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Abstract

The Nowruz Ceremony and the traditions related to it in the geographical culture of Iran, comes in many 
varieties which makes it special in ways such as its climate, religion and ethnicity. Since diversity is one of the 
conditions for the continuity of life in both natural and cultural landscapes, this invaluable spiritual heritage has 
survived so far. Accordingly, the common heritage of Nowruz and its culture, at both national and transnational 
levels, can be named. This heritage belongs to lands that have been called the Nowruz countries in recent decades. 
In places where Balochis live, the special Nowruz ritual start in Esfand and end in the first half of Farvardin 
the same as other areas. They welcome Spring and the new year in the second half of Esfand (March) which 
is called Bahar-Gâh or as the Balochi natives say Nukinruch or Nowruz. In the same cultural area, the two 
Makran and Sarhad areas have their own Nowruz rituals. This shows that our cultural areas also have an inner 
cultural diversity. This article presents an ethnographic report along with their analysis, while elaborating on the 
differences between the Sarhad and the Makran regions, on how the Nowruz rituals are conducted and on the 
ceremonies held by the Balochis. This article describes the ethnography of rituals such as Helk Larry or Gedâm 
Larry meaning Khanetekani, Bahârgardani or Bahârgâhi ceremony, Sormesayi, Safar-Be-dar and the like. In fact, 
this article seeks to address the shortcomings of research literature in this field, given the importance of Nowruz's 
position among the Iranian Baloch people.
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چکیده
آنها  ادامه دارد.  نیمه فروردین  تا  از ماه اسفند آغاز و  آیین های ویژه نوروزی  ایران،  نواحی  بلوچ نشین همچون سایر  در مناطق 
 از نیمه دوم اسفند به استقبال بهار و آغاز سال نو می روند که از آن با نام "بهارگاه" یا به اصطالح محلی بلوچی نوکین روچ

)nukin roč( یا همان نوروز یاد می کنند. در همین حوزه فرهنگی از اقوام ایرانی نیز دو منطقه مکران و سرحد، آیین های نوروزی 
نیز دارند. در این مقاله ضمن برشمردن  ویژه خود را دارند؛ این نشان می دهد که حوزه های فرهنگی ما تنوع فرهنگی درونی 
ایام  این  بلوچ ها در  انجام سلسله مراسمی که  نوروزی و  آیین های  برگزاری  تفاوت مناطق سرحد و مکران، درباره نحوه  وجوه 
برگزار می کنند، گزارشی مردم نگارانه به همراه تحلیل آنها ارائه می شود. این مقاله، مردم نگاری آیین هایی همچون هلک لری 
 ،)Bahârgâhi(یا بهارگاهی )Bahârčarani( به معنی خانه تکانی، مراسم بهارچرانی )Gedâmlarri( یا گدام لری )Halklařři(
مراسم سرمه سایی)Sormesâyi(، سفر به در و امثال آن را توصیف می کند. درواقع، این مقاله با توجه به اهمیت جایگاه نوروز در 

میان قوم ایرانی بلوچ سعی دارد کاستی ادبیات پژوهشی در این زمینه را به سهم خویش برطرف کند.
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مقدمه
قوم ایرانی بلوچ در استان سیستان  وبلوچستان زندگی می کنند 
وسیع  منطقه  دو  از  بلوچستان  ایران  ملی  مرزهای  از  فراتر  اما 
زیاد،  مشترکات  وجود  با  که  است  شده  تشکیل  مکران  و  سرحد 
و  لهجه  عامه،  فرهنگ  گیاهی،  پوشش  آب و هوا،  در  تفاوت هایی 
آداب و رسوم، موسیقی و حتی مساکن عشایری  گویش محلی، 
دارند )Salzman, 1972(. منطقه سرحد شامل سیستان، زاهدان، 
سراوان،  شهرستان های  شامل  مکران  منطقه  و  میرجاوه  خاش، 
سرباز،  نیک شهر،  دلگان،  ایرانشهر،  مهرستان،  سوران،  و  سیب 
چابهار و کنارک است. براساس شواهد باستان شناختی نظیر آثاری 
دهانه غالمان1 آتشکده های  و  در سراوان  مهرگان  کوه   همچون 

آثار  نیز  و  سیستان  در   )Ivanchik & Vaxtang, 2007, 129(
ایرانشهر، کاوش ها، تحقیقات  اسپیدژ  باستانی دامن و  تمدن های 
باستان شناسی و نظریه بسیاری از مورخین، قوم بلوچ یکی از اقوام 

اصیل ایرانی است )احمدی، 1383، 107-8(.
بوده اند،  ایران  در اصل ساکن  ایرانی  قومی  به عنوان  بلوچ ها که 
اولین آثار حضورشان به قرن ششم قبل از میالد بازمی گردد. در 
ادوار مختلف تاریخ ایران، بلوچ ها همواره جایگاه خاصی داشته اند 
نظامی  و ساسانیان ستون فقرات  کیانیان  در عهد هخامنشیان،  و 
پادشاهی ایرانی را تشکیل می دادند. در تأیید این نظر و بنا به اشاره 
از میالد در  بلوچ در حدود چند هزار سال قبل  ایرانی  منابع قوم 
ممالک سوریه )حلب( و ایران )دامنه جبال البرز و سواحل دریای 
مازندران( ساکن بوده اند )عرشیان، 1388، 35(. این قوم بعدها به 
مکران و بلوچستان نقل مکان کردند و در این منطقه ساکن شدند. 
خلیج فارس،  سواحل  با  همجواری  دلیل  به  تاریخ  طول  در  آنان 
بعد  دوره های  در  و  داشتند  خود  تحرکات  برای  مناسبی  موقعیت 
نیز مشاهده می شود که دامنه نفوذشان نه فقط در سواحل شمالی 
خلیج فارس بلکه در سواحل جنوبی نیز کشیده شده است و شواهدی 
 Lorimer,( از سکونت آنها در سواحل جنوبی خلیج فارس وجود دارد
21 ,1986(. جابه جایی جمعیت در نزد قوم یاد شده فقط محدود به 
دوره های تاریخی دور نمی شود و حضور آنان در استان گلستان به 
همراه نشانه هایی همچون سنگ مزارهای خاص آنان شاهدی بر 
این مدعا است )حسنی، 1381، 10(. حضور آنان در خلیج فارس نیز 
جایگاهی معنوی را در آیین هایی همچون زار برایشان رقم می زند 

)حسن زاده و همکاران، 1398، 8(. 

1. شهر دهانه غالمان، در 44 کیلومتري شهرستان زابل و دو کیلومتری روستای قلعه نو قرار دارد )ماریانی، 5731، 5(. شهر دهانه غالمان را یك باستان شناس ایتالیایي در سال 
0691 کشف کرد. از سال 2691 تا 5691 مورد کاوش قرار گرفت و دوره دوم حفاری در دهانه غالمان از سال 9731 از سوی گروه باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی آغاز 
شد )سیدسجادی، 5731، 83(. این شهر از جهات گوناگون اهمیت دارد. از یك سو تنها شهر خشت و گلی روزگار هخامنشیان است که برخالف سایر شهرهای این دوره نشانگر 
زندگی پادشاهان و کاخ های مربوط به آنهاست، دیگر اینکه بدون برنامه ریزی، رشد نکرده بلکه احداث شهر با نقشه و برنامه ریزی مدون صورت پذیرفته است. داریوش در کتیبه 
بیستون از جایي به نام زرنك )Zaranka( یاد مي کند. تاریخ نگاران یوناني در متون خود از شهري به نام زرین یاد مي کنند که همان زرنگك است. در مورد محل و موقعیت این 
شهر بین تاریخ نگاران اختالف است. این نام حداقل به سه مکان داده شده: 1- نادعلي؛ 2- دهانه غالمان؛ و 3- زاهدان کهنه. نادعلي در فاصله 52 کیلومتري دهانه غالمان است 
که امروزه جز کشور افغانستان بوده که پیش از شکل گیري دهانه غالمان وجود داشته است. ظاهرا طوفان شن موجب مهاجرت مردم از نادعلي به دهانه غالمان مي شود. بعدها با 
متروک شدن آن، ساکنان شهر زندگي را در نقطه دیگري از سیستان به نام شهرستان از سر مي گیرند؛ بنابراین، می توان شهر دهانه غالمان را با زرنگك، زرنکا و زرین انطباق داد.
2. Henry Feild

قوم بلوچ حدود هفتصد طایفه دارد )Lorimer, 1986( و در بین آنها 
طوایفی نیز هستند که در ادوار مختلف از مناطق دیگر به بلوچستان 
مهاجرت کرده اند )غراب، 1364، 56( و با امتزاج با طوایف بلوچ با 
فرهنگ اصیل و کهن ایران و فرهنگ بلوچ خو گرفته اند و آداب 
و رسوم بلوچی را اجرا می کنند، به گونه ای که بین این طوایف با 

طوایف بلوچ نمی توان تمایز قائل شد.
انجام  ایران  مردم شناسی  مورد  در  تحقیقاتی  که  فیلد2  هنری 
داده است، بلوچ ها را از نظر تعداد بزرگ ترین گروه در مکران می داند 
و آنان را مردمی خوش بنیه توصیف می کند که اغلب بادیه نشین 

هستند )فیلد، 1343، 284(.
و  تاریخی  فرهنگ  در   )Lorimer, 1986( لوریمر  گوردون  جان 
جغرافیایی لوریمر نام ده طایفه اصلی بلوچ را ذکر کرده است که عبارتند 
از بوزدار، کالماتی، مال، رند، شی زاده، هوت، التیس، رئیسی، سانگو، 
جدگالی. قوم بلوچ مثل سایر اقوام ایرانی در طول تاریخ به آداب و 
رسوم و فرهنگ های باستانی خود وفادار باقی مانده اند. این قوم یکی 
از گروه های اهل سنت در ایران هستند )جانب الهی، 1372، 16( و 
مذهب آنها حنفی است )برآبادی، 1374، 14(. این امر نه فقط آنان را 
از اکثریت شیعه جدا نمی کند بلکه به دلیل میراث مشترک دینی و 
ملی ازجمله نوروز می توان اتصال و وحدت عمیق آنان را با سایر اقوام 

ایرانی مشاهده کرد )حمیدی، 1374، 12(.
یکی از مراسم و آدابی که از گذشته تاکنون در میان قوم ایرانی 
بلوچ حفظ شده و اسباب وحدت آنان با سایر مردم ایران بوده و تا به 
امروز نیز اجرا می شود، گرامی داشت و برگزاری آیین های نوروزی 
ادامه  فروردین  اواسط  تا  و  ماه شروع می شود  اسفند  از  است که 
دارد و طی این دوره رسوم مختلفی اجرا می شود. این مراسم در 
هر دو منطقه سرحد و مکران بلوچستان شباهت هایی کلی با هم 
دارد، اما در جزئیات برگزاری ممکن است اختالفاتی در این مراسم 
دیده شود )اشتری، 1380، 20(. این امر جزء ویژگی های کلیدی 
مفهوم حوزه فرهنگی است که در آن، خرده فرهنگ های گروهی 
نیز وجود دارد )نک. جانب الهی، 1372، 32(، این امر همچنان که 
در سیستان و بلوچستان دیده می شود می تواند متأثر از تفاوت های 
جغرافیایی و اقلیمی باشد. چنان که مراسم  نوروزی در منطقه سرحد 
ارتباط بیشتری با شیوه زندگی و معیشت این منطقه که بر پایه 
دامپروری است دارد، درحالی که در مکران بیشتر با نخل خرما و 
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نخلستان مرتبط است.1  
مطالعات مردم شناختی در زمینه فرهنگ قوم ایرانی بلوچ، به ویژه از 
سوی فیلیپ سالزمنSalzman, 1972( 2( انجام شده است که در 
آثاری متعدد به ویژگی های قومی و بومی آن می پردازد )جانب الهی، 
1374، 14 و ضمیر 1376(. البته یادگاری )1387( و جهاندیده )1390( 
نیز حماسه ها و روایت های کهن قوم ایرانی بلوچ را مطالعه کرده اند. 
آیین های  موسیقی شناسی3،  قوم  مطالعات  حوزه  در  نیز  درویشی 
موسیقایی در این منطقه را بررسی کرده است )درویشی، 1378(. 
حسن زاده، برهان زهی و کریمی )1398( نیز آیین های شفا و درمان 
را در قالب آیین پیِر پَتر در این حوزه فرهنگی بررسی کرده اند. در این 
میان می توان به برخی پژوهش های میدانی مردم شناسی منتشر شده 
و نشده پژوهشکده مردم شناسی اشاره کرد که به آیین ها و سنت های 

قوم ایرانی بلوچ پرداخته اند )ضمیر، 1376(.

روش شناسی و پرسش های کلیدی پژوهش
رویکرد مطالعاتی مقاله حاضر روش تاریخی، شیوه تحقیقات 
ِکیفی و مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد مطلع محلی است و دو 

پرسش کلیدی در آن مطرح می شود:
نوروز چه جایگاهی در میان قوم ایرانی بلوچ دارد و آیین های آن 

شامل چه آیین هایی می گردد؟
تنوع آیین های نوورز در حوزه فرهنگی قوم ایرانی بلوچ چگونه است؟

و  رسم  درباره  نگارش یافته  و  مدون  تحقیقی  تاکنون  ازآنجا که 
آیین های نوروزی طوایف بلوچ انجام نشده است، همه مطالب این 
مقاله برگرفته از تحقیقات میدانی و مصاحبه با محققان محلی است؛ 
ازاین رو، گزارش ها و اطالعاتی که اینک ارائه می شود، می تواند در 
نوع خود جدید تلقی شود. البته غیر از این مقاله، بزی در تحقیق 
است  پرداخته  منطقه  این  در  نوروزی  آیین های  از  برخی  به  خود 
)نک. بزی، 1396 و کریمی، 1394( و در مجموعه دانشنامه های 
شد  روبه رو  نوروزی  آیین های  به  اشاراتی  با  می توان  منطقه  این 

)محمدزهی، 1392(. 
در مطالعات مردم شناسی یکی از روش های اصلی، روش مردم نگاری، 
این   .)1387 بالنچارد،  )نک.  است  مستقیم  و  مشارکتی  مشاهده 
روش نه فقط باعث درک مستقیم واقعیت های میدانی می شود و فرد 
 )Karimi, 2014( محقق را وارد تجربه زنده و زیستی مردم می کند
که باعث خودآگاهی مضاعف او می شود )نک. حسن زاده، 1395(. در 

1. مصاحبه با محقق حوزة فرهنگ و آداب و رسوم بلوچ عبدالسالم بزرگ زاده.
2. Philip. C. Salzmann

3. Ethnomusicology

4. Nuking roc.40

5. Sohr rang kanag

ارتباط با فرهنگ مردم سیستان و بلوچستان یکی از مشکالت موجود، 
انجام ندادن مطالعات میدانی و مشاهده مستقیم است و تقریباً می توان 
مدعی شد معدود آثاری وجود دارند که حاصل حضور محقق در میدان 

تحقیق باشند )نک. درویشی 1378(.  

جشن بهارچرانی و عید نوروز در سرحد 
آیین های نوروزی که در منطقه سرحد بلوچستان اجرا می شود، 
آن  به  محلی  اصطالح  در  که  است  بهار  فصل  به  مربوط  بیشتر 
بهارگاه و نوکین روچ4 یعنی نوروز می گویند. این آیین ها با چراگاه، 
دام و محصوالت دامی از جمله شیر، کره، روغن حیوانی، کشک 
نوروزی و پشم گوسفندان و چرای دام مرتبط است. مراسم  رایج 
در منطقه سرحد بر اساس مشاهدات میدانی و ثبت مردم نگارانه 

عبارتند از:

بهارچرانی دام و آیین های آن
دامدان  میان  در  است که  نوروزی  آیین های  از  یکی  رنگ آمیزی 
نخست  رنگ کنگ5،  مربوط می شود. سهر  دام ها  به  منطقه  این 
گوسفندان را می شویند و سپس رسم حنابندان را اجرا می کنند؛ یعني 
پشم گوسفندان را می چینند و به رنگ سرخ، رنگ می کنند، شاخ 
گوسفندان را با حنا رنگ کرده، و پشم و شاخ آنها را می آرایند و با 
این کار آمدن بهار را نوید می دهند. مراحل این کار نیز به این شکل 
است که گوسفندان را به رودخانه ها و محلي که آب روان باشد، 
می برند، می شویند و پشم آنها را می چینند. سپس زنان حناهایي را 
که از قبل آماده کرده اند، به گوسفندان مي بندند. بدین ترتیب که 
روی دو طرف شکم و دنبه گوسفندان مقداری از پشم گوسفند را که 
به صورت گل گیاهان دارویی منطقه سرحد درآورده و با استفاده از 
حنا یا پوست انار رنگ می کنند و شاخ گوسفندان را نیز با حنا رنگ 
کرده و در روز اول بهار همه گوسفندانی را که این گونه آراسته اند 
با بستن زنگوله در گردن و پای آنها به چراگاه می برند و بهارچرانی 

را جشن می گیرند.
براساس آنچه مردم این منطقه مخصوصاً دامداران می گویند، در 
ایام قدیم، هر طایفه منطقه جغرافیایی خاص خود را داشت و چراگاه 
دام هر یک از طوایف مشخص بود. در ایام نوروز و بهار برای اینکه 
دام های هر طایفه از یکدیگر متمایز باشند و تعداد دام ها نیز که یکی 
از عوامل برتری هر طایفه نسبت به طایفه دیگر بود، مشخص شود؛ 
صدای زنگوله و نوع ُگل رنگ شده روی پشم گوسفندان مربوط به 
هر طایفه با طایفه دیگر تفاوت داشت. چنانچه رهگذری از نزدیک 
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آن چراگاه عبور می کرد با شنیدن صدای دسته جمعی زنگوله  های 
همه گوسفندان متوجه آمدن فصل بهار و روز اول آن و جشن عید 
نوروز می شدند زیرا در این روز جشن بهارچرانی برپا بود و هر طایفه 
تعداد گوسفند و وسعت چراگاه خود را به نمایش می گذاشت. البته 
نزد مردم بلوچ، آیین های چوپانی دیگر نیز که مرتبط با نوروز است، 
وجود دارد. برای مثال، سوز ني آیین نواختن ني از سوی چوپانان 
است که با نواختن سرودهاي شاد، گوسفندان را به طبیعت سبز و 
چراگاه هاي بهاري مي برند. این آیین نیز از جمله آیین های نوروزی 

دیگر در میان مردم بلوچ بود.

مراسم هلک لدیی1 یا گدام لدیی2 
 مراسم هلک لدیی یا گدام لدیی که به معنی خانه تکانی یا جابه جایی 
مکان سکونت و جابه جایی سیاه چادرها از منطقه زمستانی به چراگاه 
همراه  مراسمی  برپایی  با  بهار  آغاز  در  است؛  تابستانی  و  بهاری 
است که در آن به منطقه ای که برای چرای گوسفندان مناسب و 
چراگاه بهاری آن طایفه است، نقل مکان می کنند. طی این مراسم 
و  می کنند  جمع آوری  زمستانی  منطقه سکونت  از  را  سیاه چادرها 
سپس با اجرای مراسم دیگری یعنی جمع شدن همه افراد قبیله 
از  مخصوص  آوازهای  و  آواها  خواندن  و  دایره ای  حلقه  یک  در 
مضامین  با  می گویند،  لیکو3  محلی  اصطالح  در  که  زنان  سوی 
وداع و خداحافظی به امید بازگشت در سال بعد و دعا برای سردار 
از وی برای حرکت به سمت  اجازه گرفتن  و ریش سفید قبیله و 
از رسیدن به  چراگاه و مکان جدید بهاری حرکت می کنند. پس 
منطقه جدید و چراگاه بهاری مجدداً همه دایره وار حلقه می زنند و با 
اجرای مراسم و جشن بهار و اجرای آوازهای دسته جمعی و آواهای 
مخصوص توسط زنان و لیکو با مضامین شاد و توصیف چراگاه و 
طبیعت سبز آن و مدح سردار و ریش سفید طایفه، سیاه چادر ها را برپا 

می کنند. تصنیف زیر یکی از این لیکوهای بهاری است: 
من روان کوها   کوه بهارگاهنت   گندوک ماسی و  آب آگاهنت4 

هور گوارنت  سبز بون بلگان هلک لدیت  رون په دلگان5 

1. Halklarri

2. Gedâmlarri

3. Liku

4. Man rawon koha koh bahargahent.gowndok o masi wabo agahent

5. Haora gowaranto sabza bon balgan.halk ladito rawon pa dalgan

6. Hečk

7. Tin

8. Dankūk

9. Gowatam

10. Vaššak

11. Torōpšak

آجیل نوروزی
پیرامون زندگی  از محصوالت  برای تهیه آجیل نوروزی  بلوچ ها   
خود استفاده می کنند. آنها خوشه های نوعی گندم محلی هستند؛ 
دانه هایی درشت تر از گندم معمولی دارند و به آن پشمک می گویند. 
به  محلی  مخصوص  گیاه  یا  زردچوبه  پودر  به همراه  را  پشمک 
گوسفند  شیر  با  است  زردرنگ  و  زعفران  شبیه  که  ِهچک6  نام 
خشک  تا  می دهند  تفت  تین7  به نام  تابه ای  روی  و  می جوشانند 
شود؛ این ترکیب را دانکوک8 می نامند. دانکوک، زرد پررنگ است 
و خوش طعم، نرم و شکننده است و آن را با مغز درختی کوهی به 
نام گواتام9 که شبیه بادام است می خورند. مغز گواتام کوچک تر از 
بادام است، تلخ است. برای فرآوری آن، مغز هسته را جدا می کنند، با 
شیر گوسفند می جوشانند تا طعم خام و تلخ آن از بین برود و سپس 
آن را زیر آفتاب پهن می کنند تا خشک شود. پس از خشک شدن 
همانند دانکوک نرم و شکننده و قابل خوردن است. به آن َوّشک10 
به  را  گواتام  اگر هسته  دارد.  فراوانی  دارویی  و خواص  می گویند 
و  خوش طعم  بجوشانند،  محلی  ترش  دوغ  با  گوسفند  شیر  جای 
کمی ترش می شود و به آن ُتُرپَشک11 می گویند و همانند َوَشک 
پس از خشک شدن نرم و شکننده است و طعم لذیذ و ترشی دارد. 
آجیل نوروزی بلوچ ها مخلوطی از دانکوک، َوَشک و ُتُرپَشک است  
)ناصح، 1345، 115(. شیرینی های نوروزی بلوچ ها انواع حلواهای 
محلی مانند حلوای َمَدر، چنگال و حلوای خرما است  )همان، 109(

حلوای َمَدر
 در روز اول بهار همه کره و خامه هایی را که به روش سنتی تهیه 
کرده اند، به روش محلی با آتش و سه پایه و دیگ مخصوص به 
روغن حیوانی تبدیل می کنند، تفاله و ته مانده خامه و کره را با آرد 
گندم و ذرت خردشده و خرمایی که دوستان و آشنایان مکرانی به 
عنوان هدیه نوروزی و بهاری می فرستند، مخلوط کرده و حلوای 
مخصوصی به نام حلوای َمَدر درست می کنند و مقداری از آن را 

برای دوستان و آشنایان مکرانی خود می فرستند.



51

فرهنگنوروزدرمیانقومایرانیبلوچ| الهامملکزاده

طبخ حلوای خرما 
حلوای خرما نیز نوعی دیگر از حلوای مخصوص نوروز است که 
از مخلوط خرما با دانکوک که ِگرد و به اندازه توپ تنیس است، 

درست می شود.

کشک نوروزی 
در ایام نوروز مردم سرحد بلوچستان از شیر گوسفندانی که در همان 
سال برای اولین بار زاییده اند و پس از نخستین شیردهی شیر آنها 
را جمع آوری کرده اند، کشک ویژه ای که مخصوص بهار است تهیه 
برای  را  این کشک  می گویند.  نوروزی  آن کشک  به  و  می کنند 
آشنایان و عزیزان خاص از جمله تازه عروس ها و تازه دامادها و زنانی 
که برای نخستین بار حامله شده اند، تهیه می کنند. همچنین این 
کشک را به افرادی از طایفه هدیه می دهند که پس از مدتی قهر، 

آشتی کرده اند.

پختن غذا سر چهارراه ها 
در این ایام، عشایر بلوچ که در مناطق بهارگاهی خود مستقر شده اند، 
غذاهای محلی مخصوص تهیه و از میهمانان نوروزی با این غذاها 
پذیرایی می کردند. اکنون این مراسم کاماًل از بین رفته، اما در قدیم 
روستائیان به خصوص عشایر منطقه سر چهارراه ها و جایي مي رفتند 
که رفت و آمد زیاد بود، براي رهگذران غذا می پختند، و پس از آن 
خداوند را ستایش می کردند1. این آیین در سایر حوزه های فرهنگی 
ایران نیز دیده می شود؛ مثل آیین هایی که مردم گیالن برپا می کنند 

)نک. حسن زاده، 1381(. 

سوختن و دود کردن اسپند
در روز اول بهار و لحظه تحویل سال در ظروف مخصوص سفالي 
اسپند دود می کنند و اعتقاد دارند در طول سال بال را دفع می کند. 
استفاده از ابزارهای سفالی با توجه به فرهنگ غنی سفالگری در نزد 
بلوچ های ایران که در سفالگری کپورکالگان دیده می شود امری کاماًل 
قابل فهم است. در حوزه های فرهنگی دیگر ایران نیز ظروف سفالی، 
نقشی برجسته در آیین های نوروزی دارند )نک. حسن زاده، 1376(.  

1. تحقیق میدانی در مصاحبه با محقق بلوچ آقای شه بخش
2. Nowroze vash hoshin hava del boda karit be dava

3. Sarsabza kant bago bahar jant bolbolan gonkin tavar

4. Beyahet ke noroz hatka pada hatka me sende mal pada

5. Nehlet ke bolbolan me hada hechger bebe cha gol jeda 

6. Ma ra goshit go shadehin botag meni hen vadaen

7. Kao go polein malagan har shahro deho kalagan

8. Shodon jahane chehraga nokin kano har kohnaga

9. Gonent mena par har kase nokin hariro atlasi

10. Chendon ghama cha har gese bal shada bit har majlese

سرودن آواهاي جشن بهارگاه و بهارچراني
آواهاي جشن بهارگاه و بهارچراني میان بلوچ های منطقه سرحد 
ضبط  نگارنده  سوی  از  زیر  شعر  نمونه  عنوان  به  است.  مرسوم 

شده است:
نوروزه وش، هوشین هوا        دل بوَده کاریت بی َدوا2 

هوای بسیار خوش نوروز        دل را به وجد می آورد بدون دعا

سر سبزه َکنت، باغ و بهار        جنت بلبالن ُگونگین تَوار3 
سرسبز می کند همه جا را مثل و بهار     مثل صدای بلبل گونة بهشتی

بیاِهت ِکه نوروز هاتَک پَدا        هاُتُکه ِمه ِسنده َمل پَدا4 
بیائید که نوروز آمده دوباره        آمده تو کوه و کوهپایه ها

نِهلیت ِکه بُلُبالن ِمه َهدا        هچگر ببی چه گل جدا5 
نمی گذارد بلبالن را خدا        که هیچ وقت از گل جدا شوند

ما را گوشیت گو شادهین        بوتگ منی هئن وعد هین6 
مار با شادی می گوید        بوده برایم االن قرارها

کاهو گو پلین ملگان        هر شهر و دیهو کالگان7 
کاهو با قدم های مثل گل        در هر شهر و ده و روستا

شوُدون َجهانه ِچهَرگاه        نُوکین َکنُو َهر ُکونُگاه8 
می شوئین چهره جهان را        نو و تازه می کنیم چهره ها را

گونِنِت ِمنا پَه َهر َکسی        نُوکین َحریر و اَطلَسی9 
من دارم برای هر کس        حریر و اطلس نو و جدید

چندون َغما َچه هر ِگسی        بل شاده بیت هر مجلسی10 
غم های همه کس راغبار گیری می کنیم          بگذار شاد بشود تمام مجلس ها
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من عاِشُکو دل داَد گاه        َچِمت ُگون نُوکین جاَمه گاه1 
من عاشقم دلم دادگاه        چشمهایت به لباس های نو

َدستا ِگِرت َچنُکو ُرباب        نُو ِشوت ِمنی ُگوتا َشراب2 
از یک طرف ساز و رباب دستتان بگیرید که رفت توی گلویم شراب

ها َهر َشپا پیر و جوان        نی ُصوت وانِت پَر َجهان
هر شب پیر و جوان        آهنگ می خوانند برای جهان

یا هنگام تحویل سال که به زبان بلوچی، دعای تحویل سال را به 
زبان سرود و شعر این گونه بیان می کنند: 

و دالن و دیدگانی بدل کنوک        او شپ و روچانی زانوک3 
 او سال و هاالنی چهردیوک        مئی حاالء شرترین حاالن بترین4 

ُسرمه سایي5 
 آیین ُسرمه سایي یکی از مراسم خاص ایام بهار و نوروز است که در 
سرحد و مکران بلوچستان اجرا می شود. در قدیم زنان بلوچ سنگ 
سرمه را با دست روی سنگی که وسط آن گود بود می ساییدند و 
برای استفاده در طول سال آماده می کردند؛ آن را در ظرفی به نام 
سرمه دان نگهداری می کردند و روز اول بهار و لحظه تحویل سال 

به دختران خود هدیه می دادند.

سبز کردن سر در منازل با برگ درخت خرما و نهال کاري
اسفند ماه  در  کاشت  برای  آماده سازی  برای  ریشه  دور  تا  دور 
پاجوش ها و نهال هاي درخت خرما را با گوني پوشانده و هر روز 
چندین بار گوني را با آب خیس مي کردند یا آنها را در کنار جوي 
آب قنات قرار مي دادند تا خشک نشود. هنگام تحویل سال و شروع 

بهار بزرگ ترها به کوچک ترها عیدی مي دادند تا آن ها را بکارند.

سور کردن 
و  نوروز هفت شبانه روز جشن مي گرفتند  ایام  در  را  پسران  ختنه 
با اجراي رقص محلي دوچاپي6 و اجراي بازي محلي تا پاسي از 

1. Man asheko deldadaka chamet go nokin jamaga

2.  Dasta geret chanko rabab noshet meni gota sharab

3. O Delano didagane badal kanok o shapo rochane zanok

4. O salo halani chahrdayok meni hala shartarin hala batarein

5.  Sormehsayi

6.  Dōčapi

7.  Čoldan

8. تحقیق میدانی در مصاحبه با محقق حوزة فرهنگ و آداب رسوم بلوچ عبدالسالم بزرگ زاده
9. مکران سرزمینی در جنوب شرقی فالت ایران است که از جنوب به دریاي عمان، از شمال به سیستان، از شرق به ناحیه سند و از غرب به کویر و کرمان محدود می شد. قدیمی ترین سندهایی 

که نام ایالت مکران در آنها ذکر شده، کتیبه داریوش در بیستون کرمانشاه و تخت جمشید فارس است. در این سند ایالت مکران به اشکال »ماکا، مکا، مکه« به عنوان چهاردهمین ساتراپی 
امپراتوري هخامنشی معرفی شده است )مرادي غیاث آبادي،7831، 491- 902؛541( یونانیان نیز به صورت میکیان و میکیا یعنی سرزمین میکی ها، ضبط کرده اند. در کتاب استفان بیزانسی نام 

این ناحیه به شکل ماکارهنه، ضبط شده است )مشکور، 4931، 436(. )برای اطالع بیشتر نك. مرادي غیاث آبادي، 7831(.

شب بیدار بودند. دلیل ختنه پسران در این ایام ازنظر بهداشتي نیز 
اهمیت داشت زیرا در این فصل هوا معتدل است و با توجه به اینکه 
ختنه با روش هاي قدیمي و سنتي انجام مي شد، امکان عفونت در 
هواي بهاري کمتر بود. به غیر از رقص محلی دوچاپی، در این ایام 
مراسم حماسه سرایی از سوی خنیانگران و پهلوانان هر شب در بین 
بزرگان قوم برگزار می شد و همه دور آتش ُچلدان7 )شومینه محلی( 
در  و طایفه  فامیل  و  خانواده  و  برای خود  از خداوند  و  زده  حلقه 
طول سال طلب روشنایی و گرمی می کنند. حماسه سرایان از تاریخ 
گذشته و دالور مردی و جان فشانی قوم بلوچ در مقابل بیگانگان 
می گویند و با توصیف وطن و زیبایی طبیعی آن به وصف بهار و 
نوروز می پردازند و در پایان هر شب پس از حماسه سرایی با شرکت 

بزرگان قوم، رقص محلی دوچاپی اجرا می شود.8 

مراسم جشن بهار و نوروز در منطقه مکران9  بلوچستان
جشن های  و  بهار  ویژه  مراسم  شد،  اشاره  پیش تر  چنان که 
بهارگاه و عید نوروز در منطقه مکران )نک. مشکور، 1394( بیشتر 
مرتبط با نخل خرما و نخلستان است. در این منطقه آیین هایی از 

این شمار از سوی نویسنده مقاله مشاهده شد:

آذین بندی درگاه خانه ها با گیاه
 بلوچ های منطقه مکران در آغاز فصل بهار از اول بهار و پیش از 
تحویل سال روی در چوبی منازل روستایی خود جای مخصوصی 
باالی درگاه تعبیه می کردند و با شاخه های سبز درخت خرما آن را 
تزئین می کنند. چنانچه فرد غریبه ای وارد روستا شود، بدون اینکه 
از کسی سؤال کند، می داند این عالمت سبز برگ درختان خرما که 
روی سردر همه منازل تعبیه شده، پیام خاصی دارد و آن پیام آغاز 

فصل بهار و عید نوروز است.

نهال کاری 
نهال کاری  بلوچستان،  نوروز در مکران  ایام  از مراسم  یکی دیگر 
در اولین روز بهار و عید نوروز است. به این ترتیب که پاجوش ها 
اجرای  با  خاصی  مراسم  طی  قباًل  که  خرما  درخت  نهال های  و 
آوای های مخصوص کار و با استفاده از ابزار های سنتی از بدنه اصلی 
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درخت خرما جدا شده و زیر ریشه آنها را با گونی پوشانده و در کنار 
جوی آب گذاشته اند تا سرسبز و آماده برای کاشتن باشند، در روز 
اول بهار و هنگام تحویل سال از طرف بزرگ ترها به کوچک ترها 
عیدی داده می شود و کوچک ترها را راهنمایی می کنند تا در زمین 
که  نهال خرما  این  به  بکارند.  را  خرما  نهال  این  خود  کشاورزی 
خوِد شخص می کارد، دست نهال می گویند و از همان لحظه کاشتن 
متعلق به فردی می شود که آن را کاشته است و هنگام تقسیم ارث 

پدر به فرزندان دیگر خانواده تعلق نمی گیرد.

روایت داستان های محلی 
بلوچ ها نقل  افسانه ای و نوروزی که در بین  از داستان های  یکی 
از  نبروز شاه است.1 می گویند پیش  یا  نوروزشاه  می شود، داستان 
نوروز و بهار، نوروزشاه با لشکری از مرغ و حیوانات به بلوچستان 
لشکرکشی می کند. بنابر این روایت، نوروزشاه می شنود که مردم 
بلوچستان مهمان نواز، یکرنگ و صمیمی اند، و حتی اگر حیوانات 
یا دشمنان به آنها پناهنده شوند، به رسم میار َجلّی و مهمان نوازی، 
حتی از غریبه ها پذیرایی شود. با توجه به این ارزش مهمان نوازی 
آنان به این منطقه وارد می شوند. در ایام بهار و نوروز کدورت ها 
مبدل به دوستی و محبت می شوند و همه به دیدار یکدیگر می روند 
و با دید و بازدید سنت صله رحم را زنده نگه می دارند. این قصه 

عامیانه، این سنت را در میان مردم نشان می دهد.

آتش بازي 
آتش در بلوچستان جایگاه ویژه اي داشت. مردم هنگام عید پس 
از شام در حاشیه شهرها و روستاها با جمع شدن دور آتش به نقل 
روایات و اشعار مي پرداختند. عده اي از جوانان با رد شدن و پریدن 
از روي آتش به این مراسم رونق مي بخشیدند. قلعه تاریخي چهل 
قدیم  زمان هاي  در  دارد،  قرار  نیکشهر  در شهرستان  که  دختران 
عبادتگاه مردم بوده و در هنگام عید با روشن کردن آتش در آن به 
نماز و نیایش مي پرداختند. محققان عقاید مرتبط با نمادپردازی آتش 
در میان قوم بلوچ را به دلیل همجواري بلوچستان قدیم با فارس و 

زرتشتیان مي دانند. 

رژه اسب ها و شترها
این مراسم را حاکمان محلی در زمان هاي قدیم برگزار می کردند. 
حکم رانان با دعوت از مردم و اهالي روستاهاي اطراف در ایام نوروز 
به جشن و پایکوبي مي پرداختند. در حاشیه این مراسم نیز عده اي به 
رقابت هاي کشتي و تیراندازي دست می یازیدند و به برندگان یک 

1. Nebraz Shah

2. پاگ واجهی در زبان بلوچی به عمامه و دستار پاگ و به سردار و سرور و آقا واجه می گویند. پاگ واجهی یعنی تاج گذاری در طایفه به پاگ واجهی، پاگ بندی نیز می گویند )مصاحبه با افراد 
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َمن )معادل یک هزار و002گرم( برنج یا خرما جایزه تعلق مي گرفت. 
هدف اصلی از برگزاری این مراسم هم تعیین سردار قوم و طایفه 
بود که بدان جشن پاگ واجهی یا پاگ بندی2 می گفتند. ترتیب 
مراسم نیز به این ترتیب بود که قبل از اجرای مراسم پاگ بندی و 
روز بعد از شبی که موسیقی حماسی برگزار شده، بین ریش سفیدان 
و سرداران طوایف یک مسابقه شتر سواری برگزار می شد. برنده این 
مسابقه همان کسی بود که پاگ را بر سر سردار که قرار است پاگ 
وی بسته شود می گذاشت؛ اما چنانچه پاگ بندی برای ریش سفید 
تیره ای از طایفه است، حتما سردار آن طایفه پاگ وی را می بندد. 

هرچند در مسابقه شترسواری شخص دیگری برنده شود.

گاو جنگی یا گاوبازی 
بیشتر در منطقه نیک شهر و قصرقند و بین کشاورزان مرسوم بود. 
به قصد جلب توجه مردم  بلوچ ها  میان  این رسم در  در حالی که 
به ویژه  ایران  نقاط  سایر  در  می شد،  برگزار  همجوار  استان های 
استان های شمالی گیالن و مازندران، از رسوم و نمایش های دیرین 
منطقه بود که به » ورزا جنگ« معروف است )در مورد این آئین 
در حوزه فرهنگی گیالن نک. رابینو، 3191، 81-21(. ورزا یا ورزو، 
گاوهای جنگی هستند که معمواًل از سوی مالکین یا روستائیان 
مرفه نگهداری شده و فقط به درد مبارزه و جفت گیری می خوردند. 

سفر به در
که  است  بلوچستان  مردم  نوروزي  آیین هاي  دیگر  از  به در  سفر 
در مناطق دیگر ایران نیز وجود دارد. در بلوچستان این مراسم با 
شیوه اي دیگر اجرا مي شود. در این منطقه سیزده به در را سفربه در 
مي نامند. آنها معتقدند در این روز روح هاي پلید، جن ها و مصیبت ها 
از هر روزنه اي وارد خانه مردم شده و باید در این چند روز سفر به در 
و خانه تکاني انجام دهند و مواد خوشبویي به نام سوچکي3 براي 
تمیز و خوشبو کردن خانه در آتشدان ها دود شود. به اعتقاد آنها اجنه 
و ارواح پلید روح شیطاني دارند و از تمیزي و خوش بویي گریزان  
هستند. هنگام اجراي مراسم سفربه در کودکان نقش مهمي دارند 
و به صورت گروهي دور خانه ها مي چرخند و با نواي »سفر خطر 
بال به در« پلیدي ها و روح هاي شیطاني را از خانه و کاشانه خود 
دور مي کنند. این مراسم امروزه نیز در برخي روستاهاي شهرستان 
نیک شهر به ویژه بخش »بنت« برگزار مي شود. در این روز برخي 
از روستائیان به زیارتگاه ها رفته و با ذبح بز و گوسفند، غذا می پزند. 
با توجه به اینکه پدر و مادر در میان اقوام بلوچ از احترام خاصي 
برخوردارند، بیشتر مردم غذاهاي پخته شده را با نیت شادي روح 
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آنان در میان افراد نیازمند توزیع کرده و بخشي از آن را خود مصرف 
مي کنند. آنان براساس رسوم کهن خود اندکي از غذاها را نیز در کنار 

بوته ها براي مصرف پرندگان و جوندگان قرار می دهند. 

ُسرمه سایي
ُسرمه سایي مراسمی مشترک میان بلوچ های سرحد و مکران است 

و در هر دو منطقه، شبیه برگزار می شود.

نام گذاری نوزادان در نوروز 
نوروز  اغلب  را  او  نام  متولد می شد،  نوروز چنانچه پسری  ایام  در 
یا نبروز می گذاشتند و اگر دختر بود نام گل ها و گیاهان دارویی 
محلی که در ایام نوروز و بهار در مناطق بلوچستان می رویند همانند 

سمسور1، ِدّرنه2 و ازگند3 را برای او انتخاب می کردند. 

آیین های بی بی سه شنبه 
سایر  به  فراوان  شباهتی  که  نوروزی  فرشته های  از  یکی 
ایرانی دارد، بی بی  فرشته های نوروز و فرشته شناسی فولکلوریک 
1396؛  بزی،  کلثوم  )نک.  است  فرهنگی  حوزه  این  در  سه شنبه 
به  زاده و فلسفی، 1396(. بی بی سه شنبه کارکردی شبیه  حسن 
خاتون چهارشنبه در حوزه فرهنگی گیالن و آذربایجان دارد )نک. 

حسن زاده، 1376؛ حسن زاده و فلسفی، 1396(.

نوروز، حلقه اتصال اقوام ایرانی
برخی از محققان که بیشتر به بیرون از ایران تعلق دارند، کوشیده اند 
برجسته  را  فرهنگی  مرزهای  ایران،  در  و شیعه  اهل سنت  میان 
کنند و بر تفاوت ها بیشتر از شباهت ها پافشاری کنند و از جمله 
انکار می کنند  آیین های آن را در میان اهل سنت  وجود نوروز و 
)برای نقد این افراد نک. حسن زاده، 4102(. بلوچ ها به عنوان یکی 
از اقوام اصیل ایرانی اهل سنت هستند و مذهبشان حنفی است 
این  یاد شده،  برخالف تصور محققان  اما  )طاهری، 2102، 53(، 
قوم ایرانی دارای بیشترین همگرایی فرهنگی و آیینی با سایر اقوام 
ایرانی و از جمله اکثریت شیعه است. بارزترین مثال و شاهد از چنین 
در حوزه  نوروز  غنی  فرهنگ  وجود  فرهنگی  و همگرایی  وحدت 
فرهنگی یاد شده است. در این منطقه زیارتگاه هایی همچون کوه 
خواجه وجود دارد که در ایام نوروز زائران بیشتری را به خود می بیند 
)نک. حسن زاده و کریمی، 8102(. وجود فرهنگ غنی زیارت که از 
جکله در ماه نوروز متجلی می شود )همان(، مثال دیگری از وحدت 
فرهنگی یاد شده است. برخالف این رویکرد تصور می توان فرهنگ 
غنی نوروز را یکی از نمونه ها و مثال های وحدت و همگرایی قوم 
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ایرانی بلوچ با سایر حوزه های فرهنگی اقوام ایرانی دانست. 
فرهنگی  تنوع  نشان می دهد  میدانی  تحقیق  این  دیگر،  از سوی 
تنوع  اصواًل  دارد.  ملی  همبستگی  حفظ  در  فراوانی  کارکردهای 
زیستی، طبیعی و فرهنگی یکی از منابع پایداری هویتی در چشم انداز 
 .)2008 ,Berkes فرهنگی و ملی آن است )نک. حسن زاده، 1395؛
به دیگر سخن، یکی از دالیل پایداری و ماندگاری نوروز را می توان 
تنوع موجود در آن دانست. از سوی دیگر تنوع فرهنگی حتی در دل 
حوزه های فرهنگی ایران نیز آن چنان که در دو حوزه فرهنگی مورد 

مطالعه در این مقاله دیده شد، قابل مشاهده است. 

نتیجه گیری
در میان قوم ایرانی بلوچ همچون سایر اقوام ایرانی ایران؛ آداب 
و رسوم نوروزی، برخاسته از محیط زندگی و شرایط اقلیمی منطقه 
و  منطقه سرحد  در  و رسومی که  آداب  در  است، چنان که  زندگی 
منطقه بلوچستان اجرا می شوند، نیز می توان همین تفاوت های ناشی 
از شرایط محیطی و امکانات طبیعی را مشاهده کرد. انطباق سنت های 
عید نوروز رایج در منطقه سرحد بر پایه زندگی دام پروری و به همین 
ترتیب انطباق این سنت ها در منطقه مکران بر پایه خرما و نخل اشاره 
به همین موضوع دارد. مراسمی همچون هلک لدیی )خانه تکانی و 
برچیدن چادرهای زمستانی و برپا کردن آن در منطقه کوچ بهاره( 
تزئین  و  رنگ کردن،  شستشو،  گوسفندان،  پشم  چیدن  مراسم  یا 
گوسفندان با توجه به شرایط اقلیمی منطقه سرحد که زندگی دامداری 
را ایجاب می کند، شکل گرفته اند و در طول قرون پابرجا مانده اند. 
نمونه این رسوم در مکران که شرایط اقلیمی زندگی کشاورزی و 
پرورش درخت خرما و نخل را برای مردمان آن رقم زده است، دیده 
می شود؛ مراسمی همچون خانه تکانی بهاری و تزئین درگاه منازل با 

شاخه های تازه و سبز درخت نخل از همین گونه است.
همین شرایط در نوع تنقالت و شیرینی ها و آجیل های نوروزی در این 
مناطق نیز دیده می شود. البته نباید نادیده گرفت که مشترکاتی نیز در 
رسوم و آداب نوروزی این دو منطقه وجود دارد مانند ُسرمه سایی که 

بلوچ های سرحد و مکران به یک شیوه آنها را به جا می آورند.
گذشته از اشتراکاتی که در آداب و رسوم نوروزی این دو منطقه از 
بلوچستان وجود دارد، اصل و ریشه فرهنگ نوروزی و پاسداشت آن 
در میان همه اقوام ایرانی بدون در نظر گرفتن جزئیات برگزاری این 
فرهنگ، که با توجه به شرایط اقلیمی و امکانات محیطی و نوع 
 پیشه و حرفه مردم هر منطقه متفاوت است، خمیرمایه مشترکی 
دارند. وجود این آیین در میان قوم ایرانی بلوچ که اهل سنت هستند، 
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نشانگر وحدت و همگرایی فرهنگی و تاریخی این قوم ایرانی با 
سایر اقوام ایرانی است. 

 سپاس نامه
دکتر  آقای  نیز  و  بزرگ زاده  عبدالسالم  آقای  از  است  الزم 
حسن زاده که مطالب سودمندی را برای غنای بیشتر مقاله در اختیار 

من گذاشتند تشکر کنم. 

تعارض در منافع
نویسنده هیچ گونه تعارضی در منافع را گزارش نکرده است.
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ان س ان ی . ع ل وم   ت وس ع ه   و  ت ح ق ی ق ات   م وس س ه   تهران:  م ق االت (، 

اشتری، ب. )1381(. مردم نگاری روستای زیارت، تهران: پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردشگری.
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