
  

  

  

  

  

  قوميت بلوچ در روايات تاريخي و محلي 

  

  عبدالغني دامني 

  

  

 برخي از پژوهشگران ١.مشتق شده كه به معني كشور كوچمندان است» آريان«نام ايران از واژة 

هاي  تاريخ و نژادهاي انساني بر اين باورند كه نژاد اصلي ايرانيان آريايي بوده و آنان در بخش

و ) سير دريا(هاي سيحون   آرال و درة حاصلخيز بين رودخانهشرقي درياچة شرقي و جنوب

ويچ نام داشته است، سرزميني كه  اند كه ايران ، در ازبكستان امروزي، ساكن بوده)آمودريا(جيحون 

گويند نژاد آريايي ساكن در اين سرزمين  اين پژوهشگران مي. نام گرفت) ماوراءالنهر(بعدها فرا رود 

اي به نواحي مركز فالت ايران  شاخه, ه و در يك مهاجرت بزرگ تاريخيبه سه شاخه تقسيم شد

اند و شاخة سوم از  قارة هندوستان كوچ كرده آمده، شاخة دوم به نواحي جنوب و به سمت شبه

غربي، محل سكونت اولية خود، به سمت قارة اروپا مهاجرت كرده و در  قسمتهاي شمالي و شمال

  ٢.اند آنجا سكني گزيده

ايرانيان ساكن مملكتي هستند كه تا درياي اريتره، درياي جنوبي، امتداد «: نويسد ت ميهردو  

آنهايي را . ملت ايران از قبايل بسيار تشكيل يافته است... «گويد  هردوت مي, در مورد قبايل. »دارد

ه آوري و به طغيان عليه مادها واداشت قبايل عمده بودند كه همة قبايل ديگر ب كه كوروش جمع

و از بين آنها پاسارگادها از همه , ماسپي, مرافي, اند از پاسارگادها آنها عبارت. آنها وابستگي داشتند
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يونانيان . اند هاي آن قبيله ها كه سالطين ايران از آنها هستند يكي از طايفه هخامنشي, ترند شريف

هر . بايل كارمانيا اطالق شده استاند و اين نامي است كه بعداً به ق پازاردگاد را پاسارگاد نيز خوانده

دو رشتة فاميلي سلطنتي يعني كوروش و داريوش از هخامنشيان بودند كه ظاهراً از اوالد 

  ٣.شوند كه در كرمان و حوالي آن سكني داشتند ها نيز ناميده مي اند و معموالً كارماني هخامنش

كردند و تنها  ل استفاده ميدر گذشته پادشاهان، به هنگام جنگ و لشكركشي، از قدرت قباي  

. همين قدرت بود كه به سبب آن، حدود ششصد سال تاج و تخت هخامنشيان در امان ماند

عنوان  گارد هخامنشي به. نام كرده بود داريوش كبير رؤساي ايالت را در گارد مخصوص ثبت

 شجاعت و خوانين و ايالت به حدي از خود. شد نشدني در نظر گرفته مي گروهي مطيع و مغلوب

دادند كه شاهان اغلب به دنبال عشاير بودند و از هيچ فرصت و موقعيت مناسبي  خلوص نشان مي

زيرا عشاير ارتش . كردند براي نزديك كردن خود به آنان و برقراري اتحاد مستقيم فروگذار نمي

  ٤.رفت مهمي براي دفاع از مملكت به شمار مي

ويژه شاهنامة فردوسي، نوبختي ملك الشعراي بهار و  ههاي تاريخي ايران ب در اسناد و نوشته  

فرماندة بلوچ » سياه سوار«راجع به دليري و شهامت ... البلدان و  البلدان بالذري و معجم عرب، فتوح

در دوران پادشاهي يزدگرد سوم و چگونگي اسالم آوردن او با هفتاد تن از فرماندهان تحت 

  . اند سزايي داشته ش بهفرمانش كه در سقوط حكومت ساساني نق

را بعد از » سياه سوار«هرمزان : نويسد اش اين راز را چنين فاش كرده مي در شاهنامة نوبختي  

و همكاري با فرماندهان ايراني در جنگ ايرانيان و مسلمانان عرب , آزاد كردن او از اسارت زندان

  :دهد تشويق نموده و پند و اندرز مي

  نه چشمت جهان ديده بود و نه بـاغ    سته براغتـــو بـــــودي بلوچي نش

ـاد سـوزان هند   دو ديده پر از خون چو درياي سنـد    تــنـت رنـجـه از ـب

ـسـته مژگان زخاشاك بــاد    قــوت وزاد پريشـان و درويش و بي   فــرو ـب

  نــهـادم بــسـر خــــسرواني كـاله    زمــكران مـن آوردمــت پيش شـاه

ــكــردار بـــد تا تــواني مكوش    وداراي و هــوشاگر مـردي داري   ـب

  كه دارد تن و جـان و هستي زشــاه    خـداوند گــواه تــو باشــد سيــاه
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  : گويد كند و مي هاي هرمزان را قبول مي سياه سوار احسان و نيكي

  گـــواهي دهم سر بسر بود راست    سخن هاي نغز تو بي كم و كاست

  كــه هــرگز نبد آگهــي از خـودم    بلوچي بدمچـنــــان چون بگفتي 

  كــه جز ماه در شب نبـودم چــراغ    ردي بـــودم انــــدر بيـابان و راغ

  ســـرم را هــــوا ســـيائبان بود ابر    خـــــو را كـم گياه و سـگارم تبر

ـي سراســر به تنگ    گاهــم به سنگ تكيه, سريرم زمين   يـــكي زندگاـن

طور كه ذكر شد بعد از  عار هرمزان، حاكم اهواز و سرلشكر فرماندهان ايران هماندر اين اش  

انجام گرفته است و آوردن او نزد يزدگرد، » سياه سوار«هايي كه دربارة  ها و نيكي برشمردن خوبي

سياه «دهد و  پادشاه ساساني و به فرماندهي رساندن او به كردار بد و نافرماني نكردن هشدار مي

در اين شعر آنچه قابل اهميت است بلوچ بودن او و . پذيرد عنوان واقعيت مي  سخنانش را به»سوار

كه تنها در شاهنامة نوبختي , سكونت در مكران و از مكران به ايران زمين آمدنش است

در اين . هاي تاريخي ايراني سخني از آن به ميان آمده است الشعراي بهار در بين اسناد و نوشته ملك

نويسان ايران و عرب اين سخن را  تاريخ. سياه سوار از نژاد بلوچ مكران قلمداد شده استشعر 

اند كه پيشرفت اسالم در دنيا ناشي از غيرت و  طور واضح و آشكارا با صدق و يقين بيان كرده به

بعد از فتح مداين، يزدگرد لشكريان خود را جمع كرد و . مردانگي و شهامت مسلمانان بوده است

» سياه سوار«ترين سرلشكر و فرماندهش  بزرگ, هاي جنگي  از مشورت در كار جنگ و نقشهپس

او در محل كلتانيه اقامت نمود چون مردم استخر . را با هفتاد فرماندة ديگر به طرف شوش فرستاد

بر پايان يافتن جنگ جلوالء آگاه شدند و يزدگرد را هم ميان خود ديدند از بيم تباهي به ابوموسي 

ابوموسي اشعري آنجا را محاصره كرده . اشعري، فرماندة لشكر اسالم پيشنهاد صلح و تسليم دادند

بود، پس از تسليم آنها، ابوموسي قصد شوشتر كرد و سياه سوار هم كه ميان رامهرمز و شوشتر 

ما و «: سران سپاه ايران را نزد خود خواند و پس از كنكاش و گفتگو چنين بيان كرد, لشكر زده بود

ايم و با چشمان خود  ها سخنان زيادي شنيده شما دربارة پيشرفت و كاميابي مسلمانان در جنگ

كنند و اين را هم شما  بينيم كه چگونه مسلمانان با سرسختي و دليري كه دارند، پيشروي مي مي

ش را براي ها و دژهاي پادشاه استخر قلعه. كنند ايد كه مسلمانان، ايران را يك روزه فتح مي شنيده
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دهم كه براي سرانجام  من به شما هشدار مي. دهند شان در اختيار آنان قرار مي حفاظت اسبان جنگي

هرچه تو مصلحت «: ، همراهان او گفتند»سياه سوار«پس از ايراد سخنان . »خويش راهي پيدا كنيم

ان گفت شما هر سياه سوار به آن. »رأي هستيم و مشورت ما انتخاب شماست بيني ما با تو هم مي

مصلحت و رأي من آن است كه ما . يك مسئوليت همراهان تحت فرماندهي را به عهده بگيريد

رأي و نظر سياه .  و مانند آنان به دين اسالم ايمان بياوريم٥مذهب و دين مسلمانان را قبول كنيم

بود با ده نفر از » ويهشير«يك سردار و فرماندة ايراني كه نام او . سوار را همة همراهان او پذيرفتند

در حين گفتگوي طرفين در خيمة . همراهانش نزد ابوموسي اشعري رفتند و با او مذاكره كردند

كرد و استراق سمع  پنهاني به سخنان آنان گوش مي» فيروز لولو«نام  ابوموسي اشعري شخصي به

  : ويسدن نمود و بعداً اين خبر را به هرمزان رساند كه ملك الشعراي بهار مي مي

ـــدان ديگري گويد اي تيز هوش    شنيد اين سخن را كه آن شاره پوش   ـب

  نـــــديده كـسي ببر و شير و پلنگ    ســــياه سواري كه چون او بـجنگ

  ســــراسر شود لشكرت را چو بزم    چـــنين بــا تـو پيمان ببندد كه رزم

   دشت وراهبيـــاراي چون تيره شد    چـــو فردا شود دسته اي زين سپاه

ــــبر سوي دژ آنچه ميسورتست   كــه پايان شود در گله سـود تست    ـب

  كـــــــه دژبــان دژ را كند استوار    ز گردان يــــكي را گمار و ســوار

  سياه آيدت با همه خــويش و كس    در دژدمــــان بــــر گشايد سپس

ـــر آرد دمــار     درنــگ شــــود با تو پيوسته او بـي   از ســواران جنگـب

  دلـــت شـــاد بـــادا بدين كهتري    پـــس آنگه بدو گفت اي اشعــري

فرستد كه به هر قيمتي  سوي هرمزان مي بعد از تبادل اين گفتگو فيروز لولو، پنهاني قاصدي به  

نه شده نگذارد سياه سوار مشرف به اسالم شود و او را دلجويي بكند و اگر اين كار را انجام نداد، 

براي ايراني خير و خوبي دربردارد نه براي همة ايرانيان كه در شاهنامة نوبختي چنين اشاره شده 

  : است

ـاد   تــنـش خـسته بـاد دلش مرده باد    ســـياه ســواري كــه آزاده ـب

ـس ــود دسترس    چنين روز بد راشـد او مايه ـب   بـدو شــاه را گـر ـب



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي412

  كـه صد در صد انديشه دارم از آن    هفــرستد يكــي را كه با رأي ورا

  نـباشد كـه بـر بود فسون تيز چنگ    و گـر نه زنيزه وران كس بجنـگ

  نــه شــعبه نه بوسعيده ني ديگري    نـه نعمان وني كعب و ني اشعري

ــرادر بالست    نــدانـــد زكژي كسي راه راست   سيــاه ســـواري ـب

  ك خيمه زان نيزه داران كنونكه يـ    كــنــون اشـــعري را بود رهنون

  گاه كـه يكــسر كنــد كار اين رزم    فرستد سو شوشتر با سپاه رهنمون

  تـــوان يـابــد دسـت و نيرو ببوم    تو داني اگر اين بدانديش و شـوم

  نـه ده مـاند از صد نه ازصد هـزار    به شوش گر درآيد شــود كار زار

ـــگو بـا سپهبد كه جـاي درنگ   اشــد كنون اي سپهدار جنـگنــب    ـب

ـــگو بـــا تـو بــگويم بكـوش    مــــرا مغز و انديشه و رأي هوش   ـب

  مـبـاش از سياه اي سپهبد بخـواب    بكوش و يـكي چاره كن با شتاب

  كـنــد روز ايـرانــيـان را ســيــاه    كـه اين بدمنش چـون رسد با سپاه

  درمان كن اين را كه پيش از نبردتو     كـه ره داند از چــاه و چاره ز درد

ـبــر ســوي يزدان پناه    شــود باز و پوزش بخواهد زشـاه   و گـرنــه ـب

در اشعار فوق، سياه سوار يك فرد بلوچ بيان گرديده كه در لشكر هرمزان يك فرمانده بوده   

  : نويسد عالوه بر اين در شاهنامة نوبختي بهار به بياني ديگر مي. است

  شــگـفتي بسي گفتــه شد از سيـاه     روزي به نزديك شـاهچنان شد كه

ـه نــيـرو بـر آيــد دمــار هـژبر    كه در جـــنگ دارد دل شيـر و ببر   ـب

  نـمـاند پـلنــگ و دمــان را كنــام    چـــو شمشير خود بر كشد از نيام

ـه تنهــا كنــد كار يك لشـكري   ٦هـنــرهـاي او را ســزد دفـتــري    ـب

به هرحال رأي و نظر سياه سوار را همة همراهان او پذيرفتند، يك سردار و فرماندة ايراني كه   

و اين , بود با ده نفر از همراهانش نزد ابوموسي اشعري رفتند و با او مذاكره كردند» شيرويه«نام او 

ودند و فرماندهي كه لشكريان اسالم در اهواز استقرار يافته ب گفتگوي دو جانبه مصادف بود با زماني

ايشان به سياه سوار و افراد تحت فرمانش جواب .  عهدة ابوموسي اشعري بود لشكر اسالم به
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گيرد كه خليفة وقت، عمر به ما اجازة گفتگو و  دهد كه شرايط آنان زماني مورد قبول قرار مي مي

  . مذاكره بدهد

مورد قبول قرار » ياه سوارس«دهد و شرايط  عمر اجازة مذاكره و گفتگو بين طرفين را مي  

  : مواد آن قرارداد چنين بود. رسد گيرد و تعهدنامة طرفين به امضاي او مي مي

شويم و با شما مسلمانان همكاري و مساعدت نموده،   ما با ميل و عالقة خويش مسلمان مي-١

  .جنگيم اما در جنگ و جهاد با اعراب نمي, جنگيم عليه مشركان و كفار و غير عرب مي

كدام جانبداري و حمايت  ما از هيچ,  اگر بين شما اعراب اختالف و درگيري اتفاق بيفتد-٢

 . شويم اي نمي كنيم و طرفدار هيچ گروه و دسته نمي

 .شود المال داده مي  ما تقاضاي برخورداري از حقوق مساوي با اعراب هستيم كه از بيت-٣

كشي بكنيم  اش كانال كه از رودخانه, ه شود به ما در شهر بصره، مسكن و جايگاهي مشخص داد-٤

 .و به كشاورزي و آباداني مشغول شويم

امنيت و پاسداري از حقوق ما تعهد ,  هر كدام از اعراب با ما اختالف و درگيري ايجاد كرد-٥

  . گردد كه مورد حمايت قرار بگيريم

و پيماني كه منعقد كرده ها به آن تعهدنامه  شود كه بلوچ از اين تعهدنامه چنين استنباط مي  

رسد و در بين  به شهادت مي) ع(اند زيرا وقتي كه امام حسين  بودند عمل نموده و پايبند بوده

كنند و از سرزمين  كس جانبداري نمي ها از هيچ شود، بلوچ اعراب اختالف و دودستگي ايجاد مي

ت آنان در اشعار بلوچي كنند كه مهاجر شان كه مكران باشد كوچ مي عربستان به سوي وطن اصلي

دانند اين همان مردم و گروهي هستند كه در زمان  خوبي مي رو مردم مكران به وجود دارد و از اين

اگر چنين نبود قوم بلوچ به . اند اند و بعداً برگشته خليفة دوم به عربستان و سرزمين حجاز رفته

  .دادند بيگانگان به سرزمين آنان بيايند وجه اجازه نمي هيچ

ابوموسي اشعري , وقتي مذاكره تمام شد و مورد قبول قرار گرفت: نويسند نويسان مي تاريخ  

اي را به محاصره درآوردند و در به تصرف درآوردن قلعة سياه سوار و افراد تحت فرمانش آن  قلعه

 چنان جنگي را با شجاعت و مردانگي به راه انداختند و نشان دادند كه همة اعراب را به تعجب

وسيلة سياه سوار فتح شد و لشكريان اسالم داخل قلعه شدند و در همين قلعه  واداشت و قلعه به
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كند و  ملك الشعراي بهار، سياه سوار را فرد بلوچ معرفي مي. بود كه ايرانيان زيادي مسلمان شدند

 از آن :نويسد دهد و مي عملكرد باارزش او را از نظر ملي و ايراني بودن مورد سرزنش قرار مي

كه اين داستان و روايت , جايي كه سياه سوار بلوچ بوده با اعراب همراهي و همكاري داشته است

كند كه سياه سوار با  طور كامل آمده است و ايشان خاطر نشان مي تاريخي در شاهنامة نوبختي به

,  كردههمراهي نموده و سازش كرده است و با ابوموسي اشعري مذاكره و گفتگو» كوچ و بلوچ «

بعد از فتح ايران، سياه سوار همراه افراد خويش شهر بصره را انتخاب نمودند و . مسلمان شده است

ساكن آنجا شدند و هر يكي براي خودشان نهري كشيدند و به كشاورزي مشغول شدند و يكي از 

  . باشد مي» نهر االساوره«نهرها و رودخانة معروف، 

او نواحي , ابوموسي اشعري ربيع بن زياد را گسيل داشت: نويسد  ميفتوح البدانبالذري در   

اهالي اين بالد كفر ورزيده، . صلح كرد» ايرندگان«اطراف سيرجان را فتح كرد و با اهل بم اندر غار 

مجاشع بن مسعود بار ديگر آن شهرها را فتح كرد و جيرفت . كرده بودند) شكني پيمان(نقض عهد 

» كوچ«وي به قفص . ف كرمان حركت كرد و به همه جا بتاخترا با قدرت تصرف كرد و به طر

آمد و با گروهي از ايرانيان كه ترك ديار كرده بودند و در هرمز براي نبرد با وي گرد آمده بودند، 

بسياري از مردم كرمان گريخته از راه دريا برفتند و برخي به مكران . جنگيد و بر آنان پيروزي يافت

هايشان را به اقطاع گرفتند  ها و زمين پس اعراب، خانه. شدند» سيستان«ن و برخي ديگر به سجستا

وي در ادامه نوشته . اي چاهها قنات حفر كردند و كشت كردند و از آن عشر پرداختند و در پاره

نژاد و اصل و نسب : سياه سوار و همراهان او وقتي به بصره رفتند و رسيدند، پرسيدند: است

تميم و هدف آنها اين بود كه با  تر است؟ پاسخ دادند بني  به پيامبر نزديككداميك از قبايل عرب

هايي را براي  آنگاه ناحيه. تميم پيوستند پس قوم ازد را رها كرده به بني. سوگند شوند قوم ازد هم

ساوره معروف اي را كه به رودخانة ا و رودخانه. آنها معين كردند كه در آن ناحيه اقامت گزينند

فرماندة : ابوالحسن مدائني گويد. به قولي اين رودخانه را عبداهللا بن عامر حفر كرد. است كندند

اما , شيرويه قصد داشت همراه خالدبن معمر و بنوسدوس در منطقة بكربن وائل سكني گزينند

و عبد ل ازد در آن زمان در بصره قباي. سياه سوار نپذيرفت و در ناحية بنوتميم اقامت گزيدند

زيست و نيز قوم  سياه سوار كه پيش از اسالم در سواحل مي: گويد همچنين ميوي  .شمس نبودند
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كردند به مردان دلير و آزاد پيوستند چون مردان دلير و  هاي چراگاه حركت مي جت كه در كناره

 برخاستند و تميم با همديگر به رقابت و سياه سوار متحد شدند قوم بني» جت «،آزاد با قوم زط

  . جذب آنان شدند

آنگاه به اتفاق ايشان به . حنظله پيوستند ي سياه سوار به بن،سعد و جت يپس مردان دلير به بن  

ليكن در جنگ جمل و صفين و ساير . عامر به خراسان رفتند نبرد با مشركان پرداختند و همراه ابن

سيد و پس از آن در جنگ ربذه هاي بين مسلمانان شركت نجستند تا نبرد مسعود فرا ر جنگ

اشعث در جريان كار وي همراه بودند كه بر اثر آن حجاج قصد ايشان كرد و  شركت كردند و با ابن

كوچ  مقرر در حق آنان را حذف كرد و برخي را اعطاي امتيازاتهايشان را ويران ساخت و  خانه

  .ياري ندهيد جزء شرايط شما اين بود كه ما را در برابر يكديگر : گفتداد و

سوگند شدند و سپس  با ازد هم دان دليررت كه مسكساني چون مدائني از عوانه روايت كرده ا  

  ترند؟   از حيث نسب نزديكءفالو خ) ع(تميم با پيامبر  يبن  ازد وةپرسيدند كه كداميك از دو قبيل

تميم در آن زمان  يسفيد قوم بن سوگند شدند و ريش تميم هم ي پس آنان با بن؛تميم يبن: گفتند  

زبير در جنگ ربذه شركت جستند و گروهي  جماعتي از مردان دلير در ايام ابن. احنف بن قيس بود

و » جت«اما سياه سوار و . كرد يك از ايشان خطا نمي را با تيرهايي كه داشتند بكشتند و تير هيچ

د بودند كه به اسارت درآمده  آن دسته از اهل سنةجزء سپاه پارسيان و از جمل» ايرندگان«و اندغار 

ستمري تعيين شده بود و دو گروه نخستين جنگجوياني بودند كه اسير مو براي آنان حقوق و 

پيش ابوموسي اشعري آمدند و مسلمان , باخبر شدند چون اين گروهها از كار مردان دلير. شدند

بن  عقوب يعبدالمومن ازبن  روح. در بصره خانه و كاشانه بخشيده شد شدند و مانند مردان دلير

اقوام ديگر سند را همراه خاندان و اوالد  و  حجاج جمعي از قوم جت:ضر از اسالم روايت كردخ

اين گروهها بر : روح گويد. اقامت داد» كسكر«هايشان بياورد و در نواحي سفالي  و گاوميش

ختند و سپس ل پردا نسو در آن مكانها به توليد چيره شدند مشرف رودخانه دشتهاي وسيع

 هايشان در اطراف و پيرامون محمدبن بردگان فراري و غالمان آزاد شده با خانواده گروههايي از

عليه حكومت   علي و ديگران به ايشان پيوستند و آنان به راهزني و سركشي و طغيانبن سيلمان



 

  

  تاريخ و جغرافياي ايران و جغرافياي تاريخي و تاريخ محلي416

اكنان كشتيها خبري س يا از بي ساختند و پرداختند و قبالً كار آنان اين بود كه چيز اندكي مي

  . زدند نمودند و دستبرد مي سوءاستفاده مي

كردند و حمل   ايشان خودداري مية مردمان از عبور در ناحي،مونأخالفت م هايي از در دوره  

چون المعتصم به خالفت رسيد مشغول سركوبي آنان . بصره به بغداد قطع شد ها از كشتي كاال و

و جمعي از , مور نبرد با آنان كردأبن عنسبه را م نام عجيف هشد و مردي از اهل خراسان ب

خودداري ننمود و سواراني ت و هر اندازه كمك خواس, فرماندهان و سپاهيان همراه او پيوستند

 آنان اخبار گروههاي جت كه, هاي وسيع مدينه گماشت  دم بريده در بين دشتيرو را با اسبانزتي

 فرمان او سبراسا. آوردند  السالم براي وي ميةنييا اول شب در مد از ساعات روز را در برخي

كدام ازآنان از بين  و هيچ,  آنان را دستگيركردةو هم,  هنگفتي بر آنان بستة آب را با سرماي،عجيف

خانه و كاشانه داد ،  السالم فرستاد و بعضي را در خانقينةينها به مد  آنها را در كشتيةو هم. ندنرفت

  . پراكنده ساختآن  و مرزهاي »زربهعين «و ساير افراد را در 

كه تعدادشان به , المال در بصره بودند مور بيتأگروهي از سياه سوار م: گويند ميچنين   

بن عوام به  بن عبيداهللا و زبير ةطلحوقتي كه . اند روايتي چهل نفر و به روايتي ديگر صد نفر بوده

طالب بر آن شهر حكمراني  بن ابي ب عليبن حنيف انصاري از جان بصره آمدند، در آن موقع عثمان

كردند، و آنان  المال خودداري مي از دادن بيت) ع(طالب  بن ابي سياه سوار تا آمدن علي. داشت

ه  اين كار را بيبن زبير فرمان اجرا  عبداهللا.شتند كهنگام سحر آمدند و گروهي از افراد سياه سوار را

 » زطيةابوسالم«ن زمان آ سياه سوار در ة فرماند.له كردنان حمآ با گروهي بر وي.  گرفته بودهدهع

 معاويه جمعي از افراد جت و سياه سوار را به سواحل سوريه و . صالح و نيكوكار بوديبود كه مرد

  .  كرد و وليد بن عبدالملك نيز جمعي از جت را به حوالي انطاكيه بردقلتتركيه من

و به قولي آن جماعت تسليم حكم او ,  اسير كردعبيداهللا بن زياد گروهي از مردم بخارا را  

و به قولي ديگر عبيداهللا آنان را به پناه دادن و حقوق ماهيانه دعوت كرد و از اين طريق آنان , شدند

را ساخت بسياري از » واسط«كه حجاج، شهر  هنگامي. و در بصره ساكن ساخت, را راضي گردانيد

خالد شاطر، معروف به ابن .  آنان در آن شهر اقامت دارندامروزه گروهي از. آنان را به آنجا برد

  . مارقلي از همان جماعت است
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طور كه ذكر شد  بنابراين همان. اند از مردم نواحي كرمان به سمت سيستان» ايرندگان«اندر غار   

بندد كه در جنگ اعراب با  سياه سوار فرماندة بلوچ با ابوموسي اشعري عهد و پيمان برادري مي

رعايت ) ع(اين عهد و پيمان تا دوران شهادت امام حسين , ديگر جانب هيچ طرفي را نگيرندهم

ها از عربستان كوچ كرده به طرف  افتد بلوچ وقتي كه اختالف و دو دستگي بين اعراب مي. شود مي

  : شود هايي از اشعار تاريخي آن دوران ذكر مي نمونه. آيند شهر و ديار خويش، مكران، مي

  مـــردره رهــيـن نـــريان ات  ي كه يــالن ديــوان اتآروچــ

ـــوران تــردك جـوالن ات  مـــــرده ره رهـيـن نـريان ات   ـب

  صـلوات گون عرب چاالن ات  دورء هـــــيبتء مــيـدان ات

  استــــمبـول مــج ذنزات ات  سوريا بيست و چهار استان ات

ـشـكرء گـر ندان ات   ء خاندان اتهـــر چي حمزه   فــوج ـل

  گروهي چه دمشق ء گو ستـگ  آروچـــــي دو گـروه ء بيتگ

  مــــلــكء كشوران بهر بيتگ  انــچــــو رود راتـكء رپتگ

ـــازيــن عمر كوتء رپتگ  چـنــدي كــندهــار ء نشتك   ـب

  گروهي مان حلب جـاه كرتگ  قــومــي حــيدر آبادء نشتگ

  كـه ء در كـپتگمــــردي مــ  پــــت تورء اش يك كـرتگ

ق ء شـام بيتـگ  زحـــاق ء عــرب نــام بيتگ ــن ء سـاـب   اـب

  جـــنــگ ء بنپدئي پر نيتــگ  فــوج ء لــشــكران مان بيتگ

  هرديم ء نهيـب ئـي دور داتگ  تــرندين مـركب ئي سر ينتگ

  قومــان ئي بســات دور داتگ  مـــلك ء مردم ئي شور داتگ

ـــت هنجــر شيرازي  زيدر كـــپت انت رو كين گا   زرت اـن

ــغــداد اش كـتگ اعتراضي  مــهـري ءروكـــين تــــازي   ـب

  شــت ءبـصــره ء گــــلنازي  هـــچ پيـم ءــنه بيتگ راضي

  ايـــران ءتـــه ءايـر كپت انت  گـوسـت انت چه گل ءامبازي

  كوهبندين كالت اش بست انت  الــبـرز ءكنار نشت انت نشت
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ـنـجـاه ءيــقــيـن نشت انت  م اش كشت انتهر جا گه گدا   ـب

  تــعليم اش دگر يات كرت انت  سبزين كهچر اش چارينت انت

  رســم ءدود وتـــي ترينت انت  الـفـاظ اش بـلوچي زرت انت

  پــــراهــــين جامگ ءشلواران  قــانـون ءبــلوچ پـرينت انت

  وارانگـــون ز هــــم ءاسپر ءتل  پـــاگ ءچــوطـه ءسيمكاران

  دائــــم گـــــون مج ء الگاران  گــون تيزين مركب ءرهواران

  تـــيــگــي هيـــبت ء پيكاران  دانزان انت مشهد گون سواران

  وارتـــگ ســـر گچل نام داران  گـوســتـان سال ردين گتاران

  گوتك انت اش گدام گون داران  كپتــگ نـا تــپــاكـــي ياران

ـز اش پـــاد كـــتان الگاران  ارانلـــوگ اش لـراتان گون ب   دـن

  قرن دو گوستگ ات چـه آساالن  ديـم پـــه پـــهروه رود باران

  قــــوم ء كـــوفهي ســـرداران  گــر اجـــحـجـتــگ دالران

  اخــتــيــارات يزيد مان تهت ء  آه روچ امـــام ء وقــــت ات

  لحت ءشــمـــر ءالنتي ايـــن   كـــاري كـرتگ ات بدبهت ء

  اوالد ء عـــــلـــــي شير ء نر  كـرت انــت ئي شهيد نام آور

  شـــهــر ء كـــربال ء بي درور  ديــن ء مـذهــب ءره دربــر

  ما هي گوستك آت چه جنـگ ء  دعــا گـوه ءشــفـــا ء مهشر

  گــــر ء چــــه يزيد ء جنگ ء  زار بـيتـگ حلب رنگ رنگ ء

  روچ مـــــحمد آت راج ء سرآ  پــاد اتـك انت چمود دلتنكء

  در كــــپيت انت ملو كين سرور  پـيــروز آت يــلـيـن نـام آور

  لـــــران ءروان در پـــــــه در  راج اش زرتــگ آت همسنگر

  چـــاريــنت انت تمامين كشور  مــال اش بـــه ستون ات مهير

ـت  جـــاگاه اش نه بيت نزهء گور يـت اـن   دز آپ ء بـنـنـدي ـب

  هـــرديم ء گدام اش شپت انت  ديك ء گور ء جاه گپت انتنز



 

  

419   قوميت بلوچ در روايات تاريخي و محلي 

  

  شـادان ء گـل آت نــــودنبدگ  سياهين گو الگ اش پربست انت

تابين رند ء  پـــيـروز ء جتگ بر چكندگ   گــشـتــگ ســـر ـن

ـيـارات مـني گـلين فرزند ء   شـيــهـك شر نـه آنت پر رند ء  ـب

  ءچــــور ء پــــربند ءپــــاگ   سردار كت ملوكين گلين فرزند ء

ودبند گ ـــدان شــيــهـك ء پسندگ  الشــــار ء كماش ـن   رـن

ـــمــپـور گون يلين نودبندگ  شـيهـك پــهـروه ء بـاشندگ   ـب

  نــــــوبـــندگ يلين دوران آت  رنـد مان پـهـروه ء پرشان آت

ــــوران تـــردك ء ميدان آت  آپ ئي كهن كس ء كوران آت   ـب

  آروچ غـــــــيرت ء ايـمان آت  ان مـج ء دنـزان آتبمــپور مـ

  قـــول ء واده ويــكــجـــا هي  وش آت گـوي يالن همراهـي

  نـــــيـــكــين تاله پر بهت آت  آروچ تــــپـــاك ء وقت آت

  دورمــــــان آخر ء جهل كپتگ  دوســـتــي ء حــياه پـت ات

ـ  بهـت اش ديـم پــچيـرا وپتگ   ـــا تپاكي كپتگرا جـــــان ـن

ـــندگ شتك چه كارء  كـم كــم ء پــداجـم بـيـتـگ   نــــود ـب

ـسـتـگ په الشارء ي ـب   گــــــهــرام ء يــــلين نام دارء  پـاگ ـئ

يـمـارء   مــــــهر ئي بكش ات پرسردارء  شــيـهـك عـاجــزء ـب

  هــــــر روچ مجلس ء درباره ء  شـيـريـن چـاكـرء بـور سوارء

ــــ ـت كتّارء  دان هـور گـونـا الشارءرـن   گــــال انت گشتگ اـن

  تـــاريــخ جــور اگ اشعار ء

آورد كه دوران مجلس و ديوان بود و مردان  در اين اشعار شاعر از دوراني سخن به ميان مي  

دوران اعراب و بيست و چهار استان . تاز بودند هاي تيزروشان در ميدان جنگ يكه دليري كه اسب

وريه است كه اسبان آنان تا استامبول تركيه با فوج و لشكريانشان گرد و غبار جنگ را به پا بودن س

گروهي از آنان به سمت دمشق حركت . در آن دوران خاندان حمزه دو گروه بودند. كرده بودند

و در گوشه و كنار كشورها تقسيم شدند و مدتي ساكن قندهار , كردند و به طرف مشرق رفتند
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و گروهي , رادي از آنان به عمر كوت رفتند و قومي از آنان در حيدرآباد جايگزين شدنداف. شدند

تمام اين اقوام و گروهها، راه و رسم و عهد و پيمانشان يگانه . در حلب، مسكن و جايگاه داشتند

مردي از مكه حركت كرده كه نامش زحاق عرب پسر ابن سابق شامي بوده است كه . بوده است

مردم كشورها و اقوام . و جنگ و خونريزي را آغاز كرده است, ي همراه داشتهفوج و لشكر

عنوان اعتراض بغداد را ترك كرده  احساس خطر كرده و با شمشير برنده و شتران تيزرو خويش به

سوي ايران حركت كردند و در كنار كوه البرز ساكن شدند و قـــلعه و بارو ساختند و در  اند و به

هاي سياه چادر خويش را بر زمين زدند و با اطمينان خاطر نشستند و گوسفندان هر جايي خيمه 

زبان و الفاظ بلوچي , آنها زبان و تعليمات قبلي را كنار گذاشته. آنان در چراگاههاي سرسبز چريدند

را آموختند و راه و رسم خود را تغيير دادند و قانون بلوچ با پيراهن گشاد و شلوار و عمامه و 

اما . هاي تيزرو را زنده كردند و با اتحاد و يگانگي زندگي را آغاز كردند  و خنجر و اسبشمشير

ها و  ها بار ديگر با كندن خيمه بلوچ. وجود آمد اين قانون بلوچي ديري نپاييد و دودستگي به

هجرت آنها . و رودبار و بمپور حركت كردند) ايرانشهر كنوني(سوي پهره  شان به چادرهاي سياه

سازي روزگار چنان كرد كه قوم كوفه و  دو قرن از آن سالها گذشته بود كه حيلت. باره آغاز شددو

وسيلة شمر  در كربال به) ع(و اين دوراني بود كه امام حسين , سردارانش مردم را فراري دادند

ه و يك ماه از جنگ يزيد نگذشته بود كه گري. دست يزيد افتاد ملعون به شهادت رسيد و اختيار به

سوي بلوچستان به رهبري محمد نامي و  و مردم بلوچ با اندوه فراوان به, زاري از سوريه شروع شد

هاي گوسفندانشان به سمت بلوچستان  پهلوان شجاع و دلير پيروز حركت را آغاز كردند و با گله

نود «كه  در حالي. هايشان را بر زمين كوبيدند و خيمه, خود را به زاهدان رساندند. حركت كردند

فرزند چون گل «: گويد سردار رند اين چنين مي. خوشحال و شادان بود و پيروز و خندان» بندگ

جز شيهك كسي شايستة آن مقام و منزلت . سفيد قبيله قرار بدهم مرا بياوريد كه رئيس و ريش

ئيس قبيله مردم الشار و بمپور، نودبندگ را ر. نيست كه رندان او را رئيس قبيلة خويش قرار بدهند

شيهك با خاندان ). ايرانشهر كنوني(دهند و رندان شيهك را حاكم و رئيس مردم پهره  قرار مي

ولي قوم رند در ايرانشهر در اوج شوكت و برازندگي , خويش هر روز مجلس و ديوان داشت

ن و داراي قنات و مردا, شان نودبندگ بود بودند و چرخش روزگار به نفع قبيلة الشار و پهلوان
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دوران ايمان و غيرت و مردانگي و وفا و پايبندي به قول و وعدة , آن دوران. جنگي و اسبان تيزرو

سرانجام روزگار و شانس . خويش و اتحاد و يگانگي بود و شانس و بخت و دوستي و حيا پابرجا

و ترس و ابهت و شخصيت , شود اتحادي ايجاد مي گردد و در اقوام دودستگي و بي آنان برمي

. شوند كم به تدريج جمع مي كم. رود رود و هر يكي به سمتي مي شان رو به تنزل مي جتماعيا

رود و گهرام پهلوان  كند و به سوي الشار مي نودبندگ سرداريش را به پسرش ميرگهرام واگذار مي

گردد و شيهك كه ناتوان و بيمار گشته است مهر خويش را به سردار قبيله،  نامدار آن زمانه مي

  .كردند رندان هر روز در دربار جلسه برگزار مي. يرچاكر بخشيدم
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