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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزش رویجیتـ  علمی نامه فصل

  1400وپنجم، بهار  سال هفتم، شماره بیست

هاي فاعلی و مفعولی زبان فارسی و تحلیل  بررسی درزمانی ساخت صفت
   محتواي آموزشی آن در کتب متوسطه نظام قدیم و جدید

  

  1روشنک آذري
  01/01/400پذیرش:                                                                               19/07/99دریافت: 

  
  چکیده

کنشی تعلق دارند، از مباحث مهم دستوري زبان - هاي فاعلی و مفعولی که به طبقه معنایی توصیفی صفت
است. هدف از نگارش این مقاله توصیفی،   در برنامه درسی گنجانده شدهآنها  فارسی هستند و آموزش

بررسی درزمانی ساخت صفت فاعلی و مفعولی در سه دوره زبان فارسی و سیر تحول پسوندهاي سازنده 
هاست. بررسی نشان داد از دوره باستان، برخی پسوندهاي سازنده صفت فاعلی به میانه نرسیده و پسوند  آن

. است  و جزئی مرده از ماده ماضی درآمده tو  dرت به صوسازنده صفت مفعولی در دوره میانه 
اند. مقایسه  پسوندهاي صفت فاعلی و مفعولی دوره میانه با تحوالت واجی همگی به دوره نو رسیده

هاي درسی راهنمایی و متوسطه نظام قدیم با متوسطه اول و دوم جدید، مشخص کرد که با انتقال  کتاب
وسطه نظام جدید، آموزش این دو مقوله  به بخش قلمروي زبانی در مباحث دستوري به کتب فارسی در مت

اند.  واژه این صفات حذف گردیده پایان یکی از متون ادبی سال یازدهم محدود شده و انواع ساخت
هاي ایرانی باستان براي صرف اسم و فعل  که در زبان» ریشه«شد با توجه به حذف   همچنین، نشان داده
به جاي » بن«کاربرد واژه ، شدن آن با  ماده  ماضی و مضارع در دوره میانه و نو شینکاربرد داشته و جان

  تواند لفظ دقیقی باشد. ستاك)، نمی( ماده فعلی

  صفت فاعلی، صفت مفعولی، بررسی درزمانی، متوسطه قدیم و جدید، ماده فعلی.ها:  کلیدواژه
  
  
 

                                                             
  .azariroshanak@gmail.com. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران، 1



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    50

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

  مقدمه
همه دستورنویسان و تأیید  کالم در زبان فارسی و مورد صفت، در کنار فعل و اسم،  یکی از اجزاي اصلی

متعلق به مقوله  معموالً). از دیدگاه معناشناسی، بعضی عناصري که 3: 1388زاده، طبیب( شناسان است زبان
توانند نقش صفت را بر عهده گیرند و در جایگاه وابسته پسـین دوم ماننـد صـفات رفتـار      اسم هستند، می

 کار به اسمعنوان  به توانند همگی میتقریباً  هاي فارسی کنند که صفت یسان ادعا میکنند. بعضی دستورنو
 ).92: 1397،و همکاران کریمی( 1هاي اسم را در جمله ایفا نمایند روند و نقش

بنـدي معنـایی،    طبقـه افـزون بـر    شناختی به مقوله صفت دارنـد،  هاي جدید که نگاهی رده در بررسی
ها به چهار دسـته   صفت 2سرنمونی بندي طبقهشوند. در این  اي بررسی می ها بر اساس کنش گزاره صفت

گیرد و با صفات فاعلی،  بر می اما بیانگر کنش را درکننده  هاي توصیف اند که گروه سوم، واژه تقسیم شده
). بدین ترتیب، بر اساس 114: 1394،دیانتیو  رضایی( استمفعولی و لیاقت در دستورهاي سنتی متناظر 

داري در اجزاي کالم هستند  هاي نشان هاي فاعلی و مفعولی، ترکیب )، صفت2001( بندي کرافت تقسیم
  ).96: 1397،و همکاران کریمی( کنشی تعلق دارند-که به طبقه معنایی توصیفی

این دو نوع صـفت ضـمن بیـان    صفت فاعلی و مفعولی از مباحث مهم در دستور زبان فارسی است. 
شوند. بررسی این صفات از  عمل فعلی هستند که از آن مشتق میکننده  هاي موصوف خود، بیان ویژگی

 . براي مثال صفت فاعلیاستدار بودن بااهمیت  پذیري و زمان سازي و نقش واژه، معنا، نقش نظر ساخت
 این که شود یا صفت مفعولی ضمن نیز ساخته میاسم) ( ماده مضارع، از ماده ماضی و از غیر فعلافزون بر 

هاي نحـوي اسـم را در جملـه     شود و از عنصر زمان برخوردار است؛ در عین حال نقش از فعل مشتق می
  ). 1396روز، نیک و جلیلی( پذیرد می

آمـوز و دبیـر اسـت.     درسی متوسطه، صفت فاعلی و مفعولی ترکیبی آشنا بـراي دانـش   هاي بادرکت
بندي صفت فاعلی در زیرمجموعه صفات بیانی که نقش وابسته پسین اسمی  واژه و طبقه آموزش ساخت

است. صفت مفعولی نیز  براي استفاده در ساخت   آموزان گنجانده شده در برنامه درسی دانش گیرند، می
گیري صفت  شود. هدف از نگارش این مقاله بررسی درزمانی شکل هاي  دستوري  آموزش داده می زمان

مندتر  تر و نظام فاعلی و مفعولی از دوره باستان به میانه تا دوره فارسی نو است. این بررسی، نگاهی گسترده
                                                             

توانند  یابیم، گویشوران هر زبان بر اساس شم زبانی خود می ) و آنچه ما خودمان به تجربه درمی1921بر اساس نظر ساپیر ( . 1
 شود، در غالب موارد امري صرفاً بنابراین، آنچه در نوشتار به صورت یک واژه نمودار می هاي زبان خود را تشخیص دهند. واژه

  )215: 1386قراردادي نیست، بلکه انعکاس شم زبانی گویشوران است (طباطبایی،
2. prototypical 
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ت فراهم کرده، تغییـر یـا حـذف پسـوندهاي سـازنده ایـن صـفات را در        به روند ساخت این دو نوع صف
تر شدن مفاهیمی چون ریشه، ماده و بن  به روشن ،بر این افزوندهد.  هاي تحول زبان فارسی نشان می دوره

کند که امید است براي افزایش دانش دبیران و مدرسان  فعل و ویژگی گذرا و ناگذر بودن فعل کمک می
آموزش صفت  فرایند . در ادامه مقاله، تحلیل محتواي توصیفی درشودمبحث مفید واقع در تدریس این 

  است.  هاي ادبیات و زبان فارسی متوسطه نظام قدیم و جدید، انجام شده فاعلی و مفعولی درکتاب
  

  روش کار
کیفی است. در بخش دوم، روش کار به شیوه تحلیل محتوا است. بخش -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نخست، به بررسی تحوالت صرفی ساخت صفات فاعلی و مفعولی با رویکرد درزمانی، در سه دوره زبان 
هاي فاعلی و مفعولی در کتب  پردازد. در بخش دوم،  پس از تحلیل محتواي آموزشی صفت فارسی می

ی دوم و فارسـ   شود. جامعه آماري این پژوهش، کتاب درسی،  نتایج از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می
هاي فارسی و نگارش متوسـطه اول و   زبان فارسی متوسطه نظام قدیم و کتابهاي  سوم راهنمایی، کتاب

  دوم نظام جدید بود.
 در این مقاله هر گاه سخن از زبان فارسی میانه است، منظـور شـاخه غربـی و فارسـی میانـه ساسـانی      

ر پایه تحصیلی، کتاب دوم راهنمایی تا اول هاي نظام قدیم و جدید، از نظ پهلوي) است. در بررسی کتاب(
دوم و سـوم و پـیش دانشـگاهی برابـر     هـاي   متوسطه اول نظـام جدیـد و کتـاب    هاي بادبیرستان برابر کت

هاي نظام قدیم،  متوسطه دوم نظام جدید انگاشته و مطالب آن با هم مقایسه شدند. براي کتاب هاي باکت
  اساس تحلیل بود. 1398نظام جدید، چاپ سال هاي  ) و براي کتاب1391یا  1390( آخرین چاپ

  
  پژوهش پیشینه

اما  به  ،یابد در دستورهاي سنتی، همیشه بخشی به آموزش ساخت صفت فاعلی و مفعولی اختصاص می 
) آمـده  1364( شود. براي مثال در دستور زبان فارسی شریعت کاربرد و حیطه معنایی آن کمتر اشاره می

).  در دستور پـنج  266( دهنده کاري باشد، آن را صفت فاعلی گویند ف انجاماست که اگر صفتی، وص
؛ »ست که بر کننده کار یا دارنده معنی داللت کندا آن«استاد، تعریف صفت فاعلی، بدین صورت است: 

غالبا در » َنده  -«شود. براي مثال گفته شده که پسوند سپس کاربرد پسوندها در حیطه معنایی تفکیک می
 دهد ان) بیشتر معنی حال را می( مثال: رونده، خواننده) و پسوند( شود و صفت غیرثابت استعمال میعمل 
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 مثـال: دانـا)  ( دنرسـان  د حالت دوام و همیشگی را مـی نشو ا) ختم می( مثال: دوان، ناالن) و صفاتی که به(
  ). 47: 1363قریب و همکاران: (

 کنـد  آنچـه فعـل بـر او واقـع شـده باشـد داللـت مـی        صفت مفعولی بر «آید:  در دستور پنج استاد می
). وحیدیان 53: 1363قریب و همکاران،( پردازد هاي ترکیبی آن می و در ادامه به ساخت» پوشیده، برده)(

، نگاهی ساختارگرا به این »بررسی صفت مفعولی و اهمیت آن در زبان فارسی«) در مقاله 1371( کامیار
هاي مفعولی را از نظر کاربرد بـه دو   )، صفت1( اب دستور زبان فارسیدهد و در کت نوع صفت ارائه می

هایی  واژه -دوخت، بادآورد)؛ ب گشوده، بسته، سوخته، خوش( صفت کامالً -کند: الف دسته تقسیم می
اما کارکرد صفتی ندارند و در ساخت وجه مجهـول و انـواع    ،که از نظر ساختمان صفت مفعولی هستند

این که موصـوف را  افزون بر  ). صفت مفعولی زبان فارسی83: 1385( شوند اده میهاي ماضی استف فعل
 از آن است و از لحاظ معنی، داراي زمان گذشته استمتأثر  کند، گویاي عملی است که خود توصیف می

 تـر نوشـته شـده    ست که پیشا ، به معناي نوشتاري»نوشته«). براي مثال، صفت مفعولی 79: 1382لسانی،(
متمم یا مفعول جاي  به تواند زمان گذشته در مفهوم آن مستتر است. این ساخت در زبان فارسی می است و 

  ).82: 1382لسانی،( هاي گذشته کاربرد دارد قرار گیرد و در ساختمان بسیاري از زمان
بنـدي   زیادي در مورد ساخت صفت فاعلی و مفعولی و توصیف و طبقه هاي لههاي اخیر، مقا در دهه

اسـت؛ تعـدادي از     هاي نحـوي انجـام شـده    نظر گرفتن عامل معنایی یا نقش دستوري و مالك در آن با
ویـژه   بـه  فرانسـه، روسـی و   همچـون هـاي دیگـر    ها را با زبان نیز ساخت و کاربرد این نوع صفت ها لهمقا

دسـتوري در   هاي اند که البته در این موارد، موضوع عدم امکان تطابق کامل مقوله انگلیسی مقایسه کرده
  دو زبان، وجود دارد.

  
  سازي در زبان فارسی هاي واژهفرایند

از رهگذر عملکرد  عمدتاًها  آن است که در این زبان، واژه نگرهاي زبان فارسی نشا تحلیل ساختاري واژه
توانند  می فرایند . این دو2و ترکیب 1عبارتند از: اشتقاق فرایند شوند. این دو سازي ساخته می واژه فرایند دو

). سـاخت  85: 1398افراشـی، ( نجامندهاي فارسی بی مزمان به تولید واژههر یک جداگانه یا به صورت ه
 فرایند تواند انواع اشتقاق است و در مرحله دوم می فرایند هاي فاعلی و مفعولی در وهله نخست با صفت

شود،گاهی طبقه دستوري و معنایی  میبر بگیرد. پسوندهایی که به بحث این مقاله مربوط  ترکیب را نیز در
                                                             

1. Derivation 
2. Compounding 
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تنها در یک معنی  -شوند: الف ساز به دو گروه کلی تقسیم می دهند. پسوندهاي صفت کلمات را تغییر می
چنـد  ( کننـد  بر چند معنـی و مفهـوم داللـت مـی     -َ نده). ب-تک معنایی، مثل ( روند و مفهوم به کار می

  ). 80و  63: 1391نجارزاده، و ساجدي راد( .صفات دارد)که بیشترین سهم را درساخت » ه«معنایی، مثل 
  

  بحث و بررسی
  دوره باستان زبان فارسی -1

جـنس،   ،بسیط، مشتق، عبارت و مرکب)( هاي صفت از نظر صرفی در ایرانی باستان شامل ساخت مقوله
به ساخت مشتق صفت فاعلی و مفعولی  عمدتاًشود. در این مقاله  نیث و درجات صفت میشمار، حالت، تأ

  شود. با کمک پسوند پرداخته می
  
   1ریشه -1-1

یک خانواده لغوي مشترك اسـت و معنـی اصـلی آن    دهنده  هاي تشکیل ریشه جزئی است که میان لغت
آثـار  آنهـا   هایی که از دوره باستان زبان فارسـی، از  زبان ).146: 1389ابوالقاسمی،( دارد بر ها را در لغت

جا مانده که قابلیت بررسی آوایی، صرفی و نحوي یا معنایی داشـته باشـند، فارسـی باسـتان و      همکتوبی ب
دهد کـه   ). بررسی صرفی  در دوره باستان زبان فارسی نشان می2ب: 1373ابوالقاسمی،( اوستایی هستند

قـوي) و  ( ودههاي اسمی و صفتی بر یکی از سه ریشه ضعیف، افـز  هاي گوناگون دستوري و مشتق زمان
، -bǝrǝ-/bṛ، صورت ضعیف آن »بردن« 푏푎푟√براي ریشه  مثالًشده است.  تر) ساخته می قوي( 2باالنده

، به صورت ضعیف »آمدن« 푔푎푚√شود. مثال دیگر: فعل  می  bār و صورت باالنده -bar صورت افزوده
ja/ga-  افزوده ،gam- و صورت باالنده gām- هاي  ). بدین ترتیب، واژه21: 1364راشدمحصل،( است

ها  اند. در واقع اسم شده  هایی هستند که از ریشه باالنده گرفته در زبان فارسی میانه و نو، اسم» گام«و » بار«
انـد کـه چیـزي بـدان افـزوده       هاي ایرانی باستان از نظر ساخت، وقتی بسیط هستند، همـان ریشـه   و صفت

الف: 1396ابوالقاسمی،( شود ند یا پسوند به ریشه افزوده میشود. در ساخت اسم و صفت مشتق، پیشو نمی
هاي التزامی  است. براي مثال، همه صیغه  هاي گوناگون نیز کاربرد داشته ها در ساخت زمان ). این ریشه24

  :1364راشدمحصـل، ( شـده اسـت   قوي) ساخته مـی ( هاي اخباري و امر بر ریشه افزوده و بعضی از صیغه
   ).147-148: 1892جکسون،( شود هاي دیگر، اغلب بر ریشه ضعیف دیده می زمان)، ساخت 42-21 

                                                             
1. Root 
2. Simple (weak), guṇa (strong), vṛdhhi (augmented) 
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فـاعلی و مفعـولی) و مصـدر فعلـی     ( هاي فعلی هاي مجرد فعلی شامل صفت در دوره باستان، ساخت
هاي فعلی، ساختی خاص  هاي گذرا و ناگذر و براي هر یک از دستگاه شود. صفات فعلی در صورت می

آمده  Middleو   Activeضروري است که اصطالح گذرا و ناگذر برابر با واژگان  دارند. ذکر این نکته
است.  2»ساخت براي خود«و  1»ساخت براي دیگران«که برگردان فارسی آن با تطبیق معادل سنسکریت 

رسد و ناگذر صورتی است  یعنی صورت گذرا، صورتی از فعل است که در آن نتیجه عمل به دیگران می
یکی نیست و بسیاري از » الزم«با  رسد. صورت ناگذر در فارسی الزاماً که نتیجه فعل به خود شخص می

  ). 34: 1364راشدمحصل،( هاي ناگذر معنی مجهول دارند صورت
  
  ا ماده تفاوت ریشه ب -2-1

تر در ساخت  تواند به سه صورت ضعیف، قوي یا قوي می  طور که در قسمت پیشین بیان شد، ریشه همان
هاي مختلف ریشه اغلـب مسـتقیم بـه پسـوندها یـا       رود. صورت کار به هاي دستوري اسم، صفت یا زمان

در ساخت ماده مضارع، بر ساخت. براي مثال،  3مادهآنها  چسبند، بلکه ابتدا باید از هاي صرفی نمی شناسه
روش مختلف ساخت ماده وجود داشته است. ساخت ماده  9شده،  اساس واجی که ریشه به آن مختوم می

  شود: با ساخت ماده صفت مفعولی آن در زیر مقایسه می» بردن«مضارع فعل 
푏푎푟√ ریشه → _푏푎r ریشه قوي + _a = bara₋ ماده مضارع 

푏푎푟√ ریشه → 푏ǝ푟ǝ_  _ta ریشه ضعیف = bǝrǝ푡푎_ مفعولی صفت   
شود و صفت مفعـولی نیـز بـر اسـاس      در دوره باستان، پس از ساخت ماده مضارع، به آن شناسه افزوده می

). از فارسـی میانـه بـه بعـد، بـراي      10الـف:  1373ابوالقاسـمی، ( گیرد می  4نقش نحوي در جمله، شناسه صرفی
کنـد و نقـش صـرفی خـود را بـا       شود و صورت ثابت پیـدا مـی   زیرا اسم صرف نمی ؛اسامی ریشه وجود ندارد

                                                             
1. Prasmaipada 
2. Atmanpada 
3. Stem 

اند. یعنی بالعکس زبان فارسی نو  شده صفت، ضمیر، اعداد و غیره صرف می همچوندر دوره باستان، اسم و متعلقات آن .  4
نماي اضافه  نماهاي پیشین، پسین و نقش هاي نحوي متممی، مفعولی، ندایی و اضافی، از نقش که براي نشان دادن انواع نقش

هاي  و در هر یک از حالت  صرفی داشته ي هاي ایرانی باستان، اسم هشت گونه )، در زبان109: 1380شود (نجفی، استفاده می
هاي صرفی  براي مثال صورت ).31: 1389(ابوالقاسمی، شده است اي اضافه می می شناسهصرفی ذکر شده، به انتهاي ماده اس
هاي فاعلی، مفعولی و اضافی:  با شناسه -yasnaدر اوستایی به این صورت است: ماده: » یسن«فاعلی، مفعولی و اضافی براي واژه 

Yasnō (sub.), yasnǝm (acc.), yasnahe (gen.) .  
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هـاي   مانـد و بیشـتر پیچیـدگی    دهد. براي افعال نیـز فقـط دو مـاده مضـارع و ماضـی بـاقی مـی        نما نشان می نقش
ده اسـتفا   stem  جـاي  هبـ » مـاده «رود. واژه  هـاي ایرانـی میانـه غربـی از میـان مـی       ساخت ماده از ریشه در زبـان 

از آنجـا کـه کـاربرد     ،اسـت. بـدین ترتیـب   » منشـعب از ریشـه  «و » ستاك«، »ساقه«شود که معناي لغوي آن  می
هاي فعلی سـاخته شـده از آن کـاربرد دارنـد، بهتـر اسـت در        است و فقط ماده در فارسی نو از میان رفته» ریشه«

)، بـراي مـاده ماضـی یـا مضـارع      که به معناي ریشه اسـت ( »بن«آموزش دستور زبان فارسی، لفظ دیگري جز 
  شود. بخش سوم مقاله) به این مطلب پرداخته می( انتخاب شود. در بررسی کتب درسی

  
  صفت فاعلی در دوره باستان -3-1

و صفت  1اند. براي مثال صفت فاعلی آینده هاي فاعلی و مفعولی تنوع زیادي در دوره باستان داشته صفت
شود، معناي آن به آینده معطوف است و مفهوم ضرورت  نیز نامیده می  3که صفت الزامی 2مفعولی آینده

هاي ایرانی میانه غربی و شرقی نیز  پسوندهاي  . در زبان4و قصد و امکان، آرزو و قابلیت را در خود دارد
است. در فارسی امروز فقط نوعی از این ساخت رایج است که از   متنوعی  براي ساخت آن وجود داشته

). 81: 1396میرفخرایـی، ( شود و به صفت لیاقت معروف اسـت  به مصدر ساخته می  i/-ī-وندافزودن پس
کند بر این که کسی یا چیزي کار را در گذشته  می نیز داللت  6و صفت مفعولی نقلی 5فاعلی نقلی  صفت

داللت  8و صفت مفعولی مضارع 7شروع کرده است و اکنون هم اثر کار ادامه دارد. صفت فاعلی مضارع
  ). 5-7ب: 1396ابوالقاسمی،( کند بر این که کننده کار در حال یا آینده کار را انجام خواهد داد می

ناگـذر) اسـت کـه    ( āna–و  mna–گـذرا) و  ( at/-aṇt–هاي فـاعلی مضـارع    پسوند سازنده صفت
 -saošyaṇtو » برنـده « -barantریشـه و مـاده یکـی اسـت). بـراي مثـال،       ( چسـبد  به ریشـه مـی   مستقیماً

، صـفت  »رهاکننـده « -harǝšyamnaو » دهنـده « -daθāna ،صفت فاعلی مضارع گـذرا » دهنده نجات«
). در ایرانی باستان صفات فاعلی مضارع دیگري نیز 5ب: 1396ابوالقاسمی،( فاعلی مضارع ناگذر هستند

                                                             
1. Future active participle 
2. Future passive participle 
3. Participle of necessity 

شود  صفت فاعلی آینده از ریشه/ماده یا مصدر الزم و صفت مفعولی آینده از ریشه/ماده یا مصدر متعدي ساخته می .4
  ).8- 1393:5(ابوالقاسمی،

5. Perfect active participle 
6. Perfect passive participle 
7. Present active participle 
8. Present passive participle 
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و » دادار« dātar ماننـد ؛ اسـت   شـده  ساخته می a–و tar 1–که از اتصال ریشه  به پسوندهاي   وجود داشته
baga »5ب: 1396ابوالقاسمی،( »بخشنده .(  
  

  صفت مفعولی در دوره باستان -4-1
هـا، از   کاربرد انـواع ماضـی  افزون بر  در فارسی باستان براي بیان عملی که در گذشته انجام گرفته است،

بردن صفت مفعولی همراه با نامی که در حالت  کار به شد که عبارت بود از روش دیگري نیز استفاده می
این «رفت:  می کار به ، این عبارات»این را من ساختم.« ،»این را من گفتم.«جاي جمالت  هب مثالًاضافی بود. 

شود.  بررسی  در کتیبه بیستون این ساخت به کرات مشاهده می». این ساخته من است.« ،»گفته من است.
هایی که متضمن بیان وقوع فعـل در زمـان    دهد که در جمله ارسی باستان نشان میهاي بازمانده از ف کتیبه

گذشته هستند، کاربرد صفت مفعولی بر استعمال ماده ماضی غلبه دارد. این نکته بیانگر آن است کـه در  
  ).195-194: 1396باقري،( است  تر بوده تر و معمول زبان رایج مردم آن دوره نیز این شیوه متداول

برگزیده شده است؛ زیرا صفات مفعولی در    passive participleاصطالح صفت مفعولی در برابر 
: 1364راشدمحصل، ( نوس استدر زبان فارسی نامأ» صفت مجهول«ح نفس خود مجهول هستند و اصطال

 شـد  سـاخته مـی   /ta-/از ریشـه ضـعیف بـا افـزودن جـزء صـرفی        ). این صفت در دوره باسـتان غالبـاً  53
هاي زبان فارسی باستان و  زبان اوستایی که از آن صفت مفعولی  هاي از ریشه ). نمونه195: 1396اقري،ب(

  آید. می 1است، در جدول شماره  ساخته شده
  

  . ساخت صفت مفعولی در دوره باستان زبان فارسی1جدول 
 ریشه صفت مفعولی معناي فارسی نو

 ǰata- √푔푎푛 کُشته

 kṛta- √푘푎푟 کرده شده

 dāta- √푑ā داده، آفریده شده

 tašta- √푡푎š شده ساخته

                                                             
آمده است. به مالحظه قواعد ایرانی میانه غربی،  dār–و  tār–هاي  ایرانی باستان در ایرانی میانه غربی به صورت tar–پسوند  .1

شمار آوریم،  هرا پسوند ب dār–و  tār–را پسوند فرض کنیم؛ چون اگر  ār–بلکه باید  ،توان این دو را پسوند به حساب آورد نمی
هایی وجود ندارند. این پسوند در ایرانی میانه غربی، براي  هایی فرض کنیم که در ایرانی میانه غربی چنان ماده مادهمجبوریم 

  ).324: 1389رود (ابوالقاسمی،  ساختن اسم مصدر و صفت فاعلی از ماده ماضی به کار می
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بر نظر دکتر ابوالقاسمی، این ساخت به دو نـوع صـفت مفعـولی گذشـته و      که بنا نکته قابل توجه آن
شـده    یعنی اگر ریشه گذرا به مفعول باشد، صـفت مفعـولی سـاخته    ؛شود صفت فاعلی گذشته تقسیم می

اگر ریشه ناگذر باشد، صفت فاعلی داریم. ». گفته« -uxta؛  »پاییده« -pāta؛ »برده« -bǝrǝtaمثال:  ؛است
  ). 147: 1389ابوالقاسمی؛ ( »ایستاده« -stāta؛ »آمده« -gataمثال: 

  
  دوره میانه -2
  صفت فاعلی در دوره میانه -1-2

آن ماده ماضی و مضارع آمده جاي  به ین آمد، در فارسی میانه ریشه از میان رفته وا گونه که پیش از همان
پسوندهاي پرکاربرد صفت فاعلی، با مثال از  فارسـی میانـه ساسـانی یـا      ).9ب: 1396ابوالقاسمی،( است

  آید. می 2ترفانی، در جدول شماره 
  

  . پسوندهاي اصلی سازنده صفت فاعلی در زبان فارسی میانه2جدول 
 معنا نمونه صفت فاعلی ماده صفت فاعلی)( پسوند 

1 -āg, -ag مضارع dānāg دانا 

2 -andag, -indag مضارع sōzindag سوزنده 

3 -ān مضارع gōwān گویان 

4 -ag ماضی murdag, būdag مرده، بوده 

5 -ār ماضی buxtār, nimūdār, guftār 
دهنده، نمودار،  نجات

 گوینده

  
. یعنـی  ذکر گردید 1-4ست که در بخش ا ید موضوعیؤم 2هاي ردیف چهارم جدول شماره  مثال

شود که توضیحات  ، صفت فاعلی گذشته، بر ماده ماضی ساخته می ag–اگر فعل ناگذر باشد، با پسوند 
، سـازنده اسـم   ār–، یعنـی پسـوند   2). مورد پنجم جدول شماره 2-2( آید کامل آن در بخش بعدي می

  ).322-333: 1389ابوالقاسمی،( »کشت« kištār؛ »دیدار« dīdārمصدر نیز هست: 
آمد، دو پسوند دیگر نیز براي ساخت  2عالوه بر پسوندهاي سازنده صفت فاعلی که در جدول شماره 

شـده اسـت. ایـن     دهندگی را در خـود دارنـد، اسـتفاده مـی     صفت فاعلی یا اسم و صفتی که معناي انجام
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اند. در  سی نو رسیدهشده  و به فار ماده ماضی و مضارع  اضافه میافزون بر  پسوندها  به اسم و صفت نیز
  اند. ها آمده واژه هاي ساخت نمونه 3جدول شماره 

  
  پیوندند . پسوندهاي سازنده صفت فاعلی که به اسم/صفت نیز می3جدول 

 معنا واژه اسم/صفت ماده پسوند 

1 
-īgar, -gar 

bōz- مضارع - bōzīgar دهنده نجات 

 rāst rāstīgar راستکار 

2 

-gār 

hammōz-  hammōzgār آموزگار 
 kām kāmgār کامگار 
 wināh wināhgār گناهکار 

  
  صفت مفعولی در دوره میانه -2-2

نظر به رواج و تعمیم کاربرد صفت مفعولی فارسی باستان در جمالتی که متضمن بیان وقـوع فعـل در گذشـته    
رفتند و تنهـا تفـاوت    کار به ماضی در زبانماده عنوان  به هاي مفعولی فارسی باستان بودند، در دوره میانه، صفت

هاي دوره باستان و ماده ماضی دوره میانه اختالفات آوایـی و تحـوالت صـوتی بـود. بـارزترین       صفت مفعولی
که در فارسـی   ita–یا   ta-از پسوندبنابراین،  تحول صوتی از دوره باستان به میانه، حذف مصوت پایانی است.

کـاربرد   4بـاقی مانـد. در جـدول شـماره      /it/یـا   /t/حـذف گشـت و فقـط     /a/شد،  باستان به ریشه افزوده می
  ).196: 1396باقري،( است  شده ماده ماضی نشان داده عنوان  به صفت مفعولی در دوره میانه

  
  . تحول صفت مفعولی دوره باستان به  ماده ماضی در دوره میانه4جدول 

 ریشه مفعولی باستان صفت ماده ماضی فارسی میانه معناي فارسی نو
 dīt dīta- √푑ī دید

 ǰat ǰata- √푔푎푛 زد

 rasīt *rasīta- √푟푎푠 رسید

  
 کـار  به ایرانی باستان که براي ساختن صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته از ریشه  ta–پسوند 

) 181: 1389ابوالقاسمی،( است  و جزئی مرده از ماده ماضی رسیده tو  d، به ایرانی میانه به صورت  رفته می
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 گذرا) و فاعلی( هاي مفعولی شود. صفت ساز نام برده می شناسه ماضیعنوان  به که در دستور معاصراز آن
  آیند:  ناگذر)گذشته که در بخش باستان، از آن صحبت شد، در دوره میانه به دو صورت می(
روند. مثال  می کار به صفت فاعلی و مفعولی گذشتهعنوان  به افزوده شود،آنها  که چیزي به بدون آن )الف 

 wāxt؛ »کرده« kird؛ مثال صفت مفعولی گذشته: »خفته« xuft؛ »مرده« murdصفت فاعلی گذشته: 
  ». گفته«

 murdag؛ »بـوده « būdagشـود. مثـال صـفت فـاعلی گذشـته:       می به ماده ماضی اضافه ag–پسوند  )ب
  ).180: 1389ابوالقاسمی،( »زاده« zādag؛ »گزیده« wizīdagمثال صفت مفعولی گذشته: ». مرده«

  
  دوره نو -3
  صفت فاعلی در فارسی نو -1-3

 شـوند  گروهی که باعث تغییر مقوله دستوري می -1توان به دو گروه تقسیم کرد:  وندهاي فارسی را می
  تبـدیل شـده اسـت.   کـه مقولـه دسـتوري از فعـل بـه اسـم       » گیـره «ه در  –مقوله گذاران)؛ مانند پسـوند  (
گاه در آموزشگاه که اسـم  –مقوله ناگذاران)؛ مانند پسوند ( شوند گروهی که باعث تغییر مقوله نمی -2

» درمانگاه«مصدر را به اسم مکان تبدیل کرده و تغییر در درون طبقه اسم پدید آمده است. در مورد واژه 
بر اساس جدول  ،). بدین ترتیب90: 1389،طباطبایی( شود تر مشاهده می نیز چنین تغییري در سطح خفیف

توان گفت که بعضی در  هاي فاعلی، می ، از نظر صرفی در مورد پسوندهاي سازنده صفت 3و  2شماره 
اي از  هـاي فـاعلی مشـتق، طیـف گسـترده      جـز صـفت   هگیرند. ب گروه یک و بعضی در گروه دوم جا می

  د که با در نظر گـرفتن پسـوند سـازنده صـفت فـاعلی محـذوف،       هاي فاعلی مرکب نیز وجود دار صفت
  آیند.  مرکب نیز به حساب می-مشتق

همگی به  فارسی میانه ساسانی)( ) در دوره میانه3و  2جدول شماره ( پسوندهاي سازنده صفت فاعلی
این مقالـه در  شود. اگرچه  مشاهده میآنها  اند و تنها در سطح واجی تغییریا تعمیم در دوره نو منتقل شده

اما در اینجا یک پیشوند که صفت فـاعلی بـا معنـاي مبالغـه      ،مورد پسوندهاي سازنده صفت فاعلی است
اي دیرینـه دارد و در   اي در متـون فارسـی سـابقه    مبالغـه -شود. این نوع صفت فاعلی سازد، معرفی می می

مـاده مضـارع بـه اضـافه     محاوره نیز پرکاربرد است. خصوصیت صرفی این کلمات آن است که همه از 
بـر سـر مـاده مضـارع      -naساز) در حالت مثبت و در حالت منفی با پیشـوند   اشتقاقی صفت( -beپیشوند 

  ). 64-66: 1365فسایی، رستگار( نچسب، نسوز، نجوش، نترس ،بخر ،بدو ،بچاپ ،شوند: بخور ساخته می
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  صفت مفعولی در فارسی نو -2-3
 مفعولی است و شرط گذرا بودن فعـل، مـالك سـاخت آن نیسـت    هر فعلی از نظر ساخت داراي صفت 

ها بر اساس گذرا یا ناگذر بودنشـان بـه    ). اگرچه در دوره باستان، این صفت83: 1385کامیار، وحیدیان(
امـا در دوره جدیـد،    ،مقالـه)  1-4نگاه کنیـد بـه بخـش    ( شدند صفت فاعلی و مفعولی گذشته تقسیم می

وند و ساخت آن نیز دنباله همان ساخت دوره باستان اسـت کـه در   ش همگی صفت مفعولی محسوب می
  است.  نشان داده شده 1جدول شماره 

  
  مقایسه اسم فاعل و اسم مفعول در زبان عربی با صفت فاعلی و مفعولی زبان فارسی -4

فاعل صفت فاعلی برابر آن است. صفت فاعلی، عملی مشابه اسم  زبان فارسی، اصطالح اسم فاعل ندارد و
 کار به اسمجاي  به گیرد و چنانچه صفت) قرار می( دهد. همانند آن در جایگاه وابسته پسین عربی انجام می

: ماننـد  دهـد؛  و عمل اسم فاعل را انجـام مـی   دشو خارج و به هسته جمله تبدیل میرود، از حالت وابسته 
بناشده از فعل گذرا) ( از اسم فاعل). در زبان عربی اسم پس 183: 1391وفایی،( راننده کامیون ماهر است

شود؛ اما در زبان فارسی، اسم پس از  ساخت) ظاهر می روساخت و ژرف( الیه و مفعول در دو نقش مضاف
  ).184: 1391وفایی،( هاي دیگري غیر از مفعول را نیز به عهده دارد صفت فاعلی، نقش

همانند فعل مجهول است. این نـوع   اسم مفعول در زبان عربی به معنی فعل مجهول و کارکرد آن نیز
). در زبان فارسی، صفت مفعولی 186: 1391وفایی،( شود اسم در زبان عربی فقط از فعل متعدي ساخته می

طور که پیش ازین توضیح داده شد، گذرا بودن فعل،  کارکردي همانند اسم مفعول عربی دارد اما همان
  نند به ساخت صفت مفعولی دربیایند.توا هاي ناگذر نیز می شرط ساخت آن نیست و فعل

  
  هاي نظام قدیم و جدید آموزش مقوله صفت مفعولی و فاعلی در کتاب -5
  هاي راهنمایی نظام قدیم کتاب -1-5

 صفحه 173و  183، 228)، به ترتیب با 1390/1391( هاي فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی قدیم کتاب
ادبیـات و زبـان   ( هاي ادبی و زبـانی داشـتند   بخشی به نام دانش ها صفحه)، در پایان درس 584  مجموعاً(

ماده) ( معادل ششم نظام جدید)، تدریس بن( شد). از سال اول راهنمایی فارسی در یک کتاب تدریس می
ــی درس ششــم آغــاز مــی   مضــارع و ماضــی، در بخــش دانــش  ــانی و ادب اللهــی و  آیــت( شــود هــاي زب

ي ساخت فعل بر روي ماده مضارع و ماضی و شش شناسه فعل ). در دروس بعد42-43: 1390همکاران،
 هـایی بـه آن اختصـاص دارد    شـود و تمـرین   آمـوزش داده مـی   ،هاي مختلف مضـارع و ماضـی   در زمان
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). در سال دوم راهنمایی، تفـاوت مـاده ماضـی و مضـارع     75،83،85،99: 1390اللهی و همکاران، آیت(
 شـود  اي در جدول و تکرار و تمـرین داده مـی   صرف شناسههاي مضارع با  توضیح  و ساخت انواع زمان

همـین کتـاب    117و  116. در صفحات )8،96،97،113،117الف:  1391اي و همکاران، اکبري شلدره(
افـزون بـر    شـود. در سـال سـوم راهنمـایی،     ساخت ماضی ساده با ماضی استمراري در جدول مقایسه می

 1391اي و همکاران، اکبري شلدره( شوند ي مضارع مرور میها ماده و شناسه، زمانهاي  یادآوري مقوله
) نیز در پایان دوره راهنمایی 140( و آینده )68-71، 102( هاي ماضی ) و آموزش همه زمان16،29،36ب: 

کاربرد مضـارع در معنـاي    مانندها،  به دستور تاریخی نیز در کاربرد زماناي  هشود. حتی اشار تکمیل می
بریدن گرفت) در معنـاي  ( »گرفتن«ساخت استمراري جدید و قدیم و کاربرد فعل  )، مقایسه29( ماضی

هاي ماضی آموزش  ها اگرچه ساخت صفت مفعولی براي زمان ) آمده است. در این کتاب36( آغاز کردن
اما از لفظ صفت مفعولی استفاده نشده است. آموزش صفت فاعلی نیز در دوره راهنمایی  ،است  داده شده
  نشد.مشاهده 

  
  هاي دبیرستان متوسطه قدیم کتاب -2-5

لیف و وارد برنامه أگرا ت شناسی ساخت ، با رویکرد زبان77هاي زبان فارسی متوسطه قدیم از سال  کتاب
آموزش سه سال نخست متوسطه شد. علت جداسازي کتاب ادبیات فارسی از زبان فارسی، شناخت زبان 

). 6: 1397آذري،( شناسی و غیره بود ریاضی، فیزیک، زیست با دیدگاه علمی، همچون علوم دیگري نظیر
منـد در سـه شـاخه اصـلی      بدین ترتیب بررسی زبـان فارسـی، جـدا از ادبیـات فارسـی بـه صـورتی نظـام        

سـال تحصـیلی، دوازده درس در هـر سـال، در      در  هـر نـیم   3و معناشناسـی  2، صـرف و نحـو  1آواشناسـی 
پرداخت که در یک  پنج درس آن به علم صرف و نحو می آمده بود که 3و2و1هاي زبان فارسی  کتاب

سـال دوم   ،  سـه درس از نـیم  3د. در رشته انسـانی، کتـاب زبـان فارسـی    ش درس می 10شامل  سال جمعاً
  ).116،128،154: 1391شناس و همکاران، حق( تحصیلی را به دستور تاریخی اختصاص داده بود

 هـاي پسـین   ) متوسطه قـدیم، در مبحـث وابسـته   1( سیزبان فار  ساخت صفت فاعلی و مفعولی در کتاب
) نیـز  2( ). در زبـان فارسـی  92الـف:  1390شناس و همکـاران؛  حق( است  کامل توضیح داده شده طور به

) رشته 3( ). در زبان فارسی107ب: 1390شناس و همکاران؛ حق( شود ساخت صفت فاعلی یادآوري می

                                                             
1. Phonology 
2. Syntax 
3. Semantic 
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واژه و بررسی انواع پیشوندها و  به ساخت 24و  20، 17نظري متوسطه قدیم ریاضی و تجربی، سه درس 
اختصـاص دارد کـه   آنهـا   هـاي صـرفی   مرکب و مقوله-پسوندهاي سازنده اسامی مشتق، مرکب و مشتق

 ج). در زبان فارسی1390شناس و همکاران، حق( گیرد برمی هاي صفت فاعلی و مفعولی را هم در ساخت
سال دوم به دستور تاریخی  اند تا در نیم گنجانده شده 15و11س واژه در دو در ) انسانی، مباحث ساخت3(

  ).1391شناس و همکاران، حق( پرداخته شود
  
  و دوم نظام جدید، متوسطه اول -3-5

کتاب)، به ترتیب جایگزین فارسی سال دوم  4( فارسی و نگارش هفتم و هشتم متوسطه جدیدهاي  کتاب
فارسـی  «) متوسطه نظام قدیم، به 1( اند. کتاب ادبیات فارسی شدهکتاب)  2( و سوم راهنمایی نظام قدیم

) متوسطه 1( شود. کتاب زبان فارسی تغییر نام داده است و در آخرین سال متوسطه اول تدریس می» نهم
) و زبان و 3( ) و2( است. در متوسطه دوم، ادبیات فارسی  جایگزین شده» نگارش نهم«قدیم نیز با کتاب 

اند. جـدا از موضـوع تغییـر نـام و      تغییر نام داده 3و  2و  1دانشگاهی به عناوین فارسی پیش ادبیات فارسی
خورد. اگرچه مباحث مربوط به نگارش  ها به چشم می اي در کتاب تقسیم بندي، تغییرات محتوایی عمده

وع و هـاي متنـ   هاي زبان فارسی متوسطه قدیم بود، در هشت درس و بـا مثـال   فارسی که بخشی از کتاب
انـد.   حـذف شـده   شناسـی کـامالً   هاي زیادي در کتاب نگارش جدید آمده است؛ اما دروس زبان تمرین

هـاي   هاي فارسـی منتقـل و در پایـان متـون ادبـی دوره      مطالب مربوط به شاخه صرف و نحو نیز به کتاب
  ). 8: 1397آذري،( اند هشدمختلف ادب فارسی به اختصار مطرح 

 ) و ساخت ماده مضـارع 124-125( د، فارسی هفتم، ساخت ماده ماضیمتوسطه جدی هاي بادر کت
ــان 118( ــرف زم ــده     ) و ص ــوزش داده ش ــاده آم ــی س ــاري و ماض ــارع اخب ــاي مض ــت  ه ــایی و ( اس وف

 شــود کتــاب یــادآوري مــی 15در فارســی هشــتم، ســاخت مــاده مضــارع در صــفحه  ).1399همکـاران، 
) و 50-51( هاي حال بر ماده مضارع انواع زمان ). در فارسی نهم، ساخت1399ذوالفقاري و همکاران،(

امـا سـخنی از صـفت فـاعلی و      ،اسـت   آمده )72-94،85،73-95( هاي گذشته بر ماده ماضی انواع زمان
فارسی متوسطه دوم، فقط در کتاب فارسـی   هاي باکت). در 1399چنگیزي و همکاران،( مفعولی نیست

هاي متوسطه دوم  است و در دیگر کتاب تدریس شده سال یازدهم)، ساخت صفت فاعلی و مفعولی( دوم
). تا جایی که نگارنـده مقالـه   94-95: 1398محمدیان و همکاران،( اي به این دو نوع صفت نیست اشاره

واژه نیـز   هاي فارسی متوسطه اول و دوم جدید، ایـن صـفات از نظـر سـاخت     کرد، در کتاب وجو جست
  اند. بندي و بررسی نشده تقسیم
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هاي نظام قدیم و جدید، با رویکرد معنایی به آموزش صفت فـاعلی یـا    کدام از کتاب در هیچ -1نکته: 
با هدف آموزش  نظام جدید صرفاًهاي  آموزش صفت مفعولی در کتاب -2مفعولی پرداخته نشده است. 

) نظام قدیم، سال سـوم  3( در حالی که در کتاب زبان فارسی، هاي دستوري است صرف افعال در زمان
در کلیه   -3واژه انواع صفات مفعولی و فاعلی پرداخته شده بود. متوسطه، در دو الی سه درس به ساخت

  براي ماده فعلی استفاده شده است.» بن«هاي نظام قدیم و جدید از واژه  کتاب
  

  گیري نتیجه
، مضـارع و  هاي زمانی گذشته، نقلـی  هاي گوناگونی از دستگاه هاي فاعلی در دوره باستان بر ماده صفت

اند. از پسوندهاي سازنده صفت فاعلی دوره باستان، تعدادي به دوره میانه نرسیده ، اما  شده آینده ساخته می
تمام پسوندهاي سازنده صفت فاعلی دوره میانه به نو رسیده است که تعدادي از آنها با تحول واجی همراه 

بوده است که با تحـول واجـی در دوره میانـه     ta–اند. پسوند سازنده صفت مفعولی در دوره باستان  شده
شـود و بـراي    ساز گردیده است. این تکواژ در فارسی نو پسوند مرده محسوب می تبدیل به تکواژ ماضی

  استفاده کرد.» ه«ساخت صفت مفعولی در فارسی نو باید از پسوند 
یک خانواده لغوي هنده د هاي تشکیل هاي دوره باستان ایران، ریشه جزئی است که میان لغت در زبان

در این دوره، از ریشه به منظور ساخت ماده اسمی یا . دارد بر ها را در مشترك است و معنی اصلی آن لغت
شده تا اسم براي صرف و فعل براي افزودن شناسه آماده شود. در دوره میانه ریشه از میان  فعلی استفاده می

زیرا  ،اند اسمی نیز شکل ثابت پیدا کردههاي  ه است. مادهرفته است و فقط ماده ماضی و مضارع باقی ماند
که معناي اصلی آن ریشه است،  به جاي  ماده » بن«شود. بدین ترتیب کاربرد لفظ  اسم دیگر صرف نمی

  رسد.  در فارسی نو، دقیق به نظر نمی
گردد  آغاز میراهنمایی نظام قدیم، تدریس ماده ماضی و مضارع از سال اول راهنمایی هاي  کتابدر 

شود. این آموزش تا سال  آموزش داده میها  هاي ماضی و مضارع با شناسه و در همان سال ساخت زمان
دستگاه ماضی و مضارع هاي  کند تا در پایان دوره راهنمایی ساخت همه زمان سوم راهنمایی ادامه پیدا می

هاي دستگاه ماضـی و   اع زمانهاي متوسطه جدید، تکمیل آموزش ساخت انو د. در کتابشو تکمیل می
گیـرد و   هاي نظام قدیم با جدیـد، یـک سـال دیرتـر از نظـام قـدیم صـورت مـی         مضارع، در مقایسه پایه

شود. تدریس مقوله صفت فاعلی و انواع آن در متوسطه دوم،  هاي کمتري به آن اختصاص داده می تمرین
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واژگـانی ایـن    و تقسیم بندي ساختبه یک درس در فارسی یازدهم محدود و دروس مربوط به بررسی 
 است. شدهصفات نیز در متوسطه نظام جدید حذف 
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Abstract 
Subjective and objective adjectives that belong to the descriptive-action 
semantic class are important grammatical topics in Persian language and their 
teaching is included in the curriculum. The purpose of this descriptive article is 
a diachronic survey on the construction of subject and object adjectives in three 
periods of Persian language and the evolution of their suffixes. The study 
showed that since ancient times, some suffixes that make up the subject 
adjective have not reached the middle and the suffix that makes up the object 
adjective in the middle period has become d and t and a dead part of the past 
tense. The suffixes of the subject and object adjectives of the Middle Ages have 
all reached a new period with phonological changes. The comparison of the old 
and new high school books indicated that in the new system, the teaching of the 
mentioned subjects was limited to one lesson in the 11th grade. This study 
suggested that as root (‘bon’ in Persian) had just been used in the ancient 
period; and later been deleted and substituted with ‘stem’ (‘setāk’ in Persian) in 
the middle and new periods, using ‘bon’ as the stem, could not be an accurate 
term in new Persian grammar. 
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