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چکیده
صفتهای فاعلی و مفعولی که به طبقه معنایی توصیفی-کنشی تعلق دارند ،از مباحث مهم دستوری زبان فارسی هستند و آموزش
آنها در برنامه درسی گنجانده شدهاست .هدف از نگارش این مقاله توصیفی ،بررسی درزمانی ساخت صفت فاعلی و مفعولی در
سه دوره زبان فارسی و سیر تحول پسوندهای سازنده آنهاست .بررسی نشان داد از دوره باستان ،برخی پسوندهای سازنده صفت
فاعلی به میانه نرسیده و پسوند سازنده صفت مفعولی در دوره میانه به صورت  dو  tو جزئی مرده از ماده ماضی درآمدهاست.
پسوندهای صفت فاعلی و مفعولی دوره میانه با تحوالت واجی همگی به دوره نو رسیدهاند .مقایسه کتابهای درسی راهنمایی و
متوسطه نظام قدیم با متوسطه اول و دوم جدید ،مشخص کرد که با انتقال مباحث دستوری به کتب فارسی در متوسطه نظام جدید،
آموزش این دو مقوله به بخش قلمروی زبانی در پایان یکی از متون ادبی سال یازدهم محدود شده و انواع ساختواژه این صفات
حذف گردیدهاند .همچنین ،نشان دادهشد با توجه به حذف «ریشه» که در زبانهای ایرانی باستان برای صرف اسم و فعل کاربرد
داشته و جانشینشدن آن با ماده ماضی و مضارع در دوره میانه و نو؛ کاربرد واژه «بُن» به جای ماده فعلی(ستاک) ،نمیتواند لفظ
دقیقی باشد.
کلید واژه ها :صفت فاعلی ،صفت مفعولی ،بررسی درزمانی ،متوسطه قدیم و جدید ،ماده فعلی.

 .0استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایرانazariroshanak@gmail.com ،
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فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
 .1مقدمه
صفت ،در کنار فعل و اسم ،یکی از اجزای اصلی کالم در زبان فارسی و مورد تایید همه دستورنویسان و زبانشناسان
است(طبیبزاده .)6 :0611،از دیدگاه معناشنناسنی ،بعضنی عناصری که معموال متعلق به مقوله اسم هستند ،میتوانند نقش
صنفت را بر عهده گیرند و در جایگاه وابسنته پسنین دوم مانند صنفات رفتار کنند .بعضنی دسنتورنویسان ادعا میکنند که
صنننفتهای فارسنننی تقریبا همگی میتوانند به عنوان اسنننم بکار روند و نقشهای اسنننم را در جمله ایفا نمایند( iکریمی،
رضایی ،متولیان نائینی.)15 :0617،
در بررسننیهای جدید که نگاهی ردهشننناختی به مقوله صننفت دارند ،عالوه بر طبقهبندی معنایی ،صننفتها بر اسننا
کنش گزارهای بررسننی میشننوند .در این طبقه بندی سننرنمونی 0صننفتها به چهار دسننته تقسننیم شنندهاند که گروه سننوم،
واژههای توصنی

کننده اما بیانگر کنش را دربر میگیرد و با صنفات فاعلی ،مفعولی و لیاقت در دسنتورهای سنتی متنا ر

اسننت(رضننایی ،دیانتی .)000 :0610،بدین ترتیب ،بر اسننا

تقسننیمبندی کرافت( ،)5110صننفتهای فاعلی و مفعولی،

ترکیبهای نشنانداری در اجزای کالم هسنتند که به طبقه معنایی توصننیفی-کنشنی تعلق دارند(کریمی ،رضنایی ،متولیان
نائینی.)13 :0617،
صننفت فاعلی و مفعولی از مباحث مهم در دسننتور زبان فارسننی اسننت .این دو نوع صننفت ضننمن بیان ویژگیهای
موصننوف خود ،بیان کننده عمل فعلی هسننتند که از آن مشننتق میشننوند .بررسننی این صننفات از نظر سنناختواژه ،معنا،
نقشسنازی و نقشپذیری و زماندار بودن با اهمیت هستند .برای مثال صفت فاعلی عالوه بر ماده مضارع ،از ماده ماضی و
از غیر فعل (اسنم) نیز سناخته میشود یا صفت مفعولی ضمن اینکه از فعل مشتق میشود و از عنصر زمان برخوردار است؛
در عین حال نقشهای نحوی اسم را در جمله میپذیرد(جلیلی ،نیکروز.)0613،
درکتب درسنی متوسنطه ،صنفت فاعلی و مفعولی ترکیبی آشننا برای دانشآموز و دبیر اسنت .آموزش ساختواژه و
طبقهبندی صنفت فاعلی در زیرمجموعه صنفات بیانی که نقش وابسته پسین اسمی میگیرند،در برنامه درسی دانشآموزان
گنجانده شدهاست .صفت مفعولی نیز برای استفاده در ساخت زمانهای دستوری آموزش داده میشود .هدف از نگارش
این مقاله بررسنی درزمانی شنکلگیری صفت فاعلی و مفعولی از دوره باستان به میانه تا دوره فارسی نو است .این بررسی،
نگاهی گستردهتر و نظاممندتر به روند ساخت این دو نوع صفت فراهم کرده ،تغییر یا حذف پسوندهای سازنده این صفات
را در دورههای تحول زبان فارسننی نشننان میدهد .عالوه بر این؛ به روشنننتر شنندن مفاهیمی چون ریشننه ،ماده و بن فعل و
ویژگی گذرا و ناگذر بودن فعل کمک میکند که امید است برای افزایش دانش دبیران و مدرسان در تدریس این مبحث
مفید واقع گردد .در ادامه مقاله ،تحلیل محتوای توصیفی در فرآیند آموزش صفت فاعلی و مفعولی درکتابهای ادبیات و
زبان فارسی متوسطه نظام قدیم و جدید ،انجام شدهاست.
روش کار :پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کیفی است .در بخش دوم ،روش کار به شیوه تحلیل محتوا است .بخش
نخسننت ،به بررسننی تحوالت صننرفی سنناخت صننفات فاعلی و مفعولی با رویکرد درزمانی ،در سننه دوره زبان فارسننی
میپردازد .در بخش دوم ،پس از تحلیل محتوای آموزشن نی صنننفتهای فاعلی و مفعولی در کتب درسنننی ،نتایج از نظر
کیفی با یکدیگر مقایسنه میشود .جامعه آماری این پژوهش ،کتاب فارسی دوم و سوم راهنمایی ،کتاب های زبان فارسی
متوسطه نظام قدیم و کتابهای فارسی و نگارش متوسطه اول و دوم نظام جدید بود.

prototypical

1

___________________________________________________________ بررسی درزمانی ساخت صفتهای فاعلی و مفعولی زبان...

در این مقاله هر گاه سنخن از زبان فارسنی میانه اسنت ،منظور شناخه غربی و فارسنی میانه ساسانی (پهلوی) است .در
بررسنی کتابهای نظام قدیم و جدید ،از نظر پایه تحصنیلی ،کتاب دوم راهنمایی تا اول دبیرسنتان برابر کتب متوسطه اول
نظام جدید و کتاب های دوم و سننوم و پیش دانشننگاهی برابر کتب متوسننطه دوم نظام جدید انگاشننته و مطالب آن با هم
مقایسنه شدند .برای کتابهای نظام قدیم ،آخرین چاپ( 0611یا  )0610و برای کتاب های نظام جدید ،چاپ سال 0611
تحلیل بود.

اسا

 .1-1پیشینه پژوهش
در دسنتورهای سننتی ،همیشنه بخشنی به آموزش سناخت صنفت فاعلی و مفعولی اختصا

مییابد اما به کاربرد و

حیطه معنایی آن کمتر اشناره میشود .برای مثال در دستور زبان فارسی شریعت( )0630آمده است که اگر صفتی ،وص
انجامدهنده کاری باشد ،آن را صفت فاعلی گویند( .)533در دستور پنج استاد ،تعری

صفت فاعلی ،بدین صورت است:

«آنسنت که بر کننده کار یا دارنده معنی داللت کند»؛ سپس کاربرد پسوندها در حیطه معنایی تفکیک میشود .برای مثال
گفته شنده که پسنوند«َ -نده » غالبا در عمل و صنفت غیراابت استعمال میشود(مثال :رونده ،خواننده) و پسوند (ان) بیشتر
معنی حال را میدهد(مثال :دوان ،ناالن) و صنننفاتی که به (ا) ختم میشنننود حالت دوام و همیشنننگی را میرسننناند(مثال:
دانا)(قریب و همکاران.)07 :0636 :
در دسنتور پنج اسنتاد میآید« :صنفت مفعولی بر آنچه فعل بر او واقع شنده باشند داللت میکند(پوشیده ،بُرده)» و در
ادامه به سناختهای ترکیبی آن میپردازد(قریب و همکاران .)26 :0636،وحیدیان کامیار( )0670در مقاله «بررسی صفت
مفعولی و اهمینت آن در زبنان فارسنننی» ،نگاهی سننناختارگرا به این نوع صنننفت ارائه میدهد و در کتاب دسنننتور زبان
فارسنی( ،)0صنفتهای مفعولی را از نظر کاربرد به دو دسنته تقسنیم میکند :ال  -کامالصنفت(گشنوده ،بسننته ،سوخته،
خوشدوخت ،بادآورد)؛ ب -واژههایی که از نظر سناختمان صنفت مفعولی هستند اما کارکرد صفتی ندارند و در ساخت
وجه مجهول و انواع فعلهای ماضی استفاده میشوند( .)16 :0612صفت مفعولی زبان فارسی عالوه بر این که موصوف را
توصنی

میکند ،گویای عملی اسنت که خود متاار از آن است و از لحا معنی ،دارای زمان گذشته است(لسانی:0615،

 .)71برای مثال ،صنفت مفعولی «نوشنته» ،به معنای نوشنتاریسنت که پیشتر نوشنته شدهاست و زمان گذشته در مفهوم آن
مسننتتر اسننت .این سنناخت در زبان فارسننی میتواند بجای متمم یا مفعول قرار گیرد و در سنناختمان بسننیاری از زمانهای
گذشته کاربرد دارد(لسانی.)15 :0615،
در دهههای اخیر ،مقاالت زیادی در مورد سناخت صفت فاعلی و مفعولی و توصی

و طبقهبندی آن با درنظر گرفتن

عامل معنایی یا نقش دسنننتوری و مالکهای نحوی انجام شننندهاسنننت؛ تعدادی از مقاالت نیز سننناخت و کاربرد این نوع
صننفتها را با زبانهای دیگر نظیر فرانسننه ،روسننی و بویژه انگلیسننی مقایسننه کردهاند که البته در این موارد ،موضننوع عدم
امکان تطابق کامل مقولههای دستوری در دو زبان ،وجود دارد.
 .2-1فرایندهای واژهسازی در زبان فارسی
تحلیل سناختاری واژههای زبان فارسنی نشانگر آن است که در این زبان ،واژهها عمدتا از رهگذر عملکرد دو فرایند
واژهسننازی سنناخته میشننوند .این دو فرایند عبارتند از :اشننتقا  0و ترکیب .5این دو فرایند میتوانند هر یک جداگانه یا به

Derivation
Compounding

1
2

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
صننورت همزمان به تولید واژههای فارسننی بیانجامند(افراشننی .)12 :0611،سنناخت صننفتهای فاعلی و مفعولی در وهله
نخسنت با فرایند اشنتقا است و در مرحله دوم میتواند انواع فرایند ترکیب را نیز دربر بگیرد .پسوندهایی که به بحث این
مقاله مربوط میشود،گاهی طبقه دستوری و معنایی کلمات را تغییر میدهند .پسوندهای صفتساز به دو گروه کلی تقسیم
میشنننونند :ال  -تنها در یک معنی و مفهوم به کار میروند(تک معنایی ،مثل  َ-نده) .ب -بر چند معنی و مفهوم داللت
میکنند( .چند معنایی ،مثل «ه» که بیشترین سهم را درساخت صفات دارد( ).ساجدی راد ،نجارزاده 36 :0610،و .)11

 .2بحث و بررسی
 .1-2دوره باستان زبان فارسی
مقولههای صنفت از نظر صنرفی در ایرانی باستان شامل ساخت(بسی  ،مشتق ،عبارت و مرکب)؛ جنس ،شمار ،حالت،
تانیث و درجات صننفت میشننود .در این مقاله عمدتا به سنناخت مشننتق صننفت فاعلی و مفعولی با کمک پسننوند پرداخته
میشود.
 .1-1-2ریشه

1

ریشننه جزئی اسننت که میان لغتهای تشننکیل دهنده یک خانواده لغوی مشننترک اسننت و معنی اصننلی آن لغتها را
دربردارد(ابوالقاسننمی.)003 :0611،زبانهایی که از دوره باسننتان زبان فارسننی ،از آنها آاار مکتوبی بجا مانده که قابلیت
بررسنی آوایی ،صنرفی و نحوی یا معنایی داشنته باشنند ،فارسی باستان و اوستایی هستند(ابوالقاسمی0676،ب .)5 :بررسی
صنرفی در دوره باسنتان زبان فارسی نشان میدهد که زمانهای گوناگون دستوری و مشتقهای اسمی و صفتی بر یکی از
سنه ریشنه ضعی  ،افزوده(قوی) و باالنده( 5قویتر) ساخته میشده است .مثال برای ریشه 𝑟𝑎𝑏√ «بردن» ،صورت ضعی
آن  ، bǝrǝ-/bṛ-صننورت افزوده  bar-و صننورت باالنده bārمیشننود .مثال دیگر :فعل 𝑚𝑎𝑔√ «آمدن» ،به صننورت
ضنعی

 ، ja/ga-افزوده  gam-و صنورت باالنده  gām-است (راشدمحصل .)50 :0630،بدین ترتیب ،واژههای «بار» و

«گام» در زبان فارسنی میانه و نو ،اسنمهایی هسننتند که از ریشنه باالنده گرفتهشنندهاند .در واقع اسنمها و صننفتهای ایرانی
باسنتان از نظر سناخت ،وقتی بسنی هستند ،همان ریشهاند که چیزی بدان افزوده نمیشود .در ساخت اسم و صفت مشتق،
پیشوند یا پسوند به ریشه افزوده میشود(ابوالقاسمی0613،ال  .)50 :این ریشهها در ساخت زمانهای گوناگون نیز کاربرد
داشنتهاسنت .برای مثال ،همه صنیغههای التزامی و بعضنی از صنیغههای اخباری و امر بر ریشه افزوده(قوی) ساخته میشده
اسنت(راشندمحصنل ،)05-50 :0630،ساخت زمانهای دیگر ،اغلب بر ریشه ضعی

دیده میشود(جکسون-007 :0115،

.)001
در دوره باستان ،ساختهای مجرد فعلی شامل صفتهای فعلی(فاعلی و مفعولی) و مصدر فعلی میشود .صفات فعلی
در صنورتهای گذرا و ناگذر و برای هر یک از دستگاههای فعلی ،ساختی خا

دارند .ذکر این نکته ضروری است که

اصننطالگ گذرا و ناگذر برابر با واژگان  Activeو  Middleآمده که برگردان فارسننی آن با تطبیق معادل سنننسننکریت
«سناخت برای دیگران» 6و «سناخت برای خود» 0اسنت .یعنی صورت گذرا ،صورتی از فعل است که در آن نتیجه عمل به

1

Root
)Simple (weak), guṇa (strong), vṛdhhi (augmented
3
Prasmaipada
4
Atmanpada
2

___________________________________________________________ بررسی درزمانی ساخت صفتهای فاعلی و مفعولی زبان...

دیگران میرسند و ناگذر صنورتی اسنت که نتیجه فعل به خود شنخص میرسند .صورت ناگذر در فارسی الزاما با «الزم»
یکی نیست و بسیاری از صورتهای ناگذر معنی مجهول دارند(راشدمحصل.)60 :0630،
 .2-1-2تفاوت ریشه با ماده
همانطور که در قسمت پیشین بیان شد ،ریشه میتواند به سه صورت ضعی  ،قوی یا قویتر در ساخت اسم ،صفت یا
زمانهای دسنتوری بکار رود .صنورتهای مختل

ریشنه اغلب مستقیم به پسوندها یا شناسههای صرفی نمیچسبند ،بلکه

ابتدا باید از آنها ماده0ساخت .برای مثال ،در ساخت ماده مضارع ،بر اسا
مختل

واجی که ریشه به آن مختوم میشده 1 ،روش

سناخت ماده وجود داشنته اسنت .ساخت ماده مضارع فعل «بردن» با ساخت ماده صفت مفعولی آن در زیر مقایسه

میشود:
ماده مضارع  𝑏𝑎r_ + _a = bara₋ریشه قوی → 𝑟𝑎𝑏√ ریشه
صفتمفعولی _𝑎𝑡 𝑏ǝ𝑟ǝ_ + _ta = bǝrǝریشه ضعی

→ 𝑟𝑎𝑏√ ریشه

در دوره باسنتان ،پس از سناخت ماده مضنارع ،به آن شناسه افزوده میشود و صفت مفعولی نیز بر اسا

نقش نحوی

در جمله ،شنناسه صرفی iiمیگیرد(ابوالقاسمی0676،ال  .)01 :از فارسی میانه به بعد ،برای اسامی ریشه وجود ندارد زیرا
اسنم صنرف نمیشنود و صورت اابت پیدا میکند و نقش صرفی خود را با نقش نما نشان میدهد .برای افعال نیز فق دو
ماده مضننارع و ماضننی باقی میماند و بیشننتر پیچیدگیهای سنناخت ماده از ریشننه در زبانهای ایرانی میانه غربی از میان
میرود .واژه «ماده» بجای  stemاسنتفاده میشنود که معنای لغوی آن «سناقه»« ،سنتاک» و «منشنعب از ریشه» است .بدین
ترتیب؛ از آنجا که کاربرد «ریشنه» در فارسنی نو از میان رفتهاسنت و فق مادههای فعلی سناخته شده از آن کاربرد دارند،
بهتر اسنت در آموزش دسنتور زبان فارسنی ،لفظ دیگری جز «بن» (که به معنای ریشنه اسنت) ،برای ماده ماضی یا مضارع
انتخاب شود .در بررسی کتب درسی(بخش سوم مقاله) به این مطلب پرداخته میشود.
 .3-1-2صفت فاعلی در دوره باستان
صننفتهای فاعلی و مفعولی تنوع زیادی در دوره باسننتان داشننتهاند .برای مثال صننفت فاعلی آینده 5و صننفت مفعولی
آینده 6که صنفت الزامی 0نیز نامیده میشنود ،معنای آن به آینده معطوف است و مفهوم ضرورت و قصد و امکان ،آرزو و
قابلیت را در خود دارد .2در زبانهای ایرانی میانه غربی و شرقی نیز پسوندهای متنوعی برای ساخت آن وجود داشتهاست.
در فارسی امروز فق نوعی از این ساخت رایج است که از افزودن پسوند  -i/-īبه مصدر ساخته میشود و به صفت لیاقت
معروف اسننت(میرفخرایی .)10 :0613،صننفت فاعلی نقلی 3و صننفت مفعولی نقلی 7نیز داللت می کند بر این که کسننی یا
چیزی کار را در گذشته شروع کرده است و اکنون هم اار کار ادامه دارد .صفت فاعلی مضارع 1و صفت مفعولی مضارع
داللت میکند بر این که کننده کار در حال یا آینده کار را انجام خواهد داد(ابوالقاسمی0613،ب.)7-2 :
1

Stem
Future active participle
3
Future passive participle
4
Participle of necessity
2

 2صفت فاعلی آینده از ریشه/ماده یا مصدر الزم و صفت مفعولی آینده از ریشه/ماده یا مصدر متعدی ساخته
میشود(ابوالقاسمی.)1-0616:2،

6

Perfect active participle
Perfect passive participle
Present active participle
9
Present passive participle
7
8

1

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
پسنوند سنازنده صنفتهای فاعلی مضنارع ( –at/-aṇtگذرا) و  –mnaو ( –ānaناگذر) اسنت که مستقیما به ریشه
میچسننبد(ریشننه و ماده یکی اسننت) .برای مثال« barant- ،برنده» و « saošyaṇt-نجاتدهنده» صننفت فاعلی مضننارع
گذرا؛ « daθāna-دهنده» و « harǝšyamna-رهاکننده» ،صنفت فاعلی مضنارع ناگذر هستند(ابوالقاسمی0613،ب.)2 :
در ایرانی باسنتان صنفات فاعلی مضنارع دیگری نیز وجود داشنته که از اتصال ریشه به پسوندهای iii –tarو  –aساخته
میشدهاست .نظیر « dātarدادار» و « bagaبخشنده»(ابوالقاسمی0613،ب.)2 :
 .4-1-2صفت مفعولی در دوره باستان
در فارسنی باسنتان برای بیان عملی که در گذشته انجام گرفته است ،عالوه بر کاربرد انواع ماضیها ،از روش دیگری
نیز اسنتفاده میشند که عبارت بود از بکار بردن صنفت مفعولی همراه با نامی که در حالت اضافی بود .مثال بجای جمالت
«این را من گفتم».؛ «این را من ساختم ،».این عبارات بکار میرفت« :این گفته من است».؛ «این ساخته من است .».در کتیبه
بیسنتون این سناخت به کرات مشاهده میشود .بررسی کتیبههای بازمانده از فارسی باستان نشان میدهد که در جملههایی
که متضمن بیان وقوع فعل در زمان گذشته هستند ،کاربرد صفت مفعولی بر استعمال ماده ماضی غلبه دارد .این نکته بیانگر
آن است که در زبان رایج مردم آن دوره نیز این شیوه متداولتر و معمولتر بودهاست(باقری.)012-010 :0613،
اصننطالگ صننفت مفعولی در برابر  passive participleبرگزیده شننده اسننت؛ زیرا صننفات مفعولی در نفس خود
مجهول هسنتند و اصنطالگ «صنفت مجهول» در زبان فارسنی نامانو
باسنتان غالبا از ریشنه ضنعی

است(راشدمحصل .)26 :0630 ،این صفت در دوره

با افزودن جزص صنرفی  /-ta/ساخته میشد(باقری .)012 :0613،نمونههای از ریشههای زبان

فارسی باستان و زبان اوستایی که از آن صفت مفعولی ساخته شدهاست ،در جدول شماره  0میآید.
جدول  .0ساخت صفت مفعولی در دوره باستان زبان فارسی
ریشه

معنای فارسی نو

صفت مفعولی

کُشته

ǰata-

𝑛𝑎𝑔√

کرده شده

kṛta-

𝑟𝑎𝑘√

داده ،آفریده شده

dāta-

√𝑑ā

ساختهشده

tašta-

√𝑡𝑎š

نکته قابل توجه آنکه بنابر نظر دکتر ابوالقاسنمی ،این ساخت به دو نوع صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته
تقسنیم میشنود .یعنی اگر ریشنه گذرا به مفعول باشند ،صنفت مفعولی سناختهشنده است .مثال« bǝrǝta- :برده»؛ pāta-
«پاییده»؛ « uxta-گفته» .اگر ریشنه ناگذر باشند ،صفت فاعلی داریم .مثال« gata- :آمده»؛ « stāta-ایستاده»(ابوالقاسمی؛
.)007 :0611
 .2-2دوره میانه
 .1-2-2صفت فاعلی در دوره میانه

همنان گوننه کنه پیش ازین آمند ،در فنارسنننی میناننه ریشنننه از مینان رفته و بجای آن ماده ماضنننی و مضنننارع آمده
اسنت(ابوالقاسنمی0613،ب .)1 :پسنوندهای پر کاربرد صنفت فاعلی ،با مثال از فارسنی میانه ساسانی یا ترفانی ،در جدول
شماره  5میآید.

___________________________________________________________ بررسی درزمانی ساخت صفتهای فاعلی و مفعولی زبان...

جدول  .5پسوندهای اصلی سازنده صفت فاعلی در زبان فارسی میانه
ردی

پسوند(صفت فاعلی)

ماده

نمونه صفت فاعلی

معنا

0

-āg, -ag

مضارع

dānāg

دانا

5

-andag, -indag

مضارع

sōzindag

سوزنده

6

-ān

مضارع

gōwān

گویان

0

-ag

ماضی

murdag, būdag

مرده ،بوده

2

-ār

ماضی

buxtār, nimūdār,
guftār

نجاتدهنده،

مثالهای ردی

نمودار ،گوینده

چهارم جدول شننماره  5موید موضننوعیسننت که در بخش  5-0-0ذکر گردید .یعنی اگر فعل ناگذر

باشند ،با پسوند  ، –agصفت فاعلی گذشته ،بر ماده ماضی ساخته میشود که توضیحات کامل آن در بخش بعدی میآید
( .)5-5-5مورد پنجم جدول شننماره  ،5یعنی پسننوند  ،–ārسننازنده اسننم مصنندر نیز هسننت« dīdār :دیدار»؛ kištār
«کِشت»(ابوالقاسمی.)666-655 :0611،
عالوه بر پسوندهای سازنده صفت فاعلی که در جدول شماره  5آمد ،دو پسوند دیگر نیز برای ساخت صفت فاعلی یا
اسنم و صفتی که معنای انجام دهندگی را در خود دارند ،استفاده میشده است .این پسوندها به اسم و صفت نیز عالوه بر
ماده ماضی و مضارع اضافه میشده و به فارسی نو رسیدهاند .در جدول شماره  6نمونههای ساختواژهها آمدهاند.
جدول  .6پسوندهای سازنده صفت فاعلی که به اسم/صفت نیز میپیوندند.
ردی

پسوند

ماده

اسم/صفت

واژه

معنا

0

-īgar, -gar

 bōz-مضارع

-

bōzīgar

نجات دهنده

rāst

rāstīgar

راستکار

5

-gār

hammōz-

hammōzgār

آموزگار

kām

kāmgār

کامگار

wināh

wināhgār

گناهکار

 .2-2-2صفت مفعولی در دوره میانه
نظر به رواج و تعمیم کاربرد صفت مفعولی فارسی باستان در جمالتی که متضمن بیان وقوع فعل در گذشته بودند ،در
دوره میانه ،صننفتهای مفعولی فارسننی باسننتان به عنوان ماده ماضننی در زبان بکار رفتند و تنها تفاوت صننفت مفعولیهای
دوره باسننتان و ماده ماضننی دوره میانه اختالفات آوایی و تحوالت صننوتی بود .بارزترین تحول صننوتی از دوره باسننتان به
میانه ،حذف مصوت پایانی است .لذا از پسوند  -taیا  –itaکه در فارسی باستان به ریشه افزوده میشد /a/ ،حذف گشت
و فق  /t/یا  /it/باقی ماند .در جدول شنننماره  0کاربرد صنننفت مفعولی در دوره میانه به عنوان ماده ماضنننی نشنننان داده
شدهاست(باقری.)013 :0613،

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
جدول  .0تحول صفت مفعولی دوره باستان به ماده ماضی در دوره میانه
ماده ماضی فارسی میانه

معنای فارسی نو

ریشه

صفت مفعولی باستان

دید

dīt

dīta-

√𝑑ī

زد

ǰat

ǰata-

𝑛𝑎𝑔√

رسید

rasīt

*rasīta-

𝑠𝑎𝑟√

پسنوند  –taایرانی باسنتان که برای سناختن صنفت مفعولی گذشنته و صنفت فاعلی گذشته از ریشه بکار میرفته ،به
ایرانی میانه به صنورت  dو  tو جزئی مرده از ماده ماضنی رسیدهاست(ابوالقاسمی )010 :0611،که در دستور معاصراز آن
به عنوان شناسه ماضی ساز نام برده میشود .صفتهای مفعولی(گذرا) و فاعلی (ناگذر)گذشته که در بخش باستان ،از آن
صحبت شد ،در دوره میانه به دو صورت میآیند:
ال  -بدون آنکه چیزی به آنها افزوده شننود ،به عنوان صننفت فاعلی و مفعولی گذشننته بکار میروند .مثال ص نفت
فاعلی گذشته« murd :مرده»؛ « xuftخفته»؛ مثال صفت مفعولی گذشته« kird :کرده»؛ « wāxtگفته».
ب -پسنوند  –agبه ماده ماضنی اضنافه می شود .مثال صفت فاعلی گذشته« būdag :بوده»؛ « murdagمرده» .مثال
صفت مفعولی گذشته« wizīdag :گزیده»؛ « zādagزاده»(ابوالقاسمی.)011 :0611،
 .3-2دوره نو
 .1-3-2صفت فاعلی در فارسی نو

وندهای فارسنننی را میتوان به دو گروه تقسنننیم کرد -0 :گروهی که باعث تغییر مقوله دسنننتوری میشنننوند(مقوله
گذاران)؛ مانند پسنوند –ه در «گیره» که مقوله دستوری از فعل به اسم تبدیل شده است -5 .گروهی که باعث تغییر مقوله
نمیشنوند(مقوله ناگذاران)؛ مانند پسوند –گاه در آموزشگاه که اسم مصدر را به اسم مکان تبدیل کرده و تغییر در درون
طبقه اسم پدید آمده است .در مورد واژه «درمانگاه» نیز چنین تغییری در سطح خفی تر مشاهده میشود(طباطبایی:0611،
 .)11بدین ترتیب؛ بر اسنا

جدول شنماره  5و  ، 6از نظر صنرفی در مورد پسنوندهای سنازنده صفتهای فاعلی ،میتوان

گفت که بعضننی در گروه یک و بعضننی در گروه دوم جا میگیرند .بجز صننفتهای فاعلی مشننتق ،طی

گسننتردهای از

صنفتهای فاعلی مرکب نیز وجود دارند که با در نظر گرفتن پسنوند سنازنده صفت فاعلی محذوف ،مشتق-مرکب نیز به
حساب میآیند.
پسنوندهای سنازنده صنفت فاعلی (جدول شنماره  5و  )6در دوره میانه (فارسی میانه ساسانی)همگی به دوره نو منتقل
شندهاند و تنها در سطح واجی تغییریا تعمیم در آنها مشاهده میشود .اگرچه این مقاله در مورد پسوندهای سازنده صفت
فاعلی اسننت اما در اینجا یک پیشننوند که صننفت فاعلی با معنای مبالغه میسننازد ،معرفی میشننود .این نوع صننفت فاعلی-
مبالغهای در متون فارسی سابقهای دیرینه دارد و در محاوره نیز پرکاربرد است .خصوصیت صرفی این کلمات آن است که
همه از ماده مضنارع به اضافه پیشوند ( be-اشتقاقی صفتساز) در حالت مثبت و در حالت منفی با پیشوند  na-بر سر ماده
مضارع ساخته میشوند :بخور؛ بچاپ؛ بدو؛ بخر؛ نچسب ،نسوز ،نجوش ،نتر (رستگارفسایی.)33-30 :0632،
 .2-3-2صفت مفعولی در فارسی نو

هر فعلی از نظر سنننناخننت دارای صنننفننت مفعولی اسننننت و شنننرط گننذرا بودن فعننل ،مالک سنننناخننت آن
نیست(وحیدیانکامیار .)16 :0612،اگرچه در دوره باستان ،این صفتها بر اسا

گذرا یا ناگذر بودنشان به صفت فاعلی و

___________________________________________________________ بررسی درزمانی ساخت صفتهای فاعلی و مفعولی زبان...

مفعولی گذشننته تقسننیم میشنندند(نگاه کنید به بخش  5-0-0مقاله)؛ اما در دوره جدید ،همگی صننفت مفعولی محسننوب
میشوند و ساخت آن نیز دنباله همان ساخت دوره باستان است که در جدول شماره  0نشان داده شدهاست.
 .4-2مقایسه اسم فاعل و اسم مفعول در زبان عربی با صفت فاعلی و مفعولی زبان فارسی

زبان فارسنی ،اصطالگ اسم فاعل ندارد وصفت فاعلی برابر آن است .صفت فاعلی ،عملی مشابه اسم فاعل عربی انجام
میدهد .همانند آن در جایگاه وابسنته پسنین(صفت) قرار میگیرد و چنانچه بجای اسم بکار رود ،از حالت وابسته خارج و
به هسنته جمله تبدیل میگردد و عمل اسم فاعل را انجام میدهد .مثال :راننده کامیون ماهر است (وفایی .)016 :0610،در
زبان عربی اسنم پس از اسنم فاعل(بناشنده از فعل گذرا) در دو نقش مضافالیه و مفعول (روساخت و ژرفساخت) اهر
میشنود؛ اما در زبان فارسنی ،اسنم پس از صفت فاعلی ،نقشهای دیگری غیر از مفعول را نیز به عهده دارد(وفایی:0610،
.)010
اسم مفعول در زبان عربی به معنی فعل مجهول و کارکرد آن نیز همانند فعل مجهول است .این نوع اسم در زبان عربی
فق از فعل متعدی ساخته میشود(وفایی .)013 :0610،در زبان فارسی ،صفت مفعولی کارکردی همانند اسم مفعول عربی
دارد اما همانطور که پیش ازین توضیح داده شد ،گذرا بودن فعل ،شرط ساخت آن نیست و فعلهای ناگذر نیز میتوانند
به ساخت صفت مفعولی دربیایند.
 .3آموزش مقوله صفت مفعولی و فاعلی در کتابهای نظام قدیم و جدید
.1-3کتابهای راهنمایی نظام قدیم

کتابهای فارسی اول و دوم و سوم راهنمایی قدیم( ،)0610/0611به ترتیب با  016 ،551و  076صفحه(مجموعا 210
صنننفحه) ،در پایان در ها بخشنننی به نام دانشهای ادبی و زبانی داشنننتند(ادبیات و زبان فارسنننی در یک کتاب تدریس
میشند) .از سنال اول راهنمایی(معادل ششم نظام جدید) ،تدریس بن (ماده) مضارع و ماضی ،در بخش دانشهای زبانی و
ادبی در

ششم آغاز میشود(آیتاللهی و همکاران .)06-05 :0611،در درو

ماضنی و شنش شنناسنه فعل در زمانهای مختل

بعدی ساخت فعل بر روی ماده مضارع و

مضنارع و ماضنی آموزش داده میشنود و تمرین هایی به آن اختصا

دارد(آیتاللهی و همکاران .)72،16،12،11 :0611،در سال دوم راهنمایی ،تفاوت ماده ماضی و مضارع توضیح و ساخت
انواع زمانهای مضنارع با صنرف شنناسنهای در جدول و تکرار و تمرین داده میشود(اکبری شلدرهای و همکاران0610،
ال  .(1،13،17،006،007 :در صفحات  003و  007همین کتاب ساخت ماضی ساده با ماضی استمراری در جدول مقایسه
میشنود .در سنال سنوم راهنمایی ،عالوه بر یادآوری مقوله های ماده و شنناسنه ،زمانهای مضنارع مرور میشوند(اکبری
شنننلدرهای و همکاران 0610،ب )03،51،63 :و آموزش همه زمانهای ماضنننی( )015 ،70-31و آینده( )001نیز در پایان
دوره راهنمایی تکمیل میشننود .حتی اشنناره ای به دسننتور تاریخی نیز در کاربرد زمانها ،نظیر کاربرد مضننارع در معنای
ماضننی( ،)51مقایسننه سنناخت اسننتمراری جدید و قدیم و کاربرد فعل «گرفتن»(بریدن گرفت) در معنای آغاز کردن()63
آمده اسنت .در این کتابها اگرچه سناخت صفت مفعولی برای زمانهای ماضی آموزش داده شدهاست اما از لفظ صفت
مفعولی استفاده نشده است .آموزش صفت فاعلی نیز در دوره راهنمایی مشاهده نشد.
 .2-3کتابهای دبیرستان متوسطه قدیم

کتابهای زبان فارسنی متوسنطه قدیم از سنال  ،77با رویکرد زبانشناسی ساختگرا تالی

و وارد برنامه آموزش سه

سنال نخسنت متوسنطه شند .علت جداسنازی کتاب ادبیات فارسی از زبان فارسی ،شناخت زبان با دیدگاه علمی ،همچون

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
علوم دیگری نظیر ریاضنی ،فیزیک ،زیسنتشناسی و غیره بود(آذری .)3 :0617،بدین ترتیب بررسی زبان فارسی ،جدا از
ادبیات فارسنی به صنورتی نظاممند در سنه شاخه اصلی آواشناسی ،0صرف و نحو 5و معناشناسی 6در هر نیمسال تحصیلی،
دوازده در

در هر سنال ،در کتابهای زبان فارسنی 0و5و 6آمده بود که پنج در

که در یک سال جمعا شامل  01در
را به دستور تاریخی اختصا

آن به علم صرف و نحو میپرداخت

میگردید .در رشته انسانی ،کتاب زبان فارسی ،6سه در

داده بود(حق شنا

از نیمسال دوم تحصیلی

و همکاران.)003،051،020 :0610،

سناخت صنفت فاعلی و مفعولی در کتاب زبان فارسنی ( )0متوسنطه قدیم ،در مبحث وابسنتههای پسین به طور کامل
توضننیح داده شنندهاسننت(حقشنننا
میشنود(حقشننا

و همکاران؛0611ال  .)15 :در زبان فارسننی( )5نیز سنناخت صننفت فاعلی یادآوری

و همکاران؛0611ب .)017 :در زبان فارسی( )6رشته نظری متوسطه قدیم ریاضی و تجربی ،سه در

 51 ،07و  50به سنناختواژه و بررسننی انواع پیشننوندها و پسننوندهای سننازنده اسننامی مشننتق ،مرکب و مشننتق-مرکب و
مقولنههنای صنننرفی آنها اختصنننا

دارد که سننناختهای صنننفت فاعلی و مفعولی را هم دربرمیگیرد(حقشننننا

همکاران0611،ج) .در زبان فارسی( )6انسانی ،مباحث ساختواژه در دو در
به دستور تاریخی پرداخته شود(حقشنا

و

00و 02گنجانده شدهاند تا در نیمسال دوم

و همکاران.)0610،

 .3-3نظام جدید ،متوسطه اول و دوم

کتاب های فارسننی و نگارش هفتم و هشننتم متوسننطه جدید( 0کتاب) ،به ترتیب جایگزین فارسننی سننال دوم و سننوم
راهنمایی نظام قدیم( 5کتاب) شندهاند .کتاب ادبیات فارسنی ( )0متوسطه نظام قدیم ،به «فارسی نهم» تغییر نام داده است و
در آخرین سنال متوسنطه اول تدریس میشنود .کتاب زبان فارسنی ( )0متوسطه قدیم نیز با کتاب «نگارش نهم» جایگزین
شندهاسنت .در متوسنطه دوم ،ادبیات فارسنی( )5و ( )6و زبان و ادبیات فارسنی پیشدانشگاهی به عناوین فارسی 0و  5و 6
تغییر نام دادهاند .جدا از موضوع تغییر نام و تقسیم بندی ،تغییرات محتوایی عمدهای در کتابها به چشم میخورد .اگرچه
مباحث مربوط به نگارش فارسننی که بخشننی از کتابهای زبان فارسننی متوسننطه قدیم بود ،در هشننت در
متنوع و تمرینهای زیادی در کتاب نگارش جدید آمده است؛ اما درو

و با مثالهای

زبانشناسی کامال حذف شدهاند .مطالب مربوط

به شناخه صنرف و نحو نیز به کتابهای فارسی منتقل شده و در پایان متون ادبی دورههای مختل

ادب فارسی به اختصار

مطرگ گردیدهاند(آذری.)1 :0617،
در کتب متوسطه جدید ،فارسی هفتم ،ساخت ماده ماضی( )052-050و ساخت ماده مضارع( )001و صرف زمانهای
مضارع اخباری و ماضی ساده آموزش داده شدهاست (وفایی و همکاران.)0611،در فارسی هشتم ،ساخت ماده مضارع در
صننفحه  02کتاب یادآوری میشننود(ذوالفقاری و همکاران .)0611،در فارسننی نهم ،سنناخت انواع زمانهای حال بر ماده
مضنارع( )20-21و انواع زمانهای گذشننته بر ماده ماضننی( )12-10 ،12 ،76-75آمدهاسنت اما سننخنی از صننفت فاعلی و
مفعولی نیسننت(چنگیزی و همکاران .)0611،در کتب فارسننی متوسننطه دوم ،فق در کتاب فارسننی دوم(سننال یازدهم)،
سنناخت صننفت فاعلی و مفعولی تدریس شنندهاسننت و در دیگر کتابهای متوسننطه دوم اشننارهای به این دو نوع صننفت
نیست(محمدیان و همکاران .)12-10 :0611،تا جایی که نگارنده مقاله جستجو کرد ،در کتابهای فارسی متوسطه اول و
دوم جدید ،این صفات از نظر ساختواژه نیز تقسیمبندی و بررسی نشدهاند.

1

Phonology
Syntax
3
Semantic
2
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نکته -0 :در هیچکدام از کتابهای نظام قدیم و جدید ،با رویکرد معنایی به آموزش صفت فاعلی یا مفعولی پرداخته
نشننده اسننت -5 .آموزش صننفت مفعولی در کتاب های نظام جدید صننرفا با هدف آموزش صننرف افعال در زمانهای
دسنتوری اسنت؛ در حالی که در کتاب زبان فارسنی( )6نظام قدیم ،سال سوم متوسطه ،در دو الی سه در

به ساختواژه

انواع صنننفات مفعولی و فاعلی پرداخته شنننده بود -6.در کلیه کتابهای نظام قدیم و جدید از واژه «بن» برای ماده فعلی
استفاده شده است.

 .4نتیجهگیری
صنفتهای فاعلی در دوره باسنتان بر مادههای گوناگونی از دسنتگاههای زمانی گذشته ،نقلی ،مضارع و آینده ساخته
میشندهاند .از پسنوندهای سنازنده صنفت فاعلی دوره باسنتان ،تعدادی به دوره میانه نرسنیده  ،اما تمام پسوندهای سازنده
صنفت فاعلی دوره میانه به نو رسنیده است که تعدادی از آنها با تحول واجی همراه شدهاند .پسوند سازنده صفت مفعولی
در دوره باسنتان  –taبوده اسنت که با تحول واجی در دوره میانه تبدیل به تکواژ ماضنیسناز گردیده است .این تکواژ در
فارسی نو پسوند مرده محسوب میشود و برای ساخت صفت مفعولی در فارسی نو باید از پسوند «ه» استفاده کرد.
در زبانهای دوره باستان ایران ،ریشه جزئی است که میان لغتهای تشکیل دهنده یک خانواده لغوی مشترک است و
معنی اصلی آن لغتها را دربردارد .در این دوره ،از ریشه به منظور ساخت ماده اسمی یا فعلی استفاده میشده تا اسم برای
صرف و فعل برای افزودن شناسه آماده شود .در دوره میانه ریشه از میان رفته است و فق ماده ماضی و مضارع باقی مانده
اسننت .ماده های اسننمی نیز شننکل اابت پیدا کردهاند زیرا اسننم دیگر صننرف نمیشننود .بدین ترتیب کاربرد لفظ «بُن» که
معنای اصلی آن ریشه است ،به جای ماده در فارسی نو ،دقیق به نظر نمیرسد.
در کتب راهنمایی نظام قدیم ،تدریس ماده ماضننی و مضننارع از سننال اول راهنمایی آغاز میگردد و در همان سننال
ساخت زمانهای ماضی و مضارع با شناسه ها آموزش داده میشود .این آموزش تا سال سوم راهنمایی ادامه پیدا میکند تا
در پایان دوره راهنمایی سناخت همه زمانهای دسنتگاه ماضنی و مضنارع تکمیل میگردد .در کتابهای متوسطه جدید،
تکمیل آموزش ساخت انواع زمانهای دستگاه ماضی و مضارع ،در مقایسه پایههای نظام قدیم با جدید ،یک سال دیرتر از
نظام قدیم صورت میگیرد و تمرینهای کمتری به آن اختصا
متوسنطه دوم ،به یک در

داده میشود .تدریس مقوله صفت فاعلی و انواع آن در

در فارسی یازدهم محدود گشته و درو

صفات نیز در متوسطه نظام جدید حذف گردیده است.

مربوط به بررسی و تقسیم بندی ساختواژگانی این

فصلنامه آموزش پژوهی ___________________________________________________
منابع
 .0آذری ،روشننننک« .)0617( .مقایسنننه طرگ مبحث گویش در کتابهای نظام متوسنننطه قدیم و جدید و بررسنننی
ریختشننناسننی اسننم و ضننمیر در گویشهای مرکزی ایران» .فصننلنامه پویش در آموزش علوم تربیتی و مشنناوره .دوره،0
شماره ،1صفحه .51-5
 .5آیتاللهی ،میترا و همکاران .)0611( .فارسی اول راهنمایی .تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.
 .6ابوالقاسمی ،محسن)0613( .ال  .تاریخ زبان فارسی .چاپ پانزدهم .تهران :انتشارات سمت.
 .0ابوالقاسمی ،محسن)0613( .ب« .انواع صفت فاعلی و مفعولی» .فصلنامه پازند .سال ،06شماره .20-21صفحه .1-2
 .2ابوالقاسمی ،محسن .)0611( .دستور تاریخی زبان فارسی .چاپ هشتم .تهران :انتشارات سمت.
 .3ابوالقاسمی ،محسن .)0673( .راهنمای زبانهای باستان ایران .جلد دوم :دستور و واژهنامه .تهران :انتشارات سمت.
 .7ابوالقاسمی ،محسن)0676( .ال  .مادههای فعلهای فارسی دری .تهران :انتشارات ققنو .
 .1ابوالقاسمی ،محسن)0676( .ب .تاریخ مختصر زبان فارسی .چاپ اول .قم :بنیاد اندیشه اسالمی.
 .1افراشی ،آزیتا .)0611( .ساخت زبان فارسی .چاپ سیزدهم .تهران :انتشارات سمت.
 .01اکبریشننلدرهای ،فریدون و همکاران)0610( .ال  .فارسننی دوم راهنمایی .تهران:چاپ و نشننر کتابهای درسننی
ایران.
 .00اکبریشننلدرهای ،فریدون و همکاران)0610( .ب .فارسننی سننوم راهنمایی .تهران:چاپ و نشننر کتابهای درسننی
ایران.
 .05باقری ،مهری .)0613( .تاریخ زبان فارسی .چاپ بیست و دوم .تهران :نشر قطره.
 .06جلیلی ،زهرا و نیکروز ،یوس ن « .)0613( .مقایسننه صننفات فاعلی و مفعولی در زبان فارسننی و انگلیسننی» .اولین
کنگره علمی بینالمللی فرهنگ ،زبان و ادبیات .شننیراز .https://civilica.com/doc/323726 .تاریخ دسننترسننی به
چکیده مقاله .11/3/51
 .00حق شنا

و همکاران .)0610( .زبان فارسی( )6رشته ادبیات و علوم انسانی .تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی

ایران.
 .02حقشنا

و همکاران )0611(.ال  .زبان فارسی( .)0تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

 .03حقشنا

و همکاران)0611(.ب .زبان فارسی( .)5تهران :چاپ و نشر کتابهای درسی ایران.

 .07حقشنا

و همکاران)0611(.ج .زبان فارسی( .)6شاخه نظری به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی .تهران :چاپ

و نشر کتابهای درسی ایران.
 .01راشدمحصل ،محمدتقی .)0630( .درآمدی بر دستور زبان اوستایی .تهران :انتشارات کاریان.

 .01رسنتگارفسنایی ،منصنور« .)0632( .نوعی صنفت فاعلی در زبان فارسنی» .مجله علوم اجتماعی و انسنانی دانشگاه
شیراز .دوره ،5شماره ،0صفحه .75-30

 .51رضنایی ،والی و دیانتی ،معصنومه« .)0610( .نگاهی ردهشنناختی به مقوله صفت در زبان فارسی» .فصلنامه زبان و
ادب فارسی .سال  ،7شماره ،56صفحه .060-006
 .50سناجدیراد ،سنیدمحسنن و نجارزاده ،طیبه« .)0610( .پسنوندهای صنفتساز در فرامرزنامه .فصلنامه زبان و ادب
فارسی» .سال ،0شماره ،05صفحه .15-30
 .55شریعت ،محمدجواد .)0630( .دستور زبان فارسی .تهران :انتشارات اساطیر.

 .56طباطبایی ،عالصالدین« .)0611( .فرایندهای واژهسنننازی زبان فارسنننی و اسنننتقالل صنننرف و نحو» .پژوهشهای
زبانشناسی .سال ،5شماره ،5صفحه .11-17
 .50طباطبایی ،عالصالدین« .)0613( .صرف زبان فارسی» .مجله بخارا .شماره .36صفحه .505-505
 .52طبیبزاده ،امید « .)0611( .رفیت صفت در فارسی» .دستور (ویژه نامه فرهنگستان) .شماره ،2صفحه .53-6
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 .53کریمی ،امین و رضنایی ،والی و متولیان نائینی ،رضنوان« .)0617( .صفتسازی و صفت زدایی در زبان فارسی از
دیدگاه سرنمون ردهشناختی» .فصلنامه مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران .سال  ،3شماره ،51صفحه .017-10

 .57قریب ،عبدالعظیم و بهار ،ملکالشننعرا و فروزانفر ،بدیعالزمان و همایی ،جالل و یاسننمی ،رشننید .)0636( .دسننتور
پنج استاد .تهران :انتشارات مرکزی.
 .51لسنانی ،حسنین« .)0615( .مقایسنه صنفات فاعلی و مفعولی در زبان روسی و فارسی» .پژوهش زبانهای خارجی.
شماره ،02صفحه .10-72
 .51میرفخرایی ،مهشننید« .)0613( .صننفت الزامی در زبانهای ایرانی» .زبانها و گویشهای ایرانی .شننماره .7صننفحه
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iبر اسننا

نظر سنناپیر( )0150و آنچه ما خودمان به تجربه درمییابیم ،گویشننوران هر زبان بر اسننا

شننم زبانی خود میتوانند واژههای

زبان خود را تشنخیص دهند .بنابراین ،آنچه در نوشنتار به صورت یک واژه نمودار میشود ،در غالب موارد امری صرفا قراردادی نیست ،بلکه
انعکا

شم زبانی گویشوران است(طباطبایی.)502 :0613،
iiدر دوره باسنتان ،اسنم و متعلقات آن نظیر صنفت ،ضنمیر ،اعداد و غیره صرف میشدهاند .یعنی بالعکس زبان فارسی نو که برای نشان

دادن انواع نقشهای نحوی متممی ،مفعولی ،ندایی و اضنافی ،از نقش نماهای پیشنین ،پسین و نقش نمای اضافه استفاده میشود(نجفی:0611،
 ،)011در زبانهای ایرانی باسنتان  ،اسنم هشنت گونه صرفی داشته و در هر یک از حالتهای صرفی ذکر شده ،به انتهای ماده اسمی شناسهای
اضنافه میگردیده اسنت( .ابوالقاسمی .)60 :0611،برای مثال صورت های صرفی فاعلی ،مفعولی و اضافی برای واژه «یسن» در اوستایی به این
صورت است :ماده yasna- :با شناسه های فاعلی ،مفعولی و اضافیYasnō (sub.), yasnǝm (acc.), yasnahe (gen.) :
iiiپسوند  –tarایرانی باستان در ایرانی میانه غربی به صورتهای  –tārو  –dārآمده است .به مالحظه قواعد ایرانی میانه غربی،
نمیتوان این دو را پسوند به حساب آورد؛ بلکه باید  –ārرا پسوند فرض کنیم؛ چون اگر  –tārو  –dārرا پسوند بشمار آوریم ،مجبوریم
مادههایی فرض کنیم که در ایرانی میانه غربی چنان مادههایی وجود ندارند .این پسوند در ایرانی میانه غربی ،برای ساختن اسم مصدر و
صفت فاعلی از ماده ماضی به کار میرود(ابوالقاسمی.)650 :0611 ،

