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Abstract  
This article, with a descriptive-analytical method and with the aim of 
conducting a thematic-qualitative ethnographic analysis, seeks to study the 
features that are in the folklore of the Balochi people. Therefore, by 
describing, classifying, and extracting the features of these works, their 
research capacities have been evaluated in terms of theoretical and 
methodological aspects. Based on the findings, two categories of works can 
be identified in this area; first, works in which only Balochi folklore texts are 
collected; second, the works that scholars have attempted to provide 
interpretations of. These features have enriched the research capacity of 
these works. These capacities are grouped in four main categories as: 
accurate descriptions and interpretive analysis; attention to the factors and 
contexts of the formation of the subjects under study; looking at issues as a 
part of an overall mechanism in culture; the classification and presentation of 
categories and semantic patterns. Therefore, based on the anthropological 
insight, a kind of perspective was drawn that can be used to gain a deeper 
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understanding of the mental and intellectual structures of the creators of 
Balochi folklore. 

 
 Keywords: Baloch folklore; Balochistan; anthropological insight; 

qualitative interpretation. 

 

Research background 
Various authors with different scientific specialties have studied and written 
about the field of folklore of the Balochi people. Some of them, for example, 
Jahandideh (1390), Bausani (1971), Iftikharzadeh (1388), and Baloch 
researchers have a literary approach and mainly focus on some important 
linguistic aspects such as grammar, syntax, or pronouns. Some other foreign 
scholars such as Leech (1838), Burton (1990) or Dames (1905), who have 
been sent as missionaries to the Balochistan region, have a more orientalist 
approach. In general, all of these works have been used as the literary 
background of the research in order to open a way to a kind of 
anthropological perspective for a better study of this field. 

Research aims and questions 
This study aims to answer the following questions: what are the 
characteristics of the existing works in the field of popular literature in 
Balochistan? And how can one move towards an anthropological perspective 
by studying the popular literature of the Balochi people? Accordingly, in this 
study, first, the characteristics of the works were examined, which are more 
accessible in libraries than other works in the field of Balochi folk. Then, it 
was considered how to use these works to move towards a kind of 
anthropological perspective in the field of folklore studies in Balochistan. 

Discussion 
In the first part of the research, the main features of Balochistan folklore 
texts were categorized; in the second part, an attempt was made to draw a 
kind of anthropological perspective by using the characteristics of these 
works, which will help to better understand the works. The main categories 
obtained from the data are: having accurate descriptions and performing 
interpretive analysis; attention to the factors and contexts of formation of the 
subjects under study; attention to issues as part of a general mechanism in 
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culture; classification and presentation of semantic categories and patterns. 
These categories show that by adopting and applying anthropological 
interpretive-qualitative approaches in the field of folklore of Balochi people, 
it is possible to better identify the original views and indigenous logic of the 
Baloch community. Folklore originates from the traditions of the people of 
each region and it is passed on to future generations through these traditions. 
In the meantime, what is produced and reproduced are many concepts and 
ideas that have found no other way for expression. 

Conclusion 
In general, if the territory of Balochistan folklore is approached from an 
interpretive-qualitative point of view, the indigenous rationality of Baloch 
popular literature will be properly understood. The studies that have been 
done so far, due to their methodological and theoretical capacities, will be 
able to answer the questions that are necessary for the folklore of 
Balochistan. Employing a kind of interpretive and indigenous methodology 
that is able to create dialectical relations and understand the diversity of 
mental world of the Baloch people is the most appropriate way to understand 
the folklore works of this region. Therefore, in a world where diverse ideas 
and thoughts do not always have a chance to be understood, grasping these 
concepts through such a strategy will contribute to Baluchi culture and its 
holders in a better and more effective way. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مهر و آبان، 34، شمـارة 8 سال

 
شده در حوزۀ ادبیات عامۀ شناختی به گزیدۀ آثار نگاشتهاندازی مردمچشم

 9قوم بلوچ
 

 5باصری ، علی4میراسکندری ، فریبا3خانقاه عسکری ، اصغر2آذرشب عطیه
 

 (9311/ 4/ 7: پذیرش 9318/ 91/ 19: )دریافت

 چکیده
 نگارانه،قوم کیفیِ مضمونی ـ تحلیل انجام هدف با و تحلیلی ـ توصیفی روشی با حاضر مقالة
 قوم عامة ادبیات و فرهنگ حوزة در که است مطالعاتی مختصات برشمردن و بازخوانی درپی
 استخراج و بندیدسته وبا توصیفی و کلی شمایی ارائة با اساس، این بر. است دست در بلوچ

 شده ارزیابی روشی و نظری هایمؤلفه از نظر هاآن پژوهشی هایظرفیت آثار، ینا هایشاخصه
 آثاری نخست، کرد؛ شناسایی حوزه این در را آثار از دسته دو توانمی ها،یافته اساس بر. است

 بسنده بلوچی فولکلوریک متون به بخشیانتظام یا و هاداده آوریجمع به صرفاً هاآن در که
 شدهآوریجمع متون دربارة هاییشرح اندسعی کرده پژوهشگرانِ که آثاری وم،د و است شده

 غنای سبب ارزشمندی مختصات چنین حضور و وجود. کنند ارائة دیگران، یا خود سوی از
 که گیردمی جای اصلی محور چهار در هاظرفیت این. است شده این آثار تحقیقی هایظرفیت
 بسترهای و عوامل به توجه تفسیری؛ تحلیل انجام و دقیق توصیفات داشتن: از اندعبارت

                                                                                                                   
واحد تهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم یعلوم اجتماع ةآذرشب در دانشکد هیعط یدکتر ةمقاله برگرفته از رسالاین . 9

 ها،المثلضرب ها،ه: ترانهقوم بلوچ )مورد مطالع ةعام اتیزن در ادب ریتصو ییبر بازنما ایمطالعهبا عنوان  یمرکز
 .است( هاقصه و هاحماسه

 .مرکزی، تهران، ایران تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسیمردم دکتری دانشجوی. 1

 .مرکزی، تهران، ایران تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسیمردم گروه . استاد3

Asq.asqari_khanqah@iauctb.ac.ir 
 .مرکزی، تهران، ایران تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسیمردم گروه استادیار. 4

 .مرکزی، تهران، ایران تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شناسیمردم گروه استادیار. 5
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 کلی سازوکار یک از جزئی منزلةبه موضوعات به پرداختن مطالعه؛ مورد موضوعات گیریشکل
 نهایتدر مبنا، همین بر. معنایی الگوهای و مقوالت ارائة و بندیطبقه دادن صورت فرهنگ؛ در
 شناخت به توانمی آن بر تکیه با که شد ترسیم اندازچشم نوعی شناختی،مردم بینشی پایة بر و

 یافت. دست بلوچی عامة ادبیات و فرهنگ خالقان اندیشگانی و ذهنی ساختارهای از تریعمیق
 فرهنگ کیفی، تفسیر شناختی،مردم بینش بلوچستان، بلوچ، عامة ادبیات: کلیدی هایواژه

 .بلوچ عامة

 مسئله طرح و . مقدمه2
 قدمتی شده است، متمرکز مختلف هایسرزمین اقوام ادبیات و فرهنگ رب که مطالعاتی

 فرهنگ قلمرو در که شود تلقی کارهایی ترینباارزش جزو تواندمی و دارد دیرینه
 9فولکلور عنوانبا  انگلیسی زبان در که عامه ادبیات و فرهنگ. پذیردمی صورت انسانی

 به 3«لور» و ملت یا و قوم گروه، مردم، معنایبه 1«فولک» واژة دو از شود،می یاد آن از
 سمنانی، احمدپناهی ؛9381 ریویر،) است شده تشکیل معرفت و دانش شناخت، معنای
 تمرکز نوعی نتیجة فولکلور، به مربوط مطالعات اساس، همین بر .(105: 9371

 وماًعم حوزه، این مطالعاتِ. است ایمنطقه و ملی فرهنگ مختلف سطوح بر تحقیقاتی
 و شناسیمردم ادبیات، پژوهشی هایحوزه اندیشمندان برخی ویژة اقبال با بیستم قرن از
 شناسیمردم خصوصبه و فولکلور دانشگاهی هایرشته. شد مواجه فرهنگ مطالعات یا
 آداب و لباس آشپزی، کشاورزی، فنون همچون عامی مردم فرهنگ هایجنبه تمامی به

 دستی، صنایع انواع سازی،خانه شود،می استفاده آراستن برای که زیورآالتی آن، پوشیدن
 آن، به مربوط مناسک و ازدواج هنر، ونقل،حمل در استفاده مورد وسایل تجارت،
 آثار از بسیاری تحقیقاتی محور موضوعات، این و است کرده توجه...  و مذهب

 .(Yoder, 1963: 45) شودمی شامل را هاحوزه این پژوهشگران
  در مختلفی افراد از سوی و گذشته هایدهه از نیز ایران در مطالعاتی ینچن

 مثبت نحویبه اندکرده تالش هاآن از هرکدام و است پذیرفته صورت متعدد هایرشته
 مختلف مناطق و اقوام عامة ادبیات و فرهنگ شناخت و معرفی زمینة در اثرگذار و

 گیلک، لر، اقوام برد، نام خصوصاین  در وانتمی که اقوامی ازجمله. کنند عمل ایران،
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 خارجی اندیشمندان تفحص و اندیشه محل که است کرد موارد برخی در و عرب ترک،
فرهنگ این اقوام،  بهتر معرفی و شناخت همچنین، و ثبت در که است بوده ایرانی نیز و

 خسروی، و جونقانی آسمند: برای مثال) اندبرجای گذاشته خویش از زیادی تحقیقات
 ؛9385 ؛ لیموچی،9384 خسروی، ؛9380 مقصودی، ؛9377 سرشت،پاک و ازکیا ؛9377

 و موحد ؛9310 فرد،زارعی و رضایی ؛9387 نوین، ؛9381 قبادی، و ساروخانی
 این، وجود با(. 9311 وند،عبده ظاهری و رضایی ؛9313 نیا،فرزین ؛9319 همکاران،

 این در بنابراین، و است بلوچ قوم فولکلور است،م مدنظر اینجا در خاص طوربه آنچه
 است، یافته انتشار و تألیف بارهاین  در که آثاری بلوچ و مردم عامة ادبیات بر نوشتار،

 .ایممتمرکز شده
 دهد،می شکل را گفتار این اساسی بحث و است نظر مورد پژوهش این در آنچه

. است بلوچستان عامة یاتادب و فرهنگ آثار منتشرشده درخصوص از ایگزیده
 ناسیونالیسم شناسی،شرق ادبیات، جملهاز مختلفی هایحوزه در این آثار درحقیقت،

 یکدیگر با گاه دلیل، همینبه . اندیافته انتشار و تدوین...  و شناسیزبان قومی،
 بوسانی، تحقیقات منتشرشدة جهاندیده، مثال، برای بسیاری دارند؛ نظری اختالفات

 مهم هایجنبه به برخی هاآن در عمدتاً و دارند ادبی بلوچ، رویکردی نیز و رزادهافتخا
تألیفی  آثار از برخی همچنین،. استشده  توجه عروض یا و نحو صرف، همچون ادبی

 مأمور سیاسی یا مذهبی منزلةکه به دیمز یا و تمپل برتون، همچون لیچ، خارجی محققان
 ها را و بلوچ دارد شناسانهشرق هایرهیافت بیشتر اند،شده اعزام بلوچستان منطقة به
 دیگر ایدسته شد، ذکر که مواردی برعالوه گرفتند.عنوان دیگری ناشناخته درنظر میبه
 عامة ادبیات و فرهنگ در موجود موضوعات برخی به علمی رهیافتی با نیز آثار از

 نیاذبیح خان،بدل همچون ثارآ قبیل این نویسندگان درحقیقت،. اندنگریسته بلوچی
 این در پژوهشی ـ علمی رویکردهای از گیریبهره با اندکرده تالش پردل و عمران
 بپردازند. تفحص به زمینه
 نیازمند شناختیمردم کیفی اندازچشم کسب برای شناسمردم پژوهشگر که آنجا از

 آثاری مجموع از ودشمی تالش است، بلوچ فولکلور باب در اولیه هایداده گردآوری
 برای ایداده مبنایی منزلةبه است موجود این باره در شناختی مختلف هایحوزه در که
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 با تا بود خواهیم قادر ترتیب، بدین. شود برده بهره شناختیمردم رهیافت نوعی ایجاد
 عامة ادبیات درخصوص ترجامع تفسیری به شناختیمردم رویکردی از گیریبهره

 .یابیم ستد بلوچستان
 ناصح، همچون مختلفی مؤلفان و دارد ایگسترده بسیار حوزة بلوچ عامة ادبیات

 از موضوع تحدید برای اینجا در اند،گفته سخن آن درمورد... و محمودزهی ناصری،
 و کنیممی نظرصرف...  و ها، اعیادجشن و رسوم،آداب  چون عامه فرهنگ هایمؤلفه
 بنیادی پرسش شده،ذکر هاینکته به توجه با. پردازیممی چعامة بلو ادبیات به صرفاً

 چه بلوچستان، عامة ادبیات زمینة در شدهتدوین آثاری که است این حاضر پژوهش
 بلوچ مردم عامة ادبیات از مطالعات گیریبهره با توانمی چگونه و دارند؟ هاییویژگی

 کرد؟ حرکت شناختیمردم اندازیچشم سویبه
 بررسی آثاری را از ایگزیده هایویژگی نخست روپیش مطالعة در نظورم همین به

ها و جاهای به سایر آثار حوزة ادبیات عامة قوم بلوچ در کتابخانهکه نسبت خواهیم کرد
 تأمل موضوع این ادامه، درمورددر  ها دسترسی بیشتری وجود دارد. سپس،دیگر به آن

 هستند ـ فردمنحصربه هایویژگی دارای ـ که رمزبو آثار کارگیریبه با که کنیممی
 اندازچشم نوعی سویبه بلوچستان عامة ادبیات مطالعات زمینة در توانمی چگونه

 .کرد حرکت شناختیمردم

 نظری . چارچوب2
 رویکردهای پایة بر مطالعه قابلیت که است شناسیمردم مهم هایحوزه جملهاز فولکلور

 معین نظری چارچوب منزلةبه مجال این در آنچه خاص طوربه اما دارد؛ را متعدد نظری
 بر تکیه با شخصیت و فرهنگ مکتب ساختارگرایی، رویکرد گرفته، قرار ما مدنظر

 است. گیرتز کلیفورد و موس مارسل نظری رویکردهای و بندیکت و کروبر نظریات
 .پرداخت خواهیم هر کدام از مختصری شرح به ادامه،در لذا،

 بطن در که مشترک ساختاری اصول کشـف به» استراوس نظر مورد رگراییساختا
 وجود هااسطوره و فرهنگ دربارة تاریخی نظر از متغیر و خاص ظاهری هایجلوه تمام
 رؤیت قابل ساختارها این ترتیب،این  به(. 931: 9311 استریناتی،) «است مربوط دارد،
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 و فهم به قادر واقعی و تجربی دنیای در هاآن تجلیات طریق از صرفاً و نیست لمس و
 همین وجود دلیلبه اند وارتباط در یکدیگر با کل ساختاری اجزای. هستیم شاندستیابی
 یکپارچگی نوعی قالب در هاآن تمامی ترتیب، این به یابند.می معنا که است ارتباط

 .(993: 9314 برنارد،) هستند بررسی و مطالعه قابل ساختاری،
 و فهم قابل صورتی یکسان، معانی و مفاهیم به تا کندمی تالش انسان ذهن ع،درواق

 هایمکان و زمان شرایط، در انسانی افراد اگرچه دلیل، همین به ببخشد. پذیرتجربه
 داشتن دلیلبه مختلف جوامع در شدهایجاد نمادین اشکال اما کنند؛می زیست متفاوتی

 وجویجست» رواین  از. بود خواهد عهمطال قابل مشترک، ذهنی ساختارهای
 حوزة سه تا داشت آن بر را استراوس لوی اجتماعـی، زندگی اساسی ساختارهای

 مور،« )اسطوره منطق و خویشاوندی نظریة بندی،طبقه هـاینظام: کند بررسی را اساسی
9381 :111.) 

 در ودموج نظری هایرهیافت از داریم نظردر حاضر، تحقیق موضوع در راستای
 بارهاین در که مفهومی نخستین. جوییم بهره نیز شخصیت و فرهنگ مکتب چارچوب

 هایپیکربندی» عنوان با کروبر از سوی که است چیزی آن کرد، یاد آن از توانمی
 هایپیکربندی مفهوم از تردقیق تعریفی به یافتن دست برای. است شده ارائه «فرهنگ
 است: معتقد وی باره نگاهی بیندازیم.این در وی هاینوشته به داریم قصد فرهنگ

 به که درونی رابطة بر مبتنی هاینظام یا هاآرایش از دسته آن از اندعبارت الگوها
 اجزای از انبوهی به شدن تبدیل از را آن و بخشندمی برنامه و انسجام فرهنگ

 مور،: از لنقبه Kroeber, 1948: 131) دارندمی باز انسجام فاقد و سرگردان
9381.) 

 میان بندیطبقه و تمایز که هستند هاگشتالت یا هاپیکربندی الگوها، همین» درحقیقت،
 (.Kroeber, 1952c: 5) «باشد داشته را ثمرات بیشترین تواندمی فرهنگ مقولة در هاآن

 الگوهای» عنوان با مشابه اینظریه نیز بندیکت روث کروبر، رویکرد تأیید در
 هستند فرهنگی شماربی هایپدیده نهایی حاصل الگوها این. است کرده ارائه «فرهنگ

 همین درحقیقت،(. 104: 9381 فکوهی،) اندگرفته قرار یکدیگر با خاص روابطی در که
 الگوهای نام با هاآن از (47 :1959)بندیکت  که آورندمی وجودبه را الگویی روابط،
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 لحاظبه جامعه و فرهنگ یک افراد شوندمی ببس که الگوهایی کند،می یاد فرهنگی
 یابند. سوق خاصی جهت در رفتاری و فکری

 وجویجست است، گرفته قرار موس مدنظر «اولیه هایمقوله»مفهوم  در آنچه
 آن دهندةتشکیل اجزای و فرهنگ بررسی با که است فرهنگی هایپدیده ابتدایی اشکال

 اساسی عناصر به شدن نائل در استفاده مورد هایروش ترینمهم از. است دستیابی قابل
  چنین است. نگارانهمردم مقایسة کارگیریبه انسانی، هایفرهنگ در اولیه و

 تکرارشونده موضوعی هستند، فرهنگ زیربنایی ساختارهای دنبالبه که وجوهاییجست
 کار بردنبه یعنی روشی، چنین از استفاده(. 953: 9381 مور،) است موس تحقیقات در

 سرانجام، و اولیه اجتماعی هایمقوله استخراج و کشف مقایسه، نگارانه،مردم هایداده
 و شناسایی مناسبی طرزبه فرهنگ ایپایه اصول که شودمی سبب هاآن تفسیر و ثبت

 (.vid: Needham, 1963) یابند تداوم
 :گویدمی چنیناین «تفسیری شناسیانسان» دربارة نیز گیرتز

 در آن سودمندی دادن نشان بر سعی و هستم آن جانبدار من که فرهنگ از هومیمف
 این را فرهنگ من. ]...[ است شناختینشانه ماهیتی دارای اساساً دارم، حاضر نوشتة
 که آزمایشگاهی علوم روش به نه آن تحلیل( معتقدم و) دانممی معنایی شبکة

 معناست یافتن وجویجست در که تاس تفسیری روشبه بلکه است؛ قانون دنبالبه
(2000b: 5 9319 نادری،: از نقلبه.) 

 دارند متعددی هایتأویل و معانی شانزندگی همانند انسانی جوامع گیرتز دیدگاه از
 و معانی این به طریقی به که است این داد انجام باید که کارهایی ترینمهم جملهاز و

 توصیف» عنوان با که است همان کندمی یشنهادپ وی که ایشیوه. یافت دست هاتأویل
 .کندمی معرفی 4«فربه

 دهیم نشان تایم صدد در استراوس نظری رهیافت از استفاده با گفت باید درمجموع،
 فرهنگ قلمرو در موجود هایپژوهش مختلف انواع و هاجلوه بررسی با توانمی چگونه

 در که یافت دست مشترک معنایی و ساخت به هاآن تمامی ورای از و بلوچ قوم عامة
  با ترمتفاوت کمی مفاهیمی با شاید و راستا همین در. است نهفته شانتمامی بطن
 الگوهای و مفاهیم از دستآن وجویجست در بندیکت و کروبر نظریات از گیریبهره
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 در موردنظر فولکلوریک آثار مجموعِ در که بود خواهیم بنیادینی و پنهان فرهنگی
 هایسویه و تفکرات از بسیاری دهندةشکل ترتیب، اینبه  و بوده موجود وچستانبل

 .کندمی هدایت معینی جهت در را بلوچی فولکلور که استبوده  مفهومی
 با نیز و موس اولیة هایمقوله مفهوم با بهره از در این جستار تالش بر این است تا

 به است، نهفته هاآن درون در که هاییهاید تمامی و بلوچستان فولکلوریک آثار بررسی
 آشکار ما بر هاآن بنیان و اساس تا هم یابیم دست ابتدایی مضامین و مقوالت برخی
 شود. و نیز  انجام بیشتری سهولت با تفسیر و مطالعه راه طریق این از هم و شود

 آثار از آمده دستبه هایویژگی گیرتز «فربه توصیف» مفهوم بهره از  با توانمی چگونه
 بلوچستان فولکلوریک متون در نهفته مفاهیم به کرد و تحلیل و تفسیر را موردنظر

 .یافت دست
 اختصار به نظری مفاهیم برخی دربارة پیشین سطور در آنچه به باتوجه بنابراین،

 در که بلوچستان را ـ فولکلوریک آثار تمامی داریم قصد پژوهش این در شد، تشریح
ما را قادر  عملی چنین انجام. بررسی کنیم است ـ گرفته جای ما یپژوهش نمونة

 ترتیب، بدین و را برشماریم آثار مجموعه این در نهفته هایویژگی ترینمهم سازد تامی
 بطن از توانمی چگونه که بپردازیم امر این مطالعة به کدام هر تفسیر و تدقیق از پس
 .کرد ترسیم شناختیمردم فسیریت اندزچشم نوعی سویبه راهی آثار این

 شناسی. روش3
 هایتکنیک از گیریبهره پایة بر و تحلیلی توصیفی ـ روش بر اساس تحقیق این در

 و فرهنگ زمینة در موجود آثار خوانش و آوریجمع به اسنادی، و ایکتابخانه مطالعات
 تدوین تحصیلی هایهنامپایان و مقاالت ها،کتاب قالب در کهـ  بلوچستان عامة ادبیات

 بلوچ قوم افراد تمامی بلوچستان از منظور اینجا در است، گفتنی. ایمپرداخته اند ـیافته
 افغانستان و عمان پاکستان، ایران، جمله،از کشور چندین در هاآن زیستی پهنة که است

 .استشده  گسترده
 حوزة در که هاییمجموعه و کتب ترینمهم شده است تالش حاضر، نوشتار در

 کرده اقدام آثار این ضبط و ثبت به صرفاً که آثاری چه دارد، وجود فولکلور بلوچستان
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 شرح بلوچستان، عامة ادبیات به مربوط موارد گزارش برعالوه  که منابعی دستهآن چه و
 بررسی مورد آثار درحقیقت،. شود گذرانده نظر از اند،نوشته آن بر نیز تفسیرهایی و

 مورد( آثار مؤلفان بودن غیربومی یا بومی) خاص معیاری بر اساس اینکه برعالوه 
 و گزینش نگارندگان، دسترسی بر اساس و هدفمند طوربه گرفته، قرار بندیطبقه

 5.است شده انتخاب

 فولکلور زمینة در دسترس در و راستنادپ اثر 11 مشخص، طوربه مقاله این در
 اینبه . شد خواهد بررسی کیفی مضمون تحلیل روش نوعی کارگیریبه با بلوچستان،

 متون توصیف و تجزیه به تا شودمی تالش نخست روش، این از استفاده با ترتیب،
  رهگذر این از آنچه سپس شود. پرداخته بلوچستان عامة ادبیات زمینة در موردنظر

 کردن پارچهیک و ادغام با نیز آخر مرحلة در شود. تفسیر و تشریح آمده است دستبه
 ما هدایتگر تواندمی که یافتیم دست هاییتم یا تم به شده است استخراج متن از آنچه

 متون بهتر تفسیر و فهم برای شناختیمردم اندازهایچشم برخی به رسیدن زمینة در
 مراحل تمامی در اینکه وجود با که است این مهم نکتة. شود بلوچستان فولکلوریک

 رسیدن و مرحله هر از عبور با اما پردازند؛می متون تحلیل و تفسیر به محققان شده،ذکر
 ,Attride-Stirling) یافت خواهیم دست انتزاع از باالتری سطح به بعدی مرحلة به

 (.971: 9310 همکاران، و جعفری عابدی؛ Braun & Clarke, 2006 ؛2001

 بلوچستان عامۀ ادبیات متون . مختصات4
 بررسی بلوچستان عامة ادبیات آثار هایویژگی ترینمهم حاضر، رنوشتا از بخش این در
 بیشتر سهولت انجام برای بخواهیم اگر. شودمی پرداخته هاآن از کدام هر توضیح به و

 به توانمی بزنیم، دست ایکلی بندیتقسیم به تحقیق هایداده مختصات توضیح امر در
 :شود، پرداختمواردی که آورده می شرح

 غیربلوچ نویسندگان از سوی شدهتألیف . آثار2ـ  4
 هایانگیزه و اهداف با و غیربلوچ نویسندگان از سوی که کرد یاد آثاری از باید ابتدا

 ؛Dames, 1905: مثال برای) اندیافته انتشار اجتماعی، و فرهنگی سیاسی، متفاوت
Bausani, 1971؛ Dames, 1988؛ Sureniant, 2003؛ Dames, 2010و فتخارزادها ؛ 
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 زبانی به فولکلور آثار از هاییروایت یا و روایت حاوی متون این. (9388 همکاران،
 نقل به در مواردی که و هستند فارسی یا و فرانسه انگلیسی، زبان همچون غیربلوچی

 با تا شده است تالش اند،نبوده قادر بلوچی الخطرسم و زبان به روایات همان برابر
. بپردازند متون آن بلوچی معادل بیان به جهانی استانداردشدة هاینگاریآوا از استفاده

  .هستند تفسیر بدون و توصیفی بیشتر آثار این

 غیربلوچ نویسندگان از سوی شدهتألیف توصیفی آثار :2 جدول

Table 1: Discriptive works written by Non-Baloch authors 

 اثر معرفی اثر سال و نام ردیف

9 
 ,Dames) بلوچی زبان دربارة تابیک

1905 ) 

 نوزدهم قرن در که است اثری مجموعه این
 ها،داستان از متنوعی انواع و یافته نگارش
 زبان در موجود لغات و عامه اشعار ها،افسانه
 .است شده گردآوری آن در بلوچی

1 
 ,Bausani) بلوچی ادبیات و زبان

1971 ) 

 به اثر این نخست بخش در نویسنده
 ادبیات و زبان درمورد مختصر توضیحاتی

 روایت به دوم بخش در و کرده بسنده بلوچی
 .است پرداخته «الشار و رند» حماسة

3 
 ,Dames) هابلوچ عامیانة هایترانه

1988 ) 

 یافته، تألیف نوزدهم قرن در که کتاب این
 اشعار ترینمهم از ارزشمندی مجموعة

 زبان به و تاس قوم این بین در رایج بلوچی
 .است شده ترجمه انگلیسی

4 
 نیای میرحمزه، دربارة داستان یک

 ( Sureniants,2003) هابلوچ
 حماسة روایت به نویسنده نوشتار این در
 .است پرداخته «میرحمزه»

 ( Dames, 2010) بلوچی هایقصه 5
 هایحماسه بیان به کتاب این در نویسنده

 دربارة یتوضیحات و بلوچ قوم بین در رایج
 .است پرداخته نوزدهم قرن در هاآن فولکلور

1 
 و افتخارزاده) بلوچی هایقصه

 ( 9388 همکاران،
 و مرد راوی 15 از بلوچی قصة 11 اثر این در
 .است شده قول نقل زن
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 بلوچ نویسندگان از سوی شدهتألیف . آثار2ـ  4
 از سوی که دارند ودوج نیز دیگری دستة شد، ذکر که متونی یا و کتب برعالوه 

 اول بخش: انددسته دو بر آثار این. است یافته انتشار و شده نگارش بلوچ نویسندگان
 ؛1008 شاد، ؛1000 هاشمی، ؛9188 نصیر،: مثال برای) هستند توصیفی عمدتاً آثار این

 شاد، ؛9314 یادگاری، ؛9313 کشاورز، ؛1091 رگام، ؛1099 ناگمان، ؛1090 رشیدخان،
 بلوچی الخطرسم از استفاده با و( Badalkhan, 2003; Badalkhan, 2000نیز  ؛ و1091

 نیز موارد برخی در. اندپرداخته بلوچستان عامة ادب قلمرو در موجود آثار نقلبه
 هایمجموعه در بلوچی که معادل انگلیسی، اردو و یا فارسی آثار وجود دارد هایینمونه
 .است شده روایت نیز شدهمنتشر

 بلوچ نویسندگان از سوی شدهتألیف توصیفی آثار :2 دولج

Table 2: Discriptive works written by Baloch authors 

 اثر معرفی اثر سال و نام ردیف

9 
 نصیر،) دوستین و شیرین
9188 ) 

 فرد دو معروف عاشقانة داستان از است روایتی اثر این
 .دوستین و شیرین نامبه

1 
 در ریسمان گسستن
 نقطه ترینسست

(Badalkhan, 2000 ) 

 هایالمثلضرب از برخی بیان به مقاله این در نویسنده
 کدام هر به مربوط تاریخی رخدادهای و بلوچی

 .است پرداخته

3 
 هاشمی،) 1گنج سید

1000 ) 

 آن در و است بلوچی لغت فرهنگ نخستین کتاب این
 هشد آوریجمع بلوچی فرهنگ در رایج هایواژه بیشتر
 .است

4 

 ارادتمند، مست، توکلی»
 قبایل قدیس و شاعر

 «شرقی بلوچستان
(Badalkhan, 2003 ) 

 هایجنبه و ابعاد توصیف به نویسنده مقاله این در
 به ادامه،در  و پرداخته «مست توکلی» داستان مختلف
 موجود صوفیسم با آن ارتباط و اشتراک نقاط بررسی

 و لیلی چون هاییافسانه و بلوچی فرهنگ ایران، در
 .است کرده اقدام مجنون

 ( 1008 شاد،) میراث 5
 هایحماسه ترینمهم از است ایمجموعه کتاب این
 .است شده نقل بلوچی زبان به که بلوچ قوم
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1 
 پژدانک گشتن، بتل،

 ( 1090 رشیدخان،) گهنت
 رایج هایالمثلضرب از است ایمجموعه اثر این

 .هاآن به مربوط یخیتار وقایع همراه به بلوچی

7 
 ناگمان،) گال بلوچی
1099 ) 

 لغات ترینرایج گردآوری به نویسنده کتاب این در
 پرداخته انگلیسی زبان به هاآن ترجمة و بلوچی زبان
 .است

8 
 بند گال گوشتن بتل

 ( 1091 رگام،)

 لغات بلوچی ترجمة به اینکه بر عالوه مجموعه این در
 هاواژه از کدام هر ذیل شده، رهاشا زبان این در موجود
 .است شده نقل نیز آن با مرتبط هایالمثلضرب

1 
 زبان بلوچی و گنج بتل

 ( 9313 کشاورز،) گالوار
 المثلضرب هزار شش از است ایمجموعه کتاب این

 .اندشده نقل موضوعی تفکیک به که بلوچی

90 
 بلوچ مردم هایحماسه

 ( 9314 یادگاری،)

 دربارة توضیحاتی ارائة از پس نویسنده کتاب این در
 هجده نقلبه بلوچی، زبان پیشینة و جغرافیایی موقعیت
 پرداخته بلوچ مردم بین در رایج هایحماسه از حماسه

 .است

 ( 1091 شاد،) 7درج 99
 با را بلوچی عامة هایترانه انواع نویسنده اثر این در

 .است داده توضیح مثال ذکر

 ( جاهمان) 8هزانگ 91
 از نثر و نظم به است روایتی دوجلدی مجموعة این

 .بلوچ قوم معروف هایحماسه

 آثار از هاییبخش نقل از گذشته که شودمی شامل را مکتوباتی آثار، این دوم بخش
 اندیشمندان. باشند داشته آثار این بر نیز شرحی تا اندکرده تالش بلوچی، فولکلوریک

 ارزیابی یک در که اندپرداخته هاییتفسیر به متفاوت بتاًنس منظرهایی از بومی متعدد
 برای) است بوده متغیر کمابیش هاآن تبیینی عمق و موفقیت میزان گفت، توانمی کلی
 بخشان، دولتی ؛9388 جهاندیده، ؛ibid: 2004 ؛ibid: 2003 ؛Badalkhan, 1992: مثال

 و عمران نیاذبیح ؛9314 اندیده،جه ؛9319 بلوچ، ؛9310 همان: ؛9310 جهاندیده، ؛9381
 دارای صرفاً که پیشین دستة نسبتبه آثار مجموعة این(. 9317 جهاندیده، ؛9311 پردل،
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 و هستند بلوچستان فولکلور حوزة در متأخرتر متون جزو بودند، توصیفی ایوجهه
 .است ترکم نخست گروه با در مقایسه هاآن حجم و گستره

 بلوچ نویسندگان از سوی شدهلیفتأ تفسیری آثار :3 جدول
Table 3: Interpretive works written by Bloch authors 

 اثر معرفی اثر نام ردیف

9 
 بلوچی عامیانة شعر به نگاهی

(Badalkhan, 1992 ) 

 توضیحاتی ارائة بر عالوه نویسنده اثر این در
 مسائلی تا کرده تالش بلوچی، عامة شعر دربارة

 و است بوده مواجه آن با بلوچی عامة شعر که را
 توانمی مسائل این قِبَل از را که اندازیچشم نیز

 .دهد نشان کرد، ترسیم

1 
 :ibid) «بلوچی شفاهی سنتی»

2003 ) 

 بیان به نویسنده آنکه از پس مقاله این در
 کلی طوربه شفاهی سنت دربارة توضیحاتی

 هایسنت ترینمهم توضیح به ادامهدر  پرداخته،
 گماشته همت بلوچستان در موجود شفاهی

 .است

3 

 به بازگشتی: آهنین کمان پادشاه»
 شی بلوچی حماسة اصلی مایةدرون
 :ibid) «پانزدهم قرن در مرید

2004) 

 حماسة از است بازخوانی نوعی نوشته این
 .مرید شی معروف، بلوچی

4 
 و بلوچی شعر تحلیل و بررسی
 فارسی شعر با آن سنجش

 ( 9388 ،جهاندیده)

 سنجش در بلوچی شعر بررسی به رساله این در
 تا است شده سعی و پرداخته فارسی شعر با

 را ایران از بخشی کهن فرهنگ و ادبیات
 .بشناساند

5 
 مثل آینة در زن: زمانگ پیران

 ( 9381 بخشان، دولتی) بلوچی

 دربارة هاییالمثلضرب دربردارندة مجموعه این
 توضیحی کدام هر لذی نویسنده و است زنان

 .است کرده ارائه کوتاه

1 
 بلوچستان در سراییحماسه

 ( 9310 جهاندیده،)

 دربارة مقدماتی ذکر بر عالوه نویسنده اثر، این در
 از حماسه هفت توضیح و بیان به حماسه،
 .است پرداخته بلوچی مهم هایحماسه

 عاشقانة هایمنظومه ترینمهم مجموعه این در ( همان) بلوچی عاشقانة هایمنظومه 7
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 .است شده تبیین و نقل بلوچی

8 
 تأکید با بلوچ منظوم ادبیات بررسی

 شاهنامة با آن مقایسة و حماسه بر
 ( 9319 بلوچ،) فردوسی

 رویکرد با تا است شده کوشش رساله این در
 شاهنامة میان مشترک مضامین از ایپاره تطبیقی

 .شود ویواکا بلوچستان هایحماسه و فردوسی

1 
 به سمنبر و حیدر منظوم داستان»

 جهاندیده،) «بلوچ مردم روایت
9314 ) 

 با یافتهتطبیق است روایتی شامل نوشتار این
 سمنبر و حیدر هایشخصیت از بلوچی فرهنگ

 .است شده ارائه آن دربارة توضیحاتی ادامه در و

90 
: همان) «بلوچ ماهیگیران سرود اَمبا،»

9317 ) 

 هایترانه از یکی نقلبه نویسنده قاله،م این در
 و پرداخته بلوچ ماهیگیران میان در( 1اَمبا) کار

 .داده است آن درمورد توضیحاتی

99 

 در انسانی هایاستحاله انواع»
 و سیستان مکتوب هایافسانه

 پردل، و عمران نیاذبیح) «بلوچستان
9311 ) 

 یلتحل با اندکرده تالش نوشته این در نگارندگان
 ترینمهم بلوچستان و سیستان مکتوب هایافسانه
 و کارکرد همچنین، و انسانی هایاستحاله انواع
 بومی هایافسانه در را هاپیکرگردانی این نقش
 .کنند بیان منطقه این

 شناختیمردم اندازچشم یک سوی. به5

 شرحی نبلوچستا عامة ادبیات با مرتبط پژوهشی نمونة مختصات بر پیشین بخش در
 و ذکرشده آثار هایقابلیت از گیریبهره با شودمی تالش حاضر بخش در اما شد؛ نوشته

 این فهم و ادراک زمینة در تا شود ترسیم شناختیمردم اندازچشم نوعی ها،آن مختصات
 .بگشاید بلوچ قوم عامة ادبیات مطالعات فراروی ترروشن مسیری متون

 تفسیری تحلیل انجام و دقیق توصیفات . داشتن2ـ  5

 حاصل کردن کمی یا و ریاضی هایروش از استفاده با کیفی تحقیقات هاییافته بیشتر
 و نمادها تعاریف، مفاهیم، معانی، عمدتاً داریم سروکار آن با آنچه درحقیقت، شود.نمی

  باره این در نیز (2005) 90جودی و پین کمااینکه. است دقیق و جانبههمه توصیفات

 : گویندمی
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 و حوادث ها،موقعیت از غیرکمی توصیف جهت است تالشی کیفی تحقیق روش
 تعبیر ارائة برای سعی همچنین، و جزئیات به توجه با اجتماعی، کوچک هایگروه

 و خود زندگی به عادی و طبیعی هایموقعیت در هاانسان که معانی تفسیر و
 کلیتی اجتماعی متقابل کنش که است استوار فرض این بر بخشند؛می حوادث

 :2005) است درک قابل استقرا وسیلةبه که دهدمی تشکیل را روابطی از تنیدهدرهم

175.) 

 یکدیگر با که اختالفی و تنوع با وجود شود،می تدقیق مقاله این در که مختلفی آثار
 دارا بودن مشترک هایویژگی این از یکی. هستند نیز اشتراک وجوه دارای دارند،

 آثار این را که ایاجتماعی محتوای که است جزئیاتی و دقیق مفاهیم و معانی وصیفات،ت
 خنثی، هایداده به ترکم نیز و کشیده تصویر به شودمی گردآوری یا ایجاد آن در

 ؛Bausani, 1971 مثال، برای) اندپرداخته شانواقعی بستر از مجزا و استانداردشده

Dames, 1988جهاندیده، ؛1091 شاد، ؛9188 نصیر، ؛9388 همکاران، و افتخارزاده ؛ 
 درک مستلزم شناختیمردم تفسیر و تحلیل اینکه به توجه با درحقیقت،(. همان ؛9310

 توصیفی هایداده ارائة با نیز بلوچستان فولکلوریک آثار هاست،ظرافت و هاپیچیدگی
  مطرح هاآن در که تیموضوعا راستای در را ایجانبههمه درک ایجاد زمینة دقیق

 تمامی در همکاران و افتخارزاده نوشتاری سبک مثال، برای. اندکرده فراهم است،شده 
-به هاقصه راویان سوی از مطالب عین به عین نقل یکسان الگوی از اثرشان، صفحات

 شود؛می آورده کتاب این از اینمونه اینجا در کند.می پیروی تفسیر گونه هر از دور
 :کوری دوای قصة

. شکست و افتاد در کرد، باز که را قلعه در. قلعه یک به رسید تا رفت و رفت 
 دارد و است نشسته آنجا نوکری دید. شد قلعه داخل بعد کرد، درست را در دختر

 خوشحال نوکر. کرد درست پچینان او برای دختر. ندارد پجنان ولی پزد؛می نان
 است خواب است، باز هایشچشم وقت هر دیو! باشد حواست»: گفت او به و شد

: 9388 همکاران، و افتخارزاده) «است بیدار است، بسته هایشچشم وقت هر و
947.) 

/ ضخیم توصیف طریق از و درستیبه بلوچستان فولکلور آثار اگر ترتیب، اینبه 
 ادبیات در را متنوع بسیار ارزشی هاینظام بود خواهیم قادر شوند، بررسی فربه توصیف
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 ارزشی هایاین نظام بر اساس امر، این تبعبه. کنیم مشخص و شناسایی بلوچ قوم عامة
  حاشیه به را هاآن یا داد خواهیم قرار توجه مرکز در را آن مضامین و مسائل برخی

 خواهیم ارزیابی ارزش فاقد را دیگر برخی و مهم را موضوعات بعضی نیز و رانیممی
 و است بومی همیشه دانش که داشت توجه باید گیرتزی منظر کی بر اساس زیرا کرد؛
 فرهنگ در آنچه رو،این  از. داشت آن بر اتکایی چندان تواننمی باشد این از غیر آنچه

 از نوع آن هستیم، آن به رسیدن و درک دنبالبه و بوده است مهم بلوچی عامة ادبیات و
 و پژوهشگر) دستاین  از تحقیقاتی عامالن طیف دو بین دیالکتیکی و متقابل رابطة
 یا و هامصاحبه شده،انجام مشاهدات بر اساس درنهایت، تا است( بلوچستان بومی مردم

 ,Geertz) یابیم دست بلوچی فولکلور از نو تحلیلی و درک به باشیم قادر مطالعات

1973: 9 - 12.) 

 لعهمطا مورد موضوعات گیریشکل بسترهای و عوامل به . توجه2ـ  5
 چه نهفته، چه ـ عوامل برخی وسیلةبه ناخواهخواه اجتماعی و فرهنگی هایپدیده تمامی

 فولکلوریک آثار در که هم اموری. گیرندمی شکل مشخص بستر یک در و آشکار ـ
 میان و انفعالتفعل  برخی و نشده ایجاد خأل در یقیناً اند،یافته موجودیت بلوچستان

 به. است آورده فراهم را هاآن بروز و ظهور بسترهای و هازمینه عوامل،سلسله یک
 در آن دادن قرار و تفسیر انجام با بلوچستان عامة ادبیات و فرهنگ بهتر، عبارت

 .(Strauss, 1947: 305 - 306) شودمی معنادار و خوانا مرتبط، فرهنگی بسترهای

 مثال، برای) است چنینیاین هایپرداخت ظرفیت دارای نیز، بررسی مورد آثار مجموعة
Badalkhan, 2003 ؛ Dames, 2010بلوچ، ؛9310 جهاندیده، ؛9381 بخشان، دولتی ؛ 

 برای کنیم صحبت ترمصداقی طوربه بخواهیم اگر(. 1091 شاد، ؛9314 ؛ یادگاری،9319
 او درواقع، کرده است. توجه مسئله این به حدودی تا خویش اثر در بخشان دولتی مثال،
 توضیحی فارسی، زبان به آن ترجمة و آوانگاری سپس و المثلضرب هر قلن از پس

 آن از اینمونه. است کرده ارائه المثلضرب هر گیریشکل بستر با ارتباط در کوتاه
 :است شرح بدین

 انت جنک چکی که سدو انت گار
gā r ē ŋ t sadu ke č okki jenek ē ŋ t. 
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 .دخترند هایشبچه که سدو بیچاره
 یاقتصاد یلکه به دال است دختر بهنسبت پسر فرزند اهمیت بیان در مثل این

 ین]...[ ا یزیکیکار ف یرویبه ن یلهخانواده و قب یازو ن یو کشاورز یدامدار یزندگ
بخشان،  ی)دولت بدهند ترجیح دختر بر را پسر زندباور شکل گرفته است که فر

9381 :37.) 

 به وی شدن قائل در استراوسلوی ـ  ساختاری اندیشة شروع نقطة درحقیقت،
 و اجتماعی هایپدیده گیریشکل دالیل که است سازوکارهایی و عوامل برخی وجود

 سازوکارها و عوامل این(. Strauss, 1947: 305 - 306) است آورده فراهم را فرهنگی
 دارند، حضور بلوچی عامة ادبیات و فرهنگ همچون فرهنگی هایپدیده تمامی در که
 قابل کنند،می حفظ را خویش یگانگی مکانی و زمانی هایتفاوت با وجود که آنجا از

های فرهنگی حضور ردیابی عوامل و سازوکارهایی که در پدیده درواقع،. هستند ردیابی
 نوعیبه و فرهنگی اجتماعی ـ موضوعات که است ایبرجسته هایویژگی از یکی دارند

  و داشته است خود در هافرهنگ سایر همچون بلوچی عامة ادب و فرهنگ نمادین
باز  و مطالعه شود،می ایویژه توجه آن به عمالً نوشتار این در آنچه دلیل، همینبه 

 و اندیشه بیانگر که است عواملی و عطف نقاط عبارتی،به یا معنایی هایگره کردن
 حیات نبلوچستا بر حاکم پرمایة فرهنگ درون که است بلوچ مردم فرهنگی رفتارهای

 این شودمی سبب برویم، بلوچ قوم عامة ادبیات سراغ رویکردی چنین با اگر. دارند
 .بیاید دستبه آن از تریصحیح شناخت نتیجه،در و بماند مهجور ترکم حوزه

 فرهنگ در کلی سازوکار یک از جزئی منزلۀبه موضوعات به . پرداختن3ـ  5
 است بوده نکته این همواره شناسیانسان در دتأکی مورد اساسی اصول ترینمهم جملة از
 گرفته درنظر پیوسته همبه و ترپیچیده کلیت یک از جزئی منزلةبه فرهنگی پدیدة هر که

 سازوکاری گیریشکل سبب فرهنگ عناصر متقابل ارتباط و پیچیدگی همین و شود
 قابل فرهنگی عناصر و هاپدیده یکایک روی بر خاص و جزئی طوربه که شودمی

 منتشرشدة متون و اسناد در اصلی چنین(. 911 - 915: 9314 برنارد،) است ردیابی
 این نویسندگان درواقع،. دارد انجام و پیگیری قابلیت نیز بلوچستان فولکلور به مربوط
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 الگوی» نوعی سویبه جزءنگرانه هایدیدگاه از را خویش توجه توانندمی نیز آثار
 ؛ibid: 2000 ؛Badalkhan, 1992 مثال، برای) کنند معطوف (Strauss, 1947) «منطقی

 پردل، و عمران نیاذبیح ؛1091 شاد، ؛1090 خان،رشید ؛9388 همکاران، و افتخارزاده
 عامة هایترانه انواع ،درج عنوان با خویش کتاب در( 1091) شاد مثال، برای(. 9311
  اما کند؛می بحث کدام هر ببا در توضیحاتی با همراه را بلوچ مردم میان در رایج

 قابلیت نویسنده و شودمی حس مجموعه این در آن خالی جای که چیزی نهایت،در
 هایمثال و توضیحات الیالبه از منطقی الگویی استخراج دارد، را آن به پرداخت

 نیز استراوس که طورهمان. است بلوچی عامة هایترانه انواع از کدام هر به مربوط
 همچون خاص هاییفرهنگ درمورد هم که است آن ساختار فرهنگ، الزمة ت،اس معتقد

. کندمی صدق جهانی و عمومی هایفرهنگ درمورد هم و بلوچ عامة ادبیات و فرهنگ
 یک از بخشی بلوچ قوم عامة ادبیات و فرهنگ همچون خاص فرهنگ یک که آنجا از

 بررسی قابلیت زمانی همواره ،(Strauss, 1969a) است بلوچ قوم فرهنگ نام به سیستم
 قرار تدقیق مورد بلوچستان فرهنگ نامبه کلیتی در که آورد خواهد دستبه را ترصحیح

 .گیرد

 معنایی الگوهای و مقوالت ارائۀ و بندیطبقه دادن . صورت4ـ  5

  از بردنبهره  نیز و هابندیطبقه برخی بنـدیصورت شناسانه،انسان مطالعات در
 استفاده و شناخته تحقیقات، انجام اساسی هایشیوه از یکی منزلةبه ایمقایسه یهـاداده
 به همواره تحقیقات عموماً عامه، فرهنگ به مربوط مطالعات در همچنین،. شودمی

 فرهنگی، رفتار و اندیشه متعدد هایجلوه تمامی الیالبه از تا کندمی پیدا سوق سمتی
 نحویبه که شود بیان و کشف بنیادین و مشخص معنایی الگوهای و مقوالت برخی
 ,Kroeber) اسـت فولکلور قلمرو متعدد و پرشمار هایجلوه آن از بسیاری گرتوجیه

 نیز بلوچستان فولکلور بخش در رو،این  از. (Benedict, 1959: 47 - 168 ؛131 :1948
 بعضی به اشیمب قادر هاآن یکایک مجموع از تا بود عناصری وجویجست در بایدمی

  به پرداختی و گرایش چنین افزودن لذا، یابیم. دست تراساسی معنایی هایقالب



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  

211 

 

 خواهد هاآن غنای بر بلوچستان، با مرتبط فولکلوریک متون در موجود پیشین هایجنبه
 .افزود

 یا و الگوها دارای هافرهنگ اند،کرده تصریح بندیکت و کروبر که گونههمان
 با و شودمی ریزیپایه هاآن اصولی هایارزش طریق این از که هستند هاییپیکربندی
 کرد تعیین را هاآن توانمی دارد، وجود فرهنگ هر در که متنوعی هایجلوه در تفحصی

(Kroeber, 1948: 131؛ ibid: 1959: 47 - 168) .نیز بلوچی فولکلور متون در امر این 
 تکنیکی لحاظ به موردنظر آثار درحقیقت، ارد.د پرداخت و توجه امکان ترتیب همینبه 
 ,Dames مثال، برای) بیفزایند خود پیشین کیفیات به را کیفیتی چنین دارند را امکان این

 نیاذبیح ؛9319 بلوچ، ؛1099 ناگمان، ؛Badalkhan, 2003؛Sureniants, 2003؛1905
 تا کرده است الشت خود کتاب در (1905) دیمز نمونه، برای(. 9311 پردل، و عمران

 هاافسانه ها،داستان زبان، دستور ازجملهـ  بلوچی عامة ادبیات و فرهنگ ابعاد ترینمهم
 چهچنان رو،این  از بگذراند. نظر از را بلوچی ـ زبان در پرکاربرد و رایج لغات نیز و

 هنگیفر مجموعة این بر حاکم فرهنگی ـ معنایی الگوهای به شده،پرداخته ابعاد کنار در
 .شودمی برداشته بلوچی عامة ادبیات تفسیر در جلو به رو گامی شود، توجه نیز

 دارای که( بلوچستان فولکلور) دستاوردی چنین گفت باید راستا همین در همچنین،
 قابل خوبیبه حوزه این در موجود متون طریق از و است دیرینه تاریخی و قدمت
 و شناسایی قابلیت آن دهندةتشکیل رهنگیف الگوهای و اساسی عناصر است، ردیابی
 از جزئی و اصلی عوامل از تنهاییبه که الگوهایی دارد؛ خود در را بهتر تفسیر
 ؛Dames, 1988 برای مثال) استشده  بلوچ مردم رفتار و اندیشه هایشاکله

Badalkhan, 1992؛ ibid: 2003شاد مثال، برای(. 9310 جهاندیده، ؛1008 شاد، ؛ 
 به صرفاً پرداخته، بلوچ قوم هایحماسه به آن در که «میراث» نامبه خود اثر در( 1008)

 مبادرت دشوار لغات معانی از برخی همراه به بلوچی هایحماسه اصلی متون روایت
 :مهناز و شهداد حماسة است؛ شرح بدین متون آن از اینمونه است. کرده

 رهبر،: پیشوک. ئی چندیت دچو تو شهدادء گدء/ ات پیشوک عقلء جنینی منی
 پل پاگء: چود

Mani janini aqla pišōk at/ gođa šahdāda tow čōđ čaŋdēŋt ē. 
Pišōk: rahbar, čōđ: pāgē pol 
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 لرزان دستارت هایگل همچون تو شهداد، اما/ بود راهنما و راهبر من زنانه عقل
 (.401: همان) دستار گل: چود رهبر،: پیشوک. بودی

 پرداخته آن به استراوس که گیرد قرار «هااسطوره» با مقایسه مقام در راث این اگر 
 از گیریبهره با تا دارد را قابلیت این و بسیاری است اشتراک نقاط دارای آن با است،

 است معتقد استراوس. شود تفسیر ساختارگرایی یعنی استراوس، استفادة مورد رهیافت
 که هستند معنایی ـ تاریخی بارهای دربردارندة هنگیفر هاییپدیده مقام در ها،اسطوره

 تکرارپذیر، هایاسطوره بررسی با. شوندمی تبدیل اجتماعی هایواقعیت از نمادهایی به
 - Strauss, 1963a: 4) یابیم دست هافرهنگ شمولجهان الگوهای به بود خواهیم قادر

 چنین کرد ادعا توانمی بنگریم، بلوچ قوم فولکلور هایداده به منظری چنین با اگر. (83
  از و بوده معنایی ـ تاریخی بارهای حامل که هستند فرهنگی هاییپدیده نیز آثاری
 آن مطالعة با هستند پرتکرار اجتماعی نمادهای هاآن از بسیاری اینکه به با توجه رو،این 

 .دش نائل توانمی بلوچ جامعة فرهنگی ـ اجتماعی الگوهای از بسیاری به

 . نتیجه6
 سپس و کلی طوربه عامه ادبیات با ارتباط در کلی مباحثی طرح از پس نوشتار این در

 حوزة متون و اسناد دریابیم تا بودیم این پی در خاص، طوربه بلوچستان عامة ادبیات
 نظری و شناختیروش سنت چه با و دارند ایویژه مختصات چه بلوچ قوم فولکلور

 مذکور متون هایقابلیت و هاویژگی ترینمهم برشمردن از پس ادامه، در. اندشده نوشته
 هاییظرفیت چنین از توانمی چگونه دهیم نشان کردیم تالش شناسانه،مردم دیدگاه از
 آثار این محتوای کردن ترغنی چه هر برای شناسانهمردم هایرهیافت از استفاده کنار در

 .برد بهره
 نظر از بلوچستان فولکلور حوزة در که آثاری ترینسدردستر و پراستنادترین

 فرهنگ فهم برای که است هاییظرفیت تریناساسی از یکی حاوی عمدتاً شد، گذرانده
 درواقع،. کیفی تفسیر و تحلیل: شود بسته کاربه بایدمی آن دهندةتشکیل عناصر و

 اصلی محور چهار در است، موجود آثار مجموعه این در که هاییظرفیت تریبنیادی
 به توجه تفسیری، تحلیل انجام و دقیق توصیفات داشتن: از اندعبارت که گیردمی جای
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 منزلةبه موضوعات به پرداختن مطالعه، مورد موضوعات گیریشکل بسترهای و عوامل
 و مقوالت ارائة و بندیطبقه دادن صورت فرهنگ، در کلی سازوکار یک از جزئی

 .معنایی الگوهای
 است ایمفقوده حلقة بلوچستان، فولکلوریک آثار در هاییظرفیت چنین حقیقت،در

 اصیل و بومی ذهنیت از بهتر فهم و متون این ساختن غنی سبب آن به بیشتر توجه که
 که منظرگاهی داشتن درواقع،. کنندزندگی می بلوچستان فرهنگ در که شودمی افرادی
 انجام همچنین، و ضبط و ثبت بر عالوه و دارد بیرونی و مکانیکی دیدگاه صرفاً

  افکند؛می نظر بلوچ عامة ادب آثار در موجود صوری نکات برخی به فقط توصیف،
 و فهم رواین  از. شد نخواهد ثمربخش و متقن نتیجة حصول سبب بایدمی که چنانآن

 درونی، رهیافتی ایجاد آن، از برآمده هایشاخصه و بلوچ عامة ادبیات و فرهنگ تبیین
 و شرح خلق درنتیجه و بلوچستان فرهنگ دنیای در مهم پرسمان این عمق به نفوذ

 است. ضروری مسائل این بر کیفی تفسیرهایی
 حوزة در شناسانهمردم تفسیری ـ کیفی رویکردهای کاربست و أخذ با بنابراین،

 افراد یادینبن بومی منطق و اصیل هایدیدگاه توانمی بهتر بلوچ قوم فولکلور شناختی
 استراوس، اشارة مورد فرهنگی ـ معنایی الگوهای همان درحقیقت، ـ که را بلوچ جامعة
 داده جای خود دل در که تنوعاتی تمامی با است ـ گیرتز یا و موس بندیکت، کروبر،
 همین واسطةبه و آنجاست سنن از برخاسته منطقة یک فولکلور. کرد شناسایی است،
 شودمی بازتولید و تولید آنچه خالل این در اما شود؛می منتقل آتی هاینسل به سنن

 نکرده پیدا بیان برای طریق این جز راهی که است هاییاندیشه و مفاهیم از بسیاری
 فولکلور) عظیم قلمرو این به تفسیری ـ کیفی دیدگاهی با اگر دلیل، همینبه . است

 که ایبومی عقالنیت نیز و حوزه این سازندة محلی بافت شود، پرداخته( بلوچستان
. شد خواهد فهم صحیح ایشیوه به است، استوار آن بر بلوچ عامة ادبیات و فرهنگ
 هایظرفیت این قبیل داشتن دلیلبه گرفته است، صورت تاکنون که هاییپژوهش

 که هاییپرسش برابر در ها،ظرفیت این کاربست صورت در و نظری و شناختیروش
 خواهند بیشتری اقناع قدرت است، بلوچستان فولکلور ضروریات از هاآن به گوییپاسخ

 به رسیدن برای معین الگویی و راهبرد توصیة به مشخص طوربه بخواهیم اگر. داشت
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 نوعی به توجه شاید گفت، باید بپردازیم بلوچستان فولکلور در باب تراصیل معرفتی
 تنوع و باشد دیالکتیکی ایرابطه جادای به قادر که گرابومی و تفسیری شناسیروش
 درک برای شیوه ترینمناسب کند، تفسیر و دریابد را بلوچ مردم ارزشی ذهنی ـ دنیای

 مجالی همیشه متنوع افکار و هاایده که دنیایی در لذا،. است منطقه این فولکلوریک آثار
 تاحدودی که بلوچستان همچون جوامعی در ویژهبه ـ و کنندنمی پیدا شناخت برای

 مفاهیم و امور درک به قادر راهبردی چنین با اگر است ـ مانده باقی منزوی و مهجور
 مؤثرتر و بهتر نحویبه دارندگانش و بلوچی فرهنگ قبال در را خویش رسالت باشیم،

 .کرد خواهیم ایفا

 هانوشتپی
1. folklore 
2. folk 
3. lore 
4. thick description 

 شخصی هایانگیزه با موارد برخی و نشده تألیف پژوهشی ـ علمی هایانگیزه با رآثا این تمامی .5
 .است گرفته صورت

6. Sayad Ganj 
7 .Dorj 
8. Hazā nag 

 پرسش و جمعیدسته صورتبه ماهی، صید حین در ماهیگیران که است ایترانه و سرود شعر، این». 1
 هایمایهدرون]...[  دارای شعر این. نیست علومم امباها از کدامهیچ سرایندة. خوانندمی جواب و

 (.3: 9317 جهاندیده،) «است گوناگون
10. Pane & Judy 

 منابع
: شهرکرد. بختیاری چهارمحال هایافسانه(. 9377) حسین خسروی و علی آسمند جونقانی، -

 .ایل

ص ص .1 ش .9 د ،مردم و دانش. «عامه فرهنگ»(. 9371)حسین  سمنانی،احمدپناهی -
 .119ـ105

 علوم. «کرد ادبیات در توسعه فرهنگ(. »9377) سرشتسلیمان پاک و مصطفی ازکیا، -
 .49 - 15 صص .91 ش .91 د. اجتماعی
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. نظرپاک ثریا ترجمة. عامه فرهنگ هاینظریه بر ایمقدمه(. 9311) دومینیک استریناتی، -
 .فروردین کتابخانة: تهران

 .چشمه: تهران. بلوچی هایقصه(. 9388) نافسانه و همکارا افتخارزاده، -
 ایروانی محمدرضا ترجمة. شناسیانسان هاینظریه و تاریخچه(. 9314) الن برنارد، -

 .سخنوران: تهران. جوانمرد اهللکرم و باسیتی شهرام محمدآبادی،
 با آن مقایسة و حماسه بر تأکید با بلوچ منظوم ادبیات بررسی(. 9319) بخشرسول بلوچ، -

 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری نامةپایان. فردوسی شاهنامة
 .مرکزی تهران

 .شهسواری: اصفهان .ایران جنوب عشایر سیاسی فرهنگ(. 9384) عبدالعلی خسروی، -

. فارسی شعر با آن سنجش و بلوچی شعر تحلیل و بررسی(. 9388) عبدالغفور جهاندیده، -
 .طباطبایی عالمه دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری نامةپایان

 .معین: تهران. بلوچستان در سراییحماسه(. 9310) ــــــــــــــــــــ -
 .معین: تهران. بلوچی عاشقانة هایمنظومه(. 9310) ـــــــــــــــــــ -
 . «بلوچ مردم روایتبه سمنبر و حیدر منظوم داستان(. »9314)ـــــــــــــــــــــ  -

 .977 - 953 صص .7 ش .3 د .ایران مردم فرهنگ در عامه اشعار و نواها و آواها نامةویژه
 ش .1 د .عامه ادبیات و فرهنگ. «بلوچ ماهیگیران سرود امبا،(. »9317) ــــــــــــــــــــ -

 .15 - 9 صص .11
 موسسة: تهران. بلوچی مثل آیینة در زن: زمانگ پیران(. 9381) عبدالعزیز بخشان، دولتی -

 .تابان مهر هنری فرهنگی
 مکتوب هایافسانه در انسانی هایاستحاله انواع» (.9311) زهرا پردل و آسیه عمران، نیاذبیح -

 .13 - 9 صص .91 ش .5 د .عامه ادبیات و فرهنگ. «بلوچستان و سیستان

 .تمپ مجلس زانکیلب وفا: گوادر. گهنت پژدانک گشتن، بتل،(. 1090) خانرشید -

 فرهنگ عامیانة هایقصه در زن تصویر»(. 9311) عبدوند ابراهیم ظاهری و حمید رضایی، -
 .110 - 131 صص .1 ش .5 د. هنر و فرهنگ در زن. «بختیاری

. «جهرمی هایواژه تاریخی بررسی بر درآمدی»(. 9310) فردرها زارعی و مهدی رضایی، -
 .14 - 11 صص .4 ش .9 د .زمینایران محلی هایزبان و ادبیات

 .نی نشر :تهران. فکوهی ناصر ترجمة. شناسیانسان بر درآمدی(. 9381) کلود ریویر، -
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. «ترکمنی هایقصه اجتماعی ـ فرهنگی روایت»(. 9381) علیرضا قبادی و باقر ساروخانی، -
 .931 - 991 صص .39 ش .8 د .ملی مطالعات

 .بلوچستان آل آکادمی: چیکرا. میراث(. 1008) فقیر شاد، -
 .مندکاروان ادبی فاضل: کویته. درج(. 1091) ــــــــــــــــــــ -

 .کراچی پرس پرینتینگ شفق: کراچی. هزانگ(. 1091) ـــــــــــــــــ -

 و ساده روشی: مضامین شبکة و مضمون تحلیل(. »9310) همکاران و حسن جعفری، عابدی -
 ش .5 د. راهبردی مدیریت اندیشة. «کیفی هایداده در موجود یالگوها تبیین برای کارآمد

 .918 - 959 صص .1
 باورها ها،المثلضرب اصطالحات، ها،واژه جهرمی؛ فارسی فرهنگ(. 9313) صمد نیا،فرزین -

 .اسالمی آزاد دانشگاه: شیراز .هاآیین و
 .نی نشر :تهران .شناسیانسان هاینظریه و اندیشه تاریخ(. 9381) ناصر فکوهی، -
 .سبز سرزمین: قم. گالوار زبان بلوچی و گنج بتل(. 9313) بخشرسول کشاورز، -

 .تیگرپازی: تهران. بختیاری مردم هایافسانه(. 9385) کتایون لیموچی، -

 و توسعه در نز. «کودکان هایداستان در زنان نقش بررسی»(. 9380) سوده مقصودی، -
 .55 - 49 صص .90 ش .3 د. سیاست

 در زنانه هایالمثلضرب از شناختیجامعه تحلیلی»(. 9319) همکاران و مجید موحد، -
 .914 - 905 صص .1 ش .4 د. هنر و فرهنگ در زن. «فارس استان المرد شهرستان

پوری  آقابیگ هاشم ترجمة. شناسیانسان بزرگان اندیشة و زندگی(. 9381) دی جری مور، -
 .شناسانجامعه: تهران. احمدی جعفر و

 هایپژوهش. «تفسیری شناسیانسان تا پوزیتیویسم از گیرتز، کلیفورد»(. 9319) احمد نادری، -
 .84 -19 صص .9 ش .1 د .ایران شناسیانسان

 .بلوچستان ثقافت ادارة: کویته. دوستین و شیرین(. 9188) خانگل نصیر، -

 ادبیات و زبان پژوهش. «فارسی حکم و امثال شناختیروان تحلیل»(. 9387) حسین نوین، -
 .908 - 85 صص .90 ش .فارسی

 .سیدهاشمی آکادمی: کراچی. گنج سید(. 1000) سیدظهورشاه هاشمی، -

 (. حماسه های مردم بلوچ.9314یادگاری، عبدالحسین ) -

 
 
 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9411مهر و آبان  ،43، شمـارة 8 سال  
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