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 چکیده
ن است اماا  است که محل اصلی رواج آن، کشور پاکستا دراویدی هایزبان خانوادۀ ازبراهویی، زبانی غیرایرانی و 

با جمعیت کمتار از دو هازار ن ار در ج اوم کرماان       های ایراناز براهویی در ایران نیز گویشورانی دارد. گروهی

 فاریاام  مِیری شهرستان رودبار ج اوم و بخشای درشهرساتان   در روستای تُم آنها از بخشی ک  د کهزندگی می

ک  اد. دو  اری که گویش مسلط م طقه است تکلام مای  براهویی، به فارسی و نیز گویش رودب برعالوهاند و ساکن

که آن  استدهای جدید از زبان براهویی شباعث به وجود آمدن گونه ،قرن مجاورت و همزیستی با بومیان م طقه

و هاد  از آن،  ، هاای ایان گوناب زباانی    موضوع این مقاله، بررسی واج توانیم براهوییِ رودبار ج وم ب امیم.را می

. م طقاب پاهوهش،   اسات  زباانی  بهای این گونواج ها و نیز بررسی و ش اخت م شأِتوصیف آوایی واجاستخراج و 

 از زن، و مارد  گویشاوران  با مصاحبه با و میدانیۀ شیو به هامیریِ شهرستان رودبار ج وم است. دادهروستای تم

 .استدهش گردآوری تحصیلی و س ی مختلف سطوح
 

 ش اسیج وم، واج ، گونب رودبارِزبان براهویی واژگان کلیدی:

 پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره گی ،های باستانیدانشجوی دکتری فره گ و زبان. 1
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   پهوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فره گیهای باستانی، فره گ و زباناستاد . 2
   شگاه شهید باه ر کرماندان ،های باستانیفره گ و زبان یاراستاد. 3
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 مقدمه -1

توان به دو م طقب شمالی و ج وبی تقسیم کارد. م طقاب ج اوبی، در    استان په اور کرمان را می

جمله شرایط اقلیمای و آم  از های گوناگونتداول عامّه، موسوم به رودبارزمین است که از ج به

 کرمان شمالی مت اوت است. ی، باهای محلها و گویشو هوا، فره گ عامّه و ت وع زبان

گا   و  رودبارزمین ه ت شهرستان رودبار ج وم، جیرفت، که وج، فاریام، ع برآبااد، قلعاه      

:  اسات ده( از دو جاز تشاکیل شا   ruebârگیرد. رودبار )در گاویش محلای:   می م وجان را در بر

رودبار سرزمی ی  به مع ی ساحل.( bâr)فارسی میانه: « بار»که م ظور رود هلیل است و « رود»

اناد.  رود واقا  خیز و شهرها و روستاهایی کاه در دو ساوی هلیال   های حاصلاست شامل جلگه

زار و بحرآسامان  هاای بافات و هلاه   از کاوه  وهلیل، رودخانب مهم و دائمی ایان م طقاه اسات    

گیرد و بعد از مشروم کردن اراضای جلگاب جیرفات و رودباارج وم، باه بااتال        سرچشمه می

 (.55: 1331)کالنتری خاندانی، ریزد ریان میجازمو

آباد، از شمال به شهرساتان ع برآبااد و ریگاان، از    شهرستان رودبار ج وم با مرکزیت اسالم

از غارم باه شهرساتان که اوج     گ  ، از شر  به شهرستان ایرانشهر و ج وم به شهرستان قلعه

 باال  بار    ،1311س و مساکن  . جمعیت این م طقه، براساس نتای  سرشماری ن او استمحدود 

و شالل   اناد در شاهر سااکن  یقیه ن ر در روستاها و  12113از این تعداد  ون ر است  114421

 )سازمان آمار و اطالعات استانداری استان کرمان(.  اکثر آنها کشاورزی است

هاا و  ی اسات. از زباان  هاای محلا  هاا و گاویش  های بارز این م طقاه، ت اوع زباان   از ویهگی

در شهرساتان  سات.  ای مردم، فارسی، رودباری، مُحْمِادی، کُرتاه، براهاویی و بلاوچی ا    هگویش

شود. تعداد گویشوران ایان  های جلرافیایی متعدد تکلم میجیرفت ت ها به زبان فارسی، با گونه

در شش شهرستان دیگر، مردم به گویش رودباری، البته ها اندک است. زبان در سایر شهرستان

این، به دلیل ت وع قاومی و ناهادی ناشای از     برعالوهک  د. عدد و مت وع تکلم میهای متبا گونه

، شااهد  وبلوچساتان سیساتان های هرمزگان و موقعیت جلرافیایی م طقه، و همجواری با استان

هاای زباانی، در مقایساه باا     های دیگری نیز هستیم. شمار گویشوران این گونهها و گویشزبان

هااایی از انااد از: کُرت،ااه، متااداول در بخااشار کمتاار اساات و عبااارترودباااری و فارساای بساای

گ   و رودبار ج وم، مُحْمِدی در بخشی از شهرساتان ع برآبااد و باراهاویی    های قلعهشهرستان

ای از زباان  های رودباار ج اوم و فاریاام. براهاوییِ رودباارزمین، گوناه      در بخشی از شهرستان

 .  استهای دراویدی ه د ز خانوادۀ زبانغیرایرانی ا یبراهویی است که زبان
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اسات از لحاا    و غالب در شش شهرستان کرمان ج وبی  طگویشِ مسلگویش رودباری که 
.  (314: 1312فارد،  )مطلبای و شایبانی   اسات ج وم غربی های ایرانی نو ش اسی، متعلق به زبانتبار

آنهاا را   (348: 1133)گرشویچ  های باشک،ردی )باشاگ،ردی( قرار دارد کهاین گویش در گروه گویش

های بیرون از م طقاب باشااک،رد، باشاک،ردی شامالی و باشاک،ردی ج اوبی       گویش ببه سه زیرشاخ
های ب دری، می اابی، رودانای و هرمازی در زیرشااخب     گویشا ک د. وی رودباری را بتقسیم می

هاای فارسای و   زباان صال حلقب اترا رودباری توان میبه لحا  جلرافیایی، دهد. نخست قرار می
زباان بلاوچی و از شامال     رواجمحادودۀ   ،د؛ کاربرد ایان گاویش از ج اوم   آوربلوچی به شمار 

 (.  2: 1318نهاد، )صدیقی استمحدودۀ کاربرد زبان فارسی 

تار، باه یکای از    عباارت دقیاق   ی، یا بهاروپایوه د هایناکثر مردم ه دوستان به یکی از زبا     
 اد. باا ایان حاال، در بخاش      ک یوگو ماند، گ تهس سکریت م شعب شدیی که از زبان هانزبا

ی متعددی رای  است که به یک خاانوادۀ مرباوب باه دوران پایش از     هانبار زج وبی این کشو
 1زباانی دراویادی   ۀاند. این خانواداست، وابسته هم در ج وم ه د رای  که ه وز هایاروپایوه د

(. 83-28 :1334 آرهتاو، ) 4و ماهیااهم  3گاو تله ،2تامیل از: اندعبارتترین اعضای آن نام دارد و مهم

اما خانوادۀ دراویدی، یک عضو جدامانده نیز دارد که ت ها زبان دراویدی خارج از ه د است. ناام  
براهویی  شود.نیز دیده می 1و براهویگی 8است که گاهی به صورت براهودی 5براهویی ،زباناین 

هاا عمادتاد در بلوچساتان    براهاویی  زباانی دراویادی اسات.    ۀلی از خاانواد متعلق به شاخب شما
 ک  د.پاکستان زندگی می

کاه   اسات دهالمعار  بریتانیکا آمدو نظر وجود دارد. در دایره« براهویی»دربارۀ وجه تسمیب      

یادی  احتماال دراو  (4: 8113) 3واژۀ بسیار کهن و مطلقاد دراویدی است. اماا ال  باین  « براهویی»
و  1هاای سایراکی  در گاویش « اباراهیم »صورتی از ناام  . به نظر او داندبودن آن را بسیار کم می

اشد که ضم اد تأکیدی است بار مسالمان   ممکن است بهای امروزی پاکستان از گویش 11جتکی
 هست د.آنها  ها که همسایگان ه دوی«جات»ها در مقابل بودن براهویی

                                                           
1. Drawidian 

2. Tamil 

3. Telegu 

4. Malayalam 

5. Brāhūī, Brāhōī, Birahui 

6. Brahuidi 

7. Brahuigi 

8. Elfenbein 

9. Siraiki 

10. Jatki 
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باه ج اوم   میالدی از طریق مرز پاکستان و افلانستان  14قرن از حدوداد ها براهوییبخشی از 
به ج وم اساتان   وبلوچستانسیستانقرن پیش از  2، هاآنگروهی از . اندشر  ایران مهاجرت کرده

اناد. در  سااکن اند که امروزه بخشی در رودبار ج اوم و بخشای در فاریاام    کرمان مهاجرت کرده
از روستاهای دهستان آبساردوئیه از توابا  بخاش     1میریای تمروستها در رودبار ج وم، براهویی

باه   Meyriساله اسات و  ای باستانی و چ دهزار، تپه«تپه»به مع ی  tomک  د. مرکزی زندگی می
. اسات دهنام بانویی که بر روی این تپه باه خااک ساپرده شا    است، « مهری»عتقاد مردم م طقه، ا

 151آنهاا   . براسااس آخارین آماار، تعاداد    اناد شیعه وهای استان کرمان همگی مسلمان براهویی
همجواری با ماردم رودباارزمین و    و شلل اصلی آنها کشاورزی و دامداری است. ن ر 151و خانوار 

هاای فره گای باا    ها در اغلب مؤل هاست براهوییآمیختگی با آنها در طول این دو قرن، باعث شده
هاای  یکن براهاویی اناد، لا  اهال سا ت  ماههب  بر و ان مسلمها ها همگون شوند. براهوییرودباری

هاا  براهاویی اناد. ناوع پوشاش، آدام و رساوم     رودبارزمین همگی تلییر مههب داده و شیعه شده
هاای  های اصایل، ت ااوت  ها با رودباریهای اصیل ندارد. ت ها وجه تمایز براهوییت اوتی با رودباری

اناد. در باین خاود، باه براهاویی تکلام       زباناه سه های رودبار همگیظاهری و زبان است؛ براهویی
 .  گوی دمی سخنزبان فارسی به ها، ها، به گویش رودباری و با غیر رودبارییک  د و با رودبارمی

ی و بلوچساتان  یبا خویشاوندان سیستانرا های کرمان ارتباب براهویی ،اگرچه دوقرن جدایی
بایش تعاامالتی   وترش و تساهیل ارتباطاات، کام   با گسا های اخیر ، لیکن در سالکردقط   آنها

هاای رودباار ج اوم از    ثیرپاهیری براهاویی  أتلییرات زبانی دو قرن که عمدتاد ناشای از ت  دارند.
ای زباانی، مت ااوت از براهاویی    گوناه  دههای همجوار از جمله رودباری است، سابب شا  گویش

ایی و واژگاانی اسات و ارتبااب    ها بیشتر در سطح آوشکل گیرد. این ت اوت وبلوچستانسیستان
هاای  هاای کرماان باا معادود براهاویی     پهیر اسات. براهاویی  بین گویشوران این دو گونه امکان

 وگو ک  د.هایی گ تالبته با دشواریتوان د اند میکه در می ام ساکننیز پاکستانی 
 

 پیشینۀ تحقیق -2

ایان  علمای درباارۀ   اولین مطالعات  .شددر پاکستان مطالعات براهویی از اوایل قرن بیستم آغاز 
 .  دادانجام  - خوان داو را پدر زبان براهویی میکه  - (1111) دنیز بریرا زبان 

که در  زبان براهوییدر دو کتام خود با ع وان  (2113، 2111، 1131) 2میخائیل س. اندرونوو

و صارفی و نحاوی   واژگاانی  از نظار  براهویی پاکستان را  ،شددو نسخب انگلیسی و روسی چاپ 

                                                           
1. Tom-Meyri 
2. Mikhail S, Andronow 
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دساتور تطبیقای    . وی در کتاام ددر آخار کتاام چ ادین ماتن براهاویی را آور     و  دکرمطالعه 
هاای خاانواده   زباان  ، به بررسی تطبیقیِ واجای، واژگاانی و صارفی و نحاوی    های دراویدیزبان

 جمله براهویی پرداخت.دراویدی از

وچی، دو پهوهش در حوزۀ گویش بلی هاش اس آلمانی در ک ار پهوهشزبان جوز  ال  بین

بحثای تااریخی پیراماون قاوم     ( 1138) ؛ نخساتین پاهوهش  کارد ش اسی براهویی سیستان واج

، در در فصالی جداگاناه  ( 1111) . دومین پهوهشاستهای این زبان و معرفی واج استبراهویی 

این گونه های ع وان زبان براهویی بررسی واج ، باهای آفریقایی و آسیاییش اسی زبانواجکتام 

 است.

هاای اخیار دوبااره آغااز     ایران، در سال وبلوچستانسیستانهای زبان براهویی گونهب مطالع

ک ون پهوهشی در گونه براهاویی  تابویهه . استدهاما ه وز در قالب کار پهوهشی ارائه نگردی دهش

   .استدهرودبار ج وم نش

ناد و بررسای و مطالعاه و ثبات و     الات ترین میراث فره گی و زبانی یاک م از مهم هاگویش     

 هاای غیرایرانای  گویش براهوییِ رودباار ج اوم، از گاویش   دارد. اهمیت بسزایی آنها  گردآوری

ش اسای  در مطالعات زبانو از این نظر  استر گویش ایرانی همجوار قرار گرفتهتحت تأثی واست 

ن براهاویی در فهرسات   هاای یونساکو، زباا   ایان، طباق گازارش    برعالوه. داردتطبیقی اهمیت 

رودباری این زبان، کمتار   بگونکه به طوریاست معرفی شدههای در معرض نابودی جهان زبان

 در معرض آسیب بیشتری است. یهای براهوین ر گویشور دارد و نسبت به سایر گونه 1111از 

 

 های براهویی رودبار جنوبواج -3

های این گویش اساتخراج و توصایف   ، واجسازیروش ج ت کمی ه و جانشین، با در این بخش

هاای زیااد ایان    گیاری های اصیل براهویی که نتیجب قرضشوند. با توجه به قلّت واژهآوایی می

هاای  ویهه بلوچی، رودباری و فارسی اسات، در ماوارد زیاادی نموناه    های دیگر بهگویش از زبان

های براهویی پاکساتان مقایساه   با واجهای به دست آمده، د. آنگاه واجآمده اصالت براهویی ندار

هاای  هاای گاویش  های آن دو آشکار گردد. در آخر، با بررسی واجها و ت اوتشود تا شباهتمی

 گردد.  های خاص گونب رودبار ج وم مشخص میتأثیرگهار بر براهویی، م شأ واج
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 هاهمخوان -1- 3

 (1)هااستخراج و توصیف همخوان -3-1-1

/b:/ دار  سدادی، واکدولبی، ان 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       v*-به صاورت   1/ در دراویدی شمالی متقدمbهمخوان /

 .استده/ ظاهر شbو براهویی رودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان ،2متقدم

 شود./ مشخص میm/ و /p/ از تقابل آن با /bوض  واجی /    

/p/  /b/ 

 /bie/ نمک /pie/ مدفوع

/m/ /b/ 

 /baš/ بیدار /maš/ کوه

 

/p :/واکدولبی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زبان براهاویی   -p-,*-pp*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت pهمخوان /

 .استده/ ظاهر شpو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم براهویی سیستان

 شود.    می / مشخصm/ و /b/ ،/y/  از تقابل آن با /pوض  واجی /    

    /p/ با /b// این تقابل قبالد در مورد :b  /انجام شد (ک. /نb)/. 

/y/ /p/ 

 /pie/ مدفوغ /yie/ آن

/m/ /p/ 

 /per/ باران /mer/ دعوا

 

/d :/دار  دندانی، انسدادی، واک 

وجود داشته که در زباان براهاویی    -ð-, *t-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت dهمخوان /

 .استده/ ظاهر شdو براهویی رودبار ج وم به شکل / دم، براهویی سیستانمتق

 شود./ مشخص میɁ/ و /t/ ،/s/ ، /z/ از تقابل آن با /dوض  واجی /    
/t/ /d/ 

 /dir/ آم /tir/ تیر، سوزش

                                                           
1. Proto North Dravidian 

2. Proto Brahui 



 135 9318تان بهار و تابس، ة اولدور، چهارمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش های گونۀ براهوییِ رودبار جنوببررسی واج

 

/s/ /d/ 

 /dâ/ این /sâ/ جو

/z/ /d/ 

 /du/ دست /zu/ زود، ت د

/Ɂ/ /d/ 

 /dâl/ آش /Ɂâl/ جن
 
/t :/واک  دندانی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زبان براهویی متقادم،   -t*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت tهمخوان /

 .استده/ ظاهر شtو براهویی رودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان

 شود./ مشخص میs/ و /d/ ،/n/ ،/k/  از تقابل آن با /tوض  واجی /    

    /t/ با /d:/ ن تقابل قبالد در مورد /ایd  /انجام شد (ک. /نd.)/ 
/n/ /t/ 

 /jenta/ خودش /jenna/ خودت

/s/ /t/ 

دوم  بش اس

 شخص م رد

/-os/ اول  بش اس

 شخص م رد

/-ot/ 

/ɬ/ /t/ 

 /pât/ ک ش /pâɬ/ شیر
 

/ḍ/واک: برگشتی، کامی، انسدادی، بی 

وجود داشاته کاه در زباان براهاویی      ṛ, *ẓ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت ḍهمخوان /

 .استده/ ظاهر شḍو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میxو / /d/ ،/t// از تقابل آن با ḍوض  واجی /    

/d/ /ḍ/ 

 /kaḍ/ ق،د /kad/ چال

/t/ /ḍ/ 

 /koḍ/ هنب مرغ /kot/ سوراخ

x// /ḍ/ 

 / leḍ/ گردن /lex/ گردن
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 .استدهش /ḍ/جایگزین  /d/در میان نسل جدید براهویی از میان رفته و این تقابل البته       
 

/ṭ:/ داربرگشتی، کامی، انسدادی، واک 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       - ṭṭ-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  ṭهمخوان /

 .استده/ ظاهر شṭ/ و براهویی رودبار ج وم به شکل متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میn/ / وt/ / از تقابل آن باṭض  واجی /و      
/t/ /ṭ/ 

 /yieṭ/ بُز /yiet/ بده )فعل امر(

/n/ /ṭ/ 

 /goṭ/ گلو، گردن /not/ آرد

 .استدهش /ṭ/جایگزین  /t/در میان نسل جدید براهویی، از میان رفته و نیز این تقابل     

 

/g:/ ،دار  واک کامی، انسدادی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی        g-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   kهمخوان /

 .استده/ ظاهر شgو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

/k/ /g/ 

نوعی درخت  /kiš/ آم بی ی

 بیابانی

/giš/ 

 

/k:/ واککامی، انسدادی، بی 

وجود داشته که در زباان براهاویی    -k, *c-*الی متقدم به صورت / در دراویدی شمkهمخوان /

 .استده/ ظاهر شkو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /γ// و g/ ، /č/ از تقابل آن با /kوض  واجی /    

    /k/ با /g// این تقابل قبالد در مورد :g  /انجام شد (ک. /نg.)/ 

/č/ /k/ 
 /lok/ کوتاه /loč/ فل 

/γ/ /k/ 
 /arak/ عر  /araγ/ شوهر
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/ʔ :/واکچاک ایی، انسدادی، بی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -Ɂ-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  ʔهمخوان /
 .استده/ ظاهر شɁو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /m/ / وdتقابل آن با // از ʔوض  واجی /    
    /ʔ/ با /d:/ / این تقابل قبالد در موردd /انجام شد (کن. /d)/. 

/m/ /ʔ/ 
 /ʔoč/ شتر /moč/ همه

 

/ǰ:/ دارسایشی، واک-کامی، انسدادی-لثوی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -j-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ǰهمخوان /
 .استده/ ظاهر شǰو براهویی رودبار ج وم به شکل / ویی سیستانمتقدم، براه

 شود.  مشخص می /č/ از تقابل آن با /ǰوض  واجی /    

/č/ /ǰ/ 
 /ǰâr / صدا، فریاد /čâr/ چهار

 / poǰ/ پارچه /poč/ لباس

 

/č:/ واک  سایشی، بی-کامی، انسدادی-لثوی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -c-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   čهمخوان /
 .استده/ ظاهر شčو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود.مشخص می /ǰ/و / k/ ،/š/ ،/l/ از تقابل آن با /čوض  واجی /    
/k/ /č/ 

 /loč/ فل  /lok/ کوتاه

/š/ /č/ 
بن مضارع فعل 

 سوزاندن
/oš/ شتر /oč/ 

/l/ /č/ 

 /čok/ مرغ /lok/ هکوتا

    /č/ با /ǰ:/ / این تقابل قبالد در موردč  /انجام شد (ک. /نč)/. 
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/v:/ دارواکدندانی، سایشی،  -لبی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -v-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  vهمخوان /
 .استده/ ظاهر شvو براهویی رودبار ج وم به شکل / متقدم، براهویی سیستان

 شود./ مشخص میm/ از تقابل آن با /vوض  واجی /    
/m/ /v/ 

 /vâr/ ت درستی /mâr/ پسر

 

/f:/ واکدندانی، سایشی، بی-لبی 

وجاود داشاته کاه در زباان براهاویی       -v-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   fهمخوان /
 .استدهاهر ش/ ظfبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میk/ و /n/ از تقابل آن با /fوض  واجی /    
/n/ /f/ 

 /xaf/ گوش /xan/ چشم

/ɬ/ /f/ 

 /xaf/ گوش /xaɬ/ درد

 

/z:/ دار  لثوی، سایشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   z-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   zهمخوان /

 .استده/ ظاهر شzبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میd/ و /s/ از تقابل آن با /zوض  واجی /

/s/ /z/ 

 /zel/ کود مرغ /sel/ پوست

    /z/ با /d/ این تقابل قبالد در مورد :/d  /انجام شد (نک/ .d)/. 

 

/s:/ واک  لثوی، سایشی، بی 

کاه در زباان    وجود داشته*-nd-, *-s-, *-cc-به صورت  / در دراویدی شمالی متقدمdهمخوان /

 .استده/ ظاهر شsبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان وبراهویی متقدم، براهویی 

/s/  از تقابل با /š/ و /zشود./ مشخص می 
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/š/ /s/ 

مادۀ مضارع  /-riš/ ریش

 فعل بافتن

/ris-/ 

/s/ با /z/ این تقابل قبالد در مورد :/z  /انجام شد (نک/ .z)/. 

 

/ž/دارواککامی، سایشی، -: لثوی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ž-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   žهمخوان /

 .استده/ ظاهر شžبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 požža. ت هاا کااربرد آن در واژۀ   شاود ای دیده نمای این همخوان در آغاز و پایان هیچ واژه     

 است: /d/قبل از   /ǰ/های دخیل از رودباری، تبدیل یافتب است. همچ ین در واژه (مو)
 taždid تجدید aždahâ اژدها

مهده )اسم  hažda هجده

 خاص(

možda 

 دانست. /ǰ/گونب توان واجرا می žدر این موارد، به تبعیت از رودباری،     

 

/š:/ واک، سایشی، بیکامی-لثوی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -cc-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  šهمخوان /

 .استده/ ظاهر شšبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میč/ و /s/ از تقابل آن با /šوض  واجی /    

    /š/ با /s/د /: این تقابل قبالد در مورs( نک/  انجام شد/ .s)/. 

    /š/ با /č/: / این تقابل قبالد در موردč( نک/  انجام شد/ .č)/. 
 

/γ:/ دارمالزی، سایشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   - γ -*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت γهمخوان /

 .استدههر ش/ ظاγبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

/  انجاام شاد   kشود. این تقابل قبالد در ماورد / / مشخص میk/ از تقابل آن  با /γوض  واجی /   

 ./(k. /نک)
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/x:/ واک، سایشی، بیمالزی 

که در زباان براهاویی    وجود داشته -x, *k-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت xهمخوان /

 .استده/ ظاهر شxهویی رودبار ج وم به شکل /برا سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/ و w/ x/ ،h// از تقابل آن با xوض  واجی /    

/wx/ /x/ 

بن مضارع 

 فعل چریدن

/-fâwx/ گوش /xaf/ 

/h/ /x/ 

 /xad/ پستان /had/ استخوان

/n/ /x/ 

 /xan/ چشم /nan/ شب

 

/h:/ واک  چاک ایی، سایشی، بی 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -h-*در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  / hهمخوان /

 .استده/ ظاهر شhبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میx/ از تقابل آن با /hوض  واجی /    

    /h/ با /x// این تقابل قبالد در مورد :x /نک. انجام شد( /x)/. 

 

/m:/ لبی، خیشومیدو 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -m*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  mهمخوان /

 .استده/ ظاهر شmبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میv/ و /p // ،b/ ،/n// از تقابل آن با mوض  واجی /    

    /m/ با /p مورد //: این تقابل قبالد درp /انجام شد (نک/ .p)/. 

    /m/ با /b/: / این تقابل قبالد در موردb /انجام شد (نک/ .b)/. 

    /m/ با /v/: / این تقابل قبالد در موردv /انجام شد (نک/ .v)/. 
/n/ /m/ 

 /mâr/ پسر /nâr/ انار
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/n:/ دندانی، خیشومی 

که در زباان براهاویی    وجود داشته -n, *-ṇ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت nهمخوان /

 .استده/ ظاهر شnبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میf/ و /l/ ،/x/ ،/k/ ،/m/ ،/t/ از تقابل با /nوض  واجی /    

/l/ /n/ 

 /not/ آرد /lot/ چوم درخت خرما

/x/ /n/ 

 /nan/ شب /xan/ چشم

/ɬ/ /n/ 

 /xan/ چشم /xaɬ/ درد

 

/n/ با /m/ این تقابل قبالد در مورد :/m  /انجام شد (نک/ .m)/. 

/n/ با /t/ این تقابل قبالد در مورد :/t  /انجام شد (نک/ .t)/. 

/n/ با /f:/ / این تقابل قبالد در موردf  /انجام شد (نک/ .f)/. 

 

/l:/ دار  لثوی، ک اری، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجود داشاته  -l, *-ļ*قدم به صورت / در دراویدی شمالی متlهمخوان /
 .استده/ ظاهر شlبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/ و /r/ ،/č/ ،/k/ از تقابل آن با /lوض  واجی /

 
/r/ /l/ 

 /kol/ نوعی درخت /kor/ گلّه

 /elâr/ خرما /erâr/ کجا؟

/č/ /l/ 

 /lok/ کوتاه /čok/ مرغ

/ɬ/ /l/ 

 /xal/ آتش /xaɬ/ درد

 

/l/ با /n/ این تقابل قبالد در مورد :/n  /انجام شد (نک/ .n)/. 
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/ɬ :/دارلثوی، سایشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ļ-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ɬهمخوان /
 .استده/ ظاهر شɬوم به شکل /براهویی رودبار ج  سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود./ مشخص میn/و /ṛ/ ،/t/ ،/l/ ،/f/ از تقابل آن با /ɬوض  واجی /    

/ṛ/ /ɬ/ 

 /Ɂiɬ/  مگس /Ɂiṛ/ خواهر

 

    /ɬ/ با /t// این تقابل قبالد در مورد :t /انجام شد (نک/ .t)/. 

    /ɬ/ با /l:/ / این تقابل قبالد در موردl /انجام شد (نک/ .l)/. 
    /ɬ/ با /f:/ / این تقابل قبالد در موردf /انجام شد (نک/ .f)/. 
    /ɬ/ با /n:/ / این تقابل قبالد در موردn /انجام شد (نک/ .n)/. 
 

/r:/ دارلثوی، زنشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجود داشاته  -r, *-ṛ*/ در دراویدی شمالی متقدم به صورت rهمخوان /
 .استده/ ظاهر شrبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 شود.مشخص می /rو / /l/ ،/ṛ/ از تقابل آن با /rوض  واجی /    
    /r/ با /l/ این تقابل قبالد در مورد :/l  /انجام شد (نک/ .l)/. 

/ṛ/ /r/ 

ماده مضارع 

 فعل بریدن

/taṛ-/ آزاد، رها /tar/ 

/r/ /r/ 

 /por/ خاکستر /rpo/ فراوان

 /mor/ نوعی میش /rmo/ دور

 

/ṛ:/ داربرگشتی، زنشی، واک 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -ṛ-*/ در دراویدی شمالی متقدم باه صاورت   ṛهمخوان /

 .استده/ ظاهر شṛبراهویی رودبار ج وم به شکل / سیستان ومتقدم، براهویی 

 ./(r. /نک) انجام شد/  rقابل قبالد در /شود. این ت/ مشخص میr/ از تقابل آن با /ṛوض  واجی /   
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rچ دزنشی، ک اری : 

کاه   وجود داشته rrبه صورت  1و در ایرانی میانه *-nd-در ایرانی باستان به صورت / r/ همخوان
 .استده/ ظاهر شrبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون در گویش رودبار ج وم

 /(r. /نک) انجام شد/ rشود. این تقابل قبالد در /میمشخص / r/ از تقابل آن با /rوض  واجی /    
 
/y:/ دارصوت، واککامی، نیم 

کاه در زباان براهاویی     وجاود داشاته   -y-*/ در دراویدی شمالی متقدم به صاورت  yهمخوان /

 .استده/ ظاهر شyرودبار ج وم به شکل / براهویی سیستان ومتقدم، براهویی 
 ./(p. /نک) انجام شد/  pشود. این تقابل قبالد در // مشخص میp// از تقابل آن با yوض  واجی /   
 
/wg:/ شده  دار، لبیکامی، انسدادی، واک 

کاه در   وجاود داشاته   *-g, *w- باه صاورت    3و زبان اوستایی 2باستان/ در ایرانی wgهمخوان /

 .استده/ ظاهر شwgبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون ج وم گویش رودبار

 رود:واژۀ معدود رودباری، و صرفاد در جایگاه آغازین به کار میین واج ت ها در چ د واما    

 almwg آبگیر azikwg زنبور

 am [kaneng]wg فرصت کردن arwg ک ار

 شود./ مشخص میwx/  از تقابل با /wgوض  واجی /    

 
/wg/ /wx/ 

بن مضارع فعل 

 چراندن

/-fâwx/  بن مضارع فعل

 بافتن

/-fâwg/ 

 

/wx:/ شدهواک، لبیمالزی، سایشی، بی 

 وجاود داشاته   vxو در زبان اوستایی به صورت  hw*- / در ایرانی باستان به صورتwxهمخوان /
 .استده/ ظاهر شwxبراهویی رودبار ج وم به شکل / بو گون ج وم که در گویش رودبار

 .  شود/ مشخص میwg/ و /x/ از تقابل آن  با /wxوض  واجی /    

    /wx/ با /x/ این تقابل قبالد در مورد :/x /انجام شد (نک/ .x)/. 
                                                           
1. Middle Iranian 

2. Old Iranian 

3. Avesta 
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    /wx/ با /wg/ این تقابل قبالد در مورد :/wg /انجام شد (نک/ .wg)/. 

واج  31گاردد کاه براهاویی رودباار ج اوم دارای      با توجه به آنچه گهشات، مشاخص مای       

 اند.ی آورده شدههمخوانی است که در جدول زیر همراه با توصیف آوای

 

 های گونب زبانی براهویی رودبار ج وم: همخوان1جدول 

 یچاک ای نرکامی برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 v f z s ž š   γ x  h سایشی

          m  n خیشومی

 l   ک اری/غلتان
 

   ɬ      

      r    ṛ   زنشی

          r   چ دزنشی

          y   مصوتنیم

 های دارای ویهگی آوایی ثانویههمخوان

 wx شدهنرمکامی سایشی لبی

 wg شدهنرمکامی انسدادی لبی

 

 های براهویی پاکستان: همخوان2جدول 

 یچاک ای نرکامی برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 v f z s ž š   γ x  h سایشی

      m  n    ṇ خیشومی

      l    ɬ   ک اری/غلتان

      r    ṛ   زنشی

          y   مصوتنیم
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 های براهویی سیستان: همخوان3جدول 

 یچاک ای امینرک برگشتی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - + - 

 b p d t   ḍ ṭ g k  ʔ انسدادی

       ǰ č     مرکب

 f z S ž š   γ x  h  سایشی

      m  n    (ṇ) خیشومی

      l    ɬ   ک اری/غلتان

      r    ṛ   زنشی

          r   چ دزنشی

          w y  مصوتنیم

 
 یش رودباریهای گو: همخوان4جدول 

 یچاک ای نرکامی لثوی-کامی دندانی لبی 

 + - + - + - + - + - 

 b p d t   g k  ʔ انسدادی

     ǰ č     مرکب

 v f z s ž š γ x  h سایشی

        m  n خیشومی

        l   ک اری/غلتان

        r   زنشی

        r   چ دزنشی

        y   مصوتنیم

 رای ویهگی آوایی ثانویههای داهمخوان

 wx شدهنرمکامی سایشی لبی

 wg شدهنرمکامی انسدادی لبی

 گردد که:ها، مشخص میاز مقایسب همخوان    
 اند:ها مشترکاین سه گونب براهویی در این همخوان -1

/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/, /ṭ/, /ḍ/, /f/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /č/, /ǰ/, /k/, /g/, /x/, /γ/, /h/, /ʔ/, /r/, 
/ṛ/, /l/, /ɬ /, /y/ 
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. البتاه ایان همخاوان ت هاا در     نادارد و گونب رودبااری   دارد /ṇ/گونب پاکستانی و سیستانی  -2
 .  استدهتبدیل ش /n/ است. در گونب رودباری این واج بهها به کار رفتهواژهوام

است اما گوناب پاکساتانی    /r/دزنشی ، دارای واج چ /r/همخوان زنشی  برعالوهگونب رودباری  -3
گیارد  چ دزنشای قارار مای    /r/زنشی در تقابل با  /r/و سیستانی فاقد آن است. در گویش رودباری 

هاای  واژهتوان ادعا کرد که این واج چ دزنشای از طریاق وام  لها می .(28: 1318نهاد و مطلبی، )صدیقی
 .  تاسدهگویش رودباری وارد واجگان براهویی رودبار ش

نیز وجاود   /wx/و  /wg/شدۀ های لبیواج، ج ت/x/و  /g/های واج برعالوهدر گونب رودبار ج وم،  -4
اناد کاه از   های خاص گویش رودباریدارد که دو گونب دیگر فاقد آن هست د. این دو همخوان از واج

 اند.  ها، به براهویی راه یافتهواژهطریق وام

 

 هاواکه  -2-1- 3

/a:/ ین، باز، گستردهپیش 

دراویادی شامالی    <براهویی متقادم   < وبلوچستانسیستانبراهویی  <براهویی رودبار ج وم 
 a >a>a>*a. متقدم

 شود./ مشخص میi/  و /â/ ،/e/ ،/o/ ،/u/ از تقابل آن با  /aوض  واجی /    

/â/ /a/ 

 /daγar/ بزغاله /daγâr/ زمین

/e/ /a/ 

 /araγ/ شوهر /eraγ/ نان

 /maš/ کوه /meš/ کخا

/o/ /a/ 

 /nat/ پا /not/ آرد

/u/ /a/ 

 /nat/ پا /nut/ اسک اس

/i/ /a/ 

 /tâta/ دایی /tâti/ داخل

 

/e:/ باز، گستردهپیشین، نیم 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 
 e >e>e>*e. متقدم

 شود./ مشخص میu/ و /a/ ،/i/ ،/âاز تقابل آن با / /eوض  واجی /    
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    /e/ با /a:/ / این تقابل قبالد در موردa( کن/ انجام شد. /a.)/ 

/i/ /e/ 

 /tâte/ خاله /tâti/ داخل

/i/ /e/ 

 /se/ ...( وسه وسه )در بیست /sâ/ جو

/i/ /e/ 

 /se/ وسه و ...(سه )در بیست /su/ گوشت

 

/i:/ ه، گستردهپیشین، بست 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 i >i>i>*i. متقدم

 شود.مشخص می /ie// و a/ ،/e// ،u// از تقابل آن با iوض  واجی /    

    /i/ با /a:/ / این تقابل قبالد در موردa نک./ انجام شد( /â.)/ 

    /i/ با /e:/ ن تقابل قبالد در مورد /ایe نک./ انجام شد( /e.)/ 
/u/ /i/ 

 /si/ روغن /su/ گوشت

/ie/ /i/ 

 /dir/ آم /dier/ چه کسی؟ کی؟

 

/u:/ پسین، بسته، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 u>u>u>*u. متقدم

 شود.مشخص می  /ue// و i ،//a/ ،/â/ ،/e// ،oبل آن با // از تقاuوض  واجی /    

    /u/ با /i:/ / این تقابل قبالد در موردi نک./ انجام شد( /i.)/ 

    /u/ با /a:/ / این تقابل قبالد در موردa نک./ انجام شد( /a.)/ 

/â/ /u/ 

 /du/       دست /dâ/ این
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/u/ با /e:/ / این تقابل قبالد در موردeنک.نجام شد / ا( /e/.) 

/o/ /u/ 

 /sur/ سور، مهمانی /sor/ بلض

/ue/ /u/ 

 /du/ دست /due/ قاشق

 

/o :/پسین، نیمه باز، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 o >o>o>*o. متقدم

 شود.ص می/ مشخu/ و /a/ از تقابل آن با /oوض  واجی /    

    /o/ با /a:/ / این تقابل قبالد در موردa نک./ انجام شد( /a/.) 

    /o/ با /u:/ / این تقابل قبالد در موردu نک./ انجام شد( /u/.) 

 

/â:/ پسین، باز، گرد 

دراویادی شامالی    <براهویی متقدم   < وبلوچستانسیستانبراهویی   <براهویی رودبار ج وم 

 â>â>ā>*ā. متقدم

 شود./  مشخص میu/ ،/i/ ،/a/ از تقابل آن با /âوض  واجی /    

    /â/ با /u:/ / این تقابل قبالد در موردu نک./ انجام شد( /u/.) 

    /â/ با /i:/ 
/i/ /â/ 

 /sâ/ جو /si/ روغن

    /â/ با /a:/ / این تقابل قبالد در موردa نک./ انجام شد( /a.)/ 

 
 های مرکبواکه -3-1-3

 /ue/و  /ie/شود: یی رودبار ت ها دو واکب مرکب دیده میدر براهو

/ue:/      / ه گام تولید این واکب مرکب، اندام گ تار باه صاورت پیوساته از موقعیات تولیادu  باه /

 رود./ میeموقعیت تولید /

 شود./ مشخص میâ/ و /u/ ، /o/ از تقابل آن با /ueوض  واجی /    
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/ue/ با /u:/ رد /این تقابل قبالد در موu نک./ انجام شد( /u/.) 

/o/ /ue/ 

 /muer/ نوعی علف /mor/ نوعی میش

/â/ /ue/ 

 /muer/ نوعی علف /mâr/ پسر

 

/ie:/       / ه گام تولید این واکب مرکب، اندام گ تاار باه صاورت پیوساته از موقعیات تولیادi  باه /

 رود./ میeموقعیت تولید /

 شود.مشخص می /â/ و /i/ از تقابل آن با /ieوض  واجی /    

    /ie/ با /i:/ / این تقابل قبالد در موردi نک./ انجام شد( /i.)/ 

    /ie/ با /â/: 
/â/ /ie/ 

 /die/ روز /dâ/ این
 
واکاب   2واکب سااده و   8گردد که براهویی رودبار دارای با توجه به آنچه گهشت، مشخص می   

 اند:  مرکب است که در جدول زیر آورده شده
 

 های براهویی رودبار ج ومواکه :5جدول 
 u    i های سادهواکه

  o  e  

   a, â   

 ue    ie های مرکبواکه
 

براهویی سیستان و نیز گاویش محلای    های براهویی پاکستان،هی به واکهاک ون هزم است نگا    

 شخص گردد.رودباری بی دازیم تا موارد اشتراک و افترا  گونب رودباری با آن در گونب دگر م
 

 های براهویی پاکستان: واکه8جدول 

 u, ū    i, ī های سادهواکه

  o  e, ē  

   a, ā   

 au  ai, āi  ei های مرکبواکه
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 های براهویی سیستان: واکه1جدول 

 u, ū    i,ī های سادهواکه

  o  e  

   a, ā   

 aw    ay های مرکبواکه

 

 ریهای گویش رودبا: واکه3جدول 
 u    i های سادهواکه

  o  e  

   a, â   

 ue    ie های مرکبواکه

 

 گردد که:ها، مشخص میها در این گونهاز مقایسب واکه    

 های دو گونب پاکستانی و سیستانی اختالفاتی دارد.های براهویی رودبار با واکهواکه -1

گاویش رودبااری دارد؛ براهاویی رودباار     هاای  های براهویی رودبار مطابقت تام با واکاه واکه -2

های مرکب خااص گاویش   واکه /ue/و  /ie/است. های خاص گویش رودباری را نیز پهیرفتهواکه

هاای مرکاب   )برای واکاه اند ایرانی میانه /ō/و  /ē/های سادۀ اند که به ترتیب جانشین واکهرودباری

هاای  واژهر ایان دو واکاب مرکاب، هام در وام    در براهاویی رودباا  نهاد و مطلبی(. ک. صدیقینرودباری 

 اند.  های اصیل براهویی به کار رفتهرودباری و هم در واژه
 

 گیریهنتیج -4

 وبلوچساتان سیساتان هاای  های ج وم استان کرمان، حدود دو قرن پیش، از براهاویی براهویی

ها، اسات اده از گاویش   اند. قط  ارتباطات با همزبانان، مجاورت و هم شی ی با رودباریهجدا شد

باانی در ایان طای اب    ای زهگیاری گونا  رودباری برای ارتباب با بومیان اصلی م طقه، سبب شکل

هاای آوایای، واژگاانی و حتای     ت ااوت  وبلوچستانسیستانکه با براهویی  استدهجمعیت شکم

هاای  کاه هاا و وا در این پهوهش با است اده از روش ج ت کمی ه، همخوان صرفی و نحوی دارد.

ساپس باه بررسای م شاأ ماوارد       ناد، ادهبراهویی گونب رودبار ج وم استخراج و توصیف گردیا 

های ایان  های واجتوان ویهگی. میاستدهتانی و پاکستانی پرداخته شسهای سیاختال  با گونه

 ب دی کرد:گونب زبانی را به صورت زیر خالصه و جم 
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 وجود دارد:   واج همخوانی زیر 31در این گونب زبانی  -1

/p/, /b/, /m/, /t/, /d/, /n/, /ṭ/, /ḍ/, /f/, /v/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /č/, /ǰ/, /k/, /g/, /x/, /γ/, /h/, 

/ʔ/,  /r/, /r/, /ṛ/, /l/, /ɬ /, /y/, /gw/, /xw/. 

 هاا هژواشود و در براهاویی سیساتان در وام  دراویدی که در براهویی پاکستان دیده می /ṇ/همخوان  -2

 .استدهتبدیل ش /n/، در گونب رودباری به به کار رفته

د. از آنجاا  گیار قرار مای   //rواج چ دزنشی در تقابل  ،/r/همخوان زنشی  در گویش رودباری کرمان، -3

توان نتیجه گرفت که این واج از طریاق  است می //rواج چ دزنشی که گونب پاکستانی و سیستانی فاقد 

 .  استدهری وارد واجگان براهویی رودبار شهای گویش رودباواژهوام

را نیز وجاود دارد کاه دو گوناب دیگار آن      w/x/و  w/g/ شدۀهای لبیواجدر براهویی رودباری، ج ت -4

 اند.ها، به براهویی راه یافتهواژهاند که از طریق وامهای خاص گویش رودباری. این دو از واجندارد

 های گویش رودباری کرمان است.ای است که عی اد همان واکهواکه واج 3براهویی رودبار دارای  -5

8- /ie/  و/ue/ هاای ساادۀ   اند که به ترتیب جانشین واکههای مرکب خاص گویش رودباریواکه/ē/  و

/ō/ هاای رودبااری و هام در    واژهاند. در براهاویی رودباار ایان دو واکاب مرکاب، هام در وام      ایرانی میانه

 اند.  براهویی به کار رفتههای اصیل واژه

 

 نوشتپی

 A Comparative Grammar of the هاای دراویادی از کتاام   هاای واجای زباان   داده .1

Dravidian Languages براهاویی پاکساتان از    بهای واجی گونداده، از میخائیل. اس. اندرونوو

از  The Brahui Languageاز دی. اس. بااری و کتااام  The Brahui Languageکتااام 

ای ها وبلوچستان از پهوهشزبانی براهویی سیستان بهای واجی گونداده ، ومیخائیل. اس. ادرونوو

 است.استخراج شده Brahuiجوز  ال  بین در دو اثرش با نام 
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