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چکیده
تأثیر و تأثر زبانهایی که ریشه و پیشینۀ مشترک دارند و از نظر زبانشناسان در یک رکروق اکرار میگیرنکد
امری بدیهی و اجتنابناپذیر است فارسی و بلوچی نیز به عنوان دو زبان از رروق زبانهای ایرانی نو ککه
خاستگاق و پیشینۀ مشترکی دارند از این ااعدق مسکتننی نیسکتندب بنکابراین زبکان فارسکی در جایگکاق
یکی از مهمترین زبانهای فرهنگکی جهکان و زبکان رسکمی ،ادبکی و فرهنگکی ااکوا ایرانکی ،بکر دیگکر
زبانهای ایرانی تأثیرات عمیقی داشته است و زبان بلوچی نیز به عنوان یکی از زبانهکای مهک ایرانکی
نو ،اغلب در معرض تأثیر زبان و ادب فارسی بودق است .بلوچی در ایران عموما زبانی رفتاری بودق که
ادبیات آن نسل به نسل به صورت شفاهی منتقل میشدق است .در ایکن نوشکتار سکعی ککردقای از راق
سنجش تطبیقی تعدادی از منلهای بلوچی به عنوان نمودی از فرهنگ و ادبیات این زبان بکا منلهکای
فارسی ،بخشی از اشتراکات آنها را نشان دهی ب معیکار رکزینش منلهکا از دو زبکان ،داشکتن اشکتراکات
ساختی در زبان ،مضمون یا پیا بودق است.
کلمات کلیدی :زبان ،مقایسه تطبیقی ،فارسی ،بلوچی ،منل.

 1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاق تهران
 2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاق تهرانb.akbar59@yahoo.com.
 3دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاق سیستان و بلوچستان
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مقدمه
زبان فارسی یکی از مهمترین زبانهای فرهنگی و ادبی جهان به شمار میرود ،این زبان کهن با میراث
ادبی غنی خود ،تا دورانهای اخیر ،پس از عربی جایگاق دومین زبان ارتبکایی مسکلمانان را در اختیکار
داشتب بدین جهت بر بسیاری از زبانهای دیگر تأثیر رذاشته است و یبعا در این میکان تکأثیراتش بکر
دیگر زبانهای ایرانی بیشتر و آشکارتر است .بلکوچی نیکز یککی از زبانهکای مهک ایرانکی نکو بکه شکمار
میرود« .بلکوچی از شکاخۀ شکما غربکی زبانهکای ایرانکی اسکت ککه بکا زبانهکایی چکون ککردی و زازا،
خویشکاوندی نزدیککی دارد» ( Balochi and the Concept of North-Western Iranian, korn:
)p.49ب اما مرکز اصلی سکونت رویشوران بلوچی در منتهیالیه جنوب شرای فالت ایران است.
بخش اعظ میراث زبانی و ادبی بلوچی به صورت شفاهی نقل میشود و بی آن میرود ککه بکا تالکو ت
زبانی حاصل از رسترش امکانات ارتبایی جدید و زوا خکردقفرهنگهکا ،در آینکدقای نکهچنکدان دور،
بسیاری از میراثهای ادبی و فرهنگی ااوا ایرانی و از جمله بلوچی به فراموشی سکرردق شکود .یککی از
مشترکات مه در میان فرهنگهای بشری ،منلها و حکمتها هستندب اسطورق ،تاریخ و پیشینۀ مشکترک
سبب شکل ریری ناخودآراق جمعی مشترک ااوا ایرانی شکدق اسکت ککه ایکن ناخودآرکاق سرچشکمۀ
تما داشتههای هویتی این ااوا است ،زبان ،فرهنکگ ،عکادات و عقایکد ،نمودهکای مختلفکی از ایکن
اندوخته هستند .بررسی میزان اشتراکات خردق فرهنگهکا بکا زبکان ،فرهنکگ و ادبیکات ملکی از سکویی
اسککتالکا بخککش تف کاه بشککری و غنککای هویککت ملککی اسککت و از سککوی دیگککر نتککای و یافتککههای آن،
یاریدهندۀ مالققان رشتههای مختلف علو انسانی برای پژوهش عمیقتر در بطن جامعه است .منلها
ه بخش مهمی از فرهنگ هر جامعه را تشکیل میدهند و برای شناخت عمیق عادات ،افکار ،باورهکا،
فرهنگ و زبان ملل ،منبع ارزشمندی به شمار میروند .منلهای فارسی این پژوهش ،از میکان آن دسکته
از منلها بررزیدق شدقاند که در کتابهای امنا فارسی به زبان معیار ،به کتابت درآمدقانکد نکه منلهکایی
که به رویش یا رویشهای خاصی در ایران یا کشورهای فارسیزبان دیگر رای هستند.
منظور از منلهای بلوچی در اینجا ،منلهایی است که غالبا به رویش سراوانی غربی در میان بلوچهکای
ایران رواج دارند .به علت اینکه رویش سراوانی ّ
مدتهاست در رسکانههای رروهکی و بکهخصکو رادیکو
بلوچی زاهدان ،نقش رویش معیار بلوچی ایکران را داشکته اسکت .ایکن رکویش «در ایکران از بیشکترین
اعتبار برخوردار است...و دو شهر مه ایرانشهر و بمرور در منطقکۀ رواج سکراوانی وااکعانکد» (بلکوچی،
الفنباین)247 :ب منظور از سراوانی غربی نیز رویش همین منطقه و منایق همجکوار بکا آن اسکت
که به نالوی در مرکز جغرافیایی سیستان و بلوچستان وااع شدقانکدب بنکابراین منلهکای ایکن مجموعکه
شامل منلهای رویشهای بلوچی کشورهای دیگر نمیشود.
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روش پژوهش در این نوشتار ،تالقیق کتابخانهای است ،ولی چون تاکنون چنکین تالقیقکی در تطبیکق
منلهای بلوچی و فارسی صورت نگرفته ،میتوان رفت اولین تالقیقی است که با این چکارچوب چنکین
هدفی را دنبا میکند.
پیشینه و ضرورت تحقیق
با وجود آنکه بلوچی در ایران عموما زبانی رفتاری است که ادبیاتی شفاهی دارد امکا فرهنکگ عامکه و
مخصوصا ضربالمنلها از معدود بخشهای فرهنگ بلوچ هستند که زودتکر مکورد عنایکت اهکل تالقیکق
اککرار ررفتهانککد و در تعککدادی از دانشککگاههای کشککور دانشککجویان تالصککیالت تکمیلککی بککه رککردآوری
بخشهایی از این رنجینۀ فرهنگی پرداختهاند به عنوان منا «فرهنگ عامه مرد سراوان بلوچسکتان»
پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،اسالاق میربلوچ زایی به راهنمایی دکتر احمد تمکی داری
دانشگاق عالمه یبایبایی ککه یک فصکل آن بکه ضکربالمنل اختصکا یافتکه اسکت« ،منظومکههای
شفاهی بلوچی» پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسکی ،مالمکداکبر سکراهی بکه راهنمکایی دکتکر
اسماعیل حاکمی ،دانشگاق تهران که واژقنامۀ پیوست آن تعکداد زیکادی از واژقهکای بلکوچی را ضکب
کردق است .کتابهایی نیز از جمله «پیران زمانگ» تألیف عبدالعزیز دولتی بخشان« ،ضکربالمنلهای
بلوچ» تألیف مالمداکبر سراهی و اسکالاق میربلکوچزایی« ،ضکربالمنلهای بلکوچی» تکألیف درمالمکد
کردی ،در این موضوع به چاپ رسیدقاند .اما از آنجا که اغلب یافتههای این پژوهشها به صورت خا و
توصیفی است فقدان تاللیل مالتوایی و بررسیهای زبانی از نوااصی است که در ایکن حکوزق ،نیازمنکد
همت پژوهشگران و مخصوصا رویشوران این زبان است .نوشتار حاضر با وجهۀ همکت اکرار دادن ایکن
مسیر ،سعی در رشودن نگاق و مسیری درررونه در این حوزق را دارد.
فارسی و بلوچی
فارسی همیشه در میان بلوچها به عنوان زبانی دینی و فاخر ،در کنار بلوچی حضور داشته است زبکان
رسمی مکاتبات حکومتی در بلوچستان ،فارسی بودق است حتی در آن اسمت از بلوچستان که عمکال
در دورۀ زندیه از ایران جدا شکد و در دورۀ ااجاریکه تالکتالالمایکۀ بریتانیکا بکه شکمار میرفکت ،کماککان
فارسی در دربار «کالت» نقکش زبکان مکاتبکات حککومتی را حفک ککردق بکود (بلکوچی ،الفنبکاین:
 .)274این امر تا زمانی که حکومت کالت رسما برنیفتادق بود ادامکه داشکتب حتکی امکروزق نیکز زبکان
فارسی در همۀ مدارس دینی بلوچستان در کنار عربی تدریس میشود .حضور زبان فارسکی عکالوق بکر
ایران در منایق بلوچنشین پاکستان و افغانستان نیز چشکمگیر اسکت و تکأثیرات آن نیکز بکر جنبکههای
رونارون زبان و فرهنگ بلوچها بهراحتی اابل مشاهدق است.
«ریشۀ زبان بلوچی به شعبهای از زبانهای ایرانی برمیگردد که شکاخۀ شکما غربکی زبانهکای ایرانکی
نامیدق میشود» (تاریخ زبانهای ایرانی ،رضائی باغبیدی)181 :ب «مالققکان ،رویشکهای بلکوچی را
به شکلهای مختلفی تقسی کردقاند» (بلوچی ،رضائی باغبیدی ،)275 :که از مجکا ایکن نوشکته
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فراتر استب اما بهاجما میتوان رفت «کسانی منل رایگر ،بلکوچی را بکه دو شکاخۀ شکمالی و جنکوبی
(مکرانی) تقسی کردقاند و دیگرانی چون جهانی و رریرسن آن را به شاخههای شرای و غربی تقسکی
میکنند» (همان)ب البته ظاهرا مقبولترین تقسی بندی همان است که الفنبکاین انجکا دادق اسکت .در
این تقسی بندی« ،بلوچی شامل شش رویش رخشانی ،سراوانی ،شاری ،کچکی ،سکاحلی و بلکوچی
ترههای شرای است» (بلوچی ،الفنباین)241 :ب با این همه ،این تقسی بنکدی حکداال در بخکش
ایرانی آن تا حدودی نااص به نظر میرسد .از جمله نقصهایی که در ایکن تقسکی بنکدی دیکدق میشکود،
ارار دادن رویش جاسکی در زیرمجموعۀ رویش سکاحلی و در کنکار رکویش چابهکار ،رکوادر و کراچکی
اسککتب درحککالیکککه ایککن رککویش بلککوچی ایرانککی را میتککوان رویشککی مجککزا دانسککت کککه در بسککیاری از
ویژریهای آوایی ،شباهت نزدیکی با رویشهای ترههای شرای دارد.
بلوچی و فارسی ،عالوق بر ریشکۀ یکسکان ،بکه علکت همراهکی و همجکواری رویشکوران ایکن دو زبکان از
رذشتههای دور،تباد ت زبانی و ادبی بسیاری با ه داشته اند« ،بلوچی بسیاری از ویژریهای آوایی و
نالوی زبانهای ایرانی باستان و میانه را حف کردق است» (بلوچی ،رضائی باغبیدی)275 :ب پس
از رواج رستردۀ فارسی دری نیز همیشه زبان فارسی در منایق بلوچنشین حضوری چشمگیر داشکته
است تا جایی که نخستین بانوی شناختهشدۀ شاعر در زبان فارسی ،یعنی رابعه بنت کعب خضکداری
(اصداری) به منطقهای در بلوچستان پاکستان منسوب است .دیگر شاعران برجستۀ بلوچ نیز با زبان
فارسی آشنا بودقاند و اغلب دیوانهایی به زبان فارسی از آنان به جای ماندق است .نا و نمونکههایی از
شکعر بسکیاری از آنکان را مالقکق پاکسکتانی ،انعککا الالکق ککوثر ،در کتکاب ارزشکمند «شکعر فارسککی در
بلوچستان» آوردق است.
بسیاری از واژقهای فارسی میانه و فارسی دری کهن و ایرانکی ککه در متکون ادبکی مکا آمکدق اسکت ،در
فارسی امروز فراموش شدق و جای آنها را واژقهای عربی یا ترکی و مغولی ررفته استب ولی در بلکوچی
و دیگر رویشهای ایرانی کماکان استفادق میشوندب عالوق بکر ایکن ،بسکیاری از آواهکای فرامکوششکدۀ
فارسی چون واو معدوله ،واو مجهو و یای مجهو در زبان بلکوچی حفک شکدق اسکت و در رویشکهای
مختلف آن بکار میرود.
مثل
«منککل واژقای عربککی اسککت و در اصککطالحات اهککل ادب معککاد فارسککی آن را "داسککتان" رفتهانککد»
(داستاننامۀ بهمنیاری ،بهمنیار .)17 :یکی از بهترین تعاریف منل ،همان تعریف اسکتاد بهمنیکار
است ،در تعریف او ،منل «جملهای است مختصر مشتمل بر تشبیه که بواسطۀ روانکی الفکا  ،روشکنی
معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شدق و آن را بدون تغییر یکا بکا تغییکر جزئکی در مالکاورات خکود
بکار برند» (همان)14 :ب بسیاری از منلها ممکن است در یو تکاریخ دچکار تغییراتکی شکوند ،امکا
اغلب این تغییرات بهرونهای نیستند که مضمون ،پیا و چارچوب کلی منل را تغییر دهند.
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منلها بخشی از ادبیات شفاهی هستند که اغلب پدیدآورندۀ مشخصی ندارند از سویی برخی از منلهکا
ابیات یا مصاریع تراش خوردق و جال یافتۀ شاعران خوش اریالهانکد ککه حاصکل تجربیکات خکود و هک
عصران خویش را چنین موزون و خوش تراش به آینکدران هدیکه کردقانکد و از سکوی دیگکر تعکدادی از
منلها ،برررفته از ادبیات شفاهی نسلهای رذشته هستند که سینه به سینه انتقا یافتکهانکدب بنکابراین
سرچشمه و خاستگاق بسیاری از منلها نامعلو است ،یکی از عناصر فرهنگی مه که ممکن اسکت در
رواب ااوا و ملل ،از فرهنگی به فرهنگ دیگر منتقل شود منلها و سکخنان حکیمانکه هسکتند و چکون
منلها بیشتر به صورت شفاهی در میان عامه مرد رواج داشته اند ،ممککن اسکت رکاق همکین سکخنان
حکمتآمیز عامیانه مدتها بعد از رواج اولیۀ آن ،بهتدری به نا شخص خاصی شهرت یافته باشند.
مثلهای فارسی و بلوچی
منلهای فارسی و بلوچی از جنبههای مختلفی اابل مقایسه هستند که مهمترین آن ،از دیدراق زبکانی
است .همانگونه که در ادامه خواهی دید ،کهنگکی واژقهکای بککاررفتکه در منلهکای بلکوچی مشکهودتر
است و در مقایسه با فارسی ،واژقهای دخیکل در آنهکا کمتکر بکه چشک میخکوردب بنکابراین ،بسکیاری از
منلهایی که از یریق فارسی به بلوچی راق یافتهاند ،نه امکروز ککه اطعکا در دورانهکای بسکی دورتکر وارد
بلوچی شدقاند .منلهایی نیز در هر دو زبان دیدق میشود که واژقهای عربی آنهکا برجسکتهتر هسکتند و
معاد عربی آنها نیز به هر دو زبان ،راق یافته است .این مسأله میتواند تقویتکنندۀ ایکن رمکان باشکد
که به احتما زیاد منشأ چنین امنالی در این دو زبان ،همان منل عربی است.
در این نوشتار ،صرفا تعداد مالدودی از ضکربالمنلهای مشکترک را در چهکار بخکش ،مقابکل هک اکرار
دادقای تا از راق سنجش آنها ،نمونه ای ترکیبی از پژوهش زبانی و مالتوایی در حکوزۀ فرهنکگ عامکه را
بنمایانی :
الف) منلهای یکسان از نظر پیا و زبان (ساختار لغوی ،نالوی و پیا کامال یکسان).
ب) منلهایی که از نظر مفهو و پیا مشابهند و ساختارهای نالوی و لغوی آنها بسیار نزدیک است.
ج) منلهایی که فق از نظر پیا و مضمون به همدیگر شباهت دارند اما نالکو ،لغکات و مکوارد تمنیلکی
آنها با همدیگر تفاوتهای آشکاری دارند.
د) منلهایی که رنگ و بوی ترجمه در آنها کامال مشهود است.
مثلهای نوع الف
در این نوع شباهت منلهای فارسی و بلوچی ،بسیار زیاد و در حد یکسانی است بگونهای که میتوان
رفت منلهای این رروق دایقا میتوانند به عنوان ترجمۀ منل معادلشان در یکی از این دو زبان ارار
ریرند چنانکه راق اینگونه منلها میتوانند راهگشای ابها زدایی منل همسان در زبان دیگر باشند .ما
در اینجا برای روشنتر شدن موضوع ،دو منل را در مقابل ه ارار دادقای تا مقایسۀ زبانی آنها را نشان
دهی  .و عالوق بر این در معاد بلوچی منل ،چند رویش بلوچی ایرانی را در برابر معاد فارسی آنها
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نشان دادق ای  .با مقایسۀ این منل در رویشهای مختلف بلوچی ،به نظر میرسدب منل مورد بالث بدون
هیچ تغییری وارد همۀ آن رویشها شدق است.


)1

آب از بنه تیرق است( .امنا و حک  ،دهخدا:
ُ
آپ چه ُبن لرن (ضربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی:



( )76رکویش سکراوانی غربکی)āp ča .

boň loṛeŋ.
ُ
 آپ از (ار ،ز ،اژ) بنا لرن (رویشهای سراوانی شرای)
ُ
 آپ اچ بنا لرن ( رویش ساحلی)
ُ
ّ
سرحدی)
 آپ شه بنا لرن (رویش
ُ
 یاپ ای ُبن لرن/رلورن (رویش شاری)
+
متم
حرف اضافه +
نهاد +
boŋ
ča
āp
bonā
/er/ež/za/er
āp
bonā
ač
āp
bonā
ša
āp
boŋ
ay
yāp
بنه
از
آب

مسند  +فعل ربطی
loṛ+eŋ
loṛ+ow
loṛ+eŋ
loṛ+eŋ
lor+eŋ
تیرق +است

معادلهای فارسی دیگر :آب از سر تیرق است (امنا و حک  ،دهخدا:
است (همانجا).


 ،)7آب از سرچشکمه رکلآلود

خدا این چش را به آن چش مالتاج نکند (امنا و حک  ،دهخدا:
[واجه] ُهدا ای چ ّ ء په آ (پنا)چ ّ ُمهتاج مکنات

.)666


[wāja] hodā ē čmma pa( panā) čamm mohtāj makanāt.
در این منل ساخت نالوی و لغوی عینا یکسکان هسکتندب امکا در واژقهکای بلکوچی ابکدا «خ» بکه «ق»
دیدق میشود و فعل جمله که دعایی است به شیوۀ فارسی کهن معاد «مکناد» استب ابکدا «د» بکه
«ت» نیککز در آن صککورت ررفتککه اسککت ایککن شککیوۀ تلف ک در آواهککای پهلککوی اککدی (ضککب بککه شککیوۀ
نویسندرانی چون نیبرگ و فرقوشی) نیز دیدق میشود .معاد این منل ه در بلوچی و هک در فارسکی
منل زیر است:
این دست را مباد بر آن دست احتیاج (همانجا).
ای دست په آ (پنا) دست ُمهتاج مبات ē dast pa( panā) dast mohtāj mabāt.
جالب است که در منل فارسی اخیر ،نیز فعل به همان شیوۀ دعایی کهن آمدق است.

مقایسۀ تطبیقی ضربالمنلهای بلوچی و فارسی681/

 دزد نگرفته پادشاق است (امنا و حک  ،دهخدا)859 :
ُد ّز نگرتگ بادشاهن (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهیdozzo nageptag bādešāheŋ. ) 81 :
در این منل بلوچی ،یکی از ویژریهای زبانی کهن و جالب توجهی بکه ککار رفتکه اسکت ککه تکا حکدودی
مغفو ماندق است .در منل فوق به جای کسرۀ اضافه )o( ُُ - ،آمدق است ککه در روایتهکای اخیکر و بکه
صورت کلی در رویشهای بلوچی ایرانی ،به تأثیر فارسی ،جای آن را کسکرۀ اضکافه میگیکرد .ایکن نکوع
عالمت اضافه در فارسی نیکز سکابقه دارد) .ر.ک :نبکرد اندیشکهها ،جکوینی 74 :و نیکز ،شکاهنامه،
جوینی .)74 :
 دست را دست میشناسد( .خزینة ا منا  ،حقیقت.)729 :
ُ
دست دستء جاق یاری /شناسی dast dasta jāha yāri/šonāsi.
مصدر بلوچی «جاق یارتن» :به جای آوردن ،شناختن

 جوا سیاق هررز سفید نمیشود (داستان نامۀ بهمنیاری ،بهمنیار، :
به شستن سفید نگردد (خزینة ا منا  ،حقیقت.)739 :
سیاهین روا هجبر اسریت ء نبی seyāhēŋ gowāl hejbar espēta nabi.
«جوا » ،معرب «روا » فارسی است (واژقهای فارسی عربیشدق ،شیر )1684:34 ، :که در بلکوچی
به همان صورت کهن حف شدق است و «اسریت» بلوچی نیز شکل کهنتر سرید و سفید است.
 چااو دستۀ خودش را نمی ُبرد( .امنا و حک  ،دهخدا)437 :
کککارچ وتککی دسککتگء ن ُبک ّکری (ضککربالمنلهای بلککوچ ،سککراهیkārč wa(o)ti dastaga )113 :
 .)797معاد  :زنگی

naborri.

 سر باشد کالق بسیار است (امنا و حک  ،دهخدا435 :ب ونیز ،منلشناسی و منلنگکاری،
ابریشمی)19 :ب معاد  :سر باشد سامان ک نیاید( .همانجا).
ُ
sar bebi kolah bāzeŋ.
سر ببی کله بازن
تفاوت چشمگیر این منل بلوچی با معاد فارسی آن ،حف «ب» تأکید بر سر فعل است ککه نظکایر آن
در متون کالسی فارسی به فراوانی دیدق میشود.

 دوری و دوستی (امنا و حک  ،دهخدا)862 :
دوری و دوستی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهیduriyo dōsti(h). )87 :
حف «واو مجهو » در واژۀ «دوستی» و حف صامت پایانی « ق » پس از مصوت بلند « ی » نسبت ،در
بلوچی اابل توجه است.

 سرش برود زبانش نمیرود (امنا و حک  ،دهخدا)432 :
ّ
عجیب آن است که عالمه دهخدا با آن وسواس علمی و داتهای بینظیر ،این منکل را ایکنرونکه شکر
دادق است« :جوابهای بجا و حق را هرچند مورث ضرری باشکد بکه شکجاعت میگویکد» (همانجکا) .امکا
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«زبان دادن» در فرهنگهای فارسی ،ازجمله «معین» و «دهخدا» و «عمید» به معنی :عهد کردن ،او
دادن ،وعدق دادن و ...آمدق است .بنابراین ،میتوان این منکل را بکه ایکن صکورت هک معنکی ککرد :ارکر
حتی سرش ه برود (حتی به ایمت از دست دادن سر) ،از عهد یا او و وعدقاش برنخواهکد رشکت.
منل بلوچی معاد آن که از نظر نالو و واژقهای کلیدی ،همانند همین منکل اسکت و بکه معنکای اخیکر
رای است ،میتواند شاهد منالی برای این مفهو باشد.
سری برو زبانی ء نرو[ت] sari braw zobāniya naraw.
این منل ،روایتی دیگر ه در بلوچی دارد ککه در آن بکه جکای واژۀ «زبکان» ،واژۀ «ککو » (اکو ) آمکدق
است و این روایت اخیر نیز تقویتکنندۀ همین نظر است.
ّ
بچه تا نگرید مادر شیر ندهد (خزینة ا منا  ،حقیقت.)718 :

ُچک چککه مکه رککری مککاتی شکیرء نککدن( :ضکربالمنلهای بلککوچ ،سککراهی:
magerē māti šira nadaŋ
ارر بخواهی منل بلوچی را لف به لف  ،به فارسی بررردانی معادلش این خواهد شد:
ّ
بچه تا نگرید ،مادرش شیرش ندهد .در این بخش ،این منل تنها موردی است که ترجمه لف به لفک
اندکی از هنجار فارسی خارج خواهد شد ،ولی با حذف یکی از دو شین اضافه ،جملهای خواهکد شکد
که شین حذفنشدق نقش متم یا مفعو باواسطه را پیدا خواهد ککردّ :
بچکه تکا نگریکد مکادر ،شکیرش
ندهد.
مثلهای نوع دوم
این بخش شامل بیشترین حج منلهای مشترک است ،در این ابیل نمونه ها ،منلها در مفهو و پیکا
یکسانند و از نظر ساختارهای نالوی و لغوی ه بسیار نزدیکندب فق موجوداتی که مورد تمنیکل اکرار
ررفتهاند از جمله حیوانات ،اشیاء ،مکانها و ...با ه فرق دارند که این تفکاوت را بایکد ناشکی از تفکاوت
مالی و سب زندری دانست بنابراین راهی در این رونه نمونهها ترجمه منلهای بلکوچی ضکروری بکه
نظر میرسد .البته تفاوتهکا در حکدی نیسکت ککه پکس از ترجمکه ،توضکیالی ز باشکد چکون شکباهتها
بهرونهای است که ذهن مخایب آشنا بکا منلهکای فارسکی را بهسکرعت بکهیکرف معکاد فارسکی منکل
خواهد برد .در حقیقت میتوان رفت میزان تفکاوت منلهکای بلکوچی و فارسکی در ایکن بخکش ،در ّ
حکد
تفاوت میان چند روایت ی منل فارسی است .در این نمونهها نیز کهنگی واژقهای بلوچی چشکمگیر
است.
čokk ča . )71

 شراب مفت را ااضی ه میخورد (امنا و حک  ،دهخدا.)1571 :
مرتین شرابء کازی ه ء وا (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی.)195 :
moptēň šarāba kāzi hama wā.
حرف اضافه فعل
حرف اضافه فاعل
مفعو (صفت  +موصوف)
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Moptēň

šarāb

a

Kāzi

hama

wā

مفت

شراب

را

ااضی

ه

میخورد

«صفت در بلوچی اغلب پیش از موصوف مکیآیکد ککه ایکن ویژرکی در زبکان پکارتی نیکز دیکدق میشکود»
(رضایی بکاغبیکدی7554 ،ب« )167رویشکهای شکاخۀ شکما غربکی زبانهکای ایرانکی و از آن جملکه،
ُ
بلکککوچی را از اعقکککاب پهلکککوی شکککمالی یکککا پهلکککوی اشککککانی و پکککارتی میداننکککد( ».ارانسککککی،
761:1628ک.)765

 آب دریا از دهان سگ کجا رردد پلید (امنا و حک  ،دهخدا.) 8 :
دریا په سگی دپ جنگ رندق ء نبی ( ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی .) 85 :ترجمه :دریا با دهان
سگ نمیگنددdaryā pa sagi dap( b) janag,gaŋdaha nabi. .
 آتکش ککه بکه بیشکه افتکاد از تکر و خشک نررسکد (امنکا و حکک  ،دهخکدا:
برافروخت بسوزد تر و خش (همان.)13 ،
آچش که کری(بکری) ُتر و ُهش ء نزان(نچاری) :آتش که بیفتد تر و خش نداند (سراهی )156 ،
āčeš ke kapi/bekapi tarro hoška nazāŋ/načāri.

 ،)18آتکش کککه

 اجل سگ چون برسد به مسجد خرابی کند( .امنا و حک  ،دهخدا.)89 :
ّ
تولگی بهتء کری مه مسیتء میزی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)35 :اجل شکغا برسکد در
مسجد میمیزدtōlagi bahta kapi ma masitta mēzi. .

 اجل سگ که رسد نان چوپان میخورد( .خزینة ا منکا  ،حقیقکت:
رسد نان چوپان خورد( .دهخدا ،همانجا).
ُ
ُبزی بهت بکری ،شوانگی نانء وا( .سراهی :)97 ،اجل بکز برسکدbozi baht bekapi šwānagi ...
nāna wā.

 ،)714اجکل سکگ چکو

 بزک ممیر که بهار آید( .خزینة ا منا  ،حقیقت ،)774 :بزک نمیر بهار میاد کنبزق با خیکار
میاد (ضربالمنلهای ایرانی ،ااضی میرسعید)62 :
ممری میشان که مل بهارراهن( .ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)127 :ای میشها نمیریکد ککه
بهار نزدی استmamerē mēšāŋ ke molk bahārgāheŋ..


به در میگوی دیوار تو روش ککن (امنکا و حکک  ،دهخکدا:
ااضی میرسعید)69 :

 – 957ضکربالمنلهای ایرانکی،
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درء بگوش چه دیوا به اشکن( 1ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی:
dara bgowaš ča diwāl beškoŋ.

 : )78به در بگو تا دیوار بشنود.

 به رربه رفتند فضلهات درمان است به خاک کرد (ضکربالمنلهای ایرانکی ،ااضکی میرسکعید:
)63
ّ
ُ
ّ
ّ
روشتگ اش رو رربگ دوایی ،باوری بوته/باوری بکوت و کلکی ک (ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی:
 : )17رفتهاند فضلۀ رربه دوا است باورش شدق /باورش شد و چالش کرد.
gowaštageš gu gorbag dawāyē bāwari butta/bāwari butto kalli ko.
 به مرگ میگیرد تا به تب راضی شود (امنا و حک  ،دهخدا:
به تب راضی شود (خزینة ا منا  ،حقیقت.)761 :
په مرکی بگر چه په تپ رازی بی (با اندکی تفکاوت ،ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهیpa marki )26 :
beger ča pa tap rāzi bi.

 ،)939به مررش باید ررفت تا

 پلنککگ از ررسککنگی بککه بککا ی کککوق نمیرفککت ،رفتنککد پدرسککوخته زیککاد خککوردق( .داسککتان نامککۀ
بهمنیاری ،بهمنیار)147 ، :
شوانگ چه شدا ُ ُ(مرت) ،روشن پنیران ررته (ضربالمنلهای بلوچ ،سکراهیšwānag ča )114 :
šodā mo gowašaŋ panērāŋ gepta.
چوپان از ررسنگی در حا احتضار است ،میگویند :زیاد پنیر تازق خوردق و ناخوش شدق.

 خرروش هرمز را سگ هرمز میگیرد( .امنا و حک  ،دهخدا ،)767 :شغا بیشکۀ مازنکدران را
 /نگیرد جز سگ مازندرانی (همان.)1572 ،
2
سگ بنتی ،تولگ بنتی :فق سگ بنتی حریف شغا بنتی است.Sage benti tōlage benti. .
 خودکردق را چه درمان (درمان که داند  /درمان نیست)( .دهخدا)723 ،
وت کردگ ء دوا نی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهیwat kerdaga dawā nē. )189 :

 راست و دروغ به رردن راوی (خزینة ا منا  ،حقیقت:
ّ
ّ
ا بال مه رردن ُمال ellā bellā ma gardene mollā.
هر چه باشد (راست یا دروغ ،درست یا غل ) به رردن ُمال.


سخن از سخن خیزد /شکافد( .امنا و حک  ،دهخدا:
(همان)177 ،

 1این منل در هر دو زبان به شکلهای مختلفی روایت شدق است.
 2بنت ،نا منطقه ای است از توابع شهرستان نیکشهر.

.)728

 738و)425ب حرف ،حرف میآورد
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هبکر هبکرء یکاری (ضکربالمنلهای بلککوچ ،سکراهی : habar habara yāri. )137 :حکرف ،حککرف را
میآورد.
ُ
 سگ باش و برادر خرد مباش (خزینة ا منا  ،حقیقت.)733 :
ُ
رال ببئی بلئی کستر پاد مبئی golām bebay balay kaster pād mabay.
غال باش (= بادی ،فعل دعایی) ولی ککوچکتر نبکاش (= مبکادی) :کوچک تکرین فکرد (بکرادر ،پسکر)
جمع که همه به او دستور میدهند.
 سگ را شناسند به روی خداوند (امنا و حک  ،دهخدا:
دارند (همان.)489 ،
سگ ء مه چار سگی ُه ُ
دابندء بچار (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی:
hodābonda bečār
سگ را مبین ،صاحب سگ را ببین.

 )482ک سگ را برای شبان حرمت
saga mačār sagi . )159

 سگی که زیاد پارس میکند نمیگیرد (ااضی میر سعید،
سگی که بازء ّ
رری نه جایی sagē ke bāza gappi najāyi.
ترجمه :سگی که زیاد پارس میکند راز نمیگیرد.
سگ یندق ریرندق نباشد (امنا و حک  ،دهخدا )483 :و در بلوچی میگویند :سگی که ّ
ررکی نکه
رسی :سگی که پارس میکند نمیگزد (نمیگیرد).
.)165

 سگ در خانۀ صاحبش پارس میکند (امنا و حک  ،دهخدا.)489 :
ُکچ دپ ُء وتی لوگء ّ
رری (سکراهی  :)118سکگ جلکوی خانکهاش پکارس میکنکدsag dapo wati :
lōga gappi.
روبه مه ُ
ّ
دپء وتی هوند دتن ( همان : )49 ،روباق جلوی نهاش ،درندق اسکتrōbah ma dapo :
wati hōŋḍ dateŋ.
ّ
 سوس به بچهاش میگوید :اربان دستوپای بلورینت (امنا و حک  ،دهخکدا،)443 :
ُبود مه ّ
بچه در چش خبزدو (همان ،)977 ،هرکسی را فرزند خویش خوش نماید (خزینة
ا منا  ،حقیقت.)652 :
ّ
کرک روشته ُ
ُ
ندرن په وتی ُچکی بلورین پادان :سوس رفته ،اربان دستوپای بلورین بچها برو .
kaṛok gowašta nadroň pa wa(o)ti čokki bolōrēŋ pādāŋ.
سوس رفته اربان برو دستوپای بلورین بچها را

 شتر سواری و دو دو !
هشتر ّ
دزکا په کونکنزکایء نبی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)176 :شتردزدی بکا حالکت نشسکته
خزیدن نمیشودhošter dozzakā pa kuŋkeŋzakāya nabi. .
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« شتر را با مالغه آب میدهد» (شتر را با چمچه آب میدهد) (داستان نامۀ بهمنیاری ،بهمنیکار:
)917 ،ب «شتر را با مالاه آب دادن» (دهخدا .)1518 ،شتر را به کمچکه یکا کفلچیکز آب
دادن (همانجا).
ُهشتر په کلوک سیرء نبی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)176 :شتر با لیوان سیراب نمیشکود
hošter pa kalok sēra nabi.

 فیل اررچه مردق است لیکن پوستش بار خر است( .خزینة ا منا  ،حقیقت.)781 :
ّ
پیل اره رر و هوارن جونی لیرهی بارن :فیل ارر غر و خوار و نزار شود باز هک جنکهاش از یک بکار
شتر کمتر نخواهد بودPil aga lāgaro howāreŋ jōni lēṛahi bāreŋ. .

 کاسککه را کاشککی میشکککند ،تککاوانش را امککی میدهککد( .منلشناسککی و منلنگککاری ،ابریشککمی:
 .)14سر را امی میشکند ،تاوانش را کاشی میدهد( .همانجا).
سر سرهدی یی دردء کن ،پسئ پسکوهی ندرء کن (ضربالمنلهای بلوچ ،سکراهی :)157 :سکر
ّ
سرحدی» درد میکند ،پسکوهی باید روسفند را نذر کند (برای یلب شکفا)sar sarhaddiyi darda .
«
kaŋ pasa paskōhi nadra kaŋ.
کارانء کن کما ّ ،لتانء وا جما (.سراهی :)112 ،رناهکار «کما » اسکت ولکی چکوبش را جمکا
میخوردKārāna kaŋ kamāl laṭṭāna wā jamāl. .
 کس نگوید که دوغ من ترش است (امنا و حک  ،دهخدا.)1753 :
هچ بلوچی نگوشی منی شیران ُترپشن (ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی:
نمیگوید ماست 2من ترش استheč(j) balōčē(iya) nagowaši meni širāŋ tropšaŋ. .

 :)137هکیچ بلکوچی1

 چوب خدا صدا ندارد (امنا و حک  ،دهخدا.)367 :
ّ
ُهدایی لتء توار نی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهیhodāyi laṭṭa tawār nē. )139 :
 ی دست صدا ندارد (امنا و حک  ،دهخدا.)7597 :
په ی دستی چاپ جنگء نبی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی : )29 :با ی
زدpa yak dastē čāp janaga nabi. .


دست نمیتوان ککف

یهودی چون فقیر شود به حسابهای کهنه رجوع کند( .امنا و حک  ،دهخدا:

)7539

ّ
 1واژۀ «بلوچ» در زبان بلوچی به معانی مختلفی بکار میکرود ککه در اینجکا بکه معنکی رلکهدار اسکت ،البتکه ایکن واژق را بکرای
ّ
رله دارهایی به کار میبرند که خود رویشور بلوچی باشند ب همانند واژۀ «اعرابی» که در عربی بکه معنکی صالرانشکین آمکدق
ُ
است و «کرد» که در فارسی به معنی شبان ه هست.
« 2شیر» در بلکوچی بکه معنکی «ماسکت» اسکت و در ایکن رکویش ،بکه آن «تاجکگ tājag/میگوینکد ،بکه معنکی «شکیرتازق» (
.) tāze← tāza ← tāzag←tājag

مقایسۀ تطبیقی ضربالمنلهای بلوچی و فارسی687/

رور که وارء بی کهنه دپترانء پشکری :ربر چون فقیر شود دفترهکای (حسکاب) کهنکه را میگکردد[ .تکا
احیانا ارر از کسی یلبی ادیمی و ناچیز داشته باشد ،آن را بخواهد].
همانرونه که در اغلب نقاط ایران یهودیان تاجر پیشه بکودقانکد ،در روزرکاری نکه چنکدان دور ،تجکارت
ّ
بلوچستان ،بیشتر در دست زرتشتیان و هنکدوان بکودق اسکت ککه آنهکا را رکور gawr/و بککا bakkāl /
میگفتند.
مثلهای نوع سوم
در این بخش به منلهایی را پرداختهای که تفاوتهای نالوی یا لغوی آنها با معاد فارسی بیش از انکواع
دیگر ذکر شدق در این نوشتار است اما کلیت ،مالتوا و پیا آنها در دو زبان مشابه است.
 آن را که حساب پاک است از مالاسبه چه باکست (امنا و حک  ،دهخدا.)22 :
مزوری دست ندرهی د  :ارر دست خیانت نورزد ،د نخواهد لرزیدmazuri dasat nadrahi del. .
ُ
 آبکککش بککه کفگیککر میگویککد ،نککه سککوراخ داری (امنککا و حککک  ،دهخککدا ،17 :ااضککی
میرسعید.)11
سیرک پیمازء روشکی بکویء ککن ئکی (سکراهی :)157 ،سکیر بکه پیکاز میگویکد بکو میکدهی sirk
.pimāza gowaši bōya kanay.

 دیگ به دیگ روید رویت سیاق.
تین پادیگءشگان (شگا )ء جن(ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی : )37 :تابکه ،سکه پایکه (سکه پایکۀ
آتشدان که دیگ و تابه را روی آن ارار میدهند) را [به خایر سیاهی] ،یعنه میزند.
tiŋ pādēga šagām(n)a jaŋ.

 از خرس مویی (امنا و حک  ،دهخدا.)172 :
چه ُدژمن پتی بازن (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)76 :از دشمن حتی به اندازۀ تار مویی کک
کردن ،خیلی استča dožmeŋ poṭē bāzeŋ. .

 اسب داروغه جو نمیخورد (خزینة ا منا  ،حقیقت.)777 :
میری پسء کچ بر نی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)126 :روسفند خان از هکی شکدن معکاف
استmiri pasa keč ber nē .
 اسکککتر را رفتنکککد پکککدرت کیسکککت ،رفکککت مکککادر اسکککب اسکککت(.خزینة ا منکککا  ،حقیقکککت:
)777باستر را ...رفت خالها مادیان است (امنا و حک  ،دهخدا.)177 :
منی ترویی شو رچکی ئی (ضربالمنلهای بلوچ ،سکراهی :)198 :شکوهرعمه/خالها از یایفکۀ
«رچکی »1استmeni truyi šu gečkiyē. .

« 1رچکی» در بلوچستان از یوایف اصیل بودق و انتساب به این یایفه نشانۀ بزرری شمردق میشدق است.
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به ینز ،کسی را رویند که نسبی پست دارد ولی خود را به فردی از خویشاوندانش نسکبت میدهکد ککه
ما و منا یا نسبی عالی دارد.
 این روی و این میدان (امنا و حک  ،دهخدا)677 :ب این تخک و ایکن زمکین (همکان،
 ،)667این چاق و این ریسمان (همانجا) ،این تخ و این زمین (همانجا). ...
ُ
جاقء نرین مردان :این بور (اسب) و این میدان ،این جای هنرنمایی مردان
ای بورانت وای میدان ،ای
وااعیē bōrento ē maydāŋ ē jāho narēŋ mardāŋ. .

 در دیگ باز است حیای رربه کجا رفته است؟ (امنا و حک  ،دهخدا.)784 :
ُ
دیگی دپ پچن کچ هیا (حیا) کن :ارر چه در دیگ باز است ّاما سگ باید حیا کند.

 شاق اسرر راق دو برری پیداست( .امنا و حک  ،دهخدا.)1557 :
کشار مه دوتاکی جاقء یئی (سراهی :)175 ،کشکت ،رکاق دوبررکی پیداسکتkešār ma dotāki .
jāha yay.

 شاق خان میزاید ماق خان درد میکشد( .امنا و حک  ،دهخدا.)1558 :
جن کرته و مرد وپته (سکراهی :)32 ،زن زایمکان ککردق ولکی مکرد در بسکتر خوابیکدقjaŋ kapta o .
mard wapta.
ُ
رهار کرته براتی سر بسته (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)167 :خواهر زایمان کردق ولکی بکرادر
به سرش دستما بستهgohār kapta brāti sar basta. .
 فلفل مبین چه ریزق بخور ببین چه تیزق( .داستان نامۀ بهمنیاری ،بهمنیار.)977 ، :
ّ
چلین بوت س ّ ء رسی(.ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی .)38 :شکرش ضکعیف و مردنکی سکختتر
میگزدčallēŋ bōṭ sakka gasi. .
 کوزقرر از کوزۀ شکسته آب میخورد( .امنا و حک  ،دهخدا.)1739 :
موچی جنء کوشء نبی (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی : mōči jana kawša nabi .)125 :زن
کفاش بدون کفش میماند.

 ی با و دو هوا (امنا و حک  ،دهخدا ،)768 :ی با و دو هوا نمیشود( .همانجا).
چمی سرومگّ ،
ّ
چمی ُپر! (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)34 :در ی چش ُسکرمه و در چشک
دیگر خاکستر! čammē srumag o čammē por.

 نابینا به کار خویش بیناست( .امنا و حک  ،دهخدا.)1785 :
رنوک په وتی کار هژیارن (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)178 :دیوانه بکه ککار خکویش هشکیار
استganōk pa wa(o)ti kār hožyāreŋ. .

مقایسۀ تطبیقی ضربالمنلهای بلوچی و فارسی684/

 نه ا خوبست نه کاشان( .منلشناسی و منلنگاری ،ابریشمی.)177 :
نی ره رهترن نی کسرکند( .ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)128 :نه ره (= به ،نیکشکهر) بهتکر
است نه اصراندnay geh gehtereŋ nay kaserkand. .

 هر جا پلو همانجا بدو( .منلشناسی و منلنگاری ،ابریشمی.)76 :
هر جه که دیگی باپء کن ،واجه بروتان ساپء کن :هرجا بوی دیگی برخواسته است ،آاا حضکور دارد
و سبیلهایش را مرتب میکند (منتظر خوردن است)har jah ke dēgē bāpa kaŋ, wājah barōtāŋ .
sāpa kaŋ.
 ی رنجش در دست بهتر از دق رنجش
بهمنیار.)377 :
ُ
پشکتء سکرا (ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی:
 کروچ مه دی ُء کت ،رهترن چه مزاوتی
 :)114نخل ک ارزش «کروچ» حیاط خانه ،ارزنکدقتر از نخکل «مضکافتی» ککه پشکت خانکه
است.
krōč ma dēmo kat gehtereŋ ča mozāwati pošto srā.

روی درخکت اسکت( .داسکتان نامکۀ بهمنیکاری،

مثلهای نوع چهارم

 دزد ناررفته سلطان است( .خزینة ا منا  ،حقیقت:
ُد ّز ناررپته بادشاهن dozze nāgerpta bādešāheŋ.
دزد نگرفته سلطان است و پس از ررفتاری رریان است( .امنکا و حکک  ،دهخکدا :همانجکا بکه نقکل از
جامع التمنیل).
شکل اضافه شدن صفت و موصوف و واژۀ «ناررپته» ککه بلکوچی شکدۀ «ناررفتکۀ» فارسکی اسکت ،ایکن
احتما را در ذهن تقویت میکند که این منل ترجمۀ مستقی از زبان فارسی است.
.)726

 خود کردق را چه درمان! (امنا و حک  ،دهخدا:
وت کردء یء چه درمان wat kerdaya če darmāŋ.

.)723

 ادب مرد بهتر از زر اوست( .امنا و حک  ،دهخدا.)88 :
مردی ادب چه مکالی شکرترن (ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی :)199 :ادب مکرد از مکالش بهتکر
استmardi adab ča māli šarteŋ. .


ارر نان رندمت نیست زبان مردمکی تکرا چکه شکد؟ (منلشناسکی و منلنگکاری ،ابریشکمی:
.)114
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نبیتی رندمی ُسهنی ّ
نانی ّ
ببیتی مردمی /آدمی (ضکربالمنلهای بلکوچ ،سکراهی :)122 :ارکر نکان
رندمین ندارد حداال زبان مردمی داشته باشدnānē nabitti gaŋdomi sohnē bebitti mardomi .
/ ādami.
واژۀ « ُسهن» که بلوچی شدۀ واژۀ «سخن» است در منل بلوچی احتما ترجمه از فارسی دانستن این
منل را تقویت میکند .این واژق به ایکن شککل در زبکان عکادی بلکوچی ککاربرد نکدارد و در واژقنامکههای
بلوچی نیز نیامدق استب معنای دایق ایکن واژق در منکل فکوق پکس از تطبیکق آن بکا معکاد فارسکیش
معلو میشود.
ُ
 حرف ،حرف میارد (امنا و حک  ،دهخدا ،)347 :الکال ُ یج ّرالکال (همان.)738 ،
هبر هبرء یاری (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی:

habar habara yāri. )137

« کآبکی بخور راهکی برو» (خزینة ا منا  ،حقیقت.)789 :
کاهکی بور و ُ
ُ
راهکی برو (ضربالمنلهای بلوچ ،سراهی :)117 :ککاهی بخکور و راهکی بکرو (و بکه
چیزی کاری نداشته باش :چون چهارپایان) kāhokē bōro rāhokē braw.
این منل فارسی در خزینة ا منا چاپ دانشکگاق تهکران آمکدق اسکتب امکا متکرج و مصصکح مالتکر ،
توضیح ندادقاند منظور از «کآبکی» چیست .ظاهرا در اینجکا تصکالیف رخ دادق اسکت و ایکن منکل ،بکا
معاد بلوچی آن مطابقت دارد و به این ترتیب معنی ،روشن خواهد شد.
نتیجهگیری
منلهای بلوچی به عنوان نمودی از فرهنگ و بخشی از زبکان ،بسکیاری از ویژریهکای زبکانی رویشکهای
ایرانی کهن را حف کردق اند ،حتی بعضی از ویژریهای زبانی ،آوایی و نالوی متون کهن فارسکی دری
که در فارسی معیار امروزی تغییر یافتهاند نیکز در زبکان بلکوچی همچنکان دیکدق میشکوند .شکباهتهای
لغوی و نالوی بسیاری از منلهای فارسی و بلوچی به حدی است که از سویی احتما همسانی ریشکه
و منشأ آنها را تقویت میکند و از سوی دیگر نشاندهندۀ کنرت تباد ت فرهنگی ااکوا ایرانکی و تکأثیر
آنها بر همدیگر را مینمایاند.
اسطورقها  ،تاریخ ،پیشینه ،نژاد و زیست در زادبو مشکترک سکبب یکسکانی ،شکباهت و رکاق نزدیککی
بسیاری از عناصر هویتی و فرهنگی چون زبان ،رویش ها ،پوشش ،باورها و سکنن میکان ااکوا ایرانکی
شدق است که جستجو و پژوهش علمی در ک ّ و کیف این اشتراکات و تباد ت فرهنگی زمینۀ افکزایش
انسجا هویت ملی و یکرارچگی فرهنگی هویت ایرانی را درپی خواهد داشت.
از آنجا که ریشه و پیشینۀ بسیاری از منلهای بلوچی و فارسی یکی است ،راق به مرور زمکان و بکا تغییکر
شرای زندری ممکن است در فه دایق منلی در یکی از این دو زبان ،ابهامی پیش آید ککه در چنکین
مواردی یا موارد مشابه با تطبیق آنها با ه یا از راق سنجش با منلهای دیگر ااوا ایرانی میتکوان بکرای
رفع چنین ابهامهایی بهرق برد.
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