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چکیده
حیوانات با توجه به اینکه در زندگی ّ
سنتی و روستایی نقش بسیار پررنگی دارند ،به همانگونه در زبان و
ادبیات آنها نیز حضور دارند .از میان انواع ادب عامیانه ،جانوران بیشتر در ضربالمثلها بازتاب
دارند ،بسیاری از رفتارها و خصوصیات این حیوانات جنبۀ نمادین پیدا کرده است .نمادها از جمله
عناصر مهم در روابط اجتماعی و انتقال مفاهیم هستند .در این مقاله به بررسی ویژگیهای نمادین 55
َ
جانور در اصطالحات و مثلهای بلوچی پرداختهایم .این حیوانات شامل حیوانات اهلی (11مورد)،
حیوانات وحشی (16مورد) ،پرندگان (13مورد) ،جانوران دریایی ( 5مورد) و حشرات ( 10مورد)
بلوچی بهکاررفتۀ مرتبط با موضوع مقاله ،به 290
هستند .تعداد مثلها ،اصطالحات ،واژههای مستقل
ِ
َ
مورد میرسد .هدف اصلی از این بررسی ،نمایش چگونگی کارکرد نمادهای جانوران در امثال بلوچی
است .بعضی از این نمادها قابل تطبیق با موارد مشابه در زبان و ادبیات فارسی است .این پژوهش
برای نخستین بار است که با این عنوان و درونمایه در امثال بلوچی صورت میگیرد .در این تحقیق ،از
َ
روش تحلیلی بهره برده شده است و برای گردآوری امثال،از شیوۀ تحقیق میدانی استفاده شده است.
کلمات کلیدی :ادبیات عامیانۀ بلوچی ،ضربالمثلهای بلوچی ،نماد ،نمادهای جانوری.

 .1استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار.
Email: ajehandideh@yahoo.com
تاریخ دریافت96/8/27 :
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 .1مقدمه
ادبیات عامه ،بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم و نشاندهندۀ رفتار و منش جامعه است .این
گونه از ادبیات ،همچون ادبیات رسمیو ّ
سنتی دارای انواع ادبی است که شامل شعر ،داستان ،افسانه،
َ
مثلَ ،متل ،لطیفه و مانند آنهاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند.
َ
مثل از قدیمیترین ،رایجترین و مهمترین گونههای ادب شفاهی است که در میان اقوام و ملتها
َ
وجود دارد .این کلمه در فارسی با معادلهای دیگری مانند ضربالمثل ،دستان و داستان هم کاربرد
َ
ّ
َ
دارد .معادل بلوچی مثل ،واژههای « َب َتل»َ « ،بتلک» و « َم َتلک» است و فعل مرکب « َبتل َج َنگ
َ
 »batal jan-agیا « َبت َلک َ
جنگ  »batalak jan-agبه معنی «مثلآوردن» است که در متون کهن
فارسی ،معادل «داستان زدن» است« .مثل ،کلمهای است عربی که در فرهنگها معانی متفاوتی مانند
حدیث ،روایت ،عبرت ،پند ،سخن رایج و مشهور میان مردم ،صفت ،دلیل ،حجت ،برهان ،شبیه و جز
اینها برای آن آمده است»(جعفری. )335 :1394:
در تعریف این نوع ادبی آوردهاند« :گفتاری کوتاه و شایع و معموال در قالب بیانی کلیشهای و
بیانکنندۀ حالتی نم ادین با معنای عمیق و اندرزگونه و دارای مصادیق متعدد که موضوع یا رویداد مورد
مجادله و بحث را به آن تشبیه میکنند»(نک :انوری :1381 ،ذیل مثل)
َ
مردم مثل را به مناسبتهای مختلف به کار میبرند .گاهی از آن به جای برهان و حجت در گفتگو
ّ
بهره میگیرند و گاهی برای بیان پند و اندرز به کار میرود .با مطالعۀ امثال هر قوم و ملت به بسیاری از
ویژگیهای اجتماعی ،فرهنگی ،عالیق ،دیدگاه فلسفی آنها نسبت به مسائل این جهانی و آن جهانی،
چگونگی ارتباط با دوستان و آشنایان و همسایگان و نیز دیدگاه آنها نسبت به غریبهها روشن
میشود(جعفری .)335 :1394،ضربالمثلها نه تنها نشاندهندۀ زندگی امروزمان هستند ،بلکه فرهنگ و
عقاید پیشینیان را نیز بر ما عرضه میدارند .طبعا هر قوم و کشوری که سابقۀ فرهنگی غنیتری داشته
باشد ضربالمثل بیشتری دارد (تمیمداری.)79 :1390،
َ
در این مقاله به تحلیل نمادشناسانۀ حیوانات در اصطالحات و مثلهای بلوچی میپردازیم؛ اصطالح
در اینجا به معنی «زنجیرهای از واژهها که معنای کل آن را نمیتوان از معنای یکیک تکواژهای
سازندهاش دریافت» است(انوری :1381 ،ذیل اصطالح) .هدف از این پژوهش و تحلیل ،شناخت بیشتر
ادبیات عامیانۀ مردم بلوچ است که نسبت به ادبیات اقوام دیگر ایرانی گمنام مانده است.
َ
در ادبیات عامیانۀ بلوچی ،مثل از پرکاربردترین انواع ادبی است؛ زندگی ایلی و عشایری این قوم و
ارتباط مستقیم زندگی آنان با جانوران اهلی و وحشی سبب شده است که جانوران ،نقش بسیار پررنگی
َ
در مثلهای این قوم داشته باشند.
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جانورانی که در این مقاله دربارۀ آنها بحث شده است ،همه در طبیعت بلوچستان وجود دارند ،البته
وجود جانوری مانند «شیر» که امروزه وجود ندارد ،استثناست .تعداد این جانوران به  55مورد
َ
میرسد؛ تعداد مثلها « »135و تعداد اصطالحات « »25مورد است .عالوه بر اینها ،واژههای
بلوچی زیادی نیز ذکر شده است که برای پژوهشگران زبانشناسی و عالقهمندان به زبانهای ایرانی
مفید است.
نمادها و نشانهها همواره کاربرد وسیعی در فرهنگ و ادبیات قومها و ملتها داشتهاند« ،نماد،
معادل سمبل ( (symbolاست که در فارسی به آن رمز و مظهر هم میگویند»(شمیسا.)189 :1371 ،
«نماد ،چیزی است کمابیش عینی که جایگزین چیز دیگر شده است و بر معنایی داللت دارد .نماد،
ّ
تجلی و نمایشی است که اندیشه و تصویر یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هرگونه نسبت و
رابطهای ،چه واضح و بدیهی و چه قراردادی یادآوری میکند»(رنه الفورگ و رنه آلندی.)13 :1374 ،
از میان انواع صورخیال ،نماد به استعاره بیش از همه نزدیک است .با وجود این ،نماد و استعاره دو
مقولۀ متقاوتاند .در استعاره ،وجود قرینۀ صارفه ،ذهن شنونده یا خواننده را تنها به یک مفهوم هدایت
می کند ،درحالی که معنی مجازی نماد به طور کلی و نمادهای واقعی به طور خاص به علت نداشتن
قرینه به یک مفهوم محدود نمیماند و از این جهت نماد از استعاره دور میشود(میرصادقی.)326 :1385،
«به طور کلی سمبل ،حد و حدودی ندارد و نویسنده به مناسبت بحث خود هر چیزی را میتواند تبدیل
به سمبل کند؛ چنانکه موالنا کرده است و خواننده باید به قرائن معنوی متوجه سمبلهای او شود:
«حرف قرآن را ضریران معدناند خر نبینند و به پاالن میزنند
خر که معموال سمبل تن یا کندفهمیاست در اینجا رمز اصل و باطن است و پاالن را رمز ظاهر و فرع
قرار داده است .البته بهتر است مصراع دوم را کنایه گرفت :اصل را رها کرده به ظاهر چسبیدهاند .کنایه
و سمبل به هم نزدیکند و این کنایه از دو سمبل خر و پاالن است»(شمیسا.)192 :1371،
بعضی از نمادهای بهکار رفته در مثلهایی که در اینجا ذکر شد با فارسی مشترک و بیشتر آنها ویژۀ
فرهنگ و زبان بلوچی است؛ به عنوان نمونه ،شوم بودن برای جغد مشترک است ،اما بیحیایی و
اخموبودن دو نماد دیگر همین پرنده است که در زبان بلوچی ،به کار میروند .یا این که کینهورزی برای
شتر مشترک است ،اما نمادهای دوراندیشی و صبر برای این این جانور ،ویژۀ بلوچی است.
برخی دیگر از نمادها قابل تطبیق با نمونههای مشابه در زبان و ادبیات فارسی است که توضیحات
این نمادها در ادامۀ مقاله آمده است؛ مثال «بوتیمار» در ادبیات فارسی بویژه عرفان ،نماد افرادی است
که به گونهای افراطی زندگی را بر خود تنگ میگیرند و این نماد را در بلوچی به مار نسبت میدهند.
ّ
مور
میرنوروزی در ادب فارسی کنایه از لذت و خوشی زودگذر است که در بلوچی به جای آن « ِ
ِ
کالباحث
«
است:
آمده
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کهن
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در
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رود.
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ِ
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بظلفه» که با مفهومیهمانند در بلوچی به صورت «بز با دست و پا زدن و جابهجا کردن
عن َحتفه
ِ
َ
خاک ،با دست خود کارد را پیدا میکند» به کار رفته و مثل سایر است.

 .2پیشینه و روش تحقیق
َ
َ
آنچه دربارۀ مثلهای بلوچی تاکنون به چاپ رسیده است ،چند کتاب حاوی مثلهای گردآوریشدۀ
بلوچی است -1 :کتاب «بتلگنج» گردآوری غالمفاروق بلوچ که در سال  2011میالدی در کراچی
پاکستان به چاپ رسیده است -2 .کتاب پیران زمانگ ،تألیف عبدالعزیز دولتی بخشان و چاپ آن در
َ
سال  1389انتشارات مهر تابان ،حاوی مثلهایی است که نویسنده دربارۀ زنان بلوچ گرد آورده است.
 -3کتاب «ضربالمثلهای بلوچ» تألیف محمداکبر سپاهی و اسحق میربلوچزهی و چاپ آن در سال
َ
 ،1392مؤلفان بعضی از مثلهای بلوچی را با ترجمه ،در انتشارات تفتان به چاپ رساندهاند.
زبان گالوار ،تألیف رسولبخش کشاورز؛ مؤلف این کتاب به گردآوری برخی از
-4بتلگنج و بلوچی ِ
َ
مثلهای بلوچی پرداخته و همراه با ترجمه در سال 1393به چاپ رسانده است.
این مقاله ،پژوهشی است که برای نخستین بار با این عنوان و درونمایه در امثال بلوچی صورت
میگیرد و در این تحقیق ،از روش تحلیلی -توصیفی بهره برده شده و شیوۀ تحقیق برای گردآوری
َ
امثال ،میدانی است و آنها را نگارنده در طول سالیان پژوهیده و یادداشت کرده است.

ّ
 .3راهنمای تلفظ بربی واجها و واژههای ویژۀ زبان بلوچی

در بلوچی شش واج وجود دارد که در فارسی امروز ،تلفظ نمیشوند؛ بنابراین ،افرادی که میخواهند
تلفظ درست واژهها را بدانند باید به خط التین آنها توجه کنند .این واجها عبارتند از سه واج برگشته
که ما برای آنها سه عالمت از رسمالخط التین برگزیدهایم و سه واج دیگر که در فارسی دری قدیم
وجود داشته و امروزه در فارسی نو تلفظ نمیشوند:
 -1واج برگشته ،لثوی و بیواک ت « »ţکه تلفظ آن با واج «ت  »tفرق میکند؛
 -2واج برگشته ،لثوی واکدار د « »đکه تلفظ آن با واج «د  »dفرق میکند؛
 -3واج برگشته ،کامیبیواک « » ŕکه تلفظ آن با واج «ر  » rفرق میکند؛
« -4واو» مجهول «»ō؛
« -5یاء» مجهول «»ē؛
« -6واو» «.»w
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َ
 .4نمادهای حیوانات در اصطالحات و مثلهای بلوچی
.4-1آهو
در بلوچی به آهو «آسک  »āskیا «آهوگ  »āhūgمیگویند و انواع گوناگونی دارد .این حیوان نماد
چند چیز است:
 -1نماد دوراندیشی و هوشیاری

ْآسک که َچریت َچ ّم ئی َپه مات َ
بند َس ّ
ک انت
āsk ke čar-it čamm-i pa māt-baŋd a sakk eŋt

آهو که میچرد ،چشمش را از کوهستان برنمیدارد.

َ
آهوگ َپه وت تچیت ،تازی َپه دزران

āhūg pa wat tač-it tāzi pa degar-āŋ

آهو برای [نجات] خود میتازد و سگ تازی برای دیگران.
 -2نماد ز یبایی

آهوگ ْدروشم  ، āhūg-drōšomویژگی شخصی که قیافه و هیکلش مانند آهو زیبا و لطیف باشد.
آهوگچم  ، āhūg-čammآهوچشم ،ویژگی آنکه چشمانی زیبا و کشیده دارد.
آهوگرواج ، āhūg-rawāgویژگی آنکه مانند آهو راه میرود یا می َر َمد ،شخصی که راه رفتنش مانند
راه رفتن آهو زیبا و دلانگیز است.

آهوگل ّد ، āhūg-lođđویژگی شخصی که مانند آهو میخرامد یا راه میرود.
 -3نماد َرمندزی
آهوگپر ، āhūg-parویژگی شخصی بویژه دختر یا زنی که مانند آهو میرمد و در انظار نمیایستد و
شاعران دلدار را در رمندگی با این واژه توصیف میکنند.
آهوگهز ، āhūg-hazویژگی شخصی که مانند آهو می َرمد .بهمجاز دلبر زیبارو و َرمنده.
 -4نماد ستمدیدزی

زناه شیران کنانت ،آهوزانی د َ
مب ز ّد انت
gonāh šēr-ān a kan-aŋt āhūg-ān-i domb a gođđ-aŋt

شیرها گناه میکنند اما جهت کیفر آن دم آهوان را قطع میکنند.
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.4-2اسب

َ
در بلوچی« ،اسپ  »aspاست .به اسب ورزیدهای که تازنده و رهوار باشد «بور  »bōrمیگویند.این
حیوان را در گذشته ،مانند فرزند پسر ،نشانۀ بخشش ایزدی و بخت مرد میدانستند .در امثال بلوچی
چنین آمده است:
َب ّچ و بور هدائی دادی ،بچ و بور ازان بهائی بوتین ،مالدار و مگیمان زرتین ،بیمال چه زمان زیمرتین

bačč o bōr hodā-i dād-ē bačč o bōr agāŋ bahā-i būtt-ēŋ māl-dār o mogēm-āŋ zort-ēŋ
bē-māl ča gam-āŋ gēmort-ēŋ

فرزند پسر و اسب ،بخشش خداوند است ،این دو اگر خریدنی بود ،ثروتمندان میخریدند و تهیدستان
از غصه میمردند.
این حیوان در بلوچی نماد نجابت و تعلیمپذیری است.
بس انت َ
َمثلَ :
اسپ یک چابکی ّ
مرد یک دان هبر
asp čābok-ē bass eŋt mard a yak dān habar

ّ
برای اسب یک ضربه شالق کافی است تا سرکشی نکند و برای مرد یک بار اندرز گفتن.
.4-3االغ

در بلوچی « َهر  harیا کر  »karو به نر آن « َنریان  »naryānو مادۀ آن «مادیان  »mādeyānو «دیل
 »đēlو بچۀ آن «ک َّرگ  »korragمیگویند.
خر در بلوچی نماد چند ویژگی است:
 -1کسی است که دوراندیش نیست
«هرچار  »har-čārآن که نگاه و دیدش مانند نگاه االغ است که هنگام راه رفتن جلوی پای خود را نگاه
میکند و مجازا یعنی دوراندیش نیست.
َمثل :هر َم َبو ْس َ
رمب َمچار هشتر ب َبو دور بچار
har ma-baw sromb a ma-čār hošter be-baw dūr a be-čār

مانند االغ نباش که سم پای خود را نگاه میکند ،شتر باش [که هنگام راه رفتن] دور نگاه میکند.
 -2نماد حماقت و کسی که تعلیمپذیر نیست
َّ َ ّ
َ
گ مال نبیت
مثلَ :هر َپه کتاب لد
ّ
االغ با حمل کتاب ،مال(باسواد) نمیشود.
َ
مثل :هر په زوال اسپ نبیت

har pa ketāb e lađđ-ag a mollā na-bit

har pa gōlā asp na-bit
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خر با چوب و چماق اسب نمیشود.
 -3کرۀ االغ ،نماد بچۀ بیادب و نانجیب است
َمثل :ک َّرگ َم َبو پیش َچه َ
مات َمجه
مانند کرهخر نباش که پیشاپیش مادرش میدود.

korrag ma-baw māt a ma-jeh

-4زاهی نماد هوشیاری است
ْ
ْ
ّ
َ
َ
مثلَ :هر اش ز َوشت ترا آروساں برین ،ز َوشتی منی َّبد آپ و دار کشنت
har eš gwašt tarā ārōs-āŋ bar-ēŋ gwašt i man-i bađđ a āp kašš-aŋt
به خر گفتند برویم به مراسم عروسی! گفت مرا وادار به حمل آب و هیزم میکنند.

َ
َ
مثل :هر پاد دو بر ماں َیک هوندی ن َروت

har e pād do bar māŋ yak hōŋđ-ē na-rawt

پای االغ دو بار در یک سوراخ فرو نمیرود.
 -5شکم بر که سفید است ،در بلوچی نماد سفیدی ظاهری است ،برای کسانی که برای زیبایی ،سفیدی
چهره و تن را در نظر میزیرند ،میزویند.

َ

مثل :هر الپ هم اسپیت انت

har e lāp ham espēt eŋt

شکم خر هم سفید است.
.4-4بز
َ َ
پاچن  »pāčenو مادۀ آن «بز  ،bozب َزک
در بلوچی ،به این حیوان «سیهپس  »syah-pasو به ِنر آن « ِ
 »bozakمیگویند .این حیوان در زندگی و اقتصاد بلوچهای دامدار یا کوچنشین ،نقشی اساسی
داشته است و آن را مانند «نفس» عزیز داشتهاند ،چنانکه در ضربالمثلی گویند:
َ
َپس و ن َپس

pas o napas

بز مانند َن َفس ،عزیز است.
در ضربالمثلهای بلوچی این حیوان دارای چند نماد است:
 -1نشانۀ کسی است که با دست بود ،بود را به مهلکه میاندازد
َمثل :سیهپس که کارچ لوتیت َ
زمین پشکاندیت
syahpas ke kārč lōţ-it zamin a peškāŋđ-it

بز با دست و پا زدن و جابهجا کردن خاک با دست خود کارد را پیدا میکند.
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َ
َ
َ َ
لفه( )1ترجمه :چون بازکاوندۀ مرگ خویش به
بلوچی فوق با مثل عربی« :
مثل
کالباحث عن ح ِتفه ِب ِظ ِ
ِ
ِ
سمش» (وراوینی )272: 1389،همانند است.
 -2نماد آنکه شیوۀ مصرف یا قدر چیزی ارزشمند را که در دست دارد نمیداند
َمثل :بز چی زانت هیر و پوپل جاه َ
boz čē zāŋt hir o pōpal e jāh-ag a
بز جویدن و مزه کردن ِهل و فوفل را نمیداند.
 .4-5پرستو

ّ
ّ
این پرنده را « ِپلپلیست  »pelpelistو با لقب «مال» میآورند«:مال پلپلیست» .این پرنده در فرهنگ و
َ
باورهای بلوچی ،حالتی ّ
مقدسگونه دارد و حتی بعضی به آن «ابابیل» نیز میگویند؛ کسی آن را
نمیآزارد و آزادانه در خانههای مردم النه میکند .البته به دلیل پرواز سریع و جنبش بسیار ،نماد
چابکی و چاالکی و پرجنب و جوش بودن نیز هست.
.4-6پروانه

ّ
این جانور را «پاتو  »pātūو «مالئک  »mollā-okمیگویند و در باورهای عامیانۀ بلوچی با صفت
ّ
«مال» مشهور است و دیدن آن نشانۀ فال نیک و نشستن آن بر کسی نشانۀ رسیدن خبر خوش برای
اوست.

.4-7پشه
در بلوچی ،این حشره با سه نام «شاشک َ « ،»šāškپ َشگ  »pašagو«سنتی  »soŋţiمشهور است .این
حشره به دلیل جثۀ ریزش ،نماد ضعف و ناتوانی است:
َ
مثل :دو پیل که زون هم مشت بنت بازین پشگی په نیام کشت بنت
do pill ke gōŋ ham most-ag baŋt bāz-ēŋ paššag-ē košt-ag baŋt

دو فیل که خود را به یکدیگر میمالند ،پشههای بسیاری در میان کشته میشوند.
.4-8پلن
در بلوچی به این جانور ّدرنده« ،پلنگ  »polaŋgیا «پشنز  »pošaŋzمیگویند .پشنز گونهای پلنگ
است که جثۀ آن کوچکتر از پلنگ معمولی است و شاید یوزپلنگ باشد .پلنگ در بلوچی نماد قدرت،
سربلندی و مناعت طبع است ،چند ضربالمثل که نشاندهندۀ این صفات است:
َ
polaŋg prōš-it rōbāh wart
مثل :پلن ْپروشیت روباه وارت
پلنگ شکار میکند و روباه میخورد.
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َ

مثل :درد انت که پلن

شهزاتین ،کور ین تول

چمدار انت

dard eŋt ke polaŋg šah-zāt-ēŋ kōr-ēŋ tōlag e čam-dār eŋt

دردآور است که پلنگ نژاده و نجیب ،منت شغال لنگ را بکشد.
.4-9تمساح
در بلوچی به تمساح «گاندو  »gāŋđūمیگویند .این جانور نماد پرخوری و شکمو بودن است.
َ
gāŋđū pa lāp mer-it nām-dār pa nām
مثل :زاندو په الپ مریت ،نامدار په نام
تمساح عاشق خوردن و شکمبارگی و افراد نامدار کشتۀ نام و اعتبار هستند.
.4-10جغد
در بلوچی به این پرنده « ّ
بوم  ،būmmبوه  ،būhبه  »bohمیگویند و نماد چند ویژگی است:
 -1همچنانکه در میان بیشتر ایرانیان ،نماد شومیو نحوست است ،در بلوچی نیز شوم و نحس است؛
 -2نماد افراد ابمو و ترشرو است؛
 -3بیشرمیو بیبیالی

در اصطالح آمده است:

بوم رتکگین ّ
چمان

būmm e retk-ag-ēŋ čamm-ān

جغد باچشمهایش که رو به پایین است و این نشان بیشرمیو بیخیالی است.
.4-11جوجهتیغی
در بلوچی به جوجهتیغی « َدجک  »dajokمیگویند .این جانور نماد کسی است که بازیچۀ دیگران قرار
میگیرد .اصطالح «تاس و دجک  »tās o dajokبه معنی جوجهتیغی و ظرف مسی است .با نواختن
این ظرف ،جانور مانند اینکه میرقصد تکان میخورد .کودکان چون این جانور را ببینند ،جهت تفریح
و سرگرمیظرفی مسی به نام تاس را برمیدارند و مانند َدف مینوازند تا جوجهتیغی برقصد.
َ
مثل :تا و َدجک َبی

tās o dajok ba-y-ag

مجازا بازیچۀ کسی بودن ،مورد مسخرۀ دیگران قرار گرفتن.
َمثل :تا و َدجک َ
کن
مجازا کسی را مورد مسخره کردن یا بازیچۀ خود قراردادن.

tās o dajok kan-ag
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.4-12چکاوک
در بلوچی به چکاوک« ،چلور  »čalōrمیگویند و آن پرندهای کاکلدار و کمیبزرگتر از گنجشک
است .این پرنده به خاطر جثۀ کوچکش ،نماد کوچکی و چیزی اندک است.
َ
َ
čalōr ča tah e dēg ča dar e dēg
مثلَ :چلور َچه ته دی َچه در دی
پرندۀ چکاوک چه در دیگ باشد یا نباشد ،فرقی نمیکند و تغییری در مزۀ آن نمیدهد.
.4-13برچن

َ
ّ
به خرچنگ در بلوچی « َتگس  »tagasمیگویند که انواع گوناگونی دارد .یکی از این انواع« ،ککلی
 »kokkeliاست که بر ساحل دریا از ماسه النه میسازد و النهاش برجسته و به شکل و نمایی مانند
قلعه است و به محض رسیدن آب به آن ،فرومیریزد و اثرش از بین میرود .این النه بسیار سست و
ناپایدار است و مانند تار عنکبوت نماد سستی ،بویژه سستی بنا و دیوار و سازه است .در مورد بنا یا
َ
سازۀ سست این مثل را میگویند:
َ َ
ّ
ančō ke kokkeli y-e kalāt eŋt
مثل :انچو که ککلی کالت انت
مانند قلعۀ خرچنگ است.
.4-14برزوش
در بلوچی به خرگوشَ « ،هرگوشک  hargōškیا کرگوشک  »kargōškمیگویند و دارای چند نماد
است:
 -1ضعف و ناتوانی

ّ
َ
مثل :هرزوشک هم َیک چگلی سگیت

hargōšk ham čagal-ē sagg-it

خرگوش هم [با همۀ ضعف] یک ضربه را ّ
تحمل میکند.

 -2نداشتن اعتماد به نفس
ّ َ
َ
َ
َ
بهارزاه َچریت َورکجیت
مثل :کرزوشک دکال َچریت َپ ّزور بیت ،بلی
kargōšk đokkāl a čar-it pazzōr bit bahār-gāh a čar-it war-kejj it
خرگوش در خشکسالی میچرد ،فربه میشود اما در بهار میخورد و الغر میشود.

توضیح این که میگویند خرگوش در بهار سرسبز میچرد و پشت سرش را نگاه میکند و میگوید من
که هیچ نخوردهام و با این تلقین ،فربه نمیشود.
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 -3نماد افرادی که بیش از حد میبوابند
َمثلَ :
واب را وپایی بوتین ،هرزوشک چو پسی بوتین
wāb a ra wapā-ē būtt-ēŋ hargōšk čo pas-ē rost-ēŋ

خواب اگر وفایی داشت ،خرگوش به اندازۀ بزی رشد میکرد.
.4-15برو

ْ
در بلوچی به خروس «کروس  »krōsمیگویند.

ْ
 -1اصطالح :کرو َیکتان

krōs yak-ţāŋg

که یک پا دارد ،بهمجاز آنکه در کاری ناتوان است.
ْ
 -2اصطالح :کسی کرو کور َبی

kas-ē y-e krōs kōr ba-y-ag

خروس کسی کور بودن،مجازا یعنی وضع زندگی و مالی کسی خوب نبودن؛ اوضاع کسی طبق میل و
طبع او نبودن.

ْ
 -3اصطالح :کولواه کرو

kōlwāh e krōs

خروس کولواه( ،)2بهمجاز آنکه به درد کاری نخورد.
َ
َمثل :کولواه کرو انت نه مر یت نه بان َدنت
kōlwāh e krōs eŋt na meŕ-it na bāŋg daŋt

خروس کولواه است نه میجنگد نه اذان میدهد.
 -4نماد آنکه به ظاهر بود مینازد
َ
مثل :هما کرو انت که دلی په دمبیکان وش انت
hamā krōs eŋt ke del i pa dombik-āŋ wašš eŋt

همان خروس است که دلش به خاطر دم [رنگارگش] خوش است.
 -5نماد آنکه برای انجام دادن کاری ناز میکند یا تن میزند
َ
kār pa krōs krōs bāŋg na-daŋt
مثل :کار په کرو  ،کرو بان ندنت
ّ
کار به خاطر [بانگ] خروس معطل است و آن هم بانگ نمیدهد.
ّ
.4-16بفاش
َ
َ
َ
ّ
در بلوچی به خفاش« ،شپ َپ ُّرک  ،šap-parr-okشپگردک  ،šap-gard-okشپ َچلتک šap-čal-at-
 »okمیگویند و آن نماد افرادی است که در کاری بسیار عجله میکنند و تاوان آن را میبینند.
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َ َ
َ
مثل :انچو که شپ َپ ُّرک َبی

ančō ke šap-parrok ba-y-ag

مانند شبپره بودن ،بهمجاز در کاری عجله کردن و تاوان آن را دیدن.
َمثلَ :شپ َپ ُّرک َم َبی َ
وت َ
šap-parr-ok ma-bay wat a pēsar a ma-pāč
پیسر َمهپاچ
مانند شبپره نباش پرهای خود را زودتر از همه نکن.
این ضربالمثل به یک حکایت عامیانه اشاره دارد؛ گویند روزی حضرت سلیمان به پرندگان دستور داد
تا َپر بیاورند و قلعهای از َپر درست کنند ،شپپره بدون فکرکردن و با شتاب و عجله ،همۀ پرهای خود
را کند و به محضر سلیمان آورد و به همین دلیل از آن پس بدون پر است.
.4-17بوک
هوک  »hūkkیا « ّ
در بلوچی به خوک « ّ
هیک  »hikkمیگویند .این جانور با ّ
توجه به حرام و نجسبودن
آن در دین اسالم ،نماد حرام و نجس بودن است .بعضی اگر بخواهند مادۀ خوراکی حاللی را بر خود
حرام کنند ،عبارت «گوشت هوک اون ِانت  »gōšt e hūkk on eŋtرا بر زبان میآورند که به معنی
«این ماده بر من مانند گوشت خوک حرام باد» است .این حیوان ،نماد کسی نیز هست که ثروتمند
است ولی اصالت و اخالق ندارد و مردم صرفا به سبب ثروتش با او ارتباط نمیگیرند:
َ
َ
مثل :هوک ازان پزور انت کس په پزوری نوارت زوشت
hūkk agāŋ pazzōr eŋt kas pa pazzōr-i na-wārt gōšt a

خوک اگر فربه هم باشد ،کسی گوشتش را نمیخورد.
.4-18روباه
در بلوچی «روباه  rōbāhیا روپاسک  »rōpāskمیگویند و نماد حیلهگری است.
َ
ā šēr-ē na-eŋt ke rōbāh-i ma-zāŋt
مثل :آ شیری نه انت که روباهی َمزانت
آنکه روباهی (مکر و حیله) نمیداند ،شیر نیست.

ْ
َ
َ
مثل :من هما روباهان دزلباز ین شیر اون مان دام َچ َّم َ زواز ینت
man hamā rōbāh-āŋ dagal-bāz-ēŋ šēr ōŋ māŋ dām e čammag gwāz-ēŋt

من همان روباه حیلهگر هستم که شیر را به دام انداختم.
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.4-19زنبور

ْ
در بلوچی به زنبور «گ َومز  »gwamzمیگویند .به نوعی از آن که زردرنگ استَ « ،د ِند ْسک
ْ
 »daŋdeskیا «زردکین گ َومز  zard-ok-ēŋ gwamzزنبور زرد» میگویند .به نوع دیگری از آن که
گود ّر  »gōderrمیگویند.
درشت و قرمزرنگ است نیز « ِ
در ادب بلوچی ،کمر زنبور نماد باریکی است و شاعران کمر دلداران را به آن تشبیه میکنند.
.4-20سار
در بلوچی ،به نوعی از پرندۀ سار «گولو  »gōlōمیگویند که در راه رفتن مانند کالغ میپرد و نماد کسی
است که با تقلید کورکورانه ،داشتههای خود را نیز از دست میدهد.
َ
مثل :زولو شت کوگ رواج اومان کت ،وتی زام دست وت تاوان کت
gōlū šot kawg e rawāj ōmān kot wat-i gām a dast e wat tāwāŋ kot

سار رفت که راه رفتن کبک را بیاموزد راهرفتن خود را از دست داد.
مثلی دیگر دربارۀ این پرنده وجود دارد:
َ
gōlū helār eŋt o āpešk i helār
مثل :زولو حرام انت و آپشکی هالر؟
سار گوشتش حرام و آبگوشتش حالل است [چطور ممکن است؟]» نشاندهندۀ کاری است که در
عین ناروا بودن ،به گونهای غیر توجیهی روا هم باشد و همچنین نشانۀ دور زدن قانون با مکر و حیله
است.
.4-21سبزقبا
در بلوچی ،به این پرنده «کانگاشک  »kāŋgāškیا «کانکژ  »kāŋkažžمیگویند و نماد کسی است که
در مقطعی از زمان در جایی ظاهر نمیشود.
ْ
َ َ
َ َ
َ
هامین َزهری شهر نیایی
مثل :تو هما کانگاشکی،
taw hamā kāŋgāšk ay hāmēn a zahr ay šahr a na-yā-y-ay

َ
خرماپزان در نخلستان نمیآیی و قهر هستی(.)3
تو همان سبزقبا هستی که در موسم
.4-22سرزینزردان

به سرگینگردان و چندین حشرۀ مانند آن« ،کرک  »kaŕokمیگویند .این حشره نماد کسی است که
خواستار چیزی فراتر ظرفیت و شایستگی اوست یا اینکه دست به کاری میزند که در حد و اندازۀ او
نیست.
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وت نال کت کرک هم َ
َمثل :اسپ َ
وت نال کت

asp wat a nāl kot kaŕok ham wat a nāl kot

اسب بر سم خود نعل گذاشت ،سرگینگردان نیز اقدام به این کار کرد»
َ
َ
مثل :کرک کرک کجا َروی؟ َپه شو حاکمینی َپه نان زندمینی
karok karok kojā raw-ay pa šū e hākom-ēn-ē pa nān e gandom-ēn-ē

ای سرگینگردان داری به کجا میروی؟ [جواب سرگینگردان] برای گرفتن شوهر نجیب و ثروتمند و
نان گندم.
اصطالح «کرک نال َکنگ  »karok nāl kan-agهم در بلوچی بسیار رایج است ،به معنی نعل کردن
پاهای سرگینگردان ،به مجاز کارهای بزرگ و نزدیک به محال انجام دادن ،از روی خوشی و نشاط
دست به کارهای بیهوده و مشکل زدن.
.4-23س ْسک
ِسسک تیرهای از پرندگان کوچک و پرجنب و جوش است که انواع گوناگونی دارد (نک :منصوری1379،

 .)324:به نوعی از آن که در فارسی «سسک جنبان یا دمدراز» است ،در بلوچی « ِچ ِرتک  »čertekیا
« ِچ ّتک  »čeţţekمیگویند .این پرندۀ کوچک و دمدراز بر نوک درختان مینشیند و آوازش تکرار
«زیلزیل  »zil zilاست و در بلوچی چند نماد دارد:
 -1نماد آنکه ر یزجثه و ناتوان است؛
 -2نماد آنکه با وجود ر یزجثه بودن ،دارای صدایی بلند است؛
ّ
َ
َ
بوچی َآی و تاکی ن َندگ
مثل :چرتک َهکل و دل س َندگ ،چو
čertek e hakkall o del e seŋd-ag čō būčč-ē y- ā-y-ag o tāk-ē y-e neŋd-ag

آواز سسک بلند و مهیب است ،ولی تنش مانند خاشاکی است که بر برگی مینشیند.
 -3نماد افراد کمظرفیت و کوچکی که توقع بیجا دارند
َمثلَ :زد مست و ْزوراند مست ،چرتک هم ْز َوشیت َ
من چیزی هست
gađđ mast o gwarāŋđ mast čertek ham gwaš-it man a čizz-ē hast

بره و قوچ مست هستند و در این میان سسک میگوید که من هم چیزی دارم.
.4-24س
در بلوچی ،به سگ عالوه بر این واژه« ،ک َچک « ،»kočakبینگ َ « ،»biŋgسک  ،»sakبه جنس ِنر
آن «نراز  »narāzو به مادۀ آن « ِمند  »meŋđمیگویند .این حیوان نماد چند مورد است:
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 -1نماد شتاب و عجله کردن در کاری که باعث ناقص شدن کار میشود:
َ
مثل :کچک اشتاپ کت زلر کوری آورت ،هشتر صبر کت ه ّری آورت
kočak eštāp kot golloŕ e kōr i āwort hošter sabr kot herr i āwort

سگ در تولد بچه عجله کرد ،درنتیجه بچۀ کور به دنیا آورد ،برخالف شتر که بارداریاش طوالنی بود و
بچهای بزرگ زاد.
 -2نماد افرادی که مدام در نزاع هستند
َ
مثل :جن په کچک زبر انت
دعوا و ستیزه کار سگ است

jaŋg pa kočak zabr eŋt

 -3نماد افرادی که برای کسی کار نمیکنند و مخارج زندزی آنها بر عهدۀ کسی نیست:
ک الپ َنه َ
َمثلَ :نه َس َ
na sak a kār na sak a lāp
سک کار
نه به سگ غذا دهند و نه از آن کار گیرند»
 -4نماد افرادی که داد و فریاد میکنند یا اینکه فحش و دشنام میدهند:
َمثل :کچک ّ
زپیت کاروان وتی راه َروت
kočak gap-it kārwān pa wat-i rāh a rawt

سگ عوعو میکند و کاروان راه خود را میگیرد و میرود.
 -5دم َس نماد انعطافناپذیری و بمیدزی است
َ

مثل :کچک لت

انت تچکی کنی چوت بیت
kočak i leţţeg eŋt tack i kan-ay čōt bit

دم سگ است ،راستش بکنی دوباره خم میشود.
.4-25سنجاقک
ّ
سوچنک  »sūččenakمیگویند و نماد کسی است که در حین چابکی در
به آن « ِپرک  »perrekیا « ِ
همه جا حضور دارد یا همراه است.
َ
haŋč eŋt ke perrek
مثلَ :هنچ انت که ّپرک
مانند سنجاقک است [که در همه جا همراه است یا حضور دارد].
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.4-26سوسمار
سوسمار انواع گوناگون دارد و در بلوچی هر نوعش نامیجداگانه دارد اما معموال به سوسمار «باگار
 »bāgāŕمیگویند.
 -1سوسمار نماد افرادی است که دل بود را به آیندهای که فرا نمیرسد بوش کردهاند
َ
bāgāŕ o noh-šambeh
مثل :بازار و نهشمب
َ
َ
نهشنبه و سوسمار؛ این مثل را در توجیه ویژگی فوق به کار میبرند .برای ریشۀ شکلگرفتن این مثل،
داستانی میگویند که سوسمار گفت« :من روز نهشنبه یکی از آدمیان را میکشم» ،هرچه روزگار
َ
زمان
گذشت نهشنبهی در کار نبود و پس از جمعه دوباره شنبه میآمد»؛ بنابراین ،این مثل مجازا به ِ
نیامدنی تعبیر میشود ،زمانی که هرگز نخواهد آمد ،چونکه نهشنبه وجود ندارد».
 -2اصطالح بازار َچ ّم

bāgāŕ-čamm

آنکه چشمانی بیرون زده مانند چشمهای برخی از سوسمارها دارد .بهمجاز بیحیا.
.4-27شپش
به شپش در بلوچی «بود  »bōđیا «بوت  »bōţو به تخم آن « ِرشک  »reškمیگویند و نماد کسی است
که در عین عجز و الغری ،بهشدت آزاردهنده است.
ّ
َ
čall-ēŋ bōđ sakk gas-it
مثلَ :چلین بود سک زسیت
شپش الغر و رنجور به شدت میگزد.
.4-28شتر
شتر  »ošterو به بچۀ آن « ِه ّر  »herrو به جنس نر قوی و بالغ
شتر  »hošterیا «ا ِ
در بلوچی ،به شتر «ه ِ
آن «لیره  »lēŕahو به جنس ماده و بالغ آن «داچی  »đāčiمیگویند .این حیوان در هر سن و سال،
نامیویژه دارد .در زبان بلوچی اصطالحات و کنایههای بسیار و گوناگونی دربارۀ آن وجود دارد.
اصطالح هشتر َ
زائین

ِ
زایاندن مادهشتر ،بهمجاز تاخیر طوالنی کردن در کاری را نشان میدهد.
ِ
ْ
اصطالح هشتر َزنک

hošter e zā-?-ēn-ag

hošter e zaŋk

ِ
زایمان شتر ،بهمجاز کاری که انجام آن طوالنی گردد.
ِ
َمثل :هان و ّ
hān o hūmm i hošter-i zaŋk-ē
هومی ،هشتری زنکی
جواب دادنش به اندازۀ زایمان شتر است (بسیار طوالنی است).
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اصطالح هشتر َوشمهار

hošter e waš-mahār

ِ
حرفشنو است اطالق میشود.
این حیوان در فرهنگ بلوچی نماد موارد زیر است:

یعنی شتر خوشمهار مجازا به کسی که مطیع و

 -1نماد دوراندیشی و عاقبتنگری
َمثلَ :هر َم َبو ْسر َ
مب مچار هشتر ب َبو َ
دور بچار
har ma-baw sromb a ma-čār hošter be-baw dūr a be-čār

مانند االغ نباش که با راه رفتن به سمهای خود مینگرد ،شتر باش که دور نگاه میکند.
 -2نماد تحمل سختیها و زبمهای زندزی
َمثل :لیره َپه ریش َمترسینَ ،
مرد َپه وام
lēŕah a pa rēš ma-tors-ēŋ mard a pa wām

شتر نر را از زخم نترسان و مرد را از قرض گرفتن.
 -3نماد صبر
َ
مثل :هشتر صبر کت ه ّری آورت ،کچک اشتاپ کت زلر کوری آورت
hošter sabr kot herr i āwort kočak eštāp kot golloŕ e kōr i āwort

شتر که بارداریاش طوالنی بود و در وضع حمل شتاب نکرد ،بچهای بزرگ زاد ،برخالف آن ،سگ در
تولد بچه عجله کرد ،در نتیجه بچۀ کور به دنیا آورد»
-4نماد آنکه کارش را به انتها رساند ه است و به دلیل بستگی یا سختی کار در همان لحظۀ
آبر دست از کار میکشد.
َ
این نماد برگرفته از یک حکایت است که جنبۀ مثل یافته است .گویندچون وسایل منزل را بر شتر بار
کردند ،تا خواستند حرکت کنند به یادشان آمد که غربالی را فراموش کردهاند تا برگشتند که غربال را
بردارند ،شتر بر زمین زانو زد و از رفتن باز ایستاد که بارش سنگین است تا دیگر بر آن نیفزایند.
َ
hošter o gēčen ba-y-ag
مثل :هشتر و زیچن َب َی
رساندن کاری که به مرز پایانی رسیده است ،تحمل
شتر و غربال بودن؛ بهمجاز ،اینکه در به پایان
ِ
نداشته باشند که آن را به پایان رسانند»
 -5نماد کینهورزی و انتقام

َ
مثل :انچو که هشتر سد سال کین َ داری
مانند شتر صد سال کینه نگاه میدارد.

ančō ke hošter sad sāl kinag a dār-i
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 -6بارکشی و حمل بارهای سنگین
َ
diwāŋ pa mardāŋ zēb daŋt bār pa lēŕaw-āŋ
مثل :دیوان په مردان ز یب دنت بار په لیروان
جلسه بحث و گفتگو با وجود مردان[دانا و شیرینسخن] و بار برای شتران قوی نر زیبنده است.
 -7شتر نماد افرادی است که غذای آنها ز یاد است و با مقدار کم سیر نمیکنند
َ
hošter pa kalok āp da-y-ag
مثل :هشتر َپه کلک آپ َدی
شتر را با ظرف کوچک آب دادن ،بهمجاز برای کسی یا چیزی که ظرفیتش باالست سهمیکوچک در
نظر گرفتن.
 -8نماد افرادی که با کمترین پاداش و نیکی ،به وظیفۀ بود عمل میکنند یا کارهای بزرگ
انجام میدهند.
َمثل :هشتر ک َ
نتک وارت ،کوه و کندزاں ب ّر یت
hošter koŋţak a wārt kōh o kaŋđedg-āŋ borr-it

شتر خار میخورد و کوه و گردنهها را درمینوردد».
.4-29شغال

َ
در بلوچی به شغال «تولگ  »tōlagیا «شگال  »šagālمیگویند ،این حیوان نماد چند ویژگی است:
 -1نماد عجز و ناتوانی و ترسو بودن
َ
مثل :سی تول په یک کپرزی
سی شغال با یک صدای پا پراکنده میشوند.
َ
مثل :شیر تول مهمان مبات ،تول بگائین رستری

si tōlag pa yak kaperrag-ē

šēr tōlag e mehmāŋ ma-bāt tōlag bagā-?-ēŋ rastar-ē

شیر مهمان شغال مباد ،چونکه شغال جانوری ترسو است.
 -2نماد مفتبوری و از جیب دیگران بوردن

مثل :وشین هنگور َچه تول

انت

wašš-ēŋ haŋgūr ča tōlag eŋt

انگورهای خوب و شیرین نصیب شغال میشود.
َ
مثل :تول مان باگ نه انت ،هول هنگوری نپ انت
tōlag māŋ bāg na-eŋt hōl e haŋgūr-ē nap eŋt

اگر شغال در باغ نیست ،خوشهای انگور به نفع است.
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 -3نماد کسی که به عملی ،بویژه داد و فریاد و عربدهکشی عادت دارد و آن را ترک نمیکند.
َ
tōlag a bē-ūllās-ag na-bit
مثل :تول بی اوالس نبیت
شغال نمیتواند صدادادن بلند خود را ترک کند.
ّ
اوالسگ  ūllās-agیا هولگ  hull-agبه آواز دادن شغال میگویند.
َ
tōlag hull-aŋt halwā na-lōţ-aŋt
مثل :تول هول انت ،حلوا نلوت انت
شغالها آواز میدهند ،با این این کار خود حلوا نمیخواهند [بلکه خوی آنهاست].
 -4نماد برابکاری و بر هم زدن نظم و سابتار یا تباهی و ویران کردن چیزی
َ
har-či tōlag gēšter kār-harāb-i gēšter
مثل :هر چی تول زیشتر ،کار هرابی زیشتر
هرچه شغال بیشتر باشد ،خرابکاری بیشتر است.
.4-30شیر
در بلوچی ،به این جانور «شیر  »šērمیگویند و مانند فارسی ،نماد دلیری ،قدرتّ ،
ابهت و شکوه
است.
َ
َ
šēr prōš-it tōlag a nōš-it
مثل :شیر پروشیت ،تول نوشیت
شیر شکار میکند و شغال میخورد.
َ
šēr ken a-bit šēr e pōst bass eŋt
مثل :شیر که نبیت شیر پوست بس انت
شیر اگر حضور نداشته باشد ،پوستش کافی است.
.4-31فیل
در بلوچی ،به فیل «پیل  »pillمیگویند .این جانور ،نماد موجود بزرگ ،افراد بزرگ و سنگینوزن،
دوستان و مهمانهای زیاد است.
داری َ
َمثل :پیل َ
pill a dār-ay dargāh a prāh kan
درزاه پراه کن
اگر فیل نگاه میداری ،دروازۀ خانهات باید گشاد و بزرگ باشد»،
َ
مثل :پیل ازان هرچنت عاجز و پیر انت ،پوستی یک لیره بار انت
pill agāŋ har-čoŋt ājez o pir eŋt pōst i yak lēŕah e bār eŋt

فیل هرچه قدر پیر و ناتوان باشد ،پوستش به اندازۀ بار یک شتر نر قوی است.
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.4-32قمری
پرندهای وحشی کمیکوچکتر از کبوتر و آوازش تکرار «کوکو» است و در بلوچی به آن «شاتو »šātō
میگویند که آن را به صورتهای «شاتل  ،šātolشاتول  ،šātōlشاتور  ،šātōrشانتول  ،šāŋtōlشاهتول
 ،šāhtōlشاتوگ  »šātōgنیز تلفظ میکنند .این پرنده در فارسی به نامهای «موسیجه ،کبوترباغی و
ق ْمری» و در زبان عامیانۀ فارسی به «موسایاتقی» مشهور است .این پرنده در ادبیات بلوچی به
پیامبردن و پیام رساندن و نالۀ غمناک سردادن مشهور است.
این پرنده در بین مردم ،نماد حماقت و سادهلوحی است .این نماد را با آوردن افسانهای میآورند که
قمری شرح حال خود را به صورت منظوم بیان میکند .گویند دوستان قمری میخواستند به جشن
عروسی بروند ،قمری چون چشمهای زیبایی داشت ،پیش او آمدند تا چشمهایش را قرض بگیرند،
پدر او مانع این کار شد اما مادر بزرگش گفت که اشکال ندارد ،آنها را برمیگردانند .قمری به حرف
مادربزرگ گوش داد و چشمهایش را به دوستانش قرض داد ،دوستان چشمها را بردند و برنگرداندند،
به همین سبب چشمهای قمری کوچک است و زیبا نیست و پس از این واقعه ،قمری این سخنان را بر
َ
زبان آورد که در زبان بلوچی مثل شده است:
ُّ
کوکو کوککو ،نگبهتین پتون ،دوستان کور کتان ،شومین َبلکون ،نادانین دلون

kū kū kūkokū negbaht-ēŋ pet-ōŋ dōstāŋ kōr kot-ōŋ šūm-ēŋ ballok-ōŋ nādān-ēŋ del-ōŋ

کوکو ،کوککو ،پدر خیرخواهم بود ،دوستان مرا کور کردند و مادربزرگم که شوم بود و دل نادانم.
.4-33قورباغه
به قورباغه در بلوچی «پگل  »pogolمیگویند.
 -1این موجود دو ز یست ،نماد افرادی است که مدام در آب آبتنی میکنند یا بسیار به حمام
میروند.
َ
مثل :آپ په پگل جوان انت
آب برای قورباغه خوب است.

āp pa pogol jwān eŋt

 -2نماد افرادی است که برای توجیه ناتوانی بود ،بهانههای واهی میآورند.
َ
مثل :پگل زوشت من هبر زانان ،بلی منی دپ آپ چیرا انت
pogol gwašt man habar zān-āŋ balay man-i dap āp e čēr-ā eŋt

قورباقه گفت من میتوانم حرف بزنم ولی دهانم زیر آب است.
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.4-34عقاب
به عقاب در بلوچی «بانز َ « ،»bāŋzهلو  »halōیا « َوکاب  »wakābمیگویند و نماد سرعت ،دلیری،
ّ
شکارگری است .اصطالحات «وکاببال « ،»wakāb-bālوکابشیل َ « ،»wakāb-šillوکابهیز
 »wakāb-hēzویژگی اسبی است که بسیار تند و سریع میتازد.
.4-35عقرب
در بلوچی ،به عقرب «زوم
است:

- zūm

 »zūmmیا «زیم  »zimmمیگویند .این جانور دارای دو نماد

ً
 -1عقرب با نیش سوزناکی که دارد معموال نماد تیزی ابزارآالتی چون چاقو و شمشیر است.
«زومسر  »zūm-sarصفت شمشیر یا خنجر بسیار تیز یا نوکتیز است .عبارت « َهنچ انت که زوم
 hanč eŋt ke zūmmمانند [نیش] عقرب است» را برای تیزی کارد و وسایل مانند آن به کار برند.
 -2این جانور همچنین نماد افراد شروری است که بدبلقی آنان در وجودشان هست و هرکجا

برسند آسیب بود را میرسانند.
َ
zūm wat-i daŋg a jaŋt
مثل :زوم وتی َدن َ جنت
َ
عقرب [هرکجا باشد] نیش خود را میزند» یادآور این مثل فارسی است «نیش عقرب نه از ِره کین
است ،بلکه اقتضای طبیعتش همین است»
.4-36کبک
در بلوچی ،به کبک «کوگ  kawgیا کبگ  »kabgمیگویند .این پرنده در بلوچی ،همانند آنچه در
ادبیات فارسی است ،نماد راه رفتن موزون و گام برداشتن زیباست.
.4-37کبوتر
در بلوچی ،به این پرنده «کپودر  »kapōdarو به نوع وحشی آن« ،کپوت  »kapōtمیگویند .این پرنده
در شعر و ادبیات بلوچی به خرامیدن شهرت دارد و گام برداشتن و خرامیدن آن را به راه رفتن دلداران
مانند میکنند .کبوتر عالوه بر این ،بهمجاز اشاره به دلدار زیبا و خوشخرام دارد.
ْ
َ
مثل :چاهی کپوت پر تو نه انت ،چاهی کپوت په بال ز َوزنت
čāh-i kapōt par taw na-eŋt čāh-i kapōt pa bāl gwaz-aŋt

کبوتران چاهی (مجازا دلداران زیبا) مال تو نیستند ،آنها پرواز میکنند و میگذرند.
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کبوتر پیر ،نماد افراد پیر است که در یادگرفتن و آموختن ناتوانند.
ِ
َمثل :پیرین کپوت َ
رام نبیت
کبوتر پیر رام نمیشود.

pir-ēŋ kapōt rāmag na-bit

.4-38کرکس
در بلوچی به کرکس یا پرندۀ الشخور« ،دوندوار  »đūŋđ-wārیا «دال  »đālیا « ِجدی »jeđđi
َ
میگویند .در مثلهای بلوچی نماد چند صفت است:
 -1نماد افراد کمظرفیت و کسانی که به مقام و ثروتی میرسند و موقعیت قبلی بود را فراموش
میکنند و تکبر نشان میدهند.
َ
đūŋđ-wār sēr kaŋt bāl-āŋ ţepp-ēn-it
مثل :دوندوار سیر کنت باالن تپینیت
الشخور چون سیر بخورد ،بالهایش را [به نشان خبر دادن به همه] بر هم میزند تا صدا بدهند.
 -2نماد بدبویی و نفرت

َ
َ
َ
مثل :بیزار کن چلیشک مال ،هنچو بوه کنت که دال
bēzār kaŋ čalēšk e māl a hančō bōh kaŋt čo đāl a

سراغ دارایی و بخشش آنکه بداخالق است نرو ،که مانند الشخور بوی بد میدهد.
 -3نماد کسی که از نظر موقعیت و مقام در اوج است ،اما فرومایگی و پلشتی بود را رها
نمیکند.

کپتگین َ
َمثل :جدی بال ماں آسمان ک ْندَ ،ب َلی َچمی ّتر َانت َپه َ
دوند
jeđđi bāl māŋ āsmān e koŋđ a balay čamm i tarr-aŋt pa kapt-ag-ēŋ đūŋđ a

پرندۀ الشخور در اوج آسمان پرواز میکند ،اما چشمش به جایی میگردد تا الشۀ مردهای را پیدا کند.
.4-39کفتار
در بلوچی ،به کفتار « َهپتار  »haptārمیگویند .این جانور در باور مردم عوام بلوچ ،سواری جادوگران
است ،به همین دلیل نماد زشترویی و زشتی اندام و در عین حال نجسبودن است.
َ
در مثلی ،کفتار نشانۀ کسانی است که چیزی ولو اندک ،برای مصرف خود یا بخشش به دیگران در
خانه دارند.
َ
ّ
haptār e hōŋđ bē-hađđ na-bit
مثل :هپتار هوند بی هد نبیت
النۀ کفتار بدون استخوان نیست.
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.4-40کک
کک حشرۀ کوچک بیبال و جهندهای است که با زندگی انگلی ،از خون انسان و دام تغذیه میکند .در
بلوچی ،به این حشره « ّ
کک  »kakkمیگویند و نماد کوچکی و ریز بودن است.
ّ
ّ
َ
مثل :بچک که ّلج کنت بهایی ککی ،جنک که لج کنت بهایی لکی
bačak ke lajj kaŋt bahā-i kakk-ē janek ke lajj a kaŋt bahā-i lakk-ē

پسر اگر خجالت بکشد ارزشش به اندازۀ ککی است (بسیار پایین است) ،دختر اگر شرم کند ارزشش
صدهزار (بسیار زیاد) است.
.4-41کالغ

ْ
در بلوچی ،به کالغ «گ َوراگ « ،»gwarāgگراگ « ،»gorāgکالگ  »kalāgو «کانگی »kāŋgi
میگویند.
 -1این پرنده ،نماد عمر ز یاد است.
َ
مثل :آهر زراگ َیک روچی مریت
سرانجام کالغ [با همۀ عمر زیادش] میمیرد.

āher gwarāg yak rōč-ē mer-it

 -2نماد مسخره کردن و طعنهزنی به دیگران و تاوان آن را پس دادن.
َمثل :کالگ َ
دزران کالگ زپت وت کالزی بوت
kalāg degar-ān a kalāg gept wat kalāg-i būt

کالغ دیگران را مسخره کرد ،خودش مورد تمسخر واقع گردید.
 -3نماد هوشیاری
َ
مثل :کالگ شیوار انت بلی وراکی دوند انت
kalāg šiwār eŋt balay war-āk i đūŋđ eŋt

کالغ هشیار است ،ولی [چه فایده که] خوراکش مردار است.
 -4نماد یکرنگی
َمثلَ :چه کن َ زهترانت کانگی سیاه ،جند و َ
کارپد ئی یک رن

َ
انت

ča kaŋg a geh-ter eŋt kāŋgi syāh jeŋd o kār-pad i yak raŋg eŋt

کالغ سیاه از لکلک بهتر است ،چونکه خود و عملش به یک گونه است.
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.4-42زاو
به گاو در بلوچی «گوک  ،»gōkبه نر بالغ آن «کاریگر  »kārigarو به نوع مادۀ آن «مادگ  »mādagو
ْ
به بچۀ آن «گ َوسک  »gwaskیا «گولو  »gōlōمیگویند و نماد چند چیز است:
 -1نماد پربوری و سیریناپذیری
َ
مثل :زوکی َو َری َیک روچ َوری ،موری َوری هرروچ َوری
gōk-i war-ay har rōč war-ay mōr-i war-ay har rōč war-ay

اگر مانند گاو بخوری ،یک روز میخوری [و توشهات تمام میشود] اگر مانند مورچه بخوری هر روز
میخوری [و توشهات تمام نمیشود]
َ
 -2نماد اسراف و ولخرجی (مطابق مثل فوق)
 -3نماد زشتی چهره و اندام
اصطالح زوکدیم  ،gōk-dēmبه معنی آنکه صورتی شبیه به صورت گاو دارد ،بهمجاز زشت و
بدچهره.
َ
gōk-i sar-ē et be-bit baht-et be-bit
مثل :زوکی سری ات ببیت ،بهت ات ببیت
ّ
کلهات مانند کلۀ گاو زشت باشد [اشکال ندارد] ولی بخت و شانس داشته باشی.
 -4نماد نعمت و برکت
َ
brat pa brat zāt-ag-ēŋ gōk-ē
مثلْ :برات په ْبرات زاتگین زوکی
گاو زاییدهای است.
برادر برای برادر همانند ماده ِ
َ
 -5نماد آنکه صورتی ابم و عصبانی دارد.
َمثل :زوکاں َ
gōk-āŋ kas-ē y-a jan-ag
کسی َج َن
را شاخ زدن گاوها به کسی؛ مجازا بسیار اخمو و ترشرو بودن ،حالت عصبانی و تهاجمیداشتن است.
 -6نماد کممهری
اصطالح «زوکمهر  »gōk-mehrآنکه مانند گاو کممحبت و خشن است ،بهمجاز بیمهر ،کممحبت.
 -7چشمهای درشت افراد را در درشتی به چشمان زاو مانند میکنند.

اصطالح «زوک َچ ّم  »gōk-čammبه معنی آنکه چشمهایی درشت و فراخ ،ولی بدقواره و ناموزون
دارد.
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 -8نماد زور و نیروی جسم
َ
َ
مثل :جاهل صد کار یگر زور مان انت
آدم لجباز به اندازۀ صد گاو نر زور دارد.

jāhel a sad kārigar e zōr mān eŋt

 -9سگار ین زوک
یا همان گاو پیشانیسفید ،مجازا به معنی فرد انگشتنماست.

sagār-ēŋ gōk

.4-43زاومیش
در بلوچی ،به گاومیش «گامیش  »gāmēšمیگویند .این جانور نماد داشتن تحمل و ظرفیت است.
َ َ
َ
َ
māl a gawr pojj-it gōšt a gāmēš
مثل :مال زور پجیت ،زوشت زامیش
پول و ثروت را هندو و گوشت و فربهی را گاومیش تحمل میکند.
.4-44زربه
ّ
گربه در لهجههای گوناگون بلوچی چند اسم داردِ « :پ ُّشک ِ « ،»peššokپ ّشی « ،»peššiپوشی
« ،»pūššiگ َربگ ُّ « ،»gorbagبیژک « ،»bižžokنازک  .»nāzokاین جانور نماد موارد زیر است:
 -1نماد افراد ر یاکار و حیلهزر
ّ
َ
مثل :پشی ولی نبیت ،روباه مزار
گربه مومن نمیشود و روباه شیر نمیگردد»،
َ
مثل :پشی مال نبیت
گربه هرگز مومن نمیشود.
ّ
َ
َ
مثل :پشی و توبه
گربه و توبه؟ [امری محال است]

pešši wali na-bit rōbāh mazār

pešši mollā na-bit

pešši o tawba

 -2نماد بیمهری و بیوفایی
ّ
َ
pešši e dōst-i
مثل :پشی دوستی
دوست ِی گربه ،کنایه از دوستی با کسی که اعتمادی بر آن نیست( .در باور عوام ،گربه حتی بچههای
نوزاد خود را میخورد).
ّ
-3اصطالح پشی و پی

گربه و پیه (چربی) ،برای دو چیز متضاد و مخالف هم کاربرد دارد ،مانند آتش و پنبه.

pešši o pig
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َ
مثل :پی َ زرب

میار مکن

pig a pešši y-e mayār ma-kan

پیه را به امانت نزد گربه نگذار.

ّ
 -4اصطالح پشی نوشک

pešši y-e nōšk

عطسۀ گربه ،مجازا به معنی امر محال یا کاری که بسیار بهندرت اتفاق میافتد.
َمثلّ :پشی نوشک َ
pešši nōšk jan-ag
جن
عطسه زدن گربه ،کنایه از انجام گرفتن کاری که محال یا بسیار سخت است ،چون به باور مردم گربه
عطسه نمیکند.
ّ
 -5اصطالح پشی هپت لوزی

pešši y-e hapt lōg-i

گربهای که در هفت خانه (هر خانه) ای میرود ،کنایه از آنکه خانه به خانه میگردد و سرک میکشد.
 -6نماد بوشباوری
ْ
ّ
َ
مثل :پشی اش ز َوشت تئی زیت درمان انت ،برت و کل ئی کت انت
pešši eš gwašt tai gitt darmān eŋt bort o kall i kot-aŋt

به گربه گفتند که فضلۀ تو دارو است[ ،باورش شد و] رفت زیر خاک پنهانش کرد.

ّ
 -7اصطالح پشی و سمسوک

pešši o semsōk

کنایه از نیازمندی به چیزی یا کسی هنگام بال و مصیبت است .گربه در این جا نماد کسی است که
هنگام بال و مصیبت سراغ دوستان و دیگران را میگیرد.
سمسوک گیاهی دارویی و تلخ با ساقههای خاکستری و متمایل به سیاه و خودرو است .به اعتقاد
مردم ،این گیاه پادزهری برای مارگزیدگی است؛ گویند گربه وقتی مورد آسیب نیش مار قرار گیرد ،فورا
خود را به این گیاه میرساند و از آن میخورد.
.4-45زرگ
در بلوچی «گرک  »gorkمیگویند و نماد چند چیز است:
 -1نماد قدرت و جنگندزی
َ
مثلَ :چه َرستراں زرکَ ،چه لشکران ترک
از میان درندگان گرگ و از میان لشکریان ترکها قویترند.
 -2اصطالح زرکپیشانی

ča rastar-āŋ gork ča laškar-āŋ tork

gork-pēšānig
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صفت کسی است که پیشانیای مانند پیشانی گرگ دارد ،بهمجاز آنکه اوضاع ،طبق میلش پیش
میرود و بخت و شانس خوبی دارد .میگویند« :تو گرگپیشانی هستی یا فالنی پیشانی گرگ را به
همراه دارد».
 -3نماد آنکه در معرض اتهام است و دربارۀ او به ظاهر قضاوت کنند.
َ
مثل :من هما زرکان چه بوران چه موران ،دپ اون هونین انت
man hamā gork-āŋ če be-war-āŋ če ma-war-āŋ dap-ōŋ hōn-ēn eŋt

من همان گرگ هستم که چه بخورم یا نخورم ،دهانم خونین است.
.4-46زوسفند

ْ
در بلوچی به گوسفندِ « ،اسپیپس  »espē-pasو به جنس نر بالغ آن یعنی قوچ «گ َوراند  »gwarāŋđو
ْ
به جنس مادۀ بالغ آن «میش  »mēšو به برۀ آن «گ َو َرگ  »gwaragیا « ّگد  »gađđمیگویند .این
جانور بیشتر به دو نماد زیر معروف است:

 -1پاکدلی و سادهلوحی
َ
مثل :اسپیپس و دل َپهک
گوسفند با دل پاک و سادهای که دارد.

espē-pas o del-pahk

 -2نماد جنگندزی و جنگاوری و مرگ ّ
باعزت
َمثلْ :ز َوراند په ک َش جور َ
gwrāŋđ pa koš-ag jōŕ bitt-ag
بیت
قوچ برای این خلق شده که آن را بکشند(بهمجاز به دلیرانی که در راه شرف یا وطن کشته میشوند
اطالق میگردد).
.4-47لکلک
در بلوچی ،به این پرنده «کنگ  »kaŋgمیگویند و دارای چند نماد است:
 -1نماد فرصتطلبی و سوءاستفاده کردن از فرصتها
َمثلْ :
kaŋg e šēn māŋ lord-ēŋ āp-eŋt
کن شین ماں لردین آپ انت
َ
شادمانی و نشاط لکلک در آب ِگلآلود است [تا بتواند ماهی بیشتری شکار کند].
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 -2نماد حرص و ز یادهبواهی
گویند لکلک ماهی میگیرد و زیر پاهای خود میگذارد ،دو ماهی که گرفت ،برای سومیمیجهد ،نه
تنها سومیرا شکار نمیکند ،دو ماهی دیگر را هم از دست میدهد .میگویند لکلک میگوید که همۀ
ماهیها مال خودش هستند ،به همین دلیل الغر است.
َ
َ
kaŋg o māhig kan-ag
کن
 -3مثل :کن و ماهی
مانند لکلک با ماهیها رفتار کردن ،بهمجاز چند کار را با هم یا در کنار هم انجام دادن و به نتیجه
نرسیدن .میگویند لکلک ماهی میگیرد و پس از سیر شدن هم بیکار نمینشیند و یک ماهی دیگر
شکار میکند و زیر پای میگذارد ،دوباره میجهد تا ماهی دیگر بگیرد و ماهی قبلی فرار میکند ،به
صید ماهی میگذراند و به نتیجهای نمیرسد.
همین منوال وقت خود را بیهوده به ِ
.4-48مار
َ
مار انواع گوناگونی دارد .در مثلهای بلوچی از میان آنها بیشتر نام «سیاهمار  »syāh-mārیا همان مار
کبرا میآید رنگ بدن این مار در سطح پشتی ،قهوهای تیره و سیاه یکنواخت و شکمش مایل به
َ
سیاهی است .مار در اصطالحات و مثلهای بلوچی نمادچند صفت است:
 -1نماد قدرت و ّ
ابهت
َ
َ َ
من تورینیت
مثل :ماراناون ْبوارت سیاهماری ،که آپی مار

mār-ān-ōŋ b-wārt syāh-mār-ē ke āp-i mār man a tawr-ēn-it

از میان مارها بهتر است مرا مار کبری نیش بزند[ ،تا در جا بمیرم] [خدا نکند] مار آبی [نیشم بزند] که
[نمیکشد و] آزار میدهد.
َ ّ
َ
kippok a bellay syāh-mār bit
ک بل ئی ْسیاهمار بیت
مثل :کیپ
مارمولک را به حال خود بگذاری ،مار کبرا میگردد.
 -2نماد بیوفایی و بیانت
َ
mār jūgi e yār na-bit
مثل :مار جوزی یار نبیت
مار هرگز با مارگیر دوست نمیگردد [حتی نگاهدارندۀ خود را نیز نیش میزند].
َ
čokk-ē ōŋ na-y-āwort mār-ē ōŋ āwort
مثل :چکی اون نیاورت ماری اون آورت
بچه به دنیا نیاوردم ماری بود که متولد شد.
 -3نماد کینه و انتقام
َ
مثل :بلوچ سیهمار کوم انت

balōč syāh-mār e kawm eŋt
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بلوچ [در انتقامگیری] ،خویشاوند سیاهمار است.
(گویند اگر کسی جفت «سیاهمار» را بکشد ،انتقام آن را از قاتل آن در هرکجا باشد خواهد گرفت).
 -4نماد حیلهزری و دورویی
َ
pelāni mār-pēč-ēŋ počč-ē
مثل :پالنی مار پیچین پ ّچی
ّ
فالنی پارچهای پیچ در پیچ مانند مار است ،مجازا یعنی مکار و حیلهگر است.
اصطالح «مار پیچ  »mār-pēčویژگی آنچه مانند مار ،پیچ در پیچ باشد ،حیلهگر.
 -5نماد افرادی که زندزی را بربود سخت زرفتهاند
َمثل :مار َ
هاک دان َ
mār hāk a dāŋ sēr na-wārt gwaš-it koţţ-it
سیر نوارت ،زوشیت کتیت
مار از خاک سیر نمیخورد ،میگوید [اگر بخورم] تمام میشود.
َ
-6اصطالح مار سر mār e sar
()4

سر مار ،بهمجاز بسیار مؤثر و کارآمد ،بسیار خطرناک.
ِ

 -7اصطالح چارسرین ما
ماری که چهار سر داشته باشد ،بهمجاز آنکه بسیار خطرناک و کشنده است.
čār-sar-ēŋ mār

 -8نماد برای کسی که قدرت شنوایی ز یادی دارد.
اصطالح مارزوش ( )mār-gōšویژگی کسی است که قدرت شنواییاش بسیار زیاد و هرچه قدر
آهسته و اندک حرف بزنند میشنود.
.4-49ماکیان
ُّ
در بلوچی به ماکیان ،عالوه بر این واژه« ،ککر  »kokkoŕیا «نکینک  »nekēŋkمیگویند و نماد
نمونههایی از مردم به ترتیب زیر است:
 -1افرادی که با کوچکترین سختی یا درد ،داد و فریاد میکنند و همچنین برای کسانی هم به کار
میرود که نتیجۀ عمل بود را با صدای بلند اعالم میکنند.
َ
kokkoŕ hayk-ē daŋt molk-ē goŕ-ēn-it
مثل :ککر َهیکی ر یت ملکی زرینیت

ماکیان تخمیمیگذارد [و با فریاد خود] شهری را به هم میریزد.
 -2نماد افرادی که در عین سوددهی ،از آنها کارهایی ز یانآور هم سر میزند.
َ
nekēŋk hayk daŋt git ham kaŋt
مثل :نکینک َهیک دنت ،زیت هم کنت
ماکیان تخم میگذارد و مدفوع هم میکند.
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.4-50ماهی
به ماهی در بلوچی «ماهیگ  »māhigمیگویند که دارای انواع و اسامیگوناگونی است .از میان
ماهیان ،شیرماهی که در بلوچی به آن «گور  »gōrمیگویند؛ نماد افرادی است که در پریدن ،پرشهای
بلند دارند.
َ
gōr e paym-ā serr-it
مثل:زور َپ َیم س ّر یت
مانند شیرماهی میپرد.
گونهای از ماهیان «هامورماهیان» هستند که نوعی از آنها در بلوچی «لوتاری  »lōtāriاست .این
ماهی پس از صید و بیرون از آب تا مدتی زنده میماند و نماد سختجانی است و به کسی یا جانوری
که به آسانی نمیمیرد و در مقابل مرگ مقاوم است میگویند.
َ َ
ančō ke lōtāri sak-mer-ē
مثل :انچو که لوتاری سکمری
مانند ماهی لوتاری سختجان است.
.4-51مگس
َ ّ
مکسک  »makeskیا « ِمهسک  »maheskمیگویند و نماد
در بلوچی به مگس« ،مش ِ « ،»mašš
افرادی است که اگرچه زیان زیادی نمیرسانند ،اما آزاردهنده هستند.
َمثلَ :م ّش َنکشیت َبلی دل َز َندگ ْ
mašš a na-koš-it balay del gand-ag kaŋt
کنت
مگس کسی را نمیکشد ،ولی چندشآور است».
.4-52ملخ
در بلوچی ،به ملخ «م َدگ  »madagیا « َمدک  »madakمیگویند .این حشره نماد فراوانی و بسیاری و
تمامیناپذیری است.
َّ
َ
َ
madag pa ger-ag laškar pa koš-ag na-hall-it
مثل :مدگ په ز َرگ ،لشکر په کش نهلیت
ملخ با صید کردن و لشکر با کشتن آن ،تمام نمیشود.
.4-53مورچه
در بلوچی ،به مورچه «مور  »mōrمیگویند که انواع گوناگونی دارد و نماد چند چیز است:
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 -1نماد صرفهجویی
َ
مثل :زوکی َو َری َیک روچ َو َری ،موری َو َری هرروچ َو َری
gōk-i war-ay har rōč war-ay mōr-i war-ay har rōč war-ay

اگر مانند گاو بخوری یک روز میخوری [و توشهات تمام میشود] اگر مانند مورچه بخوری ،هر روز
میخوری [و توشهات تمام نمیشود].
 -2نماد ناتوانی و کوچکی
َمثل :دژمن ازان موری ،بزان ّ
dožmen agāŋ mōr-ē be-zāŋ mazār-ē
کد مزاری
دشمن اگر [خرد و کوچک به اندازۀ] مورچهای است ،آن را به اندازۀ شیر بدان»
َمثلَ :
mōr a pill kan-ag
مور پیل کن
مورچه را فیل کردن ،کنایه از کاری کوچک را بسیار بزرگ کردن ،کاه را کوه کردن.
َ
َ
mōr-i del-āŋ mazār-i jaŋg na-bit
مثل :موری دالن َمزاری َجن نبیت
با دل کوچک (جرأت کم) نمیتوان مانند شیر َجنگید.
 -3نماد بسیاری و فراوان
َ
مثل :هنچ انت که مور و سکک
مانند مورچه فراوان است.
-4اصطالح مور پادشاهی

haŋč eŋt ke mōr o sakak

mōr e pādšāh-i

پادشاهی مورچه و مجازا به معنی قدرت و فرمانروایی موقت و زودگذر است؛ مانند آنچه که در
یعنی
ِ
()5
فارسی به میرنوروزی اطالق میگردد .این مورچه نماد افرادی است که موقتا و در زمانی محدود به
موقعیت ،مقام یا ثروتی رسیدهاند و زود از دست آنها خارج میشود( .پادشاهی مورچه ،اشاره به
بالدار شدن برخی از مورچهها پس از باریدن بارانهای تابستانی است .این مورچهها با پرواز خود یا
طعمۀ پرندگان میشوند یا بالهای آنها پس از ساعاتی فرومیریزد و به شکل عادی درمیآیند .به هر
صورت بالدار شدن آنها به باور عوام کوتاه و زودگذر است).
.4-54موش
در بلوچی به موش «مشک  »moškمیگویند و دارای چند نماد است:
 -1نماد افراد بودباوری که کمظرفیت و بیجنبه هستند.
َمثل :م َ
mošk a halekdār-ē čet tabib būt o nešt
شک َهلکداری چت ،تبیب بوت و نشت
موش تکهای زردچوبه پیدا کرد ،خودش را طبیب جا زد و [برای طبابت] نشست.
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 -2نماد دسیسهچینی
شک چیرب ّر َ
َمثل :چو م َ
کنی
َ
مانند موش از زیر میکنی.

čo mošk a čēr-borr kan-ay

.4-55نهن

ّ
در بلوچی به این جانور آبی « ِن ِهنگ  »neheŋgمیگویند و در تکلم و ادبیات بلوچی نماد شجاعت و
قدرت است .معموال پهلوانان و جنگاوران دلیر را به آن مانند میکنند.
ْ
()6
َمثل :مر َتنت َمه در َ
یای نهن  /کراکیت پگل برقصد جن
mort-aŋt ma daryā a nehaŋg krāk-it pogol bar kasd jaŋg

نهنگها در دریا جان سپردند ،قورباقه خودرا [دلیر و نیرومند] نشان میدهد و سر و صدا به راه
انداخته است.

.5نتیجهزیری

َ
با مطالعه و پژوهش در امثال و اصطالحات بلوچی میتوان پی برد که در بسیاری از آنها ،اعمال و
حاالت انسان ها به صورت نمادین از زبان ،حاالت و رفتارهای طبیعی یا فرضی جانوران بیان شده
است .نمادها توانستهاند جانشین شخصیتهای انسانی شوند و نقش آنها را برعهده گیرند .دلیل
نمادشدن جانوران یا رفتار و حاالت آنان ،بستگی به تنوع یا گستردگی حضور آنها در طبیعت یا زندگی
َ
مردم داشته است .از نمادگشایی این اصطالحات و امثال ،این نتیجه حاصل شد که عمدۀ آنها برای
بیان ارزشهای اخالقی و مسائل اجتماعی و تواناییهای جسمیو روحی انسان بهکار رفتهاند و
َ
طنزآمیز بودن بسیاری از آنها نیز قابل توجه است .بسیاری از نمادهای مذکور با نمادهایی که در امثال
یا متون ادبیات فارسی آمده است مشترک و بسیاری دیگر ویژۀ فرهنگ و زبان بلوچی است.
پینوشتها

بظلفه ،مثلی مشهور که دربارۀ کسی گفته میشود که برای رهایی خود چارهای انگیزد ولی
.الباحث عن َحتفه
1
ِ
ِ
همان چارهگری ندانسته سبب هالک او شود؛ گویند این مثل از آنجا پدید آمده است که مردی به شکار رفت،
صیدی گرفت و خواست بکشد؛ کارد نداشت ،شکار سم بر زمین کشید ،خاک به کنار رفت و کاردی نمایان
شد ،مرد کارد برگرفت و صید را گلو برید(وراوینی.)272: 1389،
 . 2کولواه نام شهری است که امروزه در ایالت بلوچستان پاکستان واقع شده است.
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 . 3گویند سبزقبا در فصل رسیدن خرما ،ناگهان از نظر پنهان میشود .دلیل پنهان شدنش را این میدانند که
سبزقبا از این که بر نخلهای خرمادار بنشیند ابا میکند که نکند پرهای زیبا و رنگارنگش به شیرۀ خرما آلوده
شود.
َ
.4این مثل یادآور حکایت بوتیمار است« .بوتیمار پرندهای است با گردن دراز که عقیده داشتهاند بر لب دریا
مینشیند و از بیم آنکه آب دریا تمام شود هرگز آب نمیخورد .در عرفان اسالمی ،بیگمان بوتیمار رمز آن دسته
از زاهدانی است که به گونهای افراطی زندگی را بر خود تنگ میگرفتهاند» (شفیعی کدکنی.)178: 1383،
 .5حافظ میگوید :سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی /که بیش از چند روزی نیست حکم میر
نوروزی( .حافظ .)617 :1388،خطیب رهبر در توضیح اصطالح میر نوروزی میگوید« :در قدیم رسم بوده است
که برای دفع چشمزخم از سلطنت پادشاه ،چند روز پیش از نوروز یکی از چاکران درباری را ظاهرا شاه
میخواندند و فرمان وی را تنها پنج شش روز اطاعت میکردند و پس از آن باز شاه به کار سلطنت میپرداخت»
(همان.)618:

َ
ّ
 .6این بیت از منظومۀ بلند «مکران» سرودۀ مولوی روانبد (ص )46 :است که جنبۀ مثل سایر یافته است.
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