربرد اسنادی:
، 13: 1343بهاار،  ) رسد، ...دناسی نااسرلار و دکننده ب  نظر میچند این نظری  از دیدگاه قلمهر -3

 . (3سطر 
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 .(3 ، سطر1492 ، ص.  62    11همشهری  ۀ)روزنامهرک  ب  خلد بینا دلد ب  حق بینا گردد  -3
 

ها هام در نقاش وصافی و    دهد ک  این صفتنشا  می «تلصی،، کنش»ی هاصفتکاربرد 

 :روندهم در نقش اسنادی ب  کار می
 

 «تلصی،، کنش»های بررسی سرنملنگی صفت -3جدول
داری معیار نشا  صفت

 ساخراری

 گی رفراریمعیار بالقل

کاربرد  کاربرد وصفی پییریمقایس 

 اسنادی

 + + - + رفرنی

 + + + + بینا

 + + + + کلدا

 + + - + دکسرنی

 + + + + دکننده
 

زیرمعیارهاای کااربرد    اساا  بر «تلصی،، کانش »های دهد، صفتچنانک  جدول نشا  می

دارناد و برخای   ا از نظار سااخراری نشاا    اناد، اما  هایی سرنمل سنادی صفتوصفی و کاربرد ا

ید کا  ایان   تلا  ب  ایان نریجا  رسا   . در مجملع میناپییرپییرند و برخی دیگر مقایس مقایس 

سارنمل   پییری داری ساخراری و زیرمعیار مقایس اسا  معیارهای نشا تلا  برها را نمیصفت

هاا در پایگااه دادگاا     ی کرد. اکنل  برای تعیین و تکیید نریج  ب  بررسی بسامد این صافت تلق

عنالا  یکای از   پاییری با   تکیید معیار مقایس  رایپردازیم. بخا  میزبا  فارسی و پیکره بیجن

هاا را نیا  بررسای    های تفضیلی این گاروه از صافت  معیارهای سرنملنگی، می ا  بسامد صلرت

 ایم.کرده
 

 «تلصی،، کنش»های های ساده و تفضیلی صفتبسامد صلرت -3جدول 

صفت ساده  

 تفضیلی

تعداد کل 

های نملن  در صفت

پایگاه دادگا  زبا  

 یفارس

نسبت نلع ب  

نملن  در پایگاه 

دادگا  زبا  

 فارسی

های تعداد کل صفت

 ۀنملن  در پیکر

 خا بیجن

نسبت نلع ب  

 ۀنملن  در پیکر

 خا بیجن

 61192153 3 616111111 4 رفرنی

 6 6 6 6 تررفرنی
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 61632566 13 61133333 3 بینا

 6 6 11666666 1 بیناتر

 61621531 35 61566666 2 کلدا

 11666666 1 6 6 لداترک

 11666666 1 11666666 1 دکسرنی

 6 6 6 6 تردکسرنی

 61611133 53 61623623 33 دکننده

 61333333 3 6 6 تردکننده

 

در پایگااه دادگاا  زباا  فارسای و      «تلصای،، کانش  »های دهد ک  صفتجدول نشا  می

ینها نی  با بسامد صافر یاا بسایار    خا  بسامد بسیار پایینی دارند و صلرت تفضیلی ابیجن ۀپیکر

ها در زبا  فارسای  بلد  این صفتنسرنمل   ۀک  تکییدکنند ستاکار رفر ها ب یینی در پیکرهپا

آ  نسابت داد.   و مجاازی  یافر تلا  ب  کاربرد گسرر . بسامد باالی صفت دکننده را میاست

باارۀ  پیلساراری در بلد  مطرح از   تری دارند، ک  نشاها بسامد پایینالبر ، برخی از این صفت

تلصای،،  »های گاروه وصافی   می ا  بسامد صفت آیدی ک  میهاست. نملدارین گروه از صفتا

 دهد:خا  نشا  میبیجن ۀدر پایگاه دادگا  زبا  فارسی و پیکررا  «کنش

 

 
 

 «تلصی،، کنش»های های گروه وصفی صفتبسامد صفت -1نملدار
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بساامد پاایینی دارناد، اماا با  یا  انادازه         داده هاای بررسای  ک  صافت بینیم میچنانک  

معناایی ایان    ۀدالد تیییار طبقا   بندی مای غیرسرنمل  نیسرند. آنچ  باعث این تفاوت و درج 

هاای فعلای و پاییر     ، ک  ب  معنای فاصال  گارفرن از ویژگای   استصفات از کنش ب  ویژگی 

لی و مفعاللی گااهی دااهد    هاای فااع  های صفری اسات. بادین ترتیاب در باین صافت     ویژگی

هاای سارنمل    معنایی خلد از کنش ب  ویژگی با  صافت   ۀهایی هسریم ک  با تیییر طبقصفت

با    «تلصی،، کنش»هایی نی  وجلد دارند ک  از عضلیت عالوه، گاهی صفتدلند. ب ن دی  می

عباارت   دلند. با دار در نقش اسمی ظاهر میکنند و ب  صلرت نشا تیییر می «ارجاع، ویژگی»

وصفیشاا  را از  های فاعلی و مفعللی در زبا  فارسی ب  مرور زما  داللت بعضی از صفتدیگر، 

ای صافت با  اسام در زباا  فارسای گااهی       تیییر مقلل اند. تبدیل ب  اسم ددهاند و دست داده

 ،هم ما  در دو نقش صفت و اسم ظاهر دلد، اما گاهی این تیییار  ،دلد ک  ی  کلم باعث می

دالند. کلمااتی مانناد زناده،     این کلمات دیگر در نقش صفری ظااهر نمای   ودهد امل رخ میک

ل و کلمااتی مانناد   ل، دانا، نادا  و احمق از نالع او مرده، مهم، بیدار، تشن ، گرسن ، ب رگ، عاق

 م هسرند.  نده، خلاننده و گلینده از نلع دودانشجل، رزم

عنلا  اسم با  کاار   تلانند ب می باًیقرت ،فارسیهای صفت (3: 1351)صادقی و ارژن  ب  نظر 

برا  با    . ال«جمل  ب رگا  داهر اسات  او از»مایند، مانند های اسم را در جمل  ایفا نروند و نقش

ناد مانناد   ااساسااً باین اسام و صافت مشاررک      ،ای از کلماات رسد پااره نظر می، ب ا گفرۀ این

نالعی تیییار    البرا  . (126)هما : فلا ادرباه گرفت  نها را با ملارددنا ، دانشجل، و نباید آزبا 

با    واناد  های فاعلی بالده است، بدین ترتیب ک  ابردا صفتاین کلمات اتفاا افرادهای در مقلل 

 مانناد با رگ و   «تلصی،، ویژگی»های اغلب صفتالبر  اند. رفر پیییۀ اسمی را ثانلمرور نقش 

 اماا دالند،  فری و هم در نقش اسمی ظااهر مای  در نقش صمانند تهرانی هم  «تلصی،، دیء»

روناد  ی فاعلی وقرای در نقاش اسامی با  کاار مای      هامانند صفت «تلصی،، کنش»های صفت

ارجااع،  »با    «تلصای،، کانش  »دهناد و در واقاع از   کاربرد صفری خلد را تقریباً از دست مای 

 ماردا ِ »و  «شاجل دان افارادِ »هاای اسامی   دهند. ب  همین دلیال گاروه  می تیییر مقلل  «کنش

هاای دانشاجلیا  و   و با  جاای آنهاا از اسام     زبا  فارسای خیلای معمالل نیسات    در  «رزمنده

ی با   و مفعالل  یاعلی فا هاا در زبا  فارسی تیییارات صافت   ،دلد. اساساًرزمندگا  اسرفاده می

خلاننادگا  و مردگاا ، و تیییارات ایان      انند جلندگا ، رفرگا ، گلیندگا ،، ماستسمت اسم 

و  «تلصای،، ویژگای  »های ی زبا  فارسی مانند صفتهافتتیییرات سایر ص باا مرفاوت هصفت
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باعاث از دسات رفارن     هاای در این صفتل تیییر مقل چراک ، است «تلصی،، دیء»های صفت

ی را بادین  الل تلا  این تیییر مقدلد. میی صفری آنها و تبدیل کامل آنها ب  اسم میهایگویژ

 «تلصی،، ویژگای »های صفتدر مقایس  با  «تلصی،، کنش»های ک  صفتصلرت تلجی  کرد 

د و با   دارنا ی صافری کمراری   هاد، یعنی ویژگیانکمرر سرنمل  «تلصی،، دیء»های صفتو 

 ی ب  اسم دارند.امقلل همین دلیل تمایل بیشرری ب  عبلر از مرز صفری و تیییر 
 

 گیرینتیجه -7
علی و مفعاللی در زباا  فارسای از نگااه سارنمل       هاای فاا  تحقیق حاضار با  بررسای صافت    

دناخری پرداخت و نشا  داد ک  صفات فااعلی و مفعاللی در چاارچل  رویکارد سارنمل       رده

اساا  معیارهاا و زیرمعیارهاای    دارناد و بر  تعلاق  «تلصی،، کنش»های دناخری ب  صفترده

های لیاقات و  ایسۀ صفتند. با بررسی و مقاهایی غیرسرنمل دناخری صفتسرنمل  رده ۀنظری

گردیاد کا     مشاص  داناخری  سارنمل  رده  ۀی در چاارچل  نظریا  و مفعلل های فاعلیصفت

هاای فااعلی و   هاای صافت  تلا  با تلج  ب  ساخرشا   در یکی از مقلل های لیاقت را میصفت

و کااربرد   یکاربرد وصف یرمعیارهایاسا  زبر یو مفعلل یفاعل یهاصفت نی . مفعللی جای داد

. ناد ناپییریسا  مقا در اکثر ملارددار و نشا  یاز نظر ساخرار اماند، اسرنمل  ییهاصفت یاسناد

 پاییری یسا  مقا یرمعیاار و ز یسااخرار  یدارنشاا   یارهایمع سا ابر تلا یها را نمصفت ینا

و  یدادگاا  زباا  فارسا    یگااه ها در پاصفت ینبسامد ا یکرد و بررس یسرنمل  تلق ییهاصفت

تیییارات  این پاژوهش همچناین نشاا  داد کا       .یید کردکترا  یج نر این ی ن خا یجنب ۀیکرپ

ها مرفااوت  و تیییرات این صفت استی ب  سمت اسم فارسی در زبا  و مفعلل یاعلی فهاصفت

هاای  صافت و  «تلصای،، ویژگای  »هاای  ی زبا  فارسی مانناد صافت  هافتتیییرات سایر ص با

ی هاا یگا باعث از دست رفرن ویژ هاای در این صفتل یر مقلتیی چراک ، است «تلصی،، دیء»

 دلد.صفری آنها و تبدیل کامل آنها ب  اسم می

 ۀهاای زباا  فارسای را با  سا  دسار      تلا  صافت ی میدناخررده سرنمل نظریۀ  اسا بر

معیارهاا و   اماتقسیم نملد،  «تلصی،، دیء»و  «تلصی،، کنش»، «تلصی،، ویژگی»های صفت

کدام از این مقالالت نیسارند.   رهای هی این نظری  قادر ب  تبیین و تفکی  زیرمقلل زیرمعیارها

های فاعلی و مفعللی در زبا  فارسای  نملن ، این نظری  قادر ب  تبیین تفاوت رفراری صفت برای
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هاای  . برخی از مشکالت و نارساایی یستدارند ن تعلق «تلصی،، کنش»های صفت ۀک  ب  طبق

 ند از:اهای سرنمل  از غیر سرنمل  عبارتی  صفتاین نظری  در تفک

هاا. بادیهی اسات هرچا  یا  صافت       های کااربردی صافت  ال،. نادیده گرفرن محدودیت

تار اسات.   های غیرسرنمل  ن دی ت بیشرری از نظر نلع ملصلف دادر  بادد ب  صفتمحدودی

رسامی  هاای رسامی و غیر  تهای مصرلفی مانند بافتلانند در بافتمی اج ای کالماین، بر عالوه

کار روند و بدیهی است ک  برخی از آنها از این نظر با محدودیت کاربردی ملاج  هسرند، کا   ب 

 است.های کاربردی نشدهای ب  این محدودیتدناخری ادارهسرنمل  رده ۀدر نظری

هاا مانناد مطمادن در    . برخی صافت اج ای کالمهای مصرل، نحلی تلجهی ب  نقش . بی

هاای حارف   تلانند ظاهر دالند، مانناد کااربرد باا انالاع مارمم      های نحلی مصرلفی میتساخ

پییرناد.  هاا را نمای  برخی دیگر مانند زیبا این قبیل مرمم اماهای مرممی، وارهای و جمل اضاف 

های سارنمل   نکرده ک  کاربرد نحلی باالتر صفات آنها را ب  صفت مشص در واقع، این نظری  

 ند یا دور.کن دی  می

عنالا  یا  صافت    نملن ، صفت اقرصادی هم ب  برای. چندمعنایی ۀج. نادیده گرفرن پدید

 «مربالط با  اقرصااد   »و « ب  صارف  »ی عنلا  ی  صفت دیء ب  ترتیب در معانویژگی و هم ب 

هاای  نیست ک  آیا دادرن چناد معنای مارتبط از ویژگای     مشص رود. در این نظری  کار میب 

 است یا صفات غیرسرنمل . صفات سرنمل 

هاای رفرااری   داناخری قاادر با  تبیاین تفااوت     تلا  گفت نظری  سرنمل  ردهبنابراین می

هاای هار   های رفراری زیرمقلل های بیانگر ویژگی، کنش و دیء است، اما از تبیین تفاوتصفت

شای  نق ۀتار، یا  نظریا   کدام از این طبقات ناتلا  است و برای رساید  با  نراایجی مطمادن    

دناخری باید با در نظر گرفرن تماام معیارهاای تکلاژداناخری، نحالی، معناایی، سابکی و       رده

 ی  مقلل  تمای  قابل دلد. یکاربرددناخری برلاند بین تمام اعضا

ربالط با  طبقاات    ی مهافتی زبا  فارسی از جمل  صهاتد سایر صفتلانآتی می قاتیحقت

می ا  سارنملنگی آنهاا را    دناخری مح  ب نند وهنظریۀ سرنمل  رداسا  دیء و ویژگی را بر

در چاارچل  نظریاۀ   اج ای کالم دلد تحقیقات آتی ب  بررسی سایر د. پیشنهاد میمشص  کن

ا میا ا  سارنملنگی آنهاا را    بر آنها   د و با پیاده نملد  معیارها و زیرمعیارهای نظریفلا بپرداز

 د.در زبا  فارسی برداراج ای کالم های ملجلد در ند و گامی در پر نملد  دکافمشص  ک
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بنیااد، تکلاژهاا مبناای تشاکیل کلماات هسارند و کلماات با  صالرت           -. در تحلیل تکالاژ 1

تارین واحاد معناادار یاا     در این تحلیل، تکلاژ کلچ دلند؛ میهایی از تکلاژها تحلیل مجملع 

جاای اینکا      بنیااد، با   -ه تکلاژدناسای واژ  اسا بر، حالباایندلد. واحد نحلی محسل  می

های الگلهای صارفی وجالد   هایی بین صلرتکلمات تجمیعی از تکلاژها محسل  دلند، تعمیم

 دلد.عنلا  ی  کل و ی  ساخت تلقی میدارد و هر کلم  ب 
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