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عالئم اختصاری

←  فرزنِد  
}  { نام هايی  که داخل اين عالمت هستند اسامی فرزندان شخصی هستند که قبل 

از عالمت نوشته شده است.
نک : نگاه کنيد 

ت – گ : تيره ی گبرزهی 
ت- س : تيره ی سنگک زهی
ت – ح : تيره ی حسن زهی 
ت – ع : تيره ی عوض زهی 
ت – ل : تيره ی لشکرزهی 
ت – گو: تيره ی گورگندی 

ت – چ :تيره ی چرخچی 

• جهت دسترسی به منبع هر مطلب، شماره ای بر روی مطلب مورد نظر قرار دارد؛ 

توانيد  می  آخرکتاب  در  را  استفاده  مورد  منابع  مطلب،  شماره ی  به  توّجه  با  شما 
مشاهده کنيد. 

برای  تلّفظ رايج در ميان مردم نوشته شده است.  براساس  اکثر موارد  اسامی در   •
آشنايی با تلّفظ فارسی کلمات، صورت نوشتاری بعضی از اسامی را نيز ثبت کرده ايم. 

مانند: کادر )= قادر(
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سخنی با خوانندگان 

بشنو از نی چون حکايت می کند               از جدايی ها شکايت می کند
کز نيستان تا مرا ببريده اند                       وز نفيرم مرد و زن ناليده اند
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق                  تا بگويم شرح درد اشتياق
هرکسی کاو دور ماند از اصل خويش            بازجويد روزگار وصل خويش

با سالم و درود خدمت همه ی خوانندگان محترم. خداوند را شاکرم که اين فرصت پيش 
آمد تا بتوانم عالقه و ارادتم را به سرزمين و ايل و تبارم نشان دهم. اهداف بنده از نگارش 
اين کتاب ش��ناخت تاريخ و فرهنگ طايفه، معّرفی بزرگان و شخصيت های بارز از گذشته 

تا حال و آشنايی هرچه بيشتر اعضای طايفه با هم ديگر است.
کتابی که پيش رو داريد مجموعه ای است از مطالعات و مطالب جمع آوری شده ی بنده 
و دوستان ديگر که با نام »مقّدمه ای برطايفه ی بزرگ گرگيج« چاپ و منتشر شده است. 
اين کتاب چون اّولين تاليف اختصاصی از طايفه ی گرگيج اس��ت، بدون شک اشتباهات و 

نواقصی درآن  يافت می شود. 
از آن جايی که طايفه ی مزبور يکی از طوايف بزرگ و گسترده ی استان است که نه تنها 
در ايران، بلکه در کشورهای همسايه نيز جمعيت های چشمگيری را به خود اختصاص 
داده اس��ت، جمع آوری همه ی مطالب زمان زيادی الزم دارد. ش��خصيت ها و شجره های 
مکتوب در اين کتاب قسمت بسيار کوچکی از کّل طايفه را شامل می شود. در جمع آوری 
همين مجموعه نيز افراد زيادی مس��تقيم و غيرمس��تقيم همکاری داشته اند. اين حقير در 
حقيقت جمع آوری کننده ی مطالب و گفته های دوس��تان، اقوام و اعضای بزرگوار طايفه 
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هستم. به اين اميد که اين مقدمه آغازی  برای کاری بزرگ تر و فراگيرتر باشد.
همان گونه که عرض ش��د چون تاکنون کتاب مس��تقلی در مورد قبيله ی گرگيج چاپ 
نشده است لذا بنده اکثر مطالب را از بزرگان، ريش سفيدان، معتمدان و افراد آگاه و موثّق 
جمع آوری کرده ام. تاکيد نگارنده در اين چاپ بيش��تر بر روی ش��خصيت ها، ش��جره ها و 
پاره ای از حوادث تاثيرگذار در طايفه است. لذا به تاريخ دقيق شکل گيری طايفه، خاستگاه 

و ... پرداخته نشده است. 
در مورد ش��جره نامه ها گفتن اين نکته ضروری و الزم اس��ت که در ذکر اسامی اجداد و 
نياکان براثر گذش��ت زمان و عدم جمع آوری مطالب، معموال از جد هش��تم يا نهم به بعد 
اختالفاتی ديده می ش��ود. بنده س��عی کرده ام تعدادی از اين شجره ها را با همان اختالف 
بيان ذکر کنم تا در جمع بندی های آينده به هّمت معّمران و ش��جره شناس��ان طايفه در 

همه ی تيره ها به يک قول واحد برسيم. 
حفظ حرمت و احترام تمام طوايف و ش��خصيت ها مس��ئله ايست که بنده هميشه به آن 
پايبند بوده و هستم. چنانچه در پاره ای از موارد مجبور به ذکر اسامی اشخاصی شده ايم، 
با کمال احترام غرض فقط بازگو کردن تاريخ و حوادثی است که اتّفاق افتاده است. اميدوارم 

اين کتاب بتواند گوشه ای از تاريخ پرافتخار طايفه ی بزرگ گرگيج را بيان کند.

غرض نقشی است کز ما باز ماند
که دنيا را نمی بينم بقايی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت
کند درحّق مسکينان دعايی

ایرج شهرامی پور                                                                
                                                                                                          شهریور1392
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افرادی که بیشترین همکاری را داشته اند

افراد زيادی در تهّيه و تدوين اين کتاب همکاری داش��ته اند که ضمن  تقدير و تش��کر از 
همه ی آنان اسامی دوستانی که بيشترين همکاری را داشته اند در زير بيان می گردد:

حاجی مّحدهاش�م  گرگیج: معّرفی کامل شاخه ی حسن از تيره ی گبرزهی به هّمت 
اين بزرگوار ميّسر شده است.

دکتر ایرج ضاربان: استاد ضاربان از اّولين مشّوقان و حاميان سايت گرگيج هستند که 
پل ارتباطی ما با اعضای ديگر در سراس��ر ايران محسوب می شود. همچنين چاپ و انتشار 

کتاب را مديون زحمات بی بديل و پيگيری های مستمر وی هستيم.
مّل مجیدگرگیج: يکی از کارشناسان  طايفه است که در رفع ابهامات، ذکر تاريخ دقيق 

حوادث و بيان داستان های مربوط به طايفه پيش قدم بوده و هستند.
عیس�ی گرگیج: از ش��جره شناسان خبره و آگاه طايفه اس��ت که در شناسايی و اصالح  

تيره ها و اشخاص فّعاليت مستمری داشته و دارند. 
ملنگ گرگیج فرزند حسین: در تکميل شجره ی جهانگير زحمات زيادی کشيده اند.

عبدالودودگرگی�ج: نامب��رده کار جمع آوری ش��جره نامه های تي��ره ی عوض زهی را     
س��ال ها قبل ش��روع کرده بود. بعد از اقدام بنده با استقبال همه ی مطالب را در اختيار ما 

قرار داد. همکاری درمديريت سايت گرگيج نيز يکی ديگر از اقدامات وی است.
ح�اج علیخان گرگیج و مهندس عبدالرش�ید آس�وده: ايش��ان در تهّي��ه  وتنظيم      
ش��جره نامه های تيره ی  عوض زهی و زيرش��اخه های آن - روشن زی و دلوزی - نهايت 

همکاری را داشته اند.
محّمدصالح نارویی: از جوانان فّعال و کوشای طايفه است که از روزهای آغازين تدوين 

کتاب، تاکنون با راهنمايی ها، ويرايش و ارسال مطالب بنده را همراهی کرده اند.
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محّمد عمر گرگیج: بدون هيچ گونه اغراق و مبالغه ای، بسياری از همکاری های اعضای 
طايفه در زاهدان و اس��تان گلستان، نتيجه ی ترغيب و تشويق بی دريغ ايشان است. نقش 

وی در ويرايش کتاب نيز قابل تقدير و ستودنی است.
مجید حس�ن زهی : معّرفی تيره ی حس��ن زهی در شهرستان سرخس از فعالّيت های 

اوست. 
میرزا رس�ول گرگیج: جمع آوری و اصالح ش��جره های ش��اخه ی درويش را مديون 

زحمات ايشان هستيم. 
ش�ریف گرگیج: معّرفی تيره ی حس��ن زهی در منطقه ی دشتياری چابهار از اقدامات 

وی است.
فرشید  و برات شهرامی پور: به ترتيب کار جمع آوری مطالب در منطقه ی سيستان  

و تايپ آنان بر عهده ی ايشان بوده است.
عبدالّرحی�م فرزندعبدالمجی�د: معّرف��ی تع��دادی از اعض��ا و تکمي��ل و ارس��ال                         

شجره نامه هايی از تيره های عوض و سنگک را سپاسگزار زحمات ايشان هستيم. 
دوستان ديگری که ما را در اين امر مهم ياری داده اند عبارتند از:

حاج�ی عبدالّصم�د گرگیج ، حاجی حمید گرگیج، رض�ا گرگیج فرزند حبیب  و 
محّمدرضا فرزند مرحوم غلم گرگیج 

از همه ی اين بزرگواران  و افرادی که اساميشان ذکر نشده است تقدير و تشکر می نمايم. 
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وجه تسمیه 1

در مورد وجه تسميه ی »گرگیچ« نظرات و عقايد متعّددی وجود دارد. که کمتر براساس 
مستندات کتبی است. با توّجه به تحقيقات نگارنده منابعی که در مورد کلمه ی »گرگیچ« 
نوش��ته باش��د بس��يار کم و فقط در حاش��يه برهان قاطع و لغت نامه ی دهخدا توضيحات 
مختصری وجود دارد. در هر صورت اين کلمه در فرهنگ ها به صورت های »ِگرگیچ« )به 
کس��ر گاف اول( و »َگرگیچ« )به فتح گاف اّول ( ثبت ش��ده است. تعدادی نيز اين کلمه را 
به صورت »گورگيچ« تلفظ کرده و می نويس��ند.گرگيچ به هر صورت )هم با کس��ره و هم با 
فتحه( نام ش��هری است از ش��هرهای عالم که به صورت »ُگرگنج« بر وزن ارکنج نيز ثبت 
شده و دارالملک خوارزم ناميده شده است. معرب آن جرجانيه است که ترکان آن را ارکنج 

می خوانند.
از آن جايی که زبان و کلمات مدام در حال تغيير و دگرگونی هس��تند احتماال اين کلمه  
در ادوار بعدی زبان فارس��ی، خصوصا دوره ی فارس��ی دری، برای سهولت تلّفظ به صورت 

ُگرگیچ )به ضم گ( در آمده است. صورت ديگر کلمه »ُگرگیج« است.
عقايد ديگری نيز در اين مورد وجود دارد که در زير به مواردی اشاره می شود: 

احتماالتی در مورد قبیله ی گرگیج 2

گرگيج ها  هم اکنون عالوه بر سيس��تان و بلوچس��تان در هرمزگان )شهرس��تان جاسک 
و ...(، س��رخس، بخش هايی از گلس��تان،کرمان )موسوم به گورگندی ها( و حتی در کشور 
ترکمنستان و پاکستان و ... جمعيت هايی را به خود اختصاص داده اند؛ اما علّت اين نام گذاری 

چيست و آيا اين نام ارتباطی با گرگ دارد يا نه و ... ما به همين موضوع می پردازيم.
 بايد ياد آور ش��د تلفظ گرگيج در بين بلوچ ها به شکل gowrgeyj است؛ بنابراين هيچ 
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ارتباطی با گرگ ندارد، بلکه اين تلفظ مربوط به زبان فارسی است.
  در مورد علّت اين نام گذاری دو روايت اس��اطيری وجود دارد که اس��اس تحليل های ما 

بر اين روايات استوار خواهد بود:
1- حاک��م منطق��ه ای  اعالم می دارد هر کس بتواند يک گورخر را زنده ش��کار کند من 
دخت��ر خ��ود را يه عق��د او در می آورم و ج��د گرگيج ها با راهنمايی ه��ای يک پير موفق        
می شود دختر حاکم را از آن خود کند و از آنجا  فرزندان او به  گرگيج منسوب می شوند؛ 

يعنی شکارچی گورخر.
2- جد گرگيج ها انسان عابدی بوده که وقتی می خواهد به حج عزيمت کند، همسرش 
باردار است. او دعا می کند: » خدايا فرزندم را به تو می سپارم، نگهبانش باش! «. او وقتی 
بعد از مّدت ها از حج بر می گردد به او می گويند: » فرزندت به دنيا آمد و زنت فوت شد و 
چون کسی از او نگهداری نمی کرد او را به همراه مادر در قبر نهاديم «. مرد بر سر آرامگاه 
همس��ر می رود که ناگاه ندايی می ش��نود که ای کس��ی که فرزندت را به ما سپردی آن را 

برگير!. پدر فرزندش را از قبر بيرون می کند در حالی که زنده است!
در اين روايت گرگيج يعنی از گور گرفته شده.

 gowr بايد توجه داش��ت در فارس��ی گور دو معنا دارد: قبر  و گورخر و در بلوچی نيز   
به همين دو معناست.

 شايد اين نام با واژه ی گبر )آتش پرست( نيز بی ارتباط نباشد؛ زيرا در متون کهن به گبر 
نيز گور )مانند تلفظ بلوچی( می گفته اند و ديگر اين که در جنوب استان فعل امر»درگيج« 
)dar geyj( به معني »جستجو کن« وجود دارد و اگر »گيج« را در »گرگيج« به اين معنا 

بگيريم مي شود: جستجوگر گور.
ب��ا توج��ه به اين که برخی افراد منش��ا طايفه ی گرگيج را از حوالی خوارزم دانس��ته اند 
با اين فرضيه می توان به بس��ی چيزها دس��ت يافت. از جمله اين که در خوارزم جايی به 
ن��ام گرگانج يا گرگنج وجود دارد. چنان که در دانش��نامه ی ويکی پديا می آيد: » ُگرگانْج 
)در ترکی اورَگنج، در عربی: ُجرجانيه( ش��هری باس��تانی در ازبکستان کنونی، نزديک مرز 
ترکمنس��تان است. اين شهر نزديک ش��هر کنونی کهنه گرگانج در کشور ترکمنستان، و در 
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جانب جنوبی رود آمودريا اس��ت. شهر گرگانج امروزی يا همان »گرگانج نو« پس از ويرانی 
گرگانج باس��تانی، در جای ش��هری در سه فرس��خی آن که در قديم، »گرگانج کوچک« يا 
»گرگانجک« ناميده می ش��د، بنا ش��د. از اين شهر جديد به »خوارزم نو« نيز ياد شده است. 
بنابراين اگر بپذيريم که گرگيج ها از گرگانج هستند پس گرگيج يعنی کسی که از گرگانج 
يا گرگنج اس��ت. يکی از دوس��تان بنده به نام »تيِمر طاهراُف«، اهل ازبکستان، روايت 
اس��طوره ای دوم را درمورد جّد گرگيج ها و رفتن به حج، روايتی کامال مش��هور و کهن در 
ازبکس��تان می دانند. همچنين ايش��ان اذعان کرده اند که هم اکن��ون نيز قبيله ای به نام 
ارگنجی در ازبکس��تان موجود است. جالب است که گرگيج به شکل گرگيچ نيز ذکر شده است 

و اورگنج را اورکنچ نيز می گويند.
نام گورکانيان بايد برای همه آش��نا باش��د.گورکان را به معنی داماد دانس��ته اند. تيمور 
موس��س سلسله ی گورکانيان است. او از زمانی که خواهر فرمانرواي ماوراء النهر را به زني 
گرف��ت به تيمور گورکان معروف ش��د که گورکان به معنی »داماد« اس��ت. تيمور در زبان 
ازبکی به معنای »آهن« اس��ت. ش��ايد در مورد تيمور چنين افسانه هايی موجود بوده و به 
مرور زمان اين روايت در بين اجداد گرگيج ها مش��هور گش��ته و ي��ا گرگيج ها ارتباطی با 
تيمور داشته اند. )توجه شود به روايت اسطوره ای داماد شدن و معنی گورکان( به هر روی 
شکل گيری قبيله ی گرگيج نيز در چنين قرونی يا نزديک بدين قرون دانسته شده است. 
به هر حال همه ی اين ها احتمال اس��ت و با ايقان و اطمينان نمی توان چنين احکامی را 

صادر کرد.
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معّرفی تیره های مختلف 

طایفه ی گرگیج 
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طايفه ی گرگيج يکی ازبزرگ ترين طوايف اس��تان سيس��تان و بلوچستان است که اکثرا 
به علّت قدمت، گس��تردگی و پراکنده شدن اعضای آن به نقاط ديگر دنيا نوشتن و صحبت 
کردن در مورد آن با اطمينان کاری مش��کل و طاقت فرساست. اين طايفه به مرور زمان به 
تيره ها و ش��اخه های متعّددی تقس��يم شده است )تعدادی از اين تيره ها در ادامه معّرفی 
ش��ده اند( از اين تيره ها نيز به مرور زمان ش��اخه های متعّددی شکل گرفته اند که در زير 

به چند شاخه اشاره می شود:
ش��اخه ی رئيس– ميرداد – دروي��ش – جهانگير – صابداد )صاحب��داد( – مرادخان – 
س��يدال – خداداد - روش��ن زی – دلوزی – رحمان – مزار – مس��تيان – حسن – بوالغ 
– ش��يخ ويس��ی )نک : به ش��جره نامه ی گيبی در ش��جره نامه های تي��ره ی گبرزهی (،               

شاخه ی بوالغ، شاخه ی سيدال، مرادخان و خداداد  و ...

مهم ترین تیره های طایفه ی گرگیج با معّرفی مختصری از هرتیره 

تیره ی سنگک زهی
به گفته ی اکثر معّمرين، موّس��س اين تيره ش��خصی اس��ت بنام »شنبه« که در قسمت 
وجه تسميه ی سنگک در اين مورد توضيح داده شده است. اعضای اين تيره در کشورهای 
افغانستان، پاکستان ايران و ترکمنستان پراکنده اند. اين تيره جمعيت زيادی از گرگيج ها 

را در خود جای داده است. مهم ترين شاخه ها و انشعابات اين تيره عبارتند از:
رئيس، ميرداد، جهانگير، درويش، صاحبداد  که به ترتيب پنج برادر و پسران  له داد خان 
هس��تند. ش��اخه سيدال و مرادخان را نيز بايد به اين ها اضافه کرد. عالوه بر اين ها تيره ی 
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چرخچی نيز يکی از زير ش��اخه های تيره ی سنگک است اما چون کلمه ی تيره برای اين 
گروه مصطلح شده است آن را در قسمت تيره ها معّرفی خواهيم کرد.

تیره ی گبرزهی
موّس��س اين تيره » گبر« اس��ت.  اين گروه نيز همانند تيره ی  س��نگک درکش��ورهای 
افغانس��تان، پاکس��تان ايران و ترکمنستان س��کونت دارند. مهم ترين شاخه های اين تيره 

عبارتند از: مزارزهی، رحمان زهی، مستيان زهی، حسن زهی و بوالغزهی 

تیره ی عوض زهی
اين تيره نيز همانند تيره های قبلی در کش��ورهای مزبور پراکنده اند. مؤّس��س اين تيره 
»عوض« نام دارد. اين گروه بعد از عوض )بانی تيره( در زمان »باران و روشن« به دوشاخه 
تقسيم شده که عبارتند از: دلوزائی و روشن زائی. بيشترين شاخه های اين تيره از فرزندان 
باران به نام های حس��ن )دلوزهی ها( و روش��ن )روش��ن زهی ها( و هشت فرزند محّمد به    
نام های کدخداش��ادين، عليم��ردان، بازو، عبدالعزيز، ملک داد، اهلل رس��ان، دلدار و دلمراد 

منشعب شده است.

تیره ی حسن زهی
بنيانگ��ذار اين تيره »حس��ن« نام دارد. محل های اسکانش��ان همانند تي��ره های ديگر، 
کش��ورهای ايران، افغانس��تان و پاکستان است. اين گروه در اس��تان سيستان و بلوچستان 

بيشتر در شهرهای زابل، زاهدان، ايرانشهر، خاش و چابهار سکونت دارند. 

تیره ی چرخچی
اي��ن تيره از زير مجموعه های تيره ی س��نگک اس��ت. مؤّسس��ش»محّمدخان گرگيج« 
- معاص��ر کيچ��ی خان و رئيس – اس��ت.  اين ش��اخه نيز همانند تيره ه��ای ديگر طايفه 
درکش��ورهای ايران، پاکس��تان و ترکمنس��تان پراکنده اند. اين گروه در استان سيستان و 

بلوچستان بيشتر در زابل و زاهدان سکونت دارند.
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لشکرزهی
بانی اين تيره ش��خصی اس��ت بنام »لش��کر«. گروهی معتقدند وصلت بان��ی اين تيره با    
طايفه ی گرگيج اين خويشاوندی را به وجود آورده است. اّما گروهی ديگر از معّمران اعتقاد 
دارند  » لش��کر« يکی از برادران  بانيان تيره های گرگيج يعنی »گبر – سنگک – عوض و 

حسن« است. 

تیره ی طاهرزهی
اين تيره نيز يکی از تيره ها ی طايفه ی بزرگ گرگيچ است. بنا به اعتقاد گروهی موسس 
اين تيره محّمد طاهر است که در زمان کريم خان زند زندگی می کرده است. بيشتر مردم 
اين تيره در اس��تان هرمزگان و کشورهای حاشيه ی خليج فارس )امارات مّتحده و عّمان( 
س��کونت دارن��د. از حوادث مهم و تاثيرگذار در تاريخ اين تي��ره  جنگ ها  و درگيری های 
آنان با دولت رضاشاه  است که ظاهراً يکی از داليل مهاجرت تعدادی از اعضای اين گروه به 
کشورهای عربی محسوب می شود. از آن جايی که خصلت رضاشاه زورگويی و قلدری بوده 
است؛ بزرگان اين تيره در مقابل زورگويی های رضاشاه مقاومت می کنند. اين مقاومت در 
برابر خاندان پهلوی تمّرد از دستورات سلطان تلّقی شده و باعث می شود تا سران دولت با 
خشونت بيشتری با اعضای طايفه برخورد کنند که همين امر باعث مهاجرت افرادی زيادی 

از اين تيره به خارج از ايران می شود. 

تیره ی ُگرگندی)گورگندی(
اي��ن تيره، يکی از تيره های پرجمعي��ت طايفه ی گرگيج در بم، جيرفت کرمان و رودبار 
اس��ت. قدمت اين تيره به زمان های دور برمی گردد. به گفته ی س��اکنين اين مناطق جّد 
بزرگ آنان »بابا ُگرگند«  نام دارد که در اوايل اس��الم زندگی می کرده اس��ت. گرگيج های 
س��اکن اين مناطق خود را از اعقاب وی به حس��اب می آورند. اين تيره نيز مانند تيره های 
ديگ��ر طايفه ی گرگيج به مرور زمان زير ش��اخه های متعددی گرفت��ه که در زير به آنان 

اشاره می شود. 
غيب اللهی ،شمس الّدينی – خورشيدی – جمعه ای – زلفی علی حسينی و سل مليتک 
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قنبرزهی
ب��ه گفته ی معّمرين و ب��زرگان طايفه، اين تيره نيز يکی از تي��ره های به وجود آمده از 

طايفه ی گرگيج است.
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وجوه تسمیه ی 

تیره ها و شاخه های

طایفه ی گرگیج 
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وجه تسمیه سنگک زهی 3 
به گفته ی بعضی از بزرگان طايفه ی گرگيچ در آن زمان که حاکم قندهار جهانگيرخان 
آچک زهی بوده شنبه گرگيچ گذرش به قندهار می افتد. در آن جا با دختری زيبا رو به رو 

می شود. به محض ديدن آن دختر يک دل نه، بلکه صد دل عاشقش می شود.
بعد از پرس و جو در مورد معشوق متوّجه می شود که آن دلربا دختر حاکم قندهار است. 
در انديش��ه ی رس��يدن به دختر مّدت ها در آن ش��هر باقی می ماند سّکه هايی که داشته 
تمام می ش��ود. به ناچار برای امرار معاش کارگری و بارکش��ی می کند. بارها در مسير گذر 
معش��وق می نش��يند به اين اميد که ش��ايد بار ديگر چهره ی زيبای او را ببيند. باالخره در 
يکی از روزها که نااميدی بر وی مستولی شده است، در گذرگاه قبلی آن يار پری چهره را 
می بيند. ناگهان مانند ديوانه ای که از بند رسته باشد خود را به آن دختر رسانده و دست 

در رکاب اسبش می زند و می گويد:

ما در اين شهر غريبيم و در اين ملک فقير

به کمند تو گرفتار و به دام تو اسير
يکی از نوکران درصدد دورکردن شنبه از اسب است که بار ديگر می گويد: 

هرحکم که بر سرم برانی
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سهل است زخويشتن مرانم
آن دختر وقتی سماجت شنبه را در گرفتن رکاب می بيند به نديمه اش دستور می دهد 

که سّکه ای ناچيز به وی بدهند. شنبه پول را قبول نکرده می گويد:

ما بدين در نه پی حشمت و جاه آمده ايم
عاقبت نوکری که همراه دختر اس��ت شنبه را با خشونت از اسب دور می کند و دختر به 
راهش ادامه می دهد. همين مالقات آتش عش��قی در دل دختر ش��عله ور می کند. از آن 
طرف ش��نبه که غم و غّصه ی وصال او را کامال بی تاب کرده اس��ت و نمی تواند راز دلش 
را به کس��ی باز گو کند؛ خوب می دانسته که از نظر جايگاه اجتماعی و پول و مقام همتراز 
حاکم نيس��ت که به راحتی بتواند از دخترش خواس��تگاری کند. با خود عهد می بندد که  
به هر طريقی ش��ده بايد به وصال معش��وق برسد با همين افکار به سيستان برمی گردد، از 
آن جايی که عشق پنهان شدنی نيست و رنگ رخساره از سّر ضمير خبر می دهد برادرش 
متوّجه دگرگونی وپريش��ان حالی ش��نبه می شود هرچه اصرار می کند آن دل از کف رفته 

چيزی نمی گويد  تا اين که باالخره لب به سخن گشوده و می گويد:

گرغّصه ی روزگار گويم     بس قّصه ی بی شمار گويم

يک عمر هزار سال بايد       تاشرح يک از هزار گويم
و برادر را از راز خودش آگاه می س��ازد. عبدالّرحمان می گويد چه چيزی باعث ش��د که 

اين گونه عاشق شدی؟ شنبه پاسخ می دهد: 

رفيق مهربان و يار همدم

همه کس دوست می دارند و من هم
 عبدالّرحمان در ادامه بيان می کند که عش��ق به دختر نامحرم گناه اس��ت و به او توصيه 

می کند توبه کرده و قلبش را از هوس پاک کند. شنبه دوباره  پاسخ می دهد: 

عشق بازی نه من آخر به جهان آوردم

يا گناهيست که اّول من مسکين کردم
عبدالّرحمن که از پاس��خ های برادرش درمانده ش��ده اس��ت تيغ زبان درميدان وقاحت 
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کش��يده و بر اس��ب شماتت سوار ش��ده و با تندی و خش��ونت هرچه تمام تر برادر را مورد 
خطاب قرار می دهد که اين عش��ق نافرجام را فراموش کند. اّما ش��نبه که عشق در قلبش 

النه کرده و جز وصال به چيزی نمی انديشد، می گويد:

گر پند می خواهی بده، ور بند می خواهی بنه

ديوانه سر خواهد نهاد، آن گه نهد از سر هوس
اصرار و پافشاری شنبه باعث می شود تا عبدالّرحمن تسليم خواست برادر گردد.

عاقالن نقطه ی پرگار وجودند ولی

عشق داند که دراين دايره سرگردانند
ب��ه همين علّ��ت برای رفتن به قندهار آماده می ش��وند. آن ها آذوق��ه ی زيادی با خود    
برمی دارند و عازم س��فر می ش��وند. از آن جايی که عبدالّرحمن عاقالنه فکر می کرده در 
مسير راه بر روی کوه خواجه نشين )کوهی در شهر قندهار افغانستان که هنوز با نام خواجه 
علی بابا موجود اس��ت( برای خود و برادرش پناهگاهی درس��ت کرده و مقداری آذوقه برای 
روز مبادا آن جا قرار می دهد. بعد از رس��يدن به قندهار با سختی و مشّقت فراوان باالخره 
به خواس��تگاری دختر می روند. بله؛ همان چيزی که انتظار می رفت اتّفاق می افتد. حاکم 
دخت��رش را به او نمی دهد. ش��نبه و برادرش بعد از چن��د روز تصميم می گيرند دختر را 
ش��بانه بربايند، هنگامی که حاکم قندهار باخبر می ش��ود با س��پاهی 300 نفری به دنبال 
آنها راه  می افتد. اّما وقتی به آنان نزديک می ش��ود که آن دو برادر در پناهگاهشان سنگر 
گرفته اند. در مکانی بس صعب العبور و دشوار که رفتن به آنجا به راحتی امکان پذير نبوده 
اس��ت. پادش��اه هر بار چندين سرباز را برای دس��تگيری آن ها به باالی کوه می فرستد اما 
عبدالرحمان و شنبه با تخته سنگ هايی که  از قبل آماده کرده بودند سربازان را هدف قرار 
داده و به قتل می رس��اندند. بنا به روايتی نزديک به صدنفر از س��پاه حاکم قندهار در اين 
درگيری کش��ته و زخمي  می ش��وند. پادشاه که می بيند لشکرش در حال شکست است و 
آبرويش در خطر، به فکر آتش بس می افتد و به ش��نبه می گويد: اگر تسليم شوی دخترم 
را به عقدت در می آورم. شنبه از پادشاه قول می گيرد و حاکم را به کالم اهلل مجيد سوگند 
می دهد که به قولش پای بند باش��د. بعد از سوگند و قول و قرار پادشاه از کوه پايين آمده 
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و خود را تسليم می کند و می گويد: 

حکم آن چه تو فرمايی من بنده ی فرمانم
پادش��اه نيز اگرچه بی نهايت عصبانی و ناراحت اس��ت با ازدواج دخترش با شنبه موافقت 
می کند. به خاطر اين ماجرا از آن به بعد  فرزندان ش��نبه ملّقب به س��نگک ش��ده اند. هم 

اکنون سنگک زهی يکی از تيره های بزرگ طايفه ی گرگيج است.   

4  )dalozahi =وجه تسمیه ی دلوزهي )دلوزهي
  دلو=dalo يا دلت=dalet واژه بلوچی يعنی ريزش کردن يا نابود ش��دن، تباه ش��دن و 
از بين رفتن اس��ت. دلت=dalet ماضي  دلو dalo می باش��د )دلو با برخورد نوک زبان به 
قس��مت فوقانی دهان تلفظ می ش��ود. با توجه به اينکه حروف آن در الفباي فارسي نيست 

به صورت دلو نوشته شده است(
تقريبا 150 س��ال پي��ش تعدادی از افراد تيره عوض زهي که دام��دار نيز بوده اند جهت 
پ��رورش و تامين چراگاه  دام های خود ب��ه مناطقی دارای آب و علف مهاجرت  مي کنند. 
يکی از اين مناطق مارگو=margow )منطقه کوهستانی و پر آب و علف  در جنوب غربی 
افغانس��تان امروزی بوده اس��ت( در آنجا برکه ای وجود داش��ته که به زب��ان بلوچی به آن       
آپ س��ر=apsar يعنی آپ س��ر می گفته اند. در اين مهاجرت به علّتی نامعلوم )در روايتی 
آمده است به علّت دوري مسافت از شّدت گرما تعدادی ازگورگيج ها به تاالب نمی رسند و 
در اين بيابان جان مي دهند. در روايت ديگر علّت اين حادثه را ناشی از بيماری می دانند 
که به علّت عدم دسترس��ی به امکانات و ... همه ی افراد در حاش��يه ی برکه بعد از مّدتی 
يکی پس از ديگری از بين مي روند و جان می دهند. به هرحال روايت ها متعّدد است در 
اين اثنا کاروانی غريبه که جهت تامين آب به آن برکه سفرکرده با مشاهده ی اين واقعه ی 
تلخ و رس��اندن خبر آن در بازگشت به صاحبان و دامداران گورگيج، باعث غلغله و غوغايی 
در مردم و گريه و مرثيه خوانی تعدادی از زنان و بستگان جان باختگان می شود که آنها در 
  daletant از بين رفت، نابودشد(-يا دلتءنت( dalet=مرثيه های خود کلماتی مانند دلت
ازبين رفتند، نابود شدند و ... به زبان می آوردند که اين  دلت يا دلو استمرار پيدا می کند. 
من بعد اين ماجرا باعث می ش��ود تا به اين دس��ته از گورگيج ه��ای مالدار )دامدار( که از           
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تيره ی عوض زهي می باشند دلوزهي گويند. )يعنی باقی مانده ی رفتگان(

 وجه تسمیه ی چرخچی )چرخه چی( 5 
محّمدخ��ان بان��ی تيره ی چرخه چی در گذش��ته جزء افراد ب��زرگ و از حاکمان محلّی 
منطقه ی سيستان محسوب می شده است. روايت کرده اند که روزی تعدادی از خوانين و 
سرداران منطقه برای مراسمی به خانه ی محّمدخان دعوت می شوند. محّمدخان نيز چون 
در تنبيه و تأديب خالفکاران در منطقه ی تحت س��لطه ی خود س��خت گيری های زيادی 
داش��ته است؛ برای تنبيه آنان از دستگاهی مانند چرخ آب کشی بنام چرخ و فلک استفاده 
می کرده اس��ت. در اين نوع تنبيه دوپای متهمين را در چرخ قرار داده و با ترکه يا ش��الق 
بر روی پاهای آنان می زده اند. مهمانان که س��ران طوايف وقت بوده اند به محض ورود به 
منزل محّمدخان نام و موارد استفاده ی آن وسيله را از ميزبان می پرسند. محّمدخان نام و 
مورد استفاده ی آن وسيله را بيان می کند. يکی از سرداران به مزاح می گويد :»پس شما 

آالن چرخچی هستی«. )دارنده ی چرخ( 
روايات ديگری نيز در مورد علّت نام گذاری اين تيره وجود دارد که عبارتند از:

گروهی ديگر نيز اعتقاد دارند سکونت اين گروه در ميانکنگی و ارتباطشان با آب باعث به 
وجود آمدن نام »چرخه چی« شده است. 


