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مقّدمـه
خداوند را ش��اکرم که بنده را توفیق داد تا گامی در معّرفی اس��طوره های 
ق��وم بلوچ بردارم. حماس��ه ی دودا و باالچ یکی از حماس��ه های واقعی و 
معروفی اس��ت که در میان اکثراقوام بلوچ در کش��ورهای ایران، پاکس��تان و 
افغانس��تان ش��هره ی خاص و عام اس��ت و خرد و کالن عالوه بر آشنایی با 
این داستان، یک یا چند تن ازشخصیت های حماسی آن را نیزمی شناسند. 

احتماال برای اّولین بار ش��خصی انگلیسی تبار در سال 1907 بنام  »النگ 
ورث دام��ز« »lang worth dames « در کتابی بنام » منظومه های حماس��ی 
مع��روف بلوچی « این حماس��ه را به صورت مکتوب چاپ و منتش��ر کرده 

است.

در نظم این حماس��ه منابع متعّددی در دسترس بود ولی برای سرودن آن 
بیش��ترین استناد بنده به داستان ”حماس��ه ی دودا“ نوشته ی دکتر عبدالغفور 
جهاندیده و حکایت های ش��فاهی اهلل داد گورگیج فرزند ابراهیم از ش��جره 



شناسان و معّمران آگاه طایفه ی گرگیج در دشتیاری چابهار بوده است.

اصل داستان چون به زبان بلوچی است، جهت حفظ بعضی از اصطالحات 
و اس��امی خاص که در میان بلوچ ها رایج اس��ت س��عی کرده ام تعدادی از 
واژه ه��ا  را با همان تلفظ رایج مردم ب��ه کار ببرم تا عالوه بر حفظ  اصالت 
واژه ها، خوانندگان فارس��ی زبان نیز با تلفظ تعدادی از این کلمات در زبان 

بلوچی آشنا شوند.

برای درک روان تر ابیات، واژه های مشکل در قالب " واژه نامه " در آخر 
کتاب ذکر شده است. 

از دوس��ت هنرمند و خوشنویسم جناب آقای محّمد علی راهدار احمدی 
که زحمت کش��یده و تعدادی از ابیات این منظومه را با خط خوش نوش��ته 

اند نیز سپاسگزارم. 

امید که نظم این داس��تان باعث آشنایی بیش��تر ایرانیان و فارسی زبانان با 
نماد ها و فرهنگ قوم بلوچ گردد.

                                                     ایرج شهرامی پور 

                                                                  اردیبهشت 93 



شرحی بر حماسه ی دودا و باالچ
در فرهنگ قوم بلوچ حماس��ه های متع��ّددی وجود  دارد که هر کدام در 
جای خود زیبا و قابل تحسین هستند. حماسه ی “ دودا و باالچ “ یکی از این 
حماس��ه های مش��هور و معروف است.  این حماسه  با فرهنگ و آداب قوم 

بلوچ گره خورده و جزء جدایی ناپذیری از فرهنگ کهن آنان شده است. 

ب��ا نگاهی به حماس��ه های معروف جهان و مقایس��ه ی مختصری با این 
حماس��ه می توان گفت این حماس��ه نیز همانند داستان های دیگر ریشه در 
تار و پود مشکالت جامعه ای دارد که شخصیت های داستان در آن زندگی 
می کنند، لیکن امتیاز خاص این حماس��ه همان واقعی بودن آن است به قول 
مهدی اخوان ثالث » قّصه اس��ت این، قّصه، آری قّصه ی درد اس��ت / شعر 

نیست / این عیار مهر و کین مرد و نامرد است «. 

یک��ی از علل فراگیرش��دن تعدادی از حماس��ه ها بیان آن داس��تان ها و 
نشرشان توّسط  نویسندگان و شعرای آن مّلت یا قوم است. متاسفانه ایرانیان 
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و فارسی زبان با این داستان آشنایی ندارند یا آشناییشان در حّد بسیار اندکی 
اس��ت، یکی از دالیلش این است که این داس��تان کمتر به زبان های فارسی 

نوشته و روایت شده است. 

این حماس��ه تقریبا ششصد سال قبل در خاک کنونی کشور پاکستان ) در 
آن زمان این کش��ور جزیی از خاک ایران بوده اس��ت ( در ایالت بلوچستان 
در منطق��ه ی گرم��اپ، بُگتی و َدری اتّفاق افتاده اس��ت. آثار آرامگاه دودا و 
باالچ پس از شش��صد سال هنوز در مکان های فوق وجود دارد. این داستان 
با گذش��ت زمان نه تنها کهنه نش��ده  بلکه با توّجه به فاصله گرفتن مردم از 
فرهن��گ های کهن، هر کدام از  ش��خصیّت های این حماس��ه،نماد فرهنگ 

خاصی از اقوام بلوچ شده اند. 

ه��م اکنون که جوانم��ردی، وفای به عهد و میارجّل��ی ) پناهنده پذیری ( 
در میان جوامع کم رنگ ش��ده اس��ت، می توان با زنده نگهداش��تن یاد این 
بزرگان حماسی از رکود اخالقیات برتر انسانی که به سرعت در حال نابودی 
اس��ت جلوگیری کرد. چندتن از شاعران گمنام تاکنون این داستان را به نظم 
درآورده اند. لیکن این س��روده ها به زبان های بلوچی و یا اردو است. بنده 
این حماس��ه را بر وزن » فعولن فعولن فعولن فعل« در قالب مثنوی در بحر 
»متق��ارب مثّمن محذوف « در 308 بیت در اردیبهش��ت 1393 به پیروی از 

حماسه سرای بزرگ ایران،استاد ابوالقاسم فردوسی سروده ام. 

ش��خصیت های داس��تان، اف��راد معمولی جامعه هس��تند ول��ی کارهای 
خارق العاده و مرام عیّارانه و عزمی که در انجام امور دارند باعث شده نام و 
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آوازه ی آنان در فرهنگ مردم بلوچ جاویدان باقی بماند. 

این شخصیّت ها عبارتند از: 

حسن، اللین، دودا، باالچ،سّمی، بیبرگ، ایسپ،  نکیبو، لعل شهباز) عثمان( 

حسن:

حسن فرزند نوت و نوه ی نوک بندگ و پدر دودا و باالچ است. یکی از 
تیره های پرجمعیت طایفه ی گرگیج منتس��ب به این شخص است. نوادگان 
و اعقاب حسن در کش��ورهای ایران  پاکستان و افغانستان سکونت دارند و 

مشهور به حسن زهی هستند.

حس��ن به روایتی ش��ش یا هفت پسر داش��ته که چهار نفرشان در جنگ 
بیبرگ کشته می شوند. 

فرزندان��ش عبارتن��د از: دودا – اس��ماعیل )ُس��مایل( – می��رزا -  بکر،               
ابراهیم،  باالچ. 

تعداد برادران حس��ن فعال نامشخص است. یکی از برادرانش “ شاهو” و 
دیگری محمد نام دارد که نوادگانش در دشتیاری، زرآباد، استان هرمزگان و 

معدودی نیز در کشورهای عربی سکونت دارند. 

اللین:

همسر حسن و مادر دودا و باالچ است. فداکاری او برای زنده نگهداشتن 
آرمان های دینی و اجتماعی کم نظیر و قابل تحس��ین اس��ت.پس از غارت 
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بیبرگ به پس��رش، دودا، دس��تور می دهد که برای برگرداندن گاوهای سمی 
اقدام کند. 

مادر دودا وی را به س��بب اهمال در پاس��بانی از میارش ) سّمی که به او 
پناهنده شده است ( مورد سرزنش قرار داده و در حالی که روز سوم عروسی 
دودا اس��ت  از او می خواهد که یا گاوهای سّمی را برگرداند یا باید در این 
مسیرکش��ته ش��ود. »اللین در ادبیات بلوچی “ نماد دلیری و فداکاری“ است. 
اللین بعد از کش��ته شدن دودا نه تنها ناراحت نمی شود بلکه آن را افتخاری 

برای طایفه و خاندان خود می داند.«1

عهد دودا خشم باالچ است در رگ های ما 

                                     شیر اللین خورده ایم و گندم عهد و وفا 

دودا : نماینده ی میارجّلی )پناهنده پذیری(2

)قبر دودا گرگیج در چشمه ی گرماپ پاکستان، بلوچستان شرقی منطقه بگتی،              
روستای سنگ سیله(3
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دودا یکی از فرزندان حس��ن، بانی تیره ی حس��ن زهی، است. تقریبًا در 
حدود ششصد س��ال قبل در بلوچستان زندگی می کرده است.“ از قهرمانان 
خوشنام و دلیر ادبیات بلوچی، نماد و الگوی میارجّلی) پناهنده پذیری( است. 

در حماس��ه ها به عنوان کسی معّرفی می ش��ود که پشتیبان بیوه زنی بنام 
“س��ّمی“ اس��ت و می گویند: هنگامی که گّله گاو سّمی را غارت می کنند و 
دودا به دفاع از او برمی خیزد، تازه داماد است. )ناگفته نماند که این همسر، 
همس��ر دّوم دودا بوده است( دودا همراه با پنج تن از جنگجویان خود - که 
به قولی سه تن از برادرانش بوده اند - به تعقیب غارتگران می پردازد لیکن 
در تله ی کمین بیبرگ گرفتار ش��ده و در جنگی نابرابر با همه ی همراهانش 

کشته می شود. 

خاتم مردانگی دودای این ایل است و بس 

                                        شهره ی عالم شده عهد و وفای طایفه 
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باالچ: کوچک ترین برادر دودا

از پهلوانان حماسی قوم بلوچ 

)آرامگاه باالچ گرگیج در بلوچستان شرقی پاکستان در منطقه ی بگتی                         
روستای سنگ سیله(

»کوچک ترین فرزند حس��ن،بانی تیره ی حسن زهی و برادر دودا است. 
در می��ان مردم بلوچ به باالچ بیرگیر) کین خواه( معروف اس��ت. هنگامی که 
دودا رهس��پار میدان جنگ بود باالچ  دوازده س��ال داشت، به همین عّلت از 
همراهی با  برادرانش باز می ماند. باالچ پس از رسیدن به سّن سی سالگی با 
یاری " نکیبو" از " بیبرگ " که سردسته ی متجاوزان و قاتل برادرانش است 

انتقام می گیرد. و پس از انتقام می میرد. «4

»قبر باالچ را حدود صدو هفتاد سال قبل یکی از سرداران هوت بازسازی 
کرده است. اسم این سردار بلوچ نیز روی لوحی گلی نوشته شده است. خیلی 
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از مردم همین االن بر اس��اس اعتقادی که دارند بعضی وقت ها اماناتشان را 
روی قبر باالچ می گذارند.گویا باالچ قّصه ی برادرش را به نظم هم درآورده 

و دّومین شاعر بلوچ است که از او اشعاری بر جا مانده است. «5

سّمی:

زن بیوه ی داس��تان دودا و باالچ اس��ت که ش��وهرش را از دست داده و 
صاحب اموال و گله های فراوانی است. سمی برای در امان ماندن از غارت 
و چپاول دزدان به دودا پناه آورده و در سایه ی حمایت های وی به زندگی 
خود ادامه می دهد. بیبرگ در یکی از روزها گله های گاو س��ّمی را غارت 

کرده و باعث می شود نبرد تاریخی دودا با غارتگران شکل گیرد.

بیبرگ:

یکی از حاکمان زورگوی زمان اس��ت که برای غارت گله های گاو سمی 
زمانی که دودای گرگیج روز س��وم عروس��ی خود را جش��ن گرفته است به 
چراگاه س��می حمله می کند. این حاکم زور گو نماینده ی قشر ظالم جامعه 
اس��ت که با توجه به قدرت و ثروتی که دارند درصدد ظلم و س��تم بر مردم 
ضعیف جامعه  هستند. بیبرگ در میان بلوچ ها به صورت “ بیبگر “ نیز تلّفظ 

می شود. 

ایُسپ:

این کلمه تلفظ بلوچی واژه ی" یوس��ف " اس��ت. ایس��پ یکی از افراد 
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معمولی داستان است که از بخت بد داماد بیبرگ نیز است. وی در حالی که 
از بیبرگ و اعمالش ابراز تنفر و بیزاری می کند ولی ناخواس��ته و ندانسته به 

دست باالچ به قتل می رسد. 

نکیبو:

نکیبو هم بازی و هم س��ن و س��ال باالچ ومشّوق و محّرک اصلی وی در 
مسیر انتقام از بیبرگ است. باالچ برای این که حمایت همه جانبه ی نکیبو را 
به دست آورد به او وعده می دهد در صورتی که برای گرفتن انتقام از بیبرگ 
به او کمک کند تمام ثروت دودا را به او می دهد و بیوه ی برادرش را نیز به 
عقد او در می آورد. نکیبو نیز برای این که ازدواج با خانواده ی باالچ باعث 
ارتقای موقعیت اجتماعی وی می ش��ود به او قول همکاری می دهد. اما در 
پایان کار پس از این که بیبرگ کش��ته می ش��ود باالچ علی رغم قولی که به 
نکیبو داده با این تصور که نکیبو غالم است و وصلت با غالم زاده باعث از 
بین رفت اعتبار اجتماعی او و خانواده اش می شود به قولش عمل نکرده و 

او را با یک تیر از پای در می آورد. 

لعل شهباز : 6

عثمان مروندی،معروف به قلندرالل و یا ش��هباز، صوفی نامدار قرن هفتم 
هجری اس��ت. جایگاه زندگی او در شهر س��یهون – که هم اکنون در ایالت 
س��ند پاکستان قرار دارد – بوده اس��ت. این عارف در اصل،ایرانی و به زبان 
فارس��ی شعر می سروده اس��ت و دیوانی  هم دارد.لعل شهباز در گذشته در 
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میان بلوچ ها جایگاه بسیار ممتازی داشته و این ارادت هنوز هم در بین این 
مردم دیده می شود. 

لعل ش��هباز در این داس��تان پشتیبان معنوی باالچ اس��ت. باالچ با متوّسل 
ش��دن ب��ه درگاه او نیرو می گیرد و تن او در برابر آس��یب دش��منان مقاوم 
می گردد. در این منظومه به نام های “عارف پیر، عثمان و یا پیر” از وی اسم 

برده شده است.  

مختصری از حماسه ی  دودا و باالچ  7

دودا و باالچ دو برادرو فرزندان حســن هستند. این دو در شهری به نام 
دری و منطقه ای بنام گرماپ زندگی می کردند. در همسایگی دودا زنی بیوه 
بن��ام س��ّمی زندگی می کرد. آوازه ی بزرگی گّل��ه گاو او،در مناطق پیرامون 
پیچیده بود. ش��وهر سّمی در بس��تر بیماری و مرگ،برای در امان ماندن این 
بانو از دستبرد غارتگران و افرادی که چشم طمع به دارایی او دوخته بودند، 
او را  به پناه دودا می گذارد.دودا هم طبق رسم و قانون بلوچ ها،درخواست 
پناهندگی او را می پذیرد. سّمی پس از مرگ شوهر با پشتیبانی دودا، آزادانه 

زندگی  می کرد و به گّله داری مشغول بود. 

مّدت��ی بر همین منوال می گذرد تا این که یک روز،ش��خصی بنام »بیبرگ 
»ک��ه از حاکمان زورگوی آن روزگار بود،با همدس��تان خود به محل زندگی 
س��ّمی حمله می برد و دارایی و اموال او،از جمله گّله های گاوش را غارت 
م��ی کند. س��ّمی در حالی که گریان و ناالن اس��ت به س��مت خانه ی دودا 
می رود.تصمیم می گیرد خبر این غارت را به گوش دودا برس��اند ولی وقتی 
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می بیند دودای تازه داماد با همس��رش در حال اس��تراحت اس��ت از این کار 
صرف نظر کرده و به سراغ مادر دودا می رود. 

خبر به گوش» اللین« می رس��د. آن زن بی درنگ سراغ دودا رفته و به او 
م��ی گوید» آن مرد که پناهنده می پذیرد،نیمروزان با همس��ر زیبای خود در 
اتاق س��رد و خنک نمی خوابد« دودا ازجا برخاس��ته و برای برگرداندن گله 

گاو سّمی حرکت می کند. 

در این میان برادر کوچکش »باالچ« که در این زمان دوازده س��ال بیش��تر 
نداش��ته اس��ت دنبال دودا حرکت می کند  اّما برادر بزرگ تر به او اجازه ی 

آمدن نمی دهد. 

دودا درتعقی��ب غارتگران ش��تابان به راهش ادامه می ده��د تا این که در 
منطقه ای بنام " گرماپ " به سپاه بیبرگ می رسد. غارتگران از پیش در کمین 
بودند. س��پاه بی رحم بیبرگ بر آنان حمله برده و در نبردی سخت و نابرابر، 

دودا و همراهانش در دشت گرماپ کشته می شوند. 
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محل نبرد و قتل دودا گرگیج در نزدیگ بوگتی  درپاکستان.

با کشته شدن دودا و همراهانش داستان انتقام گیری باالچ از بیبرگ شروع 
می شود...



منظومـــــه ی
حماســــــی 

دودا  و  باالچ

) از قهرمانان حماسی قوم بلوچ (
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آغـاز داســتان 

کمن��د گ��رزو  خداون��د  ن��ام  ب��ه 
بلن��د ه��ای  اندیش��ه  خداون��د 

»ش��نیدم ک��ه در م��رزی از باخت��ر       
ب��رادر دو بودن��د از ی��ک پ��در «1                                        

ن��ام            نهادن��د  دودا  ب��ه  را  یک��ی 
م��ام                                         بنه��اد  ب��االچ  ن��ام  دگ��ر 

س��کونتگه ای��ن دو ت��ن ن��ّره قوچ        
َدری ب��ود در م��رز ک��وچ و بل��وچ                                        

ی��الن ه��ر دو بودن��د پور حس��ن       
گرگیج شمش��یرزن                                        زای��ل  حس��ن 

ب��ه ن��ام فروزن��ده ی م��اه و تی��ر            
زاللین خورش خورده بودند و شیر                                      

پ��س از م��رگ باب��ا بزرگ��ی ای��ل        
ب��ه دودا رس��ید آن ی��ل ژن��ده پیل                                     

ب��ه م��ردی و غیرت جهانگیر ش��د              
وف��ای ب��ه عه��دش فراگی��ر ش��د                               

1. این بیت ازبوستان سعدی است. 


