
  

  

  

  

  

  هاي خليج فارس قي فولكلوريك كرانهيبررسي موس

  ) بوشهرتكيه بر استانبا (

  

  مصطفي خلعتبري ليماكي

  دانشجوي دكتري فولكلور

  
  

  مقدمه

اختيار دريا، ماهيگيري و  آيد بي فارس به ويژه استان بوشهر بر زبان مي هاي خليج وقتي نام كرانه
از طرفي اين ناحيه يكي از . شود تبادر ميهمچنين موسيقي فولكلوريك اين خطه به ذهن م

موسيقي محلي اين مناطق . هاي شرق و غرب در دنياي قديم بوده است هاي ارتباطي تمدن حلقه
موقعيت جغرافيايي و آب : شود كه از آن جمله است به داليلي چند از ساير نقاط ايران متمايز مي

رم خليج فارس، نوع سازها و نواها و اشعار و و هواي منطقه، قرار گرفتن در كنار دريا و سواحل گ
باشد اين   مهمي كه در ابتدا در بررسي موسيقي فولكلوريك اين منطقه قابل بررسي ميةنكت. غيره

هاي مختلفي بوده است كه هركدام به  ها و ملت است كه اين ناحيه گذرگاه و محل سكونت قوم
به عنوان مثال از اين ميان . اند ر بودهنوعي در فرهنگ، ادب و هنر ساكنان بومي تأثيرگذا

شدند تأثير زيادي بر روي موسيقي  سياهپوستان آفريقايي كه به عنوان برده به اين مناطق آورده مي
مراسم «، »ها نيمه«و » ها يزله«توان از  براي نمونه مي. و به طوركلي فولكلور اين منطقه گذاشته است
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اند،  و غيره كه غالباً بعد از ورود آنها به اين منطقه شكل گرفته» سنج و دمام«و مراسم » ليوا«يا » زار
هاي مذهبي و اعتقادات خاص، موسيقي اين منطقه را به   ديگر اينكه به دليل گرايشةنكت. نام برد

 سوم شرايط سخت طبيعي، گرما، كمبود ريزش ةنكت. شدت تحت تأثير اين عامل قرار داده است
ار زياد هوا، وضعيت دشوار زندگي، ماهيگيري و دريانوردي در اين اقليم باران، دريا و رطوبت بسي

ها و آوازهايي خاص در موسيقي اين ناحيه شده  جغرافيايي است كه  باعث بوجود آمدن فرم
شد كه مردم براي ريزش باران در  مثالً در گذشته نباريدن باران در فصل بارش، باعث مي. است

، همراه با آهنگ و شعري ويژه، دست به دعا »شار شاروني«يا » ونيبار بار«قالب مراسمي بنام 
فرسا، آوازهايي جهت هماهنگي و  يا، پارو زدن و ساير كارهاي طاقتببرند و يا كار بر روي در

  .آورده است ر انجام كارهاي جمعي را بوجود ميرفع خستگي د
اقوام متعدد اعم از اط  آمد و رفت و اختالط و ارتب از روزگار باستان محلفارس خليج  

هاي  كه سنن و آداب و زبانها و انديشهنورد، جنگاور و ماجراجو بوده است سوداگر، دريا
هاي اجباري و كوچ كردن به قهري، مهاجرت  شكست ها و پيروزي هاي. اند گوناگوني داشته

ند، ا ردهك ميكوچ نشينان  وام فاتحي كه به سرزمين هاي ساحلاي مجاور يا پذيرايي از اق سرزمين
فرهنگ، فولكلور و موسيقي مردم اين سرزمين را دستخوش تحوالت و تغييرات گوناگون ساخته 

 كه به دورترين درياها، يعني فارس خليجيكي از ارمغان هاي سفر سوداگران و دريانوردان . است
 سنن درياي چين، آفريقا و جاوه و سوماتراي اندونزي مسافرت مي كردند، موسيقي و آداب و

د و آنها را اندك اندك شايع اقوام دوردست بوده كه به سرزمين هاي خود مي آورده ان
شناسي، گروه لهجه هاي محلي كه تا به امروز در   از نظر زبان.)50، ص1348اقتداري،(اند كرده

 و فارس خليج و جزاير آن بدان گفتگو مي شود آندسته كه در قسمت شمالي فارس خليجسواحل 
 ة دجله و كارون رايج است، مانند لهجه هاي خوزستاني و بهبهاني، پيوند نزديكي با لهجدر اطراف

اي  ة شبانكارهلري دارد و آن قسمت كه در سرزمين فارس و سواحل آن صحبت مي كنند، با لهج
لهجه هاي سواحل مكران با لهجه هاي بشاگردي و بلوچي . و پهلوي ساساني ارتباط مي يابد

اين واژه ها . ش مردم بوشهر فارسي دري است كه با واژه هاي محلي توأم استگوي. مربوط است
طبعاً ردپاي كلمات بيگانه، عربي، . نشين قرار مي گيرد ة مردم ساحلبا قدري اختالف مورد استفاد



 

  

145   )با تكيه بر استان بوشهر(هاي خليج فارس بررسي موسيقي فولكلوريك كرانه

 مردم دشتي، ةاما لهج. انگليسي و هندي به داليل گوناگون در مكالمات رايج مردم وجود دارد
.  شباهت هايي كه با يكديگر دارند، هركدام داراي ويژگي خاصي استةتان با همدشتستان و تنگس
شعر دشتي و . خوريم لباً به واژه هاي فارسي سره برمي مردم اين صفحات، غاةدر زبان محاور

 به ويژه دوبيتي ها كه عمدتاً از رواني بيان ،كند ز بيشتر از همين خصوصيت پيروي ميدشتستان ني
 .گردد آميخته ميبهره مي گيرد زيرا در اين گونه اشعار غالباً با موسيقي و گيرايي خاص 

  )10، ص1374زاده،  دشتي(
  

  ...)بوشهر و(فارس خليجبررسي موسيقي فولكلوريك سواحل 

در ارتباط با دريا و طبيعت خشن شكل گرفته است و در اين ) بوشهر و غيره(زندگي مردم جنوب
. لد تا مرگ به خوبي مشهود استبا تمامي شئون زندگي از توميان نفوذ موسيقي و ارتباط آن 

با نگاهي اجمالي . ت ادعا كرد كه هيچ كاري بدون وجود موسيقي انجام نمي شودئتوان به جر مي
 عميق و تنگاتنگي با آداب و رسوم، زندگي ةبه موسيقي جنوب مي توان پي برد كه اين هنر رابط

. ة مردم اين منطقه عجين شده استموسيقي با زندگي روزمر. اجتماعي و تالش مردم منطقه دارد
جاشوان با (الاليي مادر براي به خواب رفتن كودكش، آوازهاي كار هنگام صيد ماهي، كشيدن تور

، درو و خرمن كردن، مراسم عزاداري و شادي همه و همه با )آواز خاصي راهي دريا مي شوند
مادگي ضمني در اين مراسم شركت دم با يك آ مرةموسيقي مخصوص به خود همراه است و هم

  . كنند مي
  

  موسيقي بوشهر

هاي خوزستان و  فارس است كه از شمال به استان خليجهاي  ان بوشهر يكي از مناطق مهم كرانهاست
كهكيلويه و بويراحمد، از مشرق به استان فارس، از جنوب شرقي به استان هرمزگان، از جنوب و 

   )1، ص 1371جغرافياي استان بوشهر، ( .شودد مي  محدوفارس خليجغرب به 
سيقي مذهبي نوع مو. بندي كلي را ارائه داد موسيقي بوشهر ابتدا بايد يك دستهبراي بررسي   

  .كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت دهد بندي را شكل مي و غير مذهبي اين دسته
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  موسيقي مذهبي

هاي   وجود دارد مراسم عزاداري در ماه و مذهب عميقي كه بين مردم اين منطقهةرابطبه دليل 
محرم و صفر از اهميت فراواني برخوردار است و بخش اصلي فرهنگ موسيقيايي بوشهر مربوط 

شكل و محتواي اين مراسم به لحاظ نظم حاكم بر آنها باعث شده است كه . به همين مراسم است
مراسم . ايسه با ديگر مناطق ايران گرددعزاداري بوشهر منحصر به فردترين مراسم عزاداري در مق

دمام هم نام مراسمي است و هم نام طبلي . شروع مي شود» دمام«عزاداري در اين منطقه با اجراي 
له، مسجد، گروه به طوري كه هر مح. مراسم دمام به صورت محله اي اجرا مي شود. است

ة ديگر را ر مراسم محلخوان مخصوص به خود را داشته كه حق شركت د نوازندگان و نوحه
 خود دارند و شركت ةبه طور كلي مردم هر محله تعصب خاصي نسبت به مراسم محل. اند نداشته

گردد و حتي اجراي اين مراسم   باعث ايجاد دعوا و زد و خورد ميفردي از آنها در مراسم ديگري
گيرد و ديگري حق نيز بايد طبق آداب و رسومي كه از گذشته بجا مانده است، به ترتيب صورت 

در اين مراسم .  اول به اجراي مراسم نپرداخته است، نداردةاجراي مراسم را تا زماني كه محل
دانيم كه عدد هفت از  مي (.هفت سنج و يك بوق شركت داده مي شود) طبل(معموالً هفت دمام

به پيشواز د، قبل از شروع مراسم با دود كردن اسفن). ديرباز در ميان ايرانيان مقدس بوده است
ها شروع به  را اعالم مي كند و به ترتيب دمامروند و بعد از آن بوق، شروع مراسم  مراسم مي

ترين ساز است شروع به نواختن مي كند و به ترتيب  ابتدا دمام معمولي كه بم. كنند نواختن مي
 (aŠkon)  شكونكه از دمام معمولي كوچكتر و ريزتر است و نهايتاً دمام ا(qember)  دمام غمبر

اشكون . ارد شكستن ريتم را به عهده دةدمام اشكون از دو نوع ديگر ريزتر است و وظيف. نوازد مي
  .كننده استبه معني شكننده و خرد

گيرد و دو  ست كه در جلو دمام اشكون قرار ميترتيب قرارگرفتن دمام ها به اين صورت ا  
ة آنها چهار مام اشكون و پشت سر همدمام معمولي و غمبر هر يك در سمت راست و چپ د

 7 تا 3ها از  تعداد سنج. م ها را بر عهده دارداشكون نقش رهبري دما. گيرد دمام معمولي قرار مي
. گيرند  تا در عقب قرار مياگر تعداد آنها هفت عدد باشد سه تا در جلو و چهار. عدد متغير است

گاهي مواقع . روع و پايان مراسم با بوق استكالً ش. بوق نيز هدايت كل گروه را بر عهده دارد
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ممكن است دو گروه دمام در دو رديف با هم به نواختن بپردازند، اين مراسم در واقع براي خبر 
شوند و  پس از آن مردم در مسجد جمع مي. دكردن مردم است و حدود بيست دقيقه طول مي كش

واعظي . شود اسم ذكر آغاز ميجد مرپس از جمع شدن مردم در مس. مراسم اصلي آغاز مي گردد
زني در مسجد شروع  پس از ذكر مصيبت، مراسم سينه. درود و شروع به صحبت مي كن بر منبر مي

زني به اين صورت است كه از ميان همان افراد مجلس كسي كه صداي بهتري دارد  سينه. مي شود
. كنند شروع به سينه زدن ميوار شروع به خواندن نوحه مي كند و مردم به صورت ايستاده و دايره 

در . رسد ري كه گاهي به هفت دايرة بزرگ ميبه طو. زنان افزوده مي گردد به تدريج بر تعداد سينه
مراسم با ريتم بسيار كند شروع معموالً اين . خوان اصلي شروع به خواندن مي كند اينجا نوحه

ود و ممكن است به حالت خلسه شود و به تدريج بر سرعت و شور و حال آن افزوده مي ش مي
  . برسد
مناسب تشخيص دهد خوان در جايي كه  نام دارد كه نوحه» واحد«زني  اوج مراسم سينه  

در اين قسمت فقط ضربان سنگين سينه زدن » واحد«: هاي سينه اعالم مي كند روي يكي از ضربه
ة واحد با شنيدن كلم. واحد به صورت بحر طويل خوانده مي شود. است كه ريتم را نگه مي دارد

زني  اگر ريتم سينه. شوند ة واحد آماده ميو براي نوح» اهللا واحد«: گويند فرد يا افرادي مي
 واحد فقط ضرب ةزنان تمام سر ضرب ها را سينه مي زنند و با گفتن كلم چهارضربي باشد سينه

 ةكند، كلم اعالم مي را خوان واحد سر ضرب اول، نوحه. كنند ل هر ميزان را با سينه همراهي مياو
 واحد كه چهارضربي است سر ضرب مي افتند و بعد از آن» حد«ة قبل از ضرب و كلم» وا«

ن فردي شروع به خواندن چاووشي گاهي شور و حال به جايي مي رسد كه ناگها. شود خوانده مي
كه و كربال ، م)ع(چنين استقبال از زائران امام رضاووشي را از قديم براي بدرقه و همچا. كند مي
رفتن به كربال و غيره را خوانند و با خواندن چاووشي در ميان عزاداري واحد، شوق و اشتياق  مي

 مقاله ةدر ادام( .رساند اي چهارگاه است و حالت رجز را ميه چاووشي در پرده. دهند نشان مي
  )راجع به چاووشي هم صحبت خواهد شد

  :شود  هاي گوناگون خوانده مي ريتمزني ملودي هاي متفاوتي با هنگام سينه
  : شب تاسوعاة نوحةنمون
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  امشب حنابندان طفالن است      امشب شب عيش جوانان است
  قاسم شود داماد گويي ندارد جان

  آييد ببنديد حجله قاسم        بني هاشمجمله جوانان 
  قاسم شود داماد گويي ندارد جان

  م گريانبگفتا مادرش با چش      علي اكبر روان شد سوي ميدان
  دمي كن ترك ميدان        علي اي نور چشمان

  دل از هجرت سوزان
  حنابندان كردم ست و پايت        بريدم رخت دامادي برايت 

  نشستم عاقبت اندر عزايت
  جوان نوچه را از من جدا كرد      فلك آخر به ما جور و جفا كرد 

  خدا داند عدو با ما چه ها كرد        ز هجران علي ما مبتال كرد
ها  دسته. يابد زنان خاتمه مي در مسجد با دعا و گفتن آمين سينهم عزاداري و سوگواري مراس  

ها و  در اين لحظه عالمت» كنيم نعش بيرون مي«ه اصطالح مي گويند گردند و ب ة حركت ميآماد
ها  زن و زنجيرزن در آخرِِ حجله هاي سينه ، سپس گروه دمام و پس از آن دستهها در جلو علم

. شود دارند كه با ريتم خاصي خوانده ميهاي مخصوص به خود  نند و هركدام نوحهك حركت مي
ام اين مراسم معموالً آوازي است اما گاهي مراسم ش. مراسم عزاداري با شام غريبان خاتمه مي يابد

  )1371محسن شريفيان، بوشهر، ، راوي( .شود غريبان با فلوت نيز همراهي مي
  

  موسيقي غير مذهبي

هاي رايج در  چرا كه بيشتر فرم. كار مشكلي است مذهبي و غير مذهبي تفكيك موسيقياصوالً 
مثالً . شود رور و هم در مراسم عزا خوانده ميموسيقي بوشهر، هم در مراسم شادي و س

چاووشي . خواني كه در عزاداري علي اكبر خوانده مي شود فرم مخصوص عروسي نيز است بيت
» شروه«نده مي شود مخصوص بدرقه و يا استقبال از زائران است، خوا» واحد «ةكه در بين نوح
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تفاوت اصلي فقط در انتخاب اشعار . هم در عزاداري خوانده مي شود و هم در مراسم غير عزا
  .است
هاي  جياني، شكي، چويي، آوازها و نغمههاي شروه، بيت، الاليي، الحواهللا، حا معموالً فرم  

  )43،ص1368، باباچاهي( .بندي كرد توان در اين دسته، طبقه كار و انواع مراسم زار را مي
  

 (Šarve) شروه

شروه كه به عنوان آواز دشتي و . شروه يكي از اشكال مشخص موسيقي جنوب ايران است
كه در اشعاري .  دشتي خوانده مي شودةاي است كه در ماي دشتستان معروف است، آواز غمگنانه

عران دوبيتي سراي جنوب انتخاب د، دوبيتي است كه غالباً از شاگير شروه مورد استفاده قرار مي
شروه در . خوريم هنگ هاي مختلف به چندين مفهوم برمي شروه در فرة معني واژةدربار. شود مي

شود و زماني با تلفظ شرفنگ، شرفاك، شرفه و  ر گاهي به نوعي خوانندگي گفته مينظم و نث
در بعضي موارد شرفاك عالوه بر . شود ته تعبير ميهسشرفك به معناي صداي پا و هر صداي آ

  .اينكه به معني صداي پا به كار رفته، صرفاً به مفهوم بانگ نيز آمده است
  زن از خواب، شرفاك مردم شنود      توانگر به نزد زني خفته بود

 هاي نسبتاً متفاوت رايج دشتي، دشتستان و تنگستان به گونه بوشهر، ةشروه در تمامي منطق  
در سبك بوشهري . شود شتي، دشتستان و بوشهري خوانده مياست و معموالً به چند سبك د

خوانان و  از نوحه) زاده ملقب به بخشو جهانبخش كردي ( مرحوم بخشوةتوان به شيو مي
  . خوانان صاحب سبك در بوشهر اشاره كرد شروه

  
  خواني ة شروهنمون

  ا نموديتبسم بر من شيد      ـوديلبت چون غنچه گل وانم
  همان رازي كه دل اغوا نمودي      م چه ديدمبه چشمانت نگه كرد

  نه گل مي كرد ميل بي وفايي      نه بلبل داشت از بستان جدايي
  زند برهم رسوم آشنايي        وليكن گردش چرخ ستمگر
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  رخت بوسم به پايت گل بريزم    اب خيزمخوش آن صبحي كه من از خو
   بوسم به پايت گل بريزمرخت        گشايم در به رويت شادمانه 

  وليكن فرق دارد يار با يار      يار بسيارهر آن كس يار خواهد 
  وليكن سايه ديوار بسيار      ي خواددل من سايه زلف تو م

  چرا بايد كشم آن رنج و محنت      چرا خواندي كه من آيم به غربت
  نخواهيم ما چنين عمري به ذلت      ددرازي عمر فايز كي چنين بو

. اعي و آب و هوايي هر منطقه نيز در سبك شروه خواني آن محل دخيل استشرايط اجتم
  )باباچاهي، همان(
  

  نيمه

هايي است كه هنگام كار بر روي دريا براي هماهنگي نيروي كار  خواني، مجموعة ترانه نيمه يا نغمه
نفر كه  اجراي اين قطعه بدين صورت مي باشد كه يك. شود خوانده مي) ملونان (و تهييج جاشوان

خواند و گروه   يا سرهنگ نام دارد، اشعار را ميباشد و اين شخص سرگنگ مي» سر ملوان«در لنج 
ي كار هماهنگ شده و جاشوان همراه با انجام كار به سرگنگ جواب مي دهند و بدين وسيله نيرو

اشعار . شود يها با ريتم كند آغاز مي شود و به تدريج ريتم خواندن تند م نيمه. شود كار انجام مي
ة كار و زندگي مردم هايي دربار است و يا داستان) ص ( اطهار و پيامبرةها معموالً در مدح ائم نيمه

 زني شده است، عبارت بودند از سيراف خواني انجام مي كارهايي كه به همراه نيمه. باشد بوشهر مي
كشيدن لنگر، باال كشيدن ، باال )ري استي ماهيگةگرگور نام وسيل(  گرگور كشيدن،)پارو كشيدن(

 براي پارو كشيدن به همراهي هاي بزرگ تجاري قديم در كشتي). تور ماهيگيري (دومم
  )1375ميثم دربان، بوشهر، ( .خواني دمام هم نواخته مي شد نيمه

  
  حاجياني

ه صورت سازي يعني با ساز اجرا فرمي است كه هم ب» حاجيوني« محلي ةحاجياني يا به لهج
كالً هر . كند كه معموالً با اشعار دوبيتي همراه است  را اجرا ميخواننده به تنهايي آنشود، هم  مي



 

  

151   )با تكيه بر استان بوشهر(هاي خليج فارس بررسي موسيقي فولكلوريك كرانه

اي به نام حاجيوني نواخته  نواخته شود، مقدمه)  يا ني انبانني جفتي( وقت قرار باشد سازي
  .  سازي استةشود كه همان شرو مي
  

  بيت

ند عروسي و ختنه سوران ور مانگردد كه بيشتر در مراسم جشن و سر بيت به اشعاري اطالق مي
بيت معموالً توسط مادر در عروسي پسرش و يا خواهر خطاب به برادرش و يا . شود خوانده مي

بيت .  خاصي به او دارد، خوانده مي شودةيكي از بستگان بسيار نزديك خطاب به دامادي كه عالق
ران كه زنان سو تنهدر مجلس عروسي يا خ. ه مي شوددر اين مراسم فقط توسط زنان خواند

 خوبي هم دارد شروع به خواندن خوان كه معموالً صداي اند ناگهان بيت گرداگرد اتاق نشسته
 ةيابد، هم  كرده و وقتي اولين بيت خاتمه ميدر اين لحظه حاضرين كامالً سكوت. كند مي

ل شود و مجدداً ِك سپس بيت بعدي خوانده مي. كنند حاضرين با هم شروع به كِل زدن مي
بدين صورت . كنند گاهي دو نفر همديگر را همراهي مي. حاضرين فضاي مجلس را پر مي كند

 و به همين ترتيب كه ابتدا يك نفر بيت را مي خواند و پس از كِل حضار، ديگري جواب مي دهد
ة مخصوصاً در كنار حجل. بيت در عزاداري محرم نيز خوانده مي شود. يابد مراسم ادامه مي

  .فرم ملوديك آن با فرم قبل تفاوتي ندارد»  و حضرت قاسماكبر علي«
اين نوع . گردد نيز از بيت استفاده مي شود ري كه براي مرگ جوانان برگزار ميدر سوگوا  

متوفي جمع شده و به زنان گرداگردِ قبر . معروف است» عزاي سرپايي«يا » شيون سرپايي«عزا به 
وقتي بيت خوانده مي شود حضّار با كِل زدن در ميان . كنند كوبند و عزاداري مي سر و سينه مي

 پايان به ناله و فرياد در. سكوت با آن همراهي مي كنند، اما كِل به صورت تحرير و مقطع است
فرم كِل در عزا . ها فقط به حالت بريده بريده انجام مي گيرد شود كه اين فرم در عروسي تبديل مي

به اين ترتيب كه . مراه مي شود گاهي اجراي بيت با ساز ه.معروف است» كِل وارونه« به نام
از اتمام ساز، شروع به انبان يا ني جفتي شروع به نواختن ملودي بيت مي كند و خواننده بعد  ني

ينكه موسيقي حالت ضربي به خود سپس ساز صدايي شبيه به كل را مي نوازد تا ا. كند خواندن مي
  . باشد مي» منك جميل«دآور آهنگي به نام است و يااين ملودي بيشتر عربي . گيرد مي



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ152

  :بيت
  رود جونيم زن طلب كرد حاصلم شد اين مراد  دارم باد رو و دريا بياد» يهوا«از خدا يك 

  
  يزله

اجراي آواز بصورت . شود روسي، ختنه سوران و غيره اجرا مييزله عموماً در مراسم شادي مانند ع
كنندگان يزله به هنگام اجرا. و همسرايان است) اي است حرفهيركه معموالً غ (ملودي ميان تكخوان

گيري آوازها، خوانندگان به تدريج  با گرم شدن مجلس و اوج. زنند مي) دست (اجراي آن شپ
ينند و دوباره روي زانو به چپ نش لند شده، سپس با چرخش به راست ميروي زانوها ب

كه احتياج به تحرك و جنب و جوش بيشتري يزله بيشتر در مواقعي . نشينند چرخند و مي مي
هاي نامفهوم  روند نيز گاهي با كلمات و واژه اشعاري كه در يزله به كار مي. ددباشد، اجرا مي گر

  .ندهمراه
  : يزلهةنمون

  )كشتي به نفع دزدها آمد(  هلل يوس هل يوسا     جهاز اومد نفع دزا
  )اي شكر دزد(  هلل يوس هل يوسا    شكر دزا... اي 

  )بيست كشتي به طول صد بغل(  هلل يوس هل يوسا  لـ جهاز صد بغبيش
  )بشير سياه باالي دكل كشتي است(  يوساهلل يوس هل   بشيره سياه باالي دكل
  )بشير چه كسي گفته زن بگيري(  يوساهلل يوس هل   بشير كي گفته زن كني

  )خودت را اسير غم كني(  س هل يوساهلل يو  خوتو اسير غم كنـي
  )من عاشق سنمبرم(  س هل يوساهلل يو    مو عاشق سنمبرم

  )پاي برهنه روي كشتي هستم(  يوساهلل يوس هل   پاي پتي ري مينـوزم
  

  ال حواهللا

ة ها بين زنان رايج است، تران ة بوشهر كه اغلب در عروسيهاي معروف در منطق يكي از ترانه
  :رين با هم جواب مي دهندخواننده اشعاري را مي خواند و حاض. باشد مي» الحواهللا«
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  ما عروسي آورديم الحمداهللا       الحواهللا، ال حواهللا
  :شود عار زير در همين موارد خوانده ميو اش

  سازن براي سربازا زندان مي       سازن گردان مي 1شنيدم بهمني
  آدم نشسته 2از بوشهر تا جفره      فتهشنيدم درياي بوشهر كف گر

  النگو گوشواره از مو بگيره        ببينه 3يارم اُمد بندر تا مو
  شنيدم دخت پولداري گرفته        شنيدم يار من ياري گرفته

  اگر به ز منه مرگش بشينه        اگر مثل منه داغش نبينه
  

  الاليي

زاد تازه تولد يافته را نوازش هاي نو هايي كه گوش ن، اين موسيقي خدايي، اولين آهنگبعد از اذا
اين صدا . كشاند و را به آرامش و خواب كودكانه ميمادر است كه ادهد، صداي گرم و مهربان  مي

معروف است، ميان اقوام مختلف مرسوم است و قدمت » الاليي«كه در قالب آوازي كهن به نام 
نيز مي گويند، تداوم يافته تا به » اللي«يا » الال«خواندن الاليي كه در بوشهر به آن . زيادي دارد

هاي  را مي شود كه در بوشهر داراي سبك دشتي اجةآواز آن اكثراً در ماي. نسل كنوني رسيده است
ي اند داراي آهنگساز مشخص كه بيشتر توسط مادران بوجود آمدهها  اين آهنگ. متفاوتي است

ة مادر در اجراي اين روحي. خواني شباهت دارند هاي مختلف شروه نيستند ولي اكثر اوقات به شيوه
ادر در حين خواندن الاليي اشك هم مي باشد، تا آنجا كه گاهي وقت ها مانگيز بسيار م آواز غم

اين خصوصيات در . وردهاي خود صحبت به ميان مي آ د و در قالب همان آهنگ از دلتنگيريز مي
 ةسازد، لهج مرز ميان آنها را مشخص ميهاي هر منطقه اي وجود دارد، وي آنچه  ميان الاليي

ينه الاليي هر منطقه يار در اجراي الاليي مي باشد كه در اين زممحلي و لحن موسيقيايي هر د
  .هاي مخصوص به خود مي باشد كه در بوشهر هم صدق مي كند داراي ويژگي

اشعار الاليي، اغلب سينه به سينه نقل شده است و لهجه و واژه هاي محلي به خوبي در آن   
مضمون آن بيشتر در . ط مخمس استشعر الاليي غالباً عاميانه و قالب آن مسم. مشهود است



 

  

  فارس هاي خليج شناسي جزاير ايراني و كرانه عامه و مردم فرهنگ154

 كودك و وصف زيبايي هاي او، شرح حال مادر و اعضاي خانواده و ةمورد آرزوهاي مادر از آيند
  .مقدار قابل توجهي از آن داراي مضامين مذهبي مي باشد

  عزيزم
  به مكتب بروي قرآن بخوني      مو الالت مي كنم شاهللا بموني

  مواليي كه تيغش ذوالفقارهبه       آني كه ختمش بي شمارهربه ق
  عزيزم الال الال، رودم الال الال        
كنند  ي در مواقع ديگري نيز استفاده ميدر بوشهر به غير از خوابانيدن طفل، از خواندن الالي  

گويند و چون  مي» الاليي وارونه«به اين نوا . كه از آن جمله در مجالس فاتحه توسط زنان است
 مادر براي او بيرون ةاولين بار با هزاران آرزو اميد، پاي گهواره از حنجراين همان نوايي است كه 

گذارد كه بسيار هم  ة مصيبت ديده تأثير زيادي ميآمده بود، بر روي حاضران به ويژه خانواد
خوانان زن در  ا اشعار و آهنگي ويژه، توسط نوحههمچنين نوعي ديگر از الاليي ب. انگيز است غم

» اليه اليه«كه معموالً به آن ها و هنگام عزاداري ماه محرم اجرا مي شود   زناصمراسم مذهبي خ
اي وجود دارد كه با پارچه هاي سبز و وسايل ديگر تزئين يافته  در اين رسم گهواره. گويند مي

. شود  خوانده مي)اصغرعلي  maxtakمختك (اين گهواره به عنوان گهواره علي اصغر . است
  :خوانند مي) اليه اليه ( علي اصغر الالييةتي از برنامه همراه با جنباندن گهوارخوانان در قسم نوحه

  الئيش بكنو يك دمي ال اي سكينه بنشين
  اصغر الال، اصغر الال

  بااليش بكن  4دست خود بر گردنش كن سيل
  اصغر الال، اصغر الال

  يك چراغي نذر اهللا تا نميرد اصغرم
  اصغر الال، اصغر الال

  و طال بود پاي اصغر بود و رفتميل خلخال ن
  اصغر الال، اصغر الال

  فكر كافور و كفن كن اصغرم دنيا گذاشت
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  روزگارم،  اصغر الال
 .كنندگان همراه مي شود  اين آواز با گريه و زاري شركتمعموالً
در بوشهر وجود دارد كه معموالً در ) مختك علي اصغر( باز مراسمي به نام همين گهواره  

هاي مردم به  آوري هدايا و كمك برپايي اين رسم مذهبي كه جمع. م برگزار مي شودروز نهم محر
مسجد محل به خاطر برگزار كردن مراسم عزاداري ماه محرم و صفر مي باشد، امكان دارد در 

 دوش در اين مراسم زن ها به همراهي مردها گهواره را بر. اوايل ماه محرم نيز صورت گيرد
زن، به  ة سينه دستيدر جلو) توسط يك مرد( خواني و نواختن يك عدد دمام گذارند و با نوحه مي

ها همراه ساز  اين مراسم تنها مراسمي است كه زن...  كنند هاي محل خود حركت مي سوي كوچه
 يكي از اهالي به خاطر ةاي از اين رسم وقتي دسته به خان در گوشه. نمايند دمام سوگواري مي

شود،  ي و نوازندگي دمام موقتاً قطع مينوحه خوان. رد دعوت مي شودنذري كه آن خانواده دا
دهند كه  ه، الاليي يا اليه اليه را سر ميخوانان زن مثل همان رسم ذكر شده در كنار گهوار نوحه

اي كه نذر دارند در  يه علي اصغر، طفلي را از خانوادهامكان دارد در گهواره به جاي عروسك شب
فت كه توان نتيجه گر به اين ترتيب مي) 1379حسن زنگنه، بوشهر، : راوي(. گهواره قرار دهند

زاداري به طوري كه همراه با مراسم ع. شود هايي بسيار حزين اجرا مي الاليي در اين ديار با سبك
  .گيرد نيز مورد استفاده قرار مي

  
  خواني چاووش

ني معموالً در هنگام بدرقه خوا گويند و چاووش  مي(čuvoŠi)  چاووش را در بوشهر چوشيةكلم
اما در . شود روند خوانده مي ة معظمه و عتبات عاليات مييا استقبال از زائراني كه به زيارت مّك

در گذشته نيز از . شود راسم عزاداري محرم نيز خوانده ميخواني در م برخي موارد چاووش
 مزرعه يا ساختمان، براي خواني در مراسم به آب انداختن و شناور ساختن لنج، كار در چاووش

  .شد ها، استفاده مي ير آوازها و آهنگرفع خستگي و پر كردن اوقات همراه با سا
، گاه توسط يك نفر و اكثر فارس خليجدر بوشهر و نقاط ديگر سواحل خواني  چاووش  
بدين صورت كه دو يا چند خواننده . شود ة چندين خواننده بدون ساز اجرا ميها بوسيل وقت
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زن يا . دهند كنند و به هم جواب مي صورت آوازي بين يكديگر مبادله مير چاووش را به اشعا
امكان دارد چاووش خوانان يك مراسم، زن يا مرد باشند و . مرد بودن چاووش خوان مهم نيست

يا اينكه هر دو به كمك هم اين مراسم را اجرا كنند كه در اين مورد بايد متذكر شد كه صداي رسا 
اشعار . خوان براي به ياد داشتن اشعار مهم مي باشد ة چاووشخواننده و همچنين حافظو خوب 

برخي از اين اشعار محلي و عاميانه بوده و اين در . چاووش خواني شاعر يا منبع مشخصي ندارند
خواني خواننده  در پايان هر چاووش. نام مي باشندحالي است كه شاعران بيشتر اين اشعار، گم

  :انند بيت زير مي خوانندبيتي را م
  به غريب خاك خراسان رضا صلوات       آياتهخدا فرمود بر همكه 
  :و يا

  به قد موزون علي نور محمد صلوات      كه خدا فرمود بر همه آيات 
د و در شو باره چاووش خواني از سر گرفته ميدو. فرستند حضّار نيز در جواب صلوات مي  

  .شود آخر نيز با صلوات تمام مي
  
  سم دم دم سحري در ماه مبارك رمضانر

 رايج است كه هر شب هنگام (dom dom sahari)در بندر بوشهر رسمي به نام دم دم سحري
در برخي از حومه هاي بوشهر مثل تنگك به . شروع سحر در ماه مبارك رمضان برگزار مي شود

ته از صدايي است كه در گفتني است دم دم يا گم گم برگرف. مي گويند» گُم گُم سحري«اين رسم 
 افرادي كه دم ةمردم با نواي دمام و به وسيل. اين مراسم براي اعالم وقت سحر به گوش مي رسد

. دم سحري را اجرا مي كنند از خواب برمي خيزند و خود را براي روزه گرفتن آماده مي كنند
ر جامعه هستند شر فقيمعموالً رسم مذهبي دم دم سحري توسط يك يا چند نفر مرد كه بيشتر از ق

كنندگان اين اجرا. دتر از بقيه بيدار مي شونددر محله هاي مختلف اين افراد زو. گيرد انجام مي
مراسم يك عدد دمام را بر روي دوش خود مي اندازند و در حالي كه در يك دستشان چوب 

 است، تفاوتمخصوص نواختن دمام قرار دارد، ريتم خاصي را كه با ساير ريتم ها در بوشهر م
  : دمام اشعاري را نيز با آهنگي خاص مي خواندةنوازند. نوازند مي
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  ... همه عالم تو نگهداريه حق ال اله اال اهللا    بو ستاري    همه خوابند تو بيداري    خداوندا ت
اشعار اين مراسم در برخي شب ها مثل شب . پردازد هم وزن با آهنگ به اجراي ريتم ميو   

  . تغيير مي يابد و رنگ عزاداري به خود مي گيرد) ع(ردن و شهادت حضرت عليهاي ضربت خو
در صبح عيد فطر برگزاركنندگان رسم مذكور معموالً بدون خواندن شعر و تنها با نواختن   

اهالي محل نيز كه با صداي دمام هر شب براي روزه . دمام به طرف خانه ها به حركت در مي آيند
داري پول يا چيزهاي اكنون نيز در اين روز بر حسب توانايي مالي خود مقگرفتن بلند مي شدند، 

  )1371محسن شريفيان، بوشهر، ( .كنندگان هديه مي كنندديگر به اجرا
  

  سازهاي مورد استفاده در موسيقي فولكلوريك بوشهر

  ني انبان

پوست بايد . شود ة گوسفند ساخته مياين ساز از نوع سازهاي بادي است و از پوست دباغي شد
 در طرف ديگر آن ني جفتي يك طرف آن جايي براي دميدن دارد و. بدون پارگي و روزنه باشد

 وارد مي شود اما از آن خارج الزم به توضيح است كه از جاي دميدن فقط هوا. گيرد قرار مي
 ني جفتي آن. شود، به اين ترتيب نوازنده مي تواند بدون قطع كردن ساز راحت نفس بكشد نمي

 سوراخ است و به راحتي از پس نواختن ملوديها بر مي آيد اما ايجاد نوانس در ني انبان 6داراي 
  . گيرد نده با ني جفتي به سختي انجام ميبه علت عدم ارتباط لب نواز

  ني جفتي

از نظر صدا شبيه ني انبان است اما از نظر نوازندگي با ني . اين ساز از انواع سازهاي بادي است
ساز در دهان نوازنده قرار مي گيرد و مستقيماً مانند سازهاي بادي ديگر با دهان . تفاوت داردانبان 

ني جفتي . شود، مانند سرنا ة نفس گردان نواخته مياين ساز با شيو. و لب نوازنده مرتبط است
  .بيشتر براي همراهي آواز به كار گرفته مي شود

  ني هفت

ها قرار  يعني ساز را بين دندان (ن، هم با دندان استهفت بند سنتي است و نواختن آمانند 
  ). نوازندگان عربةبه شيو( و هم با لب) دهند مي
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  دمام

دو . شود ة درخت و يا از فلز ساخته مياست ضربي، مانند طبل دو طرفه، كه از چوب كندسازي 
تعداد . ندرا پوست كشيده اند و پوست ها توسط طناب هايي در جاي خود قرار گرفته ا طرف آن

معموالً دمام را با چوب و دست مي نوازند، با چوب به يك سمت . ها نيز هفت عدد است ابطن
ه و نوع صدا به سه گونه اين ساز از نظر انداز. و با دست به سمت ديگر دمام ضربه زده مي شود

  : شود تقسيم مي
  ؛تر است تر و بم لي كه از انواع ديگر بزرگدمام معمو -1
 ؛تر و زيرتر است بر كه از دمام معمولي كوچكدمام غم -2
 .دمام اشكون كه از دو نوع باال كوچكتر و هم ريزتر است -3

  دايره

  .تر است  ديگر مناطق ايران است و معموالً از دف كردستان كوچكةمانند داير
  تمبك

شود، به اين  نيز استفاده مي» تمپو«لي به نام گاهي اوقات از تنبك گ. مانند تمبك سنتي ايران است
گيرد و  در پايين دست يك نوازنده قرار ميصورت كه گاهي اوقات از تمبك در باال و تمپو 

  .كند ستفاده از هر دو ساز نوازندگي مينوازنده با ا
  سنج

گيرد،  ة چرمي در دست نوازنده قرار مي دستةباشد، و به وسيل جنس سنج معموالً از مس مي
  .يشتر استضخامت آن از سنج هاي معمولي ب

  بوق

دمد، به   سوراخي است كه نوازنده در آن مياين ساز از شاخ گوزن ساخته مي شود و در انتهاي آن
نوازندگي بوق . كند فقط صداهاي هارمونيك را توليد ميصدا در آوردن آن مانند ترومپت است و 

 .آيد ل است و به نوازنده خيلي فشار ميبسيار مشك
  

  داب و رسوم موسيقي جنوبتأثير فرهنگ آفريقا بر آ
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ي ديگر آشنايي و رفت و هاي سال با مرزنشينان خاك ها نشينان درياهاي جنوب ايران، سال ساحل
زات معمولي بود كه  آنها همانا كشتي و جهاةراه اين آشنايي دريا بوده است و وسيل. اند آمد داشته

مدها سير كردن شكم بوده نه هدف اين رفت و آ. انداختند ساختند و به آب مي بوميان خود مي
.  اول و بعد سواحل هند بوده استةعياري و بهادري و مقصدشان سواحل آفريقا در درج

ابتدا عازم مسقط و خاك . دپيمودن واحل آفريقا را در چنين مسيري ميجهازات ايراني معموالً س
د به موگاديشو شدند و بعد مكال را پشت سر گذاشته به مرز سومالي مي رسيدند و بع يمن مي

پايتخت سومالي وارد مي شدند و باالخره جزايري را پشت سر گذاشته و از زنگبار و دارالسالم 
ره آورد اين سفرها، فرهنگ و آداب و رسوم، موسيقي و زبان . رد شده تا به تانگانيكا مي رسيدند

  به تمامي نواحي، آفريقا بوده است و اعرابفارس خليجمنبع صدور غالم به . و غيره بوده است
  ) 57زاده، ص دشتي (.بردند ازي كرده و اهالي را به اسارت مياند آنجا دست

  
  اهل هوا

به باور اهالي . ها شده است»باد«شود كه گرفتار يكي از   هوا به طور اعم به كسي اطالق مياهل
لط بر تمام نوع منطقه، بادها تمام قواي مرموز و اثيري و جادويي را گويند كه همه جا هستند و مس

هيچ كس و هيچ نيرويي را قدرت مقابله با آنها نيست و آدميزاد در مقابلش چنان . باشند شر ميب
بادها يا به همراه سياهان . عاجز است كه راهي جز مماشات و قرباني دادن و تسليم شدن ندارد

و فقير ايراني النه كرده، اند يا در كله جاشوان و غواصان درياگرد  آفريقايي به سواحل ايران رسيده
، به اين بادها فارس خليجهاي  نشينان كرانه ها آمده است و قرن هاست كه ساحل به اين طرف

اند با فرهنگ و اساطير  از آفريقا تا سواحل ايران پيمودهگرفتارند و معتقدند بادها در طول راهي كه 
 شكل اسالمي و قصص مختلف مخلوط شده، حتي حال و محتوي عوض كرده، رنگ و

رسوم است كه به هر صورت مراسم معمول اهل هوا در جنوب غير از مراسم و آداب و . اند هگرفت
  . شود ة اين معتقدات به جا آورده ميهاي ديگر دربار در آفريقا و يا خشكي

  
  زار 
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افرند زارها ك. بيشتر مبتاليان اهل هوا گرفتار اين باد هستند. ترين و شايع ترين بادهاست خطرناك
بيشتر از سواحل شرقي آفريقا، زنگبار و سومالي و حبشه كه محل . آيند مختلف ميو از جاهاي 

هاي  عد از عربستان و هندوستان كه كوهرفت و آمد بوده است، حواشي و سواحل جنوبي ايران و ب
ي اسرارآميز و درياهاي بسيار بزرگ در كنار دارد و آخر سر از جزاير و كوه ها و صحراها

. گيرند مام بادها، زار را بيشتر فقرا ميمثل ت. نشينان جنوب قرار دارد ناشناخته كه پشت سر ساحل
طبيب قادر .  سياهان، شكار اصلي زارها هستندةجاشوان، ماهيگيران، زارعين و گدايان بيشتر از هم

 .ي آن باد رفت»امام«يا » بابا«براي رهايي از درد و رنج بايد نزد . ها نيست به معالجة اين ناراحتي
  )61همان، ص(

 مرور زمان بابا يا ماما كسي است كه ابتدا خود، مبتالي چندين زار و باد بوده است و در اثر  
و ممارست و قدرتي كه بدست آورده، توانسته خود بر باد مسلط و سوار شود و قادر است كه زار 

رد كه به آن گي اي صورت مي هاين كار طي مراسم ويژ. را از وجود شخص مبتال خارج نمايد
هاي  شود كه بابا يا ماماي زار با دهل مجلس زار چنين تشكيل مي. گويند مي» مجلس«يا » بازي«

را ) مودندو (در وسط بساط بابا، دهل يك سر و بزرگ. گيرد مخصوص در صدر مجلس قرار مي
يا كسي كه قرار است بزرگترين دهل اهل هواست و بابا » مودندو«. گذارند اي مي روي سه پايه

كنار دهل مودندو يك دهل بزرگ . نشيند اي پشت دهل مي دندو را بزند هميشه روي چهارپايهمو
ة اين هم. مي گذارند و كنار آن دهل ديگري به نام دهل كسر است) گپ دهل( دو سر معمولي

يگر را كسان هاي د را اغلب خود بابا مي نوازد و دهلمودندو . ها بايد در يك رديف باشند دهل
و » گشته سوز«جلوي مودندو هميشه سيني نقره يا ورشويي مي گذارند كه توي آن . ديگر

در آغاز مجلس در گشته سوز آتش . را در ظرف مخصوصي ريخته اند» كوندروك درماني«
بابا اول مودندو و بعد گپ دهل و . ريزند و مقداري كوندروك درماني را در آتش دود مي كنند مي

 قبل از. گذارند گ شان را مي گيرد و سر جايشان ميه دهل كسر را دود مي دهد و بعد تنباالخر
از انواع غذا . اند كه در اين سفره همه چيز موجود است شروع مجلس، سفره مفصلي پهن كرده

  .گرفته تا گياهان معطر و انواع مبتاليان زار سر سفره حاضرند
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ارد، مجلس بازي را شروع  خيزراني كه به دست دبه هر صورت بابا يا ماما با تكان دادن  
وبيدن و شعرخواندن و ها و اغلب به سراغ مودندو مي رود و به ك بابا سراغ يكي از دهل. كند مي

آواز و اشعار . گيرند گران هم همراه آوازِِ بابا دم ميمجلس كه گرم شد، دي. پردازد غني كردن مي
 بيشتر اشعار را به زبان عربي احيلي است ولي در ايرانزاران در سواحل آفريقا همه به زبان سو

ولي كمتر كسي معني . خوانند كه پس از چند بيت به اشعار نامفهوم سواحيلي تبديل مي گردند مي
توانند به  اما، ولي با وجود اين ساعت ها مياين اشعار را مي فهمد، نه سياهان و نه حتي بابا يا م

 اشعار به زبان سواحيلي در شعر زير پس از چند بيت عربي. ندزبان ناآشناي سواحيلي غني كن
  :شود تبديل مي

  كل زار و فر
  وانا ما وفوني

  شيخ شنگر رضو
  وانا مارضوني

  وزفنا وزفش نايي
  دوئي وانت دوئي

زي مبتالي زار آرام پس از مدتي با. در مجلس، شخص مبتال را هميشه نزد بابا مي نشانند  
بازي زار در . خص مي شود كه باد در بدنش به حركت درآمده استخورد و مش آرام تكان مي

يعني برخالف بازي ساير بادها، زار را بايد نشسته . سواحل ايران هميشه نشسته اجرا مي شود
اين بازي ممكن است چندين . كنند ة زارها را سرپا بازي ميتنها در آفريقاست كه هم. رقصيد
مدت هيچكس از مجلس بيرون نمي رود و كساني كه خسته در اين . روز به طول انجامد شبانه

آهنگ مخصوصي . شوند روز را در همان جا مي خوابند و شب دوباره به بازي ادامه مي دهند مي
بيشتر، وزن و آهنگ بازي تغيير بنابراين به تعداد زارها و بلكه . شود» زير«، »زار«الزم است تا 

به هر حال دربرابر يكي از اين آهنگ هاست كه زار .  دهدها را دهل تغيير مي وزن آهنگ. كند مي
  .شخص مبتال تكان خورده، حركت كرده و پايين مي آيد

  : رايج است به شرح ذيل استفارس خليجبادهاي عمده و مشهور كه در سواحل 
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