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The Analysis of the Social Structure of Baluch Rituals 

in Sarhadi Baluchi’s Proverbs Based on the Borawian 

People-Oriented Approach 
 

Hossein Shirkhani*1, Ishaq Mirbaluchzaei2, Balal Rigi 3  
 

Review of the Literature 

There are some studies on the proverbs and anecdotes of the Baluchi 

language, some of which are written by Dor Mohammad Kord (2010) 

Sepahi and Mir Baluchzai (2013) Keshavarz (2015), and Rakhshani 

(2004). 

Regarding the analysis of proverbs, Jahandideh (2018) has dealt 

with the semiotic analysis of those famous Baluchi proverbs in which 

animals played a symbolic role. Porki (2021) has studied the 

pathology of cultural issues of the Baluch people based on parables in 

three parts: individual, family, and society. Outside Iran, we can refer 

to the book Bethel, Gashten, Pejdanak O Ghent, written by Rashid 

Khan (2010). This book analyzes the etymology and history of some 

of the famous Baluchi proverbs in all areas of Baluchi dialect. 

Loghman (2010) comparatively examines Baluchi and English 

proverbs and has also written a brief introduction to the 
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anthropological and linguistic function of the Baluchi proverbs in a 

book entitled Bettel, The Rabidge of Benzene Fever. 

Research method  

In the present study, the authors have tried to analyze the social 

structure and ritual codes of some of the Sarhadi Baluchi's proverbs 

with the people-oriented approach of Michael Borawy; this is because 

"by knowing and being familiar with proverbs, and recording them, 

one can have access to a pure ethnic culture, which has its own social 

structures and ancient values" (Rakhshani, 2004, pp. 2-4). The focus 

of the present study is the "Sarhad" region of Baluchistan in Iran and 

the "Sarhadi dialect" of the Baluchi language. The present article 

follows field study through library research. 

Theoretical foundations  

Michael Borawy (born 1947) is an English sociologist best known for 

his people-oriented approach to sociology. (Pellet, 2012, pp. 7-25). In 

the people-oriented reading of sociology, people's lives and culture are 

very important. "People-oriented sociology is one of the major 

branches of sociology" (Borawy, 2004, p. 9). Avoidance of theorizing 

and having a qualitative method are the main features of this 

approach. It is in people-oriented sociological analysis that "dialogue 

emerges" (Borawy, p. 4). This sociological approach, as Michael 

Borawy himself puts it, "is closely related to those people who are 

observable, intertwined, active, and local, and who are often not of the 

same color as the general public." In fact, many people-oriented 

sociologists fall into the category of organic people-oriented 

sociologists ... There is a dialogue between the organic sociologist and 

the people he studies, and a process of mutual education takes place 

between them” (Borawy, 2015, p. 55). 
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The important point in this scientific approach is that people-

oriented sociology does not seek to theorize society. Rather, it 

distances itself from the macro-theories in order to reach out to the 

general public and better understanding of folklore and behavioral 

traditions. As Borawy argues "The goal of people-oriented sociology 

is to place sociology in a dialogue with popular groups” (Borawy, 

2004, p. 7). He also states that now is the time to "systematically 

transfer our knowledge to those from whom we borrowed it." It is 

time to relate the personal problems of individuals to public issues and 

thus re-weave the moral foundation for sociology. The promise and of 

course, the challenge of people-oriented sociology is that it is not a 

denial of professional sociology, but a complement to it” (Borawi, 

2015, p. 48). 

According to the research findings, by demographic sociological 

analysis, it is possible to study people and cultural phenomena, 

including ethnic values and oral traditions, and to welcome cultural 

transformations and the obsolescence of some traditions. Also, many 

significant actions of the social structure of the Baluch people in the 

form of folk traditions and value rituals such as asylum, court, 

assistance, swearing, knife and shroud, hospitality, bread and salt, etc. 

are prominent and can be categorized in Baluchi proverbs. In the 

analysis of the social structures and structures of the studied parables, 

the importance of social group, social laws and social biases can be 

understood, and from the point of view of sociological analysis, the 

social concepts of mobility, crisis, norm, deviation and control can be 

mentioned in Baluchi parables.  
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های بلوچی سَرحَدی برپایۀ های بلوچ در مثلاجتماعیِ آیین تحلیل ساختار
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 3ریگی، بالل 2زائی، اسحاق میربلوچ1*حسین شیرخانی

 

 (41/10/0211پذیرش:  01/00/0999)دریافت: 

 چکیده

ــ   ــۀ پ ــت مقال ــخ و شــااع   ام  ــت لیل  ــار شــناشِی  رو ب ــخپ ــاسی  ســر دی  ای از مث ــای  بل ه

ــی ــا ی و ارزش  م ــاشِارهای ا ِم ــاد س ــد، عم ــن لیق  ــردازدا ای ــخ پ ــی را در مث ــای یی ن ــای ه ه

راوی واکــاوی کــرد  اســتا مــدار  مای ــخ بــابلــاسی یــای  ســر دی، براســا  روی ــرد مــرد 

هــای  ا ِمــا ی و بررســی  ــااع ن  ــاک  بــر ایــن بالا ــت بــت این ــت شــناشت  رکــا  و پــای 

ــت    ــلی  ام  ــایل اج ــا  از وی ــت     رک ــا ی ب ــدیی ا ِم ــت و زع ــی اس ــۀ  شناس ــ ۀ  ن  واس

هـای  شـناشِی  مثـخ  لـاا  بـت وـرور  لیل ـخ  ام ـت     ، مـی یابـد اش با ادب  امت پ اعد مـی شفاهی

لــرین ناعرهــای ادب  امــت پــی بــرد کــت در بازعمــایی هایــت ا  ی ــی از بر هــِت نــابلــاسی بــت
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ــدا  ام ــتعقــ   ابــخ هــای  زعــدیی،لصــایر کشــ د  پدیــد مردمــی و بــت شناســی  لــا هی دارع

مـدار در پ اعـد بـا م ال ـا  فرهنگـی بـت ل ربـت و شـ اة زعـدیی  مـرد ، م ـرا ، سـاشِار و             مرد 

هــای فال لاریــ  کــت ب ــاعگر باورهــا و ی ــری از داد بهــر هــای  فرهنگــی  هــر  ام ــت بــا ســرمایت

ــی   ــِند، م ــت هه ــرد  ام ــردیوری     مل  ــاد  و ی ــی ب ــژوه ، ک ف ــن پ ــد ای ــردازدا روش لیق  پ

هــای شناســایی لــرین شــ ا اطال ــا  برپایــۀ لیل ــخ میِــاا جــار  یرفِــت اســت کــت از رایــ  

ــخ   ــت و مث ــی اس ــار ادب ــتآ یر ــتهای ــا ب ــداعی و روش م ا ه ــد م  ــار  لیق  ــتج ــۀ کِابناع ای ل 

هــای م نــادار ســاشِار دهــد بهــ اری از کــن هــای  لیق ــد عشــا  مــیاعــدا یافِــتیــردیوری شــد 

پـذیری،  هـای  ارزشـی ماعنـد پناهنـد     هـای فال اریـ  و ییـ ن   ا ِما ی   ا  بلاچ در  الـِ  سـنت  

بلـاسی   هـای   ـایی، سـایندآ عـال، شمشـ ر و کفـن، عـا  عمـ  وااا در مثـخ        یاری، اعِقا دیاا ، ه 

 .  عماد بر هِت دارعد

ــتکلیاادی هااایواژه ــرد :  ام  ــی م ــ ن شناس ــا ی، یی ــاشِار ا ِم ــدار، س ــی، م ــای ارزش ه

 های بلاسی سَر َدّیامَثَخ

 

 . مقدمه1

ــت  ــی از شاشص ــت    ی  ــت ب ــت ک ــت اس ــار و ادب  ام ــی، فال ل ــتآ فرهنگ ــای های ــ  ه ز 

ع رو ــی  ام ــۀ هــر سنــا  روشــنگر ووــ»فال لارشناســا  م ال ــۀ یرــار بازماعــد  از ی ، 

لااعـد، سنـ ن پرلـای بـت     ای عمـی شناسـی و لـارینی   صر اسـت کـت هـ ت کِـاب  ام ـت     

 نــاا  هــا بــت(ا مثــخ10، صا 0901)می ــاب، « زعــدیاعی ا ِمــا ی  ی  روزیــار ب ف نــد

 .دهندبنشی از فال لار، فرهنگ و باورهای   امی مرد  هر سرزم ن را بازلاب می

یینـد و بـرای شـناشت    و ل رب ـا   اامـع پدیـد مـی    هـا از ب ـن زعـدیی مـرد      مثخ

جــار   ــدی یــردیوری،  اع ــۀ هــر  ام ــت، الز  اســت ایــن  ناجــر فرهنگــی بــتهمــت

 ر ت و ماردلیل خ  رار ی رد، زیرا  

هــای   ام ــت در  الــِ یفِــار و  مــال  فال لــار سرشــار از اعِقــاد و ب ــا  وا   ــت

ا ِصـــادی و ا ِمـــا ی، مفـــاه   و میـــام نی همرـــا  فقـــر، اووـــا  عابهـــاما  
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المثــخ ااا ب ــا  شــد   اکم ــت یلــ  و  ــار کــت در یفِمــاعی زی ــا در  الــِ وــرب 

ــا   امــۀ مــرد  شــد  اســت    اســت و ســ ِ عفــاث و لار ریــذاری ی  در  ام ــت و زب

 (ا91، صا 0999)زع اعی و هم ارا ، 

اعــد بــت لیل ــخ ســاشِار ا ِمــا ی     عایهــندیا  در پــژوه   اوــر کاشــ د    

مـدار مای ـخ   هـای بلـاسی  سـر دی بـا روی ـرد مـرد       ای از مثـخ نـی پـار   های یی وارزش

 باراوی بپردازعد، زیرا  

لااعـد شلق ـا ،  ـادا  شـاب و     شـابی مـی  هـای هـر ملـت بـت    المثـخ م ال ۀ وـرب 

هـــا و یـــا  المـــد مردمـــا  را عشـــا  دهـــدا  بـــد، ف ـــر و اعدیشـــت،  هاســـ ت

هـا و وـد   عابهن ـار، ارزش دهنـدة الگاهـای رفِـاری بهن ـار و     هـا عشـا   المثخورب

هــا از ب ــن  ام ــت ب ــرو  هــای ا ِمــا ی یــ   ام ــت ههــِندا وــرب المثــخارزش

اعـد )ثوالفقـاری،   هـای مـارد   ـال  ام ـت    هـای رفِـاری و ارزش  یمد  و ب اعگر کـن  

 (ا  01، صا0901

 از هم ن روی یفِت شد  است کت  

لـاا  بـت فرهنـگ    یهـا مـ  هـا و ر ـت و وـ ن ی    المثـخ با ییاهی و یشـنایی بـا وـرب   

هــای دیــرین ی  را در عــاب  ــامی دســت یافــت کــت ســاشِارهای  ا ِمــا ی و ارزش

هــا ما ــِ ازدســت داد  ررولــی   ــ   اســتا فراماشــی ســپرد  ی شــاد دارد و بــت

هـای  ـامی، سـنِی و کهـن بـا رشـد       کنـ  ، فرهنـگ  وفار مشـاهد  مـی  ع ر بت این ت بت

ــگ ــ   فرهن ــن ِی ک ــای ج ــا و زادة دع  ــای ع ــه ــپرد   رع ــی س ــت فراماش ــاهی ب گ و ی

 (ا2-4، جصا 0909اعد )رششاعی، شد 

ــ     ــد پ ــاری لیق  ــۀ یم ــۀ ام  ــر َد»رو، من ق ــرا  و  « سَ ــِا   ای ــای  »بلاسه ی

پـژوه   اوـر از عـا  مشـاهدة م ـداعی و ع ـری از را        زبـا  بلـاسی اسـتا    « سر دی 

ــت  ــا  کِابناع ــا ی و ارزش  م ال  ــاشِارهای ا ِم ــژوه  س ــتا پ ــای یی ای اس ــی در ه ن
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شــناشِی  ی ، ابــ اری شایهــِت بــرای هــای  ام ــتهــای  ایــن من قــت و کــاوش ماه ــتمثــخ

مداراعـۀ  ام ـۀ بلاسهـِا  اسـت کـت بـر دنـای ادب ـا  م ِـاب و رسـمی           شناشت مـرد  

 اف ایداع   می

 

 . مبانی نظری و چارچوب فکری پژوهش2

 شناسی او. مایکل بوراوی و مبانی جامعه1ا2

ــاراوی )مِا ــخ ب ــد مای  ــت0921ل ــی از  ام  ــازة    ( ی  ــت   ــت ک ــی اس ــا  اعگل ه شناس

ســ ِ روی ــرد کــاری او برم نــای لئــاری ا ِمــا ی مارکه هــِی اســت و ال ِــت ب شــِر بــت

ــرد  ــتم ــت مداراع ــِۀ  ام  ــال   اش در رش ــهر  داردا وی در س ــی ش ــ    4112شناس رم

ــت  ــن  ام  ــرد      اع م ــارد روی  ــاد درم ــ  ش ــا ل ــ ن ارن ــد و در هم ــا بادع ــی یمری  شناس

شناسـی داعشـگا  برکلـی    اکنـا  اسـِاد  ام ـت   شناسـی ب ـا  کـرد و هـ     مداراعۀ  ام ـت مرد 

 کال فرع استا  

المللـی  هـای بـ ن  عایـِ رمـ   کم ِـۀ اع مـن     4101لـا   4111هـای  باراوی در سـال 

لــا  4101شناســی بــرای دورة شناســی بــاد و در هفــدهم ن کنگــرة  هــاعی  ام ــت ام ــت

شناسـی بری یـد  شـد )پلـت،     المللـی  ام ـت  اع مـن بـ ن    ناا  هفدهم ن رمـ   بت 4102

 (ا  41-1، جصا 4104

هـا  شناسـی، لا ـت بـت مـرد  و زعـدیی و فرهنـگ ی       مداراعـۀ  ام ـت  در شااع  مرد 

هـــای   مـــدة مـــدار ی ـــی از بنـــ شناســـی مـــرد  ام ـــت»اهم ـــت بهـــ اری داردا 

ــت ــت  ام  ــناشِی اس ــاراوی، « ش ــت 9، صا 4112)ب ــ  از ع ری ــر(ا پره  ــِن پ دازی و داش

ــی ــی از ویژیـ ــخ    روش ک فـ ــتا در لیل ـ ــرد اسـ ــن روی ـ ــلی  ایـ ــارز و اجـ ــای  بـ هـ

ــرد  ام ــت ــت شــناشِی  م ــدار اســت ک ــییفــت»م ــد م ــدویــا پدی ( و 2)همــا ، صا « یی
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ای اســت کــت (، مهــئلت1، صا0919)فــرکال ، « کــارکرد و فراینــدآ لال ــد یفِــار»دروا ــع 

 شاداشِت میدر لیل خ اعِقادی  یفِما  ع   بت ی  پردا

ب نـد  شـاد را مایـل مـی   »مـدار در پ اعـد بـا م ال ـا آ فرهنگـی      شناسی  مـرد   ام ت

(ا 01، صا0909)اسـِاری،  « شـد  را بررسـی کنـد   شـد  و ب ـا   کت همـۀ م الـِ اعدیشـ د    

در ارل ـا   »یایـد،  یاعـت کـت مای ـخ بـاراوی شـاد مـی      شناشِی، همـا  این روی رد  ام ت

اعـد و  لن ـد  و ف ـال و میلـی   پذیرعـد و درهـ   ت کـت مشـاهد   لنگالنگ با ی  مردمـاعی اسـ  

مـدار  شناسـا  مـرد   رعـگآ  مـا  ع هـِندا دروا ـع، بهـ اری از  ام ـت      در ومن ادلِ هـ  

ی رعــدا از  ملــۀ یعــا    مــدار اریاع ــ   ــرار مــی   شناســا  مــرد  در زمــرة  ام ــت 

هــای هــای میلــی،  ما ــتهــای کــاریری، اع مــناعــد کــت بــا  نــ  شناســاعی ام ــت

کننـدا  هـای  قـاه بشـر کـار مـی     هـای  ـامی  قـاه مهـا را  و سـازما      مذه ی، یـرو  

شـاد و  ویـایی بر ـرار مـی   اش یفـت شـنا  اریاع ـ  و مردمـا  ماردم ال ـت    ب ن  ام ـت 

 (ا11، صا0992)باراوی، « یابدفرایندی از یمازش مِقابخ م ا  یعا   ریا  می

مـدار  شناسـی  مـرد   سـت کـت  ام ـت   ع ِۀ  ام  اهم ت در ایـن روی ـرد  لمـی ایـن ا    

پــردازی بــرای  ام ــت ع هــت، بل ــت بــرای ع دیــ  شــد  بــت  امــۀ مــرد  و درپــی  ع ریــت

ی ـردا بـا ل  ـت    هـای  کـال  فاجـلت مـی    هـای  رفِـاری، از ع ریـت   درک بهِر فال لار و سنت

بـرای فـرار از   »شناسـی اسـت کـت بهـ اری م ِقدعـد:      مداراعـۀ  ام ـت  بر هم ن ب ـن  مـرد   

ــی   درک ــخ م ــال  مِاس ــاری ک ــت لئ ــت ب ــای  ام اع ــل، « ش ــر و   (ا 099، صا0994)م لن

شناســی در مــدار،  ــرار داد   ام ــتشناســی مــرد هــد   ام ــت»بــاراوی م ِقــد اســت: 

ــت ــرو   یف ــا ی ــت ب ــایی دو اع  ــت وی ــی اس ــای مردم ــاراوی، « ه وی (ا 1، صا4112)ب

منــد ی ع ــا عیــاکنــد کــت اکنــا  و ــت ی  رســ د  اســت کــت بــتهمرنــ ن لصــری  مــی

داعــ  شــاد را بــت م ــا  کهــاعی ب ــری  کــت ی  را از ایشــا  وا  یرفِــت بــادی ا و ــت ی   »
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رس د  است کـت مشـ ال  شنصـی افـراد را بـت مهـامخ  مـامی پ اعـد بـ ع   و بـت ایـن            

ــت  ــرای  ام  ــا ب ــِ، از ع ــال    لرل  ــت س ــد و ال ِ ــاف  ا عای ــی ب  ــاروپادی اشال  شناســی ل

ای، بل ـت م مـخ   شناسـی  رفـت  سـت کـت عـت عـافی   ام ـت     مدار همـ ن ا شناسی مرد  ام ت

 (ا  20، صا0992باراوی، «)ی  باشد

هـایی  بنـدی دسـِت »یایـد:  هـا و م ـاعی هـایِی مـی    مای خ باراوی درمارد ایـن ارزش 

)همـا ،  « هـا و سـاشِارهای ا ِمـا ی ههـِند    بـری ، سـاز   کـار مـی  کت در این روی ـرد بـت  

م ال ـۀ  ـااع ن   »طـار کلـی بـت    مـدار بـت  اسـاعۀ مـرد   شن(ا بنابراین در شااع   ام ت00صا

ــال و روش  ــا ی و اج ــا ی  ا ِم ــا  ا ِم ــا و    ــی، « ه ــت 1، صا0901)لراب ( پرداشِ

هـای ا ِمـا ی   شناسـی، شـااع   لمـی پدیـد     شاد، زیرا در یـ  عگـا  کلـی،  ام ـت    می

ــت ــا  ل ــع ی ،  ام ــتاســت و ب ــت»شناســی  ادب  ــا را ب شــ لی شــاص از ییــاهی م هــ  م

ــی ــی م ــا را برم ــد و م ــری  و    کن ــا ی را بنگ ــدیی ا ِم ــ مای زع ــاورای س ــا م ــد ل اعگ  اع

ــت  ــی  ام  ــاشِارهای دروع ــی س ــدیی م ــت در ی  زع ــ  ای را ک ــ  ، بازشناس ــِاد  و « کن )س

ــه ازی،  ــت   (ا41، صا0900ش ــاراوی از  ام  ــایی ب ــاد عه ــرد  مقص ــی م ــدار، شناس ی  »م

نــِن بــا یعــا  اســت ااا ا هــای مردمــی و روشــ  یم اش یــرو  لمــی اســت کــت ددددــت

شـاد کـت   هـا و اهـدافی منِهـی مـی    ی ـری ارزش مـدار ادلـِ بـت شـ خ    شناسی مرد  ام ت

، 0900)اسـما  لی،  « ویـا ع ـاد  اسـت   شـادی مقصـاد ع ـر طـرف ن یفـت     طار شادبـت بت

 (ا  010صا

 

 مدارانهشناسی مردم. فرهنگ عامه و جامعه2ا2

ــی م    ــی و رواع ــۀ ثهن ــگ م ما  ــذیری  فرهن ــر بپ ــت ای ــت در  ام  ــِرکی اس ــت  ایش ک

(، پــ  بایــد 001، صا0991)ماعهــی ســرشت، « کننــدة  ایگــا  هــایِی افــراد اســتب ــا »
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هـای  م نـادار شـاد، هـر روز  سـاشِار ا ِمـا ی را بـت        کـن  »یفت: مرد  ع ـ  همـرا  بـا    

کننـد و ع ــا  ارزشــی و  هـای شــاد را لث  ـت مــی  هـا و عقــ  یذارعـد، پایگــا  عمـای  مــی 

ــِرک ــی  مش ــی داعش ــاد م ــدرا بن  ــارا ، « عهن ــاعی و هم  ــت در ادب 14، صا0999)زع  ( ک

ای کننـد  عقـ  ل  ـ ن  »یابنـد، زیـرا فال لـار    هـا عمـاد مـی   ویژ  در مثخ امت و  ناجر ی  بت

ی ــری  اف ـار، ب ــن  و عگــرش  امـۀ مــرد  دارد و سگـاعگی یفــرین ، لال ــد و    در شـ خ 

ــژ    ــت ویـ ــِرش ی  از اهم ـ ــت یهـ ــاردار اسـ ــ« ای برشـ در ( 02، صا0992رادی، )مـ

 نـاا  لاجـ ل   فرهنـگ بـت  »شـناشِی ی ،  ل اریل ا ِمـا ی از فرهنـگ یـا ل ریـل مـرد      

هـا و م ـاعی   کننـدة ارزش لنهـا ب ـا   شـاد کـت عـت   ش اة شاجی از زعدیی درع ر یرفِـت مـی  

م  نـی در هنــر و  لــا  اعهــاعی اســت، بل ـت عهادهــای ا ِمــا ی و رفِارهــای مِ ــار  را   

 (ا01-01، جصا0901ام ری، )جالیی « ردی ع   دربر می
مداراعـت بـت   شناسـی  مـرد   فرهنگ  امت ع   در پ اعـد بـا م ال ـا  فرهنگـی بـا  ام ـت      

ای شناسـی اسـت و بنـ  یهـِرد     هـای مهـ  ادب ـا  و مـرد     رسد کت از مقالـت لال ی می

ی  یم ــ د و بــت ی ــرد و بــا زعــدیی و روا  یدمــی درمــیاز ادب ــا  هــر زبــا  را در برمــی

 بنشد، زیرا  م نا و مفها  می

ــد   ــاار  پدی ــاعی هم ــدة زب ــ    پدی ــا ی ع  ــدة ا ِم ــابالۀ پدی ــت و مِق ــا ی اس ای ا ِم

کـت در زم نـۀ ا ِمـا ی     ایای زباعی اسـتا بـت ایـن م نـا کـت ی  ف ال ـت زبـاعی       پدید 

دهد، جـرفاۀ بـا ب ـا  یـا بازلـابی از فراینـدهای ا ِمـا ی ع هـت، بل ـت          شاجی رخ می

ا ع ـــ  کاشـــی، 00، صا0991از ی  فراینـــد اســـت )متیـــد  مت، شـــاد بنشـــی 

 (ا  11، صا0919

ــا  هــایی کــت اعدیشــت ــرا  فرهنگــی هــر  ــا  و ب  هــای کننــدة هایــت و ســرمایتم 

هماعنــد پ شــ نۀ لــارینی، م  ــار ســن   رشــد فرهنگــی و       »فرهنگــی ی  اســت و  

ــاوش ــی ا ِمــا ی در ک ــا  و پژوهشــگرا  م ، 0919رســال، )مصــ فی« باشــدهــای میقق
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ــن1صا ــت (ا ازای ــخ  ام  ــرای لیل  ــا ،  روی، ب ــر   ــناشت ه ــناشِی و ش ــگ ش ــد فرهن بای

ب نـی مردمـا  اسـت و از    ها را بررسـی کـردا م ال ـۀ فرهنـگ  امـت بریینـد  هـا         امۀ ی 

 بررسی استا ها  منِلفی  ابخ

 

 . مثل و جایگاه آن نزد مردم بلوچ3ا2

هــا د کــت در پــ   هــر یــ  از ی هــا ههــِنی ــی از عمادهــای  بــارز فرهنــگ  امــت مثــخ 

ــا  اســت   » ــا پنه ــدرا  م ــر پ ــا و وســ ت ع  ــِۀ م ــد  یذش ــی، «)بنشــی از لم ، 0919ام ن

ــی ی  را     (ا »1صا ــت و ب یـ ــا  اسـ ــر زبـ ــا  هـ ــی از ادب ـ ــِۀ منصاجـ ــخ، رشـ مثـ

داعنـد و م ِقدعـد: اعهـا     لرین ارر ادبی کت از ف ـر اعهـا  لـراوش کـرد  اسـت، مـی       دیمی

کـار بـرد    ِـرا  مثـخ کـرد  و ی  را در میـاورا  شـاد بـت      پ   از یع ـت شـن بنایهـد، اش   

 (ا01، صا0904)بهمن ار، « است

شـــاعد: ای را شـــامخ مـــیهـــا الگاهـــای  اعدیشـــگاعی و ا هاســـی  پ ر ـــد مثـــخ 

هــا م رارــی از یداب و رســا ، باورهــا و  مل ــرد هــر عهــخ ههــِند کــت بــت المثــخوــرب»

ــخ ــی عه ــخ م ــدی منِق ــای ب  ــاعده ــارا« ش ــدری و هم  ــمار 94، صا0991 ، )   ( در ش

یاینـد،  ی رعـد کـت جـرفاۀ از میـما  و میِـاا سـنن عمـی       های  فرهنگی  ـرار مـی  روایت

پردازعـد  ب نـی و ایـدمالانی مـی   بل ت از طرید زبا  و در پ اعـد بـا  ام ـت، بـت ب ـا    هـا       

کننـد، کـت   هـایی  لمـداد مـی   اعهـا  را روایـت  »شناسـی،  و این است کت اعدیشمندا   اعهـا  

(ا بــا ل  ــت بــر 9، صا4111)مــ  یدامــ  و هم ــارا ، « پردازعــدهــا مــیاد بــت عقــخ ی شــ

ــت این ــت   شناســی در  ــازة در دالــِ مِــا    ام ــت»همــ ن روی ــردآ  لمــی و بالا ــت ب

لـرین  نصـر عمـادین د رمـادی فرهنـگ لاک ـد        نـاا  کل ـدی  فرهنگ، بر اهم ت زبـا  بـت  

بلــاسی ع ــ  وابهــِت بــت  نصــر  هــای( مثــخ10، صا0991)متیــد   مــت، « شــد  اســت
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هـای  هـای ا ِمـا ی و ارزش  هـای  یفِـاری  فال لـار ههـِند، لیل ـخ سـاز       زبا  و سـنت 

لـرین  ناجـر فرهنـگ و ادب    هـای  بلـاسی سـر دی کـت از  مـد      ای از مثـخ یی نی ی ید 

شـناشِی  ای در  ـازة  ام ـت  مثابـۀ م ال ـت  یینـد، بـت  شـمار مـی   امۀ  ام ـۀ بلاسهـِا  بـت   

 لا  ت استاهای یفِاری و رفِاری  ابخار برپایۀ سنتمدمرد 

 

 . زبان بلوچی و گویش سرحدی1ا2

ــا  ــا  زبــا  بلــاسی ی ــی از زب ــابر لیق قــا  زب ــت ردة هــای ایراعــی اســت و بن شناســی ب

ــا  ــاین،  زب ــی ل لــد دارد )الفن  ــی شــمالی درب ــا  (ا 911، صا0909هــای ایراع ــاین، زب الفن 

اعــد از: رَششاعی)رســر دی(، کنــد، کــت   ــار یبلــاسی را بــت شــ  یــای  لقهــ   مــ

، 0909ســراواعی، الشــاری، ک رــی، ســا لی، بلــاسی لپــۀ شــر ی )رســل ماعی( )اشــم ت،  

هـای بلـاسی بـت    هـا و یـای   لـر همـۀ له ـت   بنـدی کلـی  ( در ی  لقه  199-190جصا

ــی    ــ   م ــی لقه ــر ی و درب ــاسی ش ــلی بل ــِۀ اج ــر ،  دو دس ــاعی و ک  ــاعد ) ه ، 4119ش

ــ    (ا برا192صا ــن لقه ــا  ای ــی  س ــی م ــدی کل ــت:  بن ــاا  یف ــر دی  »ل ــاسی س بل

ای از بلــاسی دربــی اســت کــت در شــره ایــرا  در عــاا ی شراســا  و یلهــِا  زیرشــاشت

هــای شــمالی بلاسهــِا ، اطــرا  لــر در س هــِا  و بنــ و همرنــ ن در عــاا ی  نــابی

ــی   ــ  م ــاش ل ل ــدا  و ش ــالو  زاه ــادا   ــرو    ش ــۀ م ــی در من ق ــاسی درب ــرا ، بل ــر ای ب

« شــادکمنهــِا ،  نــاب افتاعهــِا  و  نــاب دربــی پاکهــِا  ع ــ  ل لــ  مــی        لر

ــارا ،  ــادزهی و هم  ــای  را  »( و 41، صا0994)میم ــن ی ــی، ای ــای  م راع ــ  از ی پ

( ال ِـت ایـر زبـا     94، صا0901)یادیـاری،  « برعـد کـار مـی  هـا بـت  ها و سـرود  ع   در عاشِت

دارای دو »نــ  ، بایــد یفــت: بنــدی کبلــاسی را در  ــازة مرزهــای س اســی ایــرا  لقهــ  

هــای  نــابی یــا م راعــی و شــمالی یــا ســر دی اســتا کــت دارای عــا یــای   مــد  بــت
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(ا 491، صا0990)میمــــادزهی و دامنــــی، « اشِالفــــا  عهــــ ِاۀ مِنــــا ی ههــــِند

هـای  بلاسهِا  ایـرا  دارای دو عا  ـۀ سـر د و م ـرا  اسـتا سـر د شـامخ شهرسـِا         

شـاد و  سـت کـت شـمال بلاسهـِا   ایـرا  را شـامخ مـی       شاش، زاهدا ، لفِا  و م ر ـاو  ا 

 های  نابی بلاسهِا  ع   در  ازة م را   رار دارعدادیگر شهرسِا 

 

 . پیشینۀ پژوهش  3

ــت یــردیوری داد   درمــارد مثــخ ــاب کــت جــرفاۀ ب ــد کِ هــای  شــا  هــای  بلــاسی  ــ  سن

ای یی نــی هــهــای  لیل لــی دربــارة ســاشِارهای ا ِمــا ی و ارزشاعــد، پــژوه پرداشِــت

لیق قـی در امثــال و   ـ  زبــا    لـاا  بــت  هـا  جــار  عگرفِـت اســتابرای عماعـت مــی   ی 

هـای  ویـژ  مثـخ  هـای بلـاسی بـت   ( اشـار  کـرد کـت مثـخ    0909عاشِۀ درمیمد کرد )بلاسی 

ــع  ــاسی را  مـ ــا  بلـ ــر د زبـ ــۀ سـ ــای  من قـ ــپاهی و  یـ ــتا  سـ ــرد  اسـ یوری کـ

بـت یـردیوری   هـای بلـاچ   المثـخ بوـر ( ع ـ  در ارـری لیـت  نـاا      0994زایی )م ربلاچ

( 0992اعــدا کشــاورز )هــای منِلــل ی  پرداشِــتهــای بلــاسی بــا یــای ای از مثــخپــار 

لـا هی از  بـت یـردیوری شـمار  ابـخ    بِـخ یـن  و بلـاسی یـالاار     ع   در ارـری بـا  نـاا     

هـای بلـاسی پرداشِـت اسـتا وی در ایـن م ما ـت لف  ـ  یایشـی  امـخ عشـد  و           مثخ

ــر ا ع ــر داشــِت اســتا در شــاره از مرزهــای ایــرا  مــی هــبــت همــۀ یــای  ــت ار لــاا  ب

اشــار  کــرد کــت در کابــخ بــت ســا  بلــاس ئی مِــخ و یــالاار ( بــا  نــاا  0909رششــاعی )

هـا و زباع دهـای بلـاسی    وار هـا، مثـخ  یوری مثـخ رساعد  استا وی در ایـن ارـر بـت  مـع    

 سر دی پرداشِت استا  

ــخ   ــخ مث ــارد لیل  ــت   ــ  درم ــی اس ــا یفِن ــد  )ه ــۀ 0991دالتفار  هاعدی ( در مقال

شــناشِی  بــت لیل ــخ عشــاعت« هــای  بلــاسیعمــادپردازی    ااعــا  در اجــ ال ا  و مثــخ»
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ــخ   ــا و مث ــِت از زباع ده ــا  در ی     ی  دس ــت   ااع ــت ک ــت اس ــاسی پرداشِ ــای  بل ــا ه ه

عامـۀ کارشناسـی ارشـد    ( در پایـا  0999بـالل ریگـی )   اعـدا جار  عمـادین عقـ  داشـِت   بت

ـ  در بررسـی سـاشِار   یـردیوری و لاجـ ل فرهنـگ  امـۀ مـرد  م ر ـاو         ا  نـاا  شاد ب

ــنت  ــا ی و س ــت  ا ِم ــاردپژوه  ب ــۀ م ــاری من ق ــای رفِ ــۀ  ه ــاص و من ق ــار  ش ج

هـای ارزشـی را ثکـر    هـای در پ اعـد بـا ییـ ن    ای از مثـخ جـار   ـا ، پـار    بلاسهِا  بـت 

شــد شــاد بــا  نــاا  عامــۀ کارشناســی ار( ع ــ  در پایــا 0211ســم ت پرکــی ) کــرد  اســتا

ِ   « هـا شناسی فرهنگی  ا  بلـاچ براسـا  مثـخ   یس ِ» شناسـاعۀ م ا ـ    بـت بررسـی یسـ 

هــا در ســت بنــ  فــرد، شــاعااد  و ا ِمــا  پرداشِــت فرهنگــی  ــا  بلــاچ براســا  مثــخ

ــت کِــاب اســتا شــاره از مرزهــای ایــرا ، مــی  ، بِــخ، یشــِآن، پژداعــ  ت  یهنــتلــاا  ب

ــا  )  ــ د ش ــِۀ رش ــار  4101عاش ــ      ( اش ــا در لم ــی  وف ــن ادب ــارا  اع م ــت اعِش ــرد ک ک

شناســی و لــارینی پاکهــِا  بــت ســا  رســاعد  اســتا در ایــن کِــاب بــت لیل ــخ ریشــت 

هـای یایشـی  بلـاسی پرداشِـت شـد       هـای مشـهار بلـاسی در همـۀ  ـاز      ای از مثخپار 

ــ ن  ــدیر لقمــا  ) ــا  نــاا  4101اســتا همرن ــ   تآ لــِ( در کِــابی ب  بِــخ، رب ــد  تآ بن

ــخ وــمن ــخ بررســی ل   قــی  مث ــا مث ــاسی ب ــتهــای بل ای منِصــر هــای اعگل هــی، مقدم

 ها عاشِت استاشناشِی  مثخشناساعت و زبا دربارة کارکرد مرد 

هــا از لیــا  داعشــمندا  دربــی در پایــا  ســدة یذشــِت، بــت کنــدوکاو و لــد  د  مثــخ 

ــا  ام ــت ــتشــناشِی و زب ــ   شناســی پرداشِ ــن رشــِت از داع ــرای ای ــد و ب ــژوه ، اع و پ

یرفِـت در ایـن   هـای جـار   اعـدا برشـی از پـژوه    کـار بـرد   شناسـی را بـت  اج الح  مثخ

ــار  ــد ما ــد و هم ــارا  ) راســِا    ــۀ م   ــد از: مقال ــاا  0990اع ــا  ن ــی »( کــت ب لیل ل

بـا اسـِفاد    « هـای  زعاعـت در شهرسـِا  المـرد اسـِا  فـار       المثـخ شناشِی از وـرب  ام ت

ــاای  ک   ــخ میِ ــت   از روش لیل  ــخ  ام  ــی و لیل  ــت بررس ــی ب ــد  ف ــاعۀ ی ی ای از شناس
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( در رســالۀ دکِــری 0901هــای  المــردی پرداشِــت اســتا همرنــ ن  ل روــا   ــادی ) مثــخ

شـناشِی یفِمـا  فال لـار  ـا  لـرکمن در      لیل ـخ  ام ـت  شناسـی بـا  نـاا     رشِۀ  ام ت

ــرا  م اجــر  ــت ای ــت بررســی  ام  ــرکمن   ب ــا  ل ــت   ــگ  ام ــفاهی و فرهن شناســی ادب ش

  ِ ــ ــتا     ــت اس ــارا  ) پرداشِ ــاعی و هم  ــت  0999اهلل زع  ــراۀ در مقال ــ  اش  ــت ( ع  ای ب

« شناســی  اعِقــادیشــناشِی یفِمــا  فال لــار  ــا  یثری از من ــر یفِمــا لیل ــخ  ام ــت»

بـت پ شـ نۀ مـذکار، میِـاا و اجـالت  لمـی  مقالـۀ  اوـر بـا عگـرش           اعدا بالا ـت پرداشِت

ــر روی ــرد لیل لــی   ام ــت ــب ــت  رد شناســی  م ــۀ عایوراع ــد و دارای   ن  مــدار، کــامالۀ  دی

 استا

 

 ها. نمونه مثل1

 پذیری(. آیین میارجلی )پناهنده1ا1

 (ا91، صا0999)ریگی،  مَ ار شَت سمّا  یزی  لآر اآعتا 0ـ0ـ2

mayār ša ćammān āziz terent 

 لر استا: پناهند  از سشما  یرامیبریردا 

 اعتا   پت م ار تَ م رلگ ںا بلاسا4ـ0ـ2

balōćāń pa mayārā mortag ant 

 اعدامرد ها برای پناهند  میبریردا : بلاچ

( رینــت م راعــی ایــن مثــخ را سنــ ن یورد  اســت: 001، صا4101اســیاه ر ــ   )

                   بت کاه، م رلگ م ار تَ پت بلاچ ںک را ںبرو پ شگی

 bró pēšagēń kabrāń bekóć mortag mayārā pa balóć 

ــی    ــمت م ــار َلهی سرسش ــ ن مَ  ــ  از یی ــار و لیف ــردا مَ  ــ ی  ــار  َله ــتم  ــای ی ب م ن

ــد  ــذیری اســتا پناهن ــرد  از   »پ ــی ک ــد  و ا هــا  ایمن ــا مصــا  ماع ــد  شــد  ی پناهن
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ــی از ارزش   ــِت و   م ــِا  رواه داش ــاز در بلاسه ــاد     دیرب ــا  ب ــن   ــی ای ــای  فرهنگ ه

ــت ــا ی، « اس ــاعااد  11، صا0919)ط ــی ش ــ ، و ِ ــن رس ــد ای ــع  (ا ط  ــِ  وا  ای ماردس

لااعـد میـخ و   شاد یـا  رمـی را مرل ـِ شـاد کـت  ـاع  درم ـرا ش ـر باشـد، مـی          

طایفۀ شاد را لـرک کنـد و بـرای کهـِ امن ـت پناهنـد  شـادا م ار َـخ کهـی اسـت کـت            

ای عشــاعۀ مرداعگــی و شــهامت بـرای هــر طایفــت »پناهگـا  سنــ ن افــرادی اســتا مَ ــار َلهی  

)همــا (ا ط ــد ایــن ســنت، « ی  طایفــت بــاد  اســت شصــاص ســردارافــراد پذیرعــد  بــت

شــادا در فرهنــگ بلــاچ، کهــی  ــد شــنص پناهنــد   یــای از طایفــۀ م ــار  ــخه مــی

هرسنـد  عدارد عه ت بـت پناهنـدة شـاد ش اعـت کنـد و او را بـت دشـمناع  لیایـخ دهـدا          

ــا  داد  ی ــی از ســِا  ــن  ــال   پن ــا ای ــاچ اســت، ب ــا  بل ــال  فرهنگــی   ــای ف  داد   »ه

ــت   پناهنــدی ــا  و کادکــا  دســت داشــِت،  ل  ــت زع ــا و  ــرای   ل  ــردی کــت در زع ــت ف ی ب

ــت  ارزش ــاچ اس ــنِی بل ــای س ــِی، « ه ــخ و  (ا 492، صا0992)دش ــت اج ــت پ داس عایفِ

هــای بــارز ســاشِار ا ِمــا ی یــاهر م ــار َلهی و زعهــار داد ، اجــلی شــاب و از ویژیــی

مــی مرل ــِ شــد  دافــخ از این ــت فــرد پناهنــد  ســت  ر» ــا  بلــاچ اســت، امــا یــاهی 

ــخ    ــخ و د ر اب ــا باط ــاد  ی ــد ب ــت   ــا ب ــتا یی ــالاس ــا ی، «    ــرا 11، صا0919)ط ( ا 

در لــ  مای ــخ » نــاا  یــ   ق قــت یعرــت بــتال ِــت ع ایــد از ع ــر دور داشــت،  شــادامــی

ــا ارزش  ــت ب ــت اســت ک ــاراوی عهفِ ــد  ب ــت پ اع ــا  ب ــای اعهــاعی ســروکار دارد و ی  اهِم ه

، 0900)اسـما  لی،  « هـای سـِمدیدیا  اسـت   رعـ  ع ریت و پـژوه  بـا مهـامخ بشـری و     

 (ا002صا

 

 . آیین کَول )قول یا پیمان(2ا1

 (ا91، صا0999)ریگی،  لی کَال مَرهو  ےسَر لی برو ، بلئا 0ـ4ـ2

sar ti brōt bale ti kawl marrot 
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 بریردا : سر  برود، ولی پ ماعت عرودا

 ےسَـر بـرو ، بلـئ   : در  ازة یایشی م راعی این مثـخ بـا ایـن رینـت یمـد  اسـت      

                   sar brōt balay kawl marrot (ا29، صا4101)ر ـ  ،   کَـال مَـرهو   

 (ا91، صا0999)ریگی،  ب ت تپروشپروش، دلکَالا 4ـ4ـ2 

kawl-prōš del-prōša bit 

 ش هِت شااهد شداش ن، دلبریردا : پ ما 

 )هما (ا مرد تآ کَال، کَلهدار اآعتا 9ـ4ـ2

marday kawl kalladār ent 

بریــردا : پ مــا  مــرد، ارزشــمند و م ِ ــر اســت )کلــدار: روپ ــت، وا ــد پــال کشــار 

بـت پـال سـ ۀ عقـر  بـت دالیلـی       پاکهِا  یا م ادل اسـ نا  ) ـا ( سـا  اسـ نا  عهـ ت     

 ا ِ ار وارزش ب شِری داردا لش  ت پ ما  بت اس نا )پال( م ِ ر(ا

 )هما (ا مَگَردشت دین تَ یَرد، شَت کَال تَ ا 2ـ4ـ2

ša dinā gard ša kawlā magard 

 بریردا : از دین بریرد، از  ال برعگردا

بنـدی بـت پ مـا  در سـاشِار ا ِمـا ی  ـا        یی ن  کَـال یـا پـای    ب اعگر 2لا  0های مثخ

ــاچ ههــِندا  ــا  را لشــ  خ داد     »بل ــرز و ب ــن م ــراد ای ــدیی  اف ــی از زع ــال بنــ  مهم  

سـت شنصـی از  ـا  بلـاچ بـت      رپایـۀ ایـن ییـ ن، سنـا     ب(ا 011، صا0919)طا ی، « است

کهــی  ــال بدهــد، ع ایــد  هدشــ نی کنــدا  ِــی ایــر اع ــا  داد   ــال ما ــِ عــابادی 

ــاد، در بهــ اری از مــاارد،   و ِــی  ــال بلــاسی، »شــادش باشــد و همــ ن ســ ِ شــد  ب

یرفِــت، یرفــت،  ن ۀ ماســی پ ــدا کنــد و شــا را  دربــارة رشــدادهای اع ــا  اع ــا  مــی

ــدی بهــرایند  اشــ ار ــاید بلن ــاری، « و  ص ــای419، صا0901)یادی ــد و  (ا پ ــت  ه ــدی ب بن

شـاد و عایفِـت پ داسـت    هـای م نـای ا ِمـا ی  ـا  بلـاچ میهـاب مـی       پ ما  از ارزش
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شـادا ال ِـت مـاارد عـادر و شـگفِی      شناسی، هن ـاری ا ِمـا ی للقـی مـی    از ع ریا   ام ت

کـت بامـداد پـن  شـن ت، هـر      »یـن مـارد   مریـد در ا لاا  دید، برای عماعـت،  ـال شـی   ه  می

کــ  از مــن س ــ ی بنااهــد، بــت او شــااه  بنشــ د و از داد و بنشــ  دریــ  عنــااه   

ــرد ــد ، « ک ــت 19، صا0991) هاعدی ــاکر لاطئ ــد م رس ــ  ش ــی و  ( با  ــ   طرا  ای از پ

 عام د او را طلِ کند و عِ  ت ی  شد کت  

بنشـ د و ازدسـت    اش،   ی لـرین می ـاب شـاد را   مریـد بـرشال  م ـخ بـاطنی    شی

ــد  داد  هــاعی، دمــی ســنگ ن و طا ــت  ــر او مهــِالی یرداع  ــد ااا شــیفرســا را ب مری

طـار  شـاد یشـت و شنصـ ت او بـت     ال شـد کـت از شـاد بـی    سنا  یشفِت و پریشا 

کلــی دیریــا  یردیــدا از لمــامی لــذا  دع ــا سشــ  پاشــ د و بــت ســل  یــدایا  و  

 (ا412، صا0901دروای  دریمد )یادیاری، 

 

 . آیین هَشَرومَدَت )همیاری و اتحاد(3ا1

 (ا91، صا0999ی تَزوریوراآعت )ریگی، ںی  یا ا0ـ9ـ2

āp gōń āpā zōr āwarent 

 بریردا : یب با یب زوریور استا

 )هما (ا شت یَ ّ تَ دو یهِر اآعت، شت دو تَ سارا 4ـ9ـ2

ša yakkā do gehterent ša doā ćār 

 و از دو سهارا بریردا : از ی  )عفر(، دو بهِر است

 (ا91 ّت  نت )هما ، صاٹکنت، لَشَر دل تَ  تهَشَر کا  تَ کَ ّ ا2-9-9

hašar kōhā kappa kant tašar delā ťappa jant 

 اک ندکَنَد، لشر )کت( دل را زشمی میبریردا :  شر )است کت(، کا  می

 )هما (ا عت ب ت تگنَیا  ی  دست تَ سا   َ ا2-9-2

gōn yak dastā ćāp janaga nabit 
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 لاا  کَل زدابریردا : با ی  دست عمی

ــخ ــای  مث ــا  0ه ــ ن   2ل ــت یی ــدد( »ب ــدَ  )م ــرت  مَ ــاد  « هَش ــا ی الی ــاشِار ا ِم در س

بهـِگی و  رود، کـت اهم ـت الیـاد و هـ     کـار مـی  هنگـامی بـت   0بلاسی اشـار  داردا مثـخ   

ـ   ع ـ  ازیـ    4یـاری و ل ـاو  را ب ـا  کننـدا مثـخ  شـمارة       ه   ی  ام اعـت بـت   سـای، بـا طن

هــای  فرهنگــی و ا ِمــا ی  ــا  بلــاچ، بــا  نــاا   ل ــدد زو ــا  اشــار  ی ــی از یســ ِ

لـاا  اهم ـت هم ـاری و الیـاد و اعهـ ا       المثـخ مـی  ساشت ایـن وـرب  دارد و در نر 

 .در امار را دریافتا عنهِ ن برداشت، لشاید بت الیاد و پره   از کشم   است

در زبـا  فارسـی اسـت    « یـ  دسـت جـدا عـدارد    »دل کاربرد  ـا  دارد و م ـا   2مثخ   

ــ ن    ــمندی یی ــ  ارزش ــت از    ــت ال ِ ــدَ  »ک ــر و مَ ــخ« هَشَ ــرفاۀ   اب ــت و ج ــی اس بررس

یــاری و در زبـا  بلـاسی، هـ    بهـِگی بهـند  کـردا    لـاا  بـت مفهـا  و ـد  و هـ      عمـی 

ــاشت   ــداری و س ــاورزی و دام ــای کش ــراد در کاره ــی اف ــاو  یروه ــی ول  ــاز و الیروب س

هـا  یاینـدا بـرای مثـال، زمـا  درو کـرد  ینـد ، همـۀ همهـایت        هَشَر و مَدَ  مـی  نا  را 

کننــد و بــدین هــای ی ــدیگر را درو مــیشــاعد و بــت لرل ــِ زمــ نداوطل اعــت  مــع مــی

شـد  در ایـن مـدشخ،    هـای بررسـی  رسـندا هرسنـد مثـخ   ش خ کارها زودلر بت فر ـا  مـی  

ــدَ  اســت،  ب ــاعگر ــر و مَ یاعــت کــت ثکــر شــد، در امــا همــا ییــ ن ارزشــمند  ــامی هَشَ

شناسـی، ایـن ییـ ن  ـ و     ی رعـدااز ع ریـا   ام ـت   مااوع منِلل مارداسـِفاد   ـرار مـی   

 شادا     ااع ن ا ِما ی  ا  بلاچ میهاب می

 

 . آیین نال و چُل1ا1

شـ خ کـت بـت سـ  اسـِ      ع ـخ    ـۀ فلـ ی هاللـی    »للف  بلاسی وانة ع ـخ اسـتا   « عال» 

ــخه: 491صا ،0991) هاعدیــد ، « کابنــد ــت»( و س  ــا سال ــال ی ــدازة هفــت یــا  کاع ــت اع ای ب
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اســت و از ی  بــرای ا ــرای ســایند مقــد  یلــ  اســِفاد  کننــدا در ایــن کاعــال یلــ    

هـای سـرخ و افروشِـت یـا  بگـذارد، ایـر       افروزعد و مِه  باید طـی مراسـمی روی زدـال   

 (ا911)هما ، صا« ینا  استعهازد بی

، 0999)ریگــی،  ب ـت عـت  تد  بنـد  مـی  ، مـرد   ےئعـال ت  س ـخه ه ـ  کَـن    ا 0ــ 2ــ 2

 (ا20صا

nāl o ćoll hom kanay, mardomi dap bandaga nabit 

 لااعی دها  مرد  را ب ندیاو س خ )سایند وَر( ه  ب نی، عمی بریردا : عال

 عال، م ر تَ رساا کنتا 4ـ2ـ2

nāl makrā roswā kant 

 کندابریردا : عال، م ر را رساا می

ــتز 0مثــخ   شااهــد عشــا  دهــد، یعرــت مــرد   رود کــت شــنص مــیکــار مــیمــاعی ب

یایند، فقـن شـای الی از سـای منالفـا  و بـدشااها  اسـت، ویرعـت ایـر مراسـ  عـال           می

بـر ثکـر    ع ـ ، افـ و    4کننـدا مثـخ    ینـاهی مـن ا ـرار عمـی    را ه  اع ا  دهد، باز ه  بـت بـی  

    ِ شـاد و  ت بـاخشر  رسـاا مـی   دهـد کـ  کـار را عشـا  مـی   یی ن  عـال،  ا  ـتآ شـنص فریـ

 شاد و سراع امی    ش هت عدارداهای وی، یری اعگ ر شادش میع رعگ

هـا بـت ی  اشـار     ی ی از رسا  شاجۀ من قۀ بلاسهـِا ، عـال اسـت کـت در ایـن مثـخ      

کردعــدا از ایــن وســ لۀ فلــ ی بــرای ا ــرای یزمــا  ایــ دی وَر اســِفاد  مــی»شــد  اســتا 

کردعـد کـت ی  را بـا    لـا دا  شـاد، سـپ  مـِه  را ملـ   مـی      یذاشِند عال را درو  یل  می

(ا در 41، صا0991) هاعدیــد ، « دســت بــردارد و مــدلی در کــل دســت عگــت دارد     

سـ ِ الهـامی   مهنـاز بـت  »هـ  یمـد  اسـت کـت     « شـهداد و مهنـاز  »من امۀ دنایی و  اشـقاعۀ  

، 4110)شــاد، « کنــدکــت بــدو زد  شــد  اســت، م ــابد بــا ییــ ن عــال، شــاد را ل رمــت مــی 

بــرد و (ا در مراســ  عــال، شــنص مــِه  دســت شــاد را در رودــن دا  فــرو مــی910صا
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ــا اعگشــت ســ ابت ب ــرو  مــی  دهــدا ایــر یورد و در اعگشــت شــاد  ــرار مــیاعگشــِر را ب

شــادا دســِ  بهــازد، الهــا  بــر وی وارد اســت و ایــر دســِ  عهــازد، رفــع الهــا  مــی

ـ        ردارد و هفـت یـا  طـی کنـد و     همرن ن در روشـی دیگـر بایـد شـنص مـِه ، عـال را ب

شـد   ـرار دهـدا در ایـن روش ع ـ  ایـر مـِه  عهـازد،         در یا  هشِ  در م ـا  مشـنص  

هـا پـ   از یهـار زردشـت و بـت زمـا         ـدمت ایـن ییـ ن بـت  ـر      »شـادا  رفع الها  مـی 

ــدیا  مــی هــ  ــا  و هن ــافی« رســدزیهــِی ایراع  ــت و م ــار، )زاوی ــن 011، صا0994الِ  (ا ای

ــ ن  ــ و رســا  م ــت  نهــاخیی ــا  ب ــا همرن ــۀ بلاسهــِا  اســت، ام ــاا  شــد  در من ق  ن

ینـاهی شـاد عـال را یشـرین     سم ل  ، کهی کت یاا  کـافی عداشـِت باشـد، بـرای ب ـا  بـی      

 کنداراه ار  ملی و   نی برای ل رمۀ شاد پ شنهاد می

 

 . آیین زَهمءُ کَپُن )شمشیر و کفن(5ا1

   پّرتَ پاش اَعتاٹ ںزَه  تآ د تَ یاا 0ـ1ـ2 

zahmay dapā gōń ťapporā pōšant 

 پاشاعندا  بریردا : ل ۀ ل   شمش ر را با عمد می

« تَ پـاش اآلـگ  پّـر ٹزهـ  تآ د  تَ  »اسیاه ر    همـ ن مثـخ را بـا یـای  م راعـی      

بـت کهـاعی کـت بـرای     »یورد  و سـپ  ثیـخ ی  لاوـ   داد  اسـت:     بلاسی بِـخ  در کِاب 

هـای یلـی شــاد، سنـ ن یفِــت    ع مصــ  تهـا و مشــ ال  را   لـی ب ابنـد کــت مـاع    سـنِی 

لـر ایـن مثـخ درمـارد ییـ ن زهـ        (ا بـت ل   ـری روشـن   991، صا4101)ر ـ  ،  « شادمی

لـر شـاعد،   ای بـ ر  و کپن کـاربرد داردا این ـت ل ـۀ ل ـ  شمشـ ر را بپاشـاعند و مـاعع فِنـت        

 از فیاای مثخ یش ار استا

 ا هر ک  سرین  پت  پَِهرتَ  عت بندیت4ـ1ـ2

harkas serēn pa pattarā nabandit 
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ر بهـِن، ی نـی ییـ ن زهـ  و         بریردا : هرک  کمـر بـت پَِ ـر عمـی      ـِ  بنـددا کمـر بـت َپ

ای اســت بــرای دریذشــِن از ش ــای کهــی یــا  الــخ را کــپن و پِهــر را اع ــا  داد ، کنایــت

ر دَیَـگ بـت م نـی پـذیرش  صـار و اشـِ ا  و از ش ـای کهـی            ـِ   فا کرد ا پِر دالآن یـا َپ

ال ِــت ایــن مثــخ در م نــای  ــا  شــاد، جــال  ت شــنص را در اع ــا   .شــِن اســتدریذ

کند، این ـت هـر کهـی شایهـِت و سـ اوار اع ـا  داد  امـار ش  ـر و مهـ           امار یاش د می

 یینداهای کاس  برعمیو ب ر  ع هت و بت سننی دیگر، کارهای مه  از اعها 

ـ         یی نـی کهـن اسـتا     اعگرزه  و کَپ ن بـت زبـا  فارسـی، شمشـ ر و کفـن اسـت کـت ب 

ی ی از رسامی کـت در ایـرا  باسـِا  رایـ  بـاد  ااا رسـ  شمشـ ر و کفـن اسـت ااا ایـر           »

هـا پـ     ست این رس ، سنِی باسِاعی بـاد  و لـاریآ ی  بـت سـریمد  اسـت، ولـی در سـال       

)ی العــی، « دوســِاعت بــادسرب ــد، بهــ ار کاریمــد، مف ــد و اعهــا کــت  ــر  بــر  ــاعا  مــی

ــالو  091، صا0991 ــ    ــن رس ــ     (ا ای ــد و رای ــِا  کاریم ــر بلاسه ــت در سراس ــر این  ب

ــن    ــ  کــاربرد دارد )همــا (ا در بلاسهــِا  براســا  ای ــال  ع  ــرد  ای اســت، در فرهنــگ م

 رس   

ایر شنص شاطی در یـ   یـ ت شصاجـاۀ ایـر من ـر بـت  ِـخ شـد  باشـد، از کـار           

شاد پشـ ما  شـد  و افـراد فام ـخ مقِـال ع ـ  پـی بـت ایـن  یـ ت بـرد  و در یـرفِن             

ــاطی را       ــنص ش ــر، ش ــل دری  ــا  طاای ــاطت ب ری ــا وس ــند، ب ــدی ع اش ــا    اعِق

ــرد         ــال ب ــخ مقِ ــراد فام  ــ   اف ــاد دارد، پ ــا ش ــ ر ب ــن و شمش ــت کف ــالی ک و در 

یاینــد: یــا بــا ایــن شمشــ ر او را کشــِت و  صــاص کن ــد و  هــد او را در کفــن  مــی

 (ا01ـ01، جصا0900ع ا، پاشاعد ، لیایخ ده د یا این ت او را ب نش د )عاجری

کـار  هـا بـت  دیـد  وارة زیـر را ش ـاب بـت شهـار     هـا مَثَـخ  در سن ن مـاا  ی، واسـ ت  

 برعد:می

 ادست تَ اَعتت  کَپ ن، هر دو ب ت لی ا زَه 9ـ1ـ2
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zahm o kapon har do be ti dastā ant 
 بریردا : شمش ر و کفن هر دو در دسِا  لا ههِندا

ــرو      ــِۀ ی ــ  بر ه ــت عق ــار  ب ــ ن اش ــن یی ــدا  و   ای ــت م ِم ــع دارد ک ــای  مر  ه

 سف دا    ا  ههِنداری 

 (ا99، صا0999)ریگی،  ب ت پ رت ، یشرتَ ےهر یس  ا2ـ1ـ2

har āćešé āxerā pora bit 

 بریردا : هر یلشی  ا  ت شاکهِر شادا

ر و زهـ  ت  کَـپ ن اسـت          عشـا   2مثخ  شـمارة   ـِ  دهنـدة شـاماش شـد  یلـ  فِنـت در َپ

رودا ال ِـت در برشـی از مـاارد کـاربرد ایـن مثـخ مفهـا         کـار مـی  و برای لشاید بت  فا بـت 

مـا در  شـادا ا ای دارد، کـت در این ـا  فقـن بـت م یـ  اجـلی پرداشِـت مـی         ا  و یهـِرد  

لـاا  اشـار  کـردا پِـر دالآـن یـا       مـی « پَِ ـردالآن »هـا بـت رسـ  ارزشـی      ساشت این مثخنر 

ِ ر دَیَگ بـت م نـی پـذیرش  صـار و اشـِ ا  اسـت و از ش ـای کهـی دریذشـِن اسـتا            َپ

ایـر بـ ن دو شـنص یـا دو  ـا  اشِالفـی باشـد، یـا در ارـر دری ـری و           »بت این ش خ کت 

شــاد، در ایــن مــاارد  هــت  لــای ری از یهــِرش  برشــارد، کهــی زشمــی یــا کشــِت 

ی ـری، ب ریـا  طایفـت بـت همـرا  شـنص ش اکـار بـرای ایهـار          دامنۀ اشِالفـا  و اعِقـا   

دیـد  بـت شاعـۀ او رفِـت     عدامت و پش ماعی و پـذیرفِن اشـِ ا  شـاد و ل ـری  م لـا  زیـا       

  کننـد و  اوـر بـت پرداشـت شهـار     شـااهی مـی  و ومن   ـالی لقصـ ر، از او م ـذر    

ــا، )عاجــری« شــاعدمــی ــِه  بنشــ د  مــی 01، صا0900ع  ــ ن م ــن سن ــراۀ ( و ای شــادا اکث

ــ ِ ــد یس ــ     دی ــردالآن، م ل ــۀ پَِ  ــا   له ــ  الم ــت می ــار ، ب ــت شه ــ  از دریاف ــا پ ه

ــی   ــرل ر  م ــا س ــردار ی ــت س ِ شهــار  را ب ــ  ــنص یس ــد و ش ــع  دهن ــن ماا  ــد  در ای دی

هـِند، ایـن شهـار  را بنشـ د      شاطر سـردار و یـا سـرل ر  کـت از ب ریـا  ه     یاید: بتمی

ــار   ــ خ شه ــدین ش ــای پرداشــتو ب ــی  ه ــد  م ــِه  بریرداع ــت م ــ  ب ــد  ه ــادا در ش ش
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ــاوی  ام ــت  ــناشِیواک ــی   ش ــا  اساســی داعــ      ایــن دو مثــخ م لــاا  بــت دو مفه

اعیــرا  ا ِمــا ی و کنِــرل ا ِمــا ی اشــار  کــرد کــت بریمــد  از   شناســی ی نــی ام ــت

 ـد  ل ـادل بـ ن اهـدا  لای دشـد  ا ِمـا ی و       » ع ا  ا ِمـا ی  عامِ ـادلی اسـت کـت بـت     

(ا 414، صا0912شــاد )رابرلهــا ، مــرل ن مــی« هــاوســایخ ماردلای ــد بــرای ع ــخ بــت ی 

رو، در ســاشِار و عهــاد ا ِمــا ی  ــا  بلــاچ کــت ف ال ــت م رماعــت و اعیرافــی  فــرد ازایـن 

ِ را برعمــی ِمــا ی، هــای ا لابــد، بــرای ســالمت زعــدیی و کاســِن از اعیرافــا  و یســ 

ــ  ــردالآن و زَه ــپ ن اســِرالژی پَِ  ــت اســتاال ِت  وکَ ــا  شــ خ یرفِ در ســاشِار  در یــذر زم

عاپـذیر اسـت، زیـرا همـۀ ا یـای یـ   ام ـت        ل ه ـاری ا ِنـاب  »ا ِما ی هـر  ـام ِی،   

هــای مشــِرک داشــِت باشــند و لااعنــد رفِــاری براســا  ا هاســا   م ــی و ارزشعمــی

هــای  دیگــری در ما ــِ پدیــد یورد   ارزشســت بهــا عقــ  کــارکردی داشــِت باشــد و  

 (ا41، صا0911)هاراالم ا ، « ساشِار ا ِما ی شاد

 

 نشست علنی بزرگان قوم( ستیزی و دیوان )دیوان:. آیین زن1ا1

 دیاا تَ بت مردتَ ب نت   ن ت ن تَ پ ا0ـ1ـ2

janā pa jan bejan o mardā be diwāna 

 ــت کـن و مــرد را در دیــاا  )عشهــت  لنــی  بریـردا : ز  را بــا یــرفِن  ز   دیگــر، لن  

 ب ریا   ا (ا

ــی ــدال  ی  دولِ ــ ن   0909بنشــا  )   ــر هم ــ  از ثک ــاو  یایشــی پ ــدکی لف ــا اع (ب

 عایهد:  مثخ، می

هــای ز  و یـا درجــار  اشــِال ، الز  ع هــت  ی نـی بــرای رهــا شـد  از عامهربــاعی  

ــت    ــن ب ــی و ای ــرح کن ــت م  ــری  شاع ــرو  از   ــ ال  او را در ب  ــخ وامش ــِگی دل  به

فــام لی ز  و شــاهر اســت کــت ادلــِ شایشــاوعد ع دیــ  ههــِندا بهِــر اســت او را 
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ــن     ــری و ای ــا شــد  از شــرهش، ز  دیگــری بگ  ــت او و ره ــرای لن   ــی و ب لیمــخ کن

هــای عاماســی بــت  ــن  ز  و لــابا بــاد  ی  در فرهنــگ ســنِی دل ــخ  هاســ تبــت

ــت     ــاهرش یل ــار ش ــاله و رفِ ــر ز  از اش ــا ای ــت، ام ــاد و ل اس ــد ش ــ  را من یمل

ــی  ــد، م ــت بده ــا     ازدس ــد و ب ــ ایت کن ــخ ش ــا  فام  ــ  ب ری ــد از او در م ل لااع

 (ا  21اسِدالل او را می ا  و شرمند  کند )هما ، صا

بـر  سـن   اسـت، م نـی   شـناشِی  ابـخ  هـای روا  سـا بـا دیـدیا    این لاوـ   ازیـ   

 یم ــ  بــرای لن  ــت زعــا  از دیگــروــرور  ای ــاد میــدودیت یــا رفِــار ششــاعت»این ــت 

هـا شـاهد ی  ههـِ   کـت بـر بن ـاد دیـدیا  یدلـر         المثـخ مااردی است کت در برشـی وـرب  

ــامخ ارزش» ــت شـ ــِ ا  اسـ ــای اشـ ــاد ی« هـ ــارا ، )جـ ــن  و هم ـ (ا 14، صا0991مـ

کنــد، همــا  بنشــا  بــت ی  اشــار  مــیدیگــر، م لــ  ب ریــا   فام ــخ کــت دولِــیازســایی

اا  در لمــا   اامــع بلــاسی کــار رفِــت اســتا دیــدیـاا  اســت کــت در مــِن  مثــخ ع ــ  بــت 

ــت ــا کــت   رواه دارد و ب ــدین م ن ــای م لــ  و همــای  و ل مــع اســت، ب ب ریــا  و »م ن

فِــد ویینــد و بــت رلــدســف دا   ــا  یــا ا ــاا  در یــ  میــخ م ــ ن یــرد هــ  مــی ریــ 

(ا یـاهی ایـن دیـاا  بـرای     01، صا0900ع ـا،  )عاجـری « پردازعـد کارهای مه  مردمـی مـی  

ی ـرد و یـا  بـرای مشـنص کـرد       دو طایفـت جـار  مـی    خ اشـِال  دو شـنص یـا    

ــت   ــاا  لشــ  خ  یاع ــۀ  ــرو ا در ق قــت، دی ــ ا  شــ ربها و مهری ای یــرو  ا ِمــا ی م 

 استا  

 

 . آیین نان و نمک  1ا1

 (ا21، صا0999ی  بارت  سَدسال وپاکَن )ریگی، ےلا  ا0ـ1ـ2

tasē āp bōr o sad sāl wapā kan 

 سال وفا کناای یب بناش و جد بریردا : کاست
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 عا  ت  عآمآ  تآ هَ ، زو  مرد  تَ ی ت ا4ـ1ـ2

nān o nemekay hakk zūt mardomā git 

 ی ردا:  د عا  و عم ، مرد  را زود میبریردا 

ایـر بـت لـاریآ ایـرا      ی ـر شـد  اسـتا    یی ن باسـِاعی  عمـ   دهنـدة این دو مثخ عشـا  

 یاب  : سابقت و باسِا  و مِا  ع   و عثر ایراعی عگاهی ب ف ن  ، درمی

فردوسـی بازلـاب    شـاهنامۀ رسـد و بارهـا در   پ ش نۀ این سنت بـت  هـد اسـاط ری مـی    

شااهـد کـت بـر شـاا        ناا  عماعـت زمـاعی کـت رسـِ  از اسـفندیار مـی      داشِت استا بت

یایــد کــت ایــر عمــ  لــا را بنــار ، دیگــر  پــذیرد و مــیاو بنشــ ند، اســفندیار عمــی

 (ا  011، صا0991عی، لااع  با لا ب نگ  )ی العمی

هــای طــر  مقابــخ را رود کــت شنصــی ع  ــیکــار مــیزمــاعی بــتمثــخ  دو ، م مــاالۀ 

دهنـد کـت   هـا عشـا  مـی   ایـن مثـخ   هـای  وی بـدی کنـدا   فراماش کنـد و در مقابـخ شـابی   

ای کـت ایـر شنصـی    یاعـت ای  امـخ ههـِندا بـت   مرد  بلاچ برای عا  و عمـ  ا ِـرا  ویـژ    

 بنارد، بت ه ت و ت  اور ع هت، بت او ش اعت کنداعا  و عم  شنصی دیگر را 

 اآعت ی یٹتآاهلل ،مهما ا 9ـ1ـ2

mehmān allāhay ťékient 

 «امهما ، هدیۀ شداست: »بریردا 

در زبـا   فارسـی اسـت و ب ـاعگر ییـ ن       « مهمـا ،    ـِ  شداسـت   »این مثـخ، م ـادل   

ای بــرای مهمــا  پــذیری اســتا مــرد  بلاسهــِا  ارزش ویــژ  َلهــی ی نــی مهمــا مهمــا 

ــا ، روزی   ــد: مهم ــِند و م ِقدع ــخ هه ــی   ام ــاد م ــا ش ــا اش را ب ــذیری را یوردا مهم پ

ــی  ــار م ــت افِن ــت یاع ــد، ب ــد، او را     داعن ــاد کنن ــی ی ــنۀ ب ری ــفا   ه ــر از ج ــت ای ای ک

عـاازی بــا ا ِقـادا  مــا   ـ ن شــد  و    م همــا »شااعنـدا یعــا  م ِقدعـد:   پـذیر مــی مهمـا  

ــی ــدای از ا عم ــاا  ی  را   ــت  ل ــی داعه ــادا  فرهنگ ــا ی، «  ِق (ا در 90، صا0919)ط
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ــا  شنصــاۀ     ــد م  ب ــرد ، مهمــا  دارای هــر شــا  ا ِمــا ی باشــد، بای ــن م ــۀ ای ــاور  ام ب

ــار        ــا  ایه ــر مهم ــند، در براب ــِت باش ــی داش ــر در ی  روز دم ــد و ای ــدمت او را ب ن ش

کـت از   )عارا ـت( عشـاد، بـدین م نـا    « بَـد   ن ـ   »کنند لا بـت اجـ الح بـامی، مهمـا      عمی

ــدا      ــ ماعی ع ن ــر  و پش ــا  ش ــا  ا ه ــ د م  ب ــاد ع ــد  ش ــا »یم ــی از  مهم ــاازی ی  ع

عـاازی، رفِـاری   هـای می ـاب  ام ـۀ بلـاچ اسـت و ا ِنـاب از مهمـا        لـرین ارزش مه 

(ا از   ـــ  شـــااع  491، صا0992)دشـــِی، « پهـــت درع ـــر یرفِـــت شـــد  اســـت

عدارد و م  ــاری اســت عــاازی و رســ  عــا  و عمــ ، عــا ی اســِاشناســاعت، مهمــا  ام ــت

 کت کارکرد هن اری داردا

 

 جویی. آیین انتقام1ا1

 (ا20، صا0999اآعت )ریگی،  سال دوسَد ںبلاساعی لا ڑبی ا0ـ0ـ2

béŕ balóćāni tań dosad sālent 

 اع امداها لا دو  ر  ه  بت طال می ایی  بلاچ: اعِقا بریردا 

ــ2           ــ0ـ ــت، د تا شــ َم گ یاشــت ا4ـ ــت ب  ــت  تشــمن دوســتع ــت ب  )رششــاعی، ع

 (ا09، صا0909

oškommag gōóšta nabit došmen dōsta nabit 

 شاداشاد، دشمن دوست عمی: ش م ت یاشت عمیبریردا 

یایــد و بــا مفــاشر ،  ــایی ســنن مــیبــا جــرا تآ کــال  از اعِقــا  0مثــخ  شــمارة 

ای بـا اسـلاب م ادلـت    کـاربر بـر ی  اسـت    4داعـدا در مثـخ  شـمارة    لار ر مـی زما  را ه  بی

ــار       ــرا ایه ــرد، زی ــ  ک ــد پره  ــای یر از وی بای ــت ع ــد ک ــنن بگای ــمنی س ــل، از دش یری

ای ع رومنـد اسـت بـر    دوسِی از سـای او، س ـ ی  ـ  فریـِ ع هـت و ایـن امـر، اعگ ـ          

شناسـی و لئـاری    ایی ب شـِرا دروا ـع بـر همـ ن م نـا لـرد کـرز  از   ـ   ام ـت         اعِقا 
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ــ ن  ــن یی ــت ای ــت ب ــاه  لاطئ ــد و مــیارزشــی اشــار  مــی ل ــاعی »عایهــد: کن ــا  مردم ایراع 

ای ب  نــد، بــدیما  و مشــ اک ههــِند کــت لمایــخ دارعــد در پشــت هــر  ریــاعی، لاطئــت 

، 0912)کـرز ،  « شـاد روی ع د یعـا  دوسـت شـد   دشـمن امـری میـال للقـی مـی        ازاین

 (ا01صا

کــت ایــر  اجــخ رســ  سنــ ن بــاد »بــت م نــی اعِقــا  اســتا « ب ــر»در زبــا  بلــاسی، 

ای جــدمت و شهــارلی وارد شــد  و یــا کهــی کشــِت شــاد و شــنص شنصــی یــا طایفــت

شاطی از  مخ شاد ایهـار عـدامت و  ـذرشااهی ع نـد، بایـد منِ ـر اعِقـا  طـر  مقابـخ          

شــاد کــت اشِالفــا  (ا ال ِــت اعِقــا  زمــاعی م ــرح مــی01، صا0900ع ــا، )عاجــری« باشــد

پِــر دالآــن و وساطِهــرا  طاایــل ســادمند   م ــد و شــدید باشــند و لــداب ر دیگــر ماعنــد

در را  و رســ  بلــاسی، شــا  »عایهــد: ع اشــدا   ــدالتنی دامنــی درمــارد ایــن ســنت مــی

ی ـری بلـاسی یـ  رسـ  و سـنت  ـدیمی        او  شا  اسـتا بـت همـ ن شـاطر اعِقـا      

ــت ــی، « اسـ ــاعا   091، صا0999)دامنـ ــن  ـ ــفاعت در ایـ ــا   »(ا مِاسـ ــال لمـ ــا  و مـ  ـ

ییـدا مگـر   شـاعد، بـت اشِ ـار وار  مقِـال درمـی     رل ـِ  ِـخ مـی   شایشاوعدا  کهی کت م

ــد  ــاد براعنـ ــخ را از شـ ــت  الـ ــا ی، « این ـ ــی  91-92، جـــصا0919)طـ ( در رفِارشناسـ

ــت    ــای ب ه اراع ــت رفِاره ــن یاع ــا ی، ای ــۀ   »ا ِم ــرا  و برپای ــا دیگ ــخ ب ــن  مِقاب ــی ک ط

ع ازهـا   ییـد کـت در یـ  سـنن، ب ـاعگر     هـا پدیـد مـی   ی ـری ها و  هـت ها، اعگ  شعگرش

ــت  و ارزش ــد ب ــت، هرسن ــامی اس ــای  م ــا و ارزشه ــ لۀ ع ازه ــ ن  وس ــامی ل   ــای  م ه

 (ا11، صا0911)سالرلند و کرسی، « شادعمی

 

 محوری و نژادپرستی. آیین طایفه1ا1

مرد  تآ  نـد تآ ینـاک ن بـرا ، شـت دیـر تآ سـردار تَ بـااللر اآعـت )رششـاعی،           ا0ـ9ـ2

 (ا019، صا0909

mardome jende ganōkéń brās ša degre sardārā bālā terent 



 0211 بهمن و اسفند ،24، شمـارة 9 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

111 

 

 : برادر  ش خ و دیااعۀ طایفت شاد  از سردار طایفۀ دیگرا  بااللر استابریردا 

واوــ  اســت کــت لــر    بــرادر عــادا  ل ــرة شــاد بــر ره ــر    لــۀ دیگــرا ، کــاری  

است دور از شـرد، امـا کـاربرد ایـن مثـخ ب ـاعگر  صـ  ِی اسـت کـت شـنص بـت    لـت و             

 اد دارداطایفۀ ش

 ا شت بی وادین دیگ ت  ب گاعگ ن مرد تَ یلگ م ن4ـ9ـ2

ša bē wādēn dēg o bēgānagēn mardā gelag makan 

 عم  و مرد ب گاعت یالیت عداشِت باش!لر مت: از دیگآ بی

ــاچ  ــپاهی و م ربل ــی )س ــت    19، صا0994زای ــا رین ــاد ب ــر ش ــخ را در ار ــن مث ( ای

 اعد:  یایشی م راعی سن ن ثکر کرد 

 ت دیگ تآ وادَ  ت  مرد تآ ب گاعگ، ست یلگس

ča dēge wādag o marde bēgānag če gelag  

ــر شــاد 121، صا4101اســیاه ر ــ   ) ــخ ( در ار ــاسی بِ ــتبل ــت یاع ــر از ب ای دیگ

 یای  م راعی این مثخ را یورد  است:  

 مرد ت ب گاعگ تَ ست یلگ، دیگ ت عاادَ  تَ ست م ه ا

 marde bēgānagā če gelag, dége nawādagā če mezzag  

ز ـ   ی ـرد، یایـا بـت   عمـ  اسـلاب م ادلـت مـی    مثخ مردا  ب گاعت را بـا دیـگ بـی    این

ماعنـد  سـ رلی باشـند، امـا دیگـی را مـی     کاربرا  این مثخ مردا   ب گاعـت هرسنـد مـرد  ع ـ     

 عم  است و م ة م لابی عدارداکت دذای  بی

 (12، صا0909)رششاعی،  ےدئپت شدا بتزَه  تَ پَت دیمی تَ  َن، ه ر تَ ا 9ـ9ـ2   

zahmā pa démiā jan; habarā pa xodā beday 

 هایت ب  ، سنن را برای شدا بگا!: شمش ر را در دفا  از شادیبریردا 

ســا، ســنن از  ــدل و داد اســت و این ــت در هــر شــرای ی ازیــ  9در مثــخ  شــمارة 

ــ   ــا از ســایی دیگــر لشــایقی اس ــِ  ــد را یرفــت، ام ــد  اع ــت  بای ــد ب ــت این ــت ع ای ت ب
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ــرای     شــادی ــاد، ب ــا  ع  ــا یع ــر  ــد ب ــی ای ــر جــار ،  ِ ــی و در ه ــت پشــت کن های

در ایــن مثــخ ی نــی کهــی کــت « دیمــی» دشمناعشــا  ســ نت ســپر کــن و شمشــ ر ب ــ !

 هاستاار   و س اوار است و کنایت از شادی

کل ـۀ هـ ّ و دـ ّ افـراد یـ       »میـار با ـ  شـد  اسـت     دروا ع، هم ن دیـدیا  طایفـت  

ــاو    ــد و  ی ــادش باش ــۀ ش ــت طایف ــ  و ما ادی ــت،  ف ــتطایف ــا،  مای ــع ه ــا، رف ه

ــت   ــامالۀ طایف ــت وااا ک ــ ال   ام  ــادمش ــا ی، « ای ش ــاد،  42، صا0919)ط ــن ش ( و ای

اش شـاب یـا بـد    شـاا  این ـت افـراد طایفـت    »شـادا  مالد ل صِ افـراد در هـر طایفـت مـی    

ــی از ی  طایفــت مــی  ــی ســا  او شــاد را   م ــدو  درع ــر  شناســد،باشــندا ول همــاار  ب

ای را بــر دوش هـا، کمـ   ـاعی و مــالی و لیمـخ سـایر مشـقا  طایفـت       یـرفِن وا   ـت  

ــی  ــاار م ــاد هم ــازدش ــا ، صا« س ــِت  41)هم ــاد بر ه ــاری، عم ــن شادمی ای از (ا و ای

 یس ِ فرهنگی و ا ِما ی استا  

 (49، صا0909)رششاعی، کنت  تزو  زیا  تک  ثال ن مرد  ولرا 2ـ9ـ2

kamzātéń mardom watrā zut zyāna kant 

ــا کهــِ شــراین شــاب( زود شایشــِن را : مــرد   فرودســت و کــ بریــردا  ثا  )ب

 کندای  می

ای اســت بــر  یــا طایفــۀ پــای ن و فرودَســت، کــت ل ــری  و کنایــت 2مثــخ  شــمارة 

ــرفت  ــادآ پ ش ــا و  ــا ی ب ــادی و ا ِم ــای  ا ِص ــت   ه ــت از س ــد ک ــاش کن ــد فرام اش، ع ای

ــن دوط قــت ــا  ای اســتا ای ــخ، ســنتآ   ــت و طایفــتمث ــاچ را عشــا   مداراع ــا  بل ــی    یرای

لـرین  جـار  ی ، بـت طـرد ب هـادة شردمنـدی       مـداری در افراطـی   ـا  »بهـا  دهد و ستمی

« کنـد اع امـد و از ل ـادل و دنـای فرهنگـی  لـای ری مـی      های  دیگـر مـی  و داع   فرهنگ

ــامن،  ــد عمــی21، صا0909)ک ــا (ا هرسن ــت   ــای   مث  ــاا  از عِ ــداری سشــ  ل پاشــی م

هــای ا ِمــا ی  ــاکی از سـای ری  هــاشناســاعت، ایــن مثـخ کـردااز   ــ  شــااع   ام ـت  
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  ـار  اسـت از   »شناسـا   در ساشِار ا ِمـا ی  ـا  بلـاچ اسـت کـت در ل ریـل  ام ـت       

ی ـری مث ـت یـا منفـی در برابـر وا   ـا  ا ِمـا ی و یمـادیی بـرای           هـت  طرز للقی یـا 

ــاص در ب   ــت ش ــت و  ــی ب ــا   مل ــد  اع  ــدادها و پدی ــر روی ــا یراب ــای ا ِم ــی، « ه )لراب

 (ا  02، صا0901

 

 . نتیجه5

ــژوه ، ســاشِار ا ِمــا ی  و ارزش  ــن پ ــار در ای ــی پ ــخهــای یی ن هــای  بلــاسی  ای از مث

مداراعـت ماردلیل ـخ و بررسـی  ـرار ی ـردا ایـن لیق ـد        سر دی از من ـر روی ـرد مـرد    

هـای   ام ـت و   لـاا  ب ـا  وا   ـت   مـی  هـا شـناشِی  مثـخ  دهد بـا شـااع   ام ـت   عشا  می

ــرد  را در ی   ــۀ م ــرش  ام ــاشِار     عگ ــاد س ــر عم ــار  دیگ ــت    ــ دا ب ــد و بررس ــا دی ه

بررسـی اسـتا   هـای بلـاسی  سـر دی  ابـخ    هـای فال لاریـ  در مثـخ   ا ِما ی و ارزش

لـاا  بـت م ال ـۀ مـرد      مـدار مـی  شـناشِی  مـرد   های  لیق د با لیل خ  ام ـت براسا  یافِت

هــا و ســنن شــفاهی   ــامی پرداشــت و از     هــای فرهنگــی، از ملــت ارزش   و پدیــد

هــا اســِق ال کــردا همرنــ ن، ای از ســنتشــد  پــار  هــای  فرهنگــی و منهــاخدیریــاعی

ــن   ــ اری از ک ــنت    به ــِ س ــاچ در  ال ــا  بل ــا ی    ــاشِار ا ِم ــادار س ــای م ن ــای ه ه

یـاری، سـایندآ عـال،    پـذیری، دیـاا ، هـ    هـای ارزشـی ماعنـد پناهنـد     فال لاری  و ییـ ن 

هـای  بلـاسی عمـاد بر هـِت دارعـد      پـذیری، عـا  و عمـ  وااا در مثـخ    کارد و کفن، مهما 

ــِت ــخ دس ِ   و  اب ــ  ــ اری از یس ــد، به ــا  داد  ش ــت عش ــن مقال ــِندا در ای ــدی هه ــای  بن ه

ــی و ا ِمــا ی   ــا  بلــاچ، ماعنــدآ طایفــت      ســِ  ی،  ــایی، ز یرایــی، اعِقــا  فرهنگ

ــخ ــری وااا در مث ــاشِارها و   سندهمه ــاوی  س ــتا در واک ــابی اس ــخ ردی ــاسی  اب ــای  بل ه

لـاا  بـت اهم ـت یـرو  ا ِمـا ی،  ـااع ن       هـای مـاردپژوه  مـی   های  ا ِما ی  مثخساز 
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ــای ری  ــا ی و س ــت   ا ِم ــخ  ام  ــا  لیل  ــرد و از ع ری ــی ب ــا ی پ ــای ا ِم ــناشِی ه ش

ــی ــرا  و کن   م ــار، اعی ــرا ، هن  ــرک، بی ــا ی  لی ــاه   ا ِم ــاد مف ــت عم ــاا  ب ــرل در ل ِ

 های  بلاسی اشار  کردامثخ

 

 منابع

 .ا لر مۀ حا پایند ا لهرا : ییتم ال ا  فرهنگی دربارة فرهنگ  امت(ا 0901اسِاری، ها )

 ب دیا لهرا :  قنا اا لر مۀ حا روایی با های ایراعیراهنمای زبا (ا 0909اشم ت، را )

ــی، اا ) ــ ال   (ا 0919ام ن ــال و اج ــ ر امث ــا لفه ــاا  ی ــگ   ــیفرهن ــا  پارس ــر ا  زب ــرا : عش ا له

  لمی و فرهنگیا

 ا لر مۀ  ا میمدیا لهرا : ا ها امنِصر فقت از  ری  و سنت(ا 0909بدوی،  ا )

 ا لر مۀ با جدیقیا لهرا : عیامدارشناسی مرد در باب  ام ت(ا 0992باراوی،  ا )

 ا لهرا : داعشگا  لهرا اعامۀ بهمن اریداسِا (ا 0900بهمن اری، اا )

 ا مشهد: یسِا   د  روایاپژوه  و بررسی فرهنگ  امۀ ایرا (ا 0911هقی، حا ا )ب 

 ا ل ری : فروزشاشناسی  ادب ا  ام ت(ا 0901لرابی،  ااا )

 ا لهرا : م  نا  های  اشقاعۀ بلاسیمن امت(ا 0991دید ،  ا ) ها 

، 01، دب ــا   امــتفرهنــگ و ا(ا پژوهشــی دربــارة ییــ ن وَر در بلاسهــِا ا 0991دیــد ،  ا ) هــا 

 ا09-90

 ا لهرا : م  نافرهنگ لتت بلاسی فارسی(ا 0990دید ،  ا  ) ها 

ــی،  ا )  ــاری،  احا، و میقق ــدری، یا، ابِ  ــرب 0991   ــا  ز  در و ــاوی مفه ــخ(ا واک ــای المث ه

 ا440-091، 01، فرهنگ و ادب ا   امتلری، با لاک د بر ب  د عابرابری  نه ِیا 

 ا لهرا : ا ها اهِا  در یی نۀ لاریآبلاس(ا 0999دامنی،  ا )

ا لر مـۀ  بلـاچ و بلاسهـِا : اسـناد لـارینی از یدـاز لـا سـقا  دولـت بلـاچ         (ا 0992دشِی،  ا )

  ا ا هاشم هیا زاهدا : فاروه ا   ا
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 ا لهرا : مهر لابا اپ را   زماعگ(ا 0909بنشا ،  ا )دولِی

 اراا لهرا : مازیهای امثال(ا داسِا 0901ثوالفقاری، حا )

 حا بهروا ا لهرا : یسِا   د  روایا ا لر مۀدریمدی بر  ام ت(ا 0912رابرلها ، را )

 ا010-014، 99 عامۀ فرهنگ،یری فرهنگ  امت در ادب ا  فارسیا (ا  لا 0901رادفر، اا )

 ا یاادر: اباب ر کلمِی اک دمیابلاسی بِخ(ا 4101ر   ، اا )

 ا کابخ افتاعهِا : داراالسال اربلاسی مِخ و یالاا(ا 0909رششاعی، وا ا )

عامــۀ کارشناســی ا پایــا یــردیوری و لاجــ ل فرهنــگ  امــۀ مــرد  م ر ــاو (ا 0999ریگــی، با )

 ارشد زبا  و ادب ا  فارسیا داعشگا  والیتا  

ــافی  ــت،  ا، و م ــار، یا )زاوی ــ ن 0994الِ  ــی یی ــرا    (ا بررس ــ دی در ای ــاط ری داوری ای ــای اس ه

 ا01-11، 41، شناشِیاس ار ادب ا   رفاعی و باسِا ا 

شناســی در  ــر  ب هــت و مــدار:  ام ــتشناســی مــرد  ام ــت(ا  0992زاســمن، را، و م هــرا، ها )

 ا لر مۀ با جدیقی و هم ارا ا لهرا : عشر عیای  

شــناشِی یفِمــا  فال لــار (ا لیل ــخ  ام ــت0999الهــی،  ا )زع ــاعی، حا، بابــازاد ، را، و ســ ل

 ا92-11، 11، ارل اطا  –م ال ا  فرهنگ شناسی اعِقادیا ما  ا  یثری از من ر یفِ

 ا زاهدا : لفِا ا  های بلاچالمثخورب(ا 0994زامی، اا )سپاهی  ااا، و م ربلاچ

 ا لهرا : عدای یریا اشناسی در ادب ا  ام ت(ا 0900سِاد ،  ا، و شه ازی،  ا )

 می اک دمیاا کراسی پاکهِا : س دهاشس دین (ا 4111س دهاشمی،  ا  )

 ا کراسی: شفدام را  (ا4110شاد،  ا )

ــاد ی ــِا ی، اا )  ج ــد ،  ا، و اس ــای مق ــن ،  ا،  ل ــ  0991م ــی ه ــا  ز  در  (ا بررس ــن   ایگ س

هـای  هـای یکهـفرد بـر ین ـاد دیـدیا      المثـخ های امثـال و   ـ  و فرهنـگ وـرب    المثخورب

 ا  19-11، 01، فرهنگ و ادب ا   امتشناشِی یلفرد یدلر و اری  بر ا روا 

 ا لهرا :  قنا اهای فرهنگیمفاه   و ع ریت(ا 0901ام ری،  ارا )جالیی 
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ــا ی، ــایی،  ا و  وا، طلــ ــاینی در  0901)روــ ــاشِاریرایی ل ــ ــت ســ ــرور  کاربهــ (ا وــ

 ا49-0 ،9 ،شناشِی ایرا  ام تا شناشِی ادب ا   ام ت ام ت

 ا زاهدا : جدیقیا ام ۀ عاین بلاسهِا (ا 0919طا ی، حا )

ــرک ــا  (ا 0919ال ،  ا )ف ــادی یفِم ــخ اعِق ــ    لیل  ــرا : مرک ــارا ا له ــرا  و هم  ــۀ شا پ  ا لر م

 هاام ال ا  و لیق قا  رساعت

 ا لر مۀ با پرها ا لهرا : ییتاع   یفِار(ا 0901فاکا،  ا )

ا شــناشِی یفِمــا  فال لــار  ــا  لــرکمن در ایــرا  م اجــر لیل ــخ  ام ــت(ا 0901  ــادی،  ارا )

 شگا  لهرا ارسالۀ دکِریا داع

شــناشِی اعیرافــا   هــای  ام ــت (ا واکــاوی دیــدیا  0999یبــادی، حا ) ربــاعی، اا، و فــ   

 ا041-91، 9، داع  اعِ امی شراسا  شمالیا ِما یا 

ــی،  اها  ارا ) ــرداد  (ا 0919کاش ــا  دو  ش ــایی در اعِناب ــا  م ن ــی و ع  ــت فرهنگ ــرا : ثهن  ا له

  ادوی یفِارا

 ا لر مۀ  ا رالریا لهرا : لال ااشناسی ام تدریمدی بت (ا 0909کامن، با )

ــدمن، لا  ــت (ا 0911)یل ــر  ام  ــدی ب ــا دریم ــا شناســی ادب  ــد   اها ۀلر م ــ   اپاین ــرا : عق له

 ا ها 

، 12 فرهنــگ ایــال ،(ا بازلــاب رســا  ایــرا  باســِا  در فرهنــگ مــرد  ایــال ا  0991ی العــی،  ا )

 ا011-000

ــرادی،  ا ) ــی 0992م ــی ویژی ــال  (ا بررس ــای   ــت ه ــاشِاری در لراع ــ  در  ی س ــۀ رای ــای کادکاع ه

 ا014-09،  9، زم نهای میلی ایرا ادب ا  و زبا فار ا 

 ا لهرا : سشمتاادب ا   ام اعۀ ایرا (ا 0901می اب،  اها )

(ا ســاشِار لصــریفی ف ــخ در بلــاسی 0994میمــادزهی،  ا، یهنگــر،  ا ا، و  مــال زهــی،  ا )

 ا20-49، 9های درب ایرا ،  م ال ا  زبا  و یایسر دی یرعر نا 

(ا لفــاو  وانیــاعی در دو یــای   نــابی و شــمالی     0990میمــادزهی،  ا، و دامنــی،  ا ) 

 ا412-491، 21، اورم دزبا  بلاسی در بلاسهِا   ایرا ا 
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،  لـاة هنـر   (ا ل ـا  و هایـت: اب ـاد هایـت فرهنگـی در ل ـا  ایراعـیا       0991سـرشت،  ا ) ماعهی

 ا011-001، 0

هـــا و ای از مثـــخ(ا لیل لـــی بـــر ســـاشِار زبـــاعی دالـــِ در ی یـــد 0991) متیـــد  مت،  ا

 ا02-10، 4، شناشتزبا ل   رهای  کنایی فارسیا 

ــت، ها ) ــر، یا، و براوی ــت(ا 0994م لن ــن   ام  ــرکت  شــناشِیب  ــرا : ش ــۀ  ا اعصــاریا له ا لر م

 سهامی  اعِشارا

 ق خاا لهرا :  شناشت لارینی بلاسهِا  ا(0900ع ا،  ارا )عاجری

ریــ ی و ا لر مــۀ اا جــفایا لهــرا : دفِــر برعامــت هــای اعیــرا لئــاری(ا 0912هــاراالم ا ، اا )

 لال ل کِِ درسی وزار  یمازش و پرورشا

 ا لهرا : اف اراهای  مرد  بلاچ ماست(ا 0901یادیاری،  ا )
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