
  

 نگاهی به موسیقی استان سیستان وبلوچستان

 چگونگی و زمان پيدايش موسيقی

درباره چگونگی و زمان پيدايش موسيقی ميان محققان اختالف وجود دارد ، اما آنچه محقق به نظر می رسد 

و آدمی قبل از آنکه تکلم و صوت را آموخته باشد با هنر موسيقی کم و بيش آشنا بود زيرا وزنها و آهنگها 

حتی آواهائيکه از حنجره اش بر می آمد نخستين گامها در راه پيدايش و ظهور موسيقی بود .در اينکه 

نخست وزن وجود داشت و سپس صوت به وجود آمد ، ترديدی نيست . اما آالت موسيقی نيز به نوبه خود 

 سيم ساخته شد .ابتدا از استخوان و سپس از وسائل زهی مانند روده و تارهای گياهی سر انجام از 

بشر از لحظه تولد با موسيقی زاده شده و می شود، اولين آهنگ و نوای گريه نوزاد قبل از ديدار مادر به او 

آگاهی می دهد که نوزادش زنده به جهان هستی پا گذاشته و نوزاد با شنيدن طپش های )آوای( قلب مادر 

 به وجود آمده است. آرامش می يابد. بنابراين موسيقی قبل از زبان و گفتار

بشر از ابتدای زندگی قبل از کالم وآغاز سخن گفتن خواسته های خود را در مواقع شادی، غم، ترس، 

 پيروزی و احساس خطر با نواهای مختلف به يکديگر منتقل می کردند.

های در آغاز صداهای مختلف در طبيعت بزرگ ترين راهنمای بشر نخستين بوده است. ترنم باران در برگ 

صدای امواج دريا و رودخانه و آبشارها، صدای  _رعد و برق برخاسته از ابرها  _درختان و زمين و دريا 

نواهای مختلف پرندگان و حيوانات همه و همه به آنها الفبای موسيقی و آواها را می آموخت  _مختلف بادها 

آواها اولين زبان او بود )زبان موسيقی قبل از و بشر مانند آنها صداها را تقليد و بازسازی می کرد و تقليد اين 

 الفبای گفتار آغاز شد(

موسيقی آدميان نخستی به هر شکل و صورتی که بود جنبه روحانی داشت و وقتی موسيقی به قالب ترکيب 

در آمد و ريتميک شد باز هم در ستايش و نيايش خدايان و امور دينی به کار افتاد . موسيقی همواره راه 

پيمود و مراسم مذهبی ، هم موسيقی و هم شعر و رقص و نقاشی را تحت الشعاع خود قرار داد تا اينکه کمال 

در قرن ششم پيش از ميالد بوسيله فيثاغورث موسيقی بارياضی در آميخت و قواعد و اصول خاص و دقيقی 

 يافت و نوسانات و فرکانس های آن فورمول ها و محاسباتی پيدا کرد .

ست نيست که انسان نئاندرتال با موسيقی آشنا بوده است؛ ولی تاريخ دانان پيدايش طبل و نی شواهدی در د

کردند. معموالً در مناطق گرم  زار زندگی می دانند. اندوگونسها در مناطق سرد و گرم و نی را از اندوگونسها می

آيند بشر را متوجه نی  وازهای خوشگذشت آ ها می رويد. زمانيکه باد از باالی نی  عده از درختان ميان تهی می

نام دارکوب زمانی که توسط منقار   سازد. پرندگانی به نمايد. بشر برای اولين بار از نی آلت موسيقی می می



آمد. سپس بشر فرا گرفت که با  کوبيدند از آن درختان آواهای خوش آيند بدست می خود در درختان می

آيند  بخصوص درختان که ميانشان خالی باشد، صداهای خوشضربه زدن چوب کوچک باالی چوب بزرگتر 

نمود.  آيد. در مراحل اول بشر طبل را به مثابه زنگ خطر در مواقع اضطراری و شکار استفاده می به دست می

ها را اختراع نمودند. در  بعداً برای اينکه ديگران بدانند در چه خطر و يا حالتی هستند انواع نواختن طبل

ترتيب  نمودند تا شب را با بيداری سپری نمايند. بدين يک نی دف رقص آواز خوانی و پايکوبی میشبهای تار

هزار سال به  ۰۵الی  ۰۵با نواختن نی وطبل در شبها تجاربشان بيشتر گرديد.در انتهااين موسيقی در مدت 

 موسيقی امروزی تبديل گرديد.

 چگونگی و زمان پيدايش موسيقی در ايران

و آثار به دست آمده از منطقه بين النهرين نشان می دهد پيشينه موسيقی در فرهنگ بشر به  بررسی اشيا

يونانی و موزيکوس التينی « موزيکم»هزاره سوم پيش از ميالد می رسد واژه معرب شده موسيقی از واژه 

 ترانه يا سرود گفته می شود _آهنگ  _آوا  _گرفته شده که در زبان فارسی، نوا 

دوران کشاورزی بشر در بين النهرين و ايران از هزاران سال پيش از ميالد آغاز شده و  _از تاريخ  دوره پيش

انسان به دليل کار کردن روی زمين و همچنين برای کارهای دسته جمعی در کشاورزی و ساختمان سازی 

آفريقايی و بين  آهنگ ها و نواها برای پيشبرد کار ساخته است. چنانکه موسيقی زبان کار در کشورهای

 النهرين و هند پديد آمد و بعدها برای خدايان نيز در مصر، يونان، هندوستان آهنگ ها پيشرفت کرد.

کيلومتری جنوب  ۹کيلومتری جنوب شرقی دزفول و  ۰۵در تپه چغازنبيل واقع در  _پيش از تاريخ در ايران 

زان شاهپور پادشاه ساسانی( که آرامگاه استقرارگاه سربا _خرابه های جندی شاپور )شهر قديم ساسانی 

سانتی متر به دست آمد  ۸در  ۰در  ۲يعقوب ليث صفاری نيز در آن جاست، قطعه گل پخته به اندازه های 

پيش از ميالد است و در آن صحنه ای را از يک قايق نشان می دهد که چند  ۰۵۵۵تا  ۰۰۵۵که مربوط به 

مشغول نواختن تنبک و ديگری سرنا و ديگری با دهان باز مشغول  نفر در کناره های قايق نشسته اند، يکی

بينيم که  خواندن است و يک اسير دست بسته را در قايق حمل می کنند. در اين گروه رامشگران، می

نوازد. چهارمين رامشگر در اين ميان،  می« تنبک»و آن ديگر « شيپور»و ديگری « چنگ»ای  نوازنده

 خواند. می« زآوا»ای است که  خواننده

 

 

 

 



 موسيقی در سيستان وبلوچستان

موسيقی سنتی سيستان و بلوچستان پهناورترين استان کهن ديار ايران همچون مشعلی فروزان به يادگار از 

 دوره های مختلف فرهنگ و تمدن کهن ايران باستان را در اذهان به ارمغان می اورد .

شمال گرفته تا جنوب ياد آور خاطره های خوش و  طنين موسيقی سنتی و مذهبی سيستان و بلوچستان از

تلخی است که برگرفته از احساسات پاك و دلنشين مردم غيور و مرزدار کشورمان در اين نقطه از ايران 

 زمين است.

يکی ازکهن ترين آثار تمدنی دنيا در منطقه فالت شرقی ايران در شهر سوخته از هزاره ای دوردر شمال 

است ،دشت زرنگاری که از نخستين کانون های استقراربشر و اولين تمدن های استان برجای مانده 

شهرنشين محسوب گشته ونقش به سزايی در ايجاد ساير مراکز تمدنی در دنيا داشته است که در زمينه های 

ی مختلف فرهنگی نشانه های از دانش وعلم وانديشه را از نياکانمان به يادگار دارد ، چه بسا اگر کاوشها 

باستانشناسی ادامه يابد در حوزه موسيقی نيز تاريخ موسيقی در دنيا را مثل خيلی از موارد ديگر با حقايق 

 وعجايب بيشماری مواجه نمايد .

مردمان سيستانی و بلوچ در شمال و جنوب سيستان و بلوچستان با خالقيت و هنر خود که برگرفته از ذوق 

يز در طول تاريخ حرف های زيادی برای گفتن داشته ودارندو نواها و و سليقه آنان است در زمينه موسيقی ن

 ترانه های به ياد ماندنی را برگرفته از تمدنی کهن وفرهنگی بی بديل وريشه دار به ارمغان اورده اند . .

موسيقی سيستان و بلوچستان از جمله هنرهايی است که به جهت شرايط خاص استان شاخص تر از ديگر 

 بوده است.استان ها 

زيبا ترين احساسات عرفانی و عميق ترين دردهای اجتماعی و شورانگيزترين داستان های حماسی را 

هنرمندان سيستانی و بلوچ با زبان موسيقی بيان می کنند زيرا که سيستانی و بلوچ تعلق خاطر شديدی به 

 موسيقی بومی دارند.

از حکمت معنوی ومولود فرهنگ اصيل اين ديار و دارای به نقل از استاد بندانی موسيقی سيستان بر گرفته 

سرنا و ساز و دهل  -دايره -نی -قدمتی کهن است. در موسيقی سازی انواع سازهای محلی از جمله قيچک

استفاده می گردد که توسط هنرمندان بومی در خور منطقه ساخته می شد و در کنار موسيقی آوازی و 

رباعی ها و الاليی ها  -مردم است و رديف ها و آوازها به صورت دوبيتی هامقامی که بر گرفته از احساسات 

همچنين موسيقی آوازی وسازی در کنار هم به مناسبت های مختلف اجرا می گردد.وبا توجه به اقليم 

 وجغرافيا ومسائل فرهنگی واجتماعی استان تحت تاثير مذهب وبرخوردار از تاريخ کهن اين قوم است .

 



 زیموسيقی آوا

*موسيقی در سيستان از تولد تا مرگ دخالت دارد، با دل وجان اين مردمان عجين گشته ودر گوشه گوشه 

زندگانی ايشان نقش ايفا ميکند ازهمان ابتدای طول نوزاد موسيقی همراه وهمنوای گريه ها وخنده های 

تولد وی جشن گرفته  کودك است در شب شش تولد وی به اصطالح محلی)) شب خير ((همراه با ساز وآواز

شده وروح وروان کودك سيستانی وبلوچستانی با انواع رديف ها وآوازهای سيستانی وبلوچستانی آشنا 

 ميگردد .

 (آيکه :

دکتر زارعی در کتاب الاليی های ايرانی ، اشاره ای درخشان به الالئی خواندن مادران ايرانی برای کودکان 

دارند؛ اينکه در اين اشعار، مادر با لحنی دلنواز برای آرامش کودك از آالم وآرزوهای خود ميگويد که در 

. چند نمونه سيستانی آن "ر است سيستان بايک نوع غم درونی مادر نيز از حس دوستی مادرانه برخوردا

 عبارتند از :

 الال الال گل پونه به به تو رفته پی خونه

 الالالال گل گندم بابه تو رفته پی مردم

 ال ال ال ال گلم باشی ..هميشه همدمم باشی

 ال ال ال ال گل پونه پسرم يا دخترم رفته در خونه

 ال خبر بيومه که بابات از سفر بيومهالال الال سيا دونه که بابات در بيابونه / الال ال

 الال الال خدای مه به حق بشنو نوای مه / به حق بشنو جوابم ده از ای غم ها نجاتم ده

 الال الال گل زيره بابات رفته زن بگيره

همچنين برای نوزاد پسر نيز هنگام ختنه کرد )دست زدن ( فرزند از يک تا سه شبانه روز به فراخور وضعيت 

نواده با دعوت از گروه موسيقی همراه با دهل وساز ورقص وپايکوبی اشعار وترانه های شادی نيز می مالی خا

 خواندند .

 در هنگام دندان در اوردن کودك مادر ابيات محلی زيبايی را برای نوزاد می خوانده است

اسم اصالح خاصی دراد مر از مرحله هر انجاييکه از نيز ازداواج مراسم در–*موسيقی آوازی درمراسم عروسی 

 نه– درواکنه درواکنه – حنابندان –در مراحل مختلف از جمله ))آهنگ وترانه سر تراشک در شب عقد داماد 



 با همراه.. و کردن خانه وبه گرابوردن در امام دوازده– ميرزابيک اقا ای– عروس گل با با – تونو کنجکه مه نه

ا ميشده است (غزل خوانی آئينی به خصوص در بخش آئينهای اجر محلی ای ورديفه ها ونغمه موسيقی آالت

سور نوعی ديگر از ترانه خوانی در موسيقی سيستان است. مانند موسيقی عروسی در شاخه های زير: پشت 

درخانه عروس، سينی گردان ، حنابندان، سرتراشک، حمام بری، لينگوته ) لباس پوشاندن( و 

 :بازگرداندن.آوازهای مراسم سوگواری

*مراسم سوگواری سيستان نيز آوازهای مخصوص به خود را دارد.به سوگواری کردن ارده کردن يا (ارده 

 کشيدن می گويند که همان رباعی خوانی ) روايی يا رباعی کردَ( است و معموال توسط زنان خوانده می شود.

 کجا شَه مادره چادر سفيدم کجاشَه بابای راه اميدم

 اميده مَنِه مسکين نداروُ هيچ اميدهتمومه همسَروُ دارِه 

می گويند. سيتک ها در قالب دو « سيتک» مهمترين بخش موسيقی سيستان ترانه خوانی است که به آن 

بيتی اجرا می شوند و بيشتر دارای چهار مصرع هم وزن هستند. قافيه ها الزامی به يک شکل بودن ندارند. 

د :تمثيلی ، برزگری، شبانی، توصيفی، کوچ ، عاشقانه، کنايی، می توان سيتکها را به چند دسته تقسيم کر

 طنز، رزمی و مذهبی !

 ( آواز سيتک :

 سيتک به دوبيتی هايی گفته می شود که در مضامين مختلف سروده و خوانده می شود.

زنان و دختران سيستانی در شبهای رمضان گردهم جمع می شوند و به خواندن ترانه های سيستانی که به 

 آن سيتک گفته می شود؛ می پردازند.

 تصنيف ها و ترانه های قديمی

برخی از آنها عبارتند از: ليلی جان، من به بازار می روم، سبزه گل، زليخا، انار سيستانم، موکه مه کنجکه تونو 

 و حنابندان)در بازکنيد( و سرتراشک که در مراسم عروسی خوانده می شود.

 (آوازهای کار:

گام درو و برداشت محصول آوازهای مخصوص خوانده می شود.مانند آوازهای وزن گندم و آواز در سيستان هن

 مشک زنی

 آيين ها و مراسمات بسياری در بين مردم سيستان رواج داردکه با موسيقی همراه است ، از جمله :



مل در سيستان مراسم حشر : که آيين کهن اليروبی بستر رودخانه هيرمند است و در حال حاضر نيز اين ع

انجام می گيرد. در اين مراسم هيچ سازی شرکت ندارد به جزصدای افرادی که در حين انجام کار ترانه هايی 

 را با خود زمزمه می کنند.

 مراسم جشن گندم : برگزاری جشن به مناسبت برداشت گندم و شکرگزاری برگزار می شود.

 ان و مراسم عزاداری در ماه محرم.آيين های مذهبی : اعياد و مراسم سحرخوانی و رمض

 آيين های ملی : جشن عيد نوروز و سيزده به در که مردم به زيارت کوه خواجه می روند.

 آوازهای نيمه رمضان اجرا می شود. -(موسيقی مذهبی در سيستان شامل سحر خوانی به همراه ساز کوبی

 رمضونيکه :

آوازهای مخصوص ماه رمضان ) جهت کسب اطالعات بيشتر به تاپيک از رمضونيکه در سيستان تا هالوين در 

 آمريکا در تاالر مراجعه کنيد (

 آوازهای شبيه خوانی و تعزيه خوانی

 ( لوبتک :

نمايش ريتميک بدون کالم باهمراهی دايره و حرکات موزون.اين نمايش در سيستان به فراموشی سپرده 

 ه است.شد

 ( الوکه :

آوازهای مولودی خوانی.الوکه، اشعاری است که در عروسی ها و جشن ها خوانده می شود . مضامين اشعار 

 بيشتر مذهبی و عاشقانه است. اين اشعار با همراهی دف و دايره و گاها به همراه دهل و ساز اجرا می شود.

 (بحث و بيت

[ قالب شعری آن سيتک ) دوبيتی ۱ان مردم سيستان رواج دارد؛ ]باشد که در مي ای از مشاعره ادبی می گونه

کنند . شادی و  ( و ساز همراه آن دايره است . هر چند بسياری از سيستانيان بدون دايره نيز بحث و بيت می

پايکوبی به خصوص در ميان زنان سيستانی از جايگاه ويژه ای برخوردار بوده به طوری که در مناسبت های 

 ، انواع مختلفی از مراسم شادی بخش به نمايش گذاشته می شدند؛گوناگون

 



 موسيقی آوازی

( منطقه فرهنگی سيستان که به گواه تاريخ تا نيمروز افغانستان شامل سيستان ۱ -به نقل از استاد ميری 

بوده لذا بسياری از حقايق موسيقی سيستان ما درسيستان بزرگ نهفته شده و حال آنکه هيچ يک از 

يقيدانان سيستانی ما کاوشی در اين زمينه نداشته اند. همچنين اين حوزه فرهنگی تا جنوب خراسان موس

 ادامه و وجه تشابهاتی هم در موسيقی ما و خراسانی ها وجود دارد.

 ( نقش مذهب در موسيقی سيستان...۲

 دايره )داره( :

يز می گويند. در سيستان اين ساز تنها دايره سازی است از خانواده آالت موسيقی کوبه ای که به آن دف ن

 سازی است که توسط زنان ساخته می شود و کاربردی عمومی تر دارد.

توليد آن بيش تر از هر ساز ديگر است و نواختن آن را تقريبا همگان و به ويژه زنان به خوبی بلدند و در 

 مراسم جشن های عروسی و ختنه سوران مورد استفاده قرار می گيرد.

ی ساخت آن ابتدا چوبی )معموال از جنس تراشه ی بيد( با ضخامت نيم سانتی متر را در آب می گذارند تا برا

نم گيرد و قابل انعطاف شود، سپس آن را به شکل دايره در می آورند. هنگامی که هنوز پوست )معموال 

 چوبی متصل می سازند.پوست بز( خيس است، آن را روی دايره می کشند و با ميخ های ريز به ديواره ی 

 قيچک

)يا غيچک، غيژك، قيژك( ياد آور سرزمين اساطيری « قيچک » برای بسياری از اهالی موسيقی، ساز زهی 

سيستان و بلوچستان می باشد، چه آنکه خواستگاه اين ساز را )که خود در واقع مادر ساز هائی از قبيل 

ن جست . قيچک هم چنان در اين ديار مورد استفاده کمانچه و ويولون می بوده است( بايد در سيستان زمي

» قشر خاصی از نوازنده ها قرار می گيرد به گونه ای که بسياری از اهالی بومی سيستان، قيچک را با نام 

 ، نوازنده ای معروف آن می شناسند.«حبيب اهلل قادر آتشگر 

 ساز ودوهل

ه در مراسمات شاد به خصوص رقص های محلی ساز )سازی شبيه سرنا (ودهل آالت موسيقيايی ويژه ايک

 سيستان کاربرد دارد

 

 



 ( چاپ زابلی :۱

چاپی مشترکاًً توسط زنان و مردان و بدون چوب انجام ۰بصورت گروهی توسط مردان اجرشده و درمرحله 

می شود.اين رقص با سرعتی آرام شروع می شود و در هرمرحله برسرعت رقص و موسيقی افزوده می شود. 

مختلف رقص: گران چاپ )حرکت سنگين( ، چاپ خاشی )اوکاتی( باسرعت متوسط و سه لتک )سه  مراحل

 چوبه( باسرعت تند.

 ( چوب بازی :۲

 بصورت گروهی يا دونفره توسط مردان انجام می شود. مراحل آن مانند چاپ زابلی و هر نفر با دو چوب.

 ( رقص شمشير :۰

دهه می رسد ( سيستان است و  ۲ود قدمت اين نوع رقص به ازهنرهای نمايشی اصيل ) گرچه گفته می ش

 غالبا دونفره و هربازيگر با دوشمشير. رجز خوانی و چرخ، حمله ، دفاع، گريز، و غلت زدن از مراحل آن است.

 چوب بازی سيستانی؛نماد صلح وجنگ!!!

در چوب بازی عده ای از افراد با تشکيل دايره و همراهی نوای دهل و ساز به حرکت درآمده و با کوبيدن 

چوب های کوتاهی که در دست دارند در يک حرکت دوار به چرخش درمی آيند. چوب به عنوان يکی از 

ی به ظهور رساندن عناصر موجود در اين رقص به شدت معنايی نمادين دارد. در اين جا چوب وسيله ای برا

احساس شادی ست. از سوی ديگر چوب به عنوان يکی از اولين سالح های مورد استفاده بشر شناخته می 

شود و از ديرباز يکی از اولين وسايل دفاعی انسانه بوده است. چوب به عنوان يک سالح در زندگی گذشته 

ب بازی نمادی است از جنگ و صلح، مورد استفاده قرار می گرفته و از همين روست که می گوييم چو

نمادی از شادی و دفاع. چوب بازی به عنوان ميراث به جا مانده از زندگی گذشته، در دورانی نه چندان دور 

دارای کارکردی دوگانه بود. از يک سو فرصتی برای ابراز شادی در صلح و از سوی ديگر تمرينی برای آمادگی 

مردم سيستان هنر استفاده از چوب به عنوان يک وسيله دفاعی مهارتی  دفاعی. هنوز که هنوز است در ميان

 ستودنی به حساب می آيد.)کوچک زايی (

))تعداد کمی از صاحب نظران معتقدند که در قديم مقامی به نام زابل گبری )منسوب به زرتشتيان سيستان( 

 وجود داشته که امروزه از ميان رفته است.((

سيستان ، مرحوم علی شهری، مرحوم پرويز مالکی مستيان ، حميدرضا آهنگری و از اهالی معروف موسيقی 

مرحوم غالمرضا شريف ،غالمعلی بندانی ،شبستری ،حبيب اهلل وحليم قادر آتشگر ،امير زابلی و....که ترانه 

 های زيبايی توسط ايشان ساخته و خوانده شده بود.



ی نگاشته و کتابی نوشته نشده بود. تا اينکه در اوايل تاکنون از آهنگهای محلی و قديمی سيستان هيچ نت

سال انتظار به  ۱۰حاصل تالشهای هنرمند ارزشمند سيستانی ، حميدرضا آهنگری )آيتی ( پس از  ۹۵دهه 

 چاپ رسيد.

 در اين کتاب نت ترانه های محلی سيستان از جمله :

وُ ) افشاری( ، الالئی ) شور دشتی( ، يار خدا خدا ) سه پدر خوبَه که مادر نازنينَه ) شور( ، نَنه مِه کِنجَکه توُن

گاه( ، عزيز جُو شهربانو ) سه گاه( ، سوختی جانم ) گوشه بيداد همايون ( ، دَر واکُنِه در واکنه حنا بياره 

) برشما ) گوشه چکاوك همايون( ، بابا گل افروز) شوشتری همايون ( ، ليلی جان ) ماهور( ، مِه وَبازار ميرَوُ 

ماهور( ، دلبر شيرينم ) راست پنجگاه( ، يار آقا جان ) راست پنجگاه( و سَر تَراشک )چهارگاه( نگاشته شده 

 است.

 استاد آهنگری می نويسد :

تصنيفهای قديمی سيستانی در چارچوب رديف ها و مايه های هفت دستگاه موسيقی سنتی ايران می باشند 

محلی منحصر به خود که اين حالت موسيقيايی را از موسيقی ديگر ولی با حالت ها ، تحريرها و تکيه های 

 مناطق کشور متمايز می نمايد.

از زمان ساخت آهنگ ها و ترانه ها تاريخ دقيقی در دست نيست ولی با بررسی ها و پژوهشی که تاکنون 

انی چون رودکی ، ابن انجام داده ام دريافتم که احتمال قريب به يقين مربوط به قبل از دانشمندان بزرگ اير

سينا و صفی الدين عبدالمومن می باشد، چراکه دو بيتی يا چهار بيتی از قديمی ترين نوع شعر در فرهنگ 

پارسی بوده که موسيقی به همراه داشته است. موضو ع قابل توجه ديگری که در موسيقی محلی سيستان 

با هم عجين هستند که پيداست نوازنده ضمن مشاهده می شود اين است که بيشتر آهنگها و اشعار آنچنان 

 نواختن ساز دوبيتی يا چهاربيتی مورد نظر را هم زمزمه می کرده و البته شايد خود ترانه سرايی کرده است.

وی در اين رابطه می نويسد : در رديف دستگاهی موسيقی سنتی ، گوشه ای در دستگاه سه گاه و چهارگاه 

ت.پس از جمع آوری و بررسی ترانه های قديمی سيستانی و مطابقت با اين به نام زابل نامگذاری شده اس

 بر اين پايه ساخته شده است.« عزيز جو شهربانو» و « يار خدا خدا» گوشه دريافتم که دو ترانه 

 موسيقی بلوچستان

خوردار در ميان تمام موسيقی هايی که در نواحی مختلف ايران وجود دارند از ماهيت و کيفيت ويژه ای بر

است. تنوع ملوديک و ريتميک آثار و نوازندگان صاحب نام و وجود سازهای با بافت و ساخت متفاوت با 

 سازهای ديگر مناطق ايران جلوه ای خاص به موسيقی اين خطه از کشورمان داده است.



بلوچستان ) ترين مقام در موسيقی شمالی  ترين و مهم به نقل از استاد بزرگ زاده ،در ايران ليکو شاخص

مکران( است .  -سرحد( و تا حدودی مترادف با ذهيروك )آواز بنيادی نواحی مرکزی و جنوبی بلوچستان 

های  محتوای موسيقيايی مقام ليکو و اشعار مورد استفاده در آن بيانگر غم و هجران است. بسياری از نمونه

ی از آوازهای کار و تعدادی از آوازها و موسيقی بلوچستان مانند ليلو ) الاليی (، موتک ) مويه (، برخ

گيرند. ليکو انواع مختلفی دارد که هر نوع مربوط به يک  های بلوچی بر اساس کيفيت اين مقام شکل می ترانه

ناحيه يا محل و گاه يک تيره خاص است .ليکو سرحدی که در مناطق شمالی بلوچستان شهرای خاش و 

متعلق به منطقه بم پشت از توابع سراوان رواج دارد و ليکو دلگانی که زاهدان رواج دارد ،ليکو بم پشتی که 

ليکوی متعلق به منطقه دلگان از توابع ايرانشهر است. در نواحی مرکزی بلوچستان گاه شاهد اختالط 

 محتوای موسيقايی ليکو و ذهيروك هستيم .

ضمون آن را مطالب عاشقانه تشکيل های ده هجايی است که م دار دارای مصراع ليکو يک بيت موزون و قافيه

 است داده

 بلوچستان را می توان از نظر فرهنگی به دو ناحيه تقسيم کرد: سرحد زمين و مَکُّران.

سرحد زمين دربرگيرنده شهرهايی چون زاهدان خاش نصرت آباد ميرجاوه است و منطقه مکران در واقع از 

 موسيقی دو منطقه وجود دارد. سراوان به سمت جنوب تا دريای عمان. تفاوتهايی در

آواز ليکو همانطور که گفته شد مهمترين آواز سرحد زمين است که در مناطق مختلف ويژگی های خاص 

 خود را دارد. مانند ليکو سوران ،ليکو بزمان، ليکو دلگان و... .

رکدام به آواز زهيرك مهمترين آواز مکران است.ذهيرك نيز به چندين نوع مختلف تقسيم می شود و ه

 بخشی از مکران مربوط است.

 موسيقی آوازی

هر چند تلفيق موسيقی بلوچستان با مراسم و سنن قومی باعث شده که تا اين حد حفظ شود اما با پهنای 

گسترده ای که دارد تقسيمات فراوان و نام ها و واژه های بسياری پديد آورده و همانند موسيقی ساير اقوام 

ادی از فرهنگ اصيل ايرانی و باورهای اسالمی دارد. ترانه های عاميانه بلوچستان در ايرانی نشانه های زي

 مراسمات و اعياد، جايگاه ويژه ای دارد که در مراسمات عروسی و ختنه سوران و بويژه اعياد خوانده می شود.

آن منطقه به  روز زنان ۱۱( سپت )صفت( به معنای پرستش و تمجيد آهنگی که هنگام تولد نوزاد به مدت۱

 صورت دسته جمعی اين ترانه را می خوانند. موضوع متن اين اشعار، خدا، رسول و بزرگان دين می باشد.

 ( وربت پس از زايمان به صورت گروهی توسط زنان خوانده می شود.۲



( شپتاکی اجرای اين ترانه پس از وضع حمل توسط بستگان خوانده می شود، معموال دسته جمعی و ميان ۰

 دو گروه از خوانندگان متناوبا به صورت سوال و جواب تعويض می گردد.

 ( الر و ششگانی در شب ششم تولد نوزاد خوانده می شود.۱

 ( ليلو در حقيقت همان الاليی است با آهنگی کشيده و ماليم۰

 ايت رنجين ترا وابی ےوپس که واب ترا رودين ايت ......ب

 وهدی که ننوك مان وتی مات ء سرزانان گرئيب ايت و زنزر ايت و آرام و کرارئ نيست

 ( سوت )صوت( آهنگ های شاد همراه با ترانه هايی در مورد زيبايی های طبيعت می باشد.۶

 ( نازيک به معنی ستايش است برای شش شب مراسم عروسی اجرا می شود.۰

 سی اجرا می گردد( الرو و هالو در آخرين روز مراسم عرو۸

( شعر آوازی است که متن آن داستان های حماسی، عشقی، وقايع تاريخی، رويدادهای اجتماعی و پند و ۹

 اندرز است و در واقع نوعی داستان سرايی همراه با اجرای موسيقی است.

 ( زهيرك در قديم در هنگام کار روزانه توسط زنان خوانده می شده است.۱۵

 ويژه مرثيه و مراسم عزاداری وترحيم است( موتک يا مودك ۱۱

 ( امبا ويژه ماهيگيران است و به شکل گروهی خوانده می شود۱۲

( گواتی، گواتی نوعی بيماری روحی است بيشتر در زنان مشاهده می شود که با اجرای ترانه گواتی اين ۱۰

 بيماری از بين می رود.

 ( دمال۱۱

 ت.( مالد يا پيرپتر از ديگر ترانه هاس۱۰

بخش گسترده ای از موسيقی آواهای بلوچی ترانه های ذهيروك است که در گذشته نه چندان دور توسط 

زنان خوانده می شده ولی امروزه توسط مردان با ساز خوانده می شود. آوازهای جمعی زنان ) جمع خوانی ( 

، اللوهای حمام و رخت  که بيشتر بصورت هتروفونيک انجام می شود . بعنوان مثال : اللوهای حنابندان

پوشی عروس و داماد که از ميان ان همه تنوع آوايی می توانيم به دو صداييهای له اللو اللو له اللو يا الری 

الروك سالونگ منی خداياداَتا که دو خواننده زن روبه روی هم می نشينند، ابتدا نازينک می خواند ، هم 



را بصورت هموفونيک *) دو صدايی( تکرار می کنند و ادامه  خوان بيت او را تکميل می کند و جمع پاسخ

 می دهند.

موسيقی آئينی : تعريف کلی به نام لِيب دارد و به هنگام چوب باريهای شاديانه و رزمی به آن لَتّی لَيب ) لت 

(  : چوب( می گويند و به هنگام موسيقی توسل و درمان چهار تعريف خاص می يابد : سازء ليب ) بازی ساز

 به را ليبها که هنگامی و( خون بازی)  ليب هونء –(  بازی الگ)  ليب والگ –کُپار ء ليب ) بازی کپار(  -

 با که مدح همراه به معنای به نعت. گيرد می قرار آئينی بازيهای شاخه در آن نغمات همگی آرويم بررسی

غنی و مهم است که در مراسم  مذهبی آوازهای جمله از شود می ناميده « نات » بومی گويشی عنوان

شبتاکی به همراه آوازهای سپت و وزبت خوانده می شود. در هنگام اجرای ترانه ها و بيتها نوازندگان ديگری 

که خواننده و نوازنده اصلی را با ساز مشابه همراهی می نمايند پنجگی می نامند و اگر يک نفر هم ساز بنوازد 

 و هم بخواند تَکه زن می نامند

***************************** 

مردان بلوچ برای خود موسيقی خاص دارند و چون بيشتر موسيقی خود را به همراه ساز اجرا می نمايند به 

می گويند. اجرای موسيقی اصيل در بلوچها به عهده نوازندگان و « طرز » هر آهنگ آن در مفهوم کلی 

خود به ارث برده اند و به آن پهلوان می گويند که مشتق از خوانندگان طايفه است که اين هنر را از نياکان 

به مهنی خواننده است . اين پهلوانان در زمان حاضر دو شيوه « دان» به معنی دالور و دانا و « پهلَو»دوکلمه 

 اجرايی دارند :

 .ترانه خوانی به زبانهای خاص منطقه۱

 ند.می گوي« پارسی وانی » .ترانه خوانی پارسی که به ان ۲

 اين اجرا دو شکل متمايز به لحاظ محتوای درخور مناسبت دارد :

 الف ( صوت )سَوت(

 ب ( بيت ) شِئر(

اشکال سَوت در شاخه های زير تقسيم می شود : موسيقی آئين های سور و سوگ، ائينهای باورمدارانه ، آئين 

و حال ، شکار در دو گونه صحرايی  کار و تالش ، خرده نمايشهای آئينی ، توصيف در سه گونه عاشقانه و ساز

و دريايی، آسياب گردانی و کُشتی و شادی عيدگاه. بعنوان مثال در در عروسی ها نغماتی چون حنابندان ، 

سالونگ داده خدا ، هَلو هَلو هلوهه و... و يا سَوتهای جمعی زن و مرد در راه خانه عروس می خوانند : مبارك 

 مانی سالونگ کارارا.



ديگر سَوت : ترانه های عاشقانه ، سوتهای صيادی ،موسيقی وصف طبيعت که آهنگهای آن را در  گونه های

مراسم آئينی درمان و توسل نيز اجرا می کنند مانند ساز سيمرغ ، ساز مار ، ساز مام )خرس( ، زِی مُر ) موج 

 تان اجرا می شود.و ساحل( و... ) برخی از اين نمونه ها در موسيقی قلندری يا همان گواتی بلوچس

 موسيقی سازی

همچنين در موسيقی بلوچستان سازهای منحصر به فردی استفاده می شود از جمله : سازهايی مانند قيچک، 

رباب، بنجو، تنبورك، دهلک، دو نلی، چنگ، سيمرغ و سازهای ضربی همچون طشت و کوزه مخصوص 

 منطقه بلوچستان است.

است و در نواحی خراسان وسيستان و بلوچستان نواخته می شود.  آالت زهی؛ اين ساز اساسا سازی محلی

 آالت ضربی؛ دهل و دايره از سازهای ضربی هستند.

قيچک :. اين ساز شبيه به قيچک سيستانی بوده با اين تفاوت که کاسه ای به بزرگی کاسه تار و دسته ای 

دی می گويند. اين ساز شبيه کمانچه کوتاه دارد.نام ديگر قيچک سرود يا سروز است. به قيچک نواز، سرو

است با اين تفاوت که کاسه ای به بزرگی کاسه تار و دسته ای کوتاه دارد. هنگام نواختن روی زانو يا زمين 

قرار می گيرد و آرشه يا کمانک به طور افقی با سيم ها تماس دارد. قيچک را معموالً در بلوچستان می 

هنگ های بلوچی يکه تاز ميدان است. صدای آن وسعت زيادی دارد به سازند، طنين خوشايندی دارد و در آ

همين دليل به عنوان مناسب ترين ساز برای اجرای موسيقی های شاد و غم انگيز انتخاب می شود. از نظر 

 کارکرد و قدرت اجرای آهنگ های مختلف می توان قيچک را با ويلن مقايسه کرد.

ی از ابزار اصلی به شمار می رود و نواختن اين ساز در مراسم مولودی و رباب : اين سازدرنوع موسيقی عرفان

 ساله دارد. ۰۵۵موسيقی عرفانی در منطقه بلوچستان مخصوصا در منطقه پيرآباد قدمتی

تنبورك : اين ساز شباهت زيادی به سه تار دارد. در نوع موسيقی حماسی، تنبورك نواز را پهلوان و در 

 موسيقی عرفانی و صوت، تنبورك نواز به تنبورکی مشهور است.

 سرنا : مخصوص مراسمات عروسی است.

 دهل بزرگ : همراه با سرنا بوده و بدنه آن چوبی است.

طشت وکوزه و  -دونلی )ساز محلی بمپور( -بنجو -سيمرغ -دهل بزرگ ليوا -دهل مگرمان -دهلک -تيمبوك

 دوکر از ديگر سازهای بلوچستان است.

 بنجو، سری زخمی بر زانوی نواختن



يکی ديگر از ادوات موسيقی بلوچستان بنجو است که صدای شلوغ و رسايی دارد. به هنگام نواختن، يک سر 

مين می گذارند و با دست راست با مضراب، زخمه می زنند و با دست آن را روی زانو و سر ديگرش را روی ز

چپ يکی از دکمه های فلزی را فشار داده تا ميله متصل به دکمه سيم ها را قطع کند و پرده را تغيير دهد و 

 با کم و زياد کردن فشار انگشتان روی دکمه ها هر نت طنين خاصی پيدا می کند.

 به خاك می رود* دونلی، سازی که در بمپور 

نی از ديگر ابزارهای موسيقی بلوچستان است که صدای سوزناك و غم انگيز دارد، نی از چوب نی ساخته می 

شود. نوازنده آن را نلی می گويند و در موسيقی گواتی نيز از نی استفاده می شود. عالوه بر نوازندگی تک نی 

نلی می گويند. در حال حاضر تنها نوازنده دو نی در در بلوچستان دو نی نيز نواخته می شود که به آن دو 

شير محمد »ايران که در جشنواره پارسال و امسال جايزه ويژه جشنواره فجر را دريافت کرد، استاد پير 

 اهل بمپور ايرانشهر است و متاسفانه شاگردی که کار وی را دنبال کند، ندارد.« اسپندار

 * دوکر، کوبيدن بر پوست ضخيم زندگی

دوکر را دهل نيز می گويند. اين وسيله هميشه گروه را همراهی می کند و از اين جهت ضرب را به خاطر می 

آورد، ولی با اين تفاوت که ضرب را از يکسو می نوازند و دوکر را از دو طرف با ضربه های محکم بر پوست 

 ضخيم می کوبند. دوکرنواز را دوکری می گويند.

 گی در خاطره تاريخ* طشت و کوزه، طنين آهن

طشت و کوزه از سازهای قديمی بلوچستان است که هم اکنون رو به فراموشی می رود و به ندرت مورد 

استفاده قرار می گيرد. البته چند سالی است که مجدداً از سوی گروه ماشاءاهلل بامری در ايرانشهر مورد 

 استفاده قرار می گيرد.

 موسيقی سازی وآوازی

که همان موسيقی عرفانی بلوچستان است و سازهای به کار رفته در اين موسيقی، رباب و ( نعت و غزل ۱

 تنبورك می باشد.

( صوت و نازيک، با ترانه و آواز همراه است. آهنگ های صوت متنوع نيست و يکنواختی آشکاری در آن ۲

تنوع زيادی ديده می  مشاهده می شود اما ترانه های صوت کامال متفاوت می باشد. در آهنگ های نازيک

 شود که در مراسم عروسی نواخته می شود.

( موسيقی حماسی و پهلوانی، وقايع تاريخی و حماسی بلوچستان را بيان می کند و در مجالس بزرگان ۰

 توسط پهلوانان و همراهانش اجرا می شود.



ن بيماری های روحی به ( موسيقی درمانی که به اين موسيقی به اصطالح گواتی می گويند که برای درما۱

 کار می رود.

 ( موسيقی سپت، اين نوع موسيقی توسط زيورآالت زنان نواخته می شود.۰

دين محمد موسی -شير محمد اسپندار  -از موسيقدانان برتر بلوچ ميتوان به اساتيد مرحوم کمال خان هوت 

 درويش عبدالرئوف صاحب زاده و...-در زاده  -موسی بلوچ  -زنگشاهی

 ضا سنچولیعلير

 )ايران زمين( ۱۱، صفحه ۱۱/۱۲/۸۶به تاريخ  ۰۸۰۱روزنامه ايران، شماره 
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