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 چکیده

های ایرانی ها و گویشهای شاخه شمالی گروه زبانگویشش اردستانی، که یکی از گوی

نو غربی است، در بخش مرکزی شهرستان اردستان از استان اصفهان رایج است. این 

گویش در کنار گویش زردشتیان یزد و کرمان، گویش کلیمیان یزد و کرمان و نیز 

های مرکزی گویشای در گروه جنوب شرقی مجموعه های نایینی، انارکی و زفرهگویش

پردازد و در آن مقوالت ایران جای دارد. این مقاله به صرف فعل در این گویش می

های مختلف مورد ها و وجهها، شیوه ساخت زمانماده، وندهای تصریفی فعل، شناسه

گیرد. پیکره گویشی مورد نیاز، از طریق مصاحبه با گویشوران زن و مرد بررسی قرار می

های این ختلف جنسی و تحصیلی گردآوری شده است. براساس یافتههای ماز گروه

ترین ویژگی این گویش تمایز بین افعال الزم و متعدی در صرف ماضی و پژوهش، مهم
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های متعدی است. ساخت افعال مجهول با کاربرد ساخت ارگتیو ایرانی میانه در ماضی

 شود.یشوران دیده میندرت در گفتار برخی از گواستفاده از ماده مجهول به

 های کلیدی: واژه

 های اصفهان، گویش اردستانی، صرف فعل، ساخت ارگتیو.های مرکزی، گویشگویش

 

 . مقدمه1

)کویر  کویر مرکزی  هکیلومتر مربع بر لب 13،116شهرستان اردستان با مساحتی در حدود 

در طول  و شدهواقع کیلومتری شمال شرق مرکز استان اصفهان  115نمک( در فاصله 

دقیقه عرض شمالی قرار  ۲۲درجه و  33دقیقه شرقی و  ۲۲درجه و  5۲جغرافیایی 

گرفته است. این شهرستان از شمال به شهرستان گرمسار در استان سمنان و از جنوب 

ئین و از غرب به های ناهای اصفهان، برخوار و میمه و از شرق با شهرستانبه شهرستان

این  .(۲۲: 13۸۹)مشتاقی،  ران و بیدگل محدود گشته استهای نطنز و آهرستانش

شهرستان در حال حاضر دارای دو بخش مرکزی و زواره است و سه نقطه شهری به 

اردستان است که در گویش محلی  ن، زواره و مهاباد دارد. مرکز آنهای اردستانام

بنابر سرشماری (. جمعیت کل آن 15و  14: 13۹0)ابراهیمی،  شودنامیده می 1«اَسوم»

(. 13۹5مهر  )درگاه ملی آمار ایران، نفر است 4۲،105، تعداد 13۹5نفوس مسکن سال 

اثر آن در  3۹اثر تاریخی و جاذبه گردشگری است که این شهرستان دارای چهارهزار 

، مسجد جامع اردستان است این آثارترین است. یکی از مهم شدهفهرست آثار ملی ثبت 

های دیلمیان، سلجوقیان شده و از دوره های عصر ساسانی در آن یافتبریکه بقایای گچ
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 1مون  طبقهخورد. دیگری قنات دوچشم می نظیری در آن به و صفویه آثار و خطوط بی

 )زیر و رو( است که یکی از شاهکارهای حفر قنات در ایران است.

دارای آب و هوای گرم  شده، مناطق بیابانی ایران مرکزی واقع شهرستان اردستان در کنار

میزان بارندگی سالیانه . باشد میمتر  1۲05و ارتفاع شهر نسبت به دریا  است و خشک

تبخیر  در ناحیه گرمسیر، کم و مقدارویژه  شدن در حاشیه کویر نمک، به سبب واقع به

های رطوبت زیاد است. رودخانه دائمی ندارد و منابع تأمین آب شرب کشاورزی، قنات

های جنوبی است. شغل ها اغلب واقع در دامنه کوهستاناست که مادر چاه آنمتعددی 

اند از: ترین محصوالت منطقه عبارت مهم و اصلی اهالی، کشاورزی و باغداری است

جات. محصوالت باغی پرثمر آن، گندم، جو، پنبه، کنجد، کرچک، علوفه دامی و صیفی

بافی نیز از وت، انگور و قیسی است. قالیانار، انجیر، پسته، بادام، زردآلو، گردو، ت

های آن از کیفیت باالیی های دور در اردستان متداول بوده و قالی و قالیچهگذشته

 (.14و13: 13۹0)ابراهیمی،  برخوردار هستند

برخی  گویش اردستانی در بخش مرکزی شهرستان اردستان، تنها در شهر اردستان و در

در های مختلفی دارد که هاردستان محل شود. شهرمیم از روستاهای همجوار آن تکل

روستاهای اطراف  درها های تلفظی وجود دارد. این تفاوتها تفاوتگفتار مردم آن میان

ها گونه فارسی زواره و مهاباد و روستاهای اطراف آن های شود. در بخشنیز دیده می

کاربرد شده  ر تا حدودی کمتهای اخیر این گویش در بین نسل جواندر سال رایج است.

این موضوع در  و گرفتهای در معرض خطر از بین رفتن قرار تا اندازهدهد که نشان می

هایی مانند بررسی و تشریح گویش . بنابراین،های آینده یقینا تشدید خواهد شدسال

 .استرفته منطقه مفید  میانهای ازاردستانی برای حفظ آن و نیز بازشناخت گویش
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های ایرانی جدید که شوند. گویشدسته شرقی و غربی تقسیم می دوهای ایرانی به زبان

های ایرانی جدید اند همگی در قالب زباندر محدوده جغرافیایی کشور ایران باقی مانده

شود. گنجند. ایرانی جدید غربی خود به دو دسته جنوبی و شمالی تقسیم میغربی می

 های ایرانی متعلق به دسته شمالی است.ها و گویشباناردستانی از نظر تبارشناسی ز

های ایرانی غربی وجود دارد که اساس آن ارتباط بندی دیگری برای گویشتقسیم

بندی هسته ت قومی است. براساس این تقسیمنوادگی، همجواری جغرافیایی و هویخا

 در میان شوند، تقریباهای مرکزی خوانده میگویش های غربی، که اصطالحاگویش

 عبارت دیگر در محدوده ماد بزرگ واقع است همدان، اصفهان، یزد، تهران و به

های گروه گویشی موسوم به اردستانی از گویش پایه، (. براین4۸5: 13۹3)ویندفور، 

-شود که در منطقههایی گفته میهای مرکزی به گویشهای مرکزی است. گویشگویش

ها را هسته و تهران رایج هستند. این مجموعه گویشای در میان همدان، اصفهان، یزد 

های لکوک گویش (.4۸5: 13۹3ویندفور، اند)شمار آورده های ایرانی نو غربی بهگویش

های گویش ،های شمال غربیگویشمرکزی ایران را به چهار گروه تقسیم کرده است: 

چند  و همچنین های جنوب شرقیگویشو  های جنوب غربیگویش ،شمال شرقی

در کنار گویش زردشتیان یزد و کرمان، گویش  گویش را اینگویش انتقالی. وی 

در گروه جنوب شرقی  ایهای نایینی، انارکی و زفرهکلیمیان یزد و کرمان و نیز گویش

 (.51۸و  517: 13۹3)لکوک،  های مرکزی ایران جای داده استمجموعه گویش

ها، صاص دارد و در این راستا انواع مادهبه بررسی فعل در این گویش اخت این جستار

ل به روش صورت مفص به اند. افزون بر این، ها بررسی شدهوندهای تصریفی و شناسه

است.  ارائه شدههای متعددی های مختلف پرداخته شده و مثالها و وجهساخت زمان
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های تحقیق که همان پیکره روش اصلی در انجام این تحقیق، روش میدانی است؛ داده

شده   ضبط گفتار آزاد آنان گردآوریمصاحبه با گویشوران و گویشی است از طریق 

تر افراد سالخورده  بیش اند، ر دو جنس زن و مرد انتخاب شدهاز ه که گویشوراناست. 

از سالمت  و تر به اطراف سفر کرده کم دنیا آمده، سوادی هستند که در اردستان بهبیو 

کرده  ند. تعدادی از گویشوران از میان افراد تحصیلهست نوایی و بیانی روان برخوردارش

 اند.انتخاب شده
 

 پیشینه پژوهش .2

« اردستانی»تحت عنوان  1بیلی رانخستین پژوهش مستقل در مورد گویش اردستانی 

 او این مقاله را در فرصت کم و فقط با استفاده از یک گویشور به نام .منتشر کرده است

ه یک مقدمه بسیار دربردارند ه کرده است؛ این مقالهعباس آقابشارت در اصفهان تهی

 از جمله یصرف های بخش است و های آوایی گویش اردستانیمختصر درباره ویژگی

گویش  واژه و یک متن به 1۹0فعل و حدود  50رستی از اسم، فعل، مصدر، فه

 .شود را نیز شامل می  سطر 37اردستانی در حدود 

گویش اردستانی به چاپ  است. او دو مقاله در زمینه انجام داده ۲لکوک رابعدی  اثر

« اردستانی»تحت عنوان « رانیکاای»المعارف  نخستین مقاله وی در دایرهرسانده است. 

مختصر شمای کلی آوایی، صرفی و واژگانی گویش  صورت کامال منتشر شده و به

 دومین پژوهش او« های مرکزی ایرانگویش»مقاله همچنین،  .کند میاردستانی را بیان 

به چاپ رسیده است. در این مقاله  به« های ایرانیراهنمای زبان»که در کتاب  باشد می
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و  شده پرداختهقی های دسته جنوب شرمطالعه تطبیقی گویش اردستانی با دیگر گویش

 .شود میها بیان شناسی، صرف و نحو این گویشنکاتی در مورد واج

علی ابراهیمی  توسط سیدمحمد امیری و قربان« بررسی و توصیف گویش اردستان»مقاله 

به چاپ رسیده  13۸۹های مناطق کویری ایران در آذرماه المللی گویشدر همایش بین

یافته و در آن ساختار آوایی  دستگاه آوایی گویش اختصاصمطالعه  مقاله بهابتدای است. 

سپس به توصیف دستگاه  اند.ها و فرآیندهای واجی بررسی شدهها و مصوتصامت

  که این بخش بسیار فشرده و خالصه است. شدهصرفی گویش پرداخته 

. این از قربانعلی ابراهیمی چاپ شده است« گویش اردستان هنام واژه»این مقاله در کتاب 

کتاب شامل سه بخش است. بخش اول مربوط به مطالعه دستگاه آوایی و بخش دوم 

 بررسی و توصیف گویش»دستگاه صرفی گویش است که هر دو بخش برگرفته از مقاله 

فهرستی از اکثر مصدرهای نیز در آخر  باشد.جزئی می تنها با تغییراتی کامال« اردستان

اکثر واژگان  ترین بخش کتاب است تقریبامفصل اردستانی آمده است و بخش سوم که

همچنین این مقاله تحت  گویش اردستان را به همراه آوانویسی فهرست کرده است.

ادبیات و »علی ابراهیمی در  توسط قربان« بازشناسی و توصیف گویش اردستانی»عنوان 

 .منتشر شده است 13۹۲در سال « های محلی ایران زمینزبان

 

 . صرف فعل3

 . ماده فعل3-1

. ماده شود یساخته م یو ماده نقل یماده مضارع، ماده ماض هیپافعل بر یدر اردستان

 ی. ماده ماضرود یکار م ( و امر بهیو التزام یاخبار) ساختن زمان مضارع یمضارع برا
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 هایساختن زمان یبرا ،ی( و ماده نقلی)ساده و استمرار یماض هایساختن زمان یبرا

 زیو ماده مجهول ن ی. ماده واداررودیکار م به یالتزام یاضو م دیبع یماض ،ینقل یماض

 وجود دارد. شیگو نیدر ا
 

 ماضی اصلی . ماده مضارع و ماده3-1-1

 معنی ماده ماضی ماده مضارع

vā- vut- گفتن 
vĩ- dī- دیدن 

dare:k- da:ket- افتادن 

 گیرد.می مضارع قراراسم یا صفت است که ماده . ماده مضارع جعلی: 3-1-2
 

 

 

 

 

 

 

ساز به ماده مضارع ساخته  افزودن تکواژهای ماضیبا . ماده ماضی جعلی:3-1-3

 است: -oساز  پربسامدترین تکواژ ماضی جعلیشود.  می

vos-o- خوابیدن  e:ross-o- برخاستن 

 رود:کار می به  -eštساز  در گویش اردستانی تنها در دو مورد پسوند ماضی

viy-ešt شدن سپری  henāq-ešt- نشستن 

 شود:به ماده مضارع افزوده می -ed ساز در موارد زیر تکواژ ماضی

vīgīr-ed برگشتن  īgīr-ed- برداشتن 

 کار رفته است. به« شنیدن» -e:rešn-īdتنها در  īd-تکواژ ماضی ساز 

 

 معنی ماده مضارع معنی صفت اسم

fa:m - فهم fa:m- فهمیدن 

čows - چسب čows- چسبیدن 

 gand کثیف gand- گندیدن 
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به ماده مضارع  n/-en/-īn(u)-ساز  با افزودن تکواژ واداری . ماده واداری:3-1-4

 شود:ساخته می

 ماده مضارع

 غیرواداری

 ماده مضارع

 واداری

 مضارغ اول شخص

 مفرد

 امر دوم شخص

 مفرد

 معنی

yuš- yuš-un- yuš-n-om beyuš-un جوشاندن 

ta:s- ta:s-en- ta:s-en-om beta:s-īn ترساندن 

čows- čows-īn- čows-īn-om bečows-īn چسباندن 

( به کاربرد ماده مجهول در اردستانی اشاره کرده 13۹3لکوک ) :1. ماده مجهول3-1-5

( دو مثال 1۹۸۲شود. وی )به ماده مضارع متعدی ساخته می iy-است که با افزودن وند 

ریخته » bi-riĵ-iy-õو « شومریخته می» e-riĵ-iy-õ این ماده را ذکر کرده است:از کاربرد 

تبعیت  . وی به( نیز قائل به وجود ماده مجهول در اردستانی است13۹0ابراهیمی )«. شدم

صرف ماضی ساده مجهول  ذکرکرده و برای نمونه iy-ساز مجهول را از لکوک ماده

suttan «را آورده است:« ساختن 

bosāziy-om/ bosāziy-oy/ bosāziyo/ bosāziy –o:m/ bosāziy –oyd/ bosāziy –on 
 ته شدیم/ ساخته شدید/ ساخته شدندساخته شدم/ ساخته شدی/ ساخته شد/ ساخ

اند که ماده مجهول ماضی را مشاهده کرده دگان در تحقیقات میدانی خود صرفانگارن

 رود.کار می در صیغه سوم شخص مفرد به امنحصر

                                                             
ساز های ایرانی باستان و ایرانی میانه، مادة مجهول وجود داشته است که در ایرانی باستان وند مجهولدر زبان  1

ya- ساز (. در فارسی میانه، وند مجهول143: 13۹۲)ابوالقاسمی،  شدمتعدی افزوده می است که به ریشه-īh 

این ماده منسوخ شده  (. در فارسی دری15۹: 13۹۲)ابوالقاسمی، شد مضارع متعدی افزوده می هاست که به ماد

 کریمی دوستان و ویسی,) کاربرد دارد جمله در زبان کردی سنندج هنوزهای ایرانی جدید ازاست اما در گویش

13۸7 :137.) 
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 .nī kiye hemĩ čen ru peš bo-sāziyo این خونه همین چند روز پیش ساخته شد.

 .heme qāzāhā bo-xoriyo همه غذاها خورده شد.

 ?čīčī pāyn bo-xosiyo چه چیزی پایین انداخته شد؟

است که به ماده مضارع متعدی افزوده شده و از آن  i-ساز در این موارد، وند مجهول

امروزه از آن در ساختن مضارع مجهول استفاده  اماده مضارع مجهول ساخته که ظاهر

 آید.دست می به آن، ماده ماضی مجهول به o-ساز شود. با افزوده شدن وند ماضینمی

 

ماضی ساده سوم  معنی

 شخص مفرد

ماده ماضی 

 مجهول

ماده مضارع 

 هولمج

ماده مضارع 

 متعدی معلوم

 -bo-sāziyo sāz-i-y-o- *sāz-i- sāz ساخته شد

 -bo-xoriyo xor-i-y-o- *xor-i- xor خورده شد

 -bo-xosiyo xos-i-y-o- *xos-i- xos شد انداخته

 

 شود:به دو روش ساخته می. ماده نقلی: 3-1-6

 شود:افزوده می e-های ماضی، تکواژ نقلی ساز  الف( به ماده

 معنی 1ماده نقلی ماده ماضی معنی ماده نقلی ماده ماضی

henāqešt - henāqešt-e- نشستن mo- miye- آمدن 
xoss- xoss-e- انداختن dī- diye- دیدن 
xād- xād-e- خوردن bebo- bībiye- شدن 

افزوده  ā-ساز  شوند، تکواژ نقلیساخته می o–های ماضی جعلی که با تکواژ  ب( به ماده

 گردد:حذف می o-ساز  شود که در این صورت تکواژ ماضیمی

                                                             
پایانی در اردستانی حذف  dبوده است؛ این صامت  dها مختوم به یک مصوت و صامت شکل میانه این ماده 1

 .گرددظاهر می  yصورت  پایانی به dها، به این ماده e-ساز  شدن تکواژ نقلی و با اضافهشده 
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 معنی  ماده نقلی   ماده ماضی جعلی معنی ماده نقلی ماده ماضی جعلی
vez-o vez-ā- دویدن vepa:s-o-  vepa:s-o  پرسیدن 

 

 . وندهای تصریفی3-2

به  توجه باوند وجه التزامی و امری است که  -be . وند وجه امری و التزامی:3-2-1

، -be- ،bīهای واج آغازین ماده مضارع یا مصوت هجای آغازین ماده مضارع به گونه

bo- ،bu- ،ve-  ،b-  وe-  شود:ظاهر می 

be-vez-īn بدوید  b-ur-ī بیایی 
bī-tīrīn-om بخرم  ve-duz-ī بدوزی 
bo-xos بینداز  e-pa: بپر 
bu-vā:-m بگوییم    

 

هستند که در ساخت  یوند استمرار -t-/tu-/to-/teو -e:-/ ī  استمرار: ی. وندها3-2-2

 :روند یکار م به یاستمرار یو ماض یمضارع اخبار

vel e:-kerī رهانیمی  vī-gīred-o:m گشتیمبرمی 

ve:-te-ys-om ایستممی  vo:-to-s-oyn خوابیدندمی 
tu-mo آمدمی  t-ār-en آورندمی 

 

3-2-3 .be-/ve- 1در ماضی ساده اخباری برخی از افعال الزم، وند ماضی مطلق است 

 شود.که در صورت حذف آن، فعل معنای استمرار ساخته می

                                                             
( که با تغییر 533: 13۹3)لکوک،  داندنمود تام برای مضارع التزامی و ماضی می وندرا پیش -beلکوک پیشوند   1

کار برده  ساده، ماضی نقلی و ماضی بعید به ای در مضارع التزامی، امر، ماضیمصوت آن بر طبق همگونی واکه

 (.3۸7: 1۹۸۲)لکوک،  شود می
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 معنی ماضی استمراری  معنی ماضی ساده

be-res-om رسیدم  res-om رسیدممی 
ve-pus-on پوسیدند  pus-on پوسیدندمی 

bu-šom رفتم  Šom رفتممی 

bī-  شکل دیگر وندbe- که به فعل ،biyen «شود و فعل ، افزوده می«بودنbibiyen 

 سازد و در این صورت وند تصریفی نیست.را می« شدن»
 

 . وند نفی3-2-4

سته به واج و مصوت هجای آید و در مواردی باست که پیش از فعل می naوند نفی 

 شود.  میظاهر  -nowو  -nو  ne-  ،nā و -na- ،noهای صورت کناری به

na-ma:d-oy نمردی  n-ār-en نیاورند 

ve-no-s-om نخوابیدم  nowr-om نیایم 

ne-šī  نرو  ne-m xoss نینداختم 

nā-vā-yn نگویید    

 سازد:می -:naبا وند اخباری ادغام شده و  -naدر مضارع اخباری وند نفی 

 مضارع التزامی  مضارع اخباری

na:-xossī اندازینمی  na-xossī نیندازی 
 

 های فعلی()شناسه . وندهای شخصی3-3

ها در ساخت ین شناسها های فعلی در ساخت ماضی و مضارع متفاوت است. ازشناسه

 شود.)الزم و متعدی( و ماضی الزم استفاده می های مضارعفعل
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 1های زمان مضارعشناسه: 

  جمع مفرد          

-om/-um -em/-m اول شخص 

-ī/-y -ĩ/-eỹ(n)/-yn دوم شخص 

-e/-u /-o/- Ø -en/-an/-n سوم شخص 

 :2های زمان ماضیشناسه -

  جمع مفرد

-om -o:m اول شخص 

-oy/-ī -oyn/-ĩ/-oyd/-eỹ(n)  دوم شخص 

-Ø -on/-en سوم شخص 

 . زمان، وجه، نمود3-4

 شامل انواع زیر است:در گویش اردستانی فعل از نظر زمان، وجه و نمود 

 .6ماضی ساده  .5امری  .4مضارع در جریان . 3. مضارع التزامی ۲مضارع اخباری  .1

 ماضی التزامی. .10ماضی بعید  .۹ماضی نقلی  .۸ریان ماضی در ج. 7ماضی استمراری 

در اردستانی ساخت خاصی برای زمان آینده وجود ندارد و از ساخت مضارع اخباری 

اینک پس از بیان نحوه ساخت هر زمان، دو فعل زیر که  کنند.ستفاده میبرای بیان آن ا

                                                             
که در ساختِ  õ/-ē/-ḙ /-em/-eyn,-in/-en-دهد: میهای مضارع را به این ترتیب ارائه شناسه (3۸7: 1۹۸۲لکوک ) 1

-/õ/-e/-e /-em- داند:ها را به این صورت میای دیگر شناسه. وی در مقالهدرونکار می مضارع اخباری و مضارع التزامی به

eyn/-en  ،دهد: می ارائهترتیب این   های مضارع را به( شناسه65: 13۹0) ابراهیمی (.533: 13۹3)لکوک -om/-e/-a,-e /-

am/-eyn/-ãn. 
که در  õ/-oy,-ey/-Ø /-em/-oyn,-eyn/-ān-های ماضی به این ترتیب هستند: شناسه( 3۸7: 1۹۸7)طبق نظر لکوک  ۲

های ماضی را به این صورت شناسه (66: 13۹0ابراهیمی ) روند.کار می ه الزم و ماضی استمراری الزم بهساخت ماضی ساد

 .om/-oy/-Ø /-am,-om/-oyd/-on-داند: می
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شوند. عالوه بر این، صرف عنوان نمونه صرف می یکی الزم و دیگری متعدی است، به

 آید.های معین نیز میفعل

 مصدر ماده ماضی ماده مضارع 

 suz- sot- sottan )الزم( سوختن

 xos- xoss- xossan انداختن

 

 . مضارع اخباری3-4-1

 شود:های فعلی ساخته می از ماده مضارع و شناسه مضارع اخباری

suz-om / suz-ī/ suz-e/ suz-em / suz-ĩ/ suz-an 

 سوزندسوزید/ میسوزیم/ میسوزد/ میسوزی/ میسوزم/ میمی

xos-om/ xos-ī/ xos-e/  xos-em/ xos-ĩ/ xos-en 
 اندازنداندازید/ میاندازیم/ میاندازد/ میاندازی/ میاندازم/ میمی

 

 «:بودن» -biyen/bمضارع اخباری  -

 شود:ها ساخته می، ماده مضارع و شناسه-hاز  

 om-(h) ام -م/  -  em-(h) ایم-یم/  -

   ī-(h) ای -ی/ -  ĩ-(h) اید-ید/  -

    e-(h) است-ست/ -  an/(h)-en-(h) اند-ند /  -
 

رود و در این کار می بستی بهپی صورت متصل/ د بهاسنادی باش وقتی که فعل ربطی/

 شوند:دار تنها بعد از کلماتی که مختوم به مصوت هستند ظاهر میhهای صورت، شکل

nī ketebā māl mā-han. ها مال من هستند.این کتاب 

šumu kī-hĩ? شما کی هستید؟ 

ũā kiyā han? ها چه کسانی هستند؟آن 



 

 

 

 

 های ایرانی  شناسی گویش دوفصلنامه زبان                      162

و تنها بعد از کلماتی که مختوم  شود، به اسم،  قید و صفت متصل میhهای بدون شکل

 شوند:به صامت هستند ظاهر می

که تنها بعد از کلماتی که مختوم به  رودکار می نیز به d-صورت  سوم شخص مفرد به

 شود:مصوت هستند ظاهر می

nī sedā ke ture ez rādiyo-d. آید از رادیو است.این صدایی که می 

nī mojeza-d. .این معجزه است 

 شود:دار استفاده می hنیز از شکل « حضور داشتن، وجود داشتن»برای بیان مفهوم 

heme tu nī yot han qeyr maryam. .همه در این اتاق هستند به جز مریم 

                     piyer o māret han? پدر و مادرت هستند؟ 

شود. استفاده می -derاز فعل ناقص « بودن، قرار داشتن، حضور داشتن»برای بیان مفهوم 

 این فعل فقط صورت مضارع دارد.

der-om/ der-ī/ der-e/  der-em/ der-ĩ/ der-en 
 هستی/ هست/ هستیم/ هستید/ هستند هستم/

 ?šumu ez kiyā derĩ شما اهل کجا هستید؟

 .medrese deram مدرسه هستم.
 

 :«داشتن» -duden/dārمضارع اخباری فعل  -

dār-om/ dār-ī/ dār-e/ dār-em/ dār-ĩ/ dār-an 

 دارم/ داری/ دارد/ داریم/ دارید/ دارند

 

 

 

 

 xow-om مخوابَ  xob-e استخوب 
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  :«خواستن»فعل مضارع اخباری  -

خواستن، از یک ساختار وجود ندارد. برای بیان مفهوم « خواستن»در اردستانی مصدر 

مضارع اخباری سوم شخص مفرد  piyeبه این صورت که به  شود؛نحوی استفاده می

ه بتوانند شود. ضمایر شخصی متصل میضمایر شخصی متصل افزوده می« بایستن»

piye .یا به اجزای دیگر جمله متصل شوند 

piye-m/ piye-d piye-š/ piye-mũ/ piye-dũ/ piye-šũ 

 خواهندخواهید/ میخواهیم/ میخواهد/ میخواهی/ میمی خواهم/می

 ne-m piye خواهمنمی  keteb-ešũ piye خواهندکتاب را می

 ũ-ed piye خواهیآن را می  ?čevaxt-eš piye خواهد؟جه موقع می

    vās mā-dũ piye خواهیدبرای من می

-t-/tu-/tā-/to-/teیمضارع اخباری برخی از افعال با وند استمرار
، ماده مضارع و 1

 udan، «آمدن» bīmiyanشود. این افعال عبارتند از: های فعلی ساخته می شناسه

ادامه صرف دوم شخص در  «.ایستادن» veysāmũ و «خوابیدن» vosāmũ، «آوردن»

و  vosāmũهای پیشوندی کدام از افعال برای نمونه آورده شده است. در فعلهر

veysāmũ ه بر وند عالوte-/to  وند استمرارe:- گیرد نیز بین ماده و پیشوند فعل قرار می

 شود:ایجاد می -:ve:-/voو از ترکیب آن با پیشوند، 

 t-ur-ī آییمی  t-ur-ĩ آییدمی

 t-ār-ī آوریمی  t-ār-ĩ آوریدمی

 ve:-to-s-ī خوابیمی     ve:-to-s-ĩ خوابیدمی

 ve:-te-ys-ī ایستیمی     ve:-te-ys-ĩ ایستیدمی

                                                             
 وداند نه وند تصریفی. وی این دو فعل را جزپیشوند فعل می« آوردن»و « آمدن»را در دو فعل  -tبیلی وند   1

 (.17۸: 1۹۸1)بیلی،  دهدهای پیشوندی قرار میفعل
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 شود. اضافه می -e:-/īهای مرکب، پیش از فعل صرفی وند  در فعل

 

 «:اندوختن» pāsoft ka:danمضارع اخباری  -

 pāsoft ī-kerī اندوزیمی     pāsoft ī-kerĩ اندوزیدمی

آید و در این صورت با بین ماده و پیشوند می-e:-/ī های پیشوندی وند اخباری در فعل

 :شودپیشوند فعل ادغام می
 

 «:برگشتن»  -vī-gīretten/ vī-gīrمضارع اخباری  -

 vī-ī-gīr-ī → vī:-gīr-ī* گردیبرمی    vī-ī-gīr-ĩ → vī:-gīr-ĩ* گردیدبرمی

 

 «:شدن»-bībiyen/beb مضارع اخباری  -

آید. ماده بین ماده و پیشوند فعل می -e:-/ī ، وند اخباری bībiyenدر فعل پیشوندی 

 :شودادغام می -beبا پیشوند  -e:-/īاست و در این صورت وند  -bمضارع 

be:b-om/ be:b-ī/ be:b-u/ be:b-em/ be:b-ĩ/ be:b-an 

 شوندشوید/ میشویم/ میشود/ میشوی/ میشوم/ میمی

 

 . مضارع التزامی3-4-2

مضارع و  ماده eو  be ،bī ،bo ،bu ،b ،veمضارع التزامی از وند وجه التزامی 

 شود:های فعلی ساخته می شناسه

bu-suz-om/ bu-suz-ī/ bu-suz-e/ bu-suz-em/ bu-suz-ĩ/ bu-suz-an 

 / بسوزد/ بسوزیم/ بسوزید/ بسوزندبسوزم/ بسوزی

ve-xos-om/ ve-xos-ī/ ve-xos-e/  ve-xos-em/ ve-xos-ĩ/ ve-xos-an 

 بیندازید/ بیندازندد/ بیندازیم/ بیندازم/ بیندازی/ بینداز
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 «:بودن» -biyen/bمضارع التزامی فعل  -

b-um/ b-ī/ b-u/ b-em/ b-ĩ/ b-en/ باشم/ باشی/ باشد/ باشیم/ باشید/ باشند 

 «:خواستن»مضارع التزامی 

یا به اجزای دیگر جمله متصل  -pe:boه توانند بفعل ضمایر شخصی متصل می در این

 شوند.

pe:bo-m/ pe:bo-d/ pe:bo-š/ pe:bo-mũ/ pe:bo-dũ/ pe:bo-šũ 

 واهد/ بخواهیم/ بخواهید/ بخواهندبخواهم/ بخواهی/ بخ

 ne-d pe:bo خواهینمی  keteb-ešũ pe:bo خواهندکتاب را می

 ũ-edũ pe:bo آن را بخواهید  ez to-m pe:bo از تو بخواهم

 شود:های مرکب و پیشوندی وند وجه التزامی ظاهر نمیدر فعل

 

 

 «:شدن» -bībiyen/bebمضارع االتزامی  -

be-b-om/ be-b-ī/ be-b-u/ be-b-em/ be-b-ĩ/ be-b-an 
 بشوی/ بشود/ بشویم/ بشوید/ بشوندبشوم/ 

 

 . مضارع در جریان3-4-3

و مضارع اخباری فعل اصلی ساخته « داشتن»duden از مضارع اخباری فعل کمکی 

 شود: یم

dār-om suz-om/ dār-ī suz-ī/ dār-e suz-e/ dār-e suz-e/ dār-em suz-em/ dār-ĩ 

suz-ĩ/ dār-en suz-en 
 سوزندسوزید/ دارند میسوزیم/ دارید میسوزد/ داریم میسوزی/ دارد میسوزم/ داری میدارم می

 pāsoft kerī بیندوزی  pāsoft kerĩ بیندوزید

 vī-gīr-ī برگردی  vī-gīr-ĩ برگردید
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dār-om xos-om/ dār-ī xos-ī/ dār-e xos-e/ dār-em xos-em/ dār-ĩ xos-ĩ/ dār-en 

xos-en 
 اندازنداندازید/ دارند میاندازیم/ دارید میاندازد/ داریم میاندازی/ دارد میاندازم/ داری میدارم می

 

 «:شدن» -bībiyen/bebمضارع در جریان فعل  -

dār-om be:b-om/ dār-ī be:b-ī/ dār-e be:b-u/ dār-em be:b-em/ dār-ĩ be:b-ĩ/ dār-

en be:b-an 
 شوندشوید/ دارند میم/ دارید میشویشود/ داریم میشوی/ دارد میشوم/ داری میدارم می

 

 . امر3-4-4

شود؛ دوم شخص مفرد شناسه ندارد فعل امر از وند وجه امری و ماده مضارع ساخته می

 است: –  ĩو شناسه امر دوم شخص جمع

bo-xos بینداز  bo-xos-ĩ بیندازید 

bu-suz بسوز  bu-suz-ĩ       بسوزید  

 شود. امری ظاهر نمیهای مرکب و پیشوندی وند وجه در فعل

 

 «:بودن» -biyen/bامر فعل  -

 b-u باش  b-ĩ باشید

 

 «:شدن» -bībiyen/bebامر فعل  -

 be-be بشو  be-b-en بشوید

 

 

 

 :pāsoft ke بیندوز  pāsoft kerĩ بیندوزید  

 :vī-gī برگرد  vī-gīr-ĩ برگردید
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 . ماضی ساده3-4-5

هم ید و مستمر( صرف متعدی و الزم با)ساده، استمراری، نقلی، بع های ماضیدر فعل

های ماضی متعدی های متعدی بازمانده شیوه صرف فعلشیوه صرف فعل فرق دارد.

 شیوه ارگتیو است. انی میانه، یعنی بهایر
 

 ماضی ساده الزمالف( 

شود. سوم شخص مفرد های فعلی ساخته میماضی ساده الزم از ماده ماضی و شناسه

 شود.نیز افزوده می -beاست. در برخی از افعال وند  Øشناسه 

be-sott-om/ be-sott-oy/ be-sot/ be-sott-o:m/ be-sott-oyn/ be-sott-on 

 ی/ سوخت/ سوختیم/ سوختید/ سوختندسوختم/ سوخت
 

 «:بودن» -biyen/boماضی ساده  -

 bo-m/ bo-y/ bo/ b-o:m/ bo-yn/ b-on بودم/ بودی/ بود/ بودیم/ بودید/ بودند
 

 «:شدن» -bībiyen/beboماضی ساده  -

be-bo-m/ be-bo-y/ be-bo/ be-b-o:m/ be-bo-yn/ be-b-on 
 ید/ شدندشدم/ شدی/ شد/ شدیم/ شد

 

 ب( ماضی ساده متعدی

های متعدی متعدی در اردستانی بازمانده ساخت ماضی هایشیوه ساخت ماضی

در اردستانی، ماضی ساده متعدی از ماده  1تیو( است)ساخت ارگ های ایرانی میانه زبان

شود که حکم ( ساخته میm/-d/-š/-mũ/-dũ/-šũ-) ماضی و ضمایر شخصی متصل

                                                             
 .(166: 13۹۲)برای اطالع از ساخت ارگتیو فارسی میانه رجوع شود به ابوالقاسمی   1
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آیند و ماضی می ضمایر متصل قبل از ماده .فعل هستنددهنده کننده  شناسه دارند و نشان

پیوندد، ای که ضمایر متصل به آن میپیوندند. کلمههای  پیش از فعل میبه یکی از کلمه

واسطه،  مفعول )اسم و ضمیر(، مفعول به e- ،be- ،ve- ،ī ،naتواند وندهای تصریفی می

برای  های مرکب باشد.)فعلیار( فعل غیرصرفی ءهای پیشوندی و جزقید، پیشوند فعل

 شود:دام به ترتیب مثال آورده میهر ک

 be-m xoss انداختم be-mũ xoss انداختیم

 ne-d xoss نینداختی ne-dũ xoss نینداختید

 ũ-eš boxoss را انداخت آن ũ-ešũ boxoss آن را انداختند

 top-em boxoss را انداختم توپ top-emũ boxoss توپ را انداختیم

 xo pā-d boxoss با پا انداختی xo pā-dũ boxoss با پا انداختید

 entā-š boxoss جا انداخت این entā-šũ boxoss اینجا انداختند

 pāsoft-ed ka:d اندوختی    pāsoft-edũ ka:d اندوختید

 ī-m gīred برداشتم ī-mũ gīred برداشتیم

  

 «:داشتن»  -duden / dudماضی ساده فعل  -

های فعلی به ماده ماضی یا به اجزای دیگر مانند شناسهتوانند ضمایر شخصی متصل می

 جمله متصل شوند:

dud-em/ dud-ed/ dud-eš/ dud-emũ/ dud-edũ/ dud-ešũ 

ũāyī ke vāqean ne-šũ dud, num 

yešũ e:xād. 
هایی که واقعا نداشتند )فقیر بودند(، نان جو آن

 خوردند. می

xo nī owpāšiyā e:teqād-ešũ dud ke 
na:siyāšũ ez beyn e:šo. 

ها از بین ها اعتقاد داشتند که نحسیبا این آب پاشی

 رفتند.می
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 داشتم/ داشتی/ داشت/ داشتیم/ داشتید/ داشتند

 «:نخواست»ضی ساده فعل ما -

و ضمایر شخصی متصل « بایستن»ماضی ساده سوم شخص مفرد  -piyoاین فعل از 

قرار بگیرند  -piyoتوانند مانند شناسه بعد از شود. ضمایر شخصی متصل میساخته می

 و یا قبل از آن به سایر اجزای جمله متصل شوند.

piyo-m/ piyo-d/ piyo-š/ piyo-mũ/ piyo-dũ/ piyo-šũ 

 واستید/ خواستندواست/ خواستیم/ خخواستم/ خواستی/ خ
 

mā xom ne-m piyo. .من خودم نخواستم 

mā nī nārā-m piyo. ها را خواستم.من این انار 

ũā ītā qāšoq o ītā za:f-ešũ piyo. ها یک قاشق و یک ظرف خواستند.آن 

 

 . ماضی استمراری3-4-6

. شودشدن وند استمرار به ماضی ساده الزم ساخته می ماضی استمراری با افزوده

 هستند. t-/tu/to/teو  -e:- /īترتیب  پربسامدترین وندهای استمرار به
 

 الف( ماضی استمراری الزم 

 شود:ماضی استمراری الزم به دو روش ساخته می

ماده ماضی و  -e:- /īپربسامدترین ساخت ماضی استمراری الزم از وند استمرار  .1

 شود:های فعلی ساخته میشناسه

e:-sott-om/ e:-sott-oy/ e:-sot/ e:-sott-:om/ e:-sott-oyn/ e:-sott-on 

 سوختندسوختید/ میسوختیم/ میسوخت/ میسوختی/ میسوختم/ میمی

hīškī tu nī donyā da xo humuā-š 

kārī nedud 
 هیچکس در این دنیا با ماها کاری نداشت.
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با « ایستادن» veysāmũ، «خوابیدن» vosāmũ، «آمدن» bīmiyanماضی استمراری افعال 

های در فعل شود.های فعلی ساخته می ، ماده ماضی و شناسه-tu-/to-/te/وند استمرار 

نیز  -:eوند استمرار  -te-/toعالوه بر وند استمرار  veysāmũو  vosāmũپیشوندی 

 -:ve  گیرد و از ترکیب آن با پیشوندمیآید. این وند بین ماده و پیشوند فعل قرار  می

vo:- صرف دوم شخص هر کدام از افعال برای نمونه آورده  ادامهشود. در ایجاد می

 شده است.

 tu-m-oy آمدیمی  tu-m-oyd آمدیدمی

 vo:-to-s-oy خوابیدیمی  vo:-to-s-oyn خوابیدیدمی

 ve:-te-ys-oy ایستادیمی  ve:-te-ys-oyn ایستادیدمی

آید و در این صورت بین ماده و پیشوند می -e:-/ī های پیشوندی وند استمراری در فعل

 :شودبا پیشوند فعل ادغام می

-vī-ī-gīred-oyn → vī:-gīred* گشتیدبرمی

oyn 
-:vī-ī-gīred-oy → vī* گشتیبرمی

gīred-oy 
 

 :«شدن» -bībiyen/beboماضی استمراری فعل پیشوندی  -

آید و در این صورت با پیشوند فعل ادغام بین ماده و پیشوند می -:e وند استمراری 

  شود:می

be:-bom/ be:-boy/ be:-bo/ be:-b:om/ be:-boyn/ be:-bon 

 شدندشدید/ میشدیم/ میشد/ میشدی/ میشدم/ میمی
 

 :«بودن» -biyen/boماضی استمراری  -

 گیرد:می« شدن»این فعل در ماضی استمراری، معنای 

e:-bom/ e:-boy/ e:-bo/ e:-bo:m/ e:-boyn/ e:-bon 
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 شدندشدید/ میمی شدیم/شد/ میشدی/ میشدم/ میمی
 

۲.  be-/ve-  در ماضی ساده اخباری برخی از افعال الزم وند ماضی مطلق هستند که در

 شود.فعل معنای استمرار ساخته می هاصورت حذف آن

 معنی ماضی استمراری  معنی ماضی ساده

be-res-om رسیدم  res-om رسیدممی 
ve-pus-on پوسیدند  pus-on پوسیدندمی 

 

 عدیماضی استمراری مت ب(

هایی که در آید. در این صورت، همه حالتپیش از ماده ماضی می -e:-/īوند استمرار 

در مورد  گرفتن ضمایر متصل ذکرشدهمورد ماضی ساده متعدی، براساس محل قرار

 ب(. 5-4-3کند )رک ماضی استمراری نیز صدق می

 be-m e:-xoss انداختممی  xo pā-mũ e:-xoss انداختیمبا پا می

 ne-d e:-xoss انداختینمی  entā-dũ e:-xoss انداختیدمیاینجا 

 ũ-eš e:-xoss انداختآن را می  pāsoft-ešũ e:-ka:d اندوختندمی

 top-em e:-xoss انداختمتوپ را می  ī-d ī-gīred داشتیبرمی

تواند از ماده ماضی و ضمایر شخصی متصل ساخته شود. ماضی استمراری متعدی می

 شود.ترتیب که ضمایر شخصی متصل مانند شناسه به ماده ماضی متصل میبه این 

xād-e-m/ xād-e-d/ xād-e-š/ xād-e-mũ/ xād-e-dũ/ xād-e-šũ 

 خوردندخوردید/ میخوردیم/ میمیخورد/ خوردی/ میخوردم/ میمی

توانند قبل از ماده، به اجزای دیگر جمله متصل شوند که در ضمایر شخصی متصل می

 آید.پیش از ماده ماضی می -e:-/īاین صورت وند استمرار 

da: tul sāl da ye bā polo-ešũ e:-xād. خوردند.در طول سال یک بار پلو می 
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، ماده ماضی و ضمایر شخصی متصل ساخته -t با وند استمرار« آوردن» udanفعل 

 شود. می

 t-ud-em آورممی  t-ud-emũ آوریممی

توانند قبل از ماده، به اجزای دیگر جمله متصل در این فعل ضمایر شخصی متصل می

 آید:نیز پیش از فعل می -ī، وند استمرار -tشوند که در این صورت عالوه بر وند 

xo nī mā:mele pöl ziyād-īm be des ī-tud.  آوردم.به دست میبا این معامله پول زیادی 

 

 . ماضی نقلی3-4-7

 الف( ماضی نقلی الزم

های )شکل «بودن» biyenماضی نقلی الزم از ماده نقلی و مضارع اخباری فعل کمکی  

ها مصوت پایانی آن ناسهشدن این ش شوند. با اضافهعنوان شناسه ساخته می ( بهhبدون 

 :شودمی هستند حذف e های نقلی که مختوم به مادهدسته از 

be-sott-am/ be-sott-ey/ be-sott-e/ be-sott-a:m/ be-sott-eyn/ be-sott-an 

 انداید/ سوختهایم/ سوختهسوختهای/ سوخته است/ ام/ سوختهسوخته
 

  :-bībiyeاز ماده نقلی  «شدن» bībiyenماضی نقلی فعل پیشوندی  -

bī-biy-om/ bī-biy-ey/ bī-biy-e/ bī-biy-am/ bī-biy-eyn/ bī-biy-an 

 انداید/ شدهایم/ شدهاست/ شده ای/ شدهام/ شدهشده

 :-biye، از ماده نقلی «بودن» biyen ماضی نقلی فعل -

biy-om/ biy-ey/ biy-e/ biy-am/ biy-eyn/ biy-an 

 انداید/ بودهایم/ بودهت/ بودهای/ بوده اسام/ بودهبوده
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 عدیتب( ماضی نقلی م

ضمایر متصل  شود.)کننده فعل( ساخته می نقلی متعدی و ضمایر شخصی متصلاز ماده 

که در مورد ماضی ساده متعدی  یهایهمه حالت آیند.شخصی قبل از ماده نقلی می

شده در مورد ماضی نقلی متعدی نیز صادق گرفتن ضمایر متصل ذکربراساس محل قرار

 ب(. 5-4-3)رک  است

 

 be-m xosse امانداخته  xo pā-dũ xosse ایدبا پا انداخته

 ne-mũ xosse ایمنینداخته  entā-d xosse ایجا انداخته این

 ũ-eš xosse را انداخته است آن  pāsoft-em ka:de اماندوخته

 top-em xosse امتوپ را انداخته  ī-šũ gīrette اندبرداشته

 

 . ماضی بعید3-4-8

 الف( ماضی بعید الزم

 شود:ساخته می« بودن»ماده نقلی و صرف ماضی ساده فعل ماضی بعید از 

be-sotte bom/ be-sotte boy/ be-sotte bo/ be-sotte bo:m/ be-sotte boyn/ be-

sotte bon 
 بودیم/ سوخته بودید/ سوخته بودندسوخته بودم/ سوخته بودی/ سوخته بود/ سوخته 

 

 «:شدن» -bībiyen/beboماضی بعید فعل  -

bībiye bom/ bībiye boy/ bībiye bo/ bībiye bo:m/ bībiye boyn/ bībiye bon 

 شده بودیم/ شده بودید/ شده بودندشده بودم/ شده بودی/ شده بود/ 
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 ب( ماضی بعید متعدی

و ضمایر  («بودن» سوم شخص مفرد ماضی ساده) boماضی بعید متعدی از ماده نقلی و 

نقلی  ضمایر متصل شخصی قبل از ماده شود.)کننده فعل( ساخته می شخصی متصل

اساس محل قرارگرفتن بر متعدی که در مورد ماضی ساده یهایهمه حالت آیند. می

 ب(. 5-4-3)رک  در مورد ماضی بعید متعدی نیز صادق است ضمایر متصل ذکرشده

 be-m xosse bo انداخته بودم xo pā-d xosse bo با پا انداخته بودی

  ne-mũ xosse bo نینداخته بودیم entā-š xosse bo بوداینجا انداخته 

 top-edũ xosse bo توپ را انداخته بودید pāsoft-ešũ ka:de bo اندوخته بودند

 ũ-em xosse bo آن را انداخته بودم ī-š gīrette bo بود برداشته

 

  . ماضی التزامی3-4-9

 ب( ماضی التزامی الزم

 شود:ساخته می« بودن»نقلی و صرف مضارع التزامی فعل ماضی التزامی الزم از ماده 

be-sotte bom/ be-sotte bī/ be-sotte bu/ be-sotte bem/ be-sotte bĩ/ be-sotte ben 

 باشیم/ سوخته باشید/ سوخته باشندسوخته باشم/ سوخته باشی/ سوخته باشد/ سوخته 
 

 «:شدن» -bībiyen/beboماضی التزامی  -

bībiye bom/ bībiye bī/ bībiye bu/ bībiye bem/ bībiye bĩ/ bībiye ben 

 شده باشیم/ شده باشید/ شده باشندشده باشم/ شده باشی/ شده باشد/ 

 

 ب( ماضی التزامی متعدی

سوم شخص مفرد ) buضمایر شخصی متصل ماده نقلی و  ماضی التزامی متعدی از

 آیند. نقلی می قبل از مادهضمایر متصل شخصی  شود.ساخته می («بودن»مضارع التزامی 
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اساس محل قرارگرفتن ضمایر متصل های که در مورد ماضی ساده متعدی، برهمه حالت

 ب(. 5-4-3)رک  شده، در مورد ماضی التزامی متعدی نیز صادق استذکر

 

 be-m xosse bu انداخته باشم xo pā-d xosse bu با پا انداخته باشی

 ne-š xosse bu نینداخته باشد entā-mũ xosse bu اینجا انداخته باشیم

 ũ-em xosse bu آن را انداخته باشم pāsoft-dũ ka:de bu اندوخته باشید

 top-eš xosse bu باشد توپ را انداخته ī-šũ gīrette bu باشند برداشته

 

 . ماضی در جریان3-4-10

 الف( ماضی در جریان الزم

و صرف « داشتن» duden ماضی در جریان الزم از صرف ماضی ساده فعل کمکی 

 شود:ماضی استمراری فعل اصلی ساخته می

dudem e: sott-om/ duded e: sott-oy/ dudeš e: sot/ dudemũ e: sott-o:m/ 

dudedũ e: sott-oyn/ dudešũ e: sott-on 

سوختید/ سوختیم/ داشتید میداشتیم می سوخت/سوختی/ داشت میسوختم/ داشتی میداشتم می

 سوختندداشتند می

 

 ب( ماضی در جریان متعدی

وند  «داشتن»duden ماضی در جریان متعدی از صرف ماضی ساده فعل کمکی 

 شود:و ماده ماضی ساخته می -:e استمرار 

dudem e:-xoss /dud-ed e:-xoss /dud-eš e:-xoss/ dud-emũ e:-xoss/ dud-edũ 

e:-xoss/ dud-ešũ e:-xoss 

انداختید/ انداختیم/ داشتید میانداخت/ داشتیم میانداختی/ داشت میانداختم/ داشتی میداشتم می

 انداختندداشتند می
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 . فعل مجهول 3-4-11

 شود:فعل مجهول به دو روش ساخته می

مجهول الف( با استفاده از ماده مجهول که تنها صیغه سوم شخص مفرد ماضی ساده 

 (.5-1-3)رک.  کاربرد دارد

متناسب با زمان، وجه  «شدن» bībiyenب( از ماده نقلی فعل متعدی و صرف فعل معین 

دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع  ادامه،شود. در و نمود مورد نظر ساخته می

diyan «از ماده نقلی  «دیدن(diye-به ) شود:عنوان نمونه آورده می 

 :مجهول مضارع اخباری 

 diy-e be:bī شویدیده می  diy-e be:bĩ شویددیده می

 :مجهول مضارع التزامی 

 diy-e bebī دیده شوی  diy-e bebĩ دیده شوید

 :مجهول مضارع در جریان 

 dārī diy-e be:bī شویداری دیده می  dārĩ diy-e be:bĩ شویددارید دیده می

 :مجهول امری 

 diy-e bebe دیده شو  diy-e beben دیده شوید

 :مجهول ماضی ساده 

 diy-e beboy دیده شدی  diy-e beboyn دیده شدید

 :مجهول ماضی استمراری 

 diy-e be:boy شدیدیده می  diy-e be:boyn شدیددیده می

 :مجهول ماضی نقلی 

 diy-e bībiyey ایدیده شده  diy-e bībiyeyn ایددیده شده

 



 

 

 

 177   صرف فعل در گویش اردستانی

 

 مجهول ماضی بعید:

 diy-e bībiye boy بودی دیده شده  diy-e bībiye boyn بودید دیده شده

 :مجهول ماضی التزامی 

 diy-e bībiye bī باشی دیده شده      diy-e bībiye bĩ باشید دیده شده

 

 :مجهول ماضی در جریان 

 dud-ed diy-e be:boy شدیداشتی دیده می

 dud-edũ diy-e be:boyn شدیدداشتید دیده می

 

 گیری . نتیجه4

توان به صورت های اردستانی را از نظر صرف فعل می، ویژگیگفته شدبر اساس آنچه 

 بندی کرد:زیر تلخیص و جمع

های مضارع های مضارع و ماضی دو صورت اصلی و جعلی دارند. مادهماده .1

های ماضی جعلی اند و مادهاند که ماده مضارع شدهجعلی همان اسم و صفت

شوند  به ماده مضارع ساخته می o/-ešt/-ed/-īd-ساز  ماضیبا افزودن تکواژهای 

 است. o-ها تکواژ که پربسامدترین آن

به ماده مضارع ساخته  n/-en/-īn(u)-ساز ماده واداری با افزودن تکواژ واداری .۲

 است. n(u)-ها تکواژ شود که پربسامدترین آنمی

به ماده مضارع معلوم ساخته  i-ساز شدن وند مجهول ماده مجهول از افزوده .3

شود که تنها ماده ماضی مجهول جعلی وجود دارد و فقط صیغه سوم می

رود. ماده مضارع مجهول کاربرد کار می شخص مفرد ماضی ساده مجهول به

 ندارد.
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 هستند. ā/-e-ساز تکواژهای نقلی .4

ت و اس -e:-/ īاست. پربسامدترین وند استمرار  -beوند وجه التزامی و امری  .5

در برخی افعال خاص کاربرد دارد؛ این وندها در  -t-/tu-/to-/teوندهای 

روند. وند ماضی مطلق کار می راری  بهساخت مضارع اخباری و ماضی استم

be-  و وند نفیna- .است 

ها بسته به هایی دارند که این تفاوتهای ماضی و مضارع باهم تفاوتشناسه .6

ضی ایجاد شده است. سوم شخص مفرد های مضارع و ماواج آخرین ماده

های مضارع مختوم به مصوت در صیغه سوم شخص ماضی و همچنین ماده

 گیرند.مفرد شناسه نمی

فعل از نظر زمان، وجه و نمود شامل انواع زیر است: مضارع اخباری، مضارع  .7

التزامی، مضارع در جریان، امری، ماضی ساده، ماضی استمراری، ماضی در 

نقلی، ماضی بعید و ماضی التزامی. ساخت خاصی برای زمان  جریان، ماضی

 کنند.آینده وجود ندارد و از ساخت مضارع اخباری برای بیان آن استفاده می

مشخصه بارز این گویش، تمایز بین افعال الزم و متعدی در صرف ماضی  .۸

های متعدی است که از ماده یعنی کاربرد ساخت ارگتیو ایرانی میانه در ماضی

شود که حکم شناسه دارند و متصل ساخته می اضی و ضمایر شخصیم

دهنده کننده فعل هستند. این ضمایر قبل از ماده ماضی به سایر اجزای  نشان

  شوند.جمله متصل می

 bībiyenفعل مجهول با استفاده از ماده نقلی فعل متعدی و صرف فعل معین  .۹

ساخت فعل مجهول  شود. استفاده از ماده مجهول درساخته می« شدن»
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سوم شخص مفرد ماضی ساده مجهول های  کاربرد است و فقط در صیغه کم

 روند.کار می به
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