หมวดคําคุณศัพทในภาษาอาหรับ: การวิเคราะหตามแนวภาษาศาสตร
ดุลยวิทย นาคนาวา1

บทคัดยอ
ไวยากรณอาหรับดั้งเดิมแบงประเภทของคําในภาษาอาหรับออกเปน 3 หมวดไดแก คํานาม กริยา และบุพบท ในสวน
ของมโนทัศนคุณศัพทไมใชประเภทของหมวดคํา แตเปนตําแหนงทางวากยสัมพันธในประโยค แนวทางดังกลาวยึดเปนแนว
ปฏิบัติจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ดี ผูเขียนจึงขอนําเสนอวา คําคุณศัพทเปนหมวดคําหนึ่งที่แยกออกมาจากคํานาม โดยพิจารณา
จากหลักฐานหลายประการ เชน หลักฐานทางแบบลักษณภาษา หลักฐานทางหนวยคํา หลักฐานทางวากยสัมพันธ และถึงแม
ในบางกรณี คําคุณ ศัพทจะปรากฏแทนคํานามหรือเปลี่ยนหมวดกลายเปนคํ านาม แตไมไดหมายความวาภาษาอาหรับไมมี
หมวดคําคุณศัพท
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Adjectives as a Word Class in Arabic: a Linguistic Analysis.
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Abstract
Traditional Arabic grammar divides Arabic words into 3 categories: nouns, verbs and prepositions.
Adjectives are not a traditional word class, but realized as syntactic positions in sentences, an approach
which is followed in practice. However, the researcher proposes that adjectives should be considered a
distinct word class separate from nouns. This is based on various evidence, such as typology, morphology
and syntax. In certain contexts, adjectives can appear instead of nouns or eventually decategorize to
noun but this does not mean that Arabic should have no adjective category.
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1. บทนํา
การศึกษาประเภทของหมวดคํา (part of speech - word class) สามารถทําได โดยการแบงคํ าออกเปนหมวด ๆ
โดยพิ จารณาจากคุ ณสมบั ติรวมบางประการ อาจใชเกณฑ ทางความหมาย (semantic criteria) กระบวนการทางหน วยคํ า
(inflectional-derivational morphology) หน า ที่ ท างไวยากรณ (syntactic function) หรื อ บริ บ ทแวดล อ มในประโยค
(syntactic environment) โดยใชการแบงคําออกไปเป นประเภทยอย ๆ (Aarts and Haegeman 2006, Jackson 2007,
57; Bisang 2012; Schachter and Shopen 2007, 13-22) การแบงหมวดคําในยุคแรก ๆ ของพลาโตและอริสโตเติ้ล แบง
หมวดคําออกเปนเพียงคํานามและภาคแสดง (noun-predicate) (Luraghi and Parodi 2008, 147-150) การแบงหมวดคํา
เริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นในงานไวยากรณกรีก-โรมันของไดออนนีเซียส (Dionysios Thrax 217-145 BC) ซึ่งแบงหมวดคําได
เปน 8 หมวด การศึกษาดานหมวดคําตอมา พบกรณีของคําที่มีความกํากวม เชน กริยานาม (gerund) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
ลักษณะคลายทั้งคํากริยาและคํานาม ปญหาและความทาทายในดานหมวดคําทําใหทฤษฎี การแบ งหมวดคําพัฒนาไปหลาย
แนวทาง เชน ทฤษฎีตนแบบ (Prototype theory) หรือเกณฑ การแบงตามเกณฑไวยากรณ หลัก (primary grammatical
criteria) ของสแคชเตอร (Schachter) และการแบ งตามหนา ที่ ทั้ง 4 หนา ที่ (4 function) ของเฮนเกเวลด (Hengeveld)
รวมทั้งการแบงแบบลักษณะรวม-ตาง (Lumping-Splitting) ของครอฟท (Croft) (Aarts and Haegeman 2006, 117-145;
Bisang 2012)
ในกรณีของหมวดคําคุณศัพท เปนหนึ่งในประเด็นการศึกษาและงานวิจัย มากมาย หากกล าวโดยนิยาม คําคุณศั พท
ในทางภาษาศาสตรโดยทั่วไป หมายถึงคําที่ทําหนาที่ขยายคํานามไมวาดวยการทําหนาที่อธิบายคุณลักษณะ (attribute) เชน
ประโยค the red ball ‘ลูกบอลสีแดง’ หรือทําหนาที่เปนภาคแสดง (predicate) เชนประโยค the ball is red ‘บอลลูกนั้นสี
แดง’ (Murphy and Koskela 2010, 8; Schachter and Shopen 2007, 13-22; Luraghi and Parodi 2008, 148;
Dixon 2004, 9-12) อยางไรก็ดี ในบางภาษาเราอาจพบหนาที่ใดเพียงหน าที่หนึ่ง เช น ภาษาฮูวา (Hua) มี คําคุ ณศัพ ททํ า
หนาที่เพียงภาคแสดงของประโยคเทานั้น (Schachter and Shopen 2007, 1-60) นอกจากนี้ คําคุณ ศั พท ยังมี ความหมาย
เกี่ยวของกับระดับ (degree) หรือความลดหลั่น (gradability) ซึ่งทําใหคําคุณศัพทตางจากคํานามและคํากริยาเพราะมีเพียง
คําคุณศัพ ท เทา นั้นที่มีการขยายความหมายที่เกี่ยวของกับระดับ (degree modification) (Schachter and Shopen 2007,
13-22; Post 2008; Murphy and Koskela 2010) หมวดคํ า คุณ ศัพ ทยั งมีข อถกเถียงวา เป นหมวดคํ าสากลหรื อไม ครอฟต
(Croft 2000) และดิกสัน (Dixon 2004) สรุปวา หมวดคํานาม คํากริยาและคําคุณศัพท เปนหมวดคําสากลที่ทุกภาษาตองมี
ข อ เสนอดั งกล าวต างจาก บาท (Bhat 2000) และพานากิ โอธิ ดิส (Panagiotidis 2015) ที่ เห็ นว าบางภาษาอาจไม มีหมวด
คําคุณศัพท ได ซึ่งเรียกวา ภาษาพรองคุณศัพท (adjective-deficient language) เช น ภาษาฮั วซา (Hausa) ใชคํานามหรือ
คํากริยาแทนคุณศัพ ท บาท (Bhat 1994) ยังกลาวถึงภาษาที่คําคุณศัพทสามารถมีลักษณะเหมือนคํานามได ทั้งในดานพจน
และการก เช น ภาษาสั น สกฤต ภาษาเตอร กิ ช ภาษาไดรบอล (Dyirbal) ภาษาฮั ว ลากา (Huallaga) และภาษาเกชั ว
(Quechua) เชนเดียวกัน ยังมีภาษาที่คําคุณศัพทมีลักษณะเหมือนคํากริยา โดยแสดงพฤติกรรมทางวากยสัมพันธเหมือนกริยา
เชน ภาษากาโล (Galo) ภาษาคาซี (Khasi) และภาษามานีปุริ (Manipuri)
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2. คุณศัพทในฐานะหมวดคํา
หมวดคําคุณศัพทมีคุณสมบัติแตกตางกันในแตละภาษา มีทั้งที่เปนหนวยคําเปด (open class) เชน ภาษาอังกฤษ บาง
ภาษามีจํานวนนอยและตายตัว (closed class) เชน สวาฮิลี (Swahili) ในขณะที่บางภาษายังคงเปนขอถกเถียงวามีหรือไม
เชน แมนดาริน (Mandarin) (Murphy and Koskela 2010, 8) ในกรณี ของภาษาที่มีคําคุณศั พท จํากั ดหรื อไม มี สามารถแสดง
ความหมายไดโดยใชกริยาซึ่งเรียกวา ภาษากริยาคุณศัพท (adjectival-verb languages) สวนภาษาที่แสดงความหมายไดโดย
ใชคํา นามซึ่ง เรียกวา ภาษานามคุ ณ ศั พ ท (adjectival-noun Language) (Schachter and Shopen 2007, 13-22) ด วย
คุณสมบัติดังกลาว ทําใหหมวดคําคุณศัพทเปนขอถกเถียงในแตละภาษาวามีอยูหรือไม ดังเชนภาษาไทยซึ่งอมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ (Prasithrathsint 2000) นําเสนอวาภาษาไทยไมมีคําคุณศัพท โดยคําที่ปรากฏกับคํานาม เชน ‘ดี’ ไมใชคําคุณศัพทแต
เปนคํากริยา ซึ่งเทากับสรุปวา ภาษาไทยคือภาษากริยาคุณศัพท (adjectival-verb language) ในขณะที่ โพสต (Post 2008)
แยงวาภาษาไทยมีคําคุณศัพท แมจะมีคําคุณศัพทชายขอบ (peripheral adjective) บางตัวที่ลักษณะคลายกับคํากริยา แตก็
นับวาเปนคําคุณศัพทในภาษาไทย
ในสวนของภาษาอาหรับ หากพิจารณาจากไวยากรณอาหรับดั้งเดิม คําแบงออกเปน 3 หมวดไดแก คํานาม คํากริยา
แล ะคํ าไวย ากรณ 3 (Sībawayh 1988, 12; Al-khuḍrī 1998, Vol. 1, 25-50; Ibn l-ḥājib 1998, Vol. 1, 21-29; Alghaylāyyinī 2003, 10; Ibn ʿaqīl 2002, Vol. 1, 18-31) แนวทางการแบงดังกลาวยึดใชเปนแนวเดียวกันตั้งแตตําราไวยากรณ
อาหรับเล มแรกของซีบาวัยจนถึงตําราไวยากรณ ในป จจุบันซึ่ งเปน ระยะเวลากวา 1,300 กวาป ในทฤษฎี ไวยากรณ อาหรับ
ดั้งเดิ ม กลา วถึ ง มโนทัศนคุณ ศัพท ในฐานะหนา ที่ท างวากยสัม พั นธ ไมใชหมวดคํ าที่ แยกออกมาเป นเอกเทศ ซึ่งมีแนวทาง
วิเคราะหดังตัวอยาง (1ก) และ (1ข)
1 (ก)

(ข)

l-ṭāwila-t-u
l-jadīda-t-u
the-table-FSG-NOM
the-new-FSG-NOM
اﻟﻄﺎوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻲ
“โตะตัวใหมตัวนั้นอยูในบานของฉัน”
l-ṭāwila-t-u
the-table-FSG-NOM
اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة
“โตะตัวนั้นใหม”

fī
in

bayt-ī
house.gen-my

jadīda-t-u-n
the-new-FSG-NOM-INDEF

จากตั วอยา ง (1ก) คํา วา l-jadīda-t-u ‘ใหม’ ในทางไวยากรณ อ าหรับ ดั้ งเดิ ม วิ เคราะห ว า คื อ คํ านามในตํ า แหน ง
คุณ ศัพ ท (ṣifah หรือ naʿat /  ﻧﻌﺖ-  )ﺻﻔﺔทํ าหนาที่ขยายคํา นาม l-ṭāwilat-u ‘โตะ’ เชนเดียวกั บตัวอยาง (1ข) คําว า
jadīda-t-u-n ‘ใหม’ เปนคํานามทําหนาที่ภาคแสดง (predicate /  )ﺧﺒﺮไวยากรณอาหรับดั้งเดิมแบงคําลักษณะดังกลาวไว
3 ผูเขียนเลือกใชคําวา

คําไวยากรณ แทนคําบุพบทซึ่งใชอยางแพรหลาย เพราะพิจารณาวา หมวดคํา ḥarf ( )ﺣﺮفในภาษาอาหรับครอบคลุมทั้งคํา
บุพบท คําสันธาน คําใชเรียกขาน คําใชสาบาน ฯลฯ
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ในหมวดคํา นาม โดยพิ จารณาวา มี ลักษณะทางหน วยคํ าและประเภททางไวยากรณ (grammatical categories) เหมื อ น
คํานาม4 กลาวคือ มีหนวยคํา l- แสดงความเจาะจง หนวยคํา –t แสดงเพศหญิง และการกประธาน –u เชนเดียวกับคํานาม lṭāwila-t-u ‘โตะ’ ในประโยค
อย า งไรก็ตาม ผู เขียนเห็ นว า มโนทั ศน คุณ ศั พท ในภาษาอาหรับไมใช ตําแหน งทางวากยสั ม พั น ธ แต เปน หมวดคํ า
ประเภทหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะคําคุ ณ ศั พ ทส ามารถมีป ระเภททางไวยากรณ (grammatical categories) เหมื อ นคํ านามได ดั ง
ตัวอยางภาษาเกชัว (Quechua) เชน
2 (ก) ñuka
wasi-ka
I
house-TOP
“บานของฉันสีขาว”
(ข) Luka-ka
Luca-TOP
“ลูกาเปนครู”

yuraj-mi
white-VAL

mayistru-mi
teacher-VAL

karka
was

karka
was
(ตัวอยางจาก Cole 1982, 67 อางถึงใน Alfieri 2014, 124)

จากตัวอยาง (2ก) และ (2ข) แสดงใหเห็นวาเกณฑทางหนวยคําหรือประเภททางไวยากรณไมสามารถแบงหมวดคําได
เสมอไป ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติของคําคุณศัพท ถาพิจารณาจากหนาที่จะเหมือนกับกริยากลาวคือเป นภาคแสดงได แตถ า
พิจารณาจากดานหนวยคําจะมีลักษณะคลายคํานาม (Luraghi and Parodi 2008, 148) ดังนั้น ในบทความชิ้นนี้ ผูเขียนจึงใช
เกณฑบริบทแวดลอมทางไวยากรณ พิจารณาประกอบกับเกณฑดานอื่น ๆ เพื่อใชวิเคราะหหมวดคําของสิ่งที่ไวยากรณอาหรับ
เรียกวา คุณศัพท (ṣifah) ทั้งนี้ เพราะการศึกษาเรื่องหมวดคําเริ่มมาจากโครงสราง กอนจะยอยออกมาเปนหมวดคําสวนยอย
ซึ่งเปนที่มาของคําวา parts of speech ‘สวนตาง ๆ ของคําพูด’ ดังนั้นโครงสรางประโยคคือตัวกําหนดประเภทของคํา (Croft
2000, 84–85)
จากตั วอย างที่ (1ก) และ (1ข) จะเห็ นไดว าคํ า วา jadīdah “ใหม ” ทั้ ง ในแง ความหมายและหน าที่ ในประโยค มี
พฤติกรรมตรงกับแบบลักษณภาษาของคําคุณศัพท กลาวคือ ในแงของความหมายมีความหมายแสดงลักษณะของคํานาม ใน
แงหนาที่ทําหนาที่ขยายและเปนภาคแสดงใหกับคํานามในประโยค คําที่มีลักษณะดังกลาวในภาษาอาหรับควรแยกออกมาจาก
หมวดคํานาม และเปนหมวดคําคุณศัพทซึ่งครอบคลุมประเภทคําดังตารางที่ 1

จะเห็นไดภายในหัวขอ เครื่องหมายของคํานาม ( )ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺳﻢจะเนนที่ไปเกณฑทางหนวยคําเปนหลัก เชน การแสดงการกดวยหนวยเสียง –i
( )اﻟﺨﻔﺾการแสดงความไม เจาะจงด วยหนวยคํ า –n ( )اﻟﺘﻨﻮﻳﻦหรือการแสดงความเจาะจงดวยหนวยคํา al- ( ) الสวนการปรากฏหลังคําบุพ บท
4

( )ﺣﺮوف اﻟﺠﺮหรือการสนธิ ( )اﻹﺿﺎﻓﺔเปนเกณฑทางวากยสัมพันธ
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ตัวอยางคํา
 ﻗَﺎﺋِﻢ/ qāʾim
ﻀ ُﺮْوب
ْ  َﻣ/ maḍrūb
 َﺣ َﺴﻦ/ ḥasan
 ﻓَـﻌﱠﺎل/ faʿʿāl
 أَ ْﻛﺒَﺮ/ ʾakbar
ﻀﺮ
َ  أَ ْﺧ/ ʾakhḍar
ِ
ي
ّ  ﺗَﺎﻳْ َﻼﻧﺪ/ taylāndīy

ตารางที่ 1 ประเภทคําคุณศัพทในภาษาอาหรับ
คําแปล
ชื่อภาษาไทย
ผูที่ยืน
คํานามแสดงผูกระทํา
ผูที่ถูกตี
ลักษณะดี
มีประสิทธิภาพ
ใหญกวา-ใหญที่สุด
เขียว
คนไทย-สิ่งที่เกี่ยวกับไทย

คํานามแสดงผูถูกระทํา
คําแสดงลักษณะ
คํานามแสดงลักษณะที่มาก
คํานามแสดงการ
เปรียบเทียบ
คํานามแสดงสี
คํานามแสดงความเกี่ยวของ

ชื่อภาษาอาหรับ
اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل
اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ
اﺳﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ
أﺳﻤﺎء اﻷﻟﻮان
اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻨﺴﻮب

หากพิจารณาจากคุณสมบัติทางความหมายของคําทั้ ง 7 ประเภทในตารางที่ 1 จะพบว ามี ความหมายตรงกับแบบ
ลักษณ ข องคํ า คุณ ศั พ ท เช น มิ ติ (dimension) สี (color) คุณ สมบั ติท างกายภาพ (physical property), คุ ณ ค า (value),
ลั กษณะของมนุ ษ ย (human propensity) เป นต น (Bhat 1994, 40-41; Dixon 1982, 34-35; Dixon 2004, 44) นอกจาก
เกณฑทางความหมายแลว คําทั้ง 7 ประเภทยังมีคุณสมบัติทางวากยสั มพันธตรงตามแบบลักษณข องคําคุณศัพท กลาวคือ
ทําหนาที่ขยายลักษณะและเปนภาคแสดงใหกับคํานามได

3. ความแตกตางของคํานามและคําคุณศัพทในภาษาอาหรับ
หากพิจารณาวาหมวดคําคุณศัพทในภาษาอาหรับเป นหมวดคําที่แยกออกมาจากหมวดคํานาม จํ าเปนตองนําเสนอ
หลักฐานคือความแตกตางที่ทําใหสามารถแยกคําทั้ง 2 หมวดออกจากกันได ซึ่งผูวิจัยพบวาคําคุณศัพทในภาษาอาหรับมีความ
แตกตางกับคํานามในระดับหนวยคํา ระดับคํา และระดับประโยคดังนี้
ในระดับหนวยคําและระดับคํา คํานามและคําคุณศัพทในภาษาอาหรับ แตกตางกันในการแสดงเพศ โดยทั่วไปภาษา
อาหรับใชปจจัย –t ( )ةทายคําซึ่งจะออกเสียงเปน –h เมื่ออานเปนเสียงสะกดทายคํา แสดงเพศหญิงซึ่งกลวิธีนี้ปรากฏทั้งใน
คํานามและคําคุณศัพท อยางไรก็ดี ขอแตกตางระหวางคําทั้ง 2 ประเภทคือ ในคําคุณศัพท ปจจัย –t ทําหนาที่ทางไวยากรณ
ซึ่งทําใหคําคุณศัพทสอดคลองดานเพศกับคํานามที่ถูกขยาย ในทางตรงกันขาม สําหรับคํานาม แมปจจัย –t จะปรากฏและทํา
หนาที่ระบุเพศเหมือนกัน แตไมไดมีหนาที่ทางไวยากรณเหมือนกับคําคุณศัพท ดังนั้น เราจึงสามารถพบคํานามที่รูปคําและเพศ
ไมตรงกัน กลาวคือ คํานามเพศหญิงในรูปคําเปนเพศชาย เชน hind /  ﻫﻨﺪฮินด (ชื่อผูหญิง) เปนเพศหญิ งแตรูปคําเปนเพศ
ชายเพราะไมมีป จจั ย –t เชน เดียวกับคํา นามเพศชายในรูป คําเพศหญิ ง เชน ḥamzah /  ﺣﻤﺰةฮั มซะห (ชื่อผูชาย) สาเหตุ
เพราะโดยทั่วไปคํานามมีความหมายแทนสิ่งตาง ๆ เชน วัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต สิ่งเหลานี้บางครั้งมีเพศตามธรรมชาติ (sex) และ
สามารถเชื่อมโยงไดกับเพศของคํา (gender) คํานามจึงไมจําเปนตองใชกลวิธีทางภาษาเสมอไป ในบางกรณีคํานามสามารถมี
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เพศไดดวยตัวเอง (inherent) ในขณะที่คําคุณศัพท การระบุเพศเปนลักษณะทางไวยากรณที่เพิ่มขึ้นมา (inflectional) และไม
สามารถละเมิดได (Gai 1995; Luraghi and Parodi 2008, 148; Arcodia 2014)5
อยางไรก็ดี เมื่อคําคุณศัพทเปลี่ยนหมวดคํา (decategorized) กลายเปนคํานาม การแสดงเพศอาจไมจําเปนตองยึด
ตามรูปคํา เชนคํานาม ‘ajūz / ‘ ﻋﺠﻮزหญิงชรา’ เปนเพศหญิงในตัวเอง จึงไมตองใชหนวยคํ าแสดงเพศหญิ ง เชนเดียวกับ
คํานาม ʿallāmah / ‘ ﻋﻼﻣﺔนักปราชญ’ เปนเพศชายทั้ง ๆ ที่มีหนวยคําแสดงเพศหญิ ง ทั้งนี้ แมคํานามทั้ง 2 จะใชโครงคํ า
เดี ยวกันกั บคําคุณศัพ ท แตรูป คําที่ เหมื อนกันไมใชเกณฑ ตัดสินวาคําเหลานั้นเป นหมวดคํ า เดี ยวกั น เช น คํา วา round ใน
ตัวอยาง (3ก) – (3ง) ดังนี้
3 (ก)
(ข)
(ค)
(ง)

This is your round, John
A round surface
They rounded the corner
Round the clock

(คํานาม)
(คุณศัพท)
(กริยา)
(บุพบท)
(ตัวอยางจาก Aarts and Haegeman 2006, 118-119)

ดังนั้น ‘ajūz “ผูที่หมดความสามารถ” (คําคุณศัพท ) เมื่อกลายเปน “หญิงชรา” (คํานาม) และ ʿallāmah ‘ผูที่ทรง
ความรู’ (คําคุณศัพท) เมื่อกลายเปน ‘นักปราชญ’ (คํานาม) จึงสามารถละการระบุเพศตามไวยากรณ ตางจากเมื่อตอนเปน
คําคุณศัพทเพราะกลายเปนคํานามซึ่งมีเพศตามธรรมชาติอยูแลว ลักษณะดังกลาวอาจไปสูขอสันนิษฐานวาคําคุณศัพทในโครง
คําบางโครงที่ไมแยกความตางระหวางเพศ เชนโครงคํา CaCūC ( )ﻓَـﻌُ ْﻮلเช น ṣabūr / ﺻﺒُـ ْﻮر
َ ‘ผู อดทน’ หรือ โครงคํา CaCīC
( )ﻓَﻌِْﻴﻞเชน qatīl / ‘ ﻗَﺘِْﻴﻞผูเสียชีวิต (ผูที่ถูกฆา)’ ไดเปลี่ยนหมวดคําไปเปนคํานามแลว ในขณะที่คําอื่น ๆ ในโครงคําเดียวกันที่
ยังคงแสดงเพศดวยหนวยคํา –t ยังคงเปนคําคุณศัพ ทอยู เช น ḥabībah / ‘ َﺣﺒِْﻴـﺒَﺔผูเป นที่รัก (เพศหญิง)’ หรือ ʿadūwah /
‘ َﻋ ُﺪ ﱠوةผูที่เปนศัตรู (เพศหญิง)’6
ความแตกตางของการแสดงเพศระหวางคํานามและคําคุณศัพทไมเพียงปรากฏในภาษาอาหรับเทานั้น แตยังปรากฏใน
ภาษาอื่นในตระกูลภาษาเซมิติก (Semitic) อีกดวยดังตารางที่ 2

5 มีขอยกเวนในคําคุณศัพทบางกรณีที่ไมสอดคลองกับคํานามถูกขยายในดานเพศ

เชน  ُﻫﻀﺎم، ُﻛَﺮام، ِﻣﺮاح،ﺻﺤﺎح
َ ،َﺟﺒﺎن

สามารถดูรายละเอียดไดใน ฟสเชอร (Fischer 2006)
6 ในกรณีนี้ ไก (Gai 1995) ยกตัวอยางคําวา ḥāmil ‘ ﺣﺎﻣﻞหญิงตั้งครรภ (คํานาม)’ ซึ่งอาจนําไปสูขอถกเถียงในการใชนามวลีที่คําคุณศัพทไม

สอดคลองกับคํานามที่ขยาย เชน ‘ اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞผูหญิงที่ตั้งครรภ (คุณศัพท)’ ประโยคในลักษณะนี้ ผูเขียนสันนิษฐานวาเปนผลจากการวิเคราะหใหม
(reanalysis) ใหคํานามกลายเปนคําคุณศัพทในภายหลัง ซึ่งสงผลใหคําคุณศัพทบางคําไมระบุเพศตามคํานามไปดวย
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ตารางที่ 2 ความแตกตางในการแสดงเพศระหวางคํานามและคําคุณศัพทในภาษาตระกูลเซมิติก
ภาษา
คํานาม
คุณศัพท
ความตาง
คํานามรูปพหุพจนไมตางดาน
ʾaṭalī ลูกแกะ (PLʿabīyyān ใหญ (PL-M)
Geʿez
เพศ
M/F)
ʿabīyyat ใหญ (PL-F)
Modern Syriac kəlbi สุนัข (SG-M)
qədijšə ศักดิสทิ ธิ์ (PL-M/F)
คําคุณศัพทรปู พหุพจนไมตาง
kəlibjəti สุนัข (SG-M)
ดานเพศ
Akkadian
šarrū กษัตริย (PL-M)
dannumūtum แข็งแรง (PL-M) ใชหนวยคําแสดงพหุพจน
ตางกัน
P = plural / M = Male / F = Female / SG = Singular

(สรุปจาก Gai 1995)
จากขอมูลในตารางจะเห็นไดวา ในภาษากีเอซ (Geʿez) ภาษาซีเรียสมัยใหม (Modern Syriac) และภาษาอัคคาเดียน
(Akkadian) คํานามและคําคุณศัพทมีกลวิธีในการแสดงเพศต างกั น เนื่อ งจากเปนคําคนละหมวด ในสวนของภาษาอาหรับ
นอกจากการเติมหนวยคํา –t ซึ่งมีรายละเอียดตางกันระหวางคํานามและคําคุณศัพทตามที่นําเสนอไปแลว คําคุ ณศัพทยังมี
กลวิธีอื่นในการแสดงเพศ เชน ใชโครงคําแสดงเพศ ซึ่งเปนกลวิธีของคําแสดงความหมายสีและการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กลวิธีการใชโครงคําแสดงเพศในคําคุณศัพทภาษาอาหรับ
ประเภทคํา
เพศชาย
 اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ/ คําแสดงการเปรียบเทียบ
 أَ ْﻛﺒَﺮ/ ʾakbar
 أﺳﻤﺎء اﻷﻟﻮان/ คําแสดงความหมายสี
ﻀﺮ
َ  أَ ْﺧ/ ʾakhḍar

เพศหญิง
 ُﻛْﺒـَﺮى/ kubrā
ﻀَﺮاء
ْ  َﺧ/ khaḍrāʾ

จะเห็นไดวา คําคุณศัพทมีทั้งกลวิธีทางหนวยคํา โดยใชปจจัยและโครงคําแสดงเพศ เพราะเรื่องเพศเปนคุณสมบัติทาง
ไวยากรณสําคัญที่คําคุณศัพทตองรักษาไวเพื่อใหสอดคลองกับคํานามที่จะขยาย ดังนั้นจึงมีกลวิธีตาง ๆ เพื่อระบุเพศของคํา ใน
ภาษาอาหรับโครงคําของคําคุณศัพทมีโครงคําเฉพาะและคอนขางมีระบบกวาหมวดคําอื่น ๆ ไมวาจะเปน คํานาม กริยา คํา
ไวยากรณ ซึ่งจะเห็นไดชัดในคําที่มีราก 3 อักษร เราพบรูปแปรที่หลากหลายทั้งในคํานาม กริยา หรือแมแตอาการนามเองก็มี
มากกวา 40 โครง ลักษณะเชนนี้เปนขอแตกตางประการหนึ่งของคํานามและคําคุณศัพท โดยคํานามจะมีระบบการแปลงคําที่
เปนระบบนอยกวาเมื่อเทียบกับคําคุณศัพท (Bhat 1994, 31-32)
ในระดับ ประโยค คํานามและคํา คุณศัพ ทในภาษาอาหรับแตกตางกัน โดยมี โครงสรางบางโครงสรางที่ ป รากฏได
เฉพาะคําคุณศัพท เชน โครงสรางประโยคคุณศัพทขยายคํานาม (ṣifah /  )ﺻﻔﺔคําที่สามารถปรากฏในตําแหนงดังกลาวคือ
คําคุณศัพทเทานั้นดังตัวอยาง (4) และ (5)
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(4)

l-ṭālib-u
l-mujtahid-u
the-student-NOM l-diligence-NOM in
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ
‘นักเรียนที่ขยันอยูในมัสยิด’

(5) * l-ṭālib-u
l-ʾasad-u
the-student-NOM l-lion-NOM
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ
‘นักเรียน(ที่เปน)สิงโตอยูในมัสยิด’

fī
in

fī
in

l-masjid-i
the-Mosque-GEN

l-masjid-i
the-Mosque-GEN

ในตัวอยางประโยคที่ (4) l-mujtahid-u ‘ผูที่ขยัน’ เปนคําคุณศัพทโดยคุณสมบัติประจําคําไมใชเพราะอยูในตําแหนง
คุณศัพ ท เปรียบเทียบกับ ประโยค (5) ที่ผิดไวยากรณ เพราะ l-ʾasad-u ‘สิงโต’ เปนคํานามไม สามารถปรากฏในตํ าแหน ง
คุณศัพทและทําหนาที่ขยายคํานามได แมในไวยากรณอาหรับดั้งเดิมเองที่ไมแยกระหวางคํานามและคําคุณศัพทก็ยังระบุไววา
ไม ใช ทุกประเภทของคํ า นามจะปรากฏในตํา แหน งคุ ณ ศั พ ทได แตตอ งเป นคํ านามแปลงเท า นั้ น (derivate noun/ اﻻﺳﻢ
( )اﻟﻤﺸﺘﻖIbn ʿaqīl 2002, Vol. 2, 178; Al-khuḍrī 1998, Vol. 2, 120; Al-ghaylāyyinī 2003, 561) หากคํานามประเภท
อื่นจะปรากฏตองแปลงความหมาย เชน ใชความหมายทางอุปลักษณวา สิงโตคือความกลาหาญ
โครงสรางคุณศัพทยังมีแบบคุณศัพททางออม (indirect adjective /  ) ﺻﻔﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔซึ่งตําราไวยากรณอาหรับไดกําหนด
ประเภทของคําที่ปรากฏเหมือนกับโครงสรางคุณศัพททางตรง เชนตัวอยาง (6)
(6) jaʾa
l-rajul-u
come.PST.3SGM
the-man-NOM
اﻟﺤﺴﻦ ﺧﻄُﻪ
اﻟﺮﺟﻞ
ُ
ُ ﺟﺎء
‘ผูชายที่ลายมือสวย(ดี)ไดมาแลว’

l-ḥasan-u
the-good-NOM

kaṭṭ-u-hū
handwriting-NOM-his

(ตัวอยางจาก Al-ghaylāyyinī 2003, 562)
ในตัวอยาง (6) คําวา ḥasan ‘ดี’ เปนคําคุณศัพทขยายคําวา kaṭṭ-u-hū ‘ลายมื อของเขา’ โครงสร างนี้ ไมได ขยาย
คํานามขางหนาแตขยายคํานามขางหลังจึงเรียกโครงสรางนี้วา คุณศัพททางออมหรือคุณศัพทสาเหตุ ทั้งในตําแหนงคุณศัพท
และคุณศัพททางออม ไมใชคํานามทุกประเภทจะปรากฏได เวนแตจะเป นคําคุณศัพท ที่บรรยายลั กษณะคํานามเทานั้น7 (Ibn
ʿaqīl 2002, Vol. 2, 181; Ibn l-ḥājib 1998, Vol. 2, 326-327; Al-ghaylāyyinī 2003, 561)
ในตํ าราไวยากรณ อ าหรั บ โดยทั่ วไปจะระบุ วา คํ าที่ ปรากฏในตํ าแหน งคุณ ศัพ ท ได ตอ งเป นคํ านามแปลง (derivate noun/  )اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﻖซึ่ ง
ผูเขียนเห็นวานิยามนี้แมในคําอธิบายจะหมายถึงแคคําคุณศัพท แตโดยความหมายของคํายังครอบคลุมคํานามประเภทอื่นที่ไมสามารถปรากฏใน
ตําแหนงคุณศัพทได เชน คํานามแสดงเครื่องมือ คํานามแสดงสถานที่ คํานามแสดงเวลา
7
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โครงสรางสนธิรูป (improper annexation /  )إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔคือโครงสรางแสดงการสนธิทางคําซึ่งตางกับการสนธิทาง
ความหมายที่แสดงความหมายเปนสวนหนึ่งหรือแสดงความเปนเจาของ ในโครงสรางนี้เฉพาะคําคุณศัพทเทานั้นที่ปรากฏได
ดังคําวา ḥasan ‘ดี’ ในตัวอยาง (7)
(7) hādhā
ḥasan-u
this.m.NOM good-NOM
ﻫﺬا ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ
‘นี่คือใบหนาที่สวยงาม(ดี)’

l-wajh-i
the-face-GEN

(ตัวอยางจาก Ibn ʿaqīl 2002, Vol. 2, 44)
จากตัวอยาง (4) - (7) เปนโครงสรางที่ป รากฏไดเฉพาะคําคุณ ศัพ ทเทานั้นไม รวมถึงคํานามประเภทอื่ น โครงสราง
เหลานี้คือบริบทแวดลอมทางวากยสัมพันธที่แสดงใหเห็นวา มโนทัศนคุณศัพท ไมใชตําแหนงทางวากยสัมพันธแตเปนหมวดคํา
หนึ่งในภาษาอาหรับ
หากพิจารณาในตําราไวยากรณอาหรับดั้งเดิมจะพบวา ภายใตประเภทหมวดคํานาม (noun /  )اﺳﻢยังมีหมวดคํานาม
ยอยภายใตนิยาม คํานามแปลง (derivate noun /  )اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﻖในงานไวยากรณ อาหรับยุ คต อมาเกิ ดนิ ยามเพื่ ออธิ บาย
รายละเอียดของมโนทัศนคุณศัพทเพิ่มขึ้น เชน คุณศัพทตรง ( )اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔของอิบ นุญินนี ย คุณศัพททางคําและคุณศัพท
ทางความหมาย ( اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ- )اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔของอัลบะฏัลยูซีย คุณศัพทโดยรวมและคุณศัพทเฉพาะ -)اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم
( اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎصของอัลอัสตะรอบาซีย และคุณศัพท ( )اﻟﺼﻔﺔของอิบนุฮาญิบที่แยกมโนทั ศนคุณศัพทออกเปนความหมาย
เฉพาะซึ่งหมายถึงหมวดคําคุณศัพท และคุณศัพทในความหมายโดยรวมซึ่งหมายถึงตําแหนงทางวากยสัมพั นธ (Ibn l-ḥājib
1998, Vol. 2, 250; Kasher 2009, 466-469) นิยามเหลานี้สะทอนใหเห็นวา นักไวยากรณอาหรับ ในอดีตเองก็ตระหนักถึง
ความแตกตางระหวางคํานามที่หมายถึงสิ่งตาง ๆ (substantives) และคําคุณศัพท (adjectives)
อยางไรก็ดี ไวยากรณอาหรับดั้งเดิมเปนแนวไวยากรณบัญญัติ ไดยึดการแบงคําเปน 3 ประเภทตามตําราของซีบาวัย
ซึ่งเปนตําราไวยากรณเลมแรกที่วางรากฐานใหไวยากรณอาหรับทั้งหมด ตําราดังกลาวมีสถานะเปนตัวบทสําคัญ จนไดรับการ
ยกยองให เป นคั มภีรอัลกุรอานของไวยากรณ อาหรับ ( )ﻗﺮآن اﻟﻨﺤﻮสถานะดังกลาวทําให แนวทางการแบงหมวดคํ า เพี ยงแค
ตีความหรืออธิบายเพิ่มเติม แตไมไดเปลี่ยนแปลง ดวยเหตุนี้แมนักไวยากรณอาหรับในอดีตจะตระหนักถึงคุณสมบัติที่แตกตาง
กันระหวางคํานามประเภทตาง ๆ แตยังคงยึดการแบงหมวดคําแบบเดิมเรื่อยมา จึงทําใหคําคุณศัพทกลายเปนประเภทยอย
ของคํานาม ลักษณะดังกลาวยังพบในงานไวยากรณยุคแรกทั้งจากโลกตะวันตก เชน ไวยากรณกรีกซึ่งเปนตนแบบใหไวยากรณ
ในภาษาตะวั น ตก และไวยากรณ จ ากโลกตะวั น ออก เช น ไวยากรณ สัน สกฤต ซึ่ง ไม แ ยกความต า งระหว า งคํ า นามและ
คําคุณศัพท (Bhat 1994, 165-166) แนวคิดดังกลาวยังคงปรากฏเรื่อยมาจนถึงไวยากรณอาหรับในยุคกลาง สําหรับแนวคิด
การแยกหมวดคําคุณศัพทออกมาจากคํานามเพิ่งเกิดขึ้นในยุคหลังในชวงศตวรรษที่ 14 โดย โทมัสแหงแอรฟวรท (Thomas of
Erfurt) และเปนประเด็นศึกษาแพรหลายในชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 (Arcodia 2014; Rijkhoff & Van Lier 2013, 1)
นอกจากนี้ ขั้นตอนการแบงนิยามในงานไวยากรณอาหรับยุคแรกยังไมแยกกันชัดเจนระหวาคํานิยามและตัวอยาง เชน ในตํารา
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ซีบาวัยเมื่อกลาวถึงคํานามในฐานะประเภทของคํา ไมไดนิยามความหมายแตเปนการยกตัวอยางคํานาม8 และขามไปอธิบาย
ลักษณะของคําประเภทตาง ๆ ซึ่งเนนหนักไปทางเกณฑหนวยคํา (Sībawayh 1988, 12-23)

4. ความคาบเกี่ยวระหวางคํานามและคําคุณศัพท
คําถามหนึ่งที่สําคัญก็คือ หากคําคุณศัพทเปนหมวดคําเอกเทศจริง ทําไมถึงปรากฏและทําหนาที่ไดอยางคํานาม เชน
เปนประธานหรือกรรมของประโยค นอกจากความคลายคลึงทางหนวยคําแลวยังมีสาเหตุอื่นคือ การเปลี่ยนหมวดคํา และการ
ที่คุณศัพทสามารถปรากฏโดยไมมีคํานามได
ในภาษาอาหรับ คําคุ ณ ศัพทหลายคํา กลายเปนคํานาม ดังกรณีของคําพ องความหมาย (Synonyms /  )ﻣﺘﺮادفคํ า
เหลานี้สวนหนึ่งมาจากวิธภาษาถิ่นจากพื้นที่ตาง ๆ สวนหนึ่งเปนคําคุณศัพท ดังตัวอยางคําพองความหมายของคําวาทะเล เชน
ِ
ِ
l-ḥaddād ()اﻟﺤﺪﱠاد
َ / l-nājikh ( )اﻟﻨَﺎﺟﺦ/ l-masjūr ()اﻟﻤﺴ ُﺠ ْﻮر
ْ / l-ṭabīs (( )اﻟﻄَﺒْﻴﺲAl-bābīdī 1997, 43) คําเหลานี้ แตเดิม
คือคําคุณศัพทบรรยายลักษณะคํานาม ตอมาจึงใชแทนคํานามที่ขยายและกลายเปนคํานาม จนเกิดคําพองความหมายมากมาย
ไมวาจะเปนชื่อเรียก อูฐ ดาบ เสือ ทองฟา ภูเขา เปนตน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก รณี ข องอาการนามประดิษ ฐ (artificial infinitive/ )ﻣﺼﺪر ﺻﻨﺎﻋﻲที่ แ สดงความหมายมโนทั ศ น
นามธรรม เมื่อเทียบกั บ คํ าคุณศัพ ทแสดงความเกี่ ยวของแลวจะพบวาพองรูปและความหมายใกลเคี ยงกัน เช น insānīyah
‘ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔความเปนมนุษย’ เปนคํานาม และ ḥuqūq insānīyah ‘ ﺣﻘﻮق إﻧﺴﺎﻧﻴﺔสิทธิมนุษยชน’ เปนคําคุณศัพท จะเห็นไดวา
คําทั้ง 2 หมวดคํา ใชกลวิธีเดียวกันแปลงคําคือเติมปจจัย –īyah ซึ่งผูเขียนมีทัศนะวากลวิธีดังกลาวเริ่มจากคําคุณศัพทและ
กลายเปนกลวิธีของคํานามในที่สุด โดย ฟสเชอร (Fischer 2006, 16-21). เห็นวาการใชคํานาม(คุณศัพท)แสดงความเกี่ยวของ
มีมาตั้งแตกอนจะบัญญัติไวยากรณอาหรับ โดยคนอาหรับใชอางอิงเผาที่ตนสังกัดอยู ซึ่งอาจเปนขอสังเกตไดวากลวิธีนี้เริ่มใน
คําคุณศัพทแสดงความเกี่ยวของ กอนจะกลายเปนกลวิธีแปลงคําในอาการนามประดิษฐ
ในระดับโครงสราง คําคุณศัพทในภาษาอาหรับตางจากภาษาอื่นที่ตองปรากฏรวมกับคํานามที่ตัวเองขยายเสมอเชน
ภาษาอังกฤษในประโยค I want a black pen and a blue one ‘ฉันตองการปากดําและปากกาน้ําเงิน’ แตในภาษาอาหรับ
โครงสรางที่เชื่อมดว ยคําสันธานสามารถปรากฏโดยละคํานามไดดังตัวอยาง (8) คําคุ ณศัพท faqīh-i-n ‘ ﻓﻘﻴﻪนั กนิติศาสตร
อิสลาม’ และ shāʾir-i-n ‘ ﺷﺎﻋﺮนักกวี’

8

สํานวนซีบาวัยในการแบงหมวดคํา ซึ่งเปนสํานวนที่ยึดเปนแนวปฏิบัติในตําราไวยากรณอาหรับตอมา
ﻫﺬا ﺑﺎب ﻋﻠﻢ ﻣﺎ اﻟﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 اﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﺣﺮف ﺟﺎء ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﻢ وﻻ ﻓﻌﻞ:ﻓﺎﻟﻜﻠﻢ

 وﺣﺎﺋﻂ، ﻓﺮس، رﺟﻞ:ﻓﺎﻻﺳﻢ
.....وأﻣﺎ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺄﻣﺜﻠﻪ
“..............คํานามนั้น ผูชาย มา กําแพง สวนคํากริยานั้น ตัวอยางคือ..............”
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(8) marar-tu bi-rajul-i-n
kātib-i-n
pass.PST-1SG by-man-GEN-INDEF
writer-GEN-INDEF
wa
faqīh-i-n
wa
shāʾir-i-n
and
legist-GEN-INDEF
and poet-GEN-INDEF
ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﻛﺎﺗﺐ وﻓﻘﻴﻪ وﺷﺎﻋﺮ
‘ฉันไดเดินผานผูชาย(ที่มีลักษณะเปน)นักเขียน นักนิติศาสตรอิสลามและนักกวี’
(ตัวอยางจาก Al-Dahdāh 1996, 220)
ดวยกับ ความคาบเกี่ยวดังกลา ว ทําใหคํา คุณศัพ ทสามารถปรากฏโดยไมมีคํานาม หรื อปรากฏแทนคํานามได และ
นําไปสูแนวทางวิเคราะหวาหมวดคําคุณศัพทคือคํานามหรือเปนหมวดยอยของคํานาม เชน เดียม (Diem 1971) แบงคํานาม
(noun) ออกเปนคํานามแสดงสิ่งตาง ๆ และคุณศัพท (substantive-adjective)9 แนวทางดังกลาวสอดคลองกั บนักไวยากรณ
อาหรั บ ที่ ไม แยกหมวดคํ าระหวา งคํ านามและคํ า คุ ณ ศั พ ท (Fischer 2006, 16-21) อย างไรก็ ดี ผู เขี ย นยั ง คงเห็ น ว า ไม ว า
คําคุณศัพทจะใชกลวิธีทางหนวยคําเหมือนกับคํานาม ปรากฏแทนคํานามได หรือแมแตกลายเปนคํานามจริงในบางกรณี แตสิ่ง
เหลานี้ไมไดหมายความวา ภาษาอาหรับไมมีหมวดคําคุณศัพท กลาวโดยสรุป บทความชิ้นนี้มีขอเสนอวาคําคุณศัพทคือหมวด
คํ าประเภทหนึ่งในภาษาอาหรับตามแนวทางวิเคราะหทางภาษาศาสตร ซึ่งแตกต างจากการแบ งหมวดคํ าตามแนวทฤษฎี
ไวยากรณอาหรับดั้งเดิม

9

ผูวิจัยเห็นวา งานของเดียม (Diem 1971) เปนแนวทางวิเคราะหภาษาอาหรับตามแนวภาษาศาสตรที่แบงใหคําคุณศัพทเปนหมวดยอยของคํานาม
และสงผลตอการวิเคราะหในงานอื่น ๆ ภายหลัง เชน ฟสเชอร (Fischer 2006) รวมถึงการวิเคราะหภาษาเซมิติก เชน ไก (Gai 1995)
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