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  عبدالحسين احمدي ريشهر

  
  

) 87ارديبهشت  (فارس خليجالمللي  شناسي در همايش بين اي كه بنياد ايران گانه يكي از موارد پانزده
. باشد  ميفارس خليجهاي  شناسي جزاير و كرانه در دستور كار خود قرار داده، فرهنگ عامه و مردم

؛ باشندگان زيادي وجود دارد كه آداب فارس خليج زيستگاهي ةده گرفتن اين كه در گستربا به دي
 -هاي فرهنگي توان به ويژگي و رسوم خاصي دارند و به اين راحتي يعني بدون بسيج گروهي نمي

هاي فرهنگي هر ديار دست يافت، به همين خاطر، چون  اجتماعي و در اصل به سرمايه
اند، اين اقدام آنان قابل تقدير و   آن بر آمدهةشناسي اكنون در انديش ايراناندركاران بنياد  دست

  .تحسين است
هاي شمالي پيرامون  اينك عنان سخن را به جانب يكي از آن جاگيرندگان در سامان سرزمين  
) عيالم(اي به موازات تاريخ دولت ايالم  كه پيشينه) ريشهر قديم(، يعني بندر بوشهر فارس خليج

كنون پشت سر  كه بوشهر قديم از بدو پيدايش تاآوريم؛ اما از تاريخي  به حركت در ميدارد
جا كه تا نيم  تمدني مردم آن- و مظاهر فرهنگيگذريم و تنها به آداب و رسوم گذاشته است، در مي

افكنيم و سخن را نخست از مراسم  كرد، نظر مي گري مي  پيش در اذهان مردم هنوز جلوهةسد
  :كنيم گونه آغاز مي اين) رقص باران(هي خوا باران
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   خواهي   باران مراسم

   خداوند قطره  شود و از ابر رحمت  بخيل  بر زمين آسمان»   باران در فصل«اگر رسم چنين است كه 
 از   خبري  شود و باز هم  نزديك  دوم ة نيم  پايان  نيز به  كشت  زمان  يعني »  قوس برج« نبارد و  باراني
دارند  را بر مي)  الك ( ، آردبيزي)  مردان وگاهي (  محل ، دو نفر از زنان  خاطر آن  نشود، به  باران آمدن

   را به  هر خانه روند و درِ حياط ها مي  درِ خانه اند، به  پوشيده  خود را در چادرشان  كه و در حالي
  گويند، اما به  نمي  تعمداً جواب؟ آنها... گويد كيست آيد و مي  مي  خانه صاحب. آورند صدا در مي

آردبيز  « سازند كه  مي  را متوجه  خانه  در، صاحب ة آستان ، با چند بار زدنِ آردبيزِ خود به  آن جاي
. ريزد  مي  آنان  خود دارد در كيسة  در توان  آنچه  خانه صاحب. خواهند  مي هستند و چه»   تكي تك

 كمتر در   و پول  و برنج  يا شكر است  چاي  و مقدار كمي  گندم ود شاملش  مي  آنها داده  به  كه چيزي
  .  است ميان

 با   از نيتِ خيرشان  اهالي زنند تا همة  را سر مي  محل هاي  خانه ها، تمام»   تِكي آردبيز تِك«  
  .دهند  مي  انجام  از شامگاه  كار را معموالً پس خبر شوند و اين

 ة با قياف اند وقتي رسيده  مي جه نتي ، تصادفاً به  كاري  چنين ، با انجام  گذشته در ، چون مردم...   
 باشند  رو شده به رو خبري   با قاصد خوش  كه  آن  مثل شوند، درست  مي ها مواجه»  تِكي آردبيز تِك«

 را   سؤال  اينها نيز، ؟ آن... !آيد  مي  چند روز ديگر باران بگوييد ببينيم: پرسند فوراً از آنها مي
برند و   خود را باال مي  انگشت دو، يا سه)   دست  انگشتان يعني (  اشاره  و با زبان  نگذاشته جواب بي

 خواهد   روز ديگر باران  دو، يا سه  حتماً ظرف كه) كنند  مي پيشگويي(دارند   مي  معلوم  طريق بدان
   زيرا در دو ماهة؛بود  مي  هم شد و بايد باوركردني ي م  قطعاً باورشان ، مردم  كه  نيست و تعجبي. آمد

   ريزش  در كار نباشد، باالخره  تندي اگر باران)   و جدي  قوس برابر با دو برج (  هر سال آذر و دي
  . دارد  همراه كمي

خود باز  ة خان  سر زدند، به  محل ه خان  به ها، خانه»  تِكي يز تِكآردب « كه، بعد از آن  هر انجام به  
 و  مردم. شود  مي  ديده  تدارك از گندم)  شلّه (  دو، آشي  از آن  يكي  بعد، در منزل در شب. گردند مي

  آردبيز تِك« از   يكي  كه  است  شده  ديگر معلوم حال. روند  فرد مي  آن ة خان  به  محل بيشتر كودكان
  .  است معلوم فرد ديگر هنوز نا اما شناخت.   است  بوده ها كه» تِكي
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ريزند و  مي)   بزرگ سيني (  چند مجمعه  درون  است معروف»   گندمي شلّة «  به  را كه  گندم آش  
  بهتمام    و با حرص  شده  جمع  شلّه  دور سيني كودكان. اندازند  مي  را در هر مجمعه  تسبيح چند دانه

 و بايد   او افتاده  نام  به  فال  بخورد، قرعة هر كس   دندان  به  تسبيحةدان. شوند  مي  مشغول  شلّه وردنخ
  .اند  آمده  جمع  خاطر آن  براي  همه  دهد كه  را انجام كاري

   آن  متوجه خورد و ديگران  مي  دنداني  به  تسبيح ة دان ، باالخره شله  خوردن در آخر يا نيمة  
  آسياب(»  هاسك « هاي  از لنگه  و يكي كرده را حاضر   تسبيح  دانهة، خورند  موقع در اين. شوند مي

.  كند حمل)  كنار آب: يا( دريا  را تا ساحل   آن  كه  اوست نهند و برگردن  مي اش بر گُرده)  دستي
   در انجام  بيشتر افراد محل  و شركترساني   منظور اطّالع آيند و به  مي  بيرون  منزل  از همان آنگاه

  :خوانند ي م  با هم ، همگي مراسم

  1 بيا ش خدا رحِم لكي ب      عاُ دة قبل  بيشيم بيين
Biyeyn.bišim.qebley.doā - balki.xodā.rahmeš.biyā 

)   محل  در بيرون واقع (  دريا و يا كنار آب  طرف  به  رفتن  آهنگ كه افراد، بعد از آن  از تجمع پس
  :دهند  سر مي  گونه  بدين  ديگري كنند، نواي مي

    ـ خدا بده  نداره  نون  نونيةنجف          ـ خدا بده نبارا او ندارهاو ا
Ow.anbārā.ow nedāreh-.xodā. bedeh - Jofney. nuni.nun.nedāreh-.xodā. bedeh  

 ة دان ة خورند ةبر گُرد)   هاسك هلنگ (  سنگ  كه  موارد باال، در حالي  مرتبه بعد از تكرار چندين 
  :خوانند  مي  چنين)با تكرار ( او  دنبال  نيز به ن و ديگرا  است تسبيح

  Pirzane.kuru.lenge.hāsak.kulešen   2نِش كوِل كهاس نگِل ، كوروِپيرزن 

  :دهند  سر مي  ديگر را چنين ، دعاي  استغاثه  از اين پس 

 maškulekom.xošken.xodā.oveš bedeh       3 بده شوُِ اخدا ِ  شكنُخ ممشكولُك 

 كنار دريا،  كنند تا به  خود را تكرار مي  دعا گونة ، جملة  و آهنگين طور يكنواخت  و به مرتّب  
  تراحتي از اس  و پس  گذاشته  را بر زمين  آسياب  سنگ آنگاه.  برسند  محل  مورد نظر در بيرون يا آب
   ضامن ، شخصي قع مو ، در همان  آن  و در آوردن  زدن  را در آب  هاسك ة لنگ  مرتبه  و سه كوتاه



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ4

،   از آن نهد و پس  مي  ديگري ةدارد و بر گرد مي او برة را از گرد شود و سنگ  مي  هاسك ة لنگ حامل
  :خوانند مي) با تكرار( بار  كنند و اين  مي  محل  به  بازگشت آهنگ

   4 او خدا رفتيم سي     ؛  دعا رفتيمةقبل
Qebley.doā.raftim-si.ow.xodā.raftim 

 و با   دوخته  آسمان  خود را به نامند، چشمان مي»   دعا رفتن قبلة«را    آن  كه  مراسم  اين  خاتمةبا  
  .نشينند  مي  باران  زياد در انتظار آمدن اميدواري

»  آوردن در گِلي« يا » 5 ساختن گِلي» «  دعا رفتن قبلة« يا  خواهي   باران  رسم  از اين  ديگري ونةگ  
 و با   كرده  را سياه كنند و صورتش  مي  بر تن  و مندرس  زشت  را لباس  مردي  كه يق طر  بدين است
   به  را هم افتند و نيز مرد ديگري  مي  راه  به  دنبالش  به  وي  لباس  خرما به  درخت  و برگ  شاخ بستن
  به)  شوهرش (  سر گِلي  پشتآورند و  در مي  زني تئدر هياند  داده  نام»  كوسِه «  كه  گِلي  عيال عنوان

   انبوه،آورد  از خود در مي رقصد و ادا و اطوار و لودگي  مي  گِلي  كه اندازند و در حالي  مي راه
   محلّه هاي دهد و در كوچه  مي  خود ادامه  قبلي  اداهاي  به راند و باز گِلي  مي جلو   او را به جمعيت

 كنند  هاشان  درِ خانه  به  گِلي  را خبر از آمدن  محل  مردم كهآن   براي ي گِل همراهان. زند  مي گشت
  :خوانند  مي چنين

  ووه زرينا ه شاخ    ووه گلينا، ه ليِگ
Geli.gelinā.how.how    šāx.zarinā.how.how 

   نشِتُُر د پ ُت بارون     نشِت زِ  ما چهِ  ليِگ
Gelie.mā.če.zešten    bārune.top.dorošten 

  تو  كهنهِ خاطر جومه  سي      خونه توِر َ د ِند اوِم ليِگ

Geli.umeden.dare.xunetu    si.xātere.jumeh.kohnetu 
   قرارادهت خو  سي رسمي     رادهِ و6 خاريتِر َ د مُد

Dome.dare.xārit.verādeh    rasmi.si.xot.qerārādeh 
   هرو ُكپ   خاليش ي هتو بر       هُك ُن 7لَطما م ِ ليِگ

Gelie.mā.matal.nokoh   tobrey.xāliš porokoh 

 8اللّه   رحمت بارون     له تّل  شاه مال  ليِگ

Geli māle. Šāh.tallāh   bārune.rahmatollāh 
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 سر   خانه  به  خانه  فوق  آهنگين ة تران  با خواندن  است  پيشتاز آنان  گِلي  كه ، در حالي همراهان  
، و   خانه  از افراد آن رسند يكي  مي  كه  درِ هر خانه به. »  گندمي شُلّه «  آذوقه آوري ع جم زنند جهت مي

   بالدرنگ ، آنان  آب  شدن با پاشيده. پاشد  او مي  و همراهان  گِلي  بر روي  آب اي ، پياله  بام از پشت
  Ne.ow.bi.bārun.bi .9  بي ، بارون  اَو بي نه  :گويند مي

،   و همراهان  وي  دارد بر روي  بر عهده  خانه رسد، صاحب  مي  كه  در هر خانه  به يگِل ... نيز  
   شيوة ، عيناً همان» شُلّه «ة آذوق  آوردن ها و فراهم  خانه درِ تماميبه    و گشتن  از رفتن پس.  بپاشد آب

كار   به  گِلي در خانه روز، و   همان ، در فردا شب  رفت  اشارت آن   پيشتر به كه»   خوري شُلّه«
  .شوند مي)  دعا قبلة (  كنار آب  به  رفتن ة آماد  از آن پس گيرند و مي

خواهي يا به زبان ديگر رقص باران، را از مظاهر فرهنگي مردم بوشهر در  كه مراسم بارانبا آن  
دشتي، ( آن ة تابعگونه مراسم آئيني، تنها منحصر به بوشهر و نواحي ايم، اما بايد گفت اين ه ظر آوردن

نبوده، بل در ديگر نقاط ايران و جهان هم كم و بيش وجود داشته كه آن را ) دشتستان و تنگستان
جا كه آگاهي داريم و جداگانه در نوشتار آمده، در اين تا آن. اند انجام دادههاي ظاهري  با تفاوت

 اراك، ة سيرجان و بافت، در كَمردر ميان عشاير.. .:توان ديد هاي ايران نظير آن مي شهرها و آبادي
در داراب، كازرون، » ...10كرمانشاه، كردستان، تويسركان، در گوشه و كنار فارس: در غرب كشور

مازندران، در » كالردشت«اردبيل، در » كلخوران«، در روستاي )سمنان(نور مازندران، سنگسر 
 خيبري و مند بيدخت، و در نواحي اي دهات كرمان، در گناباد خصوصاً در روستاهاي دلوئي، پاره

  .»11هرمز خوزستان به ويژه در دزفول و رام
در نقل حكايتي (خواهي اما نه در ايران، بل در مصر  سعدي شيرازي درخصوص آيين باران  

  : گويد) از بوستان، باب چهارم
  نكرد آب بر مصر سالي سبيل     چنين ياد دارم كه سقّاي نيل

   به فرياد، خواهان باران شدند   دندران ش گروهي سوي كوهسا
مخصوص  النوع نمايد كه مردم مصر هم مثل ايرانيان رب  نخست، چنان ميةنگر چه درگر  

 ذهني سعدي در ةتوان گفت كه پيش زمين اند، اما با جسارتي در حد حدس و گمان مي آب داشته
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 در شهر خود، چيز ديگر نبوده خواهي نزد ايرانيان و بيان موضوع جز در انديشه آوردن دعاي باران
  .است

  ايران زمين،ةطلبي در جاي جاي خط به ديده بايد داشت كه پراكندگي انجام مراسم باران...   
 ايرانيان بوده و بدون هيچ ترديد بايد آن را ةگواه بر آن است كه در پارينه جزو زندگي عملي هم 

نزد مردم ايران دانست كه بعدها رنگ و ) ايزد بانوي آب(» آناهيتا«مربوط به پرستش و احترام 
ظاهراً اين رسم «: گويد پور مي آن سان كه دكتر اميرحسين آريان. روي اسالمي به خود گرفته است

 بارندگي و آبياري ايرانيان باستان است كه پس از رواج اسالم ةهال» ة پرستش آناهيتابازماند
  12».دگرگوني پذيرفته است

كه در چه ب بوده يا چيزهاي ديگر، و هم اين آةهاب اينكه آيا آناهيتا المناسبت نيست در ب بي  
 كتاب ايران باستان ةنويسند: زماني مورد پرستش ايرانيان قرار گرفته بوده، كوته سخني داشته باشيم

باستاني پاريزي كه سخنش خالي از . داند  مي»13 باروري و عشقةهال«آناهيتا را )  موله-م(
ها، خداي  خداي بركت و شير گوسفند و گاو، خداي زايش« او را به عنوان گويي نيست گزاف

ن يكريست 14.خواند مي» هاي زنان، خداي ازدواج و پيوستگي و باالخره خداي آب و باران بيماري
به شمار  15»خيزي ها و حاصل  آبةااله«بانو ناهيد را » Nybergنيبرگ «سن دانماركي به نقل از 

 موكل ة، فرشتArdvi surāاش اَردوي سوراناهيت  پورداوود، او را با نام اوستاييابراهيم . آورد مي
دانسته و با نگاه به تاريخ هرودت كه گفته است ايرانيان آب را محترم ) نگهبان آب(آب 

هاي بسيار  آيد كه ستايش ناهيد از زمان از اخبار هرودت به خوبي بر مي: نويسد اند، مي دانسته مي
برد  مورخي كه صراحتاً از ناهيد اسم مي: افزايد  ايران معمول بوده است؛ و بر آن ميقديم در

در ميان ايرانيان، «: اي در قرن سوم پيش از ميالد است كه گويد مورخ كلده» Berossusبروسوس «
 ناهيد را در بابل و ةبه اين امر پرداخته، مجسم) م. ق361 ـ 404(نخست اردشير دوم هخامنشي 

بر پا نموده و ستايش او را به مردمان فارس و باختر »  همدان و دمشق و ساردشوش و
  16».آموخت

نيز اگر بر اين نظر باشيم كه اردشير دوم هخامنشي پرستش آناهيتا را نخست در فارس ...   
موله در اين .يعني در قلمرو زيستگاهي نياكانش رواج داده بوده، همچنين اگر روا باشد سخن م
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 به ]فارس [لة ساساني كه اجدادشان در استخرآناهيتا بايد در آغاز سلس«: گويد ميخصوص كه 
توان بر آن افزود  را بپذيريم، چيزي كه مي 17».معبد او وابسته بودند، نقش مهمي بازي كرده باشد

مراسم ستايش آناهيتا، در طلب باران، ) اردشير دوم( هخامنشيان ةاين است كه بگوييم پس از دور
گيرد وبعد از فروپاشي حكومت آنان،  اي مي  ساسانيان به ويژه در فارس نيز، جان دوبارهةوردر د

 ةيك مرتبه، در گردون) در زمان ما( سال پيش 53همچنان به حيات خود ادامه داده و درست تا 
پس از ) ريشهر(اقل در بوشهر  ايستد، و تاريخ اين توقف ناگهاني ال تاريخ زمان از حركت باز مي

آسك، (=  هاسك ة ساله بودم، لنگ7 -6 ة كه پسربچمن ةخواستند بر گُرد آخرين باري بود كه مي
 ماست كه با ثبت و ضبط تداوم و ةبگذارند؛ اما مادرم نگذاشت؛ و اكنون بر عهد) سنگ آسياب

و تاريخ ايستايي آن در ديگر نقاط ايران، آستين همت باال زنيم و از آسيب زمان در امانش داريم؛ 
خواهي به درگاه ايزدبانوي آب در ايران، تا  با انجام اين مهم براي پسينيان بنمايانيم كه مراسم باران

  .چه تاريخي پايدار بوده است
ايم، به  خواهي نهاده را بر آيين باران) پور ياد آريان به نقل از زنده(» رقص باران«كه نام اما، اين  

داشته؛ و در اصل، از يك ) در دعاي باران( اقوام ابتدايي خاطر آن بوده كه همخواني كامل با رقص
قوم مائوري «.. .:تواند باشد شواهدِ زير گوياي آن مي. گيرد آبشخور فكري ـ اعتقادي سرچشمه مي

)Maori ( دختران جوان در كشتزارهاي : دارند» زميني رقص سيب«رقصي به نام » نه زي پولي«در
خوانند و با  كنان، باد و باران را فرا مي بان و دست افشان و ترنمكو آيند و پاي زميني گرد مي سيب

شوند كه به سوي باال بگرايند و برويند و  زميني خواستار مي هاي سيب  جست و خيز خود از بوته
اند، براي جلب باران، رقص  كه در اين اواخر از ميان رفته» تي تاهي«بوميان ... تناور گردند

 رعد و ةانداختند و سر و دست را به نشان  باران، خود را به زمين ميةنشانبه : كردند مخصوصي مي
آور  غربي استراليا مردم گرد سنگِ جادوييِ معيني كه باران و در شمال... زدند برق به زمين مي

در » زيوني«سرخ پوستان «همچنين، .. .»18.كنند كه از پاي در آيند شود، چندان رقص مي شمرده مي
ها در مراسم رقص باران كه تالشي است براي آوردن باران شركت  مريكا، ساعتجنوب شرقي آ

  19».كنند مي
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با همان ) در بوشهر(جا كه بشر تحمل نابودي خود را ندارد، اين خواهندگان باران از آن...   
دادند، در صورت فروكش نكردن آن، كه احتمال راه  ديده كه براي جلب باران دعاي ياري سر مي

رفت، به واكنشِ اعتقاديِ ديگر كه اين بار، حركتشان كامالً  ها نيز مي  سيل و خرابي خانهافتادن
البته با (هاي جزو قرآن  پاره شدند؛ و آن، انداختن ورق ريشه در فرهنگ اسالمي داشت، متوسل مي

، يا مهر نماز و يا ريختن مقداري آرد و نمك بود به درون آب، در حياط منزل )تكريم خاص
دانستند تا خداوند به رحم آيد و باران را بند آورد؛ و   ديگر ميةاي استغاث د، و اين كار را گونهخو

نشناسي؛ و اين هم   نمكةخواستند باران آورنده را به خشم آرند اما نه به گون گويي اين بار مي
 باشد؛ زيرا كه پرستي داشته  اعتقادي در ناهيدةماي تواند در اصل، درون يكي از مواردي است كه مي

به (، در آالشت سوادكوه و در كرمان )سمنان(هاي آن را در ديگر نقاط ايران يعني سنگسر  نشانه
  .توان يافت مي) قول باستاني پاريزي در كوهستان ما

ها هايي است كه از روي آن ن، مشابهتخواهي در نواحي مختلف ايرا پايندگي رسم باران...   
يا رسوبات و بقاياي فرهنگي ـ اعتقادي عهد كهن در اعتقاد : مالي رسيد احتةتوان به اين نتيج مي

و روان مردم باقي بوده، و يا اينكه آنان در واقع هنوز در ذهن ) ناهيد= آناهيتا ( موكل آب ةبه فرشت
  .اند داده كه بدانند كه خود معتقد به آناهيتا هستند آن را انجام ميبدون آن

 ةخواهي در نواحي مختلف ايران را كه احتماالً تا كمتر از نيم سد نيز اگر تمام مراسم باران  
ها در يك جا گرد آورده و از ميان آناي به آن داشتند،  بنديِ ويژه پيش، مردم هر شهر و آبادي پاي

، »گِلي«معناي : كند به ديده بداريم، اين موارد است آنچه را كه توجه ما را بيشتر به خود جلب مي
  .و همراهانش» گِلي« پاشيدن آب بر روي ة، و منشأ و انگيز»كوسه«ن نام در ميان آورد

اي كه لباس  ي نسبت؛ بر شخص زشت و بدقيافه+ خاك = گِل : از تركيب» geliگِلي «  
شود؛ و احتماالً بدان سبب كه شخص مورد نظر در مراسمِ  آلود بر تن دارد اطالق مي پاره و گل پاره

گذاري از  اند، شايد منشأ اين نام كرده آلوده بر تن او مي رس و خاكگلي در آوردن را لباس مند
  .همان جا بوده باشد

يادآور جشني است ) ها طلبي بوشهري در مراسم باران(بر روي زن گِلي »  كوسه« نام ةگزين  
كه پارسيان در اول آذرماه هر سال آن را بر ) بر نشستن كوسه چيست(» كوسه بر خَرنشين«به نام 
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اند و اين جشن تا روزگار ابوريحان بيروني در شيراز نيز مرسوم بوده است؛ آن سان كه  داشته يپا م
و به نخستين روز از . آذرماه به روزگار خسروان، اول بهار بوده است«: خود او در اين باره گويد

بيزن، وي از بهر فال، مردي بيامدي كوسه، بر نشسته بر خري، و به دست كالغي گرفته، و به باد
 ما ةو به زمان. خويشتن باد همي زدي و زمستان را وداع همي كردي وز مردمان بدان چيزي يافتي

  20.»... اند به شيراز همين كرده
توان بسان يكي  نيز مي) در مراسم گلي در آوردن(پاشيدن آب بر روي گلي و همراهانش ...   

به شمار آورد و در اصل، ) كمك ارواحبراي خشنودي و جلب (ديگر از آداب ديني انسان ابتدايي 
خواسته است كه خدايان  هر كار را كه انسان مي«: به آن داد، به اين معني كه» روش تقليدي «ةجنب

خواسته است خدايان را به تقليد از خود وادار سازد؛  كرده و ظاهراً مي انجام دهند، نظير آن را مي
كه بهتر تقليد شده باشد پاشيد و براي آن ، آب برزمين ميرخواستند باران ببارد، جادوگ اگر مي: مثالً

  21».ريخت آب را از روي درختي به زمين مي
  

  » كوبي  ساروج « مراسم

  22 بهشت  بسان  كرده  ساروج  به         خشت  از پخته  كرده اي  خانه يكي

  » فردوسي«                     
  مراسم:   است  ابتدايي  در جوامع جمعي هدست يادآور كار   كه  گروهي  تعاوني  از كارهاي يكي  

 را بسازند و يا هر كار   انباري  بخواهند آب  هر گاه  كه  است و چنان. باشد مي»  كوبي ساروج«
  هاي ، گِل ، اول  ساروج ة تهي  كنند، براي  دارد شروع  ساروج  به  احتياج  ديگر را كه ساختماني

   خارها را آتش كنند و آنگاه  مي  خار كوت هاي  پشته  را روي هِن با ِپ  مخلوط  شده مالي  خشت
   در اول  كوبان ، ساروج  ساروج  به  آن  و تبديل  كوبيدن  براي، شد ها پخته  خشت وقتي. زنند مي

 هر   كه  و در حالي  زده ، حلقه  طور ايستاده ، به  زمين  روي  شده  كرده  پهن هاي  دورِ خشت، 23شب
 بهتر و رساتر از   صدايش ها كه از آن د، يكي دار در دست 24»تَمر «  نام  به اي  چوبية كوبندة، وسيل يك

 ضمناً با   كه  بلند و موزون  با نواي  است معروف) سر خواننده(»  سرخوان «  نام  و به  است ديگران
  :كند  مي  آغازيدن د، چنين دار ، همخواني»تمر «  آوردن  در پايين  كوبان  ساروج هاي  دست حركت
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  شاهِ رضا موال مي      اهللا مي؛ جانم اهللا مي
Allā.mey.jānam.Allāmey      šāhe.rezā.Mowlā mey. 

  خواند و هم  مي ، هم  حال ، در عين» سرخوان«گويند، و   مي  را جواب همان»  كوبان  ساروج«  
   از مدتي ، پس» سر خوان«. دهند  مي  كار خود ادامه  و به  او را تكرار كرده  نيز گفتة دهد و بقيه مي پر

  :گويد  و مي  خود را تغيير داده ، شعر و آهنگ گفتن ...  مي اللّه
 زلف سيه قيچي مكُه   هر چي ميگُم همچي مكُه

Harči.migom.hamči.mokoh    zolfe.siyah.qeyči.mokoh  
  :و يا اين آهنگ ديگر را

 25 مو زيرش ويسيدم سنگُم بِرُندِن     دِنمو زينيم نه تُكُن

Mo.zeynim.netokonden     mo.zireš.veysidam.sangom.beronden  
  

 ديگر را  ، شعر و مطلب  آن  خواني  دوباره  از مدتّي ، و او پس  داده  را جواب  نيز همان ديگران  
  :كند  مي  دنبال چنينو با آهنگ ديگر 

  داده سلماني خدا      جان دليجانييدل
   چراغُم فيتيلش ني    اسپم طويلش ني

  چكار دلُم داري      يا جد سيد احمد

  :گيرد  مي ديگر را پيآهنگ    اين،» سرخوان« و باز 

   زينيِ ر  ِخ ، شي  كچل      ينيِبِ فتو، پرَا
Aftow.pere.beyni    kačal. Ši.xere.zeyni 

  26 ن خالِص ِش عمر  كچل كه     نچاِسِ  پر ،فتوَا

Aftow.pere.čāsen   keh.kačal.omreš.xelāsen  
   بحور مختلف گذرد، داراي  مي خوانان» ...  مي اللّه «  بر زبان  كه  مختلفي اشعار و موضوعات  
 دور خود   به وار و مرتّب  حلقه  كه  نيز در حالي خواند و بقيه  نفر مي  متعدد، يك  و بندهاي است

)   ساروج روي ( بر زمين» تمر« مرتّباً با  خوانند و هم  مي ، هم  او را عيناً تكرار كرده ةگردند، گفت مي
  .كوبند مي
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 را تغيير   خواندن نواي»  سرخوان«،   است  اتمام  به  نظر رسيد كار، نزديك  به كهبعد از آن  
،  خواند و كوبندگان مي تنها   بار خودش  اين،گيرد  مي نام 27واحد   كه دهد و با اشعار ديگري مي

  ها و حتّي  كوبيدن  و آهنگ كوبند و شمارش تر مي  را ندارند اما محكم  گفتن ديگر حقّ جواب
  :خواند  مي ، و چنين  است  اول تر از مواقع كم)  درساعت( آنها نيز   پاهاي حركت
  ، خواهد شد، آشكارا ، راز پنهان  دردا كه  ادا رـ خ ، صاحبدالن مـرود، ز دست  مي دل

گيرد و ديگر كار   مي  خدمت  باشد به ، مناسب  خواندن  براي  كه ، هر شعر و آهنگي» سرخوان«  
   از حافظ  غزلي  مطلع  كه  بند فوق مثالً بعد از پايان.   است  شعر چگونه  مضمون  ندارد كه  آن به

  طلبي ي برتر ة داير  را درون  خويشتن  و ناخودآگاه  مرتبه دهد، يك مي  را تا آخر نيز ادامه   و آن است
  :خواند  مي  گونه بيند و اين  محصور مي  غير بومي و تحقير مردمقومي 

   رنگ) هفت(  هف چيتُ تو كجا و  ].. .[      قند تو كجا و شربت.. ].. .[

   خوني بو شروه  خراِ  دنبال      بوروني خرا  تو بويس ].. .[
   و آهنگ  وزن  داراي،گذرد  مي گويان   مي اللّه   بر زبان  كه  ديگري هر بندِ شعر يا موضوع...   

هم،  در واقع دهند، يعني  مي  واحد انجام  را در زمان  با هم كار توأم  چند چون.   استيخاص  ، 
   را ترنّم نوازي  دل  آهنگ  با زبانشان  و هم  است  در حركت  پايشان كند و هم  كار مي دستشان

 آواز   به  كه  شتران كاهد و همچون  آنها را مي  از خستگي  كار، قدري  موزونية شيو كنند، اين مي
  . شود خوانند تا كار يكسره  مي  با آن كوبند و همراه  قدر مي  روند آن  شتابان در رفتن» ' حدي«

   تنوع  داراي ، هم گويان   مي اللّه  ار انتخابي و اشع ، موضوعات  بگذريم  حافظ اگر از غزل  
 و   گرفته تئ آنها نش  محدود كار توليدي  و محيط  عمل  از دنياي  آن  محتواي  و هم  است مضامين

 و   منظّم  با حركات  كه  اشعار و موضوعاتي  تمام با خواندن.   آنهاست  واقعي مأخوذ از زندگي
 را   خويش ها، و آرزوهاي ها، نيازها، زحمت  دردها، رنج كه آن منگيرد و ض ي م  صورت موزون

  اي  و جلوه  مستانه  خود را جاليي  گروهي  كار تعاوني  انجام سان ريزند، بدين  مي  بيرون ناخودآگاه
  شود به  مي  كار سروده  هنگام  به  ترانه  نوعي  در قالب  كه  يا شعر موزوني جمله. بخشند ديگر مي

.   آنان  ذهني  دور از شناخت  و نه  است  مشكل  دارند، نه  كامل  وقوف  آن  به  همه  كه  است يقيطر
   واحدي  شخص ة از مخيّل  كه  است  چنان شود نه  مي  و پرداخته  ساخته  كه  صدا و آهنگي همچنين
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   شعر و آهنگ  گونه اين.  ست ا  شده  آن  پيدايي  سبب مردمعملي    زندگي  نحوة در واقع.  باشد برآمده
 با ابزار و   ديگر نيز همراه  در مواقع،گيرد  مي  كار صورت  در انجام  منظور تسريع  به  كه كار تعاوني

   در اصل كه»  كوبان  ساروج « گويي» ...  مي اللّه « بر مثالً عالوه. پذيرد  مي  كار مورد نظر، دگرگوني نوع
   امرار معاش  صيد ماهي  از راه  ديگر نيز كه  دارد، در نواحي اورز منطقه كش  مردم  در فرهنگ ريشه

 تقريباً   از فاصلة اي شده 28»اوشار» «جهازِ«خواهند   مي اند، وقتي  گزيده  دريا خانه كنند و نزديك مي
  از آب   تعمير، بيرون  را جهت ، جهازي  دريا بيندازند و يا بر عكس  به  كنار آب  متري ، چهل سي

 ديدند،   خود را آماده كه از آن  و پس  آمده دور جهاز جمع، دور تا   و صيادان  جهازداران بكشند، همة
گيرند و   مي  جاي  زورق  و چپ  راست  و در طرف  شده  و همزور تقسيم  مساوية دو دست به

 يا محمد،  با شنيدن! ؟محمد يا  :گويد  مي  است  رساتر از ديگران  صدايش  از آنها كه  يكي بالفاصله
،   نفس  كردن  از تازه پس. شود  مي  جلو رانده  و به  شده  جهاز زده  آنها به ة هم  توسط فشار نخستين

  چه :كنند  تكرار مي  و باز، همه،!يا محمد :گويد او باز مي ؟ !  گفتي چه :دهند  مي  جواب همگي
  سان  بدين؛گيرد  خود مي  بهي ديگر  شكل شان ة گفت  روال سپس. زنند و فشار ديگر را مي ؟ ! گفتي

 ديگر نيز  و گروه يا محمد :گويد  مي ، يكي  زورق  و چپ  در راست گير شده  جاي  از دو گروه كه
و  يا محمد :  تكرار و چند بارگويي  از مدتي پس. رانند  مي را بر زبان ؟ !  گفتي چه  ة جمل همان

   مذهبي  پندارهاي  به  نهادن ، ارج ، و هم  كار گروهي  به  بخشيدن  منظور تنوع به ؟ !  گفتي چه  جواب
 :خواند  مي  دسته ، يك  اول بندي  شكلِ گروه گيرند و در همان  مي  ديگر را پي  آهنگين خود، مطلب

 :گويد  و مي  داده اسخرا پ   آن  همسنگ  و عبارت  ديگر نيز جمله ةو دست ' ، صلِّ علي النّبي عاشِقَ
   نفس  كردن  با تازه  يكديگر، همراه  كردن  و جواب طور با سوال و همين .' ، صلِّ علي علي محمد و

  29.اندازند  مي  آب  به  را از خشكي ، آن  گام  به ، گام  كشتي  به و زور زدن
،  هم ، را با  جهازداران  توسط ب آ  به اندازي  زورق ةو نحو»   كوبان ساروج «  كاري ةاگر شيو...   
  :شود  مي  زير بر ما روشن  شرح  چند به ، نكاتي  كنيم  و سنجه ميزان

   ساروج  و پاي  و منظّمِ دست  با حركاتِ موزون  يا اشعارِ آهنگينِ همراه  جمله  آوردن  بر زبان-1
   كار، پيوسته گيرد، چون  مي رت و ناچيز شمردنِ بارِ كار صو  كردن  سبك  براي كه آن ، ضمن كوبان
  . آورد  مي  همراه  به  كار را هم  در تداوم گير، تضمين  و زمان است



 

  

13   شناسي استان بوشهر فرهنگ عامه و مردم

گيرد و   خود نمي  به ، زمانِ درازي  آب  به  اندازي  كار زورق ، چون گويان»   مي اللّه« بر عكسِ كار -2
  كه ،  النّبي عاشق :و ...يا محمد : ين جمالتِ آهنگ  اساس  بيشتر دارد، بر همين  عمل  سرعت نياز به

 كار، بسيار مؤثّر   افراد و تسريع  به  بخشيدن شود، در جنبندگي  مي  رانده  كار بر زبان  انجام  هنگام به
  .افتد مي

  به)   آب  به اندازان   زورق  و هم  كوبان  ساروج توسط (  آمده  بر زبان  اشعار و عبارات  انتخاب-3
   بر جاي  تأثير كلّي  آن دهي   نيز در شكل  و هنر عوام ؛ شده  كار در نظر گرفته عيت وض تناسب
   به  از هنر عوام را جزيي»   النّبي عاشق ، و گويي   مي اللّه«   مراسم توان  مي  واقع  و به  است گذاشته

   دارد، اساساً براي  جامعه يدي تول  با زندگي  نزديكي  پيوند مستقيم  كه هنر عوام... « زيرا ؛شمار آورد
  به)   بر اجحاف اعتراض (  اجتماعي  فشار زندگي يا تخفيف)   با طبيعت مبارزه( بار كار   كردن سبك
  »30.آيد  پديد مي  عادي  مردم ةوسيل

،   آنان گويي  مي اهللا  و كوبان  ساروج  مراسم ة شيو  يادآور شد كه د، باي  بر موارد ذكر شده  افزون  
 و تقليد   تأثيرپذيري  و اين  خود مؤثر افتادهة نوب ها به  بوشهري زني  سينه  سبك در پديد آمدن

  .گردد  مشهود مي زني سينه واحد  ، عيناً در قسمت محض
شركت كرديم؛ در » دعاي باران«بايسته گفتن است، يك بار به گاه دير آمدن باران، در آيين   
كوبان به   تابستان و از اول شب، در كار تعاوني گروهي ساروجهاي مهتابي ديگر، در شبوقت 

گري،  يزله و يزله: خواهيم در بساط عيش و شادماني كه شامل نظاره نشستيم؛ در اين دم ديگر مي
كوبي كنيم؛ اما چون مجال  شود، دست افشاني و پاي ها مي خواني در عروسي خواني و بيت خيام

 :كنيم خواني بسنده مي م، تنها به يك مورد آن يعني به بيتيابي ها را نمية آنحضور در هم
  

    در عروسي خواني  بيت

 داماد، يا معموالً ة خال و  مادر، خواهر، عمه  از زبان كهدر مراسم عروسي    بيت خواندن...   
  خيره خود   را به  حاضران  خود دارد و چشم ، جاي  است  آمده  عروسي  كردن  گرم  براي  كه قّوالي

   خوانده  كه  بيتي ، يا دو سه  هر بيت در پايان. كند فرما مي  حكم  بر مجلس  محض ، سكوت ساخته
 يكديگر   به گويي ، و در پاسخ  با هم  را دوتايي  بيت گاهي. كنند  مي  آن چاشني  كِل شود، مي
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، خواهر   دوم  بيت كند كه  نمي قيفر( ديگر را  ، بيتي  اول  بيت  بعد از گفتن  كه  معني خوانند بدين مي
   صداي  كه  است  بيت  همين سرايند و در پايان  مي  آن  در جواب) ديگر بخواند شوهر يا هر كس

  .شود  مي كند شنيده  مي  همراهي  نيز با آن  خود قوال  گاهي ها كه زن  كِل
 در  اما آنچه.   است  شده ل تشكي عااز دو مصر  عروضي  اصطالح  در  كه است   همان بيت.. .  

 مورد   اگر بيت  خود، حال  خاص  با آهنگ  شعر است  بيت  همان  خواندن منظور نظر ماست جااين
   شعر و ترانه  نوع  عنوان گيرد و به  خود نمي  به  بيت  ديگر بخوانند، ديگر نام  و ريتمي نظر را با لحن

  .شود  مي شناسايي
 نيز   و گاهي  است  عروسي  مراسم  ويژة  بيت خواندن. گويند مي  بند يك  را  هر بيت گفتن.. .  

   عنوان شود، به  خاص بر پا مي  مناسبتي  به  كه  و سروري  جشن  و يا مجلس  سوراني  ختنه در مراسم
  .شود  مي  خوانده  بيت  دو سه  در حد يكي  هم آن  درآمد آواز پيش

 داماد و نيز سرور و شادمانيِ   مادر و خواهرِ داماد به خطاب:   اول  در وهلة  هر بيت مضمون.. .  
  .  است  و عروسي  عيش  مراسم  شدن  از بر پا داشته آنان

   يافته تركيب.. .و   عروس  داماد، زيبايي ، شمايل  دامادي ةحجل : از طور كلّي  به پيوند ابيات.. .  
 و بعضاً   است  تمهيد شده  موجود كه  و ظاهري  وضعي هاي  زمينه  تمام  براي  ذكر است قابل.  است

   به مثالً وقتي. سرايند  باشد مي  داشته  با آن  كامل  همخواني  را كه باشد، بيتي  مي  هم خيالي
  :گويند  كنند، مي  ترك  را با شادماني  عروس ةخواهند خان روند و بعد مي  مي خواستگاري

     نار خوريم  اهل ا نه، م ، نار مشكن  نار مشكن  
    رفتنيم  شوق  ما داد، ما به  به  زن  عروس باباي          

  
  :بندند  را مي  دامادية حجل وقتي... 

  ترِ رز  صد ُگ ، بشكنيم  و باغون  باغ  رفتيم  ما كه  
   زر  خوش ، تا بريزه  ببنديم سبز، حجلهِرز ُگ          

  
  :گردد بر مي 31»رو« داماد از  وقتي



 

  

15   شناسي استان بوشهر فرهنگ عامه و مردم

    ِش بر  سبزي  قبوي ، يك هدر اوِم» رو«،   جونيم رودِ  

    سرش  قربون  به  قلمكار، جون  يك زير سبزش          
  
  : را ببرند خواهند عروس  مي وقتي.. .

   را   سفيد پنبه  و، گل  ببريم  گل ديم اوِم  
   را  حجله  شبچراغ ، اين شَن ِن  دل مونس          
   خوانده  دارد چنين  عروس  از راهِ دور رفتن  نگراني  كه  عروس  و همبازي  دوست و از زبان   

  :شود مي

    برن مي 32ُم، دستخوار  ُم ساز   چه ، خوم ُم ساز   چه  خوم  

  نِبِرِن  دور ِشِ  ، راه بگيريم 33 تند بند حجلش          
  :ندخوا  مي  باشد، مادر برايش  دانه  يك ، اگر داماد نيز يكي  بر موارد فوق عالوه.. .  

     بي  صد خونه ، صاحب  دونه  يه ، يكي جونيم رود ِ   
    بي  خونه  مكتب  و، روز به  عاشقون ي ه كوچ  به شب          
    مي ، تو عزيز خونه  تو دارم ، سي  دارم هر چه   

   مي  دونه ، گوهر يك  بريزُم ، گل باالتّ قد          

  : باشند  و داماد عموزاده اگر عروسو 

     گرفت  سالون هو اوِمَ و، ا  گرفت ، بارون ابر اومه  

    گرفت  دوما، دختر عاموش  شازده  بااليِناز           

  : باشد اگر داماد يتيم... 
   زر   زد، بالشت  ـ پشتي  پدر بي ، بي  رود ِجونيم  
   پدر ي ِج  ـ تا بگيره بگيرين 34كَنگِش،  يا علي          

  : ديگر باشد  از محلّة اگر عروس.. .
     ِ بالل  ِ سرخ انصار، گندم  35جا تا جابر  اين  
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  بهار  ِ فصل  ِ ، موسم  بياريم  زن  رفتيم ما كه          
  : باشند  يا نگرفته  گرفته  زن  كه  ديگر بوده  برادران اگر داماد، داراي.. .

   شهريار  ُم چار بازار، چار برارِ   چار دكون  

  دار  خونه36ومّت ُگ ي، كوِك  بگردم هر چارتاشِ دور           

  : باشد  دخترشةرشو  كمي از   و ناراضي  ناراحت اگر مادر عروس... 

    نِم ِك ُمرود 37 ةكرد رشو  مي  گريه  عروس ة نن  

   ن با مِن خوي  مي كرد هر چه  مي ده دوما خن ةنن          
  :دخوانن  او مي  باشد، از زبان  گرفته  زني  را به اگر داماد، دختر همسايه.. .

  مو  دختر همسايه:   مو ميخوام ، دِي مو ميخوام  38ي دِ  
   خونمو  تا بيايه  بريزم  گل  كفشش نعل          
  :خواند  مي مادر برايش)   زفاف در وقت(برند   مي  حجله  را به  عروس وقتي

  ، باد رو دريا بيا  ُم دار هِيُ و  از خدا يك  

  ر بياَ د مرّو ُخ  شاد  حجله  رفته رودِ جونيم          

  : برادر بخواند  شادماني  براي  دارد كه  برگردن  ميان خواهر داماد نيز در اين... 
   پدر ة خون ة برادر ـ ريش  برادر، اي  اي  
   سر  تو باالي  بفرما ـ حرف خواهي  مي هر چه          
   طال   ريشت ة ـ شون  جوني ، بويِ جوني  39 بوِي  
   كربال  و هم  حج  ـ هم ت رودِ  به  دادي  زن تو كه          
     پسري  ـ خدا بده  جونيم يوِك، ُك  جونيم يوِكُك  
          گوهري  مختك  ـ توي  بريزم گل 40كخَتدور م    
   بهار   فصل نِش ِخ و ـ چه 41 برار  عيش نِش ِخ چه  
   بهار  فصل  موسم  بياريم  زن  رفتيم ما كه          

  : خواند تر نيز مي و خواهر كوچك
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    دوما با زنش  ـ شازده  حجله  به ، كي  حجله  به كي  
    ـ خواهر كوچيكترش  دور حجله  بگرده كي          
 ندارد زيرا  ، جايي  بيت دهند، خواندن  داماد مي  دست  را به  عروس  دست  كه اي در لحظه...   

 خود   به  خواندن  مجال  زماني شود و فقط  مي  گم  جوانان كوبي  و پاي زنان  كِل  و  شادي ةدر همهم
  . باشد  خالي  و ني  و از مطرب ، ساده  و عروسي  عيش  بساط گيرد كه مي
  : كرد  در موارد زير خالصه توان  را مي  بيت هاي ويژگي... 

توانند   مي  يا دو نفر هم يكي. شود  مي  خوانده  و تنبك  ضرب الزاماً بدون. خوانند  را ممتد نمي  آن-1
   دنبال  را به  يا جمعي  فردي  و رقص پايكوبي.  يكديگر بسرايند  و در جواب  نوبت را به آن

انگيز   طرب  كه  حال در عين. كشاند  مي  سكوت ، افراد را به  شدن  سرودهة لحظ در همان. آورد نمي
  را در همان   بيت توان مي. دهد  مي  خود را از دست ، تأثيرپذيري  آن  گفتن  متوالي  صورت ، به است
  . كار گرفت  ديگر نيز به  درآمد آواز، در مجالس  پيش  عنوان  خود، به  مخصوص  و ريتم لحن

 در   و قافيه  وزن  رعايت  از لحاظ  چنداني  و اشكال است  رمل ها معموالً در بحر  بيت تمام...   
 و بهار را با  بالل و در دو ديگر،  42رضا را با  شاه :  در يكي  مورد كه شود مگر در سه  نمي  ديده آن

  . اند  كرده قافيه  بغل را با سحر
معلوم  آنها بر ما ة سرايند  و حتّي  فوق  بيشتر ابيات رايش س هر چند، زمان  كه آخر، اين سخن...   
  كه   را آنچنان  مردم  اجتماعي  فرهنگي  وضعيت  كه  است  نهفته ليئها مسا آن  تك  اما در تك نيست

  :دهد  مي  دست  زير به  شرح  دور را به هاي  گذشته ةنماياند و كليد مفقود  ما ميه، ب بوده
  .  سال  ميان  مردان  و حتي  جوانان  توسط در عروسي  بازي چوب   گرفتن  صورت-1
  . فرزند  دامادي  منظور خرج  پدر به  به  آن  مادر و سپردن  از جانب  پول  كردن  ذخيره-2
  .فرزند»   كردن  طلب زن «  در صورت  آن  شدن ، و برآورده  پدر و مادر بودن  و مراد در دل آرزو-3
   گوسفند قرباني، آن  از روزهاي يك  بايد در كدام  كه  هفته  ايام  و مباركي  ميموني  در نظر گرفتن-4

  . نمود  عروسي  به  آمدن  را دعوت كرد و ضمناً بستگان
   خرما براي  از گُرزِ سبز درخت  داماد و استفادهة مادر و خانواد  توسط سي عرو ة حجل  بستن-5

  .  حجله ينئتز
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  . پدر را بگيرد تا بتواند جاي)   مانده يتيم (  داماد پدر مرده  براي  دعا كردن-6
  شود كه  مي  بر ما معلوم، يا سفيد؟  است  آيا سبز بوده  و داماد كه  عروس  لباس  و رنگ  نوع-7

 و در   بوده عمول م  رسمي  عروس و سر  سينه  تور سبز روي نداختن ا ويژه  سبز به  لباس پوشيدن
ندِ  زير ب  خنجر طال به ، زدن  آن  بندِ در خورِ قبا روي  سبز، بستن  قباي  نوعي داشتن...  مورد داماد نيز

  .  است بوده  مي ختِ دامادي ر ، برازندة  تِرمه  شال  و داشتن قلمكار  زيرپوش قبا، پوشيدن
 پذيرد، بر   پاييز انجام  اول يعني  43 برون پنگ   در وقت بايست ، مي  اطفال ة ختن  كه سان  همان  به-8

كشد   نمي  طولي  هم  چندان  بهار بوشهر كه  نيز بيشتر در فصل  و ازدواج  عروسي  مراسم پاداشتن
  .  است گرفته  مي صورت

  . باشد)  غرب (  قبله  بايد حتماً رو به ها، كه  خانه  سنّتي  بافت  به  بردن  پي-9
  . را پسر بدهد اش  برادر تا خداوند بچه  خواهر داماد، براي  دعا كردن-10
  . واده خان و  هر خانهة ريش  به پسر بچه   كردن  و تشبيه  داشتن  فرزند نرينه  بيشتر به  تمايل-11
   را نوعي  آن  انجام  پدر، كه  فرزند از جانب  به  دادن  و زن  دامادي  مخارج ة هم  داشتن  بر عهده-12

  .اند دانسته مي  حج در خانه
  ).شتر بار( بار ة قافل  در داشتن  و ثروتمندي  تاجرية نشان  به  بردن  پي-13
   به  رفتن هنگام  به)  سفيد  اسب  همانمنظور( سبز،   اسب  ويژه  داماد به  شدن  سوار بر اسب-14

  .» دوما روي«
  .اند دانسته مي   رخساره  رنگ  را در سپيدي  آن ، كه  و زنان  مردان  معيار زيبايي  به  شدن  آگاه-15
  .ها  در عروسي  شربت  دادن-16
  . دريا  از راه  حج  به  رفتن-17
  را داشته  زن  ريد و فروش خ  بيشتر جنبة  دور كه هاي  در گذشته  ازدواج ة شيو  به  بردن  پي-18

  . است
  .  پادشاه  با پسر يا پسرهاي  حمام  به  رفتن  داماد براي  آرزوي-19
  .» قومِدون«  و ، رشوه  كردن  طلب زن:  نظير  و عباراتي  و كاربرد واژگان  معاني  به  گشتن  آگاه-20
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   كه  سبب  بدين.نمايد  مي  مالحظه بل، بسيار قا  بنگريم  ژرف  ديدة  مورد ديگر را اگر به  و اين-21
 8   تعداد، فقط رسد و از اين  مي47   رقم ، به  درآوريم  شمارش ه موجود را ب هاي اگر تعداد بيت

  توان يباشد و م  مي  وي  داماد و در وصف  به  موارد نيز خطاب ة، و بقي  با عروس  در رابطه مورد آن
  ، و يا همان  داماد بوده  توجهِ بيشتر به  اين ة انگيز  عهد كهن ري مردساال رسوبات:  داد يا احتمال
  .  است  افكنده گونه كاست  ة، ساي  حالت ، بر اين  عروس ة خانواد به  دهي رشوه  ذهنيت
   موسيقي هاي  از گوشه ، يكي  بيت  خواندن  داد آهنگ  احتمال توان  مي كه آخر، اين سخن.. .  

   دور مانده  به  زمان  از آسيب كنون تا  كه  خسرو پرويز، بوده  زمان و در  ساساني ورة، در د  ايران قديم
  . است

  
  ها نوشت پي

 . بلكه خداوند رحمش بيايد- دعاةبيائيد برويم قبل. 1
 .اش است  هاسك كولهةكور، لنگ پيرزن. 2
  .خداوندا آن را پر آب كن) آب درون آن نيست(ام خشكيده است  مشك كوله. 3
 . دعا، براي آب خداوند رفتيمةقبل. 4
  .پوش را بدان قياس كنند  اشخاص بسيار زشت و كهنه:گِلي. 5
6 .Xārit  ه با خار تعبيه شده استكيعني در حياطي.  
  .همان معطل است» مطَل«. 7
ت ئپوشانند و به هي باراني چوبي بلند را لباس مي آبي و بي هنوز كودكان روستايي و حتي شهري ايران هنگام كم ... .8

گردانند و چنين  ها مي را در كوچه» كولي قزك«آنگاه . نامند مي» كولي قزك«آورند و آن را مثالً  دختري در مي
  :خوانند مي

  !پايون كن كولي قزك بارون كن         بارون بي
  هاي كرديم             از سرمايي بمرديم ما بچه

شناسي هنر، دانشكدة هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران،  اجمالي از جامعهحسين آريانپور، پرويز ناتل خانلري، امير: به نقل از
  .41ص ، 1354نشر سوم، 

 .نه آب بود، باران بود. 9
خواهي در ميان عشاير سيرجان و بافت،  ، باران1364 خرداد -، فروردين2 -1 ة، سال يازدهم، شمار آيندهةمجل. 10

  .25مرتضي فرهادي، ص 
  .345 -309 ، ص1363، چاپ سوم، قلعه خاتون هفتي پاريزي، باستان. 11
  .41، ص پيشينشناسي هنر،  اجمالي از جامعه. 12
  .56، ص 1363دكتر ژاله آموزگار، چاپ دوم، : ةموله، ترجم. م. 13
  .338، ص 1363خاتون هفت قلعه، چاپ سوم، . 14
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  .47، ص 1351 رشيد ياسمي، چاپ چهارم، ةايران در زمان ساسانيان، ترجم. 15
  .164 ـ 163، ص 1347، چاپ دوم، 1ها، ج يشت. 16
  .ايران باستان، پيشين، همان صفحه. 17
  .25شناسي هنر، پيشين، ص  اجمالي از جامعه. 18
پرويز نجفياني، چاپ اول، : ة، ترجم انسان اوليهةاسرار طلسم و جادو ـ دنياي ماوراء الطبيعگريگور، . آرتر، اس. 19

  .13، ص 1361
  .256، ص 1362  چاپ اول،الدين همايي، ، تصحيح جاللالتفهيم. 20
  .100، ص 1343احمد آرام، :  تمدن، بخش اول،ترجمهةگاهوار: ، مشرق زمينتاريخ تمدنويل دورانت، . 21
  .1619، ص 5، ژول مول، كتاب سوم، ج شاهنامه. 22
  .گيرد تابي صورت ميهاي مه كوبي معموالً در فصل تابستان و خاصه در شب كار ساروج. 23
24 .Tamr .)متر، در وسط و قسمت   تقريباً هشتاد سانتية چوبي باريكي به اندازةكه دست» كوبين«نوعي ): به فتح اول

 . انتهايي آن تعبيه شده است
اين مورد اخير نيز خاص . ام ام، انداخته برانده= beronden »برندن«نوعي درخت خرما است، : Zeyni »زيني«. 25

 .هاي مقيم بوشهر است ها و دشتي ش تنگستانيگوي
گلو، گردن ـ پِرِ چاسِن = xer زيرـ خِر = ši شيدم غروبي، وقت غروب آفتاب ـ : pere  beyni  ني پر بي. 26

pere.čāsen=روز است و وقت نهار خوردن استة آفتاب در نيم .  
27 .Vāhed:شود ها نيز ديده مي زني بوشهري هنظير اين مورد اخير در مراسم سين. خواني  به معني تك.  
  .تازه ساخته شده را گويند) زورق(جهاز :owšâri اوشاري. 28
وزني  چنانچه زورق كوچك و كم. و اين، در صورتي است كه كشتي مورد نظر، بزرگ و داراي وزن زياد باشد. 29

، به طور متوالي و پيوسته و سرعت  ...النبي صلّ علي، محمد و علي صلّ علي عاشق: در پيش باشد، اين بار، با گفتن
  .كنند بيشتر دادن به عمل، به راحتي زورق را از كنار ساحل به دريا هدايت مي

  .92، ص پيشينشناسي هنر،  پور، اجمالي از جامعه اميرحسين آريان. 30
31 .Ru : برند كه داماد را سوار اسب كرده و به زيارت قدمگاه نزديك محل مييعني وقتي.  
  دوست و يار مشفق .32
  به معني محكم گرفتن و رها نكردن. 33
  بازويش= كنگش . اينجا به معناي بازو به كار رفتهآرنج اما در يعني  :Kang كَنگ. 34
  .قرار داردبوشهر  هليله ةكه در محل» آغاي جابر«قدمگاه يعني تا . 35
36 .kokey.gottom= برادر بزرگترم   
  .كنند  عروس پرداخت ميةول نقدي كه به خانواد شيربها، پ:Rešveh. رشوه. 37
 . مادر :dey دي. 38
39 .Buvey juni :پدر جانم.  
  . مهد، گهواره:Maxtak مخْتَك. 40
  .برادر: Berār  بِرار.41
  :شود  فردوسي ديده ميةنظير اين مورد اخير نيز در شاهنام. 42

  و گاهيكي پور زاد آن هنرمند ماه         چگونه سزاوار ديهيم 
  چو از مادر مهربان شد جدا        سبك تاختندش سوي پادشا
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  83/84، ص 1ژول مول، ج          
43 .pang borun:زمان برداشت محصول خرما، برابر با اول فصل پاييز .  

  
  


