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  1383، 1، سال پنجم، شماره 17؛ مطالعات مليفصلنامه 

  
  
  
  

  ها با ساير ايرانيان تاريخي بلوچ ـاشتراكات فرهنگي 
  *سيما سلطاني

  
  چكيده

  
ها به استناد منابع معتبر، پيش از ظهور اسالم در بلوچستان  بلوچ

ساكن شمال   و آريايي  ها تبار آريايي داشته بلوچ. اند حضور نداشته
ها در ارتش ايران باستان  اند؛ سال هاي البرز ـ بوده يران ـ احتماالً كوها

اند و سرانجام احتماالً در زمان خسرو انوشيروان، از شمال  نقش داشته
نويسان عرب نيز،  اند؛ منابع جغرافي هاي كرمان كوچانده شده به كوه

پيرو  هاي كرمان، ها، در زمان استقرار در كوه كند كه بلوچ اثبات مي
  .اند آيين شيعه بوده

عالوه بر اين زبان، شعر و موسيقي اعتقادات و باورهاي آنان، 
. هاي مشترك فرهنگي اين قوم با ديگر اقوام ايراني دارد نشان از ويژگي

ي  سال اخير، تحت تأثير مبارزه 60-50با اين حال، قوم بلوچ، در 
شدن با   نخبگان تحصيل كرده در خارج از كشور در حال بيگانه

  .ي خود است ها و آداب و رسوم باقيمانده از گذشته ها و ارزش سنت
  
  

آداب و سنن بلوچ، باورهاي بلوچ، تاريخ بلوچستان،  :ها كليد واژه
  خاستگاه بلوچ، فرهنگ بلوچ

                                                
  ريزي استان سيستان و بلوچستان پژوهشگر و كارشناس سازمان مديريت و برنامه  *
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    مقدمه 
. ني بخشي از هويت و مليت ايران استاايرقوم بلوچ نيز چون ديگر اقوام 

از مركز، بلوچستان را تا حدي غريب و ناشناس بعد مسافت و دوري اگرچه 
داشته است، گرچه همين عامل در جاي خود موجب شده است كه عناصر  نگه

فرهنگي قوم بلوچ دست نخورده باقي بماند، و اين امر در بازشناسي بخشي از 
  .ي هويت ايراني، مفيد واقع شود هاي فرهنگ و عناصر سازنده مايه ها و بن ريشه

كم از زماني كه به بلوچستان وارد  بلوچ در طول حيات خود، دستقوم گرچه 
داشته موانع بسياري  انريشده است، براي ايجاد ارتباط با ديگر نقاط سرزمين ا

  .اند و شايد در سالهاي اخير اين موانع مؤثرتر از قبل نيز جلوه كرده ،است
ه نظري و هايي است ك سفرنامه شناخت ما از حيات اين قوم در حد خواندن

مندي  تر تأملي مردم شناسانه و از سر عالقه اند و البته كم گذري بر بلوچستان داشته
، فرهنگ شفاهي، گستردگي منطقه هاي ارتباطي نبود راهدوري، . صورت گرفته است
ويژگي ارتباط نزديك و خويشاوندانه با آن سوي مرزها،  ،تر و از همه اساسي

  .است ها بخشيده بلوچفرهنگ خاصي به 
م كه مردهاي حيات اين  تالشي است در راستاي وانمودن برخي جنبهاين نوشته 

به واقع . استآن و هويت ملي  يرانبت آن با سرزمين اانزديكي و قر ي هدهند نشان
هايي بسيار افزون بر اين وجود دارند كه همت  و نشانه ،هايي بسيار بيش از اين جنبه

  .طلبد و تواني ديگر مي
  

    ان پيش از ظهور اسالمبلوچست
ساتراپي داريوش اول  23يا مكا به عنوان يكي از  1بيستون، از مكه ي هدر كتيب

و در همان كتيبه آمده است كه  )402: 1379كنت، (هخامنشي نام برده شده است
  . اند گذاشته اند و به قانون كشور احترام مي داده ساتراپي به داريوش باج مي 23اين 
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ذكر نشده است كه مكه يا  ،ترين اطالع مكتوب ما از بلوچستان در اين قديمي
به لحاظ جغرافيايي دقيقاً شامل چه  ،اكنون به مكران تبديل شده مكا كه هم

 ،يعني ؛بلوچستان ساحلي ،شك اما بي ؛بوده استكنوني هايي از بلوچستان  قسمت
آمده  شمار مي بلوچستان جنوبي ايران و بلوچستان ساحلي پاكستان جزئي از مكه به

  . است
و هنگامي كه در هند  ،داريوش پنجاب و سند را از راه بلوچستان تسخير كرد

بود دستور داد درياساالر يوناني، اسكيالس، به منظور تحقيقات، سواحل درياي 
  ).630: پيرنيا( عمان و خليج فارس را طي كند و داخل درياي سرخ شود

پنجاب و اطراف رود  ي هاز تسخير جلگبعد اسكندر مقدوني پس از هخامنشيان 
در اين سفر، اسكندر در  ؛سند، از طريق جنوب ايران و بلوچستان به مركز بازگشت

شرحي از . شدرو  روبهجا  با طوايف ساكن در آن ـ بلوچستان ساحلي ـ مكران
چه يونانيان در اين سفر ديدند،  هاي نئارخوس يا نئارك، سردار مقدوني از آن نوشته
: 1367اعتمادالسلطنه، ( اعتمادالسلطنه آمده است ي هالبلدان نوشت تاب مرآتدر ك
  ).108: 1374؛ سيدسجادي، 457

خارج از  خوريم كه برمي )1(2در عصر سلوكيان، به نام گدروزيا يا گدروسيا
رسد قسمتهاي شمالي بلوچستان ايران و  به نظر مي است و تسلط ايشان ي هحيط

: ؛ اعتمادالسلطنه1350اطلس تاريخي ايران، ( گرفته است ميرا دربر كنوني پاكستان 
اگرچه به . بينيم ا ميآنهمستقل از قلمرو نيز اين قلمرو را اشكاني  ي هدر دور ).457

استقالل  ي هشايد در دور. نپايده استاين استقالل مدت مديدي كه رسد  نظر مي
 ره به. ي بوده استگدروزيا از ايران اشكاني، اين سرزمين در دست شاهان هند

متصرفات  ي هضميم ،گدروزيا) .م.ق  137تا  171(اول  حال در زمان مهرداد
شد  ، هرچند به دست شاهان محلي اداره مي)279: 1374گيرشمن، ( اشكاني گرديد

  . و تنها تسلط كلي پادشان اشكاني برآن وجود داشت
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ارتباط بلوچستان قدرت گرفتن كوشانيان در حدود كابل و تضعيف اشكانيان،  با
تر شده و بمپور در اين زمان چون پلي براي ارتباط  قويشرقي  هاي زمينرسبا 

  .)40: 1374گروسي، ( رفته است تجاري و فرهنگي ميان ايران و هند به كار مي
در . تسلط خاندان ساسان بر بلوچستان محقق گرديد ،با روي كار آمدن ساسانيان

 جنوبي كشور ايران به حساب آمد ي ههرستان منطقش 19يكي از  )2(اين زمان مكران
زردشت شاپوراول آمده  ي هكعب ي هنام مكران در كتيب ).257: 1357كولسينكف، (

بلوچستان  ،و كم و بيش در طول عصر ساساني) 228: 1377ويسهوفر، ( است
  .شد محسوب ميقلمرو امپراتوري ايران  بخشي از

  
    ساكنين بلوچستان پيش از ظهور اسالم

اند  تاريخي، ساكنين بلوچستان به اقرب احتمال دراويديان بوده ي هپيش از دور
 آيند ين آريايي به حساب ميركه يكي از نژادهاي ساكن هند پيش از ورود مهاج

اكنون نيز طوايفي از ايشان در  از بازماندگان آن نژاد كه هم. )45: 1373فراي، (
اين . ها نام برد ه به ضرس قاطع، از براهوييتوان، ن ند ميا سيستان و بلوچستان ساكن

احتمال داده شده است كه براهوييان باستان، اكثريت جمعيت بلوچستان و حتي سند 
اين مردمان در منطقه  ،اند و به هنگام ورود آرياييان به منطقه داده را تشكيل مي
  .)58: 1373فراي، ( اند سكني داشته
دادخواهي از  ي هبه انگيز ،رو با افراسيابرسد در داستان جنگ كيخس به نظر مي

خون سياوش، بخشي از تاريخ مردمان ساكن در بلوچستان، پيش از ورود آرياها 
در شاهنامه آمده است آن هنگام كه كيخسرو به دنبال افراسياب  ؛شرح شده است

راه سپاه خواست، شاه مكران  ي همتواري به سوي مكران رفت و از شاه مكران توش
  :ابله برخاستبه مق

  و مكران، سپه برگرفت همه تيز       زمين كوه تا كوه لشكر گرفت
شدن شاه مكران و پيروزي كيخسرو شد،  كه منجر به كشته ،در شرح اين جنگ

: 1967فردوسي، (»اهرمن ي هتخم«فردوسي از زبان كيخسرو، نژاد شاه مكران را 
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ها به ايران نيز، تا  ييريادهد كه پس از ورود آ خواند و اين نشان مي مي )348
  . اند احتماالً دراويديان، ساكن بوده و ها ها در بلوچستان همچنان غير آريايي مدت
قابل توجه در اين حماسه، اشاره به حضور قوم بلوچ در ميان سپاه  ي هنكت

اين قوم كه به فرماندهي اَشكَش به جنگ مكرانيان رفته بود، پس از . كيخسرو است
در آن  ـ كه خود مدت يكسال در مكران باقي ماندـ دستور كيخسرو پيروزي، به 

اي از قوم بلوچ و نژاد آريايي در  سرزمين اقامت گزيد و اين اولين اقامت عده
  . مكران است

در عصر تاريخي و در زمان امپراتوري هخامنشي، مطابق روايت هرودت 
اند كه  زيسته ن ميسه قوم در بلوچستا) 82: 1373؛ فراي، 224: 1368هردوت، (

 ،چه از شاهنامه نقل شد مطابق با آناحياناً و  ،اند احتماالً هر سه غير آريايي بوده
  .تدريجي بوده استمنطقه در اين ها  ييو حضور آريا وروداحتماالً 
در مورد ساكنان آن زمان مكران به جاي  ،چه از زبان نئارك، سردار اسكندر آن
وي ايشان را همچنان غير آريايي و با زباني غير ايراني دهد كه  نشان مي ،استمانده 

 ي با ماندگاري جانشينان اسكندر و تأسيس سلسله. )466: السلطنه اعتماد( ديده است
سلوكيان در ايران، شاهد آنيم كه گدروسيا نيز چون ديگر مناطق ايران به تدريج با 

  .شود فرهنگ يوناني آشنا مي
يلي در بلوچستان سخن رانده شده است كه گويا اشكانيان، از قبا ي هدر دور
  .)305: 1373فراي، (اند پرداخته اند و در منطقه به كوچ مي مستقل بوده
دهد كه  هاي پهلوي بر شهرهاي بلوچستان در زمان ساسانيان نشان مي برخي نام

در اين دوره، اگرچه هنوز خبري از مهاجرت بلوچهاي آريايي به منطقه نيست، اما 
 3نام اسپِت. يان در منطقه قطعي استيآن است كه حضور آريا ي هدهند ا نشانه نام

آباد  پهلوي دانسته و محل آن را نصرت) سپيد(كه ماركوارت آن را همان اسپيت 
شك  و همچنين نام وشت كه بي) 78: 1373ماركوارت، ( كنوني ذكر كرده است

اين نامهاي  ي ازجملهد، دان مي) خاش(= » خواش«آريايي است و ماركوارت آن را 
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ها و گسترش فرهنگ و زبان ايشان را در منطقه  ييآريايي است كه حضور آريا
  . سازد آشكار مي

  
    قوم بلوچ

از » بلوچ«تنها زماني به اين منطقه داده شد كه قبايلي به نام  ،»بلوچستان«نام 
در مورد  برخي از آراي مختلفي كه. ايران وارد سرزمين مذكور گرديدند ي هداخل

 هاي اخير مطرح شده است، در مقابل شواهد زباني ها در سده نژاد و خاستگاه بلوچ
به اعراب، را ها  بلوچكه تبلر رغم نظراتي  به. كند رنگ جلوه مي يكسره كم موجود
ترين مدرك زنده  ، زبان بلوچي قويكند منتسب مي ها و حتي بابليان باستان تركمن

، چه اين زبان به همان گروه از زبانهاي هند استد آريايي براي تعلق اين قوم به نژا
  ).1982جهاني، ( و اروپايي تعلق دارد كه زبان فارسي به آن وابسته است

اي به زبان پهلوي وجود دارد كه نشان  رساله ،در مورد خاستگاه قوم بلوچ
ر دهد قوم مزبور پيش از مهاجرت احتماالً اجباري به كرمان و بلوچستان، د مي
و به عبارتي نواحي كوهستاني  ،درياي خزر، پذشخوارگر باستان ي ههاي كنار كوه

  . اند طبرستان و گيالن ساكن بوده
از زبان پهلوي چندين بار به زبان فارسي ترجمه » هاي ايران شهرستان« ي هرسال

نخستين تدوين اين در اگرچه  ).332- 348: 1368؛ كياني، 1321هدايت، ( شده است
 ي هاما هست اختصاص داردساساني  ي هاي به اواخر دور كوچك چندصفحه ي هرسال

: 1376تفضلي، ( گردد تر باز مي به زمانهاي بسيار قديم ،اساطيري بسياري از مطالب آن
نشيني است كه فرمانروايي  قوم بلوچ يكي از هفت قوم كوه ،در اين رساله .)264

  . اند كوهستان مزبور را به دست داشته
كند، بخشي از شاهنامه  يد مييدرياي خزر تأ ي هها را در كنار حضور بلوچچه  آن

است كه در شرح روزگار خسرو انوشيروان، پادشاه ساساني، از حضور ايشان در 
  . گويد اند، سخن مي ديده نشينان مي گيالن و آزاري كه گيالنيان از اين كوه

  )3(لوچي، جهاني سپاهكه كُشت از ب     در آگاهي آمد به شــاهـبـه راه ان
  ده شد، آفــرينـراكنـز نفـــرين پ     زونست از اينـاهي فـالن تبـز گي
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  )308: 1358نولدكه، (
نژادي بلوچان و ايرانيان تأكيد دارد  چه به صراحت بر باور انوشيروان به هم آن

  :بيت زير است كه فردوسي از قول انوشيروان نقل كرده است
  همي شيرجوييم پيمان زِ ميش     يشبسنده نباشيم با شهر خو

نشين  هاي ياغي كوه سپس شاهنامه، از قتل عام خسرو ساساني در ميان بلوچ
توان آن را به فرهنگ غالب دامداران  الً مياحتمااي كه  گري ياغي ؛گويد البرز مي

راهي براي بقا و حفظ  ،از قرنها پيش از اين» غارت«. نشين آريايي نسبت داد كوچ
  .شده است ز صدمات طبيعي محسوب ميخويشتن ا
شان  ها به دليل شجاعت فطري و بنيه و قد و قامتي كه از طبيعت زندگي بلوچ

   :گرفت، جزو سپاه مقتدر خسرو انوشيروان بودند سرچشمه مي
  بلوچي و گيلي برزين سپر       همه مرزبانانِ زرين كمر

  )168فردوسي، (
  :هنامه ستوده شده استاين شجاعت آشكارا در قسمتي ديگر از شا

  برهنه يك انگشت ايشان نديد      كسي در جهان پـُشت ايشان نديد
و در آن هنگام كه اين قوم، چون ديگر اقوام شجاع ايراني در خدمت پادشاهان 

  : كياني و تاريخي ايران بودند، بر پرچم خود پيكر پلنگ نقش كرده بودند
  ريد جنگهمي از درفشش ببا    درفشي برآورده پيكر پلنگ

اند، به دليل همين  شك آن هنگام كه قوم بلوچ در شمال ايران ساكن بوده بي
كه  ايناز . شان، به مرزباني ايران در شمال گماشته شدند شجاعت و قابليت جنگي

هاي كرمان كوچانيده  خزر به كوه ي ههاي ساكن كنار بلوچ ،گونه و چه وقت هچ
هاي خسرو  اند كه از شيوه اما آورده ،شدند، اطالع موثق تاريخي در دست نيست

شان بر  طبيعي ي هبني«انوشيروان در كوچاندن مردمان، آن بود كه وي اقوامي را كه 
در  )492: 1357كريستين، ( »قوت بدني كشاورزان ضعيف ايراني برتري داشت

حتي  .داد تا حمالت دشمنان خارجي را دفع كنند نواحي سرحدي استقرار مي
زندگي عشايري  ي هكرد كه گذشته از اين قدرت بدني، روحيه و شيو توان اضافه مي
  .ها در اتخاذ اين سياست مؤثر بوده است آن

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 1سال پنجم، شماره 

  

هاي  ها در كوه اعراب مسلمان به ايران، از وجود بلوچ ي هبا حمل، هرحالبه 
 23اعراب به كرمان در سال  ي هطبري آورده است كه با حمل. يموش كرمان آگاه مي
 ي هو در آن زمان مطابق گفت ،كمك خواستند» قُفص«دم كرمان از مر ،هجري قمري

) 165: 1373اصطخري، (» قوم بلوچ در زيركوه قُفص، متوطن و مقيم« ،اصطخري
اي از مردم كرمان به مكران و سيستان  لي كرمان، عدهاپس از شكست و. بوده است

ها  جرين بلوچاحتماالً برخي از اين مها). 147: 1364بالذري، (مهاجرت كردند 
جا با  ابن اثير آورده است كه مجاشع، پس از كرمان به قفص رفت و در آن. اند بوده

اينان از ايرانياني . گرد آمده بودند، جنگيداو لشكريان انبوهي كه براي پيكار با 
  .)1660: 1374اثير،  ابن( بودند كه از ديگر جايها به قفص كوچيده بودند

مكران و سيستان گريختند، احتماالً همچنان به آيين  ها كه به آن عده از بلوچ
» گبرها«هنوز در برخي نقاط بلوچستان به نام  ،چه ؛بند ماندند شتي خود پايتزر

ها هستند كه همچنان به آيين باستاني خود  شمار از بلوچ خوريم كه بخشي كم برمي
  . اند معتقد باقي مانده

هاي كرمان  ا، بسياري از آنان در كوهه گذشته از مهاجرت اجباري برخي از بلوچ
قرن سوم هجري قمري، از جمله شهرهاي  ي هابن خردادبه در نيم. باقي ماندند

پس از آن اصطخري . )380: 1370ابن خردادبه، ( كند كرمان از شهر بلوص ياد مي
كند، با چادري  در قرن چهارم آنان را صاحب نعمت و حشمت بسيار معرفي مي

 »پيوسته گبر«اميه قومي  اصطخري قوم بلوچ را در ايام حكومت بني. نين در بيابايمو
گويد كه در آن زمان كسي نتوانست بر ايشان  خواند و مي مي )4)(164: اصطخري(

  .عباس مسلمان شد وي قوم بلوچ در حكومت بني ي هبه گفت. غلبه كند
ي قمري كه در قرن چهارم هجر ،دان جهانگرد عرب جغرافي ،ابوعبداهللا مقدسي

كه به تيزبيني و  ،اسالم استدان  جغرافياز علماي  ،المقدس به دنيا آمد در بيت
مشاهدات و  ي هنتيج ،التقاسيم كتاب وي با نام احسن. دقيق شهرت دارد ي همشاهد
 ي هوي در اين كتاب آن هنگام كه دربار. خود اوست ي ههاي عالمان تحليلو تجزيه 

وي چنين  ي هدارد، جمل» پلوچ«اي به  يسد، اشارهنو مذهب مردم سرزمين كرمان مي
مقدسي، ( »اكثريت در روذبار و قوهستان و پلوچ و منوجان با شيعيان است«: است
هاي سرزمين كرمان در قرن چهارم  وي در شرح كوه ،اندكي بعدتر ).694: 1361
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 »، بارز)بلوص(قفص، بلوچ : هاي اين سرزمين ترين كوه نام به«: آورد چنين مي
ها را عضدالدوله تار  بلوچ«: كند قوم بلوچ را چنين معرفي مي ،سوتر و باز آن ،]است[

نشين هستند كه در  جو و چارپادار و كوچ ايشان مردمي پرخاش. و مار و اسير كرد
  ).695ص (»ها از ايشان در هراس هستند كنند و قُفص ين زندگي مييچادرهاي مو

هاي  ها را در كوه بلوچ ،فر به كرمانشك نيست كه مقدسي در س ،ترتيب بدين
كه چرا  اين. ها را منتسب به آيين شيعه دانسته است بلوچ ديده است و همان

هيچ مستند  ؟اند هاي ساكن كرمان در قرن چهارم هجري به آيين شيعه بوده بلوچ
در  ،آيد كه در اين زمان اي در دست نيست، اما از كتاب مقدسي چنين برمي تاريخي

هاي  و پيروان ابوحنيفه نيز در حوزه ،كرمان اكثريت با شافعيان بوده استسرزمين 
آيين تشيع در قرن چهارم در  ،به عبارت ديگر. )691ص ( اند ديگر بسيار بوده
توان انتساب قوم بلوچ به اين آيين  پس نمي ؛يني عام نبوده استيسرزمين كرمان آ

  . سرزمين دانستاين چيرگي تشيع در  ي هرا نتيج
بر كرمان حكومت ) ديلميان(بويه  آل ،در قرن چهارم هجري ،از سوي ديگر

مراسم عزاداري ماه  ي هو اگرچه ايشان پيرو مذهب شيعي بودند و اقام ،راندند مي
 ،محرم به ايشان منتسب است، اما در امر دين و مذهب چندان تعصبي نداشتند

رمان به آيين شافعي گرايش غالب مردم ك ،كه گفتيم چنان همكه در اين زمان  چنان
ها در كرمان ناشي از جبر  توان گفت كه شيعي بودن بلوچ پس نمي ؛اند داشته

  . بوده استديلمي حكومت شيعه 
ـ و نه در مكران ـ ها در كرمان  حضور بلوچ ي هديگر كه تأئيدي بر نظري ي هنكت

آن است  ،باشد در قرون نخست پس از ظهور اسالم مي) بلوچستان جنوبي امروزه(
و در شرح آن  ،كه مقدسي در همين زمان از مكران نيز ديدن به عمل آورده است

وي مردم مكران . آورد ميان نمي بهجا  ها در آن سرزمين مطلقاً سخني از حضور بلوچ
  .)709ص ( شان را ناآشنا ذكر كرده است چرده و زبان را سيه

 ي ههجري قمري اشار ها در قرن چهارم سند ديگري كه به شيعه بودن بلوچ
اين . ابواسحاق ابراهيم اصطخري است ي هصريح دارد، كتاب ممالك و مسالك نوشت

كتاب كه در اواسط قرن چهارم هجري قمري نوشته شده است، در مورد مذهب 
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غالب ايشان مذهب اهل حديث دارند و  و«: مردم سرزمين كرمان چنين آورده است
أي است و غالب بر اهل رودبار و قوهستان غالب بر اهل جيرفت، مذهب اصحاب ر

ترتيب  بدين). 167: اصطخري(» غانم و بلوص و منوگان مذهب شيعت است ابي
  . اند هاي كرمان در قرن چهارم هجري شيعه بوده هاي ساكن كوه شك نيست كه بلوچ

آوردن به اسالم  ها در ابتداي روي قدر كه از علت شيعه شدن بلوچ همان
گونه آيين تشيع را وانهادند و به  هوقت و چ كه ايشان چه مورد آن در ،اطالعيم بي

ها  بلوچ ،پس از اين خواهد آمد كه چنان هم. آيين تسنن روي آوردند، نيز ناآگاهيم
مردم سيستان در قرن چهارم . پس از كرمان به داليلي روي به سيستان نهادند

همواره «آورده است كه مقدسي . اند رويكردهاي متفاوتي به مذهب داشته ،هجري
گيرد، برخي را  ها مي تعصب در دو سو آشكار است و كساني را زير چرخ كشاكش

ها خوارج در سيستان  در اين سال). 444مقدسي، (» گريزاند كشد و برخي را مي مي
ص (» پيامبرند) 5(ترشان خارجي و دشمنان دو داماد  بيش«. اند حضوري فعال داشته

هاي شيعه مذهب ساكن در كرمان، پس  اي سرزميني كه بلوچترتيب فض بدين). 444
فضايي است كه پيش از استقرار حكومت  ،شدند ت به آن وارد ميراز مهاج

اميه و البته ضديت با  ويژه در دست اهداف خوارج در ضديت با بني صفاريان، به
و پس از روي كارآمدن ، )186و  170: 1377باسورث، (مذهب شيعه بوده است

نيمي از سيستان مذهب خوارج و نيمي  ،چهارم هجري ي هتا اواخر سد ،يانصفار
و به تدريج با زوال مذهب خارجي، ). 245ص (ورزيدند  ديگر مذهب تسنن مي

مستندي بر علت  ،با وجود اين شواهد. مذهب اهل تسنن بر كل سيستان چيره شد
  . ها پس از مهاجرت از كرمان در دست نيست تغيير مذهب بلوچ

ز ديگر مستندات در اثبات شيعه بودن قوم بلوچ پيش از مهاجرت از كرمان، ا
هجري قمري  485سند آورد كه تأليف سال  »نامه سياست«توان از كتاب معتبر  مي

الملك در شرح حكايتي از سلطان محمود غزنوي به  نظام ،در اين كتاب. است
 387كه سلطان محمود در دانيم  مي. حضور قوم بلوچ در نزديكي كرمان اشاره دارد

الملك به صراحت  نظام. و در آن زمان كرمان در دست ديالمه بود ،به سلطنت رسيد
: 1372الملك،  نظام( گويد قوم بلوچ سخن مي) به زعم وي(بودن  از شيعه و رافضي
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مردمان كرمان سني و مصلح «كند كه  وي از قول حاكم كرمان اضافه مي. )77و  76
ها  و درياها و كوه ،و جبال كوچ و بلوچ از كرمان بريده است ،دين باشند و پاك

لشكريان  ي هنويسنده از هم ،سرانجام). 79ص (» ها دشخوار محكم است و راه
گويد كه  ها سخن مي زدن او به مكر و حيله بر ضد بلوچ سلطان محمود و دست

به  ،پنجاه سال شود و تا از قوم بلوچ مي» زيادت از ده هزار مرد«شدن  منجر به كشته
  .)84ص ( »هيچ فضولي بر ياد نيامد«از آن قوم  ،الملك تعبير نظام

و به ويژه با  ،جز به دو مذهب حنفي و شافعي اعتقاد نداشت ،سلطان محمود
داد، شايد بتوان شمشير نهادن در قوم بلوچ را نيز  آيين تشيع ضديتي آشكار نشان مي

پايداري قوم بر آيين تشيع در اين  ،باشداگرچنين . ناشي دانست ياز چنين اعتقاد
اي غامض در تاريخ  لهأو سپس دست برداشتن از آن در چند قرن بعد، مس ،زمان
  .خواهد بودها  آن

ها سخن  از آيين تشيع در ميان بلوچ ،بسياري به صراحت ،محققين معاصر نيز
نيز شيعه ها پس از ورود به بلوچستان حاليه  آنان را تا سال ،برخي. اند رانده
 اند ها دانسته بلوچ ي هو حتي گسترش آيين تشيع در ملتان را از ناحي ،اند دانسته

نفوذ اعتقادات شيعي در ميان . )222: 1356ريزي استان،  سازمان مديريت و برنامه(
تا چند دهه پيش نيز مدح  ،كه شاعران حنفي مذهب بلوچ ،ها چندان بوده است بلوچ
احمدي نيز در كتاب ارزشمند قوميت و  حميد. )222ص ( گفتند  مي) ع(علي
گرايي از اشعار قديمي قوم بلوچ ياد كرده است كه حاكي از شيعه بودن ايشان  قوم
  .)269: 1378احمدي، ( باشد مي

دان  به نقل از ابن حوقل نصيبي، جهانگرد و جغرافي) 54ص (عبداهللا گروسي 
ها در آن زمان سند آورده  بلوچشيعه بودن  ي لهأمس در ،عرب در قرن چهارم هجري

خراسان اينانند  ي هدر سراسر جزير« : حوقل چنين نقل كرده است وي از ابن. است
در  ... اند را پذيرفته) شيعيان قرمطي پيرو خلفاي فاطمي مصر(كه دعوت اهل مغرب 

 گويند كه اين اموال براي مي. بها فراهم آمد هاي انبوه و ذخاير گران بالد ايشان مال
  ).269: 1983ابن حوقل، ( »و يارانش اندوخته شده است ]عج[امام زمان

از عزاداري حسيني به عنوان يكي از  ،مباركي ي هدر كتاب بررسي كلي طايف
محقق آورده . الديني نام برده شده است زين ي همراسم سوگ مذهبي در ميان طايف
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وعي خودزني در مراسم مزبور ن ،ها در چند دهه پيش الديني است كه زين
 اند كرده اهل تشيع عزاداري مي ي اند و به شيوه گفته مي» حسين شاه« ،اند كرده مي

  .)25: 1356ريزي استان،  سازمان مديريت و برنامه(
انتساب قوم مزبور به تشيع از آن جهت اهميت دارد كه در بررسي آداب و سنن 

هايي  به جنبه ،اهد آمدكه پس از اين خو ،اعمال شده از سوي آنان در قرون معاصر
  . اي قابل توجيه نخواهد بود خوريم كه بدون چنين زمينه از اعتقادات شيعي برمي

به حكومت سلطان  ،ها در كرمان رسد آخرين حضور تاريخي بلوچ به نظر مي
هجري قمري به دست پسر  393اين قوم در سال . گردد محمود غزنوي باز مي

غارت و راهزني در منطقه، تنبيه شد و پس از به دليل اقدام به  ،سلطان مسعود
وزارت كشور، ( ايشان به سيستان مهاجرت كردند ي هباقي ماند ،شكست در جنگ

 ،اين مهاجرين ،ها به سيستان حمله كردند بعدها زماني كه مغول ).464: 1329
. سيستان را ترك كردند و به شرق مكران و مرزهاي سند مهاجرت نمودند ي همنطق

  زن آورده است كه احتماالً پس از تسخير بلوچستان توسط نادرشاه افشارلرد كر
كرزن، (اين ناحيه به نام بلوچستان موسوم شد ،)هجري قمري 1160تا  1100(

1347 :168(.  
  

    يبا سرزمين مادر ها بلوچاشتراكات فرهنگي 
 با سرزمين مادري، همانا زبان ها ترين اشتراك بلوچ و اساسيترين  مهمشك  بي
 هند و اروپايي است ي ههاي ايراني غربي و از ريش زبان بلوچي از نوع زبان. است

اما امروزه  ،اين زبان اگرچه مربوط به غرب ايران است. )284: 1374ابوالقاسمي، (
 ،)297: 1374ناتل خانلري، ( گويند جنوب شرقي ايران به آن سخن مي ي هدر گوش

 ي هها را در منطق آنان كه مبدأ اصلي بلوچ ي هيدي باشد بر نظرييتواند تأ كه خود مي
تر متحول شده است،  جا كه زبان بلوچي كم از آن. اند درياي خزر ذكر كرده

زبان پارسي باستان حفظ كرده  ،يعني ي؛هاي بسيار خود را با زبان مادر شباهت
  . است
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شعر  ي هكه در واقع ادام ،اشتراك فرهنگي، شعر بلوچي است ي هديگر نقط
رفته فارسي زبانان  پس از فتح ايران توسط مسلمانان، رفته. يايي عهد باستان استخن

تمايلي براي استفاده از قواعد زبان عربي از خود نشان دادند، اما شعر باستاني يا 
. ايران از جمله بلوچستان همچنان باقي ماند ي هشعر هجايي در برخي نقاط دورافتاد

ي با فرهنگ و زبان عربي قرار داشت، به صورت تر اين نوع شعر كه در تماس كم
درويشي، ( هاي بلوچ باقي مانده است و پهلوان) شاعرها(شفاهي در ميان شائرها 

ها نسل پيش از اين، شعرهاي  اكنون نيز چون ده هم ،خنيانگران بلوچ. )53: 1380
ي به موسيقبا همراه  ،حماسي، عاشقانه، تاريخي و با مضامين پند و اندرز خود را

فرهنگي نيز چون ديگر  ي هاين جلوامروزه اگرچه . رسانند گوش مردم بلوچ مي
  . شود تر مي رنگ روز كم ها روزبه جلوه

تر با موسيقي قديمي ايران قابل مقايسه  بيش ،موسيقي بلوچي نيز چون شعر آن
اكنون به عنوان موسيقي بلوچي شناخته شده، به رغم وسعت،  چه هم آن. است
هاي طاليي سازگار با ذوق ايراني ندارد، اما شواهدي در  نزديكي با نسبت ي هرابط

يناتي بوده كه با يها و تز دست است كه در ادوار گذشته اين موسيقي حاوي فاصله
 برخي از خصوصيات مشابه در موسيقي شناخته شده به نام ايران قابل مقايسه بوده

  .)174ص (ست ا 
ر بلوچستان آشكارا با موسيقي قديم ايران قابل هاي رايج د فواصل برخي از مقام

در » مقام راست«ساز اشاره كرد كه با  توان به راست در اين مورد مي. سنجش است
گاه در رديف دستگاهي ايران  جو دستگاه ماهور و راست پن ،موسيقي قديم ايران
تان هاي موسيقي بلوچس ترين مقام كه از مهم، ساز مقام راست. قابل مقايسه است

شان،  نظر از محتواي موسيقايي ساز، صرف گورساز و خرمن چنين هماست و 
 باشد ها با موسيقي قديمي ايران مي اين مقام ي هرابط ي هدهند كم در لفظ، نشان دست

  . )174ص (
هاي خويشاوندي دو فرهنگ از  از منظر آداب و سنن و اعتقادات و باورها، نشانه

كه پيش از اين  چنان. ها وجود دارد در ميان بلوچزمانهاي بسيار قديم، همچنان 
شت تپيش از ظهور اسالم به آيين زر ،ها نيز چون غالب مردمان ايران بلوچ ،گفتيم
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. اند كم تا پايان عصر اموي بر اين اعتقاد باقي مانده اند و گويا دست معتقد بوده
هاي دور  سال تاريخي مردمان ايران از آن ي هحافظ ي هبرخي باورها كه بازماند

يكي از باورهاي ايشان كه تاچند . ها نيز همچنان زنده است باشد، در ميان بلوچ مي
 ،رايج بوده است) شمال بلوچستان(هاي سرحد  كم در ميان بلوچ دهه پيش دست

باستاني » ور«نام ديگر قسم خوردن و يا همانا » نال دادن«است، » نال«موضوع 
داوري در ميان ايرانيان باستان بوده است كه براي  نوعي ،ور يا سوگند ايزدي. است

 ي هنمون .)466: 1371اوشيدري، ( شده است آزمايش و اثبات حق به آن عمل مي
گناهي خود از ميان آن  معروف ور گرم، ور آتش است كه سياوش براي اثبات بي

پس گناهي خود  براي اثبات بي) ور(معتقدان نال  ،هاي سرحد در ميان بلوچ. گذشت
كردند و چيزي شبيه نعل، يا گاه  از وضو گرفتن، دست در روغن جوشان مي

دست ِ در «پس از اجراي سوگند، مردمان به . داشتند انگشتري را از كف ديگ برمي
به گناه  ،كردند تا اگر آثار سوختگي در آن هويدا بود ، نظاره مي»روغن گرديده

آمد،  ثار سوختگي بيرون ميسالم و بدون آ ،صاحب دست رأي دهند و اگر دست
  .گناهي وي اذعان كنند بي كه بارها به ادعاي شاهدان چنين شده بود، بر

نوعي آزمايش گرم وجود  ،بين سرحد و بزمان نيزچنين  همدر طوايف جنوب و 
 ،مردم محل. هايي از آن ديده شده است هاي اخير نيز نمونه داشته است كه در سال

كنند تا آتش  و صبر ميافروزند  ميه از اجراي ور، آتشي اين آزمايش را در اين شيو
 ،گاه شخص متهم به قتل يا دزدي، ناچاراً يا از روي اختيار آن. به اخگر تبديل شود

اگر سالم بماند، به معناي آن است كه  ،گذرد با پاي برهنه از روي اخگرها مي
به  ،جروح گردد يا بميردبايست تاوان دهند و اگر م زنندگان مي گناه بوده و اتهام بي

  . معناي آن است كه مجرم بوده است و بايد مجازات گردد
كه چنين درختاني قادرند چون  و باور به اين ،اعتقاد به تقدس درختان كهن

مند را برآورده سازند، از  حاجات مردمان حاجت ،اي ميان خلق و خدا واسطه
و به  ،اي از بهشت آورد شت شاخهكه زرد اين. اعتقادات باستاني ايرانيان بوده است
و اين درخت بيش از هزار سال عمر كرد تا در  ،دست خود آن را در كاشمر كاشت

هدايت، ( متوكل عباسي آن را بريدند، داستاني است بسيار معروفي   زمان خليفه
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هنوز هم آثار اين باور عوامانه و باستاني در گوشه و كنار ايران، . )137: 1378
در . ظاهري شگفت داده است ،هاي رنگين پارچهبا بستن هن را هاي ك درخت

هنوز عالمان با آنان،  ي هكه به رغم ستيز ،بلوچستان نيز از اين درختان كهن بسيارند
حاجتي پنهان كرده است،  ،خود ي ههايي كه هر يك در گر پارچه كهنه رنگ به رنگ

» سرو«يا » بنه«، »زربين«ز نوع اين درختان، كه معموالً ا ي هاز نمون. اند آرايش شده
بوميان معتقدند كه . كوه تفتان است ي هدر دامن ،سنگان ي هباشند، يكي در حاشي مي

 ي هسوخت ي هكه نيم ،درخت ديگري. سال عمر دارد 1500درخت سنگان بيش از 
آن نشان از ستيز دانشيان با اين خرافه داشته است، در نزديكي خاش با عمري بيش 

هاي سالم مانده، حفظ  رنگ را بر شاخه هاي رنگ ال، همچنان پارچهاز هزار س
  . كند مي

از اين درختان مقدس بسيار بوده است،  ،نيز) مكران(در بلوچستان جنوبي 
يافتند و منسوب به پيري مقدس  كه برخي از آنان حكم زيارتگاهي را مي چنان
بستن و بريدن ريسماني ها چون تب نوبه، با  حتي در مورد برخي بيماري. شدند مي

خورد، اقدام به درمان  كه از يك سو به بيمار و از سوي ديگر به درخت گره مي
پختند كه به اقتضاي  مند نوعي حلوا مي هنگام زيارت، مردمان حاجت. كردند مي

شد و در بازگشت از زيارت درخت،  خرما ساخته مي ي هبا شير ،طبيعت منطقه
به . بردند سوغات و شفاي بيماران با خود مي ي همثاب قدري از خاك اطراف آن را به

آن را در آب  ي هو براي رفع حاجت اندكي حل شد ،گفتند مي 4آن تربت، هوردگ
  . نوشيدند مي

توان به  مي ،هاي اشتراك فرهنگي مردم بلوچ با ساير ايرانيان شمار نشانه از بي
 ؛و ثانياً ،گيرند شب ناخن نميدر  ؛از جمله آن كه اوالً ،اشاره كرد آنانبرخي سنن 
دانسته است كه مطابق كتاب ونديداد، . كنند شده را در زمين دفن مي ناخن گرفته

تواند چون  مي ،هاي بدن چون ناخن و موي سر دهيبخش فقهي كتاب اوستا، زا
. )1552، 1553: 1376ونديداد، ( بر ضد مردمان استفاده شود ،سالحي از آن ديوان

                                                
4- Hoordag 
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اين . بايسته است كه مو و ناخن در خاك پنهان شود ،ق آن كتابمطاب ،در نتيجه
 ،كه بسياري از طوايف ايراني چنان ،مانده است ها در ميان ايرانيان باقي سنت قرن

طوايف  ي هدر ميان هم. كنند ها را در خاك و مو را در سوراخ ديوار پنهان مي ناخن
شايد به نظر رسد كه عمل به . شود همچنان به اين سنت به دقت عمل مي ،بلوچ نيز

ها نيستند كه  اين سنت واقعدرشود، اما  ي ارزش محسوب نمييها چنين سنت
تاريخي مردمان و حس مشترك ايشان در  ي هبلكه حافظ ،ندا نفسه داراي ارزش في
تواند در ايجاد وحدت ميان  ند، ارزشمند است و ميا چه روزانه با آن در تماس آن

  . افتد مردمان يك كشور مؤثر
در ميان قوم بلوچ  ،جم يا جمشيد، شاه اساطيري ايران و واضع جشن نوروز

ها به نام جمشيدزهي  اي از بلوچ همچنين طايفه. كم به نام شناخته شده است دست
تر جوان  اگرچه امروزه كم .هاي ايشان نيز آمده است جمشيد در قصه. ندا معروف

د، باوجود اين نام جمشيد همچنان بر بلوچي از اين شاه اساطيري اطالعاتي دار
در جنوب بلوچستان به نام جم يا جمو درختي  ،عالوه هب. شود فرزندان نهاده مي

و در كنار درختاني چون انبه  ،اين درخت كه در مناطق گرمسيري .وجود دارد
كسي از ميان  ،گويند كه در فصل معيني از سال مي. رنگ دارد اي سرخ ميوه ،رويد مي

شود  ها باعث مي زند و معتقدند كه اين ضربه هايي به درخت مي با تبر ضربه ،طايفه
اي  بازمانده ،ها بلوچدر ميان شايد نام درخت جم . درخت در سال جديد ميوه دهد

 ،اند در درختي جاي گرفت تا از دست ضحاك ستمگر كه گفته ،جم باشد ي هاز قص
  :شتي آمده است كهتوايت زردر ر. پنهان شود ،كه به تخت او دست يافته بود

  كه او از جان شيرين گشت نوميد           بريدند پس درخت شاه جمشيد
  )2567: 1381رضي، (

اعتقادي باستاني در نزد  ،دانيم كه اعتقاد به دودكردن و سوزاندن اسپند مي
 ،زمان اشكانيان ي ههاي برجست در نزديك كرمانشاه در ميان نقش. ايرانيان بوده است

اي كنده شده است كه روي آتشداني اسپند  بزرگ، نقش شاهزاده  سنگي ي تختهرو
 ي هترين نشان شايد قديمي ،مزبور ي هنقش برجست. )106: 1345واندنبرگ، ( ريزد مي

كه در  چنان هماعتقاد مزبور  ،هر حاله ب. اعتقاد مردم ايران به اسپند دودكردن باشد
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ان قوم بلوچ نيز صورت باستاني خود را حفظ ، در ميرايج است ميان ساير ايرانيان
و هر  ،زدن به زائو و بچه كه ايشان نيز براي دور نمودن خطر چشم چنان. كرده است

به » سوچكي«ريزند و به آن  سفالي مي» اسپنتان«اسپند در  ،چيز خوب و دلپذير
  . گويند معناي سوزاندني نيز مي

اعتقاد . مي و بدنظري باور دارندبه شورچش ،قوم بلوچ نيز چون ساير ايرانيان
ها و  شتي داشته است، هنوز در برخي شهرستانتمزبور كه احتماالً ريشه در آيين زر

شت بدنظر را مردود و مطرود تآيين زر. روستاهاي ايران داراي معتقداني است
ها نيز  در ميان بلوچ. آورد اهريمني به شمار مي ي هدانست چه آن را نوعي عارض مي

اند و مردمان از چشم بد ايشان به محصول  كساني كه به بدنظري شهرت يافته هستند
سازي بدچشمي  در ايران باستان براي خنثي. ترسند خرما يا هر چيز خوب و زيبا مي

شود  دعاهاي مسلماني خوانده مي ،ها اكنون نيز در ميان بلوچ هم ؛خواندند اورادي مي
به سوي بدنظر آب دهان انداخته شود و يا  بايست ويژه پس از خواندن دعا مي و به
اي از بند شلوار يا لباس نظرزننده را بسوزانند، همچنان كه در باورهاي ساير  تكه

  .)99: 1342هدايت، ( ايرانيان آمده است
در فارسي ميانه است، » پرسه«ها كه همان كلمه  در ميان بلوچ» پـُرس«لفظ 

نكته آن است كه . راي درگذشتگان استعنواني ديگر براي مجلس ختم يا ترحيم ب
: 1381رضي، (شهر، مشابه زردشتيان قديم متفاوت با ديگر نقاط ايران در حدود نيك

گفتني است كه . گيرند ها به ويژه چهارمين روز را مجلس مي ، بلوچ)806و  960
شب قرين جسم  3روز و  3نيكوكار به مدت  ي هشتيان معتقد بودند كه روان مردتزر

اي بسيار زيبا كه تجسم روان نيك  مانده و بامداد روز چهارم به همراه دوشيزه باقي
  .شود باشد به بهشت برين وارد مي وي و كردارش مي

آمده است كه در بم كرمان معمول  »نيرنگستان«در كتاب صادق هدايت با نام 
شده است برايش يك درخت خرماي نر  بوده است شخص مهمي كه وارد شهر مي

بريدند و پنير خرما را  به اين ترتيب كه سر درخت را مي. اند كرده ي ميقربان
اين سنت هنوز هم در  .)49: 1342هدايت، ( فرستادند آوردند و پيشكش مي درمي

كه تنها در حدود اسفندماه براي پيشكش به مهمان  چنان ؛بلوچستان معمول است

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1383، 1سال پنجم، شماره 

  

قاد بر آن است كه پنير اعت. زنند عزيز دست به قرباني كردن درخت نر خرما مي
» كوش كردن«اين عمل را . هاي ديگر است خرما درمان سرفه و برخي بيماري

  . نامند مي
خود  ي هاگرچه بسياري از مردم ايران حضور ديوان را در زندگي روزمر

شتي پيش از اسالم تدر اعتقادات زر  كه ريشه ،باور مزبور ، امااند فراموش كرده
كتاب زار و باد و بلوچ  ي هنويسند. ها معمول است بلوچ همچنان در ميان ،دارد

ها تحقيق  مفصالً در مورد وجود ارواح شرير و اعتقاد به ديوان در اعتقادات بلوچ
هنوز نقاطي در بلوچستان وجود دارد كه مردمان . )1356رياحي، (كرده است

 ،نيزرغم حاصلخيزي چنين مناطقي  و علي ،معتقدند آن نقطه در دست ديوهاست
كه از  ،هاي پرآبي يا قنات ،دهند جا نشان نمي مردم رغبتي به كشت كردن در آن

  . دارند شدت پرآبي آن را به قدرتي مافوق بشري و البته شر منسوب مي
 ،امر به صبر است ي هعطسه نشان، هنوز غالب نقاط ايران، همچون در بلوچستان

نقاط ؛ و همانند ساكنان ساير و هنوز پس از عطسه كردن بايد نام خدا آورده شود
منتسب به ماه گرفتگي در زمان  ،شكري بودن را ها چون لب  ايران برخي نقص
  . دانند آبستني مادر مي

در دهات . گرفتگي است هاون كوبيدن در هنگام ماه ،از باورهاي مردم بلوچ
نيز با  كه در سيستان و يزد چنان ؛اعتقاد باستاني رايج استنيز اين جنوب بلوچستان 

  .اند رفته زدن به استقبال آن مي زدن، هاون كوبيدن و سنج تشت
ماه يا خورشيد كه « :چنين آمده است ،صادق هدايت ي هاي عاميانه در افسانه

  : گيرد براي اين است كه اژدها آن را در دهان خودش مي ،گيرد مي
  مــاهكـه رسته شـد زدست اژدهــا    هميدون مـادرم را مــژدگان خـواه 

  )رامين ويس و(
  رود كه ماه گرفته صداي مس به فلك مي     زغالي مسگر نشسته گرد ي به روي بچه

  )شاه علي فتح(
بازي بكنند، ساز بزنند، تير  بايد آتش ،كه اژدها بترسد و آن را قي بكند براي آن

هدايت، ( »كند ترسد و آن را رها مي خالي بكنند، تشت بزنند، آن وقت اژدها مي
1378 :141.(  
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النهرين باستاني را مورد بحث  گاه كه وفور ديوان در بين مهرداد بهار آنچنين  هم
در . حتي خدايان از دست اين ديوها خالص نبودند«: قرار داده، آورده است كه

ايزد ماه،  5شد كه سين تيرگي فرو رفتن ماه، كه خود ايزدي بود، چنين تعبير مي
  ).36: 1375بهار، ( »يان برداشته شده استموقتاً توسط اين ديوها از م

هاي  كه در ميان قوم بلوچ متداول بوده است خود ريشه» هاون كوبيدن«شايد 
موبدان بوده كه در  ي يكي از آالت ويژه 6دانيم كه هاونَه مي. ديگري نيز داشته باشد

 ؛است گاه روز بوده گاه يكي از پنج هاون. اند كوبيده را مي) گياه مقدس(آن هوم 
ها در  از آن جهت كه گياه هوم را در عبادتگاه ،گاه عنوان بامدادان بوده است هاون

طنين كوبيدن هاون، مؤمنان را به عبادت و تالش و «يدند و يسا بامدادان در هاون مي
البته نگارنده تنها از باب تداعي اين مطلب را ). 309: رضي( » خواند كوشش فرا مي

  . تواند داشته باشد ني در اين مورد نميكند و هيچ يقي ذكر مي
كه در سرتاسر ايران وجود داشته است، در ميان  چنان هم ،اعتقاد به خواجه خضر

. استمانده تا حدودي باقي هم و هنوز ، )53: هدايت(بوده رايج قوم بلوچ نيز 
در بزمان كوهي . دانند كه زنده است و ناميرا حضرت خضر را پيغمبري مي ،ها بلوچ

وجود دارد كه پيش از اين براي حاجت خواستن به  ،يا كوه زنده ،ه نام كوه خضرب
  . آوردند آن روي مي

اي همراه  ها كه معموالً نام پيري بر خود دارند، هديه در زيارت زيارتگاه
عمق ارتباط و  ي  هو اين كلمه نشاندهند ،گفتند مي» جشن«اند كه به آن  برده مي

اوستايي به » يسن«لغت جشن از . با ساير ايرانيان است ،خويشاوندي فرهنگ بلوچ
ايزد نيز از همين ريشه . يسن به معناي ستايش و پرستش است. يادگار مانده است

هاي دور، از نوع ديني بوده است  اعياد در آن زمان ي هاز آن جا كه اصالً هم. است
ش و اجراي مراسم ها به واقع به ستايش و پرست در جشن) مهرگان، فرودگان و غيره(

از اين جهت روزهاي  ؛كردند مي» يزشنه«پرداختند يا به عبارت ديگر  ديني مي
مردم بلوچ به عنوان جشن . )25و  24: 1380پورداود، ( اند متبرك را جشن خوانده
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و  ،بردند خوراكي همراه خود براي زيارت مينوعي بز، گوسفند يا  ،و ستايش
  .بخشيدند گهبان زيارتگاه ميبخشي از آن را به پريستار يا ن

 ،اند عالمان قوم به شدت با اين نوع باورها در ستيزه بوده ،اخير ي هدر پنجاه سال
كه اَنگ جهالت و ناداني و  ،بوده ها و مراسم بسياري از سنتترك آن  ي و نتيجه

 ي ازجملهكه مراسم جشن نوروزي  ردادنگارنده يقين . احياناً كفر خورده است
با  ؛ام بسيار اندك است چه تاكنون يافته آن. هاي زخم خورده است سنتترين  مهم
ها و  تر به ويژه در باورها، حماسه همه جاي آن دارد كه با پژوهش بيش  اين

  . هاي شفاهي قوم به آن پرداخته شود افسانه
و اين امر به تنهايي نيز  ،نهند هايي است كه هنوز بر پسران مي نام نوروز از نام

هنوز نو شدن . از آن دارد كه لفظ نوروز براي قوم، آشنا و متبرك بوده استنشان 
در بلوچستان  ،رمز جشن نوروز استدرواقع آن كه خود  ي هطبيعت و زندگي دوبار

از پيران و » نوروز«پس از ظهور  يسرما ي هپربهاست و هنوز براي نشان دادن ادام
   :توان شنيد كه گاه جوانان بلوچ مي

  چهل كُنده بسوزاني    روز سلطانيپس از نو
وجود جشن نوروزي در ميان قوم بلوچ، خصوص هاي نگارنده در  از ديگر يافته

 60كوه تفتان در حدود  ي هاست كه ظاهراً در حاشي» پنجم نوروز«مراسم شادي 
اند  كرده احياناً نوعي نان طبخ مي ،مراسماين براي . شده است سال پيش برگزار مي

با گذشتن . و تركيبي از روغن و نان گرم بوده است ،گفتند مي 7»ليدگما«كه به آن 
  . كردند روغن جديد را از محصول سال نو آغاز مي ي هذخير ،اين مرحله، قوم دامدار

توان گفت كه در ميان قوم آريايي بلوچ، عيدين جانشين جشن نوروز شده  مي
اتي مبتني بر برگشت به اصالت دقاعتاحتماالً عالمان قوم كه با ا ،است و بدين ترتيب

پرداختند، اين جشن را  سنن غير ديني و گرايشات احياناً دنيوي ميبا دين به مقابله 
  .اند از ميدان به در برده

تر  ها در بلوچستان كم ها و به ويژه جشن اند كه سنت عوامل بسيار باعث شده
از وجود فرهنگ  گذشته. شوندسپرده فراموشي  بهها  و برخي از آن كنندجلوه  
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علماي بلند قدر آن خطّه در ضديت با  ي هصرفاً شفاهي در بلوچستان، مبارز
جشن ازدواج . از عوامل مهم امحاي سنن غير ديني بوده استنيز گرايشات دنيوي 

طي هفت روز و هفت شب همراه با دهل و سرنا و  ،هاي پيش كه در دهه ،قوم بلوچ
رنگ، رسمي و دور از  ته است، اينك بيگرف صورت مي) ناچ و دوچاپي(  رقص

هاي اخير  همه ناگفته نماند كه در سال با اين. شود حضور و نقش سنن انجام مي
ها و  بخش ها، شه ميان جوانان بلوچ، به ويژه در برخي طوايف از جمله نارويي

  .شود ها تمايلي به احياي سنت نوروز ديده مي گرگيج
هايي  امروزه كامالً از بين رفته است، سنترسد  از ديگر سنني كه به نظر مي

 ي هكه چرا در منطق اين. است كه به نحوي با بزرگداشت امامان شيعه مربوط است
است، پاسخ روشني  شاهده شدههاي قبل م چنين سنني در سال ،نشين سرحد سني

كه مراسمي از اين دست ريشه در  ندارد، تنها دو احتمال وجود دارد نخست آن
 ،اند شده شيعيان محسوب مي ي ازجملههاي كرمان  ارد كه قوم بلوچ در كوهدوراني د

. هايي بوده است جواري با شيعيان موجب رسوخ چنين سنت كه هم و دوم آن
، 50است كه گويا تا ) ع(اين مراسم، سنت عزاداري امام حسين  ي ازجملههرحال  به

براي مثال در اطراف . تشده اس سال پيش در بسياري از نقاط سرحد برگزار مي 60
علي،  سـَركَهنو، از توابع بخش ميرجاوه در كنار درختي به نام مرتضي ي همنطق
اند و نوعي عزاداري گروهي انجام  كرده برگزار مي )ع(حسن و حسين ي هده
  . گرفته است مي

آيد،  هاي قوم بلوچ به حساب مي چاكر و گوهرام كه جزو حماسه ي هدر منظوم
  :مده استچنين مضموني آ
  ؛هستيم) ع(ما مريد علي 
  ؛محكم است ]ما[دين و ايمان 

  ؛امير حمزه هستيم ]آن[فرزند 
  ؛كنيم پيروزي را از درگاه خداوند آرزو مي

  ؛ايم از حلب برخاسته
  ؛با يزيد سرجنگ داريم

  ؛]راه[از كربال، بمپور در ميان 
  ).65: 1374بخش،  شه(در شهر سيستان ساكن شديم
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هبي با چنين مضاميني تقريباً يكسره به فراموشي سپرده شده اگرچه مراسم مذ
و  )ع(است، اما اشعار مذهبي و اخالقي كه به ويژه در سجاياي حضرت علي

  .محمدحنفيه فرزند آن حضرت سروده شده است، هنوز در ميان قوم فراوان است
  
    گيري نتيجه

زياد است و جاي  با ساير ايرانيان بسيار ها اشتراكات تاريخي و فرهنگي بلوچ
 ار دارد،رقفراموشي  ي هاكنون در هال اگرچه اين اشتراكات هم. دارد  تر بيشپژوهش 
بلكه ها؛  نه تنها در تاريخ، باورها و سنت ،قوماين آن است كه  ي هدهند اما نشان

 ي هتشيع نيز با ايشان داراي سابق ،يعني ؛مذهب غالب ايرانيان ي هحتي در زمين
ريبانه و غرغم ظاهر  كه علي ،و اين مشتركات چندان قوي است ،مشترك بوده است

، عامل يگانگي آن با ديگر اقوام ايراني و مقوم وحدت و هويت ملي ايران قوماين 
  .است
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    : ها يادداشت
در دايرةالمعارف بريتانيكا آمده است كه . ها به مكران داده بودند ظاهراً گدروزيا نامي است كه يوناني -1

 Encyclopedia of(.س از مرگ اسكندر قسمتي از امپراتوري سلوكوس اول شدگدروزيا پ
Britanica online( 

 ).352: 1364، لسترنج(ترين مركز بازرگاني مكران، بندر تيز در كنار خليج فارس بود  مهم - 2
نولدكه با اين عقيده مخالف است و بر اين باور است كه شورش و طغيان برضد گيالنيان توسط شهر  - 3

شناخته به جاي آن نام  جا كه فردوسي بلنجر را نمي جر در زمين خزرها اتفاق افتاده است و از آنبلن
 ).308: 1358نولدكه، ( بلوچ را آورده است

ها را پرهيزگارتر و داراي حشمت  او بلوچ. شود ل ميياي ميان كوچ و بلوچ قا اصطخري تفاوت عمده - 4
 .خواند تر و سرزميني سرسبزتر مي افزون

 .و عثمان خليفة سوم) ع(ره است به حضرت علياشا - 5
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