جشنهاي مذهبی و محلّی در بلوچستان
عبدالسالم بزرگزاده
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چکیده
از ممان جشن ها زياد كه در هلنچستان هه مناسبتها متتلاف هروازار
ميشند سه جشن «پاگواجتاي» «عماا رهاان» و «جشان هااممن» (هرداشات
خرما) هرجستهتراا در هر كاام از اين جشنها عهو هر آداب و رسنم خاص
آن جشن راگ از طريق لباس و پنشش؛ ااا از طريق منسمقي و آواها؛ هان
از طريق خنشبنكننا ها و ولهنتهها محلّي و طع از طريق غاذا شارهت و
شمريني محلّي حضنر متننع داراا همچنمن سه منضنع اماايش ساتايش و
امايش در تمام جشنها مشاها ميشند عنامل و مؤلفههاا شااخص در ايان
جشنها آاتا را هرا تنلما هراامهها امايشي و مستنا مناسب ساخته است
کلیدواژهها :هلنچستان عماا رهاان در هلنچساتان هااممن در هلنچساتان
پاگواجتي در هلنچستان اعماد هلنچستان
 1كارشناسيارشا متاهرا

شاعر و محقق فرهنگ عامه هلنچستان
abozorgzade@yahoo.com
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مقدمه
در هلنچستان جشنها زياد هه مناسبتها ملّي و نمي مناسابتهاا
مذهبي هرداشات محصانت

كشااورز و كاار تنلّاا فرزااا ختناهسانران

عروسي و امز هه مناسبت فارغالتحصملي طلّاب و دااش نيان هروزار ميشند
در اين مقاله آيمنها و آداب و رسنم سه جشن مت يعني «جشان ماذهبي
عما رهاان» «جشان هرداشات خرماا ياا هااممن» و جشان انمي و طايفاها
«پاگواجتي» هررسي شا است
در اين سه جشن سه منضنع امايش ستايش و اماايش ظااهر مايشاناا
«نمايش» در جشن عما رهان هه انر

اابن جمعمت هاا پنشاش اساهمي و

معنن هه همرا كه سفما يا عماماه سا اد و تسابمح و در اافنف فشارد
عماوا ؛ در جشن پاگواجتي امايش هه انر

ديناا ا و م لا سرداران و

هزروان نم ها لباسها محلّاي و ساردار و هساتن پااگ )pâg( 1و كمرزااان
(دستار كه هه كمر و زاان ميهنااا) و در جشن هااممن اماايش هاه اانر
امايشي از اتلستان ااناع خرما و مقاار محصنل خرما كه در يک محل هه ااام
هشنگ )bošeng( 2جمعآور شا است ظاهر ميشاند «سنتايش» در جشان
عما رهان شامل حما ثنا و ستايش خااواا متعال ه هاه اانر
ها هااه ااانر

اافاراد و

جمعاي در عماااوا جلاان واار مايشااند سااتايش در جشاان

پاگواجتي هه انر

مااحي و تعريف و تم ما از سردار طايفه و ريشسافما

تمر و اجااد و از زهان حماسهسرايان و اشعار شاعران و وفتاار حاضاران در
م لا همان ميشند ستايش در جشن هاممن ها اشعار و آواها متصانص از
 1دستار
 2محلّي محصنر و غمرمسقّف كه ااناع خرما را هه تاريج در آا ا جمعآور
ميكننا

آماد ساز و هستههنا
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دهقان ااحب اتل و اتلستان منرد ماح و ستايش رار مايومارد منضانع
«نیايش» در جشن عما رهان شاامل دعاا و درخناسات از خااوااا در مراسا
عماوا و اماز عما و فاتحهخنااي در برستان اسات در جشان پااگواجتاي
امايش شامل طلب دعا از خااواا متعال هرا طنل عمار ساردار طايفاه و دعاا
هرا منفقمت و حل مشكه

طايفه است و امايش در جشن هاممن امز شاامل

طلب دعا هرا دفع هه و آفا

از اتل و اتلستان و سهمتي ااحبان اتلستان

است
مشاها ميشند كه در هر سه جشن و همه جشنهاا اعا از جشانهاا
مذهبي ملّي و نمي منضنع امايش و عنصر دعا و ارتباط ها خااواا متعاال از
مراس و آيمنها مشترك هه شمار ميآيا و حضنر پرراگ دارد

انواع جشنها و اعیاد بلوچستان
جشن در فرهنگ مردم آيمني هرا شكروزار از خااواا متعال هاه خااطر
اهاا اعمتها فراوان است هه هممن دلمل در هر زمان كاه خااوااا اعمتاي
هايه ميكنا هناوااش اهراز شادمااي ميكنناا و جشان مايومرااا و در هامچ
جشني امست كه دست هه دعا و امايش ابراا هه ستايش پروردواار اپردازااا و
شكروزار اكننا
در هلنچستان اعماد و جشن ها فراوان ااا هرخي از آاتا جشانهاا دوران
وذاراا؛ ماانا جشن «شپتاكي» ( )šaptâkiكه شش روز پاا از تنلّاا فرزاااان
هرپا ميشند يا جشن سنّ تكلمف افتادن اولمن دااان در هفت ساالگي (جشان
دااان روز ) يا جشنها ازدواج و
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زهان پتلنااان و امز كسااي است كه محصنل خرما را ااار ور هساتنا و در آن؛
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هرخي جشنها امز جشن ها كار و تهش هساتنا؛ مااناا جشان هرداشات
محصنل كه از آن جمله ميتنان هه جشان «پلّاه» ( )pallehياا «جشان وناام»
اشار كرد اين جشن در زمااي كه جنااهها وناام سابز و پرمياز اسات هاه
اشااه هرداشت خنب ونام و هه شكرااه سهمت ونامزارهاا هروازار مايشاند
جشن ديگر امز «جشن آب طاس» است هرا تقسام آب هاه روش سانّتي در
هلنچستان از ظرفي مسي هه اام طاس كه در وسط آن سنراخي تعبمه شا است
و درون يک ظرف هزرگ سفالي پر آب رار دارد استفاد ميشند ها پار شاان
طاس از آب يک ست از آب هه ستامدار نا

تحنيل داد مايشاند و هاه آن

يک طاس آب ميونينا در زهان هلنچي هه آب آ )âp( ،ميونيناا و جشان
آب طاس هنگامي است كاه آب ناا

در اثار هاراااوي ياا افازايش آبهاا

زيرزممني يا در اثار تياهروهاي ناا

افازايش ياهاا و ايان افازايش آب هامن

ستامااران طي مراسمي خاص ها عننان جشن آب طاس تقسم واردد جشان
هاممن از هممن وناه جشنهاست كه در مقاله هه آن اشار شا است
از ااناع ديگر جشنها جشنها ملّي است؛ ماانا جشن هتارواا و جشان
هتارچرااي ( )bahârčarâniكه در ايام انروز و از روز اول هتار شروع ميشاند
و تا  13فروردين ادامه ميياها همچنمن اعماد مذهبي جايگا متمي در فرهناگ
مردم هلنچستان داراا يكي از مت ترين اعماد مذهبي در اين منطقه عما رهاان
يا مزامن ( )mazaninعما است كه ها آداب و سنن ويژ هرپا ميشند
در هلنچستان جشنهايي اماز هاه مناسابت فاارغالتحصاملي و خات كتاب
حايث يا خت رآن هروزار ميشند
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مردم هلنچ هه عما رهاان عماا حاجماان و مازامن ( )mazaninعماا (عماا
هزرگ) ميونينا اين عما هزرگترين جشن مذهبي هلنچهاسات و آيامنهاا و
آداب و رسنم محلّي و خااي را شامل ميشند:
الف) مراسم و آيینهاي قبل از عید قربان
هرا آماد ساز و هروزار جشن هزرگ عماا رهاان ماردم هلنچساتان از
ما ها بل مشينل تاارك جشن ميشناا
● تهیّه لباس نو
لباس زاان هلنچ مزيهن هه سنزندوز ها هنرمناااه است هه هممن دلمل از
چنا ما بل از هروزار عما رهان زاان هلنچ رو پارچها متصنص طرح
دلتنا خند را سنزندوز و لباس ان تتمه ميكننا همچنمن ماردان هاا تتماه
پارچه سفما يا راگي هرا خند لباس جايا سفارش ميدهناا در ايان اياام
كسبه هازار و هنيژ خماطان روزها پركار داراا
● رپت و روپ ( )ropt o rupيا خانهتکانی
هه خااهتكااي در ااطهح محلّي «رُپت و رو »،ميونينا در اين ايهام زاان
هه كمک مردان از چنا روز بل از عما مشينل شستن فرش ولم و زيراااااز
منازل و مرتب كردن خااه ميشناا
● تدار

قربانی

هلنچها چه كسااي كه حج رفتهااا و حاجي هستنا و چه آاتاايي كاه حاج
ارفتهااا امها هضاعت مالي داراا ونسفنا هز واو يا شتر هرا

رهااي روز عماا

تاارك ميهمننا دامااران معمنتً از ممان ونسفناان خند ونسفنا را ااتتااب
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 .0مراسم و آيینهاي عید قربان
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و هرا

رهااي كردن اشااهوذار ميكننا رس هر اين است كه دست خاند را

پشت ونسفنا ميوذاراا امت ميكننا و دعا ميخناانا و پا از آن پش هاا
ونسفنا را ميشنينا و شاخ و پش آن را ها حنا راگ ميكننا تا مشتص شاند
كه اين ونسفنا متصنص رهااي روز عما است هه هممن دلمل از آن ونسافنا
همشتر از ساير ونسفناان مرا بت ميكننا
● خريد قبل از روز عید قربان
هلنچها هماانا خريا شب عما انروز همه خرياها تزم از جمله خرياا
عطر و خنشبنكننا ها جنراب كفش لباس و لنازم ذهاح رهاااي را در چناا
روز بل از عما رهان اا ام ميدهنا
● آرايش قبل از روز عید قربان
بل از عما رهان مردان هرا ااهح هه آرايشگا مايروااا در روساتاهاا
فرد كه پمشه اجااديش هممن هند است و جت ( )jatdاامما ميشاند ايان
كار را اا ام ميدها آرايش زاان ه در ايهام بل از عما رهان هه عتا زاي هاه
اام مشّاطه است

ب) مراسم و آيینهاي روز عید قربان
ابح روز عما رهان پمش از رفتن هه عماوا مردم خند را هرا هروازار
جشن و عما رهان آماد ميكننا و لباس و كفش ان ميپنشنا افراد كه ارار
است رهااي كننا تا خنااان اماز عماا و هروشات از عمااوا روز هساتنا و
پا از ادا اماز عما و هازوشت از عماوا افطاار مايكنناا هارا اابحااه و
افطار

معمنتً شمريني متصناي هه اام سمنايي 1تتمه ميشند

 1شمريني متصناي كه هه شكل رشتهها هاريک است و از سبنس هراج تتمهه ميشند اين رشاتههاا
را در روغن حمنااي تفت ميدهنا سپا هه آن شكر آبشا ميافزاينا و ميوذاراا تا دم هكشا
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پا از پنشمان كفش و لباس ان هر خااناد هه اتفااق پاار و پساران خاند
پماد هه سمت عماوا حركت ميكننا در اين هنگام كنچه و خماهانهاا مملان
از مردم ها لباسها راگاراگ يا سفما است ماردم هنگاام حركات هاه سامت
عماوا ها ااا هلنا ميخناانا :اهللاكبر اهللاكبر تالاهاتاهلل وهللاكبار اهللاكبار
وهلل الحما
● نماز عید قربان
مردم پا از ت مع در محل عماوا شنمان ستنرااي علما و خنااان امااز
عما مياشمننا تا خطبه عما خنااا شند و مراس دعا و امايش اجرا وردد پا
از دعا و امايش امز يكايگر را در آغنش مايومرااا و طلاب عفان و هتشاش
مااايكنناااا كاااه هاااه ايااان عمااال در اااااطهح محلّاااي «حاااق پتلاااي»
( )haq pahelliميونينا
● فاتحهخوانی بر سر قبر مردگان
هعا از اماز عما و بل از عزيمت هه منازل امازوزاران در آرامگا ها حاضر
ميشناا و هرا مردوان خند فاتحه ميخناانا و طلب آمرزش ميكننا
● ذبح و کشتن قربانی
معمنتً پمش از ذهاح هاه رهاااي مقااار آب اماک مايخنرااناا كاه در
ااطهح محلّي هه آن «آ ،و واد» ( )âp o wâdميونينا پا از ذهح ونسافنا
پنست آن را ميكننا شكمش را خالي ميكننا و پا از شستن داخال شاك
آن را ها رود ونسفنا هتمه ميزانا ميهنااا و آن را رو آتش ميپزاا سپا
ونشت آن را همن فقرا همسايهها دوستان و آشنايان تقسم ميكننا
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● ديد و بازديد روز عید قربان
اتستمن ا اام پا از رهااي كردن دياار دسته جمعي ها خااناد ها عزادار
است پا از آن مردم هرا وفتن تبريک هه خااه هزروان فاممل طايفه ساپا
خااه پارهزرگها و مادرهزرگها و هعا هه دستهنسي مادر و پاار مايروااا و
طلب عفن و دعا ميكننا اين ديا و هازدياها سه روز ادامه ميياها در اين ايام
وا مراس آشتيكنان امز ها تنامه هزرگترها و ريشسفماها آن طايفه اا اام
ميشند

 .1مراسم و آيینهاي جشن هامین
هاممن واژ ا است در زهاان هلانچي كاه هاه فصال هرداشات خرماا وفتاه
ميشند هاممن فصلي است كه كشاورزان اتلاار پا از يک سال كار تاهش
آهمار و اگتاار از درخت خرما كه در زهان هلانچي «ماچه» )mačč( 1اامماا
ميشند اتم ه شمرين همت و تهش خند را احساس ميكننا فصل هاممن ياا
همان فصل هرداشت خرما خند هاه چناا مرحلاه تقسام مايشاند :ماچه ايانار
( )mačč iwarماچه هناا ( )mačč bandماچه سانا ( )mačč sondو ماچه هارّ
()mačč borr
در مرحله اول كه مچه اينار اامما ميشند عمال لقااح و هاارور درخات
اا ام ميومرد در مرحله دوم يا «مچههنا» دااهها سبز خرما كه هزرگ ميشاناا
و خنشهها سنگمن و هزرگ رو هه پايمن آويزان مايوردااا و امكاان شكساته
شان سا ه خنشه خرما كاه هاه آن در زهاان هلانچي كااازگ )kânezg( 2وفتاه
ميشند وجند دارد هرا جلنومر از شكسته شان كاازگ آن را هاا ريسامان
 1اتل
 2سا ه
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خرما ميهنااا

مچه سنا در فصل هاممن

مرحله سنم كه دااهها راگمن خرماا شاروع هاه پتاتن مايكنناا مرحلاه
«خرماپزان» است هرا محافات دااه هاا خرماا از حشارا

و جلانومر از

ريتتن آن در اثر وزش هاد خنشهها خرما را هه وسمله سبا حصمر كاه هاه
آن سنا ( )sondميونينا ميپنشاانا سنا سبا حصمر است كاه از هارگ
درخت خرما وحشي هه اام «داز» هافته ميشند و هرا پنشااان خنشه خرماا
و محافات از آن منرد استفاد رار ميومرد
در اين فصل همه مردم محل زير سايه درختان خرماا و كناار جان آب
ضمن ااار

هر تقسام آب كاه هاه روش سانتي اا اام مايورفات و هاه آن

1

طاس كپل ( )tâs kapalميوفتنا مشينل هافتن سبا خرما ميشاناا؛ هاه ايان
ترتمب كه هر روز همه هرا يک افر سبا ميهافنا و فرهناگ حسانه تعااون را
جار ميكننا
 1ظرف سفالي و وند
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يا طناب حصمر كه چملّک ( )čillekاام دارد هاه شااخههاا هااتتر درخات
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در مرحله چتارم از فصل هرداشت خرما يعني مرحله پايااي فصل هاممن و
مرحله هرداشت خرما كه هه آن «مچه هر» ميونينا خنشاههاا درخات خرماا
هريا ميشناا و ها ريسمان و طناب حصمر هه سمت پايمن هاايت ميوردااا
و در مح الّ متصناااي كااه هااه آن هش انگ ( )bošengماايونينااا اگتاااار
ميشناا

برگزاري جشن
مچه هر منس و مرحله هسمار شمرين جشن هاممن است؛ زيرا مردم شامريني
همت و تهش خند را ميچشنا و هه هممن دلمل جشن ميومراا؛ يعني جشان
هاممن را ورامي ميداراا و ه ااا ميخناانا:
mačč borr wašin moddatâ

مچه هرّ وشمن ماهتا
زمان خنب و شمرين هرداشت خرما
دل وشمااي انهتا

del wašiyâni nobatâ

انهت شاد و جشن و دلخنشيها
ča hâselâni barkatâ

چه حااهاي هركتا
از هركت هرداشت محصنل خرما
هر هزّوي همت راحتا

har bazzagi bit râhatâ

هر مستمنا راحت ميشند
در منس هرداشت خرما يعني مرحله پاياااي هااممن هلانچ اتالدار شااد
است زيرا اين امكان هرايش فراه شا اسات تاا شامريني محصانل همات و
تهش خند را ها همسايگان هرادران و آشنايان دور و ازديک خند تقسام كناا
و هرا هر كاام سنغاتي هفرستا
اا منالي مان پا

همت

nâ museli mân pâta bit
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په هرادران سنغا

همت

هرا هرادران و دوستان سنغا
ممرين هلنچا شا

pa berâdarân soqâta bit

فرستاد ميشند

همت

mirin balučâ šâta bit

هلنچ اامل از اين هاهت خنشحال ميشند
دل از غمان آزا

همت

del az qamân âzât bit

دلش از دام غ آزاد ميشند
در منس شمرين هاممن معمنتً هرپايي جشان هاا عروساي هسامار دياا
ميشند و همه در اين زمان خنشحالااا و ها ساز و آواز ميخناانا:
همهن ون ساز و زيمه

bilân gu sâz o zimolâ

دوستان ها ساز و آواز خنش
مچهااي چمرا وژدت

maččâni čirâ važdelâ

ها خنشحالي و خنشدلي زير سايه اتلها
nâzini anču bolbolâ

اازيني ااچن هلبه
ميستاينا و انازش ميكننا همچنن هلبل
هاانرين اتهاي وه

bânurin naxlâni golâ

عروس زيبا اتلستان را
در اين فصل جشن هاممن هرا شكروزار از خااوااا هاه دلمال آفارينش
اتل و اهاا هركت و رحمت هاون منات هاه هنااوااش در دل كانير هروازار
ميشند و دست امايش هه سمت پروردوار دراز ميشند:
هاممن خاا رحمتن
هاممن رحمت خااست

hâmin xodâye rahmaten
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خرما مضافتي هستههنا ميشند
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پر هركت و پر اعمتن

por barkat o por ne?maten

پر هركت و پر اعمت است
داد خاا هيمنّتن

dâde xodâ bi mennaten

عطا خااواا هي منت است
هر كسا هاجي ونن وتن

har kasâ bâji gun vate

هرداشت و هتر هركا هه ااااز همت و تهش خندش است
 .1مراسم و آيینهاي جشن پاگواجهي ()pâgvâjehi

ساااختار طايفااها و ااار
( )makorânو سرحا متفاو

اجتماااعي در هلنچسااتان در منطقااه مكااران
است در منطقه سرحا هه اين ترتمب اسات كاه

طايفه از چناين تمر تشكمل ميشاند در رأس هار تمار رياشسافما كاه در
ااطهح محلّي هه آن «كماش» ( )kamâšميونيناا ارار دارد و در رأس هار
طايفه امز سردار رار ميومرد كه مسئنل حفظ جان مال و اعتبار طايفه است و
ريشسفماان تمر ها متتلف مشاوران و مادكاران سرداران طايفه هستنا امهاا
در مكران كه مردم هلنچ همشاتر سااكن لعاههاا و اااحب زمامن كشااورز
اتلستان و نا

هنداا ساختار ار

مالكمت لعهها هند است در رأس ار
يا در ااطهح محلّي همان حاك

هراساس مقاار زممن كشاورز

اتل و

سماسي و اجتماعي در مكران خاان

رار داشته است و تعااد زياد از سارداران

طايفه و سردارااي كه لعهها كنچکتر را هه فرماان هماان حااك در اختماار
داشتنا مشاوران و همكاران حاك هند ااا البته در ساختار اار

در مكاران

هماانا ساير حكنمتها مراحل و ترتمب حكنمتي داير هاند اسات؛ يعناي در
رأس هرم حاك تعاااد وزيار ساپاهي و تعاااد

اضاي و در رأس آاتاا
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هند ااا در هر دو منطقه يعني در سرحا و مكاران هارا تفانيق اار

از

سردار بلي هه سردار فعلي حتّي هرا ااتتاب ريشسفما جايا تمر ها مراس
و آيمن خااي ها عننان جشن «پاگواجتاي» ياا هماان جشان دساتارهنا ياا
پاگهنا (عمامهوذار ) حاك يا سردار جايا هروزار ميشند

ااتقال ار

ه در سرحا ه در مكران منروثي و از طرف پاار هاند

امها اور از سردار يا حاك فن

شا پسر هالغ و تيق ها ي اميمااا هارادرش

جااشمن او ميشا جشن پاگواجتي جشني اسات كاه در آن هار سار ساردار
طايفه يا ريشسفما تمر پاگ (دستار) مايوذارااا ايان جشان اشاااه ااتقاال
ار

است و از آن روز هه هعا فرد منرد اار ساردار طايفاه و مسائنل حفاظ

جان مال و اعتبار طايفه است هرا هرپايي اين جشن آيمنهايي اجرا ميشاند
كه عبار ااا از:
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و در اتايت افراد كه پا از آن مأمنر دريافت مالما

از ماردم
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الف) دعوت براي جشن پاگواجهي
در وذشته هرا اطهعرسااي و جلب تنجهه مردم هرا هر منضنع و مطلب
متمي كه هايا هه اطهع عمنم مردم ميرسما اتستمن ا اام اااا دهال هاند
كه از سن افراد خاص هه ااا درميآما و جار زد ميشا (اااا دهال و
ضرهاهنگ آن مشتص ميكرد چه انع مراسمي هروازار مايشاند) در جشان
پاگواجتي امز مردم ها شنمان ااا دهل هه سمت خااه سردار ميرفتناا و از
جزئما

منضنع هاخبر ميشااا در اين ممان سردار افراد خااي را همارا هاا

اامه يا پمام شفاهي هه سراغ ريشسفماان تمر هاا متتلاف طايفاه و سارداران
ساير طنايف ميفرستاد و هرا جشان پااگواجتاي از آاتاا دعان

هاه عمال

ميآورد
ب) اجراي موسیقي حماسي و پهلواني
پتلنااان يا همان حماسهسرايان راويان تاريخ وذشته هلنچستان هاند اااا و
اشعار حماسي از اسطنر ها و سلحشنر ها

نم هلنچ هماان مايكردااا در

اين ممان يكي از وظايف االي پتلنااان اجرا منسامقي حماساي و سارودن
اشعار و ماح و ستايش اجااد و اماكان سردار هند كه در جشن پاگواجتاي
پاگ (دستار) هر سر او مياتاداا
هه اين ترتمب كه ريشسفماان و سارداران دعان شاا هاه مراسا پاا از
رسمان هه محل هروزار جشن پاگواجتي و استراحتي كنتا در مراس شبااه
كه همااا اجرا منسمقي حماسي است شركت ميكننا و دور تاا دور چُلااان
(آتش دان) كه آتش در آن روشن است و در مركز م لا رار دارد مياشمننا
مردم ها پنشش رسمي يعني لباس محلّي هلنچي و پاگ هسته يعني دساتار هاه
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1

ممزهان است و رار است پاگ هر سار او اتناا در جايگاا متصانص هاه دور
آتش و چلاان مياشمنا و ورو منسمقي حماسي در درون حلقه هزرگ مردم و
در ازديكي سردار مشينل اناختن و سارودن اشاعار حماساي مايشاند ايان
مراس تا پاسي از شب و وا تا ابح ادامه دارد مردم و ساردار هارا تشانيق
ورو واهي پنل هايه ميدهنا
ج) اجراي مسابقه شترسواري
پمش از اجرا مراس پاگهنا و روز هعا از شابي كاه منسامقي حماساي
هروزار ميشند همن ريشسفماان و سرداران طنايف مساهقه شترسنار هروزار
ميشند كه هراا اين مساهقه همان كسي است كه پاگ را هر سار ساردار كاه
رار است پاگ و هسته شند ميوذارد
امها چنااچه پاگهنا هرا ريشسفما تمر ا از طايفه است حتماً سردار آن
طايفه پاگ و را ميهناد؛ هر چنا در مساهقه شترسنار شتص ديگر هراا
شند
د) اجراي مسابقه خروسجنگي
پا از اجرا مساهقه شترسنار هرخي از سرداران و ريشسفماان تمار هاا
كه از بل آمادوي داراا و خروسها متصنص و جنگي خاند را هاه همارا
خند آورد ااا در مساهقه خروسجنگي شركت ميكننا هاف االي از مساهقه

 1ها پارچها هلنا دور كمر و زاانها خند را ميهنااا و راحت مياشمننا هه اين حالات كمار زااان
ميونينا و هه مبل هلنچي معروف است
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سر يا عمامه هه سر و كمر زاان هسته در م لا حضنر ميياهنا ساردار كاه
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شترسنار و مساهقه خروسجنگي هه امايش وذاشتن ار
رزمي سرداران طنايف و در وا ع انعي امايش ار

طايفها

آمادوي

است

هـ) اجراي بازي محلّي جي ()ji
جي يكي از هاز ها محلّي و رزمي است؛ هه اين ترتمب كه ها لباس محلّي
همن دو ورو يعني ورو هنااوك )banduk( 1و وارو جنانك )januk( 2اجارا
ميشند ورو جننك اور دست خند را هه يكي از اعضا ورو هنااوك هزااا
همه ورو هناوك بل از اينكه از خط پايان هگذرد هه دابال او ميرواا تاا او را
هگمراا اين هاز محلّي كه در وا ع انعي تمرين رزمي هرا آمااد هااش افاراد
طايفااه اساات عمنماااً در جشاان پاااگواجتااي و هاامن ساارداران طنايااف و
ريشسفماان تمر ها يا همن افراد يک طايفه ها افراد طايفه ديگر هروزار ميشند
و) غذاهاي محلّي و شیرينيهاي جشن پاگ واجهي
هرا هروزار جشن معمنتً ونسفنا يا شتر ذهح ميوردد و در دياگهاا
هزرگ رو چتارپايه هه شمن محلّي ها همزم و آتش غذا پتته ميشند و همرا
ها هراج در ظرفهايي از جنا ما يا استمل هه اام تشت رو سفر ا محلّاي
هه اام پرزواگ ( )parzunagو همرا دوغ محلّي هرا متمااان آمااد مايشاند
هرا سردار كه رار است پاگ و هسته شند در تشت متصناي مقااار
هراج و دل و جگر ونسفنا وذاشته ميشند پا از ارف غذا و پمش از جماع
شان سفر فرد معتما دعا ميكنا و هقا عمر ساردار و آرزو منفقمات او
را در مسئنلمت سردار از خااواا طلب ميكنا ساردار اماز ضامن تشاكر از
 1يعني كسااي كه وسط مماان دستهسته در حال دفاع هستنا
 2كسااي كه از اطراف هه ورو هناوك حمله ميهراا و فرار ميكننا
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و جان و مال طايفه تهش كنا و وفادار همااا
ز) برگزاري مراسم ديوانجاه و پاگبندي
پا از ارف اتار و عصر آن روز همه افاراد كاه هارا مراسا جشان
پاگواجتي دعن

شا ااا شامل ريشسفماان تمر ها متتلف آن طايفه و امز

سرداران طنايف ديگر در محال متصنااي كاه هاه آن ديناا اا مايونيناا
داير وار مياشمننا
در اين محل همگي ها پنشش هلنچي حضانر دارااا؛ يعناي پااگ هساته و
چتار زاان اشسته در حالي كه دستار هزروي كه هه آن لُنگ هلنچي مايونيناا
هه دور كمار و زااان خاند
هسته ااا و هاه آن كمار زااان
ماايونينااا عااهو هاار دود
كردن اسپنا عند متصناي
امااز كااه هااه آن ساانچنكي
( )sučukiماايونينااا هاارا
خنشااابن كاااردن م لاااا
ميسنزاانا ساپا از سان
يكي از سرداران طنايف كه در مساهقه شترسنار هراا شا اسات  -ياا اوار
پاگهنا ِ ريشسفما تمر ا از طايفه است از سن سردار همان طايفه  -اعاهم
ميشند كه مراس رسمي پاگهنا آ اا فهااي و فرزااا فاهن و فاهن و
است
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سپا پاگ متصنص سردار را كه پمشتر از سان فارد مااهر آمااد و
هسته شا است رو سر سردار ميوذارااا و در ايان هنگاام اااا ولنلاه
تفنگ سه هار شلمک ميشند
ح) اجراي موسیقي و رقص محلّي دوچاپي
ههفااله پا از پاگهنا و شنمان ااا تمر ها ااا دهل و ساراا هاه
طنر رسمي منسمقي و ر ص محلّي دوچاپي شروع ميشند

همزمان ها اجرا ر ص دوچاپي ها شمريني متصنص محلي كه متلانطي
از آرد شكر و شمر است و هه انر

ورد و هه ااااز وردو در روغان محلاي

هرشته شا و هه آن ولّاوك ( )gelladtokميونينا از متمااان پذيرايي هه عمل
ميآيا
ط) مراسم بیعت با سردار طايفه
پا از اتمام ر ص دوچاپي مراس همعت ها سردار پايانهتش مراس جشن
پاگواجتي است؛ هه اين ترتمب كه چنا افر از ريشسفماان تمر هاا متتلاف
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رو دست سردار ميوذاراا و ه ااا ميونينا« :التي ممار»؛ يعني در پناا اهلل
هاشي و سردار امز پاسخ ميدها« :التي مترهااي»؛ يعني شكر از لطاف خااوااا
سپا سرداران طنايف ديگر يكي يكاي هاه سامت او مايآيناا و و را هيال
ميومراا كه در ااطهح محلّي هه آن «هيلكشي» ميونينا از اين لحاه هه هعا
و هه طنر رسمي سردار طايفه يا ريشسفما تمر است و ماردم هارا حال و
فصل اختهفا

يا پمگمر مشكه

هاه او مراجعاه مايكنناا و

درونطايفها

چنااچه فرد از طايفه و اختهفي هاا افاراد طايفاه ديگار داشاته هاشاا ياا
مرتكب جرمي هشند سرداران طنايف ديگر فقط سردار را ميشناسانا و هاه او
مراجعه ميكننا تا مشكل را حل كنا هه اين شمن از حل و فصال مشاكه
اختهفا

و

در ااطهح محلّي «مردمدار » ميونينا

جمعبندي
هلنچستان يكي از مناطق مت فرهنگي و هاساتااي اياران اسات ايان دياار
هننز ه هسمار از آيمن ها كتن ايرااي و اسهمي خند را حفظ كرد است و
در حنز فرهنگ عامه پايگا هسمار از آيمنها و جشانهاا ملّاي و ماذهبي
ههشمار ميآيا مطالعه اين آيمنها اشاان مايدهاا كاه دعاا و اماايش در تماام
جشنها مذهبي و غمرمذهبي هلنچساتان حضانر هرجساته و پررااگ دارد
استفاد از منسمقي و ر ص محلّاي اماز از ديگار زممناههاا مشاترك هرپاايي
جشنها محسنب ميشند عهو هر آاتا استفاد از راگ (هنيژ راگ سافما و
رمز) منسمقي حركا

آيمني آوا ها و تمرينا

رزمي امز از امندهاا ديگار

هرپايي اين وناه جشنها در ممان مردم هلنچستان است جشنهايي مااناا عماا
رهان جشن هاممن و جشن پااگواجتاي از جشان هاايي هساتنا كاه وجان
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آن طايفه يا تعااد از افراد سرشناس هه انر

اماادين دساتهاا خاند را
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متتلف امايش ستايش و امايش را دارا هستنا اين ويژويها ميتنااا در ااناع
هراامهها و البها رسااها طرح و تنلما وردد امايش آداب و سانن محلّاي
و نمي عهو هر داشتن جذاهمتهاا رساااها و جاذب متاطاب در اي ااد
همبستگي و ااس ام ملّي امز مؤثر است
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* داد ها مقاله هرورفته از پژوهشها مماااي انيسنا است
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