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Research Background 

In general, valuable studies and works have been done in the field of 

collecting and sometimes analyzing the proverbs of Iranian ethnic 

groups. However, only a few of these works have focused on the study 

of family values and gender relations in proverbs. For example, we 

can refer to Zolfaghari's study (2013) entitled “Family and family 

relations in Persian proverbs”, the article “Women and gender 

proverbs” by Masooumi and Rahiminejad (2012), “The Place of 

Family and Woman in Bakhtiari Proverbs” by Rezaee and Zaheri 

(2015), as well as the article “The Representation of Kinship 

Relationships in Persian Proverbs” written by Zandi and Abbasi 

(2016). Access to works in the field of Baluchi proverbs is much more 

limited. One of these works is a book by BadlKhan (2000), a well-

known Baloch scholar, entitled Ropes Break at the Weakest Point, in 

which, after compiling a collection of Balochi proverbs, he describes 

the historical events related to each of the proverbs and the reason for 

the proverbial origin. Also, another work that can be mentioned is a 

book by Dolati Bakhshan (2010) entitled Piran-e Zamānag: Woman 
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in the mirror of Balochi proverb in which the author has compiled a 

collection of Balochi proverbs in various fields related to women. 

Another work published in 2013 is a book entitled Sadgāl-e Battal 

Pirani: Balochi Proverbs in the Sarhad Dialect written by Sourizehi. 

In this work, he has collected Balochi proverbs, ironies and idioms of 

the Sarhad dialect. There is also the publication of a work by 

Keshavarz entitled Battal Ganj-o Balochi Zoban-e Galvar: 6243 

Balochi Proverbs in which he collected about 6000 Balochi proverbs 

and matched the proverbs with their title and subject Categorized. 

Objectives and Questions 

Proverbs can be a good way to understand how people think about 

family, kinship, and gender issues. Thus, this literary genre can reveal 

many attitudes in this field and enhance our knowledge of the 

perceptions of members of a community about concepts and 

phenomena such as family, masculinity, femininity, motherhood, etc. 

In this regard, the present study, emphasizing the need for research in 

the popular culture and literature of the Baloch people as one of the 

ancient and deep-rooted Iranian ethnics, has sought to understand the 

role of proverbs in reproducing and consolidating social and gender 

values in Baloch society. Specifically, the question is: how are family 

values and gender relations reflected in Balochi proverbs? 

Main Discussion 

Reading and analyzing Balochi proverbs in order to understand how 

family values and gender relations are represented in these proverbs 

confirms at least seven central themes as follows: 

1) Sovereignty and continuity of the patrilineal and patriarchal system 

- One of the recurring themes in Balochi proverbs is the emphasis 

on masculinism and patriarchal content and themes. Therefore, the 

more we see its manifestation, the more emphasis is placed on the 
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importance of paternal ancestry and less attention to maternal 

ancestry. 

2) Ethnocentric kinship and continuity of tribal structure - Given the 

prevalence of tribal lifestyles among the Baloch, the analysis of 

Balochi proverbs also confirms that among them, blood and 

relative ties are of great importance. 

 3) Sanctifying and honoring the role of parents in the education and 

socialization of children - The interpretation of Balochi proverbs in 

the field of family values also shows the emphasis on the important 

role of parents in disciplining and educating children. 

4) Hospitality and the responsible social communication - One of the 

prominent cultural features of the Baloch people is their hospitality. 

In this regard, a number of Balochi proverbs can be considered that 

highlighted the guest as a blessing to the host house and table. 

Another point to note is that, in general, there were strong social 

relations among the members of the Baloch communities, who 

were mostly related to each other, and were also reflected in their 

proverbs. 

5) Respect to the elderly - The study of Balochi proverbs along with 

field reflections in this area shows that in Balochi society, elders 

have an important role in the life and leadership of society. 

6) Emphasis on the importance of motherhood - Many Balochi 

proverbs confirm the important position of mothers, especially in 

the correct education and socialization of their children in 

accordance with the culture and norms of Balochi society, in a way 

that they are unmatched in this category and are very 

compassionate and responsible towards their friends.  

7) Looking at women in the shadow of men - Despite the fact that 

there have been many famous and influential women throughout 

the tumultuous history of the Baloch people, the general image of 

women in this society, which is also reflected in some proverbs, is 
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a representation of a second sex and almost no independent 

identity. 

Conclusion 

Proverbs can be considered as elements in the service of constructing 

social identities such as ethnic identity, gender identity, and so on. Of 

course, the Baloch community and people are no exception to this rule 

as the popular culture and literature of the Baloch, and in particular the 

common proverbs among them have a wide application in their daily 

lives. 

According to the above premise, what has been achieved by 

examining and analyzing Balochi proverbs is in fact indicative of a 

kind of cultural, social and religious reproduction among the Balochi 

people and so on. All of these proverbs represent cultural components, 

education of generations, preservation of social values and moral 

norms, and so on. Specifically, they affirm values such as 

collectivism, tribalism, family orientation, etc., all of which have led 

to the continuity of Baloch communities for many years. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 خرداد و تیر، 44، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال

DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.44.2.7 
 

 های خانوادگی و روابط جنسیتی بازنمایی ارزش

 های بلوچیالمثلدر ضرب

 2، ناصر محمودزهی فرد1بهروز روستاخیز

 (82/08/0411پذیرش:    10/01/0411)دریافت: 

 چکیده

توان به تصویری ها میگر فرهنگ قومی هر جامعه هستند و با تأمل بر آنها نشانالمثلضرب

تر از آن جامعه رسید. مُراد پژوهش حاضر نیز در همین راستا، گردآوری و عمیق و روشن

تقادات ها، باورها و اعهای بلوچی بوده که بیشتر ناظر به ارزشالمثلای از ضربتفسیر مجموعه

اند. به این منظور، از دو روش طور خاص روابط جنسیتی بودهمردم بلوچ در زمینۀ خانواده و به

ای و میدانی استفاده شده است. همچنین برای تحلیل بهتر مواد پژوهش، از مطالعات کتابخانه

با موضوع های بلوچی در ارتباط ایم. در این راستا، خوانش مثلیک رویکرد تفسیری بهره بُرده

م او استمرار نظ تیحاکم( 0موردبحث، به احصای هفت مقولۀ محوری منجر شده است: 

و  سیتقد( 3ی؛ ارهیعش یمدارانه و استمرار ساختارهاقوم یشاوندیخو( 8؛ پدرتبار و مردساالر

                                                                                                                   
گذاری اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاستمردم استادیار .0
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بودن و پُررنگ ینوازمهمان( 4فرزندان؛  یریپذو جامعه تیترب در نقش والدین یگذارارج

( تأکید بر 0؛ ساالن و سالمنداناحترام و بزرگداشت کهن (5؛ مسئوالنه یات اجتماعارتباط

های پژوهش د. درمجموع نیز یافتهمر ساریهنگاه به زن در سا( 7ی؛ مادراهمیت جایگاه و مقام 

رواجِ زبان نوشتاری بلوچی، ادبیات عامه و  دلیل عدمها بهدهد که در میان عامۀ بلوچنشان می

نسلی، ها، انتقال بینپذیری، تربیت نسلها نقش پررنگی در جامعهالمثلوص ضربخصبه

های خویشاوندی و جنسیتی دارد، و از این حیث در شناسی، بازتولید و تحکیم ارزشهویت

 شود.ها محسوب میزمرة ابزارهای فرهنگی برای حفظ و تداوم هویت و فرهنگ بلوچ

های خانوادگی، روابط ها، قوم بلوچ، ارزشالمثلبفرهنگ عامه، ضرهای کلیدی: واژه

 جنسیتی.

 . مقدمه1

نقش  سنتی جوامع جوامع بشری خاصه و فهم در شناخت عامه فرهنگ و ادبیات

به عقاید، باورها، انداز فراخی را نسبتبسزایی دارد. بنابراین، نگاه از این دریچه، چشم

ز این منظر، گشاید. اپژوهشگران مـیها در برابر ها و جشنهای بومی، مراسمدانش

بهاست که در هر جامعۀ محلی، سینه به سینه و ای گرانگنجینه فرهنگ و ادبیات عامه

 داشت و حفظ خاطرات و آالم بشری را دارد.یابد و وظیفۀ پاسنسل به نسل انتقال مـی

لی، ثبت نسها، ارتباطات بیندر این بین، ادبیات عامه نقشی پررنگ در تربیت نسل

بسا به ها داشته است؛ و چهها و جشندهی به مراسمسرگذشت اقوام، برگزاری و رونق

(. 830، ص. 0328االمینی، د )روحشوهمین دلیل، نوعی تاریخ شفاهی نیز محسوب می

اهمیت این عناصر شفاهی تا جایی است که تاریخ اجتماعی و نیز تغییرات اجتماعی را 

بنابراین،  (.830، ص. 0327توان بازسازی کرد )محمدزاده، از روی فرهنگ عامه مـی

تواند خُلقیات، عادات خوب و بد، خوبی میهای هر اجتماعی، بهالمثلمطالعۀ ضرب
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ها و یا عالیق مردمان را نشان دهد )آزاد ارمکی و ها، حساسیتافکار و اندیشه

 (.01، ص. 0338همکاران، 

های فرهنگی نقش خود در بازنمود ویژگیها همچنین با توجه به المثلضرب

شان قومیبه روابط درونهای قومی را نسبتتوانند طرز تفکر و باورهای گروهمی

اساس،  این های جنسیتی برای پژوهشگر شفاف سازند. برهازجمله خویشاوندی و انگار

های یبخش روابط خویشاوندی، خانوادگی و تلقتواند روشنیها میالمثلنگاه به ضرب

. چه روابط خویشاوندی در هر جامعه، شودصورت عمیق و دقیق جنسیتی به

های ممکن برای این تجلی، ادبیات خصوص در زبان تجلی می یابد؛ و یکی از عرصهبه

 این بین، (. در83، ص. 0335هستند )زندی و عباسی، ها المثلویژه ضربعامه و به

، نشان از هعام و ادبیات فرهنگجوه عنوان یکی از وهل بهالمثلضرببررسی 

هایی که حسب مورد ؛ داوریزنان دارد ةو ناعادالنه دربار نشدنیپذیرش های گاهداوری

تا به امروز تداوم داشته است و در برخی از موارد، همچنان موجب بازتولید وضعیت 

ن دسته از واسطۀ تدقیق و تعمق در ایباشد. از این منظر و بهفرودستی برای زنان می

 ،بصیریزاده و حسینمحمد ) توان پرده از حقایق بسیاری برداشتمتون فرهنگی، می

 (.7، ص. 0322

توانند مدخل مناسبی جهت درک نوع تفکر ها میالمثلبنابراین از این نگاه، ضرب

رو، این گونۀ ادبی اینندی و مسائل جنسیتی باشند. ازبه خانواده، خویشاومردمان نسبت

ها را در این حوزه عیان سازد و شناخت ما را نسبت به اند بسیاری از طرز تلقیتومی

هایی همچون خانواده، مردانگی، ادراکی که اعضای یک اجتماع در باب مفاهیم و پدیده

بخشد. در همین راستا، پژوهش حاضر با تأکید بر  نگی، مادرانگی و... دارند، ارتقازنا

عنوان یکی از اقوام کهن و بیات عامۀ قوم بلوچ بهضرورت کندوکاو در فرهنگ و اد
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ها را در بازتولید و تحکیم المثلدار ایرانی، به دنبال آن بوده است تا نقش ضربریشه

که طور مشخص، پرسـش آنبه های اجتماعی و جنسیتی در جامعۀ بلوچ دریابد.ارزش

بلوچی نمود  هایالمثلای خانوادگی و روابط جنسیتی، چگونه در ضربهارزش

 اند؟یافته

 . پیشینة پژوهش2

ها و آثار ارزشمندی در حوزة گردآوری و گاه تحلیل طور کلی پژوهشبه

کن تنها تعداد معدودی از این آثار، یاست. ل شدههای اقوام ایرانی انجام المثلضرب

در  اند.ها بودهالمثلهای خانوادگی و روابط جنسیتی در ضربمتمرکز بر بررسی ارزش

( اشاره داشت. 0330توان به پژوهشی از حسن ذوالفقاری )این بین و برای نمونه می

های المثلخانواده و روابط خانوادگی در ضرب»ذوالفقاری در پژوهشی با عنوان 

های ها وگویشها از از زبانالمثلای از ضرب، ابتدا به گردآوری مجموعه«فارسی

ها براساس فراوانی المثلبندی این ضرببه دستهمختلف ایرانی پرداخته است. سپس 

گیرد است. نویسنده در پایان نتیجه می کردهها حسب هر دسته از خویشاوندان اقدام آن

ها دارند و فراوانی بیشتر، نشانۀ المثلای در ضربکه خویشاوندان نزدیک جایگاه ویژه

 .درجه اهمیت و اولویت بیشتر این دسته از خویشاوندان است

 «های جنسیتیالمثلزن و ضرب»( پژوهش دیگری با عنوان 0330در همین سال )

نامه نژاد البته با روش پیمایشی و ابزار پرسشتوسط محسن معصومی و ویدا رحیمی

های المثلهای جنسیتی در بین ضربالمثلنامه ضربدر این پرسشانجام شده است. 

شد.  و زنان در دسترس در شهر تهران پر نفر از مردان 70عمومی قرار گرفت و توسط 

های جنسیتی در المثلاست که میزان شنیدن ضرب های این پژوهش اینجمله یافتهاز
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توان می، هاتوجه به یافتهبوده است. با 4تا  1در مقیاس  1974و در زنان  1933بین مردان 

 ۀجم نمونهای جنسیتی در حالمثلگیری کرد که میزان کاربرد ضربنتیجهچنین 

شود، پژوهش می طور که مشاهدهمجموع نیز همان. درنظر در حد بسیار کم استمورد

 . استایم، کامالً متفاوت چه ما در تحقیق حاضر به دنبال آن بودهمورد اشاره با آن

پژوهش دیگری که در این حوزه انجام شده و در دسترس نگارندگان بوده است، 

جایگاه زن و »( است که به بررسی 0334یم ظاهری )پژوهشی از حمید رضایی و ابراه

های بختیاری که زنان در مثلاند. نتیجه آنپرداخته «های بختیاریالمثلخانواده در ضرب

به مردان، گاه جایگاهی مساوی و گاه نیز جایگاهی گاه جایگاهی فرادست نسبت

درون خانه، زن طوری که هنگام بحث از کارهای به مردان دارند. بهفرودست نسبت

میان به مرد دارد؛ هنگامی که سخن از کارهای بیرون خانه سخن بهجایگاهی فراتر نسبت

هایی که از مسائل به مرد قرار دارد؛ و در مثلآید، زن در جایگاهی فرودست نسبتمی

 آید، جایگاه زنان با مردان برابر است.میان میعام خانواده سخن به

بازتاب روابط خویشاوندی در »( با عنوان  0335و عباسی ) پژوهش دیگری توسط زندی

ها از فرهنگ المثلبه نگارش درآمده است. در این تحقیق، ضرب «های فارسیالمثلضرب

ها و مربوط به زبان هایالمثلاند. ضربهای فارسی استخراج شدهالمثلبزرگ ضرب

المثل مربوط به روابط ربض 3838نهایت، اند. درای غیرفارسی نیز حذف شدههگویش

اساس روابط خویشاوندی ها نخست برالمثله است. این ضربدست آمدخویشاوندی به

اند؛ سپس خویشاوندان براساس نوع خویشاوندی )نسبی، سببی، بندی شدهها دستهآن

ناتنی( و درجۀ خویشاوندی )درجۀ یک، درجۀ دو، درجۀ سه و خویشاوند دور( 

نظر ها درش، جنس، نسل و نوع خانوادهاند. در این پژوهه شدهبندی و مقایستقسیم

اند. نتایج این ها قرار گرفتهالمثلگرفته شده و مبنای مقایسه خویشاوندان در ضرب
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های مربوط به زن خصوصاً در مقام همسر از همۀ المثلدهد که ضربپژوهش نشان می

وندی نسبی بسیار بیشتر از های مربوط به خویشاها بیشتر است. همچنین مثلمثل

خویشاوندی ناتنی و سببی است. پس از زن، پدر در جایگاه دوم قرار دارد و فرزند نیز 

ها جای المثلنث بیشتر از خویشاوندان مذکر در ضربؤدر جایگاه سوم خویشاوندان م

 های مربوط به مردان خویشاوند بیش از زنان خویشاونداما در عین حال مثل ،اندگرفته

 است.

های بلوچی، دست نگارندگان المثلباری، در ارتباط با آثار موجود در حوزة ضرب

( پژوهشگر 8111خان )تر بوده است. یکی از این آثار، کتابی از بدلبسیار بسته

است که در آن پس از  «ترین نقطهگسستن طناب در سست»نام بلوچ با عنوان صاحب

ای بلوچی، به شرح وقایع تاریخی مربوط به هالمثلای از ضربگردآوری مجموعه

های مربوط را بررسی و وجود آمدن مثلها پرداخته و دلیل بهالمثلهریک از ضرب

، کتابی از عبدالعزیز که می توان نام برد است. همچنین، اثر دیگری کردهتحلیل 

که است که  پیران زمانگ: زن در آیینۀ مثل بلوچی( با عنوان 0323بخشان )دولتی

های المثل های بلوچی در زمینهای از ضربآوری مجموعهنویسنده در آن به جمع

 با، کتابی شدهمنتشر  0338در سال  اثر دیگر کهاست. گوناگون مرتبط با زنان پرداخته 

محمداکبر  ۀنوشت های بلوچی به گویش سرحدالمثلصدگالء بتل پیرانی: ضربعنوان 

زهی در این اند. صوریدر این مقاله از آن بهره برده که نگارندگان نیز استزهی صوری

ها و اصطالحات بلوچی گویش سرحدی ها، کنایهالمثلآوری ضرباثر به جمع

بخش کشاورز خاش پرداخته است. سپس شاهد انتشار اثری از رسول ۀخصوص منطقبه

المثل بضرو دویست و چهل و سه بتل گنج و بلوچی زبان گالوار: شش هزار با عنوان 
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و  کردهالمثل بلوچی را گردآوری ضرب 0111که در این اثر، حدود  هستیم بلوچی

 بندی کرده است.ها دستهها را مناسب با عنوان و موضوع آنمثل

 . مالحظات نظری8

شناسی ای از مردمرا زیرشاخه مطالعات فرهنگ و ادبیات عامه نظران،صاحب از برخی

تدقیق و تعمق بر  زیمقاله ن نیدر ا(. 0335ز، گیرند )ژورژ و جوننظر میدر

شناختی و در ذیل نوعی رویکرد تفسیری، کار مردماز  یعنوان بخشبه هاالمثلضرب

 انجام شده است.

 هاانسان فهم و درک به دسترسی برای عرفی باورهای و متعارف فهم به تفسیرگرایان

 و زندگی در مردم که است عناییم حاوی متعارف دارند. فهم توجه شانپیرامون از جهان

منظور چنین فهمی، منبعی مهم از داده بهکنند. یکمی استفاده هاآن از تعامالت روزمره

واسطۀ آن، با جهان خود هایی است که بهفرضها و پیشدرک سوگیری عملی انسان

یک  . از این منظر، وظیفۀ(00، ص. 0323)خیری،  سازندشوند و آن را برمـیمواجه می

ها. است؛ نه اصرار بر کشف علتکردن پدیدارها شناس، تفسیر و قابل فهممردم

شان جمله تولیدات زبانی و معناییها ازمردم، و تولیدات آن اجتماعی رو، رفتارهایایناز

شوند. این تفسیر، در  تفسیر و بایست توصیفمـی ها(،المثلجا ضرب)در این

مند است. به این معنی که پدیدارها و فسیر زمینهترین حالت ممکن، یک تلایدئا

ها را نیز بخش آنهای جهتها تحلیل و داللتای وقوع آنرخدادها را دل شرایط زمینه

 سازدیردمان را متأثر مهای مها و کنشهایی که نگرشکند؛ داللتبرجسته مـی

(Geertz, 1973.) 

مثابۀ ها را بهالمثللوچ ضربچه گفته شد و با این باور که مردم ببراساس آن

اند، شان ساخته و پرداختهپذیر کردن جهان زندگیهایی مفهومی برای فهمسازه
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های المثلاند تا با یک خوانش تحلیلی از ضربدهکرنگارندگان در این پژوهش تالش 

های خانوادگی و ها خاصه در ارتباط با ارزشپشت آنبلوچی، به معانی نهفته در پس

گونه به این منظور و بدون هیچ بط جنسیتی پرتوی افکنده تا حدی نزدیک شوند.روا

با  شدهشده، کوشش شده است تا تفاسیر انجامهای مطرحپنداشتن گزاره قطعیدر ادعایی

طور ها بهای صورت گیرد که عموم بلوچفرهنگیو های اجتماعی مالحظۀ آن زمینه

 اند.ت یافتهتاریخی در آن استقرار و موقعی

 شناختی. مالحظات روش0

منظور بر یک رویکرد کیفی بوده است. بر این اساس و بهمبتنیحاضر انجام پژوهش

استفاده شده است. پژوهشگران برای  ایها، از مطالعات میدانی و کتابخانهگردآوری داده

دگی و روابط های پُرکاربرد در باب مسائل خانوافهم و بازتاب بیشتر مقوالت و مثل

وگوهایی را جنسیتی با حضور میدانی در شهرستان خاش و چند روستای آن، گفت

ساالن بومی شکل داده و تعدادی از سفیدان و کهنویژه با زنان، مردان، ریشبه

ای اند. در بخش مطالعۀ کتابخانهدهکرهای پُرکاربرد را از منظر ایشان احصاء المثلضرب

صدگالء بتل پیرانی: ویژه از کتاب ر نیز مورد اشاره قرار گرفت، بهتطور که پیشو همان

( استفاده 0338زهی )اثر محمداکبر صوری های بلوچی به گویش سرحدالمثلضرب

اجتماعی گوناگون  بلوچی در قالب مسائلمثل  322شده است. کتاب مذکور دارای 

و دانش، امانتداری، مال علم  و تقدیر، ازجمله روابط خویشاوندی و جنسیتی، سرنوشت

ها و آوری مثلو مؤلف سعی در جمع استمداری ، و عقلو ستیزو روزی، جنگ 

 رو،به موضوع مقالۀ پیشِبا توجه است. در این بین و  کردهها صرفاً برگردان فارسی آن

در این  و روابط جنسیتیخانوادگی های ارزشبه مربوط های مثلبر در تمرکز سعی 

تحلیل قرار و مورد مثل در این حوزه شناسایی 21مجموع، حدود در کهکتاب بوده 
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تر بر تأکید نگارندگان مقالۀ حاضر بیش گرفت. با این همه، باید توجه داشت که

جهت افزایش اعتبار صورت میدانی بوده است، اما بهشده به های گردآوریالمثلضرب

کتاب مذکور، در رسیدن به های میدانی با محتوای زیاد دادهپوشانی همها و نیز یافته

شده، به موازات دوم یا ثبتاول و دستهای دستاز هر دو نوع داده« اشباع نظری»

پایۀ ها برالمثلکه مجموعۀ این ضرب  ایم. درنهایت باید اشاره داشتیکدیگر بهره برُده

قرار گرفته است. تحلیل مضمون بندی خوانش و دسته، مورد«تحلیل مضمون»تکنیک 

های خانوادگی بازنمایی ارزش»ها در ارتباط با موضوع پژوهش حاضر یعنی المثلضرب

 شدمقولۀ محوری  فته ی، منجر به احصا«های بلوچیالمثلو روابط جنسیتی در ضرب

گاه ادعای آن بحث قرار خواهند گرفت. البته نگارندگان هیچها موردهکه در بخش یافت

شمول هستند؛ چه تتبع ع و همهرا ندارند که مقوالتِ احصاءشده در این خصوص، جام

انداز نظری در این خصوص، ممکن است منظرهای تر یا تغییر زوایۀ نگاه و چشمبیش

دیگری را بگشاید. آشکار است که این امر، ناظر به ماهیت رویکردهای کیفی در 

 بیند.ی و نه سیاه یا صرفاً سفید میبُعدپژوهش است که اساساً واقعیت را چند

 . میدان پژوهش پژوهش4

، مقالۀ پیش رو ماحصل پژوهشی در بین مردم بلوچ خاصه در شدکه اشاره چنانآن

ناحیۀ بلوچستان در  هایستانشهر ترینیماز قد یکیخاش . استحوزة شهرستان خاش 

قرارگیری در دلیل و به که در مجاورت مرز پاکستان قرار داردبوده  جنوب شرقی ایران

دار و تر طبیعتی کوهستانی دارد. بخشی از مردم این پهنه، دامکنار کوه تفتان، بیش

ها نیز به باغداری یا کشاورزی معیشتی اشتغال ای از آننشین بوده و عدهکوچنیمه

در ذیل کنند و به زبان بلوچی گویش سرحدی تکلم می بلوچ این ناحیه مردماند. داشته
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یابند که درواقع، مردساالر است. ساالر تشخص مـیای و رئیسک ساختار طایفهی

د، لکن شوهایی از وجود زنان قدرتمند در رأس طوایف نیز نقل میهرچند روایت

مراتب قدرت ندارند ر سلسلهشواهد میدانی حاکی از آن است که زنان جایگاه چندانی د

ند و البته در اقتصاد خانگی نیز همکاری داری را برعهده دارتر وظایف خانهو بیش

 شدهبسا سختی طبیعت و دشواری معیشت در این ناحیه موجب کنند. باری، چهمی

کسب رزق ، به عهد یوفاگویی، هایی چون راسترغم ویژگیاست تا مردم خاش علی

مندی و سلحشوری در صیانت از کیان طوایف خویش داری و... به غیرتحالل، دین

 .شوندشُهره نیز 

 های پژوهش. یافته4

های های بلوچی در راستای فهم چگونگی بازنمایی ارزشالمثلخوانش و تحلیل ضرب

کم مؤید هفت مضمون محوری ها، دستالمثلخانوادگی و روابط جنسیتی در این ضرب

 اند و درادامه، موردبحث قرار خواهند گرفت.تجمیع شده 0است که در جدول شمارة 

 های پژوهش: مضامین محوری و مصادیق برگرفته از یافته1 جدول

Table 1: Main Themes and Examples Taken From Research Findings 

 مصادیق مضامین محوری ردیف

0 
 حاکمیت و استمرار نظام

 پدرتبار و مردساالر
 هیچ تاج و تختی نداشته باشم، ولی برادر زیاد داشته باشم.

8 

 مدارانه وخویشاوندی قوم

استمرار ساختارهای 

 ایعشیره

 ات دور شوی،اگر از قوم و طایفه

 آیند.ها به سراغت میبالها و مصیبت
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 مصادیق مضامین محوری ردیف

3 

گذاری نقش تقدیس و ارج

والدین در تربیت و 

 پذیری فرزندانجامعه

 رود.آب به آبراهه می

4 
بودن نوازی و پُررنگمهمان

 ارتباطات اجتماعی مسئوالنه 
 آورد.اش را با خودش میمهمان، روزی

5 
 داشتاحترام و بزرگ

 ساالن و سالمندانکهن
 آدم بزرگ، برکتِ خانه است.

0 
 تأکید بر اهمیت

 جایگاه و مقام مادری
 گیرد.گاه جای مادر دلسوز را نمینامادری، هیچ

 سار مردنگاه به زن در سایه 7
م دست آدکند؛ و شمشیر بهزن با شوهر فرومایه زندگی نمی

 ناتوان کارایی ندارد.

 . حاکمیت و استمرار نظام پدرتبار و مردساالر1ـ4

های های بلوچی، تأکید بر محتوا و مضمونالمثلیکی از مضامین پُرتکرار در ضرب

باشیم، نخست گری آن میتر شاهد جلوهو مردساالرانه است. بنابراین آنچه بیش پدرتبار

بسا این امر در تر به نیای مادری است. چهتوجه کمتأکید بر اهمیت باالی نیای پدری و 

های معیشت بلوچ ریشه داشته و خاصه از شیوه  های گذشتۀ مردم شیوة زندگی نسل

ای عشیره ـای مجموع نوع زندگی قبیلهای و درها و برخوردهای طایفهعاین مردمان، نزا

تنها موجب ردان و پسران نهها متأثر بوده است. چه در این ساختار، تعداد بیشتر مآن

شده که همچنین ضامن امنیت، حراست و پشتیبانی در حفظ و تداوم قبیله قلمداد می

 شده است:مقابل خطرات ساختاری و طبیعی جامعه قلمداد می
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 زهی،المثل بلوچی: کاله و کالتُن هِچ مبی؛ باسک براسُن باز بی )صورینمونه ضرب

 (83 ص. ،0338
 اج و تختی نداشته باشم، ولی برادر زیاد داشته باشم.برگردان: هیچ ت

kolāho kalāton heč mabi; bāsak berāson bāz bi 
های بلوچی نمود یافته است، المثلچه در بسیاری از ضرباز سوی دیگر، البته آن

های فاقد فرزند ذکور است؛ چه به زنان و خانوادهمحتوایی آکنده از طعنه و تحقیر نسبت

 پندارند.یم سنتی بلوچ این امر را موجب قطع نسل و تداوم خانوادهجامعۀ 

المثل بلوچی: کم بَهتِ نماسگ بی پُسگینت، مُچ زهگانی دُتگنت نمونه ضرب

 )گردآوری میدانی(

 شانس، بدون فرزند پسر بوده و تمام فرزندانش دختر هستند.برگردان: نوة آدم کم

kam bahte nemāsag bi posagant, moč zahgāni dotagant 
شود، داشتن فرزند دختر المثل باال هم مشاهده میطور که در ضرببنابراین همان

تنها افتخار خاصی را برای خانواده و طایفه به همراه نداشته که گاه موجب نه

تداوم خانواده سرخوردگی و سرافکندگی هم بوده است؛ چه وجود او کمک چندانی به 

 کند.و شجرة مردانه نمی و خاندان، هویت طایفه

 زهی،المثل بلوچی: شرطا بُرتگن جنینان؛ حاک بر سر نرینان )صورینمونه ضرب

 .(28 ص. ،0338

 اند.برگردان: خاک بر سر مردان باد که زنان شرط را بُرده

artā bortagan janinān; hāk bar sar narinānŠ 
مود یافته است، مردان در این المثل فوق نیز نکه در ضربچنانبر این و آنعالوه

کنندة امور محسوب گیر یا تعیینهای محوری را برعهده داشته و تصمیمجامعه نقش

امری باشند، مردان موجب  برندةگیرنده یا پیشهنگامی که زنان تصمیمشوند؛ و می

 گیرند.شماتت وسرزنش قرار می



 و همکار بهروز روستاخیز __________ های بلوچیالمثلهای خانوادگی و روابط جنسیتی در ضرببازنمایی ارزش

03 

 

 ایهریعش یساختارها استمرارو  مدارانهقوم یشاوندیخو. 2ـ4

و گاه حتی جدا از  صورت خوبسنده و خود اتکاتر بهدر گذشته قبایل مختلف بیش

ای و ایالتی های قبیلهکردند. محدودة زندگی این گروهها و ایالت دیگر زندگی میقبیله

های جدید تأثیر سبک و شیوهنیز تا حدی جدا از یکدیگر بود. باری، امروز اگرچه تحت

یی تغییر ای به زندگی شهری و روستادی از شیوة زندگی قبیلهزندگی، طوایف هم تا ح

است، اما باز هم  شدههای مختلف برقرار تری بین گروهروش داده و تعامالت بیش

اند. اجتماعات ای خود نگسستهلحاظ اندیشگانی از پیوندهای نسبی و عشیرهکم بهدست

ی بلوچی مرتبط با پیوندهای هاالمثلبلوچ نیز از این امر مستثنی نیستند. از ضرب

از  ینسب و یخون یوندهایپ ها،بلوچ توان به این نتیجه رسید که در میانای نیز میعشیره

 .برخوردار است یاریبس یتاهم

 المثل بلوچی: شَه کوما که دور بِه، بال زور بِه )گردآوری میدانی(نمونۀ ضرب

 .ندیآیبه سراغت م هابتیبالها و مص ،یدور شو اتفهیاگر از قوم و طابرگردان: 

Ša komā ke dōr be, balā zōra be 
یاری و هم، یلهتداوم قب و برای حفظ یشینپ یهادر نسل مدارانهدرحقیقت، مشی قوم

یا و نسب، محافظت در برابر حمالت و هجوم قبایل حفظ نهمکاری در تأمین معیشت، 

اینک نیز چونان ت کارکردی بوده است. همها دارای اهمیمجاور و... برای بلوچ

رسد نظر میای و حیثیت اجتماعی بهراهبردی در راستای بازتولید هویت طایفه

 (.0333)روستاخیز و نادری، 

ها ای آنها که در راستای تداوم ساختارهای عشیرهمدارانه بلوچخویشاوندی قوم

 یابد.گروهی نمود میهای درونها بر ازدواجقرار داشته است، همچنین در تأکید آن

 المثل بلوچی: چرپین دستی داره، وتی سرا مُش )گردآوری میدانی(ضرب ۀنمون

 دست چربی داری، بر سر خود بمال )اشاره به ازدواج با زنان طایفۀ خودی(اگر برگردان: 
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arpin dasti dare, wati sarā mošČ 
مردم بلوچ، امر طالق بسیار  میان که در کردهمچنین در این خصوص باید اشاره 

در مواردی که ازدواج فامیلی به جدایی منجر اما  ،مذمت استموردنکوهش شده و 

ای و خویشاوندی )یا از ابتدا و به هر دلیلی مُمکن نشده است(، ساختار عشیره شده

های بومی نیز نمود المثلدر ضرب کهچنانافراد طایفه دارد؛ آنسعی در حفظ وحدت 

 ته است.یاف

المثل بلوچی: مردم شه سانگیَه روت، ولِه شه سیادیَه نروت )گردآوری ضرب ۀنمون

 میدانی(

ها هم برگردان: وصلتِ بین افراد شاید از هم بپاشد، ولی بنا نیست که خویشاوندی آن

 ازبین برود.

mardom ša sāngiya rot, vale ša siādiya narot  

 پذیری فرزنداندین در تربیت و جامعهگذاری نقش وال. تقدیس و ارج8ـ4

های خانوادگی همچنین نشان از تأکید های بلوچی در حوزة ارزشالمثلتفسیر ضرب

 ها عقیده دارند که: والدین در تأدیب و تربیت فرزندان دارد. بلوچنقش پُررنگ 

 المثل بلوچی: آپ په آپ رندا روت )گردآوری میدانی(ضرب

 رود. میبرگردان: آب به آبراهه 

  āp pa āp randā rot 
شوند؛ نظر گرفته میشان درراهبر و خیرخواه فرزندان بر همین اساس، والدین

جمله شغل، بسیاری از امور زندگی فرزندان از ةکنندگیرنده و تعیینوالدین حتی تصمیم

ها هستند. در این نظام تربیتی و خویشاوندی، فرزندان ازدواج و حتی محل زندگی آن

شیوة تفکر و تربیت والدین خود هستند و در بسیاری از موارد، خوب یا  ةمره و چکیدث

 شود:یدانند؛ تا حدی که گفته میها مـبد بودن فرزندان را بازنمودی از رفتار والدین آن
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ین دحت ین ماسان بینت؛ گران و سنگینین بچان شه مکهالمثل بلوچی: تنگهضرب

 (30، ص. 0338زهی، ریشه هما سُلطانین پِسا )صو

 روند.برگردان: پسران خوب به مادرانشان، و دختران مؤدب به پدرانشان می

tangain bačān ša makayen māsāna bayant; gran o sanginin doht ša hamā 

soltanin pesā 

 و البته در مقابل هم:

 المثل بلوچی: درخت شَه اوتی ثمرا درُستَ بیت )گردآوری میدانی(ضرب

 شوداش شناخته میبرگردان: درخت از ثمره

  deraxt ša oti samarā dorosta bit 

 بودنِ ارتباطات اجتماعی مسئوالنهنوازی و پُررنگ. مهمان0ـ4

طوری نوازی این مردم است. بههای فرهنگی شاخص مردم بلوچ، مهمانجمله ویژگیاز

نواز بودن ایشان است که ه مهمانها، گواهای فرهنگ و ادب عامۀ آنکه بسیاری از جلوه

. باری، تعدادی از ستهایابی بلوچقومی و مذهبی هویتهای البته متأثر از مؤلفه

بخش خانه توان مورد مالحظه قرار داد که مهمان را برکتهای بلوچی را میالمثلضرب

 دانند.و سفرة میزبان می

 اریت )گردآوری میدانی(المثل بلوچی: مهمان وَتی روزیا گووَتَ یضرب ۀنمون

 آورد.اش رو با خودش میبرگردان: مهمان، روزی

 mehmān wati roziyā go wata yārit 

 یچیدن جلوی مهمان، امر نوازی و دعوت افراد به خانه و سفرهبنابراین، مهمان

برکت شمرده شده و در مقابل، سفرة فاقد مهمان بیدر آید؛ وشمار مینیک و پسندیده به

 گیرند.شماتت و نکوهش قرار میمورد ن راستا، فرد یا افراد خسیس همهمی

 المثل بلوچی: سال که سَکِنت، صالحُ حکِنت )گردآوری میدانی(ضرب ۀنمون

 کردن که حق است. زدن و دعوت برگردان: اگرچه سال، سخت است، اما تعارف
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sāl ke sakent, salāho hakent 
آید، با توجه به المثل فوق برمیضرب طور که از مضمونحقیقت، هماندر

نوازی قداست و های مداوم و دشواری معیشت بومیان محلی، باز هم مهمانسالیخشک

 ها دارد.ای برای بلوچجایگاه ویژه

طور کلی روابط اجتماعی پُررنگی که بهنکتۀ دیگری که باید بدان توجه داشت این

ا یکدیگر دارای نسبت خویشاوندی هم در بین اعضای اجتماعات بلوچ که عمدتاً ب

خود  یگانهمسا خصوصبهو  یگرانبه دنسبتها اند، وجود داشته است. آنبوده

ها به و با یکدیگر روابط گرمی دارند و نیز در هنگام سختی کنندمی یتاحساس مسئول

های مهم برای این از مالک همین دلیل یکیپردازند؛ بهیاری و دستگیری از هم می

که توصیۀ بزرگان خانواده به افراد در چنانمردم، دارا بودن همسایۀ خوب است. آن

 که: طوریبه همسایگان است؛ به هنگام خرید خانه و زمین، بذل توجه

المثل بلوچی: شه سه چیزا بِترُس؛ مستین هُشتِر، چوطین دیوال، گندگین ضرب ۀنمون

 (35 ، ص.0338زهی، همسائِگ )صوری

 از سه چیز بترس و دوری کُن: شتر مست، دیوار کج و همسایۀ بد.برگردان: 

Ša seh čizā betors; mastin hošter, čotin diwāl, gandagen hamsāeg    

 ساالن و سالمندانداشتِ کهن. احترام و بزرگ4ـ4

ای ساالن دارای نقش و منزلت ویژهدر گذشته برخالف بسیاری از جوامع امروزی، کهن

سو با های بلوچی نیز هماند. بررسی مثلسیاسی، اجتماعی و اقتصادی بودهدر امور 

بزرگان و اصطالحاً  ،بلوچ دهد که در جامعۀتأمالت میدانی در این ناحیه نشان مـی

ن دارای منزلت خاص حیات و رهبری جامعه دارند. آنا در ینقش مهمسفیدان ریش

مسائل خانوادگی و اجتماعی جامعه  الخطاب بسیاری ازاحترام و فصلاجتماعی، مورد

 ییهارا انسان ایشان و بودهقائل  یادیبرای آنان ارزش ز نیز همگان خویش هستند؛
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های ویژه، اند که در شرایط و موقعیتدانستهفراوان مـی رباتج یوارسته و دارا

 گیرند.ها را میترین تصمیمعاقالنه

 سه برکتِنت )گردآوری میدانی(المثل بلوچی: طوهین مردُم، گِضرب ۀنمون

 برگردان: آدم بزرگ، برکتِ خانه است.                            

       tōhin mardom, gese bakatent 
ساالن در میان مردم گذاری ویژة سالمندان و بزرگبنابراین، این طرز تلقی باعث ارج

ها آن کنیل ، استوارستگی و بودن کامل ۀنشاندر این جامعه  یر بودنپ بلوچ شده است.

که  کسانیشود و هستند وارسته و کامل نمی گذاردهر کسی که پا به سن میمعتقدند 

خیر به، راهنما و لزوماً عاقبتسفیدریش به معنای بزرگشود، اما تنها ریششان سفید می

 شوند.نمی

 (المثل بلوچی: پیر بیت، میر نبیت )گردآوری میدانیضرب ۀنمون

 شود!                                      شود، ولی بزرگ نمیبرگردان: پیر می

pira bit, mira nabit 

 . تأکید بر اهمیت جایگاه و مقام مادری4ـ4

ویژه در تربیت صحیح و های بلوچی مؤید جایگاه مهم مادران بهالمثلبسیاری از ضرب

ای که گونهبلوچ است؛ به ۀنجارهای جامعپذیری فرزندان متناسب با فرهنگ و هجامعه

؛ پذیرندمسئولیت به فرندان خود بسیار دلسوز وو نسبتدر این مقوله همتا ندارند 

 که به تعبیری:چنانآن

 المثل بلوچی: زهگ، ماسه دله بندنت )گردآوری میدانی(ضرب

 ای از قلب مادر است.برگردان: فرزند تکه

 zahg, māse dele bandent 
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نابراین، مادران بلوچ با اهتمام و دلسوزی تمام عمر خویش را در راه تربیت ب

 گذارند؛ در همین راستا، همه بر این باورند که:فرزندان و خدمت به خانواده می

 ین ماسه بدل ماتو نبیت )گردآوری میدانی(المثل بلوچی: مکهضرب

 .گیردگاه جای مادر دلسوز را نمیبرگردان: نامادری، هیچ

makayen māse badal, mātowa nabit 
شده در جامعۀ سنتی بلوچ است که رسد این نگاهی نهادینهنظر میحقیقت، بهدر

 وظیفه و نقش مادر را انجام کارهای درون خانه، و خاصه تربیت و تأدیب فرزندان

ط شود که شریی که پیشتر تشریح شد، گفته مداند. از این حیث و با توجه به مقوالتیم

ن در دامان مادرانی آگاه و پرورش صحیح آنارویش شیرمردان و البته شیرزنان بلوچ، 

 که:داناست؛ چه آن

المثل بلوچی: چتی همودانه جوکیت، که ماسی جوکیت )گردآوری ضرب ۀنمون

 میدانی(

 خوابد که مادرش خوابیده است.جایی میغاله همانبرگردان: بز

Čati hamodāna jokit ke māse jokit                    

 سار مرد. نگاه به زن در سایه4ـ4

گذار زیادی اثردار و ونشیب قوم بلوچ زنان نامرغم آنکه در طول تاریخ پُرفرازعلی

کن تصویر عمومی ی(، ل0334: مرادزهی و مرادزاده، رکوجود داشته است )برای نمونه 

مای یک جنس دوم و تقریباً از زن در این جامعه همچون بسیاری از جوامع سنتی بازن

فاقد هویت مستقل است که فارغ از مردان سهم مؤثری در کنشگری سازنده در حیات 

هنگامی موردتأیید اجتماعی قرار اغلب بنابراین، زنان در این جامعه اجتماعی ندارد. 

های گیرند که تحت تابعیت و سرپرستی کامل مردان بوده و در بهترین حالت نقشمی

 راستا با مردان داشته باشند.های برابر و همنه نقشمکمل و 
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 داریت کنتَک و زیر آپی و نان داریت؛ مِنَت و هَبرُ گس مردِ المثل بلوچی:ضرب ۀنمون

 )گردآوری میدانی(

 برگردان: ]رفتن به[ خانۀ شوهر، نیش و کنایه در پی دارد؛ نان و آبش، خار و خاشاک دارد.

marde ges habaro menat dārit; nano āpi ziro kontak dārit  

المثل فوق نمود یافته است، تأکیدات اغلب مؤید تعلقِ طور که در ضربلذا همان

داری زنان و تر ناظر به ضرورت خویشتنها نیز بیشو توصیه ندرونی خانهزن به فضای ا

 تحمل نامالیمات است.

ها نیست. بنابراین، آنالبته پذیرش جایگاه فرادستِ مردان، لزوماً شامل جملگی 

« ل بلوچئامرد اید»های یک ند که از ویژگیشوپذیرفته می« سارسایه»عنوان مردانی به

ها هستند ترینِ این ویژگیاز مهم رسد سلحشوری و اقتدارنظر میبرخوردار باشند. به

 اند.های بلوچی نیز نمود یافتهالمثلکه در بسیاری از ضرب

مردا ننِندی، سگار گو سُستین نامردا نسِندی  تِننین گو لیکُج المثل بلوچی:ضرب

 )گردآوری میدانی(

 دست آدم نامرد کارایی ندارد.کند و شمشیر بهبرگردان: زن با شوهر فرومایه زندگی نمی

Jan-ēŋ go lēkot-ēŋ mardā nanendi, sagār go sosten namardā nasendi  

مردان تنها سایه و چتر « چتر حمایت»یا « سایه»اگرچه الزم به اشاره است که 

حمایتی شوهران نیست؛ و زن در هر صورت خود را نیازمند حمایت و پشتیبانی مردان 

 بیند.خاصه محارم نسبی )پدر و برادر( می

 )گردآوری میدانی( براس کوری بی، گوار تماه داریت المثل بلوچی:ضرب ۀنمون

 واهر از او توقع ]پشتیبانی[ دارد.برگردان: برادر اگر نابینا هم باشد، خ

berās kori be, gwohār tamāh dārit 

است که در میان مردم بلوچ نیز  شود اینصورت کلی برداشت میبنابراین، آنچه به

عنوان های مرسوم، زنان بهمانند بسیاری از دیگر جوامع، متأثر از برخی باورداشت هم
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شوند؛ امری که وح جامعۀ مردساالر قلمداد میای بر ربخشی از هویت مردانه و وصله

شود و گویی حراست از آن، ولو به قیمت جان، ویژه در قالب ناموس از آن تعبیر میبه

 وظیفۀ ذاتی مردان است.

ماالن ندرنت سرانی؛ سران ندرنت ننگانی )گردآوری  المثل بلوچی:ضرب ۀنمون

 میدانی(

 موس.برگردان: سرمایه، فدای سر؛ سر، فدای نا

mālān nadrant sarāni; sarān nadrant nangāni  

 . نتیجه4

ای در مناسبات اعضای جوامع سنتی خاصه مالحظهفرهنگ و ادبیات عامه نقش قابل

ای که اکثر نمودهای گونهیافته دارد؛ بهدلیل فقدان زبان نوشتاری گسترده و سازمانبه

اند. جملگی عناصر فرهنگ و ادبیات فتهفرهنگی غالباً از این طریق حفظ شده و نشر یا

ها جدای از آنکه برگرفته از های رایج در بین آنالمثلعامۀ یک اجتماع نظیر ضرب

های مردمانشان هستند، همچنین فرهنگی جامعۀ مذکور و خصیصه ـ مختصات اجتماعی

دارند. از ها ها یا هنجارهای اخالقی در بین آننقشی تأثیرگذار در تقویت و تداوم ارزش

های اجتماعی توان عناصری در خدمت برساخت هویتها را میالمثلاین منظر، ضرب

شمار آورد. البته که جامعه و مردم بلوچ نیز از مانند هویت قومی، هویت جنسیتی و... به

طور مشخص ها و بهکه فرهنگ و ادبیات عامه بلوچچناناین قاعده مستثنی نیستند؛ آن

 ها، کاربرد پررنگی در زندگی روزمرة ایشان دارد.رایج در بین آن هایالمثلضرب

دست آمد های بلوچی بهالمثلبنابر مقدمات فوق، آنچه با بررسی و تحلیل ضرب

دهندة نوعی بازتولید فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی در میان مردم بلوچ و واقع نشاندر

های فرهنگی، آموزش و لفهؤم نمایها بازالمثلجملگی این ضرب واسطه است.به این 
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های اجتماعی و هنجارهای اخالقی، و... داشت ارزشها، حفظ و پاستربیت نسل

محوری، مداری، عشیرههایی چون جمعها مؤید ارزشطور مشخص آنهستند. به

که جملگی، موجب استمرار و تداوم اجتماعات بلوچ برای  هستندگرایی و... خانواده

، اهمیت استچه در وهلۀ نخست قابل مشاهده اند. بر این اساس، آنبوده سالیان دراز

که در  طورهاست. تأکید بر این مقوله همانبرای بلوچ «طایفه»و  «قوم»یا  «عشیره»

های تر ناشی از شرایط زیستی دشوار این مردمان، ویژگیصفحات گذشته اشاره شد بیش

گیری رسد. در چنین شرایطی، شکلیم نظرها بهو سازمان اجتماعی آنمحیط زندگی 

ها در مواجهه با ها، از شروط پایداری آنبستگی گروهی در بین بلوچاتحاد و تداوم هم

از  مردیدر امتداد همین امر است که سلحشوری و راد. انواع تهدیدات بوده است

ه نهاد آید کشمار میبه هاهای شخصیتی برای بلوچترین ویژگیترین و مطلوببنیادی

ملحوظ دارد.  ــ خاصه فرزندانــ ها را در پرورش اعضای خود بایست آنیخانواده م

و  «نهاد خانواده»ها، برای بلوچ «طایفه»و  «قوم»یا  «عشیره»بر اهمیت بنابراین عالوه

که در  هستندمفاهیم محوری دیگری  «مادر»صوص خبهو  «پدر»های آن یعنی استوانه

ها شاهد تأکید بر آن المثلجمله ضربعامۀ بلوچی ازفته در ادبیات های نهاکثر آموزه

 هستیم.

دلیل حاکمیت که جایگاه پدر و اساساً مرد در این جامعه به کردتوان انکار البته نمی

ها همواره دارای نظام پدرتبار و مردساالر، چندان قابل قیاس با زنان و مادران نیست. آن

شان از سر زنان و دختران که گویی اگر چتر حمایتند شوساری بلندتر تصور میسایه

 شود.بلوچ برداشته شود، امکان زندگی نیز از ایشان سلب می

ها و وجوه چندگانۀ اجتماعات انسانی، عناصر ادبیات عامه باری، نظر به پیچیدگی

وجهی هستند و لزوماً های اجتماعی و فرهنگی، چندپدیدهنیز همچون بسیاری دیگر از 
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رو، اینیافته قرار داد. ازهایی مشابه و قطعیتها را در ذیل دستهتوان جملگی آننمی

واحد توسعه  یگونی را حتی در ارتباط با امرهای گونهزمان نظرگاهتوانند همها میآن

یف زنانی های بلوچی ناظر به توصحالی که بسیاری از حماسهمونه دربخشند. برای ن

های بلوچی المثلحالی که شاهد هستیم تعدادی از ضربو در، استقدرتمند و واالمقام 

بینیم که برخی از این یمداشت مقام زن و جایگاه مادری تأکید دارند، اما نیز بر پاس

زنان را در  ــ که در بطن جامعه عمومیت بیشتری دارندــ های مفهومی سازه

 کنند.یتوصیف مایشان  وابستگیبه مردان و تحت تر نسبتهای فرودستموقعیت

های فرهنگی که آشکار است اجتماعات بلوچ امروزه در پرتو بازاندیشیدر پایان آن

اندیشند و مناسبات خانوادگی یا روابط گرفته، لزوماً همچون گذشته نمیصورت

دهند؛ با این همه کاربرد جنسیتی خود را نیز الزاماً همچون اعصار گذشته سامان نمی

هایی نشستتردید نشان از وجود تههای سوگیرانه بیالمثلر برخی از ضربشماولو کم

تواند جدای از ارزش پژوهشی و آشنایی بیشتر با ها میساختن آنذهنی دارد که عیان

ادبیات عامۀ یک قوم اصیل ایرانی، همچنین سهمی در بازاندیشی و اصالح فرهنگی 

 داشته باشد.

 منابع

ای در ادبیات (. تحلیل کیفی نگرش توسعه0338ندری، ا. )نی، م.، و حقآزادارمکی، ت.، ترکارا

ـ 3(، 0) 0، شناسی نهادهای اجتماعیمجله جامعههای ترکی. المثلعامیانه: با تأکید بر ضرب

34. 

معرفت های اثباتی، تفسیری و انتقادی. (. مقایسۀ پارادایم دینی با پارادایم0323خیری، ح. )

 .30ـ 7(، 8) 0، اجتماعیـ  فرهنگی

 . تهران: مهر تابان.پیران زمانگ: زن در آیینۀ مثل بلوچی(. 0323بخشان، ع. )دولتی
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، فرهنگ مردمهای فارسی. المثل(. خانواده و روابط خانوادگی در ضرب0330ذوالفقاری، ح. )

 .054ـ 037، 30

های بختیاری. المثلب(. جایگاه زن و خانواده در ضر0334وند، ا. )رضایی، ح.، و ظاهری عبده

 .43ـ 80(، 0) 3، فرهنگ و ادبیات عامه

 تهران: عطار. شناسی.شهر با چراغ؛ در مبانی انسان گرد(. 0328االمینی، م. )روح

گرا در بلوچستان ایران. محور و ذاتمداری طایفه(. قوم0333روستاخیز، ب.، و نادری، ا. )

 .0333آبان  80ن از تاریخ ، انتشار آنالیمطالعات فرهنگی و ارتباطات

های فارسی. المثل(. بازتاب روابط خویشاوندی در ضرب0335زندی، ب.، و عباسی، ب. )

 .01ـ 83(، 3) 4، فرهنگ و ادبیات عامه

های گیلکلی؛ گونۀ المثل(. بازنمایی زنان در ضرب0335شعبانی، م.، و صراحی، م. ا. )

 .72ـ 57(، 00) 4، فرهنگ و ادبیات عامهاشکورات. 

. زاهدان: های بلوچی گویش سرحدالمثلصدگالء بتل پیرانی: ضرب(. 0338زهی، م. )صوری

 تفتان.

زبان گالوار: شش هزار و دویست و چهل و سه بتل گنج و بلوچی(. 0334کشاورز، ر. ب. )

 . قم: سرزمین سبز.المثل بلوچیضرب

ها با توجه به المثلدر ضرب(. بررسی جنسیت 0322زاده، ع.، و بصیری، م. )محمد حسین

 .30ـ 7(، 4) 7، شناختی زنانمطالعات اجتماعی روانآیات و احادیث. 

 4، زبان و ادب فارسیهای جنسیتی. المثل(. زن و ضرب0330نژاد، و. )معصومی، م، و رحیمی

 .052ـ 035(، 00)
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