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 چکیده فارسی 

از تنوع گویشی و زبانی زیادی برخوردار است. گویش غالب  شود،جنوب استان کرمان که »رودبارزمین« نامیده می

در شهرستان رودبار جنوب، رود.  ر میماهای َبشکردی به شرودباری است که از مجموعة گویش  گویشدر این منطقه،  

ایرانی به ای به نام »براهویی« زندگی و به زبانی غیرطایفه، میریمآباد، در روستایی با نام تُبه مرکزیت شهر اسالم

که عمدتاً در بلوچستان پاکستان ، های هندها مردمانی هستند از نژاد دراویدیبراهوییکنند. همین نام تکّلم می

از طریق مرز ی گذشته هاقرندر طول ها کنند. گروهی از براهوییکنند و به یک زبان دراویدی تکلّم میزندگی می

، اما بر به ایران نامشخص است هابراهوییتاریخ ورود  اند.پاکستان و افغانستان به جنوب شرق ایران مهاجرت کرده

 .استبودهچهارصد گذشته سیصد تا به ایران حدود  هابراهوییاساس گفتة مطلعین و گویشوران محلی، ورود 

اند و قرن پیش از سیستان و بلوچستان به جنوب استان کرمان مهاجرت کرده دوهای ساکن رودبار جنوب براهویی

و مقایسة   براهویی رودباریگونة  پژوهش حاضر به توصیف ساختاری  اند.  ساکنمیری  امروزه اغلب آنها در روستای تم

به شیوۀ میدانی و از طریق مصاحبه با گویشوران براهویی رودباری های زبانی پردازد. دادهمی گویش رودباریآن با 

سواد تا باسواد( و جنسی )زن و مرد( گردآوری )نوجوان تا کهنسال(، تحصیلی )بی مرد و زن از سطوح مختلف سنی

ای به روش کتابخانه گویش رودباریهای داده اند.شده است و سپس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته

نیز  /wxو / /wgهای لبی شدۀ /، جفت واج/xو / /gهای /، عالوه بر واجیگونة براهویی رودباردر  اند.گردآوری شده

 /ue/و  /ie/ اند.ها، به گونة براهویی راه یافتهواژهاند که از طریق وامگویش رودباریهای خاص وجود دارد که واج

های اصیل های رودباری و هم در واژهواژهاند که در گونة براهویی رودبار در وامگویش رودباریهای مرکب خاص  واکه

نهادی، )، وجود هفت حالت صرفی یترین ویژگی صرفی گونة براهویی رودباراند. از جمله مهمبراهویی به کار رفته

اجزای وجود ندارد.  گویش رودباری و در استص این گونه است که خا (ای/برایی و اضافی، ازی، بایی، بهرایی، دری

نهاد، مفعول، متمم، قید، تمیز، بدل، مسند و  شباهت دارد و شامل گویش رودباریه جمله در گونة براهویی رودبار ب

 است.فعل 

 گیریقرض -برخورد زبانی -شناسیگویش -گویش رودباری -دباربراهوییِ رو -: دراویدیهاکلید واژه
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 مقدمه  -1-1

مسأله، موضوع، قلمرو، اهمیت و ضرورت، اهداف،  ) پژوهش کلیاتمباحث مربوط به به این فصل 

از . در ادامه هر کدام پردازدمی (ها و مفاهیم کلیدی و بنیادیکاربردها، نوع پژوهش، سؤاالت، فرضیه

 شود.، توضیح داده میذکر شدهمطالب 

  مسأله    -1-2

جیرفت، عنبرآباد،  شهرستانای گرمسیری است و هفت ناحیه ،رودبارزمین منطقة جنوب استان کرمان،

های رودان، میناب و بشاگرد گیرد و با شهرستانمیگنج، منوجان و فاریاب را در بررودبار جنوب، کهنوج، قلعه

مرز است.  رودبارزمین، از های هرمزگان و شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان همدر استان

است که از  گویش رودباریغالب در این منطقه،  فارسی یشت. گوتنوع گویشی و زبانی زیادی برخوردار اس 

هفت های بسیار متعددی در  رود و به گونهر میمابه ش  1(، َبشاکردیهای بَشاگردی )بَشکردیمجموعة گویش

آباد، در روستایی به در شهرستان رودبار جنوب، به مرکزیت شهر اسالمرود.  به کار میشهرستان رودبارزمین  

-کنند. براهوییایرانی به همین نام تکلّم می« زندگی و به زبانی غیر3ای به نام »براهویی، طایفه2میریمنام تُ

های هند هستند که به ایران مهاجرت های ساکن رودبار جنوب در اصل مردمانی غیرایرانی از نژاد دراویدی

قرن زندگی در این منطقه، در اغلب مظاهر فرهنگی از جمله مذهب، باورها و  دوها به سبب اند. آنکرده

ها با ساکنان اند. امروزه تنها وجه تمایز براهوییها همگون شدهعقاید، پوشش و آداب و رسوم با رودباری

ن ها عمدتاً در بلوچستان پاکستابراهویی ها است که موضوع پژوهش حاضر است.آن زباناصیل رودبار، 

 براساس تاریخ شفاهی و گفتةها کنند. بخشی از براهوییتکّلم می 4کنند و به یک زبان دراویدیزندگی می

ب از طریق مرز پاکستان و افغانستان به جنوپیش  سیصد تا چهارصد در حدود  محلی و گویشوران مطلعین

. به علت تماس اندایرانشهر و سیستان ساکن شدههای سراوان، خاش، و در استان شرق ایران مهاجرت کرده

است، تا حدی که بسیاری ها، شدیداً تحت تأثیر زبان بلوچی قرار گرفتهنزدیک با زبان بلوچی، زبان براهویی

کنند و خود را بلوچ ها تنها به بلوچی تکلم میها دوزبانه )براهویی و بلوچی( هستند و حتی برخی از آناز آن

از سیستان   ،قرن پیشدو    تقریباً،  آنهاگروهی از    دانند. به همین دلیل تعداد دقیق این قوم مشخص نیست.می

امروزه   اند.رودبار و فاریاب رفتههای  شهرستانو سپس به سمت    اند کرمان مهاجرت کرده  به شهرو بلوچستان  

 اند. ساکناز توابع آبسردوئیة شهرستان رودبار  میریاغلب آنها در روستای تم

 
1 Bašagardi, Baškardi, Bašakardi 
2 Tom-Meyri 
3 Brahui 
4 Dravidian 
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 زبان دراویدی  -1-2-1

هایی تر، به یکی از زبانهای هندی و اروپایی یا، به عبارت دقیقاکثریت مردم هندوستان به یکی از زبان

های زبانکنند. با این حال، در بخش جنوبی این کشور وگو میاند، گفتکه از زبان سنسکریت منشعب شده

ها، که هنوز در حال گسترش متعددی رایج است که به یک خانوادۀ مربوط به دوران پیش از هند و اروپایی

،  1اند از: تامیلاند. این خانوادۀ زبانی دراویدی نام دارد و مهمترین اعضای آن عبارتو شکوفایی است، وابسته

زبان رایج در جنوب آسیا متعلق به خانوادۀ  70خانوادۀ حدود  (. 36-26: 1384، تو)آرال 3و ماالیاالم 2گوتله

میلیون نفر است که عموماً در هندوستان، پاکستان   215ها بیش از  دراویدی است. شمار دارویدی زبان  یزبان

شناسان برای زبان مادری مشترک و بازسازی شدۀ زبان 4دراویدی متقدمزبان کنند.و سریالنکا زندگی می

، دراویدی 5های دراویدی است. دراویدی متقدم به سه زیر شاخة اصلی )دراویدی شمالی متقدمنتمام زبا

شود. در حال حاضر رابطة همگرا در ساختار آوایی و ( تقسیم می7و دراویدی جنوبی متقدم 6مرکزی متقدم

است و این نیز به دلیل تماس و دراویدی به خوبی اثبات شده 8دستوری بین دو خانوادۀ زبانی هند و آریایی

خانوادۀ هند های زبانی گونه ازگردد. است که به هزارۀ دوم قبل از میالد برمی نزدیک این دو خانوادۀ زبانی

شود که بیش از دوازده مشخص می 10ودااست. با مطالعة متن سنسکریتی ریگ 9و آریایی، زبان سنسکریت

های برگشتی در زبان سنسکریت نیز دلیلی دیگر واژۀ دراویدی در این متن وجود دارد. حضور همخوانوام

ها به حاشیة هند تماس دو خانوادۀ زبانی با یکدیگر بوده است. گروهی از خانوادۀ دراویدی برای اثبات

غرب و کوروخ و ر شمالها دها شامل براهوییاند. این گروهنشین ساکن شدهمهاجرت و در مناطق آریایی

باشند که هر سه به شاخة شمالی خانوادۀ دراویدی تعلق دارند. در بین این سه زبان، مالتو در شرق هند می

ها تقریباً ها در دورترین فاصله جغرافیایی نسبت به سرزمین اصلی خود یعنی هند قرار دارند. براهوییبراهویی

های هندوآریایی هاست با زبانقرن اند. این زباندراویدی متقدم را حفظ نکردههای کهن کدام از ویژگیهیچ

کار رفته در اکنون تنها پنج درصد از کلمات بهاست. همها احاطه شده  مانند ایرانی آمیخته و توسط این زبان

، تقسیم بندی -1-1(. در نمودار  2003)بریتانیکا، مدخل زبان دراویدی،  ن براهویی اصالت دراویدی دارند زبا

 است.دراویدی نشان داده شده هایخانواده زبان

 
1 Tamil 
2 Telegu 
3 Malayalam 
4 Proto-Dravidian 
5 Proto-North-Dravidian 
6 Proto-Central-Dravidian 
7 Proto-South-Dravidian 
8 Indo-Aryan 
9 Sanskrit 
10 Rigveda 
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 دراویدی )بریتانیکا، مدخل زبان دراویدی(.  هایشاخۀ خانواده زبان -1-1نمودار 

 

 ، شاخه شمالی خانواده زبانی دراویدی نشان داده شده است.2-1نمودار در 

 
 بریتانیکا، مدخل زبان دراویدی(. دراویدی )  یزبانشاخۀ شمالی خانواده  -2-1نمودار 

 

 براهویی  -1-2-2

در کشورهای پاکستان، دراویدی است که    های متعلق به خانوادۀ زبانای براهویی زبانِبراهویی، نام طایفه

  گویشورانی دارد.افغانستان و ایران 

المعارف بریتانیکا، آمده   ۃ»براهویی« دو نظر متفاوت وجود دارد: در دایردربارۀ وجه تسمیة  وجه تسمیه:  

است که اصطالح »براهویی« یک واژۀ بسیار کهن و مطلقاً دراویدی است )بریتانیکا، مدخل براهویی(. اما 

در دهد که صورتی از نام »ابراهیم« داند و احتمال میالفنبین احتمال دراویدی بودن آن را بسیار کم می

های امروزی پاکستان باشد که ضمناً تأکیدی است بر مسلمان بودن از گویش 2و جتکی  1های سیراکیگویش

 (.4: 1989ها هستند )الفنبین، ها، که همسایگان هندوی آنها در مقابل »جَت«براهویی

 
1 Siraiki 
2 Jatki 

دراویدی متقدم

دراویدی جنوبی متقدم

دراویدی جنوبی

مرکزی-دراویدی جنوبی

دراویدی مرکزی متقدم دراویدی شمالی متقدم

دراویدی شمالی متقدم

مالتوی متقدم-کوروخ

کوروخ

مالتو

براهویی متقدم

براهویی
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 1که گاهی به صورت براهودی است دراویدی یزبان ۀخانواد ۀعضو جداماند زبان براهویی، زبان براهویی:  

است. گروهی زبان ، بروهی، بروهکی و کورگالی نیز ثبت شده، مدخل زبان براهویی(3)اتنولوگ 2و براهویگی

المعارف بزرگ اسالمی،  ۃاند )دایرشتباه آن را با زبان کردی مرتبط دانستهابراهویی را کردگالی خوانده و به 

اولین حضور مشخص .  دراویدی است یق به شاخة شمالی از خانوادۀ زبانبراهویی متعلزبان  .  مدخل براهویی(

-کالت برمی 4ها در خناتةهای به جا ماندۀ از مغولها در تاریخ به قرن هفدهم میالدی و در نوشتهبراهویی

قرن هفتم  مالتی دروروخ و کهای یعنی دراویدیترین همسایگان خود ها از نزدیکاحتماالً براهویی گردد.

زبان براهویی در  (.4:  1986)الفنبین،  غربی مهاجرت کردند به سمت شمال شروع به جدا شدن کرده و

شود. کالت، کراچی و حیدرآباد سه شهر دیگری بلوچستان و عمدتًا در قسمت پاکستانی آن صحبت می

)براهویی و بلوچی( 5و اکثر آنها دوزبانه  کنند زندگی می هاها در آنهستند که به میزان زیادی براهویی زبان

: 1980)اندرونوو،    8کَالتی  -3  7جَهلَوانی  -2   6َسراوانی  -1زبان براهویی شامل سه گویش اصلی است:    هستند.

های دراویدی و همچنین به سبب چندزبانه به سبب جدا ماندن از دیگر اعضای خانوادۀ زبان  این زبان   (.5-6

 است.های غیردراویدی همجوار خود تأثیر بسیاری پذیرفتهزبان از اقلیت بودن گویشورانش،بودن و در 

براهویی خط  های دراویدی متفاوت است.نوشتاری دیگر زبان نظام نوشتاری براهویی با نظامنوشتار: 

پیشینة خط براهویی شود. در مورد  خاصی ندارد و متون امروزی آن عمدتاً با خط فارسی نستعلیق نوشته می

 نوشتند می 9«هیروگلیف»اند که ابتدا این زبان را به خط های گوناگونی وجود دارد. از آن جمله گفتهنظریه

که این نظریات هنوز به اثبات نرسیده است، جایگزین آن شد. با آن  10و سپس نظام نوشتاری »موهنجودارو«

برای نگارش استفاده  11ها پیش از اسالم از خط »خروشتی«براهوییاما این نکته تقریباً مسلم است که 

ها و ها، کتیبهالخط فارسی و عربی جایگزین آن گردیده است. سکهاند و پس از ورود اسالم، رسمکردهمی

 ۃاند )دایرهایی که به این زبان تا قرن هجدهم میالدی موجودند، همگی به فارسی و عربی نگاشته شدهکتاب

 .عارف بزرگ اسالمی، مدخل براهویی(الم

 
1 Brahuidi 
2 Brahuigi 
3 Ethnologue 
4 Khanate 
5 Bilingual 
6 Sarawani 
7 jhalawani 
8 Kalati 
9 Hieroglyph 
10 Mohenjo-daro 
11 Kharoshthi 
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ها، در اصل قسمتی از ایل ماماسنی )یا مَمَسنی( بودند که در بنا بر نظر تیت، براهویی خاستگاه قومی:

ها که در اصل لُر هستند، در بلوچستان در جبیری تمرکز و استقرار داشتند. ماماسنی 1شرقی پنجگورجنوب

های کُرد ساکن کالت )محل استقرار  ها با بعضی از طایفهتشابه نام براهوییاز اند به محمد حسنی معروف

ها در اصل کُرداند. برخی از اند که براهوییها احتمال دادهها( مانند برادوست یا براخوی، برخیاولیة براهویی

المعارف  ۃ)دایر اند های کرمان دانستهها را در اصل همان طایفة کوفچ یا قُفص ساکن کوهمحققان براهویی

ق.م  3000اند که در های کهنی دانستهبزرگ اسالمی، مدخل براهویی(. برخی هم آنها را بازماندۀ دراویدی

اند که آنها از مهاجران نواحی مرکزی هند به غربی به هند هجوم بردند. بعضی نیز به این عقیدهاز شمال

 (.5-1: 1989اند )الفنبین، سوی کالت بوده

 اند و برخی هنوز هم در از این مناطق ساکنطوایف براهویی در این مناطق ساکن بودهپراکندگی: 

. افغانستان )چهار برجک، 2)بلوچستان، سند، کراچی، حیدرآباد، پنجگور، کویته و کالت(    . پاکستان1  :هستند

 (.5ش و ایرانشهر(  )همان: . ایران )سیستان، سراوان، خا4. ترکمنستان )واحة مرو( 3ُشراوَک و نُوشکی( 

یکی   –تا اواخر دورۀ قاجار    صفوی اواخراز دورۀ    -  ای نسبتاً طوالنیها در دورهبراهویی  پیشینۀ تاریخی:

ای از طوایف اند. آنان در زمان نادرشاه با تشکیل اتحادیههای حکومتگر بلوچستان بودهاز قدرتمندترین گروه

اند. در زمان سلطنت اند و قدرت بسیاری یافتهبلوچستان را در دست گرفتهمختلف، حکومت قسمت عمدۀ 

نشین کالت ظهور کرد که اقتدار آن بر پایة نظام تیموری، حکومتی منسجم و و قوی با عنوان خان شاه جهان

اهویی های کشاورز استوار بود. مؤسس دولت برهای َرند و الشاری و دهواریپیچیدۀ اتحادیة براهویی و بلوچ

های ط شده هفدهم به دعوت یکی از راجهدانند که که در اواس را قنبر، نیای طایفة شبانان قنبرانی می

ها بر منطقه تسلط یافتند. مقارن هندوستان با افاغنة مهاجم به بلوچستان جنگیدند و پس از شکست افغان

حکومت آنها را به رسمیت شناخت و ها در کالت حکومت داشتند. نادر شاه با لشکرکشی نادرشاه، براهویی

ها جلوگیری کردند از پیشروی انگلیسی  1839ها در سال  به آنها لقب بیگلربیگی داد. براهویی به همراه افغان

 (. 135: 1381هی، لال)جانب

که اکثر آنها دوزبانه هستند و به زبان نیست. از آنجاییزبانان مشخص شمار دقیق براهویی جمعیت:

اتنولوگ بنابر گزارش  .  (5:  1980دانند )اندرونوو،  می  خود را بلوچ  کنند، بسیاری از آنهابلوچی نیز صحبت می

میلیون گویشور براهویی در جهان وجود دارد. عمدۀ گویشوران این زبان، در  2/4حدود  ،2013در سال 

کشورهای همسایة پاکستان، زبان   ها بهکنند به سبب مهاجرت براهوییایالت بلوچستان پاکستان زندگی می

 
1 Panjgur 



18 
 

براهویی در خارج از پاکستان نیز گویشورانی دارد. این کشورها براساس تعداد گویشوران براهویی به ترتیب 

 عبارتند از: افغانستان، ایران، هند، ترکمنستان و امارات متحدۀ عربی.

در دست ها در سیستان ایران براهوییهای مکتوبی دربارۀ زمان اقامت گزارشتاریخ ورود به ایران: 

تألیف کرده، و شمار طوایف  م 1871/ق1288نیست. حتی مؤلف جفرافیای نیمروز که کتاب خود را در 

هزار براهویی در سیستان ، از حضور ها نام نبرده است. اما سه دهه بعد سیستانی را ذکر کرده، از براهویی

های ه سیستان، با طایفة قدرتمند َسربَندی متحد شدند. براهوییها پس از مهاجرت بدهد. براهوییخبر می

نیمه چادرنشین نخست در سیستان سکونت داشتند اما در ادامه به خاش، ایرانهشر و سراوان نیز مهاجرت 

(. بر اساس ادبیات شفاهی و گفتة مطلعین محلی، گروهی از 149-135: 1381اند )جانب اللهی، کرده

گذشته از طریق مرزهای پاکستان وارد سیستان و بلوچستان  سیصد تا چهارصد سالحدود در  هابراهویی

این سیستان و بلوچستان با کرمان، وارد مشترک حدود دو قرن پیش، از مرزهای اند. گروهی از آنها شده

 ند.  اهاند و در مناطقی از کرمان، رودبار و فاریاب اقامت کرداستان شده

 براهویی رودباریگونۀ    -1-2-3

اند، امّا بعد از های منطقة رودبارزمین، اگرچه از منطقة سیستان و بلوچستان به این دیار آمدهبراهویی

گذشت حدود دو قرن از این مهاجرت، و دوقرن آمیختگی با مردمان رودبارزمین، تمامی پیوندهای نژادی و 

اند. به دلیل در اقلیت بودن و نیاز به ارتباط با میزبانان گسستهنژادان خود در آن منطقه  عاطفی خود را با هم

اند. عالوه بر رودباری، رودباری( را فراگرفته و در زندگی روزمرۀ خود به کاربردهگویش خود، زبان اکثریت )

 های مورد استفادۀ اینهای اخیر، به سبب تحوالت اجتماعی فراوان، زبان فارسی نیز به جمع زباندر دهه

ها با براهویی زبانگی، گونة زبانی آنمردم، به ویژه قشر جوان و میانسال افزوده شده است. در نتیجة این سه

متداول در بلوچستان متفاوت گشته است. دو قرن مجاورت و همزیستی با بومیان اصلی منطقه و استفاده از 

جدید از زبان براهویی شده است که آن را ای  ها، باعث به وجود آمدن گونهگویش رودباری برای تعامل با آن

 750های این منطقه بنابر آمار دهیاری این روستا، تعداد براهویی توانیم گونة براهوییِ رودباری بنامیم.می

است خانوار است. همجواری با مردم رودبارزمین و آمیختگی با آنها در طول این دو قرن، باعث شده  155نفر و  

ها اسالم و مذهب آنها تسنن ها همگون شوند. دین براهوییهای فرهنگی با رودباریمؤلفه  ها در اغلببراهویی

اند. نوع پوشش، آداب و های رودبارزمین همگی تغییر مذهب داده و شیعه شدهاست، لیکن براهوییبوده

ها جه تمایز براهوییهای اصیل ندارد. امروزه تنها وها هیچ تفاوتی با رودباریرسوم و آیین و مراسم براهویی

اند. آنها در بین های رودبار همگی سه زبانههای ظاهری و زبان است؛ براهوییهای اصیل، تفاوتبا رودباری



19 
 

و در برخورد با  گویش رودباریها، به یکنند و در برخورد با رودبارخود، به زبان براهویی تکلم می

 کنند. میاستفاده  گفتاری ها، از زبان فارسیغیررودباری

 گویش رودباری  -1-2-4

های نو ایرانی غربیِ جنوبی به شمار های ایرانی، یکی از گویشگویش رودباری از دیدگاه تبارشناسی زبان

ویراستة  1های ایرانی«»راهنمای زبان های ایرانی نو، در مجموعةبندی دیگری از زبانرود. در تقسیممی

های از زیرشاخه گویش رودباریکه بیشتر مبتنی بر همجوارِی جغرافیایی و هویت قومی است،  2اشمیت

های بشکردی را به سه زیرگروه ، گویش3های بَشکَردی به حساب آورده شده است. گرشویچگروه گویش

های بشکردیِ خارج از منطقة گویش -3بشکردی جنوبی و  -2بشکردی شمالی،  -1تقسیم کرده است: 

های مینابی، بندرعباسی، رودانی و هرمزی در گروه سوم جای گاه رودباری را در کنار گویشبشکرد. وی آن

 شود.های بشکردی نشادن داده می، گویش-3-1در نمودار داده است. 

 

                      (    599:  1383های بشکردی )اشمیت، گویش  -3-1نمودار                                     

 شناسی توصیفی و تطبیقیزبان  -1-2-5

نگرد که شرط گرایانه به زبان میشناسی است که با نگاهی توصیفای از زبانشناسی توصیفی، شاخهزبان

های زبانی است. هدف این مطالعات، توصیف نظام آوایی، واجی، صرفی، الزم برای آن، مشاهدۀ مستقیم پدیده

های زبانی مطالعات، محدود به ضبط و تجزیه و تحلیل دادهها است. این آوری زباننهایت جمعنحوی و در 

های دیگر و مقایسه با زبان یک زبان در مقطع خاصی از زمان و موارد کاربرد آن بدون اشاره به تاریخچه

ای غیر از خانوادۀ زبانی هندی و اروپایی اگرچه زبان براهویی جزو خانوادۀ زبانی دراویدی و از خانواده  .است

های ایرانی نو است( متعلق به خانوادۀ زبانی هندی و اروپایی هستند، )که جزو گویش  گویش رودباریاست و  

گیرد؛ زیرا در این پژوهش عالوه بر بررسی این دو شناسی تطبیقی قرار میاما پژوهش حاضر در حوزۀ زبان

 
1 Compendium Linguarum Iranicarum 
2 R, Schmitt 
3 I, Gershevitch 

گویش های بشکردی

بشکردی شمالی بشکردی جنوبی بشکردی های خارج از منطقه بشکرد

رودباری مینابی رودانی بندرعباسی هرمزی
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از  رودباری براهویی احتمالی به میزان و چگونگی تأثیرپذیری ،صرف و نحوی و شناس های واجهدر مقول نهگو

است، اختصاص  گذاشته رودباری براهویی بر روی گویش رودباریو احتماالً تأثیراتی که  گویش رودباری

که جزو  رودباریگویش دراویدی، و  زبانی گونه که قبالً گفته شد، زبان براهویی از خانوادۀهمان دارد.

های ایرانی نو است متعلق به خانوادۀ زبانی هندی و اروپایی است لذا این دو، از نظر خانواده و تبار، گویش

تطبیقی، سیر تحوالت تاریخی دو یا چند زبان، از  -هیچ اشتراکی با یکدیگر ندارند. در مطالعات تاریخی

گردد. بدیهی گردد، بررسی و مقایسه میحسوب میها که زبان مشترک و زبان مادر مترین شکل آنقدیم

اند و دارای منشأ مشترکی است که در مورد براهویی و رودباری که از دو خانوادۀ زبانی متفاوت نشأت گرفته

رسد که مقایسة این دو گونة زبانی با اتخاذ کرد. لذا به نظر می ایتاریخی توان چنین رویکردنمی نیستند.

های هریک از این دو گونة ا رویکرد تطبیقی صورت گیرد که شامل بررسی قواعد و ویژگیهم، تنها باید ب

و نیز کشف تأثیرات زبانی و صرفی و نحوی و آنگاه کشف قواعد و عناصر مشترک  واجیزبانی در سطح 

 متقابل آن دو بر یکدیگر در هر یک از سطوح است.احتمالی 

 موضوع   -1-3

 .است «رودباریگویش و مقایسة آن با  براهویی رودباریگونة توصیف ساختاری »موضوع این پژوهش 

 قلمرو   -1-4

 . است استان کرمانرودبار )اسالم آباد(  میری، از توابع شهرستانروستای تمقلمرو مکانی این پژوهش، 

 این پژوهش، قلمرو موضوعی است.بوده  1397 تابستانتا  1394تابستان پژوهش حاضر،  قلمرو زمانی

 است.  شناسی زبانتطبیقی و جامعهتوصیفی، زبان شناسی شناسی زبان شناسی،گویش

 اهمیت و ضرورت  -1-5

های در معرض نابودی جهان قرار دارد و انجام های یونسکو، زبان براهویی در فهرست زبانبر طبق گزارش

گردآوری آن است هم اهمیت بسزا و هم ضرورت فراوانی  چنین پژوهشی، که اقدام مهمی در جهت ثبت و

گردد که بدانیم گونة رودباری این زبان، کمتر از دارد. اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش آنگاه آشکارتر می

یی در معرض آسیب بیشتری است. زبان براهویی جزو وهای براهگویشور دارد و نسبت به سایر گونه 1000

بوده  های ایرانیها در تماس و برخورد با زبانغیرایرانی است که به ایران نفوذ کرده و قرنهای معدود زبان

شناسی ها بر یکدیگر، از موضوعات جالب در حوزۀ زباناین زبان احتمالی است. بررسی تأثیرات متقابل

ی که امروزه ایرانی های رودبار جنوب به عنوان قومی غیرایرانشناسی زبان است. براهوییتطبیقی و جامعه

ها کلید ورود به ادبیات عامیانة آنهاست شناخت گویش آن و  هستند شوند دارای ادبیات شفاهی  محسوب می
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شناسی نیز این و بدون آن ضبط و گردآوری این ادبیات غیرممکن خواهد بود. لذا از دیدگاه ادبیات و مردم

 یابد.پژوهش ضرورت و اهمیت می

 اهداف   -1-6

 اصلی:هدف 

. این است گویش رودباریو مقایسة آن با  براهویی رودباریتوصیف ساختاری هدف اصلی این پژوهش، 

 است.شدهانجام  (صرف و نحو) یو دستور شناسیواج هایهبررسی در حوز

  اهداف فرعی:

 استان کرمان  ویژهایران و به شناسیکمک به تدوین اطلس گویش -1

 در ایران  موجودغیرایرانی  های زبانینهآوری گوگردکمک به  -2

 براهویی رودباریبر  گویش رودباری احتمالی برآورد میزان تأثیر  -3

 های ایرانیفراهم کردن نقشة شناسایی گویش -4

 کاربردها   -1-7

شناسی ایران های گویششناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اطلسبخش گویش

های های ایرانِی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، بنیادها و پژوهشکدهها و گویشایران، بخش زبانو خارج از  

های زبانی بخش ایرانشناسی داخل و خارج از ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهش

های دان به پژوهشمنبرون مرزی صدا و سیما، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی و پژوهشگران و عالقه

 توانند از دستاوردهای پژوهش حاضر استفاده کنند.گویشی می

 نوع پژوهش  -1-8

شناسی تاریخی گیری از زبانتحلیلی است که با بهره-پژوهش حاضر، پژوهشی بنیادی و از نوع توصیفی

 پردازد.های گردآوری شده میو تطبیقی، به تجزیه و تحلیل داده

 سؤاالت   -1-9

 پذیرفته است؟ چه تأثیرات احتمالی گویش رودباریاز چیست و  براهویی رودبارینظام واجی  -1

 دارد؟ گویش رودباری های احتمالی باچه شباهت چگونه است و براهویی رودبارینظام صرف و نحو  -2


