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 چکیده

گیرنکد می دارند و از نظر زبانشناسان در یک  رکروق اکرار ریشه و پیشینۀ مشترک کهیی ر زبانهاتأثیر و تأث

ایرانی نو ککه ی زبانها رروق به عنوان دو زبان از نیز فارسی و بلوچی ناپذیر استامری بدیهی و اجتناب

 در جایگکاق  زبکان فارسکی  از این ااعدق مسکتننی نیسکتندب بنکابراین ندخاستگاق و پیشینۀ مشترکی دار 

 بکر دیگکر ، ااکوا  ایرانکیادبکی و فرهنگکی  ،فرهنگکی جهکان و زبکان رسکمی زبانهای  یکی از مهمترین 

مهک  ایرانکی  زبانهکای  یکی از  به عنوان زبان بلوچی نیز و ات عمیقی داشته استتأثیر ایرانی  زبانهای 

 بلوچی در ایران عموما زبانی رفتاری بودق که .زبان و ادب فارسی بودق است تأثیرر معرض د ، اغلبنو

از راق  ای در ایکن نوشکتار سکعی ککردق. شدق استمی ادبیات آن نسل به نسل به صورت شفاهی منتقل

 منلهکایبکا  زبان ننمودی از فرهنگ و ادبیات ای به عنوان بلوچی منلهای تعدادی از سنجش تطبیقی

 داشکتن اشکتراکات ،از دو زبکان هکامنلمعیکار رکزینش  برا نشان دهی  آنها اشتراکات بخشی از ،ارسیف

  ، مضمون یا پیا  بودق است.زبان ی درساخت
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 مقدمه

این زبان کهن با میراث  رود،یم به شمار فرهنگی و ادبی جهان زبانهای  زبان فارسی یکی از مهمترین 

پس از عربی جایگاق دومین زبان ارتبکایی مسکلمانان را در اختیکار ، اخیرهای تا دوران، ادبی غنی خود

 رذاشته است و  تأثیردیگر  زبانهای  بدین جهت بر بسیاری از  بداشت
 
اتش بکر تکأثیر در این میکان  یبعا

 مهک  ایرانکی نکو بکه شکمار زبانهکای  بلکوچی نیکز یککی از تر است. ایرانی بیشتر و آشکار  زبانهای  ر دیگ

، چکون ککردی و زازا زبانهکایی ککه بکا  اسکت ایرانکی زبانهکای  شکما  غربکی  از شکاخۀ بلکوچی» رود.می

 :Balochi and the Concept of North-Western Iranian, korn) «خویشکاوندی نزدیککی دارد

p.49)الیه جنوب شرای فالت ایران است.وچی در منتهیرکز اصلی سکونت رویشوران بلاما م ب 

رود ککه بکا تالکو ت می نشود و بی  آمی به صورت شفاهی نقلبخش اعظ  میراث زبانی و ادبی بلوچی 

 ،چنکدان دورنکهای در آینکدق ،هکافرهنگمکانات ارتبایی جدید و زوا  خکردقحاصل از رسترش ازبانی 

یککی از . ایرانی و از جمله بلوچی به فراموشی سکرردق شکود ااوا ادبی و فرهنگی های بسیاری از میراث

اسطورق، تاریخ و پیشینۀ مشکترک  بهستندها و حکمتها منل، بشریهای مشترکات مه  در میان فرهنگ

سبب شکل ریری ناخودآراق جمعی مشترک ااوا  ایرانی شکدق اسکت ککه ایکن ناخودآرکاق سرچشکمۀ 

 ان، فرهنکگ، عکادات و عقایکد، نمودهکای مختلفکی از ایکنزب هویتی این ااوا  است،های ما  داشتهت

 زبکان، فرهنکگ و ادبیکات ملکی از سکویی بکاهکا خردق فرهنگاشتراکات  بررسی میزان اندوخته هستند.

 ،آنهای و یافتککه نتککای  و غنککای هویککت ملککی اسککت و از سککوی دیگککر اه  بشککریبخککش تفککاسککتالکا 

ها منل. در بطن جامعه استتر عمیق برای پژوهش مختلف علو  انسانیهای مالققان رشتهۀ دهندیاری

 باورهکا،، افکار، اداتو برای شناخت عمیق ع دهندمی فرهنگ هر جامعه را تشکیلبخش مهمی از ه  

از میکان آن دسکته ، فارسی این پژوهش منلهای روند.می منبع ارزشمندی به شمار فرهنگ و زبان ملل،

ی منلهکاینکه انکد آمدقبه کتابت در ، به زبان معیارامنا  فارسی های که در کتاباند بررزیدق شدق ااز منله

 زبان دیگر رای  هستند.اصی در ایران یا کشورهای فارسیی خرویشهایا  رویشکه به 

 ی منلهای جا،بلوچی در این منلهایمنظور از 
 
هکای در میان بلوچبه رویش سراوانی غربی  است که غالبا

خصکو  رادیکو هرروهکی و بکهای هاست در رسکانهویش سراوانی مّدترعلت اینکه . به ایران رواج دارند

در ایکران از بیشکترین » . ایکن رکویشمعیار بلوچی ایکران را داشکته اسکتنقش رویش ، بلوچی زاهدان

بلکوچی، ) «انکدۀ رواج سکراوانی وااکعدو شهر مه  ایرانشهر و بمرور در منطقکو است... اعتبار برخوردار

بکا آن اسکت  جکوارهمرویش همین منطقه و منایق نیز از سراوانی غربی  منظور ب(247   الفنباین:

ن مجموعکه ایک منلهکای ب بنکابراینانکدیایی سیستان و بلوچستان وااع شدقکه به نالوی در مرکز جغراف

 شود.نمی دیگرهای بلوچی کشور یرویشها منلهایشامل 
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اکنون چنکین تالقیقکی در تطبیکق ولی چون ت ،است ایتالقیق کتابخانه، روش پژوهش در این نوشتار

چنکین  با این چکارچوب توان رفت اولین تالقیقی است کهمی ،بلوچی و فارسی صورت نگرفته منلهای

 کند.می هدفی را دنبا 

 پیشینه و ضرورت تحقیق

با وجود آنکه بلوچی در ایران عموما زبانی رفتاری است که ادبیاتی شفاهی دارد امکا فرهنکگ عامکه و  

 
 
فرهنگ بلوچ هستند که زودتکر مکورد عنایکت اهکل تالقیکق های از معدود بخشها المنلضرب مخصوصا

و در تعککدادی از دانشککگاههای کشککور دانشککجویان تالصککیالت تکمیلککی بککه رککردآوری انککد اککرار ررفته

« مرد  سراوان بلوچسکتانفرهنگ عامه »به عنوان منا  اند از این رنجینۀ فرهنگی پرداختهیی هابخش

رشناسی ارشد ادبیات فارسی، اسالاق میربلوچ زایی به راهنمایی دکتر احمد تمکی  داری پایان نامه کا

های منظومکه»اختصکا  یافتکه اسکت،  المنلضکربآن بکه دانشگاق عالمه یبایبایی ککه یک  فصکل 

پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسکی، مالمکداکبر سکراهی بکه راهنمکایی دکتکر « شفاهی بلوچی

بلکوچی را ضکب   هکایواژقتعکداد زیکادی از پیوست آن  نامۀدانشگاق تهران که واژق ،اسماعیل حاکمی

های المنلضکرب»تألیف عبدالعزیز دولتی بخشان، « پیران زمانگ»از جمله  کتابهایی نیز. کردق است

تکألیف درمالمکد  «بلکوچیهای المنلضکرب»زایی، مالمداکبر سراهی و اسکالاق میربلکوچ تألیف« بلوچ

به صورت خا  و  هاوهشاین پژ های از آنجا که اغلب یافتهاما  اند.این موضوع به چاپ رسیدق کردی، در

زبانی از نوااصی است که در ایکن حکوزق، نیازمنکد ی هاتوصیفی است فقدان تاللیل مالتوایی و بررسی

 
 
رویشوران این زبان است. نوشتار حاضر با وجهۀ همکت اکرار دادن ایکن  همت پژوهشگران و مخصوصا

 د.دار  مسیر، سعی در رشودن نگاق و مسیری درررونه در این حوزق را

 و بلوچی فارسی

در کنار بلوچی حضور داشته است زبکان ، دینی و فاخربه عنوان زبانی ها فارسی همیشه در میان بلوچ

 فارسی بودق است حتی در آن اسمت از بلوچستان که عمکال  ، در بلوچستان رسمی مکاتبات حکومتی

کماککان ، رفکتمی بریتانیکا بکه شکمار ۀالالمایکتالکت ااجاریکهۀ زندیه از ایران جدا شکد و در دور ۀ در دور 

   :الفنبکاینبلکوچی، ) ق بکودرا حفک  ککرد مکاتبکات حککومتینقکش زبکان  «کالت»فارسی در دربار 

 حکومت کالت ی که این امر تا زمان .(274
 
حتکی امکروزق نیکز زبکان  ببرنیفتادق بود ادامکه داشکت رسما

عکالوق بکر . حضور زبان فارسکی شودمی در کنار عربی تدریسبلوچستان مدارس دینی  ۀرسی در همفا

های بکر جنبکه ات آن نیکزتکأثیر نیز چشکمگیر اسکت و  نشین پاکستان و افغانستاندر منایق بلوچایران 

 است.راحتی اابل مشاهدق بهها زبان و فرهنگ بلوچرونارون 

ایرانکی  زبانهکای  شکما  غربکی ۀ گردد که شکاخمیایرانی بر زبانهای  از ای زبان بلوچی به شعبهۀ ریش»

بلکوچی را  ی رویشکها، مالققکان» ب(181  :بیدیی باغرضائتاریخ زبانهای ایرانی، ) «شودمی نامیدق

که از مجکا  ایکن نوشکته  ،(275  :بیدیی باغرضائبلوچی، ) «اندمختلفی تقسی  کردقهای به شکل
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شکمالی و جنکوبی ۀ بلکوچی را بکه دو شکاخ، کسانی منل رایگر»توان رفت می ما اجب اما بهفراتر است

 رای و غربی تقسکی شهای و دیگرانی چون جهانی و رریرسن آن را به شاخهاند )مکرانی( تقسی  کردق

  ب()همان «کنندمی
 
. در که الفنبکاین انجکا  دادق اسکت بندی همان استترین تقسی مقبول البته ظاهرا

سکاحلی و بلکوچی ، کچکی،  شاری، سراوانی، شامل شش رویش رخشانی بلوچی» بندی،این تقسی 

حکداال در بخکش  بنکدیبا این همه، این تقسی  ب(241  :الفنباینبلوچی، ) «است شرایهای تره

 ،شکودمی بنکدی دیکدقکه در ایکن تقسکی هایی از جمله نقص. رسدمی ایرانی آن تا حدودی نااص به نظر

رکوادر و کراچکی ، در کنکار رکویش چابهکارو رویش سکاحلی  ۀمجموعزیر اسکی درارار دادن رویش ج

تککوان رویشککی مجککزا دانسککت کککه در بسککیاری از می کککه ایککن رککویش بلککوچی ایرانککی راب درحککالیاسککت

 شرای دارد.های تره ی رویشهابا شباهت نزدیکی  ،آواییهای ویژری

و همجکواری رویشکوران ایکن دو زبکان از  بکه علکت همراهکیعالوق بر ریشکۀ یکسکان،  ،بلوچی و فارسی

آوایی و ی هابلوچی بسیاری از ویژری» ،تباد ت زبانی و ادبی بسیاری با ه  داشته اند،دورهای رذشته

پس  ب(275  :بیدیی باغئرضابلوچی، ) «باستان و میانه را حف  کردق است ایرانی زبانهای  نالوی 

نشین حضوری چشمگیر داشکته فارسی در منایق بلوچ همیشه زبان فارسی دری نیزۀ از رواج رسترد

 یعنی رابعه بنت کعب خضکداری، رسیشاعر در زبان فاۀ شدکه نخستین بانوی شناخته تا جاییت اس

بلوچ نیز با زبان ۀ در بلوچستان پاکستان منسوب است. دیگر شاعران برجستای ( به منطقهاصداری)

از هایی ه زبان فارسی از آنان به جای ماندق است. نا  و نمونکهبیی هاو اغلب دیواناند فارسی آشنا بودق

شکعر فارسککی در »در کتکاب ارزشکمند  ،انعککا  الالکق ککوثر ،مالقکق پاکسکتانیشکعر بسکیاری از آنکان را 

 آوردق است. «بلوچستان

، در ککه در متکون ادبکی مکا آمکدق اسکت فارسی میانه و فارسی دری کهن و ایرانکیهای بسیاری از واژق

در بلکوچی ولی  بعربی یا ترکی و مغولی ررفته استهای را واژق آنها و جای امروز فراموش شدق ی  فارس

ۀ شکد، بسکیاری از آواهکای فرامکوشعالوق بکر ایکن بدنشومی استفادقایرانی کماکان  ی رویشهاو دیگر 

 ی شکهاروی ت و دراسک در زبان بلکوچی حفک  شکدق و یای مجهو مجهو  واو ، او معدولهفارسی چون و 

 د.رومی کارمختلف آن ب

 م  
 

 لث

ککم  »  «انککدرفته "داسککتان" عربککی اسککت و در اصککطالحات اهککل ادب معککاد  فارسککی آن راای ل واژقن 

تعریف اسکتاد بهمنیکار همان  ،منل یکی از بهترین تعاریف   .(17   :نامۀ بهمنیاری، بهمنیارداستان)

روشکنی ، روانکی الفکا ۀ واسطر تشبیه که بل بمختصر مشتم استای جمله» منل در تعریف او، ،است

 ات خکودر مالکاوی در ئکن عامه مشهور شدق و آن را بدون تغییر یکا بکا تغییکر جز یبمعنی و لطافت ترکیب 

امکا  ،ممکن است در یو  تکاریخ دچکار تغییراتکی شکوند هابسیاری از منل ب(14   :همان« )کار برندب

 کلی منل را تغییر دهند.  ارچوبو چ پیا ، نیستند که مضمونای رونهرات بهاغلب این تغیی
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هکا بخشی از ادبیات شفاهی هستند که اغلب پدیدآورندۀ مشخصی ندارند از سویی برخی از منلها منل

ککه حاصکل تجربیکات خکود و هک  انکد ابیات یا مصاریع تراش خوردق و جال یافتۀ شاعران خوش اریاله

از  و از سکوی دیگکر تعکدادیانکد ان هدیکه کردقعصران خویش را چنین موزون و خوش تراش به آینکدر

 بنکابراین بانکدند که سینه به سینه انتقا  یافتکههست رذشته یهاادبیات شفاهی نسل ، برررفته ازهامنل

که ممکن اسکت در مه  یکی از عناصر فرهنگی  ،نامعلو  است هاسرچشمه و خاستگاق بسیاری از منل

و چکون  و سکخنان حکیمانکه هسکتند هاشود منل دیگر منتقل از فرهنگی به فرهنگ ،رواب  ااوا  و ملل

همکین سکخنان رکاق ممککن اسکت  ،نددر میان عامه مرد  رواج داشته ا بیشتر به صورت شفاهی هامنل

 .دتدری  به نا  شخص خاصی شهرت یافته باشنبه ،آنۀ اولی بعد از رواج هاآمیز عامیانه مدتحکمت

 فارسی و بلوچی مثلهای

از دیدراق زبکانی اابل مقایسه هستند که مهمترین آن، مختلفی های و بلوچی از جنبه فارسی منلهای

تر دبلکوچی مشکهو منلهکایرفتکه در ککارب هکایواژقهمانگونه که در ادامه خواهی  دید، کهنگکی  .است

بسکیاری از  ،بنکابراین بخکوردمی کمتکر بکه چشک  آنهکا دخیکل در هایواژقمقایسه با فارسی،  است و در

 در دورانز یریق فارسی به بلوچی راق یافتهکه ای ایمنله
 
بسکی دورتکر وارد هکای اند، نه امکروز ککه اطعکا

هسکتند و تر هبرجسکت آنهکا عربیهای واژق د کهشومی نیز در هر دو زبان دیدقی منلهای اند.بلوچی شدق

 ایکن رمکان باشکدۀ کنندتقویتتواند می مسألهاین  است.راق یافته ، نیز به هر دو زبانها معاد  عربی آن

 .عربی استهمان منل زبان، چنین امنالی در این دو  که به احتما  زیاد منشأ

اکرار  مقابکل هک  در چهکار بخکش، مشکترک را منلهایالضکربتعداد مالدودی از  ، صرفااین نوشتار در

هنکگ عامکه را فر  از پژوهش زبانی و مالتوایی در حکوزۀنمونه ای ترکیبی تا از راق سنجش آنها،  ای دادق

 :بنمایانی 

 .یکسان( کامال  ی، نالوی و پیا  ساختار لغواز نظر پیا  و زبان ) یکسان منلهای( الف

 .است نزدیکبسیار  آنها لغویو ساختارهای نالوی و  مشابهندکه از نظر مفهو  و پیا  ی منلهایب( 

و مکوارد تمنیلکی  لغکات، نالکودارند اما  شباهت که فق  از نظر پیا  و مضمون به همدیگری منلهایج( 

 .آشکاری دارندی هاتفاوتبا همدیگر ها آن

 کامال  مشهود است. آنها در ترجمهکه رنگ و بوی ی منلهاید( 

 نوع الف مثلهای

وان تمی کهای گونهبحد یکسانی است فارسی و بلوچی، بسیار زیاد و در  منلهایدر این نوع شباهت 

  منلهایرفت 
 
منل معادلشان در یکی از این دو زبان ارار ۀ ه عنوان ترجمتوانند بمی این رروق دایقا

ما  توانند راهگشای ابها  زدایی منل همسان در زبان دیگر باشند.می هاراق اینگونه منل چنانکه ریرند

را نشان  آنها زبانیۀ تا مقایسای  قابل ه  ارار دادقدو منل را در م ،شدن موضوعتر در اینجا برای روشن

چند رویش بلوچی ایرانی را در برابر معاد  فارسی آنها ، معاد  بلوچی منلق بر این در و عالو دهی .
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رسدب منل مورد بالث بدون یهای مختلف بلوچی، به نظر مرویش نشان دادق ای . با مقایسۀ این منل در

 است.هیچ تغییری وارد همۀ آن رویشها شدق 

 (1   :دهخداامنا  و حک  ، ). آب از بنه تیرق است  

 رن
ُ
 āp  ča( )رکویش سکراوانی غربکی(.76  های بلکوچ، سکراهی: المنلضرب) آپ چه ُبن ل

boň  loṛeŋ.          

 ز رن آپ ا 
ُ
ژ( بنا ل ، ا 

ر، ز   سراوانی شرای(  ی رویشها) )ا 

 )رن ) رویش ساحلی
ُ
 آپ اچ بنا ل

 رن
ُ
 )رویش سرحّدی( آپ شه بنا ل

 رن/رلو یاپ ا
ُ
 )رویش  شاری( نری ُبن ل

 فعل ربطی مسند + +                     متم            +       حرف اضافه                   +             نهاد

āp 

āp 

āp 

āp 

yāp 

 آب

ča 

/er/ež/za/er 

ač 

ša 

ay 

 از

boŋ 

bonā 

bonā 

bonā 

boŋ 

 بنه

  loṛ+eŋ 

loṛ+ow 

  loṛ+eŋ 

  loṛ+eŋ 

lor+eŋ 

  تیرق+ است

 

آلود آب از سرچشکمه رکل، (7 امنا  و حک ، دهخدا: ر تیرق است )آب از س: فارسی دیگری هامعادل

 .جا(است )همان

 (666 امنا  و حک ، دهخدا: د )خدا این چش  را به آن چش  مالتاج نکن. 

     واجه[ ُهدا ای چّ ء په آ )پنا(چّ  ُمهتاج مکنات[ 

 [wāja] hodā ē čmma pa( panā) čamm mohtāj makanāt. 

 یکسکان هسکتند لغویوی و در این منل ساخت نال
 
 «ق»بکه  «خ»بلکوچی ابکدا  هکای امکا در واژق بعینا

 بکه «د»ابکدا   باست «مکناد»معاد  فارسی کهن ۀ شود و فعل جمله که دعایی است به شیومی   دیدق

ۀ )ضککب  بککه شککیو اککدی تلفکک  در آواهککای پهلککوی  ۀشککیوایککن  نیککز در آن صککورت ررفتککه اسککت «ت»

شود. معاد  این منل ه  در بلوچی و هک  در فارسکی می دیدق نیزوشی( رقنویسندرانی چون نیبرگ و ف

 منل زیر است:

 .جا(همان)این دست را مباد بر آن دست احتیاج 

 ē dast pa( panā) dast mohtāj mabāt.ای دست په آ )پنا( دست ُمهتاج مبات     

 دق است.آم دعایی کهنۀ به همان شیو فعل اخیر، نیز جالب است که در منل فارسی
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 ( 859  امنا  و حک ، دهخدا: دزد نگرفته پادشاق است) 

  dozzo nageptag bādešāheŋ. ( 81  های بلوچ، سراهی: المنلضربُدّز نگرتگ بادشاهن )

بکه ککار رفتکه اسکت ککه تکا حکدودی  یو جالب توجه زبانی کهنی هامنل بلوچی، یکی از ویژری در این

اخیکر و بکه ی هکا( آمدق است ککه در روایتoُُ )-اضافه، ۀ ه جای کسر بماندق است. در منل فوق مغفو  

ایکن نکوع  گیکرد.می اضکافهۀ جای آن را کسکر ، فارسی تأثیربه ، بلوچی ایرانی ی رویشهاصورت کلی در 

 ،شکاهنامهنیکز،  و 74ها، جکوینی:   نبکرد اندیشکهر.ک:  (.عالمت اضافه در فارسی نیکز سکابقه دارد

 .(74  جوینی : 

 (729  خزینة ا منا ، حقیقت: ) شناسد.می دست دست را.                   

ناسی /اق یاریدست دستء ج
ُ

  .dast dasta jāha yāri/šonāsi      ش

       شناختن، : به جای آوردن«جاق یارتن» بلوچی مصدر 

 زنگی معاد : .(797 ،  داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیار: )شود نمی جوا  سیاق هررز سفید 

 .(739 خزینة ا منا ، حقیقت: ) به شستن سفید نگردد

 seyāhēŋ gowāl hejbar espēta nabi.  اسریت ء نبی سیاهین روا  هجبر

که در بلکوچی  (1684:34 ،شدق، شیر: های فارسی عربیواژق) فارسی است« روا »معرب ، «جوا »

 سرید و سفید است. تربلوچی نیز شکل کهن« اسریت»و  به همان صورت کهن حف  شدق است

 ( 437 امنا  و حک ، دهخدا: ُبرد. )نمی خودش راۀ چااو دست 

ُبککّری )  kārč wa(o)ti dastaga (113  های بلککوچ، سککراهی: المنلضککربکککارچ وتککی دسککتگء ن 

naborri. 

 نگکاری، شناسی و منلمنل ب ونیز،435  امنا  و حک ، دهخدا: ) سر باشد کالق بسیار است

 . (: سر باشد سامان ک  نیاید. )همانجامعاد  ب(19  ابریشمی: 

                       .sar bebi kolah bāzeŋ  سر ببی ُکله بازن

تأکید بر سر فعل است ککه نظکایر آن « ب»حف  ، آن فارسی معاد  تفاوت چشمگیر این منل بلوچی با

 شود.می در متون کالسی  فارسی به فراوانی دیدق

 ( 862  حک ، دهخدا:  امنا  ودوری و دوستی) 

 .duriyo dōsti(h)   (87  های بلوچ، سراهی: المنلضربدوری و دوستی )

در ، نسبت«  ی» پس از مصوت بلند «  ق »و حف  صامت پایانی « دوستی»ۀ در واژ« واو مجهو »حف  

 بلوچی اابل توجه است.

 (432  امنا  و حک ، دهخدا: رود )نمی سرش برود زبانش 

 عجیب آن است 
ّ
رونکه شکر  نظیر، این منکل را ایکنبیی هاتکه عالمه دهخدا با آن وسواس علمی و دا

)همانجکا(. امکا « گویکدمی ضرری باشکد بکه شکجاعت جوابهای بجا و حق را هرچند مورث» :دادق است
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عهد کردن، او   :به معنی« عمید»و « دهخدا»و  «معین»، ازجمله فارسیی هادر فرهنگ« زبان دادن»

ارکر  :معنکی ککرد منکل را بکه ایکن صکورت هک توان این می دادن و... آمدق است. بنابراین،دادن، وعدق 

اش برنخواهکد رشکت.   و وعدقاز عهد یا او، )حتی به ایمت از دست دادن سر( حتی سرش ه  برود

همین منکل اسکت و بکه معنکای اخیکر همانند  کلیدی،  یهاواژقاز نظر نالو و  که آنمنل بلوچی معاد  

 تواند شاهد منالی برای این مفهو  باشد.می ،ترای  اس

  .sari braw zobāniya narawسری برو زبانی ء نرو]ت[ 

)اکو ( آمکدق  «ککو »ۀ واژ، «زبکان»ۀ روایتی دیگر ه  در بلوچی دارد ککه در آن بکه جکای واژ ،این منل

   همین نظر است.ۀ کننداست و این روایت اخیر نیز تقویت

 (718  خزینة ا منا ، حقیقت: ر ندهد )بّچه تا نگرید مادر شی. 

ککدن: )  čokk ča( .71 های بلککوچ، سککراهی: المنلضکربُچک  چککه مکه رککری مککاتی شکیرء ن 

magerē māti šira nadaŋ 

 به فارسی بررردانی  معادلش این خواهد شد:، ارر بخواهی  منل بلوچی را لف  به لف 

تنها موردی است که ترجمه لف  به لفک  ن منل ای، شیرش ندهد. در این بخشبّچه تا نگرید، مادرش 

خواهکد شکد ای جمله، ولی با حذف یکی از دو شین اضافه ،اندکی از هنجار فارسی خارج خواهد شد

شکیرش  ر،بّچکه تکا نگریکد مکاد واسطه را پیدا خواهد ککرد:نشدق نقش متم  یا مفعو  باکه شین حذف

 ندهد.

 نوع دوم مثلهای

 در مفهو  و پیکا  هاابیل نمونه ها، منل در این ،مشترک است منلهای  این بخش شامل بیشترین حج

موجوداتی که مورد تمنیکل اکرار  فق  بنزدیکند بسیار ی ه لغونالوی و  ند و از نظر ساختارهاییکسان

که این تفکاوت را بایکد ناشکی از تفکاوت  و... با ه  فرق دارند هامکان، اشیاء، از جمله حیواناتاند ررفته

بلکوچی ضکروری بکه  منلهایترجمه  هاسب  زندری دانست بنابراین راهی در این رونه نمونه مالی  و

 هاتوضکیالی  ز  باشکد چکون شکباهت، نیسکت ککه پکس از ترجمکه در حکدی هکاتفاوت البته .رسدمی نظر

 منکل فارسکییکرف معکاد  سکرعت بکهفارسکی را به منلهکایاست که ذهن مخایب آشنا بکا ای رونهبه

بلکوچی و فارسکی در ایکن بخکش، در حکّد  منلهکایتوان رفت میزان تفکاوت می در حقیقت خواهد برد.

 بلوچی چشکمگیر هایواژقنیز کهنگی ها نمونه در این تفاوت میان چند روایت ی  منل فارسی است.

 است.

  (1571  امنا  و حک ، دهخدا: خورد )می شراب مفت را ااضی ه. 

  .(195 های بلوچ، سراهی: المنلضربمرتین شرابء کازی ه ء وا ) 

moptēň šarāba kāzi hama wā. 

 )صفت  +  موصوف(         حرف اضافه        فاعل                حرف اضافه       فعل مفعو 
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Moptēň šarāb a Kāzi  hama wā 

 خوردمی ه  ااضی را شراب مفت

 

 «ودشکمی زبکان پکارتی نیکز دیکدقیکد ککه ایکن ویژرکی در آمکی پیش از موصوف اغلبدر بلوچی صفت »

و از آن جملکه، ایرانکی  زبانهکای  شکما  غربکی ۀ شکاخ ی رویشکها» (167ب7554، بیکدی)رضایی بکاغ

رانسککککی،  «داننکککد.می و پکککارتی را از اعقکککاب پهلکککوی شکککمالی یکککا پهلکککوی اشککککانیبلکککوچی 
ُ
)ا

  .(765ک761:1628

 ( 8  امنا  و حک ، دهخدا: کجا رردد پلید )ا از دهان سگ یآب در. 

بی دریا با دهان . ترجمه: ( 85 های بلوچ، سراهی: المنلضرب)  دریا په سگی دپ جنگ رندق ء ن 

             .daryā  pa sagi dap( b) janag,gaŋdaha nabiگندد. نمی سگ

 آتکش کککه ، (18 امنکا  و حکک ، دهخکدا: ) آتکش ککه بکه بیشکه افتکاد از تکر و خشک  نررسکد

 .(13 ، )همان افروخت بسوزد تر و خش بر 

( 156)سراهی ،  : آتش که بیفتد تر و خش  نداندی)بکری( تُر و ُهش ء نزان)نچاری(آچش که کر

āčeš ke kapi/bekapi tarro hoška nazāŋ/načāri. 

 .(89 امنا  و حک ، دهخدا: ) اجل سگ چون برسد به مسجد خرابی کند. 

: اجل شکغا  برسکد در (35 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) تولگی بهتء کری مه مسیّتء میزی

 .tōlagi bahta kapi ma masitta mēzi میزد.می مسجد

 اجکل سکگ چکو ، (714 خزینة ا منکا ، حقیقکت: ) خورد.می اجل سگ که رسد نان چوپان

 .(همانجا ،)دهخدا رسد نان چوپان خورد.

 bozi baht bekapi šwānagiُبکز برسکد...  (: اجل97)سراهی،  شوانگی نانء وا.، ُبزی بهت بکری

nāna wā. 

 .بزک نمیر بهار میاد کنبزق با خیکار ، (774 خزینة ا منا ، حقیقت: ) بزک ممیر که بهار آید

  (62  های ایرانی، ااضی میرسعید: المنلضرب) میاد

ریکد ککه نمی هاای میش :(127 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) ممری میشان که مل  بهارراهن.

 .mamerē mēšāŋ ke molk bahārgāheŋ.بهار نزدی  است

 های ایرانکی، المنلضکرب – 957 امنکا  و حکک ، دهخکدا: ) گوی  دیوار تو روش ککنمی به در

 (69 ااضی میرسعید: 
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: به در بگو تا دیوار بشنود. ( 78  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) 1درء بگوش چه دیوا  به اشکن

dara bgowaš ča diwāl beškoŋ. 

 های ایرانکی، ااضکی میرسکعید: المنلضکربات درمان است به خاک کرد )به رربه رفتند فضله

 63) 

کی ُک )
ّ
های بلکوچ، سکراهی: المنلضکربروشتگ اش رو رربگ دوایی، باوری بوّته/باوری بکوّت و کل

 ۀ فضلاند ( : رفته17 
 
 ش کرد.رربه دوا است باورش شدق/ باورش شد و چال

gowaštageš  gu gorbag dawāyē bāwari butta/bāwari butto kalli ko. 

 به مررش باید ررفت تا ، (939  امنا  و حک ، دهخدا: ) گیرد تا به تب راضی شودمی به مرگ

 .(761 خزینة ا منا ، حقیقت: ) به تب راضی شود

 pa marki( 26ی: های بلکوچ، سکراهالمنلضکرب، )با اندکی تفکاوت په مرکی بگر چه په تپ رازی بی

beger ča pa tap rāzi bi.  

 داسککتان نامککۀ ) ه زیککاد خککوردق.ترفتنککد پدرسککوخ، رفککتنمی پلنککگ از ررسککنگی بککه بککا ی کککوق

 (147،  بهمنیاری، بهمنیار: 

 šwānag ča( 114های بلوچ، سکراهی: المنلضربروشن پنیران ررته )، شوانگ چه شدا ُ  )ُمرت(

šodā mo gowašaŋ panērāŋ gepta. 

 و ناخوش شدق. خوردقتازق  گویند: زیاد پنیرمی چوپان از ررسنگی در حا  احتضار است،

 مازنکدران را ۀ شغا  بیشک، (767 امنا  و حک  ، دهخدا:) گیرد.می خرروش هرمز را سگ هرمز

 .(1572 ، همان) نگیرد جز سگ مازندرانی /

 .lage benti.ōage benti tS .است 2نتیشغا  ب تولگ بنتی: فق  سگ بنتی حریف  ، نتیسگ ب

  (723 ، درمان که داند / درمان نیست(. )دهخدا) کردق را چه درمانخود 

  .wat kerdaga dawā nē(189  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) وت کردگ ء دوا نی

 (728  خزینة ا منا ، حقیقت: ) راست و دروغ به رردن راوی. 

 
ّ

 مه رردن ُمال
ّ

 ellā bellā ma gardene mollā.  ا  بال

 .)راست یا دروغ، درست یا غل ( به رردن ُمال هر چه باشد

 /آورد می حرف، حرف ب(425و 738 امنا  و حک ، دهخدا: ) شکافد. سخن از سخن خیزد

 (177  ، )همان

                                                           
 این منل در هر دو زبان به شکلهای مختلفی روایت شدق است.  1
 رستان نیکشهر.بنت، نا  منطقه ای است از توابع شه 2
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 حککرف را، : حکرف .habar habara yāri( 137های بلککوچ، سکراهی: المنلضکربهبکر هبکرء یکاری )

 آورد.می

  (733 خزینة ا منا ، حقیقت: ) ادر ُخرد مباشسگ باش و بر. 

ال  ببئی بلئی کستر پاد مبئی
ُ
 .golām bebay balay kaster pād mabay ر

)بکرادر، پسکر(  تکرین فکرد: کوچک (مبکادی)=  نبکاش( ولی ککوچکتر فعل دعایی، = بادی) غال  باش

 دهند.می جمع که همه به او دستور

 ( ک 482   و حک ، دهخدا: امناسگ را شناسند به روی خداوند ) سگ را برای شبان حرمت

 .(489 )همان، دارند

 saga mačār sagi. (159 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) سگ ء مه چار سگی ُهداُبندء بچار

hodābonda bečār 

  .صاحب سگ را ببین، سگ را مبین

 (165  ، ااضی میر سعید) گیردنمی کندمی سگی که زیاد پارس. 

       .sagē ke bāza gappi najāyiزء رّری نه جاییسگی که با

 .گیردنمی کند رازمی سگی که زیاد پارسترجمه:  

گویند: سگی که رّرکی نکه می ( و در بلوچی483 امنا  و حک ، دهخدا: سگ  یندق ریرندق نباشد )

 گیرد(.نمی) گزدنمی کندمی رسی: سگی که پارس

 (489 ک ، دهخدا: امنا  و حکند )می صاحبش پارسۀ سگ در خان. 

 sag dapo wati:کنکدمی اش پکارسسکگ جلکوی خانکه :(118 ُکچ  دپ ُء وتی لوگء رّری )سکراهی

lōga gappi.  

 rōbah ma dapo: دّرندق اسکت، اش نه( : روباق جلوی 49  ، روبه مه دپُء وتی هوند دتن ) همان

wati hōŋḍ dateŋ. 

 (443  امنا  و حک ، دهخکدا: ورینت )وپای بلگوید: اربان دستمی اشسوس  به بّچه ،

خزینة ) (، هرکسی را فرزند خویش خوش نماید977  )همان، د مه بّچه در چش  خبزدوو  بُ 

 .(652 ا منا ، حقیقت: 

ی بلورین پادان
ّ
 برو .ا  وپای بلورین بچهن دستاربا ،سوس  رفته :کُرک روشته ندُرن په وتی ُچک

kaṛok gowašta nadroň pa wa(o)ti čokki bolōrēŋ pādāŋ.                           

 راا  وپای بلورین بچهسوس  رفته اربان برو  دست

  شتر سواری و دو  دو! 

دزدی بکا حالکت نشسکته (: شتر 176های بلوچ، سراهی: المنلضرب) هشتر دّزکا په کونکنزکایء نبی

  .hošter dozzakā pa kuŋkeŋzakāya nabiشود. نمی خزیدن
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 «داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیکار: دهد( )می )شتر را با چمچه آب «دهدمی شتر را با مالغه آب

. شتر را به کمچکه یکا کفلچیکز آب (1518 ، )دهخدا «شتر را با مالاه آب دادن» ب(917  ،

 .)همانجا( دادن

ر په کلوک سیرء نبی   شکودنمی : شتر با لیوان سیراب(176 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) ُهشت 

hošter pa kalok sēra nabi. 

 .(781 خزینة ا منا ، حقیقت: ) فیل اررچه مردق است لیکن پوستش بار  خر است. 

اش از یک  بکار  ر و خوار و نزار شود باز هک  جّنکه: فیل ارر  غره  رر و هوارن جونی لیرهی بارنپیل ا

 .Pil aga lāgaro howāreŋ jōni lēṛahi bāreŋشتر کمتر نخواهد بود. 

 نگککاری، ابریشککمی: شناسککی و منلمنل. )دهککدمی شکککند، تککاوانش را امککیمی کاسککه را کاشککی

 .)همانجا( .دهدمی شکند، تاوانش را کاشیمی سر را امی .(14 

: سکر  (157  های بلوچ، سکراهی: المنلضرب) سر سرهدی یی دردء کن، پسئ پسکوهی ندرء کن

 sar sarhaddiyi darda )برای یلب شکفا(. سفند را نذر کندکند، پسکوهی باید رومی درد« سرحّدی»

kaŋ pasa paskōhi nadra kaŋ. 

 اسکت ولکی چکوبش را جمکا  «کما »رناهکار  :(112کارانء کن کما ، لّتانء وا جما .)سراهی،  

  .Kārāna kaŋ kamāl laṭṭāna wā jamāl. خوردمی

 (1753 امنا  و حک ، دهخدا: ترش است ) کس نگوید که دوغ من. 

 1: هکیچ بلکوچی(137 های بلکوچ، سکراهی: المنلضکرب) هچ بلوچی نگوشی منی شیران تُرپشن

 ŋaštrop āŋirši meni š(iya) nagowaōčē(j)  balčhe. من ترش است. 2گوید ماستنمی

 (367 امنا  و حک ، دهخدا: ) چوب خدا صدا ندارد. 

 .hodāyi laṭṭa tawār nē( 139 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) ُهدایی لّتء توار نی

 (7597 امنا  و حک ، دهخدا: ) ی  دست صدا ندارد. 

توان ککف نمی : با ی  دست (29 های بلوچ، سراهی: المنلضرب) گء نبین  په ی  دستی چاپ ج  

  .pa yak dastē čāp janaga nabi زد.

 (7539 امنا  و حک ، دهخدا: ) کهنه رجوع کند.ی هایهودی چون فقیر شود به حساب 

                                                           
کهر زبان بلوچی به معانی مختلفی بد« بلوچ»واژۀ  1

ّ
دار اسکت، البتکه ایکن واژق را بکرای کار میکرود ککه در اینجکا بکه معنکی رل

ه
ّ
نشکین آمکدق که در عربی بکه معنکی صالرا« اعرابی»دارهایی به کار میبرند که خود رویشور بلوچی باشند ب همانند واژۀ رل

 فارسی به معنی شبان ه  هست.که در « ُکرد»است و 
تازق»میگوینکد، بکه معنکی   jagātتاجکگ/»اسکت و در ایکن رکویش، بکه آن « ماسکت»در بلکوچی بکه معنکی « شیر» 2 « ) شکیر 

tājag← tāze← tāza ← tāzag.) 
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]تکا  گکردد.می )حسکاب( کهنکه را : ربر چون فقیر شود دفترهکایر که وارء بی کهنه دپترانء پشکریرو

 ارر از کسی یلبی ادیمی و ناچیز داشته باشد
 
 آن را بخواهد.[، احیانا

در روزرکاری نکه چنکدان دور، تجکارت ، انکداط ایران یهودیان تاجر پیشه بکودقرونه که در اغلب نقهمان

کا /و  gawrرکور/را  آنهکا دوان بکودق اسکت ککهبیشتر در دست زرتشتیان و هنک، انبلوچست
ّ
     bakkālبک

 گفتند. می

 نوع سوم مثلهای

بیش از انکواع  با معاد  فارسی آنها لغوی نالوی یای هااوتکه تفای  هرا پرداختی منلهای به در این بخش

 مشابه است. در دو زبان آنها و پیا  ت، مالتواکلی اما ذکر شدق در این نوشتار است دیگر

 (22  امنا  و حک ، دهخدا: ) آن را که حساب پاک است از مالاسبه چه باکست. 

درهی د  زوری دست ن     .mazuri  dasat nadrahi delد  نخواهد لرزید. ، : ارر دست خیانت نورزدم 

 ااضککی 17 امنککا  و حککک ، دهخککدا: ) گویککد، ُنککه سککوراخ داریمی آبکککش بککه کفگیککر ،

 .(11رسعیدمی

 sirk دهیمیک گویکد بکومی : سکیر بکه پیکاز(157سیرک پیمازء روشکی بکویء ککن ئکی )سکراهی، 

pimāza gowaši bōya kanay.. 

 دیگ به دیگ روید رویت سیاق. 

ۀ ایک)سکه پ سکه پایکه، ( : تابکه37 های بلوچ، سراهی: المنلضرب)شگا (ء جن) تین پادیگءشگان

 زند.می یعنه، دهند( را ]به خایر سیاهی[می رآتشدان که دیگ و تابه را روی آن ارا

tiŋ pādēga šagām(n)a jaŋ. 

 (172  امنا  و حک ، دهخدا: ) از خرس مویی. 

تار  مویی کک  ۀ : از دشمن حتی به انداز (76  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) چه ُدژمن پتی بازن

 .ča dožmeŋ poṭē bāzeŋخیلی است. ، کردن

 (777  خزینة ا منا ، حقیقت: ) خوردنمی اسب داروغه جو. 

شکدن معکاف هکی  از: روسفند  خان (126 های بلوچ، سراهی: المنلضربمیری پسء کچ بر نی )

 miri pasa keč ber nē. است

 خزینة ا منکککا ، حقیقکککت: رفکککت مکککادر  اسکککب اسکککت.)، اسکککتر را رفتنکککد پکککدرت کیسکککت

 .(177، دهخدا:  امنا  و حک مادیان است )ا  رفت خاله ...باستر را(777 

ۀ از یایفکا  : شکوهرعمه/خاله(198  های بلوچ، سکراهی: المنلضربی ترویی شو رچکی ئی )من

 ēkiyčge uš meni truyi.است. « 1رچکی»

                                                           
 شدق است.این یایفه نشانۀ بزرری شمردق می و انتساب به در بلوچستان از یوایف اصیل بودق« رچکی» 1
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دهکد ککه می خویشاوندانش نسکبت د ولی خود را به فردی ازکسی را رویند که نسبی پست دار ، به ینز

 ما  و منا  یا نسبی عالی دارد.

 همکان این تخک  و ایکن زمکین ب(677  امنا  و حک ، دهخدا: ) ی و این میداناین رو(   ،

 . )همانجا(... )همانجا(، این تخ  و این زمین این چاق و این ریسمان، (667

نمایی مردان این جای هنر، )اسب( و این میدان : این بورای جاقُء نرین مردان، ای بورانت وای میدان

  .ē bōrento ē maydāŋ ē jāho narēŋ mardāŋوااعی. 

 (784 امنا  و حک ، دهخدا: ) در دیگ باز است حیای رربه کجا رفته است؟. 

 دیگی دپ پچن ُکچ  هیا )حیا( کن: ارر چه در دیگ باز است اّما سگ باید حیا کند.

 ر   راق  دو برری پیداست  .(1557 امنا  و حک ، دهخدا: ) .شاق اسر 

 kešār ma dotākiرکاق دوبررکی پیداسکت. ، شکت: ک  (175راهی،  )س کشار مه دوتاکی جاقء یئی

jāha yay.  

  (1558  امنا  و حک ، دهخدا: ) .کشدمی زاید ماق خان  دردمی شاق خان. 

 jaŋ kapta o: زن زایمکان ککردق ولکی مکرد در بسکتر خوابیکدق. (32جن کرته و مرد وپته )سکراهی، 

mard wapta. 

هار کرته براتی سر بسته )
ُ
: خواهر زایمان کردق ولکی بکرادر (167 های بلوچ، سراهی: المنلضربر

 .gohār kapta brāti sar basta به سرش دستما  بسته.

 .(977،  داستان نامۀ بهمنیاری، بهمنیار: ) فلفل مبین چه ریزق بخور ببین چه تیزق. 

ین بوت سّ ء رسی
ّ
 ترسکخت شکرش ضکعیف و مردنکی .(38  های بلوچ، سراهی: المنلضرب.)چل

 .čallēŋ bōṭ sakka gasi د.گز می

 (1739 امنا  و حک ، دهخدا: ) .خوردمی شکسته آبۀ رر از کوز کوزق. 

: زن    mōči jana kawša nabi .(125  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) موچی جنء کوشء نبی

 ماند.می کفاش بدون کفش

 ( 768  امنا  و حک ، دهخدا: ی  با  و دو هوا) ،همانجا() .شودنمی دو هوا ی  با  و. 

 : در ی  چش  ُسکرمه و در چشک (34  های بلوچ، سراهی: المنلضربچّمی ُپر! )، چّمی سرومگ

  .čammē srumag o čammē por دیگر خاکستر!

 (1785 امنا  و حک ، دهخدا: ) .بینا به کار خویش بیناستنا. 

: دیوانه بکه ککار خکویش هشکیار (178  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) رنوک په وتی کار هژیارن

 .ganōk pa wa(o)ti kār hožyāreŋاست. 
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 ( .177 نگاری، ابریشمی: شناسی و منلمنلنه ا  خوبست نه کاشان). 

ه )= به(128  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) رکند.س  ه رهترن نی ک  نی ر    هتکربنیکشکهر( ، : نه ر 

 .nay geh gehtereŋ nay kaserkand اند.ست نه اصر ا

 (76  نگاری، ابریشمی: شناسی و منلمنل) .هر جا پلو همانجا بدو. 

آاا حضکور دارد ، : هرجا بوی دیگی برخواسته استهر جه که دیگی باپء کن، واجه بروتان ساپء کن

 har jah ke dēgē bāpa kaŋ, wājah barōtāŋ(. )منتظر  خوردن است کندمی و سبیلهایش را مرتب

sāpa kaŋ. 

   داسکتان نامکۀ بهمنیکاری، ) رنجش  در دست بهتر از دق رنجش  روی درخکت اسکت.ی

 .(377  بهمنیار: 

 های بلکوچ، سکراهی: المنلضکربرهترن چه مزاوتی پشکتُء سکرا )، کروچ مه دی ُء کت  

 نکهخاککه پشکت « مضکافتی»از نخکل تر ارزنکدق، حیاط خانه «کروچ»: نخل ک  ارزش  (114

 است.

krōč ma dēmo kat gehtereŋ ča mozāwati pošto srā. 

 

 نوع چهارم مثلهای

 (726  خزینة ا منا ، حقیقت: ) .دزد  ناررفته سلطان است.  

 .dozze nāgerpta bādešāheŋ  ُدّز ناررپته بادشاهن

همانجکا بکه نقکل از امنکا  و حکک ، دهخکدا: ) دزد نگرفته سلطان است و پس از ررفتاری رریان است.

 .جامع التمنیل(

ایکن ، فارسکی اسکت« ۀناررفتک»ۀ ککه بلکوچی شکد« ناررپته»ۀ ل اضافه شدن صفت و موصوف و واژشک

 مستقی  از زبان فارسی است.ۀ کند که این منل ترجممی یتتقو احتما  را در ذهن

 (723  امنا  و حک ، دهخدا: ) !خود کردق را چه درمان. 

 .wat kerdaya če darmāŋ وت کردء یء چه درمان

 (88   :دهخداامنا  و حک ، ) ر از زر اوست.ادب مرد بهت. 

: ادب مکرد از مکالش بهتکر (199 های بلکوچ، سکراهی: المنلضکرب) مردی ادب چه مکالی شکرترن

 .mardi adab ča māli šarteŋاست. 

 نگکاری، ابریشکمی: شناسکی و منلمنل) ؟ارر نان رندمت نیست زبان مردمکی تکرا چکه شکد

 114). 
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: ارکر نکان (122های بلکوچ، سکراهی: المنلضکربی ببیّتی مردمی/ آدمی )نانی نبیّتی رندمی ُسهن

 nānē nabitti gaŋdomi sohnē bebitti mardomiندارد حداال زبان مردمی داشته باشد.  نرندمی

/ ādami.  

از فارسی دانستن این در منل بلوچی احتما  ترجمه  است« سخن»ۀ واژۀ که بلوچی شد« ُسهن»ۀ واژ

های نامکهژقدر واو  داردنکدر زبکان عکادی بلکوچی ککاربرد  این واژق به ایکن شککل .کندمی را تقویتمنل 

 شفارسکی پکس از تطبیکق آن بکا معکاد در منکل فکوق معنای دایق ایکن واژق  بمدق استنیز نیابلوچی 

 د.وشمی معلو 

 ُجّرالکال ، (347  امنا  و حک ، دهخدا: ) حرف میارد ،حرف  .(738   )همان، الکالُ  ی 

 habar habara yāri. (137  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) هبر هبرء یاری

 «(789  خزینة ا منا ، حقیقت: ) «کآبکی بخور راهکی برو. 

)و بکه  : ککاهی بخکور و راهکی بکرو(117  های بلوچ، سراهی: المنلضرب) کاُهکی بور و راُهکی برو

 .kāhokē bōro rāhokē braw چیزی کاری نداشته باش: چون چهارپایان(

، امکا متکرج  و مصصکح مالتکر  با منا  چاپ دانشکگاق تهکران آمکدق اسکت این منل فارسی در خزینة

  ت.چیس« کآبکی»منظور از اند توضیح ندادق
 
، بکا منکلایکن  جکا تصکالیف رخ دادق اسکت وایندر ظاهرا

 روشن خواهد شد.  معنی،به این ترتیب مطابقت دارد و  معاد   بلوچی آن

 گیرینتیجه

 ی رویشکهازبکانی ی هکابسکیاری از ویژری به عنوان نمودی از فرهنگ و بخشی از زبکان، بلوچی منلهای

متون کهن فارسکی دری  زبانی، آوایی و نالوی یها، حتی بعضی از ویژریایرانی کهن را حف  کردق اند

ی هاشکباهت .دنشکومی دیکدق همچنکان بلکوچی زبکان نیکز در اندهسی معیار امروزی تغییر یافتدر فار  که

فارسی و بلوچی به حدی است که از سویی احتما  همسانی ریشکه  منلهاییاری از ی و نالوی بسلغو

 تکأثیرتباد ت فرهنگی ااکوا  ایرانکی و  کنرتۀ دهنداننش از سوی دیگر ند و کمی تقویت را آنها منشأ و

 .نمایاندمی را بر همدیگر  آنها

یست در زادبو  مشکترک سکبب یکسکانی، شکباهت و رکاق نزدیککی ، تاریخ، پیشینه، نژاد و زها اسطورق

بسیاری از عناصر هویتی و فرهنگی چون زبان، رویش ها، پوشش، باورها و سکنن میکان ااکوا  ایرانکی 

کیف این اشتراکات و تباد ت فرهنگی زمینۀ افکزایش و در کّ  شدق است که جستجو و پژوهش علمی 

  ی هویت ایرانی را درپی خواهد داشت.انسجا  هویت ملی و یکرارچگی فرهنگ

بکا تغییکر  و مرور زمکان به راق، بلوچی و فارسی یکی است منلهایبسیاری از  ه و پیشینۀریش از آنجا که

در چنکین  ککه ی پیش آیدابهام دایق منلی در یکی از این دو زبان، کن است در فه شرای  زندری مم

بکرای  تکوانمی دیگر ااوا  ایرانی منلهایبا  از راق سنجش یا با ه  آنها با تطبیق یا موارد مشابه یموارد

 .یی بهرق بردهاابهام رفع چنین
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