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 چکیده
مقاله در پی آن این  دارد.های مختلف زبان بلوچی، اهمیت خاصی در گویش های متنوعماضی افعال با نشانه بن

وچی واژیِ بان ماضای در زباان بلازماانی باه ب اا سااختبا روشی توصیفی و دیدگاهی درزمانی و هم تااست 

و  یایماوارد آوااست. پس از ارائۀ فهرسات افعاال،  -گویش بمپوری -فعل سادۀ بلوچی 102 ،بپردازد. منابع پایه

هاا نشاان مرتا  شادند. یافتاه رنادگییکه ما یسازیماض تکواژ براساس این افعال،. شودیم تبیینبسامد آنها 

قاعاده صورت بای 5قاعده و صورت با 5ها، شود. از اینصورت مشخص می 20دهد که بن ماضی در بلوچی به می

 -1های تاریخی باشاد  صورت بن ماضی بازماندۀ صورت -2دلیل عمده دارد:  4ها . این اختالف صورت(2)هستند

های بن ماضی ها باعا تنوع صورتاختالف در گویش -3  ها شودباعا اختالف صورت بن ماضی بافت واجگانی

 .بن ماضی از طریق قیاس با افعال دیگر ساخته شده باشد -4شده باشد  
 

 بلوچی، گویش بمپوری، بن ماضی واژگان کلیدی:

   رانشهریا تیدانشگاه وال ران،یا یباستان یهازبانفرهنگ و  اریاستاد. 2
 

sh.jaafari@velayat.ac.ir 
 

 

     رانشهریا تیدانشگاه وال ،و ادبیات فارسی زبان اریاستاد. 1
 

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 1، شماره ایپپی    9911بهار و اتبستان  ،اول  دوره ،پنجمسال 

 

 261-272صفحات      نوع مقاله: پژوهشی

https://zaban.guilan.ac.ir/article_3859.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.65852476.1399.5.1.12.8
mailto:sh.jaafari@velayat.ac.ir


 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش شیما جعفری دهقی و سعید دامنی   161

 

 مقدمه -1

 هاای ایرانای باه گاروهاست که از طریاق زباان «غربیِ ایرانی شمالِ» دستۀ هایبلوچی از زبان

شود. ایان زباان متصل می «های هندواروپاییزبان» نجا به خانوادۀو از آ «وایرانیهایِ هندزبان»

زباان  .(55: 1002)جهاانی،  نمایانادهای ایرانی شرقی را نیز در خود میهای زبانبعضی از ویژگی

: 2336ماالر،، نا.. )شناسان اروپایی مورد مطالعه قرار گرفتاه اسات توسط برخی از زبان بلوچی

   .(26: 2334 گران،یو د یکامر  255-254: 2336کاتسنر،   113-114

قبایل مَاری و گیرند. شرقی و غربی در نظر میۀ پژوهشگران برای زبان بلوچی دو گویش عمد

هاای کنند. گویش غربی به دو زیرگویش مَکُرانی/ جنوبی با گوناهگویش شرقی تکلم میبُگتی به 

های پنجگوری، ساراوانی، سارحدّی، ساحلی، کِچّی، الشاری  و سرحدّی/ رَخشانی/ شمالی با گونه

بنادیِ درباارۀ ردههاا تارین نظر. از پذیرفتاه(232: 2333بیادی، )رضایی باا کاَلتی قابل تقسیم است 

های بلوچی، نظریۀ ژوزف الفنباین است. او برمبنای بعضی از خصوصیات واجی و واژگاانی، گویش

تار، شاش بنادیِ فرعایدهد، و در ردهمیبندیِ اولیه، دو گویش شرقی و غربی را پیشنهاد در رده

راوانی، کِچّای، کند: گویشزیرگویش را به شرح زیر مطرح می های ارتفاعات شرقی، رخشاانی، ساَ

   .(355: 2535)الفنبین، های سواحل دریای عمان الشاری، گویش

ده دهد و اگار ناامی از بلاوچی باربلوچیِ غربی بیشتر نامِ زبانِ بلوچی را پوشش می ،امروزه

های سَرحَدّی و مَکُرانی است. به این گویشِ غربای گااهی شود، بیشتر منظور همین گویشمی

هایی از زبان بلوچی کاه در مرزهاایِ ایاران کناونی شود. زیرگویشهم داده می 2نامِ بلوچیِ عام

 یِبیشتر مرتبط باا بلاوچ ،شوند، همه وابسته به گویش غربی هستند. مطال  این مقالهتکلم می

طاور عماده باه ،اکنون ،گویشوران این زبان .ویش غربی در حوزۀ جغرافیاییِ ایران امروز استگ

هایی از جنو، غربیِ کشور پاکساتان، در جناو، شاری ایاران در اساتان سیساتان و در بخش

صورت پراکنده در چند استان دیگر در ایران، در بخشی از جناو، افغانساتان، در بلوچستان، به

تاری از هاای کوچا.کنناد. گاروهکشورهای حوزۀ خلای  فاارس زنادگی مایداخل و اطراف 

در کشاور ترکمنساتان  ،ای یا خانوادگی در مَروهای پراکندۀ قبیلهزبانان به صورت جمعیتبلوچ

جمعیات ( 55: 1002)برند. کارینا جهاانی و در بعضی از کشورهای آفریقایی و اروپایی به سر می

   .استهنفر تخمین زدمیلیون  3تا  5آنها را بین 

                                                           
1. Common Balochi   
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 .اساتهکنون از دوران باستان و میانۀ زبانِ بلوچی اثری باه دسات نیامداز ل اظ تاریخی، تا
کاه  اساتترین مستندات این زباان در دساترس اسات، تعادادی شاعر حماسای آنچه از کهن

صاورت شافاهی نقال شاده و د و بهکنسال پیش را بازگو می 600ماجراهایی مربوط به حدود 

هاایِ با ایان حاال، باا کما. زباان .سال است که بعضی از آنها نوشته شده 250ون حدود اکن
هاای ایان زباان دسات یافات و حتای توان باه بسایاری از ویژگایخویشاوند و موازیِ آن، می

 .    کردهایی بازسازی

 نآهایِ زبان بلوچی و ایجاد مشکالتی برایِ خواندن و نوشاتن و فهامِ متقابال تنوع در گویش
مندان باه زباان بلاوچی، باه معیاار قارار گارفتنِ یکای از که پژوهشگران و عالقه استهباعا شد

و پیروی از شیوۀ نگارشیِ واحد بارای نوشاتن آن  2«بلوچی معیار»های این زبان به عنوان گویش
یان ها ادامه دارد. ا، اما کوششاستهمندی هنوز به موفقیت نرسید. اگرچه این عالقهگرایش یابند

 کم. کند.  ،ماضی افعال بنتوصیف   واژیتا به معیارسازیِ ی. مقولۀ ساختکوشد نیز میمقاله 
هاای های غربی با توجه به صاورتماضی فعل در بلوچی گویش بنمقاله به ساختمان این در 

 هاای. ازآنجا که گویش شارقی تفااوتایمهجایی پرداخته -قاعده با تبیین بافت آواییباقاعده و بی

   ایم.نپرداختهبه گویش شرقی  ،، آگاهانهداردهای غربی گویشبا شاخصی در این زمینه 
: سااخت اساتی شادههاایپاژوهش ،پایش از ایانماضی در زبان بلوچی،  بندربارۀ ساخت     
دلفاروز،  ۀبرجسات) های مضارع و ماضی بلوچیِ گویش سرحدّی در مقایسه با فارسی میانه و نوبن

قاعدۀ افعال سادۀ بلاوچی گاویش بمپاوری در مقایساه باا ساخت باقاعده و بی  (32- 25: 1003
های مضاارع و ماضای افعاال بلاوچی از گیری بن  شکل(26-2: 2335  2333)م مودزهی،  فارسی

هاای مضاارع و ماضای بنکارگیری   به(1005)کُرن،  صورت ایرانی باستان آن به بلوچی امروزی
باا  .(315-110: 2351)دبیرمقادم،  شناسی زبان بلوچیبرای ب ا ردههای پراکنده ها در مثالفعل
 .  استاین مقاله در نوع خود تازه  ، طرحهاپژوهش این
 ... و ازآنجا که صرف فعل در مقوالت مختلف مانناد شاخص، شامار، زماان، باا، و نماود و    

و هااای وجااه وصاافی و اشااتقای کلمااات و آمااوزز و یااادگیری زبااان بساایاری از ساااخت

استانداردسازی زبان رابطۀ مستقیمی با دانستن بن ماضی و مضاارع افعاال دارد، ایان ت قیاق 
ماضی افعال بیشتر بر این موضاوع متمرکاز اسات کاه  بناهمیت آشنایی با  ،. درواقعاستهشد
شاود: یکای از دو در ساخت و صرف واژگان بلوچی در موارد زیر از بن ماضی استفاده مای ،اوالً

و ... .  (6)، بعضای ترکیباات(5)هاا، بعضی اسم(4)، صفت لیاقت(3)های مفعولی، صفت(1)نوع مصدر
                                                           
1. Standard Balochi   
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خصوص در مب ا فعل کااری شاود، انتخاا، به ،اگر در جهت معیارسازی واژگان بلوچی ،دوم
 ماضی دارد.  بنهای متنوع ارتباط مستقیم با صورت معیار در میان صورت

گیارد، بر مای صورت مجزا که جمعاً ده نوع را دربه ،ماضی بنپس از معرفی هر نوع ساخت     
صاورت شامارۀ ها باههایی برحس  فراوانی مثالزیر هر کدام به ترتی  از نوع اول تا دهم مثال

، به تبیین ماوارد آوایای آنهای ها و مثالگردد. پس از آشنایی با انواع ساختدرپی ارائه میپی
منبع پایۀ این مقالاه، مجموعاۀ شود. زمانی پرداخته میمهامد آنها با دیدگاهی درزمانی و و بس
هاا براسااس تکاواژ اند. این فعالشده فهرست 2335م مودزهی، مقالۀ فعل است که در  120
 فارسای -های مضارع و ماضی فرهنگ بلوچیبندی و همه با بنگیرند دستهسازی که میماضی

 اند. مطابقت داده شده (2356)جهاندیده، 
 
 ثبح -2
 ماضی بنمضارع و   بنتعاریف  -1- 2

مضارع در بلوچی با پایۀ فعل یکسان است. به عبارت دیگر، پایۀ فعال از طریاق  بنالف.  -1- 2
صورت نماایش داد: پایاه دین توان بشود. این پدیده را میمضارع تبدیل می بناشتقای صفر به 

   (.3: 2335)م مودزهی،  مضارع بن <فعل + )اشتقای صفر( 
شاود. در ایان ساز باه پایاۀ فعال اضاافه مایماضی در بلوچی نشانۀ ماضی بنبرای  ب. -1- 2

هاای بارای فعالپایۀ فعل بدون تغییر باقی بماند یا  های باقاعدهبرای فعلصورت، ممکن است 
هاای باقاعاده ماضی برای فعل بنیند ا. ساخت فرییرات واجی در پایۀ فعل پدید آیدتغقاعده بی

 ه به قرار زیر است: قاعدو بی
 

 قاعدههای باقاعده و بیساخت فعل -2-2

  ماضی.  بن <( ât, -et, -t-های باقاعده: پایۀ فعل + )فعل الف. -2-2

 ماضای بان <قاعده: تغییرات متفاوت واجی با گشاتارهایی در پایاۀ فعال های بیفعل ب. -2-2
 (.  4)همان: 

 
 ماضی بنانواع ساخت  -2-2

های صاوتی یاا قواعاد دیگار اساس ویژگیبرشود و حوزۀ صرفِ زبان مربوط میساختار فعل به 

بندی کرد. برای مثاال، بهاروز های مختلف دستههای ماضی افعال بلوچی را به گونهبنتوان می

اسااس بررا در گاویش سارحدّی اعدۀ بلاوچی قهای ماضی افعال بیبن (30 -13: 1003) دلفروز

هاای خاارج از ب اا واج رادو ناوع دیگار  وفعلی به هفت نوع تقسیم های های پایانیِ پایهواج
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بندی پایانۀ اشاتقاقی اسات . اما در این مقاله مالک دستهاستههای فعلی مطرح کردپایانیِ پایه

مطابق الگوی کاار در ایان مقالاه، پیوندد و به واج پایانی پایه ارتباطی ندارد. فعل می ۀکه به پای

 عال بلوچی دارای ده صورت به شرح زیر است. ماضی در اف بنساخت 

 شوند، مانند: ساخته میât- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع اول

2. (tâhôšt- )بن ( ماضی، از پایۀ فعلhôšt به معنی )«ایستادن» 

 شوند، مانند:میساخته et- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع دوم

1. (j-etâ )بن ( ماضی، از پایۀ فعلâj به معنی )«آجیدن» 
3. (čorr-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلčorrبه معنی ) «سرازیر شدن» 

4. (dranz-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلdranz به معنی )«پاشیدن، افشاندن» 

5. (rêz-et )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrêzبه معنی ) «پوده و فرسوده شدن» 

6. (et-rakk )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrakk)(3)  نجات یافتن»به معنی» 

 شوند، مانند:ساخته میt- های باقاعده با نشانۀ ماضی ساز های ماضی که در فعلبن -نوع سوم

3. (yâr-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلyâr به معنی )«آوردن» 

3. (zân-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلzân-به معنی ) «دانستن» 

5. (ramên-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلramênبه معنی ) «حمله کردن» 

20. (n-tâš )بن ( ماضی، از پایۀ فعلšân به ) پرتا، کردن، استفرا  کردن»معنی» 

22. (kap-t )بن ( ماضی، از پایۀ فعلkap به معنی )«افتادن» 

ۀ هام باا نشاان (3)هاای آزادصاورت گوناههای باقاعده بههای ماضی که در فعلبن -نوع چهارم

 شوند، مانند:ساخته می ât-و هم با et- ساز ماضی

21. (bakš-et/bakš-ât )بن( های ماضی، از پایۀ فعلbakš به معنی )«بخشیدن» 

هاای آزاد هام باا نشاانۀ صاورت گوناههاای باقاعاده باههای ماضی که در فعلبن -نوع پنجم

 شوند، مانند:ساخته می t–و هم با et- ساز ماضی

23. (tâp-et/tâp-t )نب( های ماضی، از پایۀ فعلtâpبه معنی ) «تافتن»   
24. (trapp-et/trapp-t )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtrapp به معنی )«زیرگرفتن» 
25. (šalâp-et/šalâp-t )بن( های ماضی، از پایۀ فعلšalâpبه معنی ) «مایعات را دور ریختن» 
26. (hoš-et/hoš-t )هایبن ( ماضی، از پایۀ فعلhoš به معنی )«خش. شدن» 
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قاعاده و بی( et-ساز های ماضی که به دو صورت با قاعده )همراه با نشانۀ ماضیبن -نوع ششم

   نمایانند، مانند:های متنوع( خود را می)با صورت

23. (tač-et/tatk )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtač به معنی )«دن، تاختندوی»   
23. (sâč-et/saht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsâč ) ساختن، مناس  بودن»به معنی»   
25. (somb-et/sopt )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsomb به معنی )«سُفتن، سوراخ کردن» 
10. (bôj-et/boht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلbôjبه معنی ) «رها کردن  » 

12. (gêj-et/geht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلgêj به معنی )«سقط کردن» 

قاعده )با و بی( t–ساز قاعده )همراه با نشانۀ ماضیه به دو صورت باهای ماضی کبن -نوع هفتم

 نمایانند، مانند:های متنوع( خود را میصورت

11. (t/prošt-prôš )بن( های ماضی، از پایۀ فعلprôš به معنی )«(5)«شکستن   

 شوند، مانند:ای که فقط به ی. صورت ظاهر میقاعدههای بیهای ماضی فعلبن -نوع هشتم

13. (šošt )ماضی، از پایۀ فعل بن (šôd به معنی )«شُستن» 
14. (sest )بن ( ماضی، از پایۀ فعلsend به معنی )«گُسستَن» 
15. (yaht)(20) بن ( ماضی، از پایۀ فعلyây به معنی )«آمدن» 
16. (ropt )بن ( ماضی، از پایۀ فعلrôp به معنی )«رُفتن، جارو کردن» 
13. (mešt )ماضی، از پایۀ فعل بن (mêz ) ادرار کردن»به معنی»   

 نمایانند، مانند:ای که خود را به بیش از ی. صورت میقاعدههای بیهای ماضی فعلبن -نوع نهم

13. (meht/mêtk/metk )ماضی، از پایۀ فعل بن (meč به معنی )«مکیدن» 
15. (doht/dôtk )ماضی، از پایۀ فعل بن (dôč به معنی )«دوختن» 
30. (zet/zit )فعلماضی، از پایۀ  بن (zenبه معنی ) «به زور گرفتن» 
32. (nešt/nest )ماضی، از پایۀ فعل بن (nend به معنی )«نشستن»   
31. (kort/kot/kert)(22) ماضی، از پایۀ فعل بن (kanبه معنی ) «کردن» 

33. (grast/grâst)(21) بن ( ماضی، از دو پایۀgrad/grâd به معنی )«پُختن» 

آیناد و در ی مضارع و ماضی آنها از دو پایۀ مختلف مایهابنکه  2ایپایهدوهای فعل -نوع دهم

 گیرند، مانند:قاعده جای میهای بیدستۀ فعل
                                                           
2. suppletive verbs 
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34. (dit/dist )های فعلیماضی، از پایه بن (diten/disten/gendag به معنی )«دیدن»   

35.   (šot )ماضی، از پایه بن( های فعلیšoten/rapten به معنی )«رفتن»   

36.  (but/bit) هاای فعلایز پایاهماضای، ا بن (buten/biten/hasten باه معنای )«/باودن 

 (23)«هستن
 

 های ماضی بنتجزیه و تحلیل انواع  -4- 2

اماا  شویممطالعات تاریخی زبان بلوچی یم وارد ماضی ناگزیر بنِهای متنوع ت لیل صورتبرای 

مانناد  ،شااوندهاای خویوتاه است، ناگزیر باه زباانکازآنجا که عمر مستندات مکتو، این زبان 

و  رسادها به بلوچی به کمتار از دو قارن مایترین نوشته. قدمت کُهنشویممیفارسی متوسل 

هاای . با این حال، بررسی ساخت(24)خر در دست نیستأاطالعاتی از بلوچی باستان، میانه و مت

باا  قیاسو  ت ول تاریخی اصواتها به دو دلیل است: دهد که این تنوع صورتمذکور نشان می

 .  پردازیمها میساز فعلهای ماضیبنافعال دیگر. اکنون به بررسی این دو دلیل در تنوع 
 
 ماضی بنگانۀ ساخت تبیین تحول تاریخی اصوات و بسامد انواعِ ده الف. -4- 2

. (25)شاودماضی فعل بلوچی از پایۀ فعل و پایۀ فعل از ریشۀ باستانیِ آن سااخته مای بنصورت 

هاای مختلاف ، باه صاورت(26)هاایرانی باستان، ریشۀ فعل عمدتاً با گاردز واکاههای ادر زبان

. (12: 1003)دلفاروز،  اساتماناده آید. این پدیاده در بلاوچی بااقیمیتر( در)ضعیف، قوی، قوی

/، t/ ،/etگاناۀ /صورت سهکه خود را به است /t/ساز امروزی بلوچی واج این، نشانۀ ماضی برافزون

/ât /و آن همان واج / دهدینشان مt است که در فارسی میانه و فارسای ناو خاود را باا چهاار /

اکنون به تبیین ت ول تاریخی اصاوات و . (15)همان:  نمایاندمی /t/،/d/ ،/îd/ ،/dâ/ گونه به صورت

 شود. ماضی پرداخته می بنگانۀ ساخت بسامد انواعِ ده

اعده به تنهایی فقط در همین ی. فعال و باه سازِ باقماضی بنِ: این ساخت 2مثال ،نوع اول

آیاد کاه خاورد. باه نظار ماینیاز باه چشام مای 21رت گونۀ آزاد در ناوع چهاارم، مثاالصو

 است.  ât–های باقاعده همین ساز برای فعلماضی بنکاربردترین نشانۀ کم

ت ای از پساوند صافخاود بازماناده tاسات و از نظار تااریخی  tای از خود گوناه ât-نشانۀ 

هاای بانهاای های ایرانی باستان اسات. نشاانه( در زبانa)با حذف واکۀ پایانی  ta-ساز مفعولی

 .(15: همان) ایرانی باستان است ta–پسوند  ساز فارسی امروز هم بازماندۀماضی
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ساازِ باقاعاده، پُربساامدترین سااخت اسات. ماضی بنِ: این ساخت 6-1های، مثالنوع دوم
ای از پساوند خود بازمانده t است و از نظر تاریخی tای از گونه ât-نیز مانند  et-ساز نشانۀ ماضی

های ایرانی باستان است. همچنین، تماام ( در زبانa )با حذف واکۀ پایانی ta-ساز صفت مفعولی

 شوند. ماضی تبدیل می بنشوند، با این نشانه به میختم های فعلی که به صوت مشّدد پایه

نیاز کااربرد دارد. باه  6و  5، 4هاای ناوع به صورت گوناۀ آزاد در سااخت این نوع ساخت
هاای باقاعادۀ بلاوچی در ساز برای فعالماضی بنِترین ساخت عبارتی، این نوع ساخت باقاعده

نمایاناد. باه مای eɵ-های شرقی گاهی خود را باه صاورت های غربی است که در گویشگویش
و بااالترین  (23)دهادرا نشاان مایماضی در بلاوچی  بن عبارت دیگر، این نوع ساخت باقاعدگیِ

قاعاده کاه میال باه های بیبینی کرد که در آینده هر کدام از فعلتوان پیشبسامد را دارد. می
 باقاعده شدن داشته باشند، براساس اصل قیاس خود را با این ساخت همگون کنند. 

اقاعاده، پاس از ناوع دوم بیشاترین سازِ بماضی بنِ: این ساخت 22-3های ، مثالنوع سوم
 ta-سااز ای از پسوند صفت مفعاولیدر این نوع بازمانده -tد. از نظر تاریخی، پسوند بسامد را دار

صورت گونۀ آزاد در های ایرانی باستان است. این نوع ساخت به( در زبانa )با حذف واکۀ پایانی

خاتم  ên-ساازِ ی کاه باه پایاناۀ ساببیهای فعلانیز کاربرد دارد. همچنین، پایه 3ساخت نوع 
های باقاعده با نشاانۀ گیرد. بسامدِ فعلنِ ماضی آنها شکل میشوند، با گرفتن همین نشانۀ بمی

 سازها بیشتر است.  ât-از کمتر و  سازها et-، از t- سازماضی

م را هاای اناواع اول و دوسازِ باقاعده که صورتنِ ماضی: این ساخت ب21مثال ، نوع چهارم

. از نظار (23)آیاد کاه نشاانگر اختالفاات گویشای باشاددهد، به نظر مییکجا در خود نشان می
 .استهبسامد، در این پژوهش تنها همین ی. مورد از آن دیده شد

های اناواع دوم و سازِ باقاعده که صورتماضی بنِ: این ساخت 26-23های ، مثالنوع پنجم
دهاد و از آید که اختالفات گویشی را نشان مایبه نظر می دهد،یکجا در خود نشان میسوم را 

اند. بناابراین صاورت ناوع صورت نوع سوم خود را براساس اصل قیاس با نوع دوم منطبق کرده
توان صورت اصلی، و صورت نوع دوم را صورت قیاس شاده/ ثانویاه در نظار گرفات. سوم را می

 تعداد این گونه افعال نسبتاً چشمگیر است.

قاعاده را ساز دو صاورت باقاعاده و بایماضی بنِ: این ساخت 12-23های مثال، ششم نوع
هاای و صاورت دهد. صورت باقاعدۀ آن مانناد ناوع دوم اساتزمان برای ی. فعل نشان میهم
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آیاد از نظار تااریخی، صاورت . به نظار ماینمایانندهای متنوع خود را میقاعدۀ آن به شکلبی
بعاداً سااخته  ،باه قیااس باا ناوع دوم ،واقاعدر ،دارد و صورت باقاعده قاعده اصالت بیشتریبی
، /čهای /شود که پایۀ آنها به یکی از واجهایی استفاده میغالباً برای فعل ،. این ساختاستهشد

/ j/ و/bشود. این ساخت نیز نسبتاً پرکاربرد است./ ختم می 

زماان قاعاده را هامباقاعاده و بای ساز دو صورتماضی بنِ: این ساخت 11، مثالنوع هفتم
قاعادۀ آن باه و صورت بی دهد. صورت باقاعدۀ آن مانند نوع سوم استبرای ی. فعل نشان می
واقاع دارد و صاورت باقاعاده درقاعده اصالت بیشتری . صورت بینمایاندشکلی دیگر خود را می

و الزم یاا  داردم ادودی . این ساخت کااربرد نسابتاً استهبعداً ساخته شد ،به قیاس نوع سوم

 متعدی بودن فعل در این خصوص مؤثر است. 

بسایاری قاعاده کااربرد نسابتاً سازِ بیماضی بنِ: این ساخت 13-13های ، مثالنوع هشتم
تاری در بلاوچی اسات کاه قواعاد های قدیمیدارد. این ساخت از نظر تاریخی نمایانگر صورت

بخشای هاای فعلای یا.چنین بیشتر مربوط به پایههم ،استهقیاسی هنوز بر آن تأثیر نگذاشت
 شوند. های دندانی و سایشی ختم میاست که پایۀ آنها به واج

هاای آزاد آن قاعده که تمام گوناهسازِ بیماضی بنِ: این ساخت 33-13های مثال ،نوع نهم
 یبافات اجازابا یکدیگر فری دارند، نسبتاً پرکاربرد است و بیشتر نمایانگرِ اختالفاات گویشای، 

 .  استهای تاریخی افعال و ردّ پای بازمانده

ای مرباوط پایاههای دوقاعده به فعلسازِ بی: این ساخت ماضی36-34های ، مثالنوع دهم
هاای های ماضایِ فعالنت. البته درخصوص بشود که بیشتر گویای روند تاریخی بلوچی اسمی

صاورت ماضای فعال  (1989)مثال، جهاانی  رایاختالفات گویشی نیز مشهود است. بای پایهدو
rawag (رفتن) گیردای دیگر میرا از پایه  šot-  ،که در گویش بمپوری صاورت درحالی از شُدَن

هاای رای  است. این اختالف تابع اصل قیاس از فعل raptماضی آن از همان ی. پایه به صورت 
 ،(25)ی از زبانی مانناد فارسای باشادگیرو شاید هم قرض rapt-raw ،ka(p)-/kapt/-دیگر مانند 

 بار. افازونraft-rav(10)/-آیند باه صاورت ن از ی. پایه میفارسی امروز هر دو بکه در همچنان

عناوان فعال امروز بیشاتر در کااربرد ادبای و باهدر فارسی معیار « شُدَن»ن ماضی فعل این، ب
های فارسی مانند نیشاابوری کمکی در صرف ماضی نقلی و بعید رای  است. در بعضی از گویش

عناوان فعال کمکای اساتفاده به (رفتن) roftanدر کاربرد گفتاری برای فعل کمکی هم از پایۀ 
 (.  214: 2350حشمتی، ن.. ) شود و شُدَن رای  نیستمی
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 قیاس  .ب -4- 2

ت داند که خود را به صاورمی /t/ساز بلوچی امروز را واج ماضی بنِنشانۀ  (16: 1003)دلفروز 

آرالتاو  .دانادقیاسای مایگوناه سااخت را اینواقع، او . دردهدنشان می /ât/ و /t/ ،/et/سه گونۀ 

قیاس روندی است که به موجا  آن صاورتی در یا. » :گویددر تعریف قیاس می (235: 2333)

ارکردهای روناد قیااس . کگرددکه با آن به نوعی مرتبط است، همانند می زبان با صورتی دیگر

آورد، بلکاه تنهاا ساب  گساترز یاا رت یا مقولۀ جدیدی در ی. زبان به وجود نمایهیچ صو

گیارد کاه بعضای از . غالباً قیاس زمانی صورت می«گرددهای از پیش موجود میتعمیم صورت

قاعاده های زبانی به خاطر تغییرات آوایی یا روابط دستوری، چندگانه و به اصاطالح بایصورت

شاده، کند به کم. قواعد غالا ، اکثریات و تخصصایبان سعی میشوند. در این صورت، زمی

ساازیِ بلاوچی ماضای بانِسازی و به اصطالح باقاعده کناد. در روناد قواعدِ چندگانه را یکسان

 .  استهگسترز یافته و از ی. صورت به سه صورت درآمد /tشود که واج /مالحظه می

 ۀسااز از شامارهای دوگانۀ ماضایاز صورت در یکی (12)یند قیاسهایی از فرااکنون به نمونه

ماضای  بن et-های زیر، صورت بدون در مثال ،واقعشود. دردار( اشاره میet-)صورت  25تا  26

 شود. شده( م سو، میماضی ثانویه )قیاس بندار et-اولیه و صورت 

(tač-et/tatk )بن( های ماضی، از پایۀ فعلtač به معنی )«دویدن، تاختن» 
(sâč-et/saht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsâčبه معنی ) «ساختن، مناس  بودن» 
(somb-et/sopt )بن( های ماضی، از پایۀ فعلsomb به معنی )«سُفتن، سوراخ کردن» 
(prenč-et/preht )بن( های ماضی، از پایۀ فعلprenč به معنی )«فشردن» 
 مانند: ،انددههای جعلی هم خود را با این نوع ساخت منطبق کرفعل

(dozzدزد، با بن ماضی :) (dozz-et« )دزدید» 

(jangجنگ، با بن ماضی :) (jang-et« )جنگید» 

(čokkبوسه، با بن ماضی :) (čokk-et« )بوسید» 
 

 گیرینتیجه -2

 :دهدهای مقاله نشان مییافته

ی از دو ناوع خااطر کااربرد آن در سااخت یکاقاعاده، باهماضی فعل، اعم از باقاعده و بی بن -

ها، بعضی ترکیبات، و موارد دیگار در زباان های مفعولی، صفت لیاقت، بعضی اسممصدر، صفت

   زیادی دارد.بلوچی اهمیت 
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 /t/ ،/et/است که خود را به صورت سه گوناۀ  /t/ساز بلوچی امروز واج ماضی بنِنشانۀ شاخصِ  -

ی میانه و فارسی ناو خاود را باا چهاار است که در فارس /t/و آن همان واج  دهدنشان می/ ât/ و

ماضی  بنمطابق الگوی کار در این مقاله، ساخت نمایاند. می/ dâ/ و /t،/ /d/ ،/îd/ گونه به صورت

کااه  قاعااده( اسااتصااورت باای 5صااورت باقاعااده و  5صااورت ) 20در افعااال بلااوچی دارای 

. باراین اساتساز بلاوچی ماضی بنِعبارتی امدترینِ آنها  نوع دوم است و بهترین و پُربسباقاعده

قاعده میل باه باقاعاده های بیبینی کرد چنانچه در آینده هر کدام از فعلتوان پیشاساس، می

براسااس جدیدی در زبان بلوچی ساخته شده، یا باه آن وارد شاود، شدن داشته باشند، یا فعل 

 کند. نوع دوم همگون می غالباً خود را با ساختِ ،اصل قیاس

قیاس با افعال دیگر. ایان دو عامالِ دارد: ت ول تاریخی اصوات و ها دو دلیل تنوعِ صورت این -

 شود. عمده به اختالفات گویشی و دشواری معیارسازی زبانی برای بلوچی معیار منجر می
 

 نوشتپی

قاعاده باا و بان ماضای بای است (ât, -et, -t--)فعل +  یۀپاقاعده معادل . ساخت بن ماضی با2

 شود.ایجاد می فعل یۀدر پا ییبا گشتارها یمتفاوت واج راتییتغ
 با بن مضارع در معنی مصدری زدن.   jan-agماضی در مقابل بنبا   jat-enمانند  .1

 صورت صفت مفعولی در معنی برده شده. bort-agênمانند  .3

 ، به معنی قابل خوردن.wârt-en/war-agبن ماضی از فعل  wârt-eniمانند  .4

 ، به معنی کِشت، دورۀ کشت. kešt-en/keš-agماضی از فعل  بن  keštمانند  .5

 به معنی قتل و کشتار.  košt o košâr، در ترکی  košt-en/koš-agماضی از فعل  بن -koštمانند  .6

سااز تفااوت ایجااد ها، الزم یا متعدی بودن فعل در گارفتن نشاانۀ ماضایدر بعضی از فعل .3

، اولای نشاانۀ (نجاات دادن) -rakkênدر مقابال  (نجاات یاافتن) rakkیۀ فعل کند. مانند پامی

 .rakkên-tو  rakk-etگیرد، بدین صورت: می t-و دومی  et-ساز ماضی

به معنی آن است که کااربرد یا. عنصار  (free variants) های آزاددر مطالعات زبانی، گونه .3

زماان در یا. زباان دو یا چند گونه به صورت هم... به و  زبانی مانند واج، تکواژ، ساخت ن وی

 رای  باشد. 

تفاااوت بااه خاااطر الزم یااا متعاادی بااودن فعاال اساات. باارای مااوارد دیگاار ناا..  جااادر این .5

 .  21و  3های نوشتپی

در  âtk-هاای رخشاانی( و باه صاورت )در گویش hât /-ât-ها به صورت در بعضی گویش .20

 شود. دیده میای سربازی و زِرباری نیز هگویش
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نا.. جهاانی، )شاوددیده می -kohtدر گویش بلوچی شرقی بن ماضی این فعل به صورت  .22

 .(1004، بخشیا رسالۀ دکتری شه ،233: 2535
بارای ماوارد دیگار نا.. ) در این مورد تفاوت به خاطر الزم یاا متعادی باودن فعال اسات .21

 .(5و  3های پانوشت

ای های دوپایاهبرای فعل) ر فارسی هم از دو پایۀ مختلف هستندها دجال  اینکه همین فعل .23

 .(13: 1003برجستۀ دلفروز،  ها ن..و برای ریشۀ این فعل 46 :2336فارسی، ن.. طباطبایی، 
فاهیِ ساال پایش و تااری  شا 500یِ شعرهایِ حماسی و تغزلی بازمانده از حادود  ام تو .24

عبادالغفور  نا..) دهنادمایآن دوره اطالعااتی باه خوانناده از زباانِ  قبایلی مانند رِند و الشار،

ویال  فقیرشااد، میراث  2350، های عاشقانۀ بلوچیمنظومه، و حماسه سرایی در بلوچستانجهاندیده، 

 . (م، پاکستان1000پرینترز، 

 الزم است بدانیم که گاه پایه با ریشه یکسان و گاه متفاوت است.  .25

 .  5-3: 2353ایرانی باستان ن.. ابوالقاسمی، ها در برای گردز واکه. 26

نظریاۀ بارای ) ها متعلق به برئاال اسات/ ان صاری شدنِ این گونه ساختنظریۀ اختصاصی .23

 (.234:  2333آرالتو،  .های دستوری ن./ ان صاری شدنِ ساختاختصاصی
یر اسات های دیگر برجسته و چشامگهای غربی با گویشاختالف سراوانی در میان گویش .23
بخاش: شاهماضی در گویش سراوانی که با بلاوچی معیاار متفااوت اسات، نا..  بنهای برای صورت)

1004).    

 قارضاز زباان فارسای د کاه گاویش بمپاوری ایان سااخت را اعتقااد دار (1002)جهانی  .25

 .  استهکرد

 .فتَنرَزیر مدخل ، های مضارع و ماضی این فعل در زبان فارسی ن.. صال یبنبرای  .10

از بلاوچی( و یاا بیرونای )غیار از بلاوچی( ) گیری درونایدرواقع نوعی قرض ،. پدیدۀ قیاس12

 است. 
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Abstract 
The past stem with its varied forms in different dialects of Balochi, like 

other Iranian languages which are inflected languages, has special value in 

morphology, grammar, and standardization etc. In this article the authors 

describe the morphological structures of past stems in Balochi using a 

diachronic-synchronic method. The basic sources for gathering data are the 

collection of 201 simple verbs of Bampuri dialect which is a western dialect 

of Baluchi. The verbs are arranged according to the morphemes used for 

representing past stems. The findings show that past stem in the Bampuri 

dialect of Balochi, with its varied uses, is represented in ten distinguished 

forms. Among them, five are regular and five others irregular. In addition, 

the structural differences are due to the four following factors: 1- historical 

remnants from Iranian languages, 2- morphological contexts, 3-dialectical 

differences, 4- analogy with other verbs.   
 
Keywords: Balochi, Western Balochi Dialects, Bampuri dialect, Past 

stems. 
 

1. Introduction 
Balochi is one of the Northwestern Iranian languages and a descendant of 
Indo-Iranian and Indo-European language family. It also has some 
features of the Eastern Iranian languages. Scholars generally consider 
two major dialects for Balochi, namely Eastern and Western dialects. 
Today, Western Balochi covers most of the Balochi language and by the 
name of Balochi, mostly Sarhadi and Makkorani dialects are intended. It 
is noteworthy that the Balochi mentioned in this article, is more related to 
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Western Balochi dialect in Iran’s geographical area. Speakers of this 
language are now mainly living in parts of southwest of Pakistan, 
southeast of Iran in Sistan and Balochistan province and are scattered in 
several other provinces in Iran, in the southern part of Afghanistan and 
some countries around Persian Gulf. Smaller groups of Balochi speakers 
live as dispersed tribes or families in Marv in Turkmenistan and in some 
African and European countries. This article declines in a descriptive 
manner and diachronic-synchronic view on the morphological structures 
of past stems in Balochi language. Since the Eastern dialect shows 
significant differences in this respect from the western dialects, it has 
been refrained from addressing the Eastern dialects to make the 
discussion more specific.  
 

2. Theoretical Framework 

The present stem in Balochi is the same as the verb root. In other words, 

the root without any derivation is the present stem. This can be illustrated 

as follows:  

root + zero derivation > present stem  

For the past stem in Balochi, the suffix for past stem is added to the root 

of the verb. In this case, it is possible for the root to remain unchanged 

(for regular verbs) or some phonemic changes may occur (for irregular 

verbs).     

The process for making past stem of regular and irregular verbs in 

Balochi is as follows:  

1. regular verbs: root + (-ât, -et, -t) > past stem  

2. irregular verbs: different morphological changes with some 

transformation in the root > past stem  

 

3. Methodology  

There are ten different forms for past stem construction in Balochi and 

here, for each one, up to five examples are given according to the 

frequency of usage. After that, phonetic changes are studied both 

synchronically and diachronically. The number of verbs studied in this 

paper is a total of 210. These verbs are classified according to the 

endings they have for forming past stem. The past and present stems for 

all these verbs are checked with Balochi- Persian Dictionary.  

 

4. Result & Discussion  
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The past stem of the verb in Balochi is formed based on the verbs root. 

The root in ancient Iranian languages is changed in ablaut forms, bearing 

three different gradation of the vowel (zero, short and long) in the root. 

This system has remained in Balochi. In addition, the past stem is formed 

with the phoneme /t/ which is also presented as /et/ and / ât/. This is the 

phoneme /t/ in Middle Persian and New Persian which has four forms 

such as /t/, /d/, /îd/, /âd/. The findings of the present study show that there 

are ten forms for forming past stem in Balochi. Five of these forms are 

regular while five forms are irregular. The reason for the differences 

between these forms are: 1. The past stem is the same as the historical 

past stems, 2. The phonological context of the past stem may cause the 

differences, 3. The differences between the dialects of Balochi, 4. The 

past stem is formed by analogy with other stems.  

 

5. Conclusions and Suggestions 

The results of the present study show that since the past stem, whether 

regular or irregular, is used for forming infinitives, past participles, nouns 

and compounds in Balochi, it is an important part of this language. The 

main mark for past stem in Balochi is the morpheme /t/ which is 

represented by three different allomorphs namely /t/, /et/ and /ât/ and 

seems to be similar to the Middle Persian and New Persian /t/, /d/, /îd/, 

/âd/. Following the methodology outline in this paper, there are ten 

different forms for past stem construction in Balochi (five regular forms 

while five irregular forms). The most regular and frequent is the second 

form which is the regular past stem form in Balochi. Therefore, we can 

predict that if any of the irregular verbs have a tendency to become 

regular, or new verbs are coined in Balochi, they will adapt themselves to 

the second type of stem formation according to the principle of analogy. 

There are two main reasons for the differences between past stem 

formations in Balochi, one are the historical changes of the sounds and 

second is the analogy with other verbs. The outcome of such factors is 

the difference in the dialects of Balochi which then makes the 

standardization of this language more difficult.  
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