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 2در بلوچی سرحدی گرنچین فعل ساختار تصریفی
 

 1عباسعلی آهنگر
 دانشیار، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 موسی محمودزهی3

 انشگاه والیت ایرانشهرداستادیار، 
 8فرزانه جمالزهی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شناسی همگانیزبان کارشناس ارشد

 چکیده
رخشانی( است که عناصر ساختواژی ای از بلوچی غربی )زیر شاخه گرنچین ۀبلوچی سرحدّی رایج در منطق

یفی همزمانی از ساختار تصریفی توص ۀئاز پژوهش حاضر ارابرد. هدف مختلفی در ساختار فعل به کار می
های پژوهش از در بلوچی سرحدّی گرنچین است. داده 6و ناخودایستا 5های خودایستاصورت فعل در قالب

آوری شدده  سال گرد 01-51گویشور بومی بیسواد با میانگین سنی  01 طریق ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با
چهار عنصر ساختواژی  7عل خودایستای بلوچی سرحدّیدهد در ساختار فمی های پژوهش نشاناست. یافته

ها به صورت ( وند3در قالب ستاک حال یا ستاک گذشته، ) 9( ستاک فعلی2) ،0( جزء فعلی0توان یافت: )می
)پسوند زمان گذشته، پسوند  و پسوندی لتزامی، پشوند نفی و پیشوند نهی(پیشوند وجوه امری و ا) پیشوندی

بستی )کوتاه( به کار که به دو صورت کامل و پی 00( فعل ربطی اسنادی4(، و )01صیهای شخسببی، و شناسه
و اسم  04)اسم فاعل 03، وجه وصفی02های فعل ناخودایستای بلوچی سرحدّی شامل مصدرصورت رود.می

 شوند.است، که همه از ستاک فعل و پسوندهای خاصی ساخته می 06( و اسم مصدر05مفعول

 
 .، اسم مصدر، مصدر، وجه وصفیناخودایستا فعل ،خودایستا فعل ،دّیبلوچی سرح :هاواژهکلید

                                                 
 5/01/0392تاریخ پذیرش:               05/7/0392 دریافت:تاریخ  -0

 ahangar@english.usb.ac.ir                                :نویسندۀ مسئول پست الکترونیکی -2

 braataan@yahoo.com                                              پست الکترونیکی: -3

 farzaneh.jamalzehi@yahoo.com                              پست الکترونیکی: -4

5. finite forms 
6. non finite forms 

 .از این پس منظور از بلوچی سرحدّی، بلوچی سرحدّی رایج در منطقۀ گرنچین است -7
8 verbal element 
9. verb stem 
10. personal endings 
11. predicative copula 
12- infinitive  
13. participles 
14. present participle 
15. past participle 
16. gerundive 
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 مقدمه -2

هدای سداختواژی   که به عندوان نشدانه   ،را 00نحوی -( انواع اطّالعات ساختواژی2117) 07بوی

آیندده(، نمدود    )حدال، گذشدته،   شدامل زمدان دسدتوری    ،هان وجدود دارندد  های جفعل در زبان

التزامی، امری، غیره(، جهدت )معلدو ، موهدول، غیدره(،      کامل، غیره(، وجه )اخباری، )ناقص،

از دیددگاه  داندد.   ، سدوّ ( و جدنس دسدتوری مدی    شمار )مفرد، جمع، غیره(، شخص )اوّل، دوّ

هدای مشدارکین در رویدداد فعدل     ها حامل مشخّصهممکن است فعل» (033-034بوی )همان: 

شدوند. پدس بدر    مدی گدذاری  انهنش هانیز باشند. بنابراین، شخص، شمار و جنس هم روی فعل

هدای خودایسدتا و ناخودایسدتا    تصدری،، بدین صدورت    ۀاین اساس، یک تمایز دیگر در حوز

 :بوی ۀاین، بنا به عقیدبر. افزون«شودایواد می
های زمدان، شدمار و شدخص    هایی هستند که برای مقولههای خودایستا صورتصورت»

هایی مانند مصدر، اسم مصدر، و وجده  های ناخودایستا صورتصورت اند اماصرف شده

هدای  های ناخودایستا این است که نه تنها ویژگدی صورت ۀوصفی هستند. ویژگی برجست

را هدم   هدا ها و صفتهای واژگانی مانند اسمهای دیگر مقولهفعلی را دارند بلکه ویژگی

 «ی، کرد.فعل توص 09های اسمیها را می توان به عنوان صورتمصدر دارند. برای مثال،

 (010: 2117)بوی، 

انواع ستاک و وندهای تصریفی در تحقق انواع مفداهیم و  در این راستا، عناصر ساختواژی  

سدتاک یدک واژه،    سدزایی دارندد.  نحوی یا تصریفی مربوط نقدش بده  -یژهای ساختواویژگی

، 20و اشدتنها  21کاتامبدا ، 2117بوی، ) منهای وندهای تصریفی استمورد نظر صورت واژگانی 

 «گویندد مدی  سداده باشدد بده آن ریشده     سدتاک  ها ساده یا مرکدب هسدتند. اگدر   ستاک» .(2116

بده مفهدو  دسدتوری خاصّدی )زمدان،      » تکواژهدای تصدریفی  سوی دیگر،  از .(20: 2117)بوی،

کنند و به عنوان پسوند یا پیشدوند صدرفی صتصدریفی     ها( اشاره میمطابقه، استمرار، و جز این

 .(07: 0300الدینی،  ة)مشکو ’«روندکار میبه فعل ۀواژ در ساختار

                                                 
17. G. Booij 

18. .morpho-syntactic 

19. nominal form 

20. F. Katamba 

21. J. Stonham 
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صدورت   آن مختلد،  هدای گدویش  و بلوچی زبان در فعل مورد در توجهی قابل هایبررسی 
(، محمدودی  2113ز )(، برجسدته دلفدرو  2113) توان به بدارانزهی میکه از آن میان  گرفته است

  ( اشاره کرد.2119)جهانی و کرن  و (2117) آهنگر (،2116، آکسنوف )(2113) بختیاری

هدای  صدورت تصدری،   ،سدراوانی بلدوچی   توصدیفی گدویش   بررسیدر  (2113) بارانزهی 

هدای سدببی،   ساخت صورت ۀنحو، سپس و، نمود و وجه، های زمانقولهم درخودایستای فعل 

 ۀ( بده مقایسد  2113) ا ارایده کدرده اسدت. برجسدته دلفدروز     و منفدی ر  مصدری، وجوه وصدفی 

در ایدن   بلوچی با فارسی باسدتان، میانده و ندو پرداختده اسدت.      ۀو گذشتهای فعلی حال ستاک

در بلوچی ارائه و سپس با فارسی باسدتان، میانده    هاساخت آن ۀابتدا انواع مصدر و نحو ،مطالعه

 اندد. هدای ایدن پدژوهش نیدز برگرفتده از بلدوچی سدرحّدی       اندد. بیشدتر داده  و نو مقایسه شده

هدایی  اسداس داده  )بر یرامون نظا  زمان دستوری در بلوچی( نکاتی پ2113محمودی بختیاری )

هدای ایدن دو   از گویش الشاری( و فارسی معیار تهران مطرح کرده اسدت کده بیدانگر شدباهت    

در  (2116) آکسدنوف هایی هدم دارندد.   هر چند در برخی موارد با هم تفاوت ،زبان ایرانی است

سداده، مرکدب و    هایفعلاز بررسی  خود پس ۀبلوچی ترکمنستان در فصل نهم رسالتوصی، 

هددای خودایسددتا و عناصددر سداختواژی فعددل را شناسددایی و سدپس صددورت   پیشدوندی ابتدددا 

هدای  مقولده   ( به توصی، همزمانی2117آهنگر )به تفکیک توصی، نموده است.   ناخودایستا را

چی ای )جهدت( فعدل در بلدو   ذاتی )زمان، نمود، وجه، مطابقدت( و رابطده   نحوی -ساختواژی

هدایی از بلدوچی   چندد ایدن پدژوهش نیدز بدر اسداس داده       سرحدّی گرنچین پرداخته است. هر

تصدری،   چگدونگی تحقدق   بررسیآن  اصلی اما هدف ،سرحدّی گرنچین صورت گرفته است

 واسدت  بوده  مربوط نحوی -های ساختواژیدر مقولههای خودایستای فعل صورتو کاربرد 

را بده   ی فعدل ایسدتا و ناخودایسدتا  هدای خود در صدورت  کدار رفتده  ناصر ساختواژی بهع ۀکلی

 سداختواژی های نحدوی،  توصی، ویژگی در (2119) کرن و نکرده است. جهانی معرفی تفکیک

بده   کلدی بده صدورت   و  بده اختصدار   بلوچی، جنوبی شرقی، غربی و هایگویش واجشناختی و

سدببی و سدببی    هدای حدال و گذشدته،   سازی )سدتاک ، ستاک22مرکبساده و  هایفعل توصی،

(، 24اسدم عامدل   هدای ناخودایسدتا )مصددر، وجدوه وصدفی، اسدم مصددر،       (، صورت23دوتایی
                                                 
22 complex verb 
23. double causative 
24. agent noun 
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ی، نظدا  زمدان دسدتوری،    نفد  و 27وجهدی  -، وندهای نمودی26کمکی هایفعل ،25نماییشخص

هدای سداده،   زمدان  ،هدای فعلدی منفدرد   کندایی، صدورت   ساختو 20جهت، گذرایی نمود، وجه،

بلدوچی   زبدان  مالکیدت در و  وجده  زمدان، نمدود،   ساسدی هدای ا صدورت ، 29ترکیبدی هدای  زمان

 از عناصدر سداختواژی  مسدتقلی   توصی، همزمدانی بررسی و کنون تا جود این،وبا اند. پرداخته

هدای بلدوچی، بده    گدویش  ۀدر همد  های خودایستا و ناخودایستای فعلصورت کار رفته دربه

صدورت  شدود،  مدی ان تکلدم  گدرنچین بدد   منطقدۀ ای که در زبانی ۀگونبلوچی سرحدّی ویژه، 

 نگرفته است.
ای از بلدوچی غربدی اسدت کده در شدرا ایدران در ندواحی        بلوچی سدرحدّی زیدر شداخه    

هددای شددمالی سیسددتان و بخددشتددر در خراسددان و گلسددتان و همچنددین در نددواحی جنددوبی 
 منطقدۀ عدالوه بدر ایدران، بلدوچی غربدی در       شود.، اطراف زاهدان و خاش تکلم میبلوچستان
 (.  )همان شودمنستان، جنوب افغانستان و جنوب غربی پاکستان نیز تکلم میمرو ترک

 سداختار  بده ، در بخدش دو   مقدمده  پدس از  بخدش اسدت.   سده این پدژوهش مشدتمل بدر     

ساختار تصدریفی فعدل    ،در این بخش است. شده پرداختهفعل در بلوچی سرحدّی  ساختواژی

اندد و  بررسدی قدرار گرفتده   مورد  دایستاخودایستا و ناخو هایفعل ساختواژیعناصر بر اساس 

هدای ایدن   یافتده ، در پایدان اندد.  شدده و توصدی،  ها شناسدایی  این صورت ۀکنندمتمایزعناصر 

   .گیری خالصه گردیده استنتیوه شپژوهش در بخ
 

 فعل در بلوچی سرحدی ساختار تصریفی -1

 روندد کدار مدی  بده ایستا بلوچی سرحدّی به دو صورت خودایستا و ناخود یهافعل ،کلیطوربه
 .خاص خود را دارد ساختواژیکه هر یک عناصر 

 

 خودایستا فعل -1-2

تدوان  را مدی  سداختواژی  عنصدر  خودایستای بلوچی سدرحدّی چهدار   فعلتصریفی  ساختاردر 

فعدل ربطدی   ( 4و ) ونددها  (3، )فعلدی  سدتاک  (2) ،جزء فعلی (0): یافت. این عناصر عبارتند از

                                                 
25. person marking 
26. auxiliary 
27. aspectual-modal affixes 
28. transitivity 
29. compound tenses 
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 تدا  کندد کمدک مدی   ایدن بررسدی  . ر به تفکیک بررسی خواهند شدین عناصا ،در ادامه. اسنادی

هدای خودایسدتا   صدورت  ۀدهند تمایز عناصر به عنوان های تصریفی فعلویژگی نشانگرعناصر 

 شوند.   ناخودایستا تعیینهای از صورت

 فعلی ءجز -1-2-2

 .وجدود نددارد   لدی جزء فع به عنوان /a-/واحدی در مورد پیشوند یا پسوند بودن تکواژ ۀنظری

با ستاک حال زمان حدال و بدا سدتاک گذشدته     » ( این تکواژ62: 0909) 31بودروس ۀبنا به عقید

( در توصدی،  2113(. بدارانزهی ) 066: 2116، )نقدل شدده در آکسدنوف    «سازدمینمود ناقص 

آیندده کده از سدتاک     –گویش سراوانی به این نکته اشاره کرده است که در وجه اخباری حدال 

شدود. در  مرکب به بخش اسدمی افدزوده مدی    هایفعلدر  /a–/شود می ساختهها شناسهحال و 

ولی هرگدز بده خدود فعدل      .شودپیش از خود اضافه می ۀاغلب به واژ نیزغیر مرکب  هایفعل

 ( در2116چسدبد. آکسدنوف )  قبل از فعدل مدی   ۀبه واژبست بلکه به عنوان پی ،شودنمیاضافه 

قبدل   ۀبست به واژوندی است که به صورت پی /a–/عتقد است توصی، بلوچی ترکمنستان م

 سدداختاردر بلددوچی ترکمنسددتان بددرای   -k//و پیشددوند  /a–/چسددبد. عنصددر  از فعددل مددی 

روندد و در اخبداری   کدار مدی  اخباری حال و اخباری ناقص بده  های زمان، نمود و وجهصورت

روندد. در  یر وجوه به کدار نمدی  ولی در سا ،هستند نیزوجه اخباری  ساختواژیهای نشانه حال

اندد و معتقدندد در بع دی    را جزء فعلی نامیده /a-/( تکواژ 2119جهانی و کرن ) ،حال اخباری

های بلوچی از جمله بلوچی غربدی در ایدران بدرای نشدان دادن نمدود نداقص زمدان        از گویش

فعلدی در وجده    جدزء  ایدن اعتقاد دارند  ،همچنین ،رود. جهانی و کرن )همان(کار میگذشته به

 /a–/ جدزء فعلدی   ،. بنابراینارسیدر ف /-mī/  :مانند ،رودکار میاخباری زمان غیر گذشته هم به

)برای توضیح بیشتر پیرامون نقدش جدزء    دهدمی   و نه نمود را نشاندر زمان غیر گذشته وجه 

   (.2102 ،نورزایی و جهانی ؛0309 ،جهانی، آهنگر و نورزاییرک.  /a–/فعلی

اخبداری و حدال    حدال  ۀگذشدت  هدای غیدر   زمدان  در /a-/ فعلدی  زءسدرحدّی جد   بلوچیدر  

بده عنصدر پدیش از     32اسدتمراری  ۀو گذشدت  30اخباری ناقص ۀهای گذشتاستمراری و در زمان
                                                 
30. G. Buddruss 

31. imperfect  indicative 

32. progressive past 
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در ایدن  شدده   ای فعلدی یداد  هد سداخت موارد کاربرد این تکواژ در  به ،در ادامه چسبد.می فعل

 .شودگویش پرداخته می

فعدل   نمدود نداقص   ،حال اسدتمراری در زمان حال اخباری وجه و در زمان  /a-/فعلی زء ج -0

   دهد.را نشان می

 ال،( حال اخباری: 
 1)  ʃ-i:    man tahnɑ -w-a  

say.PRES-PRON.SUFF.3SG   I alone-HI-V.EL 
raw-ɑn 
go.PRES-1SG 

‘ رو .من تنها می گویدمی’    
حال استمراری:ب(   

 2)  dɑr-ɑn   pa  ti  gohɑr-ok-ɑ 
        have.PRES-1PL  for  self-GEN sister-DIM-OBL   
         zi33  ɑstunk-a duǝtʃ-ɑn 

zi  sleeve-V.EL sew.PRES-1SG 

   ‘دوز .دار  برای خواهر کوچکم لباس می’

 استمراری بیانگر نمود ناقص است. ۀاخباری ناقص و گذشت ۀدر گذشت /a-/ فعلی ءجز -2

 باری ناقص:اخ ۀال،( گذشت
 3)  ʃwɑnag  pas-ɑn-a ruǝtʃ-iə   do  gaʃt-a   

shepherd    sheep-PL-ACC day-INDEF  two   time-V.EL     
         bo    pa  tʃɑr-iən-t-en-ɑ   

take.PAST.3SG    for grass-CAUS-PAST-INF-OBL     

 ‘برد.چوپان روزی دو بارگوسفندان را برای چرا می’

 استمراری: ۀگذشت ب(
 4)  ɑji  dɑʃt   dro-w-a           
         he have.PAST.3SG       harvest-HI-V.EL  

ko   o habar-i:-j-a  
do.PAST.3.SG  and  speech-PRON.SUFF.3SG-HI-V.EL         
dɑ 

           give.PAST.3SG 

 ‘زد.کرد و حرف میاو داشت درو می’

 رود:کار نمیموارد زیر بهای بلوچی سرحدّی در هدر داده /a-/فعلی  ءجز

                                                 
دوزی شود که معموالً سوزنهای زنانه گفته میدر بلوچی سرحدّی به قسمت جلوی باالتنه در لباس /zi(h)/ۀ واژ -33

 ته است. کار رفشده است. به دلیل نداشتن معادل انگلیسی و فارسی این واژه در ریزنگاشت عیناً به

 



 29/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

 :‘داشتن’ /dɑʃt-en/ از فعل ( پیشال،
 5)  mɑ hannu: gwɑl o hoʃter na-dɑr-iən 
             we  now sack  and camel NEG-have.PRES-1PL 

 ‘.ما حاال شتر و کیسه نداریم’

 :ساده هایفعلپیش از  /iə-/ناشناختگی ۀب( بعد از نشان
 6)  ennu: ɑrusɑn  ke bi:  soruz-iə   
             now wedding that be.PRES.3SG music-INDEF 

jɑr-iən 
       bring.PRES-1PL 

 ‘آوریم.می( ای )نوازنده یباشد ساز که عروسی’

 :اضافه شده است/iə-/ ناشناختگی  ۀکه به نشان /ra-/بعد از ساده  هایفعلبا  ج(
 7)  jakk-iə-ra   zur-ɑn   
             one-INDEF-ACC take.PRES-1PL            

 ‘.دار یکی را برمی’

قرار  فقط وقتی بالفاصله پیش از فعل ساده ‘همچنینهم، ’ /um/(h)حرف ربط  از د( پس

 گرفته باشد.
 8)  zahg-ɑ   hum dɑʃt      dᴣat  
       child-ACC also  have.PAST.3SG  hit.PAST.3SG        

 ‘زد.داشت میبچه را هم ’

 :‘که’ /ke/ ۀربط دهنده( در آغاز یک جمله یا بند، پس از 
 9)  b-jɑ                    ke   ra-j-iən 
       IMP-come.PRES.2SG  that      go.PRES-HI-1PL 

 ‘رویم.بیا که می’

 :شودنمی هرگز استفاده /a-/فعلی ءمکث شود، جز ساده و( اگر پیش از فعل
 10) man      …  nend-ɑn 
            I     sit.PRES-1SG  

 ‘نشینم.می من ...’
 

  ستاک فعل  -1-2-1

 ۀهمد »هدای فعلدی بلدوچی ترکمنسدتان گفتده اسدت       ( در معرفی سدتاک 062: 2116آکسنوف )

صسدتاک حددال  در   سدتاک دارنددد: یدک سدتاک حددال و یدک سدتاک گذشددته. اولدی       دو هدا فعدل 

رود. دومدی  کدار مدی  اسدم فاعدل بده    سداختار بدرای   و خودایستای زمان غیرگذشته هایصورت
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اسدم مفعدول و    سداختار هدای خودایسدتای زمدان گذشدته و بدرای      صدورت  صستاک گذشته  در

 «رود.کار میمصدر به

  :های بلوچیرد ستاک( در مو20: 2113برجسته دلفروز )توضیح  بر اساس  
 -ǰat[ و -dʒan] -ǰan ،مانندد های شخصی بداقی مدی  ذف شناسهتکواژهایی که پس از ح»

[dʒat-]، های ایراندی و  های فعلی حال و گذشته هستند. در بلوچی مانند دیگر زبانستاک

ستاک یک پسوند  ساختاربرای  بدون پسوند است و یا ۀهند و اروپایی ستاک یا پایه، ریش

 . «استبه ریشه اضافه شده 

(20: 2113)برجسته دلفروز،   

 خواهند شد.  ال و گذشته دارند که در ادامه معرفیدو ستاک حنیز بلوچی سرحدی  هایعلف

 ستاک حالالف( 

بددون پسدوند اسدت. در بلدوچی      ۀستاک حال در بلوچی سرحدی به صورت یک پایه یا ریشد 

 ،شدود ه مدی ساخت /en-/ پسوند وسرحدّی دو نوع مصدر وجود دارد که یکی با ستاک گذشته 

 ،شدود ه مدی سداخت  /ag-/پسدوند   ۀستاک حال به اضاف و دیگری از ‘خوردن’ /wɑrt-en/مانند: 

 از /ag-/ بدا حدذف پسدوند مصددری     دیگر یعندی  ۀبا یک شیو، عالوه بر این ./war-ag/مانند:

تدوان سدتاک حدال را بده     مدی  نیدز  ،اندد ه شدده ساختمصدرهایی که با ستاک حال و این پسوند 

 مانند: دست آورد.
مصدر            (11       ستاک حال  

/dʒan/ ’زدن‘ a./dʒan-ag/  
/ʃɑn/ ’استفراع کردن‘ b./ʃɑn-ag/         

/kaʃʃ/ ’کشیدن‘ /kɑʃʃ-ag/     c. 
/hwɑn/ ’خواندن‘ /hwɑn-ag/   d. 
/ruəp/ ’جارو کردن‘ /ruəp-ag/     e. 

  ستاک گذشتهب( 

تشدکیل   /et-/یدا   /t-/پسدوندهای  یکدی از  بلوچی سرحدّی از ریشده و  فعل در  ۀگذشت ستاک

 :دیدگاه برجسته دلفروز از شده است.



 30/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

 سداخته فارسی میانه، بلوچی و فارسی نو که زمان گذشدته بدر اسداس آن     ۀستاک گذشت»

آیند و به همدین دلیدل )بدا    می -ita-و -ta-باستانی با  34از وجه وصفی سازهای ،شودمی

 t–انه و نو دارسی میدو در ف it–ا ی t- وددان خدایدوچی در پددر بل(  aانیدایدپ ۀدافتادن واک

 «  دارند.d(:i)-ص d(ī)–یا 

 (25: 2113، برجسته دلفروز)

در مصددرهایی کده از    سداز توان با حدذف پسدوند مصدر  بلوچی سرحدّی را می ۀستاک گذشت

 :. مانندساخت نیزاند شده ساخته /en-/ستاک گذشته و پسوند 
گذشته ستاک . صدرم             (12          

 

‘زد’  /dᴣat/  ’زدن‘               a. /dᴣat-en/ 

‘دانست’  /zɑnt/  ’دانستن‘               b. /zɑnt-en/ 

‘کشید’  /kaʃʃet/  ’کشیدن‘               c. /kaʃʃet-en/ 
‘برخورد کرد’  /lagget/  ’برخورد کردن‘               d. /lagget-en/ 
‘تحمل کرد’  /sagget/  ’ردنتحمل ک‘               e. /sagget-en/ 

 ۀهدای حدال و گذشدت   از دیدگاه همزمانی تفداوت سدتاک  »( معتقد است 062: 2116آکسنوف ) 

هدای حدال   هدای گذشدته از سدتاک   منظم سدتاک منظم و نا ساختارساده منور به تمایز  هایفعل

 ۀسدتاک گذشدت   از دیددگاه همزمدانی وقتدی   » (26: 2113بر اساس برجسدته دلفدروز )   .«شودمی

بده سدتاک حدال     āt-یدا   t  ،-it-بدا افدزودن یکدی از پسدوندهای      بلوچی و فارسی نو هایفعل

، هدا فعدل  مدنظم نامیدد. سدایر    هدای فعدل ها را توان آنشود می ساختهبدون هیچ تغییر دیگری 

ه آنقددر بد   ،به عنوان مثال .اندمقاومت کرده 35سازینامنظمی هستند که در برابر منظم هایفعل

در سدازی  هدای سدتاک  شدیوه  بددین ترتیدب،   «روند که مرد  تصریفشان را به یاد دارند.کار می

خداص خدود    ساختواژیماهیت دارای رویکرد و  نیز بلوچی سرحدّی منظم و نامنظم هایفعل

  هستند.

از  /et-/  و /t-/ ۀ: در این شیوه ستاک حال با برداشدتن پسدوندهای گذشدت   سازی منظّم( ستاک0

 مانند:   .گیردصورت نمی در آن شود و هیچ تغییر دیگریمی ساختهگذشته  ستاک
 

                                                 
34. participle formations 

35. regularization 
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 ستاک حال
 

هپسوند گذشتحذف     ستاک گذشته       (13      

/pruǝʃ/  /-t/ ’شکست‘ a. /pruǝʃt/ 

/(h) wɑn/  /-t/ ’خواند‘ b. /(h)wɑnt/ 
/keʃ/  /-t/ ’کاشت‘ c. /keʃt/ 
/koʈ/  /-et/ ’کوبید‘ d. /koʈet/ 

/dʒakk/  /-et/ ’سرفه کرد‘ e. /dʒakket/ 
/luǝʈ /  /-et/ ’خواست‘ f. /luǝʈet/ 
/gwaʃ/  /-t/ ’گفت‘ g. /gwaʃt/ 

اسدت کده بدا     /gwaʃ/ ،‘گفدتن ’ /gwaʃt-en/ سدتاک حدال فعدل   الز  به یادآوری است کده       

بدر ایدن    نافدزو  شدود. مدی  ساخته /gwaʃt/آن یعنی  ۀستاک گذشت از /t-/ ۀپسوند گذشت حذف

حدذف شدده اسدت و      /gwaʃ/از ابتددای سدتاک حدال    /gwa/ در بلدوچی سدرحدّی   صورت،

چندین تغییدری   ولدی   .رودکار میبه عنوان ستاک حال بههم  که آن است ماندهباقی /ʃ/صورت 

 نکتده ( گویدای ایدن   0در ستاک گذشته صورت نگرفته اسدت. صدرف ایدن فعدل در جددول )     

 است:
 

 اخباری ةدر زمان حال و گذشت /gwaʃt-en/ل صرف فع (2) شماره جدول
   اخباری ةگذشت حال اخباری

/aʃ-ɑn/ /gwaʃt-on/ man اول شخص مفرد 
/(w)aʃ-e/ /gwaʃt-e/ ta دوم شخص مفرد 
/aʃi:(t)/ /gwa(ʃt)/ ɑji سوم شخص مفرد 
/(w) aʃ-iən/ /gwaʃt-iən/ manta مثنی شامل 
/(w)aʃ-iən/ /gwaʃt-iən/ mɑ اول شخص  انحصاری

 جمع

/(w)aʃ-iən/ /gwaʃt-iən/ mɑʃmɑ/ meʃmɑ شامل  

/(w)aʃ-iə(t)/ /gwaʃ-iə(t)/ ʃomɑ دوم شخص جمع 
/aʃ-an(t)/ /gwaʃt-an(t) ɑwɑn سوم شخص جمع 

 

 

. بدا هدم فدرا دارندد     هدا فعلسازی نامنظّم: گاهی صورت ستاک گذشته و ستاک حال ( ستاک2

 :بندی کردطبقه یهایهگروزیرتوان در ها را میاین ستاک



 33/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

 .هدای مختلفدی هسدتند   ستاک حال و گذشدته از ریشده   هافعل: در این 36آواهمنا یهافعلال،( 

  :مانند
 

 مصدر          (14    ستاک گذشته ستاک حال
/hast/ /bu:t/ ’بودن‘              a. /bu:t-en/   

/gend/ /dist/ ’دیدن‘              b. /dist-en/   

هدا بدا   های پایانی و یا در واکهها از نظر همخوانآن ۀحال و گذشتهای ی که ستاکهایفعل( ب

تدوان  مدی دهدد  یراتی که در ستاک آنها روی مدی یغبر اساس نوع ترا  هافعلهم فرا دارند. این 

 بندی کرد:دستهزیر در هفت گروه 

(0 )/h/ ⃪پایانی/tʃ/  )     
هستاک گذشت ستاک حال     15) مصدر                           

/patʃ/ /paht/ ‘پختن’                  a./pahten/ 

/duǝtʃ/ /doht/ ‘دوختن’                  b. /dohten/ 

/suǝtʃ / /soht/ ‘سوختن’                  c. /sohten/ 

/ riǝtʃ/ /reht/ ’ریختن‘                   d. /rehten/ 

(2 ) /z/، /h/ ⃪انیپای /s/ : 
(16    ستاک گذشته ستاک حال مصدر                              
/dʒeh/ /dʒest/ ’ کردنفرار‘                   a./dʒesten/ 

/gwaz/ /gwast/ ’گذشتن‘                   b./gwasten/ 

(3 )/d/ ⃪پایانی /ʃ/, /s/ : 

مصدر            (17    ستاک گذشته ستاک حال  
/send/ /sest/ ’کندن‘                   a./sesten/ 

/nend/ /neʃt/ ’نشستن‘                   b./neʃten/ 

/ʃuǝd/ /ʃoʃt/ ’شستن‘                   c./ʃoʃten/ 

(4 ) /r/،/w/ ⃪پایانی /p/ : 
مصدر              (18    ستاک گذشته ستاک حال  

/raw/ /rapt/ ’رفتن‘                 a. /rapten/ 

/ger/ /gept/  ’گرفتن‘                 b. /gepten/ 

(5 ) /rd، /r/و /l/⃪پایانی /ʃ/, /s/: 
مصدر           (19    ستاک گذشته ستاک حال  

                                                 
36. suppletive  
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/(h)ell/ /heʃt/ ‘گذاشتن‘            a./heʃten/ 
/dɑr/ /dɑʃt/ ’داشتن‘            b./dɑʃten/ 

/gard/ /gaʃt/ ’گشتن‘                   c. /gaʃten/ 

 ها:( تغییر واکه6)

ستاک  ستاک حال
 گذشته

   (20            ایتغییر واکه  مصدر 

/bar/ /bort/~ 
/bɑrt/ 

 ~/borten/   ‘بردن’
/bɑrten/ 

              a. /a/→/ o/,/ɑ/ 

/war/ /wɑrt/ ’خوردن‘  /wɑrten/               b. /a/→/ɑ/ 
/zu:r/ /zort/ ’شتنبردا‘  /zorten/               c. /u:/→/o/ 

/mer/ /mort/ ’مردن‘  /morten/               d. /e/→/o/ 

/de/ /dɑt/ ’دادن‘  /dɑten/               e. /e/→/ɑ/ 

 ( حذف خیشومی پایانی پس از واکه:7)
 مصدر           (21    ستاک گذشته ستاک حال

/tʃen/ /tʃet/ ’چیدن‘ a.            a. /tʃeten/   

/dʒan/ /dʒat/ ’زدن‘                 b. /dʒaten/ 

/kan/ /kort/ ’کردن‘                 c. /korten/ 

در صدورت سدوّ    اندد،  ( ارائده شدده  2کده در جددول )  زیدر   هدای فعلستاک گذشته در صرف 

  تهسداخ  اخبداری، عدالوه بدر صدورتی کده منطبدق بدر قواعدد بداال          ۀشخص مفرد زمان گذشدت 

 :رودکار میبه کوتاه شده صورت و فقط به همینای هم دارد ، صورت کوتاه شدهشودمی
 

 در سوم شخص مفرد شده صورت کوتاه همراه باها برخی فعلستاک گذشته ( 1) شماره جدول

  ‘کردن’ ‘برداشتن’ ‘بریدن’ ‘گفتن’

/gwaʃt-on/ /borret-on/ /zort-on/ /kort-on/ اول شخص مفرد 

/gwaʃt-e/ /borret-e/ /zort-e/ /kort-e/ دو  شخص مفرد 

/gwaʃt/ ̴ /gwa/ /borret /̴ /bo /zort/ ̴ /zo/ /kort/ ̴ /ko/ سو  شخص مفرد 

/gwaʃt-iən/ /borret-iən/ /zort-iən/ / kort-iən/ مثنی شامل 

/gwaʃt-iən/ /borret-iən/ /zort-iən/ / kort-iən/ انحصاری 
اول شخص 

 جمع

/gwaʃt-iən/ /borret-iən/ /zort-iən/ / kort-iən/ شامل  

/gwaʃt-iə(t)/ /borret-iə(t)/ /zort-iə(t)/ /kort-iə(t)/ دو  شخص جمع 

/gwaʃt-an(t)/ /borret-an(t)/ /zort-an(t)/ /kort-an(t)/ سو  شخص جمع 
 

 



 35/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

  وندها -1-2-3

ت پیشدوندی و پسدوندی   بلوچی سرحدّی بده دو صدور   ۀفعل ساد ساختاروندهای موجود در 

شوند نفی، پیشوند نهدی و پسدوندها   یپیشوندها شامل پیشوند وجوه امری و التزامی، پ هستند.

37، پسدوند اسدم مفعدول   شدامل پسدوند زمدان گذشدته، پسدوند سدببی      
 ی شخصدی هدا و شناسده  

   باشند.می

 پیشوندهاالف( 

چی سدرحدّی عبارتندد   بلو ۀساد هایفعل تصریفی ساختارپیشوندهای موجود در  ،کلیبه طور

 /-ma/و /-b-/ ،/na/:از

  /-b/ پیشوند (0

سده   سداختار در  /-b/( پیشدوند  2117( و آهنگر )2116(، آکسنوف )2113از دیدگاه بارانزهی )

نیدز  ( 2119رود. جهدانی و کدرن )  کدار مدی  التزامی به ۀصورت فعلی امری، حال التزامی وگذشت

کداربرد ایدن پیشدوند در سده      ،دانندد. در ادامده  مدی  وجه امری و التزامدی  ۀاین پیشوند را نشان

 فعل در بلوچی سرحدّی بررسی خواهد شد.   ۀصورت یاد شد

امدری دو  شدخص    ۀسداد  هدای فعدل های امری: این پیشوند بدا  در صورت /-b/ال،( پیشوند 

 :مانند .رودمی کاربه (b-22)و جمع ( a-22)مفرد
 22) a.   b-gwa    jak         kamm-ok-iə   sabr                  

IMP-say.PRES.2SG   one       little-DIM-INDEF  patience 
  kan-iət 

     IMP.do.PRES-2PL 

 ‘.بگو کمی صبر کنید’

b. nomɑz b-kan-iət 
       prayer IMP-do.PRES-2PL 

 .‘نماز بخوانید’

 های حال التزامی:در صورت /-b/ب( پیشوند
 23)  sawɑd  hob-iən  tʃi:z-iən    jakk-iə    

          literacy good-ATTR thing-COP.PRES.3SG  one-INDEF  

   

                                                 
رود امدا  کدار مدی  های گذشدتۀ التزامدی و گذشدتۀ نقلدی بده     های خودایستای فعلهرچند اسم مفعول در ساخت صورت -37

هدای  در صدورت کدار رفتده   تحدت عندوان عناصدر بده     عنوان یکدی از عناصدر سدازندۀ اسدم مفعدول در ادامده      این پسوند به
 ناخودایستای فعل معرفی و توصی، شده است.



 0392، زمستان 3های غرب ایران، سال اوّل، شمارۀ / فصلنامۀ مطالعات زبان و گویش36

 

sawɑd-iə   b-dɑr-i:    

literacy-INDEF SUBJ-have.PRES-3SG 

 ‘.سواد چیز خوبی است کسی داشته باشد’

 التزامی: ۀهای گذشتدر صورت /-b/ج( پیشوند 
 24) pekr-a  kan-iən  ke aga man galah          
           thought-V.EL do.PRES-1SG that if   I      wheat  

  b-keʃt-iən, … 
  SUBJ-plant.PAST.1SG 

   ‘.... کاشتم،کنم که اگر من گند  میفکر می’

   :گیردهای آوایی مختلفی به خود میهای آوایی مختل،، گونهدر محیط /-b/پیشوند       

نقدل  ’ [b-laɖɖ]  :رود. به عندوان نمونده  کار میدار بهواکهای همخوانپیش از [-b]  ۀگون -0

 .‘بزن’ [b-dʒan]،  ‘بردارید’ [b-zur-iət] ، ‘کنمکان 

 ،شدوند آغداز مدی  /p/ و  /b/ ،/m/ای که بدا ساده یهافعلهای فعلی ستاک پیش از[-ø]  ۀگون -2

، ‘ببدر ’ [bar]هدا هسدتند:   تهای این گونه در بلوچی سرحدّی ایدن صدور  نمونه رود.کار میبه

[ban-iət] ’ ببندیدد‘،[borr]  ’ ببُدر‘  ،[be] ’ اشدبد‘ ،[moʃ-iət] ’ددالید دبم‘ ، [ponɖ] ’ بمدال‘ ،

[pruəʃ] ’نیدز  مرکدب  هدا فعدل پیشدوندی و اغلدب بدا     یهافعلهمچنین این گونه در  .‘بشکن 

-ber kaʃʃ]: یپیشدوندی بلدوچی سدرحدّ    یهدا فعلهایی از این گونه در نمونه رود.کار میبه

iət] ’  بکشددیدبداال‘ ،[dar riətʃ] ’  دمرکبددی مانند  یهدا فعددلو  ‘بریددزبیدرون [do:r da-j-iət] 

 .‘کننگهداری ’ [gour kan] ، ‘بیندازید’

هدایی از ایدن گونده    . نمونهرودمی  های یک بخشی به کاربرای تأکید با ستاک[-be]  ۀگون -3

 .30‘بمیر’ be]-[mer، ‘بگیر’ be]-[ger: در بلوچی سرحدّی عبارتند از

 /wuəʃtɑt-en/و  ‘خددوردن’ /wɑrt-en/ هدای بررسدی شدده مدواردی مانندد     همچندین در داده  

حدال ایدن    بده سدتاک   /-b/با افزودن پیشوند  یافت شدند که  /w/با همخوان آغازین  ‘ایستادن’

 :ستاک مربوط نیز تغییر کرده است ۀحذف و واک آغازین /w/ هافعل

 25)    a. /b-/  +  /war/  →  /buər/       ‘بخور’

               b. /b-/  +  /wuʃt  →  /buəʃt/ ‘   بایست’     

                                                 
 روند.کار مینیز به/-be/ ها بدون پیشوند این صورت -30



 37/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

 پیشوندهای نفی و نهی (2

هدای منفدی فعدل بدا افدزودن      صدورت  یدر بلدوچی سدراوان  »( 010: 2113از دیدگاه بارانزهی )

در وجدوه   /-ma/بدا   /-be/وجوه اخبداری و جدایگزین کدردن پیشدوند      ۀبه هم /-na/پیشوند

را بده ترتیدب    ma/-/و a/n-/( 2116. آکسنوف )«شوندمی ساختهو امری  39التزامی، غیرواقعی

هدای وجده اخبداری و ادات    ادات نفی بدا صدورت   اعتقاد دارد کهو  نامدمی 41ادات نفی و نهی

نظدا    در توصدی،  نیدز ( 2117رود. آهنگدر ) کار میهای وجه امری و التزامی بهنهی با صورت

 هدای امدری منفدی بدا افدزودن پیشدوند نهدی       صورت ساختاربلوچی سرحدّی گرنچین به  فعل

/ma-/     حدال التزامدی منفدی     یهدا فعدل به ستاک حال و استفاده از این پیشوند بدا سدتاک حدال

 اشاره کرده است.

هدای خودایسدتای بلدوچی    فعدل  ساختاردر  ی کهدو وند دیگر ،گفته شد چهبا توجه به آن 

. در بلدوچی سدرحدّی پیشدوند    ی و پیشوند نهدی عبارتند از پیشوند نفشوند می سرحدی یافت

 ۀ، گذشدت اخبداری  ۀ، گذشدت (a-26)های فعلی وجه اخباری )حال اخبداری با صورت /-na/نفی

در  /-ma/و پیشددوند نهددی . رودکددار مددیدور( بدده ۀگذشددت نقلددی و ۀاخبدداری ندداقص، گذشددت

ایدن  . شدود مدی /-b/  تزامی جدایگزین پیشدوند  و وجه ال (b-26) های فعلی وجه امریصورت

 .  (c-26) رودکار میبه نیزپیشوند برای نفی 
 26)   a. ber iə  mej        hadd-ɑ                   
               in  this we.GEN   surrounding –OBL  
                   zahrag-a  na-kan-an 

      gall-V.EL  NEG-do.PRES-3PL   
   ‘کنند.)اطراف( ما جرأت نمی منطقۀدر ’

   b. pu:nz-ɑ  ma-band-iət 
       nose –ACC PROH-tie-2PL 

   ‘خود را استتار نکنید(.صورت تان را نپوشید )بینی’
  c. ta  ta par man  ham-ɑnka                              
            till  you   for      I        EMPH-amount  
                  ma-ger-e    ma-jɑr-e   mni:                       

                   NEG-take.PRES-2SG  NEG-bring.PRES-2SG  I.GEN 
               ges-ɑ  na-jɑ-j-e 
               home-OBL  PROH -come.PRES-GL-2SG    

                                                 
39. irrealis 

40. negation and prohibitive particles  
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 ‘آیی.ا  نمینیاوری به خانه تا همانقدر )لباس( برایم نگیری’

 پسوندها ب(

 .روندد کدار مدی  بلوچی سرحدّی به های خودایستایفعل ساختارنوع پسوند در  سه ،کلیطوربه

 های شخصی.و شناسه سببی، پسوند زمان گذشته، پسوند :این پسوندها عبارتند از

   ( پسوند زمان گذشته0

ه در بلوچی سرحدّی شدامل ریشده و یکدی از    همانطور که پیش از این اشاره شد، ستاک گذشت

 ۀگذشدت هدای  زمدان  سداختار است. این سدتاک در  / /et-یا و  /t-/پسوندهای زمان گذشته یعنی 

 رود.  میکار بلوچی سرحدّی به
 27)    a. ennu: gu tʃɑrʃɑh ɖabb-ɑn-a         gept-an                   
                now with     sift  straw-PL-ACC take.PAST.3PL 

‘کردند.حال، با چهار شاخ کاه را )از گند ( جدا می’    
  b. mn-eʃ   luʈ-et    

        I-PRON.SUFF.3PL     want.PAST-3SG   
        gwaʃt-eʃ                  j-iə                               
        say.PAST-PRON.SUFF.3PL  HI -this     
        ti:  zahg-ej   send ʈu:h-en 
        you.GEN child-GEN age big-COP.PRES.3SG 

 ‘ات باالست.مرا خواستند گفتند سن بچه’

  پسوند سببی( 2

است که با افدزودن آن بده سدتاک حدال، فعدل سدببی        /iən-/  در بلوچی سرحدّی پسوند سببی

هدا و  فعدل  در .اختسد توان از فعل الز ، فعل متعددی  شود. به کمک این پسوند میمی ساخته

شدود تدا   باعدث مدی   40ببِای بده عندوان مسد   ای، یا پدیدهشخصی، حادثه ،های سببیساخت ای

عملدی را انودا  دهدد، حدالتی را بپدذیرد و یدا در        42شخصی یا شیئی دیگر به عندوان مسبدببب  

سدببی بلدوچی   هدای فعلدی   صدورت  هدایی از نمونده  ،در ادامده (. 0304مقدد ،  باقی بماند )دبیدر 

سدتاک حدال    ۀکد ، واپس از گرفتن پسوند سببی هافعل اند. در برخی از اینسرحدّی ارایه شده

  :شوددستخوش تغییر می
 

                                                 
41. causer  

42. causee 



 39/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

خراب ’
 ‘کردن

/ɖɑl-iən-t-en/ → /-iən/ + /ɖal/    28)      a. /ɖal-et-en/      
        

 /tʃɑr-iən-t-en/ → /-iən/ + /tʃar/              b. /tʃar-et-en/ ‘چراندن’

 /gwɑz-iən-t-en/ → /-iən/ + /gwaz/              c. /gwast-en/ ‘گذراندن’

 /wɑp-iən-t-en/ → /-iən/ + /wasp/              d. /(h)wapt-en(h)/ ‘خواباندن’

به ’
 ‘زانودرآوردن

/dᴣuk-iən-t-en/ → /-iən/ + /dᴣokk/              e. /dᴣokk-et-en/ 

 /sor-iən-t-en/ → /-iən/ + /sor/              f. /sor-et-en/ ‘تکان دادن’

و  خدود هسدتند   متندارر فاقدد صدورت الز     /iən-/متعددی بدا پسدوند سدببی      یهدا فعلبرخی 

 :. مانندروندکار میهمیشه به صورت متعدی با پسوند سببی به
 29)  a. /gall-iən-t-en/             ’از خود راندن‘  

           b. /riəp-iən-t-en/             ’گول زدن‘                

  های شخصیشناسه (3

 ی خودایسدتا هدا فعدل  سداختار حدال و گذشدته در    شخصدی  ۀسرحدّی دو نوع شناس در بلوچی

ه عناصدر  شدمار از جملد   و هدای تصدریفی شدخص   روند. این عناصر با بیدان ویژگدی  کار میبه

( 3) ه در جددول حدال و گذشدت   هدای شخصدی  اسده هسدتند. شن  های فعدل تصریفی این صورت

 اند:معرفی شده

 بلوچی سرحدّی ةهای شخصی حال و گذشتشناسه (3) شماره جدول
  های شخصی حالشناسه های شخصی گذشتهشناسه

/-on/ in/-ɑn/ , /-/43 اول شخص مفرد 
/-e/ /-e/ دوم شخص مفرد 
-Ø /-i:(t)/ , Ø سوم شخص مفرد 

/-iən/ /-iən/ مثنی شامل 

/-iən/ /-iən/ حصاریان 
 اول شخص جمع

/-iən/ /-iən/ شامل 

/-iə (t)/ /-iə (t)/ دوم شخص جمع 
/-an(t)/ /-an(t)/ سوم شخص جمع 

 

 

اغلدب   وچی سدرحدّی شخصدی بلد   هایشناسه های پایانیهمخوان» ،(7: 2117) از دیدگاه آهنگر

واکده   ،دهدا واکده وجدود دار   شوند و در جاهایی که پیش از همخدوان می حذفدر گفتار آزاد 
                                                 

 زبانی مورد بررسی مشاهده شده است. ۀشخصی در پیکر ۀهر دو شناس -43
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سدو  شدخص مفدرد     ۀکه در شناسد همچنان ،تر تلفظ شودکشیده خیشومی شده یا ممکن است

/-ī(t) ص-iə(t)   منظم و  یهافعلبا–t/ø  آهنگدر )همدان( بدا     «رود.کدار مدی  منظم بهنا یهافعلبا

جدز در   ،هدا هشناسد   های حال و گذشته به این نکته هم اشاره کرده است که ایدن شناسه ۀمقایس

  ، صورت یکسانی دارند.وّل و سوّ  شخص مفردا

 فعل ربطی اسنادی (4

رود. صدورت  کار مدی بستی بهفعل ربطی اسنادی در بلوچی سرحدّی به دو صورت کامل و پی

بستی آن هدم بده   رود اما صورت پیکار میکامل این فعل فقط به صورت زمان حال اخباری به

 چسبد.می ی به فعلاخبار ۀاخباری و هم گذشتصورت زمان حال 
   

 فعل ربطی اسنادی حال اخباری مثبت و منفی بستیو پی صرف صورت کامل( 8) شماره جدول
  صورت کامل بستیصورت پی

  مثبت منفی مثبت منفی

/na-h-on/ /-on/ niǝst-on/ /hast-on/ اول شخص مفرد 

/na-h-e/ /w-e/ /niǝst-e/ /hast-e/ دوم شخص مفرد 
/na-h-en/ /-en/ /niǝst-en/, /niə/ /ha-Ø/ سوم شخص مفرد 

/na-h-iən/ /j-iən/ /niǝst-iən/ /hast-iən/ مثنی شامل 

/na-h-iən/ /j-iən/ niǝst-iən/ /hast-iən/ انحصاری 
 اول شخص جمع

/na-h-iən/ /j-iən/ niǝst-iən/ /hast-iən/ شامل 

/na-h-iə(t)/ /j-iə(t)/ /niǝst-iət/ /hast-iət/ شخص جمع دوم 

/na-h-an(t)/ /-an(t)/ /niǝst-an(t)/ /hast-an(t)/ سوم شخص جمع 
 

 

 اخباری ةفعل ربطی اسنادی گذشت بستیصرف صورت پی (5) شماره جدول
  مثبت منفی

/na-hat-on/ /-at-on/ اول شخص مفرد 

/na-hat-e/ /-(w)at-e/ دوم شخص مفرد 

/na-hat/ /-(j)at/ سوم شخص مفرد 
/na-hat-iən/ /(w)at-iən/ مثنی شامل 

/na-hat-iən/ /(w)at-iən/ انحصاری 
 اول شخص جمع

/na-hat-iən/ /(w)at-iən/ شامل 

/na-hat-iə(t)/ /(w)at-iə/ دوم شخص جمع 
/na-hat-an(t)/ /at-an(t)/ سوم شخص جمع 



 40/ ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین

 

 

 

زمدان  صورت سو  شخص مفرد فعل ربطدی کامدل    ،ستا پیدا نیز( 4طور که در جدول )همان

در جددول   ،رود. همچندین کدار مدی  هدم بده   /niə/ ۀحال در صورت منفی به صورت کوتاه شدد 

بدین پیشدوند نفدی و فعدل ربطدی واج       ،بسدتی حدال فعدل ربطدی    های پدی صورت ۀهمر ( د5)

 شود.راهر می/h/ میانوی 

در  خودایسدتا  فعدل  کدار رفتده در سداختار   بده  ساختواژی رسی عناصرچه در بر بر اساس آن   

ن عناصر تصریفی فعل معرفدی کدرد:   توان به عنواعناصر زیر را می ،لوچی سرحدّی گفته شدب

 /t-/ پسدوند  (3، )های وجه التزامدی و امدری  در صورت /-b/ پیشوندa/، (2 )-/فعلی  ءجز (0)

 فعدل ربطدی اسدنادی.    (5) و ،ل و گذشدته حدا  های شخصدی شناسه (4، )زمان گذشته /et-/یا و 

روند و به ایدن ترتیدب   کار میایستای فعل بههای خودصورت تصریفی ارساختاین عناصر در 

بده بررسدی    ،ادامده کنندد. در  مدی  ایستای فعل تمایز ایوادودهای خودایستا و ناخمیان صورت

 خواهیم پرداخت.  ایستای فعل های ناخودصورت

  ایستاناخود هایفعل -1-1

سدم  ، وجده وصدفی )ا  بارتندد از مصددر  بلدوچی سدرحدّی ع  در  های ناخودایستای فعلصورت

 .فاعل و اسم مفعول( و اسم مصدر
 

 مصدر -1-1-2

بدا صدورت مصددری     هافعل، هادر بیشتر فرهنگ لغت» (09: 2113از دیدگاه برجسته دلفروز )

صددر در بلدوچی سدرحدّی    م .«اسدت شوند هر چند مصدر، مشتق اسمی از ستاک فعل نقل می

 سدتاک از  )ب(یدا  و  /en-/پسدوند   ستاک گذشته و صدر ازم )ال،( است، یاصورت  دودارای 

 تر است.  مصدر با صورت اول متداول ساختارشود. میمشتق /ag-/  حال و پسوند
)ب( ساختار  ساختار ) ال،(      (30       

‘شستن’  /ʃuəd-ag/            a. /ʃoʃt-en 

‘خوردن’  /war-ag/            b./wɑrt-en/ 

‘دویدن’  /dᴣeh-ag/            c. /dᴣest-en/ 

‘چکیدن’  /tʃorr-ag/            d. /tʃorret-en/ 

‘ردنبیرون ریختن، برمال ک’  /dar  retʃ-ag/            e./dar   reht-en/ 
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‘گلچین کردن’  /dar  tʃen-ag/            f. /dar  tʃet-en/ 

‘دست زدن’  /tʃɑp  dᴣan-ag/            g. /tʃɑp  dᴣat-en/ 

‘ازدواج کردن’  /ges  kan-ag/            h. /ges  kort-en/ 

 گیرند:می  (b-30) و حالت (a-30) های تصریفی جمعمصدرها مانند اسم نشانه
 31)  a. j-iə      ɑp-ɑn       wɑrt-en-i-j-ɑn-a                    
                HI-this water-PL    eat.PAST-INF-GERV-HI-PL-ACC 
     ma-riətʃ 
        PROH-pour.PRES.2SG     

 ‘های قابل خوردن را نریز.این آب’
b. ruǝtʃ ro     diəm pa ne ʃt-en-ɑ 

                 sun  go.PRES.3SG face    for sit.PAST-INF-OBL     

  ‘رود.خورشید رو به غروب کردن می’
c. gedɑn tahnɑ  gwap-ag-a   

                tent  alone  weave-INF-V.EL 
                na-bi: 

   NEG-become.PRES.3SG 

  ‘توان تنها بافت.سیاه چادر را نمی’

  بر اساس برجسته دلفروز     
رود که توانایی انوا  کاری کار میایی بههساخت در 44مصدر کوتاه در بلوچی مانند فارسی»

 /utš/ود  انند شمدی  سداخته  / /in-ۀکوتاه از مصدر بددون پایاند  کنند. مصدر را بیان می

و  این صورت مصدر کوتاه مانند صورت سوّ  شخص مفرد زمدان گذشدته  و بنابر ‘رفت’

با مصدر  ‘کردن’ /kurtin/فعل کمکی  ۀشود. صورت حال و گذشتفعل می ۀستاک گذشت

  «ند.روند تا توانایی انوا  کاری را بیان کنکار میکوتاه به

 (09: 2113)برجسته دلفروز، 

 شوند:می ساختهمصدرهای کوتاه بلوچی سرحدّی هم به همین شیوه 
 32)  a. man  j-iə   kolor-ɑ     sagget-a          
      I       HI-this cooler-ACC     bear.PAST-V.EL   

    na-kan-ɑn 
    NEG-do.PRES-1SG 

 ‘نم.ک)باد( این کولر را تحمّل نمی من’

b. muəʈu    dʒeh-i:        koʃt-i:-j-a   
    poor       run.PRES-3SG   kill-PRON.SUFF.3SG-HI-V.EL  

                                                 
44. short infinitive 
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    na-kan 
    NEG-do.PAST.3SG 

 ‘تواند او را بکشد.، نمیکندبیچاره فرار می’

 وجه وصفی  -1-1-1

 و اسم مفعول است. وجه وصفی بلوچی سرحدّی به صورت اسم فاعل

   اسم فاعل الف(

( ایددن 2119شدود. جهدانی و کدرن )   مدی  سداخته  /uək-/ اسدم فاعدل از سدتاک حدال و پسدوند     

 (a-33و  b) اند. در بلوچی سدرحدّی اسدم فاعدل در نقدش اسدم     نامیده 45را اسم عامل ساختار

کدار  بده و جمدع   ناشدناختگی   ، حالدت  های تصدریفی  ا نشانهب شود وراهر می (c-33) یا صفت

 رود.می
 33)   a. nɑn   da-uək     allɑh-ent 
                bread give.PRES-PRP     Allah-COP.PRES.3SG 

 ‘روزی دهنده خداست.’

 b. dʒan-uək-iə   tr-ɑ   b-dʒan 
                   hit.PRES-PRP-INDEF  you-ACC       IMP-hit.PRES.3SG 

 ‘ای تو را بزند.زننده’
c. man  ʃa   ɑ    war-uək-ɑn    

  I   from    that   eat.PRES-PRP-PL    
  na-hon 
  NEG-COP.PRES.1SG 

 ‘نیستم. هاپرخوراز آن من ’

 اسم مفعول ب(

/a(g)-/اسم مفعول بده کمدک سدتاک گذشدته و پسدوند       . اسدم مفعدول در   شدود مدی  سداخته   

 کدار بده  (c-33) یالتزامد  ۀو گذشت (a-34و  b) نقلی ۀگذشت یهافعلهای خودایستای صورت

 .رودمی
 34)  a. jag dʒan-iə  sar mn-i  zahg-ɑ    

 one  woman-INDEF on     I-GEN child-OBL   

gept-a   
get.PAST-  PP.3SG 

                                                 
45. agent noun 
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 ‘عالوه بر فرزند  با زن دیگری هم ازدواج کرده است.’
b. aga  ɑwɑn galah ke ʃt-a  

                 if    they   wheat plant.PAST-PP     
      bu:t-iǝn-an  ʃa  meʃmɑ-ʃ-a  
      be.PAST-SUBJ-3PL from  we-PRON.SUFF.3PL-V.EL 
      na-luǝʈ-et         
             NEG-want-3SG 

 ‘کردند.ها گند  کاشته بودند از ما در خواست نمیاگر آن’
 

 اسم مصدر -1-1-2

 سداخته /:i-/ پسدوند بده کمدک مصددر) ندوع الد، و ب( و       در بلدوچی سدرحدّی   اسم مصدر

نامیدده اسدت.    46( را وجه وصدفی آیندده  -agī )ستاک حال + ساختار( 2113. بارانزهی )شودمی

از ایدن   نامیدده اسدت.   47را صدفت فعلدی   -ī( + -in( مصدر )ستاک گذشدته +  2116آکسنوف )

 اسدتفاده ( c-35و  d) و اسدنادی  (b-35) یدا صدفت وصدفی    (a-35) بده عندوان اسدم    ساختار

 شود.می
 35)  a. j-iə  ɑp-ɑn    wɑrt-en-i-j-ɑn-a                       
                HI-this water-PL     eat.PAST-INF-GERV-HI-PL-ACC  
                ma-riətʃ  

   PROH-pour.PRES.2SG    

 ‘های قابل خوردن را نریز.این آب’
b. koʃ-ag-i-iən   pas-ɑn-a  pahk   

kill-INF-GERV-ATTR sheep-PL-ACC   all   
bhɑ-eʃ                kort-ag-an  

     sell-PRON.SUFF.3PL    do.PAST-PP-3PL 

 ‘اند.گوسفندهای قابل کشتن را فروخته ۀهم’

c.  bɑz grɑn-at                  hetʃtʃ        
very  heavy-COP.PAST nothing    

     sor- ag -i                   na-hat 
     movement-INF-GERV    NEG-COP.PAST.3SG 

  ‘نبود. قابل تکان دادن خیلی سنگین بود اصال ’

d.   pira-mard  mer-ag-i-j-et 
      old-man     die.PRES-INF-GERV-HI-COP.PAST.3SG 

 ‘پیرمرد مردنی بود.’

                                                 
46. future participle 

47. verbal adjective 
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 گیرینتیجه -3

هدای  صدورت رفتده در   کدار به ساختواژی ناصرع همزمانی از توصیفی ۀاین پژوهش با هدف ارای

فعدل   یواژسداخت بررسدی   نتدایج  شدد. آغاز  بلوچی سرحدّیخودایستا و ناخودایستای فعل در 

اندد. در  از عناصر مختلفی تشکیل شدده  آنناخودایستای  و های خودایستادهد صورتنشان می

شدوند کده   مدی عنصدر یافدت    چهدار  یخودایستای بلدوچی سدرحدّ   یهافعل تصریفی ساختار

ستاک فعلی که به دو صدورت سدتاک حدال یدا سدتاک گذشدته        (2) ،فعلی ءجز (0) :عبارتند از

گیددرد. در صدورت مدی  و ندامنظم    سدازی بده دو صدورت مدنظم    سدتاک  ،بده طدور کلدی    اسدت. 

کدار رفتده در سدتاک گذشدته     بده  ۀستاک حال با حذف پسدوند زمدان گذشدت    ،سازی منظمستاک

   بدا حدذف پسدوند مصددری     همچنین .گیردر دیگری صورت نمیشود و هیچ تغییمی ساخته

/-ag/ توان سدتاک حدال را   اند هم میشده ساختهمصدرهایی که با ستاک حال و این پسوند   از

در  سداز تدوان بدا حدذف پسدوند مصدر    بلدوچی سدرحدّی را مدی    ۀدست آورد. ستاک گذشدت به

سدازی  سدتاک مشدتق کدرد.   ، اندد شدده  سداخته  /en-/مصدرهایی که از ستاک گذشته و پسدوند  

و شدود  دیده مدی  آواناهم یهافعلمتفاوت در  ۀستاک حال و ستاک گذشتیا به صورت  نامنظم

 (3) هدایی دارندد.  ای بدا هدم تفداوت   واکده  هدای پایدانی یدا   ا ستاک حال و گذشته در همخوانی

وجدوه  )پیشدوند   /-b/پسوندی هسدتند. پیشدوندها شدامل    وندها که به دو صورت پیشوندی و

و پسدوندها   شدوند )پیشدوند نهدی و نفدی( مدی     /-ma/)پیشوند نفی( و /-na/، التزامی و امری(

 ی شخصدی هدا و شناسده ، (پسدوند سدببی  ) /iən-/  ،(پسدوند زمدان گذشدته   ) /et-/یدا   /t-/شامل 

 هدا فعدل  ۀسدتاک حدال و گذشدت    های شخصدی حدال و گذشدته بده ترتیدب بده      شناسه .هستند

صدورت   رود.مدی  کدار بستی بهه دو صورت کامل و پیی اسنادی که بفعل ربط (4) .پیوندندمی

بسدتی آن هدم   رود اما صدورت پدی  زمان حال اخباری به کار می کامل این فعل فقط به صورت

بررسددی در  .پیونددددمددیاخبدداری بدده فعددل  ۀبده صددورت زمددان حددال اخبدداری و هددم گذشدت   

 ۀرا در همد اک فعلدی و پسدوند   ست توانمی های ناخودایستای فعل در بلوچی سرحدّیصورت

کده بده دو صدورت    مصددر   (0)هدا عبارتندد از:   . ایدن صدورت  یافدت  های ناخودایستاصورت

د و در شدیوه دیگدر   نسداز مدی مصددر   /ag-/پسوند و  ستاک حال شود. در یک شیوهمی ساخته

یافدت   اسم فاعل و اسدم مفعدول  به دو صورت  وجه وصفی en/. (2)-/پسوند ستاک گذشته و 
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پسدوند   اسدم مفعدول از سدتاک گذشدته و     و /uək-/ پسوند فاعل از ستاک حال و ود. اسمشمی

/-a(g)/ پسدوند  کده از مصددر و    اسدم مصددر   (3) شوندمی ساخته/-i/  در  شدود. مدی  تشدکیل

 /-b/ پیشدوند ، /a-/ فعلدی  ءجدز شامل  ساختواژیعناصر  توان گفت کاربرد برخی ازمی ،پایان

هدای شخصدی   ، شناسده زمان گذشدته  /et-/یا   /t-/امری، پسوند های وجه التزامی ودر صورت

هدای  صدورت  سداختار عندوان عناصدر تصدریفی در    فعدل ربطدی اسدنادی بده    حال و گذشته و 

 د.نشوهای ناخودایستا میایستای فعل موجب تمایز از صورتخود

 منابع
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 فهرست اختصارات:

INTERJ Interjection 1 First person 
LOC Locative 2 Second person 
NEG Negative 3 Third person 
PAST Past ABL Ablative 
PL Plural ACC Accusative 
PP Past Participle ALL Allative 
PRES Present ATTR Attributive 
PREV Pre verb CAUS Causative 
PROH Prohibition CMP Comparative degree 
PRON.SUFF Pronominal Suffix COP Copula verb 
PN Proper noun DAT Dative 
OBL Oblique DIM Diminutive 
ORD Ordinal EZ Ezafe 
PL Plural EMPH Emphatic 
PP Past participle GEN 

GERV 
Genitive 
Gerundive 

SUBJ Subjunctive prefix HI Hiatus 
SG Singular IMP Imperative 
V.EL Verbal element INDEF Indefinite 

 
 پیوست:

 INF 
 
 

Infinitive 

 های آواییراهنمای نشانه

 تولید  جایگاه       

 
 تولید ةشیو

 
 دو
 لبی

 لثوی
-لثوی

 کامی
 چاکنایی نرمکامی برگشتی

       بیواک انسدادی

       واکدار 

       بیواک سایشی

       واکدار 

       بیواک انسایشی

       واکدار 

       واکدار خیشومی

     ṛ  واکدار لرزان

       واکدار کناری

      j واکدار ناسوده
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 های سادهواکه

 

 های مرکبواکه
uǝ, iǝ, ou, ej 

 

 پسین                                   مرکزی                        پیشین     

           :   

u             

  :         

     i 
 افراشته

      : 

o 

  

ǝ  

 
e: 

 میانه

             افتاده 


