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چکیده

صفت در كاربرد اسنااد حمونوج لو نل ت من حن گنردد و از این ظرنر

ویژگ فع پیدا ح كاد .زبانشااسان ظمشگرا حمونوجهنا فع ن را بنل

ایستا و ظاایستا تمسیم ح كااند .هند این حما نل آن اسنت كنل بنر اسنا

شواهد ظمو و حعاای ظشان دهد كل طبملها ایستا و ظاایستا شاحل كاش

و فرایاد حمدود بل حمووجها فع ظیستاد ،ب كل صفتها ظیز ح تواظاد

ایستا یا ظاایستا باشاد .صفتهنای حاظاند «بنزر ،،ب اند ،قنا  ،قرحنز» كنل

حا ت یا وضعیت ثابت و دائو را بیان ح كااد ،ایستا هستاد ،در حا كل

صفتهای از قبیل «حمتاط ،حرتب ،كورو ،گستاخ» بیانكااندۀ حنات ینا

ویژگ های هستاد كل تا حد تمت كاترج و ارادۀ حوضنو هنا هسنتاد و

تابع شرایط و بافتها خاص ح باشاد .از ای رو ،ای صفتها ظاایستا ینا
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پویا ت م ح شوظد .در ای حما ل تالش شنده اسنت تنا بنا تجزینل و تم ینل

دادهها ظوشتار و گفتار زبان فارس  ،صفتها ایستا و ظاایستا حنورد
بررس قرار گیرد .هوچای  ،آزحون هنا ظمنو و حعانای حتعندد بنرا

تشخیص صفتها ایستا از ظاایستا حعرف شندهاظند .ظتنای پنژوهش ظشنان

ح دهد كل تمسیمباد ایستا و پویا صرفاً حمدود بل طبمۀ فعل ظو باشند و

ای ویژگ ها را ح توان در طبمۀ صفت ظیز یافت .هوچای در ای پژوهش

حشخص شد كل برخ از صفتهنا قاب ینت خنواظش ایسنتا و ظناایسنتا را در

بافتها زباظ و حوقعیت حتفاو دارا هستاد.

واژههاي کلیدي :دستور ظمش و ارلا  ،صفت ایسنتا ،صنفت ظناایسنتا،

حمووج ،فرایاد

 .1مقدمه

1

صفت یک حمو ۀ واژگاظ است كل دو ظمش حتوایز را ایفا ح كاد :ظمش حمووج ظاگنرر ینا

حتوم فعل ربط  ،و دیگر ظمش توصنی

كااندۀ هسنتۀ گنروه اسنو  .دیكسنون ( Dixon,

 )2004:1در كتاب طبما صفت حبمث لهاظ بودن حمو ۀ واژگاظ صفت را حطرح ظووده

است و حاهیت و تعداد صفتها را لزو پاراحترها زبانها داظسنتل اسنت .دیكسنون بنر این
باور است كل هر زباظ دارا طبمنۀ صنفت حن باشند و این طبمنا در زبنانهنا حخت ن

حتفاوتاد .ویژگ ها دستور طبمۀ صفت حوك است شبیل اسنم ینا فعنل باشند .دیكسنون
( )Dixon, ibidبل ای ظكتل اشاره ظووده است كل در برخ از زبانهنا صنفت بنل اسنم شنبیل
است و در برخ دیگر بل فعل شباهت دارد .در برخ از زبانها ظیز صنفت حوكن اسنت بنل
هر دو شباهت داشتل و یا با هر دو حتفاو باشد.

صفت در دستور زبان در حا ت ب ظشان دارا خواظش ایستا 2ح باشد .با ای حاج برخ

صفتها بیانكاادۀ یک حا ت حتغیر و ظاایسنتا حن باشناد و در این كناربرد ظشناندار تفسنیر
حتفاوت ح ط باد .بل طور ك

یك از تفاو ها اساس حمووجها ایستا از حمووجهنا
predicat
stative interpretation
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ظا ایستا (پویا) ولود كاترج و ارادۀ حوضو در حمووجهنا ظناایسنتا حن باشند .بنا این حناج
زحاظ كل حمووج لو ل ،ایستا باشد ،حوضو لو نل فاقند هرگوظنل ارادها اسنت .بنل وانوان
حثاج ،زحاظ كل ح گوییم «رضا ب ادقد است» ،رضا هیچ ارادها در ارتباط با حمووج لو نل

(ب ادقد) ظدارد ،احا زحاظ كل ح گوییم «حوید خش است» ،ویژگ خشنوظت تمنت اراده و
كاترج حستمیم حوضو پارهگفتار ح باشد .در واقع ،حالحرا حعانای و كاربردشنااخت بنل

صفتها تفسیر ظناایسنتای حن دهند ،قنرا كنل صنفتهنای از قبینل «گسنتاخ ،بن حوصن ل،
بداخال  ،خوب ،شجا  ،قو » ویژگ ها حتغیر شخصیت را ظشان ح دهاد و تنابع شنرایط
هستاد .یک فرد ب حوص ل در شرایط خاص دارا ای صفت حاف ح باشند ،و ن حوكن
است در شرایط دیگر و ظسبت بل حسائل خاصن دارا حوصن لا تمسنی كردظن باشند.
حت یک شخص حوك است در یک بافت حوقعیت خاص دارا یک صفت خاص باشند
و در حوقعیت دیگر درست ظمطۀ حمابل آن صفت را داشتل باشد .از ای رو ،ظو تنوان این
قبیل صفتها را ایستا ظاحید ،قرا كل صفتها ایستا كل غا باً بیانكاادۀ ینک ویژگن ثابنت
حاظاد ویژگ فیزیك هستاد ،بل ارادۀ شخص وابستل ظیستاد و او هیچ كاتر بر آظهنا ظندارد؛
حاظاد «بزر ،،لوان ،ساگی  ،كاحل ،قرحز ،ب اد.»... ،
تممیق حاضر بل بررس و حمایسۀ صفتها ایسنتا و ظناایسنتا در زبنان فارسن بنر حبانا
ظرریۀ دستور ظمش و ارلا پرداختل است .بر اسا

ادوا ای ظررینل ،حالحرنا حعانای و

ظیز كاربردشااخت در تعیی صور ها زبان دخا ت دارظد .در ای راستا ،یك از سئوات
ای تممیق ای است كل تا قل حد دستور ظمش و ارلا كل قائل بل ای ظكتل است كل حعاا و
بافت تعیی كاادۀ صور زباظ است ،ح تواظد قارقوب برا تبیی ویژگن هنا ظمنو و
حعاای صفتها ایستا و پویا در زبان فارس باشد .سئواج دیگر كنل این پنژوهش بنل آن
ح پردازد ای است كل آیا تمسیمباد حمووجها بل ایستا و پویا ،قااظچل وظد ر ( Vendler,

 )1974حعرف كرده است ،صرفاً حمدود بل طبمۀ افعاج ح باشد ،یا ای كل این تمسنیمباند
قابلبسط بل صفت ها ظیز هست .در ای حما ل تالش شنده اسنت تنا از دادههنا واقعن زبنان
فارس در قا ب گوظلها ظوشتار و ظیز گفتار برا تشنری صنفتهنا ایسنتا و ظناایسنتا
استفاده شود.
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ك یۀ حطا عا صور گرفتل در زبان فارس در حورد حشخصنۀ ایسنتای صنرفاً بنر تونایز
حیان «افعاج» ایستا و ظاایستا استوار هستاد ،یعان افعنا كنل بیناظگر رخنداد هسنتاد در حمابنل
افعا كل در آظها هیچ كاش رخ ظو دهند .در ارتبناط بنا طبمنلباند افعناج در زبنانهنا
حخت

تممیما زیاد صور گرفتل است ،احا در زبان فارسن تممیمنا صنور گرفتنل

در ای زحیال اظگشتشوار ح باشاد .بلواوان ظووظل ،یكا

( )Lakoff, 1996در حما نلا بنا

واوان «صفتها و افعاج ایستا در زبان اظگ یس » بل برخ از ویژگ ها كناربرد صنفتهنا و
افعاج ایستا در ای زبان اشاره كرده است .بلوانوان حثناج ،و صنفتهنای حاظاند  carefulو

 noisyرا در لوالت شبلاحر  1حاظاند  He is being noisyبنلوانوان ظووظنل آورده اسنت و
آظها را صفتها ظاایستا 2ظاحیده است .و بل برخ دیگر از ویژگ ها ای صفتها اشاره

كرده است ،از لو ل ای كل ای صفتها ح تواظاد در باد وابستۀ افعنا حاظاند  persuadeو
 remindواقع شوظد ،در صورت كل صفتهای حاظاد  tallو  asleepای قاب یت را ظدارظد:

1. I persuaded/ reminded John to be polite/ careful / *tall / *asleep.

لهنانپاناه تهراظن ) (Jahanpanah Tehrani, 1984در حما نلا بنا وانوان «فعنلهنا
مرلا و تداوح در زبان فارس احروز» ،بل بررسن دو طبمنۀ فع ن «بنودن» و «داشنت » در
زبان فارس پرداختل است .وحیندیان كاحینار ( )Vahidian Kamyar, 1995ظینز بنل بررسن
هوی دو طبمل و ظیز بررسن افعناج مرنلا  -تنداوح پرداختنل اسنت ،یعان افعنا حاظاند
«خوابیدن» كل در یک مرل اتفا ح افتاد ،احا اداحل پیدا حن كااند .بسنیار از ظویسنادگان
زبان فارس بل بررس و تمسیمباد صفتها در ای زبان پرداختلاظد احا در حورد صفتها
ایستا و ظاایستا هیچ كدام اظهار ظرر ظاوودهاظد .احود گیو و هوكاران ( Ahmadi Givi

 )et al., 1996صفت را از حیث حفهوم بل شش گوظل تمسیم كردهاظد :صنفت بیناظ  ،صنفت
اشاره ا  ،صنفت شوارشن  ،صنفت پرسشن  ،صنفت تعجبن و صنفت حنبهم .صنفت بیناظ
قگوظگ و خصوصیا اسم (رظگ ،قد ،لاس ،شكل ،وضع ،حجنم ،اظندازه ،حمندار  )...را
بیان ح كاد و بل اظوا ساده ،فاو  ،حفعو  ،ظسب و یاقت تمسیم ح شود .و صنفت را از
حیث درلل بل سل دستۀ حط ق ،برتر (تفضی ) و برتری (وا ) تمسیم ح كاند (.)ibid, 116
pseudo-imperative
non-stative
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خیامپور ( )Khayampour, 2008: 49صفت را در زبان فارس بنل پنا ظنو صنفت حط نق
(«خوب»« ،سفید») ،صفت اشاره («ای »« ،قاان») ،صفت استفهام («كندام»« ،قاند») ،صنفت
شوارش («دو»« ،سل») و صفت ابهام («قادی »« ،فالن») تمسیم ح كاد .و صفت حط نق را
بل دو ظو تمسیم ح كاد :صفت سواو  ،كل از رو قاوده ساختل ظشده باشد (حاظاد «ظیک»،
«سفید») و دیگر صفت قیاس  ،كل از رو قاونده سناختل شنده باشند (حاظاند «آحوزگنار»،
«داظا») .اقسام صفت قیاس از ظرر و وبارتاد از صفت فاو  ،صفت حفعو  ،صفت ظسب ،
صفت تركیب  ،صفت تفضنی

و صنفت ونا

(.)ibid, 55-60كریون دوسنتان ( Karimi

 )Doostan, 2008صفا را بل دو دستۀ گزارها و غیرگزارها تمسیم ظووده اسنت .ایشنان
ك وات حاظاد «فراحوش ،حرخص ،پاک ،تویز» را از ای ظرر كل ح تواظاد بلواوان وضنو غینر
فع

فعلها حركب بل كار روظد ،صفا گزارها ظاحیدهاظد.
با ای حاج برخ از ظویسادگان ،حبمنث ایسنتای را در حنورد افعناج حطنرح ظونودهاظند.

حفید ( )Mofidi, 2012بنل بررسن دو فعنل ایسنتا «بنودن» و «داشنت » در زبنان فارسن
پرداختنل اسننت .رضنای ( )Rezai, 2013در حما نلا بننا واننوان «بررسن ظمننو و حعاننای
فعلها ایستا در زبان فارس » بل بررس ویژگ هنا ظمنو و حعانای افعناج این زبنان بنر
اسا

دسنتور ظمنش و ارلنا پرداختنل اسنت و رفتنار حتفناو اظنوا افعناج را بنا تولنل بنل

ویژگ ها طبملا تولیل ظووده است .دیویند دوتن ( )David Dowty, 1979هنم فنر
خود را بر ای قرار داد كل در ای طبملباد  ،افعاج ایستا اص

هستاد و دیگر طبمنا از آن

حشتق شده اظد ،و قون قادر ظبود افعاج كاشن را از ایسنتاها حشنتق كاند ،بانابرای این دو
دستل را حباا توام افعاج در ظرر گرفت و فعلها مرلا و پاینا را حشنتقشنده از این دو
ح داظست ( ،Abdoulaye, 1992:37بل ظمل از .)Rezaei, 2013
رضای و وریمدخت ( )Rezai & Azimdokht,2016ظیز بل بررس حمووجها حكاظ
در زبان فارس بر اسا

دستور ظمش و ارلا پرداختاد و ظشان دادظد كل بنا در ظرنر گنرفت

واصر حكان بلوانوان حمونو حجنزا ،حمونوجهنا حكناظ ایسنتا ضنرورتاً تزم حمسنوب
ظو شوظد .با ای حاج ،ظل دستورظویسنان سنات و ظنل دستورظویسنان احنروز هنیچ كندام در
ارتباط با طبملباد حمووجها غیرفع  ،از لو ل گروهها صفت هنیچ پژوهشن تناكاون
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اظجام ظدادهاظد و ای حما ل در واقع ظخستی تالش برا بررس ویژگ ها حعاای صنفتهنا
در ای زبان و قگوظگ تأثیر ای ویژگ ها بر صور زبان ح باشد.

كتاب دستور زبان اظگ یس ایاترظت  1ظیز بی صفتها ایسنتا و پوینا 2تونایز قائنل شنده

است و صفتهای حاظاد  bigو  redرا كل بیانكاادۀ یک حا ت دائو هسنتاد ،صنفتهنا

ایستا ظاحیده است و صفتهای حاظاد  braveرا كل بیانكاادۀ ینک حا نت ینا ویژگن حتغینر
هستاد ،صفتها پویا ظاحیده است .هوچای ای كتاب بل برخ از ویژگ ها صنفتهنا
ایستا از لو ل ودم استفاده در ساختها احر و استورار اشاره كرده است.
تممیق حاضر در قارقوب ظمشگراین و در قا نب ظررینۀ ظمنش و ارلنا اظجنام شنده

است ،باابرای در ای بخش بل حعرف ای ظرریل و بلویژه ظررینۀ ظنو وونل 3در طبمنلباند

افعاج ح پردازیم .دستور ظمش و ارلا ظرریلا ظمشگرا است كل برا او نی بنار در دهنۀ
 1980حیالد توسط ون و ی و فو حطرح شد .صور ظهای و كاحنل این ظررینل در ون
و ی و تپوت ( )Van Valin & Lapolla, 1997و ون و نی ( )Van Valin, 2005حعرفن
گردیده است .پرسش اص

كل حاجر بل طرح و پیدایش ای ظرریل گردیند ،این اسنت كنل

قگوظل ح توان بی حنوزههنا ظمنو ،حعااشااسن و كاربردشااسن در ظرنامهنا دسنتور
زبانها حخت

تعاحنل برقنرار كنرد .ولنل تونایز دسنتور ظمنش و ارلنا از رویكردهنا

صور گرا ،قاب یت توصی

و ادراک ساختار آن با ارلا بل حعا و ظمنش ارتبناط اسنت.

از آظجا كل ای ظرریل اوتماد بل سط اظتزاو ظندارد و بنرا لو نل تاهنا ینک سنط قائنل
است ،حاهیت غیراشتماق دارد .در ای ظرریل ساخت ظمو و حعاای با هم تركیب ح شوظد
و ساخت حعاای بلواوان بخش اساس در ظرنر گرفتنل حن شنود .وظیفنۀ اصن
توصی

این دسنتور

تعاحل پیچیدۀ صور و حعاا در زبان ح باشد .از ویژگ ها برلستۀ دسنتور ظمنش

و ارلننا حن تننوان بننل كفایننت تبییان و ردهشننااخت آن اشنناره كننرد كننل درصنندد كشن
لابلهای از ساختار باد است كل در هوۀ زبانها یافت ح شود (.)Van Valin, 2005:16
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ساخت حعاای یك از بخش ها اساسن و باینادی دسنتور ظمنش و ارلنا اسنت و بنر
اسنا

ظوننایش واژگناظ  1افعنناج ظشنان داده حن شنود .بننرا دسنت یننافت بنل ظرریننلا كننل

وضعیتها احر 2حتفاو فعل و دیگر وااصر حموو را تشری كاد و بتواظد تفناو حینان

حوقعیتها ،3رویدادها ،4فرایادها 5و كاشها 6را حشخص كاد ،ظرریۀ ظو وول حورد استفاده
قرار ح گیرد .ای واژۀ آ واظ كنل توسنط وظند ر ( )Vendler, 1974ارائنل شند ،در اظگنارۀ
داوت ( )Dowty,1979بل كار رفت و بر اسنا

تمسیم شدظد .طبما فع

در ابتدا بر اسا

آن افعناج بنر حسنب ظوودشنان بنل طبمنات

تمسیمباد وظد ر بل قهنار طبمنل تمسنیم شندظد

كل وبارتاد از ایستا ،كاش  ،مرلا و پایا .طبمۀ كاشن -پاینا بعندها توسنط داوتن بنل این
تمسیمباد افزوده شد.
افعاج ایستا بیاظگر كاش خاص ظیستاد و تاها ظشاندهادۀ یک حا نت هسنتاد و بنل هونی
د یل است كنل قاب ینت اسنتورار ظدارظند؛ حاظاند :دوسنت داشنت  ،داظسنت  ،ترسنیدن ،بنودن،
خواست  .افعاج كاش ظوایاظگر كاش و وول هستاد و دارا حراح ح باشاد كل ظیازحاد گرر
زحان هستاد و بل ای د یل قاب یت استورار دارظد .ای افعاج ظوود پایاظ  7ظدارظد؛ حاظاند :ظوشنت ،
ظوشیدن ،خوردن ،خواظدن .در لو ۀ زیر فعل «ظوشت » بلصور كاش بل كار رفتلاظد:
 .2و

ظاحل ظوشت.

افعاج مرلا از لو ل فعلها تغییر حا ت 8هستاد ،یعا در حفهوم آظها تغییر حنا ت از
یک حا ت بل حا ت دیگر صور ح گیرد .این افعناج در ینک آن رخ حن دهاند و ظونود
پایاظ دارظد احا قاب یت استورار ظدارظد؛ حاظاد :افتادن ،تركیدن ،گرفت  ،شكست .
افعاج پایا هوچون افعاج مرلا در زحرۀ فعلها تغییر حا ت قرار ح گیرظد و قنون
بلصور آظ اظجام ظو گیرظد ،دارا قاب یت استورار هستاد .ای افعاج ظوود پایناظ دارظند؛
حاظاد :آب شدن ،حل شدن ،ذوب شدن ،خشک شدن ،یاد گرفت .
4

lexical representation
states of affairs
6
situations
7
events
8
processes
9
actions
1
endpoint
2
change of state
5
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افعاج كاش ن پایا هم بل آن دستل از افعاج كاش گفتل حن شنود كنل دارا ظونود پایناظ
شدهاظد .ای افعاج قاب یت استورار دارظد .بل وبارت هر گناه حوضنو دوم فعنلهنا كاشن ،
ارلاو باشد ،طبمۀ ظوود آن تغییر یافتل و كاش ن پایا ح شود؛ حاظاند« :خنوردن» در لو نۀ
«و

غرا را خورد».

 .2تجزيه و تحلیل دادهها

پس از بیان حسئ ل و پیشیاۀ تممیق و هوچای حباظ ظرر كل در بخش حمدحل حطرح گردید،

در ای بخش بل تجزیل و تم یل دادهها خواهیم پرداخت.
 .1 .2صفتهاي ايستا و ويژگيهاي معنايي و نحوي آنها

صفتها ایستا بیانكاادۀ یک حا ت یا وضعیت دائو هستاد و اغ نب ویژگن فیزیكن و
ظاهر حاظاد رظگ ،اظدازه ،یا لاس یک اسم را ظشان حن دهاند؛ حاظاند «بنزر ،،كوقنک،
دراز ،كوتاه ،درشت ،قا  ،تغر ،ب اد ،ساگی  ،سبک ،لوان و پیر» ،یا ای كل ویژگ ك
ثابت یک اسم را بیان ح كااد كل تابع شرایط خاص ظو باشد؛ حاظاد «باسواد ،بن سنواد.»...،

ظكتۀ قابلتأحل در حورد صفتها ایستا ای است كل ای صفتهنا كنل غا نب اوقنا ینک
ویژگ ثابت فیزیك را بیان حن كااند ،حن تواظاند بنا ینک اسنم هونراه باشناد («ب اند قند»،
«قرحزرظگ»« ،درشتاظدام» و  )...و یک صفت تركیب را تشكیل بدهاد .از آظجای كل این
صفتها ثابت هستاد و شخص اراده و كاترج آظ بر آظها ظندارد ،از این رو قاب ینت كناربرد
در لوال احر را ظدارظد:
* .3بزر / ،سفید  /قا  /تغر /لوان باش.
ظكتلا كل از ظرر صرف لا ب است ای است كل ای صفتهنا تاهنا بنا گنرفت پسنوظد

« » -تبدیل بل اسم ح شوظد؛ حاظاد« :بزرگ  ،تغر  ،سفید .»...،

با تولل بل ای كل ای صفتها یک ویژگ دائم یک اسم را بینان حن كااند ،از این رو
ظو توان آظها را در زحانها حخت
 .4احروز صب كل و

با قیدها حتفاو بل كار برد:

را دیدم خی

 ..........بود.
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حشخص است كل صفت ح تواظد لا خنا این لو نل را پنر كاند كنل بتواظند تفسنیر

ظاایستای داشتل باشد ،قون قیدها «احنروز» و «خی ن » شنرایط صنفت حنورد ظیناز لو نل را
حمدود كردهاظد .از ای رو ،حن تنوان این لو نل را بنا صنفتهنا ظناایسنتای حاظاند «آرام،

حمتاط ،حرتب ،حارم ،آراستل ،بداخال » تكویل ظونود ،احنا اسنتفاده از صنفتهنا ایسنتای

حاظاد «ب ادقد ،ساگی  ،سیاه ،لوان» حعاا دور از ذه و وجیب بل لو نل حن دهاند .از این

رو ،ای صفتها در كاربرد ب ظشان خود در لوالت بل كار ح روظد كل بمینۀ وااصنر لو نل

حاظاد قیدها ظیز تفسیر ایستا داشتل باشاد و صفتها ظاایستا ظیز در لوالت بل كنار حن روظند
كل سایر وااصر لو ل حاظاد افعاج و قیدها ظیز دارا تفسیر ظاایسنتا باشناد .غیردسنتور بنودن
برخ از لوال زینر بنل و نت وندم هوناهاگ وااصنر لو نل در ویژگن هنا ایسنتای و

ظاایستای ح باشد:

 .5؟حدیر دبیرستان حا احروز تغر است.

 .6پدربزر ،رضا در حجوو آدم خوشاخالق است.
.7؟ پدر بزر ،رضا در حجوو آدم كوتاه است.

 .8؟ سعید احروز بلشد قا است.

 .9؟ رضا احروز باسواد است.

 .10؟ او دیروز در ل سل ب سواد بود.

از دیگر ویژگ ها ای قبیل صفتها ای است كل ظو تواظاد با قیدها شند كاشن

هوراه شوظد« :؟ بلشد ب اد /بنا سنواد  /لنوان  .»...هوچانی این صنفتهنا ظون تواظاند در
لوالت كل دارا افعاج اراد حاظاد «تصویم گرفت  ،قصد داشت  »... ،و ظیز قیندهنا اراد

كاشگر حاظاد «ووداً» و ظیز قیدهنا زحناظ حمطعن حاظاند «حوقتناً ،گناه  »... ،هسنتاد ،ظناهر
شوظد:

 .11؟ و

حوقتاً كوتاهقد است.

هوچای ای قبیل صفتهنا ظون تواظاند در لوالتن ظناهر شنوظد كنل دیندگاه ظرنر و

س یملا فرد خاص را بیان ح كااد .از ای رو بل كار بردن آظها در لا خا لوال زینر
حوك است فمط در شرايط خاصیي پنریرفتا باشناد و حن تنوان گفنت كنل در حا نت

حعووج حداقل شاوظده را بل تعجب وا ح دارظد.
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 .12؟ ح فكر ح كام رضا در حجوو ب ادقد است.
.13؟ از ظرر ح سعید ساگی وزن است.
 .14؟ حا دوست ظداریم شوا تغراظدام باشید.
والوه بر ای  ،ای صفتها ظو تواظاد حتوم افعنا حاظاند «واداشنت  ،حجبنور كنردن»... ،
واقع شوظد:
 .15؟ ظاحزدش ازش ح خواد ب ادقد باشل.
توام ای آزحونها حاك از ای است كل این قبینل صنفتهنا ینک حا نت ینا وضنعیت
دائو و غیرحتغیر را ظشان حن دهاند و این ثبنا و ایسنتای حناظع از بنلكنارگیر

آظهنا در

لوال حمدودكااده ح گردد.
 .2 .2ويژگيهاي معنايي و نحوي صفتهاي ناايستا

صفتها ظاایستا بیانكاادۀ حا ت یا وضعیت هستاد كل دربردارظدۀ ویژگ تغییر است و تنا

حد تمتكاترج اسمهای هستاد كل صفتها بل آظها ظسنبت داده شندهاظند .این صنفتهنا
ویژگ های را بیان ح كااد كل حوك است هویشل ولود ظداشتل باشناد ،ب كنل صنرفاً حوقنع
ظیاز و تمت شرایط خاصن فنرا خواظنده شنوظد .این گوظنل صنفتهنا اغ نب ینک ویژگن
شخصیت  ،رواظ (غیر فیزیك ) و باابرای غیرثابت را بیان ح كااد .تعداد از ای صفتهنا
وبارتاد از« :شجا  ،قو  ،ضعی  ،آرام ،حمتاط ،ب رحم ،احوق ،حغنرور ،واقنل ،كنمومنل،
ب حعا  ،حرتب ،حارم ،آراستل ،حشكوک ،كورو ،ترسو ،حواظنب ،خشن  ،گسنتاخ ،صنبور،
ب حوص ل ،بداخال  ،خوب .»... ،یك از ویژگ ها قابلتأحل صفتها ایسنتا این اسنت
كل بلسخت ح توان برا آظها همحعا پیدا كرد و حتراد

ها ظسب حولود در زبان بنرا

ای قبیل صفتها از ماظ حفهوح یا كاربردشااخت از آظها حتفاو هستاد .بلواوان ظووظنل،
«تغر و استخواظ »« ،قا  ،تپل و خپل»« ،ب اد ،دراز و رشید» و  ...دارا بار حعاای حتفناوت
هستاد ،در صورت كل صفتهنا ظناایسنتا دارا واژههنا هنمحعان زیناد در زبنانهنا
حخت

هستاد از قبیل «گستاخ ،ب ادب ،خش « ،»...ظا م ،ب رحنم ،سنتوكار « ،»...حمتناط،

حواظب ،بادقت  »...و  ،...بلطور كل ح توان آظهنا را در حنوارد بسنیار زیناد بنللنا هنم
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استفاده ظوود ،اگر قل ظو تنوان و ظبایند ادونا ظونود كنل هنمحعانا حط نق هسنتاد .از دیگنر
ویژگ ها ای صفتها ای است كل قاب یت استفاده در لوال احر را دارظد:
 .16حواظب  /شجا  /صبور باش.
برخ از ای صفت هنا بنرا شنكل اسنو خنود حاظاند صنفتهنا ایسنتا پسنوظد «» -
ح گیرظد ،حاظاد «گستاخ  ،آراستگ  ،كوروین » (كنل ا بتنل ریشنۀ فارسن دارظند) و برخن
دیگر كل غا باً واژهها ورب هستاد بل صور ها حخت ف بل اسم تبدیل ح شنوظد (حرتنب
– ترتیب  /حارم – ظرم  /حواظب – حواظبت  /شجا – شجاوت) كل ا بتنل بعضن از هنر دو

شیوه استفاده ح كااد احا با اظدک تفاو هنای در حعان ( :صنبور – صنبر  /صنبور ) .بنل-
والوه ،ای صفتها بدون هیچ حمدودیت ح تواظاد در زحانها حخت
حخت

و بلهوراه قیدها

بل كار روظد:
 .17حوید احروز بداخال است.
 .18او دیروز در ل سل خی

كورو بود.

 .19ای دوست شوا احروز دوباره گستاخ شده است.
 .20ظوبت بل حا كل ح رسل او ب حوص ل ح شل.
ای صفتها هوچای ح تواظاد با قیند هنا شند كاشن ظینز بنل كنار روظند :بنلشند
وصباظ  /ب حوص ل  /خش  /گستاخ  /بداخال  ....ح توان از شكل قیند این صنفتهنا
برا توصی

افعاج كاش استفاده كرد ،در صورت كل بلكارگیر آظها بلهوراه افعاج ایستا

لوال غیردستور بل دست ح دهد:
 .21حمس بلآراح  /حمتاطاظل  /حغروراظل  /گستاخاظل داشت در پارک قدم ح زد.
 * .22حمس بلآراح  /حمتاطاظل  /حغروراظل  /گستاخاظل لواب حسئ ل را ح داظست.
هوچای ای صفتها ح تواظاد در لوالت كل دارا افعاج اراد حاظاد «تصویم گرفت ،
قصد داشت  »... ،و ظیز قیدها اراد كاشگر حاظاد «ووداً» و ظیز قیدها زحاظ حمطع حاظاند
«حوقتاً ،گاه  »... ،هستاد ،ظاهر شوظد:
 .23رضا تصویم گرفتل از ای بل بعد واقل باشل و درسشو حرتب بخوظل.
 .24احروز شاهرخ ووداً در ل سل بسیار گستاخ بود.
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 .25حوقتاً آرام باش ببیایم قل ح شل.
هوچای ای قبیل صنفتهنا حن تواظاند در لوالتن ظناهر شنوظد كنل دیندگاه ظرنر و
س یملا فرد خاص را بیان ح كااد:
 .26او در حجوو حغرور و خودخواه است.
 .27از ظرر ح سعید ب ظرم است.
 .28حا دوست ظداریم شوا ای قدر كورو و خجا ت باشید.
والوه بر ای  ،ای صفتها ح تواظاد حنتوم افعنا حاظاند «واداشنت  ،حجبنور كنردن»... ،
قرار بگیرظد:
 .29ظاحزدش ازش ح خواد خوشاخال و آراستل باشل.
توام ای آزحونها حاك از ای است كل ای قبیل صفتها یک حا ت یا وضعیت حتغینر
را ظشان ح دهاد و ای ودم ثبنا و ایسنتای اسنت كنل حناظع بنرا بنلكنارگیر آظهنا در
لوال حمدودكااده ایجاد ظو كاد .لدوج  1ظشاندهادۀ رفتار حتفاو صفتها ایسنتا و
ظاایستا در قباج آزحونها ظمو و حعاای ح باشد:
جدول  :1آزحون ها ظمو و حعاای تشخیص صفتها ایستا و ظاایستا

صفت

ظو

احر

قاب یت استفاده در ساختها

حاظاد «احروز»

قاب یت هوراه با قیدها زحان

كاش حاظاد «بل شد »

قاب یت هوراه باقیدها شد

حاظاد «قصد داشت »

قاب یت هوراه با افعاج اراد

اراد كاشگر حاظاد «وودا»

قاب یت هوراه با قیدها

حمطع حاظاد «حوقتا»

قاب یت هوراه با قیدها زحاظ

حاو دیدگاهها فرد

قاب یت استفاده در لوال

افعا حاظاد «حجبور كردن»

قاب یت استفاده بل واوان حتوم

ایستا

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

ظاایستا

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

اكاون در لدوج  2ای آزحونهنا ظمنو و حعانای را رو تعنداد از صنفتهنا اووناج
ح كایم تا حیزان ایستای آظها را ظشان دهیم:
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جدول  :2آزحونها صفتها ایستا  /ظاایستا بر رو تعداد از صفتها زبان فارس

صفت

«احروز»

كاش حاظاد «بل شد »

قاب یت هوراه با قیدها شد

«قصد داشت »

آرام

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

قاب یت هوراه با افعاج اراد حاظاد

وصباظ

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

بل

كاشگر حاظاد «وودا»

خوشبرخورد

بل

بل

خیر

بل

بل

بل

بل

بل

قاب یت هوراه با قیدها اراد

زیبا

خیر

؟

خیر

؟

؟

بل

بل

؟

حمطع حاظاد «گاه »

تغر

خیر

خیر

خیر

؟

؟

؟

بل

بل

آب

قاب یت هوراه با قیدها زحاظ

درشتاظدام

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

بل

خیر

دیدگاهها فرد

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

قاب یت استفاده در لوال حاو

ایراظ

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

حاظاد «حجبور كردن»

قاب یت استفاده در ساختها احر

قاب یت هوراه با قیدها زحان حاظاد

قاب یت استفاده بل واوان حتوم افعا

ابریشو

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

قااظچل در ای لدوج حشخص است ،در بی ای صفتها« ،ابریشو » و «ایراظن » كناحالً
ایستا هستاد و در سو دیگر «وصباظ » و «آرام» كاحالً ظاایستا ح باشاد .سایر صنفتهنا بنی
ای دو طی

قرار دارظد و صفتها پایی تر از حینزان ایسنتای كوتنر برخنوردار هسنتاد.

حیزان ایستای  /ظاایستای حمووجها صفت بل ای حسئ ل بر ح گردد كل آظها تنا قنل حند از
حوضو ها خود قابل لدا شدن هستاد .بلواوان ظووظل« ،ابریشو » لنز تیافنک یكپارقنل
ح باشد ،احا «خشم» یا «آراحنش» حنات روحن  -رواظن هسنتاد كنل گنررا و قابنلكاتنرج
هستاد .ا بتل ،گاه ظو توان حرز دقیم بی رفتار ایستا یا ظاایستا برخن صنفتهنا در قبناج
آزحونها ظمو ترسیم ظوود و ای ظاش از حعاظ حتفاو یک صفت خاص در بافتها
حخت

ح باشد .بلواوان ظووظل ،صفت «ساگی » در لو ۀ «بینا آدم سناگیا بناش» بنل ینک

ویژگ ظاهر دت ت ظدارد ،ب كل حاو حفهوم «دارا رفتنار سناجیده» حن باشند .آزحنون
ها ظمو ظیز هویشل ظو تواظاد راهگشا باشاد .بلواوان حثاج ،صفت ایستا «ب ادقد» را حن
توان گاه در لوالت استفاده ظوود كل دیدگاه ظرر و س یملا گویاده را بیان كاد:
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 .30از ظرر ح  ،رضا ب ادقد  /كوتاهقد است.
ای حسئ ل بل ظسب بودن صفتها بر ح گردد ،یعان حوكن اسنت شخصن بنرا ینک
كاربرد خاص ب ادقد باشد ،احا از ظرر یک حرب بسكتباج فرد كوتاهقد حمسوب گنردد .از
ای رو ،برخ صفتها ح تواظاد با تولل بل بافت دارا خواظشها حتفاوت باشاد.
 .3 .2صفتهاي مبهم (داراي دو خوانش ايستا و ناايستا)

در حورد حمووجها صفت ظیز هواظاد حمووجها فع

1

پدیدۀ راظنش ولنود دارد ،بندی

حعا كل گاه یک صفت خاص در یک حعا یا بافنت خناص ایسنتا اسنت و در حعان ینا
بافت دیگر ظاایستا .بلواوان ظووظل ،صفت «ب اد» در ارتباط با قد یک صفت ایستا ح باشند،
احا در ارتباط بنا صندا ینک صنفت ظناایسنتا حمسنوب حن شنود .برخن از صنفتهنای كنل
ویژگ ها فیزیك را بیان ح كااد گاه ویژگ ها غیرثابت شخصنیت و رفتنار را ظینز
ظشان ح دهاد:
 .31لواد بسیار حرد بزرگیل.
 .32بابا و ش ك هاوز لووظل ،خاحل!
صفتها بل دو دستۀ ذات  2و غیرذات

3

تمسیم ح شوظد .صفتهنا ذاتن ویژگن اسنم

حولود در لو ل را بیان ح كااد ،احا صفتها غیرذات ویژگ حوضنو حولنود در لو نل
را بلطور حستمیم بیان ظو كااد .حنثالً درگنروه اسنو «كشنورها دور» ،صنفت «دور» بُعند
حكاظ را ظشان ح دهد ،احا در گروه اسو «وابستۀ دور» قطعاً بُعد فیزیك حد ظرر ظیسنت .در
واقع ،ح توان گفت كل «كشور دور» كشور است كل از حا دور است ،احنا «وابسنتۀ دور» از
حا دور ظیست .هوی تمابل در ساخت ها زیر ظیز قابلحشاهده است:
 .33شهر ظزدیک  /دوست ظزدیک
تممیق كاحل  /یک احوق كاحل
یک حاشی قدیو  /یک دوست قدیو
1

coercion
inherent
3
non-inherent
2
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ظادرست بودن لو ۀ دوم در هر دسنتل از لونال زینر ظشنان حن دهند كنل صنفتهنا
حولود بل صور ظاایسنتا در كناربرد اسنااد ظون تواظاند حنورد اسنتفاده قنرار بگیرظند ،در
صورت كل بلصور ایستا حشك

برا لو ل ایجاد ظو كااد:

 .34ای شهر بل حا ظزدیک است.
 . 35؟دوست بی حا ظزدیک است.
 .36تممیق او دربارۀ كاربرد صفتها كاحل است.
* .37ای احوق ،كاحل است.
 .38حاشی پدر سعید بسیار قدیو است.
 . 39؟دوست پدر سعید بسیار قدیو است.
ح توان گفت كل تفاو اساس بی صفتها ایسنتا و ظناایسنتا بنر ولنود اراده اسنتوار
است .حثالً برخ از صفتها هم یک ویژگ فیزیك و ظاهر را ظشان ح دهاد ،هم بیناظگر
یک حا ت یا رفتار شخصیت رواظ و غیرفیزیك هستاد .از ای رو ،ای قبینل صنفتهنا در
دو حعا حتفاو هم ح تواظاد بلصور ایستا و هم بلصور ظاایستا تفسیر شنوظد .بنلوانوان
ظووظل ،صفتها «ساگی » و «بزر »،ح تواظاند ینک ویژگن غیرفیزیكن را بینان كااند و
باابرای یک تفسیر ظاایستا بل خود بگیرظد:
 .40لواد بسیار حرد بزرگ است.
 .41بچل! یل كم ساگی باش.
باابرای تفاو اساس بی صفتها ایستا و ظاایستا بر ولود اراده حبتا است .لونال
زیر ظیز شاهد بر ای حدوا هستاد:
 .42حس گستاخ است (او تصویم گرفتل گستاخ باشد).
 .43حمس ب ادقد است (او هیچ اظتخاب در ارتباط با قد خود ظدارد).
باابرای  ،ح بیایم كل غیردستور یا دور از ذه بنودن برخن از لونال ذكرشنده بنر
حالحرا حعااشااخت استوار است ،قرا كل آظچل باوث ودم كاربرد اسااد این صنفتهنا
شده ویژگ ظاایستای آظها ح باشد كل یک ویژگ حعاای است .باابرای حالحرا حعاای
در تعیی صور ها زبان دخا ت دارظد و ای تننأییدكاادۀ ادونا دسنتور ظمنش و ارلنا
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ح باشد كل حضورش در حیدان لداج صور گرایان و ظمشگرایان برا ایجناد حصنا مل و
پیوظد آن دو بوده و از تعاحل ظمو ،حعا شااس و كاربرد شااس سخ راظده است.
با ای حاج ،در دظیا احروزكل تغییر و دگرگنوظ از ویژگن هنا اساسن آن حمسنوب
ح ن شننود و هوننل قیننز وسوسننۀ تغییننر را دارد ،زبننان و حننوزههننا حخت نن

آن از لو ننل

حعا شااس و بلتبع آن ظمو ظیز از ای قاوده حستثا ظیست .تعجبآور ظیست كنل صنفتهنا
ظیز بلتدری ویژگ ها ایستای خود را از دست بدهاد و ظاایستا شوظد:
 .44دوست داره حوهاش بور باشل.
 .45خوش بل حا ت قمدر تغر شد !
اظسانها ظلفمط در رظگ و قاق و تغر  ،ب كل حت تا حد در حیزان ب اد و لنواظ
و دیگر ویژگ ها فیزیك ظیز دخل و تصر

ح كااد و بدی صور ویژگ ایستای را

از صفتها ح گیرظد.
 .3نتیجهگیري

در لو لها اسااد گروه صفت  ،گروه اسو  ،یا گروه حنر

اضنافلا  ،حمونوج لو نل

ت م ح شود و ح تواظد حاظاد فعل ،تفسیر ایستا یا ظاایستا بل خنود بگینرد .این حما نل بنلطنور
خاص بل بررس ویژگ ها ایستای و ظاایستای در طبمۀ صفتها پرداختل اسنت .در واقنع،
در ای تممیق حشخص گردید كل تمسیمباد حمووجها بنل ایسنتا و پوینا صنرفاً حمندود بنل
طبمۀ فعل ظو باشد و ای ویژگ ها را ح توان در حورد طبمۀ صفت ظیز بسط داد .ا بتنل سنایر
طبما حمووجهنا ظینز حن تواظاند حوضنو هنا خنوب بنرا پنژوهشهنا آتن از حینث
ویژگ ها ایستای و ظاایستای باشاد.
صفتها ایستا غا باً بیانكاادۀ یک حا ت یا وضعیت ثابت و دائو هستاد .از این رو،
آظها بل ارادۀ فرد وابستل ظیستاد ،در صورت كل صفتها ظناایسنتا ظشناندهاندۀ حا نتهنا ینا
رفتارها شخصیت حتغینر هسنتاد كنل بنا تولنل بنل شنرایط زحناظ و حكناظ حتفناو تغیینر
ح كااد .آزحونها تشخیص ایستای و ظاایستای استفادهشده در ای پنژوهش ،هونل تونایز
ای دو ظو صفت را بل اثبا رساظدظد .برخ از ای آزحونها وبارتاد از :قاب یت كناربرد در
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لوال احر  ،قاب یت استفاده در زحانهنا حتفناو  ،قاب ینت هوراهن بنا قیندهنا شند
كاش و قاب یت هوراه بنا افعناج كاشن  .در واقنع ،این آزحنونهنا ظمنو و حعانای در
تفكیک صفتها ایستا از صفتها ظاایسنتا این ادونا دسنتور ظمنش و ارلنا را اثبنا
ظوود كل حالحرا حعانای در تعینی صنور هنا زبنان دخا نت دارظند .هوچانی در این
پژوهش ظشان داده شد كل صفتها ایستا و ظاایستا تفاو هنا صنرف قابنلحالحرنلا از
حیث گرفت پسوظد اسمساز دارظد.
هوچای در ای پژوهش ظشان داده شد كل برخن از صنفتهنا قاب ینت خنواظش ایسنتا و
ظاایستا را در بافتها زباظ و حوقعیت حتفاو دارا هستاد .در واقع ،ای ظیز شناهد دیگنر
برا اثبا ادوا دستور ظمش و ارلا ح تواظد ت م گردد ،قرا كل بنر طبنق این ظررینل،
حالحرا بنافت ینا كاربردشنااخت در تعینی صنور هنا زبنان حن ثر هسنتاد .ریشنۀ این
دگرگوظ در خواظش حعاا بل حاهیت دظیا كاوظ حا بر ح گردد كل ساكااظش بنلراحتن بنل
استمباج تغییر ح روظد و آن را قاشا حیا ت م ح كااد .صفتها ظیز در ای آشنفتگ در
احان ظواظدهاظد و ظو حاظاند و بنلتندری حعناظ ثابنت و او ینۀ خنود را از دسنت حن دهاند و
حفاهیو غیرفیزیك تر و در ظتیجل تفاسیر ظاایستاتر (!) بل خود ح گیرظند .شناید قاند دهنۀ
پیش حردم با شایدن لو لا حاظاد «دید حریم قمدر تغر شده» ،برا حریم اظهنار تأسن

ح كردظد ،احا احروزه با شایدن قای لو لا ارادۀ قو او را تمسی ح كااد.
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Abstract
Adjectives are considered predicates of sentences and take features
normally associated with verbs when used predicatively. Functional
linguists divide predicate-functioning verbs into stative and non-stative
predicates. The aim of this paper is to show through syntactic and
semantic evidence that stativity/non-stativity is not limited to verbs;
rather; they can be extended to adjectives as well. The questions which
the present research aims to answer are: to what extent can the theory
of Role and Reference Grammar (RRG) be used as a framework to
explain the syntactic and semantic features of stative and non-stative
adjectives of Persian, and is the division of predicates into statives and
non-statives specific to verbs, as Vendler believes, or can it be
extended to other predicates including adjectives? Attempts have been
made in this article to describe stative and non-stative adjectives
through the analysis of the spoken and written data of Persian. Besides,
various syntactic and semantic tests have been used for distinguishing
stative adjectives from non-stative ones.
The theoretical framework within which the present research has
been conducted is RRG, which is a functional theory developed by Van
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Valin in the 1980s in response to the question about the interface
between form and meaning, or the interface of syntax, semantics and
pragmatics in different languages. RRG claims that semantic and
pragmatic considerations determine the linguistic forms. This theory
posits three main representations: a representation of the syntactic
structure of sentences, a semantic representation, and a representation
of the information structure of the utterance. There is also a set of rules
linking the syntactic and semantic representations to each other, and
discourse-pragmatics plays a role in this linking. What makes RRG
distinct from other formal approaches is that it tries to describe and
analyze linguistic structures via reference to meaning and
communicative role. The syntactic structure and the semantic structure
are combined and the latter is regarded as the basic component. In the
semantic structure, verbs are divided based on their type of action
(Aktionsart) into states, achievements, accomplishments and activities.
Some adjectives such as big, tall, fat and red show permanent
states, whereas some others such as careful, disciplined, shy and
arrogant show temporary characteristics which are not under the
control of their arguments, and which are interpreted in the contexts
and circumstances where they appear. The researchers have used
different syntactic and semantic tests including progressive use,
imperative use, function in different tenses with different adverbials
and so on, to distinguish stative adjectives from non-stative ones. The
syntactic and semantic evidence shows that stative adjectives have a
different behavior from non-stative ones, as the latter can be used in
imperative function, progressive aspect, different tenses, to mention
just a few, whereas the former type of adjectives cannot be used in this
way. The analysis of the two types of adjectives also showed that there
exists some overlap between them; that is, some adjectives have both
stative and non-stative interpretations, depending on the contexts
where they appear. For example, adjectives such as bozorg (big) and
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sangin (heavy) can denote both the physical properties of people and
things, and the personality features of people. This is why we can
divide adjectives into inherent and non-inherent ones, although some
are used both inherently and non-inherently.
The syntactic and semantic tests used in this research revealed
that semantic considerations do play a part in determining the linguistic
forms, thereby confirming the RRG's main claim regarding the
interface or association among different components of language
including syntax, semantics and pragmatics. This study also showed
that the stativity/non-stativity dichotomy is by no means limited to the
verb category; rather, it can be extended to adjective predicates as well.
Whether other types of predicates such as nouns and adverbs can also
be classified as stative or non-stative can be good topics for future
research. This study also showed that some adjectives could be
interpreted as either stative or non-stative, depending on the linguistic
and situational contexts where they appear. This finding confirms the
RRG's claim as to the effective role of contextual or pragmatic features
in determining the linguistic forms.
Keywords: Role and Reference Grammar, stative adjective,
non-stative adjective, predicate, process

