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 نظر استاد رهنام

کشور عزیز ما افغانستان اگر از یکطرف مهد پرورش متدنهای گوناگون در طول تـاری  
گذشته بوده از سوی دیگر محل بودوباش اقوام و ملیت های مختلف که هـر یـک از خـود 

اخـتالف مـذهب، زبـان، رسـم و زبان جداگانه دارد، نیز میباشد. مردم این رسزمین با وجـود 
عنعنات در طول تاری  پر افتخار شان داخل مـرز سیاسـی ایـن رسزمـین باسـتانی زنـده گـی 
برادری داشته و بدون برتری، نژادی، لسانی، مذهبی و غیره با پیروی از اساسـات پـاک دیـن 

ده گـی مبین اسالم تساوی حقوق را در نظر داشته و به منظور مشکالت در پیشربد مسایل زنـ
 با اتحاد و اتفاق برادری ترشیک مساعی منوده اند. 

در سالهای اخیر کار در مسایل فرهنگ و شـگوفان سـاخنت فرهنـگ متـام ملیـت هـای 
ساکن در وطن از طرف رهربی اکادمی علوم تأکید بعمل آمـده و تـا جاکیکـه ازیـن امـر در 

ا را از وظـایف عمـده مشی اساسی آنها نیز یاد آوری شده انکشاف فرهنگ متـام ملیـت هـ
اکادمی علوم اعالم داشتند. روی همین اصل در سال اخیر کـار هـای عمـده فرهنگـی آغـاز 
گردیده که میتوانیم از تثبیت الفبا ها برای بعضی زبانها و جمع آوری مواد مربوط به فرهنگ 

گـام بـرای ملیت ها و نرش آثار به زبانهای ملیت ها یاد آور شویم. این کار هـا را بایـد آغـاز 
 رسیدن به یک هدف عالی و انسانی پنداشت. 

زبان بلوچی و ویژه گی های دستوری آن، اثریست از معاون رسمحقـق غـالم فـاروق مهـرزاد 
 در پنج فصل طور خالصه به معرفی می گیریم. A4( صفحه کاغذ 124که در )
بلوچهـا موضوع. در فصل دوم معرفـی  ۀمحرتم در فصل اول مروری به گذشت ۀ.نویسند8
تاریخی، خاستگاه قومیت، نام و نژاد بلوچها، مهـاجرت و حـوزه هـای بلـوچ نشـین(  ۀ)پیشین

سخن رفته است. در فصل سوم راجع به زبان بلوچی، سیستم آوایی زبان بلـوچی، و موقـف 
آن در زبان های آریانی آریک و اندو اروپایی مشخص گردیـده و متعاقبـاب بـه معرفـی زبـان 

تأثیر زبـان دری، پشـتو، )اندوآریایی و آریانی(، معرفی لهجه های بلوچی، های اندواروپایی
 براهویی و عربی و شباهت های دستوری آنها سخن رفته است. 

در فصل چهارم لهجه ها و ادبیـات بلـوچی، ترانـه هـای حامسـی و رمانتیـک، شـعرهای 
 دینی و آموزشی آمده است.



 

 ب

های آن که در ضـامیم آورده شـده اسـت و فصل پنجم با متون، ترجمه و تحلیل منایه  
 با نتیجه، پیشنهادات، ضامیم مرشح و مآخذ معترب این اثر به پایان میرسد. 

تصویب شده انسـتیتوت ملیـت هـای بـا هـم بـرادر از لحـاظ کیفیـت و کمیـت  ۀ. پروژ ۲
 تکمیل گردیده است. 

ده گـی در آن . این اثر به زبان عـام فهـم نوشـته شـده و متـام اصـول و ضـوابط نویسـن9
 مراعات گردیده است. 

 . این اثر بر مبنای میتود ترشیحی و مقایسی استوار است. ۴
. اثر محرتم معاون رسمحقق غالم فاروق مهرزاد که متحمـل زحـامت بسـیار در جهـت 0

تحریر و نگارش آن با وصف دشواریهای عینی زنده گـی اجتامعـی گردیـده اسـت، مآخـذ 
 حققین این عرصه می باشد. اساسی و معترب برای سایر م

علمی رسمحقـق کـافی  ۀعلمی معاون رسمحقق به رتب ۀ. من این اثر را برای ترفیع از رتب۶
عامه در نظر داشته باشد. از  ۀدانسته از مقامات ذیصالح خواهشمندم تا چاپ را برای استفاد

 خداوند متعال برای مؤلف آن صحتمندی آروزمندم.
 

 با احرتام
 خلیل هللا اورمړرسمحقق دکتور 

 دیپارمتنت زبان های باستانی آمر
 

 



 
 

 تقریظ

 وکوت. تر پايه  ېهای دستوری آن(( اثر م گیو ويژه  ی))زبان بلوچ
 کې ليکلی دی. مهرزاد دغه اثر په پنځو څېرکو ښاغيل
استوګنځايونو او  ،هويت قوم په ميل ړينېکې د بلوڅ د م يرکپاو دويم څ يپه لومړ 

 او بشپړه څېړنه تر رسه شوې ده. ت باندې کايفجغرافيايي موقعي
د د ژبپوهنې او ژبني مطالعاتو ېخو کوم شی چې په دې اثر کې زما د پاملرنې وړ وګرځ

ژبې په اړه يې تر رسه کړې ده چې عمده  يپه اړه د مهرزاد ژبپوهنيزه ليکنه ده چې د بلوچ
 :يبرخې يې په الندې ټوکه د يادونې وړ د

جوړښت د ژبپوهنيزو معيارونو په نظر کې  يبلوچي ژبې په فونولوژيکپه دغه اثر کې د 
 نيولو رسه په هر اړخيزه توګه څېړنه تر رسه شوې ده.

ه پرتليزه توګه پژبې په مورفولوژي هم څېړنه تر رسه شوې ده چې  يهمدارنګه د بلوچ 
ار د دي چې دغه ک ېزې هم څېړل شو ېاو پښتو ژبې اغ يرسه او د در  يله پښتو او در 

 له نظره د اهميت او ستاينې وړ دی. ېژبپوهن يمقايسو 
کورنيو او بهرنيو معتربو مأخذونو څخه په استفادې رسه  بېلو ( بېال0۴مهرزاد د ) یښاغل

 ږدي. خپل اثر ته د پای ټکی
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د قانون مطابق  ،مهرزاد دغه ليکنه مثبته ارزوم زه د ښاغيل
ند رشطونه بشپړ کړي وي، نو د څېړنوال له علمی رتبې څخه یې د څېرنپوه یی که نور اړو 
څخه هيله کوم چې دغه اثر د  ېاړوندې څانګ لهاو کايف ګڼم او  هبشپړ  علمی رتبې ته
 ړين قوم د زياتو برياوو په هيله.ېد بلوڅ د م .په خاطر چاپ کړي ېخستيناالزياتې ګټې 

 کیشصابر خوي محمد پوهاند

 



 

 د



 
 

 ظتقری

 به ریاست محرتم مرکز زبانها و ادبیات!
تحت عنوان « مهرزاد»تحقیقی دانشمند محرتم معاون رسمحقق غالم فاروق  -اثر علمی

مورخ  ۷5۲/ ۶۴3باالثر مکتوب منرب « زبان بلوچی و ویژه گیهای دستوری آن»
 خورشیدی ریاست محرتم مرکز زبانها و ادبیات غرض نوشنت تقریظ و ارایه ۲۶/85/8930

 نظر بر آن برایم تسلیم داده شد، که به جواب آن نگاشته می شود:
در دنیای امروز سه الی پنج هزار زبان مستقل وجود دارد و تعدادی از زبانشناسان شامر 
زبانها را شش هزار می گویند. تعدادی از این زبانها از بین رفته و تعداد زیاد دیگر آن ها 

قم که برای غیر زبانشناسان حیرت انگیز می مناید، کمرت از گوینده گان خود را دارند. این ر 
شامر زبانهایی است، که قبل از طوفان و موج همه گیر سازی زبانهای بزرگ دنیای معارص 
رایج بوده اند. اکنون از میان آن تعداد از زبانهایی که از لحاظ گوینده گان و گسرته یی که در 

 ا اهمیت جهان قرار دارند، بیش از دو صد زبان نیست. زبانهای ب ۀآن برس می برند و در رد
( 855باید گفت، هامنطوریکه تعداد اندکی از زبانهای فوق الذکر در دنیا حد اکرث صد )

زبان نوشتاری اند و تعداد زیاد دیگر گفتاری میباشند، همین طور در کشور ما هم اقوام 
ن تکلم می منایند، که یکی هم از این ( زبا95مختلف زنده گی برس می برند، به بیشرت از )

زبانها، زبان قوم رشافتمند، آزادمنش و رسافراز بلوچ است. تاجاییکه من معلومات دارم، در 
زمینه زبان بلوچی به خصوص بخش ویژه گیهای دستوری آن تحقیق کمرت صورت گرفته 

تیژی دیپارمتنت موضوع فوق را با نظر داشت پالن اسرتا« مهرزاد»است. دانشمند گرانقدر 
رسمحقق تحت تحقیق و پژوهش داشت، که خوشبختانه کار  ۀبلوچی جهت ترفیع به رتب

تحقیق خویش را به منصبۀ اجراء در آورده و یک اثر علمی مغتنم و مفیدی را آماده ساخته 
 است. 

 و حال در مورد این رساله:
یژه گیهای دستوری زبان بلوچی و و»که تحت عنوان « مهرزاد»اثر پژوهشگر گرانقدر 

 میباشد، را از رستا پا با دقت خواندم و نظر خویش را چنین ابراز میدارم.« آن
( نوشته شده، که در برگیرنده یک مقدمه، پنج A4( صفحه کاغذ )83۲این اثر در )

 شامره مآخذ می باشد.  0۴فصل، نتیجه، پیشنهادات، یک ضمیمه و 



 

 و

اجتامعی است و انسان در  ۀه، زبان یک پدیداینک ۀمحرتم در مقدمه در زمین ۀنویسند
 بین مخلوقات جهان تنها موجودی است، که زبان ملفوظ دارد، بحث مفصلی منوده است. 
از محتوای فصل اول که به پسمنظر موضوع اختصاص یافته، دانسته می شود، که راجع 

ته نسبت به به زبان بلوچی درخارج از کشور تحقیق و تتبع بیشرت و منظم تر صورت گرف
آنکه در داخل کشور بدان پرداخته شده است، ولی از کارکردهای روانشاد کاندید 

 اکادمیسن عبدالرحمن پهوال بلوچ به نیکویی یاد شده است. 
مطالبی « تاریخی بلوچها ۀنظری بر پیشین»در فصل دوم این رساله تحت عنوان بزرگ 

نژاد بلوچها،  چها، کلمه بلوچ، نام بلوچ،چون: خاستگاه قومی بلوچها، جغرافیای تاریخی بلو 
دلیری و آزاد منشی بلوچها، مهاجرت بلوچها و مناطق بلوچ نشین در افغانستان و خارج از 

 آن مورد مطالعه، تحقیق و بررسی قرار گرفته است. 
در فصل سوم زبان بلوچی به بررسی گرفته شده و ترصیح گردیده است، که فرهنگ 

هی، عامیانه و مکتوب آن به وسیله کلمه و نطق بیان شده می تواند. یک قوم، ادبیات شفا
در این فصل موقف زبان بلوچی از نگاه خانواده گی با در نظرداشت شواهد، مدارک و 
مآخذ دست داشته مشخص و معین گردیده و از جمله زبانهای معارص شاملغربی به شامر 

و زبانشناسان بعداز مطالعه و بررسی رفته است. در این فصل آمده است، که دانشمندان 
آوایی، مورفولوژیکی، سینتاکسسی )نحوی( و داشته های لغوی، زبان بلوچی را به شش 

 لهجه ذیل تقسیم می منایند، که عبارت اند از:
 -9رساوانی،  -۲)کالتی، پنجگوری، رسحدی(،  ۀلهجه رخشانی شامل سه زیر لهج -.8

چی تپۀ رشقی. همچنان در این فصل خط فونیتیک، بلو  -۶ساحلی،  -0کچی،  -۴الشاری،
تلفظ تعدادی از واژه های بلوچی به اساس الفبای آواشناسی، واولهای غنه یی، ترکیب های 
واولی، آواز های بی صدا و بندشی )انسدادی( و آواز های بندشی و دندانی به بحث و 

پیرامون مطالب همین  بررسی گرفته شده است. قابل ذکر است موضوع پروژۀ حارض بیشرت
 فصل می چرخد.

است. نویسنده محرتم « لهجه های زبان بلوچی و تفاوت آنها»عنوان فصل چهارم رساله 
در این فصل نخست در زمینه زبان معیاری یا ادبی و زبان گفتاری یا عامیانه بحثی منوده و 

در بعضی از یک زبان در مناطقی، لهجه گفته می شود، که  ۀتفاوت لهج»می گوید، که 
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لهجه شناسی « Dialectogogy»بعداز آن راجع به « جاها کم و در برخی دیگر زیاد است
بحث منوده و بعداز آن در مورد لهجه های رشقی و غربی زبان بلوچی تحقیق و پژوهش 
منوده و تفاوت و تباین بین آنها را با امثال واضح کرده است. در همین فصل از کسانیکه 

ات پر بار و غنی قوم آزاده و با غرور بلوچ قلم فرسایی کرده اند، نام می برند. در زمینه ادبی
عنوان بغلی دیگر این فصل است، که بشکل مرشح با « تأثیر زبانهای آریانی و غیر آریانی»

 جداول نشان داده شده است. 
در در حارض نه مقایسه وی است و نه مقابله یی، اما دانشمند گرانق ۀبا وجود آنکه پروژ 

قسمتی از این فصل بخش مورفولوژی دستور زبان بلوچی را با مورفولوژی زبانهای دری و 
پشتو به مقایسه گرفته و در می یابد، که زبان بلوچی از نگاه زبانشناسی با زبانهای دری و 
کردی نسبت به پشتو نزدیکی بیشرت دارد؛ زیرا از لحاظ تقسیامت خانواده گی زبان زبانهای 

دری و کردی از جمله زبانهای آریانی شامل غربی اند، ولی زبان پشتو از جمله  بلوچی،
محرتم رساله حارض، تاثیرات زبان  ۀزبانهای آریانی شامل رشقی به شامر می رود. نویسند

هر چند زبان عربی نتوانست »عربی را بر زبان بلوچی از نظر دور نداشته و می نگارد، که 
د، مگر واژه های زیادی از زبان عربی داخل زبان بلوچی گردیده و زبان بلوچی را از بین برب 

بدین ترتیب زبان عربی در نرث و نظم و تحقیقات علمی مناطق مفتوحه راه باز کرد، که زبان 
همین قسم در این فصل راجع به زبانهای اندو « بلوچی هم از آن بی تاثیر منانده است
 اروپایی معلومات ارایه گردیده است. 

دانشمند محرتم در فصل پنجم و آخری این رساله راجع به متون زبان بلوچی معلومات 
داده و منونه هایی از این متون را با ترجمه آن به زبان دری ارایه داشته است، که این بخشی 

 از کار در مستند سازی اثر تاثیر به سزایی دارد. 
نتیجه گیری از محتویات ارایه تحقیقی خویش را با  -علمی ۀپژوهشگر گرامنایه، رسال

شده اختتام بخشیده و بعداز نتیجه گیری و استنتاج در ارتباط با موضوع پیشنهادات معقول 
رشقی )مکرانی( و لهجه غربی زبان بلوچی  ۀو بجا را ارایه منوده و در آخر رساله از لهج

موجود قوت  ۀسالمتون به الفبای بلوچی و الفبای آوانگاری منحیث ضامیم آورده، که به ر 
 علمی بیشرت بخشیده است. 
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( مآخذ و منابع داخلی و خارجی به زبان و 0۴تحقیقی با استفاده از ) -علمی ۀاین رسال
ادبیات ساده و روان نوشته شده، حشو و زواید ندارد، کلامت و جمالت آن عام فهم و 

طقی داشته و خوب کرده می تواند. متام موضوعات آن تسلسل من ۀهرکس از آن استفاد
اصول نقطه گذاری در آن مراعات شده است. کار تحقیق از نگاه کیفی و کمی تکمیل و با 

تحقیق پذیرفته شده در عرصه زبانشناسی نوین نگارش یافته  -پیروی از میتودهای علمی
است. از نگاه ارزیابی علمی در عرصه زبانشناسی زبان بلوچی دارای ارزش علمی بوده، که 

 کار خویش موفقانه بدر آمده است.  ۀاز عهد« زادمهر »جناب 
تکمیل منودن این اثر را مبارکباد می گویم. برعالوه آنکه این « مهرزاد»من برای محرتم 

معاون رسمحقق به  ۀاثر را همه جانبه مثبت و مفید ارزیابی می منایم، آن را برای ترفیع از رتب
هاد می منایم، تا به خاطر احرتام به زبان و علمی رسمحقق کامل و کافی دانسته و پیشن ۀرتب

 فرهنگ قوم بلوچ این اثر چاپ شود. 
 با احرتام

 رسمحقق خیر محمد حیدری
 آمر دیپارمتنت زبانهای پامیری
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 دبياتو د مرکز د رياست درانه مقام ته!اد ژبو او 
د، چې د ګڼې راليږيل مکتوب د غوښتنې له مخې باي ۲۶/85/8930 ۷59/۶0۲ستاسو د 

 ښاغيل څېړنوال غالم فاروق مهرزاد، د ليکيل اثر په باب خپل نظرجوت کړم. 
نيمې وچې څخه تېر شو، نو زما په فکر افغانستان په دې خطه کې هغه هېواد  لهکه د هند 

، ځکه نو دا اړينه ده چې په دې خاوره کې يږېډېرې لرغونې ژبې په کې ويل ک چې  دی
لې يش. دا ډول څېړنې زموږ د لرغوين هېواد، د تاري  په څېړلو او موجودې لرغونې ژبې وڅېړ 

دې کار د تر  سمو پېژندلو کې مرسته را رسه کوي، خو دا کار تشې د خولې خربې نه دي. د
 رسه کولو لپاره تر هرڅه لومړی د مسلکي پوهانو شتوالی اړين فکټ دی.

نيانو له خوا د سيايس موخو د دا ټولو ته څرګنده ده چې زموږ د هېواد ځينې ژبې د بهر 
ترالسه کولو په غرض زده شوې او څېړل شوې دي چې دلته ورباندې غږېدل مو له اصيل 

 موضوع څخه لرې کوي. په دې وجه ورڅخه تېرېږو، او خپل بحث ته راګرځو.
 د اثر لومړی څپرکی د موضوع د شاليد په اړه دی. په دې څپرکي کې بلوڅي ژبه د

ل لوېدي  )پېرسيک( ګروپ پورې تړلې ژبه ګڼله شوې ده او ويل شوي رياين ژبو په شامآ 
دي چې په هېواد کې د بلوڅي ژبې په باره کې کوم ځانګړی اثر نه دی ليکل شوی، خو 
خورې ورې ليکنې يې په اړه شوې دي. په همدې څپرکي کې دا په ګوته شوي دي چې د 

ز. کال کې موکلر پېرنګي د بلوچستان په 81۷۷بلوڅي ژبې د ګرامر په باره کې لومړنی اثر په 
خاوره کې ليکلی دی. تر ده وروسته نورو پېرنګيانو لکه دميز، ماير او الفنباين د بلوڅي 
ژبې، شعر او شاعرۍ او د بلوڅانو د تاري  او ادبياتو په برخه کې په انګرېزي ژبه آثار ليکيل 

 او چاپ شوي دي.
 پېرنګيانو څېړنو سيايس جنبه درلوده. په دې څپرکي کې د ا ښودل شوي دي چې د

ژبې او ادبياتو په باره کې په ډېر مرتب  يکې د بلوڅ د اثر ليکوال د همدې څپرکي په لړ
ډول غږېدلی دی. دی وايي چې د لرې تېر وخت داسې سند په الس کې نشته چې د 

اتلسمې  له بلوڅي ژبې او ادبياتو ښکارندويي وکړي. د بلوڅي ژبې د شعر او شاعرۍ يادونه
پېړۍ څخه وروسته چې د لومړي ځل لپاره د مرينصريخان براهويي له خوا د بلوچستان په 

 ږي.ېک ،مرکز کالت کې مستقل حکومت تشکيل شو
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د کتاب ليکوال د خپل اثر په دوهم څپرکي کې د بلوڅانو په کډوايل، تاريخي 
 ه دقيق ډول غږېدلی دی.جغرافيې، د بلوڅانو په نوم، د دوی په نژاد او جزونو باندې پ

دې څپرکي په لومړيو کرښو کې د بلوڅانو د جسامين پېژندنې په باره کې ويل شوي  د
سرتګو او ويښتانو د شکل او رنګ  دي چې دوی د کوپړۍ يا جمجمې د کچې، څېرې او د

رياين بريښي او هغه څېړنې چې د بلوڅي ژبې او د هغې د پېژندنې په اړه تر آ له مخې هندو 
شوې دي د ايرانيانو او تاجکانو رسه د بلوڅانو پيوند تاکيدوي. ځينې بلوڅي شعرونه،  رسه

کيسې او داستانونه د بلوڅانو وسيې )رېښې( د قريشو قبيلې او عربو ته رسوي او وايي چې 
موږ د حمزه اوالده يو. د همدې څپرکي په ترڅ کې د بلوڅانو د تاريخي جغرافيې په باره 

هغه پلټنې او کيندنې، چې د لرغون پېژندنې په برخه کې د  کې ويل شوي دي چې
بلوچستان په غونډيو کې شوې دي دا څرګندوي چې د بلوچستان تاري  ترمېالد درې زره 
کاله وړاندې وخت ته رسيږي او خلکو يې د موهن جو دارو د متدن غوندې متدن او 

رسه د بلوچستان تاري  د دې ټولو جزياتو رسه  فرهنګ درلود. دا هم ويل شوي دي چې د
هخامنشيانو د دورې او د يوناين ليکنو رسه مرتبط دی. د داريوش د وخت د بېستون د 
کتيبې د لرغونې پاريس په مېخي ليکنو او تخت جمشيد کې اوسنی بلوچستان د ))مکه(( يا 
))مکا(( په نوم ياد شوی دی. دا کلمه به مکران وي چې په لوېدي  بلوچستان کې د يوې 

 سيمې نوم دی.
ماته داسې ښکاري چې ليکوال په څېړنه کې ژوره الره خپله کړې او تر وسه يې زيار 

 ايستلی دی چې کلمې عام فهمه کړي.
ريانيان آ د بلوڅانو د نژاد او لومړين استوګنځي په باره کې ويل شوي دي چې بلوڅان 

جنوب او جنوب  دي او د اوسني ايران په شامل کې اوسېدل چې دوخت په تېرېدو رسه
اړخيزې پېژندنې په ترڅ  ختي  ته وکوچېدل. د همدې څپرکي په اوږدو کې د بلوڅانو د هر

کې يادونه شوې ده چې ډېری بلوڅان د حنفي مذهب پريوان دي، خو هغوی چې په کرمان 
 او خراسان کې ژوند کوي اثنا عشريي شعيه ګان دي.
يوي او نژادي پېژنې ترڅنګ د دوی په همدې څپرکي کې د بلوڅانو د تاريخي، جغراف

کول، د ډېرو اوالدونو لرل او نور ښودل شوي  ځانګړنې لکه: زغم، تحمل، د ډېرو وادونو
دي. له دې يادونې څخه داسې ښکاري چې څېړونکي او ليکوال مهرزاد، د بلوڅانو د هر 
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نو  ،لويلاړخيزې پېژندنې په برخه کې خپل ځان ښه خولې کړی دی. که لوستونکي دا اثر و 
 زه ډاډه يم چې ډېر نوي معلومات به ترالسه کړی او بلوڅان به الښه وپېژين.

تر رسليک الندې د ژبې تعريف ل کې ))بلوڅي ژبې کتنه(( يم څپرکي کې په پېپه در 
او په ترڅ کې يې يادونه شوې ده چې هغه ژبې چې په تاريخي دورو کې په يوه  یراغل

 ونه کارول يش مړې )باستاين( بللې کيږي.علت د ارتباط د وسيلې په توګه 
په دې څپرکي کې د بلوڅي ژبې د اوازونو په جوړښت، فونيميکي خط، تلفظ، غنه يي 
واولونو، واويل ترکيبونو... او نورو مسايلو باندې څېړنه شوې او په ترڅ کې يې د بلوڅي 

شوي دي چې د  ژبې د ويلو ځايونه، سيمې او هېوادونه په ګوته شوي دي او دا هم ويل
 پوهانو د څېړنو له مخې بلوڅي ژبه دا الندې ګړدو دونه لري:

رخشاين ګړدود چې درې ښاخونه )کاليت، پنجګوري، رسحدي( ورپورې تړيل  -8
 دختيځې تپې بلوڅي. -۶ساحيل،  -0کچي،  -۴الشاري،  -9رساواين،  -۲دي. 

څي ژبې نيږدېوالی په په همدې څپرکي کې د نورو خپلوانو ژبو او اوېستا رسه د بلو 
لغتونو کې ښودل شوی دی. په بلوڅي ژبه کې د نوم، ستاينوم، کړ او نومځرو په برخه کې د 

 اوړون ځانګړنې هم له پامه نه دي غورځول شوې.
د بلوڅي ژبې د اوازونو د جوړښت په برخه کې راغيل دي چې بلوڅانو تر اسالم دمخه 

څخه د جنوب او جنوب ختي  لوري ته مهاجرت  په لومړيو )وختونو( کې د کسپني د بحريې
کړی دی. ختي  ته مهاجرت يې د کرمان، خراسان او سيستان له الرې تر مکران او هند پورې 
دوام کړی دی. په همدې ترڅ کې په بلوڅي ژبه باندې د نورو ژبو د اغېزو يادونه هم شوې 

ېره ښه توګه ډدوی ځای ځايګی په  ده. دا يادونه بايد وکړم چې د اوازونو د اداکولو طرز او د
کې په افغانستان کې د بلوڅي ژبې په  په مثالونو کې ښودل شوي دي. د همدې څپرکي په لړ

باندې خربې شوې، د افغانستان او پخواين شوروي اتحاد، د پوهانو ګډې  ېمنل شوې الفب
ږي. دا ېويل شوي دي چې په هېواد کې رخشاين ګړدود، ډېر کارول ک هڅې يادې شوې او

يادونه هم شوې ده چې په دې ترڅ کې دا هڅه هم شوې چې عريب توري له مخې وغړوي 
اوسه پورې يې کوم پايله نه ده لرلې. په دې الفبی باندې د پوهاند صاحب الهام  خو تر

څېړندوی غالم فاروق مهرزاد  ترمرشۍ الندې څېړنپوه هاليل، ګرونربګ، عبدالرحمن بلوڅ او
 کال کې د علومو اکاډمۍ چاپ کړې ده. 89۶۶کړی او په   کار
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د اثر په څلورم څپرکي کې د بلوڅي ژبې په ګړدودونو کې په توپريونو، ګړدود پېژندنې، 
دې ژبې د ختيځې او لوېديځې لهجو او نورو موضوعاتو په  بلوڅي ادبياتو او همدارنګه د

ړدود په باره کې باره کې ګټوره څېړنه شوې ده. د همدې څپرکي په پيل کې لومړی دګ
ګړدودونو په اړه د پوهانو او څېړونکو څرګندونې  خربې شوې او وروسته د بلوڅي ژبې د

هم له ياده نه دي ايستل شوې او ويل شوي دي چې په دې اړه بېالبېل نظرونه وړاندې 
 شوي دي.

کله يې دا ژبه په جنويب او شاميل ښاخونو وېشلې او کله يې په ختيځو او لوېديځو 
ودونو باندې، دا هم ويل شوي دي چې ډېری پوهان د ختي  او لوېدي  ګړدودونو ګړد

ترنامه الندې وېش رسه موافق دي. د دواړو ګړ دودونو د توپري په برخه کې ويل شوي دي 
چې لوېدي  ګړدود د پاريس ژبې څخه متأثر شوی او لغتونه يې ورڅخه اخيستي دي او 

تر اغېزې الندې راغلی دی، دا هم په ډاګه شوي دي  ختي  ګړدود د سندي او ملتاين )ژبو(
چې په دې وروستيو کې داسې نظر پيدا شوی، چې بلوڅي ژبه د اورمړي او پراچي په خوا 

ږي چې دا نظر په کومو داليلو والړ دی ېکې جنوب ختي  ښاخ بويل. دلته پوښتنه را پيداک
په ترڅ کې د ختي  او  او دا ميالن تر کومې کچې پورې پياوړی دی. د همدې څپرکي

لوېدي  ګړدودونو توپريونه د فونولوژي او مورفولوژي په ساحو کې ښودل شوي دي، د 
ثارو يادونه شوې آ بلوڅي ادبياتو په باره کې څرګندونې شوې او د هغو بهرنيانو او د دوی د 

چې په دې اړه يې پلټنې کړې او معلومات يې خوندي کړي دي. د اثر ليکوال په بلوڅي 
رياين ژبو اغېزې په جدولونو کې ښودلې دي. دې جدولونو ته په آ رياين او نا آ ژبه باندې د 

ږي. په همدې څپرکي کې په بلوڅي ژبه ېيې توپريونه، نيږدېوالی او لرېوالی موندل ک کتو
باندې د دري ژبې د اغېزې يادونه شوې او د دري ژبې به مورد کې ځانګړې څرګندونې هم 

بېل ګرامري توکي  وېدلې. د بلوڅي او دري د همرنګۍ يادونه شوې او بېالله پامه نه دي ل
تو ژبې اغېزې او ښيې په ترشيحي ډول ښودل شوي دي، همدارنګه په بلوڅي ژبه باندې د پ

د دواړو ژبو ګرامري ورته والی په ګرامري برخو کې په منظم ډول څرګند شوی دی. په 
 ېره ښه بڼه په نښه شوي دي.ډهغه الملونه په بلوڅي ژبه باندې د عريب ژبې پدل او د 

د اندو اروپايي ژبو، د دوی د تاريخي سري او موقعيت په برخه کې د معلوماتو څخه ډکه 
 ليکنه شوې چې کتل او لوستل يې په هېڅ وجه بې ګټې نه دي. 
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 تقریظ

کې په اوېستا باندې خربې  رياين ژبو په لړآ د همدې څپرکي په وروستيو پاڼو کې د 
و د وروستۍ اوېستا د ليکلو وخت يې شپږمه مېالدي پېړۍ په ګوته کړې ده. هندي شوې ا

 ژبې يې ترشيح کړې دي.
په دارديک ژبو باندې هم څېړنيز کارشوی، براهويي ژبه، د براهويانو د اوسېدو ځايونه 
او د دوی ښاخونه ښودل شوي او ځانګړنې يې لکه اخالق، عادتونه... او نور په ډاګه شوي 

د کتاب په پنځم څپرکي کې د بلوڅي ژبې رصيف او نحوي بېلګې راوړل شوې، په دي. 
ليکلې  ېپاريس اړول شوې او د ښه پوهاوي او سمو لوستلو په غرض په فونيميکي الفب

رياين آ شوې او ګرامري حالتونه يې هم ښودل شوي دي. تر هغې وروسته د بلوڅي، دري، 
او ښه ډېر لغتونه چې د ژبو لرېوالی او نيږدېوالی او اوېستا ژبو د واولونو لړۍ پيل شوې 

له پامه نه ده غورځول  ېڅرګندوي راوړل شوي دي. په دې برخه کې هم فونيميکي الفب
څېړنيز کار پايله او وړانديزونه راغيل دي او ورپسې  -شوې. له دې نه وروسته د علمي

ري اړول شوی دی. او په د ید ختي  ګړدود )مکراين( منت راغل جوخت د بلوڅي ژبې
ليکل شوی  ېګړدود منت په فونيميکي الفب ورپسې د غازي خان ډيرې د ختي  ګروپ د

ليکل شوی او  ېدی. په دې پسې مسلسل د لوېدي  )مکراين( ګړدود منت په فونيميکي الفب
راوړل شوی دی. په دې پسې سم د غازي خان ډيرې د ختي  ګړدود بلوڅي منت په اردو 

په ترتيب راوړل شوي دي  ېدی. په پای کې مأخذونه د الفب یاو راغلليکل شوی  ېالفب
( مخونو کې بشپړ شوی دی، بايد ۲5۴ږي. دا اثر په )ېچې شمېر يې څلور پنځوسو ته رس

 يادونه وکړم چې د اثر تر کتلو وروسته خپل نظر په الندې ډول وړاندې کوم:
 . ېر ښه څېړل شوي ديډد اثر په فهرست کې راغيل څپرکي  -
 د څېړنې مېتود يې تحلييل، ترشيحي او په ځينو ځايونو کې مقايسوی رنګ لري. -
 د څېړنې ژبه يې روانه او سليسه ده. -
بلوڅي ژبه او د هغې ګرامري ځانګړنې نه دي څېړل شوې،  یواځېپه دې اثر کې  -

دې ګټوره بلکې د بلوڅانو د اوسېدو په لومړين ټاټويب، کډوالۍ، تاري  او نژادي اصليت بان
 څېړنه شوې ده. 

اړخيزې  د کتاب محتوی ډېره لوړه او علمي ده او د بلوڅي ژبې او بلوڅانو د هر -
 ېر ښه مواد لري.ډپېژندنې په برخه کې 
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زه يې  د اثر ليکوال د څېړنپوهۍ د علمي درجې وړتيا په خپل ليکيل اثر کې ښودلې او -
ی )ج( څخه روغه سټه او اوږد عمر ورته دې علمي ترفيع وړ او حقدار بومل. د لوی خدا د

دې اثر د چاپولو  غواړم او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لوړ مقام څخه هيله کوم چې د
 تابيا وکړي.

 بريالی اوسئ!

 څېړنپوه موالجان تڼيوال



 
 پيڅلی نامهسد څښنت تعالی په 

 تقريظ

 ۷5۶/ ۶05نېټې د  8930/ 85/ ۲۶د افغانستان د علومو اکادمي د ژبو او ادبياتو د مرکز د 
و د انستيتوت د بلوڅي څانګې د علمي ڼدې مرکز دورونو قومو ګڼه رسمي ليک په ملتيا د

و ويژه  یڅېړنيز اثر چې د ))زبان بلوچ -ميغړي ښاغيل څېړنوال غالم فاروق مهرزاد عل
ور آن(( تر رسليک الندې يې د څېړنپوه علمي رتبې ته د ترفيع په منظ یګيهای دستور 

 کښلی دی، ماته د تقريظ ليکلو لپاره را استول شوی دی.
 دغه اثر يوه رسيزه، پنځه فصلونه، نتيجه، وړانديزونه، ضاميم او د اخځو نو فهرست لري.
په رسيزه کې له مقدمايت او عمومي خربو وروسته د اثر د ليکلو پر هدف، اړتيا او د کار 

 يف شوی هم دی.په ميتود پر خربو رسبېره، دغه اثر لنډ معر 
لومړی څپرکی د موضوع شاليد ته ځانګړی شوی چې د موضوع پر لنډې تاريخچې رسبېره د 
هغې پر مربميت هم رڼا اچول شوې ده، ورپسې ځينې هغه مهم آثار هم لنډ لنډ معريف شوي او 

 پرمنځپانګه يې خربې شوي چې د دې اثر په بشپړولو کې ورڅخه ګټه اخيستل شوې ده.
تاريخي بلوچ ها((؛ په دې فصل  ۀم فصل رسليک دی: ))نظری به پيشيندوه دې اثر د د

کې ليکوال د بلوڅو تاريخي جغرافيه، توکم، قومي جوړښت، مهاجرتونه، په افغانستان او 
 نورو سيمو کې بلوڅ مېشتې سيمې او نورې رضوري موضوعګانې څېړيل دي. 

رسليک الندې کښل شوی چې  م څپرکی د ))نګاهی به زبان بلوچی(( ترېدې اثر در  د
د بلوڅي ژبې غږيز جوړښت، فونيميک ليک، واولونه او په موضوع پورې نور اړوند مسايل 

 په کې ترشيح شوي دي.
د څلورم فصل رسليک دی: ))لهجه های زبان بلوچي و تفاوت آن(( په دې فصل کې 

ورپسې پر  وېش خربې شوې، لومړی لهجه پېژندل شوې او بيا د بلوڅي ژبې د لهجو پر
بلوڅي ژبه باندې د آريايي او غري آريايي ژبو اغېزې څېړل شوي او په ځينو برخو کې رسه 

 پرتله شوي هم دی.
دغه فصل  له دې وروسته اندو اروپايي ژبې لنډې لنډې معريف شوي دي. ليکوال د

 بلکې تحليل کړې يې هم دي. ،اړوند مسايل نه يواځې ترشيح کړې
او ځينو نورو ژبو رسه د بلوڅي ژبې د ګرامري جوړښت پرتليزه همدارنګه يې له پښتو 

 څېړنه هم په ښه توګه تر رسه کړې ده.
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دې اثر په پنځم فصل کې د بلوڅي ژبې رصيف او نحوي ځانګړنې څېړل شوي او د موضوع د  د
 ښه وضاحت په منظور بېلګې هم وړاندې شوي چې دغه بېلګې په دري هم ژباړل شوي دي.

م  کې  815پای کې د اثر نتيجه او وړانديزونه راغيل دي. د اثر په  دې فصل په د
ضاميم پيل کېږي، په دې ضميمو کې هغه متون راوړل شوي چې د بلوڅي ژبې د رشقي او 

 غريب لهجو توپريونه راښيي دا برخه هم دري ژباړه لري.
 د پورتنيو لنډو ټکو د يادونې په پای کې خپل نظر داسې څرګندوم. 

 ليکوال ته چې د اړوند علمي مرکز او د افغانستان د علومو اکادمي د مرشتا به ښاغيل -
پالوي )رکيسه هيأت( له خوا کوم فهرست تعيني او تصويب شوی و، له هغه رسه سم يې 

 څېړنيزه موضوع په بريالۍ توګه بشپړه کړې ده. -خپله علمي
 کې تر رسه شوې ده.دغه څېړنه د ترشيحي، تحليلی او مقايسوي ميتود په رڼا  -
 ره بريده په پام کې نيويل دي.ېد ليک نښو په ګډون يې د ليکوالۍ اصول او موازين تر ډ -
 هره موضوع يې چې څېړلې، خپل نظريې هم وررسه ملګری کړی دی. -
د ترالسه شوو معلوماتو له مخې دغه اثر په خپله نوعه کې نوی دی ځکه چې تر اوسه په  -

 څي ژبې د ګرامر په اړه دغه ډول ځانګړی ژبنی اثر نه دی ليکل شوی.افغانستان کې د بلو 
بېلو اخځونو څخه استفاده کړې ده چې هم يې په  ( بېال0۴ليکوال په دې اثر کې له ) -

 ملنليک او هم د کتاب په پای کې د مأخذ ليکنې له اصولو رسه سم ښوديل دي.
ډول څه را اخيستی دي، هغه مأخذ له هر مأخذ څخه يې چې په مستقيم يا غري مستقيم  -

 يې ښودلی دی.
دې اثر د البډاينې او غنامندۍ په منظور مې ښاغيل ليکوال ته  په پای کې بايد ووايم چې د

ښېګڼو په لرلو  ودې ته ورته نور  او ځينې مشورې ورکړې چې به ورين تندي يې ومنلې. د يادو
نور اړوند رشطونه بشپړ کړي وي، نو د څېړنوال رسه دغه اثر مثبت ارزوم. که چېرې ليکوال د ترفيع 

 –له علمي رتبې څخه يې د څېړنپوه علمي رتبې ته د لوړېدو وړانديز کوم او په نورو ورته علمي 
 النورو برياليتوبونو هيله کوم. څېړنيزو چاروکې ورته د لوی خدای جل جالله له درباره د
 په درنښت

 څېړنپوه نرصهللا نارص
 تو د مرکز علمي غړید ژبو او ادبيا
۲ /8۲ /8930. 



 
 

 مقدمه

بنابرگواهی تاری  برش از دیر زمان به صورت اجتامعی می زیست و یکی از نیاز های 
آدمی در زنده گی اجتامعی بر قراری ارتباط با همنوعان و ایجاد تفهیم و تفاهم است. برش 

ختلف سود می جسته که همواره برای برقراری ارتباط در جوامع خود از وسایل و ابزار م
 مهمرتین ابزار و وسیله به شامر می رود.« زبان»درین میان 

ارتباط آدمیان می باشد. بدون زبان روابط انسانی  ۀاجتامعی است که وسیل ۀزبان یک پدید
در اجتامع موجود شده منی تواند، زیرا بدون زبان امکان درک واقعیت های زنده گی دشوار 

استعداد های شگفت انگیز و درخشان برشاست؛ زیرا در بین مخلوقات  میباشد. زبان یکی از
ا به جهان انسان تنها موجودیست که زبان ملفوظ دارد و میتواند با آن افکار و عواطف خود ر 

بنابرین زبان مهمرتین وسیلۀ ارتباط بین مردم و بزرگرتین عامل  دقت به دیگران انتقال دهد.
متدن و علم و هرن است. اگر زبان منی بود برش با حیوانات  اجتامعات، فرهنگ، ۀشکل دهند

 دیگر تفاوت چندانی منی داشته است. بیگامن متام پیرشفتهای انسان در گروی زبان است.
زبان در ماهیت خود یک نهاد اجتامعی است. بدین معنا که افراد اجتامع به 

ط با همدیگر عنارص آن را منظورآگاهی از مقاصد و نیات یکدیگر و برای برقراری ارتبا
 مشخص و ایجاد کرده اند.

زبان عالوه بر اینکه استعدادی است فردی، حاصل زنده گی جمعی انسانها نیز هست و 
مانند مذهب و اقتصاد خانواده در اصطالح جامعه شناسان از نهاد های و بنیاد مؤسسات 

 حیات جمعی. ۀو هم نتیجاجتامعی بوده و مانند هر نهاد دیگری محصول غرایز آدمی است 
زحمت و پشت کاریک دسته و یا گروه خاص نیست؛ بلکه همه افراد جامعه  ۀزبان نتیج

برای ارتباط با هم در توسعه و انکشاف آن سهیم اند و آنرا به کار می برند. زبان را متام 
جوامع و همه دسته های اجتامعی در پی سعی و کوشش صد ها نسل انسانها به وجود 

ه است. زبان در خدمت یک گروه و یا یک دسته منی باشد؛ بلکه برای متام باشنده آورد
 گان و دسته ها یکسان خدمت می کند.

ایجاد ارتباط و تکیه گاه اندیشه تنها از راه زبان میرس است بهمین دلیل می گویند 
ب تبادل افکار و اطالعاتی است که موج ۀماهیت زبان سبب پیرشفت کنونی برش و نتیج

تکامل وی شده است. وقتی انسان اولیه یاد گرفته است که میتواند به اشاره مقصد خود را 
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بیان کند و یا رسیدن به هدف خود اشاره های مختلفی از خود بروز دهد تا طرف مقابل را 
 از آن آگاه سازد، در حقیقت دانسنت و یا فهمیدن مستلزم نوعی پردازش ذهنی بوده است.

هر »مفهومی وسیع و عام در نظر بگیریم در تعریف آن می توان گفت: اگر برای زبان 
که به وسیله آن زنده یی بتواند حالت یک معانی موجود در ذهن خود را به ذهن  ۀگونه نشان

  (1)« خوانده می شود.« زبان»دیگر انتقال دهد  ۀموجود زند
عضی از جانوران برای حرکات و اصواتی را که ب« زبان» ۀبا پذیرفنت چنین تعریفی، کلم

فهامندن مقصودی به همجنسان خود به کار می برند نیز شامل می شود. جانورانی که در 
برند برای القأ بعضی از مقاصد خود نشانه هایی دارند. این نشانه حالت اجتامعی به رس می

 ها گاهی به صورت های ساده است و گاهی حرکات.
و دیگر عنارص با معنای لسانی به جهتی سمبول نشانه های رمزی زبان یعنی کلمه ها 

خود به طور وضعی و میثاقی « مدلول»را دارند که بر « دال»هستند که هر کدام حیثیت چنان 
هستند و این قید در « صوتی»داللت میکند. در عین حال این رمز ها و نشانه های زبان همه 
 gestureزبان ایامیی، »یل تعریف فوق میرساند که انواع دیگر وسایل مفاهمه از قب

Language  زبان عالمه یی یا اشاره ییsign language و زبان نگارش »written 
language است « نهاد اجتامعی»معرف تعریف خارج است. بنا بر این، زبان یک  ۀاز ساح

به این معنا که افراد یک اجتامع به منظور آگاهی از مقاصد و نیات یک دیگر و برای 
ارتباطی  ۀی ارتباط با همدیگر عنارص آنرا تنظیم کرده اند. زبان نه تنها مهمرتین وسیلبرقرار 

برش، بلکه پایه اغلب نهادهای دیگر اجتامعی نیز میباشد و به دلیل رسشت اجتامعی خود 
هآمهنگ با اختالف اجتامعات، مختلف است. به سخن دیگر با اینکه این نهاد 

(institutionدر هم )ت برشی وجود دارد وظیفه ونقش آن در همه جا یکسان اجتامعا ۀ
عمل آن در هر اجتامع با  ۀاست، شکل آن الزاماب در همه جوامع یک سان نیست، و نحو 

اجتامع دیگر آشکارا تفاوت دارد. به طوری که هر شکلی از زبان فقط در میان افراد 
 (4)آورد.  جامعت معین میتواند وظیفه برقراری ارتباط و تفاهم را به جای

                          
 .8۲3، تهران، ص ۲، شامره 89۴9پانزدهم، سال  ۀسخن، دور  ۀپرویز ناتل خانلری، زبان چیست؟ مجل -8
پشتو، نارش اکادمی علوم افغانستان کابل: روشانی و  -رسمحقق خیر محمد حیدری، دستور مقایسی زبانهای شغنانی -4

 .۲۴ص  ش.893۴سال 
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ارتباط برشی است تا زمانی که زبان این  ۀبه همه معلوم است که زبان مهمرتین وسیل
ارتباط افراد جامعتی )عشیره، قوم، قبیله و یا ملیت( باشد آن  ۀنقش مهم را ایفا کند و وسیل

را زبان زنده گویند. زبانهای که به سببی در یکی از ادوار تاریخی فاقد این نقش، یعنی 
    (1)ارتباط شود آن را زبان باستانی گویند.  ۀیلوس

 هر زبان برای اینکه میان  لهجه هایش ارتباط ایجاد کند از چهار ابزار استفاده می کند:
 گفتار -8
 شنیدار -۲
 خواندن -9
 نوشتار -۴

اول در همه زبانها بدون استثنا وجود دارد. خواندن و نوشنت که به عبارت  ۀدو وسیل
هم نامیده می شود ابزار های جانبی اما مهم زبان است. هنگامی که ما سخن دیگر سواد 

میگویم دستگاه تولید صوت ما با بیرون کردن هوا صداهایی در برخورد با موانع پیرشو 
ایجاد می کند که در طرف مخاطب این موج ایجاد شده و در کوشش لرزش ایجاد کرده 

 درک می شود. سپس این پیام به مغز رسیده تحلیل شده و
همه زبانها سعی دارند میراث فرهنگی و زبان خود را به هر نحوی که شده حفظ کرده و 

 آن را به نسل بعد منتقل کند. بهرتین وسیله برای انتقال داشته های فرهنگی زبان است.
ما جهان را از دریچه زبان درک می کنیم. هر کودکی حد اکرث در سن پنج تا شش 

مادری خود را به طور کامل در اساس یاد گرفته است. هر چند زبان  سالگی دانش زبان
آموزی تا آخر عمر ادامه دارد ولی اساس زبان که گفتار و شنیدار و ساختار است در هامن 

 سنین شکل کاملی گرفته است.
زبان یک نهاد زنده در اجتامع است. با توجه به تغییر جهان و رویداد های آن زبان نیز 

 ه نقش ارتباطی خویش را در جامعه ایفا می کند باید همگام با جامعه رشد کند.برای آنک
بلوچی مانند همه زبانهای آریانی غربی زبانیست ساده و در آن کمرت دستور های 
پیچیده دیده می شود. همچنین با صیغه های مذکر و مونث در اسم و یا در فعل 

                          
ش. ص 8935، کابل: سال املعارفدایرةض، اکادمی علوم افغانستان، ریاست  -آریانا، جلد چهارم ر املعارفدایرة -3

81۶. 
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ای دیگر چون فارسی، سندی، ملتانی، عربی و برمنیخوریم با آنکه واژه های زیادی از زبانه
علی اکرب جعفری دانشمند زبان بلوچی، زبانیست تند و  ۀپشتو در آن راه یافته اند به گفت

  (1)آزاد و رسه و کم آمیخته و دارای جنبه های که برای زبانشناسان بسیار ارزنده است. 
ای زبانهای رشقی کمرت زبانهای آریانی رشقی نیست و با همسایه ه ۀبلوچی از دست

شاملغربی زبانهای آریانی  ۀشباهت دارد. بیشرت دانشمندان به این باورند که بلوچی از شاخ
به شامر میرود که به مازندرانی، گیلکی و تالشی نزدیکرت است تا به فارسی و بشکردی، 

 الرستانی و لری و کردی.
ه اند یکی را دنباله و یا نزدیکرت زبانشناسان بیشرت زبانهای آریانی غربی را دو بخش کرد

به پهلوی ساسانی و دیگری دنباله و یا نزدیکرت به پهلوی اشکانی می دانند. این را نباید 
زبانهای آریانی از یک ریشه هستند، عالوه بر شباهت نسبی که با  ۀفراموش کرد که هم

نیک سود جسته اند و یکدیگر دارند همواره بر یکدیگر اثر متقابل داشته و دارند و از هم 
می جویند. همین اثر گذاری سبب شده است که این زبانها و لهجه ها از هم بیگانه و دور 

 نه شده اند.
بلوچی دنباله پهلوی، اشکانی یا ساسانی نیست، بلکه وابسته به یک زبان دیگر آریانی 
ی است با در نظر داشت ترکیب های صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه از پهلو 

کهنرت است و در تلفظ نیز آوا های کهنرتی را نگهداشته است. و خویشاوندی نزدیکی با 
 زبانهای فارسی و پهلوی دارد.

درینجا واژه های از فارسی و پازند و پهلوی و بلوچی و اوستا را در برابر هم میگذاریم 
 تا دیده شود به چی اندازه آوایی اوستایی را نگهداشته است.

 پازند                    پهلوی                        بلوچی                     اوستا              پارسی      

  paz                   pach                      pach                    pachپز                        

zat      تاز                   ˆ                    chat ˆ                         tach                     tach  

nakhwˆ              nakhwˆ                      nawhخوان                     ˆ)(                nahw ˆ 

                          

 .818خورشیدی، ص  89۴9چهاردهم، تهران: سال  ۀسخن، دور  ۀعلی اکرب جعفری، بلوچ و بلوچی، مجل -8
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nad      دان                   ˆ                  nad ˆ                           naz ˆ                      naz ˆ  

zer    ریز                     ˆ                   cherˆ                          rich                      rich  

zos               سوز         ˆ                  chos ˆ                          such                      such 

zorروز                         ˆ                  chor ˆ                          chor ˆ                     roacha 

خروار از واژه های که در باال آورده شد می بینیم که بلوچی نزدیکرت به  ۀمشت منون
 ۀرابطاوستا و طبعاب به پارسی باستان و سانسکریت است، بنابراین ثابت می شود که بلوچی 

 نزدیکی با زبانهای کهن آریانی دارد.
طوریکه قبالب به آن اشاره شد بلوچی به کردی و گربی و مازندرانی و گیلکی و به ویژه 
 تالشی نزدیکی دارد برای ثبوت این ادعا واژه های بیشرتی را در برابر یکدیگر می گذاریم:

 .avrردی ابر و در گربی  اور در بلوچی باران است و در ک haurهور 
rosیا سور  suhrسهر   ، در اوستا )رسخ(.sukhraدر بلوچی و کردی و گربی  ˆ
nusoبلوچی و کردی و گربی  sinâآسن   سمنانی )آهن(. ˆˆ
 اوستا )گوسفند(.pasuکردی،  pas، پس pezبلوچی، تاتی پز  pasپس 

skabباسک  kuzabبلوچی و کردی، بازوک  ˆ zuabپهلوی،  ˆˆ  .اوستا )بازو( ˆ
 zeredaمازندرانی،  zilaگیلکی، زال  zilکردی، زل  zer -بلوچی، زر zirdزرد 

 اوستا )دل(.
tamazزامات  avazبلوچی، زاوا کردی  ˆˆ azem ، زیامˆˆ muaz، گیلکی ˆ و زوماد  ˆ

damuz  گربی )داماد(. ˆˆ
 سمنانی )بزرگ(. sinmeکردی، مسن  mazinبلوچی، مزین  ˆnamazمزن 
 سمنانی )کوچک(. sinkeبلوچی، کسن  ˆnakasکسان 
 گربی و بشکردی )خوش(. khashکردی،  washبلوچی، وش  washوش 
 ی )تل (.گرب  taalتاتی تئل  telبلوچی و کردی، تیل  tahlتهل 

kuvechبلوچی، بچوک  chuk، چک bachakبچک  kuchکردی، چوک  ˆ ˆ 
 پهلوی )بچه و فرزند(. vachakگربی، و چک  ˆgovachبشکردی، وچگ 
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 mushkaکردی،  mishkلوچی و بشکردی و گربی، مشک ب mushkمشک 
 سانسکریت )موش(.

پهلوی،  zhafrکردی،  zherگربی، jaarبلوچی و بشکردی، جرئ  johlجهل 
jafra .)اوستا )ژرف 
 بشکردی و مازندرانی )گرفته(. giftaبلوچی، گفته  giptaگپته 
 اوستا )دریا(. zrayahپهلوی،  ,zarehdaryaبلوچی، زره  zarزر 

بلوچی و ویژگیهای دستوری آن دیده می بر مبنای نیاز مندی که در مورد پژوهش زبان 
علمی تحقیقی خود را به مشوره اساتید علمی به اجرای این امر مهم اختصاص  ۀشود پروژ 

دادم تا بتوانم گامی در جهت معرفی و شناخت زبان بلوچی مصدر خدمتی گردم. در مورد 
لذا رضورت زبان بلوچی و ویژگیهای دستوری آن تا حال کار مستقلی صورت نگرفته است 

 احساس می شد تا درین زمینه گامی برداشته شود.
در نوشنت این اثر علمی تحقیقی از مأخذ مختلف به صورت پراگنده که در کتابها و 

از زبان، تاری  و هویت بلوچها را روشن  ۀمقاالت متعدد به چاپ رسیده و گوش
سالمی، جلد املعارف بزرگ اۀسازد استفاده صورت گرفته است. مانند: دایر می

مرشوح دانشمند محرتم علی اکرب جعفری که در  ۀو مقال« بلوچی»دوازدهم در ردیف 
به چاپ رسانده که در شناخت بلوچها و  89۴۴و 89۴9چند شامره مجله سخن سال 
 رساند.زبان آنها کمک و یاری می

د که به وسیله استاد فقید کاندی« غيږ جوړشتژ د بلوڅی ژبی »تحت عنوان  ۀاز مقال
 اکادیمسین پوهاند محمد رحیم الهام ترجمه و چاپ شده سود برده ام.

موضوع صورت گرفته که دانشمندان در بخش زبان  ۀدر فصل اول مروری به گذشت
بلوچی چی کار های را انجام داده اند روشنی انداخته شده و از آنها یی که درین زمینه کار 

 ده است.های برس رسانده اند مخترصاب یاد آوری گردی
تاریخی بلوچها در فصل دوم مورد تحقیق قرار گرفته که شامل بخشهایی  ۀپیشین

 ذیل است:
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پژوهش در مورد کلمه بلوچ، نژاد بلوچ، مهاجرت بلوچها و حوزه های بلوچ نشین به 
معرفی گرفته شده است که درین بخش با در نظر داشت اسناد و مدارک دست داشته و 

 بحث قرار گرفته است.نظریات دانشمندان مورد 
فصل سوم که می توان آنرا موضوع بنیادی و اساسی به شامر آورد و پروژه روی آن می 
چرخد زبان بلوچی به بحث گرفته شده و موقف زبان بلوچی در زبانهایی آریانی و 
موقعیت این زبان در زبانهای باستانی با تکیه بر اسناد و شواهد و تحقیقاتی که درین زمینه 

زبان بلوچی در افغانستان که از طرف  ۀت گرفته معرفی شده است الفبای پذیرفته شدصور 
انستیتوت ملیت های برادر مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم افغانستان ترتیب و تنظیم شده 
پیشکش شده تا شایقین زبان بلوچی از آن بهره بگیرند. لهجه های زبان بلوچی از 

ین بخش روی آن تحقیق صورت گرفته است. تأثیر موضوعات دیگری است که در
زبانهای آریانی و غیر آریانی بر زبان بلوچی در همین فصل مورد بحث قرار گرفته و 
تأثیرات زبان های آریانی چون دری و پشتو و سایر زبانهای آریانی به شکل مفصل در 

دی و اردو سندی و بخش اول و در بخش دوم سایر زبانهای آریانی مانند اندو آریانی، هن
 دیگر زبانهای آریانی مخترصاب به بحث گرفته شده است.

در مورد زبانهای دراویدی از جمله زبان براهویی، تأثیر زبان عربی و زبانهای اروپایی 
 زیر عنوان های جداگانه تحقیق مخترص به عمل آمده است.

دان این رشته سیستم فونیمیک زبان بلوچی و نظر دانشمن ۀدر فصل چهارم در بار 
مطالبی موجود است و درین ردیف و اول، کانسوننت، صدا های ترکیبی و ویژگیهای 
سیستم فونیمیک زبان بلوچهای افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. اثر گرانبهایی 

یعنی بلوچها کیها هستند از روانشاد « بلوچ کی انت»دیگری که به زبان بلوچی زیر عنوان 
ین پهوال بلوچ در دسرتس من بود از آن بهره کافی گرفته ام که در اکامل کاندید اکادیمس

متون زبان بلوچها و منونه های از  ۀاین پروژه مرا یاری رسانده است. در فصل پنجم در بار 
متون پیشکش شده و پس از آن ترجمه و تحلیل منایه های رصفی و نحوی زبان بلوچی 

 هادات، لغتنامه و مأخذ به پایان می رسد.پیشکش شده که با نتیجه گیری و پیشن
« بر زبان اوستایی ۀمقدم»کتاب دیگری که درین اواخر به زیور طبع آراسته گردیده بنام 

نوشته شده که در شناخت زبانهای  ړمی باشد که به وسیله رسمحقق دکتور خلیل هللا اورم



 

5 

ی رود در بخش معرفی آن با زبانهای آریانی بهرتین مآخذ به شامر م ۀباستانی و رابط
آن با شاخه های دیگری مفید و ارزنده  ۀزبانهای باستانی ازین ردیف زبان بلوچی و رابط

 می باشد و درین باره معلومات کافی به دست میدهد سود جسته ام.
همچنان از کتاب های متعددی و مقاالتی که به صورت پراگنده به چاپ رسیده درین  

ت منسجم ترتیب و تنظیم شده است. امید است که این اثر ناچیز اثر استفاده شده و به صور 
از زبان و تاری  قوم بلوچ را روشن کند تا  ۀبا همه کمبودی و کاستیهای که دارد بتواند گوش

رهنامیی باشد برای شیفتگان و جوانان بلوچ که در آینده آرزوی تحقیق بیشرت و همه جانبه 
 را درین زمینه داشته باشند.

ند تحلیل و بررسی های مطالب این اثر از موضوعات از برخی کتابهای که در در رو 
زبان بلوچی و مقاالت متعددی که به چاپ رسیده استفاده به عمل آمده است؛ مگر  ۀبار 

منبع اساسی که به شکل جدا و مستقل به صورت کتاب چاپ شده باشد در اختیار من 
 نبوده است.

در رابطه به این پروژه، مثال ها و منونه ها از البالی در روند تحقیق موضوعات مختلف 
 منت های جداگانه استخراج و ارایه گردیده است.

رسمحقق  ۀدر پیشربد کار این پروژه از آغاز تا انجام، رهنمودها و مشوره های عاملان
هللا اورمړ در حالیکه با مرصوفیت های بیشامری روبرو بودند همسفر راه من دکتور خلیل

خود از استاد گرامی اظهار سپاس و امتنان می منایم  ۀین زمینه بوده است. من نیز به نوبدر
 و از بارگاه ایزد متعال برای شان جان جور و صحت کامل استدعا می دارم.

بدیهی است که در این کار کاستی های نیز وجود دارد و امیدوارم صاحب نظران و 
دبیات بلوچی و بلوچ شناسان با خاطر نشان ساخنت نا اساتید و به ویژه آگاهان به زبان و ا

درستی ها و لغزش های کار، نگارنده را در راهی که خود را در آغاز آن می داند یاری 
 دهند تا در آینده در صدد رفع و بهبود آن ها بر آید. 
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