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 چكيده
هاي فارسي و فرانسه، با توجه به معيارهـاي    هاي صفت در زبان    ها و تفاوت   در اين نوشتار همانندي   
در . شـوند  وي مـي  شناختي خاصي واكـا    شناسي بدون گرايش به نظرية زبان      ساختواژي و نحوي در زبان    

ها در   بندي صفت  و در دسته  ) 2004(طور عمده به پژوهش دالتور     هاي زبان فرانسه به    بندي صفت  تقسيم
ترين تمايز صفت در زبان      لحاظ ساختواژي مهم   به. ايم نظر داشته ) ب1391(زبان فارسي بيشتر به وفايي      

صفت در زبـان    .  زبان فارسي است   فارسي و فرانسه وجود جنس دستوري در زبان فرانسه و نبود آن در            
. لحاظ جايگاه پسين يا پيشين بودن با صفت در زبـان فارسـي سـازگاري دارد                فرانسه در موارد بسيار به    

ها  از نظر نحوي، صفت   . ها در زبان فرانسه از جمله صفات ملكي در فارسي معادلي ندارند            برخي صفت 
ند؛ جز آنكه كاربرد خاصـي از صـفت، بـا عنـوان         ا ها داراي نقش وصفي و اسنادي      در هر دوي اين زبان    

ها در هر دو زبان     بيشتر صفت .  در زبان فرانسه وجود دارد كه زبان فارسي فاقد آن است           apposéصفت  
  . اند داراي معيارهاي صوري براي شناخت آسان

  . صفت، ساختار، وابستة اسم، نقش وصفي، نقش اسنادي:كليدي هاي واژه
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  مقدمه
دستورنويسان، صفت را جز يكـي از       . گيريم اسم در زبان از صفت ياري مي      براي شناساندن   

انـد كـه    هاي متفاوتي از صـفت  ها داراي گونه زبان. اند عنصرهاي دستوري زبان فارسي برشمرده    
خـوانيم؛   در تعريف صفت چنـين مـي    . هاست ها در ديگر زبان    ساختار هركدام متفاوت از صفت    

ناتـل  (» شـود تـا حالـت و چگـونگي آن را بيـان نمايـد                مـي  اسـم افـزوده    اي است كه به    كلمه«
نـوعي آن را   رود و بـه  كار مـي  هميشه همراه اسم يا ضميري به«و نكتة ديگر اينكه   ) 155خانلري

شود، اين اسـت كـه صـفت جـز           آنچه از اين تعريف فهميده مي     ). 4ارژنگ(» سازد مشخص مي 
توان بـراي آن هـويتي       كند و بدون اسم نمي     آيد و آن را توصيف مي      شمار مي  هاي اسم به   وابسته

جاي اسم بنشيند و همان نقشي را برعهده بگيرد كـه اسـم در        مستقل درنظرگرفت؛ مگر اينكه به    
  :سازد تر مي شده را روشن دو مثال زير نكتة گفته توجه به. جمله برعهده دارد

 . همواره در ادبيات فارسي ستايش شده است خوبروي معشوق) 1
 . جهان رحم ندارد دلشانيانخوبرو) 2

كار رفته و وابـستة پـسين    به عنوان صفت براي معشوق به» خوبروي«در جملة نخست واژة    
در جايگـاه نحـوي اسـم،       ) صـورت جمـع    البته به (در جملة دوم همين واژه      . آيد شمار مي  آن به 

نكتـه  شـدن آن نيـز همـين         علت جمع بـسته   . شود كند و فاعل جمله محسوب مي      نقشي ايفا مي  
است كه برخي دستورنويسان صفت را از اجـزا   اسم موجب آن شده   وابسته بودن صفت به   . است

هـا، از جملـه    هرروي صفت در بيشتر زبـان     به. اسم بدانند و آن را جدا و مستقل در نظر نگيرند          
هاي ساختواژي مشمول    طورعمده  بنابر نهاده    فارسي داراي معيارهايي است براي تشخيص و به       

طور عمده بـه عنـوان       هايي دارد و به    در زبان فرانسوي نيز صفت گونه     .  خاص خود است   قواعد
در . توان در اين زبان يافـت      هاي پيشين را نيز مي     هرچند صفت . گيرد وابستة پسين اسم قرار مي    

هاي انجـام   ادامة نوشتار، پس از طرح مسئله و ارائة فرضيه و بيان روش پژوهش، پيشينة بررسي    
كـارگيري   زمينة صفت، سـاختار و جايگـاه آن در هـر دو زبـان بررسـي شـده، بـا بـه                 گرفته در   

هـاي سـاختواژي و نحـوي بـراي بررسـي سـاختار و جايگـاه صـفت در ايـن دو زبـان                         بايسته
  .هاي صفت در اين دو زبان بيان خواهد شد ها و ناهمانندي همانندي

  بيان مسئله
هـا بـا يـك     توري از هر زبان و تطبيـق آن ها و گزينش عنصرهاي دس    اي زبان  بررسي مقايسه 

هـاي مـورد عالقـة     از موضـوع  ) هـاي خويـشاوند    تا جايي كه ممكن است در زبـان       (زبان ديگر   
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گـسترة واژه و ريـشة    ها بـه  شناسي اين بررسي پيش از پيدايش علم زبان    . شناسان بوده است   زبان
شناسـي،   هاي بنيادين زبـان    لاي برپاية اص   هاي مقايسه  با گسترش بررسي  . شد واژگان محدود مي  

ايـن  . شناسان قرارگرفتند  ها بيشتر مورد توجه زبان     هاي زباني و عنصرهاي دستوري زبان      ساخت
شـناختي و    هـاي محـض زبـان      يكي گسترش بررسـي   : ها هيچگاه از دو فايده خالي نبود       بررسي

   .افراد دوزبانه ها به ها درگسترة آموزش زبان ديگري استفاده از اين بررسي

  پرسش پژوهش
هـاي فارسـي و فرانـسه داراي هماننـدي دارنـد؟ چـه        آيا ساختار و نقـش صـفت در زبـان       

هـاي   در بررسـي  (شـناختي    هـاي صـوري زبـان      هايي در اين زمينه وجود دارد؟ آيا مالك        تفاوت
ها مـؤثر باشـد؟     ها و ناهمانندي   تر ساختن اين همانندي    تواند در روشن   مي) ساختواژي و نحوي  

زباناني كـه قـصد يـادگيري زبـان          فارسي توانند در يادگيري صفت به     ها تا چه حد مي     اين مالك 
  فرانسه را دارند، مفيد باشد؟ 

  فرضيه
هـاي آن در     هـا و تفـاوت     شناختي دربـارة صـفت و دقـت در يـافتن هماننـدي             بررسي زبان 

هـر دو زبـان    تر شدن و درنتيجه درك آسان آن در          تواند به روشن   هاي فارسي و فرانسه مي     زبان
  . بيانجامد

  روش پژوهش
هـا و    در اين بررسي كه بر روش تحليلي توصيفي اسـتوار اسـت، بيـشتر بـا بررسـي مقالـه                   

اي صـفت   بررسـي مقايـسه   هاي ارائه شده، به هاي دستوري در هر دو زبان و دقت در مثال     كتاب
طـور عمـده     بـه هـا در زبـان فرانـسوي    بندي صفت در دسته. در اين دو زبان پرداخته شده است  

هـاي فارسـي، پـژوهش وفـايي      ايم و دربارة صـفت  نظر داشته) 2004... (بندي دالتور و  تقسيم به
پژوهش حاضر در بررسي صـفت در ايـن دو زبـان از             . بيشتر مورد توجه بوده است    ) ب1391(

ايـسة  بندي و مق   گيرد و تنها از مفاهيم عام اين علم براي دسته          شناختي بهره نمي   هيچ نظرية زبان  
شناختي در دو گسترة ساختواژه و نحـو در درجـةاول            معيارهاي صوري زبان  . جويد آن سود مي  

شناختي يعني جنس دسـتوري، پيـشين    در اين زمينه چهار معيار صوري زبان    . اهميت قرار دارند  
و پسين بودن، جامد و مشتق بودن و ساده و مركب بودن به عنوان معيارهاي ساختواژي بررسي           
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  .  اند ي شدهو واكاو

  پيشينة موضوع
تقـسيم  ) اي بياني، عددي، مبهم، پرسـشي، تعجبـي و اشـاره         ( نوع   6صفات را به    ) 5(ارژنگ

هـا را سـه      همچنين از نظـر سـاختمان، صـفت       . كرده و هركدام را به تفصيل بررسي كرده است        
 عنـوان   صفت را بـا   ) 69(وحيديان كاميار و عمراني   . ساده، مركب و جملة وصفي    : داند دسته مي 
پـسين و پـشين،    ها بـه  كرده و با تقسيم وابسته هاي اسم است؛ بررسي پذيري كه از ويژگي    وابسته

از نظر ساختمان، آن را داراي چهار دستة ساده، مركب، مـشتق            . اند انواعي را براي آن قايل شده     
و در در بخش مجزايي گروه صفتي را بررسـي كـرده           ) 245(ماهوتيان. اند و مشتق مركب دانسته   

بندي اسنادي و وصفي را عنـوان كـرده و          بخشي جداگانه با عنوان تصريف صفت، همان تقسيم       
د، وافر و ماليم اشاره كرده       هاي صفت به صفت    دربارة درجه  163(فرشـيدورد   .  است  هاي مشد (
از نظـر  . كنـد  چهار دسـتة بيـاني، عـددي، اشـاره و مـبهم تقـسيم مـي          لحاظ معني به   صفت را به  

از . اسـت   تقسيم كـرده     ]همان اسنادي و وصفي   [واسطه و بواسطه     دو دستة بي   را به موصوف آن   
و از نظر مقايسه، چهار نـوع  ) آزاد، ضعيف، متوسط و قوي  (داند   نظر درجه، آن را چهار نوع مي      

بنـدي وي بيـشتر متـأثر از         رسد تقسيم  نظر مي  شمارد كه به   مطلق، برابر، تفضيلي و عالي را برمي      
 .رانسه باشددستورزبان ف

معيار معنا توجه كرده و آن را بر پنج نـوع            بندي صفت به   در دسته ) 183 تا 179(خانلري   ناتل
ضمن بحث مفـصل  ) 142(اي، پرسشي و مبهم تقسيم كرده است، نوبهار        توصيفي، عددي، اشاره  

دو دستة پسين و پيـشين تقـسيم كـرده و از حيـث      دربارة صفت، از حيث تقدم و تأخر آن را به 
. را ذكر كـرده اسـت     ) توضيحي(اي، پرسشي، تعجبي، شمارشي، مبهم و بياني       فهوم، انواع اشاره  م

بندي كـرده و   دو دستة مشتق و جامد تقسيم     صفت را به  ) لحاظ ساختواژي  يا به (از حيث اشتقاق    
در زمينـة  . از حيث ساختمان نيز آن را ساده، مركب، پسوندي، پيشوندي و پيوندي دانسته است           

يـاد  ) صـفت اسـمي  (و صفت نحـوي   ) صفت وابسته ( نيز از دو عنوان صفت صرفي      نقش صفت 
احمـدي گيـوي و انـوري    . هايي صفت جانشين اسم را واكاوي كرده اسـت       كرده و با ارائة مثال    

گانه را كه پيش      صفت اختصاص داده، همان انواع شش       بخشي از كتاب دستورزبان را به     ) 110(
از لحاظ ساختمان نيز سه دستة ساده، مركب، گـروه          . اند  شده از اين نام برديم؛ براي صفت قايل      
صفت را از حيـث تقـدم و تـأخر       ) 190ب،  1391(وفايي. اند صفتي را براي صفت در نظرگرفته     

شمارشي، شمارشـي ترتيبـي بـا       (و شش نوع    . پيشين و پسين  : بر موصوف دو نوع دانسته است     
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بيـاني  (هـاي پيـشين و شـش نـوع           ز صفت را ج ) ُ مين، مبهم، تعجبي، پرسشي و اشاره      -پسوند  
هـاي پـسين    را براي صـفت   ) ُ م -ساده، فاعلي، مفعولي، نسبي، لياقت، شمارشي ترتيبي با پسوند        

صـفت را از چهـار جهـت قابـل بررسـي            ) 73 تـا    68ب،  1391(همچنين وفـايي  . داند معتبر مي 
پيـشين و پـسين     ) سنجش و مقايسه؛ ت   ) ساختمان؛ پ ) مشتق يا جامد بودن؛ ب    ) الف: داند مي

  . بودن
انـد و همچنـين      زبان فارسي دربارة دسـتورزبان فرانـسه نوشـته شـده           هايي كه به   دستورزبان

آذري نجـف   . انـد  اند؛ صفت را در اين زبان بررسي كـرده         هايي كه فرانسويان نگاشته    دستورزبان
يي را براي آن    ها هاي گروه اسمي دانسته و گونه      صفت در زبان فرانسه را جز وابسته      ) 252(آباد  

و فعـل   ) épithète(وي از صفت وصفي و اسنادي با عنوان صفت اسـم نـشينه              . برشمرده است 
 :دهد هاي زير را ارائه مي كند و مثال نشينه ياد مي

3) Un conducteur prudent 

4) Un beau château  

5) Le conducteur est prudent. 

ــور و ــاز  ) 95... (دالت ــود در آغ ــتورزبان خ ــفتدر دس ــي   ص ــاي كيف و ) qualificatif(ه
را ) démonstratifs(گرهـا   را بررسي كرده و سپس در فصلي ديگر اشـاره     ) numéral(شمارشي

هـا   هاي مربوط به رنگ    نخست صفت ) 715(گرويس و گوس  . اند همراه ضميرها بررسي كرده    به
خودشـان را   همچنـين بخـشي از كتـاب        . انـد  برده هاي صفت را نام    كرده؛ سپس درجه   را بررسي 

بندي  در ادامة مقاله ضمن تقسيم. اند اختصاص داده) sans degré(هاي نامدرج  بررسي صفت به
اي بين صفات ايـن      آن در جمله مقايسه   ) نقش(صفت به لحاظ ساختواژي و با توجه به جايگاه          

  . دو زبان انجام خواهيم داد

  بحث و بررسي
. شخيص صفت در هر دو زبان استفاده كرد       توان براي ت   از معيارهاي ساختواژي و نحوي مي     

. توان تشخيص داد بايد عنوان كرد كه در فارسي اغلب مرز دقيق و قاطعي بين صفت و قيد نمي           
هـايي ارائـه     كنند كه در ادامه مثال     در زبان فرانسه نيز گاهي صفات در نقش اسم و قيد عمل مي            

  .خواهد شد
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  معيارهاي ساختواژي
هـا بهـره    بندي صفت  ن از معيارهاي ساختواژي براي شناخت و دسته       توا ها مي  در بيشتر زبان  

شوند كه معيارهاي سـاختواژي در       هايي محسوب مي   زبان فارسي و فرانسه نيز جز زبان      . جست
اي  چهار معيار را براي بررسـي مقايـسه       . توانند كاربرد داشته باشند    ها مي  شناخت ساختار صفت  

هايي چند از دو زبان توضيح داده        كه در ادامه با ارائة مثال     ايم   صفت در اين دو زبان مطرح كرده      
  . خواهند شد

  جنس دستوري  
در زبــان فرانــسه از جــنس دســتوري مــذكر . زبــان فارســي فاقــد جــنس دســتوري اســت

)masculin (   و مؤنث)féminin ( ها  ها و صفت   فعل. شود ها بهره گرفته مي    بندي اسم  براي دسته
  : باشند بق داشتههم بايد به لحاظ جنس تطا

6) Une chemise propre 
7) Un homme seul 

8) Il/Elle est étudiant (e). 

هاي  از آنجايي كه بحث جنس دستوري در زبان فارسي وجود ندارد و جز در برخي عبارت        
شود؛ اطالة كالم در  اين سازگاري ديده نمي ) كه از بحث ما خارج است     (وارد شده از زبان عربي    

  . وا نيستاين باره ر

  پيشين و پسين بودن
تـوان   بندي آن را مي يكي از معيارهاي ساختواژي مهم در زمينة تعيين جايگاه صفت و دسته         

هـاي فارسـي و      عبارت بهتـر، آيـا صـفت در زبـان          به. معيار پيشين و پسين بودن صفت دانست      
هـايي    صـفت  انـد و چـه     هايي پـسين   گيرد يا پس از آن؟ چه صفت       فرانسه پيش از اسم قرار مي     

هاي شـاخة روميـايي هنـد و اروپـايي         پيشين؟ نخست بايد توجه داشته باشيم كه در بيشتر زبان         
ها  زبان فرانسه و فارسي نيز جز اين زبان       ). 34گلفام،(گيرد   صفت در جايگاه پس اسمي قرار مي      

از طـور معمـول پـس        هاي فارسي و فرانسه بـه      عبارت ديگر صفت در زبان     به. روند به شمار مي  
  :كند گيرد و اسم پيش از خود را توصيف مي اسم قرار مي

9) Un homme dangereux 

  يك مرد خطرناك) 10
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هـا   تـوان يافـت كـه در آن        اين حكم حالت غالب دارد و برخي استثناها در هر دو زبان مـي             
 هاي فارسـي و  هاي بياني در بيشتر موارد در زبان       بنابراين صفت . است چنين حالتي رعايت نشده   

هايي نيز وجود دارد كه جايگـاه پـيش    در زبان فرانسه صفت. شوند فرانسه، پس از اسم واقع مي     
، beau  ،bon  ،court  ،dernier  ،grand  ،gros  ،haut  ،jeuneصـفات   . كننـد  از اسم را اشغال مي    

joli ، long  ،mauvais  ،petit   و vieux آينـد و   اند كـه پـيش از اسـم مـي      هايي ترين صفت   عمده
عالمـت  (شـود    هاي صفتي غيردسـتوري مـي      گرفتن سازه  ها پس از اسم موجب شكل       آن كاربرد

  ):دستوري بودن اين سازه اسمي است ستاره نشانة غير
11)*Un livre bon 

ها در اين زبان، برحسب اينكه پيش از اسم قرارگيرند يا پـس از           افزون بر اين، برخي صفت    
  :كنند آن، تفاوت معنايي پيدا مي

12) Une femme seule 

13) Une seule réponse 

برحسب اينكه پس از اسم بيايد يا پيش از آن، بـه دو معنـاي    seule بينيم، صفت چنانكه مي
توان نتيجه گرفت، زماني كه در زبان فرانسه اين     بنابراين مي . رود كار مي  به) تنها و فقط  (متفاوت  

توان تمايز دقيقي    طور عمده نمي    و به  گيرد بيشتر به قيد نزديك شده      صفت پيش از اسم قرار مي     
  : هاي زبان فارسي نيز صادق است همين حالت دربارة برخي صفت. ها برقراركرد بين آن
  .خوب كتابي است) 14
  .بيچاره پدرت )15

كه خود صفت بياني اسـت؛ پـيش از اسـم قرارگرفتـه و از لحـاظ      » خوب«در اين باره واژة  
شـدن ارزش    نين نوعي تأكيد و تـشديد كـه نـشانگر برجـسته           همچ. ماند مفهوم بيشتر به قيد مي    

  ). 9البرزي (خورد  چشم مي عاطفي صفت در مقايسه با كاربرد عادي آن است در اين حالت به
تـوان از    گيرنـد، مـي    هاي ديگري كه در اين دو زبان پـيش از اسـم قـرار مـي                از ميان صفت  

، »همـين «، »چنـان «، »چنين«، »آن«، »اين«ظير هايي ن در زبان فارسي واژه. برد هاي اشاره نام  صفت
شماريم كه امكان قرارگـرفتن وابـستة ديگـري پـيش از             هاي اشاره برمي   را جز صفت  » همان«و  
هاي پيشين اسـم     اين نوع صفت جز وابسته    ). 70 كاميار و عمراني،      وحيديان(ها وجود ندارد     آن

در زبـان فارسـي ايـن    . انـد   اسـمي هـستة گـروه   شود و در واقع دورترين وابسته به    محسوب مي 
  :  را جمع بست كه جانشين اسم شده باشند ها توان آن زماني مي. شوند ها جمع بسته نمي صفت

  اين درخت) 16
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  )صفت اشاره جانشين اسم(ها  اين )17
  ها آن درخت) 18

ي براcette   وce(cet)كه ) adjectifs démonstratifs(هاي اشاره  در زبان فرانسه نيز صفت
رونـد؛ پـيش از    كـار مـي   هم براي جمع مذكر و هم جمع مؤنـث بـه  ces مفرد مذكر و مؤنث و 

لحاظ جـنس    ترين تفاوت در اين زمينه بحث سازگاري به        مهم. گيرند اسامي براي اشاره قرار مي    
  :هاي زير توجه كنيد مثال به. است) و البته شمار(دستوري 

19) Cette valise est lourde. 

20) Ces reptiles devaient mesurer 14 mètres de long. 

در زبـان فارسـي   . كننـد  هاي پرسشي نيز در هر دو زبان جايگاه پيش از اسم را پر مي            صفت
اند كه  هاي پرسشي جز صفت » كدامين«و البته   » كدام«،  »چند«،  »چندمين«،  »چه«هايي نظير    صفت

  : كنند س از خود پرسش ميآيند و از تعداد يا نوع اسم پ همواره پيش از اسم مي
  چند روز مسافرت رفته بوديد؟ )21
  من امانت داده بوديد؟ كدام كتاب را به )22

همين نقش را برعهده دارنـد  ) adjectifs interrogatifs(هاي پرسشي در زبان فرانسه صفت
يـن  ا. لحاظ شمار و جنس، با اسم پس از خود مطابقت دارنـد          به. آيند و همواره پيش از اسم مي     

 ، quellsو ) مــذكر و مؤنــث(هــاي مفــرد  ، بــراي اســمquel ،quelle: هــا عبارتنــد از صــفت

quellesمذكر و مؤنث(هاي جمع براي اسم:(  
23) Quel sport est-ce que vous pratiquez? 

24) Quells couleurs préférez-vous? 
نيـز  ) adjectifs exclamatifs(هـاي تعجبـي   ها در زبان فرانسه به عنوان صفت همين صفت

جز اينكـه ديگـر پرسـشي در كـار نيـست و             . روند و در شمار و جنس مطابقت دارند        كار مي  به
  :شود  مي جاي عالمت سؤال در پايان جمله يا سازه، عالمت تعجب گذاشته به

25) Quelles jolies fleurs! 

ـ    » عجـب «و » چـه «هاي تعجبي  در زبان فارسي نيز صفت     خـود   هجايگـاه پـيش از اسـم را ب
  :دهند اختصاص مي

  !اي چه خانه )26
  !چه حرفي زد )27

، »كمـي «،  »فـالن «،  »همـه «،  »هـيچ «،  »هـر «هايي نظير    واژه هاي مبهم در زبان فارسي به      صفت
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  :گيرند شود كه ناگزير پيش از اسم قرار مي مي گفته ... و» ديگر«
  !خواهد بكن هركاري دلت مي )28

، جـز ضـميرهاي     aucun(e)،chacun(e)،personne  ،rienهـايي نظيـر    در زبان فرانـسه واژه    
هـاي اسـمي    بنابراين جز وابـسته . شوند و صفت محسوب نمي) pronoms indéfinis(اند  مبهم

  . گيرند قرار نمي
در . عكس همين حالت را در زبان فارسي دارنـد ) adjectifs possessifs(هاي ملكي صفت

هـاي   عنوان صفت جز ضميرها نيستند؛ بلكه به... و   mes ،ma،monهايي نظير  زبان فرانسه واژه
  : كنند گيرند و حالت مالكيت را براي اسم پس از خود توصيف مي ملكي پيش از اسم قرار مي

29) Mon autre sœur 

30) Est-ce que tes voisins ont vendu leur voiture? 

وانند باشند كـه در     ت هاي ملكي مي   در زبان فارسي، ضميرهاي متصل و منفصل معادل صفت        
  :اند حالت اضافه، بيانگر مفهوم مالكيت

  مان همسايه )31
 كتاب من )32

ها پيش و برخي ديگر پـس        هاي شمارشي در هر دو زبان وجود دارند و برخي از آن            صفت
هاي شمارشي را به دو نوع كلـي اصـلي و ترتيبـي              در زبان فارسي صفت   . گيرند از اسم قرار مي   

تـوان بـه دو    هاي ترتيبـي را مـي     صفت). 70وحيديان كاميار و عمراني   (ي كرد   بند توان تقسيم  مي
م-« هايي كه پسوند نوع اول صفت: نوع بخش كرد   هايي كه پـسوند   گيرند و نوع دوم صفت مي» ُ

ها تنها صفت شمارشي ترتيبي پـس از اسـم قـرار     از ميان اين صفت. چسبد ها مي به آن » ُ مين -«
به دو دستة شمارشي ) adjectifs numéraux(هاي شمارشي   نيز صفتدر زبان فرانسه. گيرد مي

 adjectif(اند و شمارشـي ترتيبـي    كه همان اعداد اصلي) adjectif numéral cardinal(اصلي 

numéral ordinal (شوند اند؛ تقسيم مي كه بيانگر ترتيب :  
33) J’ai trios sœurs et deux frères. 

34) C’était la troisième fois qu’il venait à Paris. 

هاي شمارشي از زمرة  يابيم كه در زبان فارسي صفت     با مقايسة اين صفت در دو زبان، درمي       
؛ چرا كه صفت شمارشي اصلي و شمارشـي         )147نوبهار(هاي پسين و پيشين جاي دارند        صفت

م-«هاي شمارشي ترتيبي با پسوند    پيش از اسم و صفت    »  ُ مين  -«ترتيبي با پسوند     پس از اسم » ُ
. هاي شمارشي اصلي و ترتيبي همين حالـت را دارنـد           در زبان فرانسه نيز صفت    . شوند واقع مي 
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هاي شمارشي زبـان فرانـسه       توان گفت كه صفت    از اين رو مي   . گيرند زيرا پيش از اسم قرار مي     
 . اند هاي پيشين اسم نيز جز وابسته

هـاي   بنابراين جز وابسته  . شوند م واقع مي  هاي تفضيلي نيز در زبان فارسي پيش از اس         صفت
  :اند پيشين اسم

  تر ميز بزرگ) 35
در . انـدكي متفـاوت اسـت   ) adjectif comparatif(در زبان فرانسه ساختار صفت تفضيلي

كمتر بزرگ،  : توان گفت  يعني مي . اين زبان سنجشي براي بيشتري، كمتري يا برابري وجود دارد         
  :گبيشتر بزرگ، يا همان قدر بزر

36) Françoise a habité à Paris plus longtemps que moi. 

37) C’est moins cher qu’il ne pense. 

38) Il n’est pas aussi compétent qu’il le dit. 
39) Il joue mieux au tennis que moi. 

ي تـر از زبـان فارسـ       بينيم، ساختار صفت تفضيلي در زبان فرانـسه پيچيـده          همانگونه كه مي  
اگر اسمي را درنظـر بگيـريم كـه سـاختار           . توان جايگاه آن را معين كرد      طور دقيق نمي   به. است

دقـت در   . توان صفت تفضيلي را هم پيشين و هم پـسين دانـست            گردد؛ مي  آن بر مي   تفضيلي به 
هاي عالي در زبان فارسـي پـيش از اسـم            صفت. سازد  اين نكته را روشن مي     42 و   41هاي   مثال

  :وندش ظاهر مي
  بزرگترين ميز) 40

  :هاي زير توجه كنيد مثال به. در زبان فرانسه هم جايگاه پسين دارند و هم جايگاه پيشين
41) Le Louvre est le plus grand musée de France.  

42) Voici le restaurant le moins cher du quartier. 

كاررفتـه در سـاختار آن        صفت به  جايگاه بايد توجه داشت كه جايگاه صفت عالي، وابسته به        
پس جملة شمارة   ). 300...دالتور و (توانيم آن را پس از اسم نيز قراردهيم          طوري كه مي   به. است

  :شكل زير نيز بيان كرد توان به  را مي42
43) Le Louvre est le musée le plus grand de France.  

ين بودن صفت عالي در زبـان فرانـسه         توان نتيجه گرفت كه جايگاه پسين و پيش        بنابراين مي 
اي باشـد از مطـالبي كـه در زمينـة پيـشين و           تواند خالصه  مي) 1(جدول شمارة   . اختياري است 

  .پسين بودن گفته شد
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  )پسين يا پيشين بودن(مقايسة صفت در زبان فارسي و فرانسه ): 1(جدول شمارة

  ي تشخيصهاي صوري برا نشانه  زبان فرانسه  زبان فارسي  نوع صفت رديف
  *  پيشين/ پسين  پيشين/ پسين  بياني  1
  -  پيشين  پيشين  اشاره  2
  -  پيشين  پيشين  پرسشي  3
  -  پشين  پيشين  تعجبي  4
  -  -  پيشين  مبهم  5
  -  پيشين  -  ملكي  6
  *  پسين/ پيشين  پسين/ پيشين  شمارشي  7
  *  متغير  پسين  تفضيلي  8
  *  پيشين/ پسين  پيشين  عالي  9

  جامد و مشتق بودن
در . جامد و مشتق بودن صفت در زبان فارسي بيشتر از زبان فرانسه مطمح نظر اسـت    بحث  

هـاي غيربيـاني     صـفت . زبان فارسي، صفت از حيث اشتقاق، شامل دو نوع جامد و مشتق است            
در زبـان فارسـي همگـي    ) هاي عالي، تفضيلي، اشاره، پرسشي، تعجبي و شمارشي       يعني صفت (

  . توانند جامد و مشتق باشند ياني ميهاي ب صفت). 152نوبهار(جامدند 
در . انـد  هاي فاعلي، مفعولي، لياقـت و نـسبي        هاي مشتق در زبان فارسي شامل صفت       صفت

توان صفاتي دانـست   ها را مي شوند و ديگر صفت    ها، از فعل مشتق مي     زبان فرانسه برخي صفت   
از ) é participe pass(عول مف و اسم) participe présent(فاعل  اسم. اند كه از فعل گرفته نشده

  :اند هاي مشتق جملة اين صفت
44) Le soleil couchant 

45) Paul habitant près de Paris. 

46) Une porte ouverte 

47) Elle a parlé. 
48) Une jupe plissée. 
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دالتور (شود   كارگرفته مي  ها به  مفعول همانند صفت   بايد توجه داشت كه در زبان فرانسه اسم       
دليـل اشـتقاقي    هاي مشتق بـه    بنابراين هم در زبان فارسي و هم در زبان فرانسه صفت          ). 102...و

  .هاي صوري براي تشخيص آسانند بودن، داراي نشانه

  ساده و مركب بودن
. ها در زبـان فارسـي، آراي متفـاوتي دارنـد         دستورنويسان دربارة ساده و مركب بودن صفت      

وحيـديان  (انـد    مركـب را بـراي آن در نظرگرفتـه     - مشتق برخي چهار نوع ساده، مركب، مشتق،     
را نيـز از  ... ؛ و برخي ديگر انواعي چون پسوندي، پيشوندي، عبارات وصـفي و       )81 و   80كاميار 

هاي ساده هم در زبـان فارسـي و          صفت). 160 تا 157نوبهار(اند   حيث ساختمان صفت برشمرده   
ي، در سـاختمان صـفت سـاده، هـيچ تكـواژ            لحاظ ساختواژ  به. هم در زبان فرانسه وجود دارند     

  :هاي زير مانند مثال. كار نرفته است اشتقاقي به
  .خوب/سفيد/سياه/نرم )49

50) blanc/gentil/fort/gris 

  :توان يك تكواژ وابسته مشاهده كرد در ساختمان صفت مشتق، مي
  .آشفته/ توانا/ مهربان/بالعوض )51

52) donnant/mangeant/donné/tombé 

  :اند كه از دو يا چند تكواژ وابسته و يا آزاد ساخته شوند هايي ت مركب صفتصفا
  .دل نازك/ روشن فكر/ سفيد رو/ چهارگوش )53

هاي زير ظـاهر   شكل توانند به مي) adjectifs composés(هاي مركب  در زبان فرانسه صفت
  ):111ديهيم(اند شوند كه در جدول نشان داده شده

  اي مركب در زبان فرانسهه صفت): 2(جدول شمارة

 نوع صفت مركب مثال
aigre-deux  adjectif+ adjectif 
clairvoyant  adverbe +adjectif  

bien-pensant  adverbe+ participe  

نيز ) préposition(توان حرف اضافه     هاي مركب زبان فرانسه مي     همچنين در ساختار صفت   
  :ديد
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54) Des attaques sous-marines 

انـد؛ در كنـار هـم قرارگرفتـه و يـك اسـم را توصـيف                  يز دو صفت كه بيانگر رنگ     گاهي ن 
  : كنند مي

55) Un pantalon gris bleu 
 :شود اين گونه ديده مي كه در فارسي كاربرد آن به

  .سواري بنز سفيد يخچالي )56

  معيار نحوي
ديگـر نظيـر    هـاي    چنانكه پيش از اين گفته شد؛ اغلب مرز دقيقي بين صفت و برخي مقوله             

. هاي چندي در ايـن زمينـه ارائـه شـد     پيش از اين مثال. اسم و قيد در زبان فارسي وجود ندارد       
توانند مستقل بـوده     ها زماني كه در جايگاه اسم قرار بگيرند، مي         گفتيم كه در زبان فارسي صفت     

 برخـي   گـوييم كـه در زبـان فارسـي         همچنين مي . هاي اسم نظير نشانة جمع را بپذيرند       و نشانه 
در زبان فرانسه   ).  نگاه كنيد  14مثال   به. (كار روند  جاي صفت نيز به    توانند به  ها كه قيدند؛ مي    واژه

طور عمده دربارة صفت رنگ      اين حكم به  . آفريني كنند  عنوان اسم نقش   توانند به  ها مي  نيز صفت 
)adjectif de couleur (صادق است:  

57) Je prends le blanc/le jaune/le noir. 

58) Le bleu est à la mode cet hiver. 

دليل كوتاه شدن در گفتـار حـذف         دهد كه اسم پيش از صفت به       اين درست زماني روي مي    
بافـت،   بافت است و شنونده بايد با توجه به        گفتاري وابسته به   بديهي است درك چنين پاره    . شود

گفتـار   در پاره .  تفاوت صادق است   در فارسي نيز همين حالت با اندكي      . منظور گوينده را بفهمد   
دليل اينكه صفت در مقام اسم قرار گرفته و معادل اسم موصوفي است كه صـفتي بـدان          به) 59(

  :وابسته باشد؛ ارزش اسم را پيدا كرده و در نتيجه جمع بسته شده است
  .سفيدهاش خيلي قشنگن. ها رو ببين اين لباس) 59

كنندة رنگ، در جايگاه اسم ظاهر شـده         صفت بيان ) 56(توجه داشته باشيم كه همانند جملة       
دليل صرف انرژي كمتـر يـا همـان كوشـش كمتـر              ها به  اين عمل در گفتار در بيشتر زبان      . است

صفت و جايگـاه   همچنين از ديدگاه نحوي اگر به. دهد بسيار روي مي) least effortانگليسي به(
دو گونـه قابـل      لحـاظ نحـوي بـه      ه صفت به  يابيم ك  آن در سازة صفتي و جمله دقت كنيم، درمي        

) واسطه يا اسـمي    يا آنچه برخي دستورنويسان صفت نحوي، بي      (صفت وصفي ) 1: تقسيم است 



  1393بهار و تابستان ، 1، شمارة 4دورة ، هاي خارجي هاي زبانشناختي در زبان پژوهش 18

رسد بهتر اين اسـت كـه        نظر مي  به). يا باواسطه، صرفي يا وابسته    (صفت اسنادي   ) 2اند و    ناميده
يـاد  » اسـنادي «و  » وصفي«ت  ها از دو نوع صفت با اسامي صف        براي پرهيز از آشفتگي در معادل     

را وصـف   ) يـا همـان اسـم     (همراه فعل ربطي موصـوف       صفت اسنادي صفتي است كه به     . كنيم
فعـل ربطـي در      اند و هم وابـسته بـه       اسم پس اين صفات هم وابسته به     ). 167فرشيدورد(كند   مي

  : جمله
 .جلد كتاب كهنه است) 60

گيرد و در  همين نقش را برعهده مي) adjectif attribut(در زبان فرانسه نيز صفت اسنادي 
 آبـاد  آذري نجف ( باشند   treêارزش فعل ربطي   آيد كه هم   هاي ديگري مي   كنار فعل ربطي و فعل    

252 :(  
61) Le conducteur reste prudent. 

 از زبـان فارسـي و    اند كه پيش از اين در چنـدين مثـال    هايي هاي وصفي همان صفت    صفت
ها در هر دو زبان در جايگاه پس از اسم يا پيش از اسـم                ين گونه صفت  ا. فرانسه بررسي كرديم  

هاي وصفي كه پس از اسم قرار گرفته باشند بـا عنـوان              در زبان فرانسه از صفت    . گيرند قرار مي 
postposé) گيرند با نـام صـفت   هايي كه پيش از اسم قرار مي و از صفت) اسمي پسantéposé  

 ديگر از صفت در زبان فرانسه وجود دارد كه بـا عنـوان صـفت       نوعي. شود ياد مي ) اسمي پيش(
apposé) شـكل برجـسته نوشـته       اين گونه صفت در متن جمله بـه       . شود شناخته مي ) دورنشينه

اين صفت معادلي در زبان فارسـي       . شود شده؛ با ويرگول از ديگر اجزاي جمله يا سازه جدا مي          
  :ندارد

62) Fatigué, tu as quand même decidé de sortir. 

63) Le conducteur prudent, ralentit. 

64) Désespéré, Léon sortit de chez elle.   

اگرچه اين صفت گاهي از فاعـل       ). 259: همان(ارزش اين صفت مانند صفت وصفي است        
هـا ارزش قيـدي    بيشتر وقت. كنندة آن است گيرد؛ اما توصيف جمله در جايگاه دورتري قرار مي    

  :  فارسي بيان كرد صورت زير به را براي مثال به) 62(توان جملة  نابراين ميدارد؛ ب
  .تصميم گرفتي بروي] اما[خسته بودي،) 65
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  گيري نتيجه
هاي فارسي و فرانـسه نـشانگر آن اسـت كـه ايـن عنـصر                 اي صفت در زبان    بررسي مقايسه 

ي در هر دو زبـان صـفت     در حالت كل  . هم شباهت دارد   دستوري در دو زبان، در بيشتر موارد به       
. رساند گيرد و معناي جديدي را مي گيرد و در موارد استثنا بر اسم پيشي مي       پس از اسم قرار مي    

) پرسشي، تعجبي، عـالي، تفـضيلي، اشـاره و شمارشـي          (ها   هاي بياني ديگر صفت    غير از صفت  
ان فارسي، فاقـد    زب. ها پس از اسم است     هرچند جايگاه برخي از آن    . گيرند پيش از اسم قرار مي    

همچنـين ضـميرهاي مـبهم در       . شود آن شكلي است كه در فرانسه يافت مي        هاي ملكي به   صفت
لحـاظ نحـوي، دو نقـش        بـه . هاي مبهم در فارسي دانـست      توان معادل صفت   زبان فرانسه را مي   

زبان فرانسه عالوه بر اين دو گونـه، داراي صـفت     . وصفي و اسنادي در هر دو زبان وجود دارد        
apposé            حالت برجسته نگاشته    گيرد و به    است  كه جداي از ساير اجزاي جمله يا سازه قرار مي

توانـد داشـته     اين صفت ارزش قيدي نيز مي     . شود ها جدا مي   شود و با ويرگول از ديگر سازه       مي
ويژه  تر آن به   تواند براي يادگيري سريع و آسان      هاي صفت در هر دو زبان مي       درك تفاوت . باشد
اي در   هاي مقايـسه   چرا كه بررسي  . كار آيد  هايي چون فرانسوي به    راحل اولية يادگيري زبان   در م 
هـا ارائـه     هاي ساختاري زبـان    ها و شباهت   شناسي معيارهاي صوري را براي بررسي تفاوت       زبان
سـاده شـدن درك مفهـوم عنـصرهاي دسـتوري يـاري              دهد و همين معيارهـاي صـوري بـه         مي
اي  هـاي محـض مقايـسه      هايي در پيشبرد بررسي    ي، انجام چنين پژوهش   لحاظ نظر  به. رساند مي

  . ها، اهميت فراواني دارد بين زبان
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