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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۰۶/۰۰/۸۰1۲           احمد آریا
 

 و زبان پارتی پارتیا
 (دومقسمت )

 

 :خراسان
-۰۳1یا منطقه سرحدی امپراتوری ساسانی که در عهد خسرو اول )( 1یکی از چهار کوست )

رح ش قبالً  –م(نامگذاری شد. خراسان توسط یک سپهبد )یکی از میان هفت طایفه پارتی  ۰۷۵
  .آن داده شد.( نظارت می شد. نام خراسان ترکیبی است از اسم آفتاب و سمت طلوع آند

« تکوس»به رویت کتب و یک سنت قدیم ایرانی، ایرانشهر به طور استوره یی و ذهنی به چهار منطقه یا ( 1)
شده بود. این مناطق  یا حدود دولت در طول حکمروایی خسرو اول و بعد از آن بر روی الگوی چهار  تقسیم

نقطه اصلی قرار داشتند: خراسان یعنی شمالشرق، خاوران یعنی جنوب غرب، نیمروز یعنی جنوب شرق و 
 آدوربادگان که معادل آذربایجان امروزی است.

 

 پارتیدسته بندی زبان 
 

زبان پارتی یکی از زبان ایرانی غربی میانه شناخته شده. تماس زبانی )یعنی « زبان های ایرانی»در دسته بندی 
وقتی سخنگویان دو یا چندین زبان متنوع در یکدیگر اثر زبانی بر جای می گذارند.( وحدت برخی مزایای گروه 

  را با این زبان میسر ساخته است.« زبان های ایرانی شرقی»
  را در درجه اول در کلمات قرض داده شده از زبان پارتی به زبان ارمنی میتوان دید. نفوذ تماس زبانی

در طبقه بندی زبان ها، پارتی یکی از زبانهای هندو اروپایی متعلق به زبان های ایرانی شمالغربی و فارسی میانه 
 .ران میباشداست که فارسی میانه خود در دسته بندی زبان ها در زمره زبان های جنوب غربی ای

 

 نوشته پارتی
 

را ارائه می کند، چنانچه دو مشخصه ذاتی آن، یکی الفبای آن که از  (*1زبان پارتی استفاده از شیوه نوشتار پهلوی )
ً  (*۸ارمنی یا الفبا و زبان سالطین هخامنشی) وقوع کلمات زیاد ارمنی در آن که بشکل ایدیوگرام  اقتباس شده، ثانیا

نشان واحدی که نمایانگر یک واژه باشد.( که در نوشتن پنداره ای را نمایش میدهد.( یا لوگوگرام ) که گرافیکی)نماد 
 میشد.لغات ارمنی بکار میرفت، لیکن یک زمان منحیث زبان پارتی شناخته 

لی منابع اص ی ها مورد استفاده قرار می گرفت.زبان پارتی یک زبان قدیمی قلمرو پارتیا بود، و در دربار اشکان
و از « مانی»ق م( و متون  ۸۰۰و صد دروازه )پایتخت اشکانیان در « نیسا»زبان پارتی کتیبه هایی است که از 

پارتی ها در زبان بعدی یا فارسی میانه و مبین نحوه ادبیات متون ساسانیان دارای چندین زبان مختلفه  بدست آمده 
باقی مانده اند. در میان اینها متون مانی در یک زمان کوتاه بعد از سقوط پارتی ها یک نقش بازسازنده را در زبان 

 پارتی بازی می کند. متون مانی عاری از ایدیوگرام ها هستند.  
 

 انقراض زبان
 

میالدی حینی که اردشیر اول حکمران منطقه پارس ارتابانوس چهارم آخرین امپراتور پارتی را خلع نمود  ۸۸۲در 
و خود جانشین او شده و چهارمین سلسله شاهان ایرانی و دومین سلسله شاهان پارسی یا ساسانی ها را اساس گذاشت، 

ت که نوشته های بعد این زمان را بنام نوشته های زبان پارتی توسط زبان پارسی میانه عوض شد، و از همینجاس

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Aria_ahmad_parta_zaban-parti2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Aria_ahmad_parta_zaban-parti2.pdf


  

 

 5تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

زبانی عهد ساسانیان دیده  ساسانی پهلوی می شناسند. اما زبان پارتی به زودی از میان نرفت و در چندین متون دو
 میشوند. 

 

 پاورقی ها:
 

 است.« زبان های ایرانی میانه»( پهالوی یا پهلوی یک نوشتار بخصوص و شیوه منحصر انواع *1)
 خصوصیات اصلی زبان پهلوی از اینقرار است:

 استفاده از یک خط یا الفبای خاص که از ارمنی اشتقاق یافته. 
 فراوانی کلمات ارمنی در آن.

ترکیبات پهلوی در زبان های محلی یا گویش های پارتیا، پرسیس )زبان جنوب غرب ایران( سغدیانی )یکی اززبان 
ازبکستان و تاجکستان امروزی.( سکتیا )از زبان های ایرانی شرقی که در  -های ایرانی شرقی در آسیای مرکزی

یوریشیا سخن گفته میشد.( و ختن )زبان ایرانی شرقی که در پادشاهی های بودایی که در ختن، کاشغر، تومشوق و 
 حوزه تاریم در شمالغرب چین موقعیت داشتند سخن گفته میشد.   

وسیله تماس کتبی با سایر  چون قدونیه توسط داریوش که در اثر آن خط  آرامی ق م متعاقب  فتح م ۰۰۰حوالی  (*۸)
 مناطق تحت قلمرو هخامنشی ها مورد استفاده قرار داشت.

 

 
 

 اوستا
 

زبانی است که فقط به لحاظ استفاده از آن در متون زرتشتی بنام  نیز شناخته میشود« زند»تاریخ بنام  در اوستا که
زبان شناخته شده است، و ازهمینجا این نام به او اطالق گردیده است. اوستا که چون یک زبان ایرانی دسته بندی می 

 ایرانی در بینشود در اصل زبانی است هندو اروپایی یا شاخه ای اززبان های هندو اروپایی. این زبان با نیا زبان 
هردوی این زبان ها از نیازبان هندو آریایی  دو آریایی( قرابت نزدیک دارد، کهخانواده نیازبان اندیک )نیازبان هن

بان باستانی مردم انکشاف نموده اند. به این لحاظ اوستا قرابت خیلی ها نزدیک به زبان سانسکریت ویدیک )ز
 و زبان دینی مذاهب هندویزم، بودیزم وجاینیزم.( دارد. هندوستان

 مهبدنه اوستا در اراکوزیا )ارغنداب( آریا )هرات( بکتریا )بلخ( و مرغیانه )مرو( بوجود آمده است که این مناطق ه
فرهنگ »در افغانستان کنونی موقعیت داشته و بخشی از تاجکستان و ترکمنستان و ازبکستان را نیز در بر می گیرند. 

همانا فرهنگ اوایل  ، بکتریا و سغدیانه احتمالً ق م مرغیانه ۰۰۰ –ق م  1۰۰۰یا فرهنگ اوایل عصر آهن « یاز
 ایران شرقی است که با وصف آن شامل اوستا میباشد.

اوستا موقعیت خود را به عنوان یک زبان مقدس در قالب یک ترکیب جدید برای مدت ها بعد از اینکه این زبان دیگر 
یک زبان زنده بشمار نمیرفت حفظ نموده بود. بنابراین این زبان در یک  رابطه نزدیک با سانسکریت ویدیک که 

  بود.  یکی از زبان ها قدیم و محفوظ هندو آریایی است حفظ نموده 
 

 شجره اوستا
 

اوستا که مرتبط با شمالشرق ایران و پارسی قدیم )جنوب غرب ایران( است متشکل از هردو زبان میباشد که در 
است. « دسته زبان های هندو ایرانی»یاد میشود. زبان ایرانی قدیم یکی از شاخه های « ایرانی قدیم»مجموع بنام 
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یا غربی منقسم شده و اوستا در داخل این کالبد چون زبان « شرقی»به زبان های  سنتیزبان های ایرانی به طور 
خاص نیست، زیرا انکشاف زبانی که بعد  تمایز برای اوستا حاوی کدام معنیشرقی طبقه بندی شده است. لیکن این 

اعات خاص جنوب و ها ایرانی شرقی را از ایرانی غربی مجزا میساخت در آنزمان بوقوع نپیوسته بود. اوستا ابد
ایرانی غربی را از قبل ار پارسی قدیم  نمایان بودند به نمایش نمی گذارد، و به این لحاظ شرقی محض به معنی غیر 

 غربی است. لیکن این به آن معنی نیست که اوستا ابداعات مشخصه خود را به نمایش نمی گذارد.
ر است، از لحاظ طبیعی به یک پیمانه زیاد با سانسکریت اوستای کهن از یک قرابت نزدیک با پارسی قدیم برخوردا

 شد.  نزدیک با« پشتو»ویدیک هماهنگی و توافق دارد، و این باور نیز وجود دارد که شاید با گویش پیشینه زبان 
 

 مراحل انکشافی اوستا
 

ستای جوان از اوستای اوستا شامل دو شکل است، اوستای کهن یا اوستای گاتیک )اوستای وهمی( و اوستای جوان. او
کهن انکشاف ننموده، این دو اوستا نه تنها از لحاظ زمانی از یکدیگر متفاوت هستند، بلکه با یکدیگر یک تفاوت عمیق 
گویشی نیز دارند. هر یک متن اوستا صرف نظر از جوان یا کهن بودن شان تحولت متعددی را از سر گذشتانده 

 است. 
 

 
 تاق بوستان ایران -شاهپور سوم عصر  -پهلوی الفبای 

SEA 
 

 زبان های ایرانی 
 

 نوشته: رونالد ایریک امرریک
 

زبان های ایرانی عبارت از خرده گروهی از زبان های هندو ایرانی هستد، و زبان های هندو ایرانی بالنوبه متعلق 
ایران افغانستان، تاجکستان و بخشی از میباشند. زبان های ایرانی در « خانواده بزرگ زبان های هندو اروپایی»به 

 عراق، ترکیه، پاکستان، و مناطق پراگنده واقع در کوه های قفقاز صحبت می شوند.
به دلیل اینکه زبان های ایرانی را آن به آسانی میتوان به سه دسته: باستانی یا کهن، زبان شناسان به طور معمول و 

 ا برای آنها برگزیده اند.میانه و مدرن تقسیم نمود، این اصطالحات ر
 

 ایرانی باستانی )کهن(
 

از مجموعه زبان های باستانی ایرانی برویت متون فقط دوتای آنها یعنی اوستا وکتیبه های پارسی کهن که قدیمی 
 شناخته شده اند. قبل از میالد بر می گردند ۶ترین قطعات آن به قرن 

ون ، اما از آنجا که متخاطر داشت که اوستا اصال خود  زبان نیست )باید بهاوستا )زبان منقرض گشته ایران شرقی( 
حبت در شمالشرق ایران ص احتمالً  (اوستا به آن زبان )باختری( نوشته شده اند، آنرا بنام زبان اوستا می گویند..مترجم

ه مورد استفاد، و پارسی کهن )زبان منقرض گشته ایران غربی( طوری که دانسته شده در جنوب غرب ایران می شد
مترجم( سایر زبان های باستانی  ایرانی نیز وجود  -داشت. )نام ایران در اینجا به مفهوم ایران باستان استفاده شده 

مؤرخ قرن پنجم قبل از میالد، هیرودوتس لغت  یر مستقیمی وجود دارند. از اینروداشته اند، و در این رابطه شواهد غ
ها در پارسی کهن  اکه( بکار برده است، و یکتعداد زیاد لغات قرض شده مادرا برای سگ ماده )سپ (1مادها )
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 به احتمالیکعده اسامی اشخاص به زبان ماد ها در منابع گوناگونی به چشم می خوردند.  شناسایی شده اند. بعالوه
حبت سعه یافته شان صزیاد همه زبانهایی که ازعصر ایرانی میانه شناخته میشوند، در دوره باستانی به شکل کمتر تو

 میشدند. این امکان وجود دارد که همان نظریه در باره برخی از زبان های مدرن ایرانی نیز مصداق پیدا کند.
 

میزان تفاهم متقابل که در بین زبان های باستانی ایرانی ها وجود داشت به طور یقینی معلوم نیست، بنابرآن باید 
از  و« زبان اوستا»همیشه تفاوت میان منابع باقیمانده را در نظر داشت. چنانچه از یکسو اشعار مذهبی زرتشت در 

روش های بکار رفته در حین وجود داشت. تفاوت در  «پارسی قدیم»سوی دیگر کتیبه های رسمی هخامنشیان در 
جود این با  وانتقال یک زبان به زبان دیگر مشکل دیگری را در برابر مقایسات مستقیم این زبان ها ایجاد می کنند. 

به راحتی میتوان اظهار داشت که میزان تشخیص متقابل بین زبان های باستانی بیشتر از زبان های میانه ایرانی 
زبان ها نزدیک تر به یکدیگر بودند، و احتمال بهتر از آنهایی قابل فهم بوده  ، زیرا از نقطه نظر جغرافیایی ایناست

 اند که در مناطق دورتر از از همدیگر صحبت میشدند.
 ،قبل از میالد کهنه هستند ۶)اشعار کوتاه نوشته شده توسط زرتشت( تا حدود قرن « گاته»گرچه یگانه متون قدیمی 

و متون بعدی از چندین قرن مابعد آن نمایندگی می کنند، به مشکل میتوان گفت که اوستا از عصر باستان فراتر 
 شناخته میشد. 

ازسوی دیگر، فارسی قدیم )کهن( که خود از قرن هفتم تا قرن چهارم قبل از میالد ادامه داشت، به طور مستقیم 
هرچند هر دو زبان قدیم و میانه پارسی از زبان دربار  دوام داشت.کمابیش توسط اشکال دیگر زبان فارسی میانه 

مترجم( نمایندگی می کنند، با این حال نیز تا کنون به طور کل تفاوت قابل توجه  –شاهی)ساسانیان به طور اخص 
 بین آنها توضیح نشده است. 

 

 ایرانی میانه
 

همگون کالم نیستند.(، فارسی میانه، پهلوی )اغلب و بطور پارسی میانه بر سه شکل شناخته شده )این زبان ها لزوماً 
 ۵۰۰ – ۳۰۰( ) ۳خوانده میشود.( و  پارسی میانه مانی) (۸بسیار دقیق کتاب پهلوی )

بانی ز« مانی»برویت کتیبه ها و متون  مانند پارسی قدیم زبان جنوب غرب ایران بود.قبل از میالد( پارسی میانه 
بود،. تفاوت های قابل توجه زبان شناختی در ریشه پارتی « پارتی»که در شمالشرق و شمالغرب ایران صحبت میشد 

 زبان های پارسی میانه و پارسی میانه مانی  وجود ندارد.  پارتی بیشتر متعلق به سه قرن اول قبل از میالد است. 
ایرانی  بدون شک حائز مشابهت های کافی و لزمی برای درک پارسی میانه و پارتی و سایر زبانهای منقرض شده 

متقابل یکدیگر شان بودند، لیکن تفاوت این زبان ها از گروه زبانهای شرقی آنقدر بزرگ بود چون زبان های خارجی 
ودند. بگروه زبان های شرقی خود حایز درک متقابل از یکدیگر شان ن بعالوه باید گفت در برابر آنها متظاهر میشدند.

مهمترین زبان های این گروه خوارزمی، سغدی و ساکه است. زبان های کمتر شناخته شده این گروه اوستیک کهن 
)اسکیتو سرماتی( و باختری است، لیکن تا آنجا که دانسته شده، به همان اندازه این زبانها از یکدیگر متمایز اند که 

غربی با یکدیگر مقاربت گویشی دارند. برای هریک زبان مربوط زبان های پارسی میانه، پارتی و سایر زبان های 
به گروه شرقی احتمال بیشتر از یک گویش )لهجه( خاص وجود داشته است، به طور مثال در زبان ساکه به طور 

 یقینی دو گویش یا لهجه متمایز از یکدیگر گواهی داده شده است.
 

اقی در رابطه با این گویش بلیکن یک مقدار کمی مواد که تا کنون شناخته اند، « ُختنی»گویش اصلی زبان ساکه را 
 که به طور رسمی  بنام مرالباشی یاد می شد بر جا مانده اند.« تومشق»بنام  مانده

 

شناخته اند ، اما شواهد قابل توجهی  ز اوایل قرن دوم تا چهارم میالدیدر همه زبان های ایرانی شرقی چند  کلمه ا
( پیشتر)با وجود این برای تومشق ممکن چند قرن  ۷رن چهارم، برای ساکه احتمال پیشتر از قرن برای سغدی در ق

و برای خوارزمی تا قرن دوازدهم و بعد از آن وجود دارند. شواهد اصلی برای زبان باختری متعلق به قرن دوم 
 سرمتی  کتیبه های نخستین متعلق به همان دوره است.         -است. نام های سکتیو

 
یشود شمال بحیره سیاه یاد مسرمتی که کتیبه های آن از جایی که اکنون بنام یوکراین و  -به استثنای زبان اسکتیو

بدست آمده اند، تمامی زبان های معمول ایرانی عصر ایرانی میانه در آسیای مرکزی صحبت میشدند. دقیقتر اینکه 
زبان باختری در شمال افغانستان و پایینتر از آسیای مرکزی صحبت میشد. خوارزمی زبان خوارزم یا منطقه تاریخی 

یکن در گذشته بزرگتر از حدود امروزی شان( موقعیت داشت صحبت می شد. دانشمندان در ترکمنستان و ازبیکستان )ل
ستان یکستان، تاجکازب به این باور هستند که سغدی به احتمال زیاد در بیشتر حصص آسیای مرکزی بخصوص در

تی به چین های سغدی ها در شهرهای مختلفه امتداد راه تجار« کالونی»صحبت می شد. همچنان  وغرب قرقیزستان
ساکه، ختنی و تومشق در ترکستان  لهجهوجود داشتند. در حقیقت بیشتر مواد سغدی ها از خارج سغدیانه می آمدند. 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

امروزی صحبت میشد.  تومشوق نام یک دهکده کوچک است که در اقصا ترین نقطه غرب « سین کیانگ»چینی یا 
وتن )که همانا ختن قدیمی است( که در مسیر جنوبی سین کیانگ موقعیت دارد.  ختنی در نزدیکی شهر امروزی ه

کیلومتر( در سمت شمال  1۶۰مایل ) 1۰۰سراسر کویر تکله مکان موقعیت دارد صحبت میشد. این منطقه به طول 
 و شرق جایی که کتیبه ها از زیر ساختمان های یکزمان عبادتگاه ها و صومعه بدست آمده اند واقع است. 

 

 )مدرن(ایرانی امروزی 
 

مشاهده شد در بین ایرانی میانه و ایرانی مدرن حتی بیشتر  عدم تجانس و انفصال میان ایرانی کهن و میانه که  قبالً 
و برجسته تراز آنست. برای زبان های خوارزمی، باختری و ساکه کدام همتا یا زبان متقابل وجود ندارد، و هیچیک 

شرقی موجود نیست. حتی پارسی مدرن به جز زبان کوین )گویش یک تداوم مستقیم برای سایر زبان های ایرانی 
منطقه کوچک که به زبان معمول و متعارف یک ساحه بزرگتر مبدل میشود.( مبین یک تدام صریح پارسی میانه 
ً بر بنای پارسی میانه و پارتی استوار بوده، ولیکن عناصری از بقیه زبان ها و گویش ها شامل  )زبانی که اساسا

 ست( نیست.آن
گرچه سغدی به اشکال مختلف شناخته شده، واحتمال نشان دهنده گویش های مختلفه است، اما هیچ کدام از این ها 

شناخته شوند که در حال حاضر در دره یغناب )از مربوطات « یغنبی مدرن»نمیتوانند به عنوان پیشینه مستقیم 
صحبت میشود، با این حال از دیدگاه زبانشناختی به طور حتم   زرافشان که در بین سلسله کوهای ترکستان واقع است(

 متعلق به خانواده سغدی هستند.
سرمتی ممکن است نشان دهنده گویش های یک خانواده زبانی باشد که  -به همین ترتیب زبان کتیبه های اسکیتو

مترجم( در یک  -)اوستیک مدرن اوستیک مدرن )زبان ایرانی شرقی( ادامه آنست، اما  به سادگی از عین زبان 
 تاریخ قدیمتر نمایندگی نمی کنند.

فقط چهار تا از میان چندین زبان ایرانی مدرن زبان های رسمی کشورهایی را میسازند که به آن زبان ها صحبت 
زبان  ومی کنند. یکی از این زبان ها پارسی )که بنام پارسی یا فارسی شناخته میشود.( است، یک زبان ایران غربی 

سخنگوی  دارد. یکی از گویش های پارسی  ۳۰۰۰۰۰۰۰ملی کشور ایران که به صفت یک زبان بومی در حدود 
)فارسی( دری است، که منحیث زبان دوم افغانستان شناخته میشود. زبان ملی افغانستان یکی از زبان های ایرانی 

پاکستان امروزی بسر میبرند. تاجیک ر شان در سخنگوی دارد که اکث ۳۰۰۰۰۰۰۰شرقی بنام پشتو است که در حدود 
یا تاجیکی یکی دیگر از زبان های غرب ایران و آسیای میانه بوده و به دلیل قرابت و نزدیکی خود با زبان پارسی 
به آسانی برای  فارسی زبانان قابل فهم است، ولیکن این زبان در بعضی موارد بسیار غیر مصطلح و قدیمی است. 

که تاجیک زبان ملی تاجیکستان است، این زبان به صفت یک زبان لنگوا فرانکا )گویش مختلط( سلسله عالوه براین
کوه های پامیر میباشد، منطقه ای که در آن زبان ها و گویش های گوناگون و در خور توجهی از زبان های ایرانی 

ها )مردمانی که در « اسست»تر صحبت می کنند. بیش نفر به زبان اوستیک ۰۰۰۰۰۰شرقی صحبت میشود.  حدود 
اوستیا یا مرکز قفقاز زندگی می کنند، این منطقه سرحدات بین جورجیا و روسیه را تشکیل میدهد و به دو بخش 

 -صحنه کشمکش های قومی بوده است  1۵۵۸ – 1۵۲۵اوستیای شمالی و اوستیای جنوبی منقسم شده و بین سالیان 
جنوب اوسیتیا در جورجیا زندگی می کنند. آنان با وجود اینکه در قلب قفقاز  مترجم( در شمال اوسیتیا در روسیه و

 ، اوستیک  زبان ایران شرقی ای است که با هیچ یک زبان  دیگرایرانی متقابال قابل فهم نیست.زندگی میکنند
 

اند اما  ه نشدهدو زبان دیگر ایرانی یکی کردی و دیگری بلوچی اگرچه رسماً منحیث زبان ملی هیچیک کشور شناخت
، عراق، ترکیه، سوریه نفر که در ایران 11۰۰۰۰۰۰در یک منطقه وسیع صحبت می شوند. کردی توسط بیشتر از 

نفر به زبان بلوچی منحیث زبان اصلی شان صحبت  ۶۰۰۰۰۰۰و قفقاز سکونت دارند صحبت می شود. بیشتر از 
آسیای مرکزی پراگنده هستند. در ایران مردمان  فغانستان وسر ایران، پاکستان و ا، آنان به طور وسیع در سرامی کنند

بلوچ به طور عموم در جنوب شرق کشور درمنطقه که در حال حاضر بخشی از سیستان را تشکیل میدهد زندگی می 
در آسیای مرکزی آنانرا میتوان  در اطراف مرو در جنوب  ها در بلوچستان زندگی می کنند و کنند. در پاکستان بلوچ

در بخش های جنوب غرب کشور پراگنده میباشند. همچنان  ر افغانستان به طور عموم بلوچ هاکمنستان پیدا کرد، و دتر
در عمان یک تعداد قابل مالحظه بلوچ ها در یک کالونی بزرگ زندگی می کنند، و بیشتر تجار بلوچ در شیخ نشینان 

کینیا اقامت دارند. از نگاه زبان شناختی بلوچی و کردی جنوب شبه جزیره عرب و در امتداد سواحل شرقی افریقا تا 
هردو زبان های ایرانی غربی هستند. بلوچی بیشتر به زبان کردی قرابت دارد تا زبان همسایگی او یعنی پشتو. بر 
طبق یک نگرش قبول شده، محل بودباش کنونی بلوچی زبانان به دلیل مهاجرت هایشان در قرون وسطی از منطقه 

 کسپین به آن مناطق بوده است. بحیره 
 
 

 ادامه دارد
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