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 به نام خدا

 موسیقی و آواهای کار در بلوچستان

موسیقی بلوچستان با زندگی مردم بلوچ پیوند خورده است ،بدین معنا که در تمام 

مراحل زندگی کاربرد دارد. در بلوچستان آن دسته از مشاغلی که در آن شغل ها 

 موسیقی همراه با انجام کار اجرا می شود

 

زی:آواهای زنان بلوچ هنگام سوزندو-  

گل بانو نشسته در خانه            گلین بانک وتی بانا  

مشغول سوزندوزی است            گودا دوچی سرزانا  

هر روز سوزندوزی می کند        گودا دوچی همگ روچا  

  اصیل بلوچی ( را می دوزد )یکی ازنقوش کنوطراح چ        بلوچانی چکن دوچا

 

آواهای حصیربافان بلوچ هنگام کار:-  

  برادر مشغول حصیر بافی سبد حصیری و جای نان حصیری است        برات تیچک و کپاتانا 

مشغول بافت زیر انداز حصیری و جاروی حصیری است      تگرد و روپک و پاتانا  

  سبد بزرگ و کمربند حصیری مخصوص باال رفتن از درخت خرما       گوپیت پر بند و سپتانا

کفش های حصیری و طناب حصیری می بافد       سواس و سند و ساتانا   

 

آواهای گلیم و قالی بافان بلوچ هنگام کار:-   

  گلیم زیبای بلوچی را             تچکا   و  جلک  بلوچی 
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هیچ کس غیر از بلوچ نه بافته است       نه گوپته هیچ کس و هیچکا  

 

 

آواهای زنان بلوچ هنگام کار با آسیاب دستی:-  

سنگ آسیاب دستی حضرت زهرا)س(  ونامبا یاد            فاطمه   بی یب  هّشان  

گندم های خود را آسیاب تا برکت داشته باشد            دانان ء  ُدرشین ما شما  

 

آواهای مخصوص ماهیگیران هنگام کار:-  

کشتی و قایق روانه دریا شد           ت  نبوجیگ من زرا  

خداوند نگهبان او باشد                 هللا مئی نگهبان   

هل هله در دریا موج می زند                  هل هل هلیاسی   

هل هله در دریا موج می زند                  هل هل هلیاسی  

 

آواهای چوپانی و رمه داران بلوچ:-  

یا هللا یا خدای بخشنده                      هللا یا خدا دادانی  

و میش و گوسفند به من عطا کن تا پرورش دهم          یانڈمیش ئی یون بدی سا  

یا هللا یا خدای بخشنده                      خدا دادانی  هللا یا  

شاد کن دل مادرم را              شات کن منگهین ماتانی  
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رما چینی و فصل خرما یعنی هامین آواهای خ-  

نخلستان تماشایی استدر فصل خرما      مچکدگ هامین الیق سیل انت   

ستا یکنی باب میلرکجا گردش مه   هر کجا گردی په دل ِء میل انت   

فصل خرما همه بلوچ ها شادانند         وهدِء هامین ء  کل بلوچ شادانت  

از غم و رنج همه آزادند            چه گم و رنجان کالن آزادنت  

دارددی منظره تماشایی فصل خرما آبا          من بلوچانی میتگ ِء ِبراهان  

داردپه بلوچ جوانین من مرا گاهان    برای بلوچهای اصیل بوستان زیبایی   

  

به چهار مرحله کار تقسیم می شود (هامین)صل خرماف  

 مرحله اول کار یعنی مچ ایوار

 مرحله دوم کار یعنی مچ بند 

 مرحله سوم کار یعنی مچ سند

 مرحله چهارم کار یعنی مچ ُبر

 

هر مرحله از کار نواها و آواهای مخصوص آن مرحله اجرا می شود که در  

 آهنگساز وخواننده ،گلداز بلوچستان به سرپرستی عبدالسالم بزرگ زاده   گروه

استاد گل محمد بلوچی با همکاری استاد موسی بلوچ دونی نواز و عبد الرحمن 
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هر چهار  موسیقی کار نوازنده دهلکو محمد نیک نژاد نوازنده تنبورگ بلوچ

را پس از ارائه مقاله اینجانب در خصوص موسیقی کاردر بلوچستان  مرحله

  اجراخواهند کرد.

موسیقی بلوچستان با زندگی مردم بلوچ پیوند خورده است ،بدین معنا که در تمام 

مراحل زندگی کاربرد دارد. در بلوچستان آن دسته از مشاغلی که در آن شغل ها 

کار اجرا می شود عبارتند از : موسیقی همراه با انجام  

شخم زمین -  

بذرپاشی -  

درو گندم -  

خرمن و خرمن کوبی -  

خشت زنی و بّنایی -  

ماهی گیری  -  

قبر زنی -  

تقسیم آب و میرآبی -  

خرما چینی و فصل خرما -  

زرگری و اوسا کاری  -  

سوزندوزی  -  

حصیربافی -  

چوپانی و رمه داری -  

هنگام کار از موسیقی کار بهره با توجه به تنوع مشاغلی که 

 میگیرند در می یابیم که در بسیاری از مشاغل در بلوچستان اولین 

ابزار برای انجان کار موسیقی است و بسته به نوع شغل بعد از 

موسیقی برای انجام کار از ابزار های خاص آن شغل استفاده می 

 شود. در بلوچستان برای اجرای موسیقی کار که برای مشاغل

مختلف بکار می رود یا از ادوات معمول موسیقی بلوچی مانند 

 دوکر – ُدهل – دونی – نی – بنجو – رباب – تنبورک – قیچک
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سازی که از ترکیب )سیمرغ  و چنگ – طشت کوزه –طبلک  –

استفاده می شود. (قیچک ،بنجو و تنبورگ ساخته شده  

 

                                                                                   قیچك -1

گویند. این ساز  كه نام دیگرش سرود یا سروز است. به قیچك نواز، سرودي مي
اي كوتاه  اي به بزرگي كاسه تار و دسته شبیه كمانچه است با این تفاوت كه كاسه

فقي گیرد و آرشه یا كمانك بطور ا دارد. هنگام نواختن روي زانو یا زمین قرار مي
سازند، طنین خوشایندي  یابد. قیچك را معموالً در بلوچستان مي ها تماس مي با سیم

موسیقي نوع دوم یعني صوت و نازینك یكه   دارد و در آهنگهاي بلوچي خصوصاً 
تاز میدان است. صداي آن وسعت زیادي دارد به همین دلیل به عنوان مناسبترین 

شود. از نظر كاركرد و  ز انتخاب ميساز براي اجراي آهنگهاي شاد و غم انگی
 توان قیچك را با ویلن مقایسه كرد.  قدرت اجراي آهنگهاي مختلف مي
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 تنبورگ -2

شباهت زیادي به سه تار دارد. در نوع موسیقي حماسي تنبورگ نواز را پهلوان و 
در موسیقي عرفاني و صوت تنبورگ نواز به تنبورگي مشهور است. تنبورگ سه 

ها مشخص نیست و فقط  ر ندارد و روي دسته آن بر خالف سه تار پردهسیم بیشت
براي آكورد گرفتن و همراهي با سازهاي دیگر مناسب است، البته در موسیقي 

 زنند.  نت نیز مي عرفاني بعضي از دراویش در روستاي پیرآباد سراوان با تنبورگ



7 
 

 

  

                                                                                    رباب -3

بیشتر محققین و كارشناسان موسیقي بلوچستان در اینكه رباب را هم از نظر 
اي در ردیف قیچك و تنبورگ بگذارند، تردید دارند به نظر اینجانب  اصالت منطقه

باشد و اجراي  با توجه به اینكه رباب در نوع موسیقي عرفاني ابزار اصلي مي
سم مولودي و موسیقي عرفاني نیز در پیرآباد سراوان بیش از هفتصد سال مرا

توان رباب را جزء ادوات اصیل موسیقي عرفاني بلوچستان به  قدمت دارد. مي
شمار آورد. این ساز شباهت زیادي با سه تار دارد البته رباب بلوچي هجده تار 
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ین تفاوت كه تنبورگ را دارد و طریقه گرفتن و نواختن آن مثل تنبورگ است، با ا
زنند و رباب را با مضراب روي دسته رباب دو پرده  با انگشت سبابه زخمه مي

توان نتهاي زیادي را  اند و به علت كثرت تعداد سیمها با همین دو پرده مي  بسته
نواخت. روي كاسه رباب با پوست بره پوشانده شده و خرك كه سیمها روي آن 

كند روي  ها را به داخل كاسه هدایت مي صوتي سیمگیرند ارتعاشات  قرار مي
دهد. كوك رباب بسیار مشكل  پوست قرار گرفته و صداي ساز را طنین دلنشین مي

شود و فشار  و حساس است، زیرا در اثر هواي گرم و مرطوب پوست باز مي
خورد، به همین دلیل هواي  خرك سیمها را حركت داده و كوك سیمها به هم مي

كند و صداي آن  مناسب ترین حالت را براي كوك رباب ایجاد مي خشك و سرد
برند  شود و هنگام سحرگاهان كه هوا اینگونه است كوك رباب را باال مي بهتر مي

 گویند. در این موقع صداي بسیار دقیق و دلنشین دارد.  كه به آن شیر بام مي
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                                                                                   بنجو-4

یكي دیگر از ادوات موسیقي بلوچستان است كه صداي شلوغ و رسایي دارد. به 
گذارند و  هنگام نواختن یك سر آن را روي زانو و سر دیگرش را روي زمین مي

هاي فلزي  زنند و با دست چپ یكي از دكمه با دست راست با مضراب زخمه مي
ا میله متصل به دكمه سیمها را قطع كند و پرده را تغییر دهد و با را فشار داده ت

یابد ها هر نت طنین خاصي مي كم و زیاد كردن فشار انگشتان روي دكمه .  
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                                                                                    ني -5

از دیگر ابزارهاي موسیقي بلوچستان كه صداي سوزناك و غم انگیز دارد، ني 
گویند و در موسیقي  شود. نوازنده آن را نلي مي است كه از چوب ني ساخته مي

شود. عالوه بر نوازندگي تك ني در بلوچستان دو ني  گواتي نیز از ني استفاده مي
در حال حاضر تنها نوازنده دو ني گویند.  شود كه به آن دو نلي مي نیز نواخته مي

در ایران كه در جشنواره پارسال و امسال جایزه ویژه جشنواره فجر را دریافت 
باشد كه اهل بمپور ایرانشهر است و  كرد، استاد پیر جناب شیر محمد اسپندار مي

 متأسفانه شاگردي كه كار ایشان را دنبال كند ندارد. 

  

                                                                                وكرڈ -6

كند و از این جهت  گویند. این وسیله همیشه گروه را همراهي مي دهل نیز مي
نوازند و  آورد، ولي با این تفاوت كه ضرب را از یكسو مي ضرب را به خاطر مي

دوكر نواز را كوبند.  هاي محكم بر پوست زخیم مي دوكر را از دو طرف با ضربه
 گویند.  دوكري مي
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                                                                        طشت و كوزه -7

رود و به  از سازهاي قدیمي بلوچستان است كه هم اكنون رو به فراموشي مي
وه گیرد. البته چند سالي است كه مجدداً توسط گر ندرت مورد استفاده قرار مي

 گیرد.  ماشاءهللا بامري در ایرانشهر مورد استفاده قرار مي
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                                                                                  چنگ -8

سازی است فلزی که میان دولب با دندان ها نگه داشته می شود و با انگشت دست 
فاوت                                         نواخته می شود شبیه زنبورک با اندکی ت  

                                                                                  سیمرغ -9

سازي است كه توسط استاد جمعه در سراوان ساخته شده كه صداي آن تركیبي از 
باشد صداي رباب، بنجو و تنبورگ مي  

 

 

ر های کار مربوط به آن شغل به عنوان صدادهی و یا از خود ابزا

و اجرای موسیقی استفاده شده و تک خوان و گروه کر با آواهای 

مخصوص همراهی می نمایند مانند استفاده از سه شاخه گندم پرانی 

در خرمن کوبی گندم و دسته چوبی آن که هنگام جدا سازی ساقه و 

ان با انجام کار بصورت گندم  با استفاده از باد و سه شاخه  هم زم

گروهی دور خرمن گندم می چرخند و یک در میان  سه شاخه و 

دسته چوبی آن را به سه شاخه و دسته چوبی نفرات دو طرف می 

تولید  صداییزدند وبا آهنگ  خاص این کار ادامه پیدا می کرد و 

می شد که شبیه صدای طبلک بود و صدای حاصل از به هم زدن 

بود و در یکی از مشاغل یعنی  گه صدای تنبورسر شاخه ها شبی

زرگری و اوسا کاری با استفاده از چکش و سندان صداهایی شبیه 

صدای بنجو تولید می شود و زرگر و شاگردانش آواهای 

مخصوص را می نوازند همچنین در شغل میر آب ها و تقسیم آب 

استفاده از طاس و کوزه که مخصوص تقسیم آب و سنجش زمان 

هنگام کار که دور تا دور برکه آب و جایگاه مخصوص  است.

که برای هدایت  یمیرآب تعدادی از دستیاران او و همچنین افراد

آب و آبیاری زمین تعیین شده و در حلقه میرآب نشسته اند با 



13 
 

استفاده از آب و کوزه و طاس آهنگ هایی اجرا و نواهای ویژه این 

هایی هستند که از خود ابزار کار نواخته می شود. این موارد مثال 

های کار برخی از مشاغل به جای ادوات معمول موسیقی برای 

 اجرای موسیقی کار آن شغل استفاده می شده.

 

موسیقی کار در بلوچستان را از حیث نوع ادوات موسیقی 

که مورد استفاده قرار میگیرد به سه نوع می توان تقسیم 

 کرد:

عمول موسیقی در موسیقی کار که با ادوات م  -1

 برخی مشاغل هنگام کار اجرا می شود

 

موسیقی کار که به جای ادوات معمول موسیقی از  -2

خود ابزار های انجام کاربرخی از مشاغل استفاده می 

 شود 

در بسیاری از مشاغل که فقط آواها و نواهای  -3

گروهی یا تک خوانی و کر اما  بصورت خاص آن شغل

ت معمول موسیقی و بدون بدون استفاده از ادوا

 استفاده از ابزار های کار آن شغل نواخته می شود

 

در بلوچستان در برخی از مشاغل موسیقی نقش کلیدی 

و تعیین کننده ای دارد یعنی انجام کار و در برخی 

موارد ادامه  کار بدون موسیقی امکان پذیر نخواهد شد 

ط بطور مثال شرایط آن شغل به گونه ای است که توس

چند نفر می بایست کار انجام شود و کار پایان یابد نفر 

اول بخشی از کار را انجام داده و ضمن  کار با اجرای 

موسیقی خاص آن مرحله با صدا های خاصی پایان می 

یابد تا در ادامه کار به فرد دوم که  درهمان لحظه 
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مشغول انجام مقدمات کار مرحله دوم می باشد محّول 

ن مثال در خرما چینی و فصل خرما که به عنوا گردد

در اصطالح محلی به آن فصل هامین می گویندو خود 

به چهار مرحله تقسیم می شود در مرحله دوم یعنی مچ 

بند که خوشه های  خرما سنگین شده و می بایست 

فرد از درخت خرما باال رفته و خوشه های اولین 

ال تر سنگین خرما را با طناب حصیری به شاحه های با

محکم می بندد و هم زمان مشغول نواختن آواهای ویژه 

موسیقی با ایجاد صدا  یاین مرحله و همچنین اجرا

توسط شاخه و برگ درخت خرما و ساقه خوشه می 

باشد و از طرفی طناب حصیری او تمام شده و نوبت 

روی  کاری این فرد پایان یافته است و فرد دیگر که

ن دور تا دور درخت خرما زمین با تعدادی از همراها

حلقه زده و مشغول بافتن طناب حصیری هستند می 

بایست جایگزین فرد اول بشود و فرد اول از درخت 

خرما پایین آمده و نفر دوم به همراه  طناب های 

حصیری که بافته از درخت خرما باال رفته و کار را 

ادامه دهد با ایجاد صدایی ویژه توسط فرد اول در واقع 

فرد دوم اطالع داده می شود تا او آماده باش و  به

موسیقی مشخصی که با استفاده از شاخه درخت خرما 

آوای ویژه پایان کار فرد اول اجرا شده و نواختن 

حال چنانچه وشروع کار فرد دوم اعالم می شود . 

موسیقی را از این کار جدا کنیم وقطع نمائیم ویا از 

موسیقی شروع نمائیم همان ابتدا این کار را بدون 

برای ادامه کار و اطالع رسانی دچار مشکل شده و 

 ادامه کار امکان پذیر نخواهد بود .
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نمونه های دیگر از ضرورت اجرای موسیقی در 

برخی از مشاغل وجود دارد از جمله در شغل میرآب 

. ها و تقسیم آب   

 

در پایان و قبل از اجرای موسیقی کار ویژه فصل خرما 

ط گروه گلداز بلوچستان اجرا می شود .اشاره که توس

متاسفانه منسوخ شده و می  که به دو نوع موسیقی ویژه

بایست مجدداً باز سازی واحیا شوند و هر کدام 

پژوهشی جداگانه می طلبند را مطرح تا با همکاری و 

راهنمایی اساتید گرامی همچون استاد ارجمند محمد 

ب آقای هوشنگ پژوهشگر گرامی جنا و رضا درویشی

جاوید بتوانیم این دو نوع موسیقی بلوچستان را که 

 منحصر به فرد می باشند معرفی نمائیم.

 

هت و سینگار که توسط گروهی از زنان   -1 موسیقی س 

آالت خود به جای ادوات  راستفاده از زیوبا بلوچ و

.معمول موسیقی اجرا می شده  

 

وانان که توسط گروهی از ج  ینبوکموسیقی  در -2

هنگام شنا در برکه های آب قنوات و با استفاده از دست 

و آب صدا ایجاد و آهنگ هایی را اجرا می نمودند و 

 ساخت  پیشنهادبرای اجرای آن در سالن اینجانب 

به نام ساز درینبوک که شامل تعدادی  یسازی جدید

کوزه ی سفالی کوچک و بزرگ با آب و بدون آب که 

آنها تنظیم خواهد شد  ابظیم مقدارنت های موسیقی با تن

و با کف دست به دهانه کوزه ها بصورت کوبه ای 

را دارم. ضربه زده می شود  
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 به امید انکه موسیقی ایران را جهانی کنیم 

 پایان.

عبدالسالم بزرگ زاده                             

پژوهشگر موسیقی بلوچستان                           

                                  11/7/1331              

         


