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مقّدمه

قوِم بلوچ مانند اقواِم پارس، ُكرد، لُر، گيلك، آذري و... يكي از اقواِم اصيل ايراني است 
كه پيش��ينۀ آن به پنج هزار سال قبل بر ميگردد. س��رزمين اصلی آنها ايران باستان بوده 
است. با تغيير مرزهای جغرافيايی وتشكيل دولت های متعدد، هم اكنون بسياری از بلوچ ها 
در كش��ورهای ايران )اس��تان هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، گلس��تان، خراسان و...(، 
پاكستان، افغانستان و ... سكونت دارند. عالوه بر تغيير مرزها، عوامل ديگری چون تجارت، 
كس��ب وكار و ... نيز باعث پراكنده شدن اين قوم در كشورهای حوزۀ خليج فارس و حّتی  

قارۀ آفريقا شده است. 
يكی ازفوايد مهاجرت اقوام در كشورها و مناطق ديگر، تبادِل فرهنگ و آداب ساكنان 
مناطق مهاجر پذير اس��ت. خوشبختانه فرهنگ بلوچ ريشه در فرهنِگ اصيل اسالمی دارد 
وتوانس��ته اس��ت تا حدودی فرهنگ های مجاور خود را تحت تأثير قرار دهد. "َميارَجلّی" 
)پناهنده پذيری( و" وفای به عهد" از خصلت های نيك قوم بلوچ اس��ت كه توانسته الگوی 

بسيارخوبی برای اقوام و طوايف ديگر قرار گيرد.
نظام فرهنگي � اجتماعي قوم بلوچ با توجه به سابقۀ ديرينۀ آن حائز اهمّيت است زيرا 
بلوچ هاحوادث تاريخي، فرهنگي و تجربّيات فراواني را در دِل تاريخ به ثبت رسانده اند؛ آنها 
حاصِل تجربّيات خودرا بيش��تر در قالِب شعر، ضرب المثل و گفته هاي شفاهي به نسل هاي 

بعدی منتقل كرده و به يادگارگذاشته اند.
زندگی در ش��رايط س��خت و به دوراز هرگونه امكانات باعث شده تا قرن ها و سال های 
متم��ادی آث��ار مكتوبی از اين قوم بزرگ و كهن برجای نماند. خوش��بختانه در قرن اخير، 
روی آوردن جوانان و تحصيل كردگان بلوچ به تحصيالت عالی س��بب گرديده تا پژوهشی 
اندک در پيشينۀ اين قوم انجام گيرد. همين تحقيقات اندک باعث شده تا عالوه بر آشنايی 
م��ردم بلوچ با تاري��خ خود، تعدادی از اقوام و طوايف ديگر ايران نيز با فرهنگ و آداب قوم 

بلوچ بيشتر آشنا شوند. 
پيشينۀ پژوهش درزمينۀ ادبياِت بلوچي به اوايل قرن بيستم ميالدي برمي گردد؛ اّولين 
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كس��ي كه به گردآوري اش��عاِر بلوچي پرداخت، ش��خصی به نام النگورث ديمز1 انگليسي 
بود. برای معّرفی بيش��تر فرهنگ و آثار اين قوم به بلوچ های مقيم ايران، نياز است تا قشر 

تحصيل كرده كمر هّمت بسته و اين مرواريد ارزشمند را از صدف گمنامی درآورند.  
كتاب��ی كه پيش رو داريد از نخس��تين آثار تحقيقی در مورد نويس��ندگان و محّققان 
ايرانی است كه در مورد بلوچستان قلم زده اند. اين اثرآغازی است برای معّرفي و شناسايی 
گنجينه های علمی و ادبی بلوچس��تان تا محّققان و نويسندگان ديگر بتوانند با مراجعه به 
آثار مورد نظر بهتر و س��ريع تر فعالّيت های تحقيقی خود را در مورد تاريخ بلوچس��تان و 
معّرفي ش��خصّيت های حماس��ی، اس��طوره ها و بزرگان عصر حاضر ادامه دهند.اميدواريم 
پس از انتش��ار اين كتاب، آثاری كه در اين مجموعه ثبت نشده است معرّفی نمائيد تا اين 

مجموعه پر بارتر گردد. 
اين اثر از طريِق تحقيق ميدانی خوِد نويس��ندگان و افراد مطلع گردآوری ش��ده است، 

لذا در پايان كتاب منبعی معّرفی نخواهد شد. 
درپاي��ان ازآقاي��ان احمد م��رادزاده، دكترايرج ضارب��ان، دكتر داود زّري��ن پور، فرهاد 
مرادزه��ي، عابد ريگ��ي، عبداهلل ُدّركزهي، محم��د رفيع فروزان، موالنا محمد روش��ندل، 
موسی محمودزهی، مهراهلل ريواز و... كه در تدوين اين كتاب همكاری داشته اند صميمانه 

سپاسگزاريم.
                                                                         الحمد هلل رب العالمين 

1 .Longworth Dames
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