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نگاهي تازه به صفت لياقت
مجتبي منشيزاده )دانشگاه شهيد بهشتي(
مقدمه
در غالب کتابهاي دستور زبان فارسي ٬از نوعي ئي /يي سخن به ميان آمده است که بـه
مصدر فعل اضافه ميشود و صفت لياقت ميسازد .برخي از دسـتورنويسان ٬از جـمله
خــانلري ) (١٣٧٠و خـيامپور ) (١٣٧٣ـ ٬سـخني دربـاره صـفت ليـاقت نگـفتهانـد .سـاير
دستورنويسان به بيان يک يا دو جمله درباره آن اـکتفا کردهاند .فرشيدورد ) (١٣٨٢ميگويد
مثل گفتني و ديدني و تماشايي .قـريب و ديگـران
ي لياقت در واقع نوعي ي نسبت است؛ ِ
مفيد لياقت و لزوم است؛ مانند سوختني و مردني و رفتني
) (١٣٥٥گفتهاند ٬ياي نسبت گاهي ِ

و ديدني .وحيديان کاميار ) (١٣٧٩تنها به بيان ساختمان آن بسنده ميکند ٬يعني مصدرـ  +ي ؛
مانند خوردني  ٬رفتني .انوري و گيوي ) (١٣٦٩و ٬ظاهرًا به تبع آنان ٬نوبهار ) (١٣٧٢به توضيح
ساخت صفت ليـاقت پـرداخـتهانـد .بـه بـاور آنـها ٬صـفت ليـاقت
بيشتري درباره انواع
ِ
ِ
کتاب خواندني٬
فيلم ديدني .آنها
شايستگي و لياقت را به موصوف خود نسبت ميدهد ٬مانند ِ
ِ

از نظر ساخت به  ٥نوع صفت لياقت قائل شدهاند:
 (١مصدرـ  +ي؛ مثال :رفتني ٬پوشيدني

 (٢فعل امر؛ مثال :مگو )در اسر ِار مگو(

 (٣بن مضارعـ  +اـک؛ مثال :خوراـک ٬پوشاـک
 (٤بن ماضيـ  +گار؛ مثال :ماندگار

 (٥بن مضارعـ  +اـ؛ مثال :روا ) = رفتني(.
٥٣
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مالحظه ميشود که در اين دو کتاب به انواع ديگري از صفت لياقت قائل شدهانـد کـه
توضيح بيشتري درباره آنها داده نميشود .ولي گمان مـيرود مـعيار آنـان بـراي چـنين
صورتهايي مالـک معنايي باشد.
صادقي ) ٬ (١٣٧٢طي سلسله مقاالتي به انواع پسوند ئي /يي پرداخته است؛ از جمله
مينويسد که پسوند مذکور به مصدر ميچسبد و نام اشيائي را ميسازد که پذيراي کنش
مصدرند؛ مانند بستني ٬بافتني ٬نوشيدني ٬خوردني .سپس ٬اضافه مينمايد که بسياري از اين
چيز خوردني.
صورتها در قالب صفت بياني همراه اسم به کار ميروند؛ مانند ِ
آب آشاميدنيِ ٬

وي در جايي ديگر متذکر ميشود که ٬در پارهاي از موارد ٬اين پسوند به مصدر ملحق
ميشود و فاعليت در زمان آينده را نشان ميدهد؛ مانند ماندني ٬رفتني ٬مـردني )ـکسـي کـه

عنقريب خواهد مرد(  .وي ٬در نهايت ٬در بخش ديگري به معني شايستگي و الزام و احتمال
چنين صفتهايي ميپردازد؛ مانند خوردني ٬آشاميدني ٬ديدني ٬تماشايي ٬آوردنـي ٬بـردني ٬رفـتني٬

مردني و جز آن ٬که آنها را به دو گروه فاعلي و مفعولي دستهبندي کرده است .صادقي ٬در
اين سلسله مقاالت ٬به انواع ئي/يي در زبان فارسي پرداخته و در غالب موارد سعي کرده
است تا آنها را از نظر معنايي دستهبندي کند؛ ولي در برخي موارد ناـگزير شده است که٬
صفت ساختهشده ٬معني مورد نظر را منوط به بافت آن بداند؛
به دليل چندمعنايي بودن
ِ
مانند بافتني و پختني.
بررسي تاريخي
ويتني در اثر خود درباره دسـتور زبـان سـنسکريت ) ٬ ( Whitney 1993کـه بـا دسـتور زبـان
اوستايي تفاوت چنداني ندارد ٬از صفتهاي فعلي ١اي گفتوگو ميکند که مستقيمًا از ريشه
فعل ساخته ميشوند و ٬بهطورکلي ٬به دستگاه فعلي تعلق دارنـد .وي ٬درـايـن کـتاب٬
صفت فعلي را معادل اصطالح

participle

به کار ميبرد .اصطالح مـذکور ٬در دسـتور

سنّ ت ي ٬واژهاي است ک ه از ف ع ل مشتق ميشود و به صورت صفت کاربرد دارد .چنين
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

صورت زبانياي از نظر کاربرد دو ويژگي دارد :يکي فعلي و ديگري صـفتي .در دسـتور
جديد ٬اين صورت را
سنسکريت و

gerundive

اوستا ٬پسوند -ta

يا همان صفت فعلي مينامند ) ( Crystal 1992ـ .در زبـان

تکيهدار به ريشه فعل اضافه ميشود و از آن صفت فعل ي
ـ

1) verbal adjectives
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م يس ازد .اـگر فعل گذرا )م تعدّ ي( باشد ٬کيفيت چيزي را بيان ميکند که پذيراي کـنش
ـ

ـ

ـ

فعل شده است؛ مانند

»دادهشده« و

data

uxta

»ـگفتهشده« .ايـن صـورتهاي زبـاني را

معموًال صفت مفعولي گذشته ٢مينامندّ .ام ا ٬در صورتي که ف ع ل ناـگذر )الزم( باشد٬
ـ

ـ

ـ

ــ

ـ

ديگر مفهوم مفعولي ندارد بلکه معني گذشته نامشخص و نامعلوم را با خود دارد؛ مانند
buta

»بوده« و

gata

»رفته« و

»افتاده«.

pata

ويتني ٬در ادامه بحث خود ٬از صفت فاعلي گذشته ٣و صفت فاعلي کامل گـذشته

٤

سخن به ميان ميآورد .وي ٬در اينجا ٬از صفتهاي مشتقي نام ميبرد که کيفيت کنش ريشه
فعل را در آينده ميپذيرند و او آنها را از نظر معنايي همسنگ صورتهاي مختوم به

ndus

صفت مشتق ٬صفت مفعولي
در زبان التيني ميداند -ya .يکي از پسوندهايي است که از
ِ
آينده ميسازد .جکسون ) ( Jackson 1892ـ ٬در دستور زبان اوستا ٬همين مضمون را مـطرح
ميسازد و صورتهايي

»ـکاشتني«

مانند kars§ ya

» varya ٬برگزيدني« و jivya

»زيستني« را

مثال ميآورد .بدين ترتيب ٬صفتهايي که از فعل برگرفته مـيشوند داراي دو ويـژگي از
فعلاند (١ :زمان؛  (٢گذر .به عبارت ديگر ٬بسته به اينکه فعل گـذرا بـاشد يـا نـاـگـذر
ميتوان دو صورت فاعلي و مفعولي براي آن در نظر گرفت و اـگر عامل زمان را بـه آن
بيفزاييم ٬شش صورت جداـگانه خواهيم داشت :صفت فاعلي يا مفعولي گذشته ٥؛ صفت
فاعلي يا مفعولي حال ٦؛ صفت فاعلي يا مفعولي آينده.٧
ابوالقاسمي ) ٬ (١٣٧٥در دستور تاريخي زبان فارسي  ٬ميگويد

پسوند -ya

ايراني باستان به

ايراني ميانه غربي نرسيده است .بنابراين ٬ظاهرًا سير تحول اين پسـوند در دوره مـيانه
زبان متوقف ميشود؛ ولي اـگر بخواهيم با توجه به تحول واـکهها آن را بازسازي کنيم ٬بايد
بگوييم که واـکه  /a/در مجاورت /y/

کامي شده و ٬در دوره ميانه ٬به  /e/ـي کشيده

/e
يعني ¦ /

يا يا ي مجهول بدل گشته و در نهايت ٬در فارسي نو ٬به /ª â /تحول مي يابد:
ـ ـ

ي

> ya > ¦ e > ª â

از سوي ديگر ٬در دوره باستان ٬براي ساخت صفت نسبي يا منسوب٬
ميرفت )مانند

zara¶us§ tri

پسوند -i

به کار

يعني »منسوب به زردشت«( ٬که اين پسوند به ايراني ميانه

3) past active participle

2) past passive participle

5) past active/passive participle

4) perfect active participle

7) future active/passive participle

6) present active/passive participle
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غربي نرسيده است ٬ولي از ترکيب آن با پسوند

-ka

باستان ٬در دوره ميانه٬

پسوند -âªg

پديد آمده که براي ساخت صفت نسبي از اسم به کار ميرود .همين پسوند در دوره بعد٬
يعني فارسي دري و نو ٬به صورت ئي /يي براي ساخت صفت نسبي ظاهر شده است ٬که
ّ
خـط
نبايد آن را با پسوند صفت مفعولي يا فاعلي آينده يکـي دانست؛ هـرچـند کـه در
فارسي امروز صورت نوشتاري يکسان دارند.
)ئي /يي( -i > -i + -ka > -âªg > -i

نتيجهـگيري
در زبان فارسي امروز ٬آنچه صفت لياقت ناميده ميشود نوعي صفت فعلي است که با
افزودن پسوند تکيهدار ئي /يي به مصدر پديد ميآيد و از نظر مقوله وجه ٨به زمان آينده
معطوف است .صفتهاي فعلي آينده را ٬با توجه به گذرا يا ناـگذر بودن بن فعل ٬به ترتيب٬
صفت مفعولي آينده يا صفت فاعلي آينده ميناميم ٬که خوردني ٬پوشيدني ٬خواندني ٬شدني ٬رفتني٬

بازگشتني صورتهايي از آنها به شمار ميروند .اين صورتها از نظر معنايي به مفاهيمي چون
ضرورت ٬امکان ٬آرزو ٬و قابليت اشاره دارند و ٬به همين دليل ٬وجه انشائي را در مفهوم
ـگسترده آن به ذهن متبادر ميکنند و اغلب ٬با توجه به زمان گفتـوـگو ٬مفهوم زمان آينده
را در ساخت خود تداعي ميکنند ٬ازـجمله انداختني ٬بردني ٬آمدني ٬مردني ٬گسستني ٬کاشتني.
در پارهاي از موارد ٬اين پسوند )ئي /يي( به بن مضارع فعل و يا صورتهايي که در حکم
آن باشند اضافه ميشود؛ مانند جوشي )ـکسي که زود عصباني مـيشود( ٬کـاري )ـکـارا و مـؤثر(٬

اعدامي ٬کشي ٬ناوي.
دو صورت کاري و ناوي ريشه در گذشته زبان فارسي دارند ٬با اين توضيح که ناوي در
اصل به معني »جاري« يا »قابل کشتيراني« بوده که بعدها گسترش مـعنايي يـافته و بـه
»افسر نيروي دريايي« به کار رفته است.
معني
ِ
صفت موصوف خود قرار ميگيرند
بنابراين ٬صفتهاي فعلي آينده ٬از نظر کاربرد ٬هم
ِ

آب آشاميدني٬
پيوند ناـگسستني( و هم مسند )مانند اين پرنده ديگر پريدني نيست( و از سوي
ِ
)مانند ِ

8) modality
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ديگر ٬کاربرد اسمي نيز دارند که ٬در واقع ٬به جاي موصوف خود قرار ميگيرند )مانند
چيز خوردني ٬بستني ٬بردني (؛ عالوه بر اين ٬در زبان گفتاري کاربرد قيدي
خوردني برابر با ِ
هم پيدا کردهاند ٬مثًال
رفتني )به هنگام رفتن( سري به احمد آقا زديم.
آمدني )به هنگام آمدن( با ترافيک سنگين روبهرو شديم.
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