
  انواع صفت فاعلی و مفعولی
  1ابوالقاسمی محسن

  
  

و فارسی دري و فارسی میانه  در ایرانی باستان، هاي فاعلی و مفعولیدر مقاله حاضر در مورد انواع صفت
  . به میان آمده است بحثنیز طرز ساخت آنها 

  
  فاعلی آینده و صفت مفعولی آیندهصفت  - 1

 3صفت مفعولی آیندهکند بر این که کننده کار در آینده کار را انجام خواهد داد و داللت می 2صفت فاعلی آینده
  . 4کند بر این که کار روي آن در آینده انجام خواهد گرفتداللت می

  
  صفت فاعلی مضارع - 2

در ادامه . کند بر این که کننده کار در حال یا آینده کار را انجام خواهد دادصفت فاعلی مضارع داللت می
  .این صفت در سه دوره ایرانی باستان، فارسی میانه و فارسی دري توصیف خواهد شد

  صفت فاعلی مضارع در ایرانی باستان - 1 -2
صفت . شودساخته می »-at-«و » -ant-«ها و پسوندهاي از یکی از ماده) 1(5صفت فاعلی مضارع گذرا

  : »-na-«و  »-mna-«پسوندهاي ها و از یکی از ماده 6فاعلی ناگذرا
bar-a-nt- :برنده  

daθ-āma-: دهنده  
  که از ریشه و پسوندهاي است باستان صفات فاعلی مضارع دیگري نیز وجودداشته  در ایرانی

»-tar- « و» «شده استساخته می .  
dā-tar  :دادار  
bag-a-  :بخشنده  

  فارسی میانهدرو صفت مفعولی مضارع صفت فاعلی مضارع  -2 - 2 

                                                
  هاي باستانیاستاد فرهنگ و زبان -1

2- Future Active participle 
3- Future PassiveParticiple 

اي چاپ شده است لطفا براي مقاله 1393پاییز و زمستان  39و  38ها در فصلنامه پازند سال دهم شماره درباره این صفت -٤
  .اطالعات بیشتر به آن مقاله رجوع کنید

5- Present Active Participle 
6- Present Middle Participle 
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صفت  ،)3(ماده مضارع ازبه کار رفته است و » )nt-)a«به جاي » i/ant/dak/g« در فارسی میانه 
  . شده استفاعلی مضارع ساخته می

   شاینده :šāyindak :  فارسی میانه زردشتی
   سوزنده :  sōzindag : فارسی میانه ترفانی

 ایرانی» -ant-«به جاي » and«  ،، فارسی میانه زردشتی و ترفانی»بلند«: » buland«ه واژدر 
  . از نظر فارسی میانه غیرقابل تجزیه است» buland«. مده استباستان آ

آمده است و از ماده » ān-«ایرانی باستان به صورت پسوند » -na-«در فارسی میانه پسوند 
  . مضارع صفت فاعلی مضارع ساخته است

    »روان«:  raw-ān: فارسی میانه زردشتی 
   »گویان« : gōw-ān:  فارسی میانه ترفانی

ایرانی باستان در » -tar-«پسوند . ایرانی باستان به فارسی میانه نرسیده است» -mna-«پسوند 
صفت مفعولی مضارع و اسم مصدر  ،صفت فاعلی مضارع ،شده و از ماده ماضی» ār-«فارسی میانه 

  .ساخته است
  : صفت فاعلی مضارع

   ،»رونده«: raft-ār: فارسی میانه زردشتی
  ، »نجات دهنده« : buxt-ār: فارسی میانه ترفانی

  : صفت مفعولی مضارع
  ، »گرفتار« : grift-ār: فارسی میانه زردشتی

  : اسم مصدر
   .»زراعت کردن، کشاورزي کردن«:  kišt-ār: فارسی میانه زردشتی

مضارع، صفت رسیده، و از ماده » āk/g-«ایرانی باستان در فارسی میانه به صورت » --«پسوند 
  . است فاعلی مضارع ساخته
  ، dān-āk: فارسی میانه زردشتی
  . dān-āg: فارسی میانه ترفانی

  فارسی درير دو صفت مفعولی مضارع صفت فاعلی مضارع -3 - 2
است و براي ساختن صفت  شده» ندهَ -«فارسی میانه زردشتی » -i/antak-«فارسی دري پسونددر 
  : رودمیعلی مضارع از ماده مضارع به کار فا
  »نده -نده، رو -ی گو«

 ،باقی مانده و از ماده مضارع» and-«ایرانی باستان به صورت » -ant-«در فارسی دري بازمانده 
رنده و چحیوان «به معنی  »پرند«و  »چرند«. شده قابل تجزیه نیستصفت فاعلی ساخته و واژه ساخته

  ).4(است »یاوه گفتن«: گفتن است و چرند» پرنده
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ضارع، صفت فاعلی مضارع مده است و از ماده مآ» ان- «فارسی میانه به صورت » ān-«پسوند
  . »روان«و  »دوان«ساخته است مانند 

صفت فاعلی مضارع، صفت  ،آمده و از ماده ماضی »ار-«فارسی میانه به صورت » ār-«پسوند 
  :و اسم مصدر ساخته است مانند 1ولی مضارعمفع

   خواستار،: صفت فاعلی مضارع
   گرفتار،: صفت مفعولی مضارع

   . کردار: اسم مصدر
مضارع ساخته  درآمده و از ماده مضارع، صفت فاعلی» ا- «فارسی میانه به صورت » āk-«پسوند 

  . است
  . »ا -بین«، »ا-دان«: مانند 

  صفت فاعلی نقلی - 3
  صفت فاعلی نقلی در ایران باستان - 1 -3

این صفت . شودساخته می» -ta-«از ریشه فعل الزم و پسوند  2در ایرانی باستان صفت فاعلی نقلی
و اکنون هم اثر آن کار ادامه  کند بر این که کسی یا چیزي کار را در گذشته شروع کرده استداللت می

  :دارد
bū-ta-  :»بوده« ،   

šā-ta :»شاد« .  
  صفت فاعلی نقلی در فارسی میانه - 2 -3

همچنان در فارسی میانه صفت فاعلی نقلی به هاي صفت فاعلی نقلی از ایرانی باستان از بازماندهبرخی 
  . آیندشمار می

  ، »شاد«: šāt: فارسی میانه زردشتی
   . »شاد«:  šād: فارسی میانه ترفانی

متصل شده و از آن ، »مرده«: murd به ماده ماضی فعل الزم» ak/g-«در فارسی میانه پسوند 
به ماده ماضی فعل الزم » ak/g-«در فارسی میانه پسوند . )murdag( صفت فاعلی نقلی ساخته است

  . متصل شده و از آن صفت فاعلی نفلی ساخته است
  ، »بوده«: būt-ak: فارسی میانه زردشتی
  . »تفته«: taft-ag: فارسی میانه ترفانی

   

                                                
1- Present Passive Participle 
2- Perfect Active Participle 
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  در فارسی درينقلی صفت فاعلی  - 3-3

شود و از آن به ماده ماضی پیوسته می» ak-«از فارسی میانه زردشتی » a-«در فارسی دري پسوند 
ها اند و در سایر شهرها از تهرانیکرده» e«را در تهران بدل به » a«سازد، این صفت فاعلی نقلی می

  . کنندتلفظ می» e«اند و تاثیر پذیرفته
  . »ه-ماند«، »ه-بود«: مانند 

  صفت مفعولی نقلی در ایرانی باستان - 4 -3
صفت . شودپرداخته می 1نداریم، از این رو به صفت مفعولی نقلیدر ایرانی باستان صفت مفعولی مضارع 

ریشه معموالً ضعیف . شود، ساخته می»-ta-«از ریشه متعدي و پسوند مفعولی نقلی در ایرانی باستان 
  . است

bərə-ta- :»صفت مفعولی نقلی از »برده ،bar :»بردن« ،   
kərə-ta- :»صفت مفعولی نقدي از »کرده ،kar- :»کردن« .  

  فارسی میانهصفت مفعولی نقلی در  - 5 -3
  . شودساخته می» ak/g-«مفعولی نقلی در فارسی میانه از ماده ماضی و پسوندصفت 

  ، »زاده«: zāt-ak: فارسی میانه زردشتی
   . »زاده«: zādag: فارسی میانه ترفانی

  . پایانی»a«برخی از صفات مفعولی نقلی ایرانی باستان در فارسی باقی مانده است، البته با حذف 
  ، »گمارده«: gumārt: فارسی میانه زردشتی
   . »گمارده«: gumārd: فارسی میانه ترفانی

  فارسی دريصفت مفعولی نقلی در  - 6 -3
از پایان صفت مفعولی نقلی فارسی میانه به وجود »  - k«حذف  با صفت مفعولی نقلی در فارسی دري

  . آیدمی
  . »زاده«، »دیده«: مانند 

  . شودبدل می» g«ماند و به میمیان کلمه فارسی میانه باشد باقی » k«اگر 
- می» زادگی«، »زادگان« :»زنده«و » دیدگی«، »دیدگان« :»دیده«: صورت جمع و حاصل مصدر

  . شود
  
  
  
  

                                                
1- Perfect Passive Participle 
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  نوشتپی
گذرا : کنندبه دو دسته تقسیم میآن را در ایرانی باستان و سنسکریت فعل و صفات فاعلی و مفعولی  -1

هاي گذرا و ناگذرا و در شناسه ،در افعال. گذرا تقریبا مثل متعدي و ناگذار تقریبا مانند الزم است. و ناگذرا
  . امر در فارسی میانه از میان رفته استاین . کنندهم فرق میبا پسوندهاي گذرا و ناگذرا  ،مشتقات

، ارددفارسی میانه  زبان، دو این. هخامنشی استهاي شاهان بهیکتفارسی باستان،مانده از اثر باقی -2
لطفاً براي مطالعه بیشتر . هایی دارندفرقاین دو زبان با هم . فارسی میانه ترفانیو  فارسی میانه زردشتی

مراجعه  1395تابستان  45سال دوازدهم شماره اي در فصلنامه پازند مقالهبه  زبان، مورد تفاوت این دودر 
فارسی میانه زردشتی و فارسی میانۀ ترفانی به نسبت فارسی باستان، فارسی میانه هستند، اما از نظر . شود

  . فارسی دري، تنها فارسی میانۀ زردشتی، فارسی میانه است
  . در فارسی میانه ریشه از میان رفته است و به جاي آن ماده ماضی و ماده مضارع آمده است -3
  . یفرهنگ نفیس -4
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