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ی آن با حکایت و مقایسه« باگين بَشکرد»ی بلوچی بررسی حکایت و منظومه

 ودکیر« بوی جوی موليان»ی اميرنصر سامانی و قصيده

 

 عبدالغفور جهاندیده

 

 دهيچک
ها ویژه بلوچي دیرینی دارد و در این میان، اقوام ایرانی بهسرایی در ادبیات ایرانی سابقهداستان

هاي مشهور در ادبیات بلوچی، ماجراي برانگیختن سیَدخان جایگاه خاصی دارند. ازجمله داستان

ي شاعر بلوچ، ابراهیمِ راسکی، است که وسیلهبراي دیدار و وصال محبوب در هجران، به

ي رودکی براي بازگشت به بخارا وسیلهزیادي به حکایت برانگیختن امیرنصر سامانی به شباهت

ي ادبیات بلوچی از شاعران برجسته« باگین بَشکرد»ي ي منظومهدارد. ابراهیم راسکی سراینده

در اواخر قرن سیزدهم هجري است. این منظومه سراسر در وصف دلدار و اسب خان و مسیر 

سرعت ي خود، خان را برانگیخت تا بهپیماید. ابراهیم با منظومهن آن را میراهی است که خا

جهت، با بوي جوي مولیان رودکی به شهر او برود و این منظومه ازاین براي دیدار و وصال دلدار

ي سوم و ابراهیم راسکی منظومه ي بوي جوي مولیان را در قرنتطبیق است. رودکی قصیدهقابل

اند. این پژوهش به روش توصیفی و سیزدهم هجري قمري سروده را در قرنباگین بَشکرد 

دهد که سرایندگان دو منظومه در توصیف مناظر و تحلیل محتوا انجام شده است و نشان می

اند. هدف اصلی تحقیق، معرفی داستان گمنام مهارت خاصی داشته ها و مسیر راهشخصیت

ي بوي جوي مولیان هاي آن با حکایت امیر نصر و قصیدهسیدخان و فاطمه و بیان همانندي
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اند و ي باگین بشکرد بودهرودکی است. خنیاگران بزرگ، نسل به نسل عامل ماندگاري منظومه

 خوانند. آوازخوانان معاصر همچنان این منظومه را در مجالس بزم و موسیقی می

 وچی. وي مولیان، رودکی، شعر بل: ابراهیم راسکی، ادبیات تطبیقی، بوي جهای کليدیواژه

 

 . مقدمه1

اند. هاي گوناگونی گفتهها سخنان و حکایتي شعر و تأثیر آن بر احوال انساندرباره

، یکی از چهار مقالت را به شعر و شاعري و چهارمقالهنظامی عروضی در کتاب 

کتاب، هاي مربوط به این موضوع اختصاص داده است. وي در آغاز این بخش از ویژگی

معنی خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد و نیکو »داند که شاعري را صنعتی می

 )نظامی عروضی،« را در خلعت زشت بازنماید و زشت را در صورت نیکو جلوه کند

اهل »گوید: ي روح است و میداند که نازله( مرتضی مطهري شعر را سخنی می42: 1331

« شود.، سخن خوش از آن صادر نمیدتا در اهتزاز نباشدانند که روح سخن خوب می

 (.16 :1379)مطهري، 

اند؛ ها نقل کردهرا در اثرگذاري شعر بر احوال انسان ینگوناگو ها و وقایعحکایت

بوسعید این بیت از اکه روزي قوّالی پیش شیخ  آمده است یداسرارالتوحدر براي نمونه 

 خواند:عِماره مروزي را می

 م چونش بخوانیدهتا بر دو لبت بوسه            اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن    

صوفیان برخاست و به زیارت  گروهبا  لحظههمان که  تأثیر گذاشتچنان در ابوسعید 

  (.267 :1ج ،1376منوّر، محمدبنرک. رفت ) هخاک عمار

و شاعران و نوازندگان  ناپذیر فرهنگ ایرانی بوده استشعر و خنیاگري دو جزء جدایی

و در بسیاري از دربارهاي بزرگ  آمدهاز طبقات ممتاز دربار پادشاهان و امیران به شمار می

اسامی »اند. پادشاهان و مجالس امیران، شاعران و خنیاگران نقش کارسازي داشته

باقی ي ساسانیان نوازندگانی چون باربد، نکیسا، بامشاد، رامتین و سرکش که از دوره

ي هایی که دربارهاند. افسانهي اهمیتی است که براي موسیقی قائل بودهدهندهمانده، نشان
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ي دهندههاي مهم توسط نوازندگان نزد شاه نقل شده، نشانها و پیامرساندن درخواست

ها چگونگی رساندن خبر ي این افسانهي آنان بر شاهان است. ازجملهالعادهتأثیر فوق

  .(172: 1388)اخیانی، « به خسروپرویز است مرگ شبدیز

ي ساسانی است. در باب مهارت این دان و شاعر دورهباربد مشهورترین موسیقی

داد و درباریان از رساندن ي ناگواري رخ میاند که هرگاه حادثههنرمند در خنیاگري گفته

آهنگ، خشم شاه  خواستند تا به کمک شعر وخبر آن به شاه هراس داشتند، از باربد می

مرگ شبدیز، اسب محبوب خسروپرویز، است. شاه  ي این حوادثرا فرونشاند. ازجمله

سوگند خورده بود که هرکس خبر مرگ شبدیز را بیاورد، او را خواهد کشت. چون این 

ناچار از باربد کمک حادثه روي داد، کسی جرئت آن را نداشت که به شاه بگوید. به

هاي خود گفت: شبدیز اي سرود و در میان نغمهرفت و نغمه خواستند. او نزد شاه

خوابد. پرویز گفت: پس در این صورت مرده است. باربد چرد و نمیکوشد، نمینمی

ترتیب آخورساالر از مرگ رهایی یافت )رک. همان: اند، بدینگفت: شاه چنین فرموده

 (. 2226: 1367 ؛ تفضلی،179

صورت شفاهی بوده شعر بلوچی در گذشته همواره با ساز و آواز همراه و انتقال آن به   

ي و کاربرد آن افزوده شود؛ شده بر تأثیر و جاذبههمراهی آواز با شعر سبب می»است. 

همچنین چون شکل شفاهی داشته، یادسپاري و حفظ و انتقال آن ممکن و سهل بوده 

  .(73 :1396)ذوالفقاري، « است

شعر و خنیاگري در ادبیات قوم بلوچ بسیار اهمیت داشته و تأثیر این دو هنر در     

ها، ماجراي سَیدخان و ي این حکایتهاي گوناگونی روایت شده است. ازجملهحکایت

همسرش، فاطمه بشاگردي، است که ابراهیم راسکی با شعر باگین بَشکرد، خان را وادار 

 ا از او دور بود، برود. هسوي همسرش که مدتکرد به

ي باگین بشکرد، به گزارش و دلیل گمنام بودن ماجرا و منظومهدر این نوشتار ابتدا به    

پردازیم و سپس آن را با حکایت ابونصر سامانی و شعر جوي مولیان رودکی بررسی آن می

 کنیم.مقایسه می
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 مسئله انيب .1 .1

هاي تطبیقی است. رسالت اصلی انجام پژوهشاختالف زبان در بین آثار ادبی، شرط »

رو زبان و اینادبیات تطبیقی در مفهوم فوق، غنا بخشیدن به ادبیات و زبان ملی است؛ از

 )نظري« هاي تطبیقی و یکی از ارکان آن استناپذیر پژوهشادبیات ملی، بخش جدایی

ین بَشکرد و بررسی ي بلوچی باگ(. گزارش و معرفی داستان و منظومه225: 1389منظم، 

ي جوي مولیان رودکی از اهداف و مسائل تطبیقی آن با حکایت امیر نصر سامانی و قصیده

اساسی پژوهش حاضر است؛ بنابراین کوشش شده که ضمن معرفی این اثر گمنام بلوچی، 

هاي زیر مضامین مشترک و متفاوت این دو حکایت و منظومه بررسی شوند و به  سؤال

. 2. ماجراي سیدخان و فاطمه مربوط به چه زمان و مکانی است؟؛ 1 ود:پاسخ داده ش

. دو حکایت در چه وقایعی 3هاي مشترکی دارند؟؛ هاي دو ماجرا چه ویژگیشخصیت

 تطابق هستند؟هایی قابل. دو منظومه در چه ویژگی4همانند هستند؟؛ 

 

 قيروش تحق .2. 1

بَشکرد میدانی است. نگارنده، منظومه را از آواز ي باگین روش تحقیق در ماجرا و منظومه

خنیاگران و داستان آن را از زبان راویان شنیده و یادداشت کرده و پس از گردآوري داستان 

ي باد جوي نصر سامانی و قصیدهش تحلیلی و توصیفی با حکایت امیرو منظومه، به رو

 اي کرده است. مولیان رودکی بررسی مقایسه

اند، شادروانان مُالموسی خنیاگران و آوازخوانانی که این منظومه را خواندهمشهورترین 

قادر راسکی، کماالن هوت و قادرداد راسکی هستند که در این پژوهش از راسکی، غالم

 ها استفاده شده است. ي آنمتن آواز همه

 

 ی تحقيقپيشينه .3. 1

تحقیق و تطبیقی انجام نشده است.  ي بلوچی باگین بَشکرد هیچي ماجرا و منظومهدرباره

 میراثي آن را فقیر شاد به نقل از خنیاگران در کتاب اي از داستان و منظومهخالصه
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نصر سامانی و ي حکایت امیرده است؛ اما دربارهچاپ پاکستان(، منتشر کر 2016)

اي که دو امیر را به وطن دو چکامه»ي ( در مقاله1396ایمانیان ) ي رودکی، حسینقصیده

الرشید و برگشت او به شهر بغداد هارونبه بررسی و تطبیق این داستان با داستان « بازآورد

الرشید پرداخته است. منصور نمّري، شاعر عرب، به درخواست زبیده، همسر هارون

 دد.اي عربی خلیفه را مشتاق کرد که به بغداد برگري قدرتمند عباسی، با قصیدهخلیفه

 

 بحث .2

 معرفی سيَدخان و فاطمه .1. 2

خان حسین ، فرزندبا نام سعیدخان هم مشهور است کهیا سَیدخان   Sayadhānانهدیَسَ

نارویی مکران که بعدها به شیرانی مشهور شدند، بوده  ایل خوانین پرقدرت از نارویی و

داشته است. مرکز شهرت « سخی»دلیل سخاوت و بخشندگی، به صفت است. این امیر به

افزایش سرودن »نیکشهر کنونی( بوده و در دوران حکومتش ) geh حکومت او در شهر گِه

جا اشعار حماسی و وصف قهرمانان محلی و پرداختن به مجالس بزم فراهم آمد تا بدان

ي دوره»عنوان اند و از آن بههاي طالیی لقب دادههاي مکران این دوره را سالکه بلوچ

 (.  45: 1336)برقعی، « کنندیاد می «بلوچی

بوده است و پدر و پدربزرگش  ي بشاگردزادگان منطقهنسا از نجیبفاطمه یا فاطمه    

اند که حکومت محلی بشاگرد یا خان گویا از امیرانی بودهورديخان و اهللورديشه

ها تا ي حکومت آندایرهگویند اند. برخی میهایی از این منطقه را در دست داشتهحوزه

هـ.ق، فوت کرده )رک.  1333شهر فنوج گسترده بوده است. ازآنجاکه سَیدخان در سال 

 ي قاجار است.(؛ بنابراین این داستان مربوط به دوره46همان: 

 

 . گزارش ماجرای سيَدخان و فاطمه2 .2

هایی در اختالف کنند وماجراي دیدار و هجران این دو تن را  را به چندگونه روایت می

اتفاق اختالف روایات در دیدار نخستین و موقعیت بهاین زمینه وجود دارد. قریب
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ي باگین بشکرد است، ي ماجرا که موضوع منظومهي فاطمه است و در بقیهخانواده

اختالف چندانی وجود ندارد. در روایتی آمده است که سردار سَیَدخان به نوعی بر 

بیند و شود و این بانو را پس از این تسلط میفاطمه مسلط می حکومت پدر و پدربزرگ

آید. در روایتی دیگر، جنگ و تسلطی در کار نیست؛ بلکه جریان عشق و ازدواج پیش می

آوري مالیات به محل هاي فرمانروایی خود و جمعسیدخان به قصد سر زدن از حوزه

کند. عقد می ،و پس از خواستگاري بیندرود و بانو را در آنجا میحکومت پدر فاطمه می

 تر باشد.قبولرسد روایت نخست قابلبه نظر می

تواند بیش از چند روز در کنار همسرش خان پس از عقد، بنا به دالیل نامعلوم نمی    

کند و آن را به زمانی گویند که فرصت رفتن به حجله را پیدا نمیبماند؛ حتی برخی می

)نیکشهر( « گِه»روه همراهان خود، به مرکز حکمرانی خود شهر گذارد و با گدیگر وامی

شود، قرار میگذرد، فاطمه از هجران همسر خود بیگردد. یک سال از این ماجرا میبرمی

فرستد که کاري اي نزد مُالابراهیمِ راسکی میاندیشد و پیکی را همراه با هدیهاي میچاره

رِ در هجران او به خانه برگردد. فاطمه به ابراهیم طلسم وتعویذ انجام دهد تا همس مانند

داند، کاري بکند که به آرزویش که با تعویذ یا هر فنی که میدهد که درصورتیقول می

دانست و آن برسد، پاداشی بزرگ را به او خواهد داد. مالابراهیم کلید حل مشکل را می

دارد و در ساحل قلمی برمیچیزي جز طلسم شعر سحرگونه او نبود. سحرگاهان کاغذ و 

نشیند و تا هنگام ظهر، شعر مشهور باگین بَشْکرد )بشاگردِ آباد( را دریاي چابهار می

به گوش  شود تا شعرش رادارد و مترصد فرصتی میسراید وآن را پیش خود نگه میمی

 گونه است؛ گویند ابراهیم خنیاگر نبود تا با خنیاگري خودخان برساند. روایت بر دو

آواز به نام پهلوان گیراییِ شعرش را دوچندان کند؛ بنابراین شعر خود را به خنیاگري خوش

عبدالرحیم داد که آن را با آواز چنگ با حضور ابراهیم، در مجلس خان بخواند. مجلس 

خان برپا بود و مردم از هرسو به آنجا آمده بودند. طبق معمول شعرخوانی و خنیاگري، 

ود. خنیاگر آواز خود را با شعر مالابراهیم آغاز کرد و آن را با آوازي بخشِ مجلس بزینت

 بسیار دلنشین خواند.
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کنار او نشسته  در روایتی دیگر گویند: روزي سَیَدخان در چابهار از مالابراهیم که در

بود،  درخواست کرد که با خواندن شعر، گرمیِ مجلس را بیفزاید. مال فرصت را غنیمت 

 خواند.ر بلند خود را در حضور او شمَرَد و شع

تأثیر سنج بود و با متوجه شدن موضوع و تحتسردار سیَدخان، شعردوست و سخن

درنگ بدون آنکه مجلس را به پایان برساند، پاي بر رکاب گرفتن از شعر مالابراهیم، بی

 سوي بشاگرد تاخت. سرانجام او و فاطمه به وصال همدیگرسرعت بهاسب گذاشت و به

 قیمتی دریافت کرد. هاي گرانرسیدند و مالابراهیم در قبال شعر خود، هدیه

هایی در روستاي زیادي ازجمله تمّلک زمین هايگویند که بانوفاطمه و سَیَدخان هدیه   

چراگان )چراغان( که در نزدیکی شهر راسک واقع است، به ابراهیم راسکی بخشیدند؛ 

هاي دیگري را هم درخواست مناسب یافتن فرصت، هدیهي خود و ولی او با طبع شاعرانه

ها شعري سرود و موارد درخواست خود را در آن شعر که به نام کرد که براي دریافت آن

ها مشهور است، مطرح کرد. ابراهیم در این شعر از واژه« دادِ شعر )شعر صله و بخشش(»

« داد»خواست ابراهیم در شعرِ هاي مورددرکند. صلهو ترکیبات فارسی بسیار استفاده می

 اند:گونه آمدهاین

 ضمیرکن بر من اي روشنپنج خلعت مرحمت 

 ا دوصد پیکانِ تیرــی بــی مارتینــک تفنگــی

 رختِ حریر ا همهـرواجین ب نـاي سَوسمَهري

 هاي کاشمیراي از نقشهـز قالیچـــج گـــپن

 مُشتین مثل بیراري نقرهـی سگــک صفاهانــیَ

 ن بهرِ دفع زمهریرـــی زرنگاریـقبای کــیَ
 

ضمیر پنج هدیه و پاداش را به من ببخشید/ یک تفنگ مارتینی با دویست اي امیر روشن

گزي/ ي کشمیري پنجقامت با رحل و زین/ قالیچهتیر/ یک شتر تندروِ سواري خوش

 دفع سرماي سوزان. برايبها/ یک قباي زرنگار شمشیر صفاهانی تیز و گران
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 ی باگين بشکردمنظومه .3. 2

 ی منظومهسراینده. 1. 3. 2

ابراهیمِ حسن، مشهور به ابراهیم راسْکی، ابراهیم باهویی و مالابراهیم، از شاعران بزرگ 

هاي سیزدهم و چهاردهم هـ.ق. است. از تاریخ دقیق به دنیا آمدنش سرا در قرنبلوچی

در شهر  شهـ.ق رُخ داده وآرامگاه1337وي در سال  اطالعی در دست نیست. وفات

 راسک، مرکز شهرستان سرباز، است. 

ها اند. آنچه باقی مانده است، منظومهدلیل ثبت نشدن از بین رفتهبیشتر اشعار این شاعر به

ي خود سپرده و به دیگران انتقال مند در حافظهو قطعاتی است که خنیاگران و راویان عالقه

 قادرغالم» ،اشهـ.ق( و نوه1390)متوفی ،«مالموسی» ،اند. گفتنی است که پسر این شاعرداده

 اند.ترین خنیاگران بلوچستان بودهشمسی( از بزرگ 1384)متوفی ،«رحمانی

ي قریحه بود. سردار سََیدخان نارویی، حاکم محلی و نمایندهابراهیم، شاعري خوش

ها و کرد. او جنگمند بود و حمایتش میعالقهحکومت ایران در مکران، به او سخت 

 کرد.هاي خان را به زبان شعر توصیف میها و عشرتپیروزي

ي ابراهیم، بسیار لطیف و موردتوجهِ شاعران پس از اوست. شهرتش اشعار عاشقانه

اوست که از شاهکارهاي « bagēŋ baškardباگین بشکرد »ي بیشتر به شعر عاشقانه

نظیر است  و این آید. ابراهیم در تصویرآفرینی و توصیف کمبه شمار میادبیات بلوچی 

 نظیر کرده است.ویژگی شعرش را نیز کم

 ی باگين بشکَرد. تحليل و بررسی منظومه2 .3 .2

در تعریف ادیبان غرب، شعر غنایی شعري کوتاه و غیرروایی است و اگر بلند باشد، به 

شود گویند؛ زیرا معمواًل شعر وقتی طوالنی میمی( Dramaticآن شعر غنایی نمایشی )

که متضمن داستانی باشد. ازآنجاکه در ایران هنر نمایش رواج نداشته است، ما به شعرهاي 

 (.124: 1378گوییم )شمیسا، بلند غنایی ادبیات فارسی، شعر غنایی داستانی می

شرح ماجرا یا بازگویی داستانی منظومه، شعر روایی مفصلی است که معموالً شاعر در آن به     

 (.298: 1385)رک. میرصادقی، پردازدحکمی و عرفانی، حماسی، تاریخی، عاشقانه یا طنزآمیز می
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صورت ها، بهاي دارد و بیشتر داستانسرایی جایگاه ویژهدر ادبیات بلوچی داستان    

اند اند، کمتر توانستهدههایی که به شعر نبومنظوم یا روایت آمیخته با شعر هستند. داستان

گیرد. برمیهاي عامیانه را نیز دردر گذر روزگار پایدار بمانند. این ویژگی حتی داستان

ه در ادبیات بلوچی، به بیش از بیست مورد ـاي منظوم عاشقانـهن داستانـمشهورتری

و گردند ها تاریخی کهن دارند و بعضی به دویست سال پیش برمیرسد. برخی از آنمی

ها نامعلوم است و فقط ي بیشتر این منظومهاي دیگر تاریخ معینی ندارند. سرایندهعده

دارند.  یي مشخصتر است، سرایندهها به زمان معاصر نزدیکچند داستان که سرودن آن

ي هم تاریخ و هم سراینده هایی است کهي باگین بشکرد ازجمله داستانداستان و منظومه

  مشخصی دارد.

با یاي « ین»همان باغ و « باگ»معناي بشاگرد سرسبز و آباد است. اگین بشکرد بهب   

ه مانند باغ ـآنچ یعنی« نـباگی»ن ـساز است؛ بنابرایمجهول و نون غنه، پسوند صفت

 گویند و آنمی« بشاگرد»منظر و آباد و سرسبز است. بَشکرد در اصطالح بلوچی به خوش

ستان هرمزگان که شرق آن را بلوچستان، شمال آن را اي است در قسمت شرقی امنطقه»

ماهورهاي مجاور دریاي عمان و غرب آن را ها و تپهاستان کرمان، جنوب آن را جلگه

صورت عشایري گذشته به کند... زندگی در بشاگرد درسیریک، محدود می –محور میناب 

و بلوص )بلوچ درکرمان( )کوچ(  توان از قفصهاي قدیم این نواحی میبوده است. از ایل

جهت به این این منظومه بدین .(1 :1378 )جوانشیر،« اندنام برد که اقوام صحرانشین بوده

ي بشاگرد است و ي توصیفات آن مربوط به منطقهنام مشهور است که قسمت عمده

 همچنین این اصطالح در مصراع چهارم منظومه ذکر شده.

هاي شعر کالسیک بلوچی است ترین نمونهو از مهم داردبند )مصراع(  131منظومه 

اند که ترین خنیاگرانی بودهي شاعر از مهماست؛ چون پسر و نوه در آن نشده یتصرفکه 

ها مانده ها در کاستاند و صداي آناین شعر را بالفاصله از سراینده گرفته و خوانده

اند، ي منظومه نبودهو نوادگان سرایندهاست؛ البته در آواز برخی از خنیاگران که از خانواده 

 ها پدید آمده است.خوانی واژهها و اشتباهاتی وجود دارد که بیشتر از روي غلطتحریف
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اي عاشقانه دارد و یکی از بهترین و مایهاین منظومه، سبکی حماسی با درون

ه با زبانی استوارترین اشعار کالسیک بلوچی است. توصیفات و تشبیهات بکر و تازه همرا

توان گفت که می ونواز آن، تشخص خاصی به آن داده فخیم و استوار و موسیقی گوش

اگر ابراهیمِ حسن، همین یک منظومه را سروده بود و شعر دیگري نداشت، براي شهرتش 

 و قرار گرفتنش در ردیف شاعران طراز اول بلوچی کافی بود.

اران شعر قرار گرفت و از همان از سرودن، در دسترس مردم و دوستدمنظومه پس 

زمان تا امروز، عالوه بر راویان و نقاالن، خنیاگران بزرگ آن را همراه با موسیقی حماسی 

نظیر است، پسِر اند. مشهورترین خنیاگر که صدایش ماندگار و بیو پهلوانی خوانده

خواند، در ي منظومه، مالموسی، است. این خنیاگر اگر فقط همین منظومه را میسراینده

موسیقی بلوچی براي شهرت و جایگاه بلندش کافی بود. عالوه بر مالموسی، خنیاگرانی 

قادر رحمانی، قادربخش و کماالن هوت آن را با اثرپذیري از سبک مانند شادروانان غالم

 ها موجود است. اند و صداي آنمالموسی خوانده

سیَدخان تا رسیدن به  سفر سردارشعر باگین بَشْکَرْد کالً حکایت و توصیف طول 

هاي معشوق، شجاعت و دلیرِي ي آن توصیف اندام و زیباییمایهي یار است. درونخانه

سردار و وصف تیزگامی اسب و چگونگی رهسپار شدن سردار به بشاگرد و جایگاهِ 

ف معشوق است. سرانجام سراینده، شعر را با آوردن نام دلدارِ سَیدخان، )فاطمه( با حرو

 رساند.                                                       ابجد به پایان می

منظومه را طبق سنتی که در ادبیات کالسیک معمول است، با خطاب قرار دادن  ابراهیم

کند تا بوزد و ابرها آسمان را بپوشانند و باران کند و از آن خواهش میباد نسیم آغاز می

هواي لطیف، در نقش قاصد به بشاگرد برود و سالم و پیغام عاشق را به ببارد و در این 

رسان و پیک عاشقان معشوق برساند. باد نسیم یا همان باد صبا در ادبیات فارسی نیز پیغام

 گوید:رساند، چنانچه حافظ میاست و گاهی نیز بوي محبوب را به عاشق می

 اي ما را که سر به کوه و بیابان تو داده ا را         ــصبا به لطف بگو آن غزال رعن 

 (6: 1371)حافظ،         
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 و در جایی دیگر گوید:

 ار سفرکرده پیامی داري ـر از آن یــگ  اي صبا سوختگان بر سر ره منتظرند          

 (608: همان)            

 یابد:شود و ادامه میگونه آغاز میاین 1ي باگین بشکردمنظومه   

 شَنزان ريوکِکن ــــرکسن ـــسمیجی 
 

 زان ـــــوان دْرنــلول  و  وتــیاکو الل 
 

 زانــکن  یــــمی  شـوهـــماتک و تیهر
 

 زانـــدن ير بدَـردءَ ایـــن بشکــــیباگ

 ji    samīn   sar    kan   kōkeri šanzān 

 
lāl   o   yākūt    o   lōlowān  dranzān 

 
tihor    o    mātkōhi   šamē   kenzān 

 
bāgēn baškarda ēr  beday daŋzān 
 

 هان اي باد نسیم، ابرها را برسان تا ببارند و

 هاي خود را مانند لعل و یاقوت و مروارید نثار کنند.قطره
 هاي بلند و سرکشیده بگذر واز میان کوه

 خود را به بشاگرد آباد و سرسبز برسان.

 تیـزکَنمتـان رح نینجْـوامـی د یَک

 کَـن گُلریـز نو کُلّـاري و مـاکوت 

نبلین ـــُ ـــان س ـــن اوهِنگ ـــدوّر کَ  م

ـــزر ـــیمانان ینمَی ـــن س ـــوّر کَ  من

ـــن ینششـــدر ـــر کَ ـــادگیرءَ معطّ  ب

ر ــَ ــوَ ینشَرس ــالم گُلب ر س ــَ ــن س  کَ

ـــاتَ ـــوَتَ دُرنج ـــه هلْ ـــن پَ  دَر کَ

ــالمَ ــی س ــ مْئ ــاهِ ونگ ــور م ــن اَن  کَ

ــسَ ــا مجل ــرو ب ــ و س ــنص  نَوبَر کَ
 

 yak damē jwānēŋ rahmatāŋ tēz kan 

 

kōţ o   māŗi   o   kollāŋ  golrēz kan 

 

sombolēŋ ōheŋgāŋ modawwar kan 

 

mayzerēŋ   simmānāŋ   monawwar  
 

kan šašdarēŋ bādgira mo?attar kan 

 

šarsarēŋ   golbō   wa salām sar kan 
 

dor-nejāta   pa   halwata   dar   kan 

 
mni salām a gōŋ māhe anwar kan 
 
majlesa bā sarw o sanawbar kan 
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 را فروریز و یک دَم باران پررحمت
 ها را گلباران کن،ها و خانهها و کوشکقلعه

 ابرهاي انبوه را جمع کن و
 هاي سرسبز را نورانی کن،ها، دشتبا با راندنِ آن

 ششدر دلدار را معطر کنهاي خود کاخ با قطره
 اندام برسان،درودهاي ما را به زیباروي گل

 با آن بانوي نژاده در خلوت سخن بگو و
 هاي ما را به آن ماهرو بده!پیغام

 نزد آن سرو کشیده قامت بنشین ]و بگو:[

ي باگین بشکرد این است که در عشق، صادق و وفادار است پیغام عاشق در منظومه    

دهد که دلش با اوست. در ضمن بیان پیغام، مشخصات دلدار را با و به دلدار اطمینان می

 کند.توصیفاتی زیبا، تشبیهات و استعارات جالب بیان می

 اور کَنـــبو  کـــسِتن ـــیا هیرـــلِکمَه

  نــــکَ دَر دلَ از انـــدْروت نـــدیمزَگَ

 دروَر کَن  ءِقـــعش ونِــــــا را مجنــــم

 زبادبوَ  یـــــدابان وَشـــــبِگْ  وـــــــچ

 روَ ــــوداَبــــَاس نـــیبهت دـــــــــآ بلن

  ن بو  ــــــی اَمبریــــنازان تءِوـــــک

 رازو  ــــتَ رِ ـــــادگیــــــب نـــــیچندن

 تاِنُبستان باگ و وـــــاَنچ ،ُگلِ لــکُ

 اِنتار ـــت بِــــش وــــچ یـــسُنبلِستان

 تـــاِنار ــــگ ناـــکشِآ ي راهِهــــرشت

 mahlekā hirēŋ setk o bāwar kan 

gamzadēŋ drōtāŋ az dela dar kan 

mā ra majnūne eške darwar kan 

čō begwaš dābāni zabādbūa 

ā bolaŋd-bahtēŋ aswad-abrūa 

kōţe nāzāni ambarēŋ būa  

čandanēŋ bādgire tarāzūa 

kol gole ančō bāg o bostān eŋt  

sombolestāni čō šabe tār eŋt 

rešta e rāhe āšekān gār eŋt 

 

 رخسار، سخنان مرا باور کن اي دلبر ماه

 آمیز را از دل بزدا هاي شکوهاندوه دوري و پیغام
 ما را در عشق مانند مجنون بدان.و 
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 گونه بگو،خرام و نجیب را اینآن دلدار خوش
 اندام بلندبخت را،آن خوش

 دلبري که بانوي نازنینِ کاخ است
 بو است. بخش قصر صندلزینت

 رخسار مانند باغ و بستان است.اتاق گل
 موهایش سیاه چون شبِ تار است.

 اند.هاي او، راه خود را گم کردهاسیران عشق، در شب تاریکِ جعدِ زلف 
 اِنت خاصِ زرکار انـــــینکش سربُرِ

 اِنت مارسْیَه مثلِ روـــــاب نــــیآ خم

 اِنت االنوارکُحل ئیعین نـیکدُ رــــه

 اِنت اجِ هُدهدي سْوارــت ی ئیــــبین

 اِنت لرزُکی یار ءَدـــرص خورشیـــق
 

 sarbore   šēŋkāŋ    hāse   zarkār   eŋt 
 
ā kamēŋ abrū mesle syahmār eŋt 
 
har   dokēŋ   ayni   kohlolanwār   eŋt 
 
bini   i   tāje    hodhodi    swār      eŋt 
 
korse horšida larzoki yār eŋt 
 

 هاي چادر نازکش زردوزي شده است.بر لبه

 مانندش بسان مار سیاه است.ابروان قوس
 هر دو چشمش، گویا به سرمه آراسته شده است.

 آراسته و زیباست. 2هُدهداش همانند تاج بینی
 ي خورشیدمانندش، زیورها نمایان است.بر چهره

 اِنت  ر آپدارــــو گوه دف دُرّـــر صدَ

 اِنت کارو ْسَیه ی سُهرــــچین گِــــتهت

 اِنت ب سینگارــغبغ دانَـــــزنخ ـچَه

 اِنت رهارردِن پُـو گه ـــــگْری نــیلَسّه

 اِنت ارکطناب دَه اندــــبنی ــــئحلقه

 اِنت چار و شش تــــانگُش لَوحَ در دو

 اِنتکار تاله وزهرــــــو پی هــــــچَلّ

 اِنت کاریباالن هرخلخی ـــک منــــیَ

 

 dar sadap dorr o gawhar āpdār eŋt 

tahtage čini sohr o syah kār eŋt 

čah zanakdān a gabgab siŋgār eŋt 

lassahēŋ grēh o garden porhār eŋt 

halka i   bandāŋ dah-tanāb-kār eŋt 

dar do lawha angošt šaš o čār eŋt 

čalla o pērōza telahkār eŋt 

yak-mani halhālāŋ harēb-kār eŋt 
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 اِنت و زار هــــنالَ و وش داــــص وش

 اِنتیبدار دو ز هر نعلینان ونـــاد گـــپ

 ار اِنتـــــو آهورپتگ ــــکب دگَــــلُ

 اِنت ارــــو آتو ـــب نــینَکشی ـــئتاگچه

waš-sadā o waš-nāla o zār eŋt 

pād gōŋ nālaynāŋ hardō zēbdār eŋt 

lođđaga kabg o āhū-raptār eŋt 

tāgča i nakšēŋ bō o ātār eŋt 
 

 مانندش دُرّ وگوهرهاي آبدار است.در دهان صدف
 هاي سرخ و سیاه مزین شده است. اي چینی است که با رنگهایش همانند تختهدندان

 در کنار چاه زنخدان او آراسته است، غبغب
 بها،بندهاي گرانگریبان و گردن صافش با گردن

 وجود دارد. 3«طناب تار»ده انگشتر در بندهاي انگشتان او با ساخت 
 انگشتان دو کف دستش،

 اي و طالیی است.هاي فیروزهداراي انگشتري
 بها( که ساخت هرات است،نگین و گراهاي یک منی )سنخلخال

 ]در پاهایش[ آواز دلنشین دارند.

 هایی که در پایش زیبنده است،با کفش 

 رود.خرامد و مانند آهو راه میهمانند کبک می

 آید.دار اتاقش بوي خوشی میي نقشاز پنجره

پردازد و همچنان چینی سفر و توصیف اسب میشاعر در ادامه از زبان خان، به زمینه   

 از یاد دلدار غافل نیست.

 ْگوَستَگین پورَو وناماه شــش دوي ا

 سِسْتَگ از گُلَ ناکــام، پَـــــه اوندیلّ

 بَستَگی نّهمَ ینسارتمــــان  ـــوراونب

  رستَگ ونامهپل ارَــــرکـــس تِــــپش

 نیل   َشپِ چارپاسین ناــــی مـــدوش

 دیل ت بیتَگ منی ـبُس الَـــر هَیــــپَ

 گ پیل  ــــرّاِتَ گَ هوسناکـــــی بــــر

 ē do šaš māh-ōŋ pūrawēŋ gwastag 

đillōŋ pa nākām az gola sestag 

bōrōŋ māŋ sārtēŋ mannahē bastag 

pošte sarkāra mahpalōŋ rastag  

dūši māŋ čār-pāsēŋ šape nilla 

par hayāla bost bittag mani đilla 

bar hawasnāki garretag pilla 



 135 ـــــــــــــــــبدالغفور جهاندیده ع«.../ باگین بشکرد»ی بلوچی بررسی حکایت و منظومه

 

 شیل  وکـاب یـــــنزـــی بانــــگُمبُدان

 ل  ــــو زیزیَمــــل  ینیــــتتَرّ وش 

 زمزیل   وهینو ل هـــمیگ ُگلــــداشت

 و شان اِنتگَل  پَـــر کَندینکالت  بــور

 اِنت انــم شیکگی ئیدُمبیـــن گْرُمچه

 اِنتاومـــان  زیدئی بَشکـــردي ینگَنج

gomodāni bāŋzēŋ wakāb-šilla 

wašša tarrēnit zēmal o zilla 

dāštag golmēh o lōhēŋ zamzilla 

bōr kalāt-kandēŋ par gal o šān eŋt 

gromčahēŋ dombi šikkagē mān eŋt 

ganjēŋ baškard i zēdi ōmān eŋt 

 

 یک سال کامل گذشته است که
 ام.به ناچارار از یار جدا شده

 بان خنکی نگه داشتماسبم را در زیر سایه
 .اي را با زین و ساز و برگ آراستمو محمل امیرانه

 دیشب در سراسر شب ظلمانی،
 به خیال ]رسیدن به دوست[ از خواب بیدار شدم.

 کشید،اسب نیرومندم از روي هوس و سرکشی شیهه می
 خیزد،وار برمیاسبی که در تاختن عقاب

 !نشین  و پرموسیقی استاش چه دلآواز شیهه
 میخ بزرگ و زنجیر آهنی نگه داشته است. ]طناب متصل به[آن را 

 حال تاختن است[برنده، ]دراسب نیرومند و هجوم
 شود ودهد و مانند غنچه جمع میوار[ صدا میو دُمش در حین تاختن ]شالق

 ي رسیدن به بشاگرد آباد است.در اندیشه

 اِنت انـــزراپش یــــکوت نــــیآ نگار

 اِنتان ـــم پیکرئیمه نــــبزرگی هــشَ

 اِنت انـــــپریّ  سِـــدن همجنــــگُلب

 اِنت انـــدریّ هـــچ یــــسري کبگـکُه

 ان اِنتــمبریّ ئی اَوشــــپی گُلــــچین

 اِنت خاورّیان شمسِ وـــی چـــرو ئ

 اِنت زریّان دوچینکیچ ناــــپاد ئی م

 ā negārēŋ kōţ i zarapšān eŋt 

šah bozorgēŋ mahpaykar i mān eŋt 

gol-badan hamjense pariyān eŋt 

 kohsari kabgē ča dariyān eŋt 

čini golpōši ambariyān eŋt 

rūi čō šamse hāwariyān eŋt 

pādi māŋ kēčdōčēŋ zaiyān eŋt 
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 اِنت هَیران گَت و وپادارین تــــدوس

 اِنت انـــبِری سینه نِشتَگ انــــگَم گون

dōst wapādārēŋ gaţţ o hayrān eŋt 

gōŋ gamāŋ neštag sina beryān eŋt 

 

 دار و زیبایی در آنجاست.ي نقش]در شهري که[ قلعه
 پیکر و نژاده ساکن است.و ]در آن قلعه[ دلبر مَه

 هاست.بدن در زیبایی همجنس پريآن گُل
 کبک دري و کهساري است.

 بر تن دارد.هاي رنگارنگ و خوشبوي چینی لباس
 رخسارش روشن چون خورشید است. 

 ي کیچی را پوشیده است.شدههاي زردوزيکفش
 دلدار وفادار ]بر اثر هجران[ سرگشته و گرفتار و

 نالد.با اندوه دل نشسته است و می

 اهَ ــــش تِـــــحکم اودا نن رواــــم

 ماهَ  کیمتینگْران نـــم انـــْگوَش وـــچ

 راهَ ـــبْ  نـــسروری یــــکاران ل  ـــــک

 بیداهَ  گـــــنِشتَ دامَـــانگل وـــــــچ

 و بارگاهَ وپ ب و تـــته نـــشیشمی

 ساهَ  گْواتِگرِ نــــبُرزی انـــــــم وداا

 راهَ نـــیه مادنــــــــت پَـــــاِنانتظار

 ارواهَ  لِـــمث آ تــــاِن تـــوسد اراــم

 اناگاهَ  روچی کـــیَ انـــــجن هــــجَ

 سحرگاهَ  تا نـــلُنجی یـــشپ انــــم

 نامینمزن رــس انـــماجین تــــچارِنی

 ین.خودکام و تـــو مسش ـمیندی کس

 اندامیندلدل تـــکُ  ارـــتیم وراونـــب

 نــگامی ابـــشت بــــمرک یــمنزالن

 man rawāŋ ōdā hekmate šāha 

čō gwašāŋ man grāŋkimatēŋ māha 

kolle kāřāni sarwarēŋ brāha 

čō golandāma neštag bēđāha 

šišomēŋ that o bōp o bārgāha 

ōdā māŋ borzēŋ gwātgere sāha 

entezār eŋt pa mādenēŋ rāha 

māra dōsteŋt ā mesle arwāha 

jah janāŋ yak rōčē anāgāha 

māŋ šapē loŋjēŋ tā sahargāha 

čārēnit mājinōŋ sar mazan-nāmēŋ 

kas-mayandēš o  mast    o   hodkāmēŋ 

bōr-ōŋ timār kot doldol-andāmēŋ 

manzelāni markab šetāb-gāmēŋ 
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 روممن به خواست خداوند به پیش می  
 شوم،سخن میو با آن دلبر ارجمند، هم

 -دلبري که سرور زیبارویان است-
 نشسته و« اندامگُل»که[ او مانند روم درحالیخبر ]میمن بی

 هاي نرم تخت ساج ]تکیه داده است[.بارگاه بر روي تشکدر  
 ي باالي قلعه،ي بادگیر طبقهآنجا زیر سایه

 منتظر است و هردم چشم بر راه دوخته است،
 من او را مانند روان دوست دارم.  

 خیزم،برمی یک بار به ناگهانی
 در شبی تاریک و ظلمانی،

 خورم تایکنم و مها آماده میکنندهمعجونی از مست
 سرمست و نترس و سرکش شوم. 

 اندامم را آماده کردم،اسبِ دلدل
 اسبی که تندرو و بلندگام است.

پردازد. توصیف اسب و تاختن آن در این شعر، به در ادامه به توصیف اسب عاشق می   

ها تازه هستند و بسیار هنرمندانه سروده بهترین شکل به نظم درآمده است و برخی از وصف

 کشد: گونه تاختن اسب را به تصویر میاند؛ براي نمونه در چند بند )مصراع( زیر، اینشده

 ی راهانی کُمیت مستینــــی منـــج

 نــــو زبردستی اــــو لسّ رـــــگْرُهب

 شستینوکاب و وکــو پُرشَ  روــــره

 پیلّی شانَهان بستین رــــون پَ انــــزی

 دَ ــــــهُداونن ــــــستاری لِــــتوک

 ن بوتکَگ از بندَــــور هوسناکیــــب

 گْرَندَ بانزین گزبگ کُهـــور ُکتَــــش

 دَـــو هَن جاگه را اللِــــَم پــــدی

 ل پرویزَـــه مثـــب انَــــدان ْمیــــبن

 ji mani rāhāni komayt mastēŋ 

grohbar o lassā o zabardastēŋ 

rahraw o por-šawk o wakāb-šastēŋ 

zēn-ōŋ par pilli šānahāŋ bastēŋ 

tawkale sattārēŋ hodāwanda 

bōr hawasnākēŋ bōtkag az banda 

šōr kotag kohbāŋzēŋ gazab-graŋda 

dēm parā lāle jāgah o handa 

bandāŋ myāna ba mesle parwēza 
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 ج کَن سندي شبدیزَــسن ،ا نکیبــــبْی

 زَـــهین وکابـــــی بانزیـــــمنزالن

 تبریزَ ه سنگِ ــــان پَـــوارت کدیم

 زَ ــــریامـــن لگاـــــدّایان کـــــهمله

byā nakib sanj kan sendi šabdēza 

manzelāni bāŋzēŋ wakāb-hēza 

wārt kadimāŋ pa saŋge tabrēza 

hamlahāŋ kađđāyāŋ lagāmrēza 

 

 آفرین بر تو اي کمیت رهوار و سرکش!

 و با اندام زیبا و ورزیده واسبی که سریع 
 ناپذیر و ُچست و تیزگام هستی.خستگی

 ي آن بستم.گونهزین را بر پشت پیل
 با توکل به خداوند ستار،

 بند افسار اسب سرکش را باز کردم،
 باره برخاستغرید، یکاسبی که مانند عقاب تیزپرواز بود و رعدگونه می

 سوي سرزمین دلدار به راه افتاد.و به
 ن نیز بسانِ خسروپرویز آماده بودم.م

 بان! اسب سِندي شبدیزمانندم را زین و یراق کن،اي اسب

 ي پرسرعت است وها و شتابندهاسبی که رهنوردِ منزل
 خورد. می 4هاي خود را به وزن تبریزعلف

 اسبم را به تاختن  واداشتم. 
 با فشار دادن مهمیز، اسب از جا برخاست

 بور بشورینتگ زَـــمهمیون ــــن گــــم

 گـــــورینتَ ـــدرئی بمـــــاز هالالن ب

 ن هزاریّانداو سانـت چـجن تــــشس

 ت مزاریّانــزان اِنــــان دْرنــــپنجگ

 ننداسوري ساو سبزین وــــچ یـگّجُ

 ننداکو اَنت پَما ِشنگوي شِنگـــپمب

 ی شَالنی ـــــئ نــــگْوازی نزالــــمن

 هارمالنی  دانــــــــیو ز وردپــــــکَ

 man gōŋ mahmēza bōr bešōrēntag 

az halālāŋ badr i bemōrēntag 

šast jant čō sāŋđāŋ hazāriyāŋ 

 panjagāŋ draŋzāŋ eŋt mazāriyāŋ 

jogg i čōŋ sabzēŋ sāwaři sōŋđāŋ 

pambawi šeŋg-šeŋg-aŋt pamā kōŋđāŋ 

manzelāŋ gwāzēn i šalāni-ya 

kawrdap o zēdān hārmalāni-ya 
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 ی  ـــسَرتالن نـــــبُرزی انــــــــسرشم

 ی  ــــــــپالن دارِــــــــدی تَــــــــنیّ
 

saršamāŋ borzēŋ sartalāni-ya 

niyyata didāre pelāni-ya 

 

تازد که قدر سریع میآورد و اسب آنبا فشار دادن مهمیزها اسب را به حرکت درمی    

هالل «. کنندهایش به هم برخورد میپاها و دست»کوبد، استعاره از ا به بدرها میها رهالل

اند و بدر )ماه کامل( استعاره از کوبیدهاستعاره از نعل است که بر پاهاي جلوي اسب می

شکل ماه کامل هستند و در سرعت زیاد اسب پاهاي جلو ها بهپاهاي عقب است که سم

کنند. در دو مصراع بعد شوند که گویا به هم برخورد میک میقدر به هم نزدیو عقب آن

هاي امواج دریاست و در هاي دهانش همانند کفتازد، کفکه میگوید اسب درحالیمی

هایی هاي دهان اسب را به پنبهتشبیهی پنهان، اسب را هم به امواج سهمگین دریا و کف

 گوید:هاي بعد میدر مصراعشوند و کند که بر زانوانش پراکنده میتشبیه می

 پیماید،ها را میسرعت منزلاسب به 
 گذرد،ها میو از میان رودها و مرغزاران و دشت

 کند،هاي بلندِ میانِ راه را طی میها و کوهتپه

 که دلدار را ببیند )دو دلداده همدیگر را زودتر ببینند(.به قصد این

که عاشق ي شاعر است و زمانیاب و هنرمندانهي دیدار یار نیز از توصیفات جذلحظه    

انگیز اسب در گوش دلدار چون موسیقی ي دلشود و شیههي محبوب نزدیک میبه خانه

آید و اسباب کند و به اسقبالش میخاطرخواهش نگاه میپیچد و از پنجره بهانگیزي میدل

 رسند.پذیرایی آماده است و هر دو در کنار هم به آرامش وصال می

 ساريیو ب ه مستـــه هژنال پَ ــــرَپتَ

 اِت اَنت هارين ود ئی مَلّــــیدورسر

 ريکا  يت شِگروـــبور هالنچان اِن

 داري یـــــــن زیملـــــه وّشیـــپَ زیلَ

 چاريین مان تاگچهــــت بزرگیـــوسد

 ر تیماريــــــدی ل  ـــــی دیـــــملّگ

 سیراننوک وــت همچـــــالل پِربندی

 rapta hažnāl pa mast o bēsāri 

dūrsarēŋ wađđ i malletaŋt hāri 

bōr halānčān eŋt šegrawē kāri  

zilla pa waššēŋ zēmalē dāri 

dōst bozorgēŋ māŋ tāgčahē čāri 

mallagi đilla dir timmāri 

lāl perbandīt hamčō nōksirān 
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 َهبَرگیران و ت کاردارـک جَنْـــــگْوان

 هیران یان زرّین وانَگـــــی مــــــکُت

 نبیرانو اَ کـــمِس ارِـــو تاتر ـــــعط

  رانـــــو گلوگی رددُرّـــــمالیت پَه گِ

 و پیران ان چَه مُرشدــــلوت وبَـــــس

 ورَ ـــــــب نَـــــن مــــــیتآور وادهَ

 و زورَ درتـــــکُ دِــــداونر هُــــب

 کُل   ان ْگواتگِرِـــــرت ئی اودا مــــبُ

 سري تل  رِــــان بادگیـــــی مـــــجان

 ت چَه آسُمی پُل  ـــی پُرّ اِنـــــاگ ئـب

 ی جُل  ــــري سورَتـــــدي کِشمیــــچن

 ی بلندبهتَ ـــــا دابانـــــن گُنـــــم
 

gwāŋk jant kārdār o habargirān 

koţţi māŋ zarrēŋ wānagē hirān 

atr o tātāre mesk o ambirān 

mālit pa gerddorr o galūgirān 

sōba lōţāŋ ča moršed o pirān 

wādaha āwortēŋ mana bōra 

bar hodāwande kodrat o zōra 

borti ōdā māŋ gwātgere kolla 

jāni māŋ bādgire sari ţolla 

bāg i porreŋt ča āsomi polla 

čaŋđi kešmiri sūrati jolla 

man gonā dābāni bolaŋdbahta 

 

 ناپذیري خود، راه را پیموداسب با سرمستی و خستگی
 هاي دور و دراز را پشت سر گذاشت.دشت

 کشید،اي میکه در تک و تاز بود، شیههاسب درحالی

 دادآهنگی خوش را سر می
 کند،اي نگاه میدلدار نژاده از میان پنجره

 پایدو از دور قامت خرامان مرا می
 آرایددلبر خود را همچون نوعروسان میآن 

 زند هاي خود را صدا میو خادمان و خبررسان
 کوبد ]و همچنین[،خوشبو را می هايو در درون هاونی زرین، هِل

 ]مواد خوشبویی را مانندِ[ عطرهاي خوشبو و ِمشک و عنبر.
 مالد.آن عطرها را بر زیورآالت خود می

 طلبم.رزو )وصال و دیدار یار( را میاز اولیاي خداوند این مراد و آ
 اسب تیزتک، مرا طبق وعده و ساعت ]به منزل محبوب[ رساند.
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 به حکم و قدرت خداوند.
 ي قلعه رساندمخودم را به باالترین طبقه

 که دلدار در آنجا بود.
 هاي یاسمن زیبا و خوشبو بود.باغ وجودش همانند گل

 کندفرش کشمیري و زیباي سورتی را پهن می
 طالع....ي خوشو من با آن خرامنده

اي ماهرانه نام دلدارِ َسیَدخان )فاطمه( هاي آخر این منظومه به شیوهشاعر در مصراع     

 صورت حروف ابجد آورده است.را به

 و تَهتَ کالی  بَه نـــــیدو نِشت رــــه

 شکّی هـــدگ باالدَ یــــــمن تـــــیسن

 یَکّی یــــگُش الل ورانــــح یـــــجنت

 ش اِنت پَر مُبارَکّیــای لِــــام گُـــــن

 اِش یَکّیت و نقطهـــج حروف اِنـپن

 یــــــــن دکّـــــرا بج وتَـــــک ابجدِ

 سپهداراَنت رجَــــک بُــهشت قمر یَ  

 اَنت اِش چارالل اَنت و هانهــه هــــنُ

 پَه رِشتهی داراَنت لَــــج سُهیــــــپن

 و دیدگان یاراَنت ه عینــــارا پَــــم
 

 hardō neštēŋ ba kāli o tahta 

nēst mani bālāda dega šakkē 

jannati hūrān lāl gošay yakkē 

nām gole ēšeŋt par mobārakkē 

panj horūp aŋt nokta eš yakkē  

abjade kōţa ra bejan đakkē 

hašt kamar yak borja sopahdār aŋt 

noh halāl aŋt o hāna eš čār aŋt 

paŋč sohayla pa reštahē dār aŋt 

mā ra pa ayn o didagāŋ yār aŋt 

 

 هر دو بر روي قالی و تخت نشستیم.

 شکی بر این نیز نیست، 
 هاي بهشتی استکه دلدار یکی از حوري

 نام دلبر گلرخسارم به سالمتی این است
 داراي پنج حرف و یک نقطه است 

 اي پیدا کنروزنهي ابجد در قلعه

 هشت قمر در یک بُرج قرار دارند
 اند که داراي چهار خانه هستند نُه هالل
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 پنج سُهیل در یک رشته هستند
 و ما از روي چشمان او را قبول داریم.

 ساختار منظومه .3. 3. 2

است. بند در ظاهر و اندازه همانند مصراع است، « بَند»واحد شعر سنتی بلوچی اصطالحاً 

صورت ستونی نگارش گیرد و اشعار بهاین تفاوت که هر بند در یک سطر قرار میبا 

است. این قالب در فارسی وجود « بلوچی سنتی»ي باگین بشکرد، شوند. قالب منظومهمی

ام که شعر نامیده« بلوچی سنتی»دلیل این قالب را اینندارد و خاص شعر بلوچی است. به

ي بلوچی نیز از همین قالب بهره است و حتی شعر عامیانه کهن بلوچی کالً در همین قالب

برد و در زمان معاصر نیز همچنان پرکاربرد است و طرفدار زیاد دارد. یکی از علل می

جهت به مثنوي شبیه است. ایندر انتخاب تعداد قافیه است و از پرطرفدار بودن آن، آزادي

ها بیاورد؛ براي نمونه در یک شعر فیه در بنددر این قالب، شاعر اختیار دارد که چه میزان قا

قافیه باشد و پس قافیه باشند یا اینکه سه بند اول همي بندها همتواند همهنوزده بندي می

قافیه کند و بندهاي دیگر را به همین ترتیب، از آن، قافیه را عوض کند و پنج بند دیگر را هم

 هاي جداگانه بیاورد.در قافیه صورت چهارتا و و هفت تا، بیشتر یا کمتربه

سروده « فاعلییاتن رمل موّسع: فاعلییاتن،»ي نسبتاً بلند را در بحر منظومهمالابراهیم این     

است که در کنار آن، از بحر خفیف هم استفاده شده است. این دو بحر فقط در یک هجا 

وتاه بحر خفیف را که هجاي پنجم مصراع است، اختالف دارند. در بیشتر مواقع هجاي ک

توان به هجاي بلند تبدیل کرد و در این صورت بحر خفیف، مطابق با اختیارات وزنی می

ي شعر بلوچی است و دهد. بحر رمل موسّع وزنی ویژهجاي خود را به رمل موسع می

باالترین کاربرد را در عروض بلوچی دارد؛ براي نمونه با توجه به توضیحی که دادیم، 

 ظومه، در دو بند )مصراع( نخست آن مشخص است.وزن این من

 زانـ/ شَن /ريـ/ ک /کو  کن /سر/مین ـ/ س /جی

 -     -    -     ن    -       -    -   -      ن       -

 فاعلییاتن                       فاعلییاتن
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 زانـ/  دْرن  وان/  لُ  /لو / تُ کو /یا/  لُ  /ال

 -     -     -     ن    -    ن    -   -     ن   -

 فاعالتن           مفاعلن         فع لُن

توان با کشش دو بند فقط در هجاي پنجم اختالف دارند که طبق اختیارات شاعري می     

ه کوتاه است، به در بند دوم ک« تُ»هجا، کوتاه را به بلند تبدیل کرد و در این صورت، 

 شود.بند دوم با مصراع اول هماهنگ میو وزن  هجاي بلند تبدیل

ها ها، قافیهدلیل شفاهی بودن اشعار، در بسیاري از منظومهدر شعر کهن بلوچی، به     

اند؛ اما این ویژگی در شعر ابراهیمِ حسن یا شکل اصلی خود را از دست داده جا شدهجابه

ر دگرگونی و تحریف ي موردبحث ما کمتکه گفتیم، در منظومهوارد نیست و همچنان

ابراهیم به بهترین نحو توانسته است از ردیف و قافیه براي تقویت  وارد شده است.

ي باگین بشکرد، موسیقی خاصی موسیقی کالم خود استفاده کند. تنوع قافیه در منظومه

به آن بخشیده. این منظومه از عیوب قافیه عاري است؛ حتی عیب شایگان که تکرار 

شود، در این منظومه دیده می فراوانو در شعر کهن و کالسیک بلوچی  عالمت جمع است

سیران، هبرگیران، هِیران، اَنبیران، گلوگیران، نوک»هاي به کار نرفته است؛ براي نمونه قافیه

حرف وصل و خروج و حرف « ان»اند، عالمت جمع که در بخشی از منظومه آمده« پیران

 شایگان است.رويّ است و عاري از عیب « ر»
 

 بونصر سامانی و رودکی سمرقندی  .4. 2

شاعر قرن سوم و چهارم هجري  ،(329محمد متخلص به رودکی )متوفیبنابوعبداهلل جعفر

اي در اند، رودک از شهر یا منطقهوي استاد شاعران و مقدّم شعراي عجم خوانده»است. 

وي از ندیمان و مداحان  .حوالی سمرقند بوده است و شاعر به همین مکان نسبت دارد

« شودآشکار می چهارمقالهنصر بوده و این تقرب در حکایتی از نظامی عروضی در امیر

ي هنر و ذوق او ي سامانی که شیفتهاحمد شاهزادهبننصر(. »375-373: 1، ج1370)صفا،
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گشته بود، او را به خود مقرب گردانید. هیچ شاعري، حتی عنصري که چندان در دربار 

 (.233: 1383کوب،)زرین« محمود مقرب بود، تقرب او را نیافت

بار شهر بخارا را احمد سامانی یک، نصربنچهار مقالهبه روایت نظامی عروضی در 

براي تفریح یا گذراندن تابستان  به قصد هرات و بادغیس ترک کرد. شاه آنجا را سرسبز 

تنها تمام تابستان را درآنجا شمرد، نهوهوا دید و مقام کردن در آنجا را نیکو و خوش آب

گذراند؛ بلکه اقامت خود را چهار سال طول داد و هنوز خواهان بود که در آنجا بیشتر 

بردند، از این لشکریان و همراهان وي چون از دوري خانواده و شهر خود رنج می .بماند

 قضیه ملول گشتند؛ 

بوعبداهلل الرودکی رفتند و از ندیمان پس سران لشکر و مهتران ُملک به نزدیک استاد ا»

تر از او نبود، گفتند: پنج هزار دینار تو را خدمت القولتر و مقبولکس محتشمپادشاه هیچ

برد هاي ما آرزوي فرزند همیکنیم، اگر صنعتی بکنی که پادشاه از اینجا حرکت کند که دل

بود و مزاج برآید. رودکی قبول کرد که نبض امیر بگرفته و جان ما از اشتیاق بخارا همی 

اي بگفت و به نگیرد، روي به نظم آورد و قصیدهناخته. دانست که به نثر با او دراو بش

جاي خویش بنشست و چون مطربان فروداشتند، که امیر صبوح کرده بود درآمد و بهوقتی

 :(53: 1331)نظامی عروضی،  ردي عشاق این قصیده آغاز کهاو چنگ برگرفت و درپرد

 ان آید همیـوي مولیـــاد جـــب

 ی راه او ـــوي و درشتــریگ آم

 جیحون از نشاط روي دوست  آب

 اد باش و دیر زي  ــارا شــاي بخ

 اه است و بخارا آسمانــر مـــمی

 رو است و بخارا بوستانــر سـمی

 دح سود آید همیــن و مــآفری
 

 ان آید همی ــــار مهربــــبوي ی 

 د همیـــان آیــــم پرنیــزیر پای

 ا را تا میان آید همی ـــگ مـــخن

 و شادمان آید همیـــر زي تـــمی

 آید همیان ــوي آسمــاه ســــم

 وي بوستان آید همیــرو ســــس

 ه گنج اندر زیان آید همیــر بــگ
             

 (37: 1399)رودکی، 

تأثیر قرار گرفت نصر سامانی چنان تحتخواند، امیرکه رودکی این قصیده را هنگامی

هاي خود را بپوشد، سوار بر اسب شد درنگ بدون آنکه کفشکه از تخت فرود آمد و بی



 145 ـــــــــــــــــبدالغفور جهاندیده ع«.../ باگین بشکرد»ی بلوچی بررسی حکایت و منظومه

 

آنچه که گفته بودند، یعنی ده هزار درهم به  و سوي بخارا تاخت و لشکریان دو برابر

 رودکی بخشیدند. 

گونه آمده و به همین شکل ي رودکی به اینبیت نخست قصیده چهارمقالهدر کتاب 

 شهرت یافته است:

 ار مهربان آید همی ــوي یـــب         وي مولیان آید همی       ــوي جـب

 (365: 1374)ریاحی، 

داند و با دالیل و ( این ضبط را صحیح نمی376- 363اما محمدامین ریاحی، )همان:    

داند و این دیدگاه را درست می« باد»در مصراع نخست، « بوي»جاي اگونی، بهاسناد گون

با « 1399هاي رودکی: سروده»ي رودکی ترین اثر پژوهشی منتشرشده دربارهدر تازه

 گوید:پژوهش علی رواقی تأیید شده است. ریاحی می

مصرع پیاپی مفهوم دلنشینی ندارد، تکرار بوي در دو « بوي جوي»عالوه بر اینکه »

زند. براي رفع این عیب تصرفات دیگري شده است. ناخوشایند است و توي ذوق می

اند، بوي جوي مولیان را هاس کهن بعضی متون دیگر که این بیت را آوردهدر دستنویس

را « بوي یار»اند یا در مصراع دوم درآورده« بانگ جوي مولیان»صورت در مصرع اول به

آن را به این صورت چاپ  سخن و سخنوراناند و استاد فروزانفر در گردانیده« یاد یار»

همین را  رودکیاحوال و اشعار ، سعید نفیسی هم در «یاد یار مهربان آید همی»کرده: 

 (.365: 1374)ریاحی، « آورده است

 

 ی رودکیی باگين بشکرد با داستان بونصر سامانی و قصيدهسنجش داستان و منظومه.5. 2

ه همین دلیل ازنظر مضمون، ي بوي جوي مولیان رودکی کوتاه و هفت بیت است؛ بقصیده

مقایسه نیست. آنچه نظر با شعر نسبتاً بلند باگین بشکرد قابلمتنوعی ندارد و ازاین مطالب

در این پژوهش مهم است، شباهت دو واقعه در تأثیر شعر و برانگیختن مخاطبان براي 

سنجش موردنظر بوده است؛ البته دو منظومه در ساختار قابلرفتن به جایی است که 

 هایی دارند.هستند و همانندي
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 جایگاه دو شاعر .1. 5. 2

ترین شاعران کالسیک بلوچی است و هر دو رودکی پدر شعر فارسی و ابراهیم از بزرگ

 اند.از شاعران بزرگ زمان خود بوده

 ی دو امير با شعر. رابطه2 .5 .2

رواي جوان به شعر و فرماناحمد، امیر سامانی، روزبازار شعر و ادب بود. نصربندرگاه »

هاي بسیار که از دادگري و داري عالقه داشت. داستانموسیقی نیز مانند رزم و جهان

کند. رودکی به این امیر اند، این دعوي را تأیید میها آوردهپروري وي در تاریخدانش

سردار  .(13 :1372 کوب،)زرین« او قبول و نفوذي داشت جوان پیوسته بود، در درگاه

که در معرفی وي گفتیم، امیري سخاوتمند و اهل شعر و ادب بوده سیدخان نیز همچنان

 (.45 :1336)رک. برقعی، و ابراهیم راسکی در دربار او جایگاه بلندي داشته است 

 ترغيب اميران به بازگشتاستفاده از شعر برای  .3. 5. 2

که مشتاق او بودند، رودکی و هم ابراهیم  با ابزار مؤثر شعر سبب شدند امیري را به جاییهم 

 بکشانند. رودکی، امیر نصر سامانی را به بخارا و ابراهیم، سیدخان را به بشاگرد کشاند.

 خواست دیگرانسرودن شعر به  .4. 5. 2

میران براي رفتن به هر دو شاعر اشعار خود را به ترغیب دیگران براي جلب خاطر ا 

نصر از اینکه مدتی . لشکریان و مهتران مُلک امیرشهري یا رسیدن به دلداري سرودند

بردند، از رودکی کمک خواستند تا با جذابیت شعر خود طوالنی دور از دیار به سر می

که بودند به بخارا بروند و فاطمه نیز از ابراهیم راسکی خواست تا کاري بکند تا از جایی

کاري بکند و خان را به بشاگرد بکشاند که البته ابراهیم که از ندیمان خان بود، شعر را 

 براي ترغیب او براي رفتن به شهر فاطمه مناسب دید.  

 خواندن اشعار با موسيقی در مجالس اميران .5. 5. 2

صورت آواز به گوش امیران رسید، با ابراهیم راسکی در مجلس امیران بهشعر رودکی و 

نه و از فحواي افسا»این تفاوت که رودکی خود خنیاگر بود و آوازي خوش داشت 

آید که وي آوازي موهوبی داشت و مقام او در موسیقی میاحمد[ بر]ماجراي او با نصربن
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(. ابراهیم شعرش را به خنیاگر دیگري 233: 1383کوب، )زرین« نیز کمتر از شاعریش نبود

 داد تا با صداي گیرایش تأثیر آن دوچندان شود.

 بهاهای گراندریافت پاداش .6. 5. 2

احمد، امیر بخارا، نصربن»بهایی دریافت کردند. هاي گراني هر دو شعر هدیهسراینده

« انگرش کردي رودکی شد و از بس به او صله داد، توي ذوق و هنر قریحهشیفته

هزار ( و درضمن لشکریان دو برابر آنچه گفته بودند، یعنی ده13: 1372 کوب،)زرین

درهم به رودکی بخشیدند. ابراهیم راسکی نیز در پاداش سرودن شعر خود که فاطمه 

بهایی دست هاي گرانبشاگردي را به همسرش رساند، ازجانب او و همسرش به پاداش

 شد.یافت که پیش از این ذکر 

 العمل اميران درقبال شنيدن اشعار. عکس7. 5. 2

امیر »سوي مکان موردنظر حرکت کردند. محض شنیدن شعر، شتابان بههر دو امیر به

احمد[ که از این خاطرات متأثر گشته بود، در دم با لباس شب و کفش راحتی بر ]نصربن

( سیَدخان 233: 1383 کوب،)زرین« اسب نشست و تا بخارا فقط در یک منزل توقف کرد

محض شنیدن شعر و آواز باگین بشکرد، بدون درنگ پاي بر رکاب اسب گذاشت نیز به

 سمت بشاگرد حرکت کرد.و به

 قالب دو منظومه .8. 5. 2

شعر رودکی قصیده است و شعر ابراهیم اگرچه در چینش قوافی قصیده نیست؛ اما ساختار 

ي هاي فخیم فارسی است. آنچه از قصیدهدهآن ازلحاظ استواري و فخامت همانند قصی

جوي مولیان رودکی در دست است، هفت تا نه بیت است؛ اما شعر باگین بشکرد ابراهیم 

 راسکی را اگر برمبناي بیت بسنجیم، حدود هفتاد بیت است. 

 خطاب شاعران به باد در نخستين مصراع  .9. 5. 2

اند. رودکی باد را قاصد خطاب کرده عنوانِبهرا  «باد»در مصراع نخست هر دو شعر،  

باد جوي مولیان آید همی/ »رساند. عنوان قاصدي در نظر دارد که بوي یار مهربان را میبه

خواهد ابراهیم راسکی نیز با خطاب قرار دادن نسیم، از آن می«. بوي یار مهربان آید همی
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معطر کنند و سالم و پیغام خان را به بوزد و ابرها را بیاورد تا ببارند و هوا را خنک و 

.... /لولوان دْرنزان  و  یاکوتو الل  /شَنزان ريجی سمین سرکن کوکِ» دلدار او برسانند.

...«  نکَ سَر سالم گُلبوءَ رینشَرسَ  /بادگیرءَ معطّر کَنین ششدر /منوّر کَن سیمانان ینمَیزر

هاي خود را مانند لعل و یاقوت و قطره یم، ابرها را برسان تا ببارند و/)هان اي باد نس

خود را به بشاگرد آباد و  /هاي بلند و سرکشیده بگذر ومروارید نثار کنند/ از میان کوه

هاي خود کاخ ششدر هاي سرسبز بشوي و/ با قطرهها، دشتسرسبز برسان/ با باراندنِ آن

 ....(اندام برساندلدار را معطر کن/ درودهاي ما را به زیباروي گل

 وزن دو منظومه .10. 5. 2

وزن هر دو شعر در بحر رمل است. رودکی جوي مولیان را در بحر رمل مسدس محذوف 

ي باگین بَشکرد را در بحر رمل )فاعالتن فاعالتن فاعلن( و ابراهیم راسکی نیز منظومه

 موسع مسدس )فاعلییاتن فاعلییاتن( سروده است.

 

 گيری. نتيجه3

 ترین آثار منظوم ادبیات بلوچی مربوط به قرنباگین بَشکرد، از مهمي بلوچی منظومه

قصد برانگیختن سیدخان قمري است. ابراهیم راسکی این منظومه را بهسیزدهم هجري

ها از او دور بود، سرود. داستان سیدخان نارویی براي رفتن نزد همسر محبوبش که مدت

وناگون شبیهِ حکایت برانگیختن امیرنصر ي باگین بشکرد از جهات گو همسرش و منظومه

هاي ادبیات تطبیقی ي رودکی براي بازگشت به بخاراست. با تکیه بر روشوسیلهسامانی به

توان ارتباط میان این دو ماجرا و دو منظومه را دریافت. ازآنجاکه بین حکایت امیرنصر می

ي باگین بشکرد، حدود هي رودکی با ماجراي سیدخان و فاطمه و منظومسامانی و سروده

اند، بعید به نظر هزار سال فاصله است و هر دو وقایعی تاریخی هستند که به نظم درآمده

زیاد توارد احتمالي رودکی تأثیر گرفته باشد و بهي بلوچی از قصیدهرسد منظومهمی

دو در اند و هر ي خود بودهاست. ابراهیم راسکی و رودکی هر دو از شاعران بزرگ زمانه

اند. هر دو با شعر سحرانگیز گرفتهها صله و پاداش میدربار امیران تقرب داشته و از آن
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خود سبب شدند تا امیرانی را از میان مجلس بزم، بدون درنگ به جایی گسیل کنند. 

ي تر است و توصیفات شاعرانهي جوي مولیان مفصلي باگین بشکرد از قصیدهمنظومه

شعر در بحر رمل هستند و در برخی از توصیفات تشابهاتی دارند؛  بیشتري دارد. هر دو

در مصراع نخست، توصیف شهر مقصد و مسیر راه و اسبی « باد»مانند خطاب قرار دادن 

 که امیر بر آن سوار است. 
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