
  محمد علی ابراهيمی :  آيين هاي ويژه ماه مبارك رمضان در استان سيستان وبلوچستان 

كهن ديار سيوستان پدر فرهنگ ايران زمين وبلوچستان فرزند راستين ديار پارس در پهن دشت خود داراي 

ار ساير ظرفيت هاي ايين ها عادات ورسومي است ريشه داركه در فرهنگ گرانسنگ اين كهن بوم در كن

فرهنگي سيستان وبلوچستان از قابليت هاي استان بشمار ميرود .. فرهنگي كه ديرينه گييش به هزاره هاي 

دوم وسوم قبل ازميالد باز ميگردد حتي به گواه اسناد ومدارك حاصل ازتحقيق پژوهشگران ويافته هاي 

ن در گرانبهايي در سينه مردمان اين ديار باستان شناسان ومهمتر از آن مواريث فرهنگ معنوي كه چونا

ميدرخشد داراي تاريخي كهن تر از آن نيزمي باشد و همانند گنجينه اي به يادگارازبزرگ مردان وكي بانوان 

نيك انديش ، نياكان و بزرگان پاك نهاد اين قوم سينه به سينه از نسل هاي گذشته در يادها به امانت مانده 

نشود در اين وانفساي فرهنگ وهويت سازي ،در تهاجم صنعت وماشين ووب  واگر در جايي ثبت وضبط

وايستاگرام و.... ،به فراموشي سپرده ميشود. البته اگر به درستي ازآنهااستفاده شود خود ابزاري مفيد است و 

 ميتواند در راستاي اشائه فرهنگ وصيانت از مواريث معنوي مفيدباشد

ختلفي در استان سيستان وبلوچستان وجود دارد كه هركدام دنيايي واما عادات ،آيين هاي ومناسك م

ازسخن است ودر جاي جاي اين كهن مرز وبوم ودر ايام ومنا سبت ها ي گوناگون اجرا ميگردد اكنون كه در 

آغازين روزهاي مهربانترين ماه حضرت حق قرار داريم در آستانه مهماني بزرگ خداوند وضيافت دل چه 

ز روح خود برافكنيم و به همين بهانه گوشه هايي از فرهنگ وميراث معنوي سيستان زيباست غبار ا

وبلوچستان را با هم مرور كنيم تا شايد دريچه اي باز شود براي تحقيق بيشتر در اين زمينه ها ومعرفي 

هرچه بهتراين ارزش هاي ناب فرهنگي كه هويت وشناسنامه اي ارزشمنداست هويتي كه ديگران براي 

 شتن خيلي كم اهميت تر از اين موهبت اللهي چه كارها كه نكرده ونميكنند.دا

 ماه رمضان

بحث اسالم ودين ومذهب در اين استان از اهميت به سزايي برخوردار است ويكي از عوامل مهم ايجاد ورشد 

ان ورسول وتكامل فرهنگ ووحدت در سيستان وبلوچستان يكتا پرستي ،اسالم واعتقاد راستين به خداوند من

مكرم اسالم وائمه اطهار مي باشد . يافته ها وگفته هاي پژوهشگران نشان ميدهد ساكنين اين ديار تا بودند 

 اعتقاد به خداوندگار عالميان داشتند ويكتاپرست بوده اند واعتقاد به معاد وارزش هاي ناب انساني داشته اند

با ورود اسالم به ايران.مردمان اين ديار اسالم آوردند وپيروان راستيني بودند وبعد هم ماجراي آمدن خوارج 

وعدم سب موال علي )ع (ونخستين شورش به خونخواهي حضرت امام حسين )ع(واز مهمترين نشانه هاي 

ن مذهبي مسجد وبقعه از نشانه اعتقاد به اسالم وپيامبر وحب اهل بيت در اين ديار است فراواني تعداد اماك

 سه مسجد –هاي اين اعتقاد است از جمله مساجد مهم استان در منطقه : مسجد قديم روستاي دولت اباد 

 در رحمان فيض مسجد – زرنج مسجد – شريفي اله ايت ومسجد حكيم مسجد نو قلعه مسجد – كوهه

 .....و الرسول مسجد– دزك مسجد – زاهدان



م واساسي در فرهنگي مناسك ومراسمات ملي ومذهبي تعيين زمان دقيق يكي از موضوعات مه

رسيدن ايام ووقت اين مراسمات است كه در اصطالح مردم نگاري وتاريخ به گاهشماري معروف 

 است

 

 

 طول در و زمان گذر با. گردد بازمي پيش سال چهارهزار از بيش به ايراني شماري گاه تاريخ

 مردم اين ؛ وبلوچستان سيستان منطقه ودر.است ديده خودش در زيادي تغييرات شماري در ايران گاه تاريخ

 شماري گاه هم امروز حتي داشتند؛ خود ي ويژه شماري گاه كه بودند رسيده تمدن از اي درجه به روزي

ي خودشان است هم از اين  ويژه -دارند مي نگاه آن با را قربان و فطر عيد و محرم حساب كه -قمريشان

كنند كه در هيچ منبع ديگري، جز  هايي استفاده مي روست كه براي حساب و كتاب ميان خودشان از نام ماه

گويد كه از ابوسعيد احمدبن محمدبن عبدالجليل  فرهنگ سيستان نمونه ندارد؛ ابوريحان بيروني مي

 يكتلفظ فونت رديف
تلفظ مردم 

 سيستان

معادل فارسي 

 رسمي
 اسم ماه قمري

1 i:d شوّال عيد عيد 

2 myo: i:d قعده ذي عيد ميان ميوعيد 

3 qorbo: حجه ذي قربان قربو 

4 moarram محرم محرم مـُـئَرّم 

5 se:zda َصفر سيزده سِزد 

6 leng-e- se:zda 

(leng g e ava:l) 

لِنگِ سِزدَ )لنگ 

 اول(

لِنگِ )پاي( 

سيزده )لِنگ 

 نخست(

 االول ربيع

7 
leng-e- se:zda 

(leng e duyom) 

لِنگِ سِزدَ )لنگ 

 دويُم(

= = = )لنگِ 

 دوم(
 الثاني ربيع

8 
leng-e- se:zda 

(leng e siyom) 

لِنگِ سِزدَ )لنگ 

 سيُم(

= = = )لنگِ 

 سوم(
 االول جمادي

9 
leng-e- se:zda 

(leng e čârom) 

لِنگِ سِزدَ )لنگ 

 چارُم(

= = = )لنگِ 

 چهارُم(
 الثاني جمادي

11 
bo:-e- 

marda:go: 
 رجب ها بوي مرده بوـِ مَردَگُ

11 bo:-e- zenda:go ُشعبان ها بوي زنده بو ـِ زِندَگ 

12 
mâ: 

ro:za (rema:zo:) 
 رمضان ماه روزه ما روزه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


هاي شمسي  كرده است كه مردم سيستان ماه نقل مياست كه از قدماي سجستان اين طور  سجستاني شنيده

جواد اويسي گاهشماري _كردند به اين ترتيب:) خواندند و از فروردين ماه آغاز مي هاي ديگري مي را به نام

 سيستان (

 يعني كواذ، رهو، اوسال، تيركيانوا، سريزوا، مريزوا، توزر، هرانوا، آركبازوا، كژپشت، گژشن، ساروا؛ 

بهشت، خرداد ... الخ جدول زير را نيز ببينيد؛ اين مردم گويا به نوعي خودكفايي علمي  يارد فروردين،

برند؛ مگر  خواهند، نه آن چنان كه هست، به كار مي هاي قمري را نيز آن چنان كه خود مي اند كه ماه رسيده

 :ها آن معنوي محتواي حرمت به را moarram و:qorboيكي دو نام

در بلوچستان نيز گاهشماري شمسي با نوع توليد در رابطه است، حتي اگر اين نوع توليد در رابطه با قوام 

طبيعت مثل رسيدن ميوه گياهي خودرو يا جفت گيري حيوانات وحشي باشد به اين شرط كه حاصل هر دو 

گذاري و زايش دام را مبدأ از طريق گردآوري يا شكار به مردم برسد. مثالً دامداران زمان كوچ و فصل قوچ 

ومعيار گاهشماري مي دانند. طوايف حوزۀجغرافيايي خاش زمان جفت گيري و زايش شكار )= 

( را هم يك مبدأ سنجش زمان مي دانند در گاهشماري عشاير گمشادزيي ساكن لولوكدان masroمسرو

درختچه خودرويي است كه  نام دارد چون مصادف با رسيدن حاصل بادام كوهي« گرده ترك»يكي از ماهها 

وقتي محصول آن برسد مي تركد و فصل بهره برداري از آن مي رسد كشاورزان و عشاير ايرانشهر كه رزقشان 

« هامين»از خرماست، فصل باردهي نخل را مالك و معيار گاهشماري خود قرار داده اند و حتي فصلي به نام 

 و عشاير گمشادزيي كوچي به همين نام دارند

 نخلكاران از زمان خوشه كردن نخل تا پايان فصل برداشت محصول، از تقويم زير استفاده مي كنند:

 نوروز همگاني : فصل خوشه كردن خرما -1

 (ماه گردافشانيhivârهيوار) -2

 (ماه خوشه بستن خرماmok bandمك بند) -3

 (نيز مي گويند .sarapakvar«)سراپك وار»(ماه رنگ گرفتن خرما كه به آن kandivârكندي وار) -4

 (ماهي كه در آن بعضي از دانه هاي خوشه مي پزدnešanaنشانه) -5

 (ماه سند كردن خوشه خرماmok sondمك سند) -6

 (يا هامين، زمان بريدن خوشه خرما و برداشت محصولmok borمك بر) -7

 (yaraht(يا يه رهت)nâmanنامن) -8

 ه سازي آن؛زمان جمع آوري خرما و جوال كردن و ذخير



 (آخرين مرحله برداشت خرما، پايان فصل خرماiyarahtآيه رهت) -9

 25و « تر»يعني چله مادر يا خشك )چله بزرگ( و چوكين چله يعني چله پسر يا « مانتن چله»دو ماه بعد 

 خوشه« مچ»روز بعداز نوروز سلطان مجدداً نوروز همگاني است كه  25روز بعداز آن نوروز سلطاني است و 

 مي كند.)بزرگزاده سالم (

براي تعيين زمان فرارسيدن ماه مبارك رمضان نيز براساس همين تقويم هاي محلي وگاه شماري سنتي 

تعدادي از بزرگان هر روستا ومنطقه با رسيدن ماه مبارك برفراز مناره هاي مساجد وبلنديهاي ديگر با رويت 

 دندماه خبر شروع مهماني خدا را به همه اطالع مي دا

. آيين هاي ويژه ماه مبارك از مراسمات وبرنامه هايي كه براي ميزباني از اين ماه قبل از فرارسيدن ماه روزه 

آغاز ميگردد پس از تعيين زمان وشروع ماه مهماني خداوند همانند ساير نقاط ايران در اين خطه نيز ايين 

ميشود.مردمان اين استان پهناور كشور هاي مرسوم است كه بخشي از ميراث معنوي ارزشمند ما محسوب 

روند.  چند روز مانده به آغاز رمضان ماه ضيافت الهي با برپايي آيينهاي خاصي به پيشواز ماه مبارك مي

سيستان وبلوچستان به لحاظ دارا بودن پيشينه تاريخي و غني فرهنگي و تاريخي، از جايگاه و ارزش وااليي 

 لف كشور برخوردار است.ها و مناطق مخت در ميان شهرستان

*.تعمير، غبارروبي مساجد، اهدا فرش به مكانهاي مذهبي، كمك به نيازمندان و دادن خيرات وتهيه انواع 

 در رمضان مبارك ماه آغاز از پيش هاي برنامه جمله از محلي وخشكبار وشيدنيجات لبنيات–كلوچه ونان ها 

خواني از آيينها و آداب و رسوم ماه  حرخواني و رمضانس و نيازمندان به افطاري.است بلوچستان و سيستان

مبارك رمضان در سيستان و بلوچستان است از جمله ويژه گيهاي فرهنگي استان كه بين دو قوم زابلي 

 وبلوچ اشتراكات زيادي دارد ايين هاي ماه رمضان است

دان در كنار احترام به ريش در اين منطقه تعاون وهمدلي واتحاد در كارها به صورت جمعي وكمك به مستمن

 به وكمك بيماران با ديدار – بيجاري – مدد –سفيد وبزرگ قوم اهميت بسيار دارد مراسماتي مثل اشر 

 . است ها سنت اين از هايي نمونه مستمندان

)مسلمان از خواب بيدار  'مسلمو پو شو كه سه استار بالي سر ميشما اومده و وقت سحره بايد سحرخوني كنو'

سه ستاره آسمان بر باالي سر ما قرار گرفته و وقت سحر است بايد سحرخواني كنم(. )) ورخيز ورخيزر شو 

رادر قديم نياكان ما براي اعالم سحر وآمادگي براي بيدار كردن « پاد آيت، پاد آيت»كه وقت سحر((ويا 

 همسايگان به كار ميبردند

 : مراسم رويت ماه مبارك رمضان

د خانه در سيستان در ساليان قبل با استفاده از علم نجوم و ستاره شناسي زمان سحر را رص وجود به توجه با

تشخيص مي دادند دربلوچستان به نقل از بزرگ زاده براي رويت ماه افراد خاص درهر روستا وجود داشت كه 



آن  آنان معروف بودند به)چمروك(يعني كساني كه چشمان روشن وتيزبيني دارند كه اغلب شكارچيان

روستا بودند از دو روز قبل هنگام صبح قبل از طلوع آفتاب حالل ماه را در سمت شرق رصد مي كردند 

چنانچه دو روز متوالي حالل را درهنگام صبح در شرق رويت نمي كردند تقريبا مطمئن مي شدند آن روز 

ين دليل شب سي ام هنگام غروب حالل باريك ماه را در سمت غرب روي آسمان رويت خواهند كرد به هم

ماه شعبان از پله هاي مارپيچ مناره مسجد به سمت باال حركت و درباالي مناره خشتي مسجد كه در 

 رصد مشغول شهود بعنوان ديگر نفر سه يا دو هراه به و رفته باال گفتند مي(ولٹاصطالح محلي به آن)

ط با چشمان تيزبين اين شكارچيان ماه فق بلكه دوربين و امكانات بدون قديم در شدند مي ماه باريك حالل

 مستقر ولٹرصد مي شد كه اغلب هم موفق مي شدند پس از رويت ماه توسط يك يا چند نفر كه در باالي 

 در مردم ساير هنگام اين در ديديم را ماه و است ماه آن يعني( و ماه آ و ماه آ) زدند مي جار همانجا از بودند

مي كردند چنانچه آنها هم ماه را مي ديدند همين جمله را تكرار مي كردند  نگاه نيز خود منازل در و مسجد

اگر مردم خودشان موفق به ديدن ماه نمي شدند بر اساس اعتمادي كه به چمروك داشتند بالفاصله جار مي 

مام دقيقه در ت 3الي 2زدند )آ ماه وآماه و( و اين آواز بصورت دسته جمعي از طرف تمام اهالي محل به مدت 

روستا طنين انداز بود و مردم خوشحال كه ماه مبارك رمضان را ديده اند. اولين اقدام پس از رويت ماه 

دعايي است كه به زبان بلوچي)سري سالمتي جان وشي دل وشي په خير په بركتي كنات( خوانده مي شود 

اه دلخوشيها ماه روزي وبركت و ترجمه آن اين است )خداوندا اين ماه را براي ما به ماه صحت ماه سالمت م

وماه رحمت تبديل كن( پس از دعا مردم آذوقه و مايحتاج ماه رمضان را اگر قبال آماده نكرده بودند خريد مي 

 كردند تا غذاي سحر به موقع پخت شود )عبدالسالم بزرگزاده( :

 

 ورسوم و فرهنگ رمضان در سيستان وبلوچستان آداب

يافته ونشان از ماهيت و  اي وجود دارد كه از نسلي به نسل ديگر انتقاله فرهنگ در تمامي جوامع خرده

 عظمت فرهنگي يك قوم دارد.

 سحر خواني )چاوشي (

در ماه رمضان در سيستان وبلوچستان در هنگان سحر در گذشته با كمك دهل زدن ويا سحر خواني مردم را 

هاي موجود، آيين سحر خواني و رمضان  يتبراي خوردن سحر ونماز بيدار ميكردند بر اساس برخي از روا

 خواني بيش از يك هزار سال پيش يعني از اوايل اسالم، نزد ساكنان استان مرسوم بوده است.

. در بسياري مواقع با ايجاد سروصدا در هنگام سحر با ابزاري كه در اختيار داشتند و يا كوبيدن درب منازل 

اشعاري زيبا و عرفاني ( فرارسيدن هنگام سحر را به همديگر فانوس به دست و يا چاوشي كردن )خواندن 

جمعي اين شيوه  هاي متمادي به دليل عدم وجود رسانه و يا وسايل ارتباط دادند كه تا سال اطالع مي

 موردتوجه بوده است.



گرفت بطوريكه يك نفر كه  چاوشي با خواندن اشعاري با مضاميني خاص با صداي بلند و گروهي صورت مي

هاي  كردند و در كوچه خواند و ديگران وي را همراهي مي ز صداي رساتري برخوردار بود اشعاري را ميا

 گشتند تا همگان را از فرارسيدن هنگام سحر مطلع كنند. روستا مي

در بلوچستان نيزسال ها قبل از اينكه وسايل ارتباط جمعي وارد زندگي مردم شود از نوعي دهل براي بيدار 

در سحرگاهان استفاده مي شد و شخصي كه مسئوليت دهل زدن را بر عهده داشت در سه  كردن مردم

 مرحله اين كار را انجام مي داد.

دهل زن در مرتبه اول دهل را براي بيدار كردن مردم مي نواخت و در مرتبه دوم نوازنده براي هشدار كساني 

يا روستا به صدا در مي آورد و در مرتبه سوم  كه خواب مانده بودند يكبار ديگر دهل را در كوچه هاي شهر

 براي ياد آوري زمان اذان دهل نواخته مي شد.

در اين آئين هنگام سحر اشخاصي كه زودتر بيدار مي شود براي اطالع ديگران و همسايه ها به درب منازل 

 آنها رفته و آنها را بيدار مي كنند.

از بزرگان و ريش سفيدان با رفتن بر روي بام فرياد مي در گذشته به طور معمول در هنگام سحر تعدادي 

به معناي بيدار شويد، بيدار شويد و تا بيدار شدن همگان به صدا زدن ادامه مي « پاد آيت، پاد آيت»زنند 

 دادند.

امروزه با وجود وسايل مختلف ارتباط جمعي، ديگر شاهد چنين مراسمي در سيستان وبلوچستان نيستيم و 

مراسم دهل زني در اين منطقه به طور كامل به فراموشي سپرده شده است قبل از شروع ماه مبارك رمضان 

ونيمه شعبان( را كه مردم خود را براي حضور در مهماني سفره خداوند آماده مي كنند واصطالح )سررجب 

ريشه در اعتقادات ديني و مذهبي آنان دارد انجام و باروزه گرفتن در روز اول ماه رجب ومراسم ويژه نيمه 

شعبان يعني نذر مخصوص كه در شب پانزدهم ماه شعبان مي دهند وبا غذاي محلي مخصوص و حلواي 

آن را براي اموات و مردگان خود از خداوند خرما براي اطعام مساكين در مسجد محل توزيع مي كنند و ثواب 

طلب مي نمايند و معتقدند كه در شب نيمه شعبان يعني شب پانزدهم ماه شعبان كه به اعتقاد برادران 

تشيع شب تولد امام زمان)عج(مي باشد نذر مخصوص مرده گان در اين شب معمول است.روزه گرفتن اول 

تمرين وآماده شدن براي حضور در مهماني خداوند است كه در  رجب و مراسم نيمه شعبان در واقع يك نوع

 ماه مبارك رمضان مسلمانان مهمان اين سفره سراسر رحمت و خوان گسترده معرفت ومعنويت هستند

هاي مهم و ماندگار منطقه است كه جلوه اي زيبا به ماه مهماني خدا در اين خطه از  .سحر خواني از سنت

ن سحر خواني با توجه به رشد تكنولوژي و وجود وسايل سمعي بصري بازهم فرياد ايران داده است. در آيي

 شود. سفيدان شنيده مي ريش



، اين آيين قدمتي زياد دارد و با اين نيت انجام مي شده تا مردم از خواب بيدار شده آماده روزه گرفتن شوند. 

ا روستا بر روي پشت بام رفته، اقدام به در گذشته كه تكنولوژي حاضر نبود اشخاص مورد اعتماد هر محله ي

سحر خواني مي نمودند. بدين صورت كه اين افراد با توجه به وجود رصد خانه در استان در ساليان قبل با 

استفاده از علم نجوم و ستاره شناسي زمان سحر را تشخيص مي دادند. و با ضربه زدن به دهلي خاص و با 

ازآنكه مردم بيدار شدند با ذكر سروده اي  كنند. پس م را از خواب بيدار ميخواندن اشعار ديني و عرفاني مرد

كنند.  روند تا اينكه موقع اذان صبح آن را با صدايي بلند به مردم اعالم مي خاص به استقبال اذان صبح مي

م به خواندن اين افراد همواره در حال رصد سه سْتار، ستاره زهره، هفت برادران و... بودند و در نهايت اقدا

 اشعاري در وصف خداوند و مدح پيامبر وحضرت علي )ع( مي نمودند)جهانتاب محمد(

توان به نذور پس از افطار اشاره كرد كه مردمان در حد وسع، قوت  هاي اين خطه مي از ديگر سنت

 .كنند كنند و روزه خود را باز مي خود را با ديگران تقسيم مي

 .رمضونيكه

هرچند بسياري اجرا مراسم رمضونيكه را كه با خواندن اشعاري خاص توسط گروهي از ساكنان محله و روستا 

توان در اين  شداما آنچه مي ها اجرا مي دانند كه هر شب در محله همراه بود ابتداي ماه مبارك رمضان مي

ماه مبارك رمضان مصادف با  15و 14هاي  زمينه عنوان كرد و بيشتر عموميت دارد اينكه رمضونيكه در شب

 شود بيت حضرت اما حسن مجتبي )ع( اجرا مي والدت كريم اهل

 'جولي كش'تعدادي از جوانان نيازمند يا متمول به قصد كمك به مستمندان گروهي تشكيل مي دهند و 

 آنها كسيه اي به خود مي بندد و هنگام افطار به در خانه هاي مردم مي روند.

تا نوزدهم ماه مبارك رمضان اين گروه مقابل در خانه هايي كه پسر جوان يا دختر جواني  : از روز سيزدهم

اين سرا از كنه كه رو و 'دارند با خواندن شعري پس از تعريف و تمجيد از فرزند اهل آن خانه، مي خوانند 

رمضو  'ازه داماد است( )اين منزل از كيست كه رو به باد است پسري دارد كه ت 'باده پسره داره كه نو دوماده

 .'اهلل اهلل رمضو

) رمضان آمده ميهمانش كنيد گاو و گوساله را  'رمضو آمده ميمانش كنه گو و گوساله ره قربانش كنه'

 قربانش كنيد( رمضو اهلل اهلل رمضو.

 )رمضان نام خوش و ماه خوب خداست( 'رمضو اهلل خوشنوم خدا'

 'جولي'خانه بنا به فراخور توانايي مالي خود، در كيسه كه به آن  : در پايان رمضان خواني اين گروه، صاحب

 آن را بر دوش دارد، موادغذايي يا هر چيز ديگري مي گذارد. 'جولي كش'مي گويند و فرد 



اگر صاحبخانه توان مالي براي كمك كردن نداشت به شوخي كاسه آبي به نشانه روشنايي روي گروه رمضان 

 همواره روشنايي و شادي را به آنان هديه كند. خوان مي پاشد تا خداوند

: گروه رمضان خوان پس از پايان اين آيين در محلي تجمع و كمك هاي اهدايي مردم را جمع بندي و 

چنانچه در ميان خودشان مستمندي وجود داشت مقداري از آن را به او مي دهند و بقيه را بين مستمندان و 

 كنند. ينيازمندان محله خودشان تقسيم م

: در سيستان رسم است ماه رمضان هر خانه اي كه براي افطار خانواده خود غذاي گرم مثل گوشت و امثال 

هنگام افطار مقداري از آن را در كاسه يا  'ديگ بار'آن تهيه مي كند كه به اصطالح محلي به آن مي گويند 

 اند مي فرستد و هديه مي دهد.بشقابي مي گذارد و به در خانه همسايگاني كه ديگ بار نگذاشته 

مردم سيستان و بلوچستان هنگام افطار با شنيدن اذان مغرب دست از كار مي كشند و با حضور در مساجد و 

 يا منازلشان پس از اقامه نماز با خرما و نان تافتون محلي روزه خود را مي گشايند. )خسروي علي (

صبرانه رويت هالل ماه  روند و بي به بلنديهاي اطراف مي . در پايان ماه رمضان مردم سيستان و بلوچستان

هاي عاميانه  كنند. * ترانه هاي عاميانه سيستاني گنجينه فرهنگي اين ديار ترانه شوال را جستجو مي

غل و غش  اي پاك، از زندگي بي سيستاني نيز بخش مهمي از گنجينه فرهنگي اين ديار است كه همانند آينه

كند. در روز عيد فطر مردم اين ديار عالوه بر شركت در نماز در  سيستان حكايت مي مادي و معنوي مردم

روند، ودركنار اين رسم ورسومات از ترانه هاي  ها و پرداخت فطريه، به ديد و بازديد يكديگر مي عيدگاه

 عاميانه سيستاني درجشن عيد سعيد فطراستفاده ميكنند.

ده است اينكه رمضوني خواني تا قبل از شب نوزدهم ماه مبارك و آنچه در خواندن رمضونيكه موردتوجه بو

 يافت. مصادف با ضربت خوردن موالي متقيان امام علي )ع( پايان مي

ماه مبارك رمضان آغاز و تا شب قبل از ضربت خوردن حضرت علي )ع( ادامه دارد  13فلسفه اين آيين كه از 

اول شيعيان اقدام به اين امر خداپسندانه جهت كمك به  در اين است كه مردم سيستان به پيروي از امام

مستمندان و يتيمان مي نمايند. در گذشته آيين فوق توسط ريش سفيدان و بزرگان و امروزه توسط 

جوانترها انجام مي شود بدين صورت كه دور هم جمع شده، اشعاري در شكر گزاري از خداوند ودرمدح 

وحضرت علي )ع( مي خوانند و آمدن ماه مبارك رمضان را نويد مي  پيامبر مكرم اسالم حضرت محمد )ص(

دادند. در آخر مردم نيز در حد بضاعت خود هدايايي شامل گندم، آرد، خرما، نان، پول و... به آنان مي دادند 

 كه در نهايت بين مستمندان و يتيمان توزيع مي شود.

 شود اي از اشعاري كه در رمضونيكه خوانده مي نمونه

 مَضو آمـــــــــــــد مهمانش كُنِهرِ



 خروسِ يَك سالَه رَ قُربانَش كُنِه

 خروسِ يَك سالَه كِه چيزِ نَمِئشَ

 گو و گوساــــــلَه رَ قربانش كُنِه

 برگردان

 هايتان كنيد. ماه رمضان امد مهمان خانه

 خروس يك ساله را برايش قرباني كنيد .

 خروس يك ساله كه در برابر عظمت اين ماه هديه اي ناقابل است.

 گاو وگوساله را برايش قرباني كنيد.

 ايي خـــــــونه اَز كِنَه كِه رو وَ بادَه

 پِسَـــــــــــر دارَه كِه نــــــــو دومادَه

 ايي خونه اَز كِنَه كِــه رو وَ روزَه

 دودخـــــــــتر دارهَ كه مخمل دوزَه

 ردانبرگ

 اين منزل از كيست كه روبه باد ساخته شده است.

 داماد شده است. يك پسري در منزل دارد كه تازه

 اين منزل از كيست كه دربش روبروي خورشيد است.

 دوتا پسر دارد كه هردوتايشان مخمل دوز هستند.

 ايي خونه اَز كِنَه كــــــه دورچِه دارَه

 دارَهمِ خَ مفئمو صابِ يو كـــــــلوچَه 

 ايي خونه اَز كِنَـــــــــــه قــفل حيدري



 دو دُخـــــــــــــــتر دارَه وَ مانند پري

 برگردان

 اين منزل از كيست كه دريچه هاي زياد دارد.

 من ميدانم كه صاحبش در منزل كلوچه محلي دارد.

 اين منزل از كيست كه يك قغل حيدري دارد.

 د پري هستند.دو تا دختر دارد كه از زيباي همانن

الزم به ذكر است پس از خواندن هر مصرع از اشعار فوق توسط يكي از اعضاي گرو كه نسبيت به ديگران 

 خواندند صداتر ورساتر بود ديگر اعضا اين مضمون را مي خوش

 رِمَضــــــو اهلل اهلل رِمَضــــــو رمضــــــو اهلل خوش نوم خــــــدا

 خانه صرف شود اهالي زمان بيشتري تا حضور صاحب ممكن است درب منزلي از” گاها

 در اينجا گروه اين بيت شعر را مي خوانند.

 بي بي يا وَر خئز ما را دير شه گوُوِه سور گوسله ره بكندو زئر شه))برگرفته از سايت بنياد فرهنگي نيمروز ((

 خوراک رمضان در سيستان

جمله آبگوشت محلي و كشك زرد سيستاني در موقع در ايام ماه مبارك رمضان غذاهاي آب دار منطقه از

ها در  رسد. هرچند كه نبايد از حليم محلي )غلور( نيز غافل شد چراكه بيشتر خانواده افطار به اوج خود مي

 آورند. اين مدت روي به اين غذا مي

گرفت مردم از غذاهاي سرد همچون آب دوغ خيار و  در قديم زماني كه ماه رمضان در ايام گرم سال قرار مي

كه در طول روز دچار  ها حتي براي اين كردند تا در طول روز دچار گرمازدگي نشوند. آن كشك استفاده مي

كردند كه در طول روزبه  ميافت قند نشوند از آلوي خشك، برگ زردآلو و دواهاي محلي مربائي را درست 

 كردند. هيچ عنوان احساس ضعف نمي

اي را براي استقبال از عيد بزرگ مسلمانان فطر دارند. در  در روزهاي پاياني اين ماه هم مردم مراسم ويژه

شود كه مردم سه روزبه جشن و شادماني اين روز بزرگ ديني مشغول  نقاط مختلف سيستان گاهي ديده مي

 دهنده جايگاهي عظيم معرفت ديني در بين مردمان سيستاني است/ ين نشانشوند كه ا مي



 سنت آرَک و بَرَک **

ذكر اين نكته الزم است كه در كنار آيين هاي نمايشي مردم مختلف ايران اسالمي همواره برخي سنت هاي 

ي آن آيين ها به شمار اجتماعي نيز وجود داشت كه انجام و اداي آنها در حقيقت مكمل و قوام دهنده اجرا

 .مي رود

يكي از سنت هاي قديمي و پسنديده مردم سيستان در گذشته اين بود كه از هر اجاقي كه دود بلند مي شد 

و تا هر شعاعي كه دود مي رفت، خانواده ها مقيد بودند هر كس يك كاسه اي از غذا را براي ديگران ببرد 

 .دن و بردن رواج داشتبنابراين سنتي به نام آرك و برك يعني آور

بسياري از خانواده ها به خويشاوندان خود، پدر و مادر، همسايه ها و افراد فقير و مسكين غذا مي رساندند و 

 .هنوز هم اين سنت با پخش نذورات و توزيع غذاهايي مانند شله زرد، نان برك و يا شيربرنج ادامه دارد

ي كه براي افطار خانواده خود غذاي گرم مثل گوشت و امثال در اين منطقه رسم است ماه رمضان، هر خانه ا

آن تهيه مي كند كه به اصطالح محلي به آن ديگ بار مي گويند، و هنگام افطار مقداري از آن را در كاسه يا 

 .بشقابي مي گذارد و به در خانه همسايگاني كه ديگ بار نگذاشته اند مي فرستد و هديه مي دهد

از اذان مغرب در حد توان و وسع خود مواد غذايي، خرما، چاي، آش، شله زرد و غيره به اهالي هر محله پيش 

 .مسجد مي برند و پس از اقامه نماز مغرب به پذيرايي از روزه داران مي پردازند

اهالي سيستان و بلوچستان شركت در مراسم ختم قرآن، افطاري دادن، ديد و بازديد از بزرگترها و همچنين 

افراد مسن و بيمار را در اين ماه مبارك وظيفه هر مسلمان و انسان آزاده، و خود را به انجام چنين  عيادت از

 اعمالي مقيد مي دانند

 

 : دربلوچستان مراسم ماه مبارك رمضان

 و باشد مي ركعت بيست كه را تراويح نماز سنت واهل بلوچ مردم عشاء نماز از پس رمضان ماه ابتدا از

عت پشت سر يكي از حافظين قرآن كريم مي خوانند هر شب در اين بيست ركعت تراويح جما نماز بصورت

 19يك جزء قرآن يا حتي بيشتر با صداي خوش حافظ خوانده مي شود و طوري تنظيم مي شود كه تا شب 

 23ودربرخي مساجد شبهاي  21ماه مبارك رمضان ختم قرآن و مراسم آن انجام شود در برخي مساجد شب 

رمضان مراسم ختم قرآن انجام مي شود در اين مراسم پس از پايان نماز تراويح امام جماعت 29ويا 27يا 25يا

به سخنراني مي پردازد و سپس دعاي ختم قرآن ودعا براي اسالم و مسلمين و شفاي مريض ها و...خوانده 

 مي شود.

د، در عرف فقها و كتابهاي روايي دو ))براي نمازهاي نافله اي كه در شبهاي ماه مبارك رمضان خوانده مي شو

مطرح شده است. عنوان اول در برخي كتابهاي حديثي اهل سنت « صلوۀ تراويح»عنوان قيام شهر رمضان و 

و شيعه، مثل صحيح مسلم و كافي، ذكر شده است، ولي عنوان دوم در عرف فقهاي اهل سنت از شهرت 

 بيشتري برخوردار است ((



ز تراويح مردم به استراحت و خواب مي پردازند تا به موقع براي سحر بيدار شوند . پس از نماز عشاء ونما

هنگام سحر در قديم كه ساعت و راديو تلويزيون نبوده براي بيدار باش سحر توسط افرادي كه با دهل بزرگ 

لي در تمام كوچه و پس كوچه هاي روستا دور مي زدند و با صداي دهل و آواز مخصوص كه در اصطالح مح

به آن صالت مي گفتند و شامل جارزدن و بيان جمالتي به زبان بلوچي كه معني آن اين بودكه)آهاي مردم 

بيدار شويد موقع سحر فرا رسيده چيزي به پايان سحر نمانده زود بيدارشويد(صداي دهل وريتم آهنگ آن 

است يعني هنگامي كه به مشخص كننده آن بود كه تقريبا چند ساعت و چند دقيقه به پايان سحر مانده 

پايان سحر نزديك مي شدند ريتم دهل تندتر وتندتر نواخته مي شد تا اينكه پايان سحر با ضربه مخصوص با 

چوب به دو طرف دهل هم زمان كوبيده مي شود و براي همگان مشخص بود كه پايان سحر است. عالوه بر 

ه يك فرد كه عموما مؤذن مسجد در روستا بود بيدار باش با دهل براي سحر روش ديگري هم وجود داشت ك

و يا فرد مخصوصي كه آواز خوش داشت و ابيات زيادي از شعراي معروف ايران و نيز شعراي محلي كه در 

 با كه مسجد مناره) ولٹمدح پيامبر)ص(وائمه)ع(و نيز در خصوص ماه مبارك رمضان را حفظ بود باالي 

متر ارتفاع 51الي41مارپيچي داشت تا به باالي آن كه حدود  هاي پله راه داخل واز ساخته خام خشت

داشت(مي رفت و با صداي بلند صدا مي زد و مردم را براي سحر بيدار مي كرد و شروع به خواندن اشعار 

وابياتي با آواز بلند و خوش و ريتميك مي كرد به اين عمل صالت مي گفتند و به فردي كه اين عمل را 

 بصورت ولٹكش گفته مي شد.پايان سحر با اذان صبح توسط صالت كش باالي  انجام مي داد صالت

 ...و وشلو كشك-تباها و برنج جمله از بود محلي غذاهاي شامل سحري سفره شد مي اعالم رسمي

پدر به همراه پسران به مسجد محل مي رفتند و از پايان سحر تا شروع نماز صبح كالس درس قرآن توسط 

روحاني و امام جماعت مسجد و يا يكي از حافظين قرآن در مسجد محل داير بود زنان نيز مشغول پخت نان 

و شربت ليمو تا  با تنورهاي محلي وپخت غذاهاي محلي مخصوص افطار ودرست كردن انواع حلواي خرما

زمان فرا رسيدن وقت افطار كه بوي عطر نان ودود تنورهاي محلي تمام روستارا معطر مي كرد.همه خانواده 

ها از نان و غذاهايي كه براي افطار آماده مي كردند مقداري براي سفره افطاري كه در مسجد محل پهن مي 

مسجد محل بروند در منزل افطار مي كردند ومردان  شد مي فرستادند زنان و پيرمرداني كه نمي توانستند به

قبل از اذان مغرب در مسجد محل حاضر مي شدند و سفره افطاري بزرگي در مسجد محل پهن بود كه 

حلواها و غذاها وشربت سفره را همه مردم بصورت اشتراكي تهيه و براي افطاري مؤمنين وروزه داران به 

جد محل ميزبان روزه داران بود قبل از اذان مغرب فضاي بسيار مسجد محل فرستاده و سفره رنگين مس

معنوي وروحاني حاكم بود و مردم مشغول دعا و نيايش بودند پس از اذان مغرب وافطار و اداي نماز مغرب 

جوانان محل سفره افطاري را جمع آوري و باقي مانده غذاهاي سفره را بصورت نوبتي هر روز براي يكي از 

مساكين روستا به منازل آنها برده و تقديم مي كردند.پس از نماز مغرب مردم خودرا براي  نيازمندان و

خواندن نماز عشاء و نماز تراويح آماده و هر شب تا پايان ماه مبارك رمضان اين عمل تكرار مي شد ده شب 

اوطلبانه در مسجد آخر ماه رمضان يعني از صبح بيستم تا پايان ماه مبارك رمضان يك نفر از اهالي محل د

محل معتكف مي شود يعني واجب كفايي است به اين معني كه يك نفر در مسجد محل تا ده شب در گوشه 

اي از مسجد بصورت شبانه روز اسكان پيدا مي كند و اعتكاف براي ساير اهالي محل واجب نخواهد شد مگر 



ت اعتكاف فرد معتكف اجازه خروج از اينكه افرادي به صورت داوطلب اين فرد را همراهي نمايند در مد

مسجد را ندارد و نمي تواند به امورات روزانه يعني كشاورزي و كاسبي بپردازد يا به منزل خود برود در طول 

روز نيز اجازه حرف زدن با ديگران را ندارد بلكه فقط مشغول نماز خواندن قرآن خواندن و ذكر مي باشد و 

غذا و خوراكي هاي الزم براي شام وسحري او را مي آورند فرد معتكف مردم محل هر شب بصورت داوطلب 

 بر سر سفره افطاري مسجد كه هر روز هنگام افطار پهن است مينشيند و افطار مي كند .

در دهه سوم ماه مبارك رمضان يعني از نوزدهم تا بيست و نهم مراسم شبهاي قدر برگزار مي شود يعني 

مراسم ختم قرآن است كه با شكوه خاصي در يكي از مساجد محلهاي مختلف  مهمترين مراسم در اين شبها

برگزار مي شود يعني هركدام از مساجد كه حافظ قرآن توانسته با قرائت قرآن در بيست ركعت نماز هاي 

تراويح هر شب يك الي دو جزء از قرآن كريم را قرائت نمايد وچنانچه شب نوزدهم سي جزء قرآن را قرائت 

در آن مسجد آن شب مراسم ختم قرآن برگزار مي شود و تمام مردم روستا و يا روستاهاي اطراف و  نموده

حتي از مناطق دور دست در اين مراسم معنوي شركت مي كنند و در شب بعد در مسجدي ديگر اين مراسم 

 برگزار وتا پايان ماه مبارك همراه با دعا و نيايش در مساجد مختلف برگزار مي شود.

روزهاي پاياني ماه رمضان فردي كه هر شب با صالت و غزل و شعر خواني بر باالي مناره مسجد مردم را  در

هر سحر بيدار مي كرد اين شبها شروع به خواندن اشعاري در خصوص وداع ماه مبارك رمضان و بيان 

ا گريه وزاري افسوس مي جمالت الوداع الوداع اي ماه رحمت الوداع الوداع اي ماه بركت الوداع مينمايد و ب

 خورد كه اين ماه رحمت و ماه مهماني خداوند به پايان رسيده است .

 

 برگرفته از پژوهش و نگارش: عبدالسالم

 افطار كردن و افطاري دادن -

 كنند. داران معموالً روزه خود را با خواندن دعاهاي مخصوص افطار و با خرما يا كشمش افطار مي روزه

 شود. رما يا كشمش، چاي، نان تافتون محلي و كلوچه خرمايي محلي گذاشته ميدر سفره افطار خ

 دهد. خانه است تشكيل مي غذاي افطار را نيز معموالً آبگوشت محلي يا هر نوع غذايي كه در وسع صاحب

 وشهادت حضرت علي )ع(شب قدر -

ند وهمانندساير مؤمنين و شو رمضان تا صبح به دعا و عبادت مشغول مي 23و  21،  19هاي  مردم در شب

 پردازند. ضمن برگزاري مراسم احيا به دعا نيايش وعزاداري مي

 آمادگي براي عيد فطر -

 كنند. هاي نو تهيه مي پردازند و لباس تكاني مي سه روز قبل از فرارسيدن عيد فطر، به نظافت و خانه



ها و خويشاوندان توزيع  خت و بين همسايههاي محلي پ هاي روغني به نام ))قليفي(( و كلوچه در اين روز نان

 شود. مي

شده حضور  منظور اقامه نماز عيد در نظر گرفته در روز عيد فطر تمام مردم روستا با حضور در مكاني كه به

يابند و پس از خواندن نماز و پرداخت فطريه، فرارسيدن عيد فطر را به يكديگر تبريك گفته و به همراه  مي

 روند. هاي اقوام و آشنايان مي دان براي عرض تبريك به خانهسفي روحاني و ريش

شود و پس از حضور در هر خانه و  ترين فرد فاميل آغاز مي ديدوبازديد عيد از خانه شهدا و سادات يا بزرگ

خانه براي رفتن به منزل ديگر خويشاوندان و  خوردن شيريني محلي و چاي و ميوه، خانه را به همراه صاحب

 كنند. رك ميدوستان ت

اي بدون ديدوبازديد  وخويش هستند و به همين سبب هيچ خانه معموالً تمام ساكنان هر روستا با يكديگر قوم

 ماند حتي اگر از اقوام و خويشان هم نباشند عيد نمي

اي برخوردار است به طوري كه مردم  قرباني كردن دام يا حتي يك مرغ زنده در بين مردم از جايگاه ويژه

دند بعد از يك ماه بندگي و تطهير در درگاه الهي بايد با ريختن خون، اين مهماني را به پايان برد تا از معتق

 .شر شيطان و هواي نفس دور ماند

كيسه بركت نيز از ديگر رسوم مردم است كه در منطقه سيستان و بلوچستان نام دارد به طوري كه بزرگان 

شوند كه  آوري نذورات، كفاره و فطريه مردم مشغول مي سه به جمعروستا چه مرد و چه زن با دوختن يك كي

 .آنها را در اختيار فقرا و نيازمندان قرار دهند

روند و عيد را به  هاي مردم است، آنان به مزار مي حضور بر سر مزار درگذشتگان از ديگر رسم و رسوم

 .كنند مزار توزيع مي گويند و خرما، كلوچه محلي و شكالت بر سر گذشتگان خود تبريك مي

هاي روشن بر تن  روند و لباس نو با رنگ مردمان سيستان در اين روز بعد از خواندن نماز صبح حمام مي

 ها به استقبال عيد فطر بايد رفت كنند به طوري كه معتقدند كه در يك ماه رمضان با زدودن تيرگي مي

آماده كردن حنا كه معموالً حناي محلي آن منطقه در شب پاياني ماه مبارك رمضان، زنان بلوچ با تهيه و 

 .كنند بندان آماده مي است، خود را براي مراسم حنا

هاي مختلف و زيبايي را بر  شود، زنان و دختران با حنا نقش در اين مراسم كه شب قبل از عيد فطر برگزار مي

در اين زمينه مهارت خاص كشند و كار بستن حنا بر دست زنان توسط فردي كه  هاي خود مي روي دست

 .شود دارد انجام مي



عيد فطر نيز در بين مردمان بلوچستان اين استان از جايگاه بااليي برخوردار است به طوري كه قوم بلوچ اهل 

 .پردازند دانند و سه روز به جشن و شادماني مي سنت اين عيد را يكي از اعياد بزرگ اسالم مي

هاي اين بازار تا پنج برابر در  طر به ويژه در بخش پوشاك زنان، مشتريهمه ساله در آستانه عيد سعيد ف

 .يابد مقايسه با روزهاي عادي افزايش مي

كنند، آنان بيشتر وقت خود را به خريد شيريني و تنقالت اختصاص  مردان اين روزها كمتر خريد مي

 .آيند دهند و بانوان بلوچ بيشتر براي خريد به بازار مي مي

. 

بر پا كردن نماز عيد فطر در سنت ديرينه مردم بلوچ قرباني كردن آمده است كه اعضاي خانواده در  بعد از

 .كند شوند و بزرگ خاندان ضمن قرباني كردن از آنها ميزباني مي خانه بزرگ جمع مي

توان اشاره كرد، اما  هاي بسياري مي هاي حسنه اهل سنت در عيد سعيد فطر به مولفه براي بيان سنت

هايي خاص و ماندگار را ترسيم  ها و شهرهاي محل زندگي اين مردم در روز عيد ديدني است و جلوه خيابان

 .كنند مي

شود و همگي نيز  هاي نسبتاً پرجمعيت كه گاه چند خانواده را شامل مي ها در دسته هاي مختلف خانواده گروه

 .پردازند فتند و به ديد و بازديد خويشاوندان خود ميا اند در اين روز در خيابان به راه مي هاي نو پوشيده لباس

هاي نو و گران قيمت و گذاشتن حنا به دستان خود از طالجات نيز  بيشتر زنان بلوچ ضمن پوشيدن لباس

 .كنند استفاده مي

 .رود روز عيد سعيد فطر يكي از روزهاي مهم در نواحي مختلف سيستان و بلوچستان به شمار مي

جمع  "عيدگاه"هايي به نام  روز روزه دار بودن در محل 31پوشند و پس از  در اين روز مردم لباس نو مي

كنند و به ديدار  دهند و پس از آن به خانه مراجعت مي دارند و فطريه مي شوند و نماز عيد فطر برپا مي مي

 .گويند روند و عيد را تبريك مي خويشان و اقوام خود مي

بر بودن دوخت البسه سوزن دوزي شده، زنان بلوچ در ماه رمضان به محض فراغت از كار  مانبا توجه به ز

هاي مخصوص عيد فطر خود و فرزندانشان مشغول مي  لباس« سوزن دوزي»دوز و  و منزل تا عصر به دوخت

 .شوند

طور چشمگيري چند روز مانده به پايان ماه مبارك رمضان، شهرهاي بزرگ و مراكز خريد در بلوچستان به 

 .رسانند شوند و مردم شهرهاي كوچك و روستاها براي تهيه ملزومات عيد، خود را به شهرها مي شلوغ مي



. 

اميدواريم با بيان آداب و رسوم گذشته كه در ماه مبارك رمضان انجام شده است ، به خود آييم و اين 

سازي و ترويج رسوم نيكوي گذشته،  شده و چه بسا به دست فراموشي را با فرهنگ  هاي زيباي كم رنگ سنت

لي از اين جهان سفر نكنيم. هر احياء كنيم بلكه بتوان از اين ره، توشه آخرت خود را پربارتر كرده و دست خا

 كسي كو دور ماند از اصل خويش/باز جويد روزگار وصل خويش
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