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 تقریظ 

 رم عثمانداکتر اک

تالیف کاندید اکادمیسین محمد « اسی سیستانمردم شن»کتاب ذیقیمت 

هفت فصل  ت کوش و گران مایه که دراعظم سیستانی پژوهنده ای سخ

 نگارش یافته به دالیل متعدد حائز اهمیت فراوان است: 

یکی اینکه در بخش نیمروز و بطور کلی در مورد سیستان تا حال کسی 

آداب و رسوم، درین عرصه دست نیازیده و کار درخور توجه درباره 

باورها، ادبیات شفاهی، واژه گان، اصطالحات، ترانه ها و سروده های 

 عامیانه، ضرب المثل ها و افسانه های مردم سیستان عرضه نکرده است. 

ه ای جز درروابط دو دیگر اینکه انجام چنین کاری حجیم و گسترد

بط عینی وآشنایی کامل به مناسبات اجتماعی، روا تنگاتنگ و مشاهدۀ

معاشی، رسم  و رواجها  و معتقدات، داد وگرفت ها  وحرفه ها و پیشه های 

کسوت اهل درمردم سیستان  نامیسر است مگر اینکه یک سیستانی درمقام و

محل کمر همت بندد و فرهنگ دیرین سال مردم این والیت را از الیه های 

 سرداب ها و رودخانه ها به باال بکشد.  مرده ریگ ها و

لف خود زادۀ  سیستان است و بخش اعظم اطالعاتش  مبتنی بر چون مؤ

تجارب حضوری میباشد، این کتاب راخیلی غنی ومنسجم  و مستدل به پایان  

شد رخ داد های  آمد و  یبد که خواننده  آنرا در پویۀرسانیده است و می ز

  تاریخی بسنجد و با استفاده از مبانی و موازین بشر شناسی ریشه های ثقافت

وتمدن پر باری را که هر چند گاه یکبار در سیستان سر باال کرده است 

 بشناسد . 

ه  جنوب  سیستان یا نیمروز  درگوشکه مولف آورده است،  همانگونه  

غرب کشور ما واقع شده  واز نظر قدامت  تاریخی باتمدن های  "کلده وآثور 
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سو خته  از روی  "  و "موهنجودارو "  و مصر قدیم  همسری میکند، شهر  

شواهد و قراین معلوم باستان شناسی در اوایل هزاره چهارم ق.م بر پا شده و 

ار غنداب آثاری بدست آمده که  دقندهار در مجاورت رو در محل مندیگک

در هزاره چهارم ق.م بدست مردمان هیرمند و ارغنداب ساخته شده اند. 

و مناسبات اتنیکی و  مؤلف در فصل اول مبحث مطولی درباره تیره شناسی

نسبی طوایف سیستان دارد که پیشینه ی اقوام کوچنده و ساکن و بومی آنجا 

را می رساند و روشن می کند که چگونه باشنده گان موجود سیستان طی 

مهاجرت ها و حوادث گوناگون در کنج و کنار این ساحه وسیع پراکنده شدند 

 و پا کردند.و برای امرار معاش، مشاغل و حرفه های دست 

درفصل اول مؤلف توضیح می کند که اگر اولین مهاجرت آریاها را در 

باز هم معلوم می شود که پانصد ، سال قبل از میالد بپذیریم  2500حدود 

یاچهارصد سال از کوچ نمودن آریاها به سرزمین ایران و افغانستان و هند و 

ی زندگی داشتند که در آسیای میانه، در سیستان و حوزۀ رود هیرمند، مردمان

فن کشاورزی به پیشرفتهایی نایل شده بودند. اینان هرچه و هر که بوده اند 

 بایستی قدیم ترین ساکنان آنجا بحساب آیند.

دانشمندان تاریخ خاطر نشان ساخته اند که گروهی از قبایل ساکه ها  

 درحدود قرن ششم ق.م از آن طرف های دریای آمو، از سرزمین فرغانه و

حوزه سنگیانک و ترکستان از طریق خراسان به سیستان آمده و باشندگان 

قبلی آنجا را وادار به مهاجرت بسوی کرمان و پارس کرده اند و این مکان 

معروف شد.اگر این فرضیه را بپذیریم « پارس»دومی بعدها به نام آنها به 

غل که بیشترشان ش« فارسی سیستان»می توانیم حدس بزنیم که طایفه 

ها طرف نشده اند و با ایای مردمی خواهند بود که با ساکگاوداری دارند بق

سازش و گذشت از حق مالکیت خود به نفع ساکها، تنها به گله داری و 

 پرورش گاو، آن هم در سواحل دریاچه هامون قناعت کرده اند.

 مؤلف به اعتبار موقع جغرافیایی و فیزیکی، سیستان را به دو بخش 
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انی که فاقد علف و چراخورها بخش صحرایی و بیابی کند: یکی تقسیم م

زمین های سیستانی که پرجمعیت است و دوم است وجمعیت کم دارد و

نات بخصوص بهترین محل تعلیف و تغذیه حیوا حاصلخیز دارد وسرسبزو

اسب می باشد. قدیم ترین مردم گله دار سیستان  گله های گاو ،گوسفند و

بعد از آن مؤلف به تشریح  ن آنها طایفه بلوچ است.طایفه فارسی و آخری

ساکن در حواشی هامون و کیانی ها که خود را از  یادانزندگی بلوچ ها، ص

اعقاب کیانیان سی قرن قبل می دانند و پشتون ها که در مناطق کنگ و 

زرنج و قلعه فتح، ملوچان و چهار برجک و خاشرود و دل آرام ساکن اند 

شناساندن عناصر ترکیبی جمعیت سیستان، رهنمای می پردازد که در 

 نیکویی می باشد.

فصل دوم به آداب و رسوم مردم سیستان تخصیص یافته که با آداب 

خواستگاری و مراسم عروسی آغاز می شود. در این باب مؤلف آورده است 

که به علت سلطۀ نظام پدر ساالری ازدواج ها هنوز هم اجباری است و رسم 

در بدل دختر در « شیربها»و « پیشکش»رفتن پول به عناوین طویانه و گ

تمامی ازدواجها مرسوم می باشد. بر عالوه در این مبحث اشاراتی تلویحی 

« کاست هندی»رفته است که برعکس « کاست»در باب موجودیت نوعی 

مرزهای قابل عبور دارد و خواستگاران عالقه مند می توانند با پرداخت 

ختری از کاست باالتر ازدواج و وارد موضع جدید اجتماعی مبلغ هنگفت با د

همینطور در مبحث ازدواج ها ذکری از تبادله دختران با جنس از  گردند.

قبیل غله و مصنوعات دستی و حتی احشام نیز رفته است که نمایانگر 

برقراری ابتدایی ترین اشکال مبادله می باشد. سپس بحث بر سر مراسم 

ت و شکل اعالن و سوگ و مشارکت مردم در مصیبت سوگواری آمده اس

همگنان، توزیع مبلغ اسقاط و چگونگی حفر گور به شکل لحد فرق آن با 

و شامی و اشکال مقابر قبل از اسالم مردم سیستان و مراسم « شق»گور

توضیح شده است که نمایانگر دقت « یاس کشی»فاتحه گیری و رسم جالب 
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مردم سیستان می باشد. افزون بر این در این  وافر مؤلف به نهادهای ثقافی

فصل رسم حشر بین کشاورزان و مراسم سوری و نذر گندم بریان در جشن 

تش گاهی بر پا بوده و خواجه که در آن در قدیم االیام آ نوروز بر فراز کوه

مراسم نذر گندم بریان « اناهیتا»زردشتیان در پای معبد ربه النوع آب یعنی 

ب و باروری زمین اجرا می کردند و رسم بسیار جالب برای طغیان آ

تشریح شده که همه آمیزه و التقاطی از سنن و هنجارهای « اوشیدر»

 سیستانی های قبل از اسالم و بعد از اسالم می باشد. 

در فصل سوم باورها و معتقدات مردم سیستان، درباره مهمان و مسافر 

مله و کشت سبزبر تذکر رفته و تعبیر رویاها و عروس و عروسی و زن حا

که ترسیمی از قدیم ترین پایگاه های عقیدتی مردم سیستان می باشد که هر 

کدام به نحوی چگونگی بر خورد مردم بومی را در برابر آمد و شد رخدادها 

و حوادث غیر مترقبه و بی هنگام می رسانند و گواه استحاله باورهای هستند 

 زمان ما حفظ شده اند. تا « 1فیش تیزم»که از مرحله 

در فصل چهارم، واژگان و ادبیات شفاهی مردم سیستان آمده است و 

صورت استعمال مصادر و افعال، واژه های مورد استعمال مردم بومی 

سیستان، افزارهای کار، کنش ها و اندام ها و اعضای بدن آدمی و اسمای 

شناسان دلچسب  جانوران و پرندگان تشریح شده اند که سخت از نظر زبان

اند و بایستی در فرصت مناسب توسط همین مؤلف یا پژوهنده دیگری در 

گستره وسیعتری بررسی و تحقیق شود. در اخیر همین فصل اصطالحات 

معمول کشاورزی در سیستان آمده که از نظر تعیین درجه پیشرفت 

                                                 
1
 عهیماوراءالطب موجود هم آن کاربرد وهدف منظوری. باور  ء یش ای یپرست ءیش :سمیشی فت -

 یشناس  مردم در. است جسم کی به دیشد یوابستگ ای پرستش یمعن به سمیشیفت .به کالم دیگراست

 گذراندن نمونه یبرا. شود یم مقدس یها کتاب و ها توتم و ها بت به مربوط شتریب یپرست ءیش

 خواص دادن نسبت یا گونه دارد رواج ایرانیان انیم در که قرآن ریز از مسافر شخص

.)رک: دیآ یم بشمار یباور ءیش از ینوع یشناس  مردم در که است کتاب آن به عهیالطب ماوراء

 ویکی پیدیا(
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افزارهای کار و وسایل تولید و چگونگی مناسبات رایج تولیدی خیلی با 

به مثابه یک واحد کشتمندی « پاگاو»اهمیت اند. درین اصطالحات نظیر

به منزله شخصی که از طرف مالک زمین امور جوی کنی و « پاوکار»،

)بفتح  اول و دوم( مامور زیر دست « َچَوک»الیروبی را وارسی می کند و 

و « نوداس»میراب و نامهای شبکه های مختلف آبیاری مصنوعی چون: 

آمده اند « گوره پل« »پلوان»و « پل»و « پالنگ»و « پُنگ» -« دستَک»

 که از نظر جامعه شناسی روستایی سخت با ارزش اند. 

در فصل پنجم ترانه ها و سرودهای عامیانه مردم سیستان گرد آوری 

شده که همه بازتاب دهندۀ شادیها، غصه ها، دشواریها و کوایف روحی و 

و از نظر بازنمایی فرهنگ عوام،  عاطفی مردم زحمتکش این والیت است

تان اهمیت شایان دارد. در خاصه ادبیات شفاهی و زبان گفتاری مردم سیس

م، افسانه های دلپذیر و رویا آفرین و شیرین سیستانیها جمع آوری فصل شش

شده اند که اختالطی از اسطوره ها و واقعیتهای تاریخی و عالیق اجتماعی 

 و اخالقی هستند.

نه ها عمدتا صفا و سادگی روستائیان آزاده دل و نیرنگ و درین افسا 

زور گویی شاهان و زورمندان مقابل هم قرار گرفته اند. محتوای هر یک از 

این افسانه ها درس بزرگی از پاکی و صداقت و جوانمردی و مبارزات 

روستائیان تهی دست می باشد. این قصه ها همه جالب و شنیدنی می باشند و 

نیست که در صورت کالبد شکافی آنها برخی از حقایق مکتوم  هیچ بعید

بسیار « مردم شناسی سیستان»تاریخی نیز برمال شوند. برای من کتاب 

مرغوب و مطبوع بوده و پیروزیهای بزرگتر کاندید اکادمیسین محمد اعظم 

سیستانی، این دانشمند نستوه را از صمیم قلب آرزو می برم و چاپ هر چه 

 چشم انتظارم. زودترش را

 کاندید اکادمسین دکتر اکرم عثمان

 ش کابل1366/ 6/ 20
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 مقدمۀ مؤلف

 

در مورد رسوم هزار سال پیش از امروز، شاعر فرهیختۀ طوس 

 بیتی نغز وفالت ایران ،  حلی مردمان ساکن درپهنایوسنتها وآئین های  م

بیان میتواند برای  ز هم به دل چنگ میزند وهنو که گفته است پرمغزی 

مجل، یک شهر ویا یک مردمان یک  وفطریعاطفی احساسات وعالیق 

 گفتۀ در خور توجه واعتنا باشد. والیت 

 شنـیـــدم ز دانــای فــــرهـنگ دوست          

 که زی هر کس آیین شهرش نکوست

 «اسدی طوسی»

سیستان عالقمندم بلکه به خود مردم و  تنها به آئینها وسنتهاین ناما م

وخصلت های جوانمردی، عیارمنشی، مهمان نوازی،  عیجتمابافت ا

حوصله مندی و زحمتکشی  بردباری و قت وارف سخاوت، وفا وصفا و

 ومیهن دوستی آنها نیزعشق میورزم.

وآئینۀ قد  یفرهنگدر واقع شناسنامۀ  «مردم شناسی سیستان»کتاب 

طوایف وقبایل مختلف مسکون  ویژه گی های حیات روستائی،نمای 

زندگی روستائیان دراین آئینه با وضوح تمام میتوان سیمای  سیستان است.در

شجاعت،  ،صاحب خصلت جوانمردی و زحمت کش وبردبار ومهمان نواز

)مردانه  خوراک، پوشاک چگونگیمیهن دوستی همراه با  ،پایمردی 

باورها و  ی بزرگ ساالن وکودکان، معتقدات وبازیها و ، سرگرمیهاوزنانه(

 ذه خوانی زنان ارسوگواری و مراسم ستگاری وعروسی وداب خواآ رسوم و

از رودخانه   کشیدن کانالهای آبیاریاری از زمین بوسیلۀ نحوۀ بهره بردو

: لاز قبی صنایع دستیو  مردانه ،مجانی دسته جمعی  کار عی باهای طبی

مشغولیت های  از آهنگری و سفالگری، بافی، بافندگی، سبدریسندگی، 



 13      مردم شناسی سیستان

رهای ونیزاهامون سیستان  ه هایرون دریاچیب درون ودر ماهر چیان شکار

 .کرد تماشا درهامون پوزک و هامون سابوری یا هامون هیرمندآتش گرفته 

 و که هابا آهی ،رادلنشین روستازادگان باصفا  هایدو بیتی  وترانه  نیزو

ضرب  همراه با ،خرمنکوب مادران وکشته گران الالئی های دلکش وزیبای

 دید ودست اول  اطالعات  را با ی دلچسپ وعبرت آموزافسانه ها ها والمثل

 برای  و از آنها لذت برد شنید و

 بقایای این سرودها وارزش های  عامیانه دست به کار شد. و حفظ

به 1992د که چاپ اول این کتاب پس از طبع درسال رشتذکمباید 

نسخه  1800قیه)که در یک سیمنار توزیع شده بود، بنسخه  200استثنای 

 بریک دیگر نی های مجاهدینراراکت پ دیگرآن( همه گی درشعله های آتش

 ختوسهمراه باهزاران نسخه از تفاسیر قرآن کریم  کابلدولتی در مطبعه 

دیار سال در 20وزحمات مؤلف درتهیه آن به هدر رفت. اینک بعد از 

 به پردازم.فرصت میسر شد تا به دوباه نویسی و اصالح وتکمیل آن غربت 

هر فصل آن درده است که تنظیم وترتیب شفصل  این اثر در شش 

مطالب جالب و تازه ای پیشکش خواننده می کند و از این روی نه تنها برای 

محققان کشور ما بلکه برای پژوهشگران و اهل تحقیق سایر کشورها که در 

 هد بود. این زمینه ها کار می نمایند نیز خالی از مفاد و دلچسبی نخوا

در فصل اول بحث طوالنی در مورد طوایف ساکن در سیستان اعم از 

فارسی ها، کیانی ها، ساک ها، پشتون ها و بلوچها و غیره دارد. به عقیده 

مؤلف در میان طوایف فارسی سیستان، صیادها و گاودارها که در حواشی 

کیانی و هامون سکنی دارند قدیمترین باشندگان سیستان اند و سپس طایفه 

مورخین در قرن ششم قبل از  ن ها ساک ها می باشند که به عقیدۀپس از آ

میده اند. بعد از آن ها نا« سیستان»میالد به سیستان آمده و آنجا را بنام خود 

نجرانی و ناروئی( از تون از اوایل قرن هژدهم و طوایف بلوچ )سقبایل پش

گزین شده اند. نا گفته  زدهم به سیستان مهاجرت کرده اسکاناوایل قرن ن
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نباید گذاشت که در تاریخ نامه هرات و هم در تاریخ سیستان در وقایع عهد 

 مغول و ملوک کرت از بلوچ های ساکن در سیستان تذکراتی دیده می شود.

زندگی روستائیان ویژه گی های بحث مفصلی از  در فصل دوم،

طبقات   جامعی ازسیستان مورد توجه وتحقیق قرارگرفته است واطالعاتی 

مردم، خوراک، پوشاک، مسکن صایل خ کرکتر و اجتماعی سیستان ، از

کند وصنایع دستی وسرگرمیهای مختلف مردم آن سامان به خواننده ارائه می

 شده بود.کمترتوجه که در چاپ اول این اثر بدان 

که نشان دهنده است عقاید مردم سیستان پیشکش شده  در فصل سوم ،

ورها و معتقدات مردم در قبال امور روزمره زندگی و شگون قدیمترین با

های شان می باشد. این فصل برای ادیان قدیم آریانا بحث جالب توجهی 

سیستان تشریح شده و در  م رسوم و آداب مردمدر فصل چهارد. میتواند باش

و رسومی  سنتهابر گیرنده آداب خواستگاری، عروسی، سوگواری، و سایر 

اب دهنده برخی از رسم و رواج های قبل از اسالم مردم آن است که بازت

سامان می باشد. منجمله: رسم اوشیدر و رسم نذر گندم بریان بقایای از آیین 

زردشتی است که تا هنوز در میان برخی از مردم حواشی هامون سیستان 

 بجا آورده می شود.

ضرب  وات حاصطالواژه گان وادبیات شفاهی وبرخی م در فصل پنج 

زبان و ادبیات . قرار گرفته است مورد توجه مردم سیستان المثل های 

ر زبان ها و ادبیات شفاهی زوال یافته یا ن دیگشفاهی مردم سیستان همچو

 -ی در حال زوال به خصوص در اثر تحوالت و گسترش روابط اجتماع

ودی اقتصادی و اختالط و استحاله اقشار و طبقات مختلف تقریباً روی به ناب

که  است. دالیل و شواهدی می توان ارائه داد که تحوالت و دگرگونی های

ی این ناحیه رخ داده است، به سابقاً و در طول تاریخ در زبان و ادب شفاه

بودن « پاسیف» نبودن قوۀ محرکه جامعه و یا کندی و « دینامیک » سبب

ن بیستم( سریع آن به اندازه امروز ) نیمۀ دوم قر« زیر بنائی » جریان های 
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و از جمله « رو بنائی» و زوال آور نبوده است. و از این روی جریان های 

ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانه سیستان نیز کمتر دستخوش تحول و 

 دگرگونی های گشته است. 

مثال عمده این ادعا همانا زبان گفتاری بومیان سیستان است که به 

تقریباً در وسط دو راهی فارسی میانه  عنوان یکی از لهجه های زبان فارسی

قرار دارد. خصوصیت عمدۀ آوا شناسی « دری»و فارسی نو یا « هلویپ» 

و گویش بومیان سیستان بطور کلی تلفظ افعال بسکون اول و تلفظ بسیاری 

ت که در زبان دری کمتر از کلمات، واژه ها و لغات به دو سکون پی هم اس

ه سیستانیان به لهجه خاص از زبان فارسى الزم بتذکر است ک معمول است.

یا سیستانى میگویند. گویا همان زبانى باشد  زبان زابلىتکلم میکنند که به آن 

، منسوب بزبان اهل سیستان یاد  1زاولىیا  زابلىکه قدما از آن بنام لهجه 

 آور شده اند.

ات مروج مردم مجموعه یی از لغ آغاز در جاایندربهر روی من 

ودر مجلۀ آریانا  بودم سال قبل جمع آوری کرده 50- 40ا که نیمروز ر

اصطالحات  سپس برخی ودرکابل به نشر سپرده بودم دراینجا نیز گنجانیدم 

رو به  ،اقتصادی متغیر -که بنابر اوضاع و احوال اجتماعی کشاورزی

نابودی است شرح و توضیح شده است. توضیح این اصطالحات نه تنها 

نگ کشاورزی کشور سخت پر اهمیت است بلکه از لحاظ برای دانستن فره

جمع  سابقه و تاریخ آالت و ابزار کشاورزی و تنوع آن ها نیز با ارزش اند.

آوری تعدادی از ضرب المثلهای سیستانی با توضیح موارد کاربرد هریک 

 آنها از برخی جهات دارای ویژگی و ممیزات مختص به خود است.

ها و دوبیتی ها و رباعیات  عامیانه و ترانه سروده های ،پنجمدر فصل 

ان و روستازادگان سیستان بازتاب شده است. این سروده ها که نمایانگر دهقان

                                                 
1
واژه نامۀ کتاب " یکی از آثار گرانبهایی که دراین درزمینه بطور مفصل بحث رانده است، - 

 1379صفحه در سال  454کائی سیستانی( می باشد که در" تالیف جوادمحمدی خمک )سسکزی

 ش  در تهران به طبع رسیده است.
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دردها، غمها، شادی ها و خوشی های روستائیان ساده دل سیستان است 

 کاری خیلی شایسته و پر اهمیت میباشد. 

می سیستان م افسانه ها و قصه های عامیانه مردم بودر فصل شش

 گنجانیده شده است. 

این افسانه ها که مهمترین وسیله سرگرمی مردم در شب های دراز زمستان 

است، ادامۀ سنت قصه پردازی و داستان گویی مردم آن منطقه نیز می باشد. 

در این افسانه ها دالوری، شجاعت، وطن دوستی و صفا و سادگی دهاتیان 

ورمندان و ارباب قدرت بازگو می آزاده و قهر وغضب و مکر و حیله ز

شوند. در سیستان در میان تمام طوایف ساکن آنجا افسانه هایی روی 

 ً پدران و  مربوط به شهامت و دالوری وپایمردی زبانهامی گردد که قسما

 دفاع از وطن و شرف و ناموس شان می باشد. سیستانیان بخاطر نیاکان

را که مربوط به خانواده مؤلف آن بخش از افسانه های مردم سیستان  

زال و رستم است به علت آنکه دربارۀ هر یک از افراد این خاندان کتاب 

های جداگانه و مستقل به نگارش آمده، از آوردن آنها صرف نطر کرده است 

و صرف آن بخش از داستان ها را در اینجا بازتاب داده که تا هنوز از لوح 

 مده است. مردم بر روی صفحه کاغذ نیاهای سینه 

من فکر می کنم اگر این افسانه ها و افسانه های دیگریکه در میان 

مردم سیستان گفته می شود، روزی جداگانه جمع آوری و طبع گردند، در 

ضبط و ثبت افسانه های این سرزمین خدمت بزرگی انجام خواهد گرفت. 

دار معهذا آنچه در این اثر گرد آمده نیز از اهمیت و کیفیت خاص برخور

 است.

 کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی

 

 2011گست دوباره نویسی و تجدید نظر اپایان 

 سوئد/ شهرگوتنبرگ
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 فصل اول

 

 تانـــسیسردم ـــم

 )جامعه شناسی تاریخی(

 مدخل

سیستان یا نیمروز هردو نام یک سرزمین تاریخی ومعروف درگوشه 

ای رودخانه های خروشان، زمینی جنوب غرب کشوراست که از دیرباز دار

حاصلخیز، آفتابی درخشان،مردمی زحمتکش وفرهنگی ریشه داروغنی بوده 

 است. 

تحقیقات وکاوش های دانشمندان دیرین شناسی درسیستان طی نیمه دوم 

قرن بیستم ، قدامت برخی ازعناصر فرهنگی وهنری آنراتا پنج هزارسال 

میالدی  19۶۷-19۵9اسی طی سالهای پیش تائید میکند. دانشمندان دیرین شن

ً مرفه الحال  با کشف شهر سوخته درسیستان آثار و شواهد زندگانی نسبتا
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 1ق. م. پهلو میزند.3200تا  2900مردمی را دریافته اند که به سالهای 

سال ق.م. درحوزه هیرمندعلیا و  3۷3۶تا  3000همچنان در حدود 

روستائی بود با دو ارغنداب سفلی درمحل مندیگک قندهارشهریا 

حصاردرگرداگردآن. حصاریا باروئی بیرونی چهارگوشه بود با محیطی 

درحدود یک کیلومتر. در وسط این بارو کاخی بنایافته بودبا دیوارهایی از 

متر طول داشت وآراسته با ستونهاو نقشه  3۵خشت پخته که هردیوار 

  2برجسته بود.

 ناسی درسیستان و حوزۀ با توجه به نتایج کاوش های باستان ش 

رودهیرمند درذهن پژوهشگرتاریخ وعالقمند تمدن باستانی این سوال خطور 

میکند که این ها چه کسانی بوده اند، و از کجا و کدامین سرزمین به آنجا ره 

برده اند؟ تا کنون پاسخ قانع کننده در مورد اصل ونسب ساکنان اولیه آریانا 

رغنداب ، هریرود وسند وآمو دریا و رود و منجمله حوزه های هیرمند و ا

پنج و رود بلخ داده نشده است. ولی در مورد سوال دومی گفته میشود که 

سرزمین های واقع درمیان کرانه های شرقی دریای خزر تا دشت گوبی و 

دیوارچین و استپهای سایبریا درشمال و دامنه های همالیا درجنوب شرقی 

در جنوب در روزگاران کهن جایگاه تمدن  وبیانبانهای جنوب فالت ایران

 3وفرهنگی خاص بوده است.

  

پیش از ورود و استقرار آریایی ها در سیستان، نژادهای بومی در این 

منطقه می زیسته اند و بعد از آن مردم ساکن در این منطقه از نژاد آریایی 

هستند که بهتر از سایر نقاط، زبان و خصوصیات کلی آریائیان دوره 

                                                 

 ،12۶دکتر عیسی بهنام، شهر سوخته ، مجله هنر ومردم، شماره  -1 -
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خامنشی را حفظ کرده اند. این قوم قرنهاست که در این خاک مقدس زندگی ه

نموده اند و در واقع نژاد آریایی تکامل خود را در دشت سیستان طی نموده 

است. اقوام سیستان و زابلی بخش عظیم طوایف سیستان را تشکیل می دهند. 

دوره های با توجه به سیر مدنیّت در این منطقه و دالیل متعدد دیگر در 

مختلف از طوایف عرب، بلوچ، قاینی، افغان و هندی به سیستان مهاجرت 

 نموده اند.

 

 زبان و گویش

محققین گویش مردم سیستان را یکی از چهار زبان متروک پارسی 

عهد باستان یاد کرده اند. لهجه سیستانی به زاولی معروف است و از بهترین 

است. در  د آتشکده کرکویه سیستاننمونه های بازمانده گویش سیستانی سرو

هجری قمری یعقوب لیث صفاری اولین دولت مستقل ایران را  24۷سال 

 253در سال بعد از اعراب در سیستان بنیاد نهاد، وی زبان پارسی دری را 

که تا کنون رسمیت دولت صفاری ساخت  زبان رسمیبعد از فتح هرات 

گرفتن قدرت دستگاه جبار بغداد این عمل یعقوب در آن زمان با درنظر دارد.

وتعصب عرب نسبت به عجم یک کار سخت انقالبی بود که از توان هرکس 

 دیگر پوره نبود.

 خط 

کاوشهای باستان شناسی در شهر سوخته سیستان روشن نمودکه هنگام 

سال قبل از میالد مسیح خط نگارگری در  3200شکوفایی این فرهنگ در 

جمله گل نگاره ذوزنقه ای شکلی است که از  سیستان رواج داشته است. از

آغاز دوره ایالمی در الیه دهم شهر سوخته پیدا شده است. در دوره 

هخامنشی، خط رایج در منطقه خط میخی بود، خط اوستایی نیز در بعضی 
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از سکه های آن زمان دیده شده است. بعد از شهریاری یعقوب لیث، زبان و 

 1دری و پهلوی بود.کتابت رایج در سیستان پارسی 

 

 مهاجرت آریائیها به سیستان:

سال قبل از میالد بپذیریم،  2۵00اگر اولین مهاجرت آریائی ها را 

بازهم درحدود پنجصد سال قبل از کوچ نمودن آریاها بسرزمین ایران و 

افغانستان و هند وآسیای میانه، درسیستان و حوزۀ رودهیرمند، مردمانی 

شاورزی به پیشرفت هایی نایل شده بودند. اینان زندگی داشتندکه درفن ک

 هرچه و هرکه بوده اند، بایستی قدیمترین ساکنان آنجا به حساب آیند.

دانشمندان تاریخ خاطر نشان ساخته اند که درحدود قرن ششم قبل از 

میالد، گروهی از قبایل ساکها، از آن طرف های آمودریا، از سرزمین 

کستان چین از طریق خراسان به سیستان آمده فرغانه و حوزه سنگیانگ وتر

وباشندگان قبلی آنجا را وادار به مهاجرت بسوی کرمان وپارس کرده اند و 

این مکان را بنام خود "ساکستان، سگستان" وبقول عربها"سجستان" نامیدند و 

 2در فارسی به سیستان معروف شد.

ان بجای چنان به نظر میرسد که برخی از گروه های اجتماعی سیست

مهاجرت بسوی کرمان وفارس ، در حواشی دریاچه هامون باقی ماندند و به 

 گله داری و پرورش گاو آنهم درسواحل دریاچه هامون قناعت کرده اند. 

« فارسی»میتوانیم حدس بزنیم که طایفه  ،اگر این فرضیه را بپذیریم

بود که  سیستان که بیشترشان شغل گاوداری دارند، بقایای مردمی خواهند

قبل از ورود ساکها در سیستان متوطن شده بودند  و بعد از ورود ساکها 

همچنان به شغل گله داری خود ادامه دادند. آنها در نگهداشت سنتها و رسوم 

سایرعناصر مسکون درسیستان  و آداب خودشان و نیز دوری از اختالط با

                                                 
1
 نیمروز آنالین)کانون جهانی فرهیختگان سیستانی( - 
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 از خود با سخت متعصب بوده اند، چنانکه تاهنوز هم نمیخواهند بدون

 داخل روابط خویشاوندی گردند. طوایف دیگر

   یکی از مسایل عمده در دورنگهداشتن این گروه اجتماعی سیستان 

مسئله تعلیف احشام و اغنام ومواشی آنها درحواشی هامون است. سیستان از 

دشتی که فاقد  این لحاظ به دو بخش تقسیم میگردد: یکی بخش صحرائی و

آبی وگرمای شدید آنجا  وتنها گیاه خار که درمقابل کم استچراخوره علف و

 مقاومت دارد،در آن میروید و فقط شترهای سیستان از آن تغذیه مي کنند. 

دوم، بخش دریائی که منحصر به نوارسبز اطراف دریاچه ها و 

نیزارهای سیستان است وبهترین محل تعلیف وتغذیه حیوانات بخصوص گله 

 می باشد. های گاو، گوسفند و اسپ

 

 طوایف بومی سیستان 

 کیانی: طایفۀ

خیلی معروف سیستان، همانا طایفه کیانی است بومی و وایفطیکی از

که خود را از اعقاب خاندان شاهی کیانیان سی قرن قبل می دانند. در 

بود، رئیس 1809هنگامی که الفنستون مصروف نوشتن کتاب خود در

که با چنین نسبی برخود مي بالید و با  نامداراین طایفه ملک بهرام کیانی بود

یک هزار نفر نیروی محلی خود درجالل آباد مرکز آن روزی سیستان 

سکنی داشت. این شخص دختر خود را به شاهزاده کامران پسرشاه محمود 

به زنی داد و بعد هم درتمام اقدامات شاه محمود سدوزائی برضد قندهاربا 

 1پول وقشون کمکش کرد.

مندرجات اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان و بخصوص یشتهای  با توجه به

اوستا،طایفه کیانی سیستان ازقدیم ترین طوایف آریائی سرشناس آن سرزمین 

یشتها، از خاندان کیانی مکرر یاد شده و  ۶9 -۶۶اند، زیرا درفقرات 

                                                 
۴37 -۴3۶الفنستون، افغانان، ص  -
1
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سیستان و پیرامون دریاچۀ هامون وطن اصلی خاندان کیانی معین شده است. 

 زامیاد یشت چنین آمده است:  ۶۶درفقره 

، از آن کسی است که شهریاری وی از آنجای که رودهیرمند فرکیانی» 

دراین فقره صریحاً  1دریاچه کیانسی)هامون( را پدید میآورد، برخاسته است.

سلطنت سلسله کیانی اراده شده وسیستان وپیرامون دریاچه هیرمند وطن 

 اصلی خاندان کیانی معین شده است. 

( این مساله 19زامیادیشت) یشت  10 -9وکرده  8ی به مندرجات کرده نظر

 را خوبترثابت میسازد.

بنابرین تردیدی نیست که کیانیان از جمله قدیمترین باشندگان آریائی 

استند که در نخستین مرحله مهاجرت آریائیها از شمال به جنوب در حوزه 

ینجا شالوده مدنیت دلتای رود هیرمند) سیستان( متمکن شده اند و درا

وسلطنت و زندگی شهر نشینی را بنیاد گذاشته اند و از اینجا سراسر 

افغانستان وایران را اداره میکرده اند وبخش عمده کتاب شاهنامه، وقف شرح 

 شأن و شوکت سلطنت کیانیان شده است. 

 در دوره اسالمی، تمام و یا قرین به تمام شاهان و امرائی که  

ت کرده اند، خود را بخاندان معروف کیانی منسوب کرده و درسیستان حکوم

ته اند.از عهد سامانی تا غزنوی عقاب صفاریان )کیانی االصل ( دانسیا از ا

و از دوره سلجوقی تا دوره مغول وعهد تیموری و پس از آن درعهد 

صفویان ، سیستان بطور کلی در تیول این خاندان قرار داشت. و آخرین مرد 

ملک محمود خاندان در ربع اول قرن هژدهم درعهد نادرافشار،  سیاسی این

است.او نه تنها سیستان را دراختیار داشت ، بلکه هنگام قشون کشی  کیانی

شاه محمودهوتکی به اصفهان وتصرف آن شهر، خراسان را نیزضمیمه 

تاجی برسم کیانیان  قلمروخود ساخت و درمشهد بنام خودسکه ضرب کرد و

                                                 
1
   298،3۴۵ -29۶، ص 2ابراهیم پورداود، یشتها، ج  -
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دولت او بوسیله  ز خود برسرگذاشت، ولی هفت سال بعدقرن قبل ا 30

  .(1۷2۷) 1نادرقلی افشارسقوط کردو سپس به قتل رسید

 آخرین قیام سیستان برضد نادرافشاربه رهبری فتح علیخان کیانی 

بردرزاده اش و میرکوچک خان سربندی درسال  یا ولطفعلی خان برادر

اشتراک توده های وسیع میالدی به وقوع پیوست که تا دوسال به 1۷۴۶

ً کیانیان از ارباب گرفته تا رعیت بطول انجامید.  2دهقانان ومخصوصا

الفنستون از شخصی بنام ملک محمودسیستانی که فرماندار دوهزار نیروی 

میالدی درپشاور بوده نام می برد وعالوه  1809جنگی سیستان درسال 

 3ان مي شمرد.میکند که وی خود را نوه ملک محمودکیانی، شاه خراس

 

 درسیستان: انکیانی زوال

تاخت و تاز لشکریان قاجاری به کرمان ومکران  در اوایل سلطنت 

 سرکوب بی امان طوایف بلوچ که از طرفداران لطفعلی و فتحعلی شاه قاجار

خان زند بودند، سبب کوچ وسیع طوایف بلوچ و برخی از طوایف دیگربه 

بلوچان ناروئی براهوئی ورنشینان با فاصله زمانی کمی چاد سیستان شد.

م(. البته 1800وارد سیستان شدند) وسنجرانی از نواحی مورد تاخت وتاز،

و گرمسیر اقامت گزیده  سنجرانی ها پیش از این دوطایفه در منطقه رودبار

بودند. بر اثر مواصلت هایی که میان اینان و طوایف سیستانی سربندی و 

د و دوگانگی اینان با حاکمیت خاندان کیانی شهرکی انجام یافت ، زمینه عنا

 در سیستان فراهم گردید، اما جاذبۀ وجودی ملک بهرام خان کیانی مانع از 

                                                 
1
، ص 2ج  ، سایکس ، تاریخ ایران ، ۶۴2، ص 2استعمار ،ج  دکتر مهدی بهار، میراث خوار -

  ۴37، الفنستون، افغانان، ترجمه فکرت، ص 3۵۶
2
  210 -۶۴دولت نادرشاه افشار، تالیف خانم اشرافیان وخانم ارونووا، ص  -

 
3
، مجله آریانا، شماره هشتم، مقاله سیستان ۴38الفنستون، افغانان، ترجمه فکرت،ص  -

 م نبی کهزاد صدسال پیش بقل
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 . 1آن گردید که تا دوران حیات وی این عناد و دو گانگی علنی شود

بنابر تحقیقات گولد سمید ، میرخان سربندی و هاشم خان شهرکی و از 

،در 19انجهان خان سنجرانی در ربع اول قرن بلوچهاعلم خان ناروئی و خ

میان سیستان صاحب نام و آوازه ای شده بودند و اینک درغیاب ملک 

بهرام)که ظاهراً به دیدن دخترش خانم شاهزاده کامران سدوزائی به هرات 

رفته بود( فرصتی مناسب فراهم آمده بود تا پسرش ملک جالل الدین کیانی 

و متصرفات وی را در میان خود تقسیم نمایند. این را از سیستان بیرون کنند 

نیت به منصه عمل کشیده شد و ملک جالل الدین کیانی را از سیستان اخراج 

کردند، اما بزودی شاهزاده کامران از هرات خود را به سیستان رسانید و 

شورش را خاموش ساخت و برای اثبات یگانگی ، دختر محمدرضاخان 

ا برای فرزند وزیرخود یارمحمدخان الکوزائی عقد )پسرمیرخان سربندی( ر

  .بست و ملک جالل الدین را برای بار دوم به حکومت سیستان برقرارساخت

 هجری( هرات از جانب محمدشاه  12۵۴میالدی ) 183۷در سال 

قاجار مورد حمله ومحاصره شدید قرارگرفت و در هیمن فرصت 

ق هاشم خان شهرکی و محمدرضاخان که جانشین پدرشده بود به اتفا

بلوچهای دیگر، جالل الدین کیانی را برای بار دوم از سیستان اخراج و 

متصرفات کیانیان را بین خود تقسیم کردند. از این پس دیگر نشد کمکی به 

خاندان کیانی سیستان برسد و این خاندان بکلی روبه زوال رفت و از قدرت 

 2افتاد. 

 فت ، اینست که بامرگ ملک بهرام آنچه برطبق این سند، میتوان گ

کیانی وبیرون راندن ملک جالل الدین ازسیستان ، دیگر خاندان کیانی 

ران بزرگ به شمار گرفته سیستان بکلی ازرونق افتاده اند وحتی از زمیندا

 .نشده اند

                                                 
1
 ببعد178رئیس الذاکرین، زادسروان سیستان،ص - 
2
 ، حکمیت گولد سمیددر سیستان دیده شود3محمود محمود، ، ج  -
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حین مطالعات بشرشناسی  1905 -1902طی سالهای   تیتجی.پی.      

در مورد دان کیانی از نزدیک مالقات نموده با بقایای خانخود در سیستان 

: درهرحال با مرگ ملک بهرام کیانی ،خاندان کیانی  خاندان کیانی میگوید

دیگر روبه زوال نهاده واز رونق مانده اند وحتی بقایا و نمایندگان این 

خاندان نیز درسیستان دیگر از آتیه ای روشن و امیدوار کننده برخوردار 

ور به ایشان اجازه نمیدهد که دختران خود را به ازدواج با نیستند. فخر و غر

رؤسای دیگراین دیار بدهند. گرچه از سوی دیگر بقدری فقیر و ضعیف اند 

که دخترانشان قادر به وصلت با خانوادهای بزرگ منطقه ای و محلی 

سرزمینهای مجاور نیستند وبه نظر میرسد که محتمالً مرگ و میرکودکان 

 آنها قابل مالحظه است. مؤنث درمیان 

گل سرسبدجوانان کیانی پسرجوان ملک عظیم خان بنام حیدرقلی است 

که هنوز به افیون ودیگر مواد مخدره آلوده نشده و درتحت نفوذ او، اوالد 

این خاندان سلطنتی جزئیات حقارت آمیزفقر وفالکت خویش را فراموش 

ان ناروئی، حاکم کرده اند. گفته میشود، حشمت الملک داماد شریف خ

سیستان در اوایل قرن بیستم ، شکایت و تظلم برضد کیانیان را خواه به 

عنوان یک حربۀ سیاسی وخواه به علت اغراض شخصی بصورت جدی 

رسم کرد. تیت میگوید: شایعه ای موجود بود که کیانیان از دادن یکی 

لملک، ملک ازدختران خانواده خود به او ابا ورزیده بودند.بنابرین حشمت ا

گلزار کیانی راچنان تحت فشارگذاشت تا مجبور شد یکی از دختران خود را 

به عقد کدخدا تاج محمد کول در آورد. چون این مرد از تبار غالمان )از 

طایفه کول( بود، برغرور وغیرت ملک چنان ضربه وارد نمود که بزودی 

 1مرگ ملک گلزارشد.سکتۀ قلبی وباعث 

  خان ملک کیانیآخرین مردنامدار خاندان کیانی،  در نیمه قرن بیستم،

 از نوادگان ملک محمودسیستانی بود که از شهرت و اعتبار فراوان در 

                                                 
1
  183، ص 1، پی، تیت ، سیستان، ج جی -
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 سیستان برخوردار بود. 

 

 کیانیان سیستان :  خانملک ، آخرین بازماندۀ

در کتاب زاد سروان سیستان در باره این مرد نامدار کیانى میخوانیم که 

ان مشهور به خان ملک پسر ملک خان ابن ملک ملک محمدعلى خ:» 

محمدخان این ملک رستم این ملک شاه محمودسیستانى ) شاه خراسان( بود. 

مادر وى بى بى دوران دختر ملک على اکبر ابن.... ابن ملک بهرام خان 

 بود. 

ملک محمدخان یعنى پدربزرگ خان ملک در منطقه برج محمدخان 

خود او جایگاه زندگى او بود. ملک سکونت داشت و ارگ وى به نام 

محمدخان علیرغم آنکه خویشتن رابه جهت شخصیت بارز جد خویش یعنى 

ملک محمود سیستانى محق برترى و شاید شایسته حکومت مى دید، به سبب 

آشفتگى محیط و از هم پاشیدگى قدرت کیانیان ناگزیر گردید تا به مالکیت 

وضع آب و یا تغییر مسیر شاخه اى برج محمدخان قناعت کند. نا بسامانى 

از هیرمند که اراضى ویرا مشروب میکرد، به ویرانى امالک او انجامید و 

ملک خان پسرش ناگزیر گردیدتا به "ده خانم" کشانده شود و این قریه را با 

سیصد سهم زمین مزروعى آن به تصرف خویش در آورد. طغیان 

پى سیستان هما آهنگ با نفوذ رودهیرمند و همچنان خشک سالى هاى پى در 

خاندان ًعـلـًم ) حشمت الملک( در این منطقه دوران نوجوانى تلخى را براى 

 ملک محمدعلى خان یا خان ملک پدیدآورد.

بدون تردید در میان معاصرین خان ملک در سیستان مردان بزرگ و 

سرکردگان و ریش سفیدان زبده و صاحب مال و نام کم نبوده اند. خاطره 

سیارى از این مردان بزرگ و پاک سرشت حد اقل در ذهن وابستگان شان ب

و در میان طوایف باقى مانده است . اما هنگامى که از اینان سخن بمیان مى 

آید خان ملک از نام و شخصیت استثنائى برخوردار است. جمیع بزرگان و 
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ار یاد آگاهان و معمرین خودى و بیگانه سیستانى تبار از خان ملک به افتخ

میکنند. بگونۀ نمونه نظریکی از مخالفان وی  دراینجا  بازتاب داده میشود 

 تا به عظمت وپایداری شخصیت وی پی برده شود.

 

 کیانی چه میگوید؟ خاندشمن دربارۀ 

 خان ملک را تشریح کرده میگوید:آقاى رئیس الذاکرین که زندگى نامه 

 غالم حسین بارانى لک وآنچه مسجل است، دشمنى آشتى ناپذیربین خان م

گى خان زنددر بارۀ پسرغالم حسین بارانی  حمید بارانیهنگامى که از . بود

، بدریافت نامه اى موفق شدم که الحق به ملک مطالبى درخواست نمودم

، حمید بارانى اعتقادى محکم یافتم عظمت وجودى خان ملک و علو همت

ان سند افتخارى از اصالت اینک قسمتى از مضمون این نامه راعیناً به عنو

 هاى قومى سیستان تقدیم مى دارم : 

هرچه در مورد سخاوت ، شجاعت و پاکى خان ملک بنویسم ، کم » 

است . او همه روزه به استثناى اندرونى سیصد نفرمرد را با برنج و گوشت 

تغذیه میکرده  و همیشه باجمع مردم ناهار مى خورده است . شبها در 

ورد و بیشتر اوقات غذاى شبانه اوجگر مرغ بود.در پاکى اندرون غذا میخ

آنچنان بود که با وسعت منطقه به زن و دختر مردم بابا خطاب میکرد و 

چشمى پاک داشت و اقوامش را نیز تحت کنترول قرار میداد و با کوچکترین 

به آنان مثل سایر خطاکاران رفتار مى شد و براى تنبیه آنان زندان  خطا

کنده و زنجیر دست و پاى شان را مى بست و دستور مى داد تا داشت و با

شالق زنند. در شجاعت در زابل منحصر به فرد بود، به خصوص در 

ماجراى جنگ مارونگى شجاعت آو آشکارشد. امور کشاورزى خان ملک 

را از خیرآباد تا کیاباد قربان بارانى اداره میکرد و امور خزانه و انبار ها را 

رانى . امور باغات را کربالئى على و نوکران بسیاربود که به شاهدوست با

هنگام آمدن بشهر با صد سوار وارد شهر و بالعکس وارد جالل آباد مى شد. 
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رمه گوسفند و گله گاو خان ملک قابل شمارش نبود، تنها هفتصد اسپ 

 رهوار در جالل آباد و ده خانم داشت . آشپزخانه وى بزرگ ترین و جالب

زیادى آشپز  شپزخانه حاج عباس خرسند بود و عدۀرست آود و سر پترین ب

شب و روز زیر دست او انجام وظیفه میکردند. هریک از همسران او با 

تقبل مخارج آنها راعروس میکرد و کلفت جدید وارد ارگ مى نمود. به 

راستى که او بسیار بسیار باشرف زندگى کرد. براى زیر دستان و رعایا به 

شمسى بین خان ملک و غالم حسین  1318رى مهربان بود. در سال گونه پد

بارانى که مثل فرزند او بود اختالف مى افتد که متاسفانه پانزده سال طول 

برند. غالم میمیکشد و طرفین هستى و امکانات خود را در این راه از بین 

این  حسین بارانى که پسر قربان بود ادعاى قریه خانم را مى نماید و اراضى

قریه را بین چهار صد نفر از افراد طایفه بارانى و طوایف دیگر تقسیم 

دو آغاز میشود. در این مدت تمام ثروت  بین آن میکند و از اینجا مبارزه

قربان و شاهدوست در این راه خرج مى شود تا غالم حسین بارانى پس از 

شده زمین  زندانهاى مکررکه جمعاً هفت سال و سه ماه طول میکشد، پیروز

 ها را در اختیار مى گیرد.

شمسى جنگ هاى زیاد بین رعایا و سواران خان  1332تا  1320از  

ملک با طایفه بارانى اتفاق مى افتد که بدون تلفات نبوده است . این کینه و 

خان ملک در حالى فوت کرد که از  1332عداوت ادامه داشت تا در سال 

یک سال بعد شاهدوست در همان شبى  عظمت و قدرت و ثروتش اثرى نبود.

که خان درگذشته بود، دیده از جهان فروبست و یک سال بعد از مرگ 

شاهدوست باز به همان شب غالم حسین بارانى کشته شد و در نتیجه 

کوچکترین بهره اى از این همه تالش هاو مرارت نبرد و علت آن هم روح 

رادر من قلم من قاصر است بزرگ خان بودکه خداوندعدالت را اجرا کرد. ب

که محسنات خان ملک را بنویسم ، به همین بسنده میکنم که همه چیز که یک 

انسان باید داشته باشد، او در حد کمال ذاشته است و شما مى توانید کتابها از 
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عظمت روحى و فکرى او بنویسید. ضمناً انقراض کیانیان براى بار دوم در 

  1«مرگ خان ملک همه چیز مرد... این زمان شروع مى شود و با 

 

 در سیستان طوایف گاودار وصیاد

ازقدیمترین طوایف سیستان، دوطایفۀ گاودار و صیاد فارسیوان اند که  

برخالف دیگرطوایف سیستان  که در روستاها ودهات مسکونی به کارمی 

  پردازند و ندرتاً بجانب هامون و داخل نیزارها و باتالق ها میروند،  طوایف

گاودار وصیاد سیستان اصوالً جای بود وباش شان داخل دریاچه ها و 

نیزارهای سیستان است. وبجز اینها هیچ طایفه گله دار دیگری نمیتواند یکی 

دوماه بیش درحواشی نیزار زندگی و بود وباش اختیارکنند، زیرا اذیت پشه 

را برای های فراوان که فضای آسمان آنجا را تیره وتارمي سازد، زندگی 

 آدمی سخت تر از جهنم میگرداند.

 گاو سیستانی،در مقایسه با گاوان والیات همجوار شیرفراوان میدهد و  

از لحاظ جسامت وعظمت هیکل وجثۀ قوی خود در همه جای ایران و 

افغانستان وآسیای میانه شهرت دارد. طایفه گاودار سیستان که بجز گاو 

تند برای تعلیف احشام خود اذیت و داری شغل دیگری ندارند، مجبور اس

آزار میلیونها پشه و نیش مهلک هزاران خرمگس را در درون نیزار تحمل 

کنند تا محصول بیشتری از حیوانات خود بدست آورند و از راه فروش 

محصوالت حیوانی و مبادله آن دربازار سایر حوایج زندگی خود را رفع 

آب و نیزار و درمیان پشه های  نمایند. اینان برای آنکه زندگی دردرون

موذی و اذیت خرمگس ها را تحمل کنند، شبانه در نزدیک نشستنجا 

وخوابگاه خود و حیوانات شان مقداری از مواد فضله حیوانی را دود میکنند 

و به این وسیله هرچند دوده خود نیز اذیت کن است، ولی میزان این اذیت 

 ان وحیوانات شان پنداشته میشود.اقالً کمتر از آزار پشه ها برای خودش

                                                 
1
 196 – 194زادسروان سیستان ، ص  - 
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طایفه گاودارعموماً از راه مبادلۀ محصوالت حیوانی ، بخصوص گاو  

امرار حیات میکنند. از شیرگاو ، ماست ودوغ و مسکه و روغن و قروت 

بدست می آورند و بعد برای تبادله به بازار می برند و در عوض آن 

یاچه های هامون سیستان سایرحوایج خود را تهیه مینمایند. اطراف در

مناسب ترین وغنی ترین چراخورها به حساب میرود، ومردمی که دورتر 

ازدریاچه هامون زندگی دارند، هرسال برای تعلیف احشام خود مدتی به 

اطراف هامون)دریاچه ( میروند تا مواشی شان از سبزه ها و نعمت بهاری 

 دهند. بخورند و چاق و فربه شوند و شیر و پشم بیشتری ب

را که یک « اشکین»ح درسیستان به باتالق های سواحل هامون اصطال

به ساقه تازه « اّشک»است بکار می برند. چه دراصطالح محل  لفظ بومی 

گفته میشود و چون اطراف دریاچه های هامون معموالً جای « لوخ»ونازک 

به جایگاه علف « ناشک  »است ، لهذا اصطالح « اشک»جوانه های 

بکاربرده میشود. گاودارهای سیستان برای آنکه هرسال لوخ ها و « اشک»

نی های هامون دوباره جوانه بزند و سرسبزو خوراک  تازه ای برای 

گاوهای شان تهیه شده باشد، درایام زمستان که لوخ ها ونی ها گل کرده و 

پخته شده اند، آنها را آتش میزنند و منظره بس دل انگیز از دریای به آتش 

یده برای چندین شبانه روز بوجود می آورند. این تابلوئی است از کش

 سیستان، جایی که درآن دریا آتش میگیرد. 

طایفه گاودار سیستان در سخت ترین شرایط و  به نظرمیرسد که 

درهنگام حمالت تهاجمی چنگیزیان و تیموریان به آسانی میتوانستند رفع 

ز خطر فوری بوسیله قایق های خطر نمایند. بدین معنی که درمواقع برو

میگویند و با خاده های بلند چوبی « توتین»ساخته از نی ولوخ که به آن 

به پیش رانده میشود، بدرون دریاچه ها میرفتند و « پاچو»معروف به 

هنگامی که خطر رفع میشد دوباره از درون دریاچه ها به ساحل می برآمدند 

 میدادند.  و به زندگی ساده و معمولی خود ادامه
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یکجا در حواشی  «صیاد»مشهور به  ایفه گاودارها با طایفه دیگرط

هامون بود وباش دارند. بعضی از محققین احتمال داده اند که ایشان باید 

بازماندگان نخستین اقوام آریائی باشند که به سرزمین سیستان روی آورده 

آبزی است که  اند. شغل عمده این مردم ماهی گیری وشکارمرغان وپرندگان

 درهامون سیستان اگر آب داشته باشد زیاد یافت میشوند.

دریاچه های هامون تنها محل پرورش مواشی نیست، بلکه بهترین 

پرورشگاه شکار انواع مختلف پرندگان آبی مانند: لگ لک ، قاز، قطان، 

اردک، قشقل، پلیکان، نیملک وغیره پرندگان که به تعداد زیاد آن شکار شده 

 ربازارهای داخلی سیستان وگاهی بخارج صادرمیگردد، میباشد. و د

م( در نیمروز به من مردی را سراغ دادند که 19۶۵ش)13۴۴درسال 

وی دریک شب هزارتا مرغابی را با انواع و الوان مختلف آن ذریعه دام 

وجال شکار کرده بود. ومرد دیگری درناحیه شیرآباد چهارصد تا خوک 

ب مزارع وزخم زدن به مردم کشاورز محلی وحشی راکه سبب تخری

 میشدند،شکار کرده بود.

میالدی( از  1898میالدی )در  19سرپرسی سایکس که دراواخر قرن 

سیستان دیدن کرده میگوید، جمعیت طایفۀ صیاد که در اطراف کوه خواجه و 

حدیمی در حواشی هامون هیرمند زندگی داشتند به چهارصد خانوار 

 1میرسید.

 با طایفه گاودار یکجا در حواشی هامون « صیادان»م که طایفه گفتی 

زنگی میکنند و پیشه عمدۀ ایشان صید و شکار ماهی و پرندگان آبزی و 

است. کاالی  2«توتین»گاهگاهی حمل ونقل مسافرین ومحموالت آنها توسط 

 عمده و مورد معامله صیادان سیستان 

                                                 
1
 33-31، فصل ۵39، ص 2پرسی سایکس ،ده هزار میل درایران ، ج  - 

2
لوخ ونی گفته میشود که بشکل سیگار درست شده اند  ۀبه قایق های ساخته شده ازساق "توتین" - 

 به آسانی در راه های باریک و پرپیچ داخل دریاچه هامون حرکت میکنند. و
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را صادر میکنند. طایفه پرمرغابی است که ساالنه در حدود یک تن آن

 »صادات خود را سیستانی االصل میدانند وبه عقیده راولینسن انگلیسی 

  1«سیستاني ها و جمشیدي های هرات از نژاد خالص آریائی اند.

میالدی در مورد سیستان مطالبی  1809الفنستون، محقق انگلیسی در  

طراف دریاچه گردکرده مینویسد: بومیان سیستان )طایفه گاودار( که درا

هامون سیستان سکنی دارند، از حیث نژاد با سایر اهالی سیستان دستۀ 

جداگانه تشکیل میدهند. آنها دارای قد بلند، بدن نیرومند، پوست تیره رنگ، 

چشمان سیاه و بزرگ ، پیشانی فراخ ، چهرۀ دراز اند. ایشان عالوه برشغل 

سیستان نیز می پردازند. گاو داری به صید پرندگان وماهی در دریاچه های 

الفنستون عالوه میکند که ساکنان اصلی سیستان تاجیک اند و اخیراً دسته 

های دیگر اقوام هم در آن  متوطن شده اند. از آنجمله دو قبیله شهرکی 

وسربندی است که از عراق فارس اینجا آمده اند. برعالوه یک قبیله بلوچ 

امت اختیار کرده است که شغل شان دراین اواخر در نواحی شرقی سیستان اق

ابتدا گله داری بود، ولی فعالً اصول زندگی سیستاني ها را اختیار کرده 

وجزو اهالی آنجا گردیده اند.رئیس این طایفه خانجهان خان مردی شجاع و 

  2دالوری است که موجب هراس کاروانهای مناطق مجاورمیشود.

 

 طایفه سربندی:

 3000است و طایفۀ سربندی مذهب سیستان ازطوایف عمده فارسی شیعه

 1898که در سال  پرسی سایکس اند.خانوار آنها درسیستان پراگنده 

مقتدرترین  سیستان را بدقت سیاحت کرده در مورد طایفۀ سربندی میگوید:

ایل سربندى بود که تیمور لنگ آنها راقلع و  19سیستان در اواخر قرن  ایل

                                                 

      
1
 ببعد 121ایران، ترجمه حمزه سردادور، ص  بارتولد، جغرافیای تاریخي -

      
2
 ،1، ترجمه پشتو از حسن کاکر، ج ۴37از فکرت، ص  الفنستون ، افغانان، ترجمه فارسی -

  ببعد، مجله آریانا، شماره هشتم، مقاله سیستان صدسال پیش بقلم نبی کهزاد 19۵،ص 13۶2کابل  
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د بودند، به بروجرد کوچ داد. نادرافشار عده قمع کرد و معدودى که باقیمان

 1خانوار بودند ، به سیستان فرستاد. سه هزاریى از سربندیها را که حدود 

این طایفه ازطوایف سرشناس ومقتدر سیستان بشمار  19و 18در قرون 

میرفت. میرکوچک خان سربندی ، آنکه در همبستگی با فتحعلی خان کیانی 

قیام زد و سرانجام در حین پیکار با نیروهای برضد نادرافشار دست به 

سرکوبگر نادر درفراه با فتحعلی خان کیانی اختالف نظر پیدا کرد، و با 

نیروهایش به سیستان برگشت ،ولی فتحعلی خان که طرفدار پیکار ومقاومت 

در برابر نیروهای نادر بود، تا زمانی دست از مبارزه نگرفت که گرفتار 

گشت و دست بسته به دربار نادر برده شد و درآنجا از  نیروهای نادرافشار

 بینائی محروم وسپس به قتل رسید.

کنند   گان کامل نبود، زیرا بسیارى از قیام کننده   اما پیروزى  بر قیام

گان سیستانى وبلوچ که جان بسالمت برده بودند، درتحت فرمان یکى از 

دند و او نیز آنان را به دژ خان بنام میرکوچک خان درآم فرمان دهان فتحعلى

قدیمى )کوه خواجه( که دژى نیرومند بود و درنقطه مرتفعى درانتهاى غربى 

هامون سیستان قرارداشت هدایت نمود. و سرانجام در نواحی کرمان 

محمدرضاخان پسرمیرخان سربندی و سپس  19درگذشت. در قرن 

درضاخان برادرزاده اش علیخان سربندی و بعد تاج محمدخان پسرمحم

 رؤسای این طایفه بودند.

هجری( وقتی قندهار مورد تهاجم 12۵۵میالدی ) 1839در سال  

گرفت و سردارکهندلخان رئیس قندهار مجبور شد به ایران  انگلیس قرار

که با یک عده  18۴2برود ، از سیستان عبور کرد و سه سال بعد در سال 

ود، دوباره وارد سیستان از سران و امرای افغان از تهران راهی قندهار ب

شد، در این هنگام محمدرضاخان رئیس طایفه سربندی وفات یافته بود و بین 

پسر او لطفعلی خان و عمویش سردارعلیخان بر سرموضوع جانشینی 
                                                 

1
، 2، ج 1336پرسى سایکس ، ده هزار میل در ایران ،ترجمه حسین سعادت نورى ، چاپ ،  - 

 ببعد 395صفحات ، 
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محمدرضاخان نزاع افتاده بود، لذا سردارکهندلخان سعی بخرج داد تا علی 

ن ، وزیر هرات خان را بریاست سیستان برگزیند، ولی یارمحمدخا

بطرفداری لطفعلی خان که خواهرش عروس وزیر بود، کوشش بعمل می 

آورد. در آخر بعد از مخالفت های هفت هشت ساله لطفعلی خان بدست 

عمویش گرفتار و کورشد و سردار رحمدل خان برادر سردار کهندلخان به 

میان  وکالت از جانب برادر ، علی خان را در سکوهه بر قرار نمود. دراین

م( و دیگر از جانب 18۵1مرگ گریبانگیر یارمحمدخان وزیر هرات شد)

هرات اقدامی در سیستان نشد. جهارسال بعدهم سردارکهندلخان درقندهار در 

 م(.18۵۵گذشت )

 در این هنگام علی خان یگانه وارث متصرفات محمدرضاخان سربندی 

محمدخان در سیستان بود و امرای دیگر، هاشم خان شهرکی ، دوست 

ناروئی و ابراهیم خان سنجرانی بعد از برادرش علیخان، هریک نمایندۀ 

ایران به هرات حمله کرد و  18۵۷بزرگ خانواده های خود بودند. در سال 

پس از تصرف آنشهر براثرمداخله نظامی انگلیس مجبور شد قشون خود را 

به از هرات عقب بکشد. در همین سال رئیس طایفه سربندی علی خان 

تهران دعوت شد و در آنجا مورد استقبال شاه ایران قرارگرفت و سپس با 

یک شهزاده خانم منسوب بخاندان شاهی ایران ازدواج کرده به سیستان 

 عودت کرد، ولی پنج ماه از ورود او به سیستان نگذشته بود که کشته شد. 

 در  جزئیات قتل از این قراربود : سردارعلی خان رئیس طایفه سربندی

قصر خود سه کوهه در حالی که خانم او حضور داشت ،کشته شد. میگویند 

دست شاهدخت نیزدر این واقعه جراحت برداشت و تاج محمدخان برادر 

کوچک لطفعلی خان جای او را گرفت و بر سردار ابراهیم خان سنجرانی 

که در جهان آباد سکنی داشت حمله برد و او را از رود هیرمند بطرف شرق 

اند و ابراهیم خان سنجرانی دیگر نتوانست در سیستان بر تاج محمدخان ر

حمله کرده متصرفات از دست رفته را تصاحب کند. بنابرین ابراهیم خان 
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بلوچ بعد از مرگ برادرش علی خان در قلعه چخانسور مستقرو نفوذ خود 

را بطرف شرق تا کده و خاش و در شمال تا الش و جوین بسط داد. 

سردار امامخان و سردارکمالخان سنجرانی در سواحل هیرمند از  متصرفات

  1ودبار وچهار برجک محدود میشد.قلعه فتح تا بندر و ر

 

 :طایفه شهرکی

 ۵00این طایفه نظیر سربندی ازفارسیهای عمده سیستان اند وحدود  

 2خانوار آن درسرتاسرناحیه مخصوص جرپنگ ونقاط دیگر پراکنده اند.

صنف دوم فارسی زبان در تحت حکم :»والحسن حکیم باشی بنابرگزارش اب

محمدعلی خان پسر هاشم خان قوم شهرکی است که البته در قلعه دشتک و 

رعیت او در قلعجات مفصله است : جرینک ، اصالن ، کوری ، زیارتگاه، 

خمک ، ملک حیدری، رعیت او هم خیلی زیاد است ، اما سواره و پیاده و 

صدنفر دارد. و این رؤسای طوایف مذکوره هریک تفنگچی هزار و پان

بشخصه رئیس قومی می باشند و اطاعت بیک دیگر نمی کنند و مالیات بهم 

دیگر نمی دهند. مگر به قاعده ایلی با هم سازگارند. در دعاوی با خصم 

  3« بیگانه با هم متفق اند و گاهی هم در میان خود نزاع میکنند.

  ی:ز  ب   طایفۀ 

است که با صادات « ب زی»دیگر از مردم سیستان، طایفه  یک طایفه 

وطایفه گاودارها خود را ازیک نژاد ویک تبارمیدانند و دارای زبان 

وفرهنگ وعنعنه یکسانی اند. این طایفه از تپه طالئی واقع درشمال تخت 

شاه وتحته پل و میل ُکرکی تا بیابانهای هموارچخانسورو پوزک سکنی دارند 

» ین طایفه را به مناسبت نگهداری وپرورش گله های بُزو گوسفندو ظاهراً ا

                                                 
1
 ببعد  ۵۵0ص  3میالدی، ج ، 19سیاسی ایران وانگلس درقرن  محمود محمود،تاریخ روابط -
2
  292، ص 13۴3هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران  -
3
 ه یک سند تاریخی در باره سیستان ،مقال13۴3مجله سخن، آذرماه  -
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فتح اول و «) بّ زی» یاد میکنند، ولی برخی این کلمه را بصورت « زیبُ 

را کلمه من رابطه آن معنی آن )ممسک( است.تشدید زا( تلفظ میکنند که 

 باشغل طایفه مذکورقرین نیافتم.

  سرگزی: طایفۀ 

)وشایدهم  خانوار۵00های سیستان و حدود  این طایفه ُکالً ازفارسي

کوشۀ سفلی ، گرموم، ده علیا،  ناحیه بخصوص کوشۀ سر بیشتر( درسرتا

ملک بور، چهارخمی، ده کیخا، محمدآباد، صدکی، سه کوهه ، جزینک، 

 وغیره پراکنده اند.واصل چخاسور تغاری، قاسم آباد، ُچنگ مرغان 

   رفارسیوان:م  خ   

 خانواراست که در ده خمرسکنی دارند . 2۵0این طایفه مرکب از 

  سیدها:

  سیدها )یا طباطبائی( نسب خود را از طریق امام حسین به پیامبر

از راه گرفتن خمس و  سالم)ص( میرسانند و مورد احترام مردم سیستان وا

 200دعا گفتن و دادن تعویذ تغذیه میکنند. تعداد آنها درسیستان در حدود 

مختلف پراکنده اند. رؤسای شان شغل مالئی ده را به خانواده و دردهات 

  1عهده دارند.

بدینگونه میرسیم به این نتیجه گیری که مردمان بومی واصیل سیستان 

وکریم کشته وبزی و  یادهمانا به ترتیب : طوایف فارسی )گاوداروص

طایفه  سرگزی(، طایفه کیانی ، طایفه ساکزی )ساکها( ، طایفه سربندی،

 تمام طوایف فارسی)عربها(، طایفه تاجیک میباشند. ایفه سادات شهرکی، ط

 شیعه اما برخی ازطوایف دو بخش، شیعه اثنی عشری اند،سیستان در هر

در بخش ایرانی سیستان اصالً پشتون واز مرادقلی؛جنگی وعربشاهی مثل 

که در زمان امیر عبدالرحمن خان به سیستان  2بارکزیان نوده فراه میباشند

                                                 
 292، ص 13۴3هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران   -1
2
 26-23غالم علی رئیس الذاکرین دهبانی،زادسروان،ص- 
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شیعه مذهب خود نیز مذهب  با ازدواج با خانواده هایشده اند و بعد  فراری

بقیه طوایف پشتون وبلوچ وبراهوئی در هردو بخش  شیعه را پذیرفته اند.

 سیستان سنی مذهب اند.

 

 قبایل افغان

یعنی درمنطقه کنگ  بخش افغانی سیستاناً درقبایل افغان) پشتون( اکثر 

عه فتح ، ملوچان و میرآباد تا حدود و در محلهای  زرنج ، سردشت، قل

خاشرود و دل آرام و جوین )ساکزی ها عمدتاً دراین رودباروچهاربرجک و

ناحیه ساکن اند( بود و باش دارند و در بخش ایران تنها درمحل موسوم به 

 سکونت داشته اند.تا قبل از مسئله تقسیم "برج افغان" 

سیستان که رئیس آنها هللا  افغانان ابوالحسن حکیم باشی سیستان " بقول

مرادخان غلیجائی ) غلجائی درست است( می باشد، تخمیناً پانصد خانوار در 

کل سیستان متفرق دارند. دویست خانوار درمحل موسوم به برج افغان و 

 ."1مابقی در هرجا چند خانوار هستند

به نظرمیرسد که افغانها) پشتونها( همزمان با حملۀ شاه محمودهوتکی 

به عنوان یک گروه فاتح وارد سیستان شده اند و 1۷22اصفهان در بر

م در 1۷30احتماالً تا سقوط شاه اشرف هوتکی از دست نادرشاه افشاردر 

سیستان صاحب اقتدار بوده اند. ظاهراً برج افغان با دوصد خانوار افغان 

 مرکز فرماندهی افغانها در سیستان بوده است که امروز در بخش ایران قرار

دارد. اما هللا مرادخان غلجه ئی در منطقه کنگ مالک زمین و روستائی 

بیستم که منطقه کنگ را سیالب  قرن 60معروفی بود واوالدۀ وی تا دهه 

رودخانۀهیرمند ویران کرد درنیمروز مردمان معزز وصاحب اعتباری 

شخص دیگری از غلجه ئیهای بانفوذ رئیس جمعه خان بابی بود که  بودند.

 حاجی محمدرفیق خان پسراوبود.دهکده بود.و اراضی وسیع وچند ده صاحب

                                                 
1
 ش13۴3مجله سخن، آذرماه  - 
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تعدادی  " که بعدتر شرح داده میشود،تیت"جی. پی.  گزارش های بنابر

از قبایل پشتون ازقبیل: بارکزی، ساکزی، نورزی،علیزی، اچکزی،غلزی، 

ترین، خوگیانی، بابی، دلخکی وغیره نیز در سیستان بخش افغانی سکنی 

  داشتند.

تیت میگوید که :بین افغانها عدۀ "غلجه ئی" و" ترین" بسیار زیاد اند و 

ً باهم مساوی میباشند. بعد از آنها به ترتیب علی زئی ،  از نظرتعداد تقریبا

 182۷تعداد غلجه ئی ها  1904سکزئی)اسحاق زئی( وصیاد است. در سال 

نیستند و از نفر بودند.ترین ها بطورکلی خانه بدوش  18۷1نفر بود.ترین ها

نفر مثل رعیت)  دهقان( زندگی میکنند.علی زئی ها  80غلجه ئی ها فقط 

خانواربه کار کشته گری و زراعت  25نفربودند واز میان آنها تنها 13۷2

نفر بودند که کار همه آنها زراعت  611اشتغال نداشتند. سکزی ها 

ری داشتند وکشاورزی بود. بین قبایل غیرافغان)غیرپشتون( رخشانیها برت

نفر تشکیل میشدند.تماماً به  زراعت وکشاورزی مشغول بودند،  1836واز 

با یک محاسبۀ ساده از روی  1نفرکه کارشان گله داری بود. 400مگر

به  )پشتون(گزارش تیت معلوم میگردد که تعداد مجموعی افغانها

 نفر میشدند. هرچند تعداد افغانان 8511فامیل  میرسید که بالغ بر1633

نسبت به تاجیکان کمتر بود، اما از لحاظ مقاومت در برابرنفوذ ایران 

نیرومند بودند و به همین دلیل توانستند جلو درمناطق الش وجوین وکنگ 

 خالت  ایرانی ها را بگیرند.امد

 

  بلوچها در سیستان :

یکی ازطوایف عمدۀ سیستان درحال حاضر بلوچها اند که بطور عمده 

وناروئی تقسیم میشوند. گرچه دروقایع عهد مغول  سنجرانی بدو شعبه

وملوک کرت هرات ازحضورطایفه بلوچ درسیستان درتاریخنامه سیفی 

                                                 
1
 ش مشهد1362،طبع217، به اهتمام رئیس الداکرین،ص2جی.پی. تیت،سیستان،ج - 
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 1800ذکرشده است، مگر جابجائی وسیع طوایف بلوچ در سیستان درسال 

دی، پس از آنکه نیروهای قاجاری برضد لطفعلی خان زند  وآخرین   میال

از  د که بیشترشانرفداران لطفعلی خان زنسنگراو درکرمان یورش بردند، ط

،بقیة السیف ند طرف لشکرقاجاری سرکوب گردید، ازطوایف بلوچ بودند

ً سنجرانیها و ناروئی ها از بم  وکرمان به سیستان که  طوایف بلوچ عمدتا

  درآن وقت جزو قلمرو افغانستان بود کوچ کردند.

       ً در دوجناح وگوسفندان خود با گله های اشتر بلوجهای نو وارد عمدتا

رودبار گرفته تا چهاربرجک و  هیرمند از خواجه علی و دیشو دررودخانه 

دردهات دوطرفه هیرمند و در اصل چخانسور نیزدر  نادعلی و میان کنگی

اطراف قلعه ابراهیم خان وعلی آباد سکنی گزیدند که در پهلوی کشاورزی 

   1 زند.به مالداری در داخل دهات نیز مبادرت میور

خانجهان خان رئیس  برطبق تحقیقات گلد اسمید و جارج  پیتر تیت ، 

طایفه سنجراني ها بود که جهان آباد درنزدیکی زابل یاد آور نام اوست . از 

این مرد چهار پسر بدنیا آمد، بنامهای معین، علیخان، ابراهیم خان وجان 

ردی، برادرش بیک. علی خان درقلعه نادعلی سکونت داشت و در زد وخو

با نائبش که از  قتل آورد وسپس خودش نیز دریک درگیری  معین را به

نوشته گلداسمید علی خان ظاهراً  جمالزائی بود کشته شد. براساس  طایفه

درگذشت و گفته میشود قلعه نادعلی ازاو برجای مانده است  18۴0درسال 

مایندگی میکند. وهمچنان روستای علی آباد دراصل چخانسور نیز ازنام او ن

ابراهیم خان متصرفات برادر و نیز سردارپس از مرگ علی خان برادرش 

روستای جهان آباد را درغرب رودخانه هیرمند متصرف شد، اما بزودی 

سران رقیب او را از غرب هیرمند به شرق هیرمند فراری نمودند و اراضی 

 موروثی ویا متصرفی وی را میان خود تقسیم نمودند.

                                                 
1
  17۴،181، ص 13۶۴جی ،پی، تیت ، سیستان، ج اول، ترجمه دکتر سیداحمدموسوی، چاپ  -
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این رقبا، علم خان ناروئی و پسرش شریف خان و دوست  یکی از

محمدخان ناروئی بودند که شش روستا و از جمله روستای خواجه احمد و ده 

  دوستمحمد درغرب رودخانه هیرمند به آنها تعلق داشت.

ابراهیم خان سنجرانی برای مدتی از قلعه چخانسور تاخاشرود و  

داشت و از خزنده تا چرنده باج ازنادعلی تا جوین را تحت تصرف خود 

وخراج میگرفت. وحدود پنجاه سال دیگر به عنوان رئیس طایفه بلوچی 

سنجرانی دراصل چخانسور زندگی کرد. گفته میشود وی مردی ستمباره 

ول وچرس وبنگ بود و دکتر فوربس سیاح فرانسه ای را هومعتاد به الک

لهوسی به قتل آورده م هنگام شکار از روی ب18۴0درکنار هامون درسال 

پسرش خانجهان خان درسال  چشم از جان پوشید. و 1892بود. وخودش در 

درحال فقر وافالس دوباره به سیستان ایرانی بازگشت و دهکده سیاه  1903

  1دک را درمیان کنگی درتصرف گرفت.

 که یکی توری در سیستان از دوطایفه دیگر بلوچ نیزنام برده میشود 

 ۴00طایفه توری متشکل از خی)یا طوقی( بلوچی است .و دیگر تو بلوچ

طوقی طایفه  خانواراست و دردهات خواجه احمد و جالل آباد سکونت دارند.

، بجزطایفه سنجرانی وطایفه ناروئی دیگرهمه طوایف بلوچی سیستان  بلوچ

خانوار(  ۴۵0متعلق به طوقی هستند که عمده ترین آنها سارونی )درحدود

. 2خانوار میباشند ۴00خانوار(، گرگیه )گورگیج(  300وجمالزائی )

بیشترطوایف فارسی وتاجیک واهالی بومی سیستان دربخش سیستان ایرانی 

 اکثریت اند. نسبت به طوایف بلوچی در و سکنی دارند
 

 :براهوئي ها 

 نسبتاً بزرگ دیگر سیستان همانا قبیله براهوئی میباشد  یفاوط ی ازیک

 ازبقایای دراویدیهای هند اند که پس از اشغال آن که گفته میشود ایشان 

                                                 
1
  292ص ،2تیت ، سیستان ، ج  -
2
 322، ص13۴3هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران  - 
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سرزمین بوسیله اقوام آریائی وبیرون راندن شان از آن نواحی بصورت 

آواره به زندگی خانه بدوشی خویش تاکنون ادامه میدهند. اینان بزبان 

مخصوصی درمیان خود تکلم میکنند، ولی از آنجایی که مردمی بی بضاعت 

عمده شان ساربانی وکراه کشی واندکی گله داری  وکم استطاعت اند، شغل

است. در موقع برداشت محصوالت کشاورزی بصورت کارگران موسمی 

درخدمت زمینداران ومالکان قرار میگیرند، بدان جهت اکنون بیشتر شان 

بزبان بلوچی یا پشتو و فارسی صحبت میکنند و زبان بومی شان تقریباً روبه 

دوشعبه عمده این قبیله بنام منگل و محمدحسنی)یا نابودی وفراموشی میرود. 

مامسنی( که هریک به شاخه های کوچک دیگرتقسیم میشوند، بیشتردرهلمند 

خانوار از شعبه منگل درمنطقه  1200ونیمروزمعروف اند. در حدود 

خانوار منسوب به  ۷00ریگستان هلمند سفلی وبگت زندگی دارند و درحدود 

است هیلمند از چهاربرجک تا ولسوالی خاشرود شعبه محمدحسنی درساحل ر

  .1در دشت مارگو بزندگانی چادرنشینی خویش ادامه میدهند

و اینک برای اولین بار درتاریخ کشور، یکی از منسوبین این قبیله ) 

محمدکریم براهوئی( که تحصیالت نطامی در پوهنتون حربی کابل دارد، 

ینه حامدکرزی به صفت وزیر بحیث والی والیت نیمروز ومدتی هم درکاب

دربخش   خانوار ازآنها 800سرحدات اجرای وظیفه کرده است.درحدود 

باش دارند که سیستان ایرانی در ناحیۀ لوتک وحسین آباد و سه کوهه بود و

و  دحسنی یعنی یاگی زائی و زرکاری وهم مراد زائیمحم بدو شعبۀ عمدۀ

 . 2ندساالرزائی و پیروزفر)پسندخانی( شناخته میشو

                                                 
1
غالم رحمن امیری ، تصويری از زندگی مردم بلوچ نیمروز وهلمندسفلی، قبل از انقالب ثور، اکادمی  - 

  ۲۰۷، ص1۳۶۵علوم افغانستان،طبع 
۲
در  در افشار سیستانی،، آقای  11۳ران، ص، ته1۳۶۳سیستان وبلوچستان،  ايرج افشار سیستانی، - 

نصیرخان  به هندوستان، شاه:هنگام حمله نادر میکندنوشته  براهوئی، ۀطايفحکومتداری مورد سابقه 

 برادرعبدهللا خان براهوئی که در لشکرکشی نادر به هند شرکت داشت، پس از بازگشت از هند، ابراهیم خان

نصیرخان سپس به حیث حکمران بلوچستان منصوب میشود. به فرمان نادر را میکشد وحاکم کالت 

با احمدشاه به جنگ  سال حکومت خود را مستقل اعالم نمود وبعدد، ولی شبراهوئی مطیع احمدشاه ابدالی 
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یک سند تاریخی
1
، 

 :19در بارۀ طوایف عمدۀ سیستان قرن 

 

 ابوالحسن شاهمیالدی که از جانب  19یک سند معتبرتاریخی در قرن 

 12۷3شهر محرم الحرام  1۵حکیم باشی سیستانی، درتاریخ پنجشنبه 

 م( تحریرشده، طوایف عمده سیستان را چنین معرفی میکند:18۵۷هق)

  

 : متن سند

 . معظم آن  طایفه بلوچیه: اوالً  سیستان کلیه سه طایفه اند اهالی »

طایفه دو فرقه اند، اگرچه طوایف دیگربلوچ هم در آنجا هستند، مگر بعلت 

که ایل  طایفه اول طوقی کثرت و غلبه این دو طایفه باسم اینها نامیده شده اند.

                                                                                                                   
از سوی احمدشاه عفو ودوباره به حکومت و پرداخت، مگر در مستونک از قوای احمدشاه شکست خورد 

م در گذشت و پس از او پسرش محمودخان به 1۷۹۵هجری/  1۲۰۹لکالت ابقا گرديد. نصیرخان درسا

درگذشت  هجری1۲۳۶/ م1۸۲۲کالت در سال  در سال حکمرانی ۲۷حکومت کالت رسید وپس از 

 وپسرش مهراب خان براهوئی حاکم کالت شد.

پس از  تن از جنگجويان بلوچی کشته شد و ۴۰۰مهراب خان در جنگی با قوتهای انگلیس با 

در  نصیرخان چند سال بعد به قتل رسید و سرش نصیرخان دوم، جانشین او گرديد.مرگ او، پ

از طرف  ومیالدی خداداد خان حاکم کالت شد.خدا دادخان با انگلیسها پیمان همکاری بست 1۸5۷سال

اغتشاشی در کالت به وقوع پیوست وبجای خداداد خان، 1۸۶۳انگلیسها مورد حمايت قرارگرفت در

بار ديگر خدا دادخان  يش قرارگرفت. چندی بعد شیردلخان توسط يک افغان کشته شد وشیردلخان پسرعمو

به حکومت کالت برداشته شد.سپس خدادادخان وزيروچند نفز ازافراد خانواده خود را به  قتل آورد ودر 

ت نتیجه شورشهايی در کالت رخ داد که انگلیسها به بهانه خاموش کردن اين شورشها مداخله کردند وکال

را جزوخاک هند نمودند وتقاضای حق تعیین حدود بلوچستان را از دولت ايران نمود ومحمودخان فرزند 

 ش، تهران،1۳۷1بلوچستان وتمدن ديرينه آن،چاپ )خداددادخان را به حیث حاکم کالت برگزيدند. 

 (۳۳۵ -۳۳۲صفحات
1
نويسنده و « کنت بیگونو»اين سند توسط آقای سید محمدعلی جمال زاده از میان اسناديکه   - 

سفیرفرانسه در تهران در زمان ناصرالدين شاه از ايران باخود به فرنگستان برده و گويا امروز در 

کتابخانه ملی دانشگاهی شهر استراسبورگ محفوظ است ، رونويس شده است .)مجله سخن، آذرماه 

 ش( 1۳۴۳
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ردار خانجانخان )ظ: خان جهان خان( بلوچ اند که اآلن باسم پسر او س

ابراهیم خان به ابراهیم خانی مشهور شده ، مسکن ابراهیم خان قلعه 

چخانسور است و آن قلعه محکمی است که خندق و شیرحاجی )مردگرد( و 

ً دویست  ً سیصد خانه مسکن دارد و تقریبا ارگ دارد. در توی قلعه تخمینا

ه خانه در خارج آن می باشد و باقی اهل و رعیت او در این قلعه جات ک

تفصیل داده می شود، می باشد: پده ها، نادعلی ، جروئی ) یا جروکی(، 

طفلک ، ابراهیم آباد، ده صفر، خدنگ ، خواجه احمد، کده ، قلعه کده ،که 

مردم آن طایفه فارسی زبان و اثنی عشری مذهب اند. رؤسای آن مردمان 

نجیب و با استخوان اند و اآلن بزرگ آن ارباب علم خان ، ارباب 

حمدحسین خان و ارباب فتحعلی خان است . جمعیت آنها پانصد خانوار و م

شغل آنها زراعت و شکار است . پیش از این برأسه مردم مستقلی بودند، 

اآلن رعیت ابراهیم خان بلوچ هستند. جمعیت متوطن ، احشام نشین ابراهیم 

ی خان اگرچه بسیار است ، اما در جنگ های خود شان سه هزار نفر تفنگچ

جمازه سوارو اسپ سوار و پیاده دارد. اما حالت ابراهیم خان ، مردی است 

 دایم السکر و معتاد به چرس و بنگ و ... 

 است . بزرگ تر آنها دوست محمدخان  1، ناروئی طایفه دوم بلوچیه

هق( وفات نمود و مرد معتبر و درستی بود. اآلن  12۷3بود که امسال )

آمد از او باقی مانده اند. از پسرانش درویش پسران رشید و برادران کار 

محمدخان خواهر زاده سردار علی خان است. جوانی رعنا و با هوش می 

 باشدو یک نفربرادرش شریف خان نیز آدم درستی است 

 قلعجات دوست محمدخان : برج نوعلم خان که مسکن مشارالیه ) وبر 

                                                 
1
که، ايل ناروئى  ش کرده ، ياد آور میشودمیالدى ، سیستان را بدقت گرد 1۸۹۸پرسى سايکس که در  - 

میالدى در سیستان اقامت گزيدند و با شهرکى ها و سربنديها، دوطايفه نیرومند  1۹بلوچ در اوايل قرن 

ايتالف نمودند. ايل نهروئى )يا ناروئى( خود را از ]بمنظورتصاحب متصرفات کیانیان[فارسى سیستان 

خانوار آنها در سیستان در تحت سرکردگى  ۲۰۰۰در حدود اعقاب عربهاى نهروان عراق میدانند و 

پرسى سايکس ، ده هزار میل در ايران ،ترجمه )سعیدخان پسر سردار شريف خان ناروئى بسر مى برند. 

 (ببعد  ۳۹5، صفحات ، ۲، ج 1۳۳٦حسین سعادت نورى ، چاپ ، 
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ردشتیان سیستان واقع فراز خاک توده های شهر تاریخی کرکویه ، آتشکده ز

خراسان( بود، برج کهنه ده  -در یک منزلی شمال زرنج ، بر سر راه زرنج 

شریف خان، کجک ، قلعه شیردل خان برادرش ، قلعه دک دیله . جمعیت و 

رعیت مشارالیه نیز زیاد است ، اما تفنگچی سواره و پیاده و جمازه اش ، 

 هزار و پانصد نفر می باشد.

اند،  امام خان و کمال خانسردار  بلوچیه]سنجرانی[ طایفهدیگر از 

لک آنها ، رودبار و قلعجات آنها : بندر،]چهاربرجک[، حسین آباد،  که م 

گنبدها، اشکنک ، قلعه فتح ،میر آباد، که 

در کنار رودهیرمند و مابین ملخان 

گرمسیرات قندهار و ملک سیستان 

واقعست . جمعیت جنگی آنها به هزار و 

فرمیرسد. اگرچه رعیت ابراهیم پانصد ن

خان نیستند، اما در چپاول و دعوا به 

 قاعده ایلی رفیق هستند.

)پشتونها( سیستان که رئیس آنها افغاناناما 

هللا مرادخان غلیجائی ) غلجائی درست 

ً پانصد خانوار در  است( می باشد، تخمینا

کل سیستان متفرق دارند. دویست خانوار 

 شترهای بادی درسیستان                و1 فغانبرج اموسوم به  درمحل

                                                 
1

خان غلحائی بخشیده بود.  برج افغان را در اصل ملک بهرام خان کیانی  به محمدخان پسر اعظم -

محمدخان بعد از اخراجش توسط فتحعلی شاه قاجار از خبیص کرمان،به سیستان آمده بود.نامبرده از نسل  

م ارافغانهايی بود که که همراه محمودافغان به ايران لشکر کشی واصفهان را فتح کرده بودند. ملک به

در منطقۀ میان کنگی سیستان به وی   وناحیه ای راوقلعه ازدواج نمود،  کیانی با دختر محمدخان افغان

)رک:جغرافیای تاريخی سیستان، از دکترحسن احمدی، .يافتبه برج افغان شهرت  ها بعدکه بخشید 

احتماالً اللهمرادخان غلجائی پسر همین محمدخان بوده باشد که درسالهای پس از زوال اقتدار  ،(۲۳۰ص

از سران سرشناس افغان در سیستان بوده است وظاهراً پس از تقسیم ملوک کیانی در نیمه دوم قرن نزدهم 

 سیستان  منطقۀ کنگ را برای زندگی برگزيده است.
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دو  فارسی زبان و شیعه مذهباما  مابقی در هرجا چند خانوار هستند. 

   صنف  اند:

صنف اول از آنها محمدرضاخانی است که اآلن در تحت حکم  

برادرش سردار علیخان سربندی می باشند و سربندی طابفه ای است تخمیناً 

ویند از اوالده ملک اژدر نجفی اند. مسکن علی خان دویست خانوار که میگ

سردار، سه کوهه است و تخمیناً هزار خانوار ساکنین آنجا می شود. این قلعه 

ارگ و خندق دارد و سه عراده توپ هم در آنجاهست. و قلعه جات دیگر که 

مسکن رعایای سردار مذکور است، باین تفصیل می باشند:سه کوهه ، 

(، دادی، کمال آباد، ناصرآباد، ادیمی، نگللیک )ظ: چطوطی ، چصدکی ، 

بُنجار، شیخان ، حسین آباد، شهر زاهدان) غیراز زاهدان موجوده که مرکز 

استان سیستان و بلوچستان ایرانی است(، سه قلعه ، علی آبادکه بعضی از 

این قلعجات رعیت دارند و بعضی دیگر ندارند. مردم اینجا ها فارسی 

کمی از بلوچ که مشهورند به جمال زائی.  جمعیت آنها بسیار زبانند، مگر 

اند، چنانکه بعضی از خانوار و امالک آنها که استحضار بهم رسیده با قانون 

مالیات و امالک ومواجب نوکر می نویسم ، اما عدد نفری تفنگچی سواره و 

پیاده جمازه بسه هزارنفر میرسد. صنف دوم فارسی زبان در تحت حکم 

علی خان پسر هاشم خان قوم شهرکی است که البته در قلعه دشتک و محمد

رعیت او در قلعجات مفصله است : جزینک ، اصالن ، کوری ، زیارتگاه، 

خمک ، ملک حیدری، رعیت او هم خیلی است ، اما سواره و پیاده و 

تفنگچی هزار و پانصدنفر دارد. و این رؤسای طوایف مذکوره هریک 

می باشند و اطاعت بیک دیگر نمی کنند و مالیات بهم بشخصه رئیس قومی 

دیگر نمی دهند. مگر به قاعده ایلی با هم سازگارند. در دعاوی با خصم 

 بیگانه با هم متفق اند و گاهی هم در میان خود نزاع میکنند.

 درکل سیستان پول نیست. معامله ایشان با کرباس و گندم و جو است  
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ن مقدار گندم و این گوسفند یا گاو به فالن مقدار جو یا به فال  . مثالً این یابو

 به فالن زرع کرباس خرید و فروش مى شود. 

آب و . ملک آنجا ک ـــالً مال حاکم است ، رعیت ابداً امالک ندارند

زمین از حاکم ، تخم و گاو و زحمت از زارع . هنگام حاصل یک حصه از 

وثى و زرخرید هیچکس حاکم و دو حصه از زارع مى باشد. ملک مور

حتى در قلعه اگرکسى خانه بسازد و بعد بخواهد از آنجا سفرکند ، ندارد. 

اختیار فروش ندارد. حاکم به هرکسى میخواهد مى دهد. در والیت سیستان 

از زارع یک ثلث حاصل زراعت را حاکم مى گیرد و از گاو و گوسفند 

را. نیز در آنجا چهل و یک و از صیادان چهل و یک پر مرغان شکارى 

 تاجر و اصناف دیگر و دکاکین نیست . 

محصول سردارعلى خان بعد از وضع تیول نوکرکه به هرسواره پنج 

خروار بذر افشان که به اصطالح آنجا یک جفت گاو زمین است ، میدهندکه 

حاصل آن زمین را خواه خود بکارندو خواه بکشت گردهد،بخورد .بهر پیاده 

ت از یک رأس گاو زمین است ، مى دهند. و از غیر نصفه آنرا که عبار

تیول سه هزار خروار غله ، دوخروار پر، چهارصد گاو، هزار ودویست 

گوسفند عاید سردارعلى خان مى شود. و یک من سیستان یک من و سه 

چهارک من تبریز است . اما آب و اراضى سیستان حد مقرر ندارد، هرقدر 

نند، باز ملک و آب زیاد آید. اما محصول جمعیت باشد و بتواند زراعت ک

ابراهیم خان اگرچه مفصل استحضار بهم نرسید، گویا قریب به حاصل 

محمدعلیخان گویا هردو  باشد. و حاصل دوست محمدخان وسردارعلى خان 

کمتر از حاصل ابراهیم خان باشد. و همیچنین حاصل کمال خان و امام خان 

ه ملک و آب آنها فراوان ، لکن رعیت کم کمتر از ابراهیم خان است . اگرچ

 . 

تفصیل پاره ملک و رعیت سیستان غیر از احشام نشین که مقیم نیستند، 

 هرآنچه بهم رسیده از این قرار است : 
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 هزار خانوار                 پنجاه زوج،              قلعه سه کوهه ،

 دویست خانوار                بیست زوج ،                   دولت آباد ، 

صد و پنجاه                  سى زوج ،          صدکى و اکبر آباد،

 خانوار 

 صد خانوار                بیست زوج ،                      طوطى ، 

 پانصد خانوار                پنجاه زوج ،                         دادى ، 

 پانصد خانوار                 صد زوج ،                         جلیک ،

 صد خانوار               بیست زوج ،                       کمال آباد،

 صد خانوار                  سى زوج ،                 ناصر آباد ،   

 دویست خانوار                پنجاه زوج ،                         ادیمى ،

 دویست خانوار                سى زوج ،                           کچیان،

 پانصد خانوار                هفتاد زوج ،             بُنجار و شیخان، 

 پانصد خانوار      بیست و پنج زوج ،                       حسین آباد،

 کصد خانوار ی             بیست زوج ،                       محمدآباد، 

 پنجاه خانوار             پانزده زوج ،            حسین آباد سه کوه ،

 یکصد خانوار                  سى زوج ،             قلعه یوزباشى ،  

 چهارصد خانوار                 صد زوج ،                  جالل آباد ،

 ششصد خانوار                  صد زوج ،           جماعت گاوداران،

 سیصد خانوار                  صد زوج ،            جماعت صیادان ،

ً اینها هفتصدو چهار زوج وپنجهزارو ششصد)  ( 5600که جمعا

 خانوار است . 

 

ملک و زراعت و رعیت دوست محمدخان آنچه که استحضار به 

 همرسیده ، از اینقرار است : 

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،                برج نوعلم خان،
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 سیصد خانوار                چهل زوج ،                     برج کهنه ،

 سیصد خانوار              هشتاد زوج ،              ده شریف خان ، 

 دویست خانوار                 سى زوج ،                        کجک ،

 صد و پنجاه خانوار              بیست زوج ،                 دک دیله،  

ً اینها دویست و بیست زوج و یکهزار و دویست و پنجاه  که جمعا

 خانوار است . 

ملک و رعیت دو قلعه محمدعلیخان و باقى معلوم نشد، افغانها ملک 

 آنها در برج افغان : 

 هزار خانوار          یکصد وسى زوج ،                       دشتک ،

 ششصد خانوار               پنجاه زوج ،          جرپنگ ) جزینک( ،

 سیصد خانوار                                                      -متفرقه 

 

هواى سیستان بسیار گرم و خاکش بسیار نرم و بادش بسیار سخت 

ز و پده و در بعضى والیتش است . دایم االوقات اغلب چندین فرسخ جنگل گ

چندین فرسخ نیزار و در بعضى دیگر چندین فرسخ ریگستان و بعضى 

والیت دیگرش بحر عظیمى است که آب و گل رودخانه هاى قندهار الى 

هرات سواى رودخانه ماالن به آنجا میریزد. گندم و نانش خیلى خوب است 

 انه خوب میشود . و آبش گوارا، از میوه جات بسیار کم دارد، مگر هندو

برنج با وجود آب بسیار و زمین اصالً ندارد و باغستان هیچ ندارد، 

مگر بندرت . آثار قدیم و قلعه هاى خرابه عجیب و بزرگ از بناهاى کیانیان 

در آنجا فراوان است . از آنجمله شهر مشهور زهدان ، قلعه نادعلى و جالل 

به کوه خواجه و در میان آباد و قلعه رستم که بر سرکوهى است مشهور 

آبست و سر این کوه تخمیناً نیم فرسخ مسطح و معمور بوده که آثار آن باقى 

 است .مردمش کم معرفت و با شجاعت اند. 
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طول والیت سیستان از جانب رودبار که شرقى آنست الى کوه خواجه 

]درغرب[ تخمیناً چهل فرسخ است و عرضش تقریباً پانزده فرسخ و شرقى 

مسیر قندهار، غربیش سرشیله نهایت قاینات. جنوبش ریگستان که اش گر

 1.« منتهى مى شود به کیچ و مکران ،شمالش الش و جوین 

 

 نگاه تحلیلی به سند:

 اول اینکهت جالب ودرعین حال تعجب آوری وجودارد. ادراین سند،نک

اصطالح "زوج" بجای اصطالح مروج "پاگاو" به حیث واحد کشتمندی در 

درحالیکه بطورکلی در شرق میانه ، در سراسر    بکاررفته است. سیستان

بوده است « جفت»قرون وسطی ،واحداندازه گیری زمین برای کشاورزی،

می « پاگاو»و در فارسی « فدان»و « زوج»که مترادف آن در عربی 

باشد. در نیمروز، "جفت" معادل "پاگاو" است و پاگاو به معنی قطعه زمینی 

فصل به یاری یک خیش و یک جفت گاو نرکشت شود.  است که در یک

در کشورهای « فدان»زمین )یک پاگاوزمین( ویا « جفت گاو»مساحت یک 

مختلف آسیای مقدم و آسیای میانه و افغانستان و ایران متفاوت بوده و 

برحسب مالیمت و یا سختی خاک و شرایط کشت و زرع و آب و هوا و 

و کار کنان مراقبت و غیره تغییر میکرده شیوه آبیاری و عدهء گاوان نر 

 ۴0- 30است .مساحت متوسط یک جفت  یا )یک زوج( زمین، تخمین 

 ۶0گز در  ۶0جریب )معرب گریب فارسی است و بقول حمدهللا مستوفی 

هکتارامروزه می باشد( وبه احتمال قوی در قرون  ۷-۶گز( یا معادل )

ت که در سیستان قرن نزدهم این اس نکتۀ دیگروسطی نیز چنین بوده است .

برای تبادلۀ کاال،پول وجود نداشت ومردم برای بدست آوردن جنس مورد 

فقدان مالکیت  نکته سوم،احتایج ازتبادلۀ جنس به جنس استفاده میکردند.

                                                 
1
 ش1۳۴۳آذرماه  دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران،مجله سخن،  - 
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خصوصى برزمین است که بطور کل زمین درمالکیت دولت قرارداشته و 

 شده است . بوسیله حکام و والیان به بهره بردارى داده می

جورج پیترتیت،یکی از صاحب منصبان نقشه بردار انگلیس عضو 

گزارش میدهد که، مالکیت  1904هیئت حکمیت مکماهون، درسال 

خصوصی برزمین حتی تا اوایل فرن بیستم نیز در سیستان وجود نداشته 

است وتمام زمینها در مالکیت دولت بوده و والی یا حکمران ناحیه زمین را 

به اجاره میگرفته و بعد این حکمران زمین را به مزایده میگذاشته  از دولت

وهرکه پول بیشتر میداده، زمین  به اوتعلق میگرفته و اوکدخدا واختیاردار 

 وصول مالیات زمین می شده است.

لک را به ناحیه های بسیارکوچک تقسیم کرده اند تیت  ، مینویسد: "م 

را مردم انتخاب نمیکنند وشغل  وهرناحیه تحت نظرکدخدائی است. کدخدا

کدخدائی وی نیزموروثی نیست.کدخدا یک اجاره دار است که فقط زیرنظر 

والی سیستان فعالیت دارد وخود والی سیستان نیز درجای خودش تابع والی 

مشهد واجاردار وی میباشد.والی مشهد حکومت خود را میخرد 

ن والی حکام را در وخودش]برزمینهای قلمروخود[ مالیات وضع میکند.ای

تبعیت خویش اعزام مینماید وحاکم سیستان درجای خودش کدخدا را 

زیرفشار قرار میدهد وبراثر همین عمل، کدخدا همیشه دراین اندیشه است که 

حداکثر مالیات را از کشته گر وصول نماید. بنابراین هرکس میتواند 

الم نماید و کدخدا درهنگام مزایدۀ نواحی از طرف حاکم حداکثر قیمت را اع

 1شود."

تیت عالوه میکند که" زمین در ملکیت دولت است وهیچکس را   

  60حقی برآن تعلق نمی گیرد. هرپاگو)پاگاو( برای گرفتن زمین حد اکثر

                                                 
1
 ۲۷۲تیت، همان اثر، ص - 
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 از وضعیت  1پاگاوغمی قران می پردازد.زمین را سالیانه تقسیم میکنند و

ر اند.این پاگاوها به زمین که می باید در اختیار شان قرار گیرد بی خب

ترحم وکرم کدخدا وابسته اند. مال الجاره را اول وصول میکنند وتقسیم 

زمین درست در آغاز کشت وزرع صورت میگیرد تا پاگاوی غمی نتواند از 

  2پذیرش آن امتناع ورزد."

مالیات زمین بشکل جنسی گرفته میشد و میزان آن برای استفاده از 

عالوه براین از باقیمانده محصول نیز عشر زمین یک سوم محصول بود.

درصد کل  40میگرفتند که در اصطالح محلی آنرا نیمه میگویند. خالصه 

در  50 پاگوی های تحویلمحصول هرپاگاو به عنوان مالیات گرفته میشد.

صد کل عایدات زمین خود را به کدخدا مالیات میداد. عالوه برآنچه تا کنون 

ران به عنوان مالیات میگرفت، از هرپاگاو سی من کدخدا از دسترنج کشته گ

 .3دیگر بنام حق کدخدا در یافت میکرد

موضوع درخور توجه دیگر در سندمزبور آنست که از خاندان 

معروف کیانى و میزان امالک ومساحت کشتمندی آنها هیچ ذکرى به میان 

اول  نیامده است. وچنین مینماید که اراضى این خاندان همزمان با تجاوز

م( که شیرازۀ دولت مرکزى در این کشور 1839انگلیس بر افغانستان ) در 

از هم پاشیده شد،  مورد حمله قبایل دیگر سیستان مانند سربندیها و شهرکیها 

م( کامالً از اقتدار و 1856و بلوچها قرارگرفته و در زمان نوشتن این سند )

دى سیستان همچنان به میال 1851شهرت افتاده بودند. در حالى که تا سال 

هرات وابسته بود و بعد از آن به قندهار پیوسته شد و به امراى افغانستان 

 185۷مالیات و قشون میفرستاد. فقط پس از حمله ایران بر هرات در سال 

است که برخى از سران طوایف سیستان در تالش فرار از مرکز افتادند و 

                                                 
1
او تحويل. پاگاوغمی همان تیت دونوع پاگاو را در سیستان معرفی میکند: يکی پاگاو غمی وديگری پاگ - 

است که تمام غم کارهای بیگاررا بدوش میکشد، ولی پاگاو تحويل، درخدمت کدخداست وهرطورکدخدا 

 بخواهد همانطور عمل میکند،درحالی که از کار بیگار معاف نیست.
۲
 ۲۷5، ص ۲تیت، سیستان، ج - 

۳
 ۲۷۸،۲۷۹تیت، همان اثر، ص  - 
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د،ولى پس از آنکه ایران بنابر حتى براى مدتى بطور مستقل حکمرانى کردن

تهدید انگلیس از هرات عقب کشید، توجه خود را به سیستان معطوف نمود و 

توسط حکمران بیرجند میرعلم خان خزیمه برخى از رؤساى محل را چه از 

 راه تطمیع و چه از طریق تخویف متمایل به ایران ساخت . 

به تهران  185۷از آنجمله على خان سربندى بود که در پایان سال 

دعوت شد و چند ماه بعد با ازدواج با یک شهزاده خانم قاجارى به سیستان 

برگشت .ولى پنج ماه بعد توسط برادرزاده خود تاج محمد به قتل رسید و 

ً بر ابراهیم خان بلوچ که در جهان  خود برجاى عمویش تکیه زد و متعاقبا

رون کرد. از آن پس ابراهیم آباد سکنى داشت ، حمله برد و او را از آنجا بی

خان در قلعۀ چخانسورمسکن گزید ونفوذخود را در شرق تا کده وخاشرود 

ودرشمال تا الش وجوین ودرغرب تا رودخانه هیرمند که بعداً مرز مشترک 

 با ایران شناخته شد، بسط داد.

 

 خصلت های اجتماعی مردم سیستان:

اگر ازحیث ترکیب ساکنین سیستان در هردو بخش افغانی و ایرانی 

جمعیت دارای نژاد ونسب مختلف اند، ولی از نگاه خصلت های اخالقی و 

اجتماعی شبیه همدیگر اند. سیستاني ها بطورعموم مردم آزاده طبع و مهمان 

نواز، خوش برخورد و جوانمردو صادق القول و با حمیت وسخاوتمند ونان 

  ده اند.

درروش برخی  شه گیاری وعیار پییع خصلت جوانمردی واخالق 

، عیاراناز لحاظ تاریخی   قرن بیستم( دیده میشد. 80ازمردم سیستان تا)دهۀ 

عیاران از آغاز حکومت  قشر مهمی از جامعه شهری را  تشکیل میدادند.  

مانند، بلخ، مرو، هرات، قهستان و  اسالمی در سرزمین های خراسان 

داشتند که همواره در   سیستان و روستاهای اطراف آن نفوذ و قدرت زیاد

اقدامات  برابر زورگویی عمال خالفت به مبارزه برمی خاسته اند و در نتیجه 



 53      مردم شناسی سیستان

قاطعانه این گروه بود که سر انجام تحت قیادت یعقوب لیث صفاری که خود 

از عیاران سیستان و از تۀ طبقۀ پیشه وران کم درآمد برخاسته بود، بیرق 

    ران در برابر سلطۀ بغداد باهتزار در آمد.سیستان،خراسان و ای استقالل ملی 

تاریخ سیستان و خراسان زمین در دوره های قبل و بعد از یعقوب لیث، پر 

و فداکاری عیاران و جونمردان این مرز و بوم است.مؤلف  از مبارزات 

: » تاریخ سیستان درهزارسال قبل دربارۀ مردم این سرزمین گفته است 

باید که باشدو مردان آن مرد و زنان آن پاکیزه عامۀ سیستان علم دوست 

وبا حمیت. چنانچه آنان را بدیگرجای اندرپاکیزگی یار نباشدهرچه از آن 

سگزی خالص) سیستانی خالص( باشد، مگرآنکه نه از سیستان باشد. وبه 

هیچ جای مردم نباشد به نان و نمک وفراخ معیشت، چون مردم سیستان. 

شان فراخ است ونعمت از هرلونی دارد وتا زانچه عرصه شهروسواد ای

بودند آن دیدند که بخوردند وبدادند وعادت کریم ایشان خود این بود و این 

 1« بوداست و همچنین باشد تا آنگاه که جهان سپری شود...

نمونه یی از این مهمان نوازی ، ملک نجم الدین بن ملک سلطان محمود 

قافله ده  قرن هفدهم م( ی) اوایل کیانی است که در اواخر قرن دهم هجر

اهل قافله که به عزم عراق از  هزار شتری امیر محمد امین مشهدی را با 

یک ماه در  هند حرکت کرده بود و از سیستان می گذشت برای مدت 

  . 2سیستان نزد خود طور مهمانی نگهداشت

یکی ازخصوصیت عصرتیموری ، دستگیری از فقرا ء آنهم بخاطر 

صبر و قناعت و دل  ثواب و زهد و تقوی و گوشه گیری و تلقین به اندوختن 

جزء فضیلت پنداشته میشد،  از دنیا بریدن و چشم بسوی آخرت دوختن بودکه 

و مساکین  و از همین دیدگاه بود که ملک قطب الدین کیانی، با زهاد و عباد 

مود. گرم میگرفت و از آنها دلجویی میکرد و مراعات خاطر ایشان را مین

                                                 
1
  13، ص131۴یه ملک الشعرابهار،طبع تاریخ سیستان، به تصحیح وتحس - 

 
2
   224 -220، ص احیاء الملوک - 
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خانۀ گرم و دسترخوان گسترده ای  این ملک دل از دنیا بریده ، مهمان 

خروار نان و ده خروار  سی » داشت، چنانکه مصرف روزانه کارخانۀ او 

بود که بخورد مساکین و اهل تقوی و زهاد و عباد و نزدیکان و   «1 گوشت

 لشکریان ملک میشد . 

الملوک(گذشته از شرح ملک شاه حسین صفاری  درتاریخ خود)احیاء 

صفوی ، درقرن یازدۀ  وقایع و اوضاع ناگوار تاریخی عصر تیموری و 

هجری قمری از طبقات و گروه هایی چون : شاهان ، امیران ، میرزایان ، 

عیاران ( نقیبان ، سادات ، خواجه ها ، شیخان ، کدخدایان  منشیان ، یاران ) 

، موسیقی نوازان ، شاعران ( تیغ خوشنویسان  ، کالن تران ، هنرمندان ، ) 

گیران ، پهلوانان ، لولیان ، منجمان  بازان ، طاس بازان ، حقه بازان، کشتی 

الملوک ها ، همراه با  و معرکه آریایان و از همه مهمتر ملک ها و ملک 

 2میکند. وضع رقت اور رعایای بال کشیدة سیستان ذکر 

لوک هم نسبش گاهی از مؤلف مزبور ضمین شرح مالکیت فیودالی م  

ملوک نیز مثالهایی می آورد ونشان میدهد که توده مردم که  ستم فیودالی این 

داری بود، چگونه درمنتهای تنگدستی  شغل عمدة شان کشاورزی و گله 

انجام میدادند . اینان  فعالیت های مختلف تولیدی را درمزرعه و روستا 

و  بیگار و حشر شرکت کنند عالوه بر کار تولیدی مکلف بودند در کار 

  هنگام جنگ در رکاب ارباب خود نیز حرکت نمایند . 

روش مردم داری و حکومت بعضی از ملوک سیستان در عهد صفوی   

ً نمونه بوده است ، چنانکه در عهد ملک سلطان  و قرن دهم هجری  واقعا

 شاه اسمعیل صفوی ( اکثریت مردم ) محمود بن ملک یحی کیانی ) معاصر 

برخوردار بودند و اکثر  ظاهراً ، طبقه اشراف ( از یک نوع بیمۀ اجتماعی 

و نقیبان  ملوک و امیران و پاداران ) دهقانان ( و سادات و مشایخ و قضات 

اعلی سه نان »  و سپاهساالران و غیره از حکومت نان  راتبه داشتند :
                                                 

1
 220،ص   احیا الملوک - 
2
 595ملک شاه حسین صفاری،احیاء الملوک درتاریخ سیستان، ص - 



 55      مردم شناسی سیستان

، هنگام  نان و تا یک نان هر کس وظیفه ) استحقاق ( داشت ،اوسط دو 

از سر کار خاصه ) دارایی شخصی ( ملک  عروسی و یا ماتم داری مردم 

سیستان بجای دیگر رفته و  داده میشد و حقوق آنهایی را که پنج سال از 

 باز آمده بودند ، از آرد و روغن گرفته تا لباس 

  . 1«و برای شان داده میشد.  سنجش میگردید 

فیودالیزم شیرة جان مردم را می   این مثال ها در دورانی که       

تحت شرایط کامالً )  مکید، انسان را بحیرت می اندازد که در سیستان در 

زرافشانی  رعیتی ( و ملوک الطوایفی ، در عوض زراندوزی ، به  -ارباب 

و بذل و عدل نسبی مبادرت میشده است. این روش مردم داری به سویه 

 ، نتیجه چه عواملی میتوانست باشد ؟ نمونه بوده است  محلی که واقعاً 

خصوصیات عمده فیودالی سیستان را هنگامی که می بینیم شاه محمود 

 عم شاه شمس 

چهارده هزار خروار تخم ریز  »علی ) در نیمه اول قرن نهم هجری (  الدین 

و فقط خود او میدانست هر طوریکه بخواهد از آن « بود  سر کارخاصه او 

سلطان محمود میتواند قافله ده هزار شتری را  اینکه نوۀ ملک  استفاده کند ، یا

بدهد ، خود مبین روابطی است  برای یک ماه با تمام بود و نبودش مهمانی 

که فقط و فقط در شرایط تسلط نظام ارباب رعیتی و باصطالح در چوکات 

 نیز میتوان آنرا به کرکتر   مناسبات فیودالی میتواند صورت بگیرد و

  سیستان نسبت داد.ومردم خی خاندان کیانی تاری

نیمه قرن بیستم چنین مردانی در هردوبخش سیستان یافت حتی در 

ملک آخرین بازماندۀ نامدار  خان اکرین در بارۀشدند. آقای رئیس الذمی

هرچه در مورد سخاوت ، » خاندان کیانی از زبان دشمنش مینویسد که :" 

کم است . او همه روزه به استثناى شجاعت و پاکى خان ملک بنویسم ، 

اندرونى سیصد نفرمرد را با برنج و گوشت تغذیه میکرده  و همیشه باجمع 

                                                 
1
  94، ص احیاء الملوک - 
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مردم ناهار مى خورده است . شبها در اندرون غذا میخورد.در پاکى آنچنان 

بود که با وسعت منطقه به زن و دختر مردم بابا خطاب میکرد و چشمى 

کنترول قرار میداد و با کوچکترین خطا پاک داشت و اقوامش را نیز تحت 

به آنان مثل سایر خطاکاران رفتار مى شد و براى تنبیه آنان زندان داشت و 

باکنده و زنجیر دست و پاى شان را مى بست و دستور مى داد تا شالق زنند. 

در شجاعت در زابل منحصر به فرد بود، به خصوص در ماجراى جنگ 

امور کشاورزى خان ملک را از خیرآباد تا مارونگى شجاعت آو آشکارشد. 

کیاباد قربان بارانى اداره میکرد و امور خزانه و انبار ها را شاهدوست 

بارانى . امور باغات را کربالئى على و نوکران بسیاربود که به هنگام آمدن 

بشهر با صد سوار وارد شهر و بالعکس وارد جالل آباد مى شد. رمه گوسفند 

هفتصد اسپ رهوار در جالل  ملک قابل شمارش نبود، تنهاو گله گاو خان 

. آشپزخانه وى بزرگ ترین و جالب ترین داشت (خانم )قریهخانم  دهآباد و

بود و سر پرست آشپزخانه حاج عباس خرسند بود و عده زیادى آشپز شب و 

روز زیر دست او انجام وظیفه میکردند. به راستى که او بسیار بسیار 

 " 1رد.باشرف زندگى ک

قرن گذشته دونفر ازخوانین  60اوایل دهه در نیمروز نیز در        

از  یئعلیزاجی هللا دادخان ی وحئهریک حاجی مهرعلیخان بارکزآنجا نامدار

رم ودسترخوان گسترده خانه های گ مهمانصاحب چانسور  باشندگان اصل

رنج بودند که شب و روز هریک الاقل تا صد نفر مهمان را با گوشت و ب

زمین های وسیع وگله های گاو  هریک مالکآنهاالبته که . پذیرائی میکردند

  نان دادن  راه در نوکر وخدمه بودند وتعدادی صاحب ورمه های گوسفند و

برای نفقۀ خود محتاج  به  تا باالخره  از خود سخاوت نشان دادندچنان 

 .شدند  قرض

                                                 
1
 196 – 194زادسروان سیستان ، ص  - 



 57      مردم شناسی سیستان

در مرکز امانی عهد حاجى مهرعلیخان بحیث نخستین مدیر مدرسه  

موصوف آدم روشنفکر  ولسوالى کنگ، برتبه لوامشر ملکى کار کرده است.

خوش برخورد و صاحب دسترخوان گسترده  در روابط اجتماعى خویش و

ئى بود و با حکومت سرو کارى نداشت و امور زمیندارى وحکومت را به 

خان مهرعلیپسر بزرگ خود صوفى نورعلى واگذاشته بود. حاجی 

از مشروطه خواهان اول بود که تا  ،شیرعلى خان بارکزایىرگ بزپسر

از زندان در عهد امانى  خان در زندان بسر برده بود وهللا مرگ امیر حبیب ا

به وظیفه سرشته دارى )مستوفى( درنیمروز مقرر گردید و در آنجا تا رها و

پایان عمر بسر برد و زمین خرید و روستاى شیرآباد را در نیمروز آباد 

 د.کر

بود که بقول انجنیر ستارمینووال ازپشتونهای علیزئی هللا دادخان  سخی 

پس  .بودصاحب زمین بسیار ودسترخوان ومهمانخانه اصل چخانسوردر

 مسئوالن حزبیاز سوی بودن بجرم مالک  ظاهراً  1980در ازکوتای ثور

که به مرگ وی  به روسها تحویل داده شد دستگیر و نیمروزوالیت 

ازاو فرزندانی بسیاری باقی ماند که هیچ یک جای پدر را  منجرگزدید.

 پرکرده نتوانست.

 

 در سیستان «تیتجی.پی.»مردم شناسی مطالعات 

 

 عضو هیئت سرحدی ماکماهون وصاحب  انگلیسی، "جارج پیتر تیت"

درسال  منصب نقشه بردارکه درعین حال باستان شناس وبشرشناس نیز بود،

خود در مدت دوسال وشش ماه اقامت در  میالدی 190۵ -1902های

طوایف واقوام مختلفی که درسیستان و  سیستان مطالعاتی دقیقی درمورد

درنیمروز از رودبار چهاربرجک تا هامون پوزک وخاشرود و جوین سکنی 

انجام داده است که نتیجۀ این مطالعات تالیف چهارکتاب پرارزش او داشتند، 



 58      مردم شناسی سیستان

کتاب ها ومردم سیستان است.یکی ازاین  در باره تاریخ،  جغرافیا ، خرابه

)یادداشتهایی درموردتاریخ ، وضع اراضی « سیستان»های مهم او 

ه  درکلکته هند ب 1910در نام دارد که ،جغرافیا، خرابه ها ومردم سیستان(

 ده است.سیرچاپ 

باید متذکرشد که درآن ایام نیمروزشامل دو ولسوالی بنامهای کنگ ) که 

صالحان جوین درشمال کنگ  یا رجک درجنوب تا سلیانازرودبار وچهارب

اصل چخانسور و  ولسوالی چخانسوربود که شامل را دربرمیگرفت.( و

 روستاهای دوطرف خاشرود تا حدود دالرام وهامون پوزک میگردید.

بنابر گزارش جارج پیتر تیت، طوایف و تیره های که در نیمروز 

 عبارت بودند از:،شتندسکنی دا 190۴درساحه حکومت محلی کنگ در

ئی، ، علیزئی، غلزئی، ده باشی ، بریچبارکزئی ، اچکزئی ، ساکزئی ، نورز

ککی، سنجرانی، هخوگیانی، ترین، بالی، فراهی ، سید، ده مرده، ما

ارزئی، سرگلزئی، گله بچه، رخشانی ، اسماعیلزئی ، شیرزئی ، صف

نوتانی، بیلر، ئی، دوزبئی، زهروزئی، سیدزئی، کشانی، سارانی، موسی ز

ری ، ُکنده، کرائی ،آبیل، ریگی ، بامسربندی، رادینی ، اجباری ، کوت خیل 

 1 بابی. ، پهلوان و

تیت در مورد جمعیت منطقۀ کنگ )سیستان افغانستان( چنین مینویسد: 

در آنسوی هبرمند، ودرناحیه افغانستان)باستثنای چخانسور( عدۀ فارسی 

بلوچ ناچیز است. در ناحیه چخانسورفارسی زبانها نسبت به عناصر افغانی و

نفر از  1000زبانها زیاد است. همچنین در ناحیه کنگ درحدود  

طایفۀسربندی زندگی میکنند. دراین ناحیه عناصر افغانی نیرومند ومقاومند و 

 بهمین دلیل آنان توانستند از حمالت ایرانیها جلوگیری نمایند. 

 

 

                                                 
1
 217،ص2،ترجمه فارسی،ج 33۵، ص ۴، کلکته هند، ج  1909جی ، پی، تیت، سیستان،   - 
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 نگتفصیل معلومات طوایف ولسوالی ک

 توسط جارج پیتر تیت ارائه گردیده است: 1904که در 

 

تعداد 

 فامیل

تعداد  پیشه

 فامیل

 شماره قوم پیشه

 

 

 

 

 

15 

25 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

15 

65 

194 

 مالدارو

 چوپان

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

20 

58 

256 

96 

15 

29 

319 

420 

34 

430 

130 

40 

188 

515 

35 

5 

 

 

 

42۷ 

 زارع

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 بارکزائی

 اچکزائی

 ساکزائی

 نورزائی

 ه باشید

 بریچ

 علیزائی

 غلزائی

 خو گیانی

 تربن

 بالی

 فراهی

 سید

 ده مرده

 مهاککی

 سنجرانی

 سپرزائی)صفارزائی(

 سرگلزائی

 گله بچه

 رخشانی

1 

2 

3 

4 

5 

6 

۷ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1۷ 

18 

19 

20 
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19 

 

10 

 

21 

219 

26 

29 

125 

12 

 

23 

 

 

18 

10 

15 

325 

19 

 

 

1882 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 

« 

 

165 

50 

80 

20 

 

 

 

66 

 

225 

 

34 

 

 

 

 

96 

35 

60 

 

3620 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 

« 

 اسماعیلزائی

 شیرزائی

 زهروزائی

 سیدزائی

 کشانی

 سارونی

 موسی زائی

 بدوزائی

 نوتانی

 بیلر

 سربندی

 رادینی

 اجباری

 اسحاق زائی

 کوت خیل

 ُکنده

 کسرائی

 یلآب

 ریگی

 بامری

 

 مجموع

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2۷ 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

3۷ 

38 

39 

40 
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جارج پیتر تیت ارائه نموده  1904طوایف مختلف چخانسور که در 

 است:

 

تعداد  پیشه تعداد فامیل

 فامیل

 شماره قوم پیشه

139 

106 

618 

 

348 

1318 

 

10 

۷8 

30 

40 

60 

 

 

 

90 

 

۷6 

20 

 

 مالدارو

 چوپان

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

188 

194 

608 

55 

1۷0 

4 

94 

120 

42 

58 

 

60 

۷6 

80 

11 

68 

10 

10 

20 

10 

 رعزا

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 کشانی

 نوتانی

 تاجک

 کلبعلی

 دهمرده

 دلخه کی

 آبیل فارسی

 ماککی

 ناروئی

 رخشانی

 رایانی

 گورگیج

 موسی زائی

 ریگی

 گله بچه

 عیسی زائی

 بریج

 اجباری

 گالب زائی

 گوار

1 

2 

3 

4 

5 

6 

۷ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1۷ 

18 

19 

20 
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15 

 

 

 

 

22 

 

 

2150 

 

« 
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« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 

 

« 

 

64 

20 

۷0 

10 

12 

12 

5۷ 

55 

140 

20 

12 

21 

40 

 

 

238 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

 

 کوتخیل

 سارونی

 زهروزائی

 براهوی

 بلوچ

 شاهوزائی

 کنده

 کریمدادزائی 
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چخانسور طوایف وعشایر مختلف ذیل  دراصلبنابر جدول فوق   

رج پیتر تیت عبارت بودند از : کشانی پراکنده بودندکه برطبق گزارش جا

،نوتانی ،تاجیک ،کلبعلی ، ده مرده ،دلخه کی ،آبیل، ماککی، ناروئی ، 

رخشانی ،رایانی ، گورگیچ ، موسی زائی،ریگی ، گله بچه ، عیسی زائی، 

بریچ ، اجباری، گالب زائی، گوار، کوت خیل، سارانی ، زهروزائی، 
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ریمدادزئی، ازبک زائی ، ملوک زائی، براهوئی ، بلوچ ، شاهوزائی،کنده،ک

  1شیخ ویسی ، اسماعیل زائی، الچه زائی .

دند یت عالوه میکند که جمعیت چخانسور را بیشتر بلوچها تشکیل میدات

بسیار وچود داشت. جمعیت کل آنها)فارسی  که در بین آنها فارسی زبانهانیز

ً بکار کشاورزی سرگرم بودن 2614زبانها(   َدلَخکید. تعداد نفر بود وتماما

نفرمیشدند. کار آنها پرورش گاو و اشتغال به گله داری  266۷ها در اینجا 

بود. از میان آنها فقط چهارخانوار بکار کشاورزی پرداخته بودند، درحالی 

 .2که دلخکی های ایران)سیستان ایرانی( بدون استثنا بزراعت مشغول بودند

 

 :سیستان در بخش ایرانطوایف وعشایر 

 ی، پی، تیت، طوایف وعشایر سیستان ایرانی را در دوناحیهج

احمدی ، سنچولی : اینطور نام برده است  میان کنگیوشهرستان 

)سنگچولی(، گرگ ، خاک سفیدی، میرشکار، صافی، پودنه،ارباب،غده ، 

زور،پنجک ، سربندی، کول )جت(،شیخ ، بیلر، جوتیغ ، خضری)خزری(، 

الی، کیخاه، راهدار، گلوی )جت(، پیری، شهریاری، مالشاهی ،خراط، کم

آوازی، رخشانی، سرگزی، دآلرامی، سید، میرویس ، ابدال، خمر، بزی، 

حاجی رئیسی ، میر، غلجه ئی ،حیدری، شهرکی، فلفلی، قروت خوار، 

سوداگر، سربندی، جاگیر، گزمه)بلوچ(، ناروئی، کریمدادزئی )بلوچ(، 

رده، راهدار، غده)کده(، گوری ، کندوری، شهرکی، سراوانی ، ده م

زردادزئی)افغان( ، کاکر، اورمک زئی)هرمزی؟(، اوکاتی )هوکاتی( 

،رخشانی، کامه وال صافی، شیخ ، سیاه سر،میرزا، سندگل ، گرگیچ، 

شهرستانی، راشکی، دیوانه، سرحدی)بلوچ(، رسول زئی)بلوچ یا 

 براهوئی(،شیخ ویسی، بندانی، عرب، عیدوزئی)براهوئی(، ده وال سه

                                                 
1
ش، )ضمیمه 13۶2 رئیس الذاکرین دهبانی ،چاپ مشهد اهتمامب جی ، پی، تیت، سیستان،  - 

 (293ص1شماره 
2
 218همان اثر، ص  - 
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کوهه،ده والی واصالن، هتله )جت(،بریچی )افغان(، محمدی، راز، پنجکا، 

جات، ته کور، اله دو، آهنگر، بامری)بلوچ(،کریم کشته، رامرودی، بارانی، 

)جات( ،شیخ نوری، کلبعلی، شیخ  تیلر، بادری، خلیلی، مرادقلی، پتی پشم

عسکری،  حسنی)بلوچ( ،جر، سلیمانی، نوری، جمالزئی )بلوچ(،

کزئی،راهدار، دهباشی، عسکری، دهباشی، کیال )جت(،کشانی، سا

 . 1خارکوهی ،  کته لوک، قزاق، نوتانی، رودینی

در  روستای دلتای هیرمند 386بقول تیت، طوایف وقبایل فوق الذکردر 

بشمول میان کنگی زندگی میکردند. ازمیان این روستا ها فقط  بخش ایران

نفرجمعیت  500تا  300هریک حدود نفر ودو روستا 500سه روستا بیش از

 2داشتند، بقیه روستاهای کوچک بودند.

سیستان را اینطور امروزدکتر ایرج افشار سیستانی، سایرطوایف         

برمیشمارد:" افخمی، ابراهیم نژاد، شهسواری،صفائی، عربشاهی، پودنه، 

دی، یخ، خراشامی، بامری، بارانی، پردلی، جهان تمیرافشار وافشاری، اما

حوری، درک نژادی، ریکی، رخشانی، زابلی، ساالر، سراوانی، سارانی، 

سامانی، سرحدی، سنچولی، سیاسر، شهریاری ، شیک، شیخ، صیادان، 

کیخاه، [، کالن تر، کاوه، کمالی، خوارعلوی، فیروزکوهی، قاینی، قروت ]

لستانی، گلوی، لکزائی، ماککی، میرشکار، کوچک، کریم کشته، گرگیچ، گ

قلی( ، نیکخواه، نورزائی، ناروئی، هراتی، امام بخشی،  مراد دی )مرا

 3" .میرعرب

 :در سیستان مساحت دهکده

                                                 
 

1
ش، )ضمیمه 13۶2 رئیس الذاکرین دهبانی ،چاپ مشهد اهتمامجی ، پی، تیت ، سیستان ، ب  -  

ذاکرین،در مورد طوایف وتیره های بانام ساکن آقای غالم علی رئیس ال (293ص1شماره 

ً کاردرخورستایشی انجام داده  درسیستان  بخش ایران،کتابی نوشته به نام"زادسروان" که واقعا

اند،ایکاش در نیمروز افغانستان نیز کسی از جوانان ما دست همت به کمر زند وبه معرفی طوایف 

 ین کاری بجا آورد. وعشایروتیرهای که دراین ناحیه زندگی دارند چن
2
 285همان اثر،ص- 

  113ص  13۶3ایرج افشار سیستانی، سیستان وبلوچستان،  چاپ  - 3 
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کمتر از سه  زمین دهکده  در بخش سیستان ایرانمساحت بگفتۀ تیت،

( نیز به همین اندازه میل مربع است و در ناحیه کنگ) سیستان افغانستان

سور گمراه کننده است، زیرا در ناحیه چخانمقیاسی بدست آوردن  است.

دراین ناحیه مناطق وسیعی از ویرانه ها پوشیده شده  است. ویرانه های 

 میل مربع پراکنده اند. 500ساروتار به مساحت 

 

 طبقه بندی جمیعت سیستان :

جمیعت سیستان را فقط  به دو طبقه می توان تقسیم کرد: یکی طبقۀ گله 

سیوان یا فارسی زبان مینامند. برخی دار و دیگری کشاورز که خود را فار

از افراد این طبقه با آنکه فارسی زبان هستند، پیوندی  بانسل قدیم ایران  

 شرقی ندارند. از جمله  شهرکی ها و 

 1سربندیها مدعی اند که از نسل عرب اند.

 

 :بخش هردودر به تفکیک شغل تعداد خانواده ها 

تگر و گله داری را که یکصد تعداد خانواده های کش جارج ، پیتر،تیت

سال قبل در سیستان ایران و در نیمروزافغانی زندگی میکردند، اینطور 

 برشمرده است:

  گله دار                کشتگر                     در سیستان ایرانی

  183۵                 13۷8۷                               درشهرستان

  232                   ۵۵۴1                           در میان کنگی 

  20۶۷                           19328  =                          جمع

 گله دار                    کشتگر                    در سیستان افغانی

  188۴                        3۶20         درناحیه کنگ             

  31۵0                        2380                     چخانسور      

                                                 
1
 سال  قبل به سیستان آمده اند. 300ها  سال  وسربندی 900شهرکی ها آنها  یبنابر روایت - 
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 ۵03۴                           ۶000=                          جمع  

  ۷101                  2۵328=  جمع کل درمنطقه ایرانی وافغانی

  

بود و  هدخانوا 32۴29همینطور در دلتای هیرمند کل تعداد خانواده ها  

نفر بالغ میشد. وبه این حساب جمعیت در  29۴ 139جمعیت کل آنها به 

خانواده  3۶دریک میل مربع  190۵-190۴سیستان ایرانی درسالهای 

 ۶9خانوار یا  1۶نفر زندگی میکردند و در یک میل مربع نیمروز  111یا

 1 نفر میزیستند.

 د: برای بدست نفوس کل سیستان )هردوبخش( راچنین برمی شمار تیت،

آوردن کل جمعیت سیستان الزمست تا جمعیت تقریبی جنوب سیستان ایرانی 

را باجمعیت نواحی جنوب والیت نیمروز یعنی قلعه فتح وچهاربرجک را 

 ۵012باهم جمع کنیم . دراین نواحی کل جمعیت زارع ومالدارمشتمل بر

قرار  نفربود که درآن بخش بزرگی جماعت گله دار 21۵۵2خانواده یا 

 داشت. تیت مجموع جمعیت دردلتای هیرمند را چنین بدست میدهد: 

 21۵۵2+  ۴۷29۶نفر و درنیمروز افغانی  91998دربخش ایران 

،  190۵ -190۴نفرمیزیستند. بنابرین کل جمعیت سیستان درسال های 

 .2نفربود 1۶08۴۶

ردد باتوجه به جداول پایانی جلد دوم کتاب سیستان مولفۀ تیت معلوم میگ

نفر کشتگر بودند که بوسیله 19228که ازاین جمعیت در بخش ایرانی ، 

نفردهقان را بایک جفت گاوقلبه ۶تا  ۴پاگاو)واحد کشتمندی که از 219۴

 1۵8دربرمیگیرد وبدان وسیله از زمین بهره برداری میشود( ساالنه مقدار 

ر نفر کشتگ ۶020هکتار زمین را کشت میکردند. و دربخش افغانی  ۵80

 هکتار زمین راکشت  230 ۶۶پاگاو واحد کشتمندی مقدار  9۴9بودند که با 

                                                 
1
  290-289جی.پی . تیت، سیستان، صص  - 
2
 291خیرجلددوم سیستان بعد ازصفحهضمیمه اول در ا تیت، سیستان،جی.پی .  - 
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 .میکردند

  تیت درکتاب دیگر خود )سرحدات بلوچستان( تصریح میکند که 

نفر ۷0ر000( درسیستان افغانی یعنی نیمروز1903دراوایل قرن بیستم )

خانوار زندگی میکردند و در سیستان ایرانی درشهرستان  1۶2۷3در

(خانوارسکونت داشتند که نفوس  ۵۵۴9(خانوار و در میان کنگی )1۵۶22)

هزار نفر بالغ میشد.به عبارت دیگردر هرمیل مربع  91000شان به 

 1۶خانوار و درسیستان افغانی در هرمیل مربع  2۶سیستان ایرانی 

نفر  1۶1000خانوارسکونت داشتند.که مجموع ساکنان هردوبخش سیستان 

 . 1بود

 

 :تبصره

ن محاسبه در طول قرن بیستم چندین بار برهم خورده است، ای 

مهاجرت های اجباری  مردم از نیمروز به  و زیراخشک سالیهای متواتر

اقتصادی ناگوارشرایط  ایران در اثر تجاوز قشون سرخ برافغانستان و

اما نفوس یا  وسیاسی ترکیب جمعیت سیستان را مکرراً متاثر ساخته است.

 سیستان زابل هیجوحه کمتر نشده ، بلکه امروزتنها درشهرجمعیت منطقه به 

زرنج مرکز والیت نیم میلیون جمعیت زندگی دارند و درشهر تخمین 

این درحالی است که  ند.میکنصدهزار نفرزندگی  نیمروزدر حدود دو

هردو بخش سیستان ، با داشتن امکانات مهم در شهرهای وضعیت زندگی 

تر و مدرن تر از یک صد سال گذشته  عصریو  رفاهی بمراتب  بهتر

عرضۀ نهادهای دارای مراکر تحصیلی وآموزشی وبخش است.  هردو 

 وترانزیتی جاده های اسفالت شده خدمات بهداشتی،آب آشامیدنی صحی، 

وتخنیک علوم ان ازمزایای ند و شهروندمیباشمیدانهای هوائی 
                                                 

  2- Frontiers of Baluchistan, London,1909,p233  J.P.Tate, 
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لفون مبایل ستالیت و تتلویزیون و  رادیو و یخچال، :برق،معاصرچون

امکانات ترانسپورت زمینی وهوائی  مدرن مطبوعات چاپی وانترنت وو

و اسپ  جای خربزرگ ماشین های تیز رفتار والریها بابری و برخوردارند 

 توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل! شتر را گرفته اند. و

 

  )افغانستان(انسان شناسی نسل شرقی ایران 

 :هاتاجیک

به ارتباط  مردم سیستان نیز   1905 -1902الهای در س جی.پی. تیت،

تحقیقات مهمی انجام داده است که از لحاظ بشرشناسی  دارای اهمیت زیاد 

باب دوم  کتاب خود)سیستان( را به شناسائی نژادهای  شرقی است. وی 

درخراسان مینویسد:ایران اختصاص داده ودر آغازدرمورد تاجیکها  

. آنان در ناحیه ای مزورعی، مین می پندارندان اصلی زتاجیکان را مالک

کشاورزی را بنیاد نهادند.نسل یا نژاد مذکوربا جمعی فراوان در دوکنار 

رودجیحون ودر سراسر خراسان آباد وجود داشتند.آنان جنگیان ناقابل 

وافرادی بزدل وترسو بودند وفقط کارتجارت را دوست میداشتند.زندگی آرام 

... ائی همیشه از نشانه امتیاز نسل مذکور میباشد.وایمن وبرادرانۀ روست

خصوصیات اصیل  سرپهن، بینی عقابی شکل، ،مهای مشکی بانفوذچش

 میتوان دید. تاجیک هاست که نمونۀ آن را در هرجا که این نسل موجود باشد

از آنجائی که اجیک در هنرکشاورزی وآبیاری برجسته میشود. تخصص ت

خراسان را فتح ره بودند، وقتی فاتحین عرب ازاین دو بی به

 البته دراین بین ممالک محروسه را به تاحیکها واگذاشتند.کردند،امورمالیات 

درشکل  [پشتونها]مهاجم: عرب ، مغول ، ترک و در اثر آمیزش خون بیگانه

تغییر  .اما باوجودو در خصوصیات نژادی آنها اندکی تغییر رونما شده است.

سیرت وزبان خود را کامالً حفظ کرده اند.زبان  در ساخت بدن ونقش چهره،

 دهوار،ارباببگوئید یا دهقاناست. به آنان  بوده امروز فارسیمثل آنها 



 69      مردم شناسی سیستان

 آنها عمالً تغییر نکرده اند و ،1سارت ید یاگوئب تات، تاجیک بگوئید یا

متمایز ومشخص بو.ده  به عنوان فارسی دان یا فارسی زبان ازدیگر قبایل 

 اند.

ً سفید را تاجیکان به ارث برده اندرنگ نسب   بطوریکه در سیستان  ،تا

از همسایگان بلوچ متمایز  ا میتوان رنواحی دیگر در یک نگاه فوری آنانو

میزش خون بیگانه وخارجی تغییر وتحولی علت آ میسازد. درمیان مردم به

در  آنجا دیده میشود. از نظرجسمانی و خطوط چهره ورنگ، دراینجا و

اند که قد تغییرالد مشترک والدین تاجیک وبلوچ نمونۀ عجیبی از سیستان او

وقامت شان نسبت به والدین شان بلند تراند. درحالی که سرکوچک وبینی 

ازصباحت وخوبروئی وخوشگلی لی عقابی شکل تاجیکها را دارند و

 در اطراف  محرومند.

  چخانسور بین تاجیکها وبلوچها وصلت های فامیلی صورت میگیرد.

تاجیکها در قسمت های مختلف سطوح مرتفع ]اندکس[ 

 4/81 را نشان میدهند. دروازیها 84تا  81از  افغانستان[وایران]

در .میباشند 3/82بمبئی اندکس آنان )پارسیان( ، زرتشتیان85وغلجائیهای 

دهواری )تاجیک( های کالت که بیشتر در دره های ]تعداد[  1901سال 

هم  نفر 2۷3بودند و نفر 6۷2۷تونگ مقیم اند زرخیز در نزدیکی کالت ومس

پشین زندگی میکردند. ]اندکس [یا معدل اندازۀ  اعضای بدن  در کویته و

 دهواریهای کالت بشرح زیربود:

 81/ 0۷معدل اندازه سر            

 03/۷4معدال اندازۀ بینی          

 02/164معدل اندازۀ قامت          

 11/ 8   معدل اندازۀ دور بینی   

                                                 
1
 )تیت(د.گوینسارت می زبک وتاجیک بمیان امده که از اختالط ا   در ترکستان روسیه به نسلی - 



 70      مردم شناسی سیستان

ارقام باال نشانۀ خصوصیات دیگر نژاد تاجیک است. آنها در روستاها 

ً بکار زراعت وکشاورزی می پردازند. افراد  زندگی میکنند واختصاصا

 "1معتبر دهواری را ارباب میگویند.

تیت ازخانواده دیگری بنام "ارباب" یاد یاد میکند که گویا از قندهار به 

در سیستان ملوک کیانی عمال خود را وه میکندکه سیستان واردشده اند وعال

این روش تا زمان  " انتخاب میکردند.قلعه فتح"همواره از ارباب های 

در ( کدهواحمدشاه ابدالی همچنان معمول بود. در منطقۀ خاش) افشار نادرشاه

دحسین خان و ارباب ، ارباب محمارباب علم خانمیالدی  19نیمه قرن 

ناحیه خود درجمعیت پانصد خانوار با روفی بوند کهمع اشخاصفتحعلی خان 

درنیمه قرن بیستم اراب یارمحمدخان وارباب .کده زندگی داشتند خاشرود و

های سیستان درغرب  تاجیک عباس خان دراین ناحیه سرشناس بودند.

رودهیرمند بقول "تیت" به قبایل مختلف تقسیم شده اند که هریک اسم وعنوان 

مثال:"کنده"، "دیوانه"،"دادی" وغیره که از قبایل  بطور .خود را دارد

  2کشاورز سیستان اند.

 

 :ناکیانی      

 خود آنجا که از نسل شرقی ایران سیستان درکتاب  جورج پیترتیت، 

به عنوان وارث شاهان ایران یادکرده ابراز عقیده  کیانیانسخن میگوید، از

بحد کافی حفظ کرده اند.  میکند که، کیانیان سیستان ویژه گی نسل خود را

از پدربزرگ  190۵مسن ترین وارث خاندان کیانی ملک عظیم خان درسال

خویش ملک جالل الدین نقشی زیبا به ارث برده بود. چشم های غزال مانند 

که درحلقه های جلی نصب بودند و کاسه سرمتناسب ، سر و ریش قشنگ و 

)که اکنون به علت پیری  کامل و دستها و بازوهای قوی و یک هیکل متوازن

خمیده میباشد( باهم، وی را نمونۀ کامل آن نسل ونژاد میساخت. البته درافراد 
                                                 

1
 195، ص2تیت، سیستان، ج - 
2
 190  -189 تیت، همان اثر، ص - 
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کم سن وسال تربخصوص در برادرزادگان عظیم خان و خویشاوندان دیگر 

او، آثار آن تنزل برجسته و آشکار وجود داشت که اینک ویژۀ جمعیت 

  1شهری بخارا شده است . 

الدین پدر بزرگ ملک عظیم خان، پسر ملک بهرام و اما ملک جالل 

بنابر توطئه سران طوایف رقیب کیانیان چون:  1839کیانی بود که درسال 

محمدرضاخان سربندی، علم خان ناروئی وابراهیم خان سنجراني و 

 محمدعلی خان شهرکی مجبور به ترک سیستان شد 

 و نزد شوهرخواهرخود شاهزاده کامران به هرات رفت .

 ملک جالل  1839، از قول میجر ابوت که درسال جی ، پی، تیت 

وی مردی فوق العاده زیبا وخوش  »الدین را درهرات دیده بود میگوید: 

چهره وخوش هیکل بود بطوریکه همین هیئت و ظاهر ممتاز و برجسته 

اش سبب شده بود که هر وقت در شهرهرات حضور می یافت و یا از جاده 

مردم کسب و کار خود را تعطیل کرده به تماشای وی  ای میگذشت ، عموم

معتاد به ،  صورت افسوس که با این همه حسن 2می پرداختند. به تحسین

عیاشی و خوش گذرانی بود و این اعتیاد او را چنان ناتوان ساخته بود که 

نتوانست از مایملک خود درسیستان دفاع و آنرا از چنگ دشمنان خاندانی 

( در آوارگی 18۵۷هجری ) 12۷۴و سرانجام در  خود بیرون کند.

درهوکات)قلعه کاه( چشم ازجهان پوشید ونوه اش ملک عظیم کیانی جنازه 

 .3اورا به فراه برده درقلعه ساج دفن کرد

 

 شهرکی ها:
                                                 

1
  187رئیس الذاکرین دهبانی،ص  به اهتمام ، 2ستان ، ج ج ، پیتر، تیت، سیجار -
2
سالۀ رشید وجذاب با هیکل عظیم بلند تر  20در نیمروز دردهکدۀ لوخی خاشرود من جوانی  - 

ازدومتر وسیمای درخشان و چشمان براق و بازوان ستبر بنام اسماعیل جان پسر ابراهیم خان 

ً انسان را دیدنش به تعجب وحیرت قرن بیستم دیده  70تاجیک را در اوایل دهه  بودم که واقعا

که از زمینداران خانواده اش واز کودتای ثور برسر او  بعدنمیدانم ولی  .تحسین وامیداشت 

 چه بالی آمد وچه شد؟.واربابان خاشرود بود،
3
 18۶ص  13۶۴، ترجمه دکتر سیداحمدموسوی، چاپ 1جی ، پی، تیت، سیستان ، ج  - 
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سال قبل ازعراق به سیستان مهاجرت کرده  900بنابر روایتی شهرکیها 

درسیستان وکرمان برتری یافته و  اند واحتماالً بقایای خوارج اند که زمانی

بسیار مقتدربودند. درتاریخ اخیر سیستان شهرکی ها متفق با سربندیها به 

عنوان دسته برابر ومتقابل بلوچها که از ناروئیها وسنجرانیها تشکیل 

میگردید، بشمار میرفتند. آنها همیشه باشهامت، قدرت جسمانی وفقدان 

خصایص از مسیرحوادث درتاریخ  زیرکی وکیاست مشهور بودند. و این

اخیر نموداراست ، چه شهرکیها همیشه هیزم بیار آتش اتفاقات و برخوردها 

باحرارت تر از سربندیها بودند. ولی به نظر میرسد که  از این جهتبوده و 

در زوال وانحطاط سرزمین خویش سهیم شده وهمراه با آن خود نیز طعم 

از طوایف بانفوذ سیستان بشمار میرفتند،  افول را چشیده اند. شهرکیها گرچه

ورؤسای شان از نفوذی بیش از دیگردسته ها برخوردار بودند، اما اکنون 

( از نظر نفوذ وقدرت به مراتب حقیرتر ازسربندیها و ناروئیها 190۴)

استند. امالک شهرکیها درجنوب انهار حسینک و درسمت شمال رود سیستان 

 ملکی ایشان دراین حوزه واقع شده است .واقع وبخش عمده زمین های ت

مسند رؤسای این طایفه در روستای دشتک است که مجموعه خانه های 

 مخروبه را 

دربلوکی دورافتاده درسمت جنوب دشت مذکورتشکیل میدهد. درفصول 

سیالبی این روستا بصورت جزیره ای درمی آید و تنها از پائین رودخانه ، 

محل وصل میکند. محمدعلیخان شهرکی خاکریزی خشکی را به جنوب 

درحال حاضر رئیس این طایفه دیگر اهمیت چندانی ندارد و درزندگی ساده 

ای درمقایسه با بزرگان واعیان سیستان بسر می برد، آنها اکنون در 

 خوارجشهرکی ها احتماالً باقی ماندۀ  فقرغوطه ور و از شهامت بی خبراند.

به سوی مرز های شرقی خالفت  اند که مسلمانان متعصب آنان را
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عباسی)اموی درست است.سیستانی( راندند وآنها هم در سیستان وکرمان 

 .1جابجا وبرتری یافتند

حد اقل یک اهمیت ویژۀ خوارج سیستان ، پارچه بافی آنها بود. پارچه 

های کرباس درشت هنوزهم در سیستان بوسلۀ  بافندگانی بافته میشود ]که 

قیر"جوال" میگویند.[ صنعت مذکور در دهکدۀ شهرکی ها آنها را بانوعی تح

عمومیت دارد. این صنعت توجه یک سیاح قرن نزدهم بنام دکتر "فوربس " 

به قتل رسید،بخود جلب نمود. او مینویسد:"  -1840در  -را که در سیستان 

من پارچه بافان اینجا راچون دستکاران اسکاتلندی می بینم)که اکنون نزدیک 

م شده اند( چون کار مشابه در افراد تا حدودی خصلتهای مشابه پدید به معدو

می آورد. همه آنها هوشیار وزرنگ بودند و سیاست وبحث وتکرار گفتگو 

را دوست داشتند وصاحب احساس ومزاح عجیبی بودند که با عامه ایرانیان 

 "2متفاوت بودند.

در سال زمانی شهرکی ها جزء مهمی از جمعیت سیستان بودند، اما

نفربودند، اما  1800نفرمیرسید. سربندیها  2300تعداد شان به  1904

 سردار آنان نفوذ بسیار داشت. 

نفراز سربندیها وجود داشتند. خانوادۀ  1000عالوه براین در چخانسور نیز 

میران سیستان نیز دارای ماخذ وریشۀ عربی است ولی اینها قبیلۀ نیستند بلکه 

 میدهند. یک خانواده را تشکیل

 

 :کیخا، جمالی، کمالی وپهلوان

ارباب، جمالی، کمالی،  طوایف ۀدر زمر کیانیان  تیت بار دیگراز 

 باقیماندۀ جمعیت وزبان فارسی میگوید که ایشان  یاد کرده پهلوان وکیخا

 اصیل سیستان اند. 
                                                 

1
 215،217،ص2،ج 180، ص1، ج تیت ، سیستان  -
2
 29، ص 13۴3هنری فیلد، مردم شناسی ایران، ترجمه دکترعبدهللا فریار، تهران -

 214، ص2تیت، سیستان، جلد  -3
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 کیخاقبیلۀ دیگر از نژاد نسل های قدیمی سیستان، قبیلۀ به نظر تیت، 

باعظمت پیوند  سیستانی این طایفه را به یک ماخذ قدیمی واست که هر

" تََرقونمثالً گفته میشود برای تولیت آتش مقدس در آتشکده های " میدهد.

"یا یکابمار بند معروف"همین طایفه انتخاب میشده اند. مع" از کرکوو"

مشهور بوده است نیز از همین طایفه بوده اند.  بند رستم" که به یکاو"

" را که بعداً )بعد از تخریب بند رستم بوسیلۀ بلبا خانسازنده بند " همچنین

ها بوده اند. درنیمه قرن هجدهم زمانی که  تیمور لنگ( ساخته شد، همین

از سوی  رودخانۀ هیرمند بسته شود، این کار قرارشد بنام سیستان  بندی بر

 هبه کدخدا شا رضاخان سربندی محمدتاج محمدخان سربندی پسرسردار 

 1حول گردید.)پدر کدخدا غالم رضا کیخا( مبیک کیخا

فارسیان "کیخا" از نظرقد وقامت وساختمان جسمانی تیت می افزاید که 

د دارد یا دورگه ئی از شهرکی ها وجو نه ونسل جداگا مشهور ومعروف اند.

رنگ چهرۀ شان نسبتاً سیاه است. در بعضی  که از نظرجسمانی ورزیده و

 2از نسل ونژاد سامی نیز دیده میشود. از آنان سرکوچکی

دو  میگوید: سیستان نیز یاد کرده جمالی وکمالیخانواده های  ازتیت 

خانواده بنام های جمالی وکمالی در سیستان موجود اند که با خاندان ملوک 

ملوک گذشته، خدام  کیانی متوسل میشوند واز نسل قدیمی پنداشته میشوند و

سیستان  پهلوانقبیلۀ  3گزیدند. ن آنان برمیاز میا افظین خود راومح

جزئی از نسل قدیم ایرانی بشمارمیرود. افراد این قبیله مثل ارباب  نیز

 کاسه های موزون سر میباشند. عقابی و وکیانی ها صاحب نقش

را به عنوان طایفه نمی  سیستان ی مقیم تیت، همچنان برخی خاندان ها

یین نسل های دیگر فارسی زبان وتعاظهار میکند که تشخیص  شناسد و

برخی ازاین فامیل ها مانند"پتی پشم" وپلپلی)فلفلی(  ممکن نیست. سیستان

                                                 
1
 187ص  به اهتمام رئیس الذاکرین، ،2تیت، سیستان،ج - 
2
 217تیت، همان اثر، ص - 
3
 187تیت ،همان اثر، ص  - 
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وسندگل وشیخ ویسی ومیرویسی )که هردو در اطراف قندهار وجود دارند( 

وسنچولی)سنگ چولی( وجوتیغ وغیره فارسی یا فارسی زبان نامیده میشوند 

یست. سنچولی وجوتیغ سرکرده و ، اما ماخذ واصل ونسب آنها معلوم ن

پیشگامی بنام "ده باشی " دارند. جوتیغ ها مدعی اند که از جبل بارز به 

 سیستان آمده اند 

ودر زمرۀ  سپاه ملوک بوده اند و دهباشی آنان بیرقدار موروثی ملوک بوده 

 است. 

اوطان اصلی شان ماخوذ است.  نام از اسامی برخی از طوایف دیگر 

ال: از دالرام واقع در غرب گرشک را "دالرامی" و از به عنوان مث

از  قندهار است، طایفۀ دلخکی، و –"دلخک" که منزلگاهی بر سرراه هرات 

، گورگی یا گورگیج واز شوره گز) (واقع در جنوب شرقی فهرج)گرگ 

 درنزدیکی گرگ( شورگزی، واز خاراکوه) واقع بر 

.] 1اراکوهی وغیره پدید آمده اندروی هیرمند و باالتر از لندی محمدامین( خ

به همین گونه،از خاک سفید )واقع درغرب فراه(، "خاک سفیدی"، واز 

گلستان) واقع در شرق فراه( "گلستانی"، واز اوق یا هوکات) در جنوب 

غرب فراه(، "هوکاتی" وغیره درست کرده اند که قبایل نیستند،بلکه فامیل ها 

 میباشند.سیستانی[

 

 گاودار:قبایل 

ده َمرده ََ
گاودار یا مالدارند.  سراوانی، کلبعلی، آبیل، دلخکی ها،2

قندهار، در یک منزلی غرب  -بر شاهراه  دالرام  واقع دلخکی ها از دلخک

                                                 
1
 187، ص 2ح تیت، سیستان، ج 

   
2
که در ناحیه ها روایتی از قول ن مریهای سند کرده مینویسد  "ردهده م  "تیت در مورد  - 

شند. این لفظ "نه مردی"را ری اباد، نه مردی های چاالک موجود میباکوهستانی سند، در ن م

ند که چندسال قبل من از ن مریهای تانه میکتیت عالوه  ل در آئین اکبری آورده است.ابوالفض

ناحیه کراچی روایتی بدست آوردم که آنها یک زمانی قسمتی از یک سپاهی بودند که به بوالخان 

مت بود، یکی نه رفته بودند واز آنجا دوباره به هند آمدند.اردوی مزبور مشتمل به دو قس ایران
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دالرام   میباشند. سراوانی ها گاودار وتاحدی کشته گراند. ده مرده ها نیز 

های گاو است  بطور پراکنده بکار زراعت اشتغال دارند، اماسرمایۀ آنان گله

 که در نیزارهای هامون سرگرم چرا میباشند. 

خانوار گاودار ده مرده، درناحیه سیستان  863به تعداد  1904درسال 

خانوار کشته گر نیز از همین طایفه موجود بود  1۷0افغانی وجود داشت و

که احتماالً تعدادی از آنان گاوداری نیزمیکردند. دلخکی ها متشکل از 

ر گاودار خالص وچهارخانوار کشته گر بودند. سراوانی ها از خانوا 1318

 618خانوار کشته گر تشکیل میشد. کلبعلی ها  20خانوار گاودار و 219

خانوار گاودار  541خانوار کشاورز بودند. آبیل از  55خانوار گاودار و

 خانوار کشاورز تشکیل میشد. 94و

ً میالدی  1904خانواده های خالص گاودار در سال  خانوار  3411جمعا

 34110وسط گاوهای هرخانواده ده رأس باشد، احتماالً   بود که اگر حد

رأس گاو داشته اند. درحالی که دراین رقم گاوهای متعلق به خانواده های 

کشته گر ومالکان زمین که در داخل روستا نهگداری میشوند به حساب 

هدین)سیاح سویدنی( گرفته نشده است. بعد از یک یا دوسال که آقای سون 

رأس  100در آنسوی هامون، خانواده های گاودار را دیده بود، یکی از آنها 

گاو داشت. سکزیهای گاودار نیزبه حساب نیامده اند حاالنکه حد اقل 

 1رأس گاو داشتند.1000

 

 حیوانات خانگی سرمایه سیستانی :

                                                                                                                   
ن( باقی ی ده مردیها در همانجا )در سیستامردی ودیگری ده مردی.نه مردی ها به هند بازگشتند ول

دور از عقل ومنطق نیست که ما ده مردی های مربوط به روایت  هند.بنابرین نتیجه حاصلماند

ن مری را در ده مردی های سیستان یافتیم. واین ها زمانی باهم میزیستند وده مرده های سیستان 

ارتباط وقومیت ده مرده های سیستان با نه مردیهای سند  ی های سند، از یک نسل ونژاده اند.دونمر

( نیز 229، به اهتمام رئیس الذاکرین، ص2دید است.) تیت : سیستان، جزی باالتر از شک وترچی

 53-51رک:  زادسروان،از رئیس الذاکرین،صص
1
 240تیت، همان اثر، ص  - 
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سیار حیوانات گاو بیشتر از نسل ونژادگاوهای اند که کوهان شان ب

کوچک وناچیز است ودر بین آنها گاوها بزرگ وخوبی مشابه نسل گاو های 

انگلیسی دیده میشود. اینها بطور عمومی سیاه مشکی وگاهی خاکی رنگ 

وبندرت دورنگ یعنی مشکی وسفید رنگند. گاوها سیستانی به قیمت گزافی 

فروخته میشوند وقبل از جلوگیری وبرقراری مالیات از طرف دولت 

انستان تجارت اینها از جانب قندهار وهرات ومشهد بسیار گرم بود. افغ

زمانی که صلح وامنیت برقرار بود، گله های بزرگ گاو تحت حفاظت چهل 

یا پنجاه مرد تفنگدار، منزل به منزل بجانب شهرها رانده میشدند ودر طول 

( هم به 1904راه نیز خرید وفروش محلی صورت میگرفت. گاوها هنوز)

قیمت یعنی سی تومانی فروخته میشوند که در زمان مسافرت وسیاحت  همان

 فروخته میشدند. از آن زمان تجارت  1839کنولی در سیستان در 

 گاوسست شده است، زیرا که تعداد گاوها کاهش یافته اند.

تا حدود  1902 -3بعد از قحطی در شیوع بیماری حیوانات در زمستان سال 

یستان از بین رفتند وجبران آن چندین سال طول گاو وگوسفند وبز س  80%

خواهد کشید. در سیستان فقط حیواناتی  رشد ونمو کرده میتوانند که نمک 

بخورند. چندین سال قبل گاومیش هائی به اینجا آورده شدند ولی قبل از آنکه 

 1مردند. به آب وهوای اینجا عادت کنند

تان، مکروب کرم یکی از امراض کشنده گاو وگوسفند سیستبصره: 

ً حیواناتی را که در آبهای هامون چرامیکنند از پا  جگراست که مخصوصا

درمی آورد. من مزۀ نیش این میکروب را که مردم محل به آن "َمَرک" 

گویند باری دیده ام، واقعاً که سخت آزاردهنده است. وقتی حیوان یا انسان پا 

اه برود، پس از آنکه از در آبهای هامون بگذارد وچند قدمی درمیان آب ر

آب بیرون شود، پوست پا تا آنجاکه تر شده باشد، خارش میگیرد واین خارش 

هرلحظه بیشتر شده میرود. ومثل پ ت کشیدن انسان را آزارمیدهد. طبعاً این 

                                                 
1
 236-230،صص 2تیت،ج - 
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میکروب پاهای گاوان را نیزمیخورد و به خارش می آورد. گاو بعد از 

خود زبان میکشد و طبعاً این خارش در برآمدن از آب  تا میتواند  برپای ها 

درون شکم حیوان نیزکه آب ها مون را خورده است نیز احساس میکند. 

مدتی بعد اکثرحیواناتی که درهامون چرا میکنند به مرض کرم جگر مبتال 

میشوند. گاوانی که براثر این مرض می میرند،یا صاحبش آنرا میکشد تا از 

مثل سنگ سخت میگردد و در هرانج آن گوشتش استفاده کند، جگرحیوان 

زخم ها نمایان است که با فشاردادن از سوراخ های جگر کرم خارج 

میگردد، ازاین جهت این میکروب را مردم محل مرض کرم جگرمینامند. 

م یک چنین مکروبی در دریاچه های هامون پیدا 1964ش /1343در سال 

ی در آورد. گوسفندان نیز با شد و بسیاری ازگاوان مردم  را درنیمروز از پا

چنین عارضه ئی روبرو شدند وتلفات سنگینی به مواشی واحشام مردم وارد 

 آمد.

 

 :هاصیاد

هستند.صیادان از راه ، صیادها از گروه های دیگر جمعیت سیستان

آنان  صید ماهی وشکار پرندگان در دریاچه های هامون روزگار میگذرانند.

درون کوخ هایی که از نی های سبز  در سرتاسر ساحل دریاچه ، در

ساختن  به  پرندگانعالوه برشکار وخشک ساخته اند زندگی میکنند.صیادها

بسیار  و گفته میشود "توت ن"که  گرم اند سرقایق های از ساقه های نی  

محلی  "توت"  گویشساقه های نازک وسبز لوخ را در  ضروری است. 

 توتن یاد میشود . به همین سبب محصول آن بنام میگویند و

پریان، درسمت شهرستان صیاد ها وجود ندارند، بلکه  در طرف غربی رود

درآنجا روستائیانی زندگی میکنند که کارشان صرفاً کشته گری است. درعین 

نفر موجود  482ۀ "صیاد" تعداد حال درناحیۀ جنگل میان کنگی، در دهکد
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(. این دهکده در 1904)استنیز صیاد  کدخدای آنها بنام " جانی"اند که 

 است. واقع  سیخسر رودسمت چپ بستر

عده ئی از جمعیت سیاه دک نیز صیاد اند. این روستا در نزدیکی ساحل 

رانه های هیرمند قایق میرانند. عدۀ صیادان درک قرار دارد و پریانراست 

در رودخانۀ  بودند. توتن رانان )قایق رانان( نفر 80صیاد در سیاه دک 

 صید ماهی می پرداختند. پریان به

یۀ میان کنگی جمعیت صیادان کمتر ، درناح1905-1904در سال 

صیادان عالوه  نفر نمیشد. 1500کل تعداد آنها بیش از  بود و نفر 600از

گله داران حصیر می بافند که در آن  برکارهای دیگر، برای روستائیان و

ً م ضروری است و یه بسیارناح یادان میباشد. امدی برای صبع درنصمنا

زنها  ساخته میشوند و ]ودریاچه هامون[ رودخانه حصیرها از برگ سبز]نی[

کار صید ماهی انجام  بچه های کوچک شان که نمیتوانند ومردان مسن و

  1دهند و یا نمیتوانند توتین برانند، حصیر می بافند.

اشیای  من)تیت( در زبان روزمرۀ صیادان الفاظ غربی زیادی را شنیدم.

دف آنها را  به زبان امتر را که آنان به الفاظ سیستانی وبلوچی بیان میکنند،

عربی نیز یاد دارند. طبق روایات خود شان آنها دارای اصالت عربی اند و 

دون به اثبات میرسد.زیرا ب از شکل کاسۀ سرآنان ز قالب نقوش واین امر ا

بان اسۀ سرفارسی زاندازه گیری، به نظرمیرسد که کاسۀ سر آنان نسبت به ک

ر انجا واجداد شان از کوفه آمده اند ود است. گمان میرود که اباء تر کوچک

بی حیات را که در سیستان نیز مشابه کوفه بود اختیار کرده همان سبک نیم آ

 اند.
                                                 

1
ساختن حصیر بگونه ایست که یک نفر بسته ئی از نی های سبز را میگیرد و سرآنها را به - 

شش فوت یا بیشتر، بوطر مساوی قطع میکند وبعد روی زمین گذاشته، آنها را بوسیلۀ پا  اندازۀ

بخوبی میمالد تا در هم شکسته وپاره شوند. بعد رشته های بلند آنها را جدا کرده وپوست برگها را 

میکنند وآنها را بشکل  حصیر در می آورند. حصیر ها دو نوع اند: سرخانه یا پشت خانه ئی که 

گین تر ودر قطعات طویل ومربعی شکل ساخته میشوند وبرای استفاده در سقف ودیوارها سن

مصرف دارد. نوع دوم برای داخل خانه بجای فرش است که سبک تر وبه اندازۀ جای نماز بافته 

 هموارمیکنند. نمد آنها را درکف اتاق یا میشوند. دهقانان بجای شال و
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کوخ ها)کپرها(ی آنان به گروه ها یا کلونی های کوچک تقسیم شده اند  

باتالقها بین این کلونی ها  امون ووهرکلونی کدخدای مستقل دارد. آب ه

مالیات  کلونی های خودشان کار میکنند و تقسیم گردیده اند وآنها در محدودۀ

چون جمعیت صیادان   های نقدی را به کدخدایان خود می پردازند.

، وصاحبان گله های گاو، در پشته های دشتی که در زیرآن نیزار ها واقع اند

الب بنام آنها د، بنابراین قسمت های مختلف تاکنناغلب درکنار هم زندگی می

 موسوم میشود.

 

 کول یا غالمان برزگر:

از مردم  مقام پائینی که در احتماع دارند،  به سبب درجه و کول ها

یا اسیران د که آنان اوالدۀ غالمان زرخرید گمان میرورکامالً جدایند. دیگ

کنند. اینان از کار  شاناند که ناگزیربودند در زمین های اربابان  جنگی

ظرسبک زندگی، زارع یا کشته گرمیباشند. سرکرده ومعتبر آنان در سال ن

( بود علم کول دست نشاندۀ حاکم وقت)حشمت الملک تاج محمد 1904 -5

مقدار ساختن کیانیان استفاده  که از وجود وی برای خوارکردن وبی

ه آنرا "ده کول" در دهکده ئی زندگی میکردند ککولها در شهرستان، 1میشد.

 میگفتند.تعداد 

                                                 
1
لک وکول به ممحمدکول برخوردی لفظی ایجاد شد ی وپدرتاج گفته میشود بین ملک گلزارکیان - 

زمان چنین ل گشت وبا شلیک گلوله کول را کشت. در آن گلزار توهین کرد، ملک گلزارمشتع

مخالفت را بخود نمیگرفت، زیرا کول مرتکب اهانت به صاحب اختیار حادثه ئی رنگ انتقاد و

 با ملک نیت کرده بودی حشمت الملک این حادثه حاکم قاین یعن پیش از خویش شده بود.

ن دلیل که مادر حشمت الملک دیبگلزارکیانی وصلت کند ودختر وی را به زنی بگیرد،اما 

، ملک کیانی از دادن دختر به دخترکدخدا د ره بود واز این بابت پستی را ازمادر به ارث می برد

د ودرخواست چاره  محمد به حشمت الملک رجوع کر . تاجحشمت الملک ابا ورزیده بود

بود از عمل ملک کیانی مقیم باد)زابل کنونی( نمود.حشمت الملک که در آن زمان درنصرت آ

اظهار نفرت کرد وظاهراً برای آنکه   صلح را برقرارکرده باشد، حکم نمود تا ملک کیانی دختر 

ین مردمان خود را به عقد نکاح تاج محمد کول در آورد.در حالیکه این رسم در آنزمان فقط ب

مساوی المرتبت رواج داشت. این امر برملک گلزارکیانی که درتلخی روزگار بسرمی برد چنان 

 گران آمدکه از غم این توهین قلبش از حرکت باز ایستاد.
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 بین کولها و در جاهای دیگر دهکده ها نفر میرسید. 38۷به  شان دراینجا

)هوکاتی ها یا قلعه کاهی ها( تقسیم شده بودند و در آنجا آنان به  هااوقاتی 

از ده "گرگ" در سال  نفر بودند. در دهکده ای 350تا  300احتمال قوی 

. در ده خان محمد تعداد آنان تخمین میکردند زندگیفر کول ن 1۷2، 1904

و در" جزینک" کل  نفر میشد 86تعداد شان نفربود. در ده اکبرشاه  200

 نفر بود که نیمی از آنها کول بودند. در ده خمک میان 928جمعیت 

نفرمیشد.  400عداد افراد کول رود تبود. احتمال می نفر( 800کنگی)جمعیت 

یا  هاکول 1904. درسال زندگی میکردندکوچکی آنان در دهکده های  بقیۀ

 1نفرنفوس بود. 2500تا 2000 برزگر متشکل از  انغالم

 

 قبایل بختیاری وجمشیدی:

وارباب سیف الدین، قبایل  کیانی طبق شهادت ملک عظیم خان 

تا  1383)دسامبر-پای تخت سیستان -بختیاری وجمشیدی تا سقوط زاهدان

تیمور( در سیستان مستقر بودند. این قبایل امیربدست میالدی 1384جنوری 

جنگجو، کوه ها ودشتهایی داشتند که در اطراف دلتای هیرمند واقع اند. 

 خدمات نظامی دراینجا زمین دریافت کرده بودند. سرداران شان درعوض

 ید(روز زندگی میکنند منتقل )تبعمیگویند تیمورلنگ آنان را بجاهای که ام

امیر ظ:ها از امیرافغانستان) بزرگ جمشیدی و . وقتی که سرکرده نمود

شیرعلیخان( آزرده شد، همراه خانواده اش به سیستان پناه آورد واز اینجا به 

امید مراجعت به  دیار خویش تسلیم امیر عبدالرحمن خان شد و به کابل 

که  وبختیاری ها به طایفۀ نکودری مغول تعلق دارند ] جمشیدیها 2رفت.

ورودبارگله داری میکردند  ری در نواحی گرمسیرهیرمند دراواخر عهدتیمو

وگفته میشود همین طایفه تیمور را در سیستان زحمی ودرنتیجه لنگ ساخته 

                                                 
1
 221، ص 2تیت، سیستان، ج - 
2
 223، ص 2تیت، سیستان، ج - 
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سیستان را ویران ورئیس این  1383بودکه تیمور به انتقام این صدمه در 

 [طایفه را دستگیرواعدام نمود.

 

 :ی(،سجزی وسکائز سکزی)اسحاق

( والش وجوین تمرکز هدر ناحیه اوق)قلعه کاکه هنوز هم  انسکزی

استند که به  ی]وخود را اسحاق زئی میگویند( بقایای همان سجزیان دارند

(، سیستان را ب)مورخین عرتعلق دارند. مصنفین شرقی 1نسل "سکا"

سجستان ومردم آن را سجزی نوشته اند. دروقایخ بعدی سجزیها وسیستانی 

میالدی درضمن شرح  ربع اول قرن سیزدهم رها ازهم تمیز داده شده اند. د

قلعۀ اوق از سجزیها سخن بمیان آمده است که مرکز آنان بود.براساس وقایع 

 مرکز وماوای سکزیان بود.الش  قلعۀمیالدی( 1408ن )نوشتۀ مطلع السعدی

سپس تیت ازسکزیان به عنوان یکی از قبایل نیرومند در سیستان نام برده 

 "از اوالدۀ قیس بن اسحاق میدانند وبنابرین ن خود راعالوه میکند که اینا

دیگران نیز آنان را افغان  و افغان را خودو ده میشوندمینااسحاق زئی" 

. درعین حال یک مسلمان متخصص و آگاه به سلسلۀ انساب بطور میدانند

به حضرت اسحاق ابن ابراهیم منسوب نموده  طبیعی این قبیله نیرومند را

واهد شد ولی آنها درجای مرکزی شان خود را ساکزی یا وخوشحال نیز خ

یاد آور میشود  "تیت"سجزی میگویند وهرگز خود را اسحاق زئی نمیگویند. 

درۀ تا و قندهارهرات  تا فراه و [الش وجوین]سترده ازکه اینها بطورگ

لعۀ الش وقلعه جوین اما مرکزسرداران شان همیشه ق ،ارغسان پراکنده اند

شبانی ودر اوق والش وجوین امالکی نیز شان بک زندگی س بوده است.

 سکزیان گاودارنیز هستند ومرکز آنان هامون پوزک است.برخی ازداشتند.

                                                 
1
سان به از میالدی از طرق خرایائی است که در قرن دوم قبل سکاها، یکی از اقوام مهاجم آر- 

اعراب این کلمه را معرب کرد  را بنام خود"سکستان "ثبت کرد.اینجا اسم  واردشدند وسیستان 

وسجستان نامیدند.جغرافیا نگاران اسالمی باشندگان سجستان را سجزی خواندند.به عقیدۀ مارگن 

 انستان بقای ساکها اند.سیستانیاسترن دانشمندنارویجی، زبان پشتو زبان ساکها است وپشتونهای افغ
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تیت  )در هلمند وقندهار ساکزیان بیشتر به گله داری گوسفند میپردازند.(

یکی از موجود است و ل به غارتگری در سکزیان همیشهمیگوید که می

 1موسی خان ُدنگی)داکو( معروف است. سرداران شان  بنام

 

 :وگوجرها  جت ها

 مینویسد:جالبی کرده  ان نیز تحقیقاتتیت در مورد وجود جتها در سیست

جت ها وقبایل دیگری نیز شامل فارسی زبانهای سیستان هستند. جت ها یا 

وگمان میرود که بین جات ها شباهت نمایانی با گوجر های هندوستان دارند.

تعلقی وجود داشته است. این  گوجرهای هندی ارتباط و سیستان و گاودارهای

حلقه ای مهم وجالب است از آن سلسله شواهدی که گوجرهای هند را با 

 آسیای میانه متصل میسازد.

در منطقۀ میانی رودخانه های جیحون وسیحون ودرناحیۀ هیرمند 

یه شرقی درشمال گرشک، در زمینداور، گوجرها وجود دارند. حتی در ناح

افغانستان نیز گوجرها موجود اند و اینک در درۀ سند حضور گسترده دارند. 

زمانی جت ها در بلوچستان درناحیه کیچ، بسیار نیرومند بودند وهنوزهم 

دراین ناحیه و در نزدیکی مرز ایران وکالت در ساحل خلیج فارس، 

چ براهوئی درنواحی براهو ودشتیاری موجود اند. تجزیه وتحلیل قبایل بلو

موجود به اثبات میرساند که درتشکیل آنها آمیزش جتها زیاده از حد مسلم 

  2است.

" ده 1904در سال  "تیت" زیرعنوان "اسم جات" مینویسد: "سپس 

نواب" دهکدۀ جتها بود وکدخدای آنان نیز جت بود. در دهکده های "َکود" و 

نفر  ۷00 درحدودها " ورمال" نیز جماعتی از جت ها وجود داشت وتعداد آن

میشد. اینان خودشان را جت میگفتند، اما گمان میرود بعضی افراد دیگر که 

ریشۀ آنان مشخص نیست نیز از همین نسل هستند. به عنوان مثال: گلوی؛ 

                                                 
1
 201-199، ص2تیت، سیستان،ج - 

2
 224، ص 2تیت، سیستانی، ج  - 
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سندگل،  پتی پشم، نوری، ماهککی) یا مهاککی که خودشان را بلوچ میدانند(

 هردو از اطراف قندهار(،بارانی، پنجکا)پنجکه(، شخ ویسی ومیرویسی)

مر،زور، خاک سفیدی، سیاه سر)که بلوچ گفته میش ّ وند(، تیلر، بیلر، خ 

خوار، خلیلی، پودنه، کته لُک،بَّزی، َدرنی، شیخ شهریاری، پیری، قروت

، آوازی، صوفی، خزری، ورهاز، هنوری، ُجر، اله دو، راهدار،کریم کشت

ً اتفاقی  وشباهت نقوش بین کشته گران)زارعین( سیستانی  پنجابی  حتما

ها بدون تردید  لویگنیست بلکه در اثر هم نژادی میباشد. از قبایل فو الذکر، 

جت میباشند. احتمال میرود که ماهککی ها بجنوب غربی نوشکی مهاجرت 

نمودند و در آنجا  برروی یک کوه کوچک وکم ارتفاع آثار ویرانه های از 

قبایل ذکر شده کشته گران زحمت کشی  یک دهکدۀ به همین نام دیده میشود.

هستند واکثریت طبقۀ کارگر سیستانی را تشکیل میدهند. به جت ها فارسی 

زبان گفته میشود وبا آنکه چنین پنداشته  میشود که فارسی زبان اند. آنها به 

زبان فارسی سخن میگویند وقبایل دیگر نیز به زبان فارسی پاسخ میدهند که 

 1باشند. یقیناً میتوانند جت

(ضمایم بسیار 2در پایان کتاب با ارزش خود)سیستان،ج تیت،          

محققانه وسودمندی را عالوه کرده است که ضمیمۀ دوم آن به تفاوت بلوچها 

 وبراهوئی پرداخته است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . ،230، ص 2تیت، سیستان، ج - 
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 فصل دوم

 

 

 درسیستانحیات روستائی ویژه گیهای 

 

 

 : وسبک زندگی طبقات اجتماعی

گذشته جامعۀ سیستان  مرکب از دو طبقۀ مشخص بود: درروزگاران 

یکی طبقۀ مرفۀ مالک وزمیندارفئودال بود که صاحب ملکیت های بزرگ 

چندین هزار جریب زمین و باغ وکاخ بودند وبنام خان، ارباب، ملک یا ملک 

الملوک یاد میشدند و دیگری طبقۀ تهی دست دهقان یا برزگربود که فاقد 

شخصی  بودند و از طریق کار بر روی زمین خان و زمین  وملکیت های 

ارباب زندگی بخورنمیری داشتند. قشرمالدار وکوچ نسین نیزجزو همین 

 طبقۀ فرو دست جامعه بود.

هریک ازافراد طبقۀ مرفۀ سیستان دروسط روستاهای متعلق به خود در 

قلعۀ مستحکمی زندگی میکردند که گاهی دوطبقه ئی بود ومهانخانۀ بزرگی 

داشت که با قالین های رنگین دست بافت و توشک های پنبه ئی وبالش ها 

ومتکاهای گرانبها مفروش وچندین نوکر وچاکردر خدمت خان وحرمسرای 
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او بودند. این قلعه با حصاری  بلند وخندقی برگردا گرد قلعه استحکام می 

 یافت که در مواقع خطر جنگ وتهاجم بهترین وسیلۀ دفاعی بشمارمیرفت. 

نویسنده وشاعر زابل و یکی از آگاهان سیستان آقای رئیس الذاکرین، 

مینویسد که "هرامیر وسرکرده را کوشک یا ارگ مخصوصی  بود با 

دیوارهای بلند وباره های ستبر وبرجی برجسته که از آنجا امیر چگونگی 

کردار کشته گران خویش نظاره مینمود. وکشته گران در خانه های محقر 

رخارچ از خندق و محاط به قلعه وبرگرداگرد آن ساخته بود شان که د

روزگار می گذرانیدند. جماعاتی نیز درمکانهای دورتر ونزدیک به محل 

کارشان سکونت داشتند.هر امیرو سرکرده را دهل یا طبل بزرگی بود که در 

مواقع ضرورت بوسیلۀ دهل چی وطبق دستور وی بصدا در می آمد وافراد 

 " 1وضع پیش آمده واقف مینمود. وابسته را از

                                                 
        

1
در خصوص انواع مختلف نواختن دهل  113رئیس الداکرین،در رسالۀ کندو، ص  - 

فواصلی ریتم ضربه ها ونیز  وپیامی که هریک از این نواختن مردم دریافت میکردندمینویسد که:"

که برای ضربه های پی در پی بوسیلۀ نوازنده رعایت میشد، بیانگر وضع وحالت خاصی بود که 

 می بایست افراد متناسب با مفهوم آن خود را مجهز کرده خویشتن را به ارگ میرساندند.

ربه یک پس چنین بودکه که اگر ضربه ها پی در پی پنچگانه می بود ودرفاصلۀ هرپنچ ض

سکوت کوتاه رعایت میشد، عالمت جنگ در برابر نیروهای مهاجرم بود و مردان  محض شنیدن 

آن با شمشیر ونیزه وسالح رایج مسلح شده روبه جانب ارگ می نهادند. واگر ضربه های پی در 

پی چهارگانه نواخته میشد، عالمت آن بود که مرگی اتفاق افتاده وهمگان می بایست برای تدارک 

امور مربوط به تدفین مرده وانجام مراسم آن خود را آماده ساخته به ارگ پناه آورند. چون ضربه 

های سه گانه نواخته میشد، نشانۀ هجوم سیل وخطر آب بردگی بود که به محض شنیدن آن هرکس 

برای جابجائی مال واموال خود وخانواده خویش دست به کارمیشد.ضربه های دوگانه دهل نشانۀ 

یل مجلس مشورتی و یا صدرور دستوراتی برای امور جاری زندگی به حساب می آمد.ضربه تشک

های تک تک دهل به آن معنی بود که دشمن قصد حمله دارد وهمگان باید هوشیار وبیدار باشند. 

ضربه های تک تک  وآنگاه ضربه های شدید پی در پی که در پنج نوبت با فواصل شمارش یک تا 

ته میشد به معنی هجوم بردن بردشمنی بود که قبالً حمله کرده وعقب زده شده بود. پنج بردهل نواخ

ضربه های تند ویکنواخت به معنی رویت ماه، رسیدن امیر از سفر ویا تولد نوزاد پسر درخانه 

 امیر بود.  "

 



 87      مردم شناسی سیستان

او درجای دیگر مینویسدکه: دهقانان وزارعین در خانه های گلی زندگی 

میکردند. خانه های روستائیان اکثراً گنبدی بود وبرسقف)ُکولَک( هرگنبد 

بادگیری قرار داشت.عالوه براین بادگیر دردیوار شمالی هراتاق دریچه ای 

تاق هدایت  میکرد. وزش باد در تابستانهای وجود داشت که باد را به درون ا

گرم سیستان هوای اتاق را سرد ترمینمود.دریکی ازدیواره های اتاق اجاقی 

ساخته میشد که در زمستان ضمن گرم نگهداشتن اتاق، برای طبخ غذا نیز 

ً به حیات  سرا باز میشد  مورداستفاده قرارمیگرفت. درب هراتاق مستقیما

ت وبجای درواره از"درپتوک")چپری کوتا به اندازۀ وبه ندرت دروازه داش

در خانه( کار گرفته میشد وفرش خانه را  گلیمی کم بهای پنبه ئی یانمد ویا 

 حصری  دست بافت تشکیل میداد.

در حکم طویله و جایگاه نگهداری گاو و  در هرمنزل روستائی حیاط

از حیات را  گوسفند ومرغ مورد استفاده قرارمیگرفت. برخی منازل قسمتی

به عنوان طویله حصار می کشیدند. تنور یا تندور یکی از ضروریات اصلی 

هرمنزل به حساب می آمد که در آن زنان نان خود را می پختند.علیرغم 

آنکه تمام خانه های روستا از خشت وگل درست میشد، بسیاری از ساکنین 

چپر )نوعی  آنها بعلت ضعف مالی بجای پوشش گنبدی اتاقهای شان را با

حصیر که از ترکه یا شاخچه های نرم وباریک گز ساخته میشد( می 

 پوشاندند. وروی این چپر را  کاهگل  میکردند.

در هیچ یک از منازل حمام وجود نداشت. یک سنگ مستعمل آسیای 

دستی ویک حوض گلی در بعضی منازل کار حمام را میکرد. در بیشتر 

هر آبی که از کنار روستا میگدشت خود را موارد مردم  در رودخانه و یا ن

می شستند. شستن نیز خیلی ساده بود وبدون کاربرد صابون یا شامپو فقط سه 

بار در آب غوطه میزدند و بیرون می آمدند گویا که خود را شسته و تمیز 

کرده اند. البته در شستن موی سر بجای شامپو که هنوز ناشناخته بود،از 

 استفاده میکردند.  ماست یا با تخم مرغ
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 صاحبان احشام وگله داران:

دار وکوچ نشین سیستان را، جمعیت گله  بخش دیگر جامعۀ تهی دست

 از بزبودند و تشکیل میداد که صاحب چندین رأس گاو ویا گوسفند و

محصول این مواشی امرار معاش میکردند. گاوداران نظر به نیاز تعلیف 

ن سیستان که متشکل از دریاجه های مواشی شان همواره در حواشی هامو

مالداران ترجیح میدادند تا برای سادگی درکار  متعددی است زندگی میکردند.

جابجائی شان از خانه هایی استفاده کنند که قابل حمل باشند. پس زندگی 

چادرنشینی را مناسبتر یافته بودند. این چادر ها از موی بز بافته میشد که 

 .بنام پالس مشهور بود

گاودار ها ونیز صیادان )شکارچیان پرندگان آبزی در هامون(    ساده  

ترین سیستم را برای خانه های مسکونی شان برگزیده اند. "َچپّر")یا َکپّر( 

مطلوب ترین خانه مسکونی برای این گروه از ساکنین سیستان بشمار 

ندی آنها خانه های شان را از چوب های بلند گز وحشی  اسکلت ب میرود.

میکنند وبعد برروی این اسکلتهای چوبی، چپر یا کپری که از شاخچه های 

گل هنرم گزهای وحشی  ویا از ساقۀ نی  یا لوخ بافته شده اند هموار کرده کا

میکنند. بدون تردید،بدوی ترین نوع خانه های مسکونی این منطقه همین 

کمترین چپرها حصیری ساخته وبافته از نی بوده است که گذشت قرون 

 تاثیری در وضع زندگی ابتدائی آنها 

 1.نکرده است

با توجه به آنچه جناب رئیس الداکرین اظهارکرده ، میتوان گفت که 

است که هیگچونه  بودهمسلط براین مردم وکوتاهی از دولتهای  قصور

 نکرده اند. شان توجهی به حال 

                                                 
1
 84-83رئیس الذاکرین،کندو،ص - 
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انش از آنچه سبب تحول در زندگی انسانها میشود،علم ودانش است ود

دبستان و مدرسه آموخته میشود واین کار ها از وظایف دولتها است تا 

خدمات تعلیم وتربیت و وصحت عامه را به مردم عرضه کنند و مردم 

وفرزندان مردم را از مزایای زندگی معاصرآگاه وبهره مندسازند .چون این 

یعی مردم در طول قرون از غمخواری دولتها محروم بوده اند بنابرین طب

است که از تحوالت اجتماعی واقتصادی  وفرهنگی بدور مانده اند و امروز 

 بدبختی دارند. از هم مثل انسانهای ماقبل التاریخ  زندگی بدوی  پر

 

 گاودارها خانه وکاشانۀ

بیشتر در دشت های "کریم کشته" و در حواشی گاوداران در نیمروز 

آنها دسته کافی محقر است.  خانه های آنها بحد هامون پوزک تمرکز دارند.

نگ" گبه آندرگویش محلی  ه های نسبتاً بلند گز را که یا ب نچ ، از چند ویند"ش 

الیافی( محکم می بندند و بعد دو دو بنچۀ آن را مقابل طناب جای با چیلک)

در زمین تعبیه میکنند و انتهای آنها را  راقسمت ضخیم آنها ،هم قرار داده 

می بندند. بعد دو بنچۀ دیگر را بفاصله کمتر ازنیم متر  که نرم تر است با هم

مقابل هم در زمین نصب میکنند.پس از آنکه اسکلت خانه بسته بندی شد، 

چپرهای که از شاخه های نازک گز بطور مستطیل) به عرض سه متر 

وطول پنج تا شش متر( با فته شده اند،بر روی این اسکلت از سرتاپای آن 

پس  هر چپر از چندین جای با شاخه های نرم گز در انداخته میشود وس

چپری  بشکل سقف گاری در می آید که بر  خانۀد. نشنگ های بسته میشو

بسمت جنوب قرارمیگیرد وانتهای  وازه آنروی زمین نهاده شده باشد. در

لب ها کاهگل کشیده میشود. اغدیگر را باچپر می بندند وبعد روری این چپر

یک هم ساخته میشوند تا جلو وزش بادهای تند را خانه های چپری نزد

بگیرند وپناهگاهی برای گاوانی باشند که در روبروی این خانه ها شبها 

حیوانات نگهداری شبانۀ برای کافی نگهداری میشوند. در جلو خانه ها زمین 
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شان در نظرگرفته میشود.گاودارها درشب های سرد زمستان حیوانات 

  با پارچه های ضخیم نمد والً گاوهای شیری ( راضعیف یا گرانقیمت)معم

 یا تکه پاره های لحاف می پوشانند تا گاو از سردی هوا تلف نشود. 

 

 سبک زندگی گاودارها

جورج پیتر تیت، که تحقیقات حالبی در مورد مردم محقق انگلیسی،

کپرهای گاوداران تاحد سیستان واز جمله گاودارها کرده است میگوید:"

ً یک چرخ]نخ ریسی[زیادی کث یک ،یف است. اثاث یک خانوار عموما

گهواره چوبی ویک آسیای دستی است .این چیزها را معموالً درخارج از 

کپرها میگذارند. کف کپرها انباری از حصیرها، نمدها وپوششهای کثیف 

است که بطور آشکاری بسیار حالب و جذاب اند و یاد بودی از قدمت این 

نیز به  هی یک تفنگ دهن پر]برای شکار پرندگان[زندگی است. گا نوع

اسکلت کپر اویخته است. شکل وشباهت مردم نیز مثل کپرهای شان کثیف 

 است. 

زنان شان خیلی زود پیر میشوند ولی دختران جوان دارای حسن 

وزیبائی جذاب و هوس انگیزاند. چشمان پرنور وبزرگ؛ دارای نقوش چهرۀ 

گودی در لب های فوقانی ، موهای سرتا برجسته واضح، لبهای درشت و

بناگوش وعارض رخسار باز وگیسوان پرپشت  وجسم برخوردار از سالمت 

کامل]از خصوصیات بارز آنان است.[ اینها در پردۀ حجاب نمیروند واگر 

تنها باشند، خجالت نمیکشند. لباده ای کیسه ئی شکل که از چند جا پاره شده 

اند. رنگ  آن آبی و یا قرمز میباشد. در است تا زانوی شان را می پوش

گردن از زیورات قشنگ و در اطراف سرموبافهای رنگین دارند. رنگ 

پوست شان خاکستری متمایل به سفید است ولی بعلت عدم پاکیزگی رنگ 

 طبیعی شان تیره معلوم  میشود.
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مردان از قبای بلندی استفاده میکنند که از ناحیه کمر بوسیلۀ نواریا 

ه ئی بسته میشود. عالوه براین برروی سرشان عمامه ئی بیرنگ دارند تسم

واگر استطاعت مالی وتوانائی اقتصادی داشته باشند، آنرا از پارچه کتانی 

 بینوایان لبادۀ کرباسی است که تا زانوی آنها تهیه میکنند. لباس تهی دستان و

آنها نیز در محیط  افراد متمولمعهذا با تسمه می بندند.  میرسد وکمر خود را

های کثیف زندگی میکنند. وسایل سوخت شان از "تپی" یاتپاله های گاو ]که 

در گویش محلی به آن"ُخشاد" گویند[ فراهم میشود.آنها تپاله های گاو را 

فروزان پرهای شان آتش انبار میکنند و شب و روز در جلو کخشک و

که آنها "کبریت"  زیراند.میک دود فقط بدون شعلهاست.]باید گفت که این آتش 

آنهابرای قلیان وپختن غذا از آن ا آن عند الموقع آتش روشن کنند[ ندارند تا ب

پختن غذا موجود است  استفاده میکنند.معدودی ظرف برای گرم کردن شیر و

که بسیار کثیف میباشند. وهمین ها کل مایملک یا تمام اثاثیه زندگی یک 

چک ومحقرش را تشکیل میداد. آنان روغن خانواده گاودار وبلکه خانۀ کو

 بدست آمده از شیرگاو را میفروشند ودر بدل آن چیز های مورد نیازشان را 

] گاوداران شیر وماست گاوان را برای گرفتن روغن  حفظ " 1.میخرند

ز دوغ گاو بدست می آید  تغذیه میکنند وخود بیشتر ازدوغ وقروت که ا

 نند.[مینما

 

 پوشاک مردان:

تانیان بصورت عموم مردمی بلند قد ودرشت اندام وتنومند وسبزه سیس

قرن 80]وتا قبل از انقالبات اوایل دهۀ سیاه هستند.روی و چشم و ابرو 

بیستم در افغانستان وایران[  بجز مالها وسادات ریش خود را می تراشیدند و 

ستار( سبیل میگذاشتند و پیراهن وتنبان گشاد می پوشیدند و بر سرلنگوته )د

 می گذاشتند و پتوئی همراه داشتند.

                                                 
1
  233ص، 2تیت، سیستان،ج - 
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شاعر ونویسندۀ سخت کوش  سیستان، جناب غالمعلی رئیس الذاکرین 

که در آن برگوشه های مختلف فرهنگ مردم  1رساله ئی دارد بنام "کندو"

سیستان روشنی انداخته است. این رساله با آنکه ازروشمندی های اکادمیک 

ن اطالعات مغتنمی از خصوصیات برخوردار نیست، ولی میتوان درآ

زندگی روز مرۀ سیستانیان را بازیافت. بنابرین من سعی میکنم تا اطالعات 

 خود در مورد باشندگان سیستان بخش ایران را از رسالۀ ایشان بازتاب دهم.

 بازمیشد]شانه  طوری بود که چاک گریبان، بر دوطرف پیراهن مردان

بجای دکمه از و [کردن سر میگذاشتندیا برسمت چپ شانه چاکی برای داخل 

آستین ها دراز وگشاد وبدون  " استفاده میشد.ه"مدوک بزرگ بنام گرهی

پیراهن نیز دراز وگشاد بود ودر دوطرفش دوچاک داشت که  سراستین بود.

شلوار یا تنبان مردان نیز بزرگ وپاچه گشاد بود. بند  میشد. بنام برچاک یاد

بافته میشد وهر دوسر آن با  دارپنبه بشکل جالی تنبان از تارهای تابیدۀ نخ

ً آنرا  شدمیتاب داده بگونۀ زیبائی زینت رشمه های ابریشم رنگه  و بعضا

از پیراهن بیرون دیده شود، قسمت ابریشم تاب آن که  طوری  می بستند

 گویا که نوعی از زینت مردانه بشمار می آمد.

ارچه های ضحیم تر میداشت که  از پ ان باخود پتوئیتسهرمرد سی

در هنگام کار دهقانان آنرا بدور  نسبت به لباس معمول مردان تهیه میشد و

یا درختی  ار وودی وجوانان در هنگام استراخت در سایۀکمر می بستند 

ین مفروش می بود ند وروی آن دراز میکشید واگر زمزیرپا هموار میکرد

د  ودر ندر آمان باش تا از ازیت مگس وپشه ها ندآنرا بروی خود میکشید

ند تا ن از جائی بجای دیگر گوشۀ این پتو را برروی خود میکشهنگام رفت

 را به هوا بلند میکند  هاکه باد آنرا بگیرند ریگ های روان باد وچلو ازیت 

 .و بر چشم انسان میزند

                                                 
1
 ببعد 30،مشهد،ص1370کندو،طبع غالم علی رئیس الذاکرین، - 
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کاله نمدی نوک بسیاری از مردم بومی  درصد سال پیش از امروز، 

مردان رف اربابان و خوانین آنجا دستارمی بستند. میگذاشتند وص تیز بسر

ی که با تارهای زری وهمواره کاله عادت نداشتند که سربرهنه ظاهر شوند

وگالباطون دوخته شده بود وبه آن "رخچین"میگفتند برسرمیکردند وبردور 

 "رخچین" درواقع همان "عرقچین" است..آن دستارمی بستند

 ن")پوتین(.ت"، "موچَ ه پَ "چَ  ،ی"توَ "چَ  سه گونه بود: پوش مردان ،پای 

مردمان کم بضاعت ، چوتی وچه پت را که برخی به آن چپلی نیز میگویند

ودهقانان استعمال میکردند ولی موچن )پوتین( که کفش قیمت بهائی بود 

 ظبقۀ مرفۀ جامعه به پامیکردند . در هرحال 

 امروز های  کفشف همواری داشتند ومثل این سه نوع پای افزار ته و ک

 نبودند. بلند پاشنه

 درگذشته مردان متشخص با خود شمشیر و یا کاردی بزرگ که به آن

صدف و دندان فیل حکاکی  میگفتند ودسته اش با تکه هایپیش قبض  قمه یا

ایل در غالفی از چرم ومزین  شده بود، حمل میکردند وهردوی این وس

میدادند وشمشیر را در  پیش قبض را در پیش روی کمر جایپنهان میشد. 

پهلوی راست آویزان میکردند. ولی مردان طبقۀ فرودست جامعه چوبدستی 

در مواقع خطر با آن از خود دفاع  کلفت از چوب بادام باخود حمل و

ین نیز همواره  یک چنگرگ  از خطرچوپانان برای محافظت رمه  میکردند.

 ند.ه گی" می گویدَ تک"یا " پَ وبه آن "کُ  باخود دارند و دست را چوب

برخی از درگذشته که از قول مردم روایت میکند  نآقای رئیس الذاکری

مردم سیستان در هنگام سفر زنجیری بطول دویا سه متر بدور کمر خود می 

وبی برای دفاع شخص در برابر رهزنان بود. خ این زنجیر وسیلۀ بستند و

را با  او برسد دشمناینکه دست دشمن به  قبل از ماهر میتوانست زنجیرباز

حتی پرتاب زنجیر، اسیرکند واگر براسپ هم سوار باشد وی را بزیربکشد و
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دازی از سرش را از گردن قطع نماید. درواقع این زنجیراندازی مثل کمند ان

  .خود مهارت الزم بکار داشت

 

 :لباس زنان 

  ولی کوتاه برچاکداربا سرآستین تنگ ترو  زنان سیستان پیراهن گشاد

یقه با  وسینه واقع بود ست دوزی شده می پوشیدند. چاک گریبان در جلود

شکل می گرفت. دوطرف چاک گریبان بوسیلۀ دست دوزی  یسجاف باریک

کال تخم خربوزه، مرغک،زنجیره، ویا ش یا منحنی به اشکال زوایه دار و

ازسرشانه تاپایان چاک گریبان آرایش می یافت.این دست  کجکی ودو دمه

ای این دست دوزی لبۀ پائین شلیته های پیراهن همخوانی داشت. بر دوزی با

های که برخالف رنگ تکۀ پیراهن می بود نوع دست دوزی اعلب از تار

استفاده میشد.مثالً هرگاه پارچۀ پیراهن سفید می بود، تارهای دست دوزی را 

   وزی مینامیدند.وبه همین علت آنرا سیه د سیاه انتخاب میکردند

تر بودکه از ،ولی بلندزنان بشکل دامن های چین دار اروپائی شلوار 

در  .الزم داشتکه را تا شش متر تچندین شلیته تشکیل می یافت وال اقل پنج 

زیر هرشلیته یک شلیتۀ دیگربنام زیرجامه  پوشیده میشد. زنان مرفه الحال 

ت واعیان جامعه تا سه شلیته سربسرمی پوشیدند.برروی پیراهن گاهی باسک

ارغوانی رنگ و از پارچه های  (زنانه ویا ارخالق) شبیه مانتوهای امروزی

 لباس سیاه را که رنگ سنتیزنان فرودست جامعه  قناویز پوشیده میشد.]

ند ولی چادرشان دارای رنگ های اعراب مسلمان است، ترجیح میداد لباس

هم آنرا  امروزند ولدارکه بنام چادر گرد نامیده میشد، برسرمیگذاشتروشن گ

  [با آن تمام بدن خود را از نظرها پنهان میکنند. می پوشند و

پاپوش زنان در برخی جاها بیشتر از نوع نعلین چوبی بود که رویۀ 

چرمی داشت. اما زنان مرفه جامعه از "ُموَچن" های چرمی زردوزی 

 وسرکج ونوک چپه استفاده میکردند. 
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ف محلی و از جنس پنبه روسری یاچادر زنان از پارجه های دست با

ً ابریشم بود که به آن چادرنمازمیگفتند. نوع مرغوب آن از پارچه  وندرتا

های نفیس وگلدار تهیه میشد که اعیان واشراف بیشتر از این نوع استفاده 

 1میکردند واکنون نیز اکثر مردم ازآن استفاده میکنند.

 

 زنان : وآرایش زیورات

چوری، شمایل،  ره، اشکوفه،واگوشاز  زنان عبارت بودزیورات 

خورد وملون، گل،سینه ریز،گلوبند، موره های ، پنج هکّره،کچه، ماتیک

 وغیره.  چتربند

سربود که پس از  ینایا دوطرف پیش موهای بناگوششامل  ،چتر

کنارچهره را می پوشانید. وجه تمایز زنان شوهردار ازدختران  ریزبافتن دو

زنان گیوه)بیوه( ن عروسی زن چیده میشد. بود که از زما جوان ، وجود چتر

چتر آنها بلند ومساوی که تا زمانی انی که شوهرخود را ازدست میدادند اززم

 دادند. می با موهای بلند سرشان نمیشد، چتر را در پشت گوش خود قرار

 در پشت بینی قرارمیدادند.بشکل گل چارگل بود که  ،اشکوفه

ه گلبرگ یبش ن نگین هاییاطراف آسکه یی طالئی بود که در  ،گلپنچ 

  نصب میشد وآنگاه بازنجیری کوتاه دور گردن بسته میشد.

 سکه یی طالئی عکس داربود.  ،شمایل

روی سینه  کاری بودکه با آویزه هاییبند بلند وپهن وپر گردن،سینه ریز

 وبوسیلۀ زنجیر طالئی به پشت گردن بسته میشد. ه میشد قرارداد

های مدوراز طال یا نقره بود که برشصت دست شامل انگشتری  ،کچه

 میشد.

، زیوری طالئی یا نقره ئین بودکه زنان برپیشانی خود آویزان ماتیکه

 کنند.

                                                 
1
 32 -30کندو،صفحات  - 
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 ، دست بندهای پهن از نقره بود که بر مچ دست قرارداده میشد.چوری

سورمه دان موچینک، قیچی مو،وسایل آرایش زنان عبارت بود از 

ی زنان عبارت رایش موآ .)سرخاب(سرخیو سفیدهومیل سورمه کش،وقطی 

اغلباً  .بوددو صورت درشت باف وریزه باف ه ب نه زدن وبافتن مواز شا

تا اخیر موی  های باریک از عقب سرشروع میشد وچوتی بصورت  ها موی

در اخیر تمام رشمه های موی باهم یکجا  در بافت سه برگه زینت می یافت.

ی فیروزه رنگ  برآن عالوه میشد. سنگینی تا مهره ها ودر آخر آن چند هدش

 میگردید.هااین مهره های درشت گویا باعث رشد سریعترمو

طرف را بگونه رشمه های هروموی پیش روی را بدوقسمت میکردند، 

قدری جدا از هم بگونۀ  وبعد این رشمه ها را کنارهم  باریک می بافتند و

باهم می بافتند. تنظیم برده  گردن واز زیرگوش به عقب مایل مرتب کرده

ه زیبائی زن می چتر میگفتند بکجکی ونیزوآرایش  این آرایش که آنرا 

 بنفش وقرمز رایش دستمال سیاه ابریشمین که حواشیافزود. برسر این آ

 زده میشد.دستمال در پشت سر قرارمیگرفت وگرهداشت 

 

 : خوراک مردمانواع 

   رطبقات باالئی گوشت وبرنج و د مردم سیستان را نان گندم ی عمدۀ غذا

ذرت و ، جو در طبقات فرودست جامعه بیشتر  لیو وماهی تشکیل میدهد.

لوبیا وماش با شیر و یا دوغ وماست وقروت)  ارزن و جواری وعدس و

گوشت ونان گندم سیستان خیلی  استفاده میشود.نوعی محصوالت لبنی است(

 .است وصصبخلذیذ و اشتها برانگیز و دارای مزۀ 

اکثریت مردم دردهات واندکی درشهرها زندگی میکنند و از لحاظ  

 خورد مردمی صمیمی وشادمان و بی تعصب اند. معاشرت و بر

 : ورددر تن ینان پز
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د،یعنی هم مسئولیتی سنگین تراز مرد دار سیستانی زحمتکش و زن 

خدمت شوهر ومهمان او را انجام میدهد، هم بجه میزاید وبزرگ میکند، هم 

خود وشوهر وبچه ها را میدوزد ومیشوید و هم آب آشامیدنی را از چاه  لباس

آسیای دستی  و هم گندم را با آورد نهر نزدیک دهکده بسر میازیا  منزل و

شیرآن گوسفند را میدوشد ورد میکند ونان  در تنورپخته میکند وهم گاو یا آ

مشک می  گرم میکند وماست میسازد وصبح قبل از طلوع آفتاب  آنرا بهرا

هم تار میریسد وهم گلیم یا اندازد ومیزند ومسکۀ آنرا از دوغ  جدا میکند.

 قالین می بافد واز این طریق به اقتصاد خانواده کمک میکند.

ای برقی وماشینی بوجود آید، کار هنان سیستان قبل ازاینکه آسیاز 

د بع. آنان بدوش داشتندبا آسیای دستی ندم وجو وذرت را گغالت ردکردن آ

افدون، نان نان ت :از قبیل ازاین خمیر انواع نان و را خمیر نآ آرد تهیه از

ی بزرگ که در تنورها )نان روغنی(قتلمهکهر،نان چپاتی، نان  نانلواش 

زنان خمیر را . ه میکردندپخت ، بادست  می بود از تودۀ آتش انباشتهآن داخل 

ندک")رفیده( هموار مینمودند بعد آنرا روی "لوب ابتدا زواله)کلوله( میکردند و

سپس داخل تنور داغ برده برروی دیوار تنور میزدند وبا سرعت لویندک  و

را برون آورده میگذاشتند ودست خود را در اب ترکرده دوباره بر روی نان 

 در دیواره تنور میکشیدند تا خمیر به دیوارۀ تنور بچسپد و در آتش نیفتد.

ند تا دمنتظرمیمان ند ودرا زنان در تنور میز اله های خمیربدینگونه تمام زو

. گاهی زنان از دنبا رنگ مرغوب پخته شده ودوباره از تنور جداگرد ها نان

 ند.پهن درتنور می پخت( بسیار پراشکیگندم نان لواش) آرد

از دیوارۀ تنورجدا ، خمیرمیداشتتن مهارت الزم نهرگاه زن در نان پخ

خمیر تااست بود ومجبور نانپز راین حالت. ددامی افتبروری قوغ آتش شده 

شود. چنین نان چکیده در پخته  بگذارد که  نگونه که در تنور ریخته،را هما

 ور" گویند و اغلباً مزه دار است. ـُـ"پتنور را 
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می پزند که آنرا تافدون وبزرگ دایره وی درسیستان معموالً نان را 

 می پزند. نان پنجه کشنیز ولی گاهی نان را بصورت پنجه کش یند،میگو

بصورت دراز در تنور زده می شود و بعد با پنجه های دست برروی نان 

 شیارکشیده میشود. 

 

 نان جو،ذرت ،ارزن:

یا ارزن درمیان  طبقات فرودست جامعه مروج ویا ذرت  پختن نان جو

نشود پختن آن مخلوط اگر با کمی آرد گندم یا ارزن  است. نان های ذرت و

 مزۀ .کدچ می، زیرا که در دیوارۀ تنور نمی چسپد وممکن است نا درتنور 

نسبت به نان جو وحتی گندم شیرین تراست. در هرحال جو  ذرت وارزن ننا

 بعد از گندم بیشتر مورد استفاده دهقانان واقشار 

  . قرارمیگیردفقیر جامعه 

 نان هنگی:

یت خاصگویند و "انقوزه"به آن  ابعرا است که  هنگ بوتۀ گیاهی

برخی معتقد اند که  .ردانگیز دا کرم معده تاثیر شگفت ئی وبرای نابودیودار

قولنج دردی است که دارد. یعنی قولنج شکنی نیز هنگ خاصیت بادزدائی

براثرفشار نفح در شکم و یا درعضالت عقب شانه پیدا واحساس میشود. 

ز برای عالج آن مردم خوردن جوانی بادیان یاهنگ )انقوزه( را تجوی

رایج بوده  ا انقوزه در خوراک مردم سیستان در قدیماستعمال هنگ ی میکنند.

به خارج از سیستان است ودر قرون نخستین اسالمی مقداری ازاین ماده را 

مخلوط میکنند و  یا دیگرغذاها رد گندم وهنگ را با آ میکردند. صادر

یا قولنج  وبرای کسانی که کرم معده خوردن آن ند ویا دیگ می پزدرتنور

 .مفید استداشته باشد،

 

 : تندوری نان روغنی
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گاهی زنان خمیر را که برای پختن آماده شده است برروی تخته هموار 

پشت آن  باز بر و میکنند وبرروی آن روغن میزنند، وآنرا دوال میکنند

وصاف شده فشار  میکنند وروی آن با چوب لشممیمالند ودوباره قاط روغن 

هموار تر شود وباز برروی آن  روغن میمالند وآنرا قاط یا میدهند تا قدری 

لوبندک سپس از سر ان را کلوله  می میکنند وبعد بر روی  دوال میکنند و

گذاشته هموار میکنند وبه تندور می زنند وپخته میکنند. این نوع نان که گاه 

 داراست .و ورق  مزهبا گاهی بطور هوسانه پخته میشود، خیلی 

 

 جلبک:قتلمه  و

بر روی تخته با  بعد کلوله میکنند و کلوچه،خمیر را به اندازه های 

در چند الی آن  قاط میکنند وه دوبر آن روغن مالیهموار استوانه ئی چوب 

و از سر با دست هموار ونازک میشود  کننددوباره کلوله می روغن میزنند و

واز یک روی  ودر ماهیتابه که درآن روغن سرخ شده است انداخته میشود.

میشود.آنرا از مه برشته روی قتل به دیگر روی گشتانده میشود. بزودی هردو

میدهند ب نبات میده شده را بروری آن پاش روغن کشیده وقدری آ

 میخورند.و

 "لبکچمالی بپزند، آنرا"هرگاه خمیر را بدون قاط کردن و روغن 

 چلبک مینامند. 

جلبک را معموالً برای ناشتای  کرده میخورند. قتلمه و اندود شکر راهم 

بدیدار دوست  زمانیدیربعد از صبحانه ویا مهمانان عزیز که خودمانی و

 خود آمده باشند تهیه مکنند.

 

 نان کهر:

نان مخصوصی است که از آرد گندم شسته شده  تهیه میشود. گندم را 

بعد از شست وشوی هموار میکنند تا خشک شود وسپس آنرا آرد میکنند 
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صاف میکشند،سپس این آرد را خمیر میکنند و با آرد را از تکۀ ململ وبعد 

میگویند،  "لیفغ  "روغن و زیره و ادویه خوشبوی در دیگ مسی ایکه به آن 

آتش گداخته میگذارند ومی پزند. پختن نان  بعد آنرا در کورۀ  قرار میدهند و

اشرافی کهر کار هرزنی نیست ، بلکه کارزنانی است که در خانواده های 

 زندگی کرده و آنرا برای اشراف وخوانین ممتاز پخته یامی پزند.

 َورگی : کَ 

کنند وبعد با شیرمخلوط کرده میگندم را "غلور")درشت تر از آرد( 

 گویند،"آنرا در ظرفی بزرگ که به آن "تغارسپس  میجوشانند تا پخته شود.

گذارند تا قدری ک  شب مییروی آن را باپارچۀ پاکی میپوشانند و میکشند و

میگذارند تا  صبح آنرا لقمه لقمه بر روی پارچه ئی می چینند و تخمر کند.

خشک شود. بعد آنرا ذخیره میکنند و در زمستان یا هروقت میل خانواده شد، 

 مقداری از آن را مثل برنج  دم میکنند وصرف مینمایند.

 غلور کور گی

دم   نورس در شیر  نوعی  خو راکی   است  که از خمیر کردن   گن 

تهیه میشود  و بطور هوسا نه   آ نرا  در زمستان  چون  برنج  می پزند و 

  پر مزه  است.  میخورند وخیلی  

 گندم شیر: 

ر جوش میدهند این خوراک نیز با شیر درست میشود.ابتدا گندم را باشی

صرف کنند آنرا در آسیای دستی غلور  بخواهند یوقتبعد خشک میکنند و و

 رده با خرما دم میکنند و یا با برنج مخلوط کرده طبخ  وصرف میکنند.ک

 :کوزَ سبزک یا سَ 

خوشه های که هنوز نخشکیده دسته میبندند وروی  آتش  گندم سبزرا در

 گرفته 



 101      مردم شناسی سیستان

سپس این گندم بدست آمده را در شیرتر میکنند  .بالل( می کنند -بریان)پلو

این  میخورند. دم میکنند و برنج آنرا مثل  ومیگذارند تا خشک شود. بتدریج 

 همان چیزی است که از آن بنام غلور کورگی یا کردیم.

 َست و:

افراد فرودست جامعه درشرایطی که در دسترخوان خود گندم یا آرد 

به هنگامی که هنوز  را جونداشته باشند برای سد جوع خودوکودکان خود، 

میگیرند تا دانه های  به آتشاز مزرعه درو میکنند ودسته بسته سبز است 

خوشه های کباب شده با دست کف مال میکنند وسپس  ند. بعدشوکباب)پلو(جو

کمی شکر با کنند ومیبا آسیای دستی آرد ک کرده خش آنرا در تابۀ داغ

 ند.خته میخورمیآ

 لی :وَ چَ 

 رسیده تهیه میشود.بدین ترتیب هندوانۀمحتویات  زه وخربواز گوشت 

آن بعد خسته )هسته(های  را پاره میکنند و رسیده نههندوا خربوزه  ویا  که

ند تا خشک مینمایروی پارچۀ پاک درآفتاب هموارکرده را از گوشت آن جدا 

روی هم انباشته در کیسه های بزرگ نگهمیدارند و در شود. سپس آنرا 

زمستان که فصل خربوزه وهندوانه تمام شده است ، از طرف شب بعد 

 . مزۀ چولی شبیه مزۀ کشته میباشد.ازصرف غذا خورده میشود

 ت جگی:

بر روی آن پارچه نمناکی  در زمستان گندم را در ظرفی گذارند و

 تلخ نشود. جوانه هاراهموارکنند تا جوانه زند ومرتب آب آنرا تازه کنند تا 

وقتی جوانه ها دو تا سه سانتی بلندشد، آنرا برمیدارند و جوانه های گندم را 

از هم جدا کرده  برروی پارچه میگذارند تا خشک ، اند که در هم آمیخته

شود. سپس آنرا با گندم مخلوط کرده با آسیای دستی آردمیکنند ومثل خمیر 

که ای (دیگ مسیغلیف )گندم آنرا ترکرده مشت میزنند. بعد این خمیر را در 

نیز  سرتجگی بر ریخته شده میگذارند ودر زیرآن  گوسفند یا گاو روغن
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جای آن با  میکشند ودر چند آن خطوط موازی یزند و برروی روغن میر

این مجراها خارج گردد  دیگ از زیرسوراخ میکنند تا حرارت  یا سیخ کارد

 کورۀ ازآنرا در زیر مغز نان پخته شود. بعد سراین غلیف را می بندند و و

داخل  (آماده شده استگاو وگوسفند که از فضلۀ زیرخاکستر یخارم")آتش"

یا  نیم ساعتخارم قراربگیرد. بعد از د طوریکه تمام غلیف در زیر میکنن

را باز غلیف " بیرون می آورند وسردقیقه غلیف را از زیر"خارم 45

 بصورت کامل پخته شده و برنگ برشته قهوه ای روشنتجگی  آنگاهمیکنند،

 آماده خوردن میشود. این خوراک 

 .ا سیرنگهمیداردا انسان رزا است وساعت هبسیار لذیذ وانرژی 

 وَرک:بَ 

آن را با سبزی بجندک یا  نوعی نان های سه گوشه یی است که داخل

صرف  بعد در تنور مثل نان پخته میشود و سبزی صحرائی پرمیکنند و

برنج  گوشت و توان خرید وپخت میگردد. پورک را بیشتر مردمی که

 تهیه وخشک مصرف میکنند. وماهی را ندارند

 

 آچار:

راچرخ کرده با مقداری ادویه از قبیل تخم گشنیز، تخم شبت،زیرۀ پیاز     

از جوش  گندم  که بعدآرد وزیرۀ سبز ومرچ سیاه ومقداری زردچوبهسیاه، 

بعد با دست کلوله کرده میکذارند تا  نمایند. ومیدادن آرد شده باشد، مخلوط 

 درگوشه ای از خشک شود. پس از خشک شدن آنرا درتاری در می آورند و

در هنگام پختن گوشت ویا تهیه آبگوشت یکی دو دانه  خانه آویزان میکنند و

با مقدار اب وروغن سرخ میکنند.  از آچار را گرفته در دیگ می اندازند و

 را لذیذ میکند. دیگر حورش ها یا قورمه و مزۀ آبگوشت واین ادویه 

 :رشیا غلورت  کشک 
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رد سپس این آ میکنند. بعد آنرا خشک کرده آرد گندم راجوش میدهند و

زردچوبه برآن می افزایند و آنرا درمشک  را با ماست یا دوغ خمیرمیکنند و

رش شبانه روز نگاه میدارند تا تخمر وتُ  چندیا ظرفی سربسته جا میدهند و

ف بیرون میکشند وبرروی پارچه ئی هموار س آنرا از مشک یا ظرسپ کند.

تا می مالنددست بهم کف ا با میکنند تا خشک شود. بعد از خشک شدن آنر

بعد آنرا در کیسه یا ظرفی که از  دوباره بشکل آرد دانه دار و درشت در آید.

در زمستان از طرف  کدوهای ابی دهن گشاد درست شده است میگذارند و

هنگام پختن و  صبح با روغن دنبه گوسفند وجزغاله می پزند ومیخورند.

ه شود تا بهم نچسپد وتا زمان قوام ریختن در دیگ باید با کفلیز شور داد

 روغن و گرفتن باید کفلیز در دیگ کشک شورداده شود. هنگامی که آب و

گویا که کشک آماده خوردن ، آچار وکشک بصورت یک سوپ غلیظ در آمد

ریزند وصرف  شده است. سپس آن را برروی نان میده شده در کاسه می

ساعت   ۷-6انسان را برای انرژی است که پر مینمایند. سوپ کشک لذیذ و

 سیرنگهمیدارد.

 تاس آوی:

ل کودک  تاس آوی همان کاچی است که برای مادران بعد از وضع حم 

مواد مورد استفاده برای تاس آوی  خورانده میشود.تهیه میشود وبه زن "زاچ"

 بادیان و  زنجبیل، تخم قرنفل، تخم رازیانه، دارچینی، عبارت است از

در روغن گاو یا گوسفند سرخ  که گرمازا دیگر های نهبرخی دا زردچوبه و

 نبات کوبیده به مقدار کافی با کمی آرد میده گندم به آن بیفزایند وآب  کنند و

تاس آوی به قیام آمد وغلیظ شد، ید. وقتی هند تا به قوام آمیدبا کفلیز شور

زائیده که در  سپس یک کاسۀ پراز تاس آوی را به زن ادۀ خوردن است.آم

میدهند وعقیده دارند که تاس آوی به  استخوان زن  ،گویندمحل به آن "زاچ" 

زن زاچ باید . هر دی میکنگیرجلوزن و از تخریب بدن  زاچ قوت می بخشد

روز اول زایمان  ازاین تاس آوی بخورد تابدنش دوباره الاقل چهارتا پنج 
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ً به زن زاچ خوردن ترمیم گردد. از گوشت مرغ خانگی نیز آبعالوتا

 قبل از وضع حملزنان حامله معموالً  بنابرین  ضروریات پنداشته میشود.

وتخم مرغ  روغن حیوانی  چندکیلوچند تا مرغ خانه گی وبرای چنین روزی 

 .ندومواد تاس آوی را تهیه میکرد

ساعت اول روغن زردگاو خورانده میشود  48به کودک نوزاد نیز در  

راکه در درون کودک قبل از تولد وعقیده دارند که این روغن موادی 

باقیمانده است پاک میکند. ولی بدبختانه این روغن به جگرکودک صدمه 

واین زردی در چشمان نوزاد  دچار مرض زردی میکند میزند ونوزاد را

 اگر بزودی عالج نشود باعث مرگ کودک میگردد.نمایان میشود که 

 نگالی:چَ 

میکنند،به عنوان نان نو یا نان  اولین باریکه از گندم سال نو نان طبخ

نان  ،بدین ترتیب که خانم خانه نوبرانه چنگالی تهیه  ونوش جان میکنند.

حیوانی برآن  نماید و روغنمینوطبخ شده را گرماگرم بشکل ترید میده 

امیزد تمیز بهم می با دستان آنرا پاشد ومیریزد وکمی شکر نیز برآن می 

آنرا چنگالی فرامیخواند وهمه با رغبت  اعضای خانواده را به خوردنسپس 

 میخورند به امید آنکه تا پایان سال نان خوش از گلوی شان فروبرود.

گاهی بدون آنکه پای سال نو وگندم نو مطرح باشد، هوسانه چنگالی را 

ظاهراً وجه تسمیه این خوراک آنست که با چنگال  درست میکنند ومیخورند.

 میشود. های دست خورد )انگشت(َچنُگل با  تهیه میشود ودست 

 ره کی :تَ 

آرد گندم،بادیان، دارچین وزنجبیل را در روغن سرخ کرده، ومقداری  

قند وآب در آن ریزند وبجوشانند تا  بشکل غلیظ پخته شود.سپس بگونۀ 

 رقیق آنرا در ظرف بکشند وبا نان خشک میل کنند. یحلوا

 

 کله پربادک:
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زند وروی آتش سرخ کنند، سپس خمیر روغن حیوانی را در ماهتابه بری

آماده شده است  اندک اندک در روغن وتخم مرغ رقیق را که از آرد گندم 

ریزند تا برشته وسرخ شود.بعد آنرا از روغن بیرون کرده قدری آب نبات 

 میده شده را برآن پاش داده با چای یا بدون چای بخورند.

 

 پَتَک:

بدین ترتیب که شیر  رست میشود.تازه زائیده د از شیرگوسفند یا گاو

را درظرفی دوشیده روی آتش میگدارند بعد از تازه زائیده یا گوسفند  گاو

مثل پنیرسخت میشود. آنرا از ظرف گرفته مثل نان  چند دقیقه شیرپخته و

  میخورند وخیلی خوش مزه است.

 توج :

که وج از شیر گوسفند یا گاو تازه زائیده درست میشود. بدین ترتیب تَ 

قدری از شیرگوسفند تازه زائیده را میدوشند وبا مقداردیگر شیر مخلوط 

شیر باید باکفلیز شورداده شود تا کرده روی آتش میگذارند، هنگام گرم شدن 

غلیظ وغلظ تر شده میرود. وقتی شیر پخته شد ازهم نبرد.آهسته آهسته شیر

یک شیرست. از میخورند که بسیار لذیذ ا میریزند وریزه شده آنرا برنان 

میتوان توج درست کرد. ساعت  48از گاو تا  و اول روزدرگوسفند فقط 

هرگاه بره بدالیلی دروقت تولد چوپانان هنگام زائیدن گوسفند،  برخی از

جدا کرده نزد شکم بره  ازد، میگوین"سیله"  به آن  که رابره شیردان بمیرد، 

دوبار فرو می برند  ییک ران دیگگوسفندآن را در شیر بعد .خود نگهمیدارند

لذیذ تر  غلیظ تر و غلیظ و شیر هنگام گرم شدنرا برآتش میگذارند.  شیرو

 کرده میخورند.ریزه  نان را در آن که ،میشود

 پونچ:

گاهی شیر تازه به علت آلوده بودن ظرف در هنگام گرم شدن روی 

در  این شیر را زنان دامدارب جدا میشود و یعنی شیراز آ ،برد آتش می
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در کیسه بریزد و تنها شیر پائین کیسه می اندازند وآویزان میکنند تا آب آن

با نان وکشمش  ومثل پنیرنگاه آنرا در ظرفی بیرون میشکند باقی بماند. آ

در  ست که در زبان مردم عام شده است.میخورند. ظاهراً این کلمه بلوچی ا

 میشود. ار بردهتک( بکیک")خ  کابل به چنین حالتی در شیر کلمۀ "خیدَ 

 گ رماس:

ترکیبی از شیربا ماست یا دوغ است که نظر به ضرورت مقدار آن کم 

 رماس را روی نان میده شده میریزند ومصرف میکنند.وزیاد میشود. گُ 

 وتی:ر  ق  

 تمحصوالیکی از قروتخود خوراکی است که از قروت بعمل می آید.

طوری رز تهیه آن ط. شودماست درست می لبنی است که از دوغ وندرتاً از

در مشک ها در آفتاب دوغ را به مقدار زیاد ذخیره میکنند وابتدا است که 

وقدری نمک  بعد آن را در دیگ انداخته می جوشانندمیگدارند تا تخمر کند.

تا آب آن  نیز در آن میریزند تا قروت نمکی بشود. آنرا تازمانی جوش میدهند

 کلولهسپس  آنرا با دست  ده باقی بماند.تبخیر شود وتنها مادۀ لبنی تخمر کر

کرده برروی پارچۀ تمیز میگذارند تا خشک شود. بعد از خشک شدن آنها را 

درکیسه های نخی ذخیره میکنند ودر ایام زمستان مقدار کمی از آنرا در آب 

تا دوباره دوغ  ترش بعمل اید، سپس می سایند میگذارند وبا دست بهم گرم 

گرم میکنند و برنان میده شده خوب روی آتش ط کرده با روغن مخلو آنرا

روغن را با پیاز سرخ کرده بر روی آن نیزمقداری  می ریزند ودرکاسه 

 میخورند. برآن عالوه میکنند و

 کباب تندوری:

مرفۀ سیستان چنین مرسوم بود که در مهمانیها سفرۀ خود  درمیان مردم

را ذبح میکردند  ماهرگوسفند را با کباب تندوری رونق می بخشیدند. طباخان

بعد از پوست کندن وپاک ساختن درون آن، آنرا مرچ ونمک وادویه  و

داخل تنور پر از آتش  میزدند و درسیخ های بزرگ چوبی درمی آوردند و
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دیواره های  های آتش و شرر. حرارت سر تنور را می بستند و میگذاشتند

ود، روی نصورت تهیه شده بتنور بتدریج گوسفند را می پخت وکبابی که بدی

که با انواع خورش های  ر دسترخوانگذاشته میشد وسینی ب یسینی بزرگ

ان با کندن تکه های داده میشد ومیزبقراردیگر مزین شده بود نزدیک میزبان 

 آنان را بخوردن آن دعوت میکرد.  ،کباب وگذاشتن آن در جلو مهمانان

به تعریف وتوصیف کباب مهمانان نیز با خوردن کباب تندوری شروع 

دراین اواخر  ری می پرداختند.میکردند وتا میتوانستند به پرخومیزبان خود 

 این نوع کباب ها در مجالس عروسی طبقۀ اشراف بیشتر رواج یافته است.

 

 ماهی تندوری :

 این نوع کباب کمابیش در میان همه طبقات جامعه سیستانی رایج است.

گز را به  خمچه های چوب خالی وپاکی کنند و بدین ترتیب که شکم ماهی را

از دم  رابلند تر یک خمچۀ عرض قامت ماهی از میان گوشت بگذرانند و

ماهی  برسطح شکم برند ومیماهی درمیان گوشت ماهی فرو  ماهی تا سر

زردچوبه ومرچ سیاه ) فلفل سیاه( ونمک پاش دهند وسپس آنرا  بدرون تنور 

کنند میور( در کناره دیوارتنور ایستاده پراز آتش افروخته)نه شعله 

ماهی است  ومیگذارند تا ماهی کباب شود. این کباب خوشمزه تر از کبابی

 شود.که در روغن سرخ کرده 

 ل:دَ مَ 

دوغ آلوده است هنگام آب کردن )سرخ کردن(  مسکه  که معموالً با

با رد دراین مسکه داغ بریزند اگر مقداری آ روغن جدا میشود دوغ جدا و

آرد سرخ  ن میگردد وروغن ازدوغ جدا میشود.دوغ در می آمیزد و ته نشی

بعد از تصفیه  شده دوغ دار در پائین ظرف قرارمیگیرد که آنرا مدل گویند و

 مسکه خانم وکودکان آن را میخورند واز آن لذت می برند.

 لیتی :
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آرد را به همراه ادویه از قبیل زردچوبه،فلفل ومرچ ونمک وروغن 

ر روغن سرخ  میشود، آنگاه به ل آردی که برای تهیه حلوا دمث شته کنندبر

دهند تا  بصورت   سوپ غلیظ در اید. آنرا در ظرف آن آب  ریزند و جوش 

 میکنند ومیخورند.تقسیم 

 ماچ:ک  

)بگویش روی توده های قوغبصورت فطیر قبل از رسیدن  راخمیر

آتش  ی کتکنیز مقدار بروی آن آتش قرار میدهند و محلی َکتک = شرر(

رده میخورند. چون این نان بطور میگذارند تا پخته شود.بعد آنرا بیرون آو

آن ساعتها انسان را مقدار کمی  یر پخته شده، ثقیل است وفط

یک وگاه سبب دل دردی میگردد.  چون هضم آن سخت است.،سیرنگهمیدارد

 دانه کماچ برای مصرف یک فامیل کفایت میکند.

 گندم جوشک:

مقداری گندم را پاک کرده  دردیگ می ریزند و در آن آب  ونمک 

وسپس  میریزند و جوش میدهند تا گندم پخته ونرم شود وقدری چسپ پیدا کند

گاهی بجای گندم ، جواری را در دیگ آنرا در ظروف میکشند ومیخورند.

جوش داده پخته میکنند وبعد میگذارند تا سرد شود. سپس با ریختن کمی 

 .نمک برآن در ظروف کشیده میخورندوسرکه 

 غلور:

کنند وسپس در دیگ  آردگندم را با  آسیاب دستی  درشت تر از آرد، 

ریزه شده می اندازند وآنرا سرخ میکنند بعد از سرخ  یک دانه پیازروغن و

برآن می افزایند وجوش دیگر ادویه  ووبه چ وزردمقداری آب شدن پیاز

غلور به قوام بعد از آنکه  زیردیگ نچسپد. تاوبا کفلیز شورمیدهند  میدهند

آمد و آب آن خشکید، آنرا می کشند و تقسیم میکنند. این نوع خوراک بیشتر 

در اصطالح مردم کابل به آن دلده ویا نذر ونذور تهیه میشود. عاشورادرایام 

 گفته میشود.
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 کلوچه:

روعن تهیه از آرد میدۀ گندم  تهیه میشود. کلوچه را با شیرومقدار الزم 

روغن درست میکنند. وقتی خمیر را کمی میکنند واگر شیرنباشد با آب و

آماده کردند، آنرا بروی تخته چوبی با دست یا چوب استوانه ئی هموار 

کج موی خطوط  روی آن با شانۀ بر میکنند وتوسط   قالب آرد را می برند و

ا پخته شود. بعد وراست میکشند وبعد آنرا در روغن سرخ کرده رها میکنند ت

از پخته شدن وکشیدن در ظرف بر روی آن گرد آب نبات ویا شکر وگردۀ 

می پاشند تا خوشبو شود و در روز های عید آنرا به مهمانان  پسته  هیل و

تعارف میکنند. گاهی هم کلوچه را در تنور می پزند که به آن کلوچۀ سفری 

 میگویند.

 و:لَ پَ 

پختن برنج ازوراکی است که بدو معنی بکارمیرود، یکی خپلو

خوشه های گندم تازه رس بطورخاصی در دیگ بدست می آید. ودوم  آنکه: 

در گویش محلی بافند که  بشکل  خاصی باهم می راآنها را درومیکنند وبعد

لگی"میگویند.سپس آتش در میدهند و چلگی را بر اتش میگیرند تا به آن "چ  

. بعد چلگی ها را با کف دست شود دانه های گندم در داخل خوشه های پخته

بهم میمالند تا دانه های گندم از پوش خود جدا شوند. آنچه ازاین عملیه بدست 

اوایل تابستان از آن  است که مردم در فصل بهار و یا "ُدلُمل" می آید،پلو

 استفاده میکنند.

 

 بازیها وسرگرمیهای مردم

ته که  با پیدایش در سیستان بازی ها وسرگرمی های زیادی وجود داش

ویدئوفیلم  وسایل مدرن اطالعاتی از قبیل: سینما، ضبط صوت ، تلویزیون ،

سرگرمی های جالب  یکی از گرمیها از رونق افتاده اند.دیگر این سر ،ها

بوده است که شاهنامه خوانی ونقالی مردم بعد از پهلوانی وکشتی گیری،
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ر به شرح  برخی ازاین به هرحال ما در زی امروز دیگر خریداری ندارد.

 سرگرمیهای اجتماعی می پردازیم.

 شاهنامه خوانی:

شاهنامه خوانی یکی از سرگرمی های جالب مردم سیستان در شبهای 

تابستان بود. جوانان و کهنساالن بیدار دل شبها در میدان ده جمع می شدند 

مه وآتش بزرگی می افروختند و در روشنائی این آتش یکی از جوانان شاهنا

خوان به شاهنامه خوانی می پردخت. بیشترداستانهای که برای جوانان 

دلچسپ بود، همانا داستانهای رستم وخاندان زال وجنگ های این خاندان با 

افراسیاب و دیوان مازندران ودشمنان ایران بود. چیزی که  ،پادشاه تورانی

ود که دراین شاهنامه خوانی بیشتر جلب توجه میکرد، اجرای حرکاتی ب

ً از خود نشان میداد و یا آنکه هم آهنگ باخواندن  شاهنامه خوان مشخصا

شاهنامه بوسیلۀ افراد دیگرچنین حرکاتی اجرا میشد. در پایان شاهنامه 

خوانی جوانان با سری پرغرور از شجاعت  ودلی آگنده از عشق به میهن به 

 خانه های خود برمی گشتند.

میران و پاداران صاحب ذوق سیستان بسیاری از ملوک وکدخدایان و   

ترجیح میدادند تا هنگام خواندن شاهنامه، یک یا چند نفر از هنرمندان چیره 

دست حرکاتی موزون ومناسب  با صحنه های داستانهای شاهنامه را اجرا 

کنند. بطور کلی هنرهایی از قبیل شاهنامه خوانی، قصه خوانی، تاس بازی، 

هنرهای مستظرفه ای بودند که در محافل شبانه خیال بازی یا شعبده بازی 

بزرگان وصاحبان جاه ومقام از قبیل ملکها وملک الملوک ها یا حکام 

سرداران از برای سرگرمی که بیشتر  میران واوهمچنین در بزم های شبانۀ 

 جبنه های  رزمی و پهلوانی داشته اند انجام می یافته است.

 نقالی:

اشعار موزون لوطیان که بادف ودایره با ،اکرینآقای رئیس الذبگفتۀ 

حرکات اختصاصی آنها صورت می پذیرد، حکایت از نوعی نقالی میکند که 
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امروزه نمونه هایی از آن را میتوان  در فرهنگ عامۀ هند و پاکستان 

مشاهده کرد. همسایگی ومراودات دیرینۀ سیستان به سرزمین های مذکور و 

ائی این هنر طریف نمایشی درمیان مردم بالعکس منجر به گسترش و جابج

این منطقه شده است. بطوری که تشخیص ابداع کننده ومقلد از یکدیگرممکن 

نیست. آنچه بیشتر از همه آدمی را به هنر لوطیان محلی سیستان جذب 

مینماید؛ چابکی وحاضر جوابی وتردستی و از همه مهمتر  قدرت قافیه 

 سرائی دارد. پردازی است که بیشترحالت بدیهه 

از لحاظ علمی هنر به آن چیزی گفته میشود که جاذبه وکشش آن آدمی 

را از درون خارج سازد وفکر و احساس وی را به خود جلب نماید. با توجه 

به ظرافت کاری ونیز قدرت نکته پردازی لوطیان آنان نمونه های بارز 

ریتمیک هنری اند که تراوشات هنری شان چیزی جزنقالی یا نمایشات 

 1وموزون نیست.

 کشتی گیری: 

یکی هم کشتی  سیستان از بازی ها وسرگرمی های معمول جوانان

از کارهای  صرف غذای شب و بعدگیری بود. این بازی را اغلب بعد از

جوانان در روزهای بیکاری در میدان دهکده انجام میدادند. گاهی  و انهروز

نمی کشیدند، بلکه با همان  در هنگام گرفتن کشتی ، لباس خود را از تن

از کشتی های ، حاضر به زورآزمائی میشدند.لباسی که در تن داشتند

که کشتی کچ بود  ،یکی هم معروفی که تا هنوز درخاطرم باقی مانده

همدیگر و معلوم وگرفتن از بند تنبان  انداختن در کمردست  دوحریف بعد از

بعد بر وصلگاه گاه د ورا از زمین بلند میکر کردن زورحریف،یکی طرف 

ران خود که در گویش محلی "َکچ" گفته میشود، فرودمی آورد وباسرعت 

دیگراز کشتی های ساده پس لنگی بود که کشتی گیر  نوع .زدزمین میبوی را

پای راست خود را از میان دوپای حریف داخل می برد وبرپشت پای وی با 

                                                 
1
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وبرعقب سر بزمین  سرعت فشار می آورد طوری که حریف از زمین بلند

ً برای میخورد. این  به دیگرجوانان ده   نمائیزور نوع بازی های غالبا

 .بود آمادگی برای داماد شدن نوعی و

 :چوی چاپ

چاپ،در اصطالح مردم سیستان بمعنی رقص است ولی چون رقص 

ناپسند  پنداشته میشود بجای رقص ، کلمۀ چاپ را  ینزد عوام الناس عمل

است که با دهل وسرنا اجرا میشود.  افغانی چاپ مثل اتن. کار می برندب

ریتمیک است وچاپ کنندگان در یک دایرۀ بزرگ  درآغاز حرکات موزون و

آهسته گام برمیدارند وآنگاه که ضربه های دهل نواخته میشود ، پا را محکم 

چرخند وهم پیرامون دایره. چون میکوبند وآرام آرام هم بدور خود میبرزمین 

ی بگذرد سرعت سرنا فزونی یابد و ضربه های دهل تندتر شود وچاپ دقایق

کننده به تبعیت از آن چرخش یک چهارم دور، نیم دور و دور کامل را پشت 

سرگذارد تا به  دو  ودونیم دور برسد و بدین هنگام فواصل شرکت کنندگان 

ای فزونی یابد و دایره گشاد تر گردد تا افراد از ضربه های اصابت دست ه

سرعت گیرد چاپ کنندگان هم  یک دیگر ایمن باشند. پیش از انکه چاپ

یک یا دو چرخش چپ  خیزند و از پسمینشینند و برآهنگ میچرخند و می 

 خیزند و این کار بچندین بار تکرار مینشینند وبروراست دوباره می 

 شود تا بچرخش  دو دور برسند. می

ند به هدایت سرنا نواز چون چندین دور چپ و راست سریع انجام ده

. واین حرکتی موزون میشودوهمراه با آهنگ ضربۀ دهل سه چاپی آغاز 

است که با کف زدن اجرا شود. بدینگونه از پیرامون دایره بجانب مرکز سه 

گام منظم پیش نهند وقطردایره را کوچکتر کنند و باز سه گام بسوی پیرامون 

پاها راچپ و راست گذارند. چون دایره باز گردند و دراین پس وپیش رفتن 

به سه چاپی تجدید نیرو یابند دوباره ریتم وآهنگ سرنا تندتر شود و باز 

 چرخش دو دور و دونیم دور چپ و راست آغاز گردد.
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هنگامی که چاپ به اوج سرعت  وحرکت خود رسید، ریتم دهل به 

ی به حالت طبل زورخانه در آید و از آنانکه هنوز قدرت ورمقی دارند یک

میان بماند وچرخش تند زورخانه ای را بروی پا وبمدد سرانگشت پای دیگر 

آغاز کند وچون خسته شود بر روی پای دیگر و برخالف جهت قبل بچرخد 

تاچاپ پایان یابد. چاپ ورزشی پرتحرک ومفید است ونیاز به تمرین 

د ونیروی جسمی دارد وآنچه مردان وزنان را دراین ورزش توانائی می بخش

 صدای دهل است.

 چوبازی :

هل این بازی با چوب های کوتاه اما کلفت ومحکم  همراه با نواختن د

رام و آهسته است وبا هر ضربۀ اصلی وسرنا اجرا میشود. شروع بازی آ

ومحکم دهل هردو نفری که مجاور یک دیگراند چوب های شان را به هم 

ه های چوب دونفر شود وضربمیکوبند. اندک اندک ریتم آهنگ تند تر می

نزدیک به هم نیز سریع ترشنیده میشود. همچنان چرخش پایها نیز نیز سرع 

تر میگردد. این ورزش در حقیقت تمرین فنون شمشیرزنی است تا بدن ها 

برای روزگاران جنگ آمادگی داشته باشد. به عبارت ساد ترچوب بازی 

چاپ دو چوه  تمرین فن شمشیربازی در دوران صلح است که گاه به حالت

 یعنی دوچوب در دو دست نیز اجرا شود.

ه حرکت شرکت کننده برروی خط دایره ای شکل باما در چاپ دوچو

نیست وتعداد شرکت کنندگان نیز کمتر است. در سیستان در بسیاری مواقع 

به هنگام چوبازی ساده)یک چوبه(دویا چهاریا شش نفر از ورزیدگان  مسلط 

ً دشوار دو چوبه وآگاه در داخل دایره چو ب بازی به چاپ نمایشی ونسبتا

سرگرم میشوند. در زمان های گذشته در چوب بازی بجای چوب از 

شمشیراستفاده میشده است. بعدها که رقص شمشیراز چوب بازی جدا گردید 

 شمشیرها به چوب مبدل شدند وبه همان نام چوب بازی باقی ماند.
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 بَّدی:َکه 

تهاجم ی افزودن نیروواست  ی تقویت تنفساین بازی یکنوع ورزش برا

دفاع در برابر دشمن به هنگام صلح. برای انجام بازی دو تیم مساوی از یا 

جوانان برگزیده میشوند ویکی از افراد یک تیم از خط میانی که به گویش 

(نامیده میشود میگذرد وبه میدان تیم تالقی طرفین رقیبسیستانی "اته")مرز

نفس "که بَّدی" یا "که ودی" گویان به افراد حریف حریف وارد شده یک 

دی گویان بمیدان خود دست یا پا بزند وهمچنان َکبَ  تا یکی را با بردمی حمله 

برگردد. اگرموفق شود برنده است وافرادی  از تیم حریف  که ضربه خورده 

هرگاه بعد از ضربه زدن به  از میدان بازی اخراج میشوند. اند سوخته و

دی را بطور یک نفس زمانی که توان گفتن َکبَ تا  حریف گرفته شودافراد 

 باید پیروز است، اما بمحض اینکه تجدید نفس کند خود میسوزد و،داشته باشد

تیم  نفر از افراد گاهی ممکن است یک نفر چهارتا پنجاز بازی خارج شود. 

نها آ خود به خط  اته برساند که در آنصورت همۀ حریف را کشان کشان با

میدان خارج شوند. این حمالت بطورمتناوب از جانب  باید از سوخته اند و

د تا تمامی افراد یک تیم سوخته از میدان شویک تیم علیه تیم دیگر تکرار می

هرگاه تیم مدافع  خارج شوند که در آن صورت تیم حریف برنده است.

 وخته شدۀدر آنصورت میتواند فرد س فردمهاجم را بگیرد واو را بسوزاند

 ند.اخود را دوباره به میدان بازگرد

 

 ک الَچل َچل:

یا یک سراستادک نظارت دارد. بازی بین دو تیم دراین بازی یک داور 

هر تیم شماره گذاری میشوند ودر  افراد چهار تا پنج نفره انجام می یابد.

متری  5 -4در فاصلۀ  هی میگذارند. در دوطرف دایره والمرکز دایره ک

به روی هم ودر نتیجه رو به دایره می ایستند. سراستادک  دو تیم رو ،دایره

در وسط میدان در مجاوردایره به نظاره می پردازد. پس شماره یی از تیم 
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اول وشماره یی از تیم دوم را بصدای بلند میخواند. افراد به محض شنیدن 

ً میدوند تا هرکس  شماره خود رو  رعتسریبه دایره برای ربودن کاله سریعا

نماید  (لمس َچل)قبل از آنکه دست حریف بدن  او را د کاله را بردارد وبرس

بطرف تیم خود میدود که در آنصورت برنده وحریف بازنده واز بازی 

بازهم این  .اخراج میشود. برای باردیگر داور دوشماره دیگر راصدا میزند

یدن حریف دویده وسعی میکند کاله را قبل از رس نفر مثل حالت اولدو

یک  فرادهمینطور بازی ادامه می یابد تا ابردارد وبسوی تیم خود برگردد و

از میدان اخراج گردد و در آنصورت این تیم برنده  تیم کامالً سوخته و

 ودیگری بازنده است که به برنده امتیاز داده میشود.

 

 بازی َچل َمشَکه :

 وگاهی بیشتر اند. نفر 8تعداد بازیکنان دوتیم مساوی وهر تیم حداکثر

نفرات خود را انتخاب کرده یکی مهاجم  ،استادکبرای انجام بازی دوسر

 حیه یی دور که درست درنزدیکنا مدافعین تماماً در ودیگری مدافع میشود.

با مچ پایی  و در آنسوی میدان بازی قرار دارد، روی پا می نشیند و "اته"

به نشانۀ وسط میدان  دفاع  ی که به قصد دست زدنخود به مچ پای مهاجمین

ضربه میزنند. گاهی این ضربه بقدری محکم نواخته میشود که پیش می آیند 

ن دارند که با دست قسمت گروه مهاجم سعی برآ پای رقیب می شکند. افراد

ن یا کاله واقع در وسط میدا قراردادی را که معموالً یک تپه کوچک خاک و

رده بقصد اته فرارنمایند. هنگامی که ک دفاع ویا سرمدافعین می باشد َچل

یکی از مهاجمین موفق به این کار شد، برای هشدار وایجاد هم آهنگی درکار 

ً پا بفرار میگذارند و  فرار با صدای بلند فریاد میزند"رو" ومهاجمین سریعا

بسمت اته می گریزند. مدافعین باید آنان را تعقیب کرده، قبل از رسیدن به 

به اصطالح محلی " َچل" نمایدبازنده اعالم  لمس و ن رااته یکی از آنا
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ا برپشت خود میشود. تیم بازنده مجبور است که اعضای تیم برنده ر

 تا یک نقطۀ دورتری برساند. سوارکنند واز محل اته

 قلَعه پوده :

 افراد یک تیم ایستادهاین بازی هم با دوتیم از افرادمساوی انجام میشود.

را برشانه های یکدگر نهند وسر برسر زنند و محکم حلقه زنند ودستها 

یک طناب یا یک سرپتو را محکم  گرفته وسر دیگر آن را  ستند ویبا

ری کند. آنگاه افراد مهاجم حمله و از قلعه پاسدا سراستادک تیم بدست گیرد

د وبازیکنان ورند تا به قلعه سوار شوند وسراستادک از قلعه خود دفاع کنآ

مله میکنند با پا ودست "چل")لمس( میکند وانکه چل ان که حمهاجم را همچن

به قلعه سوار  شود، بسوزد واز دور خارج شود تا باالخره یکی موفق شود و

دوباره بازی  تا قلعه از سنگینی درهم شکند و دیگران نیز چنین کنند و شود

جای دوتیم عوض میشود. ، تکرار شود. هرگاه قلعه مقاومت ورزیده نشکند

 این بازی اته وجود ندارد.در

 

 آغاجان رنگ ورنگ:

کنند وخود در افرادتیم خود را انتخاب  ن درین بازی دونفر سراستادک

یکدیگر نشینند.پس دو سراستادک به مشورت هم رنگ اسپی را انتخاب  کنار

دو  ع بازی یکی از یاران داوطلب جلو آید ومقابلکنند.بعد برای شرو

ال سری را که پیچیده شده یا شند ویک سرطناب ویا بنشی ستدیسراستادک با

دیگردر دست  سر وحالت شالق را بخود گرفته است در دست گیرد و

سراستادک  : آغاجان رنگ ورنگ!پس داوطلب می پرسد سراستادک باشد.

 ؟داوطلب پاسخ دهد که اسپ فالنی در جواب گوید: از اسپو چه رنگ؟

 اگر تا نوبت بعدی برسد و میرود اگردرست نباشدپوچ میشود واز بازی کنار

تا او به همه  سراستادک سرطناب یا شالق را رها میکند درست باشد، پاسخ

دیگران از  و یاران بازی حمله کرده بهرکس خود را برساند با شالق بزند
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تا سرانجام یکی از سراستادکها فریاد برآورد که " سرجو"؛  ،وی فرار کنند

 ند، روی برتابند  وفرارمی کردشالقدار ترس بالفاصله بازی کنان که از 

ش را ببندند وشالق را شالق را از وی گرفته چشمان بروی یورش برند و

، اگر بیابد پیداکندبگشایند تا شالق راراچشمانش دوباره پنهان کنند و آنگاه 

بازی را یکی دیگر از  بازنده است و ،اگر نیابد گیرد و امتیاز برنده است و

 کند. یاران شروع

 

 تغار تغار

دوتیم از جانب سراستادک انتخاب شودند، سپس دو سراستادک به توافق 

مورد نظرقرار  هم تغار خانۀ یکی از ساکنین ده یا محل زندگی خویش را

قیب سئوال کند: بچه ها تغار دهند، آنگاه هریک باصدای بلند از تیم ر

 سراستادک تیم رقیب می گوید:کدام تغار؟تغار!

تغار فالن شخص. اگر درست باشد، گروه  :جواب میدهند بچه های

ی که از او اسم برده رقیب باید آنان را برپشت خود سوارکرده تا خانۀ شخص

د او را بنام صدا زنند نمایند. وقتی مقابل خانۀ آن شخص رسن شده است حمل

د که ما بازی تغار تغار می کنیم پاسخ ده که آیا سوار سواراست واعالم کنن

 است که شخص میدهد. اگربگوید سواربی ابسته به نوع جو پیاده سوار؟ یا

را تا محل بازی برپشت سوار ، تیم همچنان باید گروه بازنده ،سوار است

اگر بگوید پیاده سوار است، تیم بازنده برپشت تیم برنده  خود حمل نماید و

است که  د. اما فلسفۀ این بازی آن بودهنسوار شده تا محل بازی حمل میشو

اسداران هوشیار روستائی خود باشند و راه نوجوانان ضمن سرگرمی پ

 شبگردان سارق مسدود نمایند. شرارت وفساد را به روی حرامیان و

 

وَسی یا خوسین:  خ 

 این بازی بدون سراستادک انجام میشود. شکل بازی بصورت تیمی 
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 است. یعنی دوتیم 

ً وسیعی الزم است. میدان کنند.برای محل بازی میدان میباهم یازی  نسبتا

اند خط وسط جدا میکند.  نفر 8تا  6روه مهاجم ومدافع را که هرگروه دوگ

برای شروع بازی یکی از افراد تیم مدافع در گوشه  انتهائی میدان ، در 

یابد وماده گاو نامیده میشود. در گوشه انتهائی می درون یک دایره استقرار 

انی به پایان میرسد که " وجود دارد. بازی زماته"میدان مهاجمین جائی بنام 

 زده ماده گاو خود را به اته برساند. با آنکه بوسیلۀ یکی از مهاجمین ضربه

 شود. می

نحوۀ بازی چنین است که تمامی مهاجمین یک پای خود را از زانو به 

را با دست طرف دیگرمحکم بگیرند)شست پای چپ  عقب خم کنند وشست پا

آنگاه همگان  وشست پای راست با پای چپ گرفته میشود(. با دست راست

اما  را بزنند. بر روی یکپا لی لی کنان بمیدان مدافعین حمله برند تا ماده گاو

مدافعین با همان حالت لی لی کنان جلو حرکت آنان رامیگیرند. بدین ترتیب 

پای تعادل خود را از دست داده شست  مهاجم زنند تامیمهاجمین تنه ه که ب

د ویا برزمین افتد. در آنصورت این فرد سوخته است وباید نخود را رها ساز

هند تا در انتها یکی بماند. داین عمل را ادامه می از میدان بازی خارج شود.

شود وماده گاو باید میاگراین یک نفر از مهاجمین باشد، با ماده گاو روبرو 

را به اته برساند که در  د وخودماینش کند لی لی کنان ازچنگ وی فرارتال

مهاجمین  ه در گیرو دارآنصورت مهاجمین بازنده شمرده میشوند. گا

ومدافعین ماده گاو موفق میشود لی لی کنان روی یک پا خود را به اتّه 

برساند وتیم مدافع را برنده نماید. در گذشته ها هرتیمی که برنده می شد باید 

اما امروزه به  یگاه اتّه سواری میداد،تیم برنده را از محل ماده گاو تا جا

به صورت قراردادی هرتیمی  د وسواری  به دادن امتیاز کفایت میکننجای 

که بیشتر امتیاز بگیرد برنده اغالم میشود. بازیکنان به میل خود بازی را 

 بار انجام میدهند. چند
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ومقاومت بدن این بازی نیز نوعی تمرین وباال بردن نیروی دفاعی 

اع ی فرد از کار نباشد میتواند از خود دفنگ یک پاهرگاه درمیدان ج است.

 کند وخود را از مهلکه نجات دهد.

 

 َکیچ زور:

نفررا به عنوان تیم خود انتخاب  8تا  6دونفرسراستادک هریک 

دو سراستادک کنار هم می ایستند واستخوان یا چوب یا سنگ و  سپسمیکنند.

وقبالً به افراد دوتیم که در  " نامیده  میشوده اصطالحاً "َکیچیا شی دیگری ک

در تاریکی  اند،متری روبروی آنها ایستاده اند، نشان داده  10تا  8فاصلۀ 

شب به طرف شان پرتاب میکنند وافراد دوتیم شروع به پالیدن میکنند تا کیچ 

ً بطرف  را بیابند. یابنده  خیلی با احتیاط وهوشیاری کیچ را برداشته سریعا

خود میدود تا آنرا به  سراستادک خود بدهد. افراد تیم حریف تالش  گروه

میکنند تا مانع او شده کیچ را از نزدش بگیرند و افراد هم گروه او بطرق 

مختلف به او کمک میکند تا کیچ را به سراستادک برساند. طبیعی است که  

آنکس قادر به رساندن کیچ خواهد بود که از نیروی بدنی وهوشیاری 

بیشتری برخوردار باشد. دراین بازی نیز در گذشته رسم بود که تیم برنده 

برپشت تیم بازنده سوارشود ومسیری را به همان حالت طی کنند، اما امروز 

 به برنده امتیاز داده میشود.

 

 کیچ زیردامن:

اینجا نیز دو سراستادک ودو تیم پنج شش نفره بازی میکنند.هرتیم که 

خطاب میشوند در دوطرف میدان بازی روبروی هم ودر  افراد آن به شماره

نشینند. سراستادک هرتیم درکنار خط وسط می  نتیجه روبروی خط وسط می

ً درکنار هم قرارمیگیرند. برای شروع  ایستد بطوریکه دو سراستادک تقریبا

بازی است کیچ یا شیئ را  بازی سراستادک تیمی که با قرعه موظف به آغاز
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نهان میکند وبه نزدیک خط وسط باز م خود پزافراد تیدامن یکی ا در

تیم دیگر بدون آنکه به افراد تیم رقیب نزدیک شود،   میگردد. سراستادک

نزد اوست اسم می برد، اگراین احتمال  شماره  ای را که احتمال میدهد شی

این بار بازی  درست باشد، کیچ را گرفته در دامن افراد خود پنهان میکند و

او شروع میشود ودر صورتی که احتمال او درست نباشد، دارنده کیچ  از تیم

باز کیچ توسط  از جای خود بلند شده با یک پرش به جلو می نشیند و

پنهان میشود. این  من یکی دیگر از گروه وی یا خودشسراستادک وی در دا

دد بازی آنقدر ادامه می یابد تا یکی از افراد دو تیم بتواند با پرش های متع

دراینصورت تیم وی برنده است وامتیاز میگیرد.  خود را به وسط برساند.

ن تیمی است برنده واقعی آ صورت می پذیرد ونوبت  این بازی نیز در چند

تیم برنده  که امتیاز بیشتری بدست آورده است. در گذشته تیم بازنده ، افراد

 دان بازی میرا برپشت خود سوارکرده از جای اولیه آنها بطرف دیگر می

 بردند.

 

 اَلَه س ور کوره :

دراین بازی دونفر به رقابت برخیزند و دریک لحظه از هم دور شوند 

چ یا چوب زغال ویا میخ ه درون ساختمان متروکی رود و با گوهریک ب

این خطوط را بیشتر درجاهایی  آهنی برجاهای پنهانی ازدیوار خط کشد  و

! وآنگاه دست اله سورو فریاد برآورند که کشد که قابل دید نباشند. سپس هرد

از خط کشیدن بردارند وبعدهردو درجستجوی خطوط یک دیگر برایند 

ند برآن خط کشند، این خط کشیدن را "کوره" نوهرجا خطوط یک دیگررا بی

نشده  گویند که بمعنی با طل کردن است. در آخر هر دو رقیب خطوط کوره

ه  هرکه خطوط کوره ناشده بیشتر داشته ؛ آنگارا به یکدیگر خودنشان دهند

 باشد برنده ودیگرش بازنده است .
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 چه زدی؟

یا زردآلوبازی  طاق است که بیشتر با هستۀ خرما و همان بازی جفت و

بازی طوری آغاز میگردد که یکی دستها را در زیر پیراهن یا به  میشود.

یده می پرسد: بعد مشتش را پوش عقب کمر برده چیز را در دستش میگذارد و

یا طاق را انتخاب میکند، آنگاه پرسنده مشت خود را   چه زدی؟ رقیب  جفت

آنچه در مشت گرفته میشمارد، اگرمحتویات مشت با آنچه جواب  باز میکند و

اگر مطابقت نداشته باشد  دهنده گفته بود مطابقت داشت ،آنها را برمیدارد و

در  چون  این یک نوع قمار استبه همان تعداد از او جریمه میگیرد. گویا 

 است.مطرح  برد وباخت آن 

 

ل بازی: ج   م 

جل نیزگویند. ُمُجل استخوان کوچکی است که در بازی را سه مُ  جلم  

گوسفند قرار دارد وبعد از پختن گوشت آنرا جدا عقبی وصلگاه پای های 

میکنند. مجلی که از پای گوسفندقوچ باشد درشت تراست وآنرا "ارُغن" یا 

"اَرَغند" گویند. به هنگام بازی از سه مجل استفاده میشود وهر سه از مجل 

پس چند نفر در یک دوره  می نشینند  وبر روی  درشت انتخاب میشود.

 که باختن در سه مجل چنین است  سه مجل اندازند. بردن و به نوبت  خاک

 هرمجل چهار حالت دارد:

 ردارد، اسپ گویند.آن طرف که شیا حالت اول، اگر به پا ایستد

 ایستد خرگویند.ف بحالت دوم، اگربطرف صا

 حالت سوم،اگر جانب سطح محدب باال باشد، پوک)پُک(گویند.

 حالت چهارم، درصورتیکه جانب مقعر باال باشد،جیک گویند.

 امتیازات انداختن سه مجل:

 ندازد، جریمه کم میگیرد.ک اسپ ودو جیک نقش است وآنکه بیی -1

 ا دو پُک بد است، آنکس که اندازد باید جریمه کم دهد.یک اسپ ب -2
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 دو اسپ با یک پُک نیز نقش است وآنکه می اندازد جریمه میگیرد. -3

یا یک پُک نقش است آنکس که اندازد  با یک جیک و دوخر و -4

 جریمه میگیرد.

 یا یک پُک بد است آنکه می یک جیک و یک اسپ با یک خر و – 5

 میدهد. اندازند جریمه دوبل

سه اسپ یا سه خر نقش کامل است، آنکس که می اندازد جریمه سه -6

 میگیرد. برابر

 اندازد جریمه میدهد. بد است آنکه می، دو اسپ وبا یک خر -۷

 اندازد جریمه میدهد. که میدو خر بایک اسپ نیز بد است وآن – 8

در بازی های بزرگ یک یا دو ویا هرسه مجل رنگ میشود وبه طور 

ط به وسیله ردادی جریمه دوبرابر یا سه برابر گرفته میشود. این بازی فققرا

 بخاک سیاه نشانده است. د وبسیاری راقمار بازان صورت پذیر

 

 نوع دیگر مجل بازی: 

بین دونفراز بچه های روستائی که هریک تعدادی مجل در جیب دارد 

بازی  بعد هرطرف شند وت میگیرد. خطی به عنوان نشان بُرد میکصور

ازخطی  تخمین نیم متر جلوتر به تعداد مساوی در یک قطار،مجل ها را 

ردیف میکنند که خط بردن است. سپس براساس قرعه جیک وپُک مجل ، 

فاصلۀ دورتر دو یا سه متری  آغازگر بازی تعیین میشود. آغازگربازی  از

به لهجه  "اَرَغند" و روزیانمجلی که آنرا در لهجه نیمجلها با مُ  بسوی قطار

گاه با هر زابلی ها"اَرُغن" گویند ضربه میزنند تا از خط عقبی خارج شوند.

ه زدن سایر برد خارج شود، برنده بازهم به ضرب ضربۀ اولی مجل از خط 

ر نتواند از خط  مجلی را خارج سازد، نوبت او بجلها ادامه میدهد واگ

موفق به اگر  او هم میسوزد وحریف او به ضربه زدن بجل آغاز میکند و

 خود ادامه میدهد و یگردید به ضربهای بعد خارج کردن مجل از خط برد
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اال نوبت به رقیب میرسد واین بازی همچنان دوام میکند تا یکی سرانجام 

به ممارست ومهارت مجل  تمام مجل های حریف را  ببرد. این برد و باخت

 دارد. باز تعلق

 

وک بازی  :چ 

است بطول یک وجب یا بیست سانتی کی چچوک عبارت از چوب کو

سرآن کمی تراشیده شده باشد. این چوک بوسیلۀ  متر که به شکل دوک دو

جوب دستی بلند از یک نقطه به نقطۀ دیگر پرتاب میشود. برای آغاز بازی 

 ابتدا باید گودی باریک در زمین ایجاد کنند و چوک را بر آن میگذارند.

ودک می ایستد تا بازی را شروع کند از تیم آغاز گر یک نفر در کنار گ

به  در فاصله ای که قبال بقیه افراد منتظرنوبت خود اند. افراد تیم دیگر و

 توافق رسیده اند می ایستند. آنگاه آغاز کننده بازی چوک را برروی گودک

نهد و چوب دستی خود را از قسمت سر در زیراین چوک برده آماده  می

فعین یا تیم رقیب فریاد میزند: "آوی"! ادبرای هشدارم پرتاب میشود و

که هنوز آماده دفاع  مدفعین اگرحاضر باشند نیز میگویند آوی. ودر صورتی

میگویند: نه آوی. وقتی مدافعین آوی را تائید کردند آغاز گربازی با  نباشند

به هوا پرتاب میکند ومدافعین تالش میکنند  را نیروهای هرچه تمامتر چوک

ود د آنرا در هوا بزنند. اگر موفق شدند پرتاب کننده پوچ میشتا با چوب خو

میگردد وبعد نوبت نفر دوم و سوم تا اخیر میرسد. وهریک  واز بازی خارج 

چنین میکند تا باالخره همه پوچ شوند. وجا عوض شود. در صورتی که 

بگیرند چوب  بازیگری چوک را پرتاب کند ومدافعین نتوانند جلو آنرا در هوا

ور یعنی از جائی که گودک می نهد ومدافعین از فاصلۀ د د را بر رویخو

د ویا حد چوک افتاده است آنرا بطرف گودک پرتاب میکنند تا به چوب بخور

در ،فتد. دراین صورت آغاز گرپوچ میشوداقل در فاصلۀ یک وجبی آن بی

  میشود. غیراین صورت مرحله جدیدی بنام "چکه" آغاز
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ر با سرچوب خود ضربۀ ارامی برروی سر طی این مرحله بازیگ

تردستی  با چوک با چرخش از جای بلند میشود، آنگه چوک میزند و

 درصورتیکی یکی از اعضای تیم وی پوچ شده باشد ،دنزمیبرزیرآن ضربه 

 رچوک زده شده بوسیلۀ مدافعین ضربهبرای بازگشت او میگوید: جی. اگ

یگردد. یعنی در ردیف اعضاء یازی برمه هوائی نخورد بازیکن اوت شده ب

تیم خود در نوبت باقی میماند. بازی کن تا سه بار این ضربه را تکرار 

دادن است. مدافعین را به دبنال چوک میدواند که همین عمل چکه  میکند و

ادامه می یابد  رسد، که نوبت افراد دیگرمی این شیوه بازی تا مرحله ای

آنگاه نوبت تیم دیگر میرسد وزمان  .دتمامی افراد تیم پوچ شون تازمانیکه

 انتقام گیری برای چکه دادن تیم قبلی.

 

 بازی تورت:

این بازی را در شب انجام میدادند واکنون نیز انجام میدهند. بعد از 

صرف نان شب پسران وبچه های روستائی در میدان  ده حاضرمیشوند و یا 

را فرا میخواند.  اینکه یکی از پسرها با کشیدن آوازی مخصوص دیگران

برای انجام این بازی بچه ها به دو تیم تقسیم میشوند.هرتیم یک سراستادک 

انتخاب میکند واین دو سرکرده جایی را بنام" اته" تعیین میکنند. سپس یک 

تیم انتخاب میشود تا از نظرها دور شوند وخود را پنهان کنند؛ بعد از آنکه 

د را پنهان ساخته اند به تیم دومی که افراد او خو استادک مطمئن شد سر

میدهد. وخود سراستادک در محل اته باقی میماند تا کسی  اجازۀ جست وجو

از افراد جستجوگر نزدیک اته باقی نمانند. تیم دومی  در صدد پیداکردن  

افتند وهرکه از افراد پنهان شده را پیدا کند کلمۀ "تورت"  افراد تیم اولی می

میکند و فرد پیدا شده را از همان محل تا نقطۀ اته  را باصدای بلند ادا

سوارمیشود. افراد دیگر سعی میکنند تا دور از چشم افراد تیم رقیب خود را 

ها بنام ابرنده شمرده شوند. همین بازی را در برخی روست به اته رسانند و
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دن" با ریشۀ "فاشکی= فاش کردن وافشانمو "پاچکی"میگویند وظاهراً 

 1د. همسانی دار

 

 لون:ه چَ ل مَ بازی چَ 

این بازی را بیشتر نوجوانان خوش دارند وآن طوری است که خرادان 

چوبی را بطوردایروی بضخامت سه سانتی متر بشکلی که هر دو روی آن 

محدب باشد تراش یا خرادی میکنند و بعد از وسط این آلۀ گرد ومدور سیخ 

ف آن دو نیم سانتی چوبی باریک نوک تیزی را عبور میدهند که یک طر

متر وطرف دیگر آن سه تا سه ونیم سانتی متر بیرون باشد. این آله را در 

گویش محلی " چل مه چلون" مینامند ودرتهران فرفرک گویند. جوانان آنرا 

با سه انگشت اول دست راست گرفته بر روی  تحته چوب صاف و هموار 

ت ایستاده برمحور می چرخانند، طوری که چلمچلون برنوک زیر خود راس

خود بچرخد.هرکه بتواند یک چرخش، آنرا بچرخاند برنده است و اگر 

 نتوانست بچرخاند نوبت او میسوزد و نوبت دیگرمیرسد.

 

 بازی های کودکان

 نی:اره قو  

 

این بازی سرگرمی است برای کودکان ومشابه به" اتل متل توتوله" 

نی، برخیزد وگوید:اره قو از میان شان . کودکان دور هم نشینند ویکیاست

 ، تَل تَل ، واتل  تل.ز)یتیم بگریز(گیبُر نی، َچنُگل بز، اتیمقوه نی،سیاره قوب

سلسله پای احمدک. اُحمدک در  پنجه کشو نون شکر،هفتاد میخ آهنی،

نگ او برخاکه، اسپه کجا بستی! َدار  َکل  میدونه، میدونه چه لباغه، دو 

با پف کردن ویا  ت کننده باید دستهای خود راگفتن کلید شرکمیدونه کلید.با 

                                                 
1
 20 -2رک :کندو،صص  - 
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خود را گرم کند  هایوآنکس که نتواند دست گرم کندگذاشتن در زیر بغل 

 .است صورت سراستادک .  وسیلۀ سنجش گرمای دست بازیکنبازنده است

 

 کدوش کدوش

است که ابزار بازی در جامعه روستائی ارتباط کودک با طبیعت بحدی 

محیط زیست خود برمیگزیند. یکی از این ابزار  را از وسرگرمی خویش

کار کودک گل وگل بازی است. در سرگرمی کدوش کدوش نیز گل یکی از 

ابزار کار کودک است.دراین بازی کودکان گل را بشکل قابلمه کوچک 

 درآورند واز جانب سر برزمین کوبند تا صدا دهد.اما قبل از آن زننده کدوش

 د:و میکنبا حریف بازی چنین گفت وگ

 کدوش زن : کدوش کدوش!

 بند  کدوش! :حریف 

 : اگه نده ئی؟زنکدوش 

 : خون او وگردن کدوش!حریف 

و  پرصدا تر باشد برنده محسوب میشود دراین بازی هرکه کدوش وی

 بازنده باید سوراخی را که در تۀ کدوش ایجاد شده با گل پرکند.

 

 کریچ وکریچ پَندونه:

ه بازی های پرتحرک بزرگترها نبوده اند، کودکان خردسال که قادر ب

ایجاد شوروشوق وهم سوئی این سرود کودکانه را  برای سرگرمی و

 ند:دمیخوان

 خونه 2موش خوارده بالی        1کریچو کریچو پندونه

 بالی خونه  همسایه

 ره بردهــــسف 2اخــرَده         از چــبَ  1همسایه ره  ُدز

                                                 
1
 پندونه، یعنی پنبه دانه - 
2
 بالی، یعنی باال - 
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 ومهـــا تمـــن 4َکـــَودی         3هــُدش اَرومـُدش  کُ ـــکُ 

جاَچش  
 الَچل َچل کیج  دومهـــمرغک حمومه        ک 5

 موش خوارده بالی خونه     ـندونه   ریچو پـریچو کـک

 بالی خونه همسایه

 ردهــره بـــاخ  سفــرده         ازچــــهمسایه ره دوز ب

نام بازیهای دراین سرود که با کف زدن همراهی میشده کودک خردسال 

ط به بزرگترها است می کدوش کدوش، که ودی،وکالچل چل را که مربو

 است. آموخته

 

 کلور کلور اَبیزه :

این بازی مختص به کودکان  است.وچگونگی آن چنین است که جمعی 

خود را به روی  لقه وار می نشینند ودستهای مشت کردۀکودک در کنار هم ح

 د را بدرون مشت نیمه بسته دستیشت خویک دیگرنهاده یکی از کودکان انگ

می انگشت خود که باالتر از همه قرار دارد، فرومی برد وضمن آنکه به آرا

 رکت در می آورد، این شعر را میخواند:را به شکل دورانی به ح

 6بی ره که مگیزهآرد بی   یزه       ـلــور اَبــلــور کــک

 مرغ ریزه۷َرهتَه ب یَ      ـزه     ته َور قیـــبی بی رف

 ر یو نمی شونمی شو          دلم َچـ 8مرغک بَریو

 10د ورداـنــدست بل           9رداـــاه  مـــق شـــو ح

                                                                                                                   
1
 د ز، یعنی دزد - 
2
 چاخ، یعنی سوراخ - 
3
 ارومه، یعنی حرامه - 
4
 قیدکردن نفس است. که ودی یا کبّدی، نام یکی از بازیهای نوجونان با - 
5
 چش، یعنی چشم - 

6
 مگیزه، یعنی که عربال میکند؟ - 
7
 ته بیره، یعنی تا بیاورد  - 
8
 بریو، یعنی بریان - 
9
 شاه مردا، یعنی شاه مردان - 

10
 وردا، یعنی بردار. - 
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داشته میشود وصاحب این مشت آنرا در دراین هنگام مشت باالئی  بر

زیر بغل ویا زیردامن قرارمیدهد تا گرم شود. مجدداً شعر فوق خوانده میشود 

آنگاه  ،ا برداشته شود وبوسیلۀ صاحبان شان گرم شودتا همه مشته

 سراستادک بازی با بچه های حاضردر بازی میگوید:  

 1ون پختا تره چن، بی بی تندور

 (نان وبازی کن جواب میدهد: "منه دونو")یعنی دو

، تندور 2پس سراستادک صورتش را جلو می برد ومیگوید: اگجاته بینو

 تو گرمه؟

به گونۀ سراستادک می چسپاند. بدین ترتیب  راوبازی کن دستهایش 

سراستادک گرمی دستهای همه بازیکنان را می آزماید وآنگاه آنکه دستهایش 

 گرمتراست برنده اعالم 

 میشود.

 

 :وابزار آن  پرندگانشکار

 بسیار عالقه داشته اند. مردم سیستان مثل سایر مردمان جهان به شکار

چون:  حیوانات وحشی سیستان به شکاراز نخستین روزهای ورود خود به 

وخرس)درناحیۀ  ()یعنی خوک های وحشیگرگ وشغال و روباه وگراز

 راجر، دَ ُجغُ  ،چرز سی سی، : چونصحرائی پرندگان  خرگوش وگلستان( و

قبیل: لگ از پرندگان آبی  بخصوصو ،)بودنه( کرّ کَ  ،)بگویش محلی پور(

محلی بط(، سبزگردن،  قاز)درگویش )درگویش محلی لگو(،بوستونی، لگ

ر، پلیکان(،الیاسک، چاشک، چه رو، چوشک، چو -کمو)یا قطان

خوسر  خرچوشک،کرک؛ کوترک، ،سورپاوک وک،سیه بالک، تَغَلّلُک،رع

برای  وغیره در دریاچه های هامون ویا دشتهای سیستان شکار میکرده اند.
                                                 

1
 پختا تره چنو؟ یعنی پخته ترا چند نان ضرورت است؟ - 
2
 ؟اگجا ته بینو، یعنی کجای ترا ببینم - 
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ست می از محیط زیست خود بدابزاری را  وسایل و شکارخورد بدام آوردن 

در  وآبزی می پردخته اند. وبوسیلۀ آن به شکارپرندگان صحرائی  ندآورد

 زیر به برخی آز آنها اشاره میشود.

 

 تور، جال :

مهارت آبزی پرندگان ماهی ودر سیستان طایفه است که در شکار 

معرفی قبایل بومی سیستان خاصی دارند وبه آن طایفۀ صیاد گویند. در بخش 

راندیم ودراینجا صرف از یکی از وسایلی که توسط این از این طایفه سخن 

 مردم در شکار ماهی ومرغابی استفاده میشود، یادآوری نمایم.

تور یا جال را که در گویش محلی )دوم(گویند از بافتن تار های نخی 

گاهی در گرفتن پورندگان آبزی ودرست میکردند واز آن درشکار ماهی و

"َکّرک" وهمچنان شکار ُدّراج  پرنده های خوش خوان موسوم به

 )پور،بگویش محلی( استفاده میکردند.

شکارچیان سیستانی برای شکار مرغابی از یک نوع  براین،عالوه 

دامی که دارای  حلقه های  موئی متعدد میبود استفاده میکردند و آنرا 

شده  درداخل دریاچۀ هامون درمسیر آبروی که از دوطرف توسط  نیها تنگ

قرار میدادند  و مرغابی های که ازاین میگفتند  وبه آن "رونگ" می بود

یمروز من حکایت مردی درن1965آبرو میگذشتند شکار میکردند. در سال 

در یک شب با دام خود یک هزار  ی را شنیدم که ویسیستان از گاوداران

مرغابی شکار کرده بود. کسانی که در این کار مهارت دارند میتوانند از 

 مرغابی در دریاچه های هامون درآمد خوبی داشته باشند. ارطریق شک

 

 :دوگزه

وسایل ابتدائی شکار پرندگان دوگزه است. دوگزه چنانکه از  یکی از

نامش پیدا است ازبهم پیوستن  دوچوب گز ساخته میشده است.شرط بستن 
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یک سراین دوقطعه چوب با نخ محکم بهم  دوگزه چوب مرطوب گزی است.

و سر دیگرآن ها آزاد است هنگام بکارگیری یک سرنخ دوالیه بسته میشود 

محکمی را به انتهای آزاد یکی ازچوبها می بندند وسردیگر این نخ را از 

ج سانتی متر سوراخی تعبیه شده در سرآزاد چوب دیگرعبور میدهند. اما پن

دوالیه گره میزنند وسپس سرنخ را از آن سوراخ  مانده به سوراخ، نخ را

ً گره نخ چوبها به هم نزدیکتر شود،  سرآزاد میکشند تا اوالً دومحکم  ثانیا

پس چوب کوچک به اندازه پنج  قرار گیرد. دوالیه در آن سوی سوراخ

را به بدنۀ  دیگر آن سر سانتی مترکه از وسط بوسیلۀ نخ باریکی بسته شده و

د چوب سوراخ بسته اند در وسط نخ دوالیه در آن سوی سوراخ قرار میدهن

پرنده وقتی میگذارند. دیوار و یا جای بلندی وسیلۀ شکار را درگوشۀ  و

ی نخ پای پرنده در ال افتد ومی چوب پائین  ،برروی چوب کوچک بنشیند

 افتد. یپرنده  بدام م بدین ترتیب کند ومیدوالیه در پشت سوراخ گیر

 

 لیمک:       

گانی که در  ساخته میشود وبرای شکارپرنده از موی دنب گاو یا اسپ

بشکل حلقه کوچکتر از جسامت در دروازۀ النه د نالنه میسازروی زمین 

که نیبسته به زمین میکوبند. همرا به میخ آنرپرنده قرارمیدهند وسردیگر 

بند میماند واگر بپرد  کمیشود،گردنش در حلقۀ لمیپرنده به النه خود داخل 

ودام گزارنده هروقت  حلقه گردنش را فشار میدهد، پرنده از پرش میماند

گاهی اتفاق می افتد که  .بیاید شکار را از حلقه باز میکند وباخود می برد

نجات دهد ولی بجای نجات خفه میشود  پرنده زور میزند تا خود را از لیمک

 میمیرد.  و

 

 حلقۀ مویک:
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انتهای کوچک نخ دراز چند متری را بر در النه  از شکارچیان برخی

 گر نخ راسردیمیگذارند و ی زمین النه میسازدپرنده ای که در رو

خود  دردست میگیرند ودر کمین می نشینند، به محض نشستن پرنده دورتر

ورفتن به درون النه دفعتاً نخ را کش میکنند تا حلقه بسته شود و پرنده بدام 

 افتد.

 

َکندوک:  ش 

شکندوک در گویش سیستانی همان فالخن یا کلوخ اندازاست. بازیگران 

کندوک سنگ یا کلوخ را در خانۀ آن قرارمیدهند و دو سر دو رشته را که ش

یکی دراز تر است وبه انگشت اشاره بسته شده ودیگرش دوسانتی متر کوتاه 

تر است، یک جا گرفته به  دور سر خود می چرخانند . بعد از چرخش 

 سریع، رشتۀ کوتاه را رها میکنند تا سنگ یا کلوخ براساس  قوۀ گریز از

مرکز به هدف پرتاب شود. اگراین کار با مهارت انجام داده شود میتواند از 

صد تا یکصدو پنجاه متر دورتر هدف را مورد ضربت مرگبار قراربدهد. از 

این وسیله در روزگاران گذشته در جنگها برای ضربه زدن به دشمن استفاده 

گان از آن ر پرندمیشد. و چوپانان در کنترول گله های گاو وحتی درشکا

 .استفاده میکردند

 
 

 در سیستان  داریزمین کشاورزی ومناسبات 

 

 : در نیمروززمینداری 

هره برداری از زمین قرن بیستم، نظام مسلط ب ۷0در نیمروز تا دهه 

بود.اساسی ترین خصلت نظام  یا نظام فیودالی رعیتی –ارباب  ،همانا نظام 

هره برداری از زمین بوسیله فیودالی ) چه درغرب و چه درشرق( همانا ب
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دهقان وابسته به زمین یا مالک است که بشکل مال االجاره یا بهرۀ مالکانه 

به فیودال تعلق میگیرد. به سخن دیگر درنظام فیودالی زمین پایه اساسی 

 تولید و دهقان عامل اصلی تولید کشاورزی است.

ولو سنگین  دهقان برای زنده ماندن خود مجبورست تا شرایط ارباب را 

و توان فرسا هم باشد، بپذیرد تا در امر تولید ازطریق عرضه نیروی جسمی 

خود شریک گردد. از آنجاییکه زمین و آب و تخم بذری و گاوان قلبه و حتی 

خیش در مالکیت فیودال است و دهقان صرف از طریق کارخود در امر 

ین ناچیز و تولید سهم میگیرد، طبیعی است که سهم دهقان از محصول زم

 درحد یک پنجم یا یک چهارم است و بقیه به مالک تعلق میگیرد. 

بدین سان سهمی که دهقان در برابرکارش در طول سال بدست می  

آورد، بسیار کم و ناچیز تر از ارزش واقعی نیروی کار اوست. بنابراین 

دهقان همواره مورد بهره کشی مالک زمین قراردارد و طبیعی است که 

ً با  دهقان کینه و نفرت خود را نسبت به مالک در دل می پروراند و قلبا

 مالکیت او برزمین و سهم او ازمحصول مخالف است. 

 

 به فیودال  ،در کشور ما19۷8اپریل  135۷/2۷ثور۷تا کودتای 

د که فقط دهقان را برده وار استثمار میکرد و مشمالکی اطالق  زمیندار یا

زود و با آنکه بازده محصوالت کشاورزی در بروسعت زمینداری خود می اف

و حفظ  اشت، در تقویه زمین و استعمال کودکیمیاویسطح نازلی قرار د

محصوالت از صدمات آفات و امراض نباتی پولی مصرف نمی کرد و به 

 حال بهبود تکنیک و ادوات کشاورزی توجهی نداشت. 

ی اقتصادی یکی از خصوصیات بارز فیودالیزم در کشور ما ، وابستگ 

« سرواژ غرب » باب بود. اگرچه این وابستگی بگونه ان به مالک یا اردهق

ً چندان تفاوتی با آن نداشت. این وابستگی یک وابستگی  نبود ولی ماهیتا

ًً و ابسته به  ً اقتتصادی بود. یعنی مقروض بودن دهقان از مالک اورا جبرا
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ی دین مالک حق مالک میساخت تا آنجا که دهقان به هیچوجه بدون ادا

نداشت زمین و قریه مالک را ترک بگوید و یا کوچ نماید. بعضاً دهقان برای 

رهائی خود از چنگ ستم مالک فیودال ، دختر و یا پسر خردسال خودرا 

دربدل قرض مالک به گرو میگذاشت و بعد بجای که اراده داشت کوچ 

زند خود را نمی میکرد، و چه بسا که دهقان بیچاره برای ابد دیگر روی فر

دید. زیرا بزودی مالک چنین کودکانی را به دوچند قرض خود به افراد 

دوره گرد میفروخت و پدر کودک توان چرا گفتن را هم نداشت. در نیمروز 

 من خود شاهد یک چنین وضعی بوده ام. 

همچنان مالک فیودال بر دارائی شخصی دهقان و خانواده او مالکیت  

هقان نمی توانست شیر، روغن، پشم وگوسفند و تخم ناقص داشت. یعنی د

مرغ خود را بدون مالک به کسی دیگری بفروشد. یا نمی توانست بدون 

رضائیت مالک دختر خود را به شوهر بدهد ویا برای پسرخود زن بگیرد. 

مگر آنکه قبالً با پیشکش کردن هدایائی به مالک، رضائیت او را حاصل 

دال کشور ما نه تنها عالقه ای به اعمار کاخ مجلل کرده می بود. همچنین فیو

و منفردی مانند فیودال غرب نداشت تا برای بازماندگانش مایه مباهات و 

افتخار باشد، بلکه تالش داشت با استثمار بیرحمانه دهقان، زیاد بخورد وبر 

تعداد زوجات و حرم سرای خود بیفزاید و در وسظ ده زندگی کند. وشاید هم 

ین آرزو وافتخار او این بوده باشد که از لحاظ زمینداری و کثرت بزرگتر

 دهقانان وابسته بخودش در سراسر منطقه سکونتش، رقیبی نداشته باشد.  

  و ما کشور در ملک و بیک بای، خان، ارباب، فیودال، ترتیب، بدین 

یندار بزرگی بود که تا پنجاه زم ثور، کودتای از قبل تا نیمروز در بخصوص

زارجریب زمین و بیشتر از آن در تصرف داشت. مالک متوسط در ه

نیمروز از لحاظ سطح نازل محصول و عاید در مقایسه با مالک بزرگ تا 

هزار جریب زمین و مالک خرده پا تا سیصد جریب زمین داشت. تعداد 

دهقانان آزاد که خود روی زمین خویش کار میکردند، خیلی کم بودند و اینان 
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هکتار ( زمین داشتند که هر آن بیم  8تا  ۶جریب )  ۴0تا  30ز به ندرت ا

 از میان رفتن شان از جانب مالک بزرگتر و پلوان شریک شان می رفت.

  ً  را زمین وکم پا وخرده ومتوسط بزرگ مالکان میان تناسب دقیقا

مشکل است تعیین  اعتماد قابل های واحصائیه آمار عدم علت به درکشور

میتوان گفت که مالکان بزرگ نیمروز که ساحۀ زمینداری  کرد. اما بجرئت

شان بین ده هزار تا یکصدهزار جریب قرار داشت، از تعداد انگشتان آدمی 

تجاوز نمیکردند. اینان با ارتباطات گوناگون خان خانی وفئودالی سایر 

مالکان متوسط وخرده پا را به خود وابسته داشتند و بدینسان صف معینی در 

مولدین مستقیم) دهقانان بی زمین( تشکیل داده بودند ورسمی را که در برابر 

 رابطه با 

مالک و دهقان از جانب مالکان عمده وبزرگ وضع میگردید، از جانب 

 سایرمالکان درجه دوم وسوم در ساحۀ زمین داری شان تطبیق وعملی میشد.

 رعیتی  درافغانستان وبخصوص در -تسلط روابط فئودالی یا ارباب

نیمروز که ریشه های آن از رسوم وسنن کهنۀ ماقبل فیودالی آب میخورد، به 

مالک زمین اجازه میداد تا با استفاده از صفا وسادگی روستائیان فقیرو 

محتاج ، دهقان کشته گررا در امور تولید کشاورزی وشیوۀ توزیع 

غیرعادالنۀ محصوالت به بهانه ها وعناوین گونه گون، استثمار کند 

رثروت و زمینداری خود بیفزاید و بالمقابل دهقان زحمتکش روز تا روز وب

بیچاره تر و زبون تر و محتاج تر شده، مادام العمر در تحت بهره کشی 

 وفرمانروائی خان وارباب زمیندار  قرار داشته باشد.

برای آنکه  این مطلب را عمیق تر ودقیق تربررسی کرده باشم، بهتر 

زشیوۀ تولید  وبهره برداری از زمین در نیمروزسی چهل میدانم تا سخن را ا

سال قبل از امروز، یعنی از طرز آبیاری وکشتمندی ونحوۀ جمع آوری 

وتوزیع محصوالت وچگونگی بهره کشی از دهقان آنجا آغاز کنیم. اما در 

همینجا میخواهم متذکر شوم که در تحلیل وتشریح شیوۀ  تولید کشا ورزی 
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حات خاص و ویژۀ کشاورزان نیمروز بکار گرفته شده نیمروز همان اصطال

و در پای هریکی از آنها مختصر توضیحی هم داده شده ودلیل آنهم این است 

که اوالً صورت اصل آن اصطالحات ضبط و از دستبرد فراموشی حفظ 

ً هرگاه دهقان یا فرزندان دهقان یا مالک بزرگ آنجا این مطالب  شود وثانیا

اجتماعی وطبقاتی خود را درک کنند و در صورتی که  را بخواند، موقف

درنحوۀ ارائه مطلب کاستی واشتباهی صورت گرفته باشد، دوستانه آنرا 

سال قبل که مسالۀ اصالخات ارضی 33حالی  واصالح کنند. این گزارش  

درافغانستان مطرح شده بود، نوشته شده است و زبان  وزمان گفتار نیز به 

 .آن ایام تعلق دارد

 :نیمروزحاصل خیزی 

نیمروزیا سیستان هردو نام یک جلگۀ وسیعی وزرخیز در گوشۀ جنوب 

غربی کشور است که سه کشور افغانستان ، ایران وپاکستان را باهم پیوند 

میزند و از دلتاهای چندین رودخانه مانند: دلتای هیرمند) از حدود روبار( 

سپاس) از حدپوزک( ودلتای ودلتای خاشرود)از حدپائین دالرام( ودلتای خو

فراه رود) ازحدالش وجوین( ودلتای هاروت رود) ازحد هامون سابوری( 

 تشکیل یافته است.

زمین سیستان به سبب خاک میدۀ خود) از نوع گل رس( که از ته نشین 

شدن رسوبات رودخانه های بزرگی چون هلمند ومعاونین آن وفراه رود 

ه ، در طول هزاران سال تشکیل وخاشرود وخوسپاس وهاروت رود وغیر

یافته ، خیلی حاصلخیز وپر فیض است وچون رطوبت رابخوبی نگهمیدارد، 

انواع نباتات وکشت غالت چون: گندم، جو، ذرت، جواری، ارزن، عدس، 

ماش، کنجد، زیره، خاشخاش، تنباکو، زردک)هویج( ،شلغم، وسبست )یا 

بسرعت نمو میکند وچندین رشقه( برای خوراک حیوانات، در آن فوق العاده 

خوشه گندم  100برابر اصل بذرحاصل میدهد. در نیمروز از یک دانۀ گندم 

به  واز یک من بذرکندم صدمن گندم حاصل میشود، بشرطی که آب الزم
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زمین داده شود. در منطقۀ میل کورکی نیمروز شلغم چنان بخوبی حاصل 

 کیلو بزرگ میشود. ۷میدهد که هردانه تا 

تب کالسیک تاریخی وجغرافیائی اسالمی، نیمروز در گذشته، بشهادت ک

بخصوص در دوران قرون وسطی، ازجهت فراوانی تولیدات کشاورزی 

"واز جهت عمران وسرسبزی وطراوت گدام غلۀ آسیا خود، به"

 1"شهرت داشت.بصرۀ خراساننخلستانهایش به "

 

 فصل کشت:

اعدت آب، در سیستان ونیمروز فصل کشتمندی غالت در صورت مس

ماه های میزان، عقرب وقوس وجدی، است که به آن "کشت نه ماهه" گویند. 

چونکه از اول جوزا وحتی نیمۀ ماه ثورپخته شده قابل درو میباشد. مگر 

ً این نوع کشتمندی نصیب تمام کشاورزان  نیمروز نمیگردد وعدۀ  غالبا

شند، از معدودی از کشاورزان  که در "سرچاوه" )سرآب( قرارداشته با

آب( امتیاز چنین کشتمندی بهرور می شوند وکشاورزان"پائین چاوه")پائین 

 همواره حسرت یک چنین کشتمندی را خورده ومیخورند.

                                                 
1
بزرگ"  ۀرودخان کی ی"دورنما ۀ( مقال13۴۵پنجم وششم،  ی)شماره هاانایار ۀسیستانی، مجل -

ببعد،برطبق گزارش  297ص ،یمقدس میمعرفة االقال یف میرجوع شود به احسن التقاس زیون

گدام غله را  تیثیح زین ستمیقرن ب یسالها نیتا آغاز ستانی، س یستانیافشار س رجیا یرانیدانشمند ا

 :دیا یبرم یشمس 1309در سال  ستانیمواد خواربار س ۀاز نرخ نام قتیحق نیاشت. واد

 قران ۵0  خروار        یف گندم         نرخ

 قران 30  خروار     یف                جو

 قران ۵0  خروار       یف  حبوبات     ریسا

 قران 120 خروار       یف                  پنبه

 قران ۶00  خروار       یف              تنباکو

 قران 2۵        خروار  یف              انگور

 (12۵،ص 13۶3تهران ،یستانیس افشار  رجیا فیتال  وبلوچستان، ستانی) رک: س
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بعد از ایام فوق الذکر، غالتی که در ماه های جدی ودلو کشت می شود 

به "کشت شش ماهه" شهرت دارد ولواینکه محصوالت آن در نیمۀ ماه ثور 

 وزا پخته و دروگردد. و اوایل ج

بد ترین فصل کشت، ماه های حوت وحمل است که کشاورزان بنابرقلت 

آب ضرورتاً به کشت وبرزغالت زود رس از قبیل جو و ارزن وذَُرت می 

پردازند. کشاورزان ناحیۀ خاشرود ومنطقه جوین که همواره با قلت آب 

ی بهاری روبرو بوده واستند فصل کشت شان مصادف است با سیالب ها

رودخانه های خاشرود) در ناحیۀ چخانسور( وفراه رود) در منطقۀ جوین 

 والش( که هردو از نواحی پائین چاوه ونسبتاً خشک نیمروز شماره میشوند.

خوشبختانه دراین اواخردر ناحیۀ جوین ودلتای فراه رود تعداد زیاد چاه 

قرون پرشده های پخته کشف شده اند که بوسیلۀ ریگ وماسه وخاک در طی 

بودند. این چاه ها که هرکدام آن از ده تا بیست وسی وحتی پنجاه جریب 

زمین کشتمندی را آبیاری میکنند، بیانگر شیوۀ بخصوص کشتمندی در 

نواحی خشکابۀ سیستان قدیم است که مردم وکشاورزان بوسیلۀ آن 

مل امورکشاورزی خود را انکشاف داده بودند. وظاهراً چنین میمناید که ع

آبیاری از این چاه ها توسط چرخ های بادی که در قدیم در سیستان معمول 

بوده  وتاریخ سیستان هم بارها آنرا به یاد میدهد، صورت میگرفته است. 

هرچند که در نیمروزدیگراثری از این نوع چرخ های بادی امروزمشاهده 

چاه به نمیشود ومردم آن نواحی با قوۀ حیوانات بزرگ یا"واتر پمپ" از 

زمین های خود آب میکشند، معهذا مشکلی که کشاورزان منطقۀ الش وجوین 

ومصب رودخانۀ فراه در سی سال گذشته از ناحیۀ خشکسالی وقلت آب 

احساس میکردند، تا حد زیادی کم شده ومالکان آنجا، در پهنۀ مالکیت زمین 

نند وتا خود دست به گمانه زنی وحفریات چاه های قدیمۀ آبیاری زده ومیز

چهار تا پنج ویا  -قبل از کوتای ثور زمین وملکیتی نبود که صاحب سه

بیشتر از اینگونه چاه ها نباشد. از اینجا میتوان گفت که در نیمروز از قدیم 
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االیام، عالوه برکشت آبی که بوسیلۀ جویها وانهار صورت میگرفته 

 داشته ودارد.ومیگیرد، کشت وبرز بوسیلۀ آب چاه ها وکاریزها نیز رواج 

در نیمروز درطول قرنها رسم چنین بوده وهست که اول به کشت گندم 

پرداخته میشود، سپس جو، بعد ازآن ارزن وذرت وجواری وباقالت وزردک 

وشلغم وهندوانه وخربوزه)یا گلو() بروزن پلو( وپنبه وکنجد وماش ولوبیا 

 وعدس و تنباکو، زیره وغیره زرع گردد. 

هروقت از فصل کشتمندی میخواهد کشت شود، ولی اینها که گفته شد

ً در اوایل جوزاکشت"  ")غالت( پخته شده، درو میگردد سفیدبرحتما

 وکشت"سبزبر")فالیزباب(بثمر میرسد وقابل بهره برداری می شود.

روز وگندم  ۶0تجربه به اثبات رسانده که کشت"کل جو" در مدت 

کشت آن در تحت شرایط  روز از تاریخ 90تا  80نیشک سیستانی در مدت 

گرمی نیمروز وقلت آب حاصل نسبتاً قناعت بخشی مثالً ده چند اصل مقدار 

بذرمحصول میدهد.هرچند زمین نیمروزبرای  پرورش درختان مثمر وغیر 

مثمرچون: تاک انگور، توت، عناب، زردآلو، آلوچه، بید، خرما، ونارنج) 

مناسب ومساعد است،  بروایت چار مقالۀ عروضی سمرقندی( وغیره بسیار

معهذا امروز قلت درخت وباغات مثمر در نیمروز ضرب المثل شده است . 

وتا آنجاکه من آگاهم از قرن پانزدهم میالدی به بعد که بندهای آب وسد های 

ریگ وشبکۀ های منظم آبیاری توسط تیمورلنگ وجانشینانش درآن دیار 

نظیم مجدد بندهای آب برهم خورد، دیگر بمردم مستضعف نیمروز امکان ت

وشبکه های آبیاری وبندهای ریگ میسرنشد وبندریج این گوشۀ حاصلخیز 

کشور به صحرای موحشی تبدیل شد که گرمای شدید آن امروز بعلت عدم 

 درخت واشجار محشر میکند.

 

 آبیاری

 عمل آبیاری درسیستان و نیمروز، از قدیم ترین ایام تا کنون بوسیلۀ 
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 جدا گردیده وگاهی طول  عی که از رودخانه های طبیعیجویها وانهار مصنو

این انهار) مانند: انهار زرکن وزورکن( تخمین به یکصد کیلومتر میرسد 

وهمچنان عمل کشت وبرز به همان سیستمی که در سراسر شرق میانه 

 معمول بوده، صورت گرفته ومیگیرد.

ول در نیمروزوسراسر سیستان،بطور کلی کشت  و زراعت آبی معم

 است که توسط 

کشیده شده، حفرو  جویهای خورد و بزرگی که از رودخانه های طبیعی

صورت می پذیرد. این جویها وانهار از طرف دهقانان روستا نشین از 

بفاصله پنج تا ده وبیست وسی  وپنجاه کیلو  رودخانه تا زمین مزروعی مالک

 سه متر متر وحتی بیشتر از آن به عمق یک تا سه متر وعرض یک تا

 کشیده شده اند.  1بوسیلۀ "تیشه"

البته در برخی نقاط  نیمروز مانند خاشرود و چخانسور،با وجود قلت 

میزان بارندگی که مجموع ایام آن درسال به ده روز نمیرسد، کشت دیم 

" میگویند، نیز در سطح محدودی رایج garat"گرت )للمی( که مردم به آن

رهم که شده، آبیاری زمین توسط آب سیالب است. اماشرط آن فقط برای یکبا

 بهاری است.

چون سیالب های بهاری رودخاش)خاشرود( اغلباً به ماه حمل و اوایل 

ثور مصادف است وجریان سیالبی آن از ده روز بیشتر ادامه نمی یابد. 

کشاورزان با اطمینان به زور ونیروی بالقوۀ زمین خود فقط با همان آب 

بی، زمین را بذرمی پاشند وشخم میزنند و میگذارند زودگذر ولغزندۀ سیال

                                                 
1
است  مروزیون ستانیدر س یروب یوال یکن یوبخصوص جو یاریبآاز ابزار مهم  یکی -شهیت - 

کم است  شهیتمن دسته بلنددارد ومقداربرداشت خاک آن نسبت به تتفاوت  که ک نیکتمن. با ا هیشب

دوبنده باشد، در  ایدارد وهرگاه گرمه  تیکوتاه دارد ودوسه برابر کتمن ظرف ۀدست شهیت یول

از طرف  شهی. تکندیکه دهقان خواسته باشدپرتاب م یوبجا کندیم نیخاک را از زم ریس کیهربار

 یواز لحاظ ساختمان خود به نام ها شودیه مداد تیدهقان بطور عار یمالک برا

 ادیآن ز تیدوبنده" که ظرف ۀشی( و" تدیگرم) جد ۀشی")مستعمل خورد( وتSourkand"سورکند

 .گرددیم ادیاست 
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وحاصلی چند برابر اصل بذرخود برمیدارند. گاهی که سیالب بهاری 

رودخانۀ خاشرود به اوایل ثور تصادف میکند و خیلی هم گذرا میباشد، مردم 

وکشاورزان صرف به کشت سبزبر)فالیز باب، ذرت وجواری( مبادرت 

زمین بیش از یک بار روی آب  رانمی  میورزند. چون دراین نواحی

 بیند،کشت سبزبر بصورت "اُکری" )کاف ساکن است( انجام میگیرد.

نحوۀ عملکرد این گونه کشتمندی طوری است که زمین را قبالً جویه 

میکشند و وقتی هر جویه از آب پرشد، دوباره خاک ساحل هرجویه رابه 

ط  دو طرف جویه میکارند. داخل آن میرزند و پر میکنند و بذر را در دوخ

هنگامی  که تخم سبز شد، برروی بته های خورد هندوانه وخربوزه خاکستر 

می پاشند تا از صدمۀ ملخ در امان باشد. سپس برای آنکه زمین بخوبی 

رطوبت خود را نگهدارد، پشته های فالیز را با تیشه زیر و رو میکنند و 

تمندی از لحاظ کیفیت وکمیت میگذارند تا حاصل دهد. محصول این نوع کش

خود در سراسر نیمروز بی مانند وضرب المثل است. هندوانه های شیرین 

 وبزرگ چخانسور در نیمروز ضرب المثل است.

به هرحال باید بگوئیم که در نیمروزوسیستان  کشیدن جویهای 

بزرگ)مادرآب( بیک خط مستقیم معمول نیست وهریک از انهار بزرگ  

انحنا و پیچ وخم بسیاری است. ظاهرا ًاین امر ناشی از موجوده  دارای 

روزۀ سیستان است که مانع کشش سریع  وتند آب  120تاثیرات سوء بادهای 

در جویهای مستقیم نسبت به جوی های انحنائی میگردد. زیرا وزش مداوم 

باد سبب حرکت ریگ وماسه ها شده، وبا ته نشین  شدن در بستر انهار 

ختن انهار ومزارع را بیشترمیسازد، ولی جویهای انحنائی امکان متضرر سا

از خطر باد و ریگ بیشتر در امان اند.کارکندن واحداث جوی والی روبی 

همه سالۀ آن جهت آوردن آب به زمین های مزروعی ، ازکارهای شاقۀ 

کشاورزی میباشد که دهقانان آنجا همواره خود را با آن روبرومی بینند وباید 

 نجام بدهند.هم آنرا ا



 141      مردم شناسی سیستان

فقط در برابرانجام واجرای این اعمال شاقه بود واست که مالک به 

دهقان گرسنه وتهی دست غله بطور قرض آنهم به بلندترین نرخ ممکن 

سیاهه )یاد داشت(   1"ناظرمیدهد ومبلغ قرض در دفتر مالک از طرف "

 میگردد.

تقسیم  ")تک بخش( میان دهقانانتَکبارکارکندن جوی ونهربه اساس " 

وعملی میگردد. در برخی از قسمت های جوی یا نهربزرگ، کار الی روبی  

و نهر کشی ایجاب میکند تا برای باال آوردن یک تیشه خاک از عمق جوی 

تا سطح خاکریزآن، دوسه نفر بیک خط قرار گرفته با اشتراک مساعی وبا 

این کار که عمل جوی کنی والی روبی را بسر رسانند.  2"هاالناستفاده از "

ً دو تا سه ماه وقت  وانرژی دهقان را میگیرد، معموالً بدون مزد  غالبا

واجرت صورت می پذیرد ودهقان که گویا شانس آورده تا دهقانی مالک را 

گردن نهد، مجبور است به حساب خود نان بخورد و به نفع مالک کارنماید، 

 در غیر آن امتیاز دهقانی را ازدست میدهد.

جوی یا نهری که باشکم گرسنه ودست پر آبلۀ دهقان بطور  بدین طریق

رایگان کنده میشد، در تملک مالک زمین قرار میگرفت وبالنتیجه آبی که 

درآن جریان می یافت، از آن مالک بود وهیچکس هم حق نداشت بدون 

اجازۀ مالک ورضائیت "ناظر" )پیشکارارباب( او در امور دیگری) 

 ده کند.بجزنوشیدن( از آن استفا

 

                                                 
1
مالک ودهقان را  انیمالک بزرگ بود که نقش دالل م یکارهادار اریواخت شکاریپ یعنی ناظر: - 

 .نمودیم یاب( نقش خود رابازوطبعاً به نفع مالک) ارب کردیم یباز
2
 یجو ایکوچک جا دادن خاک است که به کمرگاه نهر و یطاقچه ها ای پرتگاه :Halanهاالن -

که  یآسان سازد. در مواقع زیتا عمل باال نمودن خاک را از بسترنهربخاکر شودیبزرگ کنده م

 یقچه هاممکن نباشد ضرورت هاالن) طا نیتا سطح زم یامکان پرتاب خاک از عمق جو

 یدوسه نفر دهقان عمل ال یکه با اشتراک مساع شودیم دایزپیخاک( در کمر خاکر رشدنیجاگ

 .گرددیم ریامکان پذ یوکندن جو یروب
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پس از آنکه دهقان با کار توان فرسایش آب را در جوی مالک جریان 

 میداد بایستی 

آنرا برزمینی که قبالاز جانب مالک تعیین شده بود، سوارمیکرد وباصطالح 

آبیاری مینمود. اما نباید تصور نمود که آبیاری زمین مالک کار سهل وآسانی 

یگر مشکلی نداشت. قبل از آنکه بود وبا جریان آب در جوی مالک دهقان د

آب از رودخانه یا نهر عمومی ومشترک در جوی مالک کشیده میشد، دهقان 

می بایدچند نوع آبرو خورد وبزرگ را ازجوی کالن تا زمین مزروعی 

مورد نظر کشیده می بود، که در محل به این آبروها "نوداسی" و "دستُک" 

 میگویند.

 

سی" آبرو خورد تر از جوی اصلی است "نوداس")ظ: نواحداث(یا "نودا

که برای آبیاری یک بخش معین زمین کشیده می شود که آنرا"دستُک" 

مینامند. عالوه براین  دهقان مجبور بود یک مقدار کارهای را هم باالی 

زمین انجام داده باشد، مثالً: دهقان می باید زمین را به ُکردهای خورد 

جریبه وپنج وده جریبه وغیره( تقسیم وبزرگ) بطور تخمین یک جریبه، دو

وحدود هریک از این کردها را توسط"یَل") به فتح اول به معنی پلوان(  

وتیر پَل) پلوانهای مستقیم بزرگتر از پل( وگوره پَل) پلوان های بزرگ 

ومستحکمی که آب را تاسطح تقریباً یک متر ارتفاع حفظ کند( مشخص کرده 

 می بود.

ویهای خورد وبزرگ مالک بمنظور آبیاری پس از آنکه آب در ج

جریان می یافت، دهقان باید هنگام آبیاری حاضر می بود وتوجه میداشت تا 

زمین وکردهای معینه هرکدام بقدر کافی آبگیر شود وهیچکدام از کردها 

ً تر( آبیاری گردد. زیرا در این صورت  ً خشک وقسما نباید"کله آب" )قسما

د ودهقان مورد مالمت قرار میگرفت. زمینی که زمین از زراعت باز میمان
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برای کشت وبذر مدنظر بود، نمی باید آبیاری آن از"مرغک آب") آن مقدار 

 آبی که بتواند پای مرغ آبی را پنهان کند( کمترباشد.

 

هنگام آبیاری، هرگاه قطعه زمینی بلند آبه باشد، برای آبیاری این چنین 

")بند مؤقتی( باال می آوردند. گاهی بدون زمینها، سطح آب را با بستن"پُنگ

بستن "پنگ"جریان جوی را با چپر یا خاشاک نیم بند مینمایند که این عمل را 

در محل "نیشک")بسکون ش( مینامند. در اینصورت هم جریان جوی قطع 

نمیگردد وهم سطح آب تا حدی که زمین مورد نظر را آبیاری کرده 

بستن"پُنگ" نیز هرگاه بخواهند جریان  میتوانست باال می آمد. در حالت

 1جوی اصلی قطع نگردد، آب را توسط مجرای سطحی ایکه به آن "پالَنَگ"

 میگویند، به جوی اصلی سازمان میدهند.

در نیمروز، مقیاس حقابۀ هر واحد زمین ) چه خرده مالک وچه مالکان 

 متوسط( که از یک نهر مشترک آب می گیرند، با غروب وطلوع آفتاب

ه"  ه" یا "بیل" مینامند. مثالً: دو"م  تعیین میگردد که آنرا باصطالح محلی "م 

استحقاق آب یک زمین عبارت از یک شبانه روز آب است که مجموع 

هروز" گویند. یعنی وقتی دومه  هردو"مه"یا "بیل"حقابه ویا بیشتر از آن را"م 

ز" از فالن زمین یا بیشتر حقابه به زمین کسی داده شده باشد، میگویند"مهرو

 ویا فالن مالک است.

 خانخوب پس ازآنکه زمین مورد نظر مالک) که در نیمروز به آن 

آغاز میگردید، برای  2"نََسخگفته میشود( آبیاری میشد وباصطالح محلی "

 کشت آن چه ترتیب بکار گرفته میشد؟ این قسمت را زیر عنوان کشتمندی 

                                                 
1
 یجدداً به جومو شودیم دهیکش)بندمؤقت(pong است که معموالً از جلو پ نگ فرعیبروآ :Palangلنگاپ- 

 .گرددیم رینگ سرازدر عقب پ   یاصل

    
2
 یووقت شودیمعموالً به فصل کشت گفته م مروزین ی: در اصطالح کشاورز)نسق(Nasakhخنس - 

 زیمالک ن یوقروغ یانحصار نی:"نسخ" تمام شد. گاه اصطالح"نسخ" به زمندیگویم دهیفصل کشت تمام گرد

 احق نداشت اغنام واحشام خود ر یچکسیگرهید کرد،یرا"نسخ" م یمثالً هرگاه خان،غلفچر گردد،یاطالق م

 نیآن ا ی"خان" نسخ) نسق( شده، معن ای " به امر مالکزیکه "فال شدیاگرگفته م ایچرا ببرد و یبدانسو برا



 144      مردم شناسی سیستان

 مطالعه می کنیم.

 

 : یرگکشته ،واحد پاگاو

استفاده از نیروی حیوانات بزرگ وبخصوص گاوسیستان که از لحاظ 

عظمت جثه وتنومندی در تمام افغانستان وایران ضرب المثل است،در امر 

قرن  ۷0و ۶0قلبه کشی یک ضرورت مبرم است. هرچند که در دهه های 

بیستم تا حدود زراعت ماشینی نیز رواج یافته بود. هریک ساحۀ زمین 

ده، بمنظور کشاورزی به واحدهای جداگانه کشتمندی که به آن آبیاری ش

-200"پاگاو" گفته میشود، تقسیم میگردید. هر "پاگاو" معموالً مشتمل بر

نفردهقان کشتگر ویک جفت  ۶-۷سیر تخم ریززمینی بود که بوسیلۀ  1۵0

گاو در یک فصل سال شخم زده میشد وقلبه میگردید که این شیوه را به 

 "بورگ وبخش"میگویند.اصالح محلی

ً   1تعیین "بورگ  ً صورت میگرفت. سپس  2شک"وبخش" توسط "پ 

هر بخش از طرف اعضای "پاگاو")کشاورزانی که در پای یک جفت گاو 

بخدمت کشاورزی مصروف اند.( برای بذر پاشی آماده میگردید. خس 

وخاشاک زده  وپاک میشد. قسمت های بلند زمین تراش شده به قسمت های 

ً اگر زمین آنقدر شوره زار می بود پست و فرو رفته هموار میگردید. احیانا

که سبب سوخت  بذر میگردید، شورۀ  آن نیزتراش وجمع میشد ودر محل 

معینی توده میگردید. وقتی زمین از نظر ساالر)سرکردۀ دهقانان پاگاو( 

                                                                                                                   
وقدغن  نیقرنط یصورت اصطالح "نسخ" بمعن نی" پا بگذارد که در ازی"فال یحق ندارد بسو یبود که کس

 .رفتیبکار م

      
1
بخش  ی( به معنboorg) "بورگ" یعنیاصطالح  نیجزء اول ا وبخش:Bourgبورگ – 

پاگاو  نیچند انیم یحدود کشتمند نییتع یکه معموالً برا ندیشده را گو یاریاب نیقطع کوچک از زم

 .ردیگیمشاع ومخلوط باشد، صورت م یاریکه کشت آن وآب

     
2
هر پاگاو  نیزم ایسهم و نییتع یبرا مروزیقرعه. کشاورزان ن یبه معن :Peshkپِشک - 

 یوسپس آنرا بمعرض قرعه کش کنندیم یعدد پشقل گوسفند را گرفته نشان هنگام قلبه چند

 .ندی)قرعه( گوpeshkعمل را پشک نیکه ا دهندیقرارم
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برای بذرپاشی آماده میشد، یک یا دونفراز دهقانان تخم بذری را دردامن 

رفته با دست به پاش دادن تخم مبادرت میورزید. اما قبل ازپاش دادن بذر گ

کشیده میشد و پس از   1برروی زمین، زمین باصطالح دهقانان آنجا"پوش"

به مواذات"پل") پلوان(  2کشیدن اولین پوش  از زمین که توسط نوک "میاد"

ست وبار جدا میگردید، دهقان بذر را از دامن خود گرفته یک بار بطرف را

دیگر بطرف چپ خود پاش میداد وآهسته پیش میرفت. وقتی عمل بذرپاشی 

یک بخش زمین) پوش( تمام میگردید، گاوران)قُلبه گر( به گاورانی زمین 

را فشار میداد تا "میاد" 3آغازمیکرد و در حالی که با یک دست"دست نیکه"

ر که چوب قرار دارد، زمین راپاره کند، بادست دیگ 4"ب نککه برنوک" 

باریکی درآن قرارگرفته"جفت" را بجلو هدایت میکند وبه پیش میراند. طرق 

بکار گرفتن جفت) جورۀ نرگاوی که در اصطالح محل به آن "َخهصی( ودر 

لهجۀ بلوچی نیمروز"کاریگر" گویند، طوری است که ابتدا" ُجغ") یوغ( را 

کوتاه تعبیه  برگردن گاوان قلبه قرار می دهند ودر دوسمت"جوغ" دوچوب

َمک" میگویند وگویا حدود حرکت وفاصله میان دوگاو  شده که هرکدام آنرا"س 

 را تثبیت میکند.

این چوب ها بوسیلۀ تاریکه در انجام هر یکی بسته شده از زیر گردن 

غگاو دور داده میشود ودوباره توسط  ) یوغ( گره زده میشود. سپس این ج 

                                                 
         

1
 یم دهیهم کش یمتر مواز3-۴اند که معموالً به عرض  یخطوط مواز :Pooshپوش - 

 به سهولت ومنظم ترصورت گرفته بتواند. یبذرپاش ۀشوند تا مسال

          
2
 آن است که برنوک چوب"بنک" نصب شده   وتوسط یآهن مثلث شکل :Meyadادیم - 

 .ندیگو زین(")گاو آهنشی. بعضاً آنرا"تشودیقلبه م نیزم

       
3
قلبه(  ری) تRakht"رخت"ۀکه در کند یچوب دسته دار: Dastnikaکهیدست ن - 

چوب  کی ۀلیبوس کهیدست ن .کندینصب شده ودهقان توسط آن حرکت وخطوط قلبه را کنترول م

 .گرددیم هیدر رخت تعب ندی" گورکیکوتاه پس کوب که به آن "شمش
4
وبه  گرددینصب ممیاد  انجامش کیاست که ب یوکوتاه میچوب ضخ :Bonkبـُنـک - 

 شود. یم هیاست "رخت" تعب میکه پهن وضخ گرشیانجام د
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میگویند) در قدیم آن را  1" چیلَکن "جوغ توسط ریسمان الیافی ایکه به آ

 2"َمرَدکازتسمه های پوست گاو میساختند وبه آن "چرمینه" میگفتند.( بدور" 

تعبیه شده وصل میگردد. پس از ارتباط جوغ با رخت)  3"رختکه به انجام "

تیرقلبه( با حرکت جفت به جلو، نوک میاد به زمین فرو میرود وعمل شخم 

 یگیرد.زنی وقلبه کشی صورت م

جفت گاوی که درقلبه کشی سابقه وبلدیت داشته باشد، طبق هدایت 

ل" میگویند می پردازد.  ًَ گاوران بکشیدن خطوطی که هریک از آنها را"َک

طول هریک از "َکل ها")خطوط قلبه( را که در حدود یک صد گام تخمین 

میگویند. وقتی  4"لیسک گاومیشود باصطالح دهقانان نیمروز وسیستان "

") َوَجهت قلبه یک"لیسک")طناب( فاصله راطی کرد، باشنیدن کلمۀ "جف

برگرد= روبرگردان( که از طرف گاوران گفته میشود، دوباره برهمان 

خطی که طی کرده برمیگردد. ولی این بارگاوران نوک "میاد" رایک وجب 

سانتی دور تربرزمین میگذارد وروی آن فشار می آورد  20) حدود 

لو رفتن میزند. در این احوال غالباً چشم گاوران فقط متوجه وبرجفت فریاد ج

خط قلبه) نوک میاد( است واستقامت رفتار جفت را به اشارۀ دست تنظیم 

میکند ومعموالً جفت گاو از روی صدا ها وکلمات گاوران مقصود را درک 

صبح  ۷میکند وبحرکتش ادامه میدهد. بدین ترتیب عمل قلبه کشی از ساعت 

بعد از ظهر) که در نیمروزمعموالً فصل کشت با ایام سرما مصادف تا پنج 

است( روزانه ده ساعت را احتوا میکند ودر طول این مدت ممکن است 

                                                 
1
 مروزی" در نkertaام "ِکرتهبن یعیطب اهیاز گ کهیا یافیال سمانیبه ر :Chilakلکیچ - 

استعمال آن  یبسته به چگونگ سمانیر نی. مدت دوام اگرددیاطالق م شودیبافته وساخته م ستانیوس

 قبل از استعمال با آب ترشود. دهموارهیبا یاست که م
2
شده  هیاست که درانجام"رخت" تعب یمحکم یچوب کوتاه ول: Mardakمردک - 

 .گرددیوصل م وغی( با نهی) چرمسمانیر ۀلیوبوس
3
 گرددیوصل م وغیاست که سرآن به  یمیهمان چوب بلند وضخ : Rakhtرخت - 

 .کندیرا قلبه م نیزم ادیم ۀلیوبوس دهیگرد هی"بنک" تعب ۀوآخرش به کند
4
 .کندیگام تجاوز نم کصدیطناب قلبه، که معموالً از  یبمعن Liskgawوگا سکیل - 
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دهقان صرف یک ساعت برای صرف غذای خود) که غالباً نان خشکی بیش 

نبست( ودادن آب به گاوان قلبه فارغ میگردید. حال در صورتی که جفتگاو 

کیلوگرام غله را کشت مینمود ودر  30-۴0بود، روزانه از  چاق وچله می

ظرف یک ماه یا چهل تا چهل وپنج  روزمقداریک تا یک ونیم تن غله را که 

سهمیه کشت یک پاگاو زمین بود، زیرخاک میکرد. بقیه دهقانان در طول 

روز قلبه، مصروف پاک کاری زمین وآماده کردن آن برای کشت وبذر می 

 1ساعات اخیر روز یکی ازاین دهقانان زمین شخم زده را "ماله"بودند. و در 

میکشید. هرچند کردبندی مجدد زمین قلبه شده اصوالً از وظایف ساالر 

برزیگران است، اما دیگر کشاورزان  نیزبرحسب تقاضا یا هدایت ساالر تا 

وقتی که امور کردبندی ودهنه گذاری در همان روز تمام نمیشد، حق نداشتند 

 انه های خودبرگردند.بخ

در برخی موارد ویا در برخی نقاط ، دهقان با همه خستگی وزله گی، 

در ختم کار روزانه مکلف بود، پشتاره ای از خار وخاشاک زمین قلبه شده ، 

جمع کند و برای مالک و ناظر آن به پشت خود بکشد و ببرد، ولی هرگاه 

م" یا "مرد مرده" میداشت ، مالک بحساب دهقانان پاگاو، نوکری به اسم "بیغ

در آنصورت دهقان از انجام این" بیگاری" فارغ بود، زیرا این کار بدوش 

 گذاشته شده بود. 2بیغم  یا "مرد مرده"

                                                 
1
است که ازچوب صاف وراست  یکشتمند لیااز ابزار ووس یکی :Malaمالــه -۲۵- 

واز  گرددیوصل م وغی( به لکی) چیافیال سمانیر ای ریوتوسط زنج شودیساخته م لیوطو میوضخ

چوب  ی. معموالً دهقان ماله کش روشودیشده( کش م اری) شاریشد نیزم یعقب جفتگاو بر رو

بروسط  کجایماله  سمانیه با روهمرا ندیگوی" میآنرا"سراو یگرید سمانیرا وب ردیگیماله قرار م

مرطوب  یفشار ماله کلوخ ها بیترت نی. بددینمایشده توازن خود را برماله استوار م ریگیجا وغی

خاک واز خوردن مورچه ها وگنجشک ها حفاظت  ریغله را ز یها کرده ودانه دهیرا م نیزم

 .سازدیکشت شده را سهل م نیزم یاریوکار آب کندیم
2
رده()یعنمرد َمرده -  که در کار کشاورزی حضورندارد، ولی از دست رنج مردی  یعنی  ی مرد م 

به مالک زمین تعلق  (یا بیغم)اعضای پاگاو در سرخرمن بهره مند میگردد. سهم این مرد مرده 

 میگرفت.
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در سیستم کشاورزی نیمروز، هر مالک بزرگ حق داشت تا یک یا 

دونفر را بنام "مرد  َمرده" بر دهقانان تحمیل کند وحقوق آنها را از سهم 

انان کشته گر تصاحب نماید.این "مرد مرده" کسی یا مردی بود که عمالً دهق

درکار کشاورزی با دهقانان یک پاگاو سهم نداشت،ولی ازمحصول ودسترنج 

ً سهم داشتند وکار کرده بودند، سهم می  دهقانانی که در امر تولید مستقیما

تمام  برد. وظیفۀ"مردمرده" این بود تا برای مالک، خدمات بیگاری سال

انجام بدهد. مثالً آب بکشد، مصارف چوب وهیزم مالک را از بیابانها تهیه 

کند. برای کمند اسپ وگاو ومرکب مالک کاه وعلوفه وآب بموقع بدهد. خانه 

وسرای را جاروب کند، اصطبل وآخور حیوانات را بروفد، تنور راگرم 

زد وزیرکاسه ها نماید، واحیاناً خود یا زنش نان بپزد. روی دست ها آب بری

را بلیسد وظرف بشوید واز اینگونه کار ها را در درون منزل مالک از 

 ساعت پنج صبح تا نیمه های شب انجام دهد ومعهذا زور واجحاف بشنود.

" شهرت داشتند، خان" و"سردارمالکان بزرگ در نیمروز که به لقب "

 وساالنه از 

َمرده" به نفع خود استخدام مینمودند و چون  هرپاگاو دونفربه عنوان"مرد 

ممکن بود از این تعداد) مثالًصد مرد مرده( پنج تا ده نفر برای خدمات 

گوناگون مالک در منزل وحرم سرای وصحرا) مالداری( کافی باشد، 

بنابرین باری اگر حساب شود که مالک بزرگ درسال پنجاه پاگاو کشت 

ت تصاحب کند واز کرده  وبه حساب هرپاگاو)جفت( سهم دونفررا میتوانس

این ناحیه حقوق وسهم صدنفر"مردمرده" که اصالً نه استخدام شده بودند ونه 

هم درکارتولید کشاورزی سهم گرفته بودند، صرف ازسهم ناچیز دهقانان 

 هرپاگاو به جیب مالک می ریخت که واقعاً ناروا وظالمانه بود.

ط یک جفت بدین ترتیب یک پاگاو کشتمندی مقدار زمینی بود که توس

روز بطور اوسط  30-۴۵نفر دهقان در مدت  ۶-۷گاو همراه با کار انسانی 

 سیر غله درآن کشت شده میتوانست. 200تا 



 149      مردم شناسی سیستان

از مطلب به دور نرویم، پس از آنکه زمین کشت شد، البته به مراقبت 

وآبیاری ضرورت دارد که منجمله از چند نوع آبیاری کشت در نیمروز یاد 

 میکنیم:

 خاک آب :

پس از عمل کشت، در مدت سی یا چهل روز در شرایط نورمال 

وعادی مزرعه بیک آب ضرورت دارد که این آب را کشاورزان 

نیمروز"خاک آب" میگویند. این آب حد نهائی تخمیانه جات قابل کشت را 

تثبیت میکند و خاک اطراف نبات را محکم کرده از تخریب باد جلوگیری 

 شاف و پنجه زدن نبات کمک میکند.مینماید وبه سرعت نمو وانک

 َدجگ آب :

کلمۀ "دجگ") به فتح اول وسکون دوم( دراصطالح بومیان نیمروز  

وسیستان به معنی"گره" است ودر اینجا مقصود از آن دومین آبی است که به 

کشت داده میشود. این آب به عـقیدۀ کشاورزان آنجا به نبات امکان میدهد تا 

ً ازاین ساقۀ نبات گره بزند و بند پیدا کند وبرای باالرفتن اتکائی بیابد. واقعا

آب به بعد نبات شاخ وپنجه میزند وبسرعت باال میرود وپلوان های مزرعه 

 را پنهان کرده بصورت یک مزرعۀ یک دست ویکنواخت در می آید.

 

 پَرتَّک آب :

کلمۀ "پرت")بسکون اول وفتح دوم( درلهجۀ بومیان سیستان ونیمروز 

نی "شکم" است و"پرتک آب" در اصطالح کشاورزان آنجا، همان آبی به مع

است که به مزارع هنگام خوشه بستن داده میشود وعقیدۀ مردم چنانست که 

این آب طول خوشه وسرعت نموی آنرا بیشتر میکند وبه کشت امکان میدهد 

که هرچه زودتر خوشه ها از پوش خود بیرون بیایند ومزرعه خوشه صاف 

 گردد.
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 آب گلریز :

هنگامی به کشت میدهند که خوشه ها بکلی شگفته ومزرعه 

باصطالح"خوشه صاف" شده است. این آب خوشه ها را از گل پاک میکند 

وبه خوشه ها امکان میدهد تا ازحالت"شیرک")خام( به تشکل دانه بپردازد. 

در صورت میسربودن، آخرین آب را هنگامی به کشت میدهند که خوشه ها 

را تکمیل کرده، ساقۀ نباتات مزرعه به زردی گرائیده باشد وکشت در دانه 

میتوان  1حالتی قرار میداشته باشد که ازخوشه های گندم بصورت"ُدلُمل"

 استفاده کرد وسد جوع نمود.

 

 فصل درو:

در نیمروز فصل درومعموالً از ماه ثورشروع میشود. چون هوای 

عد طاقت فرسا میگردد. بنابرین، منطقه گرم است واین گرمی از ماه ثور وب

کشت در هرموقعی از سال که صورت گرفته باشد، چه درماه عقرب وقوس 

وجدی وچه در ماه های دلو وحوت ، خواهی نخواهی از نیمۀ دوم ماه 

ثورفصل دروآغازمیگردد. وحتی همان کشتی که در اوایل حمل صورت 

شود. معموالً کشت جو گرفته باشد در اواخر ثور و اوایل جوزا بایستی درو

ً زود رس است وهرگاه  قبل ازکشت گندم درو میگردد. زیرا، جو ذاتا

آنراهنگامی که هنوزساقه اش مرطوب است درونکنند حاصلش نقصان می 

پذیرد وخوشه ها کله شکن شده بزمین می ریزند. کشاورزان پس از درو 

ً فصل درو گندم به ماه  مزارع جو، به درو مزارع گندم می پردازند. غالبا

های جوزا وسرطان که گرم ترین ماه های سال است، مصادف میباشد وجمع 

                                                 
1
درخود  یرس گندم وجو وجوار مین یکردن دانه ها انی: عبارت از برDolmolُدلُمل - 

") بکسراول chelgiیبهم بستن خوشه ها که آنرا درمحل"ِچلگ قیطرآنست که از  یخوشه ها

 .خوانندی"پلو" ممروزین یبلوچ ۀ. دلمل را در لهجردیگیصورت م نامندیوسکون ل( م
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آوری وبرداشت محصول سفیدبر نیز در ماه های سرطان واسد انجام 

 میگیرد.

 چگونگی درو:

عمل درو توسط داس مخصوصی که در نیمروز به آن "منگال" گفته 

یگرچون قندهار میشود واز لحاظ ساختمان خود با داس های والیات د

 وهرات تفاوت دارد صورت می گیرد.

منگال بشکل هالل وسیع است  دارای دستۀ کوتاه ونوک باریک وتیغ 

ً در دست راست قرار میگیرد وبا دست چپ"قوده")  پهن وتیز که غالبا

قبضه(های گندم وجو را از کمر ساقه آن قطع میکند. هر چهار یاپنج  "قوده" 

 بافت میخورد "دسته" گفته می شود.که بطرز خاصی روی زمین 

درحاالتی که مزارع گندم زار خیلی وسیع وکامالً پخته شده وامکانات 

درو کامل آن از توان دهقانان یک پاگاوبدر باشد وبیم آن برود که باوزش 

مالیم باد، خوشه های کله شکن شده ضایع میگردد، عمل دروگری بشمول 

ن مزدورکار نیز انجام میگیرد. دراین دهقانان خود مزرعه از طریق دروگرا

صورت اجرت دروگران مزدور) روزمزد( در هرصد دسته دو دسته و به 

ندرت سه دسته به انتخاب خود دروگر مزد پرداخته میشود. دست های 

انتخابی دروگران را درمحل"زده گی" مینامند و معموالً از سایر دسته های 

 ست.دروشده  از لحاظ کمیت قدری بزرگ ترا

دهقانان برای فرار از گرمای شدید وتوان فرسای نیمروزمعموالً کار 

درو را از ساعت چهار یا پنج صبح آغاز میکنند وتا ساعات ده یا یازده قبل 

بعد  3یا 2از ظهر ادامه میدهند و پس ازیک وقفه سه چهارساعته مجدداً از 

 شام بکار دروگری ادامه میدهند. ۶از ظهرتا 

 

 وخرمن : دسته برداری
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پس از ختم درو که حدود دوماه را در شرایط  بس دشوار دربرمیگیرد، 

دهقانان درصد جمع آوری محصوالت) مزرعۀ مالک( برمی آیند.ابتدا محل 

خرمن از لحاظ نزدیکی به ده ومحافظت آن تعیین میگردد، وسپس جمع 

 آوری محصوالت از جای شروع میشود که درو کردن آن آغازشده بود.

عمل دسته برداری نیز هریک از دهقانان پاگاو وظایف معین  در 

ومشخصی دارند، مثالً یک یا دونفر دهقان دسته های گندم وجو را از زمین 

میگویند برداشته روی پارچۀ  1"َمنگاَشهبا ابزار مخصوصی که به آن"

وک" میگذارند. دونفر دیگرپس از آنکه"سروک" پر میشود، آنرا بسته  2"َسر 

 ر نفر سومی میگذارند که این بستۀ بزرگ را کشاورزانوروی س

"کالک")بروزن هالک( میگویند. دوسه نفر دیگر به انتقال "کالک" می 

پردازند. وساالر یا یک نفر دیگر ازکشاورزان که صاحب ذوق وسلیقه باشد 

برای انباشتن وشکل دادن خرمن) بصورت دایروی یا مستطیل( موظف 

 رمن" میگویند. میگردد که وی را "میرخ

هرگاه به سبب دوری فاصله در امر جمع آوری ودسته برداری وانتقال 

محصوالت از مزرعه تاخرمن تأ خیر وکندی احساس میگردید، عمل انتقال 

محصول) کالک کشی( در پهلوی دهقانان خود مزرعه به مزدوری نیز داده 

و من غله) میشد که معموالً روزانه به  هریک از"کالک کشان" بیش از د

دوسیرغله( از اصل جنس محصول داده نمی شد. در دوران جمع آوری 

ف" از طرف مالک  دسته ها وتقسیم وتوزیع محصول یک نفر به عنوان"ُمشر 

و یا ناظر مالک و یا ناظر مالک موظف میگردید تا ازکار و درو  و دسته 

                                                 
1
محصول است که  یوجمع آور ی: ابزار مخصوص دسته بردارMangashaمنگاشه  - 

 هیکه شب شودیمترساخته م کی گرشیود متریکوتاه بقدر ن یکیدو چوب سخت  وستنیاز بهم پ

 چنگک است.
2
است که  یمربع شکل یمیزخ ۀپارچ ند،یگو یآنرا جول ی: که برخ Sarukسروک -

متره نصب  کیکوتاه  سمانیآن چهار ر هیشود ودر چهار زاو یم هیگوسفند وبز ته یمو ایازپشم 

 .ردیگیآن عمل انتقال دسته وکالک صورت م ۀلیوبوس باشدیو وصل م
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و  برداری و جمع آوری محصول و ادارۀ خوشه چینان وطرز حفاظت خرمن

میده کردن  و غیره امور همواره کنترول و نظارت کند. مزد این شخص 

هنگام"خرمن کشی") رفع خرمن( و توزیع محصوالت کشاورزی در هر 

 سیرغله تفاوت میکرد.  2-۵خروار از 

 

 طرز خرمن کوبی :

پس از آنکه تمام محصوالت جمع آوری ودر یک محل مطمئن ونزدیک 

ً از طرف دهقانان در دو نوبت یعنی شب به دهکده گردآوری میشد، مرت با

وروز نگهداری میشد، تا آنکه زمینۀ خرمن کوبی مساعد میگردید.طرز 

خرمن کوبی در نیمروز وسیستان که تنها توسط پای گاو صورت میگیرد، 

از سایر نواحی کشور فرق دارد ودرست از همین جهت دانستن نحوۀ خرمن 

پ وخواندنی است. مشرف وساالر کوبی در نیمروز وسیستان خیلی دلچس

بنابر هدایت ناظر مالک در صدد تهیۀ یک تعداد گاو های چاق وچله بر می 

آیند.اما چون عمل خرمن کوبی کار آسانی نبوده ونیست، موافقۀ مالک یا 

صاحب گاو باید پیش از پیش گرفته میشد. پس از موافقت صاحب گاوها به 

 میگردید.کوبیدن خرمن اقدام  و 1"رشتهبستن "

گاو خرمن کوب( همان  30 20- -10از میان "رشته") مجموعۀ 

گاویکه در مرکز خرمن می ایستد وبدور خود میچرخد"ُگل گز" گفته میشود. 

وگاویکه در انجام این "رشته" قرار می گیرد و دایرۀ حرکت وگردش آن 

وسیع است"سرگز" نامیده میشود. باری "سرگز" از میان جوانترین وچاق 

ین گاوان یک رشته انتخاب میشود، ولی گاو"گل گز"برعکس ازمسن تر

 ترین وضعیف ترین گاوان رشته انتخاب میگردد.

                                                 
1
گاوان  ۀاست که به مجموع مروزیکشاورزان ن یخرمن کوب اصطالح خاص : Reshtahرشته - 

که  نستیآن هم ظاهراً ا یۀوجه تسم . گرددیگاوباشد اطالق م 30تا 10 نیخرمنکوب که تعداد ان ب

 اصطالح نی. بنابرشوندیرشته مستحکم در آورده م کی یگاو درحلقه ها ادیتعداد ز کیچون 

 عام وقابل درک است. مروزیکشاورزان ن نیاوان خرمن کوب" در بگ ۀع"مجمو ی"رشته" بجا
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البته گاو سرگز در مدت خرمن کوبی چندین بار تبدیل وتعویض 

وباصطالح محلی "آل ش" میگردد تا از هستی ساقط نگردد، زیرا"پََخل"
1 

گاو ودر نتیجه لنگ شدن خرمن هنگام گردش رشته سبب سائیدن "ُسم" 

 گاوان رشته ومخصوصاً گاو سرگز زودتر میگردد.

عمل میده کردن خرمن طوری هست که یک یا دونفر دهقان توسط  

دسته های گندم یا جو را مسلسل گرفته زیر  2"ایشت نبنام" ابزار مخصوصی

پای"رشته" می اندازند. و رشته با گردش مداوم خود که یک نفر دهقان 

 و میراند، خرمن را زیر پای خود میده میکند.آنرابجل

درهنگام گردش"رشته" رشته گردان با آواز بلند وآهنگدارغزلی را که 

مخصوص رشتۀ خرمن است  وبه آن "آهوکه" میگویند، میخواند. کشاورزان 

معتقد اند که با خواندن "آهوکه" رشته ، خستگی را فراموش کرده، سریع تر 

ردد. همچنان در جریان گردش رشته، یکی دونفر و تیز تر روی خرمن میگ

با "ا یشت ن" دسته های گندم را زیر وروی میکند تا عمل خرمن کوبی بخوبی 

 صورت گیرد.

درست میشود.  3در نیمروزبه خرمن های که معموالً از حاصل کلگیر

")بسکون اول وضم دوم سکون سوم 4کوچک وکم محصول را "پُلُونگ

گاه خرمن خیلی بزرگ و بیک بار پهن کردن وکوبیدن وچارم( مینامند که هر

ممکن نباشد، خرمن به بخش های کوچک که آن را"ُخرده" مینامند، تقسیم 

میگردد. پس از میده شدن هربخش خرمن، آنرا از زیرپای رشته جمع 

ودرگوشه ئی قرار میدهند ودر جای آن "خرده" دیگری انداخته و پهن میشود 

                                                 
1
ل،-   را گویند. جو به فتحتین،  ساقۀ گندم وپ خ 

2
 شیوباد دادن کاه خرمن است که در انتها یابزار مخصوص خرمن پاکIshtanنیِ شتيا - 

 معروف است. یشاخچهار ایقرار دارد وبنام چهارشاخ  زینوک ت یپنج کلک چوب ایچهار 

         
3
 ک لگیر، به  مزرعه خصوصی ارباب یا مال ده ویا اشخاص خوش نشین گفته میشودکه -  

 دهقانان بدون مزد کشت شده و محصوالتش از مالیات معاف باشد.توسط 

       
4
، به خرمن های کوچک گفته میشود که در یک مرتبه زیرپای گاوان  Plong پلونگ - 

 هموارشودخرمن کوب 
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خود ادامه میدهد. بدین ترتیب عمل خرمن کوبی و رشته روی آن بگردش 

 مدت یک ماه ویا بیشتر از یک ماه وقت دهقان را میگرفت.

 

 کاهکی:

کاهکی  در اصطالح کشاورزان نیمروز وسیستان به معنی جدا کردن 

است. کشاورزان پس از عمل خرمن کوبی به  1دانه ازکاه کاه بوسیلۀ باد

برای کاهکی نمودن، ابتدا بمنظور  مرحلۀ دیگراز پروسۀ تولید میرسند.

ذخیرۀ کاه در جهت مقابل وزش باد، بفاصلۀ تخمین ده متر دورتر"ت نگ"
2 

میزنند. سپس دونفربه نوبت از دو سمت خرمن به عمل کاهکی 

توسط"ایشتن")چهارشاخی( مبادرت میورزند. در هرباریکه "ایشتن" باال 

و باد هم کاه را ازدانه جدا  میگردد، مقداری کاه ودانه به هوا پرتاب میشود

نموده، درپای "تنگ" برده میخواباند. به این صورت عمل کاهکی ادامه می 

یابد تا آنکه بکلی دانه از کاه جدا شده، دانه درجایش وکاه درجایش خرمن 

 گردد.

 روگیزی :

 با وجودی که بوسیلۀ کاهکی، دانه از کاه جدا شده، ولی هنوزهم خوشه 

                                                 
1
دادن خرمن و جدا کردن کاه از دانه باد مالیم وگوارا الزم است.پس به هنگامی  برای باد-

 که باد نیاز باشد ولی باد نوزد، دهقانان این دعارا  میخوانند:         

 از بهرخدا دوگــلَِر ِده       باد سیک وباد پیک              باد پََخل  نازيک

ً تند بهاری اند که اولی به هنگام دراین ابیات باد سیک وباد پیک هردو نسی م های نسبتا

در گویش سیستانی واژه  رویش سیک ودومی همزمان با جوانه زدن گیاهان درختی وزیدن گیرد.

و پیک برای جوانه بکار میرود. و سیک گیاهی است علفی که در اوایل بهار روید  های پ نگ 

، خام خورده میشود. باد پخل نازیک یا کوهمانند س ِرنک، کاک ل شورک،موچه که و ریشکِه ب ز  

بمفهوم غلت دادن (Glar) گلرک؛ نسیم تندی است که قادر به حمل وجابجائی پرکاه باشد. واژۀ نازو

 (103رک:کندو، ص  وحرکت دادن است. بنابرین دوگلر یعنی دوغلت بزن. )
2
است که  یبوارچوید شود،یم ادی زی" نړبنام"وا مروزین یبلوچ ۀ:که در لهج Tengتنگ- 

 ۀلیکاه از آن بوس ۀریوکارذخ شودیبرپا م نیزم یچوب برو یخاروخاشاک توسط خاده ها ایاز چپر

 .  ردیگیعمل بادشکن صورت م
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دار وپندک های ساقۀ گندم درمحصول  گندم دیده میشود  های شکسته ودانه

که آنرا "کتلی" میگویند. اکنون الزم است تا دهقان این "کتلی" را از دانه 

اصلی گندم یا جو وغیره جدا سازد و آمادۀ  توزیع وتقسیم کند.این بخش از 

ل( مشهور  غ  پاک نمودن غله توسط ابزار دیگر محلی که بنام "روگیز" )چ 

 ، صورت می گیرد. است

هنگام روگیزی مقداری از گندم باریک و"َجودر" ودانه های هرزه را 

) بسکون 1"زونگی" باد درپای تودۀ گندم قرار میدهد که آنرا "زونگ" یا

 ن( میگویند.-واو

پس ازآنکه عمل "روگیزی") بیخته شدن( اتمام یافت غله بشکل دایروی 

یا "راشه" مینامند.  2که آنرا "راش" یا بیضوی روی هم توده وانباشته میشود

ف" هر روز مهر  محصولی که اکنون بحال "راش" درآمده از طرف "ُمشر 

مخصوص میخورد واز چندجای نشانی ومهر میگردد، تا آنکه مالک اجازه 

وامر خرمن کشی"رفع خرمن" را بدهد. طبق سنت خرمن کشی، تقسیم 

که آسمان صاف ومهتابی  خرمن از طرف شب ومعموالً به شب چهاردهم ماه

باشد توسط"جفتی") دوعدد غربال( به حضور مشرف و ناظر مالک صورت 

 میگیرد.

اکنون می پردازیم به توضیح مهم ترین واساسی ترین بخش مناسبات  

 کشاورزی که عبارت از صورت توزیع وتقسیم حقوقی محصول است.

 

 شیوۀ توزیع محصوالت کشاورزی :

                                                 
1
در خوشه  ماندهیاز گندم باق ندعبارتیگو زی" نkataliیکه آنرا "کتل :Zongiیزونگ- 

از  نینشده وبنابرا دهیاو مگ یپا رینباتات است که درز یبندک ها ایشکسته ومخلوط  مین یها

که  دینمایمجدد توسط دست را م دنیکوب جابیچغل( نگذشته است وا")raugizزیسوراخ"روگ

 .ردیگیچوب صورت ماب
2
گندم  ایغله جات  میراش عبارت از توده عظ :Tahrashiی ته راش -Rashراش -- 

 ریدر ز ماندهیباق ۀغلایعبارت از گندم  ند،یگویم زی" نPalgiی" که آنرا"پلگیته راش"است و

 که معموالً با خاک وگرد مخلوط است. ابشدیخرمن م



 157      مردم شناسی سیستان

ئله در پروسۀ مناسبات کشاورزی موضوع مهمترین وعمده ترین مس

توزیع وتقسیم محصوالت کشاورزی بین دهقان ومالک فیودال است. درست 

در همین جاست که میتوان به روابط ومناسبات کشاورزی در میان انسانهای 

بهره کش وبهره ده پی برد. ومیتوان شیوۀ توزیع غیرعادالنۀ در نظام 

 فئودالی را مشاهده نمود.

روز در شرایط سال نورمال کشاورزی )یعنی سالی که معموالً در نیم

جهت کشتمندی از میزان یک سال تاجوزای سال بعد از لحاظ وفرت آب 

کمبودی احساس نگردد، وامراض وآفات نباتی به محصوالت کشاورزی 

کشتمندی بدون استعمال کود طور اوسط در  خسارت نرساند.( یک "پاگاو"

 تن غله حاصل میدهد. 20= خروار 30سطح کل نیمروز

بادرنظرداشت عوامل پنجگانه تولید کشاورزی یعنی زمین، آب، تخم، 

وسایل قلبه وکار دهقان که چهارعامل اولی در مالکیت ارباب قراردارد 

ودهقان صرف یا یک عامل) نیروی کار( درتولیدات کشاورزی براساس 

حصول به پنج اصول مزارعه با مالک شریک پنداشته می شود، اصوالً م

قسمت) البته درمناطق کم آب وپائین چاوه به چهارحصه( تقسیم میگردد 

 وهرسهم متعلق  به یک عامل  میباشد.

تاسه دهۀ قبل هفت نفر دهقان شریک کار صرف یک پنجم محصول را 

تصاحب میکردند. معهذا باید متذکر شد که از چهارقسمت دیگر که ظاهراً به 

سمت آن برای افراد وعواملی پرداخته میشد که مالک تعلق میگرفت، یک ق

به نحوی از انحاء در دست آوردهای کشاورزی خود را سهیم میدانستند 

 وحقدار میگفتند. اینان عبارت بودند از:

 سیرغله میبرد. ۵تا 2میرآب )یا پاوکار(، از هرخروار از  -1

 لهسیرغ 2زیردست پاوکار(، از هرخروار  -َچَوک)به فتح چ و واو -2

 سیرغله  2نَّجار، از هرخروار  – 3

 سیرغله 2آهنگر، از هرخروار  - ۴
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 سیرغله 2َسلمانی، از هرخروار  -۵

 2ُمشُرف) مفتش یامباشر فصل برداشت محصول(، از هرخرواراز  -۶

 سیرغله ۵تا 

َگردنی)مزدگردن جفت قلبه( که معموالً به حساب اصل بذر در  -۷ 

 س کشت شده مزد میگرفت.هرصد سیرغله چهل سیراز اصل جن

ته پائی) مزدگاوان خرمن کوب( که نظر به نواحی مختلف متفاوت -8

 است.

ُمالئی، معموالً عشریعنی ده یک به حساب تمام حاصل خرمن به  -9

ً اگر چیزی باقی میماند، بقیه بین مالک  مالی ده تعلق میگرفت واحیانا

ول سبزبر وفالیزباب ودهقان نصفه میشد. باید گفت که سهم دهقان از محص

 یک سوم بود وازباغات میوه وسردرختی سهمی نداشت.

اکنون با اندک تأمل ومحاسبه در می یابیم که اگرهر بخش محصول 

سیرغله  ۶00خرمن، معادل شش خروارمطابق رسم نیمروز مساوی به 

سیرغله خواهدرسید که سهم  ۷0-80باشد، به هریک ازدهقانان مقدار

نوان"بیغم ها") یا مرد مرده( بازهم به مالک یا خان تعلق دونفردیگر هم به ع

میگرفت. حال اگرمالک فئودال مثالً پنجاه پاگاو) جفت( زمین کشت کرده 

باشد، مالک به حساب هرپاگاو، سهمیۀ دونفر را به بهانۀ "مرد مرده") یعنی 

مردیکه هرگز در کار تولیدسهم نگرفته ونمیگیرد( از همان یک پنجم سهم 

انان یک پاگاو به نفع خود برداشت میکرد واگر حاصل هرپاگاو زمین دهق

بطور اوسط همان باشد که مثال زدیم، بدین ترتیب ، مالک مقدار هشت 

هزار سیر غله رابدون موجب از سهمیۀ دهقانان زحمتکش ته جیب میکرد 

 وبدینگونه عمل وحشتناک استثمار را تکمیل مینمود.

 

 دستان تهی دهقان:
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سیرغله سهم خود که به حساب هرماه  80ینیم که دهقان از این حال بب

سیرغله مزدوری داشته است، چه مقدار آن رابخانۀ خود می برد  ۶صرف 

 و یا اینکه دست خالی از سرخرمن به خانه برمیگشت ؟ 

با کمی حوصله مندی در می یابیم که دهقان بخت برگشته از این سهم 

 بخانه برده نمیتوانست. حساب می کنیم:  سیرغله(خود یک سیرهم 80ناچیز)

دهقان اگر حد اقل در هرماه ده سیرغله مصرف داشته باشد، در طول 

سیرغلۀ دیگر را از کجا  ۴0سیر غله خورده باشد. او این  120سال، بایستی

پیدامیکرد وصرف خانوادۀ خودمینمود ؟معلومدار چون او دهقان خان 

قرض به مالک خود مراجعه میکرد وبا یامالک بود، برای گرفتن غله بطور

هزارهردم شهیدی مقداری غله برای تهیه نان خشک خود از مالک قرض 

میگرفت تا تجدید نیرونماید وبتواند کارکند.کار بچه منظوری ؟ آیا برای 

اینکه عایدی بدست آورده وبزندگی اش سروصورتی ببخشد؟ نه خیراینطور 

ارزش اضافی می آفریند، شکم دیگران  نبود. دهقان کار میکند وبا کار خود

راسیر مینماید، بدون آنکه خود وخانواده اش شکمی سیر دیده باشند. اوکار 

میکردتا اوالً قرض مالک را ادا کند، وثانیاً از گرسنگی خود وفرزندان خود 

را نجات داده باشد.زیرا اگر اوبرای مالک و روی زمین مالک کار نمی 

غله قرض نمیداد وچون قرضدار میشد باید در نمود، دیگرمالک به او 

فکردادن قرض خود هم می بود. در چنین حالتی اگر دهقان در سال اول 

دهقانی) فرض کنید( مصرف پنج شش ماهه خود رامی داشت، مجبور بود، 

مصرف بقیۀ سال را ازمالک خود قرض نماید. دراینصورت در ظرف شش 

ک خود مقروض مگردید که بایستی در سیرغله از مال ۶0ماه دوم سال اقالً 

سرخرمن قرض مالک را) آنهم اگر قرض جنس به جنس می بود( ادا کند. 

بنابرین دهقان که محصول دسترنج یک ساله اش در سرخرمن) هنگام تقسیم 

سیرغله باشد، با دادن قرض مالک چه چیزقابل ذکری  ۷0-80محصول( 
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ه استثنای دوسه سیرغلۀ بخانه خود خواهد برد؟ بدون شک هیچی چیزی ب

 "زونگی "و"ته راشی" که به بردن وزحمت پاک کردن هم نمی ارزید.

با این وضع، آیا دهقانی که مثالً هنگام"خرمن کشی") تقسیم محصول(  

تمام قرض های مالک را ادا کرده می بود، حق داشت ومیتوانست از کار 

ود یا خیر؟ این دهقانی مالک منصرف شود وبزمین دیگری ودیار دیگری بر

 رخ مسئله رازیر عنوان دیگری مطالعه میکنیم.

 

 وابستگی های دهقان در قبال مالک فئودال :

قبل از آنکه به شرح مجبوریتهای دهقان پس از تقسیم محصول به 

پردازم، الزم است از یک تعداد کارهای شاقه واجباری ایکه برطبق شرایط 

نرا انجام بدهد، اینجا یادآوری شود. پس نظام"فیودالی" دهقان متعهد شده، تا آ

از آنکه بگفتۀ کشاورزان نیمروزنسخ کنده شد) فصل کشتگری اتمام یافت(. 

دهقان به یک سلسله کارهای اجباری) بیگاری( کشانده میشد که بصورت 

 عمده عبارت بود از:

تعمیر یا ترمیم دیوار باغ، شکستن یا کشیدن جویه های تاک، شدیار  - 1

یخ واطراف درختان مثمر وپارو دادن آنها از جمله کارهای بود که کردن ب

 دهقان می بایستی آنرا مطابق میل ونظر مالک یا ناظر او انجام میداد.

پس از جمع اوری محصول وخرمن نمودن آن وپیش از تقسیم  -2

محصوالت کشاورزی، دهقان مکلف بود به تعمیر یا ترمیم دیوار قلعه، کاگل 

 ی متعدد قلعه ومهمانخانۀ مالک ومسجد بپردازد.نمودن بامها

مجبوریت های دیگر دهقان این بود تا برای اسپ وگاو ومواشی – 3

کارآمد روزانۀ مالک، طویله بسازد، آخور درست کند، کاه وعلوفه زمستان 

 آنها را تهیه وذخیره کند.

دهقان مکلف بود تا مصارف چوب وهیزم زمستان مالک را  - ۴

صحرا برپشت خود ویا بهر وسیله ایکه ممکن بود بیاورد ودر ازبیابان و
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محل مخصوص آن ذخیره کند. افراط در قطع جنگل های طبیعی بخصوص 

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد مسئله محروقات بزرگترین معضله مردم آنجا 

 بشمار میرود.

مجانی( یکی پی دیگردر انتظار  -به همین سلسله کار بیگاری) اجباری

هقان قرارداشت ومالک هنگامی که اکثریت کارهای شخصی خود را توسط د

دهقان بسر میرساند، بعد به تقسیم محصول می پرداخت. حتی عمل"کاه 

 کشی" را نیز قبل از رفع خرمن توسط دهقان انجام میداد.

اما اولین مجبوریت دهقان پس از توزیع وتقسیم محصول، این بود  - ۵

وکمال به گدام ها وذخیره گاه های مالک که قبالً خود  تا سهم مالک را بتمام

دهقان آنها راساخته و پرداخته برساند و جابجا نموده رضائیت خاطر مالک 

 و بخصوص"ناظر" خان را حاصل میکرد. این ذخیره گاه ها در نقاط مختلف 

نیمروز، مختلف است. یکی از انواع این ذخیره گاه ها)گدام ها( 

ت( است. جلت را از چپرهای چوبی که قبالً خود دهقان "جلت") بروزن مل

آنها را بافته برروی زمین توسط خاده های چوبی برپا میدارند وسپس جدار 

خارجی آنرا کاه گل مینمایند ومیگذارند تا خشک شود. پس از آنکه غله را 

در بین"جلت" ازیک تا پنج خروار غله فرق میکند.در برخی نقاط که جلت 

 )بروزن مرغ( ذخیره مینمایند. 1ه نتواند، غله را در "ُکرغ"دستیاب شد

این رسم ظاهراً از عهدمغوالن رایج گشته است، زیرا درآن عهدمردم از بیم 

 2تحصیلداران مالیات  غله جات خود را در خاک پنهان میکردند.

در این ذخیره گاه هم مقداری کاه یا ریگ در تۀ کرغ برای جلوگیری 

زمین انداخته می شود وسپس درآن غله را تخلیه کرده ویا از نفوذ رطوبت 

                                                 
1
تفاوت که در حوض اب  نیحوض، با ا هیشب ستیعبارت ازگودال  :Korghُکرغ  - 

کاه  یغله الزم است مقدار ختنی.اما قبل از رکنندیم رهیرغ غله را ذخدر ک   یول گردد،یم رهیذخ

 آنرا با کاهگل پنهان نمود. یورو ختیر رآنرغ هموارشود وبعد غله را دک   ۀدرت
2
، ۴9۴ص  1عهد مغول، ج رانیدرا یومناسبات ارض یکشاورز ،یپطروشفسک - 

 کشاورز میکر ۀترجم
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از روی گندم را کاهگل میکنند. ظرفیت هریک از این "کرغ ها" از ده تا 

بیست خروارغله فرق میکند. ولی این هردو روش ذخیره در این اواخر 

متروک شده وبجای آن جهت ذخیره غله، گدامهای گنبدی با روزنه های 

انی دهقانان ساخته وآماده میگردید.در برخی مواردغله هواکش توسط کار مج

را در چهاردیواری های طویل ودرازیکه در صحن حویلی مالک وملحقات 

 آن اعمار شده وآنرا"تمک") بکسراول وتشدیدمیم( میگویند ذخیره میکنند.

دهقان می بایست در کارهای "حشر" وبیگاری های عمومی از  – ۶

ً با  قبیل: بستن بندهای آب که معموالً با گز وخاشاک سدبندی میگردد واغلبا

اولین سیالب بهاری از میان میرود و همچنان اعمار بندهای خاکی که در 

محل به آن" گوره" میگویند، ومعموالً برای جلوگیری ازتخریب سیالب 

وسرا زیرشدن آب به مزارع بسر رسیده ودهات ومحالت مسکونی ساخته 

بیشترازپنجاه کیلومتربود(،شرکت میکرد. به همین میشود )که گاهی طول آن 

سلسله او می باید درتنقیه انهار وپاک کردن بستر رودخانه های مشترک 

وترمیم جاده های خامه و دیگرکارهای ساختمانی وعام المنفعه شرکت 

مینمود. این کارها دهقان را هفته ها از خانه وکاشانه اش بدورمیساخت، 

د شکم سیری نداشت، بلکه از جهت اعاشۀ خانواده درحالی که نه تنها خو

ً طویل المدت  برای دهقان بی نهایت رنج آور بود.چون این کارها غالبا

ومشقت بار تربود، دهقانان نیمروز چنان رسم داشتند که مثالً: برای یک 

هفته یا ده روز اول،یک گروه از اعضای پاگاو در کار"حشر" شرکت می 

ه سپری میشد، گروه اول دهقانان بخانه های خود جستند ووقتی مدت معین

بازمیگشتند وعوض شان گروه دوم پاگاو در کار حشر اشتراک میورزید، که 

این تغییر وتبدیل را دهقانان نیمروز"بدیل" میگویند. دهقان تا زمانی که 

باصطالح"بدیل" او پوره میشد، ولو آذوقه هم نمیداشت، مجبوربود درکار 

که البته در چنین حالتی میتوان رنج ومشکل او را حدس  حشر سهم بگیرد،

 زد.
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دهقان پیش از توزیع محصول بیک کارشاقه ومشکل دیگرنیز  –۷

کشانده میشد، واین کار،کارحوصله فرسای جوی کنی والی روبی تمام انهار 

وجویهای بود که از آن درفصل گذشته کشاورزی، آب گذشته واز قسمت 

ش"نموده بود. نباید  های متعدد خود شکسته و باصطالح دهقانان نیمروز"لُم 

تصورنمود که این کارها در یک هفته ویا ده روز وحتی یک ماه تمام میشد. 

نه خیر هرگزدر چنین مدتی ولوکه روزانه ده ساعت هم کار میکرد، تمام 

نمیشد.معهذا نباید بازهم تصور کرد که دهقان در بدل این همه کارهای شاقه 

ا از مالک مزد میگرفت.دهقان همۀ این کارها وکارهای دیگری وطاقت فرس

از این قبیل را به میل وبه نفع مالک مجاناً که به آن باید اصوالً کار بیگاری 

گفت، انجام میداد. بدون مبالغه، حتی از همان هفتۀ اول یا ماه اول پس از 

نفع تقسیم محصول، دهقان مجبور بود نان برسم قرض بخورد وبسود وبه 

 مالک مجاناً کارکند.

مالک فقط یک تعهد ضعیف که هرگزتحقق نمی پذیرفت در مقابل 

دهقان داشت واین تعهد او عبارت از پرداخت مقدار ناچیزغله به 

عنوان"تیشه گی") مزد تیشه ( به دهقان وآن هم صرف در مقابل کارتوان 

ه همان فرسای الی روبی جویها وانهار متعلقۀ مالک بود که معموالً ب

واگذاری چند سیرغلۀ زونگی وکتلی وته راشی به دهقان خاتمه می یافت. در 

منطقۀ قلعه فتح وچهاربرجک بعضی دهقانان برای نجات از کار طاقت 

فرسای جوی کنی مبلغی پول به مالک می پرداختند ومالک هم کار آنان را 

 برشانۀ دهقانان ناتوان دیگرسرشکن میکرد.

یمروز، پس از انجام این همه بیگاریها، مکلفیت در برخی نقاط ن – 8

اخیر دهقان، این بود تا آب را از رودخانه یا نهر مشترک توسط جوی که او 

 کار کرده، برزمین مورد نظر مالک بیاورد وآنرا آبیاری نماید.

وقتی دهقان همۀ این کارها را انجام میداد، دیگردرصورتی مقروض 

 نبودن از مالک 



 164      مردم شناسی سیستان

هرجای خواسته می بود، برود یا در همان دهی که دهقان  خود میتوانست

بوده از قبول مجدد دهقانی مالک انکار ورزد. اما دیگر او اینکار را) 

ولومقروض هم نمی بود(کرده نمیتوانست، چرا؟ زیرا او هرجای که میرفت، 

تیشۀ یک منۀ) یک سیره( دهقانی برشانۀ اوبود وکار تمام نشدنی مالک در 

و قرار داشت. به عبارت دیگر اوهرجای که میرفت، قیمت کار پیش روی ا

 او همان بود که مالک اولی به او می پرداخت.

از جانب دیگر، تا این وقت اکثریت زمینداران نصاب افراد پاگاو های 

کشتمندی خود را تکمیل کرده بودند وبه جلب وجذب دهقان تازه وارد 

بنابرین وبنابرمجبوریت های  ومحتاج چندان احتیاج مبرمی نمیداشتند.

دیگری از قبیل: رسیدن فصل سرما وعالیق خویشاوندی با اهل ده وغیره  

ومهمتر از همه وقتی می دید کار جوی کنی را تمام نموده وآب را درآن 

جاری ساخته وزمین را آمادۀ آبیاری نموده است، نمیتوانست شغل موروثی 

لذا خیر وصالح خود را درآن دهقانی را رها کرده بجای دیگری برود. 

میدید که بازهم شغل دهقانی مالک اولی را گردن نهد وتیشه را ازدوش خود 

برزمین نگذارد و پی کارشاقه و بیگاریهای مالک برود. اما در سال دوم 

ً قرض او دوچند قرض سال اول دهقانی او میشد و اگر در  دهقانی، حتما

را کامالً خالص کند، سرخرمن این بار نمی توانست قرض مالک 

دیگرممکن نبود از زیربارقرض مالک کمر راست نماید. واز این ببعد دیگر 

جبراً سرنوشت او و اوالدهایش در ید قدرت مالک قرارمیگرفت. دیگر بدون 

اجازۀ مالک از روی زمین مالک کوچ کرده نمیتوانست. دیگر بدون اجازۀ 

قروض مالک بود، نفسی مالک دخترش را بشوهر داده نمیتوانست وتا م

 براحتی کشیده نمیتوانست واز خود اراده ای نداشت.

باری اگرمالک دیگری خواسته می بود دهقان مقروض را از چنگ 

مالک اولی نجات بخشد، می بایستی تمام قروض دهقان رابرطبق تقاضای 

مالک اولی بپردازد وزمینۀ نقل مکان او را مهیا سازد. اما از این تاریخ  
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د، دهقان تابع بالشرط مالک دومی بود وتمام اختیارش بدست مالک ببع

 خریدار قرارمیگرفت.

 

 انواع ذخیره گاه غالت:

برای نگهداشت غالت در سیستان ذخیره گاه های  مختلفی میساختند که 

یک نوع   آن را "ت ّمک" میگفتند. برای ساختن تمک ابتدا گل رس را با پا 

پیدا کند، بعد چند تای آنرا بشکل استوانه ای و  لغت میزدند تاخوب  چسپندگی

یکی را بشکل مخروطی میساختند. قطر تمک نظر به تجویزمالک تمک تا 

آنجا که توسط چند نفر از جا بلند شده میتوانست درنظرگرفته میشد. در 

زیریکی از تمک ها دریچه ئی میگذاشتند تا گندم را از آنجا بردارند 

ئی برای ریختن گندم ودیگر غالت  میگذاشتند  وبرسریکی ازآنها دریچه

وبعد ازآنکه چند تا تمک آماده و خشک میشد، هرکدام را روی دیگری 

میگذاشتند و جای وصل این تمکها را با گل می بستند تا مورچه ودیگر 

حشرات در آن راه نیابد، سپس در زیر تمک پائینی مقداری کاه میریختند و 

رآن میریختند وعندالموقع ازسوراخ پائینی کم کم از قسمت فوقانی غله را د

از آن برمیداشتند وبه مصرف میرساندند. هرگاه مقدار غله اندک می بود، 

تمک نیز کوچک ساخته میشد. تمک فوقانی وتمک تحتانی بشکل مخروط 

ساخته و برسه پایه خشتی قرار داده میشد.این سیستم نگهداری غله امروز 

 ردم رفته است.متروک شده و از یاد م

 

ـت: لـ   ج 

یکنوع دیگر ذخیره گاه گندم وجو نیز در سیستان مروج بود که به آن  

لَّت" می گفتند. جلت را از خمچه های چوب گز بصورت چپرهای بزرگ  "ج 

می بافتند و بعد دوانجام چپر را با هم بافت میزدند و توسط خاده های جوب 

آنرا با کاهگل می اندودند. چیزی آنرا بروی زمین ایستاده میکردندو خارج 
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لّت"میگفتند. هرکدام ازاین جلت ها چهار تا پنچ  که بوجود آمده بود به آن "ج 

تن گندم را ذخیره میکرد. هنگام ذخیره در زیر جلت مقداری کاه میریختند تا 

گندم براثر رطوبت زمین نپوسد و وقتی جلت از گندم یا جو ودیگر حبوبات 

 مقداری کاه می انداختند و روی آن را کاه گل میکردند.پرمیشد برسرآن باز

 

 ک ــرغ:

" کردن بود. این شیوه نگهداری از ک رغسومین نوع زخیرۀ گندم یا جو "

زمان هجوم مغول در سیستان رواج یافته بود. فقط زمین را به اندازۀ مقدار 

یا گندم یا جو میکندند و درتۀ آن مقداری کاه هموارمیکردند وسپس گندم 

جورا در آن می ریختند و روی آن را با کاه وخاک طوریکه می پوشیدند که 

هم کف زمین باشد. بدینگونه دشمن درهنگام هجوم نمیتوانست برذخیره های 

 خوراکی مردم دست یابد.

 

 گـدام یا انبار:

برخی از اربابان از تمک و یا جلت کار نمیگرفتند بلکه گندم وسایر 

گنبدی سوراخ دار ذخیره میکردند. نگهداشت این غالت را در خانه های 

انبارها از وظایف ناظر یا پیشکار ارباب بود که کلید دار این انبارها بود و 

وقت وناوقت ازاین گدام ها وارسی میکرد وغالت را توسط دهقانان یا 

نوکران ارباب با بیل وچارشاخی از یک روی به روی دیگر  میگشتاند. 

یا خان یا ملک، به بزرگران وکشته گران تهی دست  ناظر بدستور ارباب

گندم یا جو به قرض میداد ومقدار قرض را به نرخ روز در دفتر مخصوص 

خان ثبت میکرد و در سرخرمن با دهقان مقروش محاسبه  مینمود واز سهم 

ناچیز دهقان تمام قرض ارباب را میگرفت وبه گدام ارباب منتقل میکرد واز 

 رباب گزارش میداد.اجراآت خود به ا
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 1صنایع دستی 

 

 ریسندگی :

ریسندگی در گذشته های نه چندان دوریکی از کارهای معمولی مردم 

سیستان بود.برای ریسندگی در هرخانه یک دستگاه کوچک پنبه پاکی وجود 

داشت که به اصطالح محلی به آن "َچَرک" گفته میشد.این دستگاه ابتدائی از 

ن محلی ساخته میشد وبه سادگی قادر به جدا کردن چوب به وسیلۀ درودگرا

پنبه از پنبه دانه بود. کار جداکردن پنبه از پنبه دانه وظیفۀ زنان بود. زن در 

حالی که با دست راست چرک را  چرخ میداد، با دست چپ مقداری پنبه 

صاف نشده را به آهستگی در دهن دو میلۀ چوبی دوارمیگذاشت.میله ها 

د پنبه را از دانه جدا میکرد، بدین معنی که پنبه از الی دو هنگام چرخش خو

میلۀ دوار میگذشت وپنبه دانه بزمین میریخت. بعد از عملیۀ جداکرن پنبه از 

پندانه، زنان پنبه را روی ریگ صاف  توده میکردند و سپس با 

خمچه)ترکه( های چوب که در لهجۀ محلی به آن "پوشک" )باسکون 

زدند تا پنبه باهم در آمیزد ومسطح وهموار شود. بعد پنبه شین(گفته میشود،می

های پهن را دوال و سه ال میکردند ودوباره با پوشک میزدند تا بازهم درهم 

آمیزد و دراز تر شود. وقتی عرض پنبه های درهم کوبیده به نیم وجب 

میرسید آنها را بگونه "بَنُدک" قاط میکردند تا جای کمتری گیرد وکار 

ی آسان تر شود.بعد بندوک را به کناری میگذاشتند.برای پاک سازی ریسندگ

پشم نیز از همان روشی کارگرفته میشد که برای پنبه زدن استفاده میشد. 

 " میگفتند.َچردستگاه ریسندگی نیز چوبی بود که به آن "

به حرکت می آوردند و فتیله های پنبه ئی  "دوک چوبی را بوسیلۀ "چر

ست میگرفتند و به نوک تیز دوک متحرک نزدیک یا نستوک را در د

                                                 
1
 این بخش ازفرهنگ  سیستان ، متکی به یاداشتهای آقای رئیس الذاکرین دهبانی از رسالۀ کندومیباشد. - 



 168      مردم شناسی سیستان

میکردند. رشته های نخ پنبه به دور این دوک می پیچید و زن ریسنده با 

دست راست دستۀ چر را بحرکت می آورد وبا دست چپ نستوک پنبه را 

آهسته آهسته دور میکرد تا رشته های نخ بصورت باریک ودرازتر کشیده 

قطع گردد تار را به دور دوک می شود وبعد بدون آنکه این رشته 

پیچید.وقتی هردوک پر میشد ، تارکلوله شده با احتیاط  از دوک جدا و در 

سبدی ذخیره میگردید که آنرا "پوسه" میگفتند. پوسه ها بعداً بروی 

موشله)نیجه( ها انتقال می یافت .بدینگونه بنُدک ها به نستوک ونستوکها  

وپوسه ها به کالفه ها وکالفه های به تبدیل به دوک ودوک ها به پوسه 

 موشله های بافت تبدیل می شد.

 

 شکنج کردن نخ

بعد از رشتن پنبه و تبدیل آن به "کالوه")کالفه(، کالفه ها را در 

محلولی از آب میجوشاندند و بعد آنها را بوسیلۀ دو قطعه چوبگز تاب میدادند 

عۀ کالفه ها را بصورت تا کامالً کشیده شوند.نحوۀ عمل چنین بود که مجمو

زنجیری از یک دیگر عبور داده سر و ته این زنجیر را با دو قطعه چوب 

گز مهار کرده یکی را ثابت نگهمیداشتند و آن دیگررا می تابانیدند تا نخ 

کامالً تاب میخورد واز شدت تاب طول زنجیر کوتاه میشد بطوریکه دو 

اب خورده وآب دیده را به قطعه چوب کامالً به هم می رسیدند. بعد نخ ت

همان شکل میگذاشتند تا خشک میشد، آنگاه کالفه ها را جدا کرده رنگ 

 آمیزی می کردند. این نخ های آماده بافتن بود.

لّک" استفاده  برای رشتن پشم از دوک مخصوص پشم ریسی و یا "ج 

میشد. ریسندگی پشم بیشتر بوسیلۀ مردان صورت میگرفت وبه مقدار بسیار 

بوسیلۀ زنان سالخورده و نوجوان انجام میشد. مرحلۀ شکنج کردن برای کم 

نخ پشمی یا نخ مو و ُکرک انجام نمیگرفت. اما متناسب با نوع کاربرد، نخ 

را کم تاب یا پرتاب و نازک و یا ضخیم می رشتند و بعد به کمک رنگیزه 
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ر های گیاهی  رنگ آمیزی مینمودند. برای تهیه رنگ زرد از پوست انا

استفاده میشد و برای رنگ قرمز یا قهوه ئی ازروناس یا به اصطالح محلی 

"رودنگ" استفاده میکردند. هیچگونه رنگیزه شیمائی مورد استفاده 

قرارنمیگرفت وبرای هررنگی رنگیزۀ گیاهی خاص می شناختند که دارای 

ً دست به کار  ثبات کامل بود. بال استثنا همه خانواده های روستائی شخصا

 ریسندگی و رنگ آمیزی میزدند.

 

 بافندگی :

هنر بافندگی شامل دو رشته همگانی و اختصاصی بود. نوع همگانی آن 

از قبیل بافتن قالیچه، گلیم یا شال، خورجین، جوال یا "گال" توسط زنان 

ً در هرخانواده مقدور بود،اما از نظرمرغوبیت  ودختران روستائی تقریبا

د سلیقه همه بطور یکسان عمل نمیکردند. برخی بافت وانتخاب رنگ وکاربر

از نمونه های بسیار مرغوب قالینچه درخانواده های خاصی بافته می شد که 

دیگران علیرغم تالش ودقت چنین توفیقی نمی یافتند. جانمازها یا قالیچه های 

کوچک نقش دارپشمی مختص به همگان بود. سفره های آردی وسفره های 

شم وبصورت گلیم ونازکتر از گلیم بافته میشد درهمه خانه نان که هردو از پ

های روستائی متداول بود. تهیه نمد و بافتن بََرک از پشم شترو یا کورک 

 بوسیلۀ بافندگان خاص انجام می شد.

 جوالهی:

جوالهان صنفی از مردم پیشه ور بودند که در فن بافندگی پارچه های 

ربافتن پارچه های ابریشمی مهارتی پنبه ئی   مهارتی خاص داشتند،ولی د

نداشتند. در هر روستا یا دهکده ئی جوالهی وجود داشت که برای مردم 

روستا با دست پارچه می بافت. اینان صاحب کارگاه کوجکی بودند که در 

بدل مزد برای اهل روستا پارجه می بافتند. اغلب مزد شان جنسی بود یعنی 

 ر کرباس یک متر حق االجرت جواله بود.مثالً از هرپنج متر یا هر شش مت
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صاحب کار باید تمام تارها را بدور غره غره های کوچک که "موشله" 

نامیده میشد برای تنیدن آماده میکرد و سپس اهل روستا را برای تنیدن تارها 

دعوت به کار دسته جمعی یا حشر مینمود. جواله طرح رنگ وعرض 

ی کوتاه را به فاصله های چهار تا پنج پارچه را تعیین میکرد وبعد چوب ها

متر از همدیگر به زمین فرومی برد وبعد تارها را با دو دست به طرف 

خارج این چوبهای تعبیه شده  دور میدادند، تارها طویل  دور این چوب ها 

قرارمیگرفت. پس از انجام این کار تارها را بروی کارگاه سادۀ بافندگی  

ماکو" به کار بافندگی می پرداخت. حرکت ماکو منتقل میکرد وسپس توسط "

یا به اصطالح محلی "اوشلوک جوالهی" به کمک دست های هنرمند  

بافندگان، پارچه ای را تولید میکرد که تن پوش اعضای خانواده سفارش 

دهنده میشد. حاصل دسترنج این بافندگان کرباس یا "جومن"، کیش، پتو، 

 سر، قطیفه، یا لنگوته )دستار( بود. جابند)بُغبَند(، دستمال یا شال

کرباس یا جومن، به پارچه پنبه ئی ساده وبدون خط میگفتند که به رنگ 

ک، نوع کرباس خط داربود که با زمینه  سفید ویا آبی ویا نیلی تهیه میشد. چ 

سفید خطوط آبی در آن بکار میرفت. این خطوط موازی ومتناسب با نوع 

باریک وپهن تشکیل میشد و به ندرت طرح  سلیقه سفارش دهنده از خطوط

شطرنجی بکارمیرفت. پتو را از پنبه های بور دارای رنگ طبیعی می بافتند 

و به همین جهت به پتوی بَُرک مشهور بود ودارای مقاومت بیشتری نسبت 

 به کرباس های ساده بود.

ً دارای حرفۀ جوالئی یا  برخی از طوایف سیستان )شهرکی ها(صرفا

بودند، وبنام جوال یاد میشدند. متاسفانه این شغل وشاغلین آن از  بافندگی

سوی جامعۀ ماقبل سرمایه داری به چشم حقارت دیده میشدند وبه همین علت 

از انتساب خود بدین شغل رنج می برند واین عنوان را برای خود نوعی 

یرد تحقیرمی پنداشتند. این برداشت که ازفقر فرهنگی افراد جامعه ریشه میگ

اغلب با طعنه وتوهین همراه بود واکنون نیزهمراه است. این فن شریف با 
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ظهور صنایعی پطروشیمی از رونق افتاده و امروز بدست فراموشی سپرده 

 شد. 

 سفالگری :

وجود ظروف سفالی شکسته درمکانهای تاریخی وباستانی سیستان 

ونق فراوانی حکایت از آن دارد که در گذشته این فن دراین سرزمین از ر

برخوردار بوده است. انواع خمره ها،کوزه ها، کاسه ها، بشقابهای نقاشی 

دار وتغارهای بزرگ و نیز کوزه های دهن گشاد دسته دار بنام "بستک" تا 

همین اواخر بوسیلۀ سفالگران ویا به اصطالاح محلی "کچول گران" بومی 

ه منازل سیستان ساخته وپرداخته می شد. این انواع ظروف کمابیش درهم

مورد استفاده قرار داشت. ناودانهای لوله ای شکل سفالی وسیلۀ کانال کشی 

آب بود که آب جاری را جهت آبیاری باغچه های منازل هدایت میکرد. 

برای تهیۀ آب زالل وتصفیه شده از وجود خمره های ضحیم تر استفاده میشد 

د که در زیرخمره نهاده که آب تصفیه شده از تۀ آن به درون تغاری می چکی

شده بود. سطح داخلی کاسه ها ، بشقابها و بستک ها بوسیلۀ لعاب 

مخصوصی آرایش می یافت که گاهی نقش داربود.قلیان وسرقلیان ها وتنور 

های سفالی از پرفروش ترین وسایل سفالی به حساب می آمدند. اما علیرغم 

حیاء این هنرهیچکس وجودخاک کوزه گری فراوان ونیزبا وجود امکانات ا

را گرایشی به تجدید هنر سفالگری نیست وبا پیدایش ظروف پالستیکی 

وسایر محصوالت پطروشیمی صنایع دستی در سیستان به دست فراموشی 

 سپرده شده است.

 سبدبافی :

سبد را بدو گونه می بافند، یکی از خمچه های نازک گز ویا بید 

ندم بافته میشود، خیلی نفیس وظریف ودیگری از ساقۀ گندم. آنچه از ساقۀ گ

ونقشه دار است که"شوفتکی" نامیده میشود. نوع سردارآن برای گذاشتن 

وسایل خیاطی ونوعی بی سرآن برای استکان ها)پیاله ها( وپوسه مورد 
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استفاده قرارمیگرفت. سبدی را که از خمچه)ترکۀ گز( میبافند "سله" گویند. 

ست که "سنگورک" نامیده میشود و اگر بعضی استوانه ئی ودروازه دار ا

قدری بلندتر و فاقد در باشد آنرا "کوارچه" گویند که جهت حمل ونقل انگور 

ویا انار وسیب ودیگرمیوه جات سبک باربکارمیرود. "لوبندک" را که 

خمیرنان را با آن در تنور میزنند، نیز از شاخچه های گز ساخته میشود. گاه 

ب گز میسازند که در زیر آن مرغ را برای  نوعی سبدهای بزرگ از چو

چوچه کشی قرارمیدهند ویا چوچه های مرغ را نگهداری میکنند. متاسفانه 

این فن ارزنده امروزه بازار ندارد وفقط تخت لوبندک برای نان پزی ساخته 

 و فروخته میشود.

 آهنگری:

آهنگری کاری شاقه وپرزحمت تراست وبا آنکه این صنف از پیشه 

نیز از سوی جامعه چندان به دیدۀ قدر نگریسته نمیشوند، معهذا  وران

کارهای سخت تری انجام میدادند، زیرا سروکار آنان با کورۀ داغ آتش 

وذوب کردن آهن بود. آنها براثر این عرق ریزی به ساختن کارد و چاقو 

وشمیشیر و قمه، کاردهای دو دمه و سیخ های تندور، رکاب اسپ ، قیضۀ 

نواع زنجیرها برای بستن حیواناتی چون اسپ وخر وشتر وسگ اسپ و ا

می پرداختند. انواع قفل وسایر اشیاء آهنی از قبیل: کلنگ ها، میاد یا خیش 

آهنی،داس  درو؛ اره های نجاری ، اره های علف دروی، و تبر زین 

وساطور، میخ طبیله وغیره وسایل کار آمد روزمرۀ مردم را در پای کورۀ 

ساختند. اجداد همین آهنگران بدون شک در ساختن خود و زره و آهنگری می

سپر جنگی مهارت هایی داشته اند وگفته میشود آهنگران سیستانی برای 

شکار پرندگان آبی که در هامون سیستان فروان یافت میشوند، تفنگ شکاری 

نیز میساختند، ولی با رونق وسایل عصری وارداتی بازار آهنگران سیستان 

 1 وبه کساد نهاد واز رونق افتاد.نیز ر

                                                 
1
 48 -42غالم علی رئیس الذاکرین، کندو،صص - 
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 ومفصل س

 

 آداب و رسوم مردم سیستان

 

 

 : آداب خواستگاری و مراسم عروسی

بدون توافق پسر و دختر  ازدواج ها اکثراً  تانیمۀ قرن بیستم در سیستان

ولی در هر حال برای گرفتن  ،بدون تصمیم قبلی آنان صورت می گرفت و

ی پول به عنوان و بدون پرداخت مبلغ ودپول ضروری ب ،خانم مورد نظر

است.  بود و به پدر و یا ولی دختر، ازدواج ناممکن« یا شیربها»پیشکش 

و نگرفتن پول از داماد  مردم محل گردیده  ین امر دیگر جزو عنعنۀزیرا ا

هم برای دختر و هم برای فامیل وی توهین آمیز تلقی می  ،در بدل دختر

هرکم خواهد شد. تر در نزد شوهر و فامیل شوشود. گویا قدر و منزلت دخ

لغی پول به پدر دختر به عنوان پیشکش از واجبات است. بدین جهت دادن مب

البته مبلغ مربوط به پیشکش به تناسب موقف طبقاتی اشخاص فرق می کند 

ولی قدر مسلم این است که این رسم درمیان تمام عشایر طوایف ساکن در 

بدون استثنا داماد می بایستی مبالغی بجانب سیستان رعایت می شود و 

 اولیای دختر بپردازد. 

در نیم قرن پیش که اوضاع اجتماعی و اقتصادی مردم آن سامان مانند 

مبلغ  ،امروز دستخوش دگرگونی های چشم گیر از لحاظ اقتصادی نشده بود

پیشکش حتی در طبقات باالئی جامعه بیکصد هزار افغانی نمی رسید ولی 
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ز حتی افراد منسوب به اقشار و طبقات پائین جامعه می بایستی مبلغی امرو

صاحب  غانی به پدر دختر بپردازد تا بعدً کم از کم در حدود سیصد هزار اف

بدون شبهه برای مصارف عروسی و خانمی از قماش و طبقه خود گردد. 

 پذیرائی مهمانان لباس، تحفه، و نقل و شیرینی، گوشت و روغن و 

 سایر مواد مورد ضرورت مبالغی باید معادل پیشکش داشته باشد.برنج و 

به هر صورت آداب و رسومی که برای خواستگاری و عروسی در  

پنجاه سال گذشته معمول بود و اغلب این آداب در میان  –سیستان چهل 

روستائیان آنجا هم اکنون مرسوم است بدون شبهه برای افراد و اشخاص 

 الب و شنیدنی است.غیر سیستانی بسیار ج

به نسخه  میالدی 1986شخصی ازمحل درسال من عالوه بر اطالعات 

بر  1«قاعده و قانون و رسم اهل سیستان»خطی در این زمینه بنام کتاب 

                                                 
1
نمبر  شفر و 701408تحت شماره « قاعده و قانون و رسم اهل سیستان»نسخه خطی کتاب  - 

در آن  1986نسخ خطی لینگراد حفظ می شود، من این نسخه را در سال  ۀاکنون در کتابخان 881

کتابخانه دیدم و یادداشتهای از آن برداشتم. نسخه مذکور تاریخ ندارد و نویسنده یا مدون آن هم 

میالدی به نظر می  1911اتبان تاریخکیکنفر نیست. در آغاز ورق اول بخطی غیر از خط کتاب یا 

 خورد که شاید تاریخ خرید یا هدیه نسخه باشد.

من گفت این نسخه در جمله آثار به  شرق شناسی لیننگراد ترئیس دپارتمانت انستیتو 

ه شده است. با در نظر داشت محتوای کتابخانه ژوکوفسکی به کتابخانه شرق شناسی لیننگراد هدی

اثر حدس می زنم نسخه مذکور در اوایل قرن بیستم به تقاضای یک نفر سیاح اروپائی و شاید هم 

نگارش نسخ، به )روسی( از جانب دو سه نفر اشخاص کم سواد سیستانی با خط خوانای شبیه به 

تان بخط و امالی عربی نوشته  آمده است و از آنجائی که بسیاری کلمات و اصطالحات محلی سیس

 ی سیستانی بوده است.هاگمان می کنم کار یکی از مال،و ضبط شده است

ی فراوان است. کتاب ئضعیف و متشتت و دارای اغالط امالمتن نیز خیلی  ءانشا

ین گونه دارای یکصد است و بد پنج"A"کوچکتر ازقطع معمولیدارای قطع کوچک یعنی 

د. وشصفحه می  208و بدین حساب دارای یه نوشته شده رو وکه د میباشدو چهارورق 

عبارت نثر پشت سر هم نوشته شده و در میان مصراع ها  ۀاشعار بطور عموم بگون

رعایت فاصله گذاری نشده است. در بعضی موارد اشعاری پخته و معروفی از شاعران را 

ده و قانون سیستانیها ( که نه به قاع6-5بحساب اشعار فولکلوریک سیستان جا زده اند.)ص

)ادامه در  موارد اریدر بسی م سیستان ارتباط می گیرد.مردد، و نه هم به همخوانی دار
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خوردم که با توجه به مطالب نسخه مذکور نکات زیر برای خواننده تنظیم و 

 پیشکش می گردد:

زن بگیرد و داماد شود از در سیستان وقتی یک روستایی می خواهد 

با اشاره و ایما به دختر  .دور و نزدیک همان دختر مورد نظرش را می بیند

می فهماند که می خواهد با او دوستی کند و اگر رضایت بدهد با او عروسی 

خواهد نمود. دختر در اول ناز می کند و خواست مرد را رد نموده می گوید: 

دوباره سر و کله ات پیدا شود و  د این طرفهاکارها بدنامی می آورد نبایاین 

م خبر بشوند اول من و بعد تو را مکاکا یا ماما و اقوا یااال اگر پدر یا برادر

خواهند کشت و بد نامی باقی خواهد ماند. مرد جواب می دهد تو کدورت 

همه چیز جور خواهد  ،نخور و فقط مرا به غالمی قبول کن بقیه کارها با من

سکوت اختیار می کند. مرد سکوت دختر را عالمت رضایت  آمد. دختر

 دختر می شمارد و به خانه بر می گردد.

در صدد بر می آید تا با یکی از همسایه های دختر طرح پسرسپس 

از مدتی رفت و آمد به  . پسدوستی بریزد و به خانه اش رفت و آمد نماید

میان می گذارد و  دختر آنچه در دل دارد با دوست خود در خانه همسایۀ

انه زن همسایه دامن کمک به کمر می زند و به خ .طالب کمک می شود

کاری به خانه خود می طلبد و سپس ضمن  دختر می رود و او را به بهانۀ

                                                                                                                   

( و گاهی در ذیل اشعار عامیانه 40، 17)صاشعار غلط ضبط شده اند  پاورقی صفحه بعد(

ط بخکتابت نسخه  76از صفحه اول تا ورق سیستان با خط ریز معنی آن اشعار ضبط شده است. 

یکنفر است و سپس کتابت شخص دومی آغاز و تا آخر دنبال می شود که از جهت سیاق وکتابت 

آمده و باز « تمت تمام شد » لفظ  68نگارش و کتابت با شخص اولی فرق فاحش دارد. در صفحه 

دنبال شده است. خالصه باید گفت که نسخه مذکور ناقص و همه  76با همان کتابت اولی تا صفحه 

مربوط به آداب و رسوم و سنت های سیستان نیست و نیز اشعاری که در آن ضبط شده  مطالبش

 مردم سیستان نیست. مانند: تراوش ذهن همه 

 مام روزی         رسید از دست محبوبی به دستمــگل خوشبو در ح

 ز تو مستمــوی دالویــه از بــک      ری   ـبدو گفتم که مشکی یاعبی

 ل نشستمـدتی با گـــن مــیز بودم          و لیکـــچمن گلی نا:تاـــبگف

 وگرنه من همان خاکم که هستم      رد   ــجمال همنشین درمن اثر ک
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گفتگو از این در و آن در صحبت را در مورد مردی که عالقمند دختر است 

و شجاعت و متوجه می سازد و آنقدر از جوانی و جوانمردی و شهامت 

مردانگی داماد سخن می گوید که دل دختر هزار بار برای او میمیرد و از 

خدا می خواهد که چنین مردی نصیب او بشود. زن همسایه عالوه می کند 

 که کاش دختر می داشتم تا بدون طلب هبه یا دیناری به او می بخشیدم.

فی ندارم باالخره دختر می گوید اگر پدر و مادرم راضی بشوند من حر

هر پدر  ،و راضی ام. زن همسایه می گوید: رضایت پدر و مادرت پای من

و مادر می خواهند باالخره دخترش خانه شوهر برود از این جوان رشید و 

 ر می گوید: بسیار خوب و بعد بخانۀنجیب که بهتر نمی شود پیدا کرد. دخت

د، زن همسایه خود بر می گردد. آنوقت داماد می آید و جریان را می پرس

خبری باالئی تو که دختر را راضی کردم. داماد می رود  می گوید خوش

مقدار شیرینی برای زن همسایه می آورد و زن همسایه قدری از آن را برای 

و کمی را هم برای دختر نگاه می دارد و بعد به او می دهد.  خود می گیرد

ه وس آینده می گردد. آهستاز این پس خانه همسایه میعادگاه دیدار داماد و عر

 .ز دوستی پسر و دختر آگاه می شوندا آهسته همسایه ها و دیگر مردم روستا

پدر و برادر و کاکا و چند تن از اقوام و خویشاوندان را به خانه  ،آنگاه پسر

 ح سیستانیان به پدر دختر برای خواستگاری و به اصطال

ی پدر و مادر و وضع قاصدان ابتدا احوال سالمت د.می فرست« قاصدی»

حاصل و کشت و کار را می پرسند و بعد یکی از آنها والدین دختر را از 

گوید: پسر فالنه کس که جوان رشید و با می وکند قصد آمدن خود آگاه و می 

کمال و جمال و صاحب اخالق نیکو و حمیده است خواهان دختر شما است 

 نید.وچه بهتر که شما او را به فرزندی خود قبول ک

سخنانی در وصف فامیل پسر گفته می شود و تعریفهای هم از خوبی و 

نیکویی فامیل دختر و صورت و سیرت دختر نیز به میان میاید و سرانجام 

پدر و مادر دختر می گو یند که حال شما را جواب نمی دهیم با اقوام و 
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 اقارب صالح و مشورت می کنیم اگر رضایت اقوام و دوستان بود خوب و

 اگر نه هیچ.

بعد قاصدان بر می گردند به خانه های خود و منتظر می مانند )مثال 

یک ماه یا دو ماه( در این مدت پدر دختر با اقارب و نزدیکان خود می بیند 

و موضوع خویشی خود را با فامیل فالنه شخص در میان می گذارد. وقتی 

 .ختر را می دهیماقارب دختر رضایت نشان دادند می گویند عیبی ندارد د

پدر بخانۀ بعد داماد دوباره قاصدان را به خانه پدر دختر می فرستد. آنها 

دختر نیز اقوام و نزدیکان خود را در همان مجلس فرا می  دختر و فامیل

خواند. با هم صحبت می کنند. سرانجام بحث بر میزان پیشکش دور می 

ً  زند. در ن می شد. مثال شرط یعیمبلغ پیش کش به جنس ت قرن گذشته غالبا

قیمت  گذاشته می شد که داماد می باید یک یا دو فرد گاو که ده بیست تومان

جهت  )امروز مهریه ازده تایکصد میلیون تومان باال رفته است( داشته باشد

حق شیر بها بدهد. دو سال هم باید به خانه پدر دختر برود و بیاید و خدمت 

ه داماد بایستی مصرف هیزم را تهیه کند. کند و منظور از خدمت این بود ک

قدری روغن و آرد و گوشت بخانه خسر ببرد و در عید فطر و قربان و 

نوروزی مقداری شیرینی و لباس و گوشت به عنوان عیدی بخانه پدر دختر 

س گوسفند، ده میبود، صد من آرد، ده تا بیست رأ ببرد و اگر داماد ثروتمند

زری( و غیره  چیت و قناویز و اطلس)ازانواع کله قند ده دست رخت لباس 

دو دانه انگشتر فیروزه و عقیق و لعل و یاقوت،  ،و یک جفت چوری نقره

ه غالم و کنیز برای خدمت عدو دست فرش خانه )در طبقات باالئی جام

] دختر و خانه و سرای نیز از داماد مطالبه میشد و کم از کم صد تومان

 [ مهریه طلب میگردید.زیامرو معادل صدمیلیون تومان

در همان مجلس که اقوام داماد و دختر نشسته اند همه شرایط بسته می  

بعضا هنگام عقد این .]هاستاماد مکلف به ادای تک تک این شرطشود و د

این شرط هم بسته می شود که هرگاه شوهر به سفر برود و تا دو سال بر 
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که در پیش  یبه استناد کاغذرسد خانم حق دارد نگردد و نفقه خانم برایش ن

خود دارد، به مالی ده استغاثه ببرد و مالی ده هم صیغه طالق را جاری کند 

ماه و ده روز شوهر دیگری  و از آن به بعد زن می تواند بعد از انقضای سه

 بگیرد.[

لباس،  یونکی عروسگاز قبول میزان مهریه)پیشکش( و شرایط چ پس

مبارک باد  ،نامزدی هدات مربوط به دورۀوشات و غیره تعزیوراالت و مفر

گفته نامزدی از یک تا دو سال به طول می انجامد. علت طوالنی بودن 

نقاط دور یا نزدیک  نامزدی تهیدست بودن داماد است که مجبور است به

برای کار سفر نماید.وقتی داماد توانست مبلغی که برای مهریه و عروسی 

عروس و  قداری سوغات برای خانوادۀهمراه م نموده فراهم کند. تعهد

بخانه دختر  )پدر(سپس سرپرست پسر .نزدیکان وی از سفر بر می گردد

زدیکان آن داماد به اقارب و ن ن می کند بعدیو روز عروسی را تعی می رود

روز عروسی من است شما به منزل ما تشریف  خود اطالع می دهد که فالن

لغی وجه نقد یا ، مبی از اقارب دامادبیاورید. با شنیدن این خبرها هر یک

جنس به داماد می دهد. سپس دو زن یکی از جانب داماد و دیگری از طرف 

عروس به همان ده یا قلعه ایکه اقوام و نزدیکان طرفین سکنی دارند می 

روند و به دوستان و اقارب داماد و عروس خبر می دهند که فالنه روز 

آنان هم  .به منزل ما تشریف بیاوریدعروسی است زن و مرد روز موعود 

نان آن را ز ورند و نزد آن دو زن می گذارند.مقداری شیرینی یا حنا می آ

آباد، شیرین کام باشید، بعد به خانه دوست دیگری می گرفته می گویند، خانه 

 روند و این کار تا آخرین فرد تکرار می شود.

د، روغن، نقل، خرما برنج، آر از روز عروسی داماد مقداری معین قبل

منزل پدر ه و دستمال، گوسفند یا گاو برای ذبح و هیزم برای پخت آن ب

کان داماد پارچه عروس میبرد. سپس مادر و خواهر و عمه وخاله و نزدی

الت عروس را که داماد تهیه کرده است در بقچه های های لباس و زیورآ
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دهل و هلهله و  مرتبه بسته بندی کرده روی سر می گذارند و با دف و

پایکوبی بطرف منزل عروس براه می افتند. هنگامی که به خانه عروس 

نزدیک می شوند، ساز و دهل هر چه تمام تر نواخته می شود. خانواده 

همه را به خوردن عروس که از قبل مطلع است برای آنان نهار تهیه کرده 

گیرند و د. سپس لباس های عروس را قد و اندام می نهار دعوت می کن

شیرینی بر سر دختر  . در وقت برش پارچه لباسشروع به دوختن می نمایند

پاش می دهند. وقتی لباس های دوخته شد عروس را غسل می دهند و در 

اق جداگانه میسر نباشد، خیمه ای بر پا اق جداگانه قرار می دهند و اگر اطاط

 ،نزدیکان دخترمی کنند و عروس بمدت دو روز در آنجا قرار دارد و بجز 

 چون مادر و خواهر، خاله 

 عمه، دختران خاله و عمه دیگر هیچ کس حق ورود نزد عروس را ندارد.

اق یا خیمه که شب و دور از چشم دیگران از این اطعروس تنها هنگام 

 وی در این هنگام دست و پای .حکم حجله عروس را دارد خارج می شود

 زنان شروع به خواندن و نواختن دفن را حنا می بندند و در وقت حنا بندا

 می خوانند: با این مطلع ابیاتی  مینماید و

 می بندند پا دست وامشب حنا می بندند بر

 خشک از طال می بندند، ا نباشدـــــاگر حن

و آقای جوادمجمدی خمک سیستانی دراثرگران سنگ )واژه نامۀ 

، این ابیات را  در باال متذکر شدمسکزی( خویش در ادامه مطلعی که من 

 نیز آورده اند:

 

 امشب حنا می بندند

 بردست وپا می بندند

 ،حنای خوب زابل را

 دندبردست داماد می بن
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 .اگرحنا نباشد

 خشک از طال می بندند

 امشب حنا می بندند

 بردست وپا می بندند

 با بای داماد راضی باشد

 خشک از طال می بندند

 امشب حنا می بندند

 ،حنای خوب زابل را

 بردست وپا می بندند.

 عمومی داماد راضی باشد،

 1خشک از طال می بندند.

مؤلف فرهنگ واژه های سکزی )آقای جوادمحمدی خمک سیستانی(، 

ازیک آلوکۀ دیگری نیز یادآور میشود که در شب حنابندان خوانده میشود 

ه پاسخ که پس از هرمصرع از آن  گرو ودر آن ابیاتی را میخوانند

آغامیرزا بیک!" این آلوکه وآهنگ آن در رقص چوب سکزی هم میدهد:"ای 

اجرا میشود. از جمله اشعاری که در این آلوکه خوانده میشود اینست که 

 میگویند:

 امشب چه شبی است؟شب حنابندان است. 

 آی آقامیرزابیک!

 کدخدا)...(چون شیردرمیدان است

 ای آقا ...

 اگرکارشایسته ای میکند، کدخدا)...(

                                                 
1
مولف متذکرمیشود که برخی   8واژه نامۀ سکزی،گرد آوردۀ جواد محمدی خمک سکائی،ص. - 

د، زیرا که زابل یک نام جدید بجای نام زابل ، نام کابل را میگیرند.به نظرمن کابل  باید درست باش

است که درعهد ناصرالدین شاه قاجار برمرکز بخش سیستان ایران گذاشته شد.درحالی که این ترانه 

 عمری بیشتر دارد.
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 ا...ای آق

 زنجیررا از پای دخترش بردارد)اجازه بدهد برود پشت بختش(

 ای آقا...

 

 اینهاست: از اشعار دیگر این آلوکه

 1باالی بلندپرهوس را چه کنو

 ای آغا....

ه م 
 مرد فقیرو زن مست را چه کنو؟2

 ای آغا....

 شاخ نباتی داری 3مردم میگه

 ی آغا ....ا

 شاخ نبات پرمگس را چه کنو؟ 4ای

 غا ....ای آ

 ( باال نروی که باال گلزارمنه)منست

 ای آغا...

 او پتوسفید که می بینی یار منه

 ای آغا ...

 اوپتوسفیدکه صدوسی ساله شوه)شود(

 ای آغا ....

 شاید که نصیب من  بیچاره شوه)یا شی یه(

 ای آغا ....

 ما را زسربریده میترسانی

                                                 
1
                  چه کنو= کنم - 
 ِمه= من - 2
 

 میگه = میگویند -3
4
 ای = این - 
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 ای آغا ....

 ماگر زسر بریده میترسیدیم

 ...ای آغا .

 درکوچۀ عاشقی نمی گردیدیم

 ای آغا ....

 دیشب تا سحر خیال بازی کردو)کردم(

 ای آغا ....

 درازی کردو 1با دختر خاله دس

 ای آغا ....

 ما را نزنید وپیش قاضی نبرید

 ای آغا ....

 بچه، بازی کردو2مه بچه بودو خی

 3ای آغا ....

 

 

پای دختر قالین و یر اق جداگانه جای می دهند زوقتی عروس را در اط

و پس از پوشاندن لباس شروع  سفید یا سبز هموار می کنند توشکی با قدیفۀ

به زینت و آرایش عروس می نمایند. آرایشگر معموال خانم استاد سر تراش 

موی . آرایش گر ابتدا است معروف« دالک»که در محل بنام می باشد 

میدهد و سپس خصوص کرده، بافتی م عروس را با روغن و عطر خوشبو

د تا چشم های خود را برای چند دقیقه ببندد. سپس بروی به عروس می گوی

ک و خالک میزند و چادر لطیف و نازکی ، سفیده و زردختر پودر، سرخی

 در این هنگام زنان به خواندن و نواختن  .هم روی سر عروس می گذارند

                                                 
1
 دس = دست - 
2
 خی = با - 
3
 9 -8نگ لغات سیستانی( ص واژه نامۀ سکزی)فره - 
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 دف و خواندن آواز و پایکوبی می پردازند.

ن و دختران وابسته به داماد نیز دایره زنان به منزل در این وقت زنا

 واز دو چندان می نمایند.آیند و مراسم حنا بندان را با رقص و آ عروس می

که داماد به طرف خانه عروس حرکت می کند. جمعی از جوانان و  هنگامی

اقارب داماد در پیشاپیش داماد تفنگ می زنند و بافیرهای تفنگ جشن 

می گذارند تا می رسند به خانه عروس، البته درخانه عروسی را قدر 

عروس قبال چند گوسفند یا گاو ذبح شده و انواع خورش های محلی آماده 

 شده است.

)ودر برخی از خانواده معتبر تا هفت معموال جشن عروسی دوشب  

شب اول تمام مدعوین را پدر داماد بخوردن  .باشد میداشته دوام شبانه روز (

می کند و شب دوم پدر عروس مدعوین را به نان دعوت می  شام دعوت

شب اول بنام شب حنا یاد می گردد. مجلس عروسی همراه  با ساز و  .کند

ده براه انداخته می شود پایکوبی جوانان و مردان میانه سال در صحن ودهل 

ن و زنان فضای خانه و دختران جوا عروس نیز از دایره و آواز و در خانۀ

در آخر شب در وسط محفل مردان تختی از  .شادی پر می کند ادهکده ر

روی آن با قدیفه سفید آرایش  و دوشک و بالشت برای داماد ترتیب می کنند

بر دست و « دالک» ،می گردد، سپس داماد را روی دوشک قرار می دهند

پای داماد حنا می گذارد در این وقت پیش روی داماد ظرفی خالی می 

 ن پول بریزند. این پول هر چه باشد مال دالک است.ان در آمرد اگذارند ت

صبح شب اول مدعوین به خوردن صبحانه دعوت می شوند و پس از 

صرف چای هر یک از مدعوین به قدر توان مالی اش مبلغی به عنوان 

 )شادباش( به داماد می دهند. « شاباش»

ن شیدهنگام سرترا  عصر همان روز دالک سر داماد را میتراشد و

  را می خوانند.« هو سر تراشک مبارک باشد»ابیات 

 هو سر تراشک مبارک باشد
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 آنجا که سر می تراشیدی          نقل و نبات می پاشیدی

 هو سر تراشک مبارک باشد

 آنجا که سر می تراشیدی       قبای نو می بخشیدی

 هو سر تراشک مبارک باشد

 ی بخشیدیآنجا که سر می تراشیدی        کاله نو م

 هو سر تراشک مبارک باشد

 آنجا که سر می تراشیدی        شلوار نو می بخشیدی

 هو سر تراشک مبارک باشد

بعد جوانان و اقوام داماد تفنگ بر میدارند و اسب زین می کنند. داماد 

را بر اسب سوار کرده بسوی رودخانه یا نهر آب می برند تا داماد خود را 

 ز غسل لباس های نو می پوشد و لباس های کهنه را بهداماد هم پس ا .بشوید

لباس دالک می بخشد. استاد سر تراش در هنگام تبدیلی  استاد سرتراش یعنی

 د:داماد این ابیات را می خوان

 

 شاه پائین کوه حجله می سازد         شاه بر سر کوه اسب می تازد  

 نه حاال می بخشدنو حاال می پوشد          شاه شلوار که 1شاه مندیف

 شاه پیرهـــن نو حاال می پوشد          شاه پیرهن کهنه حاال می بخشد

 

این گونه ابیات را برای تمام اجزای لباس مرد با ساز و دایره می 

 خوانند.

ار می شود داماد پس از پوشیدن لباس نو خود دوباره بر اسب خود سو

گردد. جوانان برگشت  یر بسوی خانه عروس بر مو همراه با جوانان دیگ

تا این وقت تختی از نالی و  .یرهای تفنگ خبر می دهندرا با ف شاه داماد

جدید روی  ت های پر در حالیکه بروی آن قدیفۀدوشک های پخته با بالش

                                                 
1
 مندیف، لنگوته ودستار - 
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دالک داماد را از پشت اسب بغل می  .کش شده برای داماد ترتیب شده است

قل و خرما و شیرینی بر روی تخت قرار می دهد. آنوقت مقداری نو کشد 

شاهد دوسر داماد پاش می دهند. سپس مراسم نکاح بجا آورده می شود. مال 

نزد دختر  انین کند. شاهددختر تا وکیل مهر نفس خود را تعی می فرستد نزد

پرده قرار دارد مورد د و دختر در حالیکه با چندین زن دیگر در پس نمی رو

از دختر پرسیده میشود: ای   د، معموالً قرار می گیر سوال شاهدان)یا آخند(

فالنه خانم آیا حاضرید در بدل مهریه معینه )که قبال معین شده( به عقد 

 ( در آورده شوید؟ماد گرفته میشودشخص )نام دا

نمی دهد. بار سوم بار اول جواب نمی دهد. دفعه دوم جواب دختر

گفت دختر فالنه مردم خواهند  ،اگر بار اول جواب بدهدجواب میدهد: بلی. 

کس تشنه شوهر بوده است و بی حیا، شاهدان بر می گردند و آنچه شنیده اند 

سپس مال از داماد می  د.نمال و مردم سه بار بر زبان میاوردر حضور 

پرسد که ای فالنی شما این دختر را به همین اسم و همین مبلغ مهریه به 

دارم و این ول داشتم و نکاح شرعی قبول دارید و داماد جواب می دهد: قب

 رار می شود بعد صیغه عقد جاری می گردد. سوال و جواب سه بار تک

در میان بومیان سیستان عوض شاهدها خود مال از عروس و هم از 

در  .عقد را جاری می سازد ه الزم می داند می پرسد و بعد صیغۀداماد آنچ

ف داماد ی پول از طردستار و مقداری شیرینی و مبلغ پایان عقد مال معموالً 

پس از عقد داماد بر می خیزد و همه اعضای محفل عروسی  .دمیکندریافت 

را در آغوش می کشد و از جانب مدعوین مبارک باد می شنود و نقل و 

محفل با ساز و آواز دهل رونق می  شیرینی برای مدعوین تقسیم می شود.

 .روی تخت می نشانند و در کنارش . بعداً داماد را نزد عروس می برندگیرد

در این هنگام بسر عروس و داماد سکه و نقل می ریزند و سر عروس و 

این یعنی که آن دو همسر شده اند در این وقت  ،داماد را به هم می زنند

 ابیات مبارک باد خوانده می شود:
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      ماه نو  ابروی دلــدار مـبارک بادا

 آشــنایی مـن و یــار مــبارک بادا

 یاربسریاراست به مانند کـتان        چادر

 پیرهن یاردانۀ انارست مبارک بادا 

 برخ ماه نشسته چنان گـرد وغـبار        

 بدست شاه دو دستمال مبارک بادا 

 مجلس آرا چو فردوس که آخندآمد         

 یکی حمـد ز قــــرآن مبارک باداـب

 حجله رافرش نمایید شما بهرعروس         

 ه بر تخت نشیند مبارک بادااه کــش

 شانه و آئینه آرید، دگــر آب گالب          

 شاه که بــر آئینه بـیند مبارک بادا

 شاه بر تخت نشسته بمانند بـزرگ         

 بنده در پیش او چودار مبارک بادا 

 ماه نو ابروی دلدار مبارک بادا

 اداــآشنائــی من و یار مبارک ب

 

برای بپا خاستن عروس  .داماد ببرند انند تا بخانۀبعد عروس را می خیز

 این ابیات را می خوانند: 

 گلو بر خیز، چادر بسر کن

 1حاال وقت رفتنه

 و عروس به مادرش می گوید:

 1وهلل باهلل مه نمیرا، خونۀ بابا بهتره 

                                                 
1
 رفتن است. وقت رفتنه، یعنی - 
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 2سر جوال خانه بابا الی هللا

 بسم هللا نام خدا 3سر جوال خانه خاسر

 یرا، خونه بابا بهترهوهلل باهلل مه نم

 

در هر حال عروس از جا بر می خیزد و رو بطرف خانه داماد کرده  

براه می افتد. در این هنگام زنان و دختران این ابیات را می خوانند و دایره 

 می نوازند: 

 

 سلسله را گردان کردی گل عروس      

 رو به خانه خاسر کردی گل عروس

          مادر خود گریان کردی گل عروس

 مادر شاه خندان کردی گل عروس

 خانه خود گریان کردی گل عروس       

 خانه شاه خندان کردی گل عروس

دروقت بلند کردن عروس ابیاتی دیگری نیزخوانده میشود که در 

 آنغربت آینده عروس درمیان فامیل شوهرپیشگوئی میشود. اینست آن ابیات:

 نوجونه ده ده! 4ده ده

 ه ترهمیبرحاال که 

 از حونۀ نیکه به بو

 خونه تومیبره تره

 مادر توبیایه

 دردای دل کنی تو

 خاکای زیر اجله ره
                                                                                                                   

1
 بهتره، بهتراست - 
2
 .هر طوریکه دلم می خواستیعنی  الی هللا، - 
3
سر،پدر زن -   خاسر، خ 
4
 ده ده،کلمۀ ترکی است به معنی خواهر میباشد. - 
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 ازگریه گل کنی تو

* * * 

 نوجونه موکه! 1موکه

 کنجه کلونه موکه!

 آال که میبره تره

 ون موکهوجآتش 

 یعنی:

 خواهرکم! جان خواهرکم!

 حاال که تر می برند،

 حاال که ترا از خانۀ خوب پدر،

 به خانۀ خودت می برند

 ]باشد که روزی: مادرت بیاید،

 وبا او به درد دل بنشینی،

 درحالی که خاک کف حجله،

 از اشک چشماننت گل شده باشد. 

* * * 

 مادرکم،جان مادرکم!

 ای دختر کالن مادر!

 جاال که می برندت، 

 2آتش به جان مادر.

ی کند که نمی نمود معروس با شنیدن این ابیات ایستاده می شود و وا

در این هنگام یکی از اقوام داماد  .پدر به خانه شوهر برود خواهد از خانۀ

پیش آمده به عروس چیزی وعده می دهد و خواهش میکند چند قدمی به 

یکی از باز .خاطرش بر دارد. عروس چند قدم میرود و باز می ایستد

                                                 
1
 موکه = مادر - 
2
 12-11ت سیستانی، جوادمحمدخمک سیستانی، صواژه نامۀ سگزی یا فرهنگ لغا - 
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به او می نزدیکان داماد خود را به عروس نزدیک می کند و وعده بخشش 

بدین گونه عروس تا خانه داماد با گرفتن  .دهد و تقاضای جلو رفتن می کند

 در دم  دروازه خانۀده ها وعده آهسته آهسته به خانه داماد نزدیک می شود. 

داماد عروس قدم می گیرد و تا گوسفند یا گاوی در پیش پای او قربانی 

عروس و  ،اسم انجام شدوقتی این مر ،به منزل شوهر نمی گذارد ، پاندهند

آنگاه  .می کنندداخل )در اطاق مخصوص خواب( « حجله»داماد را به 

دستمالی سفید به داماد تعارف می شود تا هنگام تصرف عروس خون 

بکارت را با آن دستمال بگیرد. دو زن یکی از اقارب داماد و یکی هم از 

جام شود عمل تصرف اناقارب عروس پشت دروازه منتظر می مانند تا 

آلود به خون  آلود را از داماد بگیرند. فرداصبح آن دستمال خون ودستمال

 رب و نزدیکان عروس و دامادسر بلندی از جانب مادر عروس به اقانشانۀ 

گویا که دخترشان تا آن روز که دستش بدست شوهر  .نشان داده می شود

 داده شده مرد بوده است.

ریکای التین نیز مروج است. های ام جتطوایف این رسم درمیان ]

فیلم مستندی از رسوم ازدواج یک  این سطوردرکشورسوئد باری  ندهرنگا

های امریکای التین را دیده است که درشب عروسی برای  درمیان کولی

اثبات بکارت دختر دستمال سفیدی را به داماد دادند وساعتی بعد آن دستمال 

ل خانواده داماد ومدعوین نشان خون آلود را مادر از داماد گرفت وبه اه

 میداد.[

غالبا فردای شب عروسی که باز هم در خانه داماد خوشی و شادمانی 

روبراه است دختران و یا رامشگران این ابیات را برای شاه داماد می 

 خوانند:

 شاه من مست و خماراست مبارک باشد

 مــوسم بوس و کنار است مبارک باشد

          خــدا فــرزندی پادشاهـــا بـتــو دادست



 190      مردم شناسی سیستان

 پسری اللـه عــذار اســت مبارک باشد

   گل و مل جمله مهیاست ببـین یار عزیز

 دست بر گـــردن یارست مـبارک باشد

 قاصد باد صبا این سخن آورد وبگـفـت

 چشم دشمن همه خار است مبارک باشد

پس از تخت جمعی هر یک از اقارب نزدیک داماد، یک شب دعوتی 

به بعد ند و ان میکنتخار عروس و داماد ترتیب می دهند و آنها را مهمبه اف

قدر توان برای عروس پول نقد با یک دست لباس تحفه می دهند و عروس 

نیز چیزی از دست ساخت خود به آنها می دهد. قبل از همه پدر داماد نزد 

. بعد برادر و خواهر و دعروس می رود و رونمائی عروس را می ده

به تازه  زمانیکهتا .دیگر هر یک روی نمائی عروس را می دهنداقارب 

عروس اصوال نمی بایستی روی خود را به  عروس روی نمائی داده نشود،

اقارب داماد نشان بدهد. در صورتیکه پدر داماد ثروتمند و زمیندار بزرگ 

باشد معموال برای رونمائی عروس گاو شیری یا یک قطعه زمین  باغی یا 

پول و جنس روی نمائی مال خاص تازه  .یا شتر سواری می بخشدیک اسب 

 عروس است و شوهر هیچ گونه حق تصرف و دخالت در آن را ندارد. 

پدر دختر نیز مقداری مفروشات و ظروف آالت آشپزخانه را با چند 

رخت خواب به عنوان جهیزیه همراه با دختر به خانه داماد می فرستد. 

زیه متناسب به موقعیت اجتماعی و اقنصادی پدر میزان و مقدار این جهی

اول عروسی دختر و درهفته یا ده روز عروس است. همچنان پدر دختر 

دعوت می کند و پس از چند روز پای وازی داماد را به خانه خود به رسم 

  مهمانی چیزی بعنوان )دختر بخشی( به دخترش می بخشد.

 رسالۀ قاعده وقانون اهل سیستان اتی که بیان گردید به استنادتا اینجا نک

روایت جناب رئیس الذاکرین،یکی از  بود، اکنون  وخاطرات نگارنده

نویسندگان وشاعران سیستانی را که مرد آگاهی در امور فرهنگ مردم 
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سیستان است با شما درمیان میگذارم. وی زیرعنوان سنتهای که در حق 

ن ا بیان میکند که در باال بداتقریباً همان چیزهای ر عروس بجا آورده میشد،

خواننده میگذارد که  دراختیار یبیشتر جزئیات اشاره شد،مگر دراین روایت

 .بسیار جالب است

 

 :1عروس بجا آورده میشد سنت های که درمورد

چون دختر را در سنین نوجوانی به شوهرمیدادند، به منظور حفظ "

قبل از مراسم عروسی  سالمت ولطافت پوست وی را وا میداشتند تا سه روز

در یکروز را  و پوست گوسفندی را که تازه ذبح کرده بودند برتن نماید

باد وهوا در  اندرون پوست بسر برد.پس خویشتن را محکم بپوشد تا از گزند

مدتی را این چنین در زیرلحاف بگذراند تا عرق کند وپوست  امان باشد و

تا برای حنابندان آماده شود.شب نرمی یابد. بعد استحمام نماید  وی لطافت و

جنا  شب پیش از رفتن به حجله بود  بر دست وپای عروس حنا بندان که یک

نابندان دو شب قبل از رفتن به حجله انجام می پذیرفت می بستند وگاه این ح

رخت  ردند وب شب بعد سرشوئی نامیده میشد که او را به حمام می و

روز بعد پیش  دنها به تن او میکردند.ولباسش را یکی یکی با هلهله وکف ز

نخ کردن صورت  .صورتش را بندمی انداختند ،از نشاندن او بروی تخت

میشد. بعد از اتمام  زنان وابسته به سلمانی محل انجام معموالً توسط

ورکردن) نخ کردن(روی زن، زن مشاطه بناگوش یا دو طرف صورت را 

ظاهری بود که  این تنها نشانۀ و بصورت چتر در می آورد. کوتاه میکرد و

او را از دختران متمایز میساخت. گیسوهای بلند عروس بعد از چیدن چتر 

 یا وابسته گان صاحب سلیقه ریزه باف میشد و بوسیلۀ زنان مشاطه و

برسرهرچلۀ گیسوی بافته مهره های ریز رنگارنگ وسکه های نقره بند زده 

 بوسیلۀ رشته هایی بافته میشد. و میشد

                                                 
1
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یا سنجاق ثابت و بشکل کجک یا نوک برگشته باقی  کتیراتر توسط چ

 میماند. روی عروس را با سرخی وسفیده آرایش میکردند وتعدادی ماه و

در قسمت پیشانی نیز برروی چترها نصب  ستاره اکلیلی به کمک کتیرا

بر روی وقسمتی ازپیشانی آویزۀ طالئی  میشد. عالوه براین در جلو سرو

به چشم های عروس سورمه  خصوصی بنام ماتیکه می آویختند.دارب ینگون

گوشواره های عروس بیشتر ازنوع تختکی آویز بود وگردنبند  کشیده میشد.

انتخاب میشد. در بیشتر عروس ها نصب  وی از نوع خفه بند یا سینه ریز

در کنار بینی مرسوم بود. لباس وی سنتی یعنی پیراهن  اشکوفه با پولک

بیشتراز پارچه های زردوزی شده اطلس ویا  پرچین محلی ووشلیته های 

پارچه خامه دوزی شده قدیمی با رنگهای تند قرمز وصورتی ویا رنگهای 

 شاد دیگر استفاده میکردند.چادری که برسرعروس میکردند از جنس وال

 وگلدار انتخاب می شد که اکثراً نازک وتورمانند مانند  یا ابریشم سفید گلدار و

 یا نقره واز نوع خاصی بنام چوری بود. ستبند عروس از جنس طال وبود.د

او موظف بود دو دست خود  عروس مینهادند و دستمال سفیدی در دست

از  که چادر درعین حال وچشم های خود را ببندد. نهد را روی هم بر سینه

بایست  رفت بازهم میمیشد وبطریقی جلو صورت او را میگ باال آویخته

روس بسته باشد. دریک چنین شرایطی زنان ودختران درکنار چشم های ع

اززنان وابسته به عروس  پایکوبی سرگرم میشدند. یکی او به رقص و

ایستاده بود وهر تازه واردی از زنان که به دیدار عروس می درکنار وی 

تا چهرۀ عروسرا ببیند واو موظف بودتا چهرۀ عروس  آمد پیشنهاد میکرد

نه چشم  اره صورت را بپوشاند. عروس نه حرف میزد ورانشان دهد ودوب

 تمسخر قرار های خود رامی گشود واگرجز این میکرد، مورد ریشخند و

 "میگرفت.

 

 :سنت های که درمورد داماد رعایت میشد



 193      مردم شناسی سیستان

آغاز مکلفیت داماد از زمانی شروع میشد که با قوم وقبیلۀ خود 

ورود با ساز این  .جمعی وارد محل سکونت عروس میشد بطوردسته

ونواختن دهل همراه بود.قبیلۀ عروس موظف بود از مهمانان پذیرائی 

با خود به  نمایند.داماد مکلف بود کلیه مصارف عروسی را تدارک ببیند و

 بود کارها را میان افراد قبیلۀ خود وظفداماد م"محل سکونت عروس ببرد. 

هان داماد چه زن وچه مرا. بقیه همرتباً به آنها سرکشی کندکند وخود  تقسیم

 پایکوبی میشدند.  م رقص ومجالس جداگانه زنانه ومردانه سرگرمرد در

در درون لگن  داماد حنا را درخانه ویا جایگاه توقف درشب حنابندان

لگنی از حنا را درون  زنان وابسته به داماد مسین تهیه و آماده میکردند و

پوشاندند  ی اطلس میمجمعه بزرگی نهاده روی آنرا با مجمعه پوش ها

بطرف خانۀ  گاهی تنها بانواختن دایره از خانۀ داماد دهل و ساز و وهمراه با

را حمل می کردند  افرادی که این مجمعه های روپوشدار عروس می بردند.

با تردستی ومهارت خاصی رقص کنان به جانب خانۀ عروس می رفتند. 

 چنین میخواندند: ادزنان وابستۀ دام ،هنگام رسیدن به درخانۀ عروس

، در ه  َورشما وادر وا ُکنه  یار  نا م   ُکنه           ح 

 که : ندپاسخ میداد وزنان وابسته به عروس از پشت در

ه  َورشماحنای شما مال ش  ما        ما َزن ندار 

این شعردارای یک ریتم ثابت والیتغیر بود وفقط بجای کلمه حنا در 

و  نتی ویا یک واجد تن پوش از قبیل چادربیت باال هربار نام یک شی زی

کافی  ت. هنگامی مشاعره زنان به حدفرپیراهن وجوراب وغیره قرارمیگ

می رسید؛ در باز میشد  وحنا به درون خانۀ عروس انتقال می 

یافت.وابستگان داماد بکار حنا بندان عروس مشغول میشدند وداماد نیز 

یش دست وپائی به حنا میگرفت. آشنایان خو درخانه خود بوسیلۀ دوستان و

مراسم سرتراشک انجام  بود شب آن داماد به حجله برود،قرار روزی که

روی سکوئی می  بدین ترتیب که داماد را بعد از ظهر همان روز بر میشد.
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ریش او را اصالح میکرد وحاضرین بدرون  و نشاندند وسلمانی محل سر

ً به سلمانپول می ریخوی 1نگلُ  رفت.همزمان با ی تعلق میگتند که تماما

ریش داماد جمعی از زنان ومردان حاضر با  و اصالح سر تراشیدن ویا

تراشک را با این مضمون  دهل شعر سر یا بهمراهی ساز و دایره و

 میخواندند:

-نقل ونبات می بخشید -تراشیدآنجا که سرم   -سرتراشک مبارک باشد

 -ن خوب می بخشیدپیر -تراشید سرتراشک مبارک باشد.آنجا که سرم  

 سرتراشک مبارک باشد..... 

چادر  وبه همین ترتیب دراین شعر از بخشش پیراهن وکاله وکفش و

وقبا وغیره یاد میشد وپاسخ جمعی همان بود که سرتراشک مبارک باشد. 

ریش داماد ادامه می یافت و به هنگام پایان  و واین شعر تاخاتمه اصالح سر

داماد پاش داده  سر از روی دیوار بلندی بر نقل مقداری سکه نقره و کار

 را به چنگ آورند. بعد ازاینتا حاضرین به نشانۀ تبرک چیزی از آن  میشد

یا بسر نهر اب  به حمام و سرتراشک داماد را بروی اسپ سوارمیکردند و

دهل  و ساز پیاده او را همراهی میکردند و می بردند. وجمعیت نیز سواره و

هنگامی که استحمام داماد پایان می پذیرفت، یکی  نیز نواخته میشد.

با  ازحاضرین تک تک جامه وتن پوش داماد را به حاضرین نشان میداد و

. این پیراهن داماد است :الً میگفتبلند نام آنرا برزبان می آورد. مثصدای 

با اسم  وحاضرین با هلهله وفریاد همراه با ضربه های دهل کف میزدند.

 پولدان و جلیقه و و سر کاله وشال وجوراب وکفش و زیرپوش وشلوار

آنچه که از جانب عروس برای داماد  شانه دان و زنجیر جیبی و موچین و

به  آنگاه داماد کف زدنها صورت میگرفت و تهیه شده بود، این هلهله و

مشایعت کننده بسوی خانه عروس باز میگشت. معموالً رسم همراه باجمعی 

                                                 
1
 به اشتباه لنگ نوشته شده است.زیرا هنگام سر  شاید کلمۀ لنگ، دراصل لگن بوده باشد که  - 

 ریخته میشد( پول تراشیدن داماد،پیش روی وی ظرفی گذاشته میشد که در آن
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 روی زین اسپ سوار سالی را درجلو داماد بر بچۀ خرد این بود که پسر بر

 این نشانۀ آن بود که فرزند اول پسر باشد. میکردند و

تفنگی نیز  ازاینجا به بعد داماد موظف بود که شمشیری به کمر بندد و

 دشمن احتمالی درامان باشد و دوش خویش حمل نماید تا از گزند رقیب و بر

ً به اینکه همواره  از به هنگام سوء قصد بتواند خویشتن دفاع نماید. مضافا

نفر از جوانان زورمند دوش به دوش وی همه جا وی را همراهی  یکی دو

 "1میکردند.

 

 جنگ درود:

وهمراهان وابستۀ وی  هنگامی که داماد :نویسدن میاکریآقای رئیس الذ

جهت بردن عروس بطرف خانه او میرفتند، وابسته گان عروس در برابر 

به اصطالح جنگ درود در میگرفت که اکثراً به  به ستیز می ایستادند وآنان 

عقب نشینی وابستگان عروس می انجامید. اما گاهی جنگ درود وقایع 

 ورخدادهای خونین به بار می آورد ومقدمه دشمنی های بعدی میگردید.

ً  داما بعد از جنگ درود به دراتاقی نزدیک میشد که عروس در  شخصا

پدر عروس با وعده وتقدیم هدیه ای او را بلند  ت نشسته بود.آنجا به تخ

زنان سالمند با خواندن سوزناک ترین نوع "الوکه" او را تا خارج  میکرد و

ردند. بسیار اتفاق می افتاد که کبدرقه می هاز منزل وگاه تا نزدیک به حجله گا

 در عروس را به حجله گاهی منتقل میکردند که در محل زندگی داماد و

عالوه بر قبیلۀ داماد، قوم  روستائی دورتری قرار داشت. دراین  صورت

 ،یا شتر اسپ و به همراه عروس بوسیلۀ کجاوه سوار بر وقبلۀ عروس نیز

اواخر  در این آنان راهمراهی مینمودند. در گذشته عروس بوسیلۀ کجاوه و

 میشد.از روستائی به روستای دیگرمنتقل  شتر دامادسوار برترک اسپ یا 
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 قدمی حجله گاه که عروس با ناز وعتاب گام به پیش می در چند     

های معین، رقم معینی  بستگان وی موظف بودند تا برای قدم نهاد، داماد و

با  رفت ون امتیازات مادی به داخل حجله میگرفت عروس با را وعده نمایند و

ت یا بستر روی تخ بر آنکه بوسیلۀ داماد کم حوصله کول گرفته میشد و

داماد موظف بود در کمترین زمان نشانۀ مردی  .میگرفت حجله گاه قرار

ظرین تخویش را نشان دهد. درحالی که عروس نیز مشتاق آن بود تا به من

پشت در حجله نشانۀ پاکی وباکره گی خود را تقدیم کند. درچنین شرایطی که 

دهل  از وگوش های کنجکاو. مترصد اوضاع درون حجله بودند، آهنگ س

که به نام دهل دم حجله مشهور بود، بهترین عامل پرده پوشی به حساب می 

 آمد.

درطول ماجرای عروسی که گاهی با هفت شبانه روز ساز ودهل ودادن 

داماد نه تنها  جوانان ومردان صاحب ذوق وابسته عروس و غذا همراه بود

ز ورزشهای به چاپ )رقص( وچوب بازی سرگرم می بودند، بلکه بسیاری ا

کشتی گیری وهمچنین به اسپ سواری، رایج از قبیل: پرش طول  یا پله 

 بازی های محلی سرگرم میشدند. حتی در سرسفره غذا نیز نوعی زور

باشد رواج داشت. باری چون سه  1آزمائی یا ورزش آرام که شکستن پیچ

عروسی میگذشت مراسم پاکشائی)پای وازی(عروس بوسیلۀ از شبانه روز

از آن به بعد داماد به خانۀ یکایک بستگان  وادۀ وی انجام می یافت وخان

 "2خویش دعوت میشد وهدایائی از آنان میگرفت.

 

 بستن داماد بوسیلۀ سحر وجادو:

معنی بستن بدان مفهوم بود که تعویذ نویس یا جادوگر در شب عروسی 

آنگاه با نزدیک به خانۀ داماد بوسیلۀ تعویذگر یا دعانویس کمین میکرد و 

                                                 
1
گفته میشود که چون برسر سفره سهم کسی شود موظف  به استخوان طویل ساعد گوسفند، پیچ  - 

 به شکستن آن گردد و چون نتواند دیگران شرط بندند و آنرا بشکنند.
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خواندن اورادی یک قفل باز را می بست وکلید آنرا درجائی پنهان مینمود. 

تاهنگامی که این قفل باز نمی شد داماد نمی توانست عروس را تصرف کند. 

پس ناگزیر میشد تا به مدد بستگان خویش دعانویس را پیدا کند و برای باز 

بستگان داماد نهایت شدن قفل مبلغی به وی رشوه بدهند. به همین جهت وا

سعی خود را مینمودند تا از نزدیک شدن چنین تعویذگری به محل برگزاری 

 عروسی جلوگیری نمایند.

 

 مکثی براین خرافه پسندی:

اصالً هیچ دعاخوان وتعویذنویسی وهیچ جادوگر وساحری نمیتواند مانع 

اجرای عمل جنسی مردی نورمال با زنی بشود که درزیریک لحاف باهم 

وت دارند. از آنجا که این گونه تلقینات بوسیلۀ برخی حقه بازان قبل از خل

انجام مراسم عروسی شایعه پراکنی میشود، داماد در تحت تاثیر روانی این 

تبلیغات قرار میگیرد و درهنگام رفتن به حجله این تفکرات ذهن او را 

و  تسخیروبخود مشغول و مغشوش میکند و وقتی که انسان از نظر روحی

روانی احساس آرامش نکند و راحت نباشد، قوۀ جنسی تحریک نمیشود، 

وقتی مرد دچار چنین اختالالت روانی و ذهنی گردد و نتواند عمل سکسی 

انجام دهد،تصور میکند که کسی او را بسته است. از جانبی  چون اکثر 

جوانان آنروزگار تا روز عروسی  تجربۀ عمل سکسی را نداشتند، بنابرین 

ً خود را با یک خانم جوان روبرو می بیند ، طوری تحت تاثیر و قتی دفعتا

قرارمیگیرد که برای عمل جنسی تحریک نمیشود، از طرفی هم چون 

دوخانم در پشت در منتظر تصرف عروس توسط داماد هستند،داماد 

فکرمیکند که اگر نتواند عروس را بزودی تصرف کند، بدنامی بزرگی 

درچنین هوا وفضائی است که مرد مجبور میشود بگوید  برایش باقی میماند،

که او را کسی بسته است و بنابرین او نتوانسته عمل سکسی انجام دهد. دلیل 

دیگر تردید جادو و تعویذ و دعا برای بستن این است که چرا میلیونهای مرد 
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دیگر درمکانهای دیگر وکشورهای دیگر "بسته" نمیشوند؟ وچرا هیچکسی 

رزندگی میکند، تا کنون نگفته است که کسی یا مالئی و جادوگری  که در شه

او را بسته است؟ پس این بند وبستن ها یک دروغ و یک ترفند انسانهای 

تردست وچاالک میباشد که بدینوسیله میخواهند از انسانهای احمق و ساده 

لوح در روستاهای سیستان که از سطح آگاهی ودانش کافی برخوردار 

 پولی بدست آورند. نیستند، 

 

 سوگواری: 

، رسانه های همگانی و رواج رادیو وتلویزیون تا قبل از پیدایش و

ه اهالی قریه اطالع داد توسط دالک یا اقارب میت  به 1وفات انسانهای بالغ

مناطق دور  یک یا دو نفر دیگر اطالع موضوع را با اقارب میت به .دمی ش

ن روز بوظایف و کارها محوله خویش مردمان قریه در هما .دست می رساند

دوستان قریب و اشخاص نوع دوست و پولدار نزد مرده دار رفته  .نمی روند

و آمادگی خود را در مورد پرداخت پول جهت مصارف به طور قرض 

می نماید و در صورت لزوم برای مرده دار پول حسنه و بدون سود ابرازال

یک درفرش  تهیهرتیب وقرض می دهند. عده ای از مردم قریه به ت

موضع)معموال مسجد( جهت فاتحه خانی مشغول و عده ای دیگری شرایط 

. چند واکنون نیز چنین کنند ندین و تجهیز جنازه را آماده می ساختمراسم تکف

کندن قبر و تهیه لوازم مربوط به آن مصروف گردیده و سه تا چهار ه نفر ب

واد مورد ضرورت کمک می خریداری م دار را در قسمتنفر دیگر مرده 

  .د. قبل از دفن مرده توزیع اسقاط صورت می گیردننمای

اسقاط عبارت از یک مقدار پولیست که مرده دار بین عده ای از 

روحانیون و مساکین توزیع می کند. در بعضی موارد یکی از اقارب نزدیک 

ص تخصی یت این مصرف را به عهده می گیرد. مقدار پولیکه برای اسقاطم
                                                 

1
ند نفر محدود جمع شده و مراسم تکفین و تدفین را اجرا می نمایند درین مورد چدر سوگ اطفال  - 

 رد.وجود دا هم «دیگر رفت قبراز یک قبر آمد و ب»ضرب المثلی 
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 200بزرگران از )معموال .داده می شود به توانایی مرده دار مربوط است 

تا  2000افغانی و خوانین از 1000تا 600تمندان از افغانی(، کش 500تا 

افغانی و باالتر از آن اسقاط می دهند.بعد از توزیع اسقاط میت دفن  10000

 می گردد.

حفر « یا شامی قش»در اکثر حصص افغانستان قبر را بطرز معروف  

شود. از اینکه  ولی در سیستان عموما قبر به صورت لحد کنده می ،می کنند

دهن قبر را توسط خشت های که قبال  ،کمیاب است هطقتخته سنگ درین من

بامتداد قبر باالی آن انباری از  .از مخلوط کاه و گل تهیه گردیده می پوشانند

ین انبار خاک ا اراضی ازخاک ایجاد می نمایند تا موضع قبر بر روی  

ن نرود باالی آن یکمقدار کافی انبار خاک از بی . برای اینکهتشخیص شود

بر قبرها در سیستان درقدیم که روی خاک را بپوشاند میگذارند.  سنگریزه 

 نوع ن. در ای شدمیروی زمین به صورت یک اطاق کوچک گنبدی ساخته 

فعال این نوع قبور در  .سدقبرها اسکلیت دو تا پنج نفر به مالحظه میر

یش برها را مربوط به مردمان گذشته )پنوع قن سیستان رواج ندارد. مردم ای

 از اسالم یا غیر مسلمانان( این سرزمین می دانند.

مراسم فاتحه گیری تا سه روز از صبح تا عصر و  در دهات معموالً  

ه به روز دوام می کند. اهالی قریظهردر شهرها برای دو روز از صبح تا 

اول تا پایان روز محفل فاتحه خوانی را ترک نمی گویند. در روز دوم و 

سوم هر کدام برای یکی دو ساعت به محفل آمده و دوباره باالی وظایف 

 ً  خویش بر می گردند. دوستان نزدیک خانواده متوفی در هر سه روز مرتبا

 در مجلس حاضر می باشند. 

خت و پز و تهیه مواد غذایی نیاز متوفی برای سه روز به پ خانوادۀ

برای مکلف می داند تا یک مقدار نان دارد. هر خانه در همان قریه خود را ن

مقدار نانی که فرستاده می شود  .چاشت و شب بخانه مرده دار بفرستد ،صبح

 .یر میکندیبه تناسب تعداد اعضای خانواده متوفی و مهمانان دور دست او تغ
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ولی تکلیف فامیل متوفی هنوز  ،حه ختم می شوددر پایان روز سوم فات

نامبره تا چهل روز در هر روز جمعه بقدر وسع و توان یکمقدار  .باقیست

درین خیرات ها باز هم مردم قریه و  .و به مردم می دهد پخته میکندغذا 

از خیرات  .دوستان فامیل متوفی در کارها اشتراک و کمک می نمایند

عدم اشتراک  .ده  و هر کس استفاده کرده می تواند مذکور غربا و مردم فقیر

  .و استفاده از خیرات برای مردمانیکه احتیاج ندارند عیب نیست

پس از گذشت چهل روز اقارب نزدیک متوفی اعضای خانواده او را 

است تا منظور از این مهمانی ها این  .هر کدام به نوبه خود دعوت می کنند

ور مرگ شخصی که از دست داده ه موضوع تاثرآیابد بن موقع خانواده میت 

« یاس کشی»ازین لحاظ این رسم در بین اهالی بنام  ،است متمرکز گردد

 مسمی گردیده است. 

 

 ارده خوانی یا سوگواری زنان با گریه وفریاد:

خانم  .زنان مراسم فاتحه را با گریه و آواز دسته جمعی ادا می کنند

ن هر زن دیگر مجبور است دست بگردن او میت و خواهر و مادر آن با آمد

که با خواندن اشعار انداخته به آواز بلند گریه نماید. این صدای بلند گریه 

ورباعیاتی  همراه است که در گویش محلی بنام "ارده" یاد میشود. به سخن 

آهنگ حزن انگیزی است که زنان هنگام مرگ عزیزان خویش  دیگر ، ارده 

نه وقت معین ندارد ولو بعد از یکسال هم کسی تازه فاتحه زنا میخوانند.

 زن مرده دار مکلف است یک دست گریه ،بدیدن خانواده مرده دار بیاید

با آغاز ارده همسایه  پرسی میپردازد. و سپس به احوال سوزناک اجرا کند

 های دیگر می فهمند که کسی برای  ادای فاتحه آمده است.

که حاکی از بیوفائی استفاده میشودصی از رباعیات خا در ارده خوانی،

ویا مذمت دنیا است. گاه نیز رباعیاتی بکار گرفته میشود که از مالحت 

یا از قهر وخشم محبوب سخن می گوید، اما  رخسار وآراستگی رفتار و
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اشعار منتخب برای "اَرَده" خوانی همیشه از نوع رباعی نیست بلکه دو بیتی 

 دیدار جران وبی وفائی و آرزوی وصال وهای مناسب را که از غربت وه

ده بشکل تک خوانی وهمخوانی اجرا ار یار گفتگو میکند نیز بکار می برند.

بدینگونه که در مجلس سوگواری ابتدا، یکی از زنان مصراعی از  میشود.

دیگران که در آن  رباعی را با آهنگی سوزناک شروع بخواندن میکند و

 نوائی وی میخوانند.مصراع را به همرباشند کلمات انتهای جمع حاض

هیچ آهنگی سوزناک تر واصیل تر از ارده خوانی در فرهنگ سیستان 

وجود ندارد. هرگاه جنبه های تراژیک ارده خوانی را نادیده انگاریم تشابه 

کاملی به همبستگی ریشه ئی زبان دری وقدمت تاریخی ارده خوانی در 

 فرهنگ منطقه سیستان پی می بریم.

که باصدای  ایان خواندن هرمصرع بیت یا رباعی در ارده خوانیدرپ

خیزد  که میاجرا میشود، فریاد سوزناکی یکجا با گریه از گلو بر کشیده وبلند

چند رباعی  اینک 1 سازد. این فریاد را "َکور"گویند.میهرسنگ دلی را متاثر 

 آورده میشود که در ارده خوانی مرسوم است:از قول جناب دهبانی 

 کرده3سوز تو مرا بی سروسامو             ردهـک2شوــاد پریـرا بــای تـــزلف

 را چرخ پشیمو کردهـاید که تــش             ویمـها گ کوهه و بدرد دل خا روُ 

 

 ه مادرت بیمارهــفرست کـناری ب          وئی دارو درخت بسیارهـآنجا که ت

 داروـرزو دیا و آــیـز و بـیــرخـب           4مایو یاز تو انارنه  ونه بیمارون

 

 رآب داشت نو دل پرغمـده پـنه دی          هم 5یاد روزی که جمع بودی َخی

 ب داره نو دل پرغمر آــهم دیده پ         صد جبر وستمه جدا شد وـاال کـح

                                                 
1
 79کندو، ص - 
2
 پریشو= پریشان - 
3
 سامو= سامان - 
4
 مایو= میخواهم - 

5
 خی هم، یعنی باهم - 
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 ربت نروم افتیدمـم که به غـتـگف            دیدمرا نبینم   1راغــم که فـتــــگف

 ه می ترسیدمــسرم از آنچه آمد ب           عمر خود جدائی نکنمه تم که بــگف

 

 با بکشاییــد قــنــه بکنی بـمـچک            ر باز آییـکه از سفرـرفتی به سف

 س گوشت کنمــتران سیاه برپیاد چ        نمد چشمان سیاه پیاله پـرنوشت کیا

 رفراموشت کنمـکورگردد دیدۀ من گ   یده را پرخون کنم  زارنالم زارگریم د

 

 حشر:

در بین دهقانان رواجی حشر به معنی کار دسته جمعی بدون مزد است. 

گری بنا است. بدین معنی که اگر بز« حشر» که قابل رعایت دانسته می شود

و یا کدام زمین ناهموار و بلند آبه را  بر علتی در کار زراعت پسمان شود

برای زراعت آماده نماید که کار  و تحت آب در آوردبخواهد هموار نموده و 

از کارهای کشاورزی  یی خیلی زیاد را ایجاب کند و یا اینکه باجرای پاره

عین حال اجرای آن مواجه گردد که از توان یکی دو نفر خارج بوده و در 

اشخاص مورد  برزگر یدر چنین موارد ،باشد یضرور در یک مدت معین

تا به وقت معینه جهت اجرای د کار فوق دعوت می کنرا جهت اجرای نیاز 

این  ،پردازندبه صورت دسته جمعی باجرای آنان بحاضر گردیده و  کار

او متعلق  ی که کار بهرگررسم را به نام )حشر( یاد می کنند. در حشر بز

 ت یا روزهای کار مکلفیت دارد وغذایی چاشنهار یاتهیه  است تنها درقسمت

حصص  یدر بعض .حشر معمول و مروج نیست در تاجرپرداخت مزد و

های نشیمن نیز  دیگر کشور ما از این مراسم در گل کاری و اعمار خانه

 استفاده می کنند.

 آرزوکه :

                                                 
1
 فراغ،یعنی فراق ، دوری - 
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یا مریضی نتواند کارهای  وقتی زنی بنابر مصروفیت زیاد کارخانه و

ا او خود را به موقع انجام دهد، از زنان همسایه وخویشاوندان تقاضامیکند ت

را در این امر یاری رسانند. درهنگام پختن کلوچه نوروزی  یا تهیۀ اسباب 

عروسی ونیز پنبه زنی ونخ  ریسی چنین تقاضاهایی صورت میگیرد. این 

 " گویند.آرزوکهعمل دسته جمعی مجانی زنانه را " 

زنان همسایه در روز معینه به خانۀ تقاضاکننده می روند ودر کارها  

پنبه زنی یا پنبه بطورمثال  اگر پای حالجی پنبه یا رسانند.  یاو را یاری م

ریسی درمیان باشد،هریک از همسایه ها با"چرک" حالجی )جداکردن پنبه 

"  پنبه زنی  برای آماده کردن پنبه 1از دانه ( وهمچنان  یک جفت "پوشک

غرض رشتن به منزل وی حاضر میشوند. تعدادی از زنان به حالجی پنبه 

ازند وبرخی پنبه های حالجی شده را برپشت  سبد بزرگی قرار داده می پرد

با پوشک میزند تا از خس وخاشاک تمیز شود. برخی دیگر پنبه ها را روی 

ند تا پنبه نبا دو پوشک بر روی پنبه ها میز ریگ های ماسه می اندازند و

بندوک شده رانرم و بهم فشرده ساخته به بَنُدک تبدیل کند. واگر پنبه ها قبالً 

باشند، با چرخ نخ ریسی به رشتن پنبه می پردازند. خالصه  زنان در اندک 

رای مدتی تمام کارهای خانم را تمام میکنند واز غذای که صاحب منزل ب

 بعداً بخانه های خود برمیگردند.مهمانان پخته است تناول کرده 

 دندان کشیدن کودک:

پشت سر میگذاشت  هنگامی که کودک دوران شیرخوارگی خویش را

وارد مرحلۀ جدیدی میشد که به در آوردن دندان منجر میگردید. به محض 

آنکه مادر احساس میکرد کودک وی دندان کشیده است، لباس تمیزی به تن 

او میکرد وچشم های او را سورمه میکشید و یک بسته بزرگ پنبه را که به 

ی به دور سراو می اصطالح محلی "بنُدک" پنبه میگویند بصورت عمامه ا

پیچید. آنگاه بهمراه زن دیگری که معموالً از بستگان نزدیک وی به حساب 

                                                 
1
پوشک)بسکون دوم وسوم( چوب های باریک پنبه زنی را گویند که یک ونیم تا دومتر طول ددارد ویک  - 

 سانتی ضخامت دارد.
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می آمد،غربالی را برداشته به درخانه های همسایه ها می رفت و این ابیات 

 را با صدای بلند میخواند:

 موشکه  ما دندو کرده         َور جو و گندم کرده

 پونهَ َرَو و مــایه موشکه  َمَره نو مایه          دو

 ُکــنو        پنبه بــده  بنُدک کــنو 1آرد بده  ُکوَکه 

 دور  سر  کودک ُکنو

همسایه ها فراخور حال خویش هریک مقداری حبوبات وغالت ونمک 

وروغن و ادویه بدرون غربال آنان می ریختند. مادر کودک ازاین مواد جمع 

و مقداری از آن را  آوری شده غذائی بنام "جوشک" طبخ مینمود

جهت)بمنظور( سخت شدن دندانهای کودک به او می داد و بقیه را در بین 

خانه هایی که کمک کرده بودند تقسیم میکرد. برخی از همسایگان نیز 

مقداری پنبه به مادر کودک میدادند که او این پنبه ها را می رشت واز نخ آن 

 2کرباس و چک می بافت و به تن کودک میکرد."

 

 :ختنه سوری

موقعی که پسر  .می گویند "دست زدن"سیستانیان به ختنه گرفتن 

خانواده به پنج یا شش سالگی رسید، بزرگ خانواده با دعوت نمودن جمعی 

را بر پا می دارد. سوری ساز و دهل مراسم ختنه  سو برقرار نمودن مجل

خته زنان تر ساز نواشب با شور و حال هر چه تمامنوازندگان به مدت چند 

و مردان با رقص و پایکوبی پرداخته شعر و آواز می خوانند. در شب اخیر 

پس از صرف شام دوباره  .همه اهالی به خوردن شام دعوت می شوند

این جشن تا ساعت  .ندگان را به رقص مشغول می دارندچاپ کننوازندگان 

ند ی آورهای یک یا دوی بعد از نیمه شب ادامه می یابد. پس از آن تختی م

را که باید ختنه شود بر روی آن قرار در وسط مجلس قرار می دهند. پسری 

                                                 
1
 که برای کودکان،آنرا درتنور یا تابه می پزند.ک وکه، نان کوچکی   - 
2
 70-69کندو ، ص  - 
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می دهند که حتما باید دو پسر برای ختنه پهلوی هم قرار گیرند. در غیر این 

)تاج خروس( را میبرند. و  صورت چنانچه پسر یکی باشد بجای پسر دوم

می گذارند که  دست و پای آنها حنا می گذارند. ظرفی جلوی بچهزنها بر

 است همان سلمانی یا )دالک( می ریزند. این پول ها مالمردم در آن پول 

گان برای صرف غذا دعوت می ه ب همکه بچه را ختنه می کند.فردای آن ش

شتر یا اسب را آماده کرده پسر )یا دو پسر( را که  شوند. پس از صرف غذا

می برند. بچه های ده  ختنه میشوند بر آن می نشانند و به آن طرف نهر آب

و جوانان االغ های خود را آراسته مسابقه می دهند وقتی آنها را روی شتر 

موقعی که  .نبات می ریزند نها قند یا آبیا اسب سوار کردند بر روی سر آ

بچه را لخت کرده و تنش را در آب میشویند و دوباره سوار  ،به آب رسیدند

ر این موقع دالک را خبر می کنند و د .شتر کرده و به خانه بر می گردند

بچه ها را در داخل پشه بندی قرار می دهند. فقط ختنه گرها و بچه ها پسر

موقعی که ختنه گرها می خواهند با چاقو بچه را ختنه  .در پشه بند می مانند

زنها پشه بند را بشدت تکان می دهند و سر و صدا می کنند تا مجموع  ،کنند

ختنه گر بچه دراین میان  .ه را به دیگران مشغول کنداین سر و صدا ها بچ

خانه می درپس از ختنه دو سه روز به استراحت  ،نمایدمیها را ختنه 

به کمر لنگ می بندند تا زخم بدنش خوب  (شلوارتنبان )پردازند و به جای 

 شود.

 

 جشن نوروزی:مراسم 

د، یعنی در هر منطقه ای سال نو با یک پیش درآمد طبیعی آغاز می شو

طبیعت به گونه ای به انسانها آمدن سال نو را بشارت می دهد. این پیش 

درآمدها گاهی باد مالیمی است که با وزش خود آمدن بهار را مژده می دهد 

در جای دیگر حضور بلبل یا مرغان دیگری است و در گوشه ای دیگر گرم 
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یستان حضور شدن زمین، ذوب شدن برفها و آغاز شکوفه درختها. اما در س

 پرستوها و وزش دو باد آمدن نوروز را بشارت می دهد.

 قبل ازشب عید:

سیستانی ها هنوز هم یادگارهای گذشته را به خوبی حفظ نموده، 

بخصوص سنت شب های قبل از عید. در آن شب ها زنان کارهای ناتمام 

ا چون دوخت و دوز انجام می دادند و مردان منتظر فصل درو بودند. شبها ر

زود نمی خوابیدند و صدای دایره زنگی دخترکان خواب را از آنها می 

گرفت. مردان دور هم می نشستند و ظروف تخمه، خرما، لندو )مخلوطی از 

خرمای بدون هسته و گندم برشته، کنجد و یا کنجد و خرما( گندم بریان پر و 

 خالی می شد و صدای قلیان در اتاق طنین انداز بود.

اط سیستان در شب های زمستان و بخصوص آخر زمستان در بیشتر نق

مردم به قصه های شاهنامه و قصه های دیگر گوش می دادند. در سیستان 

شبهای قبل از عید غوغا بود، دایره می زدند، می رقصیدند، لباس می 

 دوختند و یا تخمه برشته می کردند.

واندن مـردم سیستـان در روزهـای آخـر اسفند ماه هر سال جهت خ

فاتحه و یاد در گذشتگان به گورستانها می روند و این رسمی است که از 

سالهای دور در این منطقه مرسوم بوده و این احترامی است برای 

 درگذشتگان.

در روزهای پایانی سال مردم به قبرستانها می روند تا یادی از 

در همان گذشتگان خود داشته باشند و اگر کسی تا یک ماه قبل از عید یا 

سال فوت کرده باشد یاد او را در آخر سال گرامی داشته و اقوام و آشنایان 

بعد از برگزاری مراسم سالگرد برای برگزاری هر جشنی آزاد می شدند و 

اصوالً اینگونه عمل می کردند که در یک شب جمعه نزدیکان خود را برای 

یرانیان و علل صرف شام دعوت می کنند که این از سنت های بسیار دور ا

 الخصوص سیستانی ها می باشد.
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عالوه بر این قبل از عید نوروز یعنی در روز تولد حضرت مهدی 

برای نذر برای درگذشتگان خود نان روغنی می پختند و تقسیم می « عج»

 کردند و چراغ روشن می کردند.

 

 شیرینی عید در سیستان: 

ی شد و روحیه در سیستان بیشتر کارها به صورت گروهی انجام م

تعاون و همکاری در روح مردم سیستان عجین شده است. سیستان به دلیل 

داشتن غله زیاد و تنوع غالت در یک دوره انبار غله ایران نام گرفته بود. 

زیادی گندم باعث شده بود تا خانم های سیستانی بهترین نانها و شیرینی های 

ت نان سیستانی شده و چون محلی را بپزند. زیادی غله باعث تنوع و کیفی

کلوچه هم از آرد گندم تهیه می شود کلوچه سیستانی )شیرینی مخصوص 

 نوروز( هم از تنوع و کیفیت مطلوبی برخوردار است.

نان سال و کلوچه از واجبات سفره سیستانیهاست مردم سیستان با هر 

وضعیت مالی نان و کلوچه را هنگام تحویل سال داخل سفره های خود می 

گذاشتند. اعتقـاد مـردم سیستان در صبح روز عید این بود که بی بی نوروز 

به تمامی خانه ها سر زده و سفره را بازدید می کند نان سال نماد برکت و 

روزی صاحب خانه بود و کسی که نان سال را بزرگتر و بهتر در سفره 

 داشت به همان نسبت در طول سال برکت به خانه اش خواهد آمد.

 

 منو و قتلمه:س 

نان دیگری که پخته آن در شب عید مرسوم بود و مردم سیستان در 

همه اوقات از آن استفاده می کنند، قتلمه نام دارد. در گذشته مردم سیستان 

انواع قتلمه و سمنو را در روزهای عید با خود به زیارتگاهها می بردند و 

 از آن به هنگام ظهر جای ناهار استفاده می کردند.
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 سفره عید و اعتقادات مردم در سیستان: 

سفره عید شکل مخصوص به خود را دارد. در شهر تقریباً همان هفت 

سین است اما در روستا عبارت است از: قرآن، نان سال که جزء جدانشدنی 

از سفره عید است، قتلمه، تجگی )سمنو(، یک آیینه که روی آن یک تخم 

 مرغ خام می گذارند و کلوچه.

 

 گاو برپشت ماهی: و ن برشاخ گاوزمی

مردمان بومی سیستان بدین باوراند که زمین برشاخ گاو استواراست 

وگاو برپشت ماهی استوار.واین گاو سال یک بار آنهم در شب نوروز،خود 

را تکان میدهد وزمین را ازیک شاخ به شاخ دیگرش میگذارد، بدون آنکه 

شت ماهی بلغزد،زمین از شاخ پایش از پشت ماهی بلغزد.اگرپای گاو از پ

گاو برزمین میخورد وتکه تکه میشود وبا تکه تکه شدن زمین آدمها نیز تباه 

 میشوند.

آبادی زمین  به دوچیز وابسته است: یکی ، فلسفۀ این باور اینست که

گاو که زمین را قبله وشیارمیکند ودیگری ماهی)آب( که زمین را آبیاری 

اگراین دو نباشند،زمین از کشت بازمیماند وبرای کشت آماده مینماید. و

وکشاورزی صورت نمیگیرد ودر نتیجه مردم دچارگرسنگی خواهند شد،پس 

باید برای آبادی وعمران زمین و رونق زندگی، انسانها از"گاو"  و"آب" 

 بدرستی مواظبت کنند.

 

 روزعلفه :

ز می گویند.علت نامیدن رو علفهبومیان سیستان روز قبل از نوروزرا 

علفه اینست که هرخانواده  یک بنچه )دسته(از نبات جو یا گندم سبز را از 

کشتزار نزدیک خانه از ریشه میکشند وآنرا برپیشانی در خانۀ خود با گل 

می چسپانند با این نیت که سال نو، سال فراوانی غله وخوراکی هاباشد. 
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ی( است.اکثریت کاردیگری که باید انجام دهند، پختن کلوچه وقتلمه)نان روغن

زنان روستا، سعی میکنند تا در شب نوروز قتلمه را در تنور پخته کنند 

)آتشی بدون شعله( درغلیف مسی پخته کنند  خارموسمنو)تجگی( را در زیر

ودر روزهای جشن نوروز با خود به زیارتگاه ها وتفرجگاه ها ببرند وهنگام 

تان روز گرامی ظهر بجای نهار از آن صرف کنند. روز علفه در سیس

 داشتن بی بی نوروز است .

 ز:وعمو نور یا بجای بابا نوروز بی بی نوروز

برخالف سایر شهرها ایران وافغانستان که نوروز را در شکل وشمایل 

بابا نوروز تصور  -یک مرد کهن سال وخمیده قامت بنام عمو نوروز 

ا تجربه میکنند، در سیستان، نوروز را مردم در سیمای زنی مهربان وب

تصور میکنند که هرسال در روز علفه به دیدن وابستگان خود می آید و به 

هرخانه سرمیزند تا ببیند برای استقبال از اوچه کرده اند؟ خانه تمیز و پاکیزه 

است؟ لباس نو دارند؟ نان سال را پخته اند؟ جلوی اتاق ها علف چسبانده اند؟ 

از خانه بوی کلوچه می آید؟ بی بی  دخترکان دستهایشان را حنا بسته اند؟ یا

با خاموش شدن آخرین تنور به خانه اش می رود .او هم فردا وقتی می آید 

باید شسته و تمیز باشد و به ابر دستور باریدن می دهد. وقتی در شب های 

عید و روزهای قبل از آن باران ببارد حتی یک نم نم می گویند بی بی 

ن این باران نشانه ای است از وضعیت نوروز سرش را می شوید. همچنی

مالی خوب، کمی اندوه و گرفتاری برای مردم چون بی بی مردمش را بسیار 

 دوست می دارد.

روز اول خانمها و  3موقع باران در ایام عید بخصوص روز قبل و 

دختر خانمها آب باران را می گیرند و با آن موهایشان را می شویند و بر 

 باران موهایشان را رشد می دهد. این اعتقادند که آب

مردم سیستان صبح نوروز، اول به سبزه نگاه می کنند چون معتقد اند 

که سبزه در این روز نور چشم را زیاد می کند وبعد به صورت بچه ای نگاه 
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می کنند که خوش صورت و خوش قدم باشد و هنگامی که اهل خانواده از 

و صورت دست پدر و مادر را خواب بیدار می شوند پس از شستن دست 

 می بوسند.

صبح زود مادر از خواب بیدار می شود و پس از نماز برای فرزندان 

و همسر و بستگانش دعا کرده و سفره را پهن می کند، پدر هم بعد از دعا 

سر سفره می نشیند. از اول صبح نوروز در تمامی زیارتگاهها دهل و سرنا 

ص آماده میباشند. در سیستان که از مراکز نواخته می شود و مردان برای رق

قدیمی ناهید پرستی بود شب عید دختران به کنار هامون می رفتند و آواز 

 می خواندند. 

در این ایام مردم لباس نو می پوشند و به دیدار یکدیگر می روند و 

به کوه خواجه رفته جشن میگیرند و  13برای بزرگداشت نوروز در روز 

فروردین( گره زدن سبزه به این  13در گذشته در این روز )شادی می کنند. 

شکل بـود کـه دختران دسته جمعی و با هم سبزه ها را گره می زدند و جلو 

می رفتند و به یکی از دختران دستور می دادند تا هنگامی که آنها دور شدند 

 گره سبزه ها را باز کنند و این نوعی بخت گشایی در سیستان بوده است.

وروز گستره عظیمی دارد تمامی این پهنه عظیم دارای پیوندهای ن

مشترک فرهنگی است که در طی سالیان دراز و با وجود فشارهای سیاسی 

و اجتماعی ماندگاری این سنت عظیم فرهنگی را به خوبی حفظ و همبستگی 

 قومی را نیز محکم تر کرده است.

ر یکدیگر می روند و در این ایام مردم لباس نو می پوشند و به دیدا

به کوه خواجه رفته جشن گرفته و  13برای بزرگداشت نوروز در روز 

فروردین( گره زدن سبزه به این  13شادی می کنند. در گذشته در این روز )

شکل بـود کـه دختران دسته جمعی و با هم سبزه ها را گره می زدند و جلو 

د تا هنگامی که آنها دور می رفتند و به یکی از دختران مأموریت می دادن
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شدند گره سبزه ها را باز کنند و این نوعی بخت گشایی در سیستان بوده 

 است.

 وصف نوروزاز زبان فرخی سیستانی:

فرخى سیستانى، نوروز را، روز دگرگونى آفاق وجهان میداند وبه 

وی این پیام را در ترجیع بندی  دیگران پیام میدهد تابه نوشدن خود بپردازند.

،که درتاریخ هزارساله ادبیات فارسى تاکنون ر وصف نوروزبیان کرده د

نوروز  ترجیع بند ن.حکیم فرخى سیستانى  دراینظیر آن دیده نشده است 

است.  یز ترین الفاظ به ستایش گرفتهبا لطیف ترین وخیال انگ را وبهار

رده با خوانش آن از شاعرگرامى یادى ک دوسه بند آن را اینجا مى خوانیم تا

  : باشیم

 زبــاغ اى باغبان ماراهمى بـــوى بهــارآید  

 کلیــدبــاغ مارا ده که فــــردامان بکـــار آید

 کلید باغ را فــــردا هـزاران خـــــواستار آید

 تولختى صبرکن چندان که قمـرى برچنارآید

 چو انـدر باغ تـوبلـبـل، به دیــــــدار بهار آید

 بروز صـــــد هـزار آیدترا مهـمان ناخوانده 

 کنون گرگلبنى را پنـــج شش گل درشمارآید   

 چنان دانیکه هرکس راهمى زو بوى یار آید

 بهـارامسال پندارى همى خـوش تر زپار آید

 ازاین خوشترشودفـردا که خسروازشکارآید

 

 بدین شایستگى جشنى بدین بایستگى روزى

 ملکرادرجهان هرروزجشـنى باد و نوروزى

 

 ن ازخرمى گویى گشـــاده آسمان استىزمی

 گشاده آسمان گوئى شگــفته بـوستان استى

 بصحـرا الله پندارى، زبیچـاده دهــان استى
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 درخت سبز را گــوئى هــزار آوا زبان استى

 بشــب درباغ گوئى گل، چراغ باغبان استى

 ستاک نسترن گــوئى، بـُت الغر میـــان استى

 یبا طـیلسـان استىدرخـت سیب راگــوئى ، زد

 جهان گــوئى همه پروشى و ازپرنیــان استى

 مرا گر دل نه اندر دست آن نامـهربـان استى

 بدو دستم بشادى برمیى چون ارغـوان استى

 

 بـدین شایـستگى جشنى بدین بایستگى روزى

 مـلک رادرجهان هرروزجشنى باد ونوروزى

 

 نبینى باغ راکزگل، چگـــونه خوب و دلبرشد

 نى راغ راکز الله، چـون زیبا و درخورشدنبی

 زمین ازنقش گوناگون،چون دیباى ُششـترشد

 هـزارآواى مست اینک، بشغل خویش اندرشد

 تذروجفت گم کرده کنون، با جفت همــــبرشد

 جهان چون خانه پُربت شد و نوروز بتگـرشد

 درخت سـاده ازدیـنارو ازگـوهـر تـوانـگـرشد

 م بالیـــــن وبـسترشدکنون باالله اندردشـت ه

 زهـر بیـغـوله و باغـــى ،نواى مطربى بـرشد

 دگربـایـد شـدن مـا راکـنــون کــافــاق دیگرشد

 

 بدین شایستگى جشنى بدین بایستـگى روزى

 ملک را درجهان هرروز جشنى باد ونوروزى

 

، طبیعت را دربهار به بت خانه یى شاعر دهقان منش سیستان بدینسان

شبیه میکند که هریک از این بتها بدست نوروز تراشیده شده و گوناگون ت

 مردم به طواف این بتها از 
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خانه بیرون آمده اند. هریک ازگلهای شگفته  بهاری، شب چراغی را مانند 

که بدست باغبان طبیعت افروخته شده باشند، و ستاک نسترن چون  بتی 

بینندگان ایستاده است. الغر میان)کمرباریک( بادسته گلی در دست برسرراه 

وشگوفه های سیب ، به جامه یی ازپرنیان دل انگیزمیماند که درخت سیب 

آنراچون عروسی به برکرده است. جهان،در بهار به عروسی میماند که 

لباسی پرنیانی از برگ گل بتن کرده باشد.وقتی به صحرا نگاه کنی، گمان 

کرده باشند واگر به سبزینه می بری که گلهای الله دهن ازبیچاده ومرجان پر

درخت ببینی ،خیال میکنی بلبل هزار آوا زبان درازکرده است. خالصه 

تصویرى که فرخى سیستانى از بهار بدست میدهد، ازقلم هیچ شاعرى 

 تاکنون بدین زیبائى ورسائى ودل انگیزی بیان نشده است .

 

 رسم اوشیدر:

پای بومیان سیستان  تا پنجاه سال پیش  یکی از رسوم و باورهای دیر

که در اطراف هامون هیرمند سکنی دارند، این بود که: در شب نوروز)شبی 

که فردای آن نوروز است( دختر جوان و زیبای را که پانزده ساله می بود 

لباس نو می پوشاندند و بر شتر آذین شده سوار می کرذند و بر کنار آب 

مردان و زنان از هم جدا می  هیرمند و یا هامون می بردند و در آنجا گروه

شدند. مردان دور از اجتماع زنان و دختران به شادی و سرور می پرداختند 

و دهل و سرنا می نواختند و پای کوبی می نمودند. آنطرف زنان، دختر 

نام نهاده  بودند، برهنه و لخت داخل آب « اوشیدر»جوان و با کره را که 

مه های شب به نشاط می پرداختند. می کردند و بعد با دف و دهل تا نی

نزدیک سپیده داغ دختر را از آب بیرون می آوردند و لباس پوشیده و باز بر 

 همان شتر آذین شده سوار می نمودند و به خانه بر می گشتند.

بیگمان این رسم از باورهای زردشتی آب می خورد، که تا این اواخر 

رده می شد. بنابر روایات در میان برخی از مردم بومی سیستان بجا آو

مذهبی زردشتیان، عالم از بدو خلقت روح تا پایان به دوازده هزاره تقسیم 
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می شود که دهمین هزاره، هزاره اوشیدر و سپس هزاره اوشیدر ماه و در 

آخر هزاره سوشیانس است که از پرتو این آخری جهان راستی و جاودانه بر 

 پای خواهد شد.    

نبیره های زردشت اند که از کناره های هامون از  اینان نطفه ها یا

مادر پانزده ساله، هر یک به فاصله هزار سال از همدیگر ظهور خواهند 

کرد و جهان را از کژی و بدی و نادرستی و زشتی و دروغ پاک خواهند 

نمود. بدین سان گویا سیستانیان هنوز هم باور دارند که ممکن است نطفه 

انجام افتخار  در دختر زیبای باکره نفوذ کند و سرزردشت از آب هامون 

 مادر شدن یکی از موعود ها را کمایی کنند.
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 مفصل چهار

 

 باورها و اعتقادات مردم سیستان

 

 

 

 الف، درباره مهمان و مسافر:

پشت سر مسافر ظرفی پر از آب کرده، پاش می دهند و بدین وسیله -1

 اهند که مسافر بسالمت باز خواهد گشت.می خو را سبز جای او 

پشت سر مسافر جاروب نمی کنند و معتقداند که در این صورت -2

 مسافر باز نخواهد گشت.

را تکان داده اعضایش را  ر وارد شود و خودهرگاه گربه یی از د-3

 می آید. یمی گویند مهمان یا مسافر کش بدهد،

ده باشد، صحبت شود و اگر  در مورد مسافری که از رفتنش دیر ش -4

 آن مسافر به خانه بر میگردد.  ،مسافر عطسه بزند خانوادۀاعضای یکی از 

خانه یک پهلو بال اندازد، برای صاحب  گر مرغی جلو دروازۀا -5

 خانه مهمان می آید. 

برای  ،ریزه یی از خمیر آرد بپرد ،هر گاه هنگام خمیر کردن آرد-6

 صاحب خانه مهمان می آید.
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صاحب خانه مهمان می برای  ،شمه چای روی پیاله باال بیاید اگر -۷

چای بزرگ و طویل باشد مهمان قد بلند و اگر شمه چای  هرگاه شمۀ .آید

کوتاه و ریزه  باشد کوتاه خواهد بود و هر گاه دو سه پر چای روی پیاله 

 زیاد است. انبیاید تعداد مهمان

ه همان سوی که اگر دو کفش روی هم قرار گیرد،صاحب کفش ب-8

 سمت کفش قرار دارد مسافرت خواهد کرد.

اگر پیش روی مسافر هنگام برآمدن از منزل مرد یا زن نحس )بد -9

شانس ( بیاید سفر بد فرجام است و مسافر آن روز از سفرش صرف نظر 

میکند و یا آنکه دوباره به منزلش بر می گردد و ساعتی بعد به عزم 

 .مسافرت از منزل می بر آید

ه اگر روباهی بیاید مدن از منزل یا دپیش روی مسافر بعد از بر آ -10

 سفر نیک فرجام است.

روی زمین دراز بکشد  یرنزل پیش روی صاحبش طواگر سگ م-11

 طرف صاحبش واقع شده باشد مسافری از راه می رسد.بکه پشتش 

کسی که به عزم مسافرت از منزل می برآید نباید پشت سر آن صدا -12

 .گون بد دارد، زیرا  صدا کردن پشت سر مسافر شزد

 

 درباره خواب دیدن: ب/

 عمر دراز می کند. ،هرکس خواب ببیند که مرده است-1

 هرکس در خواب آب ببیند عالمت روشنایی است.-2

غیر  هرگاه کسی خواب ببیند که آب  سربه باال جریان دارد واقعۀ-3

 مترقبه رخ می دهد.

چون بخواهد آتش را  ،خوب است ،یندهرکس در خواب آتش ب-4

 خاموش کند بد است.

 آن خواب خود به خود باطل است. ،اگر کسی در خواب خون بیند-5
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چون که پول را با  ،هرکس در خواب کثافت بیند پولدار می شود-6

 جیفه مردار دنیا مثال می زنند.

بد اگر کسی در خواب بیند که یکی از دندان هایش افتاده آنرا شگون -۷

 دانسته، معتقدند که یکی از وابستگانش میمیرد.

 نشانه عزا و ماتم است. ،اگر کسی خواب عروسی بیند-8

اگر کسی خواب بیند که مرده ای از وابستگانش چیزی از او می -9

ده خود را در دارایی ذیحق می زیرا مر ،حتما نذر و خیرات بدهدباید ،خواهد

 ی است.خوش مرده قهر باشد عالمت واگر ددان

عالمت اقبال و بهروزی  ،اگر کسی در خواب ماه و ماهی ببیند -10

 :چنانکه گویند  .است

 ئی پادشاهیچو با هیچ کس نگو    اگر در خواب بینی ماه و ماهی   

خوب است گویا  ،اگر کسی ماری را در خواب ببیند و او را بکشد -11

 دشمن خود را نابود کرده است.

باید به خوبی و نکوئی توجیه گردد. و سخن اول تعبیر خواب حتما  -12

، بگو بینم چه خوابی دیده شخص تعبیر گر این باشد که خواب خوبی دیده ای

 در غیر این صورت خواب تابع تعبیر خوب و بد است. ای؟

بخت و  زیرا اسپ ،اگر کسی در خواب اسپ ببیند خوب است -13

 ار است.طالع آدمی است و گویا که طالع صاحب خواب بید

خبر است. خبر هرچه باشد فرق نمی  ،اگر خر در خواب دیده شود -14

 کند. 

 اگر خربزه در خواب دیده شود بد است. -15

 اگر تربوز ) هندوانه ( در خواب دیده شود باد و باران خواهد آمد. -16

به زودی در  و کفش و لباس در خواب ببیند،اگر کسی زرو زیور -1۷

 ت خواهد گرفت.صور عروسی  آن خانه

 زیاد خواهد شد. امشوقاطایفه و  ،اگر کسی شتر در خواب ببیند -18
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اگر کسی جو در خواب بیند خوب است و اگر گندم خواب دیده -19

 باشد بد است.

 

 درباره عروس و عروسی: ج/

د در غیر آن ندر موقع عقد باید دختر ها از اطاق عقد خارج شو-1

 د شد. شان بسته خواه معتقدند که بخت

نشانند و معتقد اند  پسر خوردی را پهلوی عروس می ،در موقع عقد-2

 که فرزند اول پسر خواهد بود. 

روی زانوی شاه قرار می  را پسری داماد، بعد از تبدیلی لباس شاه -3

 دهند و معتقد اند که طفل اول پسر خواهد بود.

از اقارب یکی اگر  ،در موقعی که دو نفر تازه عروسی کرده باشند -4

 د می گویند قدم عروس یا داماد بد بوده است.عروس یا داماد بمیر

اگر یکی از اقارب داماد بمیرد می گویند پس پای عروس را باید  -5

 داغ کرد تا نحوست قدم او از میان برود.

آینه عروس بشکند عروس بد بخت خواهد ،اگر در شب عروسی  -6

 شد. 

از سرش پائین  بیفتد عروس اگر در شب عروسی چادر عروس  -۷

 .خواهد شد« بیوه » گیوه 

هنگامی که تازه عروس به خانه پای می گذارد باید اول پای راست  -8

خود را به درون خانه بگذارد و بدین صورت گویا در خانه شوهر قدم به 

 راستی گذارده است. 

 در دم دروازه ،هنگامی که تازه عروس را به خانه داماد می آورند -9

حویلی داماد گوسفند یا گاو و یا مرغی را می کشند و بر پای و پیشانی 

 عروس نشانی از خون آن حیوان می گذارند.
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هنگامی که تازه عروس قدم به داخل حویلی شوهر گذاشت در دم -10

مگر آنکه یکی از  ،می گذاردنخانه داماد پا می گیرد و قدم به داخل آن خانه 

عروس سفند و یا زمین و یا چیز پر قیمتی به تازه اقارب داماد گاو و یا گو

 شوهر می گذارد. بعد قدم به خانه  ،ببخشد

رسم است هر کسی از اقارب داماد به تازه عروس رونمائی بدهد  -11

تازه عروس مکلف است چیزی از دست دوخت خود مخصوصا سرمه دانی 

 به طرف مقابل اگر مرد باشد بدهد.« ایزاربند» و

ست که تمام اقارب نزدیک داماد عروس و داماد را مهمانی رسم ا -12

 .بفرستندگوسفند یا مرغی بخانه داماد  بدهند یا اقالً 

می گویند عروس زیر  باد و طوفان بیاید، اگر در روز عروسی -13

 دیگ لیسیده است.

اگر تازه عروس را پدر یا برادرش برای بار اول از خانه شوهر  -14

 پدر یا برادر برود. م نیست که عروس خود به خانۀرس ،رندپای وازی نب

رسم است که تمام اقارب داماد خود را مکلف می دانند تا قبل از  -15

جنس از قبیل  ور استطاعت مالی خود پولی نقد یاعروسی هر کس فراخ

گوسفند، آرد و روغن و مرغ و غیره به داماد کمک کند که این رسم را در 

ً   »محل   .گویند« اریجّ ب 

داشته باشد و در حجله به دیدن تازه عروس برود،  1اگر زنی چله -16

 واهد ماند وخود زن چله گریزنامیده میشود.عروس برای همیشه بی بچه خ

د دست عروس را در دست داماد بگذارند باید نهنگامیکه می خواه-1۷

زیرا در این صورت  ،دست داماد باالی دست عروس قرار داشته باشد

یر این صورت همیشه تابع و تسلیم داماد خواهد بود در غ عروس برای

 د.قضیه بر عکس خواهد ش

                                                 
1
 جله داشتن به زنانی گفته میشود که کودک یا طفلش بعد از تولد قبل از چهل روزه گی بمیرد - 
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 را باید از خانۀ رسم این است که عروس همه لوازم کارآمد خانه -18

این  در غیر ،داماد نباشد انه شوهر ببرد و محتاج لوازم خانۀپدر به خ

ی شمرده بر آمده است و طعنه برای وصورت دختر از خانه پدر بی نصیب 

 می شود.

در پای وازی عروس به خانه پدر آنچه پدر به نام دختر بخشی  -19

 یا گوسفند شیرده یا اسپ شیرده و گاو برای تازه عروس می بخشد بایستی

و ر میان طوایف بلوچی دادن شتر د .که وسیله راحت دختر گردد شامل باشد

 گاو زائیده بیشتر معمول است.

یک دست لباس به داماد و یک دست لباس به  مهمانی دادن و تهیه -20

ان باشد در میان برخی طوایف بتازه عروس از جانب اقارب داماد که میز

 سیستان مروج است.

 

 درباره نوزاد و زن حامله د/

اگر زنی حامله در موقع خسوف و یا کسوف جای از بدنش را  -1

 بخاراند همان قسمت از بدن نوزاد سیاه یا سرخ خواهد شد.

زنیکه بچه اش قبل از چهل روزگی مرده باشد، نباید بدیدن زنیکه  -2

تازه وضع حمل کرده برود و اگر نوزاد چله گیرک و یا هفته گیرک می 

هفته گیرک  ،بمیرد قبل از اینکه هفت روزه شده باشد شود. یعنی اگر کودک 

ا رد مادرش چله گیرک می شود و امیو اگر از یک هفته بیشتر عمر کرده بم

زن چله گیرک ناپاکی او بر زن زاچه افتاده خود پاک می شود و بعد از آن 

 بچه اش زنده می ماند 

اهد خو (آل ازما)مارچون او را مادر زن زائیده را نباید تنها گذاشت، -3

فیچی نزد زن زاچه گذاشته شده باشد.  یا دزد. بنابراین باید همیشه کار

یخ کشیده و در اطاق زاچه آویزان همچنین مرسوم است که پیازی را به س

 می کنند.
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د هر کس روبروی بجنبی که نوزاد در شکم مادرش اولین بار -4

 مادرش نشسته باشد نوزاد همشکل او خواهد شد.

هرگاه زن حامله چیزی را میل کند که آن چیز برایش میسر نشود.  -5

 چشم بچه اش احول می شود.

کاچی « »طاس آوی» زن زائیدهروز اول تا روز سوم باید برای از -6

بخورند. این « طاس اوی»داده شود و اطرافیان هم باید از این « زرد

ند تمر، منا، فلوس، قرص ترکیبی است از ادویه یونانی مان« طاس اوی»

 غیره.زردچوبه وکش، نبات، روغن حیوانی، دال چینی، زنجبیل و کمر، کمر

پسر و اگر زشت شود  ،زن حامله اگر در مدت حاملگی زیبا شود -۷

 د.یدختر میزا

بچه اولی اش رگ سبز میان دو ابرویش داشته باشد هرگاه  کهزنی  -8

 مجدداحامله شود پسر می زاید.

شد پسر می زاید و اگر بارشی عالقمند تُ ه زن حامله ایکه زیاد ب -9

 بیشتر به شیرینی راغب باشد دختر می زاید.

 نوزادش دختر می شود.اگر زن حامله ای سیب خواب بیند  -10

سیاه رنگ باشد دختر می زاید و اگر  اگر نوک پستان زن حامله  -11

 خرمائی باشد پسر می زاید.

 باشد درد بگیرد باید زن دست بر دیگ اگر پستان زنی که زائیده -12

میراثی که از چند پشت به ارث به وی مانده گذاشته بگوید اگر تو با این 

 آنگاه درد پستان محو می شود. ،این درد خوشممن هم به  ،سیاهی خوشی

 هره همراه داشته باشد نباید بروی نوزاد وارد شود.ر مُ کسی که ما -13

قند و مسکه و روغن و ساعت  48تا  24 به نوزاد پس از تولد از -14

 خاکشیر می دهند و این بخاطر آنست که آنچه در شکم دارد بیرون آید.

زاد اذان می گویند و نامی بروی شب جمعه اول در گوش نو -15

 و آنگاه شیرینی پخش می نمایند. میگذارند 
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برای اینکه  ،نوزادها را بیشتر در بهار یا خزان از شیر می گیرند -16

تلخ سیاه می کنند و یا قدری  نوک پستان را با مادۀ ،ان را نگیردکودک پست

 موی را روی پستان می چسبانند.

، شیردان سرش ردلمه سنگ را بر زبان نیاگامی که ککودک تا هن -1۷

 سخت نمی گردد. )نرمی فرق سرش( 

بد کودک تا بالغ نشده باید مغز کله نخورد، در غیر آن زیر بغلش  -18

 .بومیشود

در غیر آن  ،زنیکه جن داشته باشد نباید به دیدن زن زاچه برود -19

 طفل نوزاد نیز به مرض جن زدگی گرفتار می شود.

همراه  ،ات داشته باشدر گردن خود و یا در نزد خود تعویذدزنیکه  -20

تعویذ نباید به دیدن نوزاد برود در غیر ان طفل به خطرات بدی روبرو 

 خواهد شد.

می کنند و آن )حصار( برای زنیکه تازه زائیده باشد خانه را نثار  -21

ر درون با کشیدن خطی بر روی دیواطوری است که دور تا دور خانه را از 

صار میکشند و بدان وسیله معتقداند کودک و خانه و زن زاچه از صدمه ح

 اجنه و پری و مادر آل محفوظ شده است.

ر دوران حاملگی به زن یعنی حالتیکه دکند،« عجائی»زنیکه  -22

به برخی خوردنی ها  دست می دهدو از برخی خوردنی ها بدش می آید و

در خانه همسایه چیزی پخته شود  میلش بیش از حد معمول می گردد. هر گاه

ی زن حامله که میل زن عجائی گر به آن چیز شود ولی همسایه آن را برا

چشم معیوب خواهد شد و گناه طفل معیوب به گردن نفرستد کودک آن زن از

 همان همسایه است.

همینکه جنین در شکم مادر بسته میشد مادر به سفرۀ بی بی دوست  -23

، مگر اینکه مادر نیت کند که ی پیدا شودسم جنین نقصتا مبادا برج فتنمیر

 در صورت پسر بودن درحکم سگ چوپان است.
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به مزار بی بی دوست قدم نمیگذاشت ومتعتقد بود که زن حامله  -24

 . آسیب خواهد دیداگر جنین پسر باشد 

از زیردرخت  شب هنگام وبخصوص شب چهارشنبهحامله  زن -25

نهر وجویبار نیز نمیرفت تا "مادرزما")یا مادر  کوره گز نمیگذشت و بکنار

 آل( به جنین صدمه نزند. 

وقتی نوزاد به دنیا می آمد و در پردۀ پوششی قرارمیداشت،   -26

 صاحب روزی پنداشته میشد.

 موظف است تا ده روز وگاه تا چهل روزروغن ونبات زن زاچ  -2۷

گان وامیداشتند تا مصرف کند. برخی از زنان زاچ  را وابستبا طاس اوی 

کاسه ئی از روغن میش را سرکشد و برای آنکه به مغز استخوانش وارد 

 شود؛ او را وادارمیکردند تا  این کار را ایستاده  انجام دهد.

برای زور آورشدن  اگرپسربودد و کردنبه قنداق بسته میرا نوزاد  -28

 وی  قنداق )یابندوک( را محکم تر می بستند.

تولد نوزاد که شب خیرگفته میشود، برای جلوگیری  تا شب ششم -29

از نفوذ "مردازما"همواره کارد فوالدی در کنار بستر مادر ویک چاقوی 

 کوچک در جلو بندوک  نوزاد قرار میدادند.

اتاق زن زاچ،فضلۀ سگ یا در خارج  برای فرار اجنه وشیاطین  -30

وبه زن زاچ نزدیک د تا شیاطین بگریزند و گوسفند  سوختانده میششاخ بز

 نشوند.

بهداشتی( در هفته اول براثر عدم رعایت اصول هرگاه نوزاد ) -31

.وحق نداشت به دیدارنوزادی نوزاد بنام شیشکی یاد میشد، مادر تولد میمرد

 چهل روز از تولدش نگذشته باشد.  تا برود

شب ششم تولد نوزاد سالم را  "شب خیر" می نامند ومراسم شب  -32

حضور بستگان پدرو مادر نوزاد انجام می پذیرفت. نوزاد بوسیلۀ خیر با 
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حاضرین دست به دست میگشت وهریک هدیه ای از نقدینه و یا زر و طالو 

 نقره درجلوی قنداق وی به عنوان رونمایگی میگذاشت. 

چشم گوسفند قربانی که به قاب نقره ،برای جلوگیری از چشم زخم  -33

ی فیروزه رنگ بنام شورک درجلو پیشانی بند گرفته شده بود ونیز مهرها

 ردید.نصب میگنوزاد 

نوزاد را در جایی باالتر از سطح زمین قرار میدادند وبروی  -34

قنداق وهمچنین در اطراف او گندم وتخمۀ برشته می ریختند تا فرشته گان از 

ن د. معتقد بودند که اگر اینآن تناول کنند وبوجود او خیر وبرکت عنایت نمای

دانه های برشته دراطراف نوزاد ریخته نشود بوسیلۀ فرشتگان تنبیه خواهد 

 شد. 

شب ششم تولد نوزاد، نام نوزاد ضمن محفلی از وابستگان در -35

ً و یا با استخراج اسمنوزاد  ائی که بوسیلۀ بزرگترین فرد مجلس مستقیما

درون ، انتخاب میگردید. طبق معمول  ه بودشددرالی اوراق قرآن نهاده 

خارج اتاق سرشار بود از اتاق آگنده از بوی اسپند وکندر ومشک وعنبر و

 زنندۀ شاح بزوفضلۀ سگ.بوی 

برداشتن کام یا گرفتن کام کودک شبیه آذان مسلمان کردن وی در  -36

الزامی بود. برداشتن کام یعنی فشردن سقف دهان از دک تولد کوشب ششم، 

فراد مسن و مجرب بود که در خانواده کارا ،ناحیه لوزه ها و بتوسط انگشت

ها وجود داشت. این عمل سبب میشد تا کودک بهتر بتواند پستان مادررا 

بمکد، درغیر اینصورت به هنگام  شیرخوردن صرف نظراز آنکه نوزاد با 

مشکل مکیدن پستان مادر مواجه بود سقف دهان وی صدای بخصوصی 

 ایجاد مینمود. 

طول دوران بار داری گرفتار تشویش آنچه زن حامله را در  -3۷

بود که براساس اعتقادات عامیانه  (بچه خورک )"مَّرمیکرد، وجود "

جاخوش میکرد وسپس جنین زن بصورت یک موجود موهوم بدرون رحم 
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را به مصرف تغذیه خود میرسانید. آنگاه در زمان زایمان همراه با دردهای 

نوع نقص عضو یاغیر طبیعی  شدید زایمانی خارج میشد و فرار میکرد. هر

بودن نوزاد به "َمّر " ارتباط میگرفت. وزنان در فرهنگ عامیانه خویش 

  1داستانهای پرطول و تفسیر در این خصوص بیان می داشتند.

 

 

 متفرقه: /د

 بخارد می گویند: پولی بدست می آورد. اگر کف دست -1

اگر پشت اگر پشت چشم راست کسی بزند، عالمه خوشحالی است و  -2

 چشم چپ بزند عالمه خبر بد است.

اگر انگشت دوم پای راست خود به خود بلرزد می گویند مسافری  -3

 از راه می رسد.

4-  ً سفری در پیش دارد که تا آن وقت  اگر کف پای کسی بخارد حتما

 تصمیمش را ندارد.

 د دارد.ب نباید جاروب کرد چون آمد و نبامدر ش-5

مین بریزد عالمه روشنائی است و نبایست از آب و روغن اگر بر ز -6

 ریختن آن خشم گرفت.

افتن گلیم یا قالین کسی که پای سبک دارد باید راه هنگام شروع ب -۷

 برود تا بافتن گلیم و قالین بزودی پایان یابد.

هنگام آرد کردن غله توسط آسیای دستی انگشت پای اطرافیان نباید -8

 ن به طول می انجامد.بجنبد در غیر آن کار آرد کرد

ذان بدهد آنرا شگون بد دانسته فورا گردن آن را می اگر ماکیان آ-9

 برند.

 نباشد سالمت در آن خاندان        که بانگ خروس آید از ماکیان

                                                 
1
 69 -67برگرفته از رسالۀ کندو، ص  37 -23بندهای  - 
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خروسی که بی وقت اذان بگوید سر صاحب خود را می خورد،  -10 

 .بریدلذا برای رفع بدشگونی باید سر آن خروس را 

برای از بین رفتن خشکی روی، شیر پستان زنیکه برای بار اول  -11

 حامله شده باشد، آنهم قبل از وضع حمل مفید است.

« شکان» برای خشک شدن و جلوگیری از نموی زخ  -12

را گرفته در خاک گور می کنند و معتقد اند که  قانغوزک)سرگین گردانک(

 بود می گردد.هر وقت آن خزنده در زیر خاک خشکید، زخ نیز نا

یکی از  ،هر کس هنگام صرف غذا لقمه در گلویش گیر کند -13

 دوستان و نزدیکان وی در آن لحظه گرسنه است.

هر که راهکک به سراغش آید، یکی از دوستان او را یاد کرده.  -14

 وقتی نامش را بیابد هکک او را رها می کند.

بخورد مورد اگر در موقع جارو کردن جارو به پشت پای کسی  -15

 تهمت قرار می گیرد.

طفلی که سرخکان کشیده باشد نباید صدای مرد یا زن جنوب به  -16

 گوشش برسد.

هرگاه روی آتش نمک ریختانده شود طوفان و باران ایستاده می  -1۷

 شود.

به کسی که هنگام ریزه کردن پیاز اشک چشمش جاری شود، می  -18

 گویند حسود است.

ن معتقدند که مرده هایش ده آب نمی خورند، چوب هنگام ایستاش -19

 د.ندر گور می لرز

اگر زنی بی اجازه شوهرش دست در جیب شوهرش بکند برکت  -20

 از جیب مردش می رود.

اگر کسی استراحت باشد، از روی شکمش نمی گذرند. چونکه آن  -21

 شخص در خواب خواهد ترسید.
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را خاکستر محل بود و از روی خاکستر عقب تنور نمی گذرند. زی -22

 باش اجنه است و به آدمی ضرر می رساند.

 وله بکشد شگون بد دارد و عالمت ویرانی ده است.اگر سگی ق -23

اگر در مورد مشکلی صحبت بشود و در جریان صحبت یکی از  -24

 افراد خانواده عطسه بزند می گویند صبر کنید مشکل حل شد.

 نکه شگون بد دارد.روز های شنبه سر نمی شویند، چو-25

ب های سه شنبه به رشتن پشم و پنبه نمی پردازند، چونکه شگون ش-26

 بد دارد.

نذر و خیرات و رفتن به مزار اولیا و دوستان تنها به روز چهار  -2۷

 شنبه شگون نیک دارد.

صفر به مسافرت نمی پردازند  13در ماه صفر مخصوصاً قبل از  -28

 نحس پیش روی است. 13زیرا 

ه عاگر جاروب را سر چپه در خانه بگذارند می گویند دعوا و مراف -29

 ین آنرا راسته می گذارند.بنابر دبر پا خواهد ش

هر حیوان بار کش یا سواری با شیر ده که جدیداً خریداری و به -30

 خانه آورده می 

شود بر پیشیانی اش آرد می زنند یعنی که آن حیوان با خود روزی و برکت 

 صاحبش آورده است. به منزل

روز اول نوروز هر کس دسته های گندم یا جو سبز را که در محل -31

می گویند بر دروازه منزل یا دروازه خانه بر دیوار « خصیل » به آن 

 نصب می کنند و گویا سال را با سبزی و خرفی پذیرا می شوند.

مسکه و روغن شیرش  ،کسیکه مار مهره بر مشک شیرش ببندد -32

مهره، روغن و مسکه شیر دیگران را از سایرین خواهد بود، زیرا مار بیش

 دزدیده در مشکی که بدان مهره بسته است می اندازد.
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کرده  چکس بر او خشمکسی که با خود خر مهره داشته باشد هی -33

ی هرگاه طرف مقابلش مرد زور آور و مقتدری باشد همین که نمی تواند یعن

مثل خر بر جایش می  طرف «شوا» زبان بگوید با او رو به رو شود زیر 

 ایستد و خشم خود را می خورد.

تر ماست در مشک انداخته و زده شود در نتیجه  یهر قدر وقت -34

 مسکه و روغن بیشتر خواهد بود.

بر گوشه بام یا دیوار سرای ظاهر « د د هُ هُ » اگر مرغ سلیمان  -35

 شود می گویند خبر خوش می رسد.

میان دو دندان پیش رویش فاصله زیاد باشد می گویند کسی که -36

 میراث خور است و عمر دراز می کند.

اگر ابر از سمت قبله بر خیزد، طوفان باران به دنبال دارد و اگر  -3۷

 از شرق برخیزد چیزی مهمی رخ نخواهد داد.

کفترک از جنوب ظاهر شود نشانه « کوهترک» هرگاه مرغابی  -38

 آمدن سیالب است.

 اگر باد از جنوب به سمت شمال بوزد سیل به دنبال دارد. -39

جونکه در آن دنیا  پشت سر قرار  داد،  کسی رانبایدهنگام نشستن -40

 آن شخص را هر جا که دلش بخواهد به پشت خود خواهد کشید.

یعنی مثل آدم ذکام گرفته آب بینی « خون باال بکشد» اگر سگ  -41

گ می شوند. و ل سن است. و فوراً مانع این عمخود را باال بکشد بد شگو

 ممکن است او را کتک کاری کنند.

باالی سگ آب نمی پاشند در غیر آن معتقد اند که روی جلد آدمی  -42

 می بر آید.  زخ

کفن به دهن  اگر از فامیلی چند تن متواتر بمیرد میگویند مرده  -43

است و می خواهد همگی را  گرفته یعنی که مرده اول به بازماندگان عالقمند

بنابر آن اقوام و وابستگان می روند قبر مرده اول را گشوده  .نزد خود ببرد
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جسد را در سر جایش به حال عادی می گذارند و گاه گاهی هم دیده شده که 

مرده مورد نظر به صورت چار زانو یا بر روی افتاده است لذا با تنظیم 

ی کنند که دیگر به آن زودی از مجدد مرده در قبر اطمینان حاصل م

 وابستگان کسی نخواهد مرد.

اگر کسی دعای بدش در حق کسی قبول شود می گویند فالنی سیاه -44

 زبان است و بنابر این هرکس می کوشد تا دعای بد او را نگیرد.

چشم حسود و دندان سفید پشت سر هر کس بیفتد اورا خاکستر -45

 نشین می کند. و 

 صدمه مالی و جانی به او یا اوالد و یا دارائی اش می رسد. خواهی نخواهی 

 کسیکه تعویذ تیر بند داشته باشد تیر دشمن بر او اثر نمی کند. -46

کسیکه با خود تعویذ زبان بندی داشته باشد زور هیچ کس به او -4۷

 حرف زشت گفته نمی تواند.  کسی به اونمی رسد و

 و یابزرگ مادر  باشد مادر یا  سیاه سرفه مبتال کسی که به مرض -48

د تا سواری بر اسب ه منتظر می مانیکی از وابستگان مریض در برون د

 برافتاد، همین که چشم شخص منتظر به چنین سواریگذرد ب سیاه از راه 

هرچه از  ؟وار برای سیاه سرفه چه خوب است فریاد می زند ای سیاه س

حق مریض به کار می بندند و زبان سیاه سوار براید همان توصیه را در 

 معتقدند که مریض حتما بهبودی حاصل می کند. 

ه بر سر بز یا مریض شود مادر طفل، کاله او را گرفت یاگر پسر -49

و  گذاشته می بیند که کاله مریض بر سر کدام یک از بز بزغاله و گوسفندی

غاله یی پیدا همین که چنین گوسفند یا بز و بز گوسفند و بره ها برابر می آید،

د و می گویند خیرات قبول شد و مرض طفل بر سر نشود فورا آنرا می کش

حیوان کشته فرو افتاد. بدین گونه معتقد اند که آن طفل مریض به زودی شفا 

 می یابد. 
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وقتی که خسوف یا مهتاب گرفتگی واقع شود می گویند ماه را  -50

شروع می کنند به دهل و قرض دار ها تحت شکنجه گرفته اند و بنابر این 

تفنگ زدن و صلوات کشیدن گویا بدین گونه همدردی خود را با مهتاب نشان 

 ها می کنند.ررا  تابداده معتقدند که قرض دار ها ماه

هنگامی که ماه نو شود همین که چشم کسی به او بیفتد زیر زبان  -51

 ، و بعد به ناخن خود می نگرند.هچیزی خوانده اول به سبز

کسی که چشم نظر داشته باشد همین که از چیزی خوشش آمد به  -52

 ناخنش می بیند و بدین ترتیب نظرش باطل می کردد و اگر چنین نکرد و به

کنند تا  از او گرفته دود می« زی پُر» رسیدزخم مورد نظر، چشم  ئشی

عبارت از چند تار موئی از ریش و از  باطل گردد. این پُرز )چشم زخم(نظر

 ا و تاری از ایزار بند است که دود می شود. سنت ه

سه بار می گوید من گلو  هاگر کسی گلو درد باشد نزد دیگری رفت -53

دردم و طرف مقابل می گوید که اگر این را نمی گفتی آیا می مردی؟ با 

 تکرار این جواب و سوال شخص مریض مطمئن می شود که شفا می یابد. 

اشته شده باشد می گویند یکی از اگر دیگ بر دیگدان کج گذ -54

لذا فوری  ،اعضای فامیل قهر می کند و از پخت آن دیگ نخواهد خورد

 دیگ را بر دیگدان به درستی می گذارند.

پیراهن را باز می گذارند و یخن اول  از اول محرم تا دهم، تکمۀ -55

 این عالمه عزا و ماتم در حق شهیدان میدان کربالست.

می « تعویذ و طومار» بچه نماند نزد مال رفته  زنی که برایش -56

کند و آنرا همیشه بر گردن آویزان نگاه می دارد و امید وار است که دیگر 

چنین زنی نباید با تعویذ هایش به دیدن نوزاد دیگری  .اطفالش نخواهد مرد

قبل از چهل روزه گی برود و نیز نباید بر روی طفلی که سرخکان کشیده 

و صدا بزند در غیر آن، آن طفل خواهد مرد و خون آن طفل به برود یا بر ا

 گردن زن خواهد بود.
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 کشتن مار کار زنان است و پنهان کردن آن کار مردان . بنابر این  -5۷

 هرکس ماری بکشد تا او را پنهان نکند پی کارش نمی رود.

بسته کند می گویند باد و طوفان « دایره « » گاش» وقتی که ماه  -58

 شود. می

بوئیده و یا ملوث کرده ل زند ویاچَ  اگر ظرفی را سگ یا پشک -59

باشد آنرا غسل آتش می دهند و معتقد اند که آن ظرف از نجاست پاک شده 

 است.

وقتی که چراغ روشن شود بی اختیار بدان سالم و تعظیم می کنند  -60

آن در حراست از آتش و زنده نگه داشتن  و بر پیغمبر صلوات می فرستند.

منزل از سنن قدیمی مردم آنجاست و معتقد اند آتش مانع ورود اجنه و 

شیطان به منزل می گردد. حفظ و نگه داری آتش البته نه در شکل فروزانش 

بلکه برای رفع حوائج زندگی روزمره تا هنوز در مناطق دور دست در 

است دهات و روستا های که از شهر ها فاصله زیاد دارند سنت وار مروج 

و من فکر می کنم این آمادگی برای حراست از آتش اثر تربیتی کیش 

زرتشتی باشد که از عهد کهن تا کنون در میان بعضی از مردم سیستان باقی 

 مانده است.

فالیزی که در رشد باشد، در وسط آن برسرچوب بلندی تکه سیاه   -61

 خواهد بود.نصب میکنند و معتقداند ، آن فالیز از چشم زدگی در امان 

برای از میان بردن تلخه که در گندم زار می روید اگر دختر  -62

جوان با کره یی وادار کرده شود که خود را لخت نموده با پای برهنه و 

موهای پریشان خروس سفیدی را در بغل بگیرد و از میان گندم زار بگذرد 

 نابود می گردد. هگیاه تلخ

بل از طلوع آفتاب در باغ و یا در اگر حنا را جوشانده آب آنرا ق-63

 مزرعه بپاشند تمام کرم ها از باغ و مزرعه نابود خواهد شد.
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اگر چوب درخت سرو را قطعه قطعه کرده در آرد فرد برند آرد -64

 از صدمه حشره محفوظ می ماند.

گندم و غله مخلوط شود از صدمه حشره  اگر خاکستر چوب بلوط با-65

 محفوظ می ماند.

گندم یا جو می کارد نباید روزی بکارد که باد از سمت  هرکه-66

هد مشرق بوزد زیرا در این صورت زمین کم زور شده حاصل آن کم خوا

از سمت قبله بوزد، شگون نیک دارد و  بود و هرگاه در روز کشت باد

 حاصل فراوان نصیب زارع خواهد شد.

در  را جوشانده آب آنرا« تربوز ابو جهل» اگر تخم حنظل  -6۷

 اطراف مزرعه بپاشند مزرعه از آفت ملخ در امان خواهد بود.

سر چوبی بلند به دار بزنند و در اگر ملخ سبزی را گرفته بر  -68

وسط مزرعه آن را ایستاده کنند آن مزرعه از صدمه ملخ در امان خواهد 

 ماند.

 اگر سگی زوزۀ وحشتناک بکشد، خبراز واقغۀ شومی میدهد. -69

بل بخواند خبر خوش در پی دارد واگر مرغ ماکیان آزان هرگاه بل -۷0

 باید کشته شود. دهد شومی در پی دارد و

پشه ها  ازگرمی هواکاسته شود و وقتی بخواهند باد برخیزد ویا -71

نیز بگریزد روی خر را بشویند وشلوار فرزند بزرگ خانواده را برسر 

 تا باد بوزد. چوب نهند

، پستان مادرش صوم شود وصوم به دبشاشهرکه در آب جاری  -۷2

 مفهوم دنبل چرکین است.

 

 نذرونیازهای مرسوم / و

 

 نذر گندم بریان:
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یکی از رسوم دیرینۀ مردم سیستان بخصوص آنهایی که در اطراف 

کوه خواجه در نزدیکی هامون بود و باش دارند، تا پنجاه سال پیش این است 

در عید نوروز بر فراز این که در روز نوروز زنان و مردان برای شرکت 

بیر » کوه جمع می شوند و دسته های گندم سبز را آتش زده  بر پای مزار 

نثار می کنند. برخی عوض دستۀ گندم سبز مقداری گندم را « گندم بریان

بریان نموده و به زوار آنجا نذر می دهند و برای طغیان رودخانه وحاصل 

 ایند.خیزی زمین و برکت خرمن شان دعا می نم

بر فراز این کوه آتشگاهی است متعلق به عهد قبل از میالد و همچنان 

که در دین زردشتی مقام ارجمندی داشته « آناهیتا»معبد ربة النوع آب یعنی 

است نیز وجود دارد. بدینگونه می توان حدس زد که این عادت سیستانیان، 

که تا هنوز در متعلق به رسوم قبل از اسالم ومربوط است به کیش زردشتی 

میان اهل سیستان مروج است و قبالً این مراسم بر باالی همین کوه دریای 

بجای آورده می شد، ولی اکنون آنرا در پای مزار پیر « ربة النوع آب»معبد 

 گندم بریان که معلوم نیست چه شخصیتی است، ادا می نمایند.

 

 نذر بی بی تندوری :

گام شفای بیمارشان، طنابی بگردن زنان نیازمند قدیمی سیستان به هن

می آویختند وبا التماس بدور تندورخاموش می چرخیدند وچنین دعا میکردند 

که یا بی بی تندوری مراد وحاجت مرا رواکن! گاهی ضمن دعا والتماس به 

دور تنور، تنور را جاروب میزدند وهنگامی که آرزوی شان برآورده میشد، 

د وبشکل خیرات آنرا به فقرا ونیازمندان تقسیم داخل همان تندور نان می پختن

 1میکردند.

 

 نذر ابوالفضل :

                                                 
1
 21کندو، ص  - 
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نذر ابوالفضل بیشتر با ریختن خون گاو یاگوسفند وتقسیم گوشت آن 

حیوان به نیازمندان وهمسایه هاعملی میشد.کسانی که توان ذبح گاو وگوسفند 

 1نمیداشتند مبلغی پول میان فقرا تقسیم میکردند.

 

 سه شنبه:نذر بی بی 

از سوی زنان حاجتمند در صبح سه شنبه با خوردن لیتی  این نذر

برگزار میشود. دراین نذر مردان وکودکان پسر وزنان حامله حق شرکت 

به درخانه های  برای برگزاری این نذر ابتدا کاسه ئی ندارند. زن حاجتمند

ه زن همسایه خواهش میکند که فالن روز سه شنب همسایه  می برد و از

بعد زن همسایه  برای صرف نذر بی بی سه شنبه بخانۀ شان تشریف بیاورد.

مند می را در کاسۀ زن حاجتتی مبلغی پول وحمقداری گندم یا دیگرغالت 

طلوع آفتاب به خانۀ آن زن گذارد. در روز سه شنبۀ موعود زنان قبل از 

سفره  برروی سفره ئی را بشیوۀ خاصی هموارمیکند وکننده . زن نذرمیروند

چه های چوب که خمیرۀ گل رس را با تعداد شاخ عالوه برانواع خوردنیها،

چه ها که د. این شاخقرارمیده نباشد بیشتر درازسانتی متر  25هریک از  

تا کامالً چرب شود.  روغن فرو برده میشوددر  در پنبه پیچیده شده هریک 

سینی س یا پطنوروی  بر چه ها را مثل شمع روشن میکنند وبعداین شاخ

 میگذارند تا بسوزند. 

دراین وقت یکی از زنان کهنسال داستان بی بی سه شنبه را آغازوبرای 

سایر زنان تعریف میکند و یک نفر بطورمرتب لیتی را بهم میزند وگوش به 

تصدیق میکند.همینکه لحظه به لحظه گفتار آن زن دارد وبیان آن زن را 

پایان خوردن لیتی  آغاز میشود.ن لیتی قصه بی بی سه شنبه تمام شد،  خورد

 ختم مجلس نذر است. افسانۀ بی بی سه شنبه در بخش افسانه های سیستانی

 د.نیبخوا آمده است در آنجا

                                                 
1
 همانجا - 
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 نذر چهارشنبه:

بسته  رو زن دو در شب چهارشنبه که تاریکی همه جا را فراگیرد،

 به در خانۀ نهاده اند بدست گرفته در آن یغربالی را که آینه وسورمه دان

نشینند وغربال را می روند و در دوطرف دروازه میدوستان وهمسایگان 

در را  کسی بیاید و روبه روی در، به درخانه ضربه میزنند تا درمیان نهند و

آینه  بگشاید. صاحب خانه میداند که اینان قصد سفره نذر دارند، پس غربال و

در آیئنه  را انه چهرۀ خویشسورمه دان را به اندرون میبرند تا بانوی خ و

بیند و چشمان خود را با سورمه سیاه کند و چیزی از خوردنی ها به درون ب

غربال گذاشته همراه با آئینه وسورمه دان عودت دهد. زنان روبسته بی آنکه 

گردند و به هیچ صورت حتی به زور چهره خود می کالمی سخن گویند بر

ی آن آنانکه چیزی به عنوان خیرات داده را نکشایند و یاکالمی نگویند. فردا

 1اند به سفره دعوت میشوند.

 

 ن آالم روحی:گاه،محلی برای تسکیزیارت /ز

مردم سیستان برای برآوردن حاجتها باورو یادقتعایکی دیگراز منابع 

در سیستان  شان، رفتن به زیارتگاه ها است. وروانی روحیتسکین آالم و

ً در هر دو سه  محل  وجود دارد که گاهروستائی یک زیارتا دهکده یتقریبا

پنداشته  هارواشدن  حاجت ومدهبی وخواستن مراد  رجوع و ابرازباورهای

 :میشوند

زیارت گذر شاه  :در نیمروز  زیارتگاه های که محل ارادت مردم اند

زیارت امیران صاحب )یا امیرمعن( واقع در  در دهنه رود بیابان، 2مردان

یارت خواجه سیاه پوش واقع در دشت پوست دشت امیران صاحب، ز
                                                 

1
 29و 22کندو، ص - 

2
سي مسایل سرحدي ، روایتي از قول بررپیش حین  یک قرنزیارت شاه مردان مكماهون دردر مورد  - 

 .مردم محل نقل كرده مي نویسد كه حضرت علي داماد حضرت محمد)ص( از این محل عبور كرده است

 سپس مردم به میمنت قدم او ، زیارتي بر پا داشته ، مورد عقیدت و ارادت قرار داده اند.
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زیارت حضرت عباس در کریم کشته، گاو،زیارت خواجگیر در کریم کشته، 

میراقبال آغا در سلیان جوین، مزارامام زید وریگ غلطان در  زیارت سید

ناب دهبانی جبروایت ، میباشند ودربخش ایرانی  سیستان قلعه کاه)اوق(

ی درنزدیک قلعۀ نو،زیارت چهل زیارت مرتضی علرئیس الذاکرین،

اقع در ، و(پیرگویند زیارت چهل اآنرکه بخاطر ساده ساختن )وچهارپیر

 جاه ( هللا مشهور به پیرزیارت یا مرقد شاه رحمت)هدان کهنه، زیارتجاه زا

یلومتری در مجاورت روستائی به همین نام. زیارت شخ علی واقع در سه ک

مزار شیخ صابر،در جنب ده  اشکک،ولی در رشرق زابل، مزار مالگردان 

نزدیک هامون سابوری، زیارت پیرسوز،مزار بی مزار رجال الغیب  کول،

زیارت خواجه غلتان، واقع  بی دوست،واقع در شمال قاسم آباد زاهدان کهنه،

زیارت واقع برکوه خواجه، رگندم بریانبرفراز کوه خواجه، مزار پی

زیارتگاه  سیستان وجود دارد.ر نقاط مختلف یا حضرت عباس د ابوالفضل

اس یا ابوالفضل در سیستان بنا شده اند؛ حکایت از بعهایی که بنام حضرت 

اعتقاد خاص مردم منطقه دارد. در قراء ملک حیدری،  اشترک، شریف اباد 

واقع در بخش شهرکی وناروئی  وهمچنین قریۀ سه قلعه واقع در غرب شهر 

زیارتگاه هایی بنام حضرت عباس بنا نیز در بخش شیب آب سیستان  زابل، و

زیارت زیارت امیر المومنین واقع درقریۀ قلعه کهنه یا فیروز آباد ، سده اند. 

زیارت ضا در واصالن،رامام  زیارت پنج تن و دوازده امام در زهک،

، زیارت  درمیان کنگی ابوالفضل در پائین قریۀ کیخا وشرق حاجی اباد

یف آباد،زیارت ابوالفضل واقع در شرق ده وسی واقع در نزدیک شرخواجه م

بزی از توابع پشت آب، زیارت دوازده امام، وابوالفضل در مجاورت ده 

در محل آس حاجی در  ل کنگ مال عبدهللا، زیارت شیرسرخحاجی درمح

 در محل ده میرشکار رغری درمیان کنگی، زیارت غیب علیشرق غ

 زیارت  ده میرزا پشت اب.یارت ابوالفضل، واقع درشمال درمیان کنگی، ز
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 1لنگر واقع در مجاورت ده خمک، ودولت آباد میان کنگی،

 

 :فالگیری/ ح

مردم قبل از اجرای کاری  ئیآسیامکانهای دیگر بسامثل درسیستان نیز 

را آقای رئیس الذاکرین به شرح  فالها نمونه هایی ازاین فال میگیرند.

 :میدهد ستزیربد

مشهور  بَرجاکبه فال  دراصطالح محلیکه  ،ۀ دامناستخاره بالب الف/

است بدینگونه است که فال گیرنده نوک انگشت کوچک دست را درناحیه لبۀ 

 بعد یک و چاک پیراهن قرارمیدهد وبه اندازۀ یک وجب اندازه میگیرد و

ه نشان ،پایان مقیاس دو وجب استکه آنگاه انتهای قسمتی را ،جب دیگر

برچاک که قبالً آغاز کرده بود وجب  بطرفمیگیرد واین بارازاین ناحیه 

میکند. اگردقیقاً دو وجب شود میانه واگربیش از دو وجب شود خوب واگر 

 بدخواهد بود. ،کمتر از دووچب شود

 

 :فال سینَک ج/

برای انجام آن از چوب های کبریت که در گویش محلی 

ا به شکل با چیدن این چوب ه استفاده مینمایند.، ( گفته میشودSinakسینک)

هم در پایان کار در چهارخانه انتهائی سه حالت چهارخانه های چسپیده ب

آمد  آن کم یک دیوارۀ اگر و بدست، دواتفاق می افتد. اگرچهارخانه کامل ش

 میانه است. ، ن کم باشدخوب است وچنانچه دو دیواره آ

 

 فال با گره زدن نخ:

 را انتخاب کنند ودر  که نخ درازیاین فال را بانخ انجام دهند، طوری 

 ند، فواصل مساوی آنرا گره زنند وبعد نیت کرده دو انجام تار را کش نمای

                                                 
1
 66 -51کندو، صص - 
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 باز شوند خوب واگر بعضی گره ها باز نشوند بد خواهد بود. هرگاه گره ها

 

 طلسم:

اعتقاد به طلسم در فرهنگ محلی شکل وحالت دیگری پیدا میکند که از 

ست. بطور مثال جمیع سالمندان یک فرهنگ قدیمی تر منشاء گرفته ا

سیستانی چنین عقیده دارند که برزوی پهلوان در کوه خواجه سیستان به 

طلسم بسته شده است. وهرازگاهی به چهرۀ یکی از ساکنین منطقه 

 ظاهرمیشود وتنها راه رهائی وی از بند طلسم آنست که فردی وی را باز 

 سازد. با کشتن بزموطالئی اثر طلسم را خنثی شناسد و

نیزمردم عامه بدین باوراند که در میان تپه های قدیمی  سیستان ُخم 

های هفت گانۀ خسروی وجود دارد که همه آنها بسته به طلسم است وتنها 

راه دسترسی به آنها این است که به هنگام یافتن شان یابنده انگشت خود را 

اد: یکی اینکه بین بریده خمها را به خون بیاالید و گرنه دوحالت رخ خواهد د

یابنده و اطرافیان وی فتنه افتد وبه قتل یکی بیانجامد، دوم اینکه خمها 

 1 .بیکباره ناپدید شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 94-93کندو، ص - 
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 مفصل پنج

 

 

 ادبیات شفاهی سیستان

 

ادبیات شاهی عبارت ازضرب المثلها، چیستانها، افسانه های کهن، 

اعتقادات و  ریشه در  داستانهای حماسی و اشعار عامیانۀ محلی است که

  باورهای سنتی مردم دارد.

 

زبان و ادبیات شفاهی مردم سیستان همچون دیکر زبان ها و ادبیات 

شفاهی زوال یافته یا در حال زوال به خصوص در اثر تحوالت و گسترش 

روابط اجتماعی و اقتصادی و اختالط و استحاله اقشار و طبقات مختلف 

ت. دالیل و شواهدی می توان ارائه داد که تحوالت تقریباً روی به نابودی اس

و دگرگونی هایکه سابقاً و در طول تاریخ در زبان و ادب شفاهی این ناحیه 

نبودن قوۀ محرکه جامعه و یا کندی و « دینامیک » رخ داده است، به سبب 

آن به اندازه امروز ) نیمۀ دوم « زیر بنائی » بودن جریان های « پاسیف» 

رو » م( سریع و زوال آور نبوده است. و از این روی جریان های قرن بیست

و از جمله ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانه سیستان نیز کمتر « بنائی

 دستخوش تحول و دگرگونی های گشته است. 
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مثال عمده این ادعا همانا زبان گفتاری بومیان سیستان است که به 

اً در وسط دو راهی فارسی میانه عنوان یکی از لهجه های زبان فارسی تقریب

قرار دارد. خصوصیت عمدۀ آوا شناسی « دری»و فارسی نو یا « پهلوی» 

و گویش بومیان سیستان بطور کلی تلفظ افعال بسکون اول و تلفظ بسیاری 

از کلمات، واژه ها و لغات به دو سکون پی هم است که در زبان دری کمتر 

 معمول است.

کنده از الفاظی است که گاه برای ترجمه "لهجه و زبان سیستانی آ

فارسی یک کلمه آن حداقل یک صفحه توضیح الزم می آید. چه بسا کلمات 

یا جمالتی که برگرداندن آن بفارسی مصطلح ضمن آنکه بسختی امکان پذیر 

 است مفهوم و معنی واقعی خود را از 

 دست میدهد. 

ست که صرف نظر در عین حال این لهجه سرشار از کلمات مترادفی ا 

از آنکه این زبان را مستغنی می سازد بشیرینی نیز می افزاید.چنانجه مثال 

و یا کلمات  قوپ ، موشت ، موشتار ، قاموشت ، ُگر مشت،همه مترادف اند.

لَپ ، لودس ، موشت ، گیرک ، چنگ ؛ اگر چه مترادف کامل نیستند در 

  بسیاری از موارد به یک مفهوم به کار می روند.

 از خصایص این زبان محلی اینکه :

:حرف اول بیشتر کلمات دارای سکون است حتی کلماتی چون ) اوال ً  

 ایستادم ( که با الف شروع می شود به شکل )ستادا( در می آید.

ثانیا : بسیاری از کلمات به همان گونه قدیمی تلفظ می شود مانند اشنیدا  

یب آبی سیستان )اشنیدی( تلفظ می )به معنی شنیده ام( همین کلمه در لهجه ش

شود که بسی قابل تعمق است و آدمی را به این فکر وامیدارد که از خود 

بپرسد چرا در لهجه شیب آبی سیستان افعالی که بکار برده می شود با سنک 
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، افعال مندرج در متن های قدیم شباهت دارد. ) برگرفته از کورنامه 

 1 انی زابلی(تالیف رئیس الذاکرین دهب نیمروز

بدون شک اگر تحقیقی در مورد زبان این مردم صورت گیرد مطالب 

تازه و دلچسب و ارزنده که خواهی نخواهی به غنای فرهنگ زبان دری 

کمک خواهد کرد به دست خواهد آمد. یکی از آثار گرانبها دراین زمینه 

کتاب "واژه نامۀ سکزی" تالیف جوادمحمدی خمک )سکائی سیستانی( می 

 ش  در تهران به طبع رسیده است.13۷9صفحه در سال  454باشد که در

یکی از فرهیختگان سیستانی چند کلمۀ زابلی را با معادل انگلیسی آن 

 چنین بررسی کرده  که جالب است:

"در گویش سیستانی به چند واژه برخوردم كه جالب است بدانیم تلفظ 

  رند:با معادل انگلیسی آن دا ومعنی بسیار نزدیكی 

یعنی  ردنتـَپ خو و وآسیب زدن است در سیستانی به معنی ضربه تـَپ

در انگلیسی  Tap وآسیب دیدن، كه دقیقا معادل معنایی كلمه خوردن ضربه 

 . است ضربه  به معنی

 "فكر و اندیشه است.مثال در سیستانی می گویند –معنای گمان  به مند

ه كه به معنای  Mind    یعنی " به گمان من كه.." و این با كلمه.."  َوَمند  م 

 . است وذهن بسیار نزدیك  فكر

 مثل آنرا بنچه می گویند .معادل  به اندازه یك مشت علف یا  بـ نچـَه:

Bunch  دسته ، یك عده به معنای گروه،است،.  

ـپ همین معنی  انگلیسی كه بهدر  Jump  یعنی پریدن معادل كردن ج 

 . است

و همچنین به –یعنی باالی میز  " میز كنگ " به معنی باال.مثل كـَـنگ

زمینی كه بر بلندی قرار داشته باشداطالق   جایگاه بلند مثل ده یا بلندی وهر 

در ارتفاع قرار دارد به  كنگ در نزدیكی مشهد هم چون می شود.)روستای 
                                                 

1
 -http://sistani.parsiblog.com()سیستان سرزمین شگفتیها ومهد دلیران 
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مهتر وباالدست معنی می  -شاه كه King  كلمه نامیده شده است.( این نام 

 . دهد.راتداعی میکند

  Palpitateو همانند کلمه تکاپو ودست وپازدن-یعنی تالش پـَلپـَـتـَک

 به تپش یا لرزش-تپیدن به معنی .1" درآوردن.تند زدن 

 

محلی فارسیان  من هم چهل سال قبل، شمه ئی از واژه ها و اصطالحات

نیمروزراجمع کردم ودر مجلۀ معتبرآریانا درکابل به نشر رساندمکه دراینجا 

 نیز میخواهم آنرا ضبط کنم. 

 

 واژه ها: اول/

 زن -آرتینه

 نام طایفه ایست در سیستان -آبیل

 افسانه –آسوکه 

غزل یا ترانه ای که دهقانان هنگام میده کردن خرمن ) خرمن  –آهوکه 

ادران برای اطفال و کودکان می خوانند و همچنان م« رشته»  کوبی ( برای

 تا خواب شوند. نوزاد

 ) به سکون شین و فتح نون( شنا کردن. -آشنه

 ) به فتح اول و سکون دوم( کجا ، کدام جا. –ه گجَ اَ 

 ) به فتح اول( آب. –او که 

 پرتاب کردن. چیزی را به دور انداختن. )بفتح اول وسوم(،-اَلغَچ

نوعی از جوانی از خاندان  ،) به فتح اول و سکون ثانی( -اجغون

 بادیان.

علفی است از نی نرم  به فتح اول و سکون دوم( آب چشم ، نیز )-اشک

 تر و از سبزه درشت تر که غذای خوب حیوانات است.

                                                 
1
 نیمروز آنالین)کانون جهانی فرهیختگان سیستانی(- 
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شوربای بی گوشت  ،به فتح اول و کسر سوم و فتح چهارم () -اشکنه      

در لهجه قندهاری آن را اشکنه می گویند و در که تخم مرغ داشته باشد. 

 کابل اشکنه یا پیاوه تخمی خوانده می شود. 

 -نیزار -القح اول و سکون دوم و کسر سوم ( بات) به فت -شکیناَ 

 اشکزار جائیکه اشک بسیار باشد.

 دار وسفید وسیاه.مرغابی ماهی خوارنوک تیز، کاکل -کالیاس

 اینها ) جمع این (  -ایشنه

 دن غلهمخصوص باد کررم( چهارشاخ، ) یکسر اول و چها –ن شت  ا  

دری کابل نیز شاخی نامیده  جۀکه در پشتو آن را شاخی گویند و در له است

 می شود. 

 گذاشتن. ، بر جای ماندن چیزی ،)به کسر اول و فتح سوم ( -شتنا  

  کبل، ) به فتح اول و کسر سوم (  سبزه -غر  اج

م دوم( زن دو برادر به یکدیگر خود می ) به کسر اول و ض -نوکا  

 گویند.

 ) به کسر اول و سکون دوم( خشک کردن. –فت ا  

 ب: 

درسیستان باد رامردم به چند گونه تقسیم کرده  باد،شمال، وزش نسیم،

 اند:

روزه است که از طویل ترین بادهای سال در سیستان  120باد  نخست 

سنبله وحتی اخیرمیزان  ادامه است. واز اوایل جوزا شروع میشود وتا اخیر

 می یابد. 

 باد ثور است که در ماه ثور میوزد. دوم

باد پَنَجَکه است که پنج روز قبل از  نو روز میوزد وبنام پنَجَکه   سوم

گاوُکش نیز یاد میشود.زیراهوا را بحدی سرد میسازد که گاوها از سردی 

 میمیرند.
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ه یک هفته بعد از آمدن چلچله باد پلپالسی یا باد چلچله ها است ک چهارم

ها به سیستان وزیدن گیرد. این باد سبب میشود که چلچله ها به این دیار آیند 

باد لََوار)تموز( که نسیمی داغ و سوزنده است  پنجمودرخانه ها النه گذارند. 

های سخت و پوست بدن را خشک وترک خورده نماید و سبب چشم دردی

بادکوکش است که  ششم وزه سیستان است.ر 120شود. واین آغاز بادهای 

باد  هفتمدر اول ماه قوس وزیدن گیرد وسرمای سخت کشنده است. 

پورزالک است که بین ایام نهم تا یازدهم چلۀ بزرگ یعنی نهم  تا یازدهم 

بادهفدهم چلۀ کوچک در روزهفدهم دلو  هشتمجدی)دیماه( وزیدن گیرد. 

  از نوروز وزد.باد شش ل نگ، که شش روزبعد  نهم وزد.

 بابی ) به ضم یا فتح سوم( پدر.  -بابو

 پدر کالن. -باپور

 ) به ضم یا به کسر زاء ( بازو. -لبازُ 

الی و پولی که از طرف اقوام ار ) به کسر اول و جیم مشدد( کمک مجّ ب  

 تعلق می گیرد. دامادهنگام عروسی به دامادو وابستگان 

  ، جای بلندشمال -باال

 د نر حصی شده و فربه را گویند.گوسفن -هختَ بَ 

 ) به سکون اول و فتح ثانی ( برادر. -یبرَ 

 انبوه. ،وم() به سکون دوم و کسر س -ه زب  بُ 

ابی باپاهای بلندومنقاری نوعی مرغ ) به ضم اول و سوم( –نی ستُ بُ 

 )کمیاب( یدهبزرگ وخم

وی نی را گویند که به قول پوهاند حبیبی در پشت و گز دستۀ چوب -ب نَچه

جه دری کابل نیز به عین مفهوم به کار می قندهار هم مستعمل است. و در له

 رود.

) به ضم اول و سکون ثانی ( چوبی که گاو آهن به آن در  –بنک 

 روی آن تعبیه می گردد.« معیاد» کشیده می شود و یا 
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و واحد زراعتی ) به سکون سوم( حد فاصل یا خط فاصل د –بورگ 

متر جدا می  4-3ی که برای بذر پاشی معموال به عرض را گویند و نیز بخش

 گردد، مورد استعمال دارد.

 ) به فتح راء ( رنگ شتری  –ک بورَ 

هنگامی که گوسفند میزاید پوششی که بره در آن واقع بوده نیز  -بلّلَک 

و به جفت  Lemargچوپانان به این پوشش بره "ل مارگ"  خارج میشود.

 گویند. Ballak"بلّلَک"

 ) به فتح الم( گل لوخ. –ولک ب

تختی که از چوب و خاشه و بته مخصوص ماهی گیری ساخته  –بوک 

شده باشد و نیز به کسی که از ناحیه کمر دو قاط شده باشد کمر بوک گفته 

 می شود.

 نوبت در مورد حشر و بیگاری مورد استعمال دارد. –عوض  –بدیل 

 زایمان. ) به فتح اول و الم مشدد( رحم زنان، -بلک

) بر وزن تیل( واحد نوبتی بیگار و حشرات که به مفهوم نیم  –بیل 

 شبانه روز به کار می رود.

 پ:

خ  که بصورت  واحد  کون سوم  (  انبوه علوفه نی  ولو) به  س -پاتک 

 در وسط  زمینی  نمایان باشد .

"  ) بفتح سوم  ( چوب یا خا ده  بلندیکه  توسط آن  "  تو تین   -پا چو 

 یا قایق محلی  را پیش را نند .

 قایق رانی با توتین  را گویند    -پا چوی  

اعتی  را  کشت و به شش الی هفت دهقانی که یک واحد زر –پا گاو 

 کنند گفته می شود .حاصل آنرا جمع 

  پا –پو ، پاو 
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دار ویا زیر قریه مامور محلی که  زیر دست یک  یا چند  –پاو کار 

هر کشی وآبرسانی  کشت زارها باشد او مراقب  از امورن  دست میر آب که

 کار کند .  ،

بفتح سوم (  گرفتن یک شاخه آب از یک نهر بزرگ  است )  -نگ پالَ 

 به نهر اصلی فرو میریزد . هنگ  کشیده میشودو دو بارکه از عقب  بُ 

) بفتح اول وسکون ثانی  (ریزه  ، قدری ، مقدار بسیار -پتک یا پچک  

 کار آمد و غیره  . و موادز اشیا کم ا

) بفتح  اول ودوم (  زمینکه گندم یا جو آن را در و کرده باشند  -ل  خَ پَ 

 و کاه بین  آن هنوز باقی باشد .

 ) بضم اول وسکون دوم  ( شش ، ریه . -پ  پُ 

مجروح  -(  میده کردن . زخمی ساختن  ) بفتح او ل  ودوم  -خ  چَ پَ 

 نمودن  و  لت کردن .

 ) بسکون  اول وفتح دوم (   شکم یا اشکم .  -ت  رَ پ

 (بروی شکم افتادن)بجای دشنام بکار رود، با کلمه پروت پشتو  -پُرت 

 شباهت دارد.

 ) بفتح اول وسکون دوم ( انداختن . صیغه  امر انداختن .  -رن  پَ  

بر سوم  ( خوشه ایکه هنوز از پوشش  ) سکون اول وفتح   -ک تّ پرَ 

 شد .با نآمده 

ح خاص ماله کردن زمین  ( اصطال وسکون دوم ) بفتح اول -یشت را  پَ 

وان قلبه از خط ماله در زاویه پلاست که دهقانان  هنگام انحراف گاو 

 استعمال میکند .

عه کشیدن  برای تقسیم زمین ) بکسر اول وسکون دوم  ( قر-شک پ  

خدمت زیر   نیز به معنی راعت  که بین دهاقین  صورت  میگیرد وجهت ز

 ، مستعمل  است .بیرق
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گندم خاک آلود که در زیرخرمن باقی مانده و بعد از تقسیم  -پلگی

 محصول خرمن دهقانان آنرا میان خود تقسیم کنند ویا به فقرا دهند.

)بفتح اول( یعنی پلوان که برای کرد بندی و تسهیل آبیاری زمین -پَل

حیوان بکار رود. پل گم کردن بکار می رود. ونیز به معنی رد پای انسان و

 بمعنی ردپای گم کردن است. 

 ،سکون  دوم  ( خاک بسیار میده وفتح  اول ) ب -لگ پَ 

تپیدن  وسوختن به دنبال چیزی (   وچهارم ) بفتح  اول  وسوم-ک تَ لپَ پَ 

 که از دست رفته باشد.

پالیدن  ، ) بفتح  اول وسوم   ( پشت وروی  گرداندن چیزی -ک لتَ پَ 

  چیزی

چال باز ،  –) بکسر  اول سکون  دوم ( جعل کار   -ک  باز پلتی 

 فریب کار .

 ) بفتح اول وسوم  ( امساک کردن .  -پتلیس 

  .خوراک حیوانات  ،  پسماندۀ) بفتح اول وسوم (  افسرده ، نزار -فتل  پ

 ) بفتح یا کسر اول وفتح سوم  ( پیشانی  ، جبین . -ک پینَ

اب  ، در چرت  فتح اول وسوم  ( مقد مه  خو) بکسر یا  -کی  پینَ

 ب  رفتن .خوا

در کابل به مفهوم   پوسیده ، بکار  ) بر وزن بوده  ( گنده ،  -پوده  

 میرود .

 ) بفتح اول   ( شپش . -ش   پَ 

 ) بکسر اول و فتح دوم  ( پسر . -پسی  

 ) بکسر اول وفتح دوم  ( پگاه . -پگه  

 .ریاد کشیدن  ، ضجه  نمودن) بفتح اول ودوم  ( ف -پخور

 چی، چلچلهغُ ) بفتح اول وسوم  ( پرستو ،  -  پلپالسی 
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نگی )  به  کسر اول وسکون  ثانی  ( پشتاره ، چیزی که در پشت   پ  

 انسان حمل شود  .

 ) بفتح اول  ( خیمه ، غژدی  -پالس  

 پخته  .  ،(  پنبه  مشدد )  بکسر اول ومیم  مفتوح -پ ّمه  

خاکی  ایکه  بر نهر یا جوی (  بند  سکون دوم ) بضم اول  و  -نگ  پُ 

 نهر  را روی زمین  ها سوا ر کنند  . ا بر آن بگذرند  و یا آ بزنند ت

نیاد  مستعمل  عبرت  که در کابل  بشکل پ -پند   ( ) بفتح اول  -پنیات  

 باشد .صورت  تغییر یافته   "  پند یاد " است وممکن 

 ک جدا شده  باشد  .پوده (  کلوله  تاریکه  از دو  ) بر وزن-پوسه   

 ) به تشدید  کاف  (  سبوس غالت  را گویند .  -پوکه   

رای  تان که بفارسی  تکلم میکنند  ودااسم طایفه ایست  در سیس -پودنه 

 مذهب  اثنی  عشری اند.

 که در خوشه  بر یان  شود . سی) بر وزن چلو ( گندم  نور  -پلو 

 ) بسکون  اول   (  خرمن خورد  و کوچک.  -پلونگ  

متکبر   کسی  وبعضا  بمعنی  شخص از  شدن ) بضم اول (  خفه -پوخ 

 . وبی اعتنا نسبت بدیگران

نا بکار  -) بفتح اول وکسر دوم ، سکون سوم  ( کثیف   -پچسک  

 ومردار .

 ور قبل از پخته(  نانیکه  هنگام  پختن بین تن) بر وزن  شور  -پور 

 .شدن افتاده باشد

بخطوط  مو ازی  هم  گفته   واصطالح کشاورزی  است   -پوش 

 کشند  . میتوسط میاد در زمین  میشود  که دهقانان  آنرا جهت بذر پاشی 

پنیری که از ریختن شیردر ظرف آلوده هنگام )بسکون نون(   -پونچ

 جوش دادن بوجود می اید. 
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ی را گویند  که توسط  آن  چوب نازک  وبلند  )بسکون شین(– پوشک

 زنها  پنبه عالجی  شده را برای  رشتن  آ ماده  میکنند  .

بافندگی   اصطالخ جو الهی است که  در مورد پیوند  کردن تار -پوریز

بکار میرود ،درعین خال در مورد ریختن پراز بدن مرغان نیز این کلمه 

 بکار رود.

 یراهن  .) بکسر اول  وفتح سوم  ( پ  - ،پینرپینی 

 عروس می پردازد . طویانه ، پولیکه خواستگار  برای پدر  -پیشکش  

که  نو  کش   ( نبات گندم وجو وخاریوسکون دوم) بکسر اول   -پیک 

 .تیز  باشد

 .سکون  سوم  ( شراره ، آتش  ریزه ) بکسر اول ودوم و   -شک  ر  پ  

ز ریش  عبارت از چند  تار موئی ا )بضم اول وسکون دوم( – رزپُ 

ده چشم زخم و نظر شواز سنت ها  وتاری از ایزاز بند که هنگام  احتمال 

 گی   دود  می شود  .

به وزنه یی گفته میشود که برای تعادل دوکفۀ نامتوازن  -پَنگ یا پانگ

 ترازو بکار رود. گاه نیز این واژه را بشکل پا اَنگ تلفظ کنند.

 کی) بسکون سوم وچهارم( چوب پنبه پا–پُوشک 

 ت

بیشتر از همه در ناحیه فراه  نوعی سگ شکاری است که -تازو  

 نگهداری  میشود.وبیت تر

( چوبی است که از آن  برای سوخت  استفاده میکنند   ) بفتح سوم -تاغز

 یشتر   وب

 (دردشت های بی آب می روید ) سکساول

  خانه ایکه  مخصوص   گاو ومرکب -) بفتح  اول( اصطبل -تبیله 

 .ساخته  شده باشد طویله هم گویند   واسپ 
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جوانه زدن دانه   -) بفتح یا کسراول  وسکون دوم ( سبز شدن   -تجک 

 قبل از بر آمدن آن از خاک .

( یکنوع نانی است که از ) بفتح یا کسر اول  وسکون  دوم  -تجگی 

بعد از جوانه زدن وخشک شدن آنرا  ریخته  میشود، که برای  سمنک   گندم 

 در ظرفی  سر بسته  زیر کوره  آتش میپزند. داری  گندم  آرد می کنند وبامق

 ) به ضم اول وسوم  ( تخم مرغ  . -تُرُمغ 

. ظاهراً این کلمه شکل تحریف شدۀ گور، قبر)بکسراول وسوم(  -ترم  ت  

"تُربت" است که در گویش عوام الناس بیسواد، بشکل "ترمت" بکاربرده 

از شما خیلی آزرده  فالن آدم امی که گفته شود:میشود. معنی این کلمه هنگ

"به سی ترمت وخیلی شاکی است، معموالً از سوی زنان جوابداده میشود که: 

، یابهتر از ما شاکی است " برود کسی که گور سیاه  سی به"که  سیاه!"یعنی 

 است به گور برود تا از ما شاکی باشد.

ی است که  در زمین گزسکون  اول وچهارم   (  یکنوع  ) ب -تراتک 

آبی استفاده   شوره  می روید واز آن برای رنک  دادن مشک های  شیری و

 میشود  .

) بسکون  اول وچهارم ( علفی است نازک که میان آب  -تروتک  

 تشکیل میدهد  . میروید  و خوراکه مواشی  را

 فرق سر.) بفتح اول و  سوم  (   - ک شنَتَ 

 ه  دادن  .دوم  وسکون سوم   (  تیلسر اول و ) بک  -گ  نت ل  

استوانه ئی (  انبار غله که بصورت  ) بکسر اول  وسیم مشدد -ک مّ ت   

 در فضای  آزاد  ساخته  شده باشد  .    یامربع

 داخل   -وسط   -بین   -)  بسکون اول وفتح  دوم  ( میان    - تلَگ 

وحی که برای  بی یال) به کسر اول وسکون دوم  ( احاطه  چو  - نگت   

اشی ویا جلوگیری  از حرکت  ریگ های   روان ساخته  میشود محافظت مو

. 



 251      مردم شناسی سیستان

لوخ  نارس ونازک  راگویند  که خوراک   حیوانات را تشکیل    -توت 

 میدهد  و ...     نام میوه معروف است  .

ی است که از شاخه  لوخ ودسته های نی  محل یکنوع  قایق   -توتین 

سیله خوب  حمل ونقل  در میان شکل  سیگار است و و ساخته  میشود وبه

 میباشد  .نیزار 

م  ویا بافتن  ویا ساختن گلی) بضم اول(  تارهای که به منظور -تون 

 د ه شده باشد  .قالین یا کرباس  دود ان

از گاو یا گوسفند  تازه  زای  که  یفله،  شیر(  ) بفتح اول -توج  

 مخلوط  کرده  بپزند . وشند  وبا مقداری  شیر دیگر بد

چوبیکه  در پوشش     -د ستک   -خاده ضخیم ( اول ) بکسر  -تیر

 خانه بکار  برده  میشود .

) بکسر اول وچهارم ( یکنوع شهدی است که از ترنجبین -تیرمی 

ی  در فصل پاییز  بدست  آورده میشود ونه تنها  خود مردم از ری شتخارها

 بلکه  مقداری هم بخارج  صادر میکنند.آن در خوراک استفاده میکنند  

  .ودر پائیز حاصل دهد شود که  در پائیز  کشت محصولی  -تیر ماهی  

 دشمن فیر  شود . سوراخیکه  از آن بطرف  -کش  تیر  

 ) بکسر اول( پیپ  تیل  وروغن راگویند. ظاهراً این واژه  -تین 

 ن شده  است .لهجه  سیستای  است واز طریق بلوچستان وا رد انگلیس

ه  توسط  آن زمین  آله فلزی   ایک -) بکسر اول( گاو آهن  -تیش 

 .راشخم می زنند

گندم یا جو  پاک شده خرمن که  در یک محل   -راش  -ته راش  

 بصورت مستطیل   یا دایر وی  توده شده باشد .

گویند  که باخاک   را" ته راشی  "  گندم وجو باقیمانده " راش "  

 .لبا"  به  دهقانان تعلق  میگیرد ست وغامخلوط ا

 ) بفتح  اول وسکون  دوم  (  کمر  بند  مر کب  . -تنگ  
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) بضم اول وسکون  دوم  (  کوزه  مخصوص  آبخوری  است  -نگ تُ 

 که  دهن بسیار  تنگ دا رد .

 ج

تار دو انیدن برای  یافتن  گلیم وقالین وکربا س  ، منادی     -جار 

 کردن .

حیوانیکه   برای  چاق شدن  در مخل  خاصی  نگهد اشته    -جابند 

 نیز گویند . شود  ضمنا" بسته بند یا چادر  شب  را

 .(  خار پشتک ،  جژ) بفتح  اول    -جج  

( جوره گاو یکه  مخصوص  قبله کردن نگهداشته   ) به ضم اول -جفت 

 شود  .

 ) به ضم اول   (  خیز زدن  . -پ  جُ  

ضم اول  (   به دو پیمانه ای  گفته میشود  که  تقسیم ) ب -جفتی   

 محصول  خرمن بوسیله آنها صورت میگیرد  ومعموال دو غربال  میباشد  .

 وغ  .) بضم اول ( ی -ُجغ  

و طرف  یوغ  که  در د )  بضم اول  وسکون دوم  ( دو جوبی-جغلو  

ین دو چوب را که  . انگام  قلیه جغ از گردن  گاو نیفتد قرار گرفته تا در ه

ّمک "در دو  گوشه  ج  نیز یاد میکنند .غ  قرار  دارند  بنام "س 

 بضم اول  ودوم  ( مرغ  دشتی  است  در سیستان  .)  -جغر

)بضم  اول  ( پارچه  ، تکه  ، پاالن  مرکب  واسپ  رخت   -جل 

 پوشیدنی  .

 (  عنکبوت  .)  بضم اول  -الکه جُ  

طه ایکه   در آن  اشیاء  ریز وخاص  نگهد (  خری) بفتح  اول -َجل 

 اشته  میشود  .

کهنه   ومندرس  که هنوز ) بفتح اول  وسکون دوم  ( کاالی  -َجلغ 

 وی  اجبار پوشیده  شود وهم یکنوع  مرغابی  .بر
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پست که توسط  آن  پشم وموی  ا( آله  ) بکسر  اول و تشدید  الم -جلک 

 را با دست میر یسند  .

لّت   (   انبار  غله که از  حصیر  بکسر  اول بر وزن  ذلت   )-ج 

بوسیله  خاده ها بر وی  زمین  استوار  چوبی  معروف  به  چپر  ساخته و

 .ز بیرون   کاه گل  میگرددمیشود  وا

 ) بفتح   اول  وسکون  دوم  ( چابک  ،  تیز  رفتار  .  - جلد 

 ) بفتح اول ودوم  (  دو گانگی  .  - جمل 

 ) بضم اول  وسکون  دوم  (  چوچه  شتر   یا شتر  بچه  .  - ُجنک

 ) بضم اول  وفتح سوم  (   کرباس  ، زیر جامه  .  -جومن  

 چ         

انیات نیز  دخن کلمه در مورد پر کردن وسایل سوراخ  ، ای  -چاخ   

 را چاخ کن  . یا قلیان چلم استعمال  میشود  مثالً 

ت  مخصوص  با د  دادن وجدا  کردن  غله شانه چوبی  اس -چار شاخ 

از کاه   که فقط  چار  یا پنج  کلک  چوبی  دارد   ودر کامل  به آن شاخی  

 گویند .

 غابی  است که منقار   عریضی  (   نوع  مر) به سکون شین -چاشک 

در در  .رها سفید ومنقارش قاشقی استرنگ پ .بلند سیاه رنگ دارد پاهایو 

 تان پیدا  میشود .یاچه  های  سیس

)به اندازۀ سبزگردن( رنگ  مرغابی دارای جثۀ نسبتا بزرگ -چه رو

پرهای پوششی سفید، بور وقهوه ئی تیره است.منقار وپایهای قرمز .پرده 

 داردارد.

ی  اش مو، جای  که )بفتح  اول وسکون دوم ( مالبند -چوبند 

 .رانگهدارند وسقف  نداشته باشد
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ز م  دو  واحد  زراعتی است که  دهاقین  بعد  انشانه  تقسی  -چاوه  

هم خود  عالمه  گذاری  میکنند  وانواع   قبله کردن  زمین برای  شناخت  س

 " است .از همه   خرمنک  و"   اشتر گردن مختلف  دارد  که مشهور تر 

که   از چوب  نازک  گز ساخته  حصیری) بفتح  اول ودوم  (  -چپر

ذخیره  غله  که  در  محل  به آن " جلت "    میشود  وبرای ساختمان

 میگویند  ونیز  جهت انداختن   روی  دستک  سقف  خانه  بکار  میرود  .

 (  چرخ نخ ریسی  دستی  .) بفتح  اول  بر وزن  پر -چر  

چرخ دستی  ایکه  پنبه را از پنبه   -) بر وزن  برک  ( حالجی  -چرک 

 دانه بوسیله  آن جدا می کنند .

زود  از یکجا به جای  دیگر   پرنده  کوچکیست  که خیلی  -ک رتَ چُ 

 چه  می گویند .رد  ودر اصطالح   کابل  به آن قرمی پ

(  مرغ  کالن  دشتی  است که  رفتار ) بفتح  اول وسکون دوم -چرز

 در  دشتهای  سیستان  بسیار یافت  می شود . خیلی  تیز  دارد و

بمناسبت   خورد تر وست  از گنجشک  ) بکسراول( پرنده  ای -چریک 

 .آوازش   اورا  باین  نام میخوانند

چرمی  یا گیاهی است که توسط  آن" ریسمان ) بفتح  اول( -چرمینه 

 خیش یا  قبله  را به یوغ   وصل میکنند.رخت " 

اندازه   به(  مرغابی است تقریبا"  ) بضم اول  وسکون دوم  -ُچشک 

 قشقل  .

 چشم .ل( ) بکسر او -چش  

 خن  چین .) بضم اول ودوم  ( نمام ، س -چغل 

واز آن در وته ایست  که خیلی  بلند نمیشود ) بفتح اول ودوم ( ب -َچغَک

 .دادن مشک شیری  استفاده میکنند  رنگ

 ) بفتح اول ودوم ( روی گردانیدن . -َچغَل
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، گودال  وآ نچه  برای گور  کردن  )بضم اول( حفره، چقری-لچُ 

 .ویا شیی معین کنده  شده باشد اصاشخ

دن  ظروف  توسط  دهن سگ تماس دادن  وکثیف ش) بفتح اول(  -لچَ 

 .ی   فریب  مورد   استعمال  داردوپیشک ونیز بمعن

 .دوم (  گنجشک  ) بکسر اول وسکون - لگچ   

) بکسر اول  وسکون دوم  ( دسته ای  از گندم یا جو نورس -لگی چ   

 . ن در خوشه  باهم  بافته شده باشددن  آکه بمنظور  بریان  کر

 .) به فتح  اول وسوم ( نان نازک  روغنی  -چلبک  

باهم دست  ،)بفتح اول وسوم وسکون الم وت( کالویز شدن-َچلپَتکی 

 .وگریبان  بودن

 ، دلقک حیله گر ( مکار و) بضم اول وسوم  -ربازُچندُ  

 .تال قی) بضم اول وسکون دوم  ( زمین آبگیر وبا -ُچنگ 

نگ   .) بکسر اول وسکون دوم (  گوشه ، کنار، کنج -چ 

 .) بفتح   اول  ضم  گ ( انگشت ، کلک  -ل نگُ چَ  

 ندی گرفتن  .(  چُ ) بفتح سوم  -ک چَ چو 

(  نوعی   مر غا بی  است که خال  سفید  در پیشانی   )بضم  اول-چور

شوق  فراوان  دار  ردن  ماهی  گویند  و بخودارد   در کابل  به  آن قشقل  

 د .

ب  که  وظیفه )  بفتح  اول ودوم (  مامور   زیر دست   میرآ-َچَوک 

 .دادن توبت آب به  مستحقین آن میباشد  اش   اطالع  

یسه  ) مقاصحرای  سوزان  وبی  آب و علف  ( ) بضم اول  -چول 

 ( شود با چول  تاریخ  سیستان

ست  که  در نوعی   با زی ا(    )  بضم اول  وسکون ثانی  -ُچَوک 

 ک  میگویند  .کابل  به آن  دنده کل
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رته بافته میشود ) بفتح  الم - کیلَ چ و در  (  طنابی که از الیاف گیاه ک 

 امور قلبه بسیار بکار آید.

یعنی  چیستان که معموالً بعد از پایان افسانه ازشنوگان  -چیز چیز

 مطرح میشود.

 

 خ  -ح                   

در تاریخ    ،(  کار دسته  جمعی  بدون مزد) بفتح اول ودوم  -َشرحَ 

 سیستان زیاد بکار  رفته  است  .

متگار  ونیز بمعنی    خد -(  پا  روی حیوانی تح اول ودوم) بف -َحَشم 

 .مورد   استعمال  دارد 

 برادر  مادر .  -ماما  -  خالو 

 گل  .  ،(  الیه) بر وزن  پلو  -خلو  

به به اولین آبی که  اصطالح  خاص  کشاورزی  است و -خاک او 

 .کشت  داده میشود گفته می شود

 (  نامزد .)  بضم اول  وسکون دوم  -ُخزگار  

)  بفتح اول وتشدید   دوم  ( پناه گاه  مخصوص  شکار ،  -َخّزه   

 .یری  برای  شکار  مرغابی وغیره  موضع گ

خاشاکی  که آب باخود حمل  کرده ،  )  بفتح  اول وسوم  ( خس-َخشپَل 

 باشد .

الکه   . )  بکسر اول(  خاله ،  خواهر مادر  -خ 

لم    )بکسر اول وسکون دوم( آب بینی-خ 

 کسیکه آب بینی اش دایم بیاید. -خلموک

لمه  ) به کسر اول  وسکون دوم  (   رمه بره ها و بز غاله های  که  -خ 

 د .هنوز شیر خوار باشند ولی چریده  بتوانن
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) بضم اول(  دو یا بیشتر واحد " پخل"  گندم یا جو  راکه   -ُخرده 

 د .بعد  در یکجا  جمع   گرد یده شده باشد وتوسط گاوان  کوب

بفتح اول  (  نوعی از مرغابی  است در آب های هامون   ) -خوسر

 سیستان.

ارای پاهای بلند ومنقاری کشیده پرندۀ است کرم خوار د -خرچوشک

 نگ خاکی.وپرها بر

 )  بفتح اول  (   نر گاو  قبله  که غلبا  خصی شده   میباشد . -ی خهص

)  بکسر ا ول   ( مشک روغن یا پوستیکه  مخصوص   -خیگ  

  .نگهداری  روغن باشد 

) بضم  اول وسکون دوم  (  نوعی  از تر کاری خود روئی -لفه خُ  

اسبزی   بجند ک رخی  او را   باست که بعضا"  انرا خام میخورند و ب

 مخلوط  کرده  می پزند.

 ) بکسر اول( غژ دی  ،  سیاه  چادر، طایفه . -خیل 

 وداع   گفتن  .  -خیر وا   

 د

ماهی   نازک  خوشه  گندم وجو را گویند  ونیز  خار  هایخار  -داس  

 .رابه این اسم  یاد  کنند 

 .زمین  بلند  وخاره که  آ بیاری  اش  مشکل  باشد   -داک 

قلعه  مخروبه  وندرتا   بمعنی  ، تپه  خاکی ،)  بفتح اول  (  بلندی-َدک 

 (  ،  مانند:  دک  دیله ) قلعه  دیلهقلعه    بکار میرود

 زمینی  برای نشستن. ، ،  تخت) بفتح اول وضم دوم  (صفه  -نچه  کُ دَ 

 ) بفتح اول (  گره  . -جک دَ  

 .ه به کشت داده میشودآبی است ک  (  دومین) بفتح اول -دجک او 

نصب  شده  "رختچوب عمودی  است که بر کندۀ " -دست نیکه 

"  و گاو آهن بخط  قبله به ان  برای کنترول " رختروهنگام قبله کردن  گاو
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،  گاو آهن زمین ر وارد  کندوهر گاه   گاو ران روی آن فشادست میگیرد 

 راعمیق  تر شیار میکند .

که برای  دستبرد زدن   ی( جاسوس  و مخبر ) بفتح  اول وسوم-َدستَک 

نیز  مورد    ،فعالیت کند  ضمنا  چوبیکه  برای  پوشش  منزل  بکار میرود

 استعمال  دارد  .

(  جوی های  کوچک  تر از نهر  ) بفتح  اول ضم  سوم -َدستُک 

 اصلی وعمومی که  داخل  مزرعه  کشیده شده  باشد  .

که  از سنگ  وخس   اف وهمواری(  میدان ص)بفتح اول -َدغال 

 نوجوانان باشد  . وخاشاک  پاک  بوده ومحل  بازی  اطفال  و

 ، ذخیره هندوانه  .) بفتح او ل(  ذخیره  محروقات  - خیلهدَ 

 )  بضم اول  وسکون دوم  ( باند  دزدان ورهزنان  . - ُدنگ

 ال  ماهیگیری .) بضم اول وسکون دوم ( ج  -وم دُ 

 .اسپند ن دال دوم  ( ) بسکو -دودنی 

قبله   ،که  در  امر  زراعت (  دهقا نی) بکسر اول وفتح سوم -دپیک  

 کردن وظیفه اوست .

) به ضم اول و کسر دوم( به رشته ای از حلقه های متصل  -دمشک

رشته مویی گویند که مالداران بزغاله های و بره های خود را درآن حلقه ها 

 می بندند.

گندم یا جو و غیره نباتاتی است که « قو ده» ند متشکل از چ –دسته 

 پس از درو با نظم خاص روی هم قرار داده می شود.

 چپرکوچکی که با آن در خانه را می بندند. -درپتوک

 

 ز -ر

گندم پاک شده خرمن که در یک محل به صورت مستطیل و یا  –راش 

 دایروی ریخته شده باشد.
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نوع قروتی است که از ماست یا ) به فتح اول و سکون دوم(  –رخمی 

دوغ ساخته می شود و تنها خشک خورده می شود. مزه اش خیلی اشتها 

 انگیز است.

ت قبله کردن هوع و از آخر به گاو آهن جی که از سر به یچوب –رخت 

و در  می گویند« یش خ» می شود. در ایران به این چوب زمین وصل 

 گویند.« قبله» مناطق همجوار به آن 

) به فتح اول و سکون دوم( کاله نرم تکه ای که به دست  –چین رخ 

 .)عرقچین(دوخته شده باشد

) به فتح اول و سکون دوم( مقیاس متر یا واحد طول)  -رشت رش ،

 متر( است مخصوصا نزد جوالهان محلی مورد استعمال دارد.

سته( یک دسته گاو مرکب از ده الی پانزده و بیشتر ) بر وزن پ -رشته

 آن است که برای خرمن کوبی به هم بسته می شود.  از

) به کسر اول و سکون دوم( پارچه ای که طول بسیار و  -رشکی

 سانتی متر داشته باشد. 10-1عرض کم 

 که به شدت از آن آب بگذرد. است معبر تنگ آب -دنگ رو

) به فتح اول( غربال بزرگی که گندم و جو را بعد از جدا  -زیروگ

 .در آن می بیزند کردن از کاه

 ) به ضم اول( جاروب کردن. -فتنرُ 

( نوع  از مرغابی  است که در دریا چه  سیستان )بفتح  اول-رعوک 

 یافت میشود .

 ) بکسر اول وفتح  دوم ( ضرر  ، تاوان . -زلَر

ک   مشکیکه  مخصوص  نگهداری روغن  با شد .  ) بکسر اول (   -ز 

رد شد ، حین  میده کردن    ) بسکون نون (  خوشه های -زونگی 

 خرمن  که جمع  میشود وبه دهقان تعلق میگیرد .

 س
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ه د شمن مرغی است کوچک  یا پرنده  ایست  بشکل  مینا ک  -سارک  

 ملخ  میباشد. 

ک  واحد  زراعتی  را  که  ی نسر کرده  گروهی از دهقانا  -ساالر

  .نداداره  میک

است    که  از قا ز  خوردتر رغا بی  است نوعی  از م  -سبز گردن  

)  معرو ف  استبه سبز  گرد ن     گردنشپرهای وبمناسبت   رنگ  سبز 

 اردک (

ک دارای پرهای سبز وسیاه وسفید لّ غَ از خانوادۀ تَ  - سیه بالک

 .وجثۀکوچکتر از کبوتر ودر سر دارای دوتا سه پربزرگ بشکل تاج

. رنگ پرهای آن پرنده ای کوچک با پاهای پرده دار -هسر سر اوک

 بطور مخلوط سفید وسیاه است واز موجودات کوچک آبزی تغذیه میکند.

(    آرد  یکه  از بریان  جو نورس  ) بفتح  اول  و ت  مشد د -َستّو 

 سازند   و  با مقداری  شیر ینی  مخلوط کرده میخورند .

( پا ر چه  ضخیم  پشمی  مربع  شکلی  که  ) بفتح  اول -سروک   

خرمن  گاه   حمل   ه های  گندم وجو  را در  آن  می گذارند  وب دسته

 میکنند.

لگد  کردن   ر گا اوان  برای گاو آ خریکه   در  جمله  سا ی  -سرگز 

 .خرمن  گرفته  میشو د

) بضم  یا کسر اول   (  ها ون   بزرگ  چوبی  است  که  -رکو سُ 

خ  بکا ر  خا شا ک و کلوجو  از  پاک  کردن  گندم  یا  برای  کوبیدن  و

گرفته  میشو د . ظرفیت  این  هاون  در هرمرحله  گندم  کوبی  سه  کیلو   

 .( سا ندر کوب  نزد یکی  میر) این اصطال ح با کلمۀ سمیباشد   

ی  که توسط  جریان  آب  حمل  ) بفتح  اول( بسته  های  گز -ل سَ 

 شود .
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 -جست  وخیز  زدن    ( ) بکسر   اول  وتشدید پ مفتوح -سیپَک 

 شوخی  کردن .

 ) بفتح  اول وسکون دوم  (  چپه  گذاشتن  . -سنگو 

  ) بفتح واو دوم  ( یکنوع  پرنده ایست  دارای  پاهای  -سورپا وک  

 ش  را شکار میکنند .سرخ  که لب لب  آب  میگردد وصید

ازخانوادۀ مرغابی واز نوع سبزگردن است واولین پرندۀ  -دمسیخ

 راست که که فقط دوماه در سیستان پیدا میشود.مهاج

(  تیشه  ایکه  کهنه شده  باشد  وفقط از  آن در  ) بفتح ک -سورَکند 

 شکستن  چوب  استفاده شود .

  ست  در دشت های سیستان به اندازۀیک نوع  مرغی  ا  -سی  سی 

 مردم  آ نرا شکار میکند . ، ترکبو

د  مفتوح  (  دو چوب   کوتا هی  که ) بکسر اول  ومیم  مشد  -ک مّ س   

ن  گاو  قبله از زیر  یوغ  دو طرف  یوغ بسته  میشود و مانع دور شد

است که در ی است  که جغلو  چوپ هاد.وفرق  آن از جغلو  این میگرد

ک در ی  تقسیم  میا ن  د و گاو  تعبیه  شده  است  ولی سموسط  یوغ برا

 .دو سمت  یوغ تعبیه شده است

)بکسر اول وفتح سوم(سیخ های باریک گیاهی  است که از آن  -سینک

جارو میسازند. واین سینک از گیاه "کرته") خوراک گاو وخر در سیستان 

 است(، به عمل می اید. جوب کبریت را نیز سینک گویند.

 )بکسرس( نژاد،اصیل،همطراز-سیال

 ش

 . ، فرش پشمی  یا پخته ای که در خانه هموار میشودگلیم  -شال 

 فرشیکه از  گلیم  خورد تر میباشد .  -گلیمچه   -ک شا لتو

 ) بفم   اول ( سست ، ضعیف  ، بی شیمه . -ُشل 

 له زدگی  ، دست پا چگی .) بفتح اول وسوم  ( ش -ل پتوک ش
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 .، تظاهر  نمودن) بفتح  اول  وسکون  دوم( خودخواهی کردن-تک شَ 

 ز دهد.)بفح سوم( کسی که خودنمائی کند وپو -شاتُک

 فاسد  وجنجالی . ،یرزن شر () بفتح اول  -لیته  شَ 

 ) بفتح اول  ودوم  ( پیش  پا زد ن  . -تل شَ 

 ) بفتح اول ودوم وچهارم وپنجم  ( در هم وبرهم  . -پتل   شتل

 ) بفتح اول  ( راست ایستا ده شد ن  . -ک شَ 

 ) به ضم اول   ( ماده گاو الغری  وکم  شیر  .  -ک  شُ 

 .رابهم   متصل  میکندک "  ن" بُ یکه( "رخت  "  و ) چوب -  شمشیرک

 ی  چوبی  .) بر وزن  پول  (  سبد  ، تکر -شول 

 آدم بیکاره وتنبل -شوده

 ( جو وگندم نارس وخام را  گویند    ) بکسر اول  وسکون ر  -شیرک  

 گوسفند نر یک ساله -شیشک

 د مرده باشد.زنی که نوزادش تا شش روز اول تول -شیشکی       

 ) بفتح اول وسوم   ( شا هین  .  -شینک 

(  مرغ  شکاری   است با پنجه های اول  بفتح  گ)  -ک شوشیرگنگ

 ها می نشیند .ن  شاهین که  بر تپه ها وبلند یچو

 ، کاهل .عا طلل وبی  کاره  ، افسرده ، خسته  آ دم    -شوده   

اشته  وهنوز  آ ماده  (  زمینی که رطوبت  زیاد  د) بضم اول -شوم 

 قبله کردن  نیست .

 آدم بد طالع وبد قسمت را گویند. -شوم

ت  بکسر  او  (  مرض  سرخی  وکبودی  غال ت  ونباتا )  -شیک  

 را گویند.

 غ

 .شوربا ( ) بکسر  یا بضم  ت  -غا تغ  

 عقرب .  -کژ دم     -غاز وم   
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 ) بکسرب  ( غر بال .  -غابل 

مقداری  خوشه های   گندم  یا  جو  که     قود ه،  قبضه ،  -غوده 

 گنجایش   آن فقط   در یک  دست  ممکن  باشد .

لقمۀ نان از گلو، یا سیخ فروبردن  )بضم او وسکون دوم( -ُغت دادن

 وسوزن بجان کسی فروکردن

 رفتنفروب زیر آ ، درزدن وتهغُ 

رفتن    هوشتح اول   وسکون  دوم  (  ضعف  کردن ،  از )  بف -ش غَ 

. 

استخوان  قفسه  ز مفتوح  مشدد( قبرغه، دنده،  ) بفتح  غین و -ه  زَّ غَ 

 سینه و پهلو.

 بیل، غربال.غه 

است  که معموال  اطفال   آ نرا  بازی   یکنوع  بازی  -غزغزومک 

 میکنند .

درشت  غالت  که برای  خو راک  ) بضم  اول  ودوم  ( آرد  -غلور

 آنرا  با روغن   می پزند  ومیخورند .بعضا  و تهیه  میشودحیوانات  

ساخته    که از ترکیب  غلور  وماست ویا  دوغ   )کشک(-وش غلورتر

 ً اهالی   بومی  سیستان  را در  زمستان  تشکیل     خوراکۀ  میشود  وغا لبا

 .میدهد

گوشت  تر بوز)هندوانه( به پاره ای  از ) بفتح اول و  سوم  (  -ه لیَ غَ   

  .بو زه وخر

به قسمتی  از خربو زه یا  (  قاش ،و شین  مشددبفتح  اول  )  -شه غَ 

 گویند .هندوانه  که از ربع کمتر  باشد  

یر خمدوم  (  نوعی  خوراکی است  که از ) بفتح اول و-غلور کورگی

در کردن   گندم   نورس در شیر تهیه می  کنند  وبطور  هوسا نه آ نرا 

 ند  وخیلی  پر مزه  است .پززمستان   چون   برنج   می 



 264      مردم شناسی سیستان

 ک

  .ل  باشدوب   باشد ،  یعنی  از چشم   احوکسیکه  چشمش  معی  -ج  کا

ماندن  گوشتش  در خودش  از میان  ازدیرخته وهندوانه ایکه   -کاخ  

 .رفته باشد

ً در مورد  هندوانه نارس    -َکخ  میوه ایکه نرسیده باشد. مخصوصا

 بیشتربکار برده  میشود .

از  دو  پای  پس  ضعیف   که  ) بفتح  اول ودوم  ( مر کبی - کچل

 ومعیوب  باشد.  

 ) بفتح اول ودوم  (  پاالن  خرو قاطر  . -َکتَل  

 یخن) بفتح اول ودوم  (  گریبان ،  -تک کَ  

  .فتح اول وسکون  دوم  ( قوغ  آتش ) به -تک  کَ 

  ًُ ک  َک ًَ  .م اول وفتح دوم  ( چوب  شبانی ) بض -َت

  .کوبیدن جو وگندم  وسا یر غالت  -) بضم اول  ( میده  کردن  -دن تیکُ 

لی ایکه  کناره اش  کاسه  سفا -) بفتح اول وضم  دوم ( تیکر -کچول 

 شکسته  باشد. 

ه  خام  سر درختی  گفته ) بفتح  اول  وسکون  دوم (  به میو -َکرک 

 میشود.  

تی  یعنی تربوز وخربوزه )بفتح اول( خام وناپخته به میوۀ زیردرخ -کخ

 گویند

 عی  از مرغابی.  ونیز  به نو) بفتح اول  ودوم  ( بودنه - کرَ کَ 

 گفته  میشو د  که نسبت به  سبز گردن  خورد تر است .  درهامون سیستان

 .جر سکون دوم  ( خشت  پخته ، آ ) بضم اول و -رک  کُ 

 کرد ن.اخم  ) بضم اول و دوم  (   پیشانی  ترش ،   -خ  رُ کُ 

 بضم اول  وسکون  دوم  ( چقری ، گودال ،  )-رغ کُ  
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آن  انبار زیر  زمینی   خاصه  بر ای  غال ت  که  در زیر   -ُکرغی 

د  وسپس  بعد از  ذخیره  گندم  وسایر   حبو مقدا ری  کاه  اندا خته میشو

 بات رو ی آ نرا  با کاه  می پوشند .

ردیکه  با دوغ  یا ماست خمیر (  آ  ) بفتح اول وسکون دوم  -شک کَ 

  .دا  روغن بصو رت  سوپ  پخته  میشوشد ه  باشد  و بعد   خشک  کرده  ب

 (  ملعقه  .) بفتح اول  وسکون ثانی -کفلیز

 غوش .آ ) به ضم اول (  -ل کُ 

 (  زمینی   که زرع  شده  با شد .) بفتح اول  -ل کَ  

معین     نسوب  بشخصی(  واحد  زراعتی  ایکه   م) بفتح اول -کلگیر

 ه معاف  است .باشد   غالبا   از مالی

 ) بفتح اول  ودوم  ( ابلق ،  دو رنگه  . -َکلَه  

 حمل  شود . کله( پشتاره  ایکه  روی  والم مشدد)  بفتح اول   -کالک  

 ) بفتح اول  ( کال فه . -کال وه  

 ) بسکون اول   وفتح ثانی  (  اال شه . -کلپ  

 فتح اول وپ   مشد د (  نیم  سور ین .) ب -کپل 

 . شست زنان (  انگشتریچ مشد د  -) ک مفتوح  -کچه 

 سط فتح  اول وسکون  دوم (  جدا کردن غله  از کاه  تو) ب - کهکی

  .باد

 .) بکسر اول(  کج ومعوج  -یل ک   

له  درست ی  غ) بفتح اول(  پیمانه  ایکه  مخصوص  اندازه  گیر -کیل 

 ( ) عربی است   شده  باشد

 ) بفتح  اول  ( وصلگاه   را ن  پا  وتن  را گویند .  -کج 

حویلی و یا ) بفتح  سوم  (  کنج  ، گوشه  بیرونی  خانه  یا  -خ  کوشَ 

 باغ  ومحوطه. 
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، در آ خر  وا قع   یزی ویا تقسیم  چ شکسیکه هنگام شمار   -کوکه   

 شده باشد .

 .هندوا نهودوم (    ) بفتح اول -ل  وَ کَ 

  ) بفتح اول دوم  وسکون  سوم  ( نوعی از بته  های -رگ  وَ کَ  

لو آ ددازه  میوه اش بقد ر  زران .ین میدهدصحرا ست که در پائیز میوه  شیر

 است  وهنگام   پخته شدن درست به  چهار  قسمت  خو د به خو د  می

 د.ترک

 یا  طویله   کوله  ) بر وزن   توله  ( اصطبل  

 ) بفتح  ت  ( نوعی از مرغابی  است بقدر  کبو تر.  -ک  کوهتر

خانه یا  بام منزل  ) بفتح اول( انبارغله که در شکم   دیوا ر   -کندو  

 در حد فاصل  دو گنبد ساخته  میشو د.

 غاله .) بفتح اول وسکون دوم  (  بز  - کهره  

 ،  پرتگاه .) بکسره اول  (  کناره   -م  ک    

یکه  بر روی  ریگ پخته شده بفتح اول  ( نا ن  فطیر  )  -ماچ  کُ  

  .باشد

جمع آ وری  محصول  است    (  اصطالح  خاص) بفتح اول -کالکی  

 وی   سرو  کله صورت میگیرد   ودر اینجا   مزد  معین است .که بر

مرغابی  است که  از قطان   خورد ) بضم  اول وفتح  دوم (   -لنک کُ 

 گتر است .تر واز   قاز  بزر

مرغابی       -  ،پلیکانطا نو  : ) بکسر اول  وفتح  دوم  (  قکم ا  -کمو 

ورش  غبعضا   از جا کیلو   گوشت  دارد  و ۷بزرگی است  که بیشتر از 

 .که آ واز  خیلی  دلنشین  دارد   میسا زندپوست  داریه) دایره ( 

آ زار  وقد پرنده  کوچک   بی ) بضم اول  وفتح  چهارم ( -کمالک  

 ری   از گنجشک بزر گتر است .

 ) بکسر اول   وسکون دوم (  دوشیزه  ،  دختر .  -ه  نجَ ک   
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 تفع  .ه و  مرب) بفتح اول و سکون  دوم (  زمین بلند  آ  -نک  کَ 

 ) بکسر اول  وسکون  دوم (  شانه ، دوش ، کتف .  -کفت  

یا با دندان کسی  را  دوم (  دندان گرفتن) بفتح اول وتشدید    -ککی   

 گزیدن .

 ) بضم اول  (  بغل  گرفتن  در آ غوش  کشیدن . -ُکل 

 گ.

 ،  بچه  .                                                                        مفتوح(  پسر) بضم اول  و چ  -گوچه  

ا س  ول وسکون  دوم  (  کسیکه به نظافت  سر و لب) بفتح ا  -نه  گج

 شد .خود  چندان   عالقمند  نبا

 ن .فتح اول وضم را  (   قبله  کردن ، شخم  زد) ب  -رنی  گو

 ) بضم  را (  گله گاو، رمۀ گاو  -ورم  اگ

) بضم  چارم ( تاریکی    بعد از نماز  شام ، که هنوز  خفتن   -گاو گم 

 نشده باشد .

در زاویه راست به  که  مالبند  عمودی  گاو آهن  )  فتح ها (-کوهک 

 صل  میشود .تیر گاوآهن  و

ای  ولی   که در قطار   رشته  گاوانی که بر(  گاو   ا) بضم اول  - لگُ 

خر من  ایستا ده  و معموال  در مر کز  .خرمن  کوبی  بکا ر گرفته  میشود

 .وان   رشته  بدو ر  او می چرخند میشود  ودیگر   گا

 شانه . (  کتف  ، ) بفتح اول -گلین  

 )بکسراول( چیزی که از گل ساخته شده باشد. -گلین

 زنبور  .   -وج  گُ  

 جوال  . - گال 

که برای نگهداری رمه های  گوسفند   از ترمحوطه ایکه    -گاش  

 گز  ولوخ  ونی  ساخته   شده با شد .  های
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را ) بضم اول وسکون دوم (   کلوله بزرگ  تار پشم ومو ی   - رنه گُ 

 .گویند

گاوان  قبله کش   که  معموال   در صد من  ،   گردن مزد  -نی گرد

 .و دچهل   من  در رفع  خرمن  داده  میش

بفتح اول  وسکون  دوم  ( کل   کسی که  در سرش  زخم  )  -گرگ  

 بسیار  داشته باشد .

 زه  وبخر  ،() بر وزن  پلو  -َگلَو   

 وسفند  .) بضم   اول  وسکون ثانی(  گ  -سپی  گُ   

 ) بفتح اول  وسوم  (  ماده  گاو یکه هنوز  نزائیده  باشد  .  -ستر گَ           

ً  زدن میوه دندان کون  دوم ( )  بفتح  اول وس -نگ  گَ  تلف     واحیانا

 کردن   

 )  بضم اول وسکون  دوم  (  گوساله .  -سله  گُ  

 ریشه  لوخ  اول  وفتح  سوم  (  کنده ایکه از ترسب)بکسر  -گیسک  

 .ونی   والی  بوجود  آ مده با شد

لوله   بزرگ   گل   خشک    شده  که بهم  ) بر وزن  بیم  (  ک -گیم 

 چسبیده  باشد .

 از هوش  رفته  کسیکه  حواسش   را از دست  داده باشد .   -گیچ  

سوراخ  وسطی  آسیای  دستی   را گویند   که  در آن دانه    -گلو جار 

 رد کردن  انداخته  میشود .آی  غله برا

 سد خاکی   ایکه  در مقابل   سیالب  ساخته  شده با شد .  -گوره  

 ل   

غ  زیاد   کردن در مورد  فالیز وبایعنی  چور  الش کردن  ،چور –الش 

 درعین حال نام جای معروفی نیز در سیستان است. .مو رد  استعمال  دا رد

 .  نعش ،جسد ) بفتح اول(  -لَش  
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سیاه شده  خت وگل  گند یده  شده و) بضم اول(  آب گل  آلود. -لوش  

 را گویند  

برای  وسوم( مرغانچه، خانه ایکه   ) بضم اول  وسکون  دوم -لوند 

 شب   با ش  مرغان  ساخته شده باشد  .

) بضم اول وفتح سوم وپنجم   (  آله ایکه  خمیر  را روی    -لو بند ک 

 تنو ر میزنند .آن  هموار  وبه 

) بفتح  اول  (  مقداری  کم از اشیای   که  صرف  با مشت  -لپ  

پیمانه  شده  با شد  مثال  لپ  آرد ،  لپ  آ ب وغیره ) در پشتو بصورت  

 لپه  مورد  استعمال   دارد .( 

 آ ب  دریا .  ) بفتح اول (  چپۀ -لپه  

 به معنی لب کلفت ولب بزرگ . –لبچ 

 م اول (  کسیکه از یک دست معیوب  وبی کار باشد .) بض -چ  لُ  

 ) بفتح اول وتشد ید  دوم  (  چسبیدن.    -چیدن لَ  

) به فتح اول و دوم( چوب های خورد و کوتاهی که معموال اطفال  -وچَ لَ 

 آن را از صحرا جمع می کنند.

) به فتح اول وچ مشدد( دستمالی که خانم ها بر باالی پیشانی  -کچَ لَ 

 می کنند. بسته

 .) به فتح اول و سکون دوم( اعالم تعطیل موقت کار یا ختم کار -گلَ 

توده کردن، گرد هم  ،) به ضم اول و فتح دوم( جمع،  متراکم -کهلُ 

 آمدن.

 ی.) به فتح اول و سوم( چپات، سیل-کیلَوَسک،  لَوسَ 

اال را هنگام شستن می ) به فتح اول و دوم( چوبی که با آن ک -لَتَکی

 .ندکوب

 سوم ( آویزان.دوم و) به فتح اول و  -لََکتو
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، ونیز بمعنی در هم )به فتح اول و دوم( گالویز شدن، چنگاو شدن -لَپَتو

 به کار رود.و بر هم، مخلوط شدن، 

 ) به ضم اول ( سوراخ سوزن، ضیق، تیله کردن.-لُف

 نگی، دستار.ول -لَنگوته

 )به فتح اول و دوم( نر گاو نسل گیری. -لَمش

 ) به ضم اول و کسر دوم( چپه شدن سواحل نهر و یا رودخانه. -لَمش

) به کسر اول و فتح سوم( دامی که برای شکار مرغان پرنده  -لیمک

 استعمال می شود. 

( لوچ، ریسمان چوب گزتر که ) به کسر اول و سکون سین -ل یسک

 برای بستن پشتاره به کار می رود.

طول واحد زراعتی یا  نیزقلبه یی،شالق چوبی برای گاوان  -ل یسگاو

 طول بخش زراعتی که گاو قلبه رفت و آمد می کند.

 )به فتح اول( لگ لگ، نیز زمین زراعتی که سیراب نشده باشد. -لَگاو

 .فته میشودگ) به ضم اول (  در زبان بلوچی به شترنر باربری  -لََوک 

 م. ن

قه حلقه ساخته ی که به صورت حلا) به فتح را( ریسمان کالفه -مارک

 شده باشد.

نیز چوب بلند وپهنی که  بی برای آهار دادن کرباس.شانه چو -ماله

 برای صاف کردن شیار زمین قلبه شده بکار رود.

است در آب های هامون که  کروبیمی) به فتح اول و دوم(  -کرَ مَ 

 مردم محل گویند 

 باعث ایجاد گرم جگر مواشی آنجا کی گردد.

دک( مال بند باالی است که به تیر یا رخت ) بر وزن زر-مردک

 نزدیک پیشانی گاو آهن بسته می شود.

 )به فتح اول( داس، تیغ درو کردن. -منگال



 271      مردم شناسی سیستان

)به فتح اول( آله ایست که توسط آن دسته های گندم و جو را  -منگاشه

 می گذارند.«  سروک» جمع کرده روی 

 نگی.و)به فتح اول( دستار، ل -مندیف، مندیل

 )به ضم اول و فتح ک ( مادر. -موَکه

 ماده گاوی که بار اول چوچه داده باشد. -َموَکسی

) به ضم میم و سکون شین( نیچه ای که جوالهان به گرد آن  -موشله

 تار می پیچند.

ساعت  6ه = م   ساعت حقابه، نیم 12ی روز ) به کسر اول( ه، م  م  

 است. یع آب کشت مندی در نیم روزیا مقیاس  توز واحد حقابه.

یک نوع گاو آهنی است که به شکل مثلث  ،میاد ) یا میعاد( به کسر اول

 نصب می گردد.« نکبُ » متساوی الساقین بر روی چوب 

صحرایی است که از آن در رنگ کردن نخ و  )به فتح اول( بتۀ -خمَ 

 پشم استفاده می شود.

 ) به ضم اول( بند دست. -مچ

پریده، گنس، کسی که  )به فتح اول و سکون دوم( حواس -َمنگ

 افکارش را به درستی کنترل کرده نتواند.

) به فتح اول ( گل ته نشین شده سیالب که خیلی  صاف و میده -لمَ 

 است.

 بروی دست یا صورت) به فتح سوم( زخ دانه سخت که بعضا  -ناشک

 انسان ظاهر می شود.

 ) نوبر = ( نهر بزرگ. -نوور

 له .)به فتح اول( نر گاو دو سا -نوچ

)به فتح اول و دوم ( تقریبا مقدار معین از کشت مندی را در  -نسخ

 اصطالح محلی 
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نسخ گویند و از شروع کشت الی ختم آنرا می نامند. معنی دیگر نسخ در 

 مورد فالیز و علف چر، قرنطین و قدغن است.

 آمده باشند. دادن به تخم به فتح اول و سوم( ماکیان که بار اول) -نوکک

) به سکون شین( نیمه بند کردن جریان آب به منظور باال آمدن  -نیشک

 سطح آب و جریان دادن آن به نهری که بستر آن بلند باشد.

 هـ ، و 

 )به فتح اول( هار گرفته گی، دیوانه ، مجنون. -هوری

هالون: مرتبه های است در الخ پرتگاه جوی یا نهر بزرگ که  -هاالن

و ترتیب آن طوری است که ممکن نیست  بدون آن الی روبی و کندن کاری

ا الی را به وسیله تیشه تا کمرگاه نهر به باال نفر تحتانی داخل نهر خاک ی

کند در  وظیفه دارد خاک را از هالون بیرونپرتاب می کند. نفر دومی که 

کمرگاه نهر قرار می گیرد و او همان خاک را گرفته به نقطه دومی هاالن یا 

نماید و بدین ترتیب ممکن است نفر سومی نیز در  سطح زمین پرتاب می

 پرتاب همان تیشه خاک سهیم گردد.

) و به فتح اول و سکون دوم( یعنی دجک ) ر ک : دجک (  -وجگ

این کلمه مخصوصا در مورد دارایی خاص خانم ها از قبیل پول و 

 زیوراتشان زیاد استفاده می شود. 

نی روی بگردان، اصطالح )به فتح اول و تشدید ج ( به مع -َوّجه

مخصوص کشاورزان در مورد گاوان قلبه است که برای بازگشت گاوان قلبه 

 استعمال می کنند.

 

 اصطالحات کشاورزی  نیمروز و سیستان دوم/

 یکنفر دهقان توسط  ۷: واحد کشت مندی است که از طرف پاگاو -1

» م جفت گاو کشت می شود. نیز چنین واحد کشت مندی را صرف به نا
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یاد می کنند.مثال هزار جفت نام محل معروفی است در « زوج» یا « جفت 

 گرمسیر هیرمند که در گذشته شامل هزار واحد زراعتی بوده است.

است که از طرف مالک بزرگ موظف به وارسی  ی: شخصپاوکار -2

 روبی انهار مشترک باشد. و کنترل جوی کشی و الی

ت که در مد زیر دست میراب اسک )بفتح اول و دوم( مامور وَ چَ -3

« میراب، و مالک »هر نهر و زمین کشتمندی بیننظر گرفتن نوبت آب 

 مزرعه واسطه است.

عمق  بیشترمتر 2از نهر وسیعی و عمیق است که معموالً  -جوی -4

متر تا دو متر عرض و از پنج تا پنجاه کیلو متر طول یک ونیم دارد و از 

 آن متفاوت است.

ر زیاد تر از آن کار یکی است، که در آبیاری سبزببار وآبر -یکجو -5

 گرفته می شود.

ازات جوی وجوی میانه و جدید االحداث را گویند که بم -نوداس -6

 کشیده می شود و یا از مادر جوی جدا گردیده است.

نو »ه بزرگتر و از : )به ضم ت( جویچه ایست که از جویکستُ دَ  -۷

 کشتمندی بوسیله آن آبیاری می گردد. خوردتر است و معموال زمین«داس

ب در )بضم اول و سکون دوم( بندخاکی است که از جریان آ -نگپُ  -8

جوی جلوگیری می کند و امکان آبیاری را بزمینی که سطح بلندتر داشته 

 باشد میسر می سازد.

که معموال از تمام پلوانها  پلوان بزرگ خاکی است -گوره پل-11

بل تشخیص تر است و سطح آب را تا یک متر طویل تر و قا وبزرگتر

 ارتفاع هم نگاه داشته می تواند.

بند خاکی است که در مقابل سیالب جهت جلوگیری از  -گوره-12

 ً  تخریب سیالب توسط کار دسته جمعی)حشر، بیگار( احداث می گردد. بعضا

 طول گوره به ده ها کیلومتر می رسد.
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ت و زرع غالت و حبوبات خوراب: سیراب کردن زمین برای کش -13

 و غیره را گویند.

 زمینی که برای قلبه کردن پس از آبیاری آماده باشد. -و تر -14

به ضم شین( زمینی که رطوبت زیاد داشته و برای قلبه و )-شوم -15

 کشت هنوز آماده نباشد.

مرتبه ها یا طاقچه های جاگیر خاک است که به کمرگاه  -هالون -16

کنده می شود تا عمل باال نمودن خاک را از بستر نهر و نهر یا جوی بزرگ 

 جوی به خاکریز آسان سازد.

سر کرده گروه دهقانانی که معموال پاگاو را تشکیل می  -ساالر -1۷

 دهد.

لبه و شخم زمین مزروعی را به شخصی است که امور ق -دیبک -18

 وش دارد.د

جو را درو می  آله ای که بوسیله آن مزارع گندم و -داس -منگال -19

 .کند

ابزار مخصوص دسته برداری و جمع آوری محصول  -منگاشه -20

است که از بهم پیوستن دو چوب سخت یکی کوتاه بقدر نیم متر و دیگری به 

 قدر یک متر ساخته می شود و شبیه چنگک است.

پارچه ضخیم « جولی هم می گویند»که برخی آن را -روکسَ  -21

یا موی گوسفند و بز تهیه می شود و در چهار مربع شکل است که از پشم 

نصب و وصل می باشد و بوسیله  زاویه آن چهار ریسمان کوتاه یک متری

 ل انتقال دسته ها)کالک( صورت می گیرد.آن عم

گندم یا جو و غیره نباتاتی  ()قبضه« غوده» دسته: عبارت از چند -22

 رار داده می شود.نظم وسلیقه خاص روی هم ق ااست که پس از درو کردن ب

ین متشکل از چند دسته است که بصورت یک پشتاره در ب -کالّ کَ -23

گذاشته انتقال می دهند و ظاهرا وجه  بسته می شود و باالی کله« سروک»
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گفته می « کالک»کله منتقل می شود روی  تسمیه آن هم این باشد که چون

 شود.

رای میده )به ضم اول و دوم( خرمن کوچکی است که ب-پلونگ-24

 کردن آن معموال دو سه گاو کفایت می کند.

 خرمن: توده عظیم دسته های گندم، جو، جوار و سایر غالت است-25

 که در یک جا روی هم انباشته شده باشد.

اصطالح مخصوص خرمن کوبی کشاورزان است که به  -شتهر  -26

اطالق ( گاو باشد 30و  20تا  5مجموع گاوان خرمن کوب که تعداد آن بین)

این است که چون یک تعداد زیاد گاو در  می گردد. وجه تسمیه آن هم ظاهراً 

« رشته»حلقه های یک رشته مستحکم درآورده می شوند بنابراین اصطالح 

به جای )مجموعه گاوان خرمن کوب( در بین کشاورزان نیمروز و سیستان 

 عام و قابل درک است.

خرمن پاکی و باد دادن کاه  ن)به کسر اول و ت( آله مخصوصشت  ا   -2۷

خرمن است که در انتهایش چهار یا پنج کلک چوبی نوک تیز قرار دارد و 

 در اصطالح کابل به آن شاخی گویند.

لوچی نیمروز به نگ: )به کسر اول و سکون دوم( که در لهجه بت   -28

ر و یا خار و ، دیوار چوبی است که از چپیاد می شودنیز« وار» نام 

خادهای چوبی بر روی زمین برپا می شود و کار ذخیره کاه  خاشاک توسط

 از آن بوسیله عمل باد شکن صورت می گیرد.

رده: عبارت ازدو سه واحد پخل است که در زیر پای رشته میده خُ -29

شده و آن را در یک طرف جمع و توده می کند و به جای آن مقداری دیگر 

 شته بر روی آن بگردد.از دسته های گندم و جو هموار می شود تا ر

سرگز: گاوی که در اخیر رشته گاوان خرمن کوب قرار دارد. و  -30

 دایره گردش آن خیلی وسیع است.



 276      مردم شناسی سیستان

گل گز: گاوی که در مرکز رشته خرمن کوبی قرار می داشته  -31

 باشد و خود به خود بر محور خود می چرخد.

 ل: )بفتح اول( مزرعه.کَ  -32

چکی که دهقان یا یکی از روستائیان گیر: زمین مزروعی کوکل -33

کشت خصوصی می گیرد و غالبا ساحه برای آن را از مالک خوش نشین 

بسیار کوچک یک یا دو جریب زمین را احتوا می کند و معموال از مالیه 

 بخواهد می تواند از گرفتن بهرۀ مالکانه مالک معاف نیست ولی اگر مالک 

توسط خدمات مجانی  ز)گل گیری(کند. گاهی مالک فئودال نینصرف نظر 

دهقانان )بیگار( برای خود می کارد و کشت و جمع آوری آن توسط دهقانان 

صورت می گیرد بدون آنکه از محصول آن دانه و حبه ای به دهقان داده 

 شود.

خرمن گندم یا جو و سایر حبوبات پاک شده که هنوز در  -راش -34

 آرایش یافته باشد.صحرا قرار داشته باشد و به طرز مخصوص 

زونگ )به ضم اول و سکون دوم( خوشه های نیمه شکسته دانه  -35

 غله بیز باقی مانده باشد. « روگیز»داری که از

 به مقدارغله ئی گفته می شود از زونگ به دست آمده باشد. -زونگی 

غله بیز، غربال بزرگی که دانه های غله از سوراخ های  -روگیز -36

 .آن گذشته بتواند

عمل عبور دادن گندم و سایر غالت از سوراخ -روگیزی -3۷

 که در بعضی نواحی دیگر به آن چغل گویند.« روگیز»

مزد گردن گاوان قلبه که معموال از هر صد سیر چهل و  -گردنی -38

 جهل و پنج سیر تا دبه می شود.

 مزد پای گاوان که در امر میده کردن خرمن سهم داشتند. -ته پائی -39

ته راشی: مقدار ناچیز غله که در زیر خرمن باقی مانده باشد و  -40

 معموال به فقرا داده می شود.
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پلگی یا خاکی: آن مقدار ناچیز غله خاک آلود که از زیر خرمن با  -41

 جاروب کردن جمع آوری می شود و غالبا پس از دهقانان به فقرا تعلق دارد.

است که معموال  یع نوبت  آبمقیاس  توز: ) به کسر اول( ه، میم   -42

 ساعت یا نیم شبانه روز را در بر می گیرد. 12

بیل: واحد نوبتی بیگار و حشر در کارهای عمومی یا دولتی است -43

 که معموال نیم شبانه روز را یک بیل می گویند.

نهر  در مورد کارهای دسته جمعی بدون مزد مثالً  حشر: معموالً -44

ت و ساختمانهای عمومی و دولتی به کار می احداث سرک و تعمیرا ،کشی

 رود.

یک واحد  بورگ: ) به سکون را( یعنی بخش و قسمت که معموالً  -45

 قلبه را تشکیل می دهد.

نصب « نکبُ »میاد یا معیاد: آهن مثلث شکلی است که بر نوک  -46

 شده و زمین توسط آن قلبه می شود.

« میاد، معیاد» اش رخت: چوب ضخیم و بلندی است که در کنده  -4۷

یه شده و سر آن به یوغ وصل می شود وذریعه آن عمل یعنی گاو آهن تعب

 می گویند.« شخی»و « قلبه»در محالت دیگر آن را قلبه صورت می گیرد. 

« رخت، خیش»ک: چوب کوتاهی است که در سوراخ سر ردَ مَ  -48

 غ )یوغ( وصل می شود.با جُ « چرمینه» ل می گردد و توسط داخ

یکه: چوب دسته داری که هنگام قلبه کردن شخص گاو ران دست ن -49

را به زمین فرو می کشد و « معیاد، میاد» آن را بدست گرفته و بوسیله آن 

 هم فاصله خطوط قلبه را کنترل می کند.

چرمینه: ریسمان کوتاهی است که از الیاف گیاه و یا چرم گاو  -50

 ل می کند.ساخته شده و یوغ و مردک رخت را بهم وص

ماله: یکی از وسایل مهم کشتمندی است که از چوب صاف و  -51

راست و ضخیم و طویل ساخته می شود و توسط ریسمان موئی و یا زنجیر 
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شیار »ن شدیار به یوغ وصل می گردد و از عقب جفت گاو بر روی زمی

رد ماله کش روی چوب ماله قرار می گی دهقان می شود. معموالً  کش« شده

می گویند و همراه با ریسمان « سراوی» ریسمان دیگری که آن را و بر 

ماله یکجا بر وسط یوغ جاگیر شده توازن خود را بر ماله استوار می نماید. 

زمین را میده کرده و دانه های  وبطین ترتیب فشار ماله کلوخ های مربه ا

غله را زیر خاک و از خوردن مورچه ها و گنجشک ها محافظه می کند و 

 کار آبیاری زمین کشت شده را سهل می سازد.

به معنی قرعه و در اصطالح دهقانان شک: )به سکون شین( پ   -52

گاو صورت میگیرد برای تعیین سهم و یا زمین هر پا نیمروز عملی است که

سپس آن  و هر پا گاو قلبه چند عدد پشقل گوسفند را گرفته نشانی میکنند. و

 گویند.« پشک»میدهند که این عمل را را به معرض قرعه کشی قرار 

به فصل کشت  در اصطالح کشاورزی نیمروز معموالً  )نسق(: نسخ-53

  گفته میشود.

« نسخ»گاهی اصطالح  وقتی فصل کشت تمام شود میگویند )نسخ( تمام شد.

:هر گاه مالک روغی مالک نیز اطالق می گردد.مثالً صاری و قبه زمین انح

گر هیچ کس   حق ندارد  اغنام  واحشام  خود علف چری را )نسخ( کند دی

  ،شده ود  " فالیز" به امر ما لک" نسخ " شسو ببرد  ویا ا گر  گفته   را آن 

که  در این حق ندارد  بسوی  فالیز پا  بگذارد کس معنی  آن این است که 

 .عنی  قرنطین  وقدغن  بکار میرود(  بمصورت  لفظ  ) نسخ 

سطی  یوغ  گفته  و ح  ها  (  به بر آمدگی  حد) به فت  -کوهک     54

ودر زاویه  راست به مال بند رار  گرفته میشود  که  در آنجا  چرمینه  ق

 (  نزدیک  پیشا نی  گاو آ هن بسته  میشود .باالئی تیر یا ) رخت

نی  او، تشدید جیم  ( اصطالح  شخم زنی  وگاو راو  ) بفتحَوّجه :  - 55

 .ازگشت گاوان قبله   گفته می شودخط قبله برای  باست  که  در اخیر  
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ن  هنگام  ماله  کردن  یشت  : اصطالحی  است که  دهقانارا  پ  - 56

 ند  .خود بکار  میبر زوا یا وکنا ره های  پلوا ن  زمین  مزرو عی 

) بفتح اول  وسکو ن  دوم  (  به معنی  آبی که به دجگ  او:   -  5۷

 ه  میشود.مزرعه بعد از کشت  داد

:  اولین آبیکه  بعد از زرع  حبو با ت  به مزرعه  داده خاک او -  58

 میشود .

ی یا گندم مایل به زرد :  حالتی است  که  خوشه های  جوپَلَوی  -  59

را  در میتوان  آ ن و شده  ولی  دانه  هنوز  در داخل خوشه ها سبز است 

که به شیوه  خاص بهم بسته  کرد  . خوشه  های ل مُ یا ُدلخوشه ها " پلو"

) بکسر  اول وسکون ی  بریان کردن آ ماده  می گردد در محل   چلگی وبرا

 دوم (گفته   میشود  .

او:  )بسکون اول وفتح  دوم وسوم (  آبی  است که  ک  تَ رَ پ    - 60

پس  از  وجو به مزرعه  داده میشود  گام  خوشه  بستن ساقه های  گندم وهن

 ها  از شکم ساقه ها می برآید . آن بسرعت خوشه

ّمک :  - 61 که  در دو  یکسر اول وتشدید  میم مفتوح  ( جوب) بس 

 یه شده و مانع  لغزیدن  یوغ  از گردن  گاوان  قبله  گردد.جناح  یوغ  تعب

وی  کنی :  یکی  از ابزار  مهم  آبیاری  وبخصوص  جتیشه   - 62

با این  تفاوت که کتمن دسته ئی   .شبیه  کتمن والی روبی در سیستان است،

م است ولی تیشه دسته  کوتاه دارد  و ظرفیت برداشت خاک  آن ک دبلند دار

کتمن  ظرفیت  دارد  و هرگا ه " گرمه" )جدید( باشد در   و دو  سه برابر

دهقان خواسته باشد  کیلو  خاک  را از زمین  میکند وبجای  که   ۷-6 هر بار

تقسیم میشود و  بنام های "  ز لحاظ توعیت خودتیشه  ا .پرتاب میکند

ز دو تیشه ودو بنده ) مرکب  ا،  تیشه گرم )جدید( (سورکند") مستعمل خورد

 (  که  ظرفیت  آن خیلی زیا د است یاد می گردد  .سور کند
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مزد کار  تیشه  زنی  دهقانان  راگویند   که بعد  از  -تیشه  یی   -63

 .باب   به  آ نها   پرداخته  شود ف  مالک ار من  بایستی   از طررفع  خر

بمنظور   باال آمدن  سطح   :  نیم بند  کردن  جوی   ونهر  نیشک  - 64

 یکه  بستر  آن قدری بلند  افتاده باشد  .رد شدن آن در  نهر وآب  

ی  وکبودی ) بکسر اول و سکون  دوم  (  مرض  سرخشیک :  - 65

 .گندم  وغالت را گویند

 

 ضرب المثل های مردم سیستانسوم/

 

 در، بتو می گویم، دیوار تو بشنو:-1

مورد استعمال: هنگامی که خواسته باشند سخنی را به گونه کنایه به 

 طرف مقابل گوشزد کنند، این ضرب المثل را بکار می برند.

 سزای قروت آب داغ است: -2

مش مورد استعمال: وقتی  انجام کاری از طریق مسالمت آمیز و نر

میسر نباشد و از طریق اعمال قوه و زور آن را به کسی بقبوالنند این ضرب 

 المثل استعمال می گردد.

 مرده به ناداری نبین و ماله به الغری:-3

مورد استعمال: وقتی پای آزمایش مرد از لحاظ جوانمردی و ناجوان 

داری مردی، در میان بیاید، می گویند مرد را نباید در هنگام محتاجی و نا

آزمود، زیرا این به آن می نماید که گاو و اسب و شتر را در موقع الغری 

 مورد ارزیابی قرار بدهیم.

 هرچه در دیگ است در کفلیز)کفگیر( بیرون می آید: -4

مورد استعمال: وقتی کسی بخواهد با گپ یا الف زدن خود را جوانمرد 

چیز ها جلوه دهد. و نانده و رفیق و دوست و مردم خواه و از این قبیل 
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طرف مقابل یا شخص سوم برای آزمودن شخص پر مدعا این ضرب المثل 

 را بکار می برند.

 بزه غم جان برده ، قصابه غم پیه)چربو(: -5

مورد استعمال: هنگامیکه کسی مظلوم واقع شده باشد و آن کسی در غم 

وز آن دفع آن ظلم یا مشکل بفکرفرو رفته باشد، ولی در همین موقع که هن

خود نیافته است کسی از وابستگان بدون توجه برای مشکل  مظلوم راه حلی

و پروای مشکل شخص اول بخواهد او را برای برآوردن مقصود خود به 

 کاری بگمارد ،این ضرب المثل را استعمال می کنند.

 خار از همان روز اول سرش تیز است: -6

اعت و مردانگی و مورد استعمال: وقتی پای نشان دادن غیرت و شج

سخاوت و از این گونه چیزها در میان باشد. طرف مقابل بگونۀ طعنه این 

 ضرب المثل را بکار می برد.

اسب شاهی را نعل می کردند، َمگل)قورباغه، بقه( هم پای خود را  -7

 بلند کرد

مورد استعمال: وقتی پای مشکلی بزرگی در میان باشد که بزرگتر ها و 

 چاره گران 

اره آن احساس و ابراز بیچاره گی نمایند. مگر کسیکه از عهده هیچ در چ

کاری بدر آمده نتواند بمیان درآید و بگوید من این مشکل را حل می کنم. این 

 ضرب المثل را بکار می برند.

 بفرست: 1هرچه تا حال بکاسه می فرستادی بعد از این به روگیز -8

قهر کنند و مخصوصا زنان  مورد استعمال: وقتی که دو همسایه با هم

همسایه عدم احتیاج و غرور خود را به طرف مقابل با یک نوع غرور که 

گویا محتاج کمک کسی دیگر نیست ابراز نماید، این ضرب المثل را بکار 

 می برند.

                                                 
1
 روگیز، غربال گندم بیز - 
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 پشه در سایه فیل راه می رفت می گفت این سایه از من است: -9

کار یا فالن مشکل توسط  مورد استعمال: وقتی کسی الف بزند که فالن

 من یا به 

تدبیر من اجراشده است، در حالیکه خودش در سایه حمایت دیگری قرار 

داشته و قادر به ادامه زندگی باشد و حرفش پوچ باشد، این ضرب المثل را 

 به کار می برند.

 ک ره به میخ مادرش می پرد: -10

ره نهم بکار مورد استعمال: تقریبا در مورد مشابه ضرب المثل شما

 میرود.

 از ابر سیاه و از زن شلیته و دیوار پوده) شکسته( بترس: -11

مقصود این است که ابر سیاه باد و باران بدنبال دارد و زن شریر و بد 

خلق زندگی را برای مرد از جهنم بدتر می کند. و دیوار پوده و شکسته هر 

ذر بود. وقتی کسی با آن بیم چپه شدن آن می رود بایستی از هر سه آن بر ح

خطر یکی از این سه چیز روبه رو گردد دیگران این ضرب المثل را بکار 

 می برند.

 اسب و زن و شمشیر وفادار که دید؟ -12

مورد استعمال: هرگاه یکی از این سه چیز در دست صاحب دومی 

قرار بگیرد. این ضرب المثل را بکار می برند. تعبیرش این است که اسب 

هرکس دیگر قرار گیرد، همانطور می دود که زیر ران صاحب  زیر ران

اولی می دوید،و زن هم اگر شوهر دومی گرفت مجبور است از او اطاعت 

 کند و شمشیر هم به دست هر کسی افتاد و آنرا به کار 

 برد، سر صاحب اولی و دشمن را یکسان قطع می کند.

 ی:با ماه نشینی ماه شوی با دیگ نشینی سیاه شو -13

مورد استعمال: خوبی  و بدی انسانها را از روی  هم نشینان شان 

میتوان تشخیص داد. در این ضرب المثل انسان نیک اخالق و نیکو کردار 
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به ماه که روشنی بخش است مثال زده شده و انسان بد کردار و بد اخالق به 

اهی دیگ سیاه، که وقتی انسان به آن نزدیک شود و تماس بگیرد خواهی نخو

 دست و دامن آن سیاه خواهد شد. مثال زده شده است.

 دیگ به دیگ دان گفت روی تو سیاه: -14

مورد استعمال: کسی که خود دارای چندین نقطه ضعف باشد ولی بدون 

توجه به نقص خود عیب دیگران را به رخ شان بکشد این ضربالمل را بکار 

 می برند.

 کور خود بینای مردم: -15

ل: تقریبا در مواردی بکار برده می شود که در ضرب مورد استعما

 المثل شماره چهاردهم توضیح شد.

 خر خود را از پل گذشتاندن: -16

مورد استعمال: کسیکه تنها در فکر خود باشد و تنها خود را به منزل 

برساند و پروای دیگران را نداشته باشد که زیان بیند یا سود، این ضرب 

 د.المثل را بکار می برن

 آدم از گل نازک تر و از سنگ سخت تر است: -17

مورد استعمال: وقتی آدم در تهلکه ئی افتاده باشد که شانس زندگی در 

آن بسیار کم باشد و یا اینکه با کوچکترین صدمه یی انسان زندگی را بدرود 

 گوید، این ضرب المثل را بکار می برند.

 ر:مال خود را نگهدار، همسایه را دزد نگی -18

مورد استعمال: هنگامیکه از بی احتیاطی مال کسی گم شود و این و آن 

 را دزد بگیرد. این ضرب المثل را استعمال می کنند

 سوزن را به جان خود بزن و جوالدوز را به جان دیگران: -19

مورد استعمال: وقتی خواسته باشند کسی را متوجه ظلم و بی رحمی او 

 کار می برند. نمایند این ضرب المثل را به

 نخوردم سود تو، مردم از دود تو: -20
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مورد استعمال: وقتی که کسی از خدمت به شخص دیگری فایده ئی 

 نبیند و احیانا خود متضرر شود، این ضرب المثل را به کار می برند.

 بازی بازی با ریش بابا هم بازی؟ -21

خرگی مورد استعمال: وقتی کسی بخواهد همه چیز را به بازی و مس

بگیرد و این روش را حتی در مورد از خود بزرگترها نیز به کار ببرد. این 

 ضرب المثل را استعمال می کنند.

 آلو از آلو رنگ می گیرد، خالو از خالو پند: -22

مورد استعمال: وقتی که دو عمل مشابه از دو کس به هم نزدیک و 

 دوست دیده شود، این ضرب المثل را به کار می برند.

 تف هر کس به دهن خودش شیرین است: -23

مورد استعمال: وقتی دو کس درباره زیبایی و مقبولی دو طفل خود یا 

دست پخت شان مناظره و مناقشه داشته باشند و یکی سخن دیگری را نپذیرد 

 این ضرب المثل را استعمال می کنند.

 هیچکس نمی گوید دوغ من ترش است: -24

صل و نسب به میان کشیده شود هیچکس مورد استعمال: وقتی پای ا

نخواهد گفت از دیگری کم اصل تر و پایین تر است، لذا این ضرب المثل را 

 به کار می برند.

 است:  2است، آنجا کلکلی 1هر جا کلی -25

مورد استعمال: وقتی دریک فامیل، سر و صدای بلند شود و گفتگوی 

 ل می کنند.زنا شوهری بلند گردد این صرب المثل را استعما

 سواره غم پیاده نیست و سیره غم گشنه: -26

 )یا سوار از دل پیاده نمی آید و سیر از دل گشنه( 

 مورد استعمال: موقعی که کسی از ناداری ومحتاجی خود شکایت کند و 

                                                 
1
 تکل،کشتزاررا گویند، دراینجا، منظور خانواده اس- 
2
 کلکل، داد وفریاد ودعوا - 
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دیگری اکت و ادای گرسنگی و ناداری را بکند، این ضرب المثل استعمال 

 می گردد.

 ی بود، سر خود را دوا می کرد:گرگ)کل( اگر طبیب م -27

مورد استعمال: هنگامیکه شخص جاهل و بی تدبیری بخواهد دیگری را 

 در مشکلی توصیه کند، این ضرب المثل ر استعمال می کنند.

 دست کور که به آلو نمی رسد، می گوید: آلوها تروش است. -28

یسر مورد استعمال: هنگامی که امکان به دست آوردن چیزی برای شخص م

نباشد ولی برای غیر ضروری بودن آن دلیلی نا موجه بیاورد، این ضرب 

 المثل را به کار می برند.

 از خوردان لخشیدن)لغزیدن( و از بزرگان بخشیدن: -29

مورد استعمال: وقتی سهوی یا تقصیری از خوردها نسبت به بزرگان 

 سر زده باشد این ضرب المثل را به کار می برند.

 حاجت هیچ گاو نیست: -رمن بکوبد   خرا گرخ -30

مورد استعمال: موقعی که کاری به نا اهل سپرده شود و فرجام به 

 دلخواه نباشد این ضرب المثل را به کار می برند.

به گفت شیطان نباید کرد. شیطان مرد بزرگی است. لعنت به کار  -31

 شیطان. 

بدهد،  مورد استعمال: هنگامی که بین دو کس خشم و درگیری رخ

 شخص ثالث و میانجی برای رفع غالیه این ضرب المثل ر استعمال می کند.

 میان دو کس جنگ چو آتش است

 سخن چین بد بخت هیزم کش است

 پای خود را به اندازه گلم خود فرو کش. -32

مورد استعمال: وقتی کسی بیشتر از قدرت مادی و یا معنوی خود دست 

د مالمت هم گنان قرار گیرد، این ضرب به کاری بیازد که در فرجام مور

 المثل را به کار می برند.
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 زیر این کاسه نیم کاسه ای است: -33

مورد استعمال: هنگامی که دسیسه در کار باشد برای هوشداردادن از 

 عواقب آن این ضرب المثل ر به کار می برند.

 آب رفته در جوی باز می گردد: -34

متروک مجددا اعمار گردد این  مورد استعمال: هنگامی که محلی

 ضرب المثل را به کار می برند.

 شتر هر قدر گشنه باشد مهار خود را نمی خورد: -35

مورد استعمال: وقتی که خواسته باشند تهمتی را از روی یکی از 

 دوستان و وابستگان دور کنند آن را استعمال می کنند.

 خدا ساله گرم نکنه و حاکمه نرم: -36

مال: هر گاه سال گرم باشد محصوالت بسوخت می رود و مورد استع

مرض سرخی و کبودی همه حاصالت را نابود خواهد کرد، همینگونه اگر 

حاکم بی اراده و بی کفایت باشد، امنیت رخت بر می بندد و مردم دچار هرج 

و مرج و نا آرامی و هنگامه بر پا خواهد شد.بدین سبب است که این ضرب 

 ی رود.المثل به کار م

 کون لوچ و آتش بازی؟  -37

مورد استعمال: چون آتش  عنصر سوزنده و در بی احتیاطی خطرناک 

است، لذا بدون در نظر داشت خطرات احتمالی آن ممکن است خود شخص 

 این ضرب المثل را به کار می برندصدمه ببیند. بنا برچنین مسائل است که 

 ارد:بعد از گوز چار زانو نشستن فایده ند -38

مورد استعمال: وقتی کار و عملی با بی باکی و بی احتیاطی انجام گیرد 

و نتیجه نا مطلوب به بار آورد و بعد از آن شخص در انجام آن کار محتاط و 

 محافظه کارانه عمل کند این ضرب المثل را استعمال می کنند.

هی که به دست باز شود حاجت دندان نیست: -39 ر   گ 
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قتی که مشکلی از راه مسالمت آمیز و تعقل حل گردد. مورد استعمال: و

ضرورت نیست تا از طریق اعمال زور به حل آن پرداخته شود. اینجاست 

 المثل مورد استعمال پیدا می کند که این ضرب

شتره پرسیدند چرا شاشت از پس است؟ گفت کدام جایم از کس  -40

 است.

لی معروف باشد و مورد استعمال: وقتی شخص به بی کفایی و نا اه

کسی از وی انتظار کارهای معقول را داشته باشد، در چنین مواقع این 

 ضرب المثل را بکار می برند.

 آب که از سر گذشت، بچه زیر پا است. -41

مورد استعمال: وقتی سخن از جان و نفس شخص به میان آید که 

ثل را مثل بخاطر زنده ماندن خود حتی از فرزند خود  بگذرد، این ضرب الم

 می زنند.

 دو پانزده یک سی است. -42

مورد استعمال: هنگامی که در معامله ای توافق طرفین حاصل شود و 

چنان نشان داده شود که در هر صورت طرف به مقصود خود رسیده و 

یعنی از « دو پانزده یک سی است» مطلوب را به دست آورده می گویند: 

 است.هر طرف که محاسبه شود نتیجه یکی 

 قرض که از صد گذشت قلیه بانجان بزن!  -43

 « یا قرض که از سر گذشت مرغ پلو بزن!» 

مورد استعمال: وقتی قرض دار از دادن قرض خود عاجز بیاید و نزد 

دیگران به شکایت بنشیند دیگران به او بر سبیل طنز یا تحمل و بردباری این 

 ضرب المثل را بکار می برند.

 د می کند، نان چوپانه می خورد.شاخ بز که در -44
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مورد استعمال: وقتی شخص عاجز و کم زوری، بخواهد یا خواسته 

باشد به مال یا به حقوق از خود زور آور ترها دست یازد. این ضرب المثل 

 را در حق او بکار می برند.

 دزده بدوان، بدوان، اما نه تا دهن خانه اش! -45

و ضرری که از اذیت و یا  مورد استعمال:وقتی پای صحبت صدمه

تعقیب شخص نا مطلوب تا سر حد نهایی به کسی رسیده باشد و یا امکان 

رسیدن چنین صدمه ای متصور باشد. این ضرب المثل را به کار می برند و 

طرف را از اصرار و شله گی بی حد در یک موضوع انتقام جویانه بر حذر 

 میدارند.

 قوم بد به روز بد: -46

مال: در زندگانی قبیله وی و طایفه وی، داشتن نیروی قومی، مورد استع

یگانه مایه بقا و دوام زندگی است و کسیکه از چنین نیروی بی نصیب باشد، 

همواره مورد خشم و ستم و استثمار قوم نیرومند قرار می گیرد. لهذا وحدت 

و یکپارچگی قومی در مسائل جنگ های طایفه وی و مغلوبیت طرف مقابل 

تاثیر است. معموالً در چنین مواقع حتی یکی از افراد قومی اگر موقتاً از پر 

بزرگان خود آزرده خاطر هم باشد ولی در روز سختی و روز بد در صف 

« قوم بد به روز بد»قوم ایستاد می شود و این وقت است که ضرب المثل 

 مورد استعمال پیدا می کند.

 است:عقل اگر درتن نباشد، جان در عذاب  -47

مورد استعمال: هرگاه یک عمل بدون تعقل و سنجش صورت گیرد و 

پس از انجام  آن مثالً اگرساختمانی دوباره تخریب و از نو اعمار گردد. این 

 ضرب المثل را به کار می برند.

 تفی که بر زمین افتاد، دیگر برداشته نمی شود: -48

صی به طرف مورد استعمال: هرگاه در یک موضوع یا معامله ای شخ

 دیگر معامله 
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به موافقه ای لفظی رسد دیگر ازقول خود بر نمی گردد ولو که در آن معامله 

ضرر هم کرده باشد و اگر شخص ثالثی طرف متضرر را مالمت و به 

پشیمانی ترغیب کند شخص متضرر می گوید: تفی که بر زمین افتاد دوباره 

 برداشته نمی شود.

 مان( رها شود دوباره بر نمی گردد:تیر که از خدنگ )چله ک -49

مورد استعمال: در مورد معامله ای که انجام شده باشد و دیگر امکان 

پشیمانی و بدست آمدن چیز از دست رفته نباشد، این ضرب المثل را به کار 

 می برند.

 پشیمانی سود ندارد: -50

ان مورد استعمال: وقتی بعد از معامله یا عملی شخص از انجام آن پشیم

 شود و افسوس بخورد دیگران به او این ضرب المثل را می گویند.

 ده کجا! درخت ها کجا! -51

مورد استعمال: وقتی جواب مطابق سوال نباشد و چندان ربط و نزدیکی 

 با هم نداشته باشد، این ضرب المثل را به کار می برند.

 اَلَو به از پَلَو: -52

گام سرمای زمستان به خصوص مورد استعمال: این ضرب المثل را هن

پس از در دادن آتش و بخاری استعمال می کنند و گویا مقصود از "الو"  

 آتش است. 

 ارزان بی علت نیست و گران بی حکمت: -53

مورد استعمال:هنگامی که جنس خریده شده کم دوام شد و بزودی 

 مستهلک یا خراب شود، این ضرب المثل به کار برده می شود.

 ه از گلو پرید، بچه زیر پاست:آب ک -54

مورد استعمال: مفاد این ضرب المثل این جاست که جان از فرزند 

شیرین تر است. مقصود اینکه هیچ چیز شیرینتر از جان نیست و کسی پیدا 

 نخواهد شد که خود را به جای دیگر به تهلکه اندازد.
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 سر باشه کاله بسیار است: -55

معامله یا حادثه یی چیزی یا دارایی مورد استعمال: هرگاه شخص در 

خود را از دست داد باشد ولی خود از آن حادثه نجات یافته باشد. اطرافیان 

 برای تسلی شخص آسیب دیده این ضرب المثل را به کار می برند.

 از یک دست صدا بر نمی خیزد: -56

مورد استعمال: وقتی بخواهند در انجام یا اجرای امری علل آن را 

 ند یا رد کنند این ضرب المثل را به کار می برند.دریاب

 به چلپ چلپ سگ دریا مردار نمیشه: -57

مورد استعمال: وقتی خواسته باشند رد تهمت نمایند و شخص مورد 

تهمت را به بی اهمیتی حرف های دیگران متسلی کنند، این ضرب المثل را 

 می گویند.

 بار کج به منزل نمی رسد: -58

: هرگاه اعمال خائنانه کسی سرانجام کشف و افشا شود مورد استعمال

 این ضرب المثل را در مورد فرجام عمل خائنانه به کار می برند.

 بخشش به خروار، حساب به مثقال: -59

مورد استعمال: وقتی دو دوست در معامله ای بخواهند حساب خود را 

 تسویه نمایند این ضرب المثل را به کار می برند.

 ه جایی می رود که دل برود:پا ب -60

مورد استعمال: هرگاه میان دو دوست و یا افراد دو فامیل رفت و آمد 

به تاخیر و ندرت صورت گیرد وشخص ثالثی از یکی از طرفین علت این 

بی مهری و پای گرفتن را از خانه طرف دیگر جویا شود این ضرب المثل 

 را به کار می برند.

 نمی خورد: تا باد نوزد درخت شور -61

مورد استعمال: وقتی برای هر عللی بخواهند علتی جستجو کنند، این 

 ضرب المثل را به کار می برند.
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 تا نباشه چوب تر، به راه نمیره گاو و خر: -62

مورد استعمال: وقتی از طریق اعمال زور به انجام کاری مبادرت شود 

 این ضرب المثل به کار برده می شود.

 جهان باشد مفلس در نمی ماند:تا احمق در  -63

مورد استعمال: وقتی از سادگی و خوشباوری کسی سوء استفاده شود، 

 این ضرب المثل را به کار می برند.

 جنگل که در گرفت، ترو خشکه نمی بینه: -64

مورد استعمال: وقتی در یک در گیری عمومی افراد بیطرف و بیگناه 

 ی گویند.نیز متضرر گردند، این ضرب المثل را م

 خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش: -65

مورد استعمال: وقتی شخصی بر اثر بی اعتنایی به سنت های معمول 

اجتماعی مورد مالمت قرار گرفته باشد، این ضرب المثل را استعمال می 

 کنند.

 دو تربوز در یک دست گرفته نمیشه: -66

سپرده شود که مورد استعمال:هرگاه دو کار عمده و مهم به شخصی 

انجام هر دوی آن در یک وقت معینی ممکن نباشد و شخص مذکور از عهده 

 آن خود را عاجز بداند، این ضرب المثل را بکار می برند.

 دزد نباشی از پادشاه نترس. -70

مورد استعمال: هرگاه شخصی بی گناه متهم به جرمی باشد اطرافیانش  

 می برند.برای تسلی او این ضرب المثل را بکار 

 دزد به کاله خود پر داره. -71

مورد استعمال:هرگاه شخصی مرتکب گناهی شده باشد و برای پوشیدن گناه 

ین خود از روی وسواس دالیل و مظنه های بی سر و پا به میان آورد ا

 برند.ضرب المثل را بکارمی

 از روباه پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت دمم. -72
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ه دروغ گویی مشهور و زبانزد عام و مورد استعمال: هرگاه کسی ب

خاص باشد و برای شهادت هم مثل خود را به شهادت بخواند این ضرب 

 المثل را به کار می برند.

 زخم شمشیر جور میشه ولی زخم زبان جور نمیشه. -73

مورد استعمال: وقتی میان دو تن گفتگوی زشت گونه روی دهد و بعد 

طرف متضرر این ضرب المثل را به کسی بخواهد آن دو را آشتی بدهد. 

 کار می برد.

 شیر خانه و روباه میدان. -74

مورد استعمال:  وقتی آدم بزدلی دم از شجاعت و دلیری بزند این 

 ضرب المثل را در مورددش به کار می برند.

 صد سره  ترکرده مگریکی را نتراشیده. -75

ه خالف و مورد استعمال:  این ضرب المثل را در مورد اشخاص وعد

 دروغ گو به کار می برند .

 قصاب که بسیار شد گاو مردار میشه. -76

مورد استعمال: هرگاه در یک موضوع ساده اشخاص بسیاری در آن 

مداخله کنند که احتمال خرابی موضوع بیشتر متصور باشد، این ضرب 

 المثل را بکار می برند.

 آید.قدر عافیت را کسی داند که به مصیبتی گرفتار  -77

مورد استعمال: در اکثر موارد زندگی روزمره که مشکالت آن در 

 مقایسه با روز پیش ترگردد، استعمال می شود.

 گذشته را صلوات، آینده را احتیاط.-78

مورد استعمال: وقتی بخواهند از گناه و خطای کسی صرف نظر کنند 

 این ضرب المثل را گویند.

 د.ی ترسم  1مار گزیده از ریسمان َکلَه -79

                                                 
1
 کله، ابلق - 
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مورد استعمال: چون شخص متزرر شده و زیان دیده هر کاری را با 

 احتیاط انجام میدهد. اطرافیان او این ضب المثل را بکار می برند.

 نان و پیاز پیشانی باز  -80

مورد استعمال: وقتی مهمان به منزل دوستی رفته باشد که اقسام طعام 

مه خوراکه های رنگا رنگ همراه ها را برای وی آماده کرده باشد ولی آن ه

با پیشانی ترشی میزبان همراه باشد. مهمانان هنگام بدگویی از میزبان این 

 ضرب المثل را استعمال می کنند.

 نوکر نو، آهوره می گیره بدو. -81

مورد استعمال: وقتی کسی تازه استخدام شده و او در اجرای امری از 

لمثل را در مورد او یان این ضزب اخود ابراز اهلیت و لیاقت کند، اطراف

 بکار می برند.

 

 عامیانه سیستانترانه ها وسرود های  -مچهار

 

سرود های عامیانه وترانه های  محلی  که با گذشت  روز گاران  دراز  

گویندگان  یا شاعران  آنرا  نمیتوان  شناخت و فقط  حافظه های  راویان  

 ت ، چون آیینه  شفاف  ومصفایی اسسپرده  آنرا   به ما انتقال داده و

نماینگر   واقعیت  های  زندگی  تو ده های  مردم اند  و جریان حیات  

 اجتماعی  را باز گو میدارند.

عامیانه و سایر تر انه های    دهایتحقیق  در باره محتوای  سرو 

. زیرا زن  آن  بیشتر دارای  اهمیت استریک   نسبت به شکل  ووفولکلو

وزنی  که باشند   منظور   اساسی از آنها  اشعار  به هر شکل   واینگونه  

مفهوم  این معنی  و معنی  ومفهومی است که در آنها   پرور ده شده  است و

 .ف و احساسات و نیازهای  مردم استخواسته ها و عواط  انعکاس
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عامیانه    بگونه  شفاهی   روشن است که  ترانه ها  وسرودهای  نا گفته 

.  از سینه یی به سینه ، بر سر زبا نها  سیر میکندک اجتماع بوجود آمدهدر ی

بد . به این اساس  از نسلی به نسلی انتقال  می یا یی  واز زبانی به زبانی و

کمتر  میتوان   تاریخ  بوجود  آمدن  وهویت سازنده  آن  رامعین  ومشخص 

 کرد  .

ریک  انه های  فولکلوپژو هش درتر  اما  به هر صورت  کندو کاو   و 

سخت  ضروری و هم مانند سایر  پدیده های روانی کاری  الزم وعامیانه،  و

 .با ارزش ومقید است

گفت موجد اینگونه  ترانه ها همانا روستائیان  آزاده  دل وکم  میتوان 

هستند  که  در پهلوی  آفرینش  ده از نعمت سواد  بوده  وهستند. اینها   بهره

زاران  ارزش مفید مادی ومعنوی درلحظات زود گذر هها وصدها  و

،  ترانه انبوهه های غم ،  یا در آغوش  امواج  محرومیت ها  وشادمانی 

زده خود وهمگنان خویش بخاطر  تسلی دل های  آرمان پر مغز  های  نغز و

برخاسته .  واز آنجایی که سخن شان  از اعماق  جان شان سر میدهند 

در  وغش می نشیند  خاطر های سا ده  وبی وپاک بزودی  بر دل های  

 ک  مدت مشهور   ومنطقه شمول  میگردد.اند

وان در لهجه محلی سیستان نیز از این ترانه های  روستایی  فرا 

، مردم هنگام  خرمنکوبی  یا آرد ستا هاسروده شده ودر دهکده ها  و رو

های احشام واغنام   گله یا برگردی  و کردن غله  یا محافظت  کشت  زارها  

به خاطر  خویش به سوی دهکده  ویا هنگام کارهای  دسته  جمعی  وحشر

 دل و کندن  نهرهای  عمومی  آنها  را میخوانند  و احداث  بندهای  آب و

  .بخشند با سرایش  آن ها  تازه گی می خود رادماغ  بی کینه 

گر  پدیده های دیبیگمان  ترانه ها یا سروده های عامیانه سیستان چون 

ن سامان دیر  سال  ومبهم است  که  نمیتوان   مبداء   یک  و ذوقی آفولکلور

کلی میتوان  طبقه  یا طبقاتی فریننده آنرا مشخص کرد ولی بطور آفرینش  وآ
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 یا این ترانه ها ساخته ترانه ها به آنهاست و که روی  سخت  این سرود ها و

 طبقات  جامعه است میشود  ازروی   دماغ  کدام یک  از پرداخته  دل و و

 .خت مضمون آنها باز شنا محتوا  و

 

 :)آللوی سیستانی(آهوکه یا آئیکه

الالئی آهنگ موزون دوبیتی های آئیکه آقای دهبانی: یابقول  "آهوکه" 

دن کودکش با سوز وگداز عاشقانه ابانخاص است  که مادر برای خو

انتخاب میشوند که مناسب و یا  میخواند. این دوبیتی ها بیشتر از انوعی

اشاره ای به رابطۀ عاطفی مادر وکودک داشته باشد. در گذشته بسیاری از 

پیام های عاشقی و یا هشدار های خبری ازاین طریق منتشر وبگوش طرف 

یا طرفهای مورد نظرمیرسیده است. حتی براساس همین روایات زنان 

د وبطور پنهانی ویا اسارت ودخترانی که توسط مهاجمین ربوده می شده ان

گونه دور از چشم وابستگان نگهداری میشده اند با خواندن آهوکه صدای 

خود را به گوش وابستگانشان  می رسانده اند وآنان را از موقعیت خود آگاه 

میکرده اند. بی جهت نیست که الالئی یا آهوکه در سیستان همواره باصدای 

خواننده تا مسافت زیادی در حول بطوریکه صدای  بلند خوانده میشود

در  همه صدا ها را تحت الشاع خویش قرارمیداد. ،وحوش یک روستا

بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که زنان سیستانی با انتخاب دو بیتی های 

مناسب دشنام ها  یا سرکوفت های ظریف خود را ازاین طریق به گوش 

در دل داشتند. با توجه به موارد همگنانی میرسانده اند که چیزی از آنان 

 فارسیان نیمروز( چیزی  در لهجۀ -ق مفهوم آئیکه )یا آهوکهفو

د. اً برای خوابانیدن کودک بکارمیروباالتر از یک الالئی ساده است که صرف

 اینکه چند نمونۀ آن در زیرتقدیم میشود:

 د گرما رارود  سر باال             دسمال بدست ومیزنــه میـــاو یارمنه ک
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 رعنا را 2 تر تو نخوره سورـاف       صحرا را     1مخمل بخرو سایه کنو

 

 4رَگهــَ بی صنمی نشسته پیش گ ه         بیــرگـــیان  باال  بـم  3رگهــباال ب

 سر موی مه عاشق میشه تا و صد        6ه داره ریشهم   سر   5مه گرگ نیو

 

فــدر باغ شما ب نَجه گُ          روشهـــادوم تر م  ن  ک 
فروشه ۷  شمابوسه به زر م 

ُ ا نــهمسایه م    خاک َورسر بی چیزیو ناداری ما     فروشهـه جـ  ای دگر م 

 

 راـو بکش یار مـن تـۀ دشمــنــرو درست کـن کـار مــرا         از خاب و بیآ

 م زند کار مراــه بهــدشمن چه سگ        8یاریکه مرا خواهد ومن یارخورا

 

نگ دسبنده        ازد نگجر   دهـنــنو روبــاره کــو پـــعشق تر شهر شما جر 

 هـبر  سبزه رنگـدل  10هــنــروبنده        دل انمیک 9پاره  نمیشو از عشقک تو

 

 11وله مو         مادر چه ُکنه پدر ترا داده به شوـیدک زنگـای دخترک سف

 زریَّه نو موشله کا مرواریماکو     والئی     ـد جـدر کنــپ ؟مادرچه کند

 

ه       ــند بـرا پــاودارمـرگـتـای دخ  دهـمر بند بـک 1وی دراز خاـاز م    د 

                                                 
1
 کنو، یعنی کنم. - 

 سورتر، سرو تازه  -2

 ست.ا برگه، یعنی برگ -3
4
 گرگ بمعنی کل، کسی که سرش زخمی و مورفته باشد. - 
5
 نیو، نیستم، ِمه یعنی من. - 
6
 ریشه، یعنی ریش؛ وریش به معنی زخمی وشوره بسته  - 
7
 ن، صیغۀ جمع است یعنی دختران شماه گوکنجه، یعنی دختر،کنج - 
8
 خورا، یعنی خود را - 
9
 نمیشو، یعنی نمیشود - 

10
 دل انمیکنه، یعنی دل نمیکند. - 

11
 شو، یعنی شوهر - 
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 هـاریکـیک بوسه بده درون دل ت         نو که کمرم باریکه  ــمو را چه ک

 

 بلکه تو در دام آییم  صیاد شو         آیی   درباع  بلکه تو  در باغ روم

ی یو درویش ش 
 پای مزارم آیی و درـشاید که ت         ا مزاره بگیرو پ2

 

فتَو هم  3خاتو         طب ونۀــر  خـرابـستاده بود و بیا   ک 
 شونۀ تو نوم   4

 تا کنده شوه پای مه از خونۀ تو     َگک     د بسخن سر 5ناز بهر خدا چَ 

 

 ونهـج الیـَو ب ردم ـــردونه         عشق زن مــگ 6استاره َو روی آسمو

 ۷عاشق نشوی که درد بی درمونه    ـــه عاشقی آسـونه     ه کـمردم میگ

 

درد  گرسنگی در هم و، رنج کار وگرمای طاقت  فرسا در ترانه  زیر

 :آمیخته است

 

 به ناله دـنه گی آمــم از گشـــای جان خا له           دل  ربانت شومـــبه ق

 ژاله  ژاله  ورق از پشت ابرـــع        سرد گردان یا  داـهوا گرم است خ

 

 دیگر  اشاره به زندگی  دامداری گفته می شود :  در نمونۀ

 

 برآید ن دــیـوشبد مک ـر آید         سیه چشاز او د دم نیمروز که گاو

 که گاو دوش بشکنه غم ها سر آید     ــاوها    به گ وابر  راو زنمـنظر ب
                                                                                                                   

1
 خا، خود - 
2
 شی یو، شوم - 
3
 طبخا، طبع خواه،خواستار طبع تو- 
4
 ِکفت، کتف یا دوش؛ شونه یعنی شانه، دوش - 
5
 ِچن، چند - 
6
 یعنی اسمانسمو، آ - 
7
 78 - 70کندو، صفحات - 
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 برهنه و 4لیسک ور منه بره  3والا      دهنه  2شیب 1شمال باد که مزهنه

 ه  مزهنهن       که هوری گشته خان  بزگریــبدون   5ندونی شما مردم نمی

 : ستایی  تصویر  شده که میگویدودر  ین ابیات  هم خاطره  دختر  رو

 

 کرد 8نازک مـه میل کول دل         کرد    ۷چغل 6سر تپه بودم رشته

 کرد           پتو سرخک مرا توی بغل کردهمو روزی که دل میل کول 

حکم شکر   ،عروس نو برای  روستا زاده سیستا نیبه چنگ آوردن 

 خوردن باالی قند را  دارد، آنجا که میگوید   :

 

 می قند آور ده یو  10ر بالیـــشک          9م آورده یو میـــباال رق مـــرق 

 چنگ آ ورده  یومیعروس نو ب         ــر نمیدانین  بدانینان گـقــیـرف

 

"  دو " و "چلبک . از آنجمله "  غلیفیدر سیستان  نان انواع  مختلف دارد

 :است که خیلی هم خو ش مزه اند  نوع نان روغنی

 

 دل من برای صبر وآروم     دوتا چلبک فرستاد آن گل من     

 ل منــاقــباال بلند  ع ده وزحمت  کشیده         همانمحبت کر

 

                                                 
1
 مزهنه، میزند- 
2
 شیب، جنوب - 
3
 اوال منه، احوال مرا - 
4
 ، برای لوچ وبرهنه گانوبرهنهور لیسک  - 
5
 نمیدونین، نمیدانید - 
6
 رشته، مجموعۀ گاوان خرمن کوب - 
7
 چغل، دورخوردن - 
8
ل، هندونه -   ک و 
9
 آورده یو می، آورده ام من - 

10
 ، باالیبالی - 
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 سیستان   چند سرود  عامیانۀ

بیکاره  د خویش در امور تولید حاضر است.زن سیستانی پا به پای مر

خانم سیستانی عیب بزرگی شمرده می شود و مورد طعن همسایگان و  گی

 ات زیرین بیانگر این معنی در گویشهم چشمان خود قرار می گیرد. ابی

 بومیان سیستان است: 

 

 ازارـب  روــبتوشو 1پو          زارزرد و  ردک  ـای م

 3نیـبی  وای ینی ــای ب          یارــب 2ده  سیر غـــوزه

 4مخاره وـنه و پپنج  نو           ارهـزن بی کر ـب  وای

 نیـیـنی، وای بـیـای ب           نداره 5رهـچ سر رشته  

 یزارهـب  ۷ون خاـاز خ           مخارهاگاوه 6یک الش

 نیـیـنی، وای بـیـای ب           کاره ر زن بیـــوای ب

 ا کردهــاشـــده شب تم           کرده8غوزه وایرده سـ

 ارک نخ رشتهــیک چ           جوجه خورش کشتهیک

 می بره 9یر پمهــنیم س          رهــــُ یر می غــل شـمث  

 ریگرـشو تو برو ب پو          گـر دیـیزه روی تو ب

 زنی پــمه11وشکـبا پ          نیـدهدر10نههمز شوخا

 فوالدی امخایه1کدستُ           هـــافـب ـاله ن مــ هجحاال 

                                                 
1
 پوشو، بلندشو- 
2
 غوزه، پنبه - 
3
 ای بینی ، وابینی، ای مردم ببینید، تماشاکنید - 
4
 پنج نونه وپو مخاره، یعنی پنج نان را ایستاده میخورد - 
5
 چر،چرخۀ ریسندگی - 
6
 الش گاو، الشۀ گاو - 
7
 خا، خود - 
8
 واکرده، یعنی حالجی کرده - 
9
 پمه، پنبه- 

10
 مزهنه، می زند - 

11
 چوب پنبه زنی  پوشک، - 
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 نیـیــنی، وای بـیـای ب         هــاهـخـی امـنـآه  دوک

 

نوکری است که برای اربابش بار می کشد و  شعر وارۀ زیر، شکوۀ

آنهم  آرد کند. است برای ارباب در آسیای دستی گندمزنش نیز مجبور 

 :2سنگ چهل منی بهرام خاناز

 نی بر سرم          3کالک

 ه سرمـتـر کــیــبه پ

             یم سرمـنه به نهزم

 4تا در خونه خاسرم

 وــــــآرد ک ه  ـزن م

    وـــــــــــای آرد ک 

 خاناز سنگ بهرام

 آرد کو نــچهل  م 

 بره قونی. اره قونی

 الم، ــــــوض غــح

 زــُ ب 5لنگـــــــــــچ

 ن!ـــــــه مکــتــای

نمونه دیگر از این گونه شعر واره های بومیان سیستان ابیات ذیل است 

 که در آن وضع رقت آور طبقات پائین جامعه منعکس شده است:

شاهد نواس               غانهف 6قلهوامروز 
 8افغانه ۷

                                                                                                                   
1
 ، دسته های نوار گونه پنبه را گویند که برای  رشتن آماده شده باشد.  (به ضم تدست ک،) - 
2
 در بخش میان کنگی بود. 19ملک بهرام  کیانی، یکی از ملوک طایفۀ کیانی در نیمه اول قرن  - 
3
 کالک، بسته هیزم که برسر انتقال داده شود. - 
4
 یعنی پدر زنم خاسرم، خسرم - 
5
 چنگ ل، یعنی انگشت - 
6
 وقله، در قلعه - 
7
 نواس، نواسه، نوه - 
8
 امروز در قلعه داد وفریاداست، شاهد نواسۀ افغان است.- 
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  1افضلی شوله یاله          ــه ناله   امی که میک

 شاهد نواس افغانه          قله فغانه    امروز و

 2مد گلزاره شاهد م            طغاره  به دار  شکم

 3الخاهه جُ شاهد ام             ال ــتا بریو پیش م

 4ه امپرسهناحوال م       رسه  ــما ن  ــو دوماد م

 5دونهحکم خدا نمیـــ         ادونه ــا نـــالی مــم

 6که بزنه با چو بید          و پیش سید ــریــتا ب

نه این م  ۷ید راستی ن م 

 شاهد نواسه افغانه ،امروز و قله فغانه 

 

و این است نمونه دیگر از اشعار فولکلوریک مردم سیستان که در آن 

 آنجا نام برده شده است:روستاهای از سیالب هیرمند و خرابی 

 

 نکه           ـبیداد کله ک ،ای داد کله کنکه

 کی، باالی مهر زنکهوز پلیُ خر س

کشت رسیده را آب برده بیداد. هنگامه ایست که  و ای داد -)یعنی

عوض مهر باید به د و خر سبز طوق دار نبایست خوشه ها از سر کنده شوو

 زن داده می شود.(

 

 نکه      ـله کـای داد کله کنکه بیداد ک

                                                 
1
 افضلی نواسه را نگاه می کرد ،خانم که ناله می کرد یعنی، - 
2
 شاهد محمد گلزار است ،غار است ت نشکنبه درویعنی،  - 
3
 شاهد می خواهد جواله  که ،چرانزد مال متا برو یعنی، - 
4
 ا می پرسدمراحوال   ،به داماد ما نمیرسد  مفهوم بیت یعنی - 
5
 م خدا را نمی دانداحکا ،چونکه مالی ما نادان است یعنی، - 
6
 تا بروم نزد سید  که بزند با چوب بیدبیا  - 
7
 راستی را نمی گوید این مرده - 
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 ای داد کله کنکه  1هآب برده خمک

 مهر زنکه                باالی  خر سوز پیلکی

  4کنرا پیش   3ساالر 2چش

 تو دامن آن کشمکش کن 

 مستوفی را طلب کن 

 دوازده خرمن آتش کن 

 ای داد کله کنکه، بیداد کله کنکه

 خرسوز پلیکی، باالی مهر زنکه

 5مکهآزار به ک

 کاره، تا بطلبه سرداره ن ه  سرخبر ک

 چاره. بکنه  6ونهـمو ش

 له کنکهـبیداد ک ای داد کله کنکه 

 خر سوز پلیکی باالی مهر زنکه 

 

نمونه دیگر از اشعار عامیانه از قول یک روستایی بیکار و محروم 

 جامعه سیستان 

 اشعار ذیل است:

 از تو دل آزاروم           ای دوست بیکاروم 

 مالرُ نوکر سا       ــمد و     گرگ علی م

 ره کنزود توی سف       ـته کن     نان جو، پخ

 سوخته شو 1بخرهبیار تا اشت وشام گرگ      چور

                                                 
1
 ست در سیستاندهکده مشهور اِخم ک، نام  - 
2
 چش، چشم - 
3
 ساالر، سرکردۀ دهقانان - 
4
 پیش کن،  بگذار بخواب برود - 
5
 کمک، بروزن خمک، نام دهکده ایست در سیستان - 
6
 صیغه جمع موش استموشونه،  - 
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 ماز تو دل آزارُ       م     ارُ ــای دوست بیک

 مر ساالرُ ـنوک    ــمد و       گرگ علی م

 مخاره مسکه را  3و دماغ      را    2رگ فخمهبین گَ 

 را  رشته ه  ـمخاره گُ         شنه میشهگاهی که گُ 

 م از تو دل آزارُ            مای دوست بیکارُ 

 منوکر ساالرُ     ــمد و      گرگ علی م

 4صاحب سه صد پالسه         رقاصه  بین گرگ  

  6گندم او سیه داسه    بره ام5کوههرشته ره به س

را به دهکده سه کوهه می برد. دهکده ای که  خرمنکوب گاوان یعنی)

 گندم های سیاه خوشه کشت کرده است(

 ماز تو دل آزارُ      م     ای دوست بیکارُ 

 منوکر ساالرُ       ـمد و    گرگ علی م

 حرام و گنده کاره      بین گرگ عیاره     

 خر راهدارهنر 8هدادسر      کرده ۷چاق ما دوالبور

 از تو دل آزاروم     ای دوست بیکاروم       

نامه روستا زاده محروم و دوستدار خانم زیبای  یهابیات زیر هجو

نام این خانم  .است که امکان دسترسی به وی نا ممکن بوده استسیستانی 

 بوده است:  (بیبیری ) دردُ 

 

 ای داد کردی دری بیداد کردی دری

                                                                                                                   
1
 تا بخره، تا بخورد - 
2
 فخمه؛ نادان - 
3
 .یعنی با تکبر می خوردودماغ مخاره ، - 
4
 خیمه.ژدی و غپالس به معنی  - 
5
 نام دهکده مشهوری است در سیستان سه کوهه، - 
6
 خارهای نازک خوشه گندم و جو را گویند. داس، - 
7
 است. هدردسر ایجاد نمود برای ما یعنی ه،دوالب چاق کردورما - 
8
 سرداده، رها کرده - 
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 ورملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 می کرد 2می کرد           گو روم کنه له چو 1کندل که پاچو

 می کرد 3توباالی تــــوتـــن لَش خه            ســــرنه له کــــ

 ای داد کردی دری بیداد کردی دری

 ور ملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 

 بین غــفــور سـواره ره             ُدری یی کس  پاره  ره

 ماله ره 5سور داره             رد او پــــرنو 4یـک ُشــک

 ای داد کردی دری بیداد کردی دری

 ور ملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 

 ۷ســـایــــه بکـن حصـــیــله           6یـن بــوتــۀ خصــیـلـهبــ

 9چــــــار کــنـج او فصــــیله     ری     تــیــز دُ  8کــــه مـیت

 ای داد کردی دری بیداد کردی دری

 ور ملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 

 11گـهکــه  لنگه            پـــناه  کـــرده بـود تـن 10دری کــه بـلی

                                                 
1
 چوب بلندی است که قایق لوخی توسط آن به پیش رانده می شود پاچو، - 

2
های ریزه ای که در دشت ها افتاده باشد و اطفال آنرا به وسیله دست جمع آوری  چوب -له چو - 

 می نمایند.
3
 له کتو، آویزان- 
4
 به معنی گاو بسیار الغری کم بها ر)بر ضم اول( گاو الغری.شک سوک،ش  - 
5
د اوپ رنو،  دبنال او بیندازم  -   ر 
6
 خصیل، علف سبز را گویندخصیل، - 
7
 یاحصیریا بور ،صیلح- 
8
 میت، چوچولۀ زن - 
9
 حصار و بارو فصیل، - 

10
 به کسر اول و دوم( باال کردن.) ،بلی- 

11
 حصار دایره وی از خاشاک تنگه، - 
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 هشت ماهـه کــه            و شکــــم خا بـــ زه سنگــه 1گــوچۀ

 ای داد کردی دری بیداد کردی دری

 ور ملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 

 تــو 3تـو         خــیــز زنــو و الش 2دری نمیشه میـتــاش

 تو 6شــاش 5دوا داده          هـیـچ نمیــشـه  4حــاال کـه تــره

 داد کردی دری بیداد کردی دریای 

 ور ملک برج گل میر دلشاد کردی دری

 

ابیات زیرین شکوه نامه پی از دهقانان سیستان است که می 

گویند:زحمت و خواری از ماست ولی راحت و نعمت از ارباب، اربابی که 

حتی دانه گندم در ته کاه برای کشاورزان نمی گذارد و آنچه به زارعین تعلق 

آنقدر کم و ناچیز است که نمی دانند خود آن را بخورند یا برای  می گیرد،

 تخم زمین نگهدارند.

 

 ای خــدایا بنگـر به زارعـین سیستان

 شده محتاج لباس و خورش و تکۀ نان

 کــدخـدایان که چنـیــن ســر شــارند          

 هـــــــر یکی صاحب صد خــروارند

قومـتکا دارند، بالش ماهمه   خشت         ازپر 

 بر سرحاصل کشت مــزد ما باغ بهشت

                                                 
1
 پسر -گوچه- 
2
 میتاش، مابین - 
3
 الش،  الشه،جسد - 
4
 تره، تورا - 
5
 نمیشه، نمیشود،نمی اید - 
6
 شاش، ادرار؛ پیشاب - 
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 ای خــدایا بنگر به زارعین سیستان

 شده محتاج لباس و خورش وتکۀ نان

 کدخدایان همگی دشمن این کشته گرند             

 دا بی خبرندــز خ باب کردند اجاره 

 نگـــذارند بخــدا دانـــه یی درتـۀ کــاه             

 1ردن و پـــاـــــــــهــنــد گــنـــــــــــد

 ای خدایا بنگـــر به زارعین سیستان

 شده محتاج لباس و خورش و تکه نان

 

 کردن خرمن چه فغان برپا است        2وقت کیل

 خــاک عالم به سر جمله ساالرها است

 میرسد از خرمن، مرد هــفــتاد و دومن        

 ؟این کنم تخم زمین یا که دهم کودک وزن

 ای خــدایا بنگر به زارعین سیستان

 شده محتاج لباس و خورش و تکۀ نان

 

 از ســـر بــنــد می آیـنــد فــــیــروز         

 3آب دریــــا هــمــه کــــردنــد می روز 

          4چون بما آب رسید شخص دیگربکشید

 گفت از روی غضب، حقآب تو رسید

 نای خدایا بنگر به زارعین سیستا

 شده محتاج لباس و خورش و تکه نان

                                                 
1
 دن گاوان قلبه و مزد پای گاوان خرمنکوب است.گردن و پا، اشاره به مزد گر - 
2
 کیل، پیمانه کردن- 
3
 ه را گویند که غالبا این حقابه کفایت آبیاری زمین کشته گر را نمی کند.بنوبت حقا ،میروز - 
4
 کرد. جاریآب راکشید، یعنی  - 
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 در سر بند آب، بهـــر آسوده خـــوار         

 د قطارـــو بـــره  بــیارن  1کهــــره

 جگر ما شده آب همه از بوی کباب          

 بین 2نــهــــــــر هــــای نــوبـر 

 ای خـــدایا بنگـربه زارعین سیستان

 انشده محتاج لباس و خورش و تکه ن

 

 بی حسابی همه از سید  و مال باشد         

 از بد و نیک والیت همه  آگاه  باشد

 بیرق شاه فرنگ برسرشان پا باشد         

ف وهرخان باشد  ظلم بسیارزهرُمشر 

 ای خــدایا بنگر به زارعین سیستان

 3شده محتاج لباس و خورش و تکه نان

 

 :دعوای مادر وداماد

انی بیانگر نزاع مادری است با دامادش که ابیات ذیل درگویش سیست

نمی خواهد دخترش را بدون عوض حسابی به داماد بدهد و آنچه داماد به 

 عنوان لباس عروسی 

 4خریده و آورده است، دوباره به داماد مسترد می کند. مادردختر چهل بخته

 را در عوض شیربهای دختر از داماد می طلبد.

                                                 
1
 کهره، یزغاله - 
2
 نوبر،نهری که تازه حفر شده باشد - 

3
بوط مر« قاعده و قانون و رسم اهل سیستان»و اصالح از کتاب با اندک تصرف اقتباس - 

 گرادیننکتابخانه نسخ خطی شرقشناسی ل
4
 گوسفند نر چار ساله بخته، - 
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را اطفال و نوجوانان هنگام بازی بگونۀ  متذکر باید شد که این ابیات

دیالوگ می خوانند و آنرا با خواندن تمثیل می کنند .داماد یکایک لباس ها و 

زیورات را به حضور مادر دختر تقدیم می کند و یاد آور می شود که 

باالخره دختراش را می برد ولی مادر هر یک را بسوی داماد پرتاب کرده 

اضر نیست دختر سفید چون پنبه و چاق و چله جواب می دهد که هرگز ح

 چون دنبه را به داماد مفلس و بی نام و نشان بدهد. اینک آن ابیات:

 

 دستمال خوب خریده ام، برای یار آورده ام.       -داماد 

نجه                تا ببرم ک 
 را هو می برم کنجه را 1

 ه راکنج 2دستمال خا  پس ببر که نمیده پو        -مادر

 چو پمه )پنبه( را 3کنجه دک               

 را 4کنجه شلو دمبه               

 چادر خوب خریده ام، برای یار آورده ام.      -داماد 

 که ببرم کنجه را، هو می برم کنجه را              

 چادر خود را پس ببر، که نمیده بو کنجه را       -مادر

کنجه را، کنجه شلو دمبه را کنجه دک چوپمه  هو نمیده یو              

 را

 شلوار خوب خریده ام، برای یار آورده ام       -داماد 

 تا ببرم کنجه را، هو می برم کنجه را              

 پیرهن خود را پس ببر که نمیده یو کنجه را،       -مادر

 چوپمه را هو نمیده یو کنجه را کنجه شلو دمبه را کنجه دک              

 شلوار خوب خریده ام برای یار آورده ام.      -داماد 

                                                 
1
 کنجه، دختر - 
2
 نمیده یو، نمیدهم - 
3
 کنچه دک، دخترک - 
4
 کنجه شلو دمبه، دخترچون دنبۀ گوسفند چاق وچله را - 
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 که ببرم کنجه را، هو می برم کنجه را              

 شلوار خودرا پس ببر، که نمیده یو کنجه را       -مادر

 هو نمیده یو کنجه را کنجه شلو دمبه را کنجه دک چوپمه را             

 یده ام برای یار آورده امکفش های خوب خر      -داماد 

 که ببرم کنجه را هو می برم کنجه را              

 کفش های خود را پس ببر که نمیده یو کنجه را       -مادر

هو نمیده یو کنجه را، کنجه شلو دمبه را کنجه دک چوپمه               

 را

 جوراب خوب خریده ام، برای یار آورده ام.       -داماد 

 که ببرم کنجه را هو ببرم کنجه را              

 جوراب خود را پس ببر، که نمیده یو کنجه را       -مادر

هو نمیده یو کنجه را، کنجه شلو دمبه را، کنجه دک چو پمه              

 را

 چوری خوب خریده ام. برای یار آورده ام.      -داماد 

 جه راکه ببرم کنجه را، هو می برم کن              

 چوری خود را پس ببر که نمیده یو کنجه را       -مادر

هو نمیده یو کنجه را، کنجه شلو دمبه را، کنجه دک چوپمه               

 را

 خوب خریده ام، برای یار آورده ام.  1شستی      -داماد 

 که ببرم کنجه را،هو می برم کنجه را              

 بر، که نمیده یو کنجه را شستی خود را پس ب       -مادر

هو نمیده یو کنجه را، کنجه شلو دمبه را، کنجه گک چو پمه    

 را

 تا ندهی چل بخته را مه نمیده یو کنجه را، کنجه شلو دمبه را،  

                                                 
1
 شست دست گویند. انگشت اول دست که به آنشستی، - 
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 کنجه آل انونه، کنجه مال کلونه،  

 مه نمیده یو کنجه را کنجه شلو دمبه را کنجه دک چوپمه را  

 نمیده یو، 2بوداره 1، پسیکنجه هزاره، نمیده یو  

 نشون داره نمیده یو، پسی گلزاره نمیده یو، 3بری  

 هو نمیده یو کنجه را، کنجه دک چو پمه را  

 تا که ندیه چهل بخته را، مه نمیده یو کنجه را،  

 داماد مرد پیره، -این کنجه دک زئیره  

 مه نمیدهیو که میره، این پیرگرده گیره   

 کنجه شلو دمبه را، کنجه دک پمه را. هو نمیدو کنجه را، 

 

و این هم ترانه، دیگر عامیانۀ سیستانی که در آن دختر حتی پس از 

عروسی نیز نمی خواهد به خانه شوهر برود و بنابرین به مادر البه وزاری 

می کند که نگذارد او را ببرند. در این سرود اسامی محالت و راه های 

از هیچکدام این راه ها او را ببرند. این  بیشماری آمده که او نمی خواهد

 است آن سرود: 

ه کنجه کی تو نو4نه نه  م 
 ۷که بری 6، منه نلی5

 سوزن دسته کی تو نو، منه نلی که بری

 از راه "کوری" امبری منه، نلی که بری

 امبری، منه نلی که بری 8با یک جفت چوری

 نه نه مه کنجه کی تو نو، منه نلی که بری

                                                 
1
 پسی،پسر - 
2
 بودار،گنده وکثفیف - 
3
ی، برادر-   بر 
4
 نه نه، مادر - 
5
 نجه کی تونو،یعنی من دختر تواستممه ک - 
6
 نلی، نگذار - 
7
 معنی مصرع اول چنین است :مادر! من دختر تواستم، نگذاری که مرا ببرند - 
8
 دست میکنند  در بند است که دختران در شب عروسی چوری، زیوری نقره ئین - 
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 کی تو نو، منه نلی که بریسوزن دسته 

 از راه "بُنجار" امبری منه، نلی که بری

 با خیل سوار امبری منه، نلی که بری

ه کنجه کی تو نو، منه نلی که بری  نه نه م 

 سوزن دسته کی تو نو، منه نلی که بری

 از راه "سرشیب" امبری منه، نلی که بری 

 در پیش سرتیب امبری منه، نلی که بری

 جه کی تو نو، منه نلی که برینه نه مه کن

 سوزن دسته کی تو نو، منه نلی که بری

 از راه "کمک" امبری منه، نلی که بری 

 امبری منه، نلی که بری 1با ساز تیمک

 از راه باال امبری منه، نلی که بری

 فردا نه حاال امبری منه نلی که بری

 نه نه مه کنجه که تو نو منه نلی که بری

 نو منه نلی که بریسوزن دسته کی تو 

 

 :سرود رمضانی

در ماه مبارک رمضان عده یی از جوانان ده پس از افطار و ادای نماز 

شام به دوره گردی در داخل ده و حتی دهات نزدیک می پردازند و با 

خواندن سرود سته جمعی"رمضان هللا یا رب رمضان" از هر خانواده چیزی 

و یا کشمش و غیره دریافت می  چون: کلچه، خرما، پول نقد، مسکه، پنیر

کنند و تا دریافت نکنند دست از خواندن سرود رمضونیکه  بر نمی گیرند. و 

هر کس یا هر خانه ای که به آنها چیزی ندهد سرکرده سرود خوانان فورا ً 

بیت هجویه یی برای او می سازد و می خواند، دیگران هم آنرا تکرار می 

                                                 
1
 تیمک، سازی که بر پیپ نفت نواخته میشود - 
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شود از بام خانه سطلی پر از آب را کنند.گاهی صاحب خانه مجبور می

برسرو روی سرودخوانان بریزد وآنگاه آنها از ترس ترشدن فرارمیکنند و 

 صاحب خانه خود رااز شر آنان نجات میدهد:

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 سلیمان دیوانهخوش نام خدا بر این دورخانه           غمبورک می زد 

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 غمبورک میزد این سلیمان کور          بچـــه ها را این آورده به زور

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 بُزی آورده با میــش الغـــریرمضان آمـده بــر ُچنگ شالی            

 ـداـهللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خ –رمضــان هللا 

 بچـه هــا آمــده بـر مسکۀ گـاو           1رمضان رفــتــه بـر بال کماو

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 کند و گوسله زیر شد 2را دیــر شد           گاو سور بی بیا بر خــیز ما

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 پیش می کند           دور چــیـنی را کشمش می کند پیشبیبی را بنگر

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 ی ما میره چون بال کفتر            بچـــه هــا آمــده بر مسکۀ تـرچرخ

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

 کــدخدا رستم نــام و نـنگ تو            شمشیر مصری بـزیر تَنگ تو

 نــام خـدا هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش –رمضــان هللا 

 بده 3کدخدا رستم ماره مو گسی بـده           زنخا سوارشو یکچاردسی

 هللا رمــضـان            رمضان هللا خـــوش نــام خـدا –رمضــان هللا 

                                                 
1
کماو، مرغ آبی بزرگی است با بالهای بزرگ ومنقار طویل و گشاد و پرهای سفید در هامون  - 

 سیستان
2
 سور، یعنی قرمز - 
3
 ا چهارنعل کردن چاردسی، یعنی دواندن مرکب ی - 
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 چـرخی ما میره یُرغه به نیزار           بچـــه هــا آمــده بر خیل گاودار

 هللا رمــضـان –رمضــان هللا 

 خـــوش نــام خـدا رمضان هللا

 

 نوع دیگر سرود رمضانی از قول غالم علی دهبانی  چنین است :

 اول رسیدم به در دولت خانه          انـــار می پاشــد دانـه دانـه

 "آ بیا محمد، محمد یا علی موالمحمد"

 1ملمـل آورده  مــــاه رمضـو         روزه میگیره مع خورد و کلو

 یَشوی        روزه میــخواره کافـر میَشویروزه می گیره الغرم  

 "آبیا محمد، محمد یاعلی محمد"

 رمضو آمد مهــمانــش کــنه         خروس یک ساله ره قربانش کنه

شیه خروس یکساله چیزی ن م 
 گاو وگــوسالــه ره قــربانش کنه        2

 "آ بیا محمد، محمد یا علی موالمحمد"

 4دو پسر داره که نو دوماده            3دهای سرا از کنه که رو و با

 دو پسر داره که مخمل دوزه          5ای سرا ازکنه که  رو َو روزه

 "آ بیا محمد، محمد یا علی موالمحمد"

 ۷یو کلوچه داره اگه فهموصاحب       6چه دارهو  رای سرا ازکنه که د

 د پریـنـه مانــدری          دو پــسر داره بـای سرا از کنه؟ قـفـل حی

 8"آ بیا محمد، محمد یا علی موالمحمد"

 

                                                 
1
 کلو، کالن وبزرگ - 
2
 نمیشود. نِِمشیه ، یعنی - 
3
 این سرای از کیست که رو به باال است؟ - 
4
 نو دوماده، یعنی نوداماد است - 
5
 رو و روزه، یعنی روبروی آفتاب است - 
6
 ؟ دریچه دارداین سرای از کیست که  - 
7
 فهمیده باشم، صاحبش کلوچه دارد.ر اگ - 
8
 81کندو، ص - 
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 « مرغ سیاه تاج بلند»سرود 

 که سیستانیان آنرا با دف و آواز می خوانند:

 مرغ سیاه تاج بلند

 گردن کلفت شش قران

 من خریدم، نمی دادم

 شب کا مرغها جمع بود

 روزها مرغها کم بود

 مرغی دارم هفت رنگی

 دو رنگی  2مینه  1تُرُمغ

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 گردن کلفت شش قران

 شب کا مرغها جمع بود

 روزها مرغها کم بود

 مرغی دارم هفت رنگی 

 تُرُمغ مینه دو رنگی

 کدام چوب، چوبی که سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را برده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 گردن کلفت شش قران

 من خریدم و نمی دادم

 شب کا مرغها جمع بود

 روزها مرغها کم بود

 مرغی دارم هفت رنگی
                                                 

1
غ، تخم مرغ -   ت رم 
2
 مینه، میکذارد - 
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 ترمغ مینه دو رنگی

 کدام کشت؟ کشتی که چوب را پخته

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 گردن کلفت، شش قران

 من خریدم، نمیدادم

 مرغها جمع بودشب کا 

 روزها مرغها کم بود

 کدام آب؟ آبیکه کشت را برده

 کدام کشت؟ کشتی که چوب را پخته

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 کدام گاو؟ گاوی که آب را خورده

 کدام آب؟ آبیکه کشت را برده

 ا پختهکدام کشت؟ کشتی که چوب ر

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 کدام شیر؟ شیری که  گاو را خورده

 کدام گاو؟ گاوی که آب را خورده

 کدام آب؟ آبیکه کشت را برده

 کدام کشت؟ کشتی که چوب را پخته

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته
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 مرغ را خورده کدام سگ؟ سگی که

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 کدام گاو؟ گاویکه آب را خورده

 کدام آب؟ آبیکه کشت را برده

 کداک کشت؟ کشتیکه چوب را خته

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغی سیاه تاج بلند

 کدام گاو؟ گاوی که اب را خو.رده

 یکه کشت را بردهکدام آب ؟ آب

 کدام کشت، کشتیکه چوب را پخته

 کدام چوب؟ چوبیکه سگ را کشته

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 کدام شیر؟ شیریکه گاورا خورد

 کدام گاو؟ گاوی که آب را خورده

 کدام آب ؟ آبی که کشت را برده

 کدام کشت؟ کشتی که چوب را پخته

 چوبیکه سگ را کشته کدام چوب؟

 کدام سگ؟ سگی که مرغ را خورده 

 کدام مرغ؟ مرغی سیاه تاج بلند

 کدام تیغ؟ تیغی که شیر را کشته

 کدام شیر؟ شیری که گاو را خورده

 کدام گاو؟ گاوی که آب را خورده

 کدام آب؟ آبیکه کشت را برده
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 کدام کشت؟ کشتی که چوب را پخته

 کدام چوب؟ چوبی که سگ را کشته

 دام سگ؟ سگی که مرغ را خوردهک

 کدام مرغ؟ مرغ سیاه تاج بلند

 گردن کلفت شش قران

 من خریدم و نمی دادم

 شب کا مرغها جمع بود

 روزها مرغها کم بود

 مرغی دارم هفت رنگی

 ترمغ مینه دو رنگی

 

 

 ینک چند دوبیتی عامیانۀ سیستانا

1 

 در پیشم کسی نیست بیا دلــــبر کـهبرند میش       شب مهتاب که گرگان می

 نمـــد تنگ است جای دلبرم نیستـنــد دست نمـــــد مال        خـدایا بشکـــ

2 

 سهـیـل و مشــتری باشــد نخواهمـور و پری باشد نخواهم          اگـــر حـ

به غـــیر از نازک  پـیرن
 چـو خورشید جهـان باشد نخواهمگالبی          1

3 

 مسلمانــی بـــدیـــن گـــبـر تا کی؟ابر تا کی؟          اهی به زیرتـــو کـه م

 بکش ای بی مروت صبر تا کی؟ــالد کل عـــاشـقانی           تــو کـــه جـ

4 

 قـــلم  بر دست کاغـذ می نـویسم ــر بـــرج خبــیــسم           مسلمانان ســ

                                                 
1
 پیراهنپیرن،  - 
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 ـــار دوری مــی نـویسمبـرای یهمــچــو آیه آیه              قــــلم بـر دسـت

5 

 قیمت بگو چـند 1سرت قـند و لبت قند و دهـن قند             خـریدار تـونـو

 صفا هان مشهد و مـلک سمرقـندنـو قیمــت بـها کـن            خــریدار تـو

6 

 زن و مـــردش نـدارد شـکل آدم  مـرو سیستان مــرو ویـرانـه غـم          

 همه سـرخ و سفــیـد فــرزند آدمن شـهــر بـیرجـند           نـابه قــربان ز

۷ 

 زن خـــوبی ز فیض آباد گــیـروس از بـــاد گـــیـرو          مسلمانا نــفــ

 وطن در ملک دوغ آباد گــیــروبی ز فیض آباد و مهتاب          زن خـو

8 

 در سرحد سیستان غریبم که منــــــد از حبـیـبـم           شمال بــــــاد آمـ

 اگر آب وطــن بـــاشـــد نصیـبـمو دلــبر خواهـم آمد           به پا بوس تــ

9 

 اگر بر مـن دهــند شیراز و بـنـدر         دگر آن ملـک کــرمان را سراسر

 نمی ارزد به آن یک بـوس دلــبرـخارا          اگر بر من دهـند بلــخ و بـــ

10 

 دل از هجرجدایی ها دو نیم استنــار جــــهــیم است            جدایی آتــش

 جـــدایی عـــمر را کـــوتاه سـازدشیر را روبــاه  سـازد          جــــــدایی 

11 

 دعایی مـیکــــــنم بـاشی سالمتر و من دور از والیت           والیت دو

 ه دیـــدارا نمـــــانــد بر قیامتکـنم آمــیـن گــویید           دعایی میکــــــ

12 

 به پــــای رخـــــنــۀ دیـــوار بودمو مـن بــیـدار بودم         ســتاره جـست 

                                                 
1
 خریدارتونو،خریدار تو استم - 
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 هـنــوز در گـفـتگـوی یــــار بودمـد محـل بانگ سحر داد        خــروس ب

13 

 منکــه یار از من جدا شد وای بر  ه  دوتا شد وای  بر من       ســر راه ک

 شد وای برمن 1که وقـــت خیُر وارا از هـم  بریـدند          طــناب خیــــمه

14 

 همچون بروم که شب مرا روز آیدروم که سنگ در سوزآید        همچون ب

 بدبخت کجا رود کــه فـیـــروز آید؟ود       همچون بروم ز بخت برگشتۀ خ

15 

 دلـــــم پــــر حسرت والوان بمانـده  ن در داالن بمــانـده      دو چـشم مــــــ

 چـــو یـعـقوب دیده گــریان بمـانـدهر بیابان در تــۀ چاه        چــو یـوسف د

16 

 به پـیشانی زدی خـــال ســیــاه را   االدخــتــر نمی شناسی تـــو ما را      

 غ هـــوا رانشانـــه می زنی مـــرن هفت ساله نکندی            هنـــــوز دندا

1۷ 

 دل مسکین مـــن بـاال تــــو مـانـدهتــو کنده          2قدت کوتاه و پوچک ها

 خدا داند کـــه جــان بـر مــن نماندهـــه دل باال تو مانده       از آن روزی ک

18 

 نر بفــــریاد آمدم من 3چـــو کــوکز دنـبـال آمــدم مــن       تو کــه رفــتی 

لــ ه  در آن مَ 
به بـــونه  شما کـــاری نـــدارم          4

 دیــــدن یــــار آمـدم من 5

19 

 بت چـــیـنی بـه دســت دلـــبـر منـــار نــوبــر مـــن         بــیا جـــان و انـ

 دل در خـواب من بــیـدار می کردکـه بر من کار می کرد         بت چـیـنی

                                                 
1
 خیروا، وداع، خداحافظیکردن - 
2
 پ وچ ک ها، پاچه ها - 
3
 ک وک، کبک - 
4
 مله، محله - 
5
 بونه، بهانه - 
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20 

 فـت هــمـسر        کشـــیده  بــــر قــــد و باالی دلـبردو تــا مــار ســیاه جـ

 یکی گل می چـــیـنه از باغ دخـترو می خوره از حوض کوثر         یکی ا

21 

 طــمع بـــر دیـــدن جـانـانـه کردمد که رو را باله کردم         هـــوایی بــو

 و چـــو بلبل نالــه کردمزدم زانــــر سر رود فــراه رود          رســیــدم بـ

22 

 حسینا ســـوخـــتـــۀ باد سمــــورهروی راه تـــو دوره           حسیـــنــا می

 بر آن ســـبــزه کـه در پای تنورهنــان گــــرم کرده           حسینا مــــــیل 

23 

 زدی بر گـــردنــم طـــوق مالمتی بــــاشی ســالمت          حسینا می رو

 که مـــن یــار حسینا تــا قــیامـتقـــومان هم بدانید           شما خویشان و 

24 

 چلـــیم نــقــره را بشکن طال کنمــن وفا کن            اگـــر یـــار مــنی با 

 بــده بوسی تـــوکل بـــر خدا کنه و نی کای فارسی             چلــیم نــقــر

25 

 که بلبل مست و شــیـدای درختهچه وقته            چه وقته شب خدایا شب 

 جدایی یار مــــن بســـیار سختهرود شـاخه به شاخه            که بلبل می

26 

 که لب های تــــو باشه روزی منـازنــیـن مـــوزی مـن          نــگـــار نــ

 نیمروزی مندوتا چاشت و سه تا          1اگر دانم تــو را بـــر من نمـیـدن

2۷ 

 نمی دانم بخـــوابی یا محــل نیستتــو مثل اول نیست        نـــگارا مــــهر

 مرا از کـــردۀ  دشمن خــبر نیست        1نمی دانم تو را کی کرده شـیـمـون

                                                 
1
 نمیدن، نمیدهند - 
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28 

 چــو ورقــه روی گلشا را بـبــیـنهـــه ماه را بـینه          ســـتاره می روه ک

 چـــو یوسف رو زلیخا را بــبـیـنـهاز عشق صنوبر          ر بیکچــو حیــد

29 

 سیاه چشـمان بــگاو دوختــن بـرآمدبـرآمد       2صبایی بود کـــه گاو از کل

 که گاو دوشی شکست برمن سرآمدابــرو بــه گاو ها       نظر بـر او زدم  

30 

 ــوچه نــه در بازار دیدمنـه در کـدر بـــازار دیدم           سیاه چشمی کـــه 

 نـه در کـــوچه نــه در بازار لیلی           مـــیان عــاشــقــان بســــیار دیدم

31 

خود  آن گــپ مــزن که یار مایه           3سیاه چشمی که در خیل شمــایــه
4 

 جـــوانی کشـتـه و خــون دار مایه          5خــود آن گپ مزن خــیلی رشیده

32 

 نـــگارا نـــازنـیــنی نـــازنـیــنـی             گــهی در آسمان گــه در زمینـی

 گهی انگشــــتر دســـت فــــالنی              گهی چون نقره بـــر دور نگینی

33 

 ۷بــرچـه زده  آبه کشیده 6بقــــربان خـطی کــه نـو دمـیـده             دو پو 

 نازک             که دستا نـازکه ریسمـان بــریده بقـربان سـر و دسـت های

34 

 به دور یار هــر جـایی نگـردی      مسلـــم نـیـست مـــردی         مسلمانا 

 اگر گـــردی بـه دور نـامـناسب                پشیـمانی کشی و رنـگ زردی
                                                                                                                   

1
 شیمون، پشیمان - 
2
 کل، کشتزار - 
3
 شمایه، شما هست - 
4
 یارمایه، یارما است - 
5
 رشیده، زیبا است - 
6
 اپو، پ- 
7
 آبه کشیده، یعنی آب را جاری ساخته - 
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35 

 دوم لـنگــر بسوزهاگـــر آهـی کــشم  بـنـدر بسوزه               اول کشــتی 

 اگــر آه دگـــــر از دل بــــرآرم               اول دخـتـر دوم مــادر بســوزه

36 

 ز خوبان طاقــت دوری نـــدارم         ا تــاب مهــجـوری نــدارم     جــوان

 خـــدایا تــاب ســرگـوشی ندارم    یارمن سرگوشی  میکرد          کسی با

3۷ 

 وکاغذ بلکه سوری               نــویـسم کاغذی بر یاری دوریخودم سورم 

 قــلم بشکست و کاغــذ باد برده               میان ما و تــو بـاشـه صبــوری

38 

 رفیق و همدم و همراز من کـو؟        جـیـغه دار و ماه من کـو؟      ستاره 

 رفته است سوغات من کو بسودا          همـــدمـم رفته بــه سودا    رفیق و

39 

 گـرفــته خاک غربـت دامن من      و غــریبی  وطـن من           غـــریـبی

 نــدارم کس بگـیـــرد ماتــم من         آن ترسم که درغربت بمیرم      از 

40 

 بصد مشت و گریبان می نسـینم       کــه من حیران نشـینم         نماز شام 

 بمـانند یــتـیـمـان مــی نـشــیـنـم    نو          بان سربه زابصد مشت و گری

41 

 مرا از عشق تو بردند به زنـدان         ـازنـیـــن ریــزه دنـدان    نـــگار نــ

 دو تا گوشواره دارم مال دیـوان      م می خوری ای یار نادان       چرا غ

42 

 سه پاس شب برفت مردم زسرما      نــگار نـازنــیــن، مـــرغ مـسـمـا     

 برای بوس تو ُمـــردم ز ســـرما         ال مــــردم شـــب نــرفـتم   برای م

43 
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 بــدسـت نــاکسی افـــتــاده بــودم     ــالع ز مـادر زاده بـودم      ســیاه طــ

 تـاده بودمدر آن دم از قــــلـم افـــ    وزی کــه طالع را نوشتند      از آن ر

44 

 اگر یک بوس میـدادی چی مـیشه        ی بگــــذری مــــثـل هـمیشه  بــیـای

 به فـــردای قـــیــامــت کـم نمیشه      ر یک بوس می دادی به عاشق     اگ

45 

 مـیان مـا و تــو بیگــانه ای نیست          1نگار نازنین یک لحظه ای بیست

 سخــــن  بســیار دارم در دل خود      از دل خــود    محـــــــرم ر نــــدارم

46 

 تو را چشمک کنم تو قـوده بردار   یــن دســـــتــه بردار        نـــگار نـازنـ

 از آن گندم کای سورخوشه بردار       جـنگ مـیـنـه   2اگر دانم که سـاالر

4۷ 

 ن صد جـــوان مــن عاشق تومیا          لخــالــق تو  بقـــــــــــربان خطی ا

 نه فـهـمـیــدم کـه آخــر باطـلی تو        د جــوان دل بـا تــو دادم    میان ص

48 

 نمی دانـم کـــه ترکی یا قــزلباش       قچــیـن سـرت نقـاش نقـاش     عــــر

 قــزل باشی بـیا مـهـمان من باش        ر ترکی بــترکستان خود باش    اگــ

49 

 لــب یـــار مــرا بـــوســیده تـنـها     ان به ما کــرده ستم ها       نی قـــلــیـ

 همیشه بر لب جـانـان میبودم من        بود گر نی قلیان میبودم من  چی می

50 

 لب و دندان شکــن کـه آمدم من            ـلــیـان بلند کن کــه آمدم من نی ق

 بر در بکــن کــه آمدم من 3بـنـداز             کلی برو جـای خــوده مــردانه

                                                 
1
 بیست، ایستاده شو - 
2
 ساالر، سرکردۀ دهقانان  - 
3
 کلی، کلید - 
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51 

 به زیــر لب بخـنـد کــه آمدم من       ـود را بـبـنـد که آمدم من      ســر خـ

 به زیــر لب بـخـنـد ای یار نادان             بلـند ترک بخــنـد کــه آمــدم من

52 

 مـــرا بی تـو جـدایی مـشکل آید لـبت بـــوسم  دهن بــوی گل آید              

 مــرا گویند جـدایی کــن جـدایی              جـدایی گـر کـنم خـون از دل آید

53 

 جـــوانـا دل نــدارم دل نـــدارم                دگر طاقـت به این منزل ندارم

 ارمجوانان می روند دسته به دسته                مـنم  بی خانـمـان یاری نــد

54 

 ســر کـوه بـلـنـد من جیغ بر آرم              مـن از کــه کمـترم یاری نـدارم

 چلیم بر دست بگیرم نی به دندان             از این ارگ بلند یاری بگــیـرم

55 

 خــــداوندا خــــداوند جــهـــانـی              خــــــداونـد زمـــیـن و آســمانی

 پیران را بیامــرز              جـوانان را به کــام دل رســانیخـــداوندا تــو 

56 

 دلـــم از جــامۀ نیلی بـــدتر شد              سفر کردم که غم از دل بدر شد

 غمی آمد که غم ها تـازه تر شد              دلـــم دیـوانه بود دیــوانه تـر شد

5۷ 

 برادر دانــۀ یــاقـــوت خـــواهـر     پـدر خـوبـست برادر خیلی بهـتر        

 بگــیـرنــد پــــایۀ تابـوت مـــادر          اجــات می کنم هــر دو بیایـند   من

58 

 به قـــــــربان سرای زیـنه زیـنه             به قـــربـان سـر و چشم سکـیـنه

 زنم خنجر بسینهاگـــر دانــم تــرا بر مـن نمــیدن            دو دست بر سر

59 
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 مـــرا کی می بری بر سیل بازار      ن تو گردم َکـوک خالـدار     به قــربا

 درخــت زنجـبــیل تــــــازه باشد        بــبـر کــه ســایه باشد     مــرا جای 

60 

 به کرمان میبرند خشت و گل من        دل من  دل مــن هــو دل مـن هــو 

 کس و ناکس کـشد دود از دل مــن         د قـلـیان بسازند کرمان می برنبه 

61 

 ز خواب برخیز که من گرد سر تو      ه خـوابی و من زیــر سر تو تو کـــ

 کــه آخــر می روم مـن از بـــر تو    برخیز مرا توی بغــل گیر    ز خواب

62 

 دست نمی داد مرا یاغی شده بود و      ـره ای که بره می داد مـرا آهـــو بـ

 یاد هــمو روز که بـره می داد مرا    ده بودکوه و کمر می گردید   یاغی ش

63 

 همسایـۀ بـد داری، مخند ای نادان          برآمـدی و خندان خندان 1از شیب

 از دیـده همان گوید و نادیده همان    د نـه چشم دارد نه زبان       همسایۀ بـ

64 

 دیگر نگـذاری مارا 2به ُمخـتـیـن   ارا جـان نـگـارا         نــگ نــگارا جـان

 به آخــر می کـشد داغ تـو مـا را  دگـر من خـوار و زارم          به مختین 

65 

 الف گـــردنـت مــرواری بــنـدم  مــن نخـندم          شبی کــه تــو نـیـایی 

 ه جای اسب شاهی، خــرنه بندمب   ـت طــوق گـــریــبـان         الف گــردن

66 

 بــبــندم بـا پــــر مـــرغ هـوایی         ـم نـامـه ای از بی نـوایی     نــویسـ

 بگـــو صد داد و بیداد  از جدایی   مـرغک به دست دلـبرم ده         بــبــر

6۷ 
                                                 

1
 شیب، جنوب - 
2
ختین، بخاطر -   م 
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 خود راضی کنم من1خوشوخوزگار     تا چلیـنگ بازی کـنـم من    از اینجا

 دل پــر درد خـــود خــالی کـنم من   خوزگار من راضی نمیــشه     وشوخ

68 

 چو گندم بـر گلـوی خـوشه ماندی     بگـــو بی تــوشه ماندی     حسینا را 

 زمستان آمـد و یک گوشه مانـدی      دم بـر گلـوی خـوشه خـوشه    چو گن

69 

 کـار عاشقی هر روز می بودکــه    شب نمی بود روز می بود      خــــدایا

 دل زار همچــنان فـیــروز می بود       ـــار عاشــقی و بـچــه بازی  کــه ک

۷0 

 که را دیدی که بر من ناز کردی       داز کردی    های خــوده  ان 2کجک

 کــبـوتر را خـــیال بـــاز کــردی        دیدی تــو از جـمع جوانان    کـه را

۷1 

 تـا کـی نشینم 3جوان و جاهــلـم       خـــم کنم ناری بچـینم       ا درخت ر

 به عـــهـد بی وفــا تا کی نشینم؟         جاهـــلــم ریـشم دمـیـده     جوان و

۷2 

 رئیـس قـافـــله کی میکـنــه بــار       بلـــنــد استاره دمــدار      عجب مـاه 

 خــدا داند که مشتاقـــم  به دیـدار           شب گر زنم روزکا به ایـوار  شبا

۷3 

 کــه بی بی ام نداره  بخـت داماد       و زنـــم داد و زنـم داد      زنــم داد 

 جـگر آهن کنی کفش ها ز فوالد        وصلت کنی با نسل ولیـــداد    اگر 

۷4 

 و تــو شــاه مار افــتادمیان مــا         و زنـــم داد وزنــم داد      زنـــم داد

 دوم مــا را کـند که دل به تو داد        را کـنـد کــه بی وفــایی    اول تــو

                                                 
1
زگار= نامزد -   خوشو، مادر زن، خ 
2
 ک جک ،زلف های بناگوش - 
3
 جاهل، نادان، ودراینجا به معنی جوان مجرد بکار رفته است. - 
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۷5 

 احوال مــنــه بــبــر بر مادر پیر    و صــبائی صبـح دلگیر        صبــائی 

 بگو دست بسته و پاها به زنجیر          احــوال گــیــرد مـادر پیر   اگـــر 

۷6 

 زبــان مـــار شـــد دنـدان ماهی        ئی و صـــبائی و صــبائی      صــبا

 به هندوستان کنم گشت و گدائی        ــم کــه تــو مانند مائی     اگـــر دان

۷۷ 

 حسینا را خـــالف وعـــده دادی          ادی کـــه آخــر وا نهــادی  اول د

 غلط کردی که آب ازکوزه دادی        ب تـو    ـــنۀ لــعــــل لـــحسیـنا تشـ

۷8 

 خورد بر دماغم که بوی عاشقی     ر اوالغم        حسینا گفـت بیار، بـد نـ

 چـالغم ج و پایکـ به این دست        را بگیرم     دل گفتم سپاهـــونبـه 

۷9 

 گـوش دلـبرسـه مثقال طــــال دادم  به زرگـر            بســازد حلــقه نی بر 

 مرا یک لحظــۀ عـــناب گـرفـتـه            به روی رخت خواب پهلوی دلبر

80 

 بزن دایـــره کـه غم داره دل من               بزن دایــره بــه دوره منزل من

 سفـر کرده است یــار جاهل من      ـره مقــــامش را بگردان      بزن دای

81 

 به بیرجند و بخارا می بری منه               1مــنه به باالو به باال می بــری

 به بیرجند و بخارا یا سمرقـنــد؟              لب تشنه به صحرا می بری منه

82 

 به باال می روم کــه جــو بگیرم               احـوال از دخـتـر خسرو بگیرم

 د از نـو بگیرماگـــر دانم کـه خسرو بار کرده               زن سرخ  و سفی

                                                 
1
 ه، من رامن - 
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83 

 دلبرجان اسب خود تـیمار می کرد     یمـروز که اردو بـار می کرد    دم  ن

 به دستمال گــساری پاک می کرد   ق از پشت چشمـش دانه دانه      عـــر

84 

 تــرا نفـــرین کنو بــا تو و شو تو       ـتــر به حــق خــال رو تو     اال دخـ

 تو 1غــــــــالم تــو شوم  آقای شو        کنم شویت بمیرد   ا نفـــــرین تــــر

85 

 زنم  افــسـار چــرمی بـر سـر تو     می ایـــد هــر هـــر تو     از آن باال 

 خــری گم کـــرده ام مـثل خــر تو        ـسـار چـــــرمـــی اره اره   زنم افـ

86 

 لبم از تشنگی آمـــد به خــــنـــده        شمه رســـیدم آب گـنــــده    ســر چ

 کجا آن آب گـــنـده کی  پــسـنـده         که آب جــوهـــر دار خورده   لبی 

8۷ 

 بـــبـر بــر مادر پـیر  2احوال منه      ئی و صـــبائی صـبح دلگیر    صــبا

 ی شیرحاللم کن که شب ها داده ی          فـــرزند سالمت می رســانـد بگو

88 

در  خـانه ُکَمــیت     یــوسته داره      ابــــروی  پــ 3برارم
 بــــســـته داره 4

 مهمون چـه ذوق خـنده داره 6خود        بیایـــند صـد و پنجاه   5اگر مهمون

89 

 ســــوار میشه و سر میده  جلو را     نـــو را      8نــــوبر ۷برارم  ا مـَزهنه

                                                 
1
 شو، شوهر - 
2
 منه، مرا - 
3
 برارم، برادرم - 
4
 کمیت، اسپ کبود - 
5
 مهمون، مهمان - 
6
 خوِد مهمان، همراه مهمان - 
7
 مزهنه، می زند - 
8
 نوب ر،نهر جدید - 
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 سر  هـفــــتـه می آره مــــــاه نو را      وه بر ناصر آباد  ه یک کش می رک

90 

 گاره روردـپ ۀ ــر سایــــــــبزی             وارهـــن ســو زیــــرۀ نـــحسینا کُ 

 رمان دهنه دارهـمیان فارس وک             دارـــــــدا حسینا را نگهـــداونــخ

91 

 شیرفراوان است منشین پنیرو                 است منشین باران  1لهنا گُ یحس

 برای خاطر مهمان است منشین               دوش زودی بیاورــدی بـنـز قـبُ 

92 

 ت بنازمــتـیک دس زـــقبای سب                 ت بنازمـپـــنا دو دوی اســحسی

 زمسینه ام، شستت بنابــربزن                   تو که تیروکمون در چله داری

93 

 بی رضایت هیچ کاری ردمـنک                ذاریــحسین گرمیکشی گر میگ

 ذاریــوسه ای بر رهگـــبدادم ب             ناـیــر روی حســــــــبرای خاط

94 

 انگشتدردست ونی میزد بنمک            تـوله در پشــدم کـدیــسینا را بح

 یا شده خشکماهی بر لب درچو             ابهـبــر کــتــــم دخــــحسینا از غ

95 

 دمـدیــنا را نــا جستم حسیــزج                 ته دیدمــوابهای آشفــکه خشبی 

 زیدمــدان برگــلب پائین به دن                   ولهــبـارم قــفتــه گــــلب باال ب

96 

 بره منه المت میــدل نومید م                 بره منه یامت میــوچارسوی ق

 نهــره مــمد می بــد محـیــو ام                وانمـــحسینا گو ازای بهترچه خ

9۷ 

 عبادت کو مشو مغرور وبیغم                   د آدمـرزنـــت: ای فــحسینا گف

                                                 
1
 گله، گلوله - 
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 ه عمر آدمی مهمانه یک دمــک                   چه خوانمازای بهترحسیناگو 

98 

 مـنـان حسیـــماز غال  یکی من                ین وغینمــالم عـحسینا گفت :غ

 عینم ر نور دوــــدگ علی اکبر                  سینا گو ازای بهتر چه خوانمح

99 

 ر توـبــبخوردم بوسه ها از دل                 رتوـرســحسینا نازنین خاک ب

 وـرتـمستی از ب 1لوک ببردم                  بخوردم بوسه هاجای توخالی

100 

 به خواب بودم خو آشفته دیدم                    یده بودمــبخلوت خانه ام خواب

 برسرزدم لب برگزیدم3دو دس              2  دمـدیـتم حسینا را نـــزجا جس

 

 میانهو این هم چند رباعی عا

1 

 کرمان آرم روغـن ز فراه برنج ز    شـق کنی آرد  زسیستان آرم    گر ع1

 از کوه اُحـد کنـــده  به دنــدان آرم      شهر مشهد قروت کـنم بردارم   در

2 

 پیش از عروسی بچه بگهواره ُکنه   ونه که کاره یک باره ُکنه      دختر هم

 کـــــاله جـانانه ُکنه 4هرچه بمـونه    بخره  و پوش گهـــواره ُکنه    مخمل 

3 

 با مردون ریشـــدار نمی پــردازند     ـتر بازند   ن کـرمان که کـفگو 5کنجه

 و کنار او میـندازند 6خود را به ُکل   که جوان نو خطـی می بـینـند    هرجا 

                                                 
1
 لوک، شتر نر ومست - 
2
 برگرفته شد.37-35کائی صاز"واژه نامۀ سکزی" گرد آوردۀ جواد محمدی س 100تا  91دوبیتی های  - 
3
 دس، یعنی دست - 

4
 بمونه، بماند - 
5
 ِکنجه گون، دختران - 
6
 ک ل، آغوش - 
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4 

 این پتوسفید که می بینی یارمن است      ـزار من اسـروی که باال گلـباال ن

 ــاره شودشاید که نصیب مــن بـیچــ    دوسی ساله شود ـاین پتو سفید که ص

5 

 بیدار شــدم عشـــق تـــو در یاد آمد    ه بودم ُخنک ُخنک باد آمد    در خــان

 آهـــو بــره بــود به خوردن آب آمد    ـتـم ای دل دیــــوانۀ من    با دل گفــــ

6 

 چون سینه کباب خواهری مایه مرا   مرا    1در شـهـرغــریب مادری مایه

 آنجــا پــدری  و مادری مــایه مرا        دباال کـــردنکه ســــر غریب  آنجـا

۷ 

 سیالب ز چشم مـن چکـیـدن گیرد      ـم دلــــم  تـپـیـدن گیرد   یاد تــو کــن

 سنگ از بغـــل کــوه کفـیدن گیرد      خود اگر به کـوه ها گویم     راز  دل  

8 

 صبر کـنم از جگـرم خون آیدگر     کنم، ناله ز گــردون آید      گـــر ناله 

 شک نیست که از سرقلم خون آید      خـــود ســر قـلـم بـنویسم   راز دل 

9 

 گل برسردختران و خاک برسرمن    در مــادران کجا مــادر من    ای مــا

 کــو مادر من طبیب درد سـر من؟       هر نیمه شبی که درد گیرد سر من 

10 

 من مرغ  تـوام دانـه کجا می پاشید    ا مـی باشید    مــادران کـج ای مــادر

 مانند هـــزار تـیــر بـر سینه خورد    غیکه زدست هرکسی دانه خورد  مر

11 

 انگـشت بــریده گم خـبر نیست مرا    نیست مرا قرارو شب نیست مرا شب 

 غیر از غم تـو دگرغمی  نیست  مرا   ـریـده  را مــرهم می خواهدانگشت ب

                                                 
1
 مایه، میخواهد - 
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12 

 چکـمه بکــشی بـند قـــبــا بگــشایی   سفـر و از سفــر باز آیی    رفــتـی به

 دیدار شمـا بـــوی غـــریـــبان دارد    ـــا گــــرد بـیابان دارد   چکــمــۀ شـم

13 

 صد چشمه آب شوره شیرین کردم      ــم به غریبی و غریبی کـردم  رفـــت

 سر را به فـدای جان شیرین کردم     ی کردم   ــدم خـــود را طبیببیمار ش

14 

 زیــر سر خود گریۀ خواهر مایم          1بیــمار شدم شـــربت مــادر مایم

فت        د   آنجا که مــرا کنج لـحــد بسپارنـ تابــوت خــوده  ک 
 برادر مایم 2

15 

 چوب شمشاد کنیدتابوت مرا ز     دران مـــرا یـاد کنید          یاران و برا

 تابوت مرا سبک سبک بردارید             بر خاک نهید، هــزار فریاد کنید

16 

 چند دخترک لطیف و هـمسر دارد    ایۀ دست راسـت مــا زر دارد     همس

 کافـــر دل من میل کالن تــر دارد     خورترزن من کالن خواهرزن من   

1۷ 

 ه            یاری نگــیری که دل  یـارم خنکهباال نـــروی کــه پتوی یـار تُـنک

 یاری نگـیــری که یـار یـار باشد            یک پا به رکاب و نوکر شاه باشد

18 

 ای مرد ترانه مایم که توزن داری     نــگـــاری     ز 3باالی بلـنـــد پـوچکا

 هدارینگ4تو مــرد شوی همشکونه      زن داری و بچــه ای زنـداری    تو

19 

                                                 
1
 مایم، میخواهم - 
2
 کفت، دوش - 
3
 پوچکا، پاچه ها - 
4
 همشکونه، همانها را - 
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 دور لب او پـیــاله ســـــاقی باشد      مـــن اگـــر عراقی باشد      جانـــانۀ 

 می نوشم اگـــر حیات باقی باشد           او پـــیــالۀ آب نــبـــات   دور لب 

20 

 راز دل خود ز دوست پنهـان میدار     ست مکن تکیۀ کـلی بــر یار  ای دو

 بر گـردد و دشمــنـی کـند آخـر کار    من گردد  زی بشود که دوست دشرو

21 

 کرده2کـرده             سوز تو مرا بی سروسامو1زلفـــای تــرا بـاد پریــشو

 درد دل خا رُوو به کوه ها گـویم             شــاید که تـرا چرخ پشیمو کرده

22 

 ادرت بیمارهناری بـفرست کــه م     که تـوئی دارو درخت بسیاره     آنجا

 بـرخــیـز و بـیــا و آرزو دیـدارو          3نه بیمارونو نه از تو اناری مایو

23 

 نه دیـده پـرآب داشت نو دل پرغم       هم   4یاد روزی که جمع بودی َخی

 هم دیده پــر آب داره نو دل پرغم     ال کـه جدا شد وصد جبر وستم    حـا

24 

 نبینم  دیدم            گفـتـم که به غـربت نروم افتیدمرا  5گفــــتـم که فــراغ

 6آمد به سرم از آنچــه می ترسیدم     م که به عمر خود جدائی نکنم    گفــت

 

 

 

 

                                                 
1
 پریشو= پریشان - 
2
 سامو= سامان - 
3
 مایو= میخواهم - 

4
 خی هم، یعنی باهم - 
5
 فراغ،یعنی فراق ، دوری - 
6
 79دهبانی، کندو، - 
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 مششفصل 

 

 افسانه های سیستان

 

کودکان  گویند. رسم چنین بود که چون میسوکه" آ "هاافسانه را سیستانی

بازی های سنتی فارغ می شدند  مره وجوانان از کار روز وجوانان ونو

کار پرداختند. آغاز )افسانه( میآمدند و به گفتن آسوکه شبانه دور هم گرد می 

  چنین بود که یکی از حاضرین از دیگران می پرسید: 

یعنی اگرانار بشکنم تو چنددانه )"انار بشکنو؛ تره چن دونه؟"  

می آورد، آنگاه سوال  و هریک از حاضرین عددی را به زبان (برمیگیری؟ 

شروع افسانه را به کسی محول میکرد که عدد بزرگتری را برزبان  کننده 

   1آورده بود.

                                                 
1
 در آغاز هرافسانه، افسانه گو این جمالت را برای جلب توجه حاضرین بیان میکرد: - 

 فرسنگ به فرسنگ، 

 چون عاشقان دلتنگ. 

 میزد ومی آمد، 

 بضرب خلگوشک )خرگوش(، 

 به شیرینی نبات.

 تنابکو کشتۀ شیطانست، 

 میگذرد،هرکس بکشد، یا نکشد  

 شاه عباس بکشد که شاه ایران است.
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عبارت بودند  بسیار زیاد اند وچندتای آن سیستانعامیانۀ افسانه های 

بدی،افسانۀ  سابوری، افسانۀ نیکی و از: افسانۀهیرمند، افسانه هامون 

نهنگ  دختر وزیر،افسانۀ شاه و عباس،افسانه  بختیار،افسانۀ حسین کرد وشاه

افسانۀشهزادۀ بست،  افسانۀ فالبین،  وشهزاده، افسانه دختر قمار باز،بور

سنگ افسانۀمارسیاه،  شاه افسانۀ افسانۀ نیم کونک، بی بی سه شنبه، افسانۀ 

افسانۀ ل کره،هاسپ چافسانۀ رگک، گافسانۀ  نخودک، نیمافسانۀ  صبور،

وفای  افسانۀ شغال دم کنده،افسانۀ دوز،  نپوستیافسانۀ  ه،شا بزک جنگلی 

 پینر دراز مه، حورکه افسانۀ ماه تو وارفته نو شاه تو خورفته، افسانۀ زن، 

مربوط به افسانه های که و فاطمه که وعایشه که،افسانۀ بزلنگی،  افسانۀ

ضبط شاهنامه فردوسی  ملحقاتغیراز آنچه دراوالدۀ شان  زال ورستم و

تمام افسانه های جناب انجوی شیرازی  در میان مردم روایت میشود که،تاس

ضرورت البته ده اند که کرآوری وچاپ گرد مربوط به رستم واوالدۀ اورا 

از جمله افسانه های که در باال از آنها نام من  ا دراینجا نیست.آنهبه تکرار

وامیدوارم  کنم توانسته ام ضبط وشرحدراینجا تای آنها را  11برده شد، فقط 

که روزی یکی از جوانان فرهنگ دوست سیستان دامن عمت به کمر زند 

وبقیه افسانه های عامیانه سیستان را بهتر از من گرد آورد و بصورت کتاب 

 به چاپ برساند تا از دست فراموشی نجات یابند.

 

 

(1) 

 

 ۀ هیرمندافسان

  60کوه بابا در  هیرمند رودخانه بزرگ و پر عظمتی است که از        

  1200کیلومتری غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از در نوردیدن 
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کیلومتر به سمت جنوب غرب کشور و سرانجام در هامون سیستان ) شامل 

 در پاچه های پوزک، سابوری و هیرمند( می ریزد.

دانشمندان سیستان را به دره نیل تشبیه نموده عقیده دارند که سیستان 

ند است، همچنان که مصر زاده نیل است. در واقع اگر هیرمند مولود هیرم

بدان سوی راه نمی برد. سیساتن صحرایی ریگزار و بی آب می بود از 

همین جاست که هیرمند را ) نیل سیستان ( نامیده اند. در کتاب مذهبی 

رودخانه مقدس و پرشکوهی است که خیز « هیرمند» زردشتیان یعنی اوستا

ر انگیز دو سرکشی کند. به سوی دریاچه کیانسی) دریاچه آب های سپید ب

هامون( روان گردد و بدان فرو ریزد. هیرمند رودی است که نیروی اسبی 

از آن اوست. که نیروی اشتری از آن اوست. که نیروی مردی دلیری از آن 

اوست. که فر کیانی از آن اوست. چندان فر کیانی در هیرمند است که می 

 ن را سرگشته و پریشان کند و تواند دشمنا

در اوستا نام این رود خانه به .1گی وسرما و گرما نمایددچار گرسنگی و تشن

 .2ضبط شده که معنی لغوی آن ) سدمند( است« هیتومنت» گونه 

منه از قدیمیترین از« هیرمند» دخانه بدین گونه می بینیم که رو 

ً تاریخی به این سو در اذهان و افکار مردم آریان در ذهن و  ا و مخصوصا

شته باشد، زیرا دماغ باشند گان سیستان نقش حیاتی داشته است و باید هم دا

تان است و بدون آن هیچ منبع دیگر سشادابی و هستی سی هیرمند یگانه مایۀ

 برای مشروب کردن زمین ها و شرب انسان و احشام آنجا وجود ندارد. 

ها جالب اطر دارند که نه تنئی بخانه سفسیستانیان راجع به هیرمند ا

 داشتن هم است با هم می خوانیم:است بلکه الیق بخاطر نگه

زیبا، طناز و دوست داشتنی بود. خواستگاران  گویند: هیرمند دوشیزۀ

فراوان داشت که هریک هزاران بار در پایش جان می دادند. ولی هیرمند 

                                                 
1
 طبع تهران ،346ص  ،پود داودابراهیم پنجاه گفتار  -آناهیتا - 

2
 .296ص  ،2ج  ،یشت ها  ،استاد ابراهیم پور داود - 
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ام با همه نجمغرور، سرکش و نسبت به همه بی باک و بی پروا بود. سرا

ولی عاشق چه کسی و چگونه آدمی؟ ای کاش  کبریا و غرورش عاشق شد،

 .بردمی آدم می بود و به سوی آدمیت ره  ولی ،هرچه بد قیافه تر بود

منش نیک، روزی در لباس انسان و در قیافه مرد  ، این دشمن دیرینۀاهریمن

اگاه دل از خیلی وجیه و در خورد پذیرش، خود را به چشم هیرمند زد و ن

ی و مفهوم عاشق کف هیرمند زیبا ربود. هیرمند قشنگ که تا آن لحظه معن

اکنون آنرا با همه سوز و گدازش در تمام ذرات  شدن را نمی دانست،

وجودش حس می کرد. حس می کرد که جاذبه نامرئی و کشش مافوق اراده 

لوه گر در چشم او ج اش وی را به سوی جوان خوشروی می کشاند که اخیراً 

هر لحظه دلش هوس می کرد تا در سوز این عشق جذب و نابود  شده بود.

 گردد. 

با گذشت هر روز و هر ساعت این احساس، درونش را چون خوره می 

خورد. باالخره طاقت هیرمند زیبا طاق شد و با همه تمکین و غرورش در 

ین ا نۀز موضوع، از او نیاز برد تا زمیپای پدر زانو زد و با اعتراف ا

ولی پدر که می دانست عشق های  وصال را هرچه زودتر فراهم کند،

ندارد، به خواست دختر چندان نیک عجوالنه و عاقبت نیاندیشانه فرجامی 

شت بلکه دختر را به متانت و صبر و شکیبائی تشویق کرد . اوقعی نگذ

 بر خالف میل ،دختر به تصور اینکه پدر خواست او را به هیچ گرفته است

اما بالخره  ،غصه هالک شد غم و پدرش به محبوبش پیوست. پدر از این

دختر دانست که او فریب خورده و جوان دلخواهش اهریمنی بیش نبوده که 

او را اغو کرده و از قله غرور و سربلندی به حضیض شکست و پشیمانی 

 سقوط داده است.

افت و با گریه بنابراین هیرمند با دل آشفته و خونین بر گور بابایش شت

پدر روا داشته بود معذرت خواست ودر واقع ظلمی که در حقو  نافرمانی از

و با خود عهد بست تا به کفاره این گناه آنقدر بگرید که همه زمین های 
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بابایش را سیراب کند. هیرمند آنقدر گریست که از آب چشمش جویچه ها به 

او تا دنیاست همچنان می  .هم آمدند و تشکیل رودخانه بزرگ هیرمند دادند

ا باشد زمین های بابایش را شاداب و سیراب کند ت ،گرید تا با اشک های دیده

 و افسانه اش در خاطره ها زنده ماند. که از گناهایش کاسته باشد
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(2) 

 1شاه وکمال شاهانه سابورافس

 

بزرگ  در سرزمین مردخیزشان در روزگاران باستان دو نفر از

حکم  م " سابور شاه" و دیگرش به اسم "کمال شاه"زادگان سیستان یکی بنا

رست، رعیت پرور، مدبر ائی داشتند. هر دوی آنها بزرگ زاده، وطن درو

باستانی سیستان ) زرنج(  د. فروانروای اولی در شمال کرسیو پادشاه بودن

داشت و در جای که امروز به نام هامون سابوری یاد می شود، حکومت 

دومی در جنوبی پایتخت مذکور در محلی که اکنون در میان مردم آنجا به 

. این ،فرمانروایی میکردداردشهرت   ( 2تره خان -تراخون -اسم ) تراکو

، در آخری یعنی کمال شاه رود هیرمند را با در نظر داشت حقابه سابور شاه

ود تا خوبتراز آب  بند زده ب ،معروف است جایی که به اسم " بند کمال خان"

. اما زی کشتزارهایش استفاده کرده باشدرودخانه برای زراعت و سر سب

چنان مینمود که برای مشروب  ،مقدار آبی که بسوی شهر سابور شاه میرفت

                                                 
1
برخی از نویسندگان افغان ، نام این هامون را بشکل صابری وصابرشااه ضابط کارده اناد، ولای  - 

ن هامون نیست. ناام درسات ومنطباق باا تااریخ منطقاه، هاامون شااهپوری این شکل درست امالی ای

است که در زبان عاوام  کلماه شااهپوری بصاورت ساابوری تغییار یافتاه اسات.واقعیت تااریخی ایان 

پساارش بنااام شاااهزاده ( شاااهي كااردپاد 379تااا  302 )شاااه ساسااانی ازعهااد هرمااز دوم  اساات کااه در

سكانشاااه باار سیسااتان و سااند و طخارسااتان حكوماات ه باا باارادر شاااپور دوم ملقااب ،شاااپوربن هرماازد

میكاارده اساات . ایاان مطلااب در كتیبااه ایكااه از شاااهزاده شاااپور برجاااي مانااده و در آن پساار مهااران 

 ،رسي دبیر و دیگر سیستانیان آزاد و مردم شهر زرنگ كاه او را پاذیره شاده انادنشتربان زرنگ و 

 (. 52ص  ،12سال ، 4شماره  ،يرک:مجلۀ بررسي هاي تاریخ )نام برده شده است.
2
تره خان: اصال کلمه ترکی است و در دوره حکمروایان مغولی و تیموریان لقبی بود که به هر - 

که داده می شد وی بدون قید و شرط هرگاه که دلش می خواست نزد پادشاه باریاب شده می 

حل ار یکی ویا چندین شاید این م .بازخواست قرار نمی گرفت دبار جرم وی مور 9وتا توانست 

 مین آنها اطالق واعالم شده است .نفر ار اینگونه اشخاص بوده باشد که پس ار آنها لقبشان بر سرز
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کرد و از اینجا  کردن زمنیهای زراعتی و کشتزارهای آن سامان کفایت نمی

 .ندندشاه خود می رساین صدا را به گوش گاه و بیگاه ا شاهرعیت سابور

سابور شاه از روی عاقبت اندیشی برای برآوردن یک منظور بزرگ  

را برای پسرش به دست دوستی به طرف کمالشاه دراز کرد و دختر کمالشاه 

ات سیستانیان است که وقتی دختری به خانه شوهرش زنی گرف. از عنعن

ه خانه خود ماه اول عروسی پدر عروس دخترش را بهفتۀ اول یاطی  ،رفت

آنگاه تازه  .می کنند اصطالح سیستانیان او را "پای وازی" می برد و به

ختر بخشی از ت) پای وازی( تحفه ئی به عنوان دعروس طی همین مد

جانب پدر دریافت می کند و آن هرچه باشد مال خاص دختر خانم است و 

 ا ندارد.هر در طرز استفاده یا مصرف آن حق هیچ گونه مداخله رشو

کمالشاه که خود پرورده سیستان بود و عادات کهن سیستانیان را نیکو و 

این رسم را به جا آورد ولی سابور شاه که منتظر چنین  ،بزرگ می داشت

قبال برای  ،فرصتی بود و تنها در همین جا می شد منظورش برآورده گردد

ه ش هدایت داده بود تا هرچه پدرش بوی ببخشد قبول نکند مگر آنکعروس

 .دهد در بخش آب کشور سابور شاه) یک خشت آب( افزایش

را  پدرو هیچ چیز عملی کردتازه عروس حرف سابور شاه را  

ن خسر)پدر شوهرش( خودرا بر کرسی نشاند وپدر را نپذیرفت تا آنکه سخ

دایم  ب " بیشتردر حقابۀ سابور شاه بطوریک خشت آ مجبورکرد تا "

 د.بیافزای

دختر » ه این امر تن در می داد به دخترش گفت:کمالشاه هنگامی که ب

فشاری داری قبول می ر در افزایش آب برای کشور خود پامن، تو که اینقد

بلکه اگر پای تو نیز  ،کنم. من هیچ چیزی را از یگانه دخترم دریغ نمی دارم

ولی می ترسم اگر  افزودن آب سابور شاه حرفی نداشتم،در میان نبود من در 

شت آب دیگر بر مقدار آبی که همین حاال به سوی شهر شما امروز یک خ
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شاه فردا عوض مردم کشتی فزایم مبادا در شهر و کشور سابوراست بی جاری

 ها سیر کنند، ماهی ها خانه نمایند و لوخ ها سرکشی نمایند.

. یک خشت آب بر کمالشاه خیلی زود به حقیقت پیوست سخن مدبرانۀ

ه شد. رعیت سابور شاه از انجام این عمل شاه افزودحقابۀ کشور سابور

ولی حیف که این  ،خشنود و خودش از بخیه خوردن این تدبیرش شاد بود

خوشی و شادمانی دیر نه پائید. هنوز زن پسر شاه از شهر پدرش بیرون 

زایش آب در حقابه سابور شاه سبب اف ،نرفته بود که به کمالشاه خبر دادند

و شهر سابور شاه نیز در آبهای هیرمند غرق و شده  شکستن " بند کمالخان"

 ناپیدا گشته است. 

هیرمند شهر  تاسف چه سود دارد؟ خیلی زود آب های سرکش وطغیانی

سابور شاه را مسخر و مردمش را نابود کرده بود. درست یک خاطره تلخ و 

گون شدن برج ها و کنگره ها وباروهای  جانکاه ناشی از فرو ریختن و سرن

ا همراه با گریه کودکان معصوم و پیرمردان ناتوان آن ور شاه، شهر ساب

تا هنوز گفته های کمال شاه را یکایک به یاد  ،سامان در آب های هیرمند

مردم سیستان می دهد و داستان هامون سابوری را هرچه دلخراش تر از 

 گوشی به گوشی می رساند.

 ،کندهامون گذرین از نشیب و فراز این امروز هرکه با دلی عبرت ب 

حکایت عروج و نزول سیستان را در آجر پاره های ایوان های فرو ریخته و 

کنگره های ویران شده و خانه های درهم شکسته و برج های نیمه پا ایستاده 

 شهر سابور شاه تواند خواند.

 پایان
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(3) 

 

سـت داستان شهــــزادۀ بـ 
1 

 

سرورآبادان بود.باغهای  در روزگار قدیم،شهر بست بشادی معمور وبه

آراسته وکاخهای پیراسته داشت. کرانش چون کاشغرو میانش چون 

فرخاربود. امیری شادروان درآن پادشاهی می کرد که کهتر ومهتر بدو شاد 

بودند. مردم جزهوای دل او را نمی جستند و او جز دل مردم کشوری نمی 

ن وکشور را به مهر شناخت که شایسته پادشاهی باشد. کینه از دلها بیرو

افسون کرده بود. باغبانان بنام او گل می کاشتند ودهگانان بدونیاش 

میکردند.شادی مردم وخرمی کشور از او بود. کاخی برافراشته و بهشتی 

برآورده بود که جای آرام وکام بود. دشمنی نداشت که از دیدن آن حسد برد، 

ری را برآستان او ندیده هیچ دلی آنرا برای دیگری نمی خواست. هرگز فقی

بودند. گنج مردم را نگرفته بود. از دارندگان نمی خواست وبه درویشان 
                                                 

1
درمیان پشتو زبانان وادی هلمند داستان عشقی پرجاذبه یی از ازمنه قدیم روایت میشود  - 

ناره)نعره( های از  با داستانر آن حالوتی خاص دارد. این که شنیدن بخش های منظوم ومنثو

 -طرف افسانه گویان مقامی سروده میشود.داستان شهزاده  بست، یکی ازداستان های حماسی 

 شیرینی خاصی بخشیده است.عشقی آمیخته با رزم است که جنبه رزمی آن  به آن حالوت و

در زمانی که تشخیص آن میسرنیست،درشهربست پادشاهی بنام اسلم خان ،حکم میراند که 

به دالوری وشمشیرزنی نام آوربود . چون درکودکی مردم ناز او  «پتی خان»ده جوانش بنام شهزا

را می برداشتند، درجوانی غرور او مایه آزارمردم گردید. شاه از این وضع آگاه  شدو شهزاده را 

چنان سرزنش کرد که غرور شهزاده  آن را تحمل کرده نتوانست.شهزاده همراه باچهل 

م سن وسال خود، شهربست را ترک کرد و رو بسوی هند نهاد.... درالبالی  داستان نفرازجوانان ه

سال قبل این داستان توسط نویسندۀ  52 نکات بسیار ظریفی بکار رفته که خیلی آموزنده است.

نامور افغان عبدالرحمن پژواک از زبان پشتو به دری روان ترجمه شد و در زمرۀ افغانسانه های 

 چاپ رسید. متن حاضر از قلم آن مرد نامی تقدیم میگردد.سیستانی مردم درکابل به
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فراوان بخشیده بود. بدانسان که خدای پیروزگر بدو فرهی داده بود. او در 

پیروزی مردمان می کوشید. زیردستان او به کوه و بیابان و دریا وشهر 

آئین بسربرد تا آنکه بهار زندگانی او بهرۀ خود را یافته بودند. بدین داد  و

درگذشت و پیری برسرش سایه افگند. دوستان دانا بر او گرد آمدند  و بدو 

 گفتند:

"اگر پادشاه را عمر بسرآید، بالدگرمسیر را سایه یی نباشد که در آن 

آرام کنند. اکنون که کارهای کشور بکام است ،دل مردم را آرزوی آنست که 

 د تا بفرزند او اطاعت کنند و در سایه او از ستم بیاسایند."پادشاه زن بخواه

پادشاه زن خواست، اما چندین سال دیگر مژدۀ فرزند به او نرسید. همه 

گان نومید بودند. امیر وزیری داشت نیک اندیش وفرزانه، که اندیشه اش 

یاور ویارمند آن شاه بود. آن وزیر نیز از فرزند محروم بود. روزگاری 

حال سرآمد تا آنکه روزی مردی ژنده پوش با کاله نمدی از سوی بدین 

بیابان پدیدار گردید و با عصای درازی که در دست داشت درب کاخ شاهی 

را سخت بکوفت. کنیزکان شتافتند تا ببینند کیست و چه میخواهد؟ درویش با 

غرور درویشانه گفت: خواستن  درکاخ شاهان بیشتر از دل درویشان است. 

ده ام که شاه مردی است دادگر، اما دلش به اندوه اندر است. آمده ام تا شنی

آنچه را میخواهد بازگوید و دریابد. کنیزکان را حرف او شگفت آمد. رفتند و 

سخنان او را بازگفتند. ملکه شادمانی کرد و آرزوی فرزند را با او در میان 

خود را برآن گذاشت. در بستان شاه درختی برومند بود. درویش عصای 

افگند، دو سیب سرخ پائین افتاد. یکی را به ملکه و دیگری را فرستاد تا 

بانوی وزیر بخورد. تا میخواستند براو درهم و دینار نثار کنند، بگامهای تند 

از ایشان دور شده بود. هیچکس نتوانست  او را بازدارد.پادشاه  و  وزیر 

یان رسید به طرب و شادی ظهور درویش رانیک گرفتند. چون روز به پا

پرداختند. درویش برسرزبانها افتید، مردم دست به دعا برداشتند.  اندرآن 

شب همدم شاه و بانوی وزیر آبستن شدند. چون روزها وشبهای مقدر 
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سررفت، شهزاده یی به زیبائی پسر بامداد و وزیرزاده یی به جمال دختر 

دم به طرب پرداختند. چندان آسمان به دنیا آمد. پادشاه جشن بیاراست، مر

شادی کردند که دنیا جای سرور است. آنگاه روشن دالن را باز خواست تا 

" رابیا"و دختر وزیر را "پتیبرپری چهرگان نوزاد نام گذارند. شهزاده را "

خواندند. روزها وشبها میگذشت تا آن که این دو کودک بزرگ شدند و بسان 

 خورشید و ماه  می درخشیدند. 

بتی که از کودکی ایشان را دریافته بود، به عشقی بدل شد که جوانی مح

آنها را دریافت. چندان به مهر همدیگرسرگرم شدند که در شهر بست همه 

کس از آن آگاه شد. جوانی چون خنگ سرکش است، گاهی قوی ترین دستها 

و او  نمیتواند لگام آنرا نگاه دارد. روزگارمخفیانه برپهلوی آن تازیانه میزند

را مستانه وار می جهاند. پتی را خون جوانی چندان گرم بود که با هرکه 

روبرومیشد زور می آزمود وهرکه را نیرومند می پنداشت برزمین می زد. 

چون درکودکی مردم ناز او را می برداشتند، درجوانی غرور او مایه 

د، به هراس آزارایشان گردید. دانایانی که امیدوار روزگار پادشاهی او بودن

اندر شدند. ]پتی[وقتی ازکاخ شاهی برون می آمد، مردم بخانه های خود می 

رفتند.گروهی از جوانان بی باک را گرد آورده بود، درکوی وبرزن چنان 

 می تاخت که درشکارگاه مستی می کرد.

آن پادشاه  دادگر را چه افتاده بود که فرزندش برمردم ستم می کرد و 

آیا او نیز مانند همه پادشاهان دیگر خاطر فرزندش را بر او بازنمی داشت؟ 

آرامش مردم گرامی می داشت؟ یاعدالت روزگار او را در پایان عمربه 

پاداش آن همه داد وآئین بدبخت می ساخت، چناکه نتواند آزار وستم را از 

 سرمردمان بردارد؟ 

من روزی پیرزنی در کلبه خویش شکایت ستمدیده یی را شنید وگفت:"

در سایه پادشاهی این این مرد دادگر پیرشده ام. من به مرگ خود وزندگانی 

 "پادشاه که درازتر باد سوگند میخورم که او از جور شهزاده آگاه نیست.
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آنکوشکایت میگرد، گفت: "چگونه آگاه نیست. هنوزشهزاده کودک بود  

پادشاه  که باهمبازی های خود کوزه های سفالین زنان دهکده را شکست، به

خبربردند پادشاه بزنان دهکده کوزه های نقره ئین داد وفرزند را به رنگی 

پند گفت که او را مغرورساخت،چرا او را سرزنش نکرد؟ پیرزن پاسخ داد: 

"بکودکی بیشتر از این نشاید گفت.پادشاه بداد خواهان داد کرده است و به 

 فرزندش ستم ننموده است. " 

 بود گفت: "همینکه آگاه نیست ستم است." آنکو که دلش درد کرده 

پیرزن که دلش از محبت پادشاه پربود، برخاست وبسوی کاخ شاهی 

براه افتاد.پاسبانی نبود که او را بازدارد. پادشاه را دریافت و از جور 

فرزندش بدو باز گفت. چون شهزاده از شکار باز گشت و به حضرت پدر 

رزنش شد که غرور او نتوانست آن همه شتافت، او را درهم یافت و چندان س

نکوهش را بردارد.آنگه به پدر گفت که از دیار او خواهد رفت. پادشاه 

 خدا همه ستمگران را از دیار من دور کند. جواب داد: 

یاران خودرا گرد آورد وبه ایشان گفت : مسافرشوند. قلعه بست دو  پتی

 یادهای مادرش بلند بود.دروازه داشت، ازیکی پتی برون آمد واز دیگری فر

ی زیبارا مردمان بست "بلبل زرد" میگفتند واین نام در نزدشان رابیا

چون فریاد های ملکه را شنید از هوش برفت.دردی که  رابیامحبوب بود. 

رفت  رابیامادران را به فریاد می آورد، محبوبه گان را به مرگ می سپارد. 

د.پادشاه بسکوت قاهری از او رابازگردان پتیودرپای پادشاه افتید که 

زار گریست و به پای وزیر افتاد، پدر بروبگریست  رابیاروگردانید. 

ونزدیک شاه شد،پوزش طلبید تا اگر به فرزند رحمت آورد. پادشاه گفت من 

یک فرزند  را ازخود دور کرده ام تا مردمان من که فرزندان من اند آرام 

زد به او بگو جائی که خواهد برود. باشند، اگرترا برفرزند خودت دل میسو

من آرزو نداشتم  وزیر پیرمن ستمگری جوان مغرور را در دیار من بخواهد 

 وحق پیروجوان کشور را فراموش کند.
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وزیر شرمنده شد، آنگاه پادشاه بر روی  او دست کشید و او را بنواخت 

ند حق نزدیکتر از فرزچنانکه شاد شد و رفت تا دخترش را بیاموزد که 

 . است

دیوانه وار برخاست وپرستندگان خویش را گفت آماده سفر باشند.  رابیا

پادشاه ووزیر در بستان شاه در سایه آن درخت  سیب نشسته بودند که 

در پی او  رابیااز بست برون رفته و بامدادان  پتیخبردادند: شب هنگام 

 شتافته است. 

ش مستمند سیب های هردو بدرخت سیب نگریسند. شاه گفت: " آن دروی

 خود را بازگرفت." وزیرگفت: "آری، اما سخت شیرین بودند."

چون از بست برون آمد، به دهکده یی رسید که دید باغ خرمی در  پتی

آن هست، آنجا فرود آمد تا باهمراهان بسنجدکه کدام سو سفرکنند؟ کرم  و 

یشی پردل از پهلوانان بیباک او بودند، اما درحرف نیز بردیگران پ

میکردند.گفتند شب را دراین منزل بگذاریم و پگاه  براه افتیم. چون هردو را 

آرزوی رفتن به هندوستان بود به شهزاده گفتند: شاخه یی سبزی را در زمین 

بخالنیم سحرگاه میل آن شاخه را بنگریم و بدانسو برویم. شهزاده پذیرفت. 

ان آهنگ هندوستان در دل شب،کرم شاخه رابسوی هند مایل ساخت.بامداد

کردند. نمازدیگر در منزل دیگری فرود آمدند. خیمه ها را برافراشتند واسپ 

ها رارها کردند. چهل خیمه در آن ریگ زار بلند شد که در هریکی پهلوانی 

خفته بود. چون دو پهره از شب بگشت مردی که پاسبان میکرد جوانان را 

ن می شتابد. آماده پیکار شدند، بیدار کرد، دیدند خیلی از سواران بسوی شا

" بادوشیزه گان پرستنده رابیاچون سواران فرارسیدند، پتی دریافت که "

خویش خود را به او رسانیده است. فراوان آتش افروختند وشادی کردند.پگاه 

 هنوزبامداد رنگین بود که جانب هندوستان شدند.

د و دختران روز دیگر در شهر بست درچندین خانه مادران می گریستن

خود را یاد میکردند، این واقعه پدران را سخت ناگوار آمد. گرد آمدند و نزد 
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و یارانش دوشیزگان بست را ربوده وآب  پتیپادشاه رفتند و داد خواستند که 

مردم را ریخته اند. پادشاه اندیشناک شد و فرمان داد وزیر را بیاورند. چون 

! من یکی ازشما هستم. رابیای زیبا که وزیر بیامد، به ایشان گفت : ای مردم

او را بلبل زرد میخواندید، پیشتر ازدختران شما رفته است. اما من به پادشاه 

نگفتم که فرزندش دخترمرا ربوده است. دختر من دل داشت، دلی که دیوانه 

مجبت بود. این دیوانه را رهبرگرفت. من از رفتن او آگاه شدم ولی نتوانستم 

م. هر آنکو درپی دل می رود نتوان او را باز داشت. او یگانه او را بازدار

فرزند من بود و شما فراوان فرزندان دارید. این دختران عاقبت با جوانی 

میرفتند و از شما دور می شدند. بیشتر از این کاری نکرده اند که این همه 

بما مالمت را برایشان و یا دیگران گذارید. دختر گنجیست که برای بخشون 

داده شده ،اما مانند هربخششی باید بجا باشد. نکوترین جای آن همانست که 

خود میخواهد، من آنچه میدانستم گفتم دیگر اختیاردر کف نیرومند پادشاه 

 دادگر است. چنانکه فرمایند چنان کنیم."

پادشاه وزیر را به آفرین بنواخت وآنگاه گفت: ای مردم! من درمیان 

ا پیرترین شما میتواند به من بگوید که داد نکرده  و راه شما پیرشده ام، آی

ستم پوئیده باشم؟ آرزوی فرزند نمی کردم برای آنکه مبادا دادگر نباشد و 

آنگاه بیداد او را، ستم من شمرید، زیرا هرپدری را ازفرزندش اگرنیکوباشد 

 یا زشت میتوان پرسید واگر زشت بار آید باید پرسید. درختی که میوه آن

پرورده نباشد ازعلت عاری نیست. برای من اگر این آرزو را برای جستن 

دل مردم پروردم همین شرمندگی بسنده است که نتوانستم پدر فرزندی باشم 

که مردم مرا به آن بستایند. او را مانند هرستمگر دیگری از دیار خود دور 

د. این آرزو کردم و اندوهگین نیستم. دختران شما در پی آرزوی خود شتافتن

، سخن از دل است نه از کشور. ودل نیزکشوری است که باید آن را 

نگهداشت. من از فرزند گذشتم تا کشورم را داشته باشم. دختران شما از پدر 

گذشتند تا کشور دل را نگهدارند. بروید و پادشاه دیگری را پرسید، آن 
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با این پادشاه که پادشاه عشق  وجوانی است. من با شما گروه پیرنمیتوانم 

نیروی آن جوانی است بجنگم. می ترسم با اینکه داد شما را بدهم به دیگران 

ستم روا دارم. اگر بیش از این از من بخواهید برمن جفا میکنید وچنانکه 

شاهان نباید برمردم خویش ستم کنند، مردم را نیز نشاید برپادشاه خود ستم 

دیگر آنچه بخواهید چنان کنید." مردم  روا دارند. من آنچه می دانستم بگفتم

 همه خاموش شدند وباز گشتند. 

وهمراهانش تاختند تا آنکه درکشورهند پاگذازند وجا یابند.  پتی

به همراهانش گفت: اسپهای خود  پتیهنوزنمی دانستند به دهکده یی رسیدند، 

را درکشتزارمردم رها کنند، اطاعت کردند. دیری نگذشته بود که دیدند 

ردمان اسپها را آوردند وبه ایشان سپردند وگفتند: چون فصل را میخورند م

 آنها را ببندید!

، یاران را گفت: "مردمان این دهکده باهم یکی هستند، بیگانگان پتی

نمیتوانند با چنین یگانگی دربین ایشان زندگی کنند بروید تا بجای برسیم که 

 مردم آنجا باهم دشمن باشند."

هی دیگر رسیدند، آنرا چنان یافتند و روز دیگردر فردای آنروزبد

" فرود آمدند واسپ های شان را رها کردند، هرکسی اسپ گواریانروستای "

را از کشت خود به کشت دیگری می فرستاد، مردم آن دیار سخت بی مهر 

باکرم و پردل گفت :" اینست  .پتیبودند. کسی را باکسی دوست نبود

 پائید." سرزمینی که میتوان در آن

در قریه گواریان قلعه محکمی بود، قراردادند که در آن قلعه جای 

با ایشان گفت که  پتیگیرند. گواریان نمی خواستند، اما چون شب روز شد، 

قلعه را ترک کنند. گواریان ناگزیر برون آمدند وعذر آوردند که چون بیرون 

شان آن قبیله ن پتیروند قبیله دشمن برایشان بتازد و همگان رابکشد. 

از راه صلح نیامدند با ایشان  گواریانبازجست ونزد ایشان شد. چون با 

جنگید وچندین سر از تن جدا کرد. این قبایل را پادشاهی بود داد خواه ،نزد 
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پتی کیست او رفتند، پادشاه به پتی پیغام فرستاد. دراین پیغام پرسیده بود که: 

یاران  پتی را چرا کشوده است؟  و چه میخواهد و قلعه مردمان دیار او

 خویشتن را طلبید و آن حرف را با ایشان درمیان گذاشت، آنگاه پاسخ داد.

فرزند پادشاه بست هستم. پدر برمن خشونت کرد،دیار او را ترک "

کردم. نسیم شاخه مرا بجانب هند مایل ساخت. بخت مرا به این سامان 

خود را بروی ما بستند، دربی آورد. آمدم تا مهمان مردم شما باشم، درب 

که بروی دوستان بسته شود، بدشمنی کشوده خواهد شد. میخواهم اینجا 

زندگی کنم. دختران بست وفرزندان هیرمند این منزل را گزیده اند. برای 

شهزاده ای که پدر او را از دیار خویش براند، دنیا تنگ است. اگرپادشاه 

ه میدانی خواهم رفت که در آن با بخواهد از قلعه بیرون می شویم اما ب

پادشاه بجنگم. من خواستم قبایل را آشتی بدهم اما جنگیدند. به ایشان 

 "بگوئید بجنگند واگر جنگیدند مغلوب نشوند.

چون این پیام را به پادشاه بردند، اندیشید و باو نبشت : بپاس آنکه 

تیم. تادیگری مهمان نرنجد از آنچه گذشته است درگذشتیم وآن قلعه را گذاش

داد نخواسته است شاد زندگانی کنید، ما را بجای پدر شمارید و تا خود باعث 

نشوید شما را نخواهیم راند. شهزاده بداند که، نمیخواهیم با مهمان بجنگیم اما 

 مهمان را نیز نشاید با میزبان خشونت کند."

 ، چون نامه پادشاه را دریافت یاران را بخواست و جواب نیکوپتی

بهترآنست با پادشاه ومردم این فرستاد، آنگاه به همراهان خویش گفت : " 

دیار به نیکوئی زندگانی کنیم. نامه او پیغام مردی دانا ودلیر است. چنان 

مینماید که هرچند بودن ما در دیار او برای وی بسیار گوارا نیست، اما 

ا ودلیر میتواند با آنچه نمیخواهد بسازد واین جز برای مردان دان

 "میسرنیست.

" از میان برخاست وچهره او افروخته بود، سیمایش چون الجورد کرم"

می نمود . همه راطغیان وطعنه زد وگفت: "نمی دانم چه آبی برآتش شهزاده 



 350      مردم شناسی سیستان

بست ریخته اند که خون گرم جوانی را در پیکر او سرد ساخته است. پادشاه 

واگر پیغام او را بپذیریم بار  ما را برنگی جواب داده است که ما را بترساند

خود را برما می گذارد. او میخواهد دلیری ما را بیازماید.باید با او جنگید تا 

بداند که پندار او درست نیست واگر مردمش همه داد بخواهند او نمیتواند ما 

 را براند وایشان را دریابد."

ربرد تا شهزاده بست را این گفتار پسندیده نیامد، دست برقبضه شمشی

بفهماند که نباید درحضرت او گستاخی  کند،اما پردل، برخاست و آنچه  را 

کرم  گفته بود، تصدیق کرد، دیگران نیزبا او همنوا شدند. شهزاده چون دید 

همگانرا رأی  یکیست، از خشونت باز ماند و به نرمی لب گشوده گفت: "من 

شما هست که دلیرتر دلیری وشهامت شما را قدر میکنم، اما کسی درمیان 

وجنگجوتراز من باشد؟ همه گان خاموش بودند. شهزاده به آواز بلند ترگفت" 

این بار اول است که همراهان من به من پاسخ نمی دهند وصدای مرا نمی 

شنوند. نمی دانم روزگار در حلق من سرمه فروریخته ویا درگوش ایشان 

نعره زد: ما از وطن خود پنبه گذارده است؟ همگان خاموش بودند. شهزاده 

رانده شده ایم، اما بهرزمینی که برسیم باید خوب زندگانی  کنیم. آیا فراموش 

کرده اید که صدا رسم دیرین شما است. من سوال خود را بارسوم تکرار 

میکنم." همگان خاموش بوند. پردل به پا ایستاد و گفت: " من از جانب خود 

گاه  به حرمت برخاستند وهریک به ودیگر همراهان پوزش میطلبم." آن

 حجره خویش رفتند. 

" از باره به بیرون نگاه کرد و کرممدتی بدینگونه سرآمد تا آنکه روزی"

دید کاروان عظیمی میگذرد، فرود آمد وبراسپ خویش نشست وتاخت  

وچون به کاروان رسید، دید شترها آهسته گام می بردارند، از آن بارهای 

سالربدوگفت: " خزانه پادشاهیست که برما وشما حکومت  گران پرسید: قافله

میکند." کرم گفت: میخواهم این قافله به قلعه من برود." قافله ساالر مردی 

پهلوان و نیرومندی بود. با او در آویخت وخویشتن را مغلوب ساخت. کرم 
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او را بکشت وقافله را برد. در آن روز شهزاده بست وهمراهانش به شکار 

 رفته بودند. کرم خزانه را درجائی نهان کرد وشترها را رها نمود.بیرون 

چون به پادشاه خبر رسید، سخت برآشفت وفرمان داد تا جنگجویان او 

کمر ببندند.شهزاده بست از شکاربازگشت. آنقدر خسته بود که اگرمیگذاشتند 

 با آفتاب یکجا بلند میشد. 

ودید اطراف را خیمه  از باره فرونگریسترابیا بامداد روز دیگر، 

، را از خواب بیدار کرد.چون برخاست، پردل را پتیسپاهیان پرکرده است. 

فرمان داد که بلند نعره کند و از عزم ایشان بپرسد. پهلوانی از بیرون پاسخ 

داد که جنگجویان شاه برای پیکار آمده اند. چون سبب را پرسید معلوم شد 

ه است. شهزاده ، کرم را خواست . که غصب خزینه، پادشاه را برانگیخت

کرم حقیقت را با او درمیان گذاشت.شهزاده  سخت اندوهگین شد.همراهان 

وی گفتند: چون ما تشنه پیکاریم چرا اندوهگین استید؟ شهزاده گفت: جنگ 

مرگ می آورد. مرگ نجات از مسئولیت است.اما نقض قول مرگیست که 

زد، جنگ نیست. کاش کرم،طوری مسئولیت دارد. آنچه مرا اندوهگین میسا

که برای جنگ آماده است ما را پیش از جنگ مغلوب نمی ساخت. آنگاه 

شهزاده بست نامه یی نوشت وحقیقت امر را به پادشاه رسانید. پادشاه که 

بهانه می جست حاضرنشد خزینه را دریابد و بازگردد. پس مقرر داشتند تا 

 بامداد دیگر به میدان برایند.

وزگارپهلوانان تن به تن می جنیگیدند. سی روز باهم جنگیدند در آن ر

وسی پهلوان از همراهان پتی، را کشتند. شمار کشته گان پادشاه به سیصد 

میرسید. ده روز دیگر نبردکردند نه پهلوان بست از دنیا رفت و شصت مرد 

از جانب شاه بخون غلطیده بود. روزیازدهم شهزاده بست بمیدان رفت. سی 

نبرد جست، بیشمار پهلوانان را بکشت. چون ماه نو شد وکمر بست،  روز

باو گفت : مرو، شهزاده بست گفت: نمیدانم چگونه مرا بازمیداری؟  رابیا

گفت: خوابی دیده ام سخت پریشان.دیدم که پیرمردی نورانی چادرم را  رابیا
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د میگیرد و برپشت اسپ میگسترد. من زاری میکنم، نمی شنود. بمن میگوی

من سیب خود را از پادشاه بست میخواهم، مبادا گزندی بتو رسد." شهزاده او 

را بوسید وآهنگ میدان کرد.در آن روزدوشیزگان، پهلوانان کشته را برتخت 

های خواب گذاشته وشالهای رنیگین خود را برآنها گسترده بودند و برباره 

 قلعه برآمده میدان را تماشا می کردند. 

رد: ای اسپ پتی، اگر امروز او را فاتح باز آوردی از فریاد ک رابیا

زیورخویش نعلهای ترا مزین خواهم کرد ومروارید های خود را بگردن تو 

 خواهم آویخت."

ناگهان دیدند که اسپ پتی بسوی قلعه می آید .گمان کردند پتی می 

گریزد، فریاد دوشیزگان از باره به آسمان شد. دویدند تا درب را بروی او 

 "درب را بروی پهلوانی که می گریزد نباید گشود.فریاد زد: " رابیابکشایند، 

 پتی، در را گشود، دید رابیا،به درب قلعه رسید  و از اسپ بیفتاد. پتی

آمده است تا درمیدان نیفتد ودر آغوش او جان سپارد. تیردشمن دلش را 

سیب  شهزاده بست جان داد وبه همراهان پیوست. درویششگافته بود. 

)پژواک: افسانه های مردم،طبع خود را از پادشاه باز گرفته بود."

 ش(  133۶
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(4) 

 

 1بختیار افسانۀ

 

ن پادشاهی بود بنام آزاد بخت که تادر روزگاران قدیم در سیس

بس شجاع و دالوری داشت و این سپاهساالر صاحب دختری   یسپاهساالر

ه پدر بدون دیدار دختر ساعتی بود با کمال حسن صورت و جمال سیرت ک

را نمی توانست طاقت آورد. ضرورتی پیش آمد تا سپاهساالر به یکی از 

والیات دور دست سری بزند و از دیدار دختر چندی محروم بماند. 

ت. روزی که دختر واسخکس بفرستاد و دخترش را نزد خود سپاهساالر 

 ً آزاد بخت پادشاه هم به  سوار بر عماری) کجاوه( راهی دیدار پدر بود اتفاقا

از دور چشمش به عماری  .عزم شکار و تفریح از شهر برون رفته بود

دختر سپاهساالر افتاد از خادم پرسید و جواب شنید که آن عماری دختر 

سپاهساالر است که نزد پدر خود می رود. پادشاه خواست به وسیله دختر به 

زدیک شد و پس از قبول رسم سپاهساالر پیام و سالمی بفرستد، به عماری ن

اری برای سپاهساالر پیام و سالمی فرستاد. وقتی می خواست از خدمت گز

آنجا دور شود ناگاه باد گوشه چادر دختر را باال زد و چشم شاه بر رخسار 

زیبای دختر سپاهساالر افتاد و دل از کف پادشاه ربود. پادشاه لختی در 

مر کرد که عماری را به حرم شاه اندیشه فرو رفت و سپس به خدم خود ا

دند که بهتر است شاه اجازه د. خادمان سپاهساالر به عرض رسانراهنمایی کن

                                                 
خاود را از نبیاره هاای رساتم زال میشامردند كه  بود ساسانیمعاصر خسرو پرویز بختیار سپهبد - 1

 در بختیاار ناماه ماذكور اسات و شارح پهلاواني هااي اووسیستان هماواره در تیاول  ایان خانادان بود.

د كاه در وبختیار ب بن ایران بن رستم بن آزاد خو ،واده مشهور سیستانيآخرین كس از افراد این خان

.)رک: كارد بدسات اعاراب در سیساتان حكومات مي هجاری( 30سیستان)عهد خلیفه سوم هنگام فتح 

 (33احیا الملوک، ص
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دختر را از پدرش  بدهد تا دختر نزد پدر خود برود و بعد رسوالن بفرستد و

اما شاه با خشونت آنان را ادب کرد و دختر را به  خواستگاری کنند،

بعد از موضوع به سپاهساالر خبر  بست. حرمسرای خود برد و با او نکاح

 داد.

خوشحالی رضایت واظهار  سپاهساالر که دید کار از کار گذشته ظاهراً  

نمود اما کین پادشاه را در دل نگه داشت و چندی بعد سپاهی گرد آورد و بر 

آزاد بخت حمله آورد. آزاد بخت دانست که سپاهساالر به عزم کین برخاسته 

همراه با دختر سپاهساالر از راه زیرزمینی  .ایده ای نداردو مقابله با او ف

شهر بیرون رفت و راه دیار کرمان را در پیش گرفت. پس از طی سه روز 

وقت و راه بر سر چاهی رسیدند که آب تلخ داشت. زن شاه که حامله بود 

خستگی راه قدرت پیش رفتن نداشت. از  فرطزادنش نزدیک بود، دیگر از

ود تا او را همان جا بگذارد و خود را از پیگرد سپاهساالر شاه خواهش نم

در کنار زنش ولی آزاد بخت این حرف را نپذیرفت و تا آن وقت  ،نجات دهد

تا همسرش پسری به زیبایی خورشید به دنیا آورد. سرانجام پسر  باقی ماند

را از ترس اینکه از شدت گرما و خستگی راه تلف نشود کنار همان چاه 

 ند و ده دانه مروارید نیز در پهلوی وی گذاشته و از آنجا دور شدند.گذاشت

سر چاه رسیدند و ناگاه چشمشان به برساعتی بعد عده ای از دزدان  

کودک نوزاد افتاد. رئیس دزدان که فرخ سوار نام داشت و همواره از 

 نداشتن فرزند می سوخت از دیدن کودک خوشحال شد او را برداشت و

ید و به خانه و والیت خود برد و دایه ای برای پرورش کودک خداداد نام

او را با خود فرخ سوار  ،خداداد چون به سن رشد رسید .موظف ساخت

ولی خداداد به این عمل دل چسبی نمی گرفت و نقش  برای راهزنی می برد،

اتفاقا روزی با کاروانی برخوردند که زد و  .یک سیل بین را بازی می کرد

ن اهل قافله و دزدان واقع شد. فرخ سوار زخمی شد و از میدان خوردی میا

انیان پای ولی خداداد در میدان ماند و پس از چند حمله بر کارو ،فرار نمود
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خداداد را  .غلتید و دستگیر شد اسبش در سوراخی فرو ماند و از اسب بزیر

 .دندبه شهر سیستان بردند و از واقعه ای که رخ داده بود به شاه خبر دا

این شاه همان آزاد بخت بود که به کمک شاه کرمان دوباره بر سیستان  

 مسلط شده بود . شاه از دیدن خدادا به یاد فرزند خود افتاد که اگر او هم زنده 

از خداداد علت  قد و باال و سن و سال رسیده میبود. به این می بود اکنون 

د می داند او با این کار هیچ راهزنی را پرسید و خداداد جواب داد که: خداون

ولی خالف میل و رضای باطن به این کار  ،نداشته است یمیل و رغبت

شاه بر او مهربان شد و از گناه او گذشت و او را به است. واداشته می شده 

پرستاری اسبان خود گماشت و وی را بختیار نام نهاد. مدتی بعد بر اثر 

»  :شاه آنها را دید خوشحال شد و گفتتوجه بختیار اسبان فربه شدند و چون 

تیار در بخ .سپس او را خزانه دار خود مقرر کرد« از کفایت بختیار است

شاه بیشتر  .کمال توجه به خرج می داد پادشاه نهامانت داری و حفظ مال خزی

ی کرد با او انس گرفت تا آنجا که در بسیاری مسایل خاص با او مشورت م

اما شاه ده تن وزیر داشت که  مقرب نبود.او  رتبۀو هیچ کسی نزد شاه به م

حسد و کینه و نفرت آنان را علیه بختیار  ،این برخورد شاه نسبت به بختیار

برانگیخته بود و هرکدام با مکر و حیله می کوشید تا او را از نظر شاه 

 .بیندازند و از میان بردارند

برد و اندک اتفاقا روزی بختیار در خزینه به خوردن شراب دست  

اندک شراب به او اثر کرد و چون می خواست به خانه خود برود راه را گم 

کرد و به حرمسرای شاه درآمد و بر تخت خواب ملکه غلتید و به خواب 

شاه چون از دربار به خانه برگشت بختیار را بر تخت خواب خود  .رفت

ن جواب داد بی ادبی را پرسید ز این علت خفته دید، بدگمان شد و از زنش

که او از این حرکت اطالعی ندارد. فردای آن روز که شاه به دربار رفت 

وزیر اول به خود جرات  ی صحبت نکرد.چون خیلی غمگین بود با هیچ کس
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از غم  داد و بعد از حمد و ثنای فراوان علت را پرسید، شاه باالخره وزیر را

 باد مالمت گرفت. و سپس بختیار را خواست و او را به  خود مطلع ساخت

اما چون شاه  ،بختیار به جواب شاه گفت: از این حال مرا خبر نیست

چنین گوید روا باشد مردم مست را از این کارها باشد. وزیر از شاه اجازه 

ی خود ، ملکه بی اطالعخواست و نزد ملکه رفت و از او جویای حقیقت شد

مدت های پیش در دلش  بختیار را از . وزیر که کینۀرا به وزیر بیان کرد

ملکه را بر سر این امر راضی کرد تا به شاه بگوید که بختیار  ،می پرورانید

و می خواست دامن ملکه را لکه دار   در صدد بد نامی شاه کمر بسته بود

 .نماید

وزیر دوباره نزد شاه برگشت و آنچه خود به ملکه یاد داده بود از  

شاه ملکه را خواست و ملکه نیز زبان ملکه به اهل مجلس گفت.  سپس 

شاه از این بیان ها سخت در  چه را وزیر گفته بود، تایید نمود.آن مجبوراً 

ر غضب شد و فرمان داد تا بختیار را به زندان بیندازند و فردا تمام مردم شه

وزیر دوم  ،شاه چون به دربار رفتفردا د. را گرد کنند تا او را سیاست کن

اخت و شاه را در کشتن بختیار تحریص نمود. شاه به سعایت بختیار پرد

م که همه بختیار را خواست و گفت: ای بختیار امروز تو را چنان سیاست کن

اجازه می  ! بختیار گفت: زندگی شاه دراز باد عالم به مرگ تو بگریند.

خواهم تا قبل از مرگ سخنی بر طبق سنت بگویم که اگر نگویم خود در 

باشم. شاه گفت ای بختیار بیان کن. بختیار داستان  کشتن خویش سعی کرده

بازرگان بخت برگشته را قصه کرد و گفت : آورده اند که در شهر بصره 

وی برگشت و همه مال بخت از  ،مردی بود بازرگان با مال و نعمت بسیار

و به هرجایی که به بازرگانی می رفت زیان میدید .  و دارایی اش تلف شد

رنج سفر بر خود هموار شد. بازرگان با خود گفت، دیگر  اتفاقا غله گران

سال هرچه پول داشت غله خرید و انبار کرد و منتظر ماند تا نمی کنم. آن 

د گفت تا سال بهار آید و غله گران شود. اتفاقا آن سال غله بسیار شد با خو



 357      مردم شناسی سیستان

ان بسیار آمد و درون انبار را آب گرفت و بعد نگاه می دارم. سال بعد بار

هرچه غله در آنجا داشت همه پوسیدند. چنان که همسایه ها از بوی غله به 

تنگ آمدند و به شکایت برخاستند بازرگان مزدور گرفت و همه غله را به 

بیرون ریخت. بازرگان با خود گفت که خانه ای دارم آن را بفروشم و سفر 

به سفر خانه را فروخت و قدری اجناس خرید و  .باشد که سود کنم ،نمایم

او با چهار  .لف گردیدکشتی غرق شد و همه اموال ت دریا روی نهاد. از قضا

تن دیگر بر پاره ای چوب قرار گرفتند بعد از ده روز به ساحل برآمد. 

بازرگان روی به راه نهاد و به دهی رفت و چون آنجا روی خوشی ندید 

ان او را غواص ،واص بر خوردعد دوباره از ده برآمد و با چند غمدتی ب

شناختند و قصه او شنیدند. بر او رحم آوردند و شش دانه مروارید به او 

رو شدند ه در راه عده ای دزدان با او روبدادند. بازرگان رو به راه نهاد. ناگا

. بازرگان با خود اندیشید که بهتر است سه دانه مروارید را در دهن و سه 

ن که متوجه سر و وضع بازرگان دزدا ،دانه دیگر را در دلق خود پنهان کند

شدند، فکر نمی کردند که او چیزی داشته باشد. پس از مدتی پیمودن راه 

ناگاه دانه ای مروارید از دهان او بیرون افتاد.  ،بازرگان خواست حرفی بزند

دزدان او را شکنجه دادند و دو دانه مروارید دیگر را نیز از او گرفتند و به 

ه از هوش رفت. ساعتی بعد وقتی به هوش آمد لباس حدی او را کتک زدند ک

شد و به راه های خود را پالید و آن سه مروارید دیگر را یافت و خوشحال  

و به دکان جواهر شناس که معتمد  افتاد. قدری راه رفت و به شهری رسید

مروارید را به جواهر شناس عرضه کرد.  های پادشاه بود رفت و دانه

ً  جواهر شناس با خود فریاد بر آورد که  ،آن را دزدیده است اندیشید که حتما

جواهر شناس  اهر مرا دزدیده! مردم گرد آمدند .ای مردم این مردک جو

علیه او شکایت کرد، شاه  جواهرشناس و ندبازرگان را به حضور شاه بردو

مختصر پرسان نمود و بازرگان را به زندان انداخت. مدتی گذشت آن 

هر آمدند و خواستند به اهل زندان صدقه بدهند. از زندان غواصان به این ش
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ناگاه چشم یکی از غواصان به  دبان اجازه خواستند و داخل زندان شدن

زرگان گفت از سبب یا ،یازرگان افتاد و او را شناخت و صورت حال پرسید

غم مخور که نزد پادشاه برویم و تو را  :. غواصان گفتندآن مروارید است

 .رها سازیم

به دربار رفت و حال  ز غواصان با پادشاه شهر دوست بود،یکی ا 

پادشاه بازرگان را رها کرد و جواهر شناس را  ،بازرگان به پادشاه باز گفت

خواست و به دار آویخت. و بازرگان را خزانه دار خود مقرر نمود. وزیر 

 که لطف شاه را در حق بازرگان زیاده می دید بخل ورزید و در صدد از

ً  .میان بردن او افتاد ب سوراخ کرده بود و موش دیوار خزانه را از عق اتفاقا

ت بود. بازرگان روزی می خواس این دیوار اتاق خواب دختر پادشاهل متص

ناگاه مقداری گل فرو افتاد و دیوار  به منظوری میخی به دیوار بکوبد،

م وزیر ن مقداری گل تازه به آنجا زد. دراین هنگاسوراخ شد. بازرگا

فورا نزد شاه رفت و گفت:  ید که بازرگان سوراخ را گل میزند،کشید و دسر

این بازرگان از درون خزانه سوراخی به اتاق دختر شما باز کرده و او را 

و از  اه از شنیدن این حرف به غضب آمد هر شب از آن نگاه می کند. ش

ده شده است تخت فرو شد و به خزانه رفت. دید سوراخ دیوار تازه گل ز

و  چشم بازرگان را میل کشیدندحرف وزیر را باور کرد و فرمود تا هر دو 

دید گرد و خاک فراوان  سپس به خانه دخترش رفت تا او را نیز سیاست کند.

 . از خدم پرسید که دخترم کجاست؟فرش اتاق قرار گرفته استبر بستر و

یر و سیاحت خادم عرض کرد که مدت یک ماه است که دختر شما برای س

وزیر را  ،. شاه دانست که وزیر او را فریب داده استبه فالن باغ رفته است

 به قتل آورد. و هرچه افسوس می خورد پشیمانی سودی نمی بخشید.

زندان ببرند که  بختیار چون به آخر داستان رسید شاه فرمود او را به

وزیر سوم و  . بدین گونه فرداروز به آخر رسیده، فردا او را سیاست کنم

پس فردا وزیر چهارم و پس تر فردا وزیر پنجم... و سرانجام وزیر دهم به 
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یت فراوان نثار او می کردند و خود ننوبت همین که شاه به دربار می آمد، ته

ا به کشتن بختیار و پاک وانمود کرده ، او رشریک را در غم و شادی شاه 

نمودند . بختیار نیز هر مییک بد نامی از دامن خانواده شاه تحر ساختن لکۀ

و نتایج « بی صبری» روز از شاه اجازه می خواست و داستانی بر مذمت 

ندامت با کارهایی که از روی عجله و بی صبری صورت گرفته بیان می 

داشت و وانمود می کرد که او نیز بی گناه است و هر گاه شاه در کشتن او 

 گردد. بی شک بی گناهی او ثابت می  ،عجله نکند

شاه هم از کشتن او در همان روز صرف نظر می نمود و فردای آن 

روز باز بنا بر دسیسه وزیر بعدی به دادگاه شاه کشانده می شد و چون شاه 

می خواست به اعدام او امری صادر نماید، بختیار باز داستانی سر می کرد 

ز بعد و چون به آخر داستان رسید ، روز آخر می شد، و کشتن وی به رو

موکول می گردید. تا آنکه روز یازدهم شاه او را گفت: ای بختیار ده روز تو 

را مهلت دادم تا بی گناهی خود را ثابت نمایی ولی تو هر روز با گفتن 

داستانی به پایان بردی، دیگر به شنیدن هیچ داستانی از زبان تو حاضر 

 دار ببرند.  نیستم و به خادمان خود امر کرد تا او را به پای چوبه

هنگامی که مردم شهر چون هاله ای بر گرداگرد بختیار قرار گرفته 

ودند،وفرمان اعدام بختیار را قرائت کردند ومیخواستند حلقۀ اعدام را ب

فریاد زد که دست نگه  برگردن او بیندازند، ناگاه مردی از بحبوحه مردم

او قصد شده  قتلهید تا سرگذشت مردی را که به دارید و یک لحظه مهلت بد

مرد جلوتر آمد و  .بیان کنم! مردم و شاه همگی متوجه مرد ناشناس شدند

نشانی خواست و مرد  از مرد،شروع کرد به بیان سرگذشت بختیار. شاه 

عالوه کرد که نشانی دوران طفولیت او را نیز با خود دارد و بالفاصله 

باز کرد و پیش روی آستین باال زد و چند دانه مروارید از بازو بند خود 

بیان کرده پادشاه گذاشت. شاه با دیدن مروارید ها و داستانی که فرخ سوار 
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قبل او را بر لب چاه  دانست که بختیار فرزند اوست که بیست سال بود،

 ها کرده بود. دشت لوت ر

بالدرنگ از تخت به زیر آمد و به نزد ملکه رفت و قصه را با او شاه 

آنچه من در مورد  یتی را از او پرسید؟ ملکه گفت:علت تهمت بد نگفت و 

 و فریب وزیران شاه بوده است. بالدرنگ بختیار اظهار کرده ام به دستور

ند و به مردم فترشتند و بختیار را در آغوش گهر دو به نزدیک پسر بر گ

 است. شدۀ شاه کردند که بختیار همان پسر گمحالی 

بختیار را به جای خود بر  سپس شاه وزیران را سیاست می کند و 

و به جشن و  وار را وزیر بختیار تعیین می کندتخت می نشاند و فرخ س

 اشادمانی می پردازند. خدا همان طوری که مراد بختیار را داد، مراد همه م

 بدهد. نیزرا

 

 نتیجه: 

یکی از زیباترین افسانه های مردم سیستان است. در این  ،افسانه بختیار

پسر ناآگاهانه در برابر هم قرار می گیرند. پدر از مواجهه با  داستان پدر و

یک صحنه تصادفی پسر که الشعوری به اتاق خواب مادرش داخل شده و بر 

به گمان بی حرمتی به حریم شاهی، که دسایس  او به خواب رفته است، بالین

ند، نوزراء جاه طلب نیز این بد گمانی را هر روز در ذهن پدر دامن می ز

زند برای اثبات بی گناهی خود و و فر .ر صدد کشتن فرزند بر می آیدد

مت بی صبری و اعمالی که از روی عجله انجام می گیرد و سرانجام جز مذ

ندارد، هر روز قبل از آنکه شاه به اعدام او امری صادر  مانی سودیپشی

ه مبادرت می ورزد و بدین گونه تا د یکند، به بیان داستان شیرین و جذاب

روز از مرگ حتمی نجات می یابد و چون در روز یازدهم شاه به کشتن او 

مصمم می گردد و امر می کند تا بختیار را در پای چوبه دار ببرند، اتفاقا 

ر کنار چاهی با همان روز مردی که بختیار پسر شاه سیستان را در کودکی د
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 حقیقت گفتنته و بزرگ ساخته است سر می رسد و با ده دانه مروارید یاف

پدر فرزند را می شناسد و  ،سرگذشت بختیار و نشان دادن جواهرات شاهی

 ،از اینکه در کشتن پسرش بختیار عجله ننموده و از صبر کار گرفته است

مسرور می گردد و در عوض ده تن وزیر حیله گر و دسیسه باز را به چوبه 

مردیکه پسرش را  دار می بندد و تاج و تخت را به فرزند واگذار می شود و

ه پدر بازگردانیده به وزارت بزرگ ساخته و در آخرین دقایق زندگی او را ب

 ر می گزیند. پسر ب

 این افسانه چند نکته جالب دیگر را نیز بر مال می سازد: 

ن اخالقی و آداب محلی بازوبند نشاه در آغاز جوانی اش چندان به س -1

دن، از دیدار پدر محروم می نیست و دختر سپاهساالرش را به مجرد دی

سازد و با زورگوئی به حرم شاهی داخل می نماید و سپس با او نکاح می 

 بندد.  

و ترسویی است که نمی تواند در روز نبرد با  شاه مرد کم جرئت -2

 سپاهساالر دست و پنجه نرم کند بلکه فرار را بر قرار ترجیح می دهد. 

در جامعه سیستان رایج نشده و شاه پول به عنوان واحد مبادله هنوز  -3

ده دانه جواهر را در قنداق فرزند گذاشته می رود، تا هر که کودک را بیابد 

 برای کودک خرج کند و او را بزرگ نماید. 

از افسانه استنباط می شود که سیستان محل تقاطع کاروان های  -4

آمد داشته تجارتی بوده که از کرمان به سوی خراسان و یا بر عکس رفت و 

اند و گاه گاهی رهزنان بر اموال کاروان ها می تاخته اند، و در صورت 

غلبه اموال کاروانیان را به یغما می برده اند و یا خود مغلوب و به چنگ 

 شاه و زندان می افتادند. 
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(5) 

 

 1افسانه نیکی و بدی

 

و را به بود، نبود پسری بود از خانوادۀ غریب و مستمند که مردم قریه ا

نام نیکی می خواندند. آن پسر در زحمت کشی، راستگویی و امانت داری 

بین مردم قریه شهرت بسزایی داشت. چون به سن بلوغ رسید از پدر و مادر 

اذن خواست تا برای کسب و کار و پیدا نمودن لقمه نانی به اطراف و اکناف 

ادر برایش دعای دنیا سفر کند و در پی تحصیل علم و دانش کوشد. پدر و م

خیر نمودند و به او رخصت دادند. چند روز بعد به شهری رسید معمور و 

خوش آب و هوا. ازقضا در دهن مدرسه نشست، چند لحظه بعد دید شاگردان 

دسته دسته به آنجا می آیند. نیکی نیز با آنها داخل مدرسه رفت و به کنجی 

د از کجا میاید و کسب و نشست. معلم چون قبال او را ندیده بود، سوال کر

کارش چیست؟ چون دید بیگانه و مسافر است به او گفت : اگر کار و خدمت 

او را به جا آورده و حجره اش را پاک و تمیز نگهدارد در عوض او هم 

برایش درس خواهد داد. نیکی قبول کرد و چون ذوق و استعداد زیاد داشت 

خواند و بهرۀ کافی ار آنها  در ظرف کمتر از پنچ سال کتب مروج آنوقت را

 به دست آورد و در غیاب استاد به شاگردان درس می داد. 

چون معلم پیر و ضعیف گشته بود غالبا نیکی وظیفه معلمی را نیز به 

جا می آورد و قناعت شاگردان را فراهم می ساخت. روزی هوای سیر و 

یر در سیاحت به سر نیکی زده از استادش رخصت خواست. معلم دعای خ

حقش نموده به شاگردان توصیه نمود تا هریک از آنها یک قرص نان 

                                                 
1
 غ. بریشنا ،نوشته مرحوم ،له فرهنگاقتباس از شماره سوم مج - 
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روغنی جهت سفر نیکی با خود بیاورد. فردای آنروز نیکی نان ها را در 

خورجین گذاشته بعد دست های معلم را بوسید و رو به راه نهاد و از آن 

شهر بیرون شد. چند فرسخی از شهر دور نشده بود که نظرش به جوانی 

فتاد قوی هیکل و با عضالت ورزیده که او نیز ترک وطن نموده و عزم ا

سفر اختیار کرده بود. نیکی به او سالم گفت و از نام و نشانش پرسید، او 

بدون تعمل و درنگ گفت: اسم من بدی می باشد و مردم قریه به این اسم مرا 

و گفت: اسم یاد می کنند. اگر چه نام اصلی من بدر الدین است. نیکی خندید 

من نیک محمد است و مردم به من نیکی گویند چه می شود تا هر دو با هم 

یک جا سفر نماییم و شریک درد و غم یکدیگر باشیم! بدی سرش را شور 

 داد و در جواب چیزی نگفت. 

چون روز به آخر رسید و قرص آفتاب در عقب کوه پنهان شد هر دو 

تا از رنج سفر لختی بیاسایند. بدی در کنار جوی آبی رحل اقامت افگندند 

پاها را دراز نموده می دید که نیکی چه می کند. نیکی  وضو ساخته دو گانه 

ای برای یگانه به جا آورد. سپس قدیفه اش را بر روی زمین پهن نمود دو 

عدد نان روغنی باالی آن گذاشته از همسفر خود خواهش نمود تا از آن 

خوردند و راحت شدند. لحظۀ بعد ُخر ُخر خواب تناول نماید. هر دو از آن 

بدی بلند شد و تا صبح دیگر چشم نگشود. نیکی نماز خفتن را خوانده و بعد 

خواب شد. در وقت سپیده دم دو نان دیگر روی قدیفه گذاشت و به وی 

تعارف نمود. بدی بدون اینکه دست و رویش را بشوید به عجله تمام نان را 

 راه افتادند.بلع نمود و بعد به 

روزی چند به این گونه طی طریق نمودند تا اینکه نان های نیکی تمام  

شد و دیگر قوت الیموتی برایش باقی نماند. آنروز روی آسمان از ابر های 

تیره و تاریکی پوشیده شده بود و برق المع پی هم با تازیانه آتشین آنها را به 

ان گرسنه می غرید. در این همدیگر نزدیک می ساخت. رعد به مانند شیر

وقت نیکی با سر افکندگی و خجالت همسفرش را مخاطب ساخته گفت: 
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برادر متاسفانه آنچه از خوردنی داشتم تمام شد. اکنون بیا و از روی مروت 

و انصاف آنچه در خورجین داری با من قسمت نما تا بخوریم. چون بدی 

عجب مرد ساده ای هستی. تا حرف نیکی را شنید خندۀ بلندی نموده گفت: تو 

دیروز من رفیق و همراه تو بودم. اکنون که چیزی در بساطت باقی نمانده 

است تورا راهی و مرا راهی. بعد یک نان روغنی از  خورجین خود کشیده 

آنرا تنها خورد و راه خود را در پیش گرفته رفت. نیکی از عقب به او 

و برق لحظه به لحظه شدید تر  نگریست تا اینکه از نظرش پنهان شد. رعد

می شد و کوهسار را پر و لوله می ساخت. باالخره نیکی از جایش برخاسته 

راهی که به طرف کوه می رفت در پیش گرفت. کمی بعد دانه های باران بر 

روی زمین بنای ریختن را گذاشت . مسافر نیز با گام های سریع جانب کوه 

دا کند. مگر به زودی باران شکل پیش می رفت تا پناهگاهی برایش پی

 طوفانی به خود گرفته مانند آبشاری از آسمان سرازیر می شد.

در آن رستاخیز هولناک چشم نیکی به مغارۀ بزرگی که در دامان کوه  

واقع بود افتاد و بی درنگ خودش را به درون آن انداخت. البسه اش به کلی 

نمی دید تا اینکه قوه باصره خیس گشته بود و در وهله اول چشمش جایی را 

اش به تاریکی عادت گرفت و داخل مغاره را دیده می توانست. اول از همه 

قدیفه و پیراهنش را شپلیده بر روی سنگ هموار نمود تا آبش خشک شود. و 

سپس دورن غار را تفتیش نمود تا جای گوشه و مامونی برای خوابیدن بیابد. 

به نظر می رسید که سخره سنگ های لشم و  سقف آن مغاره مانند گنبدی بلند

عمودی اطراف را احاطه کرده بودند. در آنجا پناهگاه خیلی موزون و 

مامون یافت که از آنجا می توانست هم دهن غار را با محوطه داخل آن به 

خوبی ببیند و هم در آنجا بدون اینکه کسی ملتفت او شود بخوابد. یک ساعت 

نیکی در آن تاریکی شب از همان راه باریک و بعد البسه اش خشک شد و 

مخوف باال رفته قدیفه اش را گسترده باالی آن به یک پهلو افتاد. گرسنگی 

 او را اذیت می کرد و خوابش نمی برد.
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هنوز پاسی از نصفه شب نگذشته بود که آواز حیوانی او را به طرف  

وشنی ماه به دهن غار متوجه ساخت. بعد از طوفان آسمان صاف گشته و ر

داخل مغاره می تابید. در آن روشنی نقره فام چشم نیکی به روباهی افتاد که 

با پوزه تیز و گوش های بلند و دم انبوه به این طرف و آن طرف گشت زد و 

سپس به گوشه ای رفته و نشست. به تعقیب او گرگی بدون شرفه با چشمانی 

به داخل غار گذاشت و که نور مخوف و مرموزی در آنها منعکس بود پا 

بدون اینکه مزاحم روباه گردد به کنجی قرار گرفت. دیری نگذشت که 

پوست ابلق پلنگی در روشنی ماه نمایان گشت و بی درنگ به داخل مغاره 

شتافت. برق عجیبی از چشمانش می درخشید، او هم بدون اینکه ادنی توجه 

سه حیوان بمانند اینکه  به روباه و گرگ کند به گوشه ای لمیده بیاسود. هر

انتظار چیزی را دارند لحظه به لحظه سر را بلند کرده نگاهی به بیرون غار 

می انداختند و باز سر هایشان را روی دست گذاشته آرام می گرفتند. ناگاه 

آواز ُغر ُغر مهیبی از بیرون به گوش رسید. هر سه حیوان سپند وار از جا 

پشم و یال شیر بس تنومند و عظیم الجثه ای  جهیدند. لحظۀ بعد سر و کله پر

 به دهن غار دیده شد.

بیچاره نیکی چون بید بر خود می لرزید و مرگ آنی خود را به چشم 

میدید. جانوران با فرود آوردن سر رسم تعظیم بجا آوردند. شاه جانوران 

نگاهی به آنها کرده بر روی زمین افتاد. لحظه ئی مصروف خاریدن و تمیز 

دن پنجه هایش شد. دیگران نیز به تعقیب او بر زمین خوابیدند و به جز نمو

آواز نفس کشیدن آنها دیگر صدایی به گوش نمی رسید و دفعتا شیر به 

آوازی که مو ها را در بدن ها راست می ساخت، خموشی را بر هم زده 

گفت شب دراز است اگر سرگذشت دلنشین و غیره عادی داشته باشید، حکایه 

د تا وقت بگذرد. روباه سر تعظیم خم نموده گفت: اگر اجازه فرمایید من کنی

حکایت موشی را که در دو فرسخی همین غار به طرف شمال و در زیر 
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درخت پنجه چناری سکونت دارد به عرض رسانم. شیر به اشارۀ سر تایید 

 نمود و روباه سخنش را چنین ادامه داد:

ه ای بزرگ و تنومند است که انظار بلی آن درخت پنجه چنار به انداز 

عابرین را از دور به خود جلب می کند. مردم این نواحی غرس آنرا به یکی 

از بزرگان نسبت می دهند و همین چیز باعث عمر طوالنی او گشته است. 

در زیر ریشه همین درخت موشی خانه دارد که هر صبح قبل از طلوع 

ه  اطمینان حاصل کرد آسمان صاف و آفتاب از غار بیرون گشته بعد از اینک

کسی از انسان ها مزاحم او نمی شود دوباره به سوراخ داخل شده یک سکه 

طال را به دهن گرفته برمیگردد و آنرا بر روی زمین می گذارد بعد این 

عمل را سه صد بار تکرار کرده روی زمین را با سکوک طال فرش می 

ی تابد موش از آن برق و تاللولی کند. چون شعاع آفتاب بر روی طال ها م

که چشم را خیره می کند حظ فراوان برده و از فرط خوشی باالی اندوختۀ 

خود لوت می زند و کیف می برد. پس از ربع ساعت یک یک از آن طال ها 

را دوباره به غارش نقل می دهد. اگر کسی از این راز خبر شود و خود را 

موش از روی شوق و ذوق باالی در گوشه ای پنهان ساخته حینی که 

طالهایش غلط می زند و لوت می خورد پارچه سنگی به طرف او پرتاب 

کند، موش البته فرار می کند و او به سهولت طال ها را تصاحب خواهد 

 کرد. گرگ گفت و موش بدبخت از غصه هالک خواهد شد. 

. شیر سرش را شور داده گفت: بهتر است کسی از این راز آگاه نشود

اکنون بفرمایید آقای گرگ نوبت شماست. گرگ بعد از اینکه لحظه ئی فکر 

کرد گفت: در پشت همان کوه که به طرف دست راست آن درخت تنومند 

واقع است، شبانان رمه های شان را می چرانند. یکی از آنها شاقل چوپان 

شان نام دارد. او سگی دارد از نسل ُکته های ترکستان که ما گرگ ها از ای

بسیار حذر می کنیم ، زیرا آنها نسبت به ما  جسیم تر، قوی تر و مخوف تر 

می باشند. آن سگ باوفا چنان پاسبان خوبی است که بودن و نبودن شاقل نیز 
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در رمه فرقی ندارد. آن سگ نمی گذارد یکی از گوسفندان بیجا شود و یا 

یند او به دو اسب بز انسان و یا حیوانی خود را به آنها نزدیک بسازد. می گو

 کش اعلی سگش را تبدیل نکرد.

اکنون می خواهم حکایه شاقل چوپان را در همین جا گذاشته و چند 

سخن از پادشاه نیمروز در میان آرم. نیمروز که پایتخت آنرا "زاول" می 

نامند ، صد فرسخ از اینجا مسافت دارد، زاول یکی از شهرهای قشنگ و 

الی و باغهای پر اشجار و نهرهای جاری و مردم معمور است با بناهای ع

مرفه که غم و غصه، فقر و تنگدستی را در آن راهی نیست. متاسفانه از دو 

سال به اینطرف به جای آواز چنگ و نای صدای ناله و زاری به گوش می 

رسد. بساط خوشی جای خود را برای غم و سوگواری گذاشته است. گویند 

نیمروز که در خصائل و شمایل نظیرندارد، به  دختر وجیه و یگانۀ شاه

مرض بی درمانی گرفتار است که نه دعا اجابت می شود و نه  دوا تاثیر می 

کند. علمای الیق و اطبای حاذق هر قدر در دفع مرض کوشیده اند همه آن 

 به هدر بوده ، وضع مریض روز به روز بد و بدتر شده می رود. 

عالجی برای دفع این مرض نیست؟ گرگ شیر پرسید آیا هیچ چاره و 

گفت: چرا برای هر دردی دوائی و برای هر مرضی عالجی است و برای 

این ناخوشی مغز سگ زیرک باشعور، جسور و وفادار اگر با چربی قانه 

مخلوط گردیده و سه روز متواتتر در یک حمام گرم بر جسم مریض مالیده 

ان را طور مثال به عرض شود مرض دفع می گردد. حکایه سگ شاقل شب

 رسانیدم که مغز چنین حیوان برای مرض دختر پادشاه مفید است.

شیر تعجب نموده بعد پلنگ را مخاطب خود ساخته پرسید: اگر 

سرگذشتی به خاطر داشته باشی بفرما! پلنگ در جواب گفت: حکایۀ من 

از زبان نهایت مختصر و پیش پا افتاده است. من از زبان مادرم شنیدم که او 

مادر بزرگش حکایه می کرد که در زمان پیشین دشمن سفاک و بی رحمی 

از طرف شمال بر مملکت نیمروز هجوم آورد. زمامدار مملکت شخص 
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عاقل و دور اندیشی بود. در خفا و بدون این که کسی از راز او واقف شود 

ن تمام دارایی مملکت را اعم از زور گوهر در پنجاه خم چودنی ریخته ده

آنها را لیم کرده و ذریعه اشخاص بیگانه به همین غار فرستاده و در زیر 

همین زمینی که ما باالی آن نشسته ایم دفن نمود. عجب تر این است که 

برای هر کار اشخاص جدید استخدام میشد، چون وظیفه اش به انجام میرسید 

قه دیگری ،همه را با چشمان بسته از آنجا به اوطان شان می فرستاد و جو

را برای این کار استخدام می کرد. به این طریق هیچ کس نمی دانست چه 

می کند و یا آنچه انجام میدهد برای کدام مقصد است؟ مختصر اینکه دشمن 

بعد از استیالی نیمروز و قتل عامی که درآنجا کرد، هرقدر سعی و کوشش 

ی یافت و اگر در پیدا نمودن ثروت و گنجینه های مملکت نمود، کمتر چیز

روزی این گنج شایگان به دست پادشاه آن مملک بیاید گویا حق به حقدار 

خواهد رسید. شیر فاژه عمیقی کشیده از جا برخاست، مگر قبل از اینکه آنجا 

را ترک کند، دیگران را مخاطب ساخته گفت: تا شب چهاردهم ماه آینده که 

ز غار خارج شد و جانوران مهتاب به مانند امشب بدرخشد خدا حافظ.  شیر ا

 دیگر به تعقیب او و به امید یافتن صید یکی پی دیگری از آنجا رفتند.

نیکی که از وحشت بمانند بید می لرزید، ساعتی در پناهگاه خود صبر  

نموده و چون دید اثری از حیوانات نیست آهسته و با احتیاط تمام از آن راه 

ان می کرد، آنچه دیده و یا از آن باریک فرود آمده به بیرون شتافت. گم

حیوانات شنیده همه در خواب بوده است. در آن دامان کوه چشمه آبی دید. به 

آن وضو ساخته و جرعه ئی نوشید. روشنی ماه با روشنی صبحگاهی دو 

نوع سایه و نور را ایجاد می کردند و اشکال را به صورت سحر آمیزی 

را در پیش گرفته و به آن سو روان  جلوه می دادند. نیکی یکسر راه شمال

شد. بعد از ربع ساعت درخت کوه پیکری از دور جلب نظر کرد با خود 

گفت مبادا آنچه بر من گذشته است خواب و خیال نبوده و در بیداری بوده 

باشد! این را گفته و با گام های سریع به آن طرف روان شد. در نزدیکی آن 
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رگی در آن وادی سرسبز و روشنی درخت کهنسال که چون هیوالی بز

مرموز صبحگاهی به چشم میخورد، پناگاهی برای خود جستجو نمود و در 

 عقب آن مترصد فرصت نشست. 

نور آفتاب قلل کوه های بلند را روشن ساخته و قدم به قدم به طرف 

زمین نزول می نمود. در این وقت سرو کلۀ موشی از سوراخ زیر درخت 

اندک درنگ آهسته چند قدم از غار بیرون شد و با چشمان نمایان شد. بعد از 

تیز خود به اطراف بنای تجسس و کنجکاوی را گذاشت چون چیزی قابل 

اندیشه و غیر عادی ندید، دوباره داخل غار شد ویک سکه طال راکه در دهن 

گرفته بود از سوراخ کشیده و بر روی زمین گذاشت. سپس بدون وقفه و بی 

نود و نه بار این عمل را تکرار نمود تا روی زمین با  دغدغه دو صد و

سکوک طال فرش گردید. در این فرصت اشعه زرین آفتاب باالی طال ها می 

تابید و انعکاس آن چشم را خیره می ساخت. موش از فرط خوشی بنای 

غلتیدن و لوت زدن را باالی سکه ها گذاشت و آواز های جرق جرق عجیبی 

وق از گلویش بر می خاست و به هر پهلو که می گشت از منتهای شوق و ذ

و مالق می زد. در این اثنا نیکی کلوخی را گرفته و به طرف موش پرتاب 

نمود. موش از ترس جان یکه خورده و بسوراخ گریخت. نیکی پیش آمده 

تمام آن نقود را در خورجین گذاشت و از آنجا دور شد. ساعتی بعد به 

رسیده سراغ دکان صرافی را گرفت و دو عدد روستای معمور و بزرگی 

سکه طال به یول مروج نیمروز تبدیل نمود صراف از مشاهده سکوک 

تعجب نموده در بدل آن یک هزار سکوک نقره به نیکی داد. مسافر بیچاره 

که هرگز گمان نمی کرد اندوختۀ موش بدبخت چنین هنگفت باشد بعد از 

یک جوره کفش برای خود خرید و  رفع گرسنگی به دکان کفش دوزی رفته

کفش های پاره و مندرس خود را در آنجا گذاشت. بعد به دکان نان و کلوچه 

پزی رفته چند تا نان روغنی و کلوچه برای خود گرفته از آنجا راه عقب کوه 

 را گرفته به آنسو روان شد.
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نماز عصر به مراتع وسیع و سرسبزی که در دره ای واقع بود رسید.  

و دمن از رمه های گاو، گوسفند وبز پُر بود و نیکی نمی دانست کدام دشت 

رمه از شاقل چوپان می باشد. هر طرف نگاه می کرد بناگاه سگی را دید که 

الینقطع به اطراف رمه دور می زند و نمی گذارد یکی از آنها از رمه خارج 

ده نمی شد. گشته و از خیل پا به بیرون گذارد، مگر از شاقل چوپان اثری دی

نیکی بنای تجسس را گذاشت . باالخره در کنار چشمه آبی مردی قوی 

هیکلی را دید، خود را به او نزدیک ساخته و سالم کرد. آن مرد چشم گشوده 

جواب سالم گفت و پرسید از کجا می آید. چه می خواهد! نیکی گفت من 

ل خود را معرفی شاقل چوپان را کار دارم لطفا مرا به نزد او داللت کن! شاق

کرد. نیکی گفت بهتر است قبل از گفتگو لقمه نانی با هم صرف نماییم، زیرا 

من از صبح تا حال راه زده م وگرسنه ام . نیکی این را گفته و نان و کلوچه 

از خورجینش کشیده در مقابل شاقل گذاشت شاقل نیز کاسه مسین خود را 

اشت و گفت هرچه در بساط برداشته از شیر پر کرد و در پهلوی نان گذ

داشتیم از همدیگر دریغ نکردیم این را گفته هر دو به خوردن شروع نمودند. 

در اثنای خوردن نان نیکی به طرف سگ شاقل دیده پرسید اگر کسی بخواهد 

سگ شما را بخرد به چند خواهی فروخت؟ شاقل خندیده جواب داد: آن را به 

ای خاموش شده دوباره پرسید اگر من دو اسب اعلی بدل نکردم. نیکی لحظه 

قیمت چهار اسب را به شما بپردازم باز چه خواهید گفت. شاقل خاموش ماند 

و پیش خود فکر می کرد: سگ من اکنون پیر شده و دیگر قوت و طاقت 

جوانی در وی نمانده است، مگر دو چوچه او به زودی بزرگ می شوند. 

ه مراتب از مادرشان بهتر است آنها چه در رنگ و چه در جرأت و قوت ب

من در زمستان گذشته پدرشان را در یک شب مهتابی دیدم که با سگم 

مالعبت می کرد او یک گرگ بود. نیکی چون دید شاقل هنوز مردد است 

گفت: برادر آخرین حرف من همین است که قیمت پنج اسب را به تو می 

ودم که تو چگونه سگی دهم دیگر اختیار داری. شاقل گفت من در این فکر ب
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به این زور و قوت که با تو هیچ انس و الفت ندارد و هروقت دهنش را باز 

کنی ترا پاره خواهد کرد با خود خواهی برد؟ نیکی خندیده گفت: من جسدش 

را در همین جا خواهم گذاشت، تنها مغز سر او برایم کافی است. شاقل که 

اه کرده خیال می کرد آن مرد نمی دانست چه بگوید خیره بجانب نیکی نگ

مسافر با او شوخی می کند. نیکی گفت : من حکیم هستم و برای امراض 

ادویه می سازم و چند وقت است که به سراغ همچو سگی می گردم تا از 

مغزش ادویه بسازم. سپس خورجینش را گشوده و ده طال در مقابل شاقل 

به طرف آن سکه های  گذاشت. شاقل که هرگز طال را ندیده ونمی شناخت

طال دار و خوش آواز دیده گفت: یکی از آنها را به من بده تا در عقب آن تپه 

که روستای ماست رفته و آن را به هندویی که صرافی می کند بنمایم. 

ساعتی بعد شاقل با دهنی پر خنده و کارد تیزی آمده و انچه نیکی از او 

ه ای گذاشته و آنجا را ترک خواست اجرا نمود. نیکی مغز سگ را در جعب

 نمود. 

نیکی بعد از اینکه در یکی از مهمان خانه های شهر رفت و اطاق 

آبرومند به کرایه گرفت، ببازار رفته و البسه در خور یک مرد حکیم و عالم 

برای خور خرید. همچنین مردی را برای کار و خدمت استخدام نمود. 

ریابی گفت: از شهر بعیدی برای فردای آن روز نزد وزیر رفته بعد از یا

معالجه دختر پادشا آمده است. وزیر گفت: پسرم تو هنوز خیلی جوانی و 

گمان نمی کنم تجربه اندوخته باشی که آنچه را مردان معمر و کار آزموده 

از قوه به فعل آورده نتوانستند و در معالجه دختر شاه عاجز ماندند، تو با این 

. دیگر اینکه می خواهم برایت خاطر نشان کنم که جوانی موفق شده بتوانی 

چون پادشاه می بیند روز به روز در تعداد مردم خود فروش و دروغگو  

افزوده میشود و این اشخاص باعث دردسر ما می شوند، امر نموده تا آنانی 

را که ادعای شان غلط و باطل ثابت شود دو هفته محبوس نموده پنجاه 
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شان زده شود، بهتر است تو هم از همان راهی که قمچین در پشت برهنه 

 آمده ای باز گردی. 

نیکی سرش را به احترام خم نموده گفت: برای دروغگویان و یاوه 

سرایان این سزائیست به جا  و الیق، ولی برای آنانی که به مقام سلطنت 

دروغ می گویند و جرئت می کنند تا خود را به نا حق حکیم و دانشمند جلوه 

هند این سزا خیلی کم و ناچیز است. من خواهش می کنم که اگر در ادعای د

خود ناکام شدم و از عالج جگر گوشه پادشاه عاجز ماندم، مرا به دار 

بیاویزند تا عبرت دیگران شود. وزیر از استماع این سخن نیکی بسیار 

خوش شده به نزد پادشاه رفت و صورت قضیه را به عرض رسانید. روز 

به دستور نیکی حمام را گرم نمودند و با مرهمی که او به دایه داده بود دیگر 

بدن مریض را مالش داد. یک ساعت بعد دختر پادشاه که به کلی بی اشتها 

بود، خواهش طعام نمود. دایه فوراً این بشارت را به پدرش داد و شاه از 

یافت.  خوشی زیاد در پیراهن نمی گنجید. دو روز بعد مریض به کلی صحت

شاه او را در آغوش گرفته شکر خدای را به جا آورد و امر نمود تا منادی 

در شهر های نیمروز در دهند که دختر پادشاه  دوباره صحت یاب گشته 

 است.

مردم اعم از مرد و زن و پیر و برنا البسه سوگواری را از تن کندند و  

ز هر طرف آواز به جامه های رنگین ملبس شدند. به جای گریه و زاری ا

خنده و چنگ و نای و دهل بلند گردید. شهر را آئینه بندان و دکان ها را 

بیاراستند. بامر شاه یک هفته برای مردم بیچاره و مستمند طعام پخته دادند و 

نقود زیاد به ایشان بذل نمودند. قدر و منزلت نیکی روز به روز در نزد شاه 

نکه روزی شاه به او گفت: عزیزم تو و اراکین دولت در فزونی بود، تا ای

جوان دانشمند و قابل قدر هستی و من بجز همین دختر دیگر فرزندی ندارم، 

مگر می بینم تو از فرط  احترام جرئت طلبکاری او را از من نداری. من 

می خواهم به تو بگویم که دخترم نیز ترا دوست دارد می خواهم به مانند تو 
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. نیکی زمین ادب بوسیده گفت من مرد غریب و فرزند عزیزی داشته باشم

بی بضاعتی هستم، اگر یک هفته به من مهلت داده و پنجاه بارگیر و صد تن 

محافظ به من لطف فرمایید تا من جهیز دختر شما را حاضر نمایم بعد هرچه 

 بفرمایید من خادم شما می باشم و به امر شاه اطاعت دارم. 

و محافظین به طرف همان غار روانه شد  فردای آن نیکی با بارگیر ها

و مردم شهر زاول در این فرصت خانه هایشان را برای عروسی دختر شاه 

بیاراستند و جاده ها را روفت و رو نموده پاک و تمیز نمودند. هرکس به قدر 

وسع خود در و دیوار و دکاکین خود را تزئین و چراغان کردند. چهار روز 

با خزینه هنگفتی می رسد مردم بدو طرف جاده ها  بعد خبر رسید که داماد

صف کشیدند و از دیدن خم های چودنی متحیر ماندند. پادشاه امر نمود تا خم 

ها  را به خزانه حمل نمایند و خود با وزرا به دیدن آنها رفت و امر نمود تا 

 سر خم ها را بشکافند. چون آنهمه زر و گوهر را دیدند، همه متعجب شدند.

کی زمین ادب بوسیده گفت: این خزینه مال من نیست، بلکه از خود نی 

مملکت نیمروز می باشد که در زمان پیشین پادشاه کارآگاهی قبل از دستبرد 

دشمن به مملکت او آن را در خفا به غاری در دو صد فرسخی شهر زاول 

 نقل داده، در زیر رمین نهفته تا امروز به شما و دختر شما برسد. 

* * * 

در هر وقت و زمان شادی و عروسی برای خاندان های که از حیث 

ثروت و هستی مستغنی باشند باعث سرور و خوشی است. عروسی دختر 

پادشاه نیمروز با نیکی از آن شاد بهایی بود که یک شهر در آن سهیم شده 

هفت شب و روز در هیچ نقطه ای به جز خنده و خوشی و داد و ساز و 

و شنیده نمی شد. حین شهر گشت نیکی بر اسب سفید  سرود چیزی دیده

تازی که در قشنگی ممتاز بود سوار و در پهلوی هودج عروس پیشاپیش 

سواران ویساوالن از جاده های شهر عبور می کرد. مردم از هر طرف گل 

ها و نقود طال و نقره نثار آنها می نمودند و دعای نظر خوانده بر روی 
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ند. در این اثنا نظر نیکی به دکان کله پزی افتاد که عروس و داماد می دمید

شاگرد کله پز با لباس پاره پاره و چرکین که وظیفه اش پاک کردن کله بود 

افتاد و دید کله پز او را با چوب تادیب می کند که چرا کارش را مانده و به 

تماشای موکب دختر پادشاه و شوهرش مشغول می باشد. داماد شاه به یکی 

یاوران امر کرد تا آن شاگرد کله پز را بعد از تمیز نمودن دست و پا از 

البسه فاخره پوشانیده و به نزد او بیاورند . چون شب او را نزد داماد شاه 

آوردند. شاگرد کله پز از دیدن آن همه تجمل و اثاثیه مبهوت گشته بود. نیکی 

 جا طعام خورد. بدی را در پهلویش جا داده نوازش زیاد نمود و با او یک

در اثنای طعام نیکی متوجه گردید که شاگرد کله پز دزدیده به او نگاه 

می کند. پرسید مرا می شناسی! شاگرد کله پز که از ترس میلرزید گفت: 

شما با یک دوست من که زمانی با من همسفر بود خیلی شباهت دارید . 

ز گفت: چون نان نیکی گفت: شما با آن دوست خود چه کردید؟ شاگرد کله پ

هایش تمام شد او را ترک کردم .نیکی از صراحت لهجه او تعجب نموده 

پرسید: با آن کاری که نمودید خوب بود و از کرده خود پشیمان نشدی؟ 

مهمان گفت: نه. من خودم را به او معرفی کرده و به او گفته بودم که اسم 

ند. نیکی گفت: اکنون من بدرالدین بود مگر مردم قریه ما، مرا بدی می گوی

می خواهم به تو روشن سازم که من واقعا همان نیکی و رفیق سفر تو می 

باشم که اکنون داماد شاه و وزیر کشور نیمروز گشته ام و تو اکنون به جز 

شاگرد کله پزی بیش نیستی. بیا خوبی و جوانمردی پیشه کن و از بدی و 

نزد خود نگاه داشته از پول و مضرت بگذر که نتیجه خوبی ندارد. من تو را 

ثروت دنیا یی نیاز خواهم ساخت. بدی خیره خیره بطرف او دیده گفت: میل 

 دارم راز پیشرفت و ترقی تو را بدانم. 

نیکی خیال می کرد شنیدن آن برای اصالح اخالقی و سجیه او مثال 

خوبی خواهد بود. حکایه شب ماندن در آن غار و استماع سرگذشت، 

را به صورت مفصل به او گفت و منتظر جواب بود که بدی پرسید جانوران 
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آن غارمگر در زیر همان کوهی است که من از تو جدا شدم! نیکی گفت: 

بلی، بدی گفت: خواهشی از تو دارم اگر حکم نمائی تا یک اسب رهوار و 

دو صد دینار پول نقد به من بدهید بیشتر از تو چیزی نمی خواهم. نیکی با 

رسید آنچه گفتی به تو می رسد، مگر این را بگوبا اسب و دو صد تعجب پ

دینار چه خواهی کرد؟ بدی همانطور که با چهره عبوس و قلب پر از کینه 

جانب نیکی می نگریست  گفت: من هم به همان غار می روم تا حکایه 

جانوران را بشنوم و به مانند تو صاحب جاه و جالل شوم. دو صد دینار و 

او دادند. بدر الدین معروف به بدی، راه همان کوه را در پیش گرفته  اسبی به

و شب خود را به دهن مغاره رسانید. شب چهاردهم ماه بود و نور ماه نو 

دامان کوه را با نور نقره فامی روشن ساخته بود. بدی اسبش را میخ کوب 

نیکی نموده و به تجسس غار روانه شد تا باالخره آن را یافت و طوری که 

 گفته بود از همان راه باریک باال شد و خود را در عقب سنگی پنهان نمود. 

ساعتی بعد از نصفه شب به ترتیبی که تذکر یافت اول روباه بعد گرگ 

و در اخیر شیر داخل غار شده و به امر شاه جانواران می بایست روباه 

گریه آلود  سرگذشت خود را آغاز کند مگر روباه فریاد برآورده و به آواز

گفت: فدایت شود یک ماه قبل حکایه آن موش بیچاره و طالهایش را به 

عرض رسانیدم. بدبختانه ثروت او را به یغما بردند و خودش از فرط غم و 

غصه هالک گردید. گرگ زوزه کشان گفت: سگ با وفای چوپان را نیز 

در زمین کشتند و مغزش را بردند. پلنگ نالیده گفت: این گودال بزرگ را 

مشاهده فرمایید، کاشکی زبانم الل می شد و به تو چیزی نمی گفتم، هرچه از 

خم های چودنی و زر و گوهر در اینجا نهفته بود همه را کشیده برده اند و 

چیزی به جا نگذاشته اند. شیر غریده گفت: فکر میکنم یکی از آدمیان خود 

های ما گوش داده باشد، را یک ماه قبل در اینجا پنهان نموده و به حرف 

بروید و همه جا را جستجو کنید . لحظه ای بعد ُغرُغر پلنگ و سپس فریاد 

های بدی که از ترس جان ناله می نمود در آن غار باال و طنین انداز شد. 
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همه جانوران به آن طرف هجوم بردند و در ظرف چند دقیقه به جز 

 تند.استخوان های بدی دیگر چیزی از او باقی نگذاش

 

(6) 

 

 افسانه حسین کرد و شاه عباس

 

 فرسنگ به فرسنگ، 

 چون عاشقان دلتنگ. 

 میزد ومی آمد، 

 بضرب خلگوشک )خرگوش(، 

 به شیرینی نبات.

 تنابکو کشتۀ شیطانست، 

 هرکس بکشد، یا نکشد میگذرد، 

 شاه عباس بکشد که شاه ایران است.

د منسوب بود. او انی بود که اسمش حسین و به طایفه کربود نبود، چو

ی به گله های ربابش برنگشته بود. روزی ارباب سرماه ها بود که به خانه ا

لباسش پاره پاره شده و خیلی  که نزد حسین بود زد. دید حسینگوسفند 

بخته )گوسفند  پریشان زندگی می کند. ارباب به حسین گفت: حسین! پنجاه

رای خود جدا کن، ببر به ( بنرسه چهارساله( و پنجاه تکشاد) بزنرسه ساله

شهر برای خود بفروش و از پول آن مایحتاج خود را تهیه کن. حسین پنجاه 

بخته و پنجاه تکشاد از رمه جدا کرد و پیش روی خود انداخته به شهر برد. 

را گرفتند. یکی گفت: این بزغاله ها شهر عده ای از جالبان گرد حسین  در

نر سه ساله ( له نیست هر کدام تکشاد) بزبزغا  دانه چند؟ حسین گفت: این ها

یستند بلکه است. دبگری گفت : این بره ها دانه چند؟ حسین گفت این ها بره ن
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یکی گفت: تو دیوانه یی. بره ها و بزغاله  .( اندبخته)گوسفند سه چهار ساله

ها را آورده ای و میگویی سه چهار ساله اند. حسین به خشم آمد و چوب 

برد و زد به بن گوش یک تن از جالبان. جالب فوری فرش  چوپانی را باال

زمین شد و جان داد. قصابان و جالبان داد و فریاد راه انداختند. مردم زیادی 

دوز که امنیت شهر به در این هنگام مسیح نکمه  .اطراف حسین را گرفتند

با پنجاه سوار سر رسید و پرسید چه گپ  است! حسین گفت: دوش او بود 

ای شما پنجاه بخته و پنجاه تا تکشاد آورده ام این مردم مرا گرفتند که من بر

م و او ،من هم بن گوش یکی زداین بزغاله ها و بره ها را چند می فروشی 

مرد. مسیح تکمه دوز فوری خون بهای مرده را پرداخت و حسین را با بز و 

رده شد. آو رد و شب مهمان خود کرد. وقتی شامبه منزل خود ب هاگوسفند 

 دو بار دست در مجمع پلو فرو برد متوجه شد که غذایکی تامسیح تکمه دوز 

. پرسید حسین برادر سیر شدی یا خیر؟ حسین گفت: اگر چیزی هتمام شد

نباشد سیر شده ام و اگر در دیگ چیزی باقی مانده باشد بیاور تا ببینم. مسیح 

یگر حاضر شد. ن دتکمه دوز زنش را صدا زد و باز نان خواست. مجمع نا

حسین آن نان را هم در پیچید و خورد و مسیح تکمه دوز  تا چشم به هم زدن

دو جام پر از شهد را نیز برای حسین آورد تا بخورد. حسین شربت ها را 

نیز به سر کشید و گفت: به به چه آب های شیرینی. فردای آن شب مسیح 

سین هم قبول کرد. در تکمه دوز از حسین خواهش کرد که نزد او بماند. ح

تن دزد دیگر النه کرده بود و  12نزدیکی شهر کوهی بود که اختر دزد با 

هر هفته یا هر ماهی یک بار به شهر حمله می آورد . خانه ها را چپاول می 

 کردو به در میرفت.

یک شب که نوبت کشیک دادن از مسیح تکمه دوز بود. مسیح به طبل  

اسم مسیح تکمه دوز به صدا در آورد. طبل به  زن هدایت داد تا طبل را به

تن دزد دیگر  12 صدا در آمد و صدای آن در کوه انعکاس کرد.اختر دزد با

به شمعدان  یشهر آمدند و پارچه خشت به شهر فرو ریختند و به چهار سوق
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. ندوسط چارسوی کوبید که تمام شمع های سوخته و نیم سوخته خاموش شد

مسیح تکمه دوزاز سویی  .ها را بر جای شان گذاشتشمع گذار دوباره شمع 

به میدان آمد و اختر دزد از سوی دیگر پیش آمد. مدتی یکی بر سر دیگری 

گرز حواله کرد و دیگری رد مینمود. اسب می تاختند و نیزه حواله می 

ولی از جانب دیگر رد می شد. آخر های شب اختر دزد گفت:  ،نمودند

است، مسیح قبول کرد. اختر به سوی کوه و  مبارزه به شب بعد موکول

مسیح به خانه بازگشت. حسین که صحنه را تماشا می کرد نیز با مسیح به 

 خانه برگشت. 

مسیح تکمه دوز، از حسین پرسید که کار زار ما چگونه بود! حسین 

گفت: خوب ساعت تیری بود. مسیح گفت: بابا جنگ بود تو جنگ را ساعت 

ار تو اسب می تاختی و بعد گفت: من می دیدم یک ب تیری می گویی. حسین

دیگر می رسید و او هم به طرف شما اسب می تاخت. نه ضرب  نوبت آن

د و نه از او به شما، مسیح گفت: امشب باز زورآزمایی یشما به او می رس

آغاز می شود، تو را با خود می برم. شب طبل کشیک چی نواخته شد. فریاد 

تن نوچه دزد خود  12با ید و از انعکاس آن اختر دزد طبل به گوش کوه  رس

به شمع دان، تمام شمع های  یشهر آمد و با پرتاب پارچه خشت به چار سوق

ر شمع گذار شمع ها را دوباره بر س .ندسوخته و نیم سوخته خاموش شد

جایشان قرار داد. سپس جنگ مسیح و اختر دزد شروع شد. مسیح چند حمله 

ولی سرانجام اختر دزد ضربت شمشیر خود را بر  ،کرداختر دزد را رد 

نقش زمین شد و تا  براثر آن ضربت  فرق مسیح تکمه دوز وارد آورد که

حسین فورا مسیح را زیر نمد خود  تر می خواست جلو اسب را برگرداند،اخ

گرفت و از صحنه به در برد. اختر به محل مسیح آمد تا کارش را یک 

ی نیست. از شمع گذار پرسید. شمع گذار گفت مردی طرفه کند دید آنجا کس

واران خود به خانه های مردم فرو او را با خود برد، اختر دزد با س نمد پوش

ریختند و اموال را چپاول کردند و با خود به کوه بردند. حسین، مسیح تکمه 
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زخم را شست و دوز را به خانه اش برد ، بعد حکیم شهر را حاضر کرد تا 

فردای آن شب حسین گفت: ای ارباب اگر به من اجازه  رو زد و بست.آنرا دا

مگر تو ندیدی  بدهی من با اختر دزد پنجه نرم میکنم. مسیح تکمه دوز گفت:

که او مرا چگونه از پای درآورد، اگر تو با او رو به رو شوی تو را به 

از من  همان حمله اول از میان بر می دارد، نخیر هرگز تو را نمی گذارم که

جدا بشوی و اگر تو نبودی او مرا هم می کشت. حسین خاموش ماند و شب 

دست حسین را به دست خود بست و به  ،وقتی مسیح می خواست بخوابد

 خواب رفت. 

دست خود را باز کرد و به  حسین وقتی دید مسیح به خواب رفته است

ام مسیح شهر رفت و به کسی که طبل می نواخت گفت باز هم به ن چار سوق

 جمله میکندطبل بنواز، جواب داد که اگر طبل بنوازم اختر دزد باز به شهر 

و خانمان مردم را به آتش می کشد و کسی هم نیست که جوابش را بدهد. 

حسین کوبه طبل را گرفت و چند کوبه به طبل حواله کرد. اختر دزد شنید 

نواخته می شود.  ولی معلوم نیست به نام چه کسی ،که طبل نواخته می شود 

تن نوچه دزد دیگر به چهار سوی شهر فرود آمد.  12اسب را سوار شد و با 

از طبل نواز پرسید چه کسی طبل نواخت؟ جواب داد آن طرف مردی زیر 

نمد خوابیده است او طبل نواخت.اختر دزد به یکی از نوچه هایش دستور داد 

 ،را به پای حسین زدو سر او را بیاورد. دزد نوک شمشیر خود  دکه برو

حسین هم از جا بلند شد و شمشیری بر گردنش زد و سر او را به یک طرف 

 انداخت.

اختر نفر دوم و سوم و چهارم تا دوازدهم را فرستاد و حسین همگی را 

اختر  ،د. حسیناخر خود اختر دزد به جنگ حسین آم نقش زمین کرد و در

وبه دار چار سوق آویزان کرد و را نیز سر به نیست نمود و نعش او را به چ

به طبل نواز گفت فردا هر کس پرسید که اختر دزد را که کشته است؟ بگو 

مسیح تکمه دوز. و اگر غیر آن گفته بودی ترا مثل اختر دزد به دار می 
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بعد خود حسین هم به خانه برگشت و دست خود را با دست مسیح بست  .زنم

 و خوابید. 

ه دوز اختر دزد را آوازه افتاد که مسیح تکمفردا صبح در سراسر شهر 

به گوش شاه رسید و شاه امر کرد که مسیح تکمه دوز را کشته است. خبر

. کالسکه عقب دروازه خانه مسیح تکمه دوز توقف کرد و به حاضرکنند

مسیح تکمه دوز احوال دادند که شاه او را به خاطر این که اختر دزد را 

مسیح تکمه دوز گفت: این کار کار حسین کرد کشته است می خواهد ببیند. 

است. حسین را با خود به کالسکه نشاند و نزد شاه رفت. خود را به شاه 

هرچه  ،منفت: این کار حسین کرد است نه ازنزدیک کرد و در گوش شاه گ

می خواهد شاه او را نوازش کند. شاه از شنیدن این حرف خشنود شده اسب 

 بخشید. و خلعت و شمشیری به حسین

اختر دزد برادری داشت که او هم شغل رهزنی داشت. به شاه خبر 

رسید که برادر اختر دزد اموال مردم فالنه شهر را هر شب و یا هر هفته 

می دزدد و می برد و مردم خیلی متوحش اند. شاه به مسیح تکمه دوز 

ود. دستور داد که با پنجاه سوار برای سرکوبی برادر اختر دزد بدان سو بر

رد که حسین را خیلی خوب مسیح بدان سو روانه شد و به زنش توصیه ک

م و چند روز بعد دو سه نفر از اقوا .نگذارد گشنه بماند خدمت کندو

آمدند. حسین نزد زن مسیح  کردبه دیدن حسین خویشاوندان حسین از والیت

ح تکمه دوز رفت و گفت: امشب نان بیشتر پخته کن که مهمان دارم. زن مسی

چگونه می توانم مهمانان تو را  ،کنمدوز گفت: من نمی توانم تو را سیرتکمه 

هم سیر کنم؟ حسین مجبور شد تا دو بدره را نزد آشپز شهر گرو بگذارد و 

مقداری نان برای مهمانان خود به قرض بگیرد. آن شب عزت مهمانان به 

ن نزد زن مسیح جا آورده شد. فردا مهمانان به خانه های خود بازگشتند. حسی

تکمه دوز آمد و گفت: برای من اسب و شمشیر و یک دست رخت آماده کن 
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که می خواهم به کمک مسیح بروم. زن مسیح آنچه حسین خواسته بود آماده 

 در پیش گرفت.  حسین از آنجا بیرون آمد و راه اصفهانکرد و 

به او  ،هان رسید سراغ مسیح تکمه دوز را گرفتصفاحسین وقتی به 

گفتند به خانه فالنه سید در فالنه قسمت شهر برو، می توانی احوال مسیح 

مورد نظر رفت و خود را  دوز را بپرسی. حسین به منزل شخص تکمه

ز دربار شاه شب هنگام صاحب خانه ا .معرفی کرد. او را به خانه پذیرفتند

خوشحال شده گفت از  حسین معرفی شدخانه با  حسین برگشت و وقتی در

ن مردی تو مسیح تکمه دوز برای من قصه کرده تا چند روز دیگر جوا

خواهد گشت. دو نه دره که امنیت آن خراب است برمسیح تکمه دوز از فال

سه روزی نگذاشته بود که صاحب خانه به حسین اطالع داد که زن مسیح 

تکمه دوز به شوهرش خطی فرستاده که حسین در غیاب تو بر من دست 

ید که هرچه زودتر به خانه برگردی. و مسیح تکمه دوز از درازی کرده، با

تا به خانه اش برگردد و  اس اطالع داده و اجازه خواستجریان به شاه عب

دستگیر کند سر از تنش جدا  شاه نیز به او امر داده تا هر جا که حسین را

فردا از فالنه راه بشهرخود برمیگردد. حسین مسیح هم با سواران خود نماید.

ز شنیدن این حرفها وتهمت ها مو براندامش راست میشود واز صاحب خانه ا

اجیازه میخواهد تا خود را به پیشوازمسیح تکمه دوز برساند.جسین براسپ 

ونقاب  خود سوارشد وچند منزل پیشرفت ودرکنار چشمه ئی توقف نمود

 پوشید وبرتخته سنگی نشست. دوساعت بعد مسیح تکمه دوزباسواران خود

به یک طرف شود تا اسب  رسید و فریاد زد که از سرچشمه ر چشمهبر س

ها آب بخورند. حسین جواب داد که این چشمه مال پدر من است و به هیچ 

 باید اگر پشت مرا به زمین نزندوکس آب نمی دهم تا با من کشتی نگیرد 

 تشنه برگردد. 

کمر  هر دو کمر به ،مسیح تکمه دوز گفت بیا من با تو کشتی میگیرم

شدند. چند دقیقه ای این طرف و آن طرف زور زدند و سرانجام حسین دست 
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یگانگی یاد کرده مسیح را از زمین بلند ه در شال کمر مسیح برد و خدا را ب

کرد و چنان به زمین زد که پشتش به زمین نقش بست. بعد خنجر کشید و 

سیح و گفت: میروی که حسین کرد را بکشی! م زیر گلوی مسیح گذاشت

فریاد زد که ای نمک حرام. باالخره به من خیانت کردی! حسین گفت: من 

هرگز به تو خیانت نکرده ام و حاال هم حاضرم تا با تو یکجا نزد زنت 

سر از تن من جدا کن و اگر  رگاه واقعا مرتکب خیانت شده بودم،ه .بروم

ت: . مسیح گفیاو را به سزای اعمالش برسانباید ه بود دروغ گفتزنت 

خوبست میرویم. حسین از روی سینه مسیح برخاست. هر دو بر اسب های 

ین و خود سوار شدند و روز بعد به خانه رسیدند. زن مسیح از دیدن حس

زنش را نزد خود خواست و گفت: اینک  مسیح متعجب شد. مسیح با صدا

حسین به من راست بگو که اگر راست نگفته بودی سر از تنت جدا می کنم. 

 فت: من نمیدانم چه بگویم. شما از من بپرسید تا من جواب دهم. زن گ

حسین گفت: پس از رفتن مسیح، من یک شب نزد تو آمدم و گفتم که دو 

گفتی من نمیتوانم تو را  تو ،سه نفر مهمان دارم نان قدری بیشتر پخته کن

 مانانت نان از کجا کنم! آیا گفتی یا نگفتی! زن گفت بلیسیر کنم، برای مه

حسین باز گفت: من دو بدره نزد آشپز شهر گرو گذاشتم و  .طور گفتم همین

از منزل شما  دم تا آنها خوردند و فردای آنقدری نان برای مهمانان آور

مسیح گفت: راست میگوئی.  یا همینطور بود یا چیزی دیگری؟ زنرفتند. آ

ا آمدم و محسین ادامه داد. فردا که مهمانان به وطن خود برگشتند من نزد ش

فتم که می خواهم از عقب مسیح بروم برای من اسب و شمشیرم رابده و تو گ

آن را در اختیارم گذاشتی یا چیزی دیگر؟ زن گفت: راست میگویی. حسین 

گفت: من اسب و شمشیرم را گرفتم و از خانه خارج شدم تا اکنون که مرا با 

تم؟ زن گفت نه خیر. مسیح یک جا اینجا می بینی باز که نزد خودت باز نگش

آنچه می گویی راست می گویی! حسین گفت: کدام روز یا شب از من بی 

نیام  ادبی و خیانت که ندیده ای ، زن گفت نه خیر ندیده ام! مسیح شمشیر از
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گفت: تو و همین زن  کشید تا سر زنش را قطع کند، حسین دست او را گرفته

و بر اسب خود سوار شد و  خوب جور می آیید من رفتم. حسین از جا پرید

راهی دیار مشهد گردید. در راه با مردی درویش روبه رو شد که دید گوش 

تو را به این روز  تو که هستی؟ وکه بریده اند. حسین پرسید و بینی اش را

انداخته است؟ درویش گفت: من پیاده غیبی ام و کسان پادشاه مشهد با من 

که انتقام تو را از پادشاه مشهد خواهم حسین قسم یاد نمود  .چنین کرده اند

کرایه کرد و خدمه یی گرفت تا خدمت او  یسرای .گرفت. حسین به مشهد آمد

از سرای برآمد و بر دیوار را بنماید. شب هنگام کمند ابریشمین را گرفته 

زیر انداخت و چون مرغ بر باال رفت و به درون فرود آمد. دید سرای و

شه خانه خوابیده است. آهسته از بند دست وزیر وزیر با زنش یک جا در پ

گفت: چرا پیاده غیبی را گوش و  ،گرفت و گفت بیا پائین و چون پائین آمد

بینی بریده ای؟ وزیر جواب داد که من نبریده ام. حسین به سرعت دهن بند 

عیاری را بر دهن وزیر زد و او را به درخت بست و شروع کرد به زدن 

از درخت باز کرد و گفت: دارایی خود را به من نشان  وزیر. بعد وزیر را

بن نیم ریش و نیم سبیل او را وزیر هرچه داشت به حسین داد و حس بده.

تراشید و بعد لباس های او رابه تن زنش کرد و لباس های زنش را به تن 

وزیر کرد و هر دو را در پشه خانه انداخت و داروی بیهوشی به آنها زد که 

 خود و جهان خبردار نشدند.تا صبح از 

وزیر به  .صبح وقتی زنش بیدار شد و به سوی وزیر نگاه کرد خندید 

سوی زنش خندید سپس سر و ریش خود را در دستمال پیچید و به بهانه 

بیماری به حضور شاه نرفت. شب بعد باز حسین کمند ابریشمین را برداشت 

وکیل انداخت و سبک بر و از سرای برآمد و آن را بر کنگره دیوار خانه 

دیوار جست و به درون خانه وکیل فرود آمد. دید وکیل نیز با زنش داخل 

پشه خانه خوابیده است. آهسته پیش رفت و از دست وکیل گرفت و از تخت 

خواب فرود آوردش و گفت: چرا پیاده غیبی را گوش و بینی بریده ای؟ 
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بند عیاری رابه دهن  جواب داد که این کار من نیست.حسین به سرعت دهن

وکیل زد و او را به درخت بست و کتک مفصل به او زد. و سپس به او امر 

مال و دارایی خود را در اختیارش بگذارد. وکیل هرچه داشت به  کرد که

حسین هم آن را برداشت و سپس نیم ریش و نیم  .دسترس حسین گذاشت

لباس زنش را به تن سبیل وکیل را هم تراشید. و لباس او را به تن زنش و

هر دو زد تا  وکیل کرده هر دو را به پشه خانه انداخت و داروی بیهوشی به

بیدار نشوند. صبح که زن وکیل بیدار شد و به طرف شوهرش دید خندید و 

چون وکیل به سوی زنش دید او هم خندید و به بهانه بیماری از رفتن به 

 حضور شاه خودداری کرد.

ستاد. وکیل تمارض کرد و نزد شاه نرفت. شب شاه کس عقب وکیل فر 

سرای  سوم حسین باز کمند ابریشمین را برداشت و ازخانه خارج شد و به

یاری پادشاه رفت. کمند بر کنگره دیوار انداخت و از دیوار چون مرغ باال 

رفت و به درون سرای شاهی فرود آمد. دید شاه هم با زنش درون پشه خانه 

پیش رفت و از بند دست شاه گرفت و او را از تخت  آهسته .خوابیده است

ای؟ شاه  فرود آورد. حسین گفت: چرا پیاده غیبی را گوش و بینی بریده

سرعت دهن بند عیاری  از من میپرسی؟ حسین به گفت: تو چکاره کسی که

ق زد. بعد او دهن شاه انداخت و او را به درخت بست و تا توانست شال را به

او  انه خود را به او نشان دهد. شاه خزانه خود را بهخز را وادار کرد تا

صندوق جواهرات را برگرفت و پیش از آنکه از  12نشان داد و حسین 

شید و لباس او را به تن قصر شاه بیرون رود. نیم ریش و نیم سبیل او را ترا

باس زنش را به تن او پوشید و هر دورا داروی بیهوشی زد و به زنش و ل

 خانه انداخت.درون پشه 

صبح وقتی زن شاه به طرف شاه دید به خنده افتاد و شاه که به سوی  

سبیل خود را تراشید و با  و ریشش دید او هم خندید. سپس نیم دیگرزن

 تخت شاهی نشست و فرمان داد که به بازار و کوچه های شهر نفرغضب بر
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ی باشد او را کسی جواهر و دانه های قیمتهای شاهی ایستاده شوند و نزد هر

گرفته نزد شاه بیاورند. در این هنگام درویشی به دروازه حسین ایستاده بود 

و  دجواهرات بر و خیرات می خواست. حسین که پولی نداشت دست به

مشتی گرفته به کاله درویش انداخت. درویش چند قدمی برنداشته بود که 

و جواهر داده بود که به ا یه او را دستگیر کردند. درویش سرایاقراوالن ش

نشان داد. به شاه اطالع دادند که دزد جواهرات را گرفتار کرده ایم. شاه 

دستور داد به خدمه او بفهماند تا به او داروی بیهوشی بخوراند و سپس او را 

چند پیش قراول به دروازه حسین رفت و زن خدمه بیرون آمد  .دستگیر کند

پیش قراولی مقداری  .خود لرزیدو چون چشمش به سپاهیان شاه افتاد به 

نان به حسین داده شود و اگر از  دارو به زن خدمه داد و گفت در چای یا

انجام این کار انگار بورزی سرت را از تنت جدا خواهیم کرد. زن داروی 

انداخت و  حسین آب خواست مقداری دارو به آن بیهوشی را گرفت و چون

دانست که داروی  ،ا نیمه باال کسیدبه حسین داد. حسین وقتی ظرف آب را ت

گفت سرای  ،بی هوشی به او خورانده است. گفت چرا به من دارو خوراندی

تو از طرف قراوالن شاه محاصره است. حسین شمشیر کشید و با یک 

ضربه سر خدمه را از تن جدا نمود و بعد از سرای بیرون شد و همه 

و چون شب بود در گلخن حمام را سر به نیست یا متواری کرد   هاقراوالن ش

در درون خاکستر ها پایش فرو رفت و خود از هوش رفت. به شاه خبر 

دادند که حسین کشته شده است. شاه به شادی نشست. حسین فردای آن شب 

هنگامه های چاشت به هوش آمد. متوجه خود شد از جای برخاست و به 

مام چی همانطور . حمام چی گفت  که حمام را خلوت کندحمام رفت به ح

کرد. بعد به حمام داخل شد. درین هنگام یکی از افراد شاه او را شناخته به 

شاه اطالع داد که مرد پهلوان زنده است و در فالنه حمام مصروف 

شستشوی می باشد. شاه به عده یی از افراد محافظ خود امر کرد تا حمام را 

ن کردند اما حسین و بر سر حمام چی و حسین فرو بریزند. محافظین چنا
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حمام چی در طاقچه ای از حمام خود را پنهان کردند. وچون محافظین شاه 

آنها از حمام به در آمدند. حمام چی گفت: خانه ام خراب  ،از آنجا دور شدند

شد و دیگر از غریبی افتادم. حسین گفت: بی غم باش که تو را به جای یاری 

پوشیده شمشیر از نیام کشید و  شاه بر تخت مشهد می نشانم. بعد لباس

محافظین شاه را  یک یک نابود ساخت و شاه و وکیل و وزیرش را سر به 

نیست نمود و حمام چی را بر جای شاه قرار داد. و سپس اسب و یراق و 

شمشیر را برداشت و راهی راه سپاهان شد. وقتی به سپاهان رسید به قهوه 

و بزرگ نشسته اند با خود فکر کرد  خانه ای درآمد. دید همه جا مردم خورد

چشمش به که نباید آدم ضعیفی را از جای برخیزاند . بر صدر قهوه خانه 

پیش او رفت و تقاضا کرد تا جایش را برای او  یک مرد گردن کلفتی افتاد،

خالی کند، مرد گفت: از من خواستی تا جایم را برای تو خالی کنم، بیا ببینم 

یا خیر! حسین گردن خود را خم کرد و مرد گردن  تا طاقت مشت مرا داری

کلفت مشت محکمی به او حواله کرد. ولی حسین گفت: یکی دیگر هم حواله 

کن مرد مشت دیگری حواله کرد. حسین گفت: حاال مشت عوض بگیر و از 

جا برخیز سپس مشتی حواله مرد گردن کلفت نمود که چندید مالق خورد و 

خانه خارج شد. یوسف ثانی با رقص خود قهوه خانه به زیر افتاد و از قهوه 

را گرم می کرد. در اخیر کاله خود را پیش افراد قهوه خانه پیش نمود. هر 

کدام یک یا دو منات) تومان( به درون کاله انداختند. حسین مشتی از 

 جواهرات را به درون کاله یوسف ثانی ریخت.

فریاد زد که  ،سته بودشاه عباس با لباس درویشانه به گوشه ای نش 

جوان در بذل بی باکی مکن. حسین جواب داد نمی دانستم که در مال مردم 

بعد هریک از مردم قهوه خانه  تو بخل می ورزی. شاه عباس چیزی نگفت.

در  ف ثانی. فراموش نباید کرد که حسینرا ترک گفتند. حسین ماند و یوس

گرفت خزانه شاه عباس همان شب اول رسیدن خود به شهر سپاهان تصمیم 

صندوقچه جواهرات را بیرون  12فت و تبرد بزند. به قصر شاه راه یارا دس
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آورد و بر پشت خود نهاد و به کوچه های شهر به راه افتاد. شاه عباس 

عادت داشت که هر شب لباس درویشانه بپوشد و به کوچه های شهر بگردد. 

برادر  .رو به رو شده بود در این شب شاه عباس ناگاه با برادر اختر دزد

اختر دزد فریاد زد که تو شاه عباسی از جا حرکت مکن واال تو را می کشم 

من درویش و پیاده غیبی ام. در این فرصت حسین سر  ولی شاه عباس گفت:

رسید پرسید چه گپ است؟ شاه عباس گفت من پیاده غیبی ام و او برادر 

ین شمشیر از نیام بر کشید و اختر دزد است می گوید تو را می کشم. حس

حواله برادر اختر دزد نمود و او را با یک ضربت از پای درآورد و بعد به 

 درویش گفت: به شاه عباس بگو که حق ما را فراموش مکن. 

حسین در قهوه خانه با یوسف ثانی گرم گرفت. یوسف ثانی گفت من 

حسین گفت من آرزو دارم یک بار لباس فرنگی شاه عباس را به تن کنم. 

بی به قصر شاه عباس زد و صندوقچه .  حسین نقآنرا برایت حاضر می کنم

شاهی را باز نمود و لباس فرنگی شاه عباس را برگرفت و به قهوه خانه نزد 

یوسف ثانی آورد و یوسف ثانی آن را به تن کرد و هرشب محفل را با 

 رقص و آواز خود گرم نگه می داشت.

س خبر رسید که از فرنگستان سفرای به دیدن او چندی بعد به شاه عبا

آمده اند. شاه عباس لباس خود را می خواست بپوشد. وقتی صندوقچه را باز 

دید لباس فرنگی آنجا نیست متعجب شد. مخبران به شاه عباس خبر  ،کرد

آوردند که لباس شاه به تن یوسف ثانی است. شاه دستور داد که قهوه خانه را 

حسین و یوسف را دستگیر نمایند. قهوه خانه محاصره شد.  محاصره کنند .

حسین جستی بر دیوار زد و بر محافظین فریاد زد که به شاه عباس بگویید 

که یوسف ثانی مزد دست تو باد. وای به حال تو اگر مویی از سر او کم 

 شود و من رفتم تا خراج ملک هندوستان را گرفته وا پس گردم. 

ین آمد و بر اسب خود سوار و از سپاهان خارج شد. حسین از دیوار پائ

در راه سفر حسین مریض گردید، و این مریضی او را خیلی ضعیف 
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روزی به کنار دریای رسید. از اسب فرود آمد و شمشیر را در  .ساخت

پهلوی خود گذاشت و اسب را به کناری بست و دراز کشید و استراحت کرد.  

. عده یی از دزدان با کونت چهل تن دزدوهی بود محل سدر آن نزدیکی ک

حسین برخوردند. دیدند مرد مریضی است ولی اسب قیمتی با خود دارد. به 

حسین چیزی نگفتند. اسب را باز کردند و شمشیر را نیز برداشتند. حسین 

گفت ببرید. اما اگر روزش رسید از زیر پایتان اسب و شمشیرم را خواهم 

 وی دریا افتاده بود. روز سوم مردی پیر باگرفت. یکی دو روز حسین پهل

دریا جوانی دام ماهی گیری خود به سوی دریا پیش آمد و دید در ساحل 

ال جوان را گرفت.حسین گفت مردی بیمار و مریضی افتاده است. احو

جال را به دریا بینداز و به نام من ماهی بگیر. پیرمرد جال را به  ،گرسنه ام

اهی گرفت و آن را روی آتش انداخت. چون پخته شد دریا انداخت و چند تا م

برای حسین داد تا بخورد. حسین گفت باز هم جال را به طالع من به دریا 

بینداز. پیرمرد همانطور کرد و باز هم چند ماهی شکار کرد و برای حسین 

پخت و حسین آن را خورد. بار سوم حسین تقاضا کرد تا جال را به دریا 

جال از باال شدن نبود. هردو قوت کردند و باالخره بیست و  بیندازد. اینبار

آنها را گرفتند و به سوی  ،سی عدد ماهی بزرگ از دریا به در آوردند

شهری که پیرمرد از آنجا آمده بود به راه افتادند. وقتی پیرمرد به خانه خود 

برای ما مهمان  ما برای خود نان نداریم  ولی تو رسید زنش فریاد زد که

داد که مهمان روزی خود را با آورده ای او را چه بدهیم. پیرمرد جواب 

آورده است. اینک اینقدر ماهی هیچ وقت به دست نیاورده بودیم از  خود

طالع این مرد امروز ماهی زیاد شکار کرده ام، بیا برای بچه ها بپز، زن 

 خوشحال شد. 

راه افتاد.  حسین فردای آنروز برای پیدا کردن مزدوری در شهر به

ناگاه از پهلوی آشپزخانه ای گذر کرد که بوی پلو از آن می آمد. پاهای 

حسین را سستی گرفت. آنجا ایستاده شد. چند دقیقه بعد آشپز سر از آشپزخانه 
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دید  جوانی به دیوار تکیه داده و حرکت نمی کند. پیش او رفت  ،بیرون کرد

هم حسین گفت: مریضی و پرسید؟ ای جوان چه می خواهی تا برایت بد

گرسنه ام و مدتی است که پلو نخورده ام از اینجا می گذشتم بوی پلو به سرم 

آشپز حسین را به درون  .زد پای هایم سستی گرفت و از رفتن ماندم

و سیرش کرد. بعد از صرف غذا حسین گفت که اگر لآشپزخانه برد و از پ

ط برایم نان بده. آشپز بخواهی نزدت مزدوری میکنم و آب می آورم، تو فق

نفر مزدور روزانه برای کار خانه من آب می کشند و اگر تو  12گفت: 

نفر آب میاورم. فردا مرا  12بتوانی تو هم آب بیاور. حسین گفت من عوض 

د رفردا مرد آشپز دو بدره به دست حسین داد تا از نهر آب بیاو .امتحان کن

با بدره ها  دید ،نهر آب رفت و آمدیکی دوبار حسین تا  .و خم آب را پر کند

نزد آشپز آمد و گفت: ریسمان می خواهم آشپز  نمیشود،خم از آب پر 

ریسمان به حسین داد و حسین ریسمان را به کمر خم انداخت و آنرا برداشت 

و به نهر آب برد و در آب غوطه داد و چون پر شد دوباره بر پشت گرفت و 

 به آشپزخانه آورد و گذاشت.

نفر مزدور  12پز چون حسین را به آن قوت و راستی دید هر آش 

آبکش را جواب داد و به جای آنها حسین را استخدام کرد. حسین کم کم پس 

از دو هفته کار و خوردن غذای کافی زور و قدرت از دست رفته را باز 

یافت. روزی در بازار آوازه افتاد که پهلوانی از هندوستان آمده و باج و 

ک شاله را از مردم شهر میخواهد ولی پسر شاه حاضر نیست که این خراج ی

حسین از  .مبلغ را بپردازد و می خواهد با پهلوان هندوستان کشتی بگیرد

آشپز اجازه خواست تا به تماشای کشتی گیری برود. آشپز ابتدا رضایت نمی 

داد ولی سرانجام حسین اورا راضی ساخت و اجازه گرفت و به تماشای 

آزمایی شهزاده و پهلوان هندی رفت. حسین وقتی دید شاهزاده جوان زور

کوچکی است دلش به جمال او سوخت. از هر راهی که ممکن بود خود را 

لباس شاهزاده  شود تانزد وزیر رسانید و خواهش کرد که به او اجازه داده 
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موافقت کرد و به هندی دست و پنجه نرم کند. وزیر  را پوشیده با پهلوان

 زاده را نیز راضی ساخت و حسین لباس شهزاده را پوشیده بههودی شز

میدان زور آزمایی برآمد. حسین دست در شال کمر پهلوان هندی برد و خدا 

بر  زمین بلند کرد و بر تختۀ پشترا به یگانه گی یادکرده پهلوان هند را از 

یده به روی سینه او قرار گرفت و گوش و بینی او را بر نمود و زمین فرش

 دامنش ریخت و گفت برو به پادشاه هند بگو که ما دیگر یک حبه و دینار به

 شما باج و خراج نمی دهیم. و به زودی به جنگ شما خواهم آمد. 

پلوان هندی به شهر خود بازگشت و حسین مورد تحسین و شادباش 

شهریان و شهزاده و مردم قرار گرفت. و بعد اسب و شمشیری به دست 

به سوی کوهی که در نزدیکی آن شهر قرار داشت و چهل نفر دزد آورد و 

 ،اسب و شمشیر او را دزدیده بودند حرکت کرد. وقتی به نزدیکی کوه رسید

یکی از دزدان از دور حسین را دید. پیش آمد و بر حسین بانگ زد که اسب 

 را بگذار و برو. حسین گفت: پیش بیا تا ببینم چه کاره کسی هستی؟ دزد پیش

رفت و حسین سر او را قطع کرد. دزد دیگری پیش آمد. او هم به سرنوشت 

رفیق پیشین خود دچار شد. سرانجام حسین همه آن چهل دزد را سر به 

نیست کرد و تمام مال وغنایم و دارایی آنها را گرفته با خود به شهر آورد و 

  .به آشپز و سیراب پز داد و از آنجا راهی دیار هندوستان گردید

شاه هند را نیز مطیع ساخت و خراج یک ساله را از او گرفته دوباره 

هان رفت. در آنجا شنید که شاه عباس صفاحسین باز هم به به ایران برگشت. 

خوابی دیده که پادشاهی او به دست حسین کرد تباه می گردد. بنابراین او به 

ین کرد که سپاهیان خود امر کرده است که حسین کرد را دستگیر کنند. حس

دستان خود را بست و شمشیر به گردن  چنان خیالی در سر نداشت، اصالً 

صد گرفتن انداخت و خود به پای خود نزد شاه عباس رفت و گفت:من هیچ ق

اکنون هم خود به پای خود آمده ام تا اگر از من بیم  پادشاهی شما را ندارم ،

عباس هم شمشیر بر داشته باشی مرا بکشی و خاطر خود را جمع کنی. شاه 
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کشید و سر حسین کرد را از تنش جدا کرد و نفس به راحت کشید و 

فراموش کرده بود که این حسین کرد بود که او را از چنگال مرگ برادر 

اختر دزد نجات داده بود و اکنون هم با دستان بسته خود را تسلیم او کرده 

 بود. 

 ت. دراین افسانه چند مطلب مهم نهفته اس نتیجه: 

روستایی گله پرور مردی پر خور و پر زوری است که به تنهایی  -1

 اختر دزد را با 

تن همراهانش سر به نیست می کند. و در خانه ای که نان و نمک  12

 خورده است هرگز خیانت نمی نماید.

حسین، روستا زاده عیار منشی است که انتقام پیاده غیبی را چنان  -2

رد و با کمند ابریشمین و شمشیر از برج و بارو ها که قسم یاد کرده، می گی

باال می رود و قدرت وزیر و وکیل و شاه را به هیچ می گیرد و مالی را که  

آنها از مردم به زور گرفته اند، با شالق و ضرب چوب دوباره از آنها می 

گیرد. و بر طبق عادت عیاری اش حمام چی را از گلخن به کاخ قدرت بر 

 مینشاند. 

 12روستا زاده قوی هیکل به قصر شاه عباس راه می یابد و  -3

صندوقچه جواهرات را بر پشت گذاشته، بی هراس از داروغه شهر و شاه 

بپرسد  عباس به کوچه های شهر به راه می افتد وکسی را یارای آن نیست که

او کیست و بر پشتش چیست؟ و در عین حال که خود نیز دزد است با دزد 

 فش را از میان بر می دارد.یرجنگد و برای نجات درویش غیبی حی دیگر م

حسین بر از خود ضعیف تر ها مهربان است و فقط کسی را که  -4

 فکر می کند قوی تر است می خواهد خورد و زبونش کند. 

حسین با پاس است چنان که اموال و دارایی دزدانی را که اسب و  -5

بر آنها، همه را در پای آشپز شهر می شمشیرش را برده بودند هنگام غلبه 

 ریزد.
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روستا زاده کرد باننگ است و نمی تواند تحمل کند که پهلوان هندی  -6

شاهزاده خراج ملک او را برباید. بناء او هم  با نشان دادن زور بازو به

را از آمدن خود و ضرب شستی به پهلوان هندی نشان می دهد و شاه هند 

ال آگاهی می دهد. بدون آنکه خود احساس خطر اله قبگرفتن خراج یک س

 نماید و به حرفش  جامه عمل می پوشاند. 

روستایی زاده کرد، جوانمرد است و به حکم ایمان به سنت  -۷

جوانمردان دست بسته نزد شاه عباس می رود و می خواهد به شاه بفهماند 

نماید ولی که هیچ گونه نیت سوء نسبت به او ندارد تا باور شاه را حاصل 

 می کند و زاده پر غرورشاه خود خواه و ترسو گوسفندوار سر از تن روستا 

 نامش را جاودانه می شازد. 
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(7) 

 

 افسانه شاه و دختر وزیر

 

بود نبود، پادشاهی بود که روی غم و اندوه را ندیده بود. روزی میل 

ویم و مدتی در صحرا شکار کرد و با وزیرش گفت بیا تا از شهر بیرون ر

ساز و برگ  با به سیر و شکار اوقات بگذرانیم. وزیر موافقت کرد و هر دو

سفر و شکار از شهر بیرون رفتند. شاه دو سه روز بعد در اثنای شکار و 

 40اسب سواری به وزیرش گفت: من به زن و خادمان گفته ام که تا مدت 

گین شود. وزیر جواب داد شاید همسرم خیلی غم ،روز به شهر بر نمی گردم

که ای قبله عالم ! زنان ما خوش هستنند که ما سال ها از آنها دور باشیم تا 

، شاه را به فکر انداخت و نوش خود مشغول باشند. سخن وزیرآنان به عیش 

و کمی بعد پادشاه گفت: من می خواهم امشب به شهر برگردم اگر سخن تو 

به نیست خواهم کرد و اگر راست بود  راست نبود، تو و خانواده ات را سر

 . که هیچ

ور و ماهی در خواب طرف شهر اسب راند و خفتن شب که م شاه به 

رفته بودند، به قصر داخل شد و از آنجا یکراست به خانه خواب خود رفت. 

دید شمعدان طال اتاق ملکه را روشن کرده است. آهسته در را باز کرد. دید 

رفته است با خود گفت، نباید او را از خواب همسرش به خواب ناز فرو 

شیرین بیدار کنم. چند دقیقه ایستاد و وقتی می خواست از اتاق خواب 

همسرش بدر شود. گوشه رو تختی را باال زد باتعجب متوجه شد که 

همسرش با یکی از غالمان سیاهش چون دو مار به هم پیچیده اند. با خود 

به این زیبایی را ببین و مردی به آن بد گفت: وزیر راست گفته بود. زنی 

مبکند. پادشاه شمشیر از نیام کشید و  بهیکلی را که با دیدنش انسان زهره آّ 
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با یک ضربت زن و غالم را چهار تکه کرد و از آنجا بدون آنکه کسی را 

خبر کند سر به صحرا و دشت و کوه و بیابان زد. وقتی فرا رسید که پاهایش 

نگی قدرت راه رفتن نداشت. از دور در کنار کوهی تک آبله زد و از گش

ش را جلب کرد و به آن سوی حرکت نمود و سرانجام  به آنجا درختی توجه

استراحت کرد و بعد به اطراف خود چشم باز ساعتی . زیر درخت رسید

را جمع کرد و خورد و با  ته های نان و چند استخوان یافت آننمود. سوخ

و از آنجا وقایع را از نظر  است بر درخت باال روذ شید که بهترخود اندی

گذراند. چند دقیقه ای نگذشته بود که از سمتی ابر سیاهی به نظرش آمد و 

سپس دیوی پدیدار شد که چند تا غزال را شکار کرده است. دیو شکار را 

زیر درخت گذاشت. آتشی روشن کرد و سپس شکار را پوست کشید و به 

باب کرد. بعد رفت و صندوق بزرگی را از آب به در سیخ زد و روی آتش ک

آورد و سرش را باز کرد. از میان صندوق دختر زیبایی برآمد و در کنار 

می کرد و او با اشتیاق  به دختر پیش دیو نشست، دیو گوشت کباب شده را

تمام می گرفت و می خورد. بعد از آن هر دو داخل صندوق رفتند و سر 

دقیقه بعد دیو از صندوقچه برآمد دهن صندوق را قفل  صندوق بسته شد. چند

زد و به نهر آب که از زیر درخت می گذشت رها کرد و بعد کلید را گرفته 

در غاری دورتر برده گذاشت و تخته سنگی بزرگی را بر آن قرار داد و 

 خود به جنگل رفت. 

 شاه آهسته پائین آمد و باقی مانده غذای کباب شده را خورد و سپس

رفت کلید صندوق را از پشت تخته سنگ گرفت و بعد صندوق را از آب 

بیرون کشید و قفل را باز نمود دختر به او سالم کرد. شاه از او پرسید که تو 

کیستی و اینجا چه میکنی؟ دختر گفت: تو کیستی و اینجا چه می کنی؟ شاه 

می  سرگذشت خود را بگو بعد من گفت تو بگو: دختر جواب داد اول تو

سپس دختر گفت: پدر من  .م. شاه شروع کرد به شرح سرگذشت خودگوی

پادشاه فالنه شهر است. در خانه اش هیچ اوالد نمی شد. باالخره خدا مرا به 
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داشت. میاو داد. برای آنکه به من صدمه نرسد پدرم مرا در زیر زمین نگه 

دم که این من فریاد ز ،روزی از روزنه ای روشنی به داخل اتاق من تابید

چیست؟ معلم من برای من شرح داد. من داد و فریاد زدم که مرا پدرم از 

زیر زمینی بیرون کند. پدرم امر کرد تا در میان باغی قصری زرین به پا 

ساختند و مرا آنجا برد و قراولی مقرر کرد که نگذارد من از قصر فرود آیم. 

غان را می شنیدم چل مروشر شر جویبار و چلمن از فراز قصر حوض آب 

و لذت می بردم. باالخره با خود گفتم که تا کی در این قصر محبوس باشم. 

از قصر فرود آمدم. قراول مانع بیرون رفتنم شد. گفتم اگر ممانعت کنی تو 

ی خواهم در حوض آب بازی کنم و را با کارد خواهم کشت. ولی صرف م

ا به اس کشیدم و خود رپس برگردم. قراول اجازه داد آمدم سر حوض و لبوا

بازی از آب بیرون آمدم و به خیابان های باغ آب انداختم، پس از ساعتی آب ّ

به قدم زدن شروع کردم. چند دقیقه نگذشته بود که بادی برخاست و آسمان 

تیره شد. از میان این تیره گی دستی پیش آمد و مرا گرفت و از باغ بیرون 

 کنون اینجایم. آورد و من از ترس بی هوش شدم و ا

شاه از دیدن دختر زیبای پادشاه مبهوت شده بود. با دختر هم بستر شد و 

بعد یک دانه قیمتی از حیب بیرون کشید و به دختر داد. دختر آن دانه را 

گرفت و برشته دانه های قیمتی دیگر در آورد. بعد رو به شاه کرد و گفت: 

قیمتی بود. دختر گفت تا  دانه 99این رشته را حساب کن. شاه حساب کرد 

نفر هم بستر شده ام ولی تو از  99اکنون که از قصر پدر بیرون شده ام با 

کوه و  سر به ،هم بستر شدن یک نفر غالم با زنت پادشاهی را رها کرده

پس به پادشاهی ات بنشین و غم به دل جاه مده. شاه بیابان گذاشته ای، برو وا

د. وزیر وقتی از عقب شاه از شکار از آنجا برگشت و به شهر خود آم

برگشت و به شهر خود آمد و دید که همسر شاه و غالم او چهار تکه شده اند 

و از شاه سراغی نیست  خود بر تخت نشسته حکومت می کرد. شاه دوباره 

بر تخت خود برگشت و از آن پس هر شب با یک دختر هم بستر می شد و 
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وزیر و اطرافیان به این کار شاه پی  او را می کشت و در چاه می انداخت.

از دختران  برده بودند. سرانجام شاه به وزیر گفت که فردا شب نوبت یکی

وزیر خاموش ماند و شب وقتی به خانه برگشت  توست که با من باشد.

آنها نزد پدر  ،مغموم معلوم میشد. وزیر سه تا دختر جوان و رشید داشت

خواسته، می  یکی از شما را فردا شاهرفته علت را پرسیدند وزیر گفت: 

دختران وزیر گفتند: پدر هیچ غم مخور  .بر نگردید ترسم دیگر به خانه خود

ن ما م تا دست او به دامما به هر رنگی که باشد شاه را طوری نگه می داری

 نرسد. وزیر قدری خرسند شد.

فرستاد. همین که شاه به  وزیر دختر بزرگ خود را برای شاه فردا 

اتاق خواب داخل شد. دختر میانه وزیر رفت و دق الباب کرد. شاه پرسید 

 ،انگشتری من نزد خواهرم مانده ،دختر گفت من دختر میانه وزیرم ،کیست

آن را می خواهم. شاه گفت آیا فردا نمیشه انگشتری را از وی بگیری؟ دختر 

دختر میانه گفت: نخیر هم اکنون من او را کار دارم. شاه در را باز کرد و 

وزیر داخل شد و سالم گفت و انگشتری را از خواهر خود گرفت و بعد 

گفت: اگر شاه رضایت بدهد من حکایتی کرده می روم. شاه گفت: بنشین و 

حکایتت را به من بگو و بعد برو. دختر وزیر نشست حکایتی را آغاز کرد 

شب  ،ام شدو آن را با زبان روان برای شاه حکایت نمود و چون حکایت تم

شاه او را آفرین گفت  و دختر به خانه خود برگشت وشاه  شذه بود.صبح 

 رفت تا بخوابد. 

شب دیگر باز هنگامی که شاه می خواست بخوابد دختر دیگر وزیر دق 

الباب کرد و داخل شد و اجازه خواست تا او هم قصه ای  برای شاه حکایه 

سر کرد و با لحن شیریین و  کند. شاه اجازه داد و دختر وزیر قصه ای را

بیان گیرا آن را به پایان رساند و چون قصه تمام شد. شب به آخر رسیده بود 

و صبح شد. دختر وزیر به خانه خود برگشت و شاه برای خواب بلند شد. 

بدین گونه دختران وزیر تا چهل شب نگذاشتند که شاه با خواهرشان هم بستر 
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سرانجام  .شاه را سرگرم می کردند ،هشود و شب با گفتن یک حکایت تاز

شاه راضی شد که دیگر عادت قبلی را ترک کند و با دختر وزیر نکاح بندد. 

طبل شادی به صدا در آمد شاه و دختر وزیر همسر شدند و زندگی پر 

 مسرت را آغاز کردند. 

 

 نتیجه:

شاه غرق در زندگی پر تجمل و عیاشی است. و به سیر و شکار عالقه 

ت. به زن و همسر و حرم خود توجهی ندارد و بر اثر این بی توجهی مند اس

حرم شاه نیز چندان به مسایل اخالقی وابسته نیست. غالمی قوی هیکل اما بد 

شمایل مورد توجه حرم شاه قرار می گیرد و او را نسبت به شاه ارج می 

وه گذارد و اطفای شهوت می کند. شاه که فکر می کرد کنگره های بلند و ک

پیکر قصر مانع هر گونه تعرض به شرف و ناموس او خواهد شد وقتی 

متوجه می شود که زن خواستنی او با غالمی هم بستر شده است نمی تواند 

که همسرش را دیگر زنده ببیند. با شمشیر به زندگی اش خاتمه می دهد و با 

د. از دست دادن توازن رو حی اش، سر به صحرا و کوه و بیابان می گذار

در بیشه یا پناه کوهی ناگاه به واقعه ای بر می خورد و متوجه می گردد که 

شاهدختی با همه ناز و نعمت در قصر پدرش به تنگ می آید و صندوق 

چوبین و چرکین و تنگ را بر قصر مجلل و باغ شاهی ترجیح می دهد و  به 

 خاطر مردی که او را دوست می دارد و از او مواظبت جدی می نماید

حاضر نیست به قصر و خانه شاهی باز گردد. شاه نسبت به جنس لطیف 

عقده می گیرد و از آن پس هر شب یک دختر را پس از هم بستر شدن خفه 

 ،می کند و در چاه می اندازد اما وقتی نوبت به دختران وزیرش می رسد

کار دگرگونه می شود . دختران وزیر که معلوم میشود از مطالعه کتب و 

شت دیگران چیزهای فراوان اندوخته و آموخته اند می توانند با بیان سرگذ

سرگذشت های مردان برزگ بر روح شاه انتقام جو چنان تغییری وارد 
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نمایند که شاه پس از آن متوجه اعمال اشتباه آمیز خود می گردد و برای 

تصحیح اعمال خود به ازدواج با یکی از دختران آگاه و مطلع وزیر راضی 

 ختم شود و افسانه فرجامی نیکو می یابد. می
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(8) 

 

 بی بی سه شنبه افسانۀ

 

افسانۀ بی بی سه شنبه یکی از دلچسپ ترین افسانه های سیستانی است 

سال آنرا در شبهای زمستان برای دختران جوان اهل  که مادران وزنان کهن

ین اینحا 1ا ازقول جناب رئیس الذاکرخانواده بازگو میکنند. من این افسانه  ر

 باز میدهم تا از کمی وکاستی ویاحاشیه پردازی پرهیز شده باشد.

اول بنام خدا که یک است وشریک ندارد.در روزگاران قدیم دختری 

فاطمه نام که نامادری ظالم وناسازگاری داشت. او را رفتاری سخت  بود

ن خویش یکسان نمی دخترابافاطمه را  و وخصلتی کینه توز می بود

نگریست. دختران او درناز ونعمت وفاطمه در حضیض ذلت گرفتار بود. 

دخترک معصوم سربارکار وزحمت روزمرۀ درون خانه موظف بود گاوها 

او را موظف  را نیز به چرا ببرد، اما نامادری به این نیز کفایت نمیکرد و

او بناچار از بیم  و نموده بود تا مقداری پنبه را جهت رشتن به همراه ببرد

توانست در فرصت اندک یتنبیه وتوبیخ نامادری تن به کار می داد، اما نم

آنهمه پنبه را بریسد واین بهانه ای بود تا هر روز عصر مورد ضرب وشتم 

 این زن دیو سیرت واز خدا بی خبرقرارگیرد.

که فاطمه قصد بردن  از قضای روز گار دریکی از روزهای طوفانی 

نامادری او دوبرابر روزهای گذشته پنبه دراختیار  ،را به چرا داشتگاوها 

وی نهاد وچنین شرط گذاشت که اگراین پنبه را نریسی غروب هنگام ترا 

 حال ودل شکسته راهی بیابان شد و بخانه راه نخواهم داد. فاطمه پریشان

                                                 
1
 28 -23غالمعلی رئیس الذاکرین،کندو، صص- 
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را به چرا برد واز بد روزگار به علت پریشانی فکر وافسردگی  هاگاو

ره سر دخترک بیچا او در یک لحظه غافل شد وباد پنبه ها را برد و،ی روح

طوفان به قدری تند وشدید بود که او موفق به در پی پنبه ها می دویداما 

یافتن پنبه ها نشد واز ترس تنبیه نامادری گریان وناالن در دل صحرا 

بخود وبیابان به تکاپوپرداخت وهمچنان غافل وبی خبر می دوید تا یکباره 

دردی که تا چند لحظه بروجود او مستولی  گله گاورا نیز گم کرد و آمد و

شده بود دو برابر شد و او مایوسانه وهراسان می رفت وگریه میکرد تا به 

به زنی افتاد که با مهربانی او را به پیش ش اتاق متروکی رسید. ناگاه چشم

پذیرا شد  محبت زن وی را به پیش رفت ودرد خویش بگفت. میخواند.فاطمه

دلداری داد که غم مخور وبدرون اتاق بیا تا مشکل تو را چاره سازم.  و

فاطمه بدرون رفت. دو زن نورانی دیگر را نیز در آنجا سرگرم پختن لیتی 

داشت وگرسنگی وتشنگی بشدت وی را از پای در آورده   دید. فاطمه روزه

 خوردن شریک شود و زنان نورانی او را حکم کردند که با آنان در بود.

پرسید: گفتند: یکی بی بی  نام آنان رافاطمه پس  او چنین کرد. افطار نماید و

نور ودیگری بی بی حور وآن سومی بی بی سه شنبه است. دل از غصه 

برون رو وگاوهای خویش  مددگار یم. اینک از اتاق تهی دار که ترا شفیع و

طالئی طلب کن. او خود به  گاوان وپنبه خود را از گاوسوریا بخانه بازگرد

اشته باش که هربار مشکلی پیش تو آید این تو پاسخ خواهد گفت.اما بخاطر د

زنان نورانی این گفتند  .یبه حاجت ومراد خویش دست یابلیتی راپخته کن، 

 شدند. از نظرناپدید و

 فاطمه سراسیمه به بیرون دوید وگاوسور را درمقابل  در مشاهده کرد

سور دوید تا پنبه از  به عجله بجانب گاو رابدهان گرفته است. که پنبه ها

غم مخور که اینک همه را  :اما گاو بزبان آمد واو را گفت،دهان گاو بگیرد

به نخ تبدیل کنم ولحظه ای بعد همه پنبه ها به نخ تبدیل شدند. فاطمه آنرا 

اه بدست گرفت وبا خوشحالی بجانب خانه بازگشت وگاوها را نیز به همر
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روزهای دیگربه میزان پنبه افزود وفاطمه هر  مادری روز دیگر ونا آورد.

نامادری چنین احساس  نخ بخانه بازمیگشت. روز عصر با رشته های تمیز

پس شبی دور از چشم  سوراست. کرد که هرچه هست زیر سر همین گاو

لواش برشته زیرلباس خود پنهان  چوبه به چهره مالید وچند شوهرش زرد

شوهر را واداشت که برای  بزرلحاف خزیده شروع به ناله نمود و د ونمو

شفای وی گاو سور را به نذری ذبح کند وخیرات دهد تا او از چشم زخم 

رهائی یابد. هرچه فاطمه تضرع نمود نتیجه نبخشید وپدرش که تحت تاثیر 

فاطمه  سورشد. افسون نامادری وی قرارگرفته بود مصمم به کشتن گاو

انداخت واز او و رفت ودر خلوت دست درگردن گاو گا نزدوافسرده مایوس 

برای روز مبادا  چاره جست. گاوگفت : نگران نباش بگذار مرا بکشند، اما

 می استخوانهای مرا جمع کن وت آنکه بتوانم دستگیر تو شوم،تمابه جه

 بدرون کیسه ای بگذار وکنار دریچه خاکسترروب تنوردر زیرخاکستردفن

بمدد تو بشتابم.  تا اه مشکلی برای تو پیش آمد آنجا را بکشاهرگ کن.

سوربه وسوسۀ نامادری کشته شد وجهت خیرات بین همسایگان تقسیم گاو

به هرخانه ای که گوشت  ،گردید.فاطمه که خود موظف به توزیع گوشت بود

صرف غذا جمع کرده به او ست میکرد تا استخوانها را پس از میداد درخوا

توانست به این شیوه همه استخوانها را جمع آوری وهم چنانکه  او دهند و

  گاوسور گفته بود دفن نماید.

 را به فاطمه سپرد تا به چرا ببرد و فردای آن روزنامادری فاطمه گاوها

باز طبق معمول مقداری بیش از روزهای گذشته پنبه به او داد تا بریسد. 

آنچه تالش کرد نتوانست برای  درمانده رو به صحرا رفت و فاطمه حیران و

 پناه برد ومتروک رشتن پنبه ها کاری از پیش برد.پس ناچاربه همان اتاقک 

بیاد نصیحت وموعظۀ بی بی نور وبی حوروبی بی سه شنبه دست به کار 

شک میریخت تا یک باره آن پختن لیتی شد وهمچنان که بکار سرگرم بود ا

پنبه های وی را بیک  اختند ووی پرد نورانی ظاهر شده به تسلی سه زن



 402      مردم شناسی سیستان

 رشتند وبعد ناپدید شدند. این شیوه همه روزه ادامه یافت و نیز چشم بهم

ا پنبه های رشته شده به خانه  فرازی وب فاطمه هر روز عصر با سر

 بازمیگشت. 

ویا  مه را به عروسی به یکی از شهرهاتاروزی رسید که خانوادۀ فاط

ً دورفراخواندند.اروست نامادری وی بهترین لباس وزیورات را به های نسبتا

چه دخترک بیچاره ود نمود وهمه آمادۀ رفتن شدند، هرسروتن دختران خ

دند. مضافاً با اینکه نامادری بدسرشت یک رالتماس میکرد ویرا به همراه نب

رت ویک جوال ارزن را بهم آمیخته به فاطمه یک جوال ذ جوال گندم و

ا از هم جدا کرده آرد نماید وهمه را جدا جدا دستورداد تا درغیاب وی همه ر

 تبدیل به نان نماید.

 

با غرور تمام وی را تنها  هنگامی که نامادری وخواهران ناتنی فاطمه

چشمان گریان  سایه افگند وبا دلی شکسته و او گذاشتند، غمی سخت بروجود

 رکه به س یکباره بخاطرش آمد با بیچارگی وبی پناهی خویش دمسازگردید.

به کنار زد، را چون خاکستر چنین کرد و رود وبوفت استخوانهای گاوسور 

به خدمت  وی شتافته  دروازه ای بروی وی گشوده شد وجمعی از حوریان

ند دنمو ه آردرا از هم جدا کرد زدنی ارزن از گندم وذرتهم در چشم به 

ه او را حکم کردند هرچ ونان های تمیز وخوش مزه تحویل فاطمه دادند و

به همت حوریان  به حکم خدا و ترآماده شود تا به مجلس عروسی رود. زود

فش های پاشنه طال برای فاطمه آماده گشت ودو خدمتگارسوار لباس زیبا وک

 براسپ او را براسپی رهوارنشانده به محل عروسی همراهی کردند.

همگان به احترام وی به پا برخاستند  آمدچون فاطمه به مجلس در 

 ، به مجلس اندر آمده است.های پیچید که گوئی شاهزاده ای واال جا وهمهمه

به طریقی بخدمت فاطمه مفتخر شود،  هریک از مجلسیان در اندیشه بود تا

از آن میان خواهر ناتنی وی درگوش مادر خویش زمزمه نمود که این  اما
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ت باوری او را به شماتت وریشخند گرف مادری با نهایت نا فاطمه است. ونا

که فاطمه اینک درزیرباز مسئولیتی که به عهده وی گذاشته است دست وپا 

 بازگشت و وریانکه  مجلس به آخر رسد فاطمه بحکم حمیزند. پیش از آن

سوار برمرکب رهوار راه خانه پدرش در پیش گرفت، اما از تصادف 

]یک لنگ[  کفش وی در آب افتاد وآنچه روزگاربه هنگام عبوراز رودخانه 

وریان نیز ناپدید تند واو به خانه رسید وتغییر جامه داد وحش کردند نیافتال

شدند. چون نامادری به خانه برگشت همه چیز را روبه راه دید وحسرت 

 تنبیه وخورده گیری بردل وی ماند.

ً شاهزاده ای بهنگام عبوراز رودخانه بعلت توقف اسرارآمیز  تصادفا

خویش حکم میکند تا علت  خادمین به یکی از کاو میشود وجاسپ خویش کن

ب بجوید وحادم کفش پاشنه طالئی را می یابد. شاهزاده با لنگۀ را درزیرآ

پدر خود میرود وسرسختانه میخواهد تا صاحب کفش رابیابند  کفش به نزد

او را به همسری وی در آورند. مفتشین شاهی خانه به خانه وده به ده راه و

ن کفش بپای هیچکس جور ان مینمودند، اما ایافتادند وکفش را به پای دختر

 ت به خانه ای رسید که فاطمه در آنجا میزیست.در نمی آمد تا نوب

نامادری فاطمه که تاحدودی دچار تردید شده بود از بیم آنکه مبادا کفش 

غی پای فاطمه جور در اید وی را بدرون تنوری پنهان نموده وپاالن االه ب

کفش را به پای  شین شاهی وارد خانه شدند ورابر روی تنورگذاشت. مفت

خواهران فاطمه کردند، اما برای آنان نیز جور در نیامد. مقرربود که در 

تا صاحب آن پیدا شود. چون  خانه بال استثنا دختران این کفش را بپوشندهر

ناگهان خروس خانه  ،امید شان ازاین خانه قطع شد به قصد خروج راه افتادند

ه  قوقولی قوقو بی بی فاطمه توی تنوراست، آنچه نامادری بانگ سرداد ک

تالش کرد نتوانست خروس را آرام کند وآن زبان بسته که بحکم پروردگار 

 تا مفتشان شاهی متوجه شدند و توان گفتن یافته بود آنقدر تکرارجمله را نمود
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 دندفاطمه را از تنور در آورده کفش رابه پای اوبیازموبجانب تنور شتافته  

 گم کرده شاهزاده را یافتند. و

محنت کشیده را بخت بلند نصیب گشته بود واو به شکرانۀ  اینک فاطمۀ 

رهائی از بند اسارت نامادری ستم پیشه درخلوتی آرام برای دومین بار لیتی 

بی بی سه شنبه ای را پخته با بی بی حور وبی بی نور تجدید میثاق کرد وبه 

  فرازی به خانۀ بخت رفت.این ترتیب بخوشبختی وسر

فت وفاطمه در بقصد شکاربیرون ر مگنان خویشروزی شاهزاده باه

مساز با حالوت خوشبختی خویشتن تنها ماند اندرون کاح دمخورو د

الم به یاد میثاقی که درع وناخواسته بیاد گذشتۀ پراز رنج ومحن خود افتاد و

ه بارها تجربه کرده بود به شکرانۀ معجراتی ک معنی بازنان نورانی بسته بود

به این فکر افتاد که از عیبت شوهرخویش بهره جوید وبساط سفره را 

جورسازد. چون دراین اندیشه فرورفت چاره را در آن دید که درون هفت 

تا طاقچه خیر کند  واو بنام  قش چیزی نهد وگدای دل خویش شوداطاقچه ات

آن لحظه که دست نیاز هفت فاطمه نیاز خویش براورد.از بد روزگار در 

پاورچین  بسوی طاقچه دراز کرده بود شوهرش بلحاظ بردن چیزی آهسته و

بخانه بازگشت تا سلب آسایش بانوی خود ننماید وآن صحنه را بچشم دید 

، این وفاطمه را سرکوفتی سخت بزد که گدا گداست اگرچه به خانۀ شاه افتد

ه سکوت کرد وشوهرش است که گشوده ای ؟ فاطمه دلشکست چه دست تگدی

فاطمه سفره را معوق  ،چون کار بدینجا کشید ویرا به شماتت گرفت و رفت.

میخواهد با صالحدید  آنگاه  آنچه ،گذاشت تا مگربه شوهرخویش حالی نماید

به  اما شاهزاده با پنج تن از برادران خویش همراه بود واو روا دارد، 

ران جدا افتاد وآنچه تالش ادرنمود از ب شکارگاه سرگرم. چون قصدبازگشت

فالیزی رسید  درمیان راه به . کرد آنان رانه یافت وناامید راهی شهرگردید

 راه افتاد. ببه درون خورجین نهاده وپنج هندوانه چید و
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که پنج برادروی را سر بریده وسرها را باخود برده اند  چنین شایع شد

یک  که این چه خبر است؟ به در بارپدر شتافت تا معلوم کند او  شتابان و

مگر توبرادران را به ،باره ویرا بگرفتند که از خورجین تو حون می چکد

اما او خورجین را به قصد نمودن . قصد تصرف تاج وتخت کشته باشی

از تماشای پنج سربریده برادرانش از هوش رفت  و هندوانه ها وارونه کرد

. هفته ای وماهی وسالی بردست وپای خود بسته دید بندها وچون چشم گشود

ت گرفتاری شوهرش در آتش اندوه می ررا به بنداسیربود وفاطمه درحس

رهائی  به امید سوخت تا روزی به یاد میثاق با نوریان وحوریان افتاد و

پخت وفتیلۀ  لیتی شوهرش یکباردیگرگدائی آستانه حاجت ونیازشد و

شد وپنج برادرکوه  ت بایستاد تا یکباره درگشودهبه نماز حاج بیفروخت و

یکر وخوش قد وقامت شوهرش ظاهر شدند وسراغ برادر را گرفتند پ

 ]بودیم وازخجالت[ او را به شکارگاه گم کرده وپوزش ها خواستند که ما

الج روبه دیار غربت نهادیم. اینک شنیده ایم روی بازگشت نداشتیم. پس الع

ن وکس روانه ساز کشتن مادر بند است، اگر چنین است شتاب ک رمکه به ج

کار از کارنگذرد که ما درمانده ایم. هنوز لیتی بروری اجاق بود که تا

فاطمه  شاهزاده شوهرفاطمه به برادران پیوست وبه این ترتیب آخرین حاجت

 بانی این سفره را نیز برآورده سازد. ومراد  برآورده شد، خدا حاجت 

 

 نتیجه:

فرزند ناتنی نامادری بر دتحسادراین افسانه، ظلم وستم وتبعیض و -1

آنچه برای اوالد وفرزند خود نمیخواهد زنی بد طینت که  ودشمینشان داده 

ن دیگران روا میدارد، ولی نتیجه این ظلم وستم به دام ولی برکودک وفرزند

مینماید واو از دختران دخترمظلوم روی  خود نامادر برمیگردد وبخت بسراغ

 میشود. تر خوشخبتناز پروردۀ نامادری خود
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دراین افسانه، نشان داده میشود که زنان برای تعمیل نیات درونی  -2

خود را به بطورتصنعی تظاهر به مریضی میکنند وخویش گاه گاهی 

ند تا شوهر را به تعمیل خواسته های خویش مجبور نکمی وانمودمریضی 

بدلخواه برآورده چنین مریضی است سازند، ولی نتیجه ایکه منظورنظر

 شود.نمی

صبروشکیبائی هرچند تلخ است ولی باالخر ثمرۀ  شیرین ودلخواه  -3

 .دارد

حتی به  بحدی است که تعمیل عدالتکشف حقیقت و دربی توجهی  -4

بریدۀ  بجای سر هندوانه داد وفریاد فرزند شاه هم توجه نمیشود.چنانکه 

 ند،محتوای آنرا معلوم کن ود وبدون آنکه خورجین را بکشایند تصور میشو

، همثل خون معلوم میشد چکیدن  آب هندوانه از خورجین که فقط از روی

که از شهزاده نیز و می اندازندزندان اتهام کشتن برادرانش ببه شاهزاده را 

اتهام قتل برادران را از  خود دفاع  واز میتواندنشجاعت کمتر نصیبی دارد،

 ذراند تا اینکه زنشمیگ را درزندانماه ها هفته ها وخود دورکند وبنابرین 

سه شنبه از خدا رهائی شوهر را نیاز می برد بی بی  جرای نذر ابا  طمهاف

مظلوم که عمری را در رنج وبدبختی سپری  اطمۀوزنان نورانی به داد ف

از  و میشود رفع تهمتشهزاده ه، از اران ش، میرسند وبا پیدا شدن پسکرده

     ردن نذرپایان دلپذیر می یابد.وافسانه با اندرز بجا آو زندان رها میگردد

 پایان
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(9) 

 

 افسانۀ نهنگ بور وشهزاده

 

 فرسنگ به فرسنگ، 

 چون عاشقان دلتنگ. 

 میزد ومی آمد، 

 بضرب خلگوشک )خرگوش(، 

 به شیرینی نبات.

 تنباکو کشتۀ شیطانست، 

 هرکس بکشد، یا نکشد میگذرد، 

 شاه عباس بکشد که شاه ایران است.

 وُگــــرز سـرافـراز دروغ بیحد

 شتر برکیک سواره میره شیراز

 1کوه خواجه نان گردد ، رود هلمند اشکنه

 میشکنه 2پیرمرد از راه رسید وزهر دندان

 پیرم وَگرده گیرم، خوردنم بسیار نیست،

 4شمار نیست 3سیصد وشصت کله خوردم، پوچکایش

 

را دالک  بود، نبود، پادشاهی بود.روزی پادشاه خواست تا سروریش او

صورتش را در آئینه  بتراشد. دالک ریش وسرپادشاه را تراشید، بعد پادشاه
                                                 

1
اشکنه، در اصطالح محل سوپ بدون گوشت را گویند که از اب ونمک وروغن وپیاز وآچار ودوسه عدد  - 

 تخم مرغ تهیه شده باشد.
2
زهر دندان شکستن، اصطالحی است درمیان مردم سیستان برای کسی که فرصت ندارد تا غذای خود را  - 

 ن  کند یا بچشد.بطور مکمل بخورد، وصرف میخواهد  مزۀ  نان را امتحا
3
 پوچک هایش، پاهایش - 
4
 این ابیات تقریباً در آغاز تمام افسانه های سیستانی گفته میشود. - 
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 مانده است. شاه به غضب شد و کرد،دید از نزد دالک تارموئی بجا تماشا

امر کرد تا دالک را به دار بزنند. دالک به وزیر شاه چشمکی زد ووعده داد 

 داد. که اگر از مرگ بجاتم بدهید صد تومان به تو خواهم

وزیر به پاخاست وگفت: ای قبلۀ عالم! اگر ازکشتن دالک صرف 

 ساله شوی. 14نظرنمائی رازی بتو خواهم گفت که دوباره جوان

 شاه گفت: بگو ببینم چه رازی است؟ 

وزیرگفت:اگر یک گیالس خون نهنگ بور را بدست بیاوری وبخوری 

اکنون  دوباره جوان خواهی شد.شاه گفت از مرگ دالک دست گرفتم.

بگوچگونه میتوانم خون نهنگ را بدست آورده بخورم؟  وزیرگفت: این کار 

 را فقط پسرچوان شما، شهزاده انجام داده میتواند وبس.

شاه به پسر خود امر کرد تا لشکر را آماده کند و به آهنگران شهر 

نیثزامرکرد تا در ظرف یک هفته هرچه میسازند چنگک ماهی گیری  

آهنگران شهر جز اطاعت از دستور شاه چاره ئی نداشتند.  وزنجیر بسازند.

درپایان هفته تعداد بیشمار چنگک وزنجیر ساخته شد وبه لشکر پادشاه 

 تحویل داده شد.

شهزاده  ولشکر پشت به شهر و رو به قبله براه افتاد و به عیش 

مصروف وبه کارزارمشغول بود ومیرفت تا اینکه به دریای بزرگی رسید. 

کرهدایت داد تا توقف کنند وخیمه برپا نمایند. لشکرخیمه زد وهرکس به لش

 هرچه داشت برای خود می پخت.

فردای آنشب گوسفندان زیادی کشته  و در چنگک ها در آورده شدند و 

به دریا انداخته شدند. یک روز بعد دریا موج کرد و یک نهنگ شکارشد و 

بود. نهنگ را کشتند و به چون ازدریا بیرون آورده شد، رنگ نهنگ سیاه 

 هریک از افراد سپاه مقداری گوشت داده شد.

فردا باردیگر گوسفندان ذبح ودر چنگک ها در آورده شدند وبه دریا 

پرتاب گردیدند.این بار یک نهنگ سفید شکار وبه افراد لشکر تقسیم شد. 
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ا روز بعد باز گوسفندان کشته شدند و به چنگک ها در آورده شدند و به دری

پرتاب گردیدند. تا دو روز نهنگی بدست نیامد.روز سوم دریا باز موج کرد 

و نهنگی بدام افتاد. بازور شتر نهنگ را از دریا بیرون کشیدند. چون چشم 

نهنگ به افراد افتاد خندید. لشکریان فریاد زدند که ای شهزاده ! این نهنگ 

 بسوی ما لبخند میزند.

گ را نزد شهزاده آوردند. چون چشم شهزاده گفت: پیش من آرید! نهن

او به نهنگ بور افتاد، نهنگ بازهم لبحندی زد. شهزاده امر کرد که نهنگ 

 را آزاد کننند. چنگک ها را 

 از دهن نهنگ کشیدند وآنرا به دریا رها کردند.

شهزاده دستور داد که خیمه وخرگاه را جمع کرده دوباره بطرف شهر 

شت وشهزاده به پادشاه عرض کرد که نهنگ حرکت نمایند. لشکر بشهربازگ

بور بدست نیامد ولی نهنگ سیاه وسفید شکار شد که گوشت آنها بر لشکریان 

 تقسیم گردید.

سالها ازاین قصه گذشت. روزی پدری پیر برپسرخود خشم گرفت 

واظهار داشت که شهزاده به بدرد پدر خود نخورد و با وچودیکه نهنگ بور 

به دریا رها کرد، اکنون شما که بهتر از شهزاده  را شکارکرده بود،باز

 نیستید، بروید ورنگ  تان را از نظرم گم کنید!

سخن پیرمرد به گوش شاه رسید وشاه دستور داد که فردا شهزاده را 

بداربیاویزند. شهزاده در دربار دوستی داشت و او سخن شاه را به شهزاده 

مادر! فردا پدر مرا به دار رساند. شهزاده نزد مادر خود رفت وگفت:ای 

 میزند، اجازه بده تاهمین امشب  از قصر برون روم.

مادر شهزاده فوراً مقدار کلوچه ونان روغنی که مزه اش زیاد و وزنش 

کم بود پخت ودر یک پلۀ خورجین نهاد و پلۀ دیگر خورجین را از 

جواهرات پرکرد وبدست پسرش داد.شهزاده خورجین را برترک اسپش که 

اد" نام داشت بست وبا اطمینان پا دررکاب نهاد وبی منت برخانۀ مرصع "ب
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زین قرارگرفت. شهزاده اسپ را مهمیز کرد وبسرعت از شهر برون رفت. 

نردیکی های صبح شهزاده به ساحل دریا رسید. دید کشتی درحال حرکت 

است. مشتی جواهر به کشتی بان داد و با اسپ خود درکشتی سوار شد. دو 

ز بعد کشتی به ساحل مقصود لنگر انداخت ومسافرین از کشتی فرود سه رو

آمدند. شهزاده نیز از کشتی فرود آمد وبراسپ بادپای خود سوارشد ولی نمی 

دانست به کدام طرف حرکت کند. ناگاه چشمش بروشنائی چراغی در جنگل 

ه کنار دریا افتاد، بدانسو به حرکت افتاد. وقتی نزدیک رسید دید دیوی سیا

نزدیک آتش نشسته است. سالمی داد وعلیکی شنید.دیو گفت: اگرسالمت 

نمی بود، یک لقمۀ خام من بودی. سپس دیو شهزاده را پذیرائی کرد 

ونزدیک آتش  نشاند وبرای خوردن شهزاده مقداری میوه از درختان چید 

ونزد شهزاده گذاشت. شهزاده چند دانه سیب وبهی وانار خورد و بعد دهن 

ن را باز کرد وچند عدد کلوچه برای دیو بیرون آورد وگفت بخور! خورجی

دیو گفت من نان ترا نمیخورم. شهزاده گفت" اگر تو نان ونمک مرا نخوری 

، من خواب کرده نمیتوانم. دیوهم از کلوچه های پرمزۀ شهزاده 

 خورد.شهزاده بخواب رفت وصبح بیدار شد.

گل گذرانید.بعد شهزاده به دیو مدت ده پانزده روز شهزاده با دیو در جن

گفت: بیاکه از جنگل بیرون شویم و به شهر یا دهی برویم. دیو برخاست 

 وچناری را از بیخ برکند 

 وبرشانه نهاد وخود پیش شد وبه شهزاده گفت از عقب من بیا!

شهزاده از عقب دیو روان شد ودیو با چناری که برشانه داشت راه را 

کرده میرفت. چند ساعتی که راه پیمودند از  برای شهزاده پاک وهموار

جنگل برون آمدند. ناگاه دیدند در آن دوردستها گاو چرانی برتپه نشسته وهی 

بیت میخواند.شهزاده ودیو بدان سو حرکت کردند. چون به نزدیک گاوچران 

رسیدند، چشم گاوچران به دیو افتاد، بیت خواندن از یادش رفت و گلۀ گاوان 

ا به فرار نهاد. شهزاده گفت: ای برادر اگر درشهر به همین را گذاشته پ
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شکل وشمایل بروی تمام مردم زهره کفک خواهند شد. دیو گفت: اگر 

 باردیگربمن برادر گفتی ترا یک لقمۀ خام میکنم! بمن غالم خانه بگو!

شهزاده گفت :خوب و بعد دیو شکل وشمایل خود را مثل دیگر انسانها 

روانۀ راه شدند. وقتی به شهر رسیدند، دیدند که برکنگره تغییر داد وهر دو 

های شهرسرهای آدمی گذاشته شده اند. شهزاده و دیو سرایی به کرایه گرفتند 

وخرج وخوار بار تهیه دیدند. بعد شهزاده از مردم شهر پرسید که چرا 

سرآدمها برکنگره  ها قصرگذاشته شده است؟ چواب شنید که پادشاه این 

دارد که برای شوهرکردنش سه شرط دارد. هرکه این سه شرط  شهردختری

دختر پادشاه را بجا نماید،او را بشوهری خود قبول میکند وهرکه از عهدۀ 

شرایط برنیاید سر او را میزند وبرکنگرۀ حصار شهر میگذارد. دیو به 

شهزاده کفت: من این شرط ها را بجا می آورم و دختر پادشاه را برای تو 

 برو نزد شاه وشرایط دختر او را قبولدار شو.  میگیرم.

شهزاده نزد شاه رفت و سالم کرد وعلیکی شنید.شاه پرسید: برای چه 

آمده ای فرزند؟ شهزاده گفت: آمده ام که شرایط دختر شما را بجا آورم. شاه 

گفت: ای فرزند، دلت به جوانی ات نمیسوزد؟ بسیاری جوانان مثل خودت  

خترم آمده اند ولی اداکرده نتوانسته  وباالخره سرخود را برای ادای شرایط د

از دست داده اند.شهزاده گفت :خون من هم از خون دیگر جوانان سرخ تر 

نیست، اگر ادا کردم دختر شما از من است واگرنتوانستم، بگدار تا سرخود 

را بدهم.  شاه گفت اگرچنین است، پس به قصرنزد شاهدخت برو. شهزاده به 

فت وشرایط را از دخترشاه پرسید؛ شاهدخت شرایط  خود را اینطور قصر ر

 بیان نمود:

شرط اول :سه دیگ بزرگ که هرکدام ده من برنج با گوشت را 

گنجایش دارد پخته میکنم، باید تمام آنها رادر یک شب بخوری واز خانه هم 

 خارج نشوی.
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ندم، شرط دوم: در قصرچاهی است. من شتر یک ساله را از کمر می ب

بعد یک دو سه گفته بدرون چاه فرومیکنم وبازیک دو سه گفته آنرا دوباره 

 از چا بیرون می آورم و آنطرف چاه می گذارم، توهم باید آنرا اجرا کنی!

شرط سوم من : در یک گوشه قصر سنگ بزرگی است روی آن می 

با نشینم وباقمچین برآن میزنم دوقسمت میشود وبعد چیزی زیر زبان خوانده 

قمچین میزنم دوباره سنگ بشکل اولی خود برمیگردد؛ توهم باید این شرط 

 راعملی کنی.

شهزاده گفت: خیلی خوب، فردا شروع میکنیم. فردا برای اجرای شرط 

اول  دیو رفت  و پخت هرسه دیگ  را سه لقمه کرد و دیگ ها را نیز در 

قراوالن  مشتش فشرد ودر گوشه ای اندخت وخود روی تخت خوابید. صبح

به شاه دخت خبردادند که شرط اول را باختی. بیا شرط دوم را ببین. دختر 

شاه لباس مردانه پوشید وآمد وسط قصر. امر کرد تا شتری یک ساله را 

آوردند. گفت: یک، دو، سه، اشتر را کمند انداخت وبه چا فرو کرد وباز یک 

سپس شاه دخت دو سه گفته آنرا از چا برون آورده آنطرف چا گذاشت. 

بطرف سنگ بزرگی که در یک گوشۀ قصر قرار داشت رفت. روی سنگ 

نشست وزیرزبان چیزی گفت وبا قمچین برسنگ زد؛ سنگ دوپاره شد 

وسپس چیزی زیر زبان گفت وباز قمچین برسنگ زد وسنگ دوباره مثل 

اول بهم پیوست. بعد از روی سنگ برخاست ونوبت به دیو داده شد.دیو اول 

ساله را با گفتن یک دو سه بلندکرد وبه چار فروکرد وباز یک دو  شتر یک

سه گفته از چاه بیرون کشید وآنطرف چاه گذاشت وسپس برسنگ قرارگرفت 

وتا شالقی برسنگ زد، سنگ بدوقسمت شد وبعد چیزی زیرزبان گفت 

 وبرسنگ شالقی زد سنگ دوباره بهم چفت شد. 

د وبطرف قصر خود براه شاهدخت از دیدن آن صحنه به گریان افتا

افتاد. دیو از عقب دختر براه افتاد وپرسید که چرا گریه میکنی؟  دلت از 

کشتن هزاران جوان به گریه نیفتاد ولی امروز از باختن شرط های خود 
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گریه میکنی؟ شاهدخت گفت: بربخت بد خود گریه میکنم که سرانجام چگونه 

ه نخور که ترا برای جوانی مرد سیاه و بدهیکلی نصیبم شد. دیو گفت غص

خیلی خوش هیکلی میگیرم نه برای خود. شاهدخت خوشحال شد. به شاه 

خبردادند که دخترت شرط ها را باخت. شاه امر کرد تاشهر را آذین بستند. 

دیو نزد شهزاده رفت وگفت که شرط ها را بردم، تومیتوانی نزد شاهدخت 

ه از ناف به پائین حق بروی وبا اوعیش ونوش کنی، مگر فکرت باشد ک

 مداخلت  نداری و اال ترا خواهم کشت.

شهزاده گفت: خیلی خوب. شهر ائین بسته شد و هفت شبانه روز دهل 

وسرنا وساز و کرنا نواخته شد و شاه دختر خود را به شهزاده نکاح کرد 

وداد. شهزاده شب وقتی میخوابید شمشیرش را درمیان میگذاشت ومیگفت: 

اصل میان من  وتواست اگر اینطرف شمشیر بیائی با این این شمشیرحد ف

شمشیر ترامیکشم. دختر شاه گفت: من وتو زن وشوهر هستیم، من چه عیبی 

دارم که با من هم آغوش نمیشوی؟ شهزاده گفت: من از خود پدر ومادر 

دارم. رسم ما چنین است که باید در عروسی ما پدر ومادر ما جضور داشته 

وقتی که ترا به شهر خود بردم دوباره ترا عروسی ونکاح می  باشند. بنابرین

 بندم. دخترچیزی نگفت.

چند روز بعد شهزاده از شاه اجازۀ رفتن  خواست. پادشاه آنها را 

رخصت داد وپنجاه شتربارهم طور دختر بخشی همراه شاهزاده کرد. شاه 

یدند، دیو دخت همراه کاروان شتر و دیو براه افتادند.وقتی نزدیک جنگل رس

گفت : ای شهزاده! هرچه تا کنون بدست آورده ایم بین من و تو مناصفه 

است واکنون باید آنرا تقسیم کنیم. شهزاده گفت: بلی تو میتوانی سهم خود را 

 بگیری وسهم مرا جدا کنی!

 25بار شتر را برای خود جداکرد و  25دیو گفت: بسیارخوب. بعد 

ختر شاه را به درخت بسر آویزان کرد شتر بار را برای شهزاده. سپس د
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وگفت: دختر را هم دونیم میکنم. شهزاده گفت تمام سهم مرا بگیر مگر دختر 

 شاه  را  برای من بگذار.

دیوگفت: من از حرف خود برنمیگردم و باید دختر هم دونیم شود.هرچه 

شهزاده عذر والحاح کرد، دیو نپذیرفت. دیو تبر را بلند کرد و چون 

ت بروسط شاه دخت فرود آورد،ناگاه از دهن دختر اژدهایی بیرون میخواس

آمد و دیو آنرا بدونیم کرد و بیک طرف انداخت. بعد دختر را ازدرخت پائین 

آورده گفت: لطفا این نیم بار شتر رااز جای بلند کن. دختر هرچه زور زد 

 نتوانست. بعد دیوگفت : تمام آن  زور وقوتت از همین اژدها بود واال

دخترذاتاً نمیتواند اشتری را از جا بلندکند. سپس روبه شهزاده کرد وگفت که 

اگرمیگذاشتم تو از اول با این دختر همبستر شوی، این اژدها کار ترا میکرد 

و چنان نیشی بتو میزد که خاک وخاکستر می شدی. اکنون این قافله و این 

شد. همگی براه  هم دختر شاه وهمه را برای خود ببر. شهزاده خوشحال

افتادند وچون نزدیک دریا رسیدند دیو شیشه یی را از خون خود پرکرد 

وبدست شهزاده داد وگفت این را بگیر و برای پدرخود ببرتا بنوشد وجوان 

 شود.

برایش بگو که این خون، خون نهنگ بور است و من همان نهنگ بور 

. اکنون شما را بخدا هستم که مرا تو از دریا گرفته بودی و باز آزاد کردی

میسپارم و نهنگ این بگفت و به دریا جست زد و از نظرها ناپدید شد. 

شهزاده با کاروان بطرف شهر پدرخود حرکت کرد وکس به شهرفرستاد تا 

شاه را خبربدهند که فرزندت با کاروانی از مال ودارائی بزودی بشهروارد 

پسر را استقبال کرد وبعد میگردد.شاه به پیشواز فرزند از شهر بیرون شد، 

امرکرد که شهر را آزین بندند. هفت شبانه روز دهل و ساز وکرنا زدند 

وشاهدخت را برای شهزاده نکاح بستند. خدا همانطورکه مراد شاهزاده را 

 داد، مراد جمیع جوانان را 

 بدهد.
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 نتیجه :

ازاین افسانه استنباط میشود که شاه مردی کودن وخود خواهی است که 

بخاطراحیای جوانی از دست رفته پسرش را بوظیفۀ موهومی میگمارد 

وچون پسر برطبق میل پدر عمل نمیکند، وادار به فرارمیگردد.ولی شهزاده 

در عوض نیکی ایکه با حیوان بحری بنام نهنگ بور نموده  و او را پس از 

آن شکار دوباره آزاد ساخته و به در یا رها کرده است. حتی حیوان هم قدر 

 نیکی را می شناسد و در روز سختی به کمک انسان شتافته است.

 تو نیکی میکن و دردجله انداز

 که ایــــزد در بیابانت دهد باز
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 (10) 

 

 افسانۀ دختر قمار باز

 

 

 فرسنگ به فرسنگ، 

 چون عاشقان دلتنگ. 

 میزد ومی آمد، 

 بضرب خلگوشک )خرگوش(، 

 به شیرینی نبات.

 باکو کشتۀ شیطانست،تن 

 هرکس بکشد، یا نکشد میگذرد، 

 شاه عباس بکشد که شاه ایران است.

 

وقتی از وقتها تاجری بود بزرگ تاجرها که پیر شده بود. روزی سایر 

تجارشهر را نزد خود طلبید وگفت: من دیگر پیر شده ام وتوان سفر را 

داست، عوض ندارم. اگر رضای شما باشد، پسری دارم که اسمش ملک محم

خود او را با شما همراه میکنم. تاجران گفتند عیبی ندارد. قبالً شما تاجر 

 باشی بودید، اکنون پسر شما را به همان صفت سرقافلۀ خود می شناسیم. 

شتر بارکزد وبدست پسرخود  22تاجرهم اموالی گرد آورد و برپشت 

) مثالً : سپرد. زن ملک محمد که دید شوهرش به سفرمیرود، مبلغی پول

صدتومان( به شوهر خود داد وگفت این مبلغ را برای من "َمکر  زن" بخر 

وبا خود بیاور. ملک محمدپولهای زن را هم گرفت و در جیب گذاشت. قافله 

براه افتاد. چند روز وچند شب حی منزل وطی منزل نمود وسرانجام قافله 
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از شترها پائین بشهری رسید و در یک سمت شهر رحل اقامت افگند. بارها 

آورده شد و شترها برای چرا رها شدند. خیمه وخرگاه های قافله برپا 

 گردیدند.

در این شهر دختری بود ثروتمند و زیبا که عادت به قمار بازی داشت. 

دختر از ورود قافله اطالع حاصل کرد وسری به قافله زد وسراغ قافله ساال 

رد وعلیکی شنید. بعد رو به را گرفت. به خیمۀ ملک محمد آمد وسالمی ک

ملک محمد که جوانی خوش هیکل وستبر اندامی بود کرد وگفت:خواهش 

میکنم امشب مهمان من باشید.  ملک محمد جواب داد: من از خود بزرگانی 

دارم، اگر آنها مشورت دادند عیبی ندارد. ملک محمد نزد یکی  دو نفر از 

یان گذاشت. آنها هم به ملک همراهان قافله رفت و سخن را با آنها در م

محمد اجازه دادند وعالوه کردند که ممکن است دختر بیچاره وفقیر باشد 

 بهتراست بعد از صرف نهار پنج ده تومنی در کنار دسترخوان او بگذاری.

بعد ملک محمد از عقب ودختر از پیش به منزل دختر قمار باز رفت.  

ازه بروی دختر قمارباز، باز ملک محمد وقتی به دروازۀ حویلی رسید، درو

شد و او را به  حیرت اندرنمود. چون به داخل رفت، سرایی دید پرشکوه 

چون بهشت. حوضی چون حوض کوثر با ماهی های رنگین. کنیزان 

وغالمان همه آمادۀ خدمت بودند. به سالون رهنمائی شد.فرش های رنگین 

وشیرینی بزودی ودلنشین سالون هوش از سرملک محمد ربود. چای ونقل 

حاضر شد. سپس شام آماده گردید. ملک محمد شام را نیز صرف کرد و در 

ختم برطبق مشورۀ رفقای قافله عوض ده تومان ،صد تومان کنار مجمع 

گذاشت. کنیزکی برای بردن ظروف نان آمد  ودر کنار مجمع مبلغی پول 

ه اید؟ آخر گذاشته شده بود.پرسید ای برادر این چه کاری است که شما کرد

 پول وثروت این دختر را پادشاه هم ندارد.

او گله های اسپ وگله های اشتر وگوسفند وپول نقد فراوان دارد. 

احتیاج به این چیز ها نیست. بعد کنیز پول وی را گذاشت و ظروف نان 
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خوری را برون برد. دختر قمار باز بعد از صرف نهار لباس مردانه پوشید 

وگفت: ای مهمان عزیزمبادا خسته شوی، بیا ساعتی ونزد ملک محمد رفت 

قمار بزنیم. ملک محمد گفت : من قمارنمیدانم. دختر گفت من به شما یاد 

میدهم وبعد دختر قمار بازشروع به یاد دادن قمار به ملک محمدکرد و سپس 

ًً مبلغی  در حدود ده هزار تومان را به ملک محمد باخت. ً  قصدا

به دختر قمار بازگفت:  پولهای راکه  از نزد فردای آن شب ملک محمد 

تو برده ام، همگی از خودت باشد اجازه بده تا نزد رفقای خود برگردم. دختر 

قمار باز گفت، نخیر تا تمام گله های گاو و شتر و اسپ و رمه های گوسفند 

 و پول نقد وسرانجام خودم را در قمارنبری از اینجا رفته نمیتوانی .

اصرار دختر را دید دوباره شروع  به قمارزدن نمود.  ملک محمد چون

این بار سه بجل) سه ُمُجل( به نفع دختر قمار باز نشست و دیری نگذشت که 

شتر بارقافله وسرانجام خودش را نیز  22ملک محمد پولهای شب گذشته و

 در قمار باخت.

تا دختر قمار باز که دراین بازی برنده شده بود به ملک محمد امر کرد 

 شتربار دارائی خود را به حویلی دختر نقل بدهد. 22

ملک محمدنامه ئی به رفقای قافله نوشت واموال سهمیه خود را به 

منزل دختر قمار بازانتقال داد. دختر قمار باز، بار شترها رادرگدام ها خالی 

وشترها را به گله های خود رها کرد. سپس هدایت داد تا ملک محمد را به 

ند وبیل وتیشه ئی به او بدهند که چون مزدوران کار کند. همچنان باغی ببر

هدایت داد که تا مدت شش ماه نگذارند ریش و موی سرخود را اصالح کند. 

بعد از سپری شدن مدت موعود دختر قمار باز دستور دادتا ملک محمد را 

کنند  حمام بدهند و به او لباس زنانه بپوشانند و چند شتر و اسپ را نیز آماده

که میخواهد بشهر دیگری برود. اسپ ها و شترها آماده حرکت شدند. دختر 

قمار باز نیز لباس وزیرانه به تن کرد و سوار اسپ شده همراه  ملک محمد 
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از شهر بیرون رفت وبعد از طی مسافتی نزدپادشاه همان شهر آمد. دختر 

 قمار باز به پادشاه شهر احوال داد که :

 از ملک پرنور بادپادشاها بارگاهت 

 داد گوید در سرای سلطنت معمور باد

 اهــجمشید ج ای سلـیـمــــــان فــرخ و

 تیغ تو برفرق دشمن ناصرومنصور باد

 

بدان وآگاه باش که پسر پادشاه چین با همسرش برای شکار به سرزمین 

شما آمده است وتا آنوقت که پسر پادشاه از شکارفارغ میگردد، عروس شاه 

 ای مدت پانزده روز مهمان شما خواهد بود.چین بر

شاه مسرور گشت وخدمتگارانی فرستاد وعروس شاه چین را با عزت 

وحرمت فراوان به قصر دختر خود رهنمائی کرد. ملک محمد که لباس 

زنانه به تن داشت به عنوان عروس شاه چین به قصر دختر پادشاه وارد شد 

گرم بعمل آمد. وقت صرف شام و از جانب دختر شاه وکنیزان پذیرائی 

رسید.غذا آماده شد، دختر شاه تا یکی دوبار دست به غذا فرو کرد، غذا تمام 

شده بود. بارثانی غذا خواسته شد وبه همان سرعت مرتبۀ اول ظروف غذا 

خالی شدند. مرتبۀ سوم غذا خواسته شد، ملک محمد این بار بزودی سیرشده 

 دست از نان خوردن گرفت. 

ادشاه از همان آغاز مشکوک شده بود که اصوالً  یک دختر دختر پ

نمیتواند لقمه یی به آن بزرگی بردارد که عروس شاه چین برمیدارد.باخود 

ً زیرکاسه نیم کاسه ئی است.پس از صرف چای دختر شاه به  گفت : حتما

مهمان گفت:از شما میخواهم چیزی بپرسم بمن راست بگوئید. مهمان گفت 

تر پادشاه پرسید : راست بگوئید شما زن هستید یا مرد؟ ملک بفرمائید. دخ

محمدگفت: زن. دخترساه گفت باور نمیکنم واگر راست نگوئید مجبورم 

کنیزکان را صدا بزنم تا لباس های ترا از تنت بدر آورند. ملک محمد رنگش 



 420      مردم شناسی سیستان

پرید وگفت: نه خیر من زن نیستم ومرد هستم. سپس ملک محمد داستان خود 

 دخترشاه قصه کرد.  را برای

دختر پادشاه خندید وگفت پس بهتر بود از همان اول  بمن راست 

میگفتی. حاال هم که دیر نشده است. سپس شروع به شوخی و معاشقه 

نمودند. چند روزی که ملک محمد در قصر دختر پادشاه بود، به وی خیلی 

م که خوش میگذشت. یک روز از روزها  دختر پادشاه گفت پسر عموی دار

برای تجارت رفته وفالن روز دوباره برمیگردد وچون نامزد من است 

همینکه به شهربرسد، بدیدن من می اید. تو گوشۀ چشمی به او بزن ووقتی او 

خود را به تو نزدیک کرد و خواست رویت را ببوسد، او را ضربه کن و 

قمار باز  بعد ما سر او را از تن جدا میکنیم وتو آن سر را برده بخانۀ دختر

 بینداز. پادشاه که ازاین قضیه خبر شود، او را به سزای اعمالش میرساند.

یکی دو روز بعد نامزد بخت برگشتۀ دختر پادشاه از سفر برگشت 

ویکراست به قصر دختر آمد  و چون ملک محمد گوشه چشمی به او نشان 

 داد، بطرف وی رفت. چون ملک محمدمیخواست از چشمش دور شود، داماد

شاه او را در آغوش خود کشید. ناگاه ملک محمد ضربتی به  او زد که نقش 

زمین شد. بعد با کمک دختر پادشاه سراز تن او جدا کرد وشب هنگام ملک 

محمد سر را در دستمالی بسته کرد و از قصر برون رفت.اما از بس شهر 

را بزرگ وکوچه ها پرخم وپیچ بود نتوانست بزودی خانه دختر قمار باز 

پیدا نماید و سرانجام نزدیکی های نماز صبح، خانه دختر قمار باز را پیدا 

 نمود وسربریده را بدرون جویلی دختر قمار باز انداخت.

دختر قمار باز که مصروف گرفتن وضو بود، متوجه پرتاب سرشد وبه 

نگهبانان خود امر داد او را بگیرند. نگهبانان ملک محمد را دستگیرکردند 

زد دختر قمار باز آوردند،امر کرد تا چوب آوردند و ملک محمد را وچون ن

از پای بستند وتا توانستند لت وکوب کردند. بعد ملک محمد را زیرانبارها 

پنهان کردند تا بدنش گرم آمد. سپس امر کرد تا او را به حمام ببرند و پس 
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دختر  از شستشوی لباس شاهانه به او پوشیدند وبراسپ رهوارسوار کردند.

قمار باز نیز لباس وزیرانه در تن کرد و براسپ دیگری سوار شده نزدشاه 

همان شهر رفت وپیغام فرستاد که پسر شاه چین ازشکار برگشته وخواهان 

 بردن عروس خود است.

شاه کس به قصر دخترفرستاد تا عروس شاه چین را بیرون آورند. 

را با خود از قصر بیرون دختر شاه احوال داد که شب قبل پسرکاکای من او 

برده و بازبر نگشته است. شاه ازاین اطالع متوحش شد و پس ازمشورت با 

وزیرش به قاصد شاه چین  گفت که آیا ممکن نیست که پسرشاه چین دختر 

من را به کنیزی قبول کند، قاصد خبری برد واحوالی آورد که عیبی ندارد. 

ت شبانه روز دهل وسورنا و کرنا پادشاه امرکرد که شهر را آئین بندند. هف

نواخته شد و دختر شاه به عقد پسرشاه چین)ملک محمد( در آورده شد. ملک 

محمد در قصر پادشاه به عیش ونوش مشغول بود که دختر قمار باز باز با 

خود اندیشید که اگر شاه از این ماجرا اطالع حاصل کند، پدرش را از قبر 

ک محمد و دختر پادشاه به شهر اصلی ملک در می آورد، چه بهتر که با مل

 محمد برود.

دختر قمار باز موضوع را به ملک محمد گوشزد نمود. ملک محمدهم 

با خوشی از خسر خود اجازه خواست و گفت که پدرم پادشاه چین است واگر 

اجازۀ پادشاه باشد با همسرم دوباره بشهر خود برمیگردم. خسرش نیز به 

جاه شتربا ر به عنوان دختر بخشی به ملک محمد رفتن او راضی شد و پن

داد. دختر قمار باز نیز تمام گله ها واسباب منزلش را فروخت وصد شتر 

 باربرابر کرد وهمراه ملک محمد و دختر پادشاه راهی دیارملک محمد شد.

ملک محمد و دختر پادشاه در گالسکه  ای نشستند و دختر قمار باز با 

یش قافله بحرکت افتاد. پس از طی چند روز منزل به لباس مردانه در پیشاپ

شهری رسیدند. شب را در همان شهر صبح کردند. صبح دختر قمار باز  
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چشمش به باغی افتاد ودر میان باغ دختری دید که چشم آفتاب از زیبائی اش 

 خیره میشد:

 دختری الله عذاری برهزاری ،

 برو پشت باد بهاری ،

 به نگاه آهوئی چینی،

 لبش پستۀ خندان،دو

 دوسیمان، سرزلف پریشان،

 خوبی ورعنائی و زیبائی، بصد

 نازنینی که اگر قدم میزد،

 قدمش عالمی را ورم) برهم( میزد.

 نازنینی که اگر نگاه میکرد،

 نگاهش عالمی را تباه میکرد.

دختر قمار باز با خود گفت که هرطور شود بایستی این دختر راهم 

یرم. فوراً بشاه و وزیرشهر پیغام فرستاد وآنها را برای ملک محمد بزنی بگ

 به نهار دعوت کرد.

شب وقتی شاه و وزیر غذا خوردند، دختر قمار باز در کنار ظروف 

غذا خوری دوانه جواهرقیمتی که هریکی شهری را می ارزید، گداشت. 

وزیر با مسرت آنها را گرفت و وقتی از آنجا دور میشدند با خود گفتند که 

شایسته ئی باید از جانب شاه برای میزبان داده شود. سرانجام وزیر عوض 

ً در خور عزت  پیشنهاد کرد که اگر دختر شما را آنها قبول کنند کار نسبتا

شأن شاه خواهد بود. شاه موافقت کرد و وزیر اطالع داد که شاه میخواهد که 

ونکاح دختر دختر خود را به ساالر قافله ببخشد. دختر قمار باز قبول کرد 

شاه با دختر قمار باز عقد شد. وقتی دختر شاه را به خانه داخل کردند، دختر 

قمار بازخود را نزد ملک محمد رسانید ولباس خود را به او داد و لباس 

 ملک محمد را خود پوشید.
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ملک محمد که از خدا چنین چیزی را آرزو میکردچند روزی را با 

پادشاه شهر اجازه خواست. پادشاه نیز دخترپادشاه  سپری کرد وسپس از 

پنجاه بار شتر به عنوان دختر بخشی به همراه قافله روانه ساخت. ملک 

محمد در وسط کالسکه ودو دختر شاه در دوطرف او نشسته بطرف شهر 

 پدری بحرکت خود افتادند.

وقتی نزدیک وطن آبائی ملک محمد رسیدند دختر قمار باز از ملک  

یا از خود سرا وحویلی داری که همۀ این بار وبنه و گله را محمد پرسید که آ

جای شود؟ ملک محمد گفت : خیر، دختر قمار باز فوراً زمینی خرید و 

مزدوران وگل کاران را استخدام کرد. بزودی قلعه ئی اعمار کرد که 

نطیرش در آن شهر وجود نداشت. ملک محمد ودختران پادشاه ودختر 

 مکان کردند.قمارباز به آنجا نقل 

روزی دخترقمار باز،از ملک محمدپرسید که توگفته بودی زن داری، 

باری لباس مندرس وکهنه بپوش و با خورجین بر پشت نزد زن اوئی برگرد 

و ببین که کار برچه منوال است؟ فردای آن روز ملک محمد با لباس کهنه 

ب کرد. درحالی که بسته ئی برپشت داشت ، بخانۀ خود برگشت و دق البا

زن ملک محمد از پشت درپرسید کیست؟ جواب شنید که ملک محمدم در را 

شتر را در قمار  22باز کن! زن با فحش ودشنام فراوان گفت: آنجا برو که 

باختی . دیگر اینجا جای تونیست. ملک محمد تا ظهر روز پشت در 

منتظرماند ولی زنش در را بروی وی باز نکرد وبا دشنام وفحش او را 

جواب داد. قریب ظهر زن مرغی را کشت و بریان کرد و از خانه برآمد و 

 رفت وملک محمد نیز از راهی که آمده بود برگشت.

دختر قمارباز جریان را از وی پرسید و آنچه گذشته بود شنید . گفت 

خیراست. فردا هم چنان کن. ملک محمد فردای آن روز نیز با همان سر و 

ولی خود رفت و باز به همان برخورد روز اول وضع روز گشته نزد زن ا

رو برو شد. دختر قمار باز نیز خود را به خانۀ ملک محمد رسانید واز 
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گوشه ئی ناظر او ضاع بود. او دید که زن ملک محمد قریب ظهر مرغی را 

کشت و در روغن بریان کرد وسپس از دروازه برآمد وبراه افتاد. دختر 

. زن نزد یک حویلی بزرگی ایستاده نگاهی به قمارباز او را تعقیب نمود

اطراف انداخت و بعد به حویلی داخل شد. دختر قمار باز نیز خود را به آن 

حویلی رساند و از عقب دروازه درون حویلی را نگاه کرد. دید در وسط 

حویلی تختی گذاشته شده  و روی آن مردی با سبیل های بزرگ نشسته است 

ت های مرغ را به او تعارف میکند. سپس هردو و زن ملک محمد هی گوش

چون مار بهم پیچیدند وساعتی بعد زن ملک محمد از آنجا خارج شد و راه 

 منزل خود را در پیش گرفت.

دختر قمار بازباز به داخل حویلی رفت و با ضرب شمشیر سرمرد 

سبیلی را از تن جدا و بقیه اعضایش را ریزه ریزه کرد و درون خانه 

و خود سرمرد را گرفته برون رفت. وقتی به خانه رسید جریان را انداخت 

از ملک محمد باز پرسید. ملک محمد هم آنجه را شنیده بود به دختر قمار 

باز گفت. دختر قمار باز گفت: فردا نیز همان وقت نزد زنت بازگرد وهرچه 

 بتو دشنام وفحش داد برنگرد.

باز با همان دشنامهای  آنروز هم ملک محمد نزد زن اولی اش رفت و

روز های قبل روبروشد. نزدیک ظهر زن مرغی بریان کرد و از حویلی 

برآمد و نزد مرد سبیل بزرگ رفت. وقتی قدم بداخل حویلی گذاشت، دید 

سروصدای گربه ها فضای حویلی را پرکرده است. چون پا  به داخل گذاشت 

عت از منزل خارج شد جسد تکه تکه مرد سبیلی را دید، فریادی کشید و بسر

و وقتی بخانه خود برگشت به پا های ملک محمد افتاد. و از برخورد 

روزهای قبل معذرت خواست وگفت: عزیزم گذشته را صلوات، اکنون هم 

آنقدر مال ومنال دارم که ده بار شتر دیگر برایت تهیه میکنم و باز ترا به 

پس از استحمام لباس تجارت  میفرستم. ملک محمد را باخود بخانه برد و 

جدید به او پوشانید و سپس نان مکلفی برای او پخت. نزدیک شام ملک 
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محمد به خانمش گفت: من باید نزد ارباب خود بروم تا مبلغ صد تومان پول 

هم از او بگیرم. زن ملک محمدگفت: من نیز میخواهم با تو نزد ارباب تو 

براه افتادند. نردیک خانه که  بروم . ملک محمد گفته عیبی ندارد. هردو باهم

رسیدند دختر قمار باز از دیدن آن دو میخواست بخندد ولی با دستمال جلو 

حنده اش را گرفت. وقتی ملک محمد پا بدرون حویلی گذاشت دو دختر 

پادشاه یکی اب آورد وبردست های ملک محمد ریخت تا دست و روی خود 

محمد را خشک کرد و  را بشوید و دیگری با دستمال دست وروی ملک

 بزودی دسترخوان حاضرشد. 

زن اولی ملک محمد درحالی که ازکار گذشته پشیمانی  می کشید به 

ملک محمد گفت: هنگام مسافرت من بتو صد تومان داده بودم تا برایم "مکر 

زن" خریده بیاوری آیا آورده ای؟ دختر قمار بازگفت : بلی آورده است.و 

ت وخورجین را که قبالً سرمرد سبیل بزرگ را در آن فوراً به اتاق دیگر رف

گذاشته بود و روی آن انواع پارچه های ابریشمین، رنگ رنگ قرار داده 

بود، گرفته نزدزن ملک محمد گذاشت. زن ملک محمد یک یک اشیا را از 

خورجین می کشید  ومی دید ودر دل می خندید. ناگاه دستش را بسرعت از 

دختر قمار بازگفت: چرا خانم؟ اصالً "مکر زن" در خورجین بیرون کشید. 

آخر خورجین گذاشته شده  است، لطفاً آنرا هم بیرون بکشید. زن ملک محمد 

دست داخل خورجین کرد وسرمرد سبیلی رااز خورجین برون کشید و 

 برزمین گذاشت.

دخترقمار باز گفت: ای ملک محمد این سبیلی تمام دارائی پدر ترا با 

این زن خورده است. هرجزائی که شایسته او می بینی برایش  مکر وحیلۀ

بده. ملک محمد گفت: جزای این زن بدست توست. دختر قمار بازشمشیر از 

نیام کشید و بایک ضربت سرزن گنهکار را از تنش جدا کرد و بعد مال را 

خواست و نکاح خود را با ملک محمد بست.خدا همانطور که مراد ملک 

 مراد جمیع جوانان مسلمان را هم بدهد.محمد را داد، 
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 نتیجه :

افسانۀ دختر قمارباز، بیانگر نقش زن در سرنوشت مرد است. براستی 

زن  درستکار وفهمیده وبا وفا میتواند مرد را از خاک بلند کند وبرکاخ 

بنشاند، ولی زن بد، و شریر و خود خواه و عاقبت نه اندیش میتواند 

 ام وذلیل سازد.نامدارترین مردها را بدن

ملک محمد در افسانۀ دختر قمار بازمردی نیکوسرشت و درست کاری 

است که زن بد وهوس بازی به نصیب او شده بود و در غیبت شوهر دست 

به اعمال ناستوده میزند و وقتی شوهرش از مسافرت طوالنی به خانه 

سرمایه برمیگردد و وانمود میکند که در مبادله وتبادلۀ کاالها ضررکرده و

را باخته است، شوهر را با فحش و دشنام از در میراند وحتی را دروازه را 

برویش باز نمیکند ،در حالی که شوهر سا عت ها در عقب دروازه 

منتظرمیماند. او برای مرد دیگری که روابط ناروا با او داشت مرغ بریان 

ً دوست کرده می برد از جانب دیگر دختر قمار باز که ملک محمد را قلب ا

دارد، نه تنها ملک محمد را به دامادی شاه میرساند بلکه برسرمایه اوچندین 

برابر می افزاید و در انجام خدمات صادقانه وصمیمانه ورعایت خاطراو 

لحظه یی فروگذاشت نمیکند و سرانجام ملک محمد را نه تنها به خیانت زنش 

اره او، خود را که از آگاه میسازد بلکه پس از دادن سزای الزم به زن بدک

آزمون زمان بخوبی بدر آمده بود درنکاع شرعی وی در می آورد و زندگی 

 ملک محمد را 

 رونق می بخشد. بگفتۀ سخنور شیراز:

 کند مرد درویش را پادشاه   زن  پاک و پاکیزه و پارسا     

 وبرعکس

 زن بد در ســرای مــرد نکو          اندرین عالم است دوزخ او
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(11) 

 

 افسانۀ فالبین

 

 فرسنگ به فرسنگ، 

 چون عاشقان دلتنگ. 

 میزد ومی آمد، 

 بضرب خلگوشک )خرگوش(، 

 به شیرینی نبات.

 تنابکو کشتۀ شیطانست، 

 هرکس بکشد، یا نکشد میگذرد، 

 شاه عباس بکشد که شاه ایران است.

* * * 

را بود ونبود مردی فقیربود که به سختی زندگی میکرد. تنگدستی او 

رنج میداد.باالخره فکری بسرش زد واالغی را گرفته به داخل جویی برده 

وپایش را با ریسمانی محکم بست و بعد کمی دور تر رفت و بر سراهی 

نشست و کتابی را گرفته باز نمود و ورق میزد. صاحب خر از آنجا گذر 

غی نمود و پرسید، ای فقیردراینجا چه میکنی؟ گفت:فالبین هستم. گفت، اال

داشتم گمشده است، فال ببین که کجاست؟ مرد فقیراوراق کتاب راته زد وباال 

زد وسرانجام گفت: برو بین فالنه جوی آنجا خرت با ریسمان سفیدی بسته 

شده است. صاحب خر مبلغی برای فالبین داد و به جایی که فالبین سراغ داده 

ً با ریسمان سفیدی بسته شده  است. االغ را را باز بود رفت. دید االغ واقعا

 کرد وبخانه برد وشروع کرد به توصیف وتعریف مرد فالبین. 
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بزودی آوازۀ فالبین به گوش پادشاه شهر رسید، شاه او را بحضور 

طلبید وماهانه مبلغ سی تومان پول برایش معاش تعیین کرد. گفت بعد ازاین 

ببین و پیدایش  آرام بخور وبخواب. فقط وقتی مال خزانه شاه گم شد فال آنرا

 کن.

فالبین معاش پادشاه را میگرفت ومیخورد و میخوابید تا یک شبی چهل 

نفر دزد خزانۀ شاهی رازدند و پول فراوان از آن بردند. پادشاه فالبین 

راخواست وگفت به خزانۀ شاهی دستبرد زده شده ، فال ببین که پول ها 

دزدیده بودم ومیدانستم که کجاست؟ فالبین با خود فکر کرد که االلغ را  خود 

کجاست ولی اکنون چگونه بدانم که خزانه را کی برده است ودزدان کیانند؟ 

کمی با خود اندیشید وبعد به پادشاه عرض کرد که اگر شاه چهل روز مهلت 

دهد، پولها پیدا خواهد شد. شاه هم موافقت کرد و فالبین به خانه برگشت 

شت. سپس تصمیم گرفت که چهل روز به وقضیه را با خانم خود درمیان گذا

"چله خانه" عزلت نشین شود وفقط هر شب یک عدد خرما بخورد ودیگر به 

 هیچکس اجازه ندهد که مزاحم کار او بشود.

دزدان که شهرت فالبین را شنیده بودند، از میان خود یک نفر را 

چه فرستادند تا برود وگوش به دیوار خانۀ فالبین بدهد که چه میگوید و

میکند؟ مرد دزد براسپی نشست وچون بخانۀ فالبین نزدیک شد ازاسپ پیاده 

گشت واز گوشه یی گوش به بردیوار خانۀ فال بین نهاد. دراین هنگام زن 

فالبین یک خرما را در ظرفی نهاد و پیش فالبین گذاشت، هنگامیکه به 

نکه فالبین دروازۀ اتاق فالبین پامی گذاشت گفت : یکی آمد، دزد به خیال ای

میگوید: یکی از چهل دزد آمد، فوراً براسپ خود سوارشده نزد دزدان 

دیگررفت وگفت فوری مال ومنال پادشاه را ببرید و دوباره برجایش بگذارید 

 که فالبین هرکار وعمل ما را میداند مبادا که به پادشاه بگوید.

ز این کار دزدان گفتند تا خود ما آنرا یک بار دیگر امتحان نکنیم هرگ

را نخواهیم کرد. فردا شب سرکردۀ دزدان به خانۀ فالبین آمد و گوش 
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بردیوار خانۀ فالبین نهاد، پس از چند لحظه زن فالبین بخانۀ فالبین داخل شد 

و وقتی میخواست از نزد فالبین به در شود فالبین گفت دو تا آمد. سرکردۀ 

د ونزد رفقای خود رفته دزدان این سخن فالبین را شنید و براسپ خود پری

گفت: فوری اموال شاه را گرفته دوباره بخزانۀ برده بگذارید. دزدان هدایت 

رئیس خود را عملی کردند وبعد نزد فالبین آمدند و از او خواهش کردند که 

 نام های آنها را برای شاه نگوید ومبلغی هم به فالبین داده رفتند.

ود خواست و گفت اسم دزدان فردای آن شب پادشاه فالبین را نزد خ

رابمن بگو! فالبین گفت: شاها، شما مال خود را کار داشتید یا اسم دزدان را؟ 

مطلب مال بود بدست آمد، دنبال اسم دزدان نگردید. شاه سخن فالبین را 

پذیرفت ومعاش او را پنجاه تومان تعیین کرد. وزیرشاه با فالبین بخل ورزید 

بین را نزد شاه کم سازد وحیثیت او را پائین آورد. و در صدد برآمد تا تا فال

روزی از شاه  خواست تا با اتفاق فالبین به شکار بروند. شاه قبول کرد 

وچون به صحرا رفتند، ناگاه ملخی دور از چشم فالبین برشانۀ شاه نشست. 

وزیربه شاه گفت : ملخ را بگیر. شاه با دست دیگرملخ را گرفت. وزیر 

ر دست خود نگاه کن تا من فالبین را آزمایش کنم. فالبین را گفت: ملخ را د

صدا زد وفالبین نزدیک آمد. شاه پرسید که جناب فالبین بگوئید در دست من 

 چیست؟

فالبین با خود گفت: خر را خودم دزدیده بسته بودم وپول و اموال شاه 

و رسوا شدم. را خود دزدان دوباره آوردند و دادند ولی این بار به دام افتادم  

 پس از لحظه ئی مکث این ضرب المثل به یادش آمد که :

 یک بار جستی ملخک، دوبار جستی ملخک، سوم بدستی ملخک! 

با گفتن این ضرب المثل، شاه دست خود را باز کرد وملخ از چنگش 

 پرید وفالبین یک بار دیگر از رسوائی نجات یافت.

 

 پایان کتاب
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