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The Structure of Balaach Epic Story Motif 

 
 Abdolghafour Jahandideh *1  

 

History of the research  

The present research is conducted based on Baloch oral narratives and songs 

of minstrels known as "Pahlavans". The main source of the story is the 

narrative of the minstrel known as "Kamalan Hout" popular mainly at the 

center and south of Balochistan. In the present article, we have stated the 

content and analyzed the main motifs of the story using the descriptive and 

analytical methods and sometimes using the comparative study according to 

the existing poems and narrations and collection of data extracted by library 

studies. 

Aims, questions, and hypothese: 

Balochi verse stories are a part of Iranian literature being unknown for non-

Baloch and Iranians. In addition to popularization of Baloch culture and 

literature, publication of these poems can result in more acceptable 

conclusions in research adapting some similar stories in Iranian literature. In 

this research, we try to answer the following questions: 

1. Which Iranian nations the Bālāč epic belong to?   

2. What is the place of the story in Balochi literature?  

3. What are the main motifs of the story? 

Introduction of Bālāč story  

The story has four main heroes: Dōdā, Bālāč, Nakibō and Bibagr. In Balochi 

culture and literature, Dōdā is the symbol of dedication and protection, Bālāč 
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is the symbol of retaliation, Nakibō is the symbol of loyal friend, and Bibagr 

is the symbol of dictatorship and depredation.  

Dōdā and Bālāč were brothers and Dōdā was older and newlywed, and 

Bālāč was 12 years old. To revenge his brother's death killed to defend him, 

Bālāč only had Nakibō by his side, his butler. Hence, they agreed to revenge 

his death. They first resorted to the famous Sufi "Osman Marvandi" known 

as "Qalandar Laal Shahbaz". They both went to his tomb in Sēvan. To attract 

the cooperation of Nakibō, Bālāč made a big promise to him: he swore in 

Laal Shahbaz court that if Nakibō helps to kill the murderer of his brother, 

he will give Dōdā's widow wife, horse, clothe, and throne to him. 

Bālāč asked Laal Shahbaz once to give him a power to run so fast to take 

the deer. His prayer was granted and he could take deer in the plain. 

Therefore, Bālāč trusted his power and asked the permission of Shahbaz to 

leave there to take part in battle. After bearing many hardships, Bālāč and 

Nakibō could revenge the brother's death finally. Sometime later, Nakibō 

said to Bālāč: "you promised me to let me marry Dōdā's widow after 

overcoming the enemy. Now, it's the time to do as you promised". 

Bālāč thought if Dōdā's widow married Nakibō, he would be 

reprimanded by people saying: Bālāč made Dōdā's widow marry his butler. 

To get rid of the irritating thoughts of Nakibō's good deeds, Bālāč put an 

arrow in the bow and shot it at Nakibō's chest and he died. Betraying his 

loyal friend, Bālāč broke his oath in Laal Shahbaz court, he picked his arrow 

and bow to return to his homeland. However, due to breaking his oath, his 

eyes came out of his sockets and fell on the soil when he had only taken 

about seven steps. Then, he crawled toward Nakibō and regretted it. Finally, 

he died beside him due to the pain and sorrow. 

Main discussion  

Epic is one of the main types of literature of which various definitions are 

offered by researchers. Epic is a narrative poem with the heroic theme and 

national feature in which unusual events are happening (Shafiei Kadkani, 
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1993, p.9). Bālāč epic is one of the most famous Balochi epic stories existing 

for hundreds of years . 

Today, in literature studies and research, motifs and their function are the 

most important issues to study and analyze the literary works. A motif is the 

element, event, speech, subject or theme repeated in literary works and is 

often evident in one or more stories concurrently or non-concurrently in the 

stories of one age or different ages, the stories of one nation or different 

nations, and sometimes in special types of stories (Parsanasab, 2009, p. 23)  

Motifs are similar in the world's literature, because the circulation of 

literature works originates from common needs of audiences and is affected 

by the unconscious collective fact of humans in different eras so that 

common archetypes lead to similar motifs (Dori, 2019, p. 82) 

According to the definition, motifs of Bālāč story are very diverse, but 

since the story is epic, heroism and epic motifs are more prominent. 

Conclusions  

Bālāč story is the most famous Balochi epics. Over time, narrators have used 

epic, heroic, dignified and wonderful motifs to narrate it and have made it 

dynamic. The story includes supernatural and miracle features so that the 

story's events are mixed with supernatural themes. In the story, epic and 

heroic motifs are more frequent due to their epic. Motifs of Bālāč epic 

include: epic motifs such as hero, bravery, revenge, fast run, deception, night 

battles, unique horse, bearing hardships, swearing, warfare skills, taking an 

oath and fraternity; dignity motifs such as meeting the saints, hearing 

revelations and prediction, prayer and its granting, dream; wonderful motifs 

such as Bālāč's eyes coming out of his sockets after breaking his oath, and 

Bālāč and Nakibō being invincible against the powerful enemy. The main 

motif of the story is taking revenge.  
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 های داستانی حماسۀ باالچمایهساختار بن

 1* عبدالغفور جهاندیده

 (01/11/0410پذیرش:  82/18/0410)دریافت:  

 چکیده

های حماسی بلوچی است. فاهی و جزو نخستین داستانحماسۀ باالچ یکی از آثار مشهور ش

هایی دارد. باالچ در این داستان دارای چند روایت است و هرکدام در جزئیات با دیگری تفاوت

ها با دشمن سال« نکیبو»با همکاری و همراهی دوست باوفایش « دودا»انتقام خون برادر خود 

. این داستان در گذشته به نظم بلوچی درآمده و جنگید و سرانجام توانست او را از پای درآورد

ها معلوم نیست، هر منظومه بخشی از داستان را بیان دارای چند منظومه است که سرایندة آن

ها در مجالس بزم و موسیقی و کند. در طول زمان، خنیاگران بلوچ با اجرای این منظومهمی

های متنوعی به آن مایهای داستان، بنگویی برای قوت و غنراویان و نقاالن در مجالس قصه

تر هستند. داستان باالچ با های حماسی و عیاری برجستهمایهها بناند که از میان آنافزوده

مایۀ کرامت گرفتار شدن یابد و با بنجویی ادامه میشود و با کینپذیری آغاز میمایۀ پناهندهبن

رسد. خنیاگران متعددی در طول زمان پایان می باالچ به بادافره شکستن سوگند و مردن او به

 اند.منظومۀ باالچ را اجرا کرده و عامل حفظ این اثر بوده

 های کرامت.مایههای عیاری، بنمایه: شعر بلوچی، باالچ، نکیبو، بنهای کلیدیواژه

                                                                                                              
 )نویسندة مسئول(. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، چابهار، ایران. 0
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 مقدمه .1

رة های اصلی ادبیات است و پژوهشگران تعاریف گوناگونی درباحماسه یکی از گونه

حماسه شعری است داستانی ـ روایی با زمینۀ قهرمانی و صبغۀ قومی »اند. آن ارائه داده

، 0718)شفیعی کدکنی، « و ملی که حوادثی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد

ای (. حماسه در ادب عرب تنها به قصایدی که شاعران عرب در مفاخرات قبیله9ص. 

های رزمی ولی در زبان فارسی حماسه همۀ انواع داستانشد، سرودند گفته میخود  می

های رود که در زبانکار میگیرد، یعنی عمالً به معنایی بهو پهلوانی را دربرمی

یکی از انواع بزرگ « داستان و منظومۀ رزمی»به معنی  Eposشود. گفته می Eposغربی

های حماسی را در ه(. شالودة قص0، ص. 0726است )خالقی مطلق،  0روایی یا نقلی

اند که توسط ای دانستههای شفاهی پراکندهمیان اقوام مختلف بشری، سرودها و روایت

ها گاهی همراه گرد، سینه به سینه نقل شده است. این روایتراویان و سرایندگان دوره

های نمایشی و آیینی برای مردم و اشراف بوده که در حین روایت با موسیقی و حرکت

 (.78، ص. 0798شده است )قائمی، های بنیادین نیز میدگرگونی دستخوش

های کوتاه و بلند متعددی ای کهن دارد و حماسهسرایی در بلوچستان پیشینهحماسه

های بلوچی را نبردهای داخلی بین اند. بیشتر حماسهبلوچی غنا بخشیدهبه ادبیات 

های محلی زمان خود ان و حکومتدهد که با حاکمایالت و قبایل یا افرادی تشکیل می

ها، افتخارات های رایج فرهنگی قوم بلوچ این است که جنگاند. یکی از سنتجنگیده

اند و اشعار را به آوردهو حوادث مهم تاریخی را به محض اتفاق افتادن، به نظم درمی

ها اند. بیشتر شاعران این منظومهماندهدست خنیاگران قرار داده و محفوظ می

 اند و تعداد اندکی نام و نشان دارند. ناشناخته
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های پارتی و گویند، پهلوانان همانند گوسانمی« پهلوان»در بلوچی به خنیاگر 

های مردم بلوچ و ها و افسانهها، داستانخنیاگران دورة ساسانی، تاریخ روایی، حماسه

و نقل  صورت منظوم و شفاهی حفظحوادث مهم و تاریخی سرزمین خود را به

های تاریخی و حماسی و ای که داستانسرایان و نوازندگان حرفهاین سخن»اند. کرده

کردند و سنتی کهن از عاشقانه این سرزمین را به یاد داشتند و آن را با آواز بازگو می

(. این هنرمندان به یاری 777، ص. 0721)آموزگار، « دوران مادها را به دوش داشتند

حماسی و عاشقانه و گاه جز آن را که در حفظ داشته، به شعر هنر خود روایات 

ها خود شاعر، آورده است. آنسروده و به نوای ساز و آواز خویش به نمایش درمیمی

اند و گشتهدان، خواننده و نوازنده بوده و در دربارها و گرد شهرها میموسیقی

، ص. 0726اند )بهار، کردهای بیان میهای زیبای خویش را به بهترین شیوهداستان

021.) 

های حماسی بلوچی است که صدها سال حماسۀ باالچ یکی از مشهورترین داستان

های مهم و مایهقدمت دارد. این مقاله ضمن معرفی این داستان، به بررسی و تحلیل بن

های پردازد. امروزه در مطالعات و پژوهشها با موارد مشابه در آثار دیگر میمقایسۀ آن

شمار ترین مباحث برای بررسی و تحلیل آثار ادبی بهمایه و عملکرد آن از مهمادبی، بن

ها در ادبیات جهان بیشتر نمود دارد، زیرا گردش آثار ادبی مایهتشابه بن»آید. می

ها در برخاسته از نیازهای مشترک مخاطبان و متأثر از حقیقت ناخودآگاه جمعی انسان

های مشابه مایهالگوهای مشترک به خلق بنطوری که کهنبه ادوار مختلف است،

  (.28، ص. 0792پور، )دُری و زارع« انجامدمی

ها و مضامین مایههای پهلوانی دارای بنتوجهی از متون حماسی و داستانبخش قابل

ای است که قهرمان داستان با قدرت و نیروی گاهی شرایط به گونه»عیاری است. 
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های دیگر بهره تواند با مشکالت مقابله کند و نیاز است از روشنمی جسمانی خود

های عیّاری است که هر ناممکنی را برای پهلوان ممکن ها شیوهترین آنبگیرد که مهم

 (.091، ص. 0791)غالمی و حمیدی، « کندمی

 کنیم که به سؤاالت زیر پاسخ دهیم:در این پژوهش سعی می

 یک از اقوام ایرانی است؟کدامحماسۀ باالچ  مربوط به  .0

 این داستان در ادبیات بلوچی چه جایگاهی دارد؟ .8

 های اصلی داستان چیست؟مایهبن .7

  . پیشینۀ تحقیق1ـ 1

ای منتشر نشده است و البته چند کتاب به های حماسۀ باالچ مقالهمایهدربارة تحلیل بن

تألیف  یی در بلوچستانسراحماسهاند. کتاب گزارش و نقل اشعاری از آن پرداخته

هایی ( ضمن نقل گزارش و تحلیلی کلی از داستان، منظومه0791عبدالغفور جهاندیده )

هایی از روایت م( منظومه 8106از آن را نیز به پیوست آورده است. آقای فقیر شاد )

به نقل از آوازهای خنیاگران  میراثنخست را همراه با گزارشی از داستان در کتاب 

( 8101محمد رخشانی )در شهر کراچی پاکستان به چاپ رسانده است. ولی آورده و

در  دود ءُ ربیدگ ءُ پهلوانی ادبچند منظومه از روایت دوم را در کتابی با نام بلوچی 

 شهر کراچی به چاپ رسانده است.

داستان و منظومۀ باالچ در اصل شفاهی بوده است و از نخستین کسانی که به ثبت 

انگلیسی است که در کتابی به نام  8«النگ ورث دیمز»ز آن اقدام کردند هایی اقطعه

«Popular Poetry of the Baloches»   در قرن نوزدهم میالدی همراه با برخی دیگر

های حماسی و عشقی بلوچی گردآوری کرد. کار دیمز روی گویش و ادبیات از منظومه

مز پژوهشگران دیگری از ایالت منظوم بلوچستان شرقی معطوف بوده است. پس از دی
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کدام از اند، اما در هیچهایی نقل کردهبلوچستان پاکستان، دربارة این حماسه، روایت

 ها بررسی و تحلیلی صورت نگرفته است. آن

 . روش تحقیق6ـ 1

های شفاهی داستان حماسی بـاالچ و آوازهـای خنیـاگران    این پژوهش براساس روایت

ترین منبع داستان، روایـت خنیـاگر   ها انجام گرفته است. اصلی«پهلوان»بلوچ موسوم به 

است که بیشتر در مرکز و جنوب بلوچستان رایج است. کماالن « کماالن هوت»معروف 

صورت دکلمه خوانده است. صورت آواز و همراه با ساز و هم بهاشعار این روایت را به

گردآوری اطالعاتی کـه بـه روش    ما در این مقاله با توجه به اشعار و روایات موجود و

ای و مراجعه به منابع مختلف استخراج شده است، به شیوة توصیفی و مطالعات کتابخانه

 ایم. های اصلی داستان پرداختهمایهتحلیلی و گاهی تطبیقی به بیان محتوا و تحلیل بن

 . اهمیت و ضرورت تحقیق6ـ 1

زبانان و ی هستند که برای فارسیهای منظوم بلوچی بخشی از ادبیات ایرانداستان

بر آگاهی یافتن از ها عالوهاند. با انتشار این منظومهایرانیان غیربلوچ، ناشناخته مانده

های مشابه در ادبیات توان با تطبیق با برخی از داستانادبیات و فرهنگ مردم بلوچ، می

 تری در پژوهش دست یافت.های قابل قبولفارسی به نتیجه

 فی داستان باالچ. معر6

(، نکیبو bālāč(، باالچ )dōdāاین داستان دارای چهار قهرمان اصلی است: دودا )

(nakibō( و بیبَگر )bibagrدر فرهنگ و ادبیات بلوچی، دودا نماد پناهنده .) پذیری و

گیری، نکیبو نماد یار و یاور باوفا و بیبگر نماد زورگویی و فشانی، باالچ نماد انتقامجان

 رت است.غا



 0410  مهر و آبان ،46، شمـارة 01 سال_________________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

22 

 

ترین عاملی که سبب شده است این داستان حماسی در میان مردم رواج یابد، مهم

اند. عالقۀ شدید مردم بلوچ به موسیقی های حماسی بودهخنیاگران و نقاالن داستان

ها داستان دیگر در ویژه در گذشته ــ سبب شده است که این داستان و دهحماسی ــ به

 . ها بماندها و حافظهذهن

کدام از این این داستان با چند روایت به نظم بلوچی درآمده است و سرایندة هیچ

هایی به ها و سرودهاشعار معلوم نیست. خنیاگران و نقاالن و راویان بندها و مصراع

ها تا اند. این سبب شده است که نظم و هماهنگی برخی از آناشعار اصلی افزوده

 گوناگون باشند.  هاحدودی به هم بخورد و روایت

هایی از داستان حماسی باالچ، جنبۀ تراژدی دارد و نقطۀ اوج آن پایان داستان بخش

اند، یکی است که باالچ از میان دو عمل که در نظر او و مردمان آن زمان شر و بد بوده

یکی از شرایط تکوین تراژدی نیز همین »رسد. گزیند و به عقوبت آن میرا برمی

یک از دو راه، نه قابل نحوی که هیچمصه و انتخاب میان دو شرّ است، بهبست و مخبن

تر شرّ است تا بتوان با آسودگی آن را برگزید ها کمکم یکی از آنقبول است و نه دست

در تراژدی هنگامی که قهرمان »(.  767، ص. 0727حمیدیان، ) «و بدان خرسند شد

عنوان تنها راه مقدور خویش نب قضایا بهناچار راهی را که با توجه به همۀ جوابه

گذارد که جزء الینفک راه ناپذیری میگزیند تازه قدم به راه پس دادن عقوبت پایانبرمی

 (. 766همان، ص. ) «اختیارشده است

جا آورد. و آنچه را شرط یاری و وفاداری بود به بسیار گرامی بود ،برای باالچ نکیبو

یاور باالچ بود. سرانجام، پس از پیروزی و گرفتن انتقام  تا آخرین دم زندگی همراه و

بود. باالچ دو راه در پیش داشت، دو  خون برادر، زمان عمل کردن به پیمان فرا رسیده

ترین جنبۀ تراژیک این داستان در این بخش شدند و جدیست ختم میراهی که به 
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دهد، ننگ  دا را به نکیبودوکه باالچ پیش خود اندیشید که اگر بیوة است، نخست این

شود؛ از این لحاظ ابدی و سرزنش همیشگی دوست و دشمن نصیب او و خاندانش می

را به او  که اگر بیوة دودااین. دوم نیستاز نژاد و نسب واالیی برخوردار  که نکیبو

ام و درنتیجه درقبال آن، پیش تربت الل شهباز، سوگند خورده و پیمان کرده ،ندهم

سوگند و عمل نکردن به پیمان، گناه بزرگی است و به کیفر سخت، دچار شکستن 

که خواهم شد. باالچ در میان انتخاب از دو شرّ، دو راه بدفرجام، مانده بود. تا این

گیر اش رسید که کیفرِ سخت عمل نکردن به سوگند را بر گریبانسرانجام به اندیشه

تنها به پیمان و ترجیح دهد. بنابراین باالچ نهشدن به ننگ ابدیِ وصلت با نکیبو برگزیند 

که حضور او و و این  خود عمل نکرد، بلکه برای رها شدن از پافشاری و تمنای نکیبو

درنگ تیری از تیردان درآورد و بر کمان هایش آزاردهنده است، بیبه یاد آمدن نیکی

عمل نکردن به سوگند  ، که البته به کیفرنشانه رفت گذاشت و با قدرت بر سینۀ نکیبو

 (. 762، ص. 0791رسید )ر.ک: جهاندیده، 

 های داستان. روایت6

داستان باالچ، در میان مردم بلوچ چند روایت دارد و از این میان دو روایت اختالف 

های بیشتری با هم دارند؛ نخست، روایت مردم مکران و جنوب بلوچستان که منظومه

های آن به بلوچستان که منظومهشمال  م، روایت مردمآن نیز به گویش مکرانی است. دو

صورت منظوم است و بیشتر راویان آن گویش بلوچی سرحدی است. حماسۀ باالچ به

کنند. آنچه صورت اشعار روایی بلندی که با سبکی فاخر و عالی هستند روایت میرا به

ران است. این در این مقاله مورد نظر است، روایت جنوب بلوچستان و سرزمین مکُّ

 مایه دارای تنوع بیشتری است.روایت از نظر بن
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 . چکیدۀ داستان باالچ6

تر و زیستند. دودا بزرگای با نام گرماپ میدودا و باالچ دو برادر بودند و در منطقه

ها زنی بیوه با نام داماد بود و باالچ دوازده سال بیش نداشت. در همسایگی آنتازه

ای از گاو بود. سمّی برای درامان ماندن از رد که صاحب گلّهکزندگی می« سَمّی»

به گلّۀ گاو « بیبَگر»غارتگران و دزدان، خود را پناهندة دودا کرده بود. شخصی با نام 

بَرد. این بانو با حالتی زار و آشفته سمّی چشم طمع دوخته و گاوهای او را به غارت می

کند و و مادر دودا به زبان طعن رو به دودا میرساند خبر غارت گاوهایش را به دودا می

«. خوابدکه پناهنده پذیرفته است، نیمروزان در اتاق خود با همسرش نمیآن»گوید: می

و چند تن از همراهان، با « سُهرنگ»خیزد و با سوار شدن بر اسبش دودا از جا برمی

اسبش کشته شود و پس از نبردی سخت، خود و همراهان و غارتگران درگیر می

 شوند. می

بازی سن و همهم« نکیبو»باالچ در این زمان تازه به نوجوانی رسیده و تنها همراه او 

و خادم خانۀ او بود و برای گرفتن انتقام خون برادر، کسی غیر از او را نداشت. بنابراین 

ند از پای شوند که تا خون برادر را نگیرند و بیبگر را از پای درنیاورپیمان میهردو هم

ها دو تن بودند و بیبگر دارای نیرو و جنگجوی بسیار! بنابراین، نخستین ننشینند. اما آن

مشهور به « عثمان مروَندی»چیزی که به ذهنشان رسید، توسل به درگاه صوفی نامی 

ایالت سِند قرار دارد، « سیوَن»است. آرامگاه این پیر طریقت، در شهر « قلندر لعل شهباز»

برداشتن توشۀ سفر عازم این شهر شدند. باالچ با رسیدن به آرامگاه، عمالً  هردو با

رفت تا های دام مردم، بیرون میدخیل درگاه شد و نکیبو روزها برای کار و چوپانی گله

پول و پاداش آن را صرف هزینۀ خورد و خوراک خود و باالچ کند. باالچ گاهی از 
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کرد و و نیز وردن توشه با نکیبو همکاری میدست آرفت و برای بهدرگاه بیرون می

 آزمود.  های چریکی مینیروی خود را برای رزم و جنگ

تر و عزمش در کشتن بیبگر جزم با او بیشتر همکاری کند که نکیبوباالچ برای این

که روی به ضریح لعل شهباز کرده و کتاب خدا ؛ درحالیداداو ای بزرگ به وعده ،باشد

گذاشته بود، سوگند یاد کرد که اگر نکیبو در کشتن قاتل برادرش تا را بر چشمان 

ها همراه باشد، پس از پیروز شدن در جنگ و کشتن دشمن، جشنی بزرگ آخرین لحظه

 را همراه با اسب و رخت و تخت به او ببخشد. برپا خواهد کرد و بیوة دودا

ت مشهور، هجده دخیل شدن و معتکف بودن باالچ در درگاه لعل شهباز به روای

هایی دیگر سه یا هفت سال ادامه یافت. باالچ در این مدت همواره از سال و به روایت

کرد که به خوابش بیاید و به او اجازه بدهد که برای خواست و دعا میلعل شهباز می

 رزم بیرون رود. 

 ای دریک بار از لعل شهباز درخواست کرد که به او نیرویی بدهد که به اندازه

دویدن تند و سریع باشد که بتواند آهوانِ دشت را با دست بگیرد. درخواست و دعای 

او پذیرفته شد و توانست در دشت آهویی را بگیرد. دوباره درخواست کرد که ای 

های شلوارم را با نخی ببندم و درون که پاچهشهباز! به من قدرتی بده که درحالی

ای باشد که بتوانم ام به اندازههم، توان دوندگی شلوارم را پر از ماسه کنم در آن حال

آهوان دشت را با دست بگیرم. البته با تمرینی که در دشت انجام داد توانست با همین 

حالت ماده آهویی را با دست بگیرد. بنابراین باالچ به نیروی خود اعتماد کرد و از 

ب دید که در حالی پیر شهباز اجازه خواست تا برای نبرد بیرون رود. یک شب درخوا

های سبزرنگ پوشیده بود، به او گفت که اکنون به نیروی کافی و الزم شهباز، لباس

های چریکی و ای! برای گرفتن کین برادر اقدام کن. از این زمان است که جنگرسیده
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کرد یا در کمین او شود. هر بار که به محل زندگی بیبگر حمله میشبانۀ باالچ آغاز می

چند تن  الچاافتاد. بکه در چنگال او نمیکرد یا اینشست، بیبگر از دست او فرار مینمی

های بیبگر که در که کشتهگشت تا اینکشت و برمیرزمان بیبگر را میاز همراهان یا هم

 ها تن رسید. شدند به دههای باالچ نابود میحمله

دلیل اعتماد به ره بود. بهباالچ در دویدن و فرار از دشمن، بسیار زبردست و چی

نفسی که بر نیروی خود و پشتیبانی معنوی شهباز داشت، امکان نداشت که در تیررس 

 بیبگر قرار گیرد.    

جویی را رها کن و از جنگ و روزی بیبگر برای او پیغام فرستاد: ای باالچ، کین

ها تن از افراد من تو نیز ده ،دا و همراهانش را کشتمبرادرکشی دست بردار! اگر من دو

باالچ این  ی در میان باشد.اهای و دیگر نباید کینها را گرفتهای و انتقام خون آنرا کشته

ها با خون برادرم برابر ام، اینمن اگر شصت تن از افراد تو را کشته»گونه پاسخ داد: 

آن را  است که - sohreŋgسُهرِنگ  -دا ها فقط انتقام خون اسب دونیستند، بلکه این

 «.تیدا کشهمراه با دو

ها و نبردهای چریکی، سرانجام توانستند بیبگر باالچ به همراهی نکیبو پس از کمین

ای باالچ » به باالچ گفت: را بکشند و انتقام خون برادر را بگیرند. مدتی بعد روزی نکیبو

کتاب خدا را به یاد آور روزی را که در بارگاه لعل شهباز، با من پیمان بستی و سه بار 

دهم که اگر در نابودی دشمنان بوسیدی و بر چشمانت نگاه داشتی و گفتی که قول می

را به عقد تو  دابا من همکاری و همراهی کنی و بتوانیم کین برادرم را بگیریم، بیوة دو

 .«آورم، اکنون هنگام عمل کردن به پیمان فرارسیده استدرمی

درآورم، مورد طعن و  نکیبو عقد دا را بهدوباالچ پیش خود فکر کرد که اگر زن 

گیرم و این کار ننگی ابدی و نقطۀ سیاهی در تاریخ خاندان من سرزنش مردم قرار می
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گویند که باالچ بیوة برادر نژاده و پرافتخار رود و مردم با طعنه و گواژه میشمار میبه

و خویشاوندان چه پاسخی . به مردم درآورد نام نکیبوای بهزادهخود را به عقد برده

میرم، ولی دانم که روزی میخورد. میها، مانند تیری بر تنم میبدهم، طعنه و گواژة آن

کنم. باالچ تیری از ترکش خود بیرون آورد نیست میرا سربه پیش از مرگ خود، نکیبو

خورد و تن  پرتاب کرد. تیر بر سینۀ نکیبو و در کمان گذاشت و به سوی نکیبو

. باالچ با خیانت به دوست و همراه وفادارش، در دم جان داد زمین افتاد و برندش نیروم

به سوگند و پیمان خود در بارگاه لعل شهباز توجهی نکرد، تیر و کمانش را برگرفت تا 

علت سرپیچی از پیمان و سوگند مقدس، هنوز هفت به سوی دیارش برگردد، ولی به

قه بیرون آمدند و بر خاک افتادند. پس از آن با گام دور نشده بود که چشمانش از حد

خورد. سرانجام از شدت ها بر زمین به سوی نکیبو رفت و افسوس میمالیدن دست

 ناراحتی و درد در کنار او جان داد.

 های داستانمایه. بن6

 های مورد بحث در بررسی و تحلیل آثار ادبی هستند و ترین مقولهاز مهم هامایهبن

ها، اشخاص، مضامین، از نوع کنشمعنایی  ری،ساختا عناصر: ازند ارتعبا هاآن

ها که بر اثر تکرار به عنصری تیپیک و ها در قصهحوادث، اشیا، مفاهیم و نشانه

گیرند، که ای به خود میمایهشوند. این عناصر زمانی کارکرد بنوار بدل مینمونه

یی، حرکتی داستانی بیافرینند یا نمابر صفت تکرارشوندگی و برجستهعالوه

 (. 88، ص. 0722کم در حرکتی داستانی مؤثر باشند )پارسانسب، دست

ها دارند و ها معموالً کارکردهای معنایی، القایی و روایی متفاوتی در داستانمایهبن

زمان، یا در آثار داستانی یک عصر، یا اعصار زمان یا ناهماغلب در یک یا چند قصۀ هم
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ها ای خاص از داستانهای یک قوم یا اقوام متعدد و گاه در گونهلف، یا در داستانمخت

 (.87، ص. 0722یابند )همان، حضور می

 های داستان باالچمایه. انواع بن2

کار رفته است، به انواعی چون ها بههایی که در آنمایهها را با توجه به نوع بنداستان

های داستان»، «های کراماتداستان»، «های عاشقانهداستان»، «انگیزهای شگفتداستان»

بندی انواع (. این داستان در رده81توان تقسیم کرد )همان، ص.و ... می« حماسی

های حماسی و مایۀ اصلی آن یعنی حماسه و عیاری، جزو داستاندلیل درونها، بهداستان

مایۀ کرامت و های با بنرود، ولی برخی از خصوصیات داستانشمار میعیاری به

 انگیز را نیز داراست.شگفت

 های عیاریمایه. بن1ـ2

سمک فردوسی و  شاهنامۀکه خاستگاه دو اثر بزرگ حماسی و عیاری، با توجه به این

های مایهکنند، بنها نیز در شرق ایران زندگی می، از شرق ایران است و بلوچعیار

وفور انعکاس دارد و این ویژگی شامل همۀ ن قوم بههای ایعیاری و پهلوانی در داستان

تر داستانی وجود دارد که فاقد شود و کمانواع داستان، حماسی، عاشقانه و تعلیمی می

 ها باشد. مایهاین گونه بن

دلیری، پارسایی، مهر ورزیدن، بر سر قول ایستادن، شکیبا بودن و به شب بیدار 

از خصوصیات مشترک پهلوانی و عیاری است )بهار، ماندن و مردمان را پاسبانی کردن 

(. وظیفۀ پهلوان دفاع از ناتوانان، ازمیان بردن زورگویان و حمایت از 801، ص.0726

دهد و باک است که هرگز هراسی به دل راه نمیپرهزگاران است، ... پهلوان، دالوری بی

عیاران (. »808)همان، ص. دارد زند و ایشان را از میان برمیتنه بر صف دشمنان مییک
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یابی به مقصود گیرند که تنها دستکار میهایی مشابه بهگاهی برای اهداف مختلف شیوه

، ص. 0791)غالمی و حمیدی، « مهم بوده و شیوة عملکرد اهمیت چندانی نداشته است

099.) 

 . قهرمان  1ـ1ـ2

ند، بلکه افرادی هستند شودر ادبیات حماسی، قهرمانان از میان مردم عادی انتخاب نمی

که در قدرت و نیرو سرآمدند. تولد، مرگ و زندگی قهرمان با افراد عادی جامعه تفاوت 

کند العادة قهرمان وی را از دیگران متمایز میبرآن، اعمال خارقبسیار دارد و عالوه

 (. 1، ص. 0792الدین و همکاران، )پیرعین

قهرمان که در وهلۀ نخست در برابر » نیروهای متافیزیکی در حماسه نقش دارند.

نماید، نیازمند یاری گرفتن از ماوراء است، چراکه دشمنان او دفاع میدشمنان، بی

ها باید از سالحی برتر و مافوق طبیعی بهره موجودات عادی نیستند و برای تفوق بر آن

باط است و (. باالچ با روح لعل شهباز در ارت010، ص. 0791داری، )لک و تمیم« گیرد

بخشد تا در برابر کند، نیروی مافوق طبیعی به او میشهباز او را در خواب راهنمایی می

 دشمن شکست نخورد.

های بالمنازع قهرمان است، همۀ قهرمانان داستان دلیر شجاعت و تهور از ویژگی

هراسند. مادر باالچ، زنی سخت جگرآور و دلیر هستند و از مرگ و عواقب جنگ نمی

 اش گفت:ترش دودا، پس از تعرض به پناهنده، به پسر بزرگبود

 :گوْشْتَگ مهرُبانین ماتءَ

 اِت منی بَچّیگَنازین»

 کَنْت ییَکّ بَچّی چه دُوَ

 وان بازینیتچوتَ هَیشی

 کاریت گوکان سَرجَمیگَ
 

 gwaštag mehrobānēŋ māta 

nāzēnet mani baččīga 

bačči ča dowa yakkē kaŋt 

hayšĭ čōţawāŋ bāzēnit 

gōkāŋ sarjamīg a kārit 
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دهد: یا موهای نازنین برگردان: بستایید پسرم را. پسرم از دو کار یکی را انجام می

شدة[ سمّی را که همگی گاوها]ی غارتشود( یا اینبازد )کشته میخود را می

 (.711، ص. 0791)جهاندیده، گرداندبرمی

نظیر خود دونفره توانستند با شجاعت کم باالچ و نکیبو دو قهرمان اصلی داستان

 دشمن خونی را با لشکری بزرگ و مجهز از پای درآورند.

 . انتقام6ـ1ـ2

هاست. چونان که بادافره ترین محرک اساسی تمام جنگحس انتقام بزرگ شاهنامهدر 

سبب کشتن ، رستم را رها نکرد و او را بهشاهنامهترین پهلوان ایزدی حتی گریبان بزرگ

 (.811، ص. 0791اسفندیار مجازات کرد )جعفری، 

ها طرح اصلی داستان حماسی باالچ بر انتقام از دشمن است، در یکی از منظومه

 ام.گوید: انتقام خون برادرم فقط کشتن توست و برای آن تا دم آخر ایستادهمی

کُتَگ  اَنچو کنان   گون   دُژمِنان هیکَّ

 گون هَرزُنان

 جَتّرانگون کوهین  رَکشَ

 لِوار گون چُلّرانو گرم 

 بُزان مورینگون سْیاه رکَگُ

 بُز گون کهوری شَنگَران

 کنان ریمن اَنچُشین کا

 اَنت کن کپوتانءَ مان باز

 

 
ančō kanāŋ gōŋ dožmenān 

hikka kotag gōŋ harzonān 

rakša gōŋ kōhēŋ jattarān 

garm o lewār gōŋ čollorān 

gorka gōŋ syāhmōrēŋ bozān 

boz gōŋ kahūri šaŋgarān 

maŋ ančošēŋ kārē kanān 

bāz māŋ kapōtāna kanant 

 

دهد. گرمای کنم که گراز با کشتزار ارزن انجام میبا دشمنان کاری می» برگردان:

های بیابان و رفتاری که بزها با ثمرهای های حوضچهخورشید و باد گرم و داغ با آب
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کنم که دهد؛ من همان کاری میرابر بزها انجام میکنند و گرگ در بدرخت کهور می

 (.791، ص. 0791 )جهاندیده، «دهدباز)عقاب( در میان گروه کبوتران انجام می

 ها . تحمل سختی6ـ1ـ2

اند. آنان برای برآوردن پیمان و عهد خود، عیاران مردمانی برآمده از دل جامعه

های ها انتخاب سختیهای تمرینی آنهدهند. یکی از شیوهای بزرگی انجام میفداکاری

های سختی خودخواسته بوده است. آنان برای افزایش قدرت تحمل خود به تمرین

 (.010، ص.0794زاده، زدند )قنبری و غالمحسیندست می

ها را های زیادی کشید، او تحمل سختیخواهی از دشمن، سختیباالچ در راه کین

 :گویدداند و میالزمۀ مبارزه می

 گِراَنت آ مرد که هونانَ

 کَن اَنت اَنگار زاالنَ

 دُرّیْن جَنان مَزنو بَچّ 

 شاهی کیلّگان واپ میتّ

 اَنت رکهالنک بستَگءُ چا

 کَشنت آه شپان گْوَپشین

 اَنت کَن داه دوبَر روچی

 اَنتدْرُش نیشَ بَردُژمِنان

 بَراَنت بیر چه کالتانَ

 بوراِش سُپیتین چَبَّو اَنت

 ی بوران گِهنتسدچه دَه

 اَنت اِسپَر یندینآریپ گی

 
ā mard ke hōnān a ger aŋt 

angār e zālān a kan aŋt 

bačč o mazandorrēŋ janāŋ 

mittāp o šāhi killagāŋ 

lāŋk bastag o čāŗekka ant 

gwapšēŋ šapān āh e kašant 

rōčē do bar đāh kan ant 

bar dožmenāŋ nēsa drošant 

bēr ča kalātāna baraŋt 

bōr eš sopētēŋ čabbaw ant 

ča dahsadi bōrāŋ geh ant 

ārip gēŋđēŋ espar ant 
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 اَنت گوندل گِچینی بَچِّش

 شِلّین هَنجر اَنت زاماتِ

 اَنت ش پما سَبزین سِکوابِ

 نتبالِشتان گِهَ و چه بوپ

 نیلّگان دینزَن سَرجاهِ

 سَران هَسارانی بُرزین

 اَنت گَر   ناراهین هَمبارِ

 اَنت چَمّگ زِهانی اِشآپ

 

bačč eš gečēni gōŋđal ant 

zāmāt šellēŋ hanjar ant 

wābeš pamā sabzēŋ sek ant 

ča bōp o bāleštān geh ant 

sarjāhe zaŋđēŋ nillagāŋ 

borzēŋ hasārāni sarāŋ 

hambāre   nārāhēŋ  gar   ant 

āp eš zehāni čammag ant 

 

اند، به خانواده و خواهیورزند و دنبال خونین میکبرگردان: مردانی که بر دشمنان 

های آباد و مزارع سرسبز ]نیستند[، اسب و فرزندان وابسته نیستند، ]به فکرِ[ زمین

ها ترند. پدر آنبها بهتر و کاریهای گرانهاست که از اسبهای آنها کفشسواری آن

ها خنجر است، داماد آنهای برگزیده ها ناوکسپر استوار و محکم است، پسران آن

هایِ ها وبالشرنگ است که از رختخوابهای آبیها بر ماسهتیز است، خواب آننوک

نوشند سارها آب میگذر است. از چشمههای سختها کوهنرم بهتر هستند. انبار آن

 (.790، ص. 0791)جهاندیده،

 . سفر6ـ1ـ2

برای رسیدن به هدف خود، از  رود. باالچقهرمان حماسه به سفرهای دراز و سخت می

همان زمان نوجوانی به شهر سیهوَن، واقع در سرزمین سِند که آرامگاه پیر او در 

کند و نیاز جا در حال اعتکاف سپری میرود. هجده سال را در آنجاست، میآن
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در به دنبال دشمن است. بستر ها دربهها و جنگلها و درّهخواهد. پس از آن در کوهمی

 گاه او کوه است.ها و آبش از چشمه و پناهب او ماسهخوا

čāke mni bēr gōŋ dožmenāŋ gāreŋt 

kambarēŋ gōŋčān ōŋ sare bāreŋt 

kambarēŋ gōŋčān o kaše kalli 

tawba ča gōŋčānāŋ dobandēnān 

kalliyāni bandān warōkēnān 

sarzehāni jōšēŋtagēŋ āpān 

saydeš pa nākāmi ger aŋt teng aŋt 

 

 دُژمِنان گاراِنت بیرگون چاکه منی 

 اِنت بار رِکمبرین گونچان اون س

 کَلّی کشِ وکمبرین گونچان 

 تَوبه چه گونچانان دوبندینان

 کَلّیانی بندان وروکینان

 نتگین آپانیسرزهانی جوش

 تناِش په ناکامی گِرَنت تنگَ سید
 

دان رنگارنگ انبان و توشه برگردان: از زمانی که کین دودا بر دشمنان مانده است،

ام، انبان رنگارنگ و مشکِ پرآب را همواره با دوشم حمل سفر را بر دوش گرفته

کنم، چه دشوار است ]حمل پیوستۀ[ انبان ]با بردوش گرفتن[ دو بند آن، و بندهای می

هایی[ که آهوان ها، ]آبهای گرم و ناگوار برکهآزاردهندة مشک پرآب و نوشیدن از آب

 (.791، ص. 0791نوشند )جهاندیده،ها میناچار از آنگورها از بهو 

 فرد. اسب منحصربه6ـ1ـ2

اسب ازجمله حیواناتی است که از نظر حماسی دارای ارزش خاص قهرمانی در کنار 

های وصفی و لحاظ کردن قهرمان حماسه بوده است و از این نگاه، پرورش صحنه

های خاص توجه به کارکرد آن جنگی و ... از جنبه مداری اسب در نبردها، امورقهرمان

 (.7، ص. 0796در توازن قدرت است )پیرزادنیا و همکاران، 

که او را در نبردها یاری چناناسب یاور و همراه و مکمل شخصیت پهلوان است، آن

 (. 02، ص. 0722گوید )قائمی و یاحقی، کند و حتی با وی سخن میمی
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را مورد خطاب قرار داد و « سُهرنگ»ی میدان رزم، اسبش دودا هنگام حرکت به سو

رزمانم به سپاه دشمن برسانی و در رزم همراهم گفت: ای سهرنگ، اگر مرا در کنار هم

 باشی، تیمارداری من حاللت باد؛ 

Dōdā zahrkeni pād atkag 

malle dōrawāŋ borz bittag 

sohreŋga horōšē zortag 

đālēŋ bāŋzol i naz geptant 

anzār i kotag borzmorgi 

yak kašša šotag simorgi 

garmāpe dap i mēŗēŋtag 

 

 دودا زهرکِنی پاد اَتکگ 

 دورَوان لِک بیتَگ مَلِّ

 زُرتَگ یهُروش سُهرِنگَ

 نَز گِپتنت ئی بانزُل دالین

 بُرزمُرگی کُتگ ئی اَنزار

 سیمُرگی شُتگ کَشَّ یَک

 دَپَ میرینتَتگ گرماپِ

 

سهرنگ خروشی ، پا بر رکاب سُهرِنگ گذاشت. دا خشمگینانه برخاستبرگردان: دو

گونه، و سیمرغ های بلند و قوی خود را جمع کردای بزرگ[ بالبرداشت ]مانند پرنده

رو شد ]با دشمن[ روبه« گرماپ»در دروازة  ناحیۀ  یکباره به پرواز و حرکت درآمد،

 (.719، ص.0791)جهاندیده، 

میدان جنگ کشته شد، نیز ارزش قائل  در زمان با دوداکه هم باالچ برای اسب دودا

شدگان انتقام خون این کشته»است و شصت تن از افراد دشمن را کشت و گفت 

 (.760)همان، ص.  «سهرنگ هستند و خون برادرم هنوز پابرجاست

 . دوندگی و سرعت زیاد2ـ1ـ2

ای که در بسیاری از ت؛ به گونهروی آنان اسهای عیاران، پیادهترین شاخصهیکی از مهم

 «رعیـا»برای کسی آورده شده اسـت، مـراد  «پیاده»وان نمتون تاریخی و ادبی، هر کجا ع

الیک دو گروه از جوانمردان ایران و عرب عیاران و صع (.882، ص. 0411، اتونی) است

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?sid=11&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
https://cfl.modares.ac.ir/search.php?sid=11&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C
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شود، سرعت زیاد و نبردهای شبانۀ ازجمله صفاتی که در صعالیک دیده می»هستند، 

تر از حیواناتی چون اسب بودند، درواقع تر و سریعکه در سرعت، دوندهآنان بود، چنان

ها و رفت که در جنگشمار میعنوان یک اسلحه برای صعالیک بهسرعت زیاد به

 (.24، ص. 0790)صدقی و همکاران، « جستندهای شبانه از آن بهره میحمله

لعل »نیروی دوندگی و چُست بودن در گریز، صفت باالچ بود که آن را پیر او 

که توانست ــ با اینای بود که میبه او بخشیده بود. نیروی دوندگی او به اندازه« شهباز

هایی که انجام را در دشت بگیرد؛ چنانچه با تمرینشلوارش پراز ماسه باشد ــ آهوان 

که او داد، توانست آهوان را با همین حالت بگیرد. در روایات آمده است، پس از این

گفت، من باالچم و کشت، آشکارا و با صدای بلند میکسی یا کسانی از دشمن را می

شد و فاصله ها دور میکرد، به سرعت از آنکار خود را کردم. تا دشمن او را دنبال می

العاده بود )ر.ک: ناپذیر است؛ فوقکه شکستگرفت. اعتماد به نفس او از اینمی

 (.768، ص. 0791جهاندیده،

 های جنگی. مهارت6ـ1ـ2

)صدقی و « کوش بودن و مهارت در تیراندازی استاز صفات جوانمردان، سخت»

برد، شمشیر، خنجر و از همه می کارهایی که باالچ به. سالح(21، ص.0798همکاران، 

های او بیشتر حالت چریکی داشت، کمان بهترین تر تیر و کمان بود. چون جنگمهم

 آورد.آمد و دشمنان اصلی خود را با این سالح از پای درمیشمار میسالح او به

 . نبردهای شبانه6ـ1ـ2

« خوانندشبروان میهنگام هنرنمایی عیاران شب است و به این سبب گاهی عیاران را »

شود. نوعی حملۀ (. بیشتر کارهای عیاری در شب انجام می011، ص.0712)کُربن، 
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وسیلۀ گروهی اندک و نه سپاهی بزرگ انجام شبانۀ ناگهانی یا شبیخون هم که غالباً به

 (.011، ص.0794زاده، گیرد )قنبری و غالمحسینمی

داد تا در تیررس دشمن قرار نگیرد، های خود را در شب انجام میباالچ بیشتر حمله

 گوید: شاعر از زبان او می

 اِتان راها یشپمن نیم

 اِتان پاسا تئی بیبگر
 

 maŋ nēmšapē rāh ā etān 

bibagr ta?i pāsā etān 

 

پاییدم ...  زدم. ای بیبگر در کمین تو بودم و تو را میشبی قدم میبرگردان: در نیمه

 (.791، ص. 0791)جهاندیده، 

 کَپتگ دگَما بیری چنشپ چَ

 کپتگ گَپسگَ مان بِینْگ چَلّرین

 بَستگ په مردیَ النک، وتی من

 

 šap čamā biri čaŋđag a kaptag 

čallaŗēŋ biŋg māŋ gapsaga kaptag 

maŋ wati lāŋk pa mardiya bastag 

 

نگ ها از عوعوکردن باز ایستادند، من میان جبرگردان: شب کامالً تاریک شد. سگ

 (.410را مردانه بستم ... )همان، ص. 

 . سوگند خوردن 6ـ1ـ2

تعهد به سوگند از صفات جوانمردانۀ عیاران است و کسی که به سوگند خود وفادار 

 (.92، ص. 0794زاده، نباشد، شایستۀ جوانمردی نیست )قنبری و غالمحسین

چشمان گذاشته  باالچ درحالی که روی به ضریح لعل شهباز کرده و کتاب خدا را بر

ها همراه باشد بود، سوگند یاد کرد که اگر نکیبو در کشتن قاتل برادرش تا آخرین لحظه

اش به او ببخشد را همراه با اسب و رخت و تخت و تمام وسایل زندگی بیوة دودا

 (.741، ص.0791)جهاندیده، 
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گی و گذاشتند و موی نشان مرداندر گذشته مردان بلوچ موهای خود را بلند می

شرف بوده است. تراشیدن و زدن موی کسی به معنای رسواکردن و نابود کردن او بوده 

 .خوردنداست. مردان به موهای خود سوگند می

 کَول اِنت په وَتی نوهَتّان

 وادَه پَر بلوچی ریشان

 گون داران مان لَدَ آسِ
 

 kawl ent pa wati nōhattān 
wādah par balōči riššān 

ās e māŋ lad a gōŋ dārān 
 

ام که آتشی در های بلوچیبرگردان: ای بیبگر سوگند به موهایم و سوگند به ریش

 (.409بیشۀ ]وجود تو[ خواهم افروخت )همان، ص.

 . رسم برادری17ـ1ـ2

کند که با ای برخورد میوقتی عیاری به عیار دیگر و یا به پهلوانی و یا حتی به فرد عادی

گیرند و به پروردگار سوگند اتی دارند، دست همدیگر را مییکدیگر قصد انجام عملی

 (. 76، ص. 0796خورند که برادر، پشت و پناه و وفادار به یکدیگر باشند )طغیانی و پوده، می

که باالچ عزم کرد خون برادر را بگیرد، با نکیبو دست برادری داد تا به پس از این

« به معنی دوست و یاور  bēlل بی»عنوان و بهیاری هم به هدف برسند. باالچ همواره از ا

زند. کند و صدا مییاد می« به معنی یار پاکدل و برادرگونه   brāhoŋdagراهُندگ بْ»و 

ها و نبردها به باالچ وفادار ماند و در همۀ رویدادها و سختیتا آخر عمر نسبت نکیبو

 (.748، ص. 0791. )ر.ک: جهاندیده، همراه او بود

 مکر و حیله . 11ـ1ـ2

تلبیس )تغییر قیافه( یکی از موارد اجرای مکر و ابزار عیاری است. عیاران هر بار به 

ها را نشناسد و به این وسیله مقصود خود را انجام آیند تا کسی آنشکلی و لباسی درمی

 (.012، ص.0794زاده، دهند )قنبری و غالمحسینمی
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های جنگی خود دشمن رها با تاکتیکیکی از ابزارهای جنگ، فریب است. باالچ با

کرد تا در فرصتی مناسب به او ضربه زند. را فریفته است، یک بار بیبگر را دنبال می

که آید. بنابراین برای اینچون شب بود، بیبگر شک کرد که پشت سرش کسی می

 خورد؛ باالچکند. تیر بر پای باالچ میمطمئن باشد که کسی نیست، تیری را پرتاب می

آورد و چهاردست و پا و عوعوکنان خود را به کنار شکل سگ در میخود را به

که آن شخص خورد و به گمان اینکشد. بیبگر با دیدن این صحنه، گول میمی

 (.767، ص. 0791دهد )جهاندیده،اش را ادامه نمیمشکوک، سگی بوده است، حمله

 . زنهار دادن 16ـ1ـ2

آمد، حتی اگر دشمن آنان بود و یا از روی فرض و یاگر شخصی به زینهار عیاران م

دادند. این اصل شامل جوانمردان ناآشنا با آداب گمان قتلی کرده بود، باز زینهارش می

 (.72، ص. 0796شد )طغیانی و پوده، عیاری نیز می

« مَیارجَلّی»پذیری ( و به پناهندهmayār« )مَیار»در زبان بلوچی به پناهنده 

(mayārjalliمی ) گویند. قهرمانانی که جویای نام بودند، به هیچ وجه پناهندة خود را

کردند. قهرمان بلوچ حاضر بود که جان و زندگی و خانواده و همۀ دارایی خود طرد نمی

 اش مورد تعرض قرار نگیرد. را ازدست بدهد، ولی پناهنده

 مادر دودا ،ساندر هنگامی که بانو سَمّی خبر غارت شدن اموال خود را به دودا

آفرین »اش بود ــ  تشویق کرد و گفت: مفتخرانه او را به دفاع از سمّی ــ که پناهنده

گویم و بستایید پسرم را! پسرم از دو کار یکی را انجام خواهد داد یا گاوهای می

بازد )کشته که موهای نازنین خود را میگرداند یا اینشدة سمّی را باز میغارت

ام در من اگر کشته شده»یک بار به خواب برادرش باالچ آمد و گفت  دودا«. شود(می

 «.ام و آن برای من افتخاری استراه دفاع از مَیار )پناهنده( کشته شده
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 های کرامتمایه. بن6ـ2

ها به چندین گونۀ بزرگ های کرامت بیشتر بازماندة میراث صوفیه است. کرامتقصه

یبی، پیشگویی، خواب دیدن، تحقق رؤیا در عالم واقع، اخبار از غیب، شنیدن ندای غ

زاده و شوند )غالمحسیناالرض تقسیم میدعا و اجابت آن، دیدار با اولیا و طی

های کرامت مذکور آمده مایه(. در حماسۀ باالچ بیشتر بن881، ص. 0729همکاران، 

 پردازیم:ها میاست و در ادامه به بررسی آن

 لیا. دیدار با او1ـ6ـ2

« قلندر لعل شهباز»به همراهی نکیبو به زیارت مرقد  باالچ برای گرفتن انتقام از دشمن،

خواست که به وی نیرو بدهد تا رفت و مجاور روضۀ این پیر شد و مدام از او می

 شکست نخورد و به هدف خود برسد. 

جایگاه ق( صوفی نامدار قرن هفتم هجری است.  617عثمان مروندی )متوفی

ی او در شهر سهون ایالت سِند بوده و آرامگاه او هنوز در همین شهر زیارتگاه زندگ

های لعل، شهباز و (. مروندی بیشتر به لقب41، ص. 0721مشتاقان اوست )صافی، 

« زالل شهبانْ»، «کلَندر»شناسند و با القاب ها او را به اسم نمیقلندر مشهور است و بلوچ

ها داشته است و جایگاه بسیار ممتازی در میان بلوچ شناسند. این صوفی در گذشتهمی

 اند. پیمودهای را میهای طوالنیمردم برای زیارت مرقد او مسافت

شهباز در این داستان پشتیبان معنوی باالچ است. باالچ با متوسل شدن به درگاه او 

 شود.گیرد و تن او در برابر آسیب دشمنان مقاوم مینیرو می

 اجابت آن  . دعا و6ـ6ـ2

شود که قهرمان داستان در تنگنا در ساختار روایت داستانی، معموالً زمانی دعا مطرح می

بیند و در این برهه از روایت، قرار گرفته است و هیچ راه گشایشی در کار خود نمی
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 شودطلبد، دعا نیز مستجاب میمی قهرمان با دعا گشایش کار خود را از خداوند

 (.094، ص. 0799ر، )تسنیمی و جعفرپو

ای در دویدن باالچ در بارگاه لعل شهباز دعا کرد که به او نیرویی بدهد که به اندازه

سریع باشد که بتواند آهوانِ دشت را با دست بگیرد. دعای او پذیرفته شد و توانست در 

دشت آهویی را بگیرد و سرعت او در دویدن از سرعت آهو بیشتر باشد. اما این نیرو را 

افی ندانست و دوباره دعا کرد که ای شهباز به من قدرتی بده که در حالی که ک

های شلوارم را با نخی ببندم و درون شلوارم را پر از ماسه کنم و در آن حال هم، پاچه

ای باشد که بتوانم آهوان دشت را با دست بگیرم. البته با ام به اندازهتوان دوندگی

توانست با حالتی که شلوارش سنگین و پر از ماسه بود، تمرینی که در دشت انجام داد 

درپیِ ماده آهویی بدود و او را با دست بگیرد. پس درخواست دوم وی نیز پذیرفته شد 

 (.742، ص. 0791)ر.ک: جهاندیده، 

 . شنیدن ندای غیبی و پیشگویی6ـ6ـ2

آینده را شامل های مهم در آثار حماسی پیشگویی است که هم اطالع از مایهیکی از بن»

شود و هم گذشته را. این مقوله ازجمله باورهایی بود که در میان گذشتگان کارکرد می

با شیوع (. »07، ص. 0792الدین و همکاران، )پیرعین« اجتماعی و فردی داشته است

بیند با باشندگان نامرئی خرق عادت در فضای روایت داستانی، وقتی شخص خواب می

بسیاری از مواقع، رویدادهای آینده برای او ترسیم و تصویر  شود و درمواجه می

 (.097، ص. 0799)تسنیمی و جعفرپور، « شود. پس این امر از مقولۀ پیشگویی استمی

شود، شاعر از ها مقیم شدن در درگاه لعل شهباز به او بشارت میباالچ پس از مدت

ز مجاور شدم و از او نیازم را گوید: رفتم در کنار بارگاه شهباگونه میزبان او این

 خواستم،
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 اَرشی پْریشتگان گوشتگ منَ چو
 

 

 čō mana arši prēštagān gwaštag 

 پادا باالچ تئی سوال کبول بیتگ
 

 

 pādā bālāč tai swāl kabūl bittag 

برگردان: ]در خواب دیدم که[ فرشتگان از عرش به من گفتند ای باالچ برخیز که 

 (.410، ص.0791)جهاندیده،  نیازت برآورده شد

 . خواب و رؤیا 6ـ6ـ2

که در عالم بیداری وقوع یابند، در های حماسی پیش از آنبسیاری از رویدادهای داستان

همیشه پیش از رخ  شاهنامهتوان گفت که حوادث اصلی نمایند. تقریباً میخواب رخ می

 (.114، ص. 0722آیند )سرامی، دادن، به خواب قهرمانان می

آید و به او بیند. بار نخست برادرش دودا به خوابش میباالچ چند بار خواب می

 گوید:می

 شپی وهدینبی دوشیگ

 بیتگان واب وپتگ و من

 منَ بوت بشارت وابَ

 منی بْرات مَنْگَهیناتکگ 

 دودا گون پُلّین مَلّگان

 تِلگان دستِ ومُندریک 

 کَشَ راستی منی نشتگ

 :گردِنَ بشِپتین ئی دست

 بَو مان هاتِرَگران مَنِ

 شُتان آ روچ که من جنگَ
 من په مَیاران مُرتگان

 .رَپتگان باگین بهشتَ
 

 dūšiga bēwahdēŋ šapē 

maŋ waptag o wāb bittagān 

wāba bašārat būt mana 

atkag mani brāt maŋgahēŋ 

Dōdā gōŋ pollēn mallagāŋ 

moŋdrīk o daste ţellagāŋ 

neštag mani rāstēn kaša 

dast   i   bešeptēŋ   gardena  

negrāŋ mabaw māŋ hātera 

ā rōč ke maŋ janga šotāŋ 

maŋ pa mayārāŋ mortagāŋ 

bāgēŋ bahešta raptagāŋ 
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برگردان: دیشب دیری از شب گذشته بود، من در خوابی ژرف فرو رفته بودم، 

اش، در سمت های دلیرانهبا همان قدم برادرم به خوابم آمد و به من بشارت شد. دودا

ای باالچ؛[ »ام گذاشت ]و به من گفت: راست من آمد نشست، دستش را بر شانه

خاطر ]شرف و افتخار دفاع از[ ناراحت و نگران نباش. روزی که من برای نبرد رفتم به

 (.721، ص. 0791. )جهاندیده،ده کشته شدم، من در بهشت هستم ..پناهن

خواهی از او، یک قیم شدن در بارگاه لعل شهباز و حاجتباالچ پس از هجده سال م

های سبزرنگ شب در حال استراحت بود. نزدیک سحر، شهباز را در حالی که لباس

ای! برای پوشیده بود، در خواب دید، به او گفت که اکنون به نیروی کافی و الزم رسیده

  (.742گرفتن کین برادر بیرون رو )همان، ص. 

 انگیزهای شگفتمایه. بن6ـ2

انگیز هستند و شگفتی و اِعجاب به های عیاری و حماسی دارای وقایع شگفتداستان

انگیز این داستان ترین وقایع شگفتدهد. برخی از مهمها جذابیت خاصی میآن

 اند از:  عبارت

 . گرفتن آهوان با دست 1ـ6ـ2

دهد که در دوندگی، کسی باالچ از پیر و مرادش لعل شهباز خواست که نیرویی به او 

به وی نرسد، دعایش مستجاب شد و برای آزمودن نیروی خود در حالی که شلوار خود 

 آهویی را با دست بگیرد.را پر از ماسه کرده بود، توانست ماده

 های باالچ . بیرون آمدن چشم6ـ6ـ2

لعل  باالچ پس از شکستن سوگند و عمل نکردن به عهد و پیمانی که در برابر درگاه

هایش از حدقه رزمش نکیبو روا داشت، چشمشهباز کرده بود و جفایی که در حق هم

 بیرون پرید و جان داد.
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  ناپذیر بودن قهرمانان در برابر دشمن نیرومندشکست. 6ـ6ـ2

که دو تن بودند، تا آخرین لحظه که انتقام خون برادر را گرفتند، باالچ و نکیبو با این

ها ناپذیری را شهباز به آنها دست یابد و این نیروی شکستدشمن نتوانست بر آن

 بخشیده بود.

 . نتیجه6

ای است های بلوچی است. پایانِ این داستان به گونهداستان باالچ از مشهورترین حماسه

شود که از میان دو شَرّ یکی را برگزیند؛ به همین که قهرمان اصلی آن، باالچ، مجبور می

های مایهتوان عنوان تراژدی داد. در این داستان، ساختار بنن میدلیل به این داستا

های متنوعی تشکیل شده است. راویان در طول زمان، در نقل این داستانی از مضمون

و به آن تحرک  انگیز بهره بردههای حماسی و عیّاری، کرامت و شگفتمایهداستان از بن

ین داستان، دارا بودن عناصر ماورائی و خرق های ااند. یکی از ویژگیو پویایی بخشیده

های فراطبیعی آمیخته ای که جریان رویدادهای داستان با مضمونگونهعادت است، به

های حماسی و عیاری باالترین مایهدلیل حماسی بودن آن، بناست. در این داستان، به

های حماسی مایهنهای حماسۀ باالچ شامل موارد زیر است: بمایهبسامد را دارند. بن

عیّاری چون قهرمان، زنهار دادن، انتقام، دوندگی و سرعت زیاد، مکر و حیله، نبردهای 

های جنگی، سوگند ها، سوگند خوردن، مهارتفرد، تحمل سختیشبانه، اسب منحصربه

های کرامت چون دیدار با اولیا، شنیدن ندای های قصهمایهخوردن و رسم برادری. بن

انگیز های شگفتهای قصهمایهگویی، دعا و اجابت آن و خواب و رؤیا؛ بنغیبی و پیش

های باالچ پس از شکستن سوگند، چون گرفتن آهوان با دست، بیرون آمدن چشم

مایۀ داستان ترین بنناپذیر بودن باالچ و نکیبو در برابر دشمن نیرومند. اصلیشکست

 چرخد. جویی است و داستان بر محور آن میکین
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 ها نوشتپی

1. Epik 

2. M . Longworth Dames 

 منابع

 ین.مع تهران:. زبان فرهنگ اسطوره. (0721) ژ. ،آموزگار

های عیاری در داستان رستم یکدست/ کُله دست )براساس عناصر و سنت (.0411اتونی، ب. )

 .118-198 ،79 ،فرهنگ و ادبیات عامه. های عامیانه پهلوانی(نقالی و داستانطومارهای 

 .40ـ1،  1، نقد ادبی ها، کارکردها و ... .مایه: تعاریف، گونهبن(، 0722پارسانسب، م. )

 تهران: اسطوره. جُستاری در فرهنگ ایران.(. 0726بهار، م. )

های مایهمنظر و نقد برخی بُنروایت نُهشناسی (. متن0799تسنیمی، ع.، و جعفرپور، م. )

 .811ـ 011، 78، فرهنگ و ادبیات عامهانگیز و غنایی آن. عیاری، شگفت

 . تهران: ناهید. درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی(. 0727حمیدیان، س. )

نامۀ گیلگمش با نگاهی به شاهنامۀ های حماسی پهلوانمایه(. بررسی بن0791جعفری، م. )

ـ 868، مشهد. صص.مجموعه مقاالت همایش ملی شاهنامه و تعلیم و تربیتی. فردوس

811. 

 . تهران: معین.سرایی در بلوچستانحماسه(. 0791جهاندیده، ع. )

هـای مشـترک در ادبیـات عاشـقانه     مایـه (. بررسی تطبیقی بن0792پور، پ. )دُری، ن.، و زارع

نامـۀ   ادبیـات تطبیقـی  و شـیرین(.  درباری )رمانس تریستان و ایـزوت و منظومـۀ خسـرو    

 .011ـ20، 0فرهنگستان، 

 . تهران: علمی و فرهنگی.از رنگ گل تا رنج خار(. 0722سرامی، ق. )

 .9-4، 78، رشد آموزش زبان  و ادب فارسی(. انواع ادبی. مجلۀ 0718شفیعی کدکنی، م.ر. )

ـ 0721صافی، ق. ) ، 1، گـوهر گویـا  ند. (. مقام لعل شهباز قلندر، عارف و سخنور فارسی در سِ

 .19ـ 79

https://cfl.modares.ac.ir/article-11-53968-fa.html
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-53968-fa.html
https://cfl.modares.ac.ir/article-11-53968-fa.html
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(. بررسی تطبیقی آیـین جـوانمردی در   0798صدقی، ح.، صدرقاینی، س.ا.، زارع درنیانی، ع. )

 .90ـ 10، 8، های ادبیات تطبیقیپژوهشادب فارسی و عربی. 

شناسی ادب متن(. تأملی در آداب و رسوم داستان سمک عیار. 0796طغیانی، ا.، و پوده، آ. )

 .41ـ 77(، 71)7، فارسی

های مایه(. ساختارشناسی بن0729زاده، غ.، ذوالفقاری، ح.، و فرخی، ف. )غالمحسین

 .878ـ 811، 08و  00، نقد ادبینامه. حمزه

هـای حماسـی و   های عملکرد عیّاران در متن(. بررسی شیوه0791غالمی، ف.، و حمیدی، ا. )

 .801ـ091، 01، مطالعات ایرانیعیّاری. 

هـای حماسـی فارسـی.    گیـری داسـتان  (. تأثیر سرودهای پهلوانی در شـکل 0798قائمی، ف. )

 .41ـ 70، 01، نامۀ ادب حماسیپژوهش

(. اسب پرتکرارترین نمادینۀ جانوری در شاهنامه و نقش آن 0722قائمی، ف.، و یاحقی، م.ج. )

 .86ـ 9، 48پژوهی ادبی(، )متن زبان و ادب فارسینامۀ الگوی قهرمان. فصلدر تکامل کهن

(. نگاهی به مناسبات بینامتنی متون حماسی و عیاری. 0794زاده، غ. )قنبری، ا.، و غالمحسین

 .080ـ 27، 11، های ادبیپژوهش

 . ترجمۀ ا. نراقی. تهران: سخن.آیین جوانمردی(. 0712کُربن، ه. )

مان در شاهنامه الگوی سفر و بازگشت قهر(. مطالعۀ تطبیقی کهن0791داری، ا. )لک، ا.، و تمیم

 .024ـ 060، 07)نامۀ فرهنگستان(،  ادبیات تطبیقیو ادیسه. 
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