گونهشناسی و بسترهای اجتماعی ترانههای مردمی نَصرک
(تقدیم به محمد ذوالفقاری احیاءکنندهی نام ن َصرک)

حسامالدین نقوی *

تاریخ دریافت95/08/01:

1ـ مقدمه
موسـیقی مردمـی ،گونـهای از موسـیقی اسـت که از متـن و بطن یـک جامعه ،قبیلـه و قوم،
بـا خـرده فرهنگـی خـاص میجوشـد و در همـان جـا نیـز ارائـه میشـود .ایـن موسـیقی دارای
سـاختاری ابتدایـی و بدوی اسـت و سـاختمان پیچیـدهای ندارد .موسـیقی نصرک کـه از جنس
موسـیقی مردمی اسـت ،عمدتاً موسـیقی آوازی بوده و به هیچ وجه موسـیقی محض نیسـت اگر
هـم ،سـازی بـا آن همراهـی میکند مسـتقیماً از ابـزار و آالت موجود تبعیت میکنـد؛ یعنی تابع
اقلیـم و جغرافیـای آن منطقـه اسـت .از ایـن رو ،به شـدت بـه عوامل محیطـی و فرهنگی همان
* پژوهشگر آزاد.

naghavihesam@yahoo.com
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چکیده
انعـکاس پدیدههـای اجتماعـی در هنـر و ادبیـات ـ که یگانـه منبع بازگوکننـدهی کنشهای
اجتماعـی اسـت ـ بیـش از متـون علمـی و تاریخـی میتوانـد ،بازگویـی هـر پدیـدهی جمعـی و
انسـانی را به صورت آشـکار هموار و میسـر سـازد ،بدون آنکه مالحظات سیاسـی و اخالقی را که
بر متون رسـمی سـای ه افکندهاند ،در نظر بگیرد .در این میان ادبیات نانوشـته و شـفاهی و متون
ن را دارند که بگویند و حقایقی پنهان را نمایان سـازند.
شـنیداری ،بیش از سـایر نوشـتهها توان آ 
یکـی از ایـن گونههـای ادبـی ،ترانـه به ویـژه ترانههای عامـه و به تعبیـری ترانه هـای مردمیاند.
یکـی از شـاخصترین ایـن گونههـا ،ترانههای نصرک اسـت.
سـرودههای نصـرک یکـی از مهمتریـن متنهای موسـیقی روایـی و آوازی بندرعباس اسـت
تاریخی
کـه شـیوههای زندگـی باشـندگان ایـن منطقـه را در خـود منعکس میکنـد و حـوادث
ِ
سـالهای اخیـر قاجاریـه ،پهلـوی اول و یـک دهـه از حکومـت پهلـوی دوم را دربرمیگیرد.
ایـن مقالـه به شـیوهی توصیفـی ،تحلیلـی ،کیفی و تفسـیری ،از البـهالی ترانههـای نصرک
بـه بررسـی اوضـاع و احـوال روزگار او و وقایعـی کـه در آن زمـان اتفاق افتاده ـ کـه تاکنون کمتر
مطلبی راجع به آن گفته یا بررسـی شـده ـ پرداخته اسـت .نتیجهی بررسـی ،بیانگر بسـیاری از
مسـائل تاریخی ،اجتماعی و رویدادهایی اسـت که به صورت محدود و پراکنده ،در متون تاریخی
و اجتماعـی مربـوط بـه آن زمـان منعکس شدهاسـت .بازنمایـی اینگونه رخدادهـا علیرغم بیان
عامیانـهی آن از زبـان نصـرک ،میتوانـد زمینـهای فراهـم کند تـا مطالعاتی در حوزهی انسـانی و
اجتماعـی دربـارهی بندرعباس و بخشـی از جنوب ایران صـورت گیرد.
کلیدواژهها :نصرک ،ترانههای عامیانه ،بندرعباس.
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منطقـه وابسـته اسـت و بـه سـبب همیـن ویژگی ،سرچشـمهای یگانـه برای نشـان دادن بسـتر
جامعـه و رفتارهـای اجتماعـی جمعیتهـای انسـانی آن منطقهاند.
از خلال موسـیقی آوازی یـا ترانههـای ایـن خنیاگر ،به خوبـی میتوان به محیـط فرهنگی،
فقر ،شـیوههای زیسـتن ،اخلاق اجتماعی ،اوضاع اقتصـادی و وقایعی که بخشـی از مردم جنوب
ایـران بـا آن مواجـه بودهانـد ،پی بـرد و جنبههـای گوناگون آن را بررسـی کرد؛ به سـخنی دیگر،
موضوعاتـی کـه در یـک قـرن اخیـر به صـورت جسـته و گریختـه دربـارهی تاریـخ بندرعباس و
منطقـه بـه صـورت محدود انجام و بررسـی شـده ،اما هنوز مورد تحلیـل و واکاوی قـرار نگرفته و
بـه صـورت مـدون ارائـه نشدهاسـت .همیـن موضوع ،ضـرورت بررسـی این گونـه متنهـا را ـ که
فـارغ از اسـناد تاریخی سـربرآورده و تاکنون کمتر به آن اشـاراتی شدهاسـت و میتوانـد در آینده
راهگشـا و زمینهسـاز پژوهشهای گسـتردهتری باشـد ـ بیش از پیش آشـکار میسـازد.
زندگـی و ترانههـای نصـرک چنـد سـال پیـش به کوشـش محمـد ذوالفقـاری ،پژوهشـگر و
شـاعر هرمزگانی ،در کتابی با عنوان «در محلهی خاموشـان» منتشـر شـد .همچنین در شمارهی
شـانزدهم فصلنامـهی پژوهشـی و آموزشـی اورمـزد (ویژهنامـهی بومی سـرودههای هرمـزگان)،
موسـا بنـدری مقالهی «نصرک هنرمند عصر سـنت» ،علی آموختهنژاد در مقالـهی «جایگاه ترانه
در اسـتان هرمـزگان» ،احمـد لشـکری در مقالهی «نصرک پـدر ترانههای بندرعباس» و سـهراب
سـعیدی در مقالـهی «نصرک شـاعر عریانگوی مردمی» بـه صورت مخصوص بـه او پرداختهاند.
در چنـد مقالـهی دیگـر همین نشـریه ،دیگران نیز اشـارههایی به سـرودههای نصرک داشـتهاند،
امـا از آن پـس هیچگونه بررسـی دیگری دربـارهی این خنیاگر فقید هرمزگانی انجام نشدهاسـت.
ایـن مقالـه بـرای نخسـتین بـار به شـکلی سـامانمند و به منظور توسـعه و گسـترش ایـن گونه
پژوهشهـا ،به ایـن تحقیق پرداخته اسـت.
روش تحقیـق ،تحلیلـی و کیفی اسـت؛ به این ترتیب که بـا آوردن شـواهدی از ترانههای این
ترانهسـرا ،مسـتندهای تاریخـی آن را نشـان میدهـد و بعـد از انطبـاق ترانهها با وقایـع تاریخی،
بـه بررسـی و کنـدوکاو آنهـا میپردازد .بدیهی اسـت کـه چون پیـش از این ترانههـای نصرک در
مجموعـهای هـر چنـد کوچـک بـه روش میدانی گـرد آمدهانـد ،همچنین بـا دسـتیابی به چند
ترانـهی نویافتـهی دیگـر ،ضرورتـی بـرای پژوهـش میدانـی مجـدد دیده نشـد .در نتیجـه ،روش
اجرای کار به شـکل کتابخانهای و اسـنادی اسـت.
در پژوهشهـای ادبـی و کیفـی ،معموالً ضرورتی بـرای بیان فرضیه وجود نـدارد ،اما فرضیات
و گمانههـای ایـن مقالـه که دیریاب هم نیسـت ،این موضوع اسـت که به نظر میرسـد سـراینده،
بـدون قصـد و آگاهـی و بـدون داشـتن گرایـش خـاص اجتماعـی ،سیاسـی و از ایـن مقولههـا،
رویدادهـای اجتماعـی بندرعبـاس را ابزار کار ترانهسـرایی و خنیاگـری خود قـرار داده و آنها را در
ترانههایـش بازتـاب دادهاسـت .پرسـش مقاله کـه از درون این گمانه سـربرمیآورد ،این اسـت که
آیـا نصرک توانسـته اسـت بـا بیان عامیانهی خـود ،گذار از سـنت به تجـدد ،بحرانهای اجتماعی
و پیآمدهـای ناشـی از آن ،و دگرگونیهایـی را کـه پـس از جنبش اصالحی مشـروطیت در ایران
ـ در بندرعبـاس و بخشـی از جنـوب ایـران ـ آغاز شـد ،در الیههـای درونی ترانههای خود نشـان
دهـد؟ بـرای رسـیدن به این هـدف ابتـدا زندگینامهی نصرک ،سـپس اوضـاع اجتماعـی روزگار

او ،ویژگـی و گونهشناسـی ترانههـا و در نهایـت انعـکاس رخدادهـای اجتماعـی زمانهی شـاعر در
ترانههایـش واکاوی خواهد شـد.
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محمــد زرپــور).

ظاهــرا ً نصــرک پــس از فــوت پــدر و مــادرش در روســتای دهنــو و قلعهقاضــی ،همــراه بــا
خواهــرش بــه بندرعبــاس نقــل مــکان میکنــد .خواهــر نصــرک در بندرعبــاس ازدواج میکنــد.
پــس از ازدواج بــرای ادامـهی زندگــی بــا همســرش بــه دبــی مـیرود و صاحــب چندیــن فرزنــد
میشــود .بعضــی از آنهــا در دبــی مانــدگار میشــوند و بقیــه بــه بندرعبــاس و جزیــرهی قشــم
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2ـ زندگینامه
محمــد ذوالفقــاری ،گردآورنــدهی ترانههــای نصــرک ،زندگــی او را در هالــهای از ابهــام
دانستهاســت؛ زیــرا امــروزه تحقیــق میدانــی در مــورد زندگــی او بــه دشــواری امکانپذیــر
اســت؛ چــرا کــه بســیاری از هــم روزگاران وی در میــان مــا نیســتند و اظهــارات برخــی دیگــر
نیــز بــه دلیــل کهولــت ســن ،قابــل اعتمــاد و اعتنــا نیســت (ذوالفقــاری ،بیتــا .)6 :امــا از خــال
توگوهایــی کــه دربــارهی او انجــام شــده
نوشــتههای ایــن پژوهشــگر و از میــان مجمــوع گف 
و بــه اســتناد برخــی از ترانههایــش و فهــم هرمنوتیــک از مجمــوع ایــن اطالعــات پراکنــده،
میتــوان زندگینامــهی او را بــه اختصــار بــه شــرح زیــر بازســازی کــرد:
نـام وی نصرالـه بـود و او را نصـرک صـدا میکردنـد .نصـرک مـردی سـیهچرده و بازمانـدهی
نسـلی از سیاهپوسـتان آفریقایـی بـود کـه سـالها پیش در غربتـی ناخواسـته ،به سـواحل ایران
آورده شدند.
خانـوادهی نصـرک بـه صـورت آبا و اجدادی به شـغل زرگری مشـغول بودند .آنهـا به اقتضای
حرفـهای کـه داشـتند ،برای طالسـازی و خری د و فروش آن ،همچنین اشـتغال بـه کارهای دیگر
از جملـه خریـداری ثمـرهی باغهـا و نخلهـا در روسـتاهای آبـاد ایـن منطقـه ،در ابتـدای فصل
تابسـتان به روسـتای ایسـین و سـایر روسـتاهای اطراف بندرعباس و میناب نقل مکان میکردند
و هـر از چنـد سـال ،از شـهری به شـهر دیگر میرفتنـد .نصرک نیز با آنها همسـفر میشـد .آنها
بـه اقتضای محل سـکونت و وضعیت اقتصـادی آن محل ،به کارهای دیگری مانند ماهیفروشـی،
صیـادی و دریانوردی نیز مشـغول میشـدند.
قدیمیتریــن محــل ســکونت ایــن خانــواده ،در بندرعبــاس کــوی کارگــزاری ،روبــروی
داروخانـهی هــال احمــر کنونــی بــود .پــس از مهاجــرت بــه بندرلنگــه ،ایــن خانــه در اختیــار
حمالباشــی (کربالیینجــف) قــرار گرفــت .آنهــا در بندرلنگــه ،در کــوی خوریهــا کنــار مصــای
توگــو بــا محمــد زرپــور) .یکــی دیگــر از مکانهــای ســکونت
آن شــهر ســاکن شــدند (گف 
آنهــا ،محلــهی ماهیفروشــان بندرلنگــه بــه نــام محلـهی ســایق بــود .از آنجــا نیــز بــه مینــاب
و روســتاهای بی ـنراه بندرعبــاس و مینــاب ماننــد دهنــو و قلعهقاضــی نقلمــکان میکردنــد
توگــو بــا غــام خودســتان) .خواهــر نصــرک در روســتای قلعهقاضــی متولــد شــد .بــر ایــن
(گف 
مهاجرتهــای فصلــی یــا دائمــی ،جزیــرهی کیــش ،قشــم ،باســعیدو و دبــی را نیــز بایــد اضافــه
کــرد؛ زیــرا بســیاری از خواهرزادههــای او از جملــه محمــد ،عبدالــه ،احمــد ،زبیــده و معصومــه
توگــو بــا
در شــهرهای دبــی ،جزیــرهی الفــت و بندرعبــاس بــه خــاک ســپرده شــدهاند (گف 
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ستم نارو
ای داد و بیداد از ِ

ستم نارو
ای ناله و فریاد از ِ

َمر ُدن نامآورَ ،زن ُن ماهپیکر

خافتی به روی بستر ،از ستم نارو
ده سالگی که َگشتم ،پس ل َ َه ُر میگشتم

بیست سالگی رسیدم ،عیش و نشاطی داشتم

ey dâd-o-bidâd az setame nâru
ey nâla-vo-faryâd az setame nâru
mardon-e-nâmâvar zanon-e-mâ peykar
xâfti ba ruye bastar az setame nâru
dah sâlegi ke gaštam pase laharo migaštam
bist sâlegi rasidam eiš-o-nešâti dâštam

(ذوالفقاری ،بیتا.)91 :

بــه نظــر میرســد کــه ایــن بیمــاری پــس از بیســت ســالگی دامنگیــر او شــده و وی
چندیــن ســال از دوران جوانــی خــود را بــا ایــن بیمــاری ســر کردهاســت ،تــا اینکــه کــرم نــارو
را از پــای او بیــرونآوردنــد و از ایــن بیمــاری نجــات پیــدا کــرد .از همیــن زمــان نیــز شــادی و
توگــو بــا محمــد زرپــور).
نشــاط بــه زندگیــش راه یافــت و طبــع شــعریش شــکفته شــد (گف 
بعضـی از ترانههـای او از صالبـت بسـیاری برخـوردار اسـت .حوجی کل صفر نشـان میدهد
کـه وی ،در حـد مکتبخانـهای بـا ادبیـات کالسـیک و شـعر فارسـی آشـنابودهاسـت .تاکنـون
کسـی در ایـن مـورد اظهارنظر قاطعی نکـرده ،اما از آنجا کـه یکی از کارهای او نقالی شـاهنامهی
فردوسـی بودهاسـت ،گمـان مـیرود کـه تـا حدودی سـواد مکتبـی خواندن داشتهاسـت؛ زیـرا از
ً
کاملا عامـی و ناتـوان از خوانـدن و نوشـتن ،سـرودن چنیـن ترانههایـی بعیـد بـه نظـر
شـخص
میرسـد .طوالنـی بـودن برخـی از ترانههـا و حفـظ ردیـف و قافیـه در آنهـا ،نشـان میدهـد که
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نقلمــکان میکننــد .ایــن مهاجرتهــا و نقلمکانهــا صرفــاً بــرای بازاریابــی و فــروش و
تعمیــرات طــا نبودهاســت ،بلکــه بــه خاطــر بــروز بعضــی از بیماریهــای واگیــر ماننــد وبــا
و طاعــون در مینــاب و دبــی ،همچنیــن قوانیــن ســربازگیری ،باالرفتــن عــوارض گمرکــی،
گ جهانــی اول و دوم ،بــروز حــوادث طبیعــی
کشــف حجــاب ،متحدالشــکلکردن لبــاس ،جن ـ 
ماننــد زلزلــه ،خشکســالی ،اختالفــات و کشــمکشهای داخلــی و فــرار از ایــن مخمصههــا نیــز
بودهاســت .عبدالــه خواهــرزادهی نصــرک ناخــدای زبردســتی بــود .او بــر روی یکــی از لنجهــای
بــزرگ (بــوم) کار میکــرد و بیــن بندرلنگــه ،دبــی ،بندرعبــاس و  ...تــردد داشــت و گاهــی
نصــرک و ســایر خویشــاوندان را نیــز بــا خــود میبــرد و ایــن نقــل مکانهــا و ســفرهای دریایــی
توگــو بــا غــام خودســتان).
را بــرای آنهــا همــوار میســاخت (گف 
بـه روایـت زندهیـاد ارسلان عطایـی ،نصرک مـرداد مـاه 1332ه.ش .در سـن  68سـالگی در
خانهی نجف گرمسـاری در بندرعباس چشـم فروبسـت و او را در قبرسـتان اطراف امامزاده سـید
کامـل ،بـه خـاک سـپردند .اگر این نقلقول درسـت باشـد ،میتوان تولـد او را سـال  1264ه.ش.
دانست.
ً
نصــرک در جوانــی احتمــاال در جزیــرهی باســعیدو دچــار بیمــاری رشــته (پیــوک یــا نــارو)
میشــود؛ چنــان کــه خــود سرودهاســت:

 ...نصرک نامحرم ُت از ما چهتَوا
ایمن َمیای خونهی ما
کور بد ُ

nasrok-e-nâmahram to az mâ če tavâ
kure bad imon mayay xonaye mâ

)ذوالفقاری ،بیتا.(58 :

وقایعــی کــه نصــرک در ترانههایــش بــه آنهــا اشــاره کــرده یــا از او باقیماندهاســت ،وقایــع
ســالهای  1286ه.ش .تــا پایــان زندگــی او (1332ه.ش ).را دربرمیگیــرد و نشــان میدهــد
کــه او از بیســت یــا بیســت و دو ســالگی بــه ســرایش ترانـ ه گرایــش پیــدا کردهاســت؛ وقایعــی
ماننــد احــداث تلگرافخانــه در بندرعبــاس ،متحدالشــکل کــردن لبــاس ،قانــون نظــام وظیفهی
گ جهانــی دوم ســالهای
اجبــاری ،کشــف حجــاب ،یوزپلنــگ یــا ترانـهای کــه بــه وقایــع جنـ 
1324-1320ه.ش .بازمیگــردد؛ ماننــد تران ـهی پیوســت شــمارهی 6ص.83
گندم و جو گِرون ِن

سیگار دونهی پنجاه کِرونن
رسم گرامافون ُگم بو
ِ

کصهی رادیون ِن
ّ

gandom-o-ĵow geronen
Sigâr doney panĵâ keronen
rasme grâmâfon gom bu
kesaye râdiyonen

(همان.)83 :

در ســال 1320ه.ش .او از مســافرتهای فصلــی دســت کشــید و از دبــی بــه بندرعبــاس
توگو بــا محمــد زرپــور) .در ایــن ایام،
مهاجــرت کــرد و تــا پایــان زندگــی در همیــن شــهر مانــد (گف 
وی در منــزل حاجــی کل صفــر کــه کارمنــد ادارهی گمــرک بندرعبــاس بــود ،زندگــی میکــرد
و محــل زندگــی وی در یکــی از غدیــر (گلکنی)هــای موجــود در بندرعبــاس ـ حدفاصــل چهــار
راه ســازمان فعلــی و منبــر کرتــی ـ بــود .بــه گفتـهی ارســان عطایــی ،وی در ایــن برهــه بــه
کار بنایــی و کارگــری ســاختمان روی مـیآورد و هــر روز پــس از فراغــت از کار بــا ســاز ابداعــی
خــود ،زهزه ،بــه ســرایش ترانــه و آوازخوانــی میپرداخــت .او در همیــن ســالها بــا مــادر
کربالیــی محمدغــام  ،مطلّقـهی محمدعیدعلــی ـ کــه کارمنــد گمــرک بندرعبــاس و مــردی
سفیدپوســت بــود ـ ازدواج کــرد .مــادر کل غلــوم ،زنــی سیاهپوســت و خدمتگــزار امامــزاده
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تمامـی ترانههـای او فیالبداهـه نبـوده ،بلکـه تعـدادی از آنها قب ً
ال یادداشـت یا در ذهـن پرورانده
می شدهاسـت.
نصرک مردی سـیهچرده ،سـبزه و باالبلند بود ،با دماغی کشـیده .او از ناحیهی چشـم مشکل
داشـت و بـه قـول بندریها «باالبینک» بود و چون سـلولهای مرکزی شـبکیه وی آسـیب دیده
بـود ،بـه دلیل بازنشـدن کامل پلـک و برای بهتـر دیدن به باال نـگاه میکرد.
ن چنین خطاب کردهاست:
ی «کور بد ایمن» خود را ای 
خودش در تران ه 

ســیدکامل بندرعبــاس بــود .نصــرک عــاوه بــر کار بنایــی ،گاهــی بــه کولهکشــی در بــازار و
اســکلهی بندرعبــاس مشــغول بــود (ارســان عطایــی در گف 
توگــو بــا ابراهیــم منصفــی) .از ترانههــای
او پیداســت کــه تــا ســال 1314ه.ش .کــه قانــون کشــف حجــاب وضــع میشــود ،وی ازدواج
نکــرده و خواهــر خــود را نیــز از دســت دادهاســت.
ânasrok bokon šokre xod
نصرک بکن شکر خدا ...
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(ذوالفقاری ،بیتا.)37 :

ســرانجام چنــان کــه گفتــه شــد وی در تیرمــاه  1332ه.ش .در ســن شــصت و هشــت
ســالگی در بندرعبــاس ،در خانـهی نجــف گرمســاری فرزنــد عبــاس غالمرضــا ـ کــه ســرکارگر
اداره گمــرک بندرعبــاس بــود ـ فــوت کــرد .زن عبــاس غالمرضــا کــه مــادر نجــف بود ،همیشــه
از طرفــداران پروپاقــرص نصــرک و اشــعار و ترانههــای او بــود؛ زیــرا زمانــی کــه نصــرک زنــده
بــود ،بــا زنــان محل ـهی کرتــی ،ســیاهان ،گورفرنــگ و ســیدکامل همــکاری نزدیکــی داشــت.
زنــان و دختــران ایــن محلههــا ،از شــاگردان و همســرایان موســیقی نصــرک بودنــد و مــادر
نجــف هــم آنهــا را سرپرســتی میکــرد .نجــف خــود نیــز از بازنشســتگان گمــرک بندرعبــاس
بــود .ســرانجام نصــرک در نزدیــک امامــزاده ســیدکامل بندرعبــاس بــه خــاک ســپرده شــد
توگــو بــا ابراهیــم منصفــی).
(ارســان عطایــی در گف 

3ـ گونهشناسی ترانههای نصرک
اوضــاع نابســامان داخلــی در اواخــر ســلطنت قاجــار و آغــاز ســلطنت پهلــوی اول و دوم کــه تــا
اواخــر زندگــی نصــرک را دربرمیگیــرد ،بیانگــر مداخــات داخلــی قدرتهــای اســتعماری در
امــور کشــور ،حضــور نیروهــای نظامــی روســیه در جنــگجهانــی اول ،اشــغال ایــران به وســیلهی
کشــورهای اســتعمارگر انگلیس و روســیه ،ســرخوردگی نیروهای اجتماعی از انقالب مشــروطیت،
چنـ د دســته شــدن نیروهــای سیاســی ،تأثیــرات اقتصــادی ویرانکننــدهی پــس از هــر دو جنــگ
جهانــی و بســیاری از عوامــل دیگــر ،موجــب ضعــف حکومــت مرکــزی و بحرانهــای داخلــی در
ایــران شــده بــود (نــک .وثوقــی.)1-4 :1381 ،
علاوه بـر قوانین سـختگیرانهی گمرکی و زورگویـی و اجحاف مأموران دولتی ،مسـائلی مانند
سـربازگیری اجبـاری ،کشـف حجـاب ،متحدالشـکل کـردن لباس و سـایر سیاسـتهای ناشـی از
نوسـازی آمرانـهی رضاشـاه ،جابهجایـی جمعیـت را در ایـن مناطق بـه اوج خود رسـاند و ضایعات
بسـیاری بـه بـارآورد .ایـن سیاسـت که نتیجـهی عملکرد نادرسـت سیاسـتهای رضاشـاه و نتایج
بحرانهـای ناشـی از دگرگونـی تدریجی جامعه از شـکل سـنتی به جوامع صنعتی جدیـد بود ،هم
در بندرلنگـه ،بندرعبـاس ،مینـاب ،جزیرهی قشـم و  ...فشـار مضاعفی را بر مـردم وارد کرد .بدیهی
اسـت کـه در چنیـن اوضـاع و احوالی ،تمامـی قراردادهای اجتماعی جامعه از هم می پاشـد ،فسـاد
و انحطـاط اخالقـی دامنگیـر جامعـه میشـود و در این میان بالیـای طبیعی ماننـد زلزله ،قحطی،
فقـر ،بیماریهـای همهگیـر و گرانـی گریبـان مـردم را میگیـرد .بیجهـت نیسـت که نصـرک با
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نه زن اتستن نه ُددا ...

na zan etasten na dodâ
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3ـ1ـ غزلگونهها
از میــان س ـیو ســه تران ـهی گــردآوری شــده و پانــزده تران ـهی پیوســت آن ،هفــده غــزل
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه عیبهــای قافیــه و تغییراتــی کــه در وزن آنهــا ایجــاد شدهاســت،
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بدیههپـردازی ،بـه زیبایـی ایـن اوضـاع و احـوال را در آینـهی ترانههایش بازنمایی کردهاسـت.
در چنیـن وضعیتـی هنـر و ادبیـات نیـز به ورطهی سـقوط کشـانیده میشـوند .بـدون تردید
بخشـی از سـنتهای شـعری و موسـیقی روایـی نصـرک ،متأثـر از فرهنـگ منحط اواخـر قاجاریه
اسـت؛ چنـان کـه نهایـت انحطاط سیاسـی و اجتماعـی و اخالقـی حکومـت قاجاریـه را در ادبیات
عامیانهی آن دوره میتوان مشـاهده کرد .در روزگاری که نصرک در آن به سـرمیبرد ،شـعر و هنر
نیـز تحتتأثیـر فرهنگ منحـط و رفتار اجتماعی و فسـاد و بیخبـری دربار ،به سـوی هجو و هزل
و مسـخرگی و لودگـی سـوق یافت و هوسـبازی و خوشگذرانیهـای زودگذر رواج پیـدا کرد .توجه
نصرک به انحرافات جزئی و تعرض به برخی از شـخصیتها و کسـان ،همراه با نشـان دادن معایب
و نقـد عمومـی جامعـه کـه در ترانههـای او راه یافتـه اسـت ،تـا حدود زیـادی تحتتأثیـر فرهنگ
مسـلط و غالب زمانهاش بودهاسـت.
ً
هنگامـی کـه از سـرودههای نصرک با عنـوان ترانه یاد میشـود ،صرفا مفهوم کالسـیک آن که
عبـارت از دوبیتـی یا رباعی اسـت ،مراد نیسـت بلکه عالوه بـر دوبیتی ،قالبهای دیگر ترانهسـرایی
یا تصنیف نیز میباشـد .تعداد قابل مالحظهای از سـرودههای نصرک ،دوبیتیهای به هم پیوسـته
اسـت؛ زیـرا چهارپـاره به سـبب کوتاهی شـکل ،بیـش از سـایر گونههای شـعری در بدیههپـردازی
اسـتفاده میشـود .بـه عبـارت دیگر ،شـعرهایی اسـت کـه در وصف ،مـدح ،ذم یا خطاب به کسـی
سـروده میشوند.
ترانههـای نصـرک از درون زندگـی کارگری وی جوشیدهاسـت .او شـاعری رسـمی نیسـت .کم
سـواد بود و شـعرهایش عامیانه ،اما برخی از سـرودههایش ،نشـان میدهد که با شـعر و سرایندگی
خویشـتن خویـش را با زبانی
آشـنایی داشـته و از روی نیـاز روحـی ،در آن ترانههـا آرزوهای خود و
ِ
مردمـی بازتابانیـده و در قالب ترانه سرودهاسـت .سـرودههای او بـه زبان محاوره و سـاده و بیپیرایه
اسـت؛ بـه همیـن سـبب به صورت شـفاهی و سـینه به سـینه تا امـروز برجا مانـده ،در زبـان مردم
تکـرارشدهاسـت و از زبـان فاخـر ،فاضالنـه و پیچیـده بـه دور میباشـد .از سـوی دیگـر ،چـون به
صورت نامکتوب به دسـت ما رسـیده ،پیداسـت که شـکل و محتوای اولیهی خود را از دسـت داده
و دچـار فرسـایش واژگانی و وزنی شدهاسـت.
نصــرک ترانــه و تصنیفهــای خــود را در قالبهــای دیگــر شــعری نیــز سرودهاســت .گرچــه
وی ســواد مکتبــی اندکــی داشــته ،تــا حــدودی بــا شــاهنامه و ادبیات کالســیک فارســی نیز آشــنا
توگــو بــا محمــد زرپــور) .از ایــن
بــوده؛ زیــرا بــه نقالــی و شــاهنامهخوانی نیــز پرداختهاســت (گف 
رو ،بــا اغمــاض و تســامح میتــوان شــعرهای او را بــه قالبهــای رســمی و معــروف شــعر فارســی
ماننــد مثنــوی ،غــزل ،قطعــه و مســتزاد ،نزدیــک و همســو دانســت .به عبــارت دیگــر ،مثنویگونه
یــا غزلگونــه ...انــد؛ زیــرا ســرودههای او بــه لحــاظ وزنــی یــک دســت نبــود و در طــول ترانــه
تغییراتــی در آنهــا صــورت میگرفــت .همچنیــن بــه اقتضــای اجــرای شــعر ،دگرســانیهایی در
روایتهــا ،واژگان و مصرعهــا ایجــاد میشــد.
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3ـ2ـ مثنویگونهها
انــواع دیگــر ترانههــای او ،مثنویگونــه هســتند ،یعنــی هــر بیــت دارای قافیههــای متفــاوت
اســت؛ ماننــد ترانههــای «تــازه ماســت امــواردن» ص« ،14هوبــاد گنــو» ص« ،20جومـهی ویــل
چاپــی» ص« ،49منــاره» ص« ،51یوزپلنــگ پیدا بــودن» ص 65و ...
3ـ3ـ مستزادگونهها
بخـش دیگـر سـرودهها مسـتزادگونهاند؛ یعنـی ترانههایـی هسـتند کـه پـس از یـک بیـت،
پـارهای اضافـی آورده شدهاسـت .معمـوالً «ترانههـای کار» او این ویژگی را دارنـد؛ مانند ترانههای
«بیـا بـازرس که باال بار اگردت» ص« ،63حوجی کل صفر» ص« ،74پیوسـت شـماره  »4ص،81
یـا ترانـهی «هله یا مولـی» ص.22
تعـداد دیگـری از سـرودههای وی ،ترانههایـی اسـت کـه مشـابه آن در ترانههـای عامیانـهی
ایرانـی کمتـر دیـده میشـود .ایـن ترانههـا از ابداعـات خـود نصـرک اسـت ،سـه بیتیهـای بـه
هـم پیوسـته بـا بیتـی تکرارشـونده کـه حجـم قابلمالحظـهای از مجموعـه ترانههـای او را بـه
خـود اختصـاص دادهاسـت؛ مانند ترانههـای «ای وای بـی محمدعیدعلی» که فقط ابتـدای ترانه
دوبیتـی اسـت و باقـی شـعر سـه بیتـی و ترانههـای «هلـه یـا مولـی» ص« ،21کصـهی نـو پیدا
بـودن» ص 38و «بـی خ مکـه َن برکـه» ص.43
3ـ4ـ سایرگونهها
ســایر گونههــای شــعری نصــرک ،دوبیتیهــای ســالم بــه هــم پیوســتهاند .در پیوســت
کتــاب ترانههــای نصــرک صرفـاً دوبیتــی وجــود دارد .ایــن ترانههــا از نظــر وزن و قافیــه عیــب
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بایــد آنهــا را غزلگونــه نامیــد .جالــب اســت کــه در بیشــتر ایــن غزلهــا ،وی طبــق ســنت
شــعری فارســی تخلــص خــود (نصــرک) را نیــز آورده و گفتنــی اســت کــه در برخــی از قالبهای
مثنــوی هــم کــه در ســنت شــعر فارســی متــداول نیســت ،خــودش ـ نصــرک ـ را خطــاب قــرار
دادهاســت .در غزلهــای نصــرک ماننــد غزلهــای فارســی ،مصرعهــای نخســت شــعرها بــا
همــهی مصرعهــای زوج همقافیــه نیســتند؛ امــا در معــدودی از آنهــا ویژگــی غــزل ماننــد
ردیــف و قافیــه بــه دقــت رعایــت شــدهاند؛ ماننــد ترانــه ی «عشــک خانــم زیــور» کــه تمامــی
هنــر شــعری خــود را در آن بــه کار گرفتهاســت.
معایـب غزلسـرایی او اغلـب بـه لهجـه و گویش بنـدری ارتبـاط دارد و اینکه تاکنـون از پس
سـالها ،خوانشهـا و روایتهـای مختلفـی از ترانههـای او شـده تـا بـه دسـت مـا رسیدهاسـت.
ویژگـی دیگـر ،یعنـی شکسـتن گـهگاه قالـب سـنتی غـزل ،نشـان دهنـدهی لطافـت و طـراوت
و همزمانسـرایی نصـرک اسـت .سـایر قالبهـای شـعری کـه بسـامد باالیـی در ایـن مجموعـه
دارنـد؛ دوبیتیهـای بـه هـم پیوسـته اسـت که وزنهای یکسـانی نـدارد و اغلـب ،بریـده بریده و
دارای مصرعهـای کوتـاه اسـت؛ ماننـد ترانههـای «ای گل بسـتن» ص « ،77بال سـیاه» ص، 67
«گردشـت آسـمن» ص« ،47ای ُغلـی شـین مکـن» ص 28و . ...
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کمتــری دارد و مهــارت و توانایــی او را در ترانهســرایی نشــان میدهــد؛ ماننــد ترانههــای «ای
غلــی شــین مکــن» ص« ،28ای شــمع تــو مســوز» ص« ،33مــه نادنــم چطــو بــو» ص« ،35زنن
بنــدری بــی حجــاب» ص 36و «عشــک خانــم زیــور» ص.40
بدیهــی اســت در ترانههــای نصــرک ،نبایــد بــه دنبــال بحــور عروضــی گشــت؛ زیــرا اغلــب
آنهــا وزن عروضــی ندارنــد و بنیادشــان بــر شــمارهی هجاهاســت کــه در اصطــاح پژوهشــگران
بــه «نثــر ســادهی ضربــی »1معــروف اســت .مضــاف بــر اینکــه ایــن ترانههــای تصنیــف اســت،
تصنیــف برخــاف شــعر رســمی بــه عامـهی مــردم تعلــق دارد؛ بنابراین ،قواعــد دســتوری که در
شــعر رســمی عــدول در آنهــا قابــل اغمــاض نیســت ،در تصنیفهــا چنــدان رعایــت نمیشــود
و بــه نســبت قرابتشــان بــا موســیقی ،بیشــتر تابــع آهنــگ اســت .در ایــن تصنیفهــا همیشــه
ایــده و غــرض خاصــی دنبــال میشــود و همــواره بــه زبــان محاورهانــد؛ بــه همیــن جهــت
ِ
بــرگ شــاعرانه بیــان
در پــارهای از آنهــا ،اندیشــههای واال بــا بیانــی ســاده و بــدون شــاخ و
شدهاســت (نــک .آریانپــور 151-153 :1372 ،و معصومــی.)103 :1389 ،
ترانههای نصرک از جنس شعر روایی است و معموالً واقعه یا حادثهای روایت میکند:
به ع ِ
ِشک دل ایساختِن ا ِی حکایت
فرنگی سیم ایکاشتن در والیت
حکایـت یـا روایتهـای او بـر محـور وقایع سیاسـی و اجتماعی اسـت کـه یـا آن را به صورت
مسـتقیم روایـت میکند؛ مانند ترانههای «به عشـک دل ایسـاختن»« ،زنن بنـدری بیحجاب»
و «یوزپلنـگ پیـدا بـودن» ،یـا ترانههایـی کـه از خلال آنهـا بـه حادثه یـا واقعـهای اشـاره دارد؛
ماننـد «بیـا بـازرس»« ،بندرعباسـی»« ،عشـک خانم زیـور» و  ...که بـه وقایع احـداث کارخانهی
ریسـندگی خنجـی بندرعباس ،کمبـود ارزاق عمومی و رواج فحشـا در بندرعباس اشـاره دارد .اما
بیشـتر ترانههـا ،خطـاب بـه اشـخاص معیـن و مشـخصی اسـت کـه در آن ترانههـا این افـراد را
هشـدار میدهـد ،یـا نصیحـت میکند ،یا مـورد هجو قـرار میدهد؛ ماننـد ترانههـای «ای وای به
محمدعیدعلـی»« ،ای ملا درویـش»« ،حمیـدهی مینـوی»« ،ای خدا که کل بشـیر»« ،جاری»،
«ای غلی شـین مکن»« ،عشـک خانم زیور»« ،کار مم موسـی»« ،فاطمهی اسـد»« ،حوجی کل
صفـر» و  ...کـه در ایـن ترانههـا او مسـتقیم و بیپـروا آنهـا را خطاب قرار دادهاسـت.

 -4بازتاب رخدادهای سیاسی و اجتماعی در ترانههای نصرک
 -1-4احداث تلگرافخانه در بندرعباس ،یکی از سیاستهای استعماری انگلستان
farangi sim ikâšten dar velâyat
فرنگی سیم ایکاشتن در والیت
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عجم ُ
ایگ رو دیریا تکردم
فرنگی کافرن ا ُ بت پَ َرستِن

اَگه ا ُ کفت ِرن ما کبگ مستیم

هجرن
فرنگی سیم ایرختن سیم ُ

از ای جا سیم ایکاشتن تا به کر ُمن

farangi igo pâ ru pât akardom
aĵam igo ru diryâ takardom
farangi kâfaren-o-bot parasten
aga-o-kaftaren mâ kabge mastim
farangi sim irexten sime heĵron
az iĵâ sim ikâšten ta be kermon

(ذوالفقاری ،بیتا.)24 :

ایـن ترانـه بـه یکـی از رویدادهـای مهـم و ترفندهـای اسـتعماری انگلسـتان در خلیجفارس
و بندرعبـاس اشـاره میکنـد؛ موضوعـی کـه در اواخـر حکومـت قاجار ،مناقشـات فراوانـی میان
حکومتهـای ایـران و انگلسـتان بـه دنبـال داشـت و بسـیاری از نخبـگان منطقـه و ملیگرایـان
ایـران در مـورد آن نگـران بودند و هشـدار میدادند .یکـی از اهداف این اقدام ـ احداث ایسـتگاه و
خطـوط تلگـراف و تلفـن ـ باالبـردن پرچم انگلسـتان در ایـن مناطق ،به مثابهی بخشـی از خاک
خـود بود.
اهمیـت تنگـهی هرمـز و چنگانـدازی بر این آبـراه مهم و اسـتراتژیک جهانـی ،از همان آغاز
رشـد سـرمایهداری ،توسـعهی دریانـوردی و کشـف سـرزمینهای آفریقایـی و آسـیایی بـرای به
اسـتعمار درآوردن آنهـا ـ از قرن شـانزدهم میلادی معادل با دهم هجری ـ آغاز شـد که نمونهی
کامـل آن در خلیجفـارس ،اشـغال هرمز اسـت .دولـت انگلیس پـس از ضعف امپراتـوری پرتغال،
وارث سـیادت دریایـی در خلیجفـارس شـد کـه تـا اواسـط قرن بیسـتم ،کجدار و مریـز همچنان
ادامهداشـت.
در قــرن نوزدهــم بــه دلیــل دگرگونیهایــی کــه در نظــام سیاســی و اقتصــادی جهــان روی
دادهبــود ،لــزوم ارتبــاط هرچــه ســریعتر مأمــوران انگلیســی بــا مرکــز فرماندهــی خــود ـ لنــدن
ـ بیــش از پیــش احســاس میشــد .دولــت انگلســتان نیــز الزم دیــده بــود تــا ارتبــاط خــود را
از بمبئــی بــه خلیجفــارس و از آنجــا بــه انگلســتان مســتحکمتر کنــد تــا سیاســت فعالتــری در
منطقــه ایفــا نمایــد؛ از این رو برای حفظ مســتعمرات خود در هندوســتان ،از طریــق دروازهی آن
ـ خلیجفــارس ـ الزم دیــد کــه حضــور خــود را در ایــن منطقــه تحکیــم بخشــد .یکــی از راههــای
آن تأســیس کنســولگری و تلگرافخانــه در خلیجفــارس بــود تــا بمبئــی را بــه جاســک ،جزایــر
هنــگام ،قشــم ،بندرعبــاس ،کرمــان و ســرانجام تهــران متصــل کنــد .در ســالهای نخســتین
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به عشک دل ایساختن ای حکایت
فرنگی ُ
ایگ پا رو پات ا َکر ُدم

ba eške del isâxten i:hekâyat

ده ـهی هشــتاد (قــرن ســیزدهم ه.ق ).انگلســتان تــاش خــود را بــرای تأســیس تلگرافخانــه در
بنــادر و جزایــر خلیجفــارس آغــاز کــرد و در ســال  1280ه.ق 1863 / .م 1242[ .ه .ش].
ســیم تلگــراف بــه ایــران رســید .آنهــا در ســال  1285ه .ق 1247[ .ه .ش ].تلگرافخانــهی
هنــگام را بــه همــراه ســاختمان آن و مایحتــاج زندگانــی خــود بنــا نمودنــد و پرچــم خــود را در
ایــن جزایــر برافراشــتند .ایــن ســیم تلگــراف بعــدا ً از هنــگام بــه قشــم و بندرعبــاس منتقل شــد

ب ِشُ م واشُ م از این هنگامه در شُ م
نویسم نامهای بهر «لبو» من
ُ

ب ِشُ م از قشم و از بندر به در شُ م
که این دیری بسه یا دیرتر شُ م

(سدیدالسلطنهکبابی.)135 :1342 ،

ِ
نصـرک تیزبیـن نیـز تحـت تأثیـر جریانهـا و کشمکشهایـی کـه وجـود داشتهاسـت ،بـا
بدبینـی بـه موضـوع احـداث تلگرافخانـه مینگـرد و ترانـهی فـوق را میسـراید .او برخوردهای
قومگرایانـه و هویتهـای بومـی خود را با برجسـته نمایی «خـود» بندری و ایرانی ،و حاشـیهرانی
انگلیسـیها با برچسـبهای تحقیرآمیـز «فرنگی»« ،کافر» و «بتپرسـت» یا اینکه فرنگی سـیم
هجـران و جدایـی را کشـیده اسـت و اینکـه اگر دسـت از پا خطا کند بـه دریا میاندازیمـش و ...
خشـم و نارضایتی خـود را بیـان میکند.
اینگونـه واکنشهـا و دوگانههـای مسـلمان ـ فرنگـی ،مسـلمان ـ کافر ،بندری ـ سـرحدی و
خـودی ـ غیرخـودی در فرهنـگ منطقـه سـابقهای دیرینـه دارد .گویی حافظـهی تاریخی مردم
از واقعـهی اشـغال منطقـه بـه دسـت پرتغالیهـا در پنـج قـرن پیـش ،هنـوز از یـاد نرفتـه؛ زیرا
ایـن وقایـع در ادبیـات مکتـوب هرمـزگان نیـز انعکاس زیادی داشتهاسـت .سـرایندهی ناشـناس
جنگنامهی کشـم ـ که آن مثنوی نیز سـرودهای عامیانه اسـت ـ در مثنوی خود ،از تقابل میان
ایرانیان و پرتغالیها برای آزادسـازی جزیرهی قشـم از همین الفاظ و ادبیات اسـتفاده کردهاسـت.
او در آن زمـان کـه مفهومـی از هویـت ملـی در میان نبـود ،هویت جغرافیایی و قومـی را با هویت
نیرومنـد دینـی درآمیخت و بیگانـگان را با ترکیباتی مانند فرنگی کافر ،فرنگی گبر ،فرنگی سـگ
بدسـگال ،گبـر خـر ،سـگ ناجوانمـرد و  ...به باد انتقـاد گرفت و بـر آنها تاخت:
بیامد یکی لشکر از پرتگال
چو الف و ثالثین بد از هجر سال
سپاه مسلمان و اهل فرنگ ...
به هم باز کردند بنیاد جنگ
فرنگان شوم سگ بدسگال ...
شنیدم یک روز وقت زوال
یا بیت زیر:
به اقبال نواب عالی با عدل و داد

(وثوقی و دیگران.)7 :1384 ،

مسلمان شکست فرنگی بداد
(همان.)11 :
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ایـن واقعـه نـه تنهـا در میـان نخبـگان جامعـه ،بلکـه در میـان مردمـان عـادی منطقـه نیز
واکنشهـای زیـادی بـه همـراه داشـت و مـردم بـه شـیوههای مختلـف در مـورد آن اظهارنظـر
میکردنـد؛ یکـی از ایـن واکنشها ،ترانهی طنزی اسـت که بـا تحریف دوبیتی باباطاهـر دربارهی
یکـی از رؤسـای انگلیسـی تلگرافخانـه بـه نام «لبو» سـروده شـده و سـدید بخشـی از آن را در
کتـاب «بندرعبـاس و خلیجفـارس» نقـل کردهاسـت:
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(سدیدالســلطنه کبابــی 134 :1342 ،و غالمرضــا زعیمــی.)127-149 :1393 ،
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271 :1342و.)270

 -2-4کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس زنان و مردان
سیاســتهای رضاشــاه بــرای نوســازی جامعــه ،بــدون برنامهریــزی مشــخص و در نظــر
گرفتــن ریش ـههای دینــی و فرهنگــی ملــت ایــران بــود و از درون جامعــه نشــأت نمیگرفــت،
بلکــه آمرانــه و از بــاال و همــراه بــا زور و تهدیــد و ارعــاب و بهرهکشــی از طبقــات پاییــن جامعــه
بــود .وی در آرزوی دیرین ـهی تبدیــل امپراتــوری چنــدقومــی بــه دولتــی واحــد ،بــا مردمــی
واحــد ،بــا یــک قــوم ،یــک زبــان ،یــک فرهنــگ و یــک قــدرت سیاســی بــود و بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف بــه کارهــای نســنجیده و عجوالنــه و ظاهرنمایانـهای پرداخــت؛ مث ً
ال «در اواســط
مــرداد  1306دولــت ایــران تصمیــم گرفــت ،کاله پهلــوی را کــه مشــابه کاله کپــی فرانســه بود،
بــه عنــوان کاله رســمی مــردان ایرانــی بــاب کنــد .عرضــه داشــت کاله جدیــد همزمــان بــود بــا
تصویــب قانــون نظــام وظیفــه و عرفــی کــردن دســتگاه قضایــی کــه همــه بــه ناآرامــی گســترده
در کشــور منجــر شــد( ».اتابکــی.)195 :1385 ،
در ســال 1307ه.ش بــا فشــار رضاشــاه ،مجلــس نیــز لباسهــای ســنتی را غیرقانونــی و
مــردان را ـ بــه جــز روحانیــون رســمی ـ بــه پوشــیدن لباسهــای مــدل غربــی و کالهپهلــوی
موظــف کــرد .پــس از هشــت ســال ،کاله بینالمللــی ـ کاله نمــدی اروپایــی ـ جایگزیــن
کالهپهلــوی شــد و عناویــن افتخــاری باقیمانــده پــس از قانــون حــذف القــاب (مصوب ـهی نهــم
مــرداد  )1304را نیــز منســوخ و بــه تقلیــد از ماشــین تبلیغاتــی ایتالیای فاشیســت و آلمــان نازی،
ســازمان پــرورش افــکار ایجــاد کــرد و کتــاب ،مجلــه ،روزنامــه و برنامههــای رادیویــی را بــه
خدمــت ایدئولــوژی و افــکار خــود درآورد.
ً
رضاشــاه بــه دنبــال اقداماتــی کــه قبـا بــرای بهبــود موقعیــت زنــان بــه اجــرا درآورده بــود،
در ســال 1313ه.ش .بالفاصلــه پــس از دیــدار از ترکیــه ـ کــه در آنجــا نیــز مصطفــی کمــال
آتاتــورک بــه اقدامــات مشــابهی دســت زده بــود ـ اقداماتــی آغــاز شــد و مؤسســات آموزشــی بــه
ویــژه دانشــگاه تهــران درهــای خــود را بــه روی زنــان بــاز کــرد .اماکــن عمومــی مانند ســینماها،
کافههــا و هتلهــا در صــورت تبعیــض قائــل شــدن میــان زن و مــرد ،میبایســت جریمههــای
ســنگینی پرداخــت کننــد و بــه دنبال آن رضاشــاه دســتور کشــف حجــاب داد و پوشــیدن چادر
را ممنــوع کــرد .امــا مــردم ایــن اقدامــات را نــه آزادی زنــان ،بلکــه نوعــی ســرکوب قلمــداد
میکردنــد (نــک .آبراهامیــان.)176-180 :1387 ،
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«پــس از امضــاء قــرارداد ســال 1907م1286 [ .ه .ش] انگلســتان بــرای حفــظ منافــع خــود در
مناطــق جنوبــی ایــران ،عــاوه بــر خطــوط تلگــراف در پــی احــداث یــک راه شوســه میــان بندرعبــاس و
کرمــان برآمــد .ایــن راه نقــش مهمــی در انتقــال نیروهــای وابســطه بــه انگلیــس ( .s.p.rپلیــس جنــوب)
بــرای شــورش ســعیدآباد علیــه انگلیس ـیها داشــت .موفقیــت دیگــر بریتانیــا ایــن بــود کــه اخبــار
داخلــی ایــران را بــه ســرعت مخابــره میکردنــد .ســرانجام دولــت انگلســتان در ســال  1324ه.ق1286[ .
ه.ش ].درصــدد برآمــد تــا ســیم تلگــراف بندرعبــاس را بــه کرمــان متصــل نمایــد سیمکشــی از محــل
کنســولگری انگلیــس در بندرعبــاس [کــوی ســیمباالی فعلــی] بــه ســمت کرمــان هفــت مــاه طــول
کشــید و در ســال 1907م 1286[ .ه.ش .].تلگرافخانـهای در بافــت ایجــاد شــد( ».سدیدالســلطنه کبابــی،

َزن ُن مری دامن َکشُ ن

پا َمنسی رو خیابُن
بُرکه از روت اَک َنن

بُر َکه از روت ا َ َکنِن

یا در ترانهای دیگر کالهپهلوی را به سخره میگیرد:
ُکندوک کال ِهنای شاه
ِک َتل گوا ِهنای شاه

borka az rut akanen
honden az tehrân telgerâf
bâzâr e,lân akonen
kolâ šovârden bey zanon
borka az rut akanen
borka az rut akanen

(ذوالفقاری ،بیتا 37 :و .)36
Konduk kolâhen ey šâh
Katel gavâhen ey šâh

(همان.)86 :

شــکی نیســت کــه مــردم ســنتی و عقــب نگهداشــته شــدهی آن روزگار ،بــه هیــچ وجــه
آمادگــی ذهنــی پذیــرش ایــن تحــوالت عجوالنــه را نداشــتند و بــا توســل بــه نخبــگان یــا
کســانی کــه از زبــان آنهــا ســخن میگفتنــد ،نســبت بــه ایــن رویدادهــا واکنــش نشــان دادنــد.
ترانههــای فــوق ،نارضایتــی مــردم را از اقدامــات نســنجیدهی رضاشــاه مبنــی بــر نوســازی و
توگــو
مدرنیســم آمرانــه ،بــه خوبــی نشــان میدهــد .بــه روایــت برخــی از مطلعیــن محلــی (گف 
بــا غــام خودســتان) ،حتــی روســتاییانی کــه بــرای فــروش ســبزیجات ،هیــزم ،زغــال و ســایر
مایحتــاج مــردم بــه شــهر بندرعبــاس میآمدنــد ،پــس از دیــدن پلیــس و نیــروی انتظامــی
کــه بازوهــای اجرایــی سیاس ـتهای او بودنــد ،االغ یــا گاری و بســاط خــود را بــا بــار آن رهــا
میکردنــد و پــا بــه فــرار میگذاشــتند؛ در غیــر ایــن صــورت ،لُنــگ ،لنکوتــه ،لجــک و عمامـهی
آنهــا توســط پلیــس برداشــته میشــد و آنهــا را لخــت میکردنــد .بــه همیــن ســان زنــان
برقعپــوش نیــز بــه دســتور پلیــس رضاشــاه ،مجبــور میشــدند یــا برقــع (روبنــده) را از صــورت
بردارنــد ،یــا بــه مکانهــای عمومــی شــهر وارد نشــوند.
مخالفـت طبقـهی متوسـط بـا رژیـم رضاشـاه ،در سـالهای  1314 ،1306 ،1305و 1315
آشـکار شـد .اعتراضـات  1305و  1306واکنشـی بـود بـه اجـرای قوانیـن غیردینـی داور ـ وزیـر
دادگسـتری ـ و اعـزام جوانـان بـه خدمت سـربازی:
čuko mabari ejbâri
ُ
چوک َم َبری ا ِجباری
خت گنا َهن ای شاه
که ُد ُ

ke doxton gonâhen ey šâh

(همان.)86 :
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کاله شواردِن بی زنن
بُر َکه از روت ا َ َکنِن

pâ manosi ru xiyâbon
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ُهندِن از تهران تلگراف
بازار اعالن ا َ ُکنن

zanon marey dâman kašon
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4ـ3ـ قانون نظا م وظیفهی اجباری
در آخریــن روزهــای مجلــس چهــارم ،رضاخــان الیح ـهی نظــام وظیف ـهی اجبــاری را بــه
مجلــس داد .در ایــن الیحــه پیشــنهاد شــده بــود کــه مــردان جــوان بایــد دو ســال کامــل در
خدمــت نیروهــای مســلح قــرار گیرنــد .به نظــر رضاخــان ســربازگیری عمومــی ،ارتــش حرفهای
را در حقیقــت بــه ارتــش ملــی تبدیــل میکــرد .بــه اعتقــاد بیشــتر زمیـنداران بــزرگ ،چنیــن
نظــاموظیفـهای اقتــدار پدرانـهی آنهــا را از بیــن میبــرد و نیــروی کار اصلــی را از روستاهایشــان
خــارج میکــرد و از دیــدگاه علمــا بــه ویــژه آیـتاهلل مــدرس ،تلقیــن و آمــوزش در یــک نهــاد
غیرمذهبــی بــا ادارهی افســران ض ـ د روحانــی ،اخــاق اجتماعــی و دیانــت عمومــی را فاســد
میکــرد .بنابــر فتواهــای جداگانـهی برخــی از علمــا ،خدمــت نظــام ،اصــول تشــیع و بنیادهــای
اســامی را بــه خطــر میانداخــت (نک.آبراهامیــان 164 :1387 ،و مــک دانیــل.)87-102 :1389 ،
نصرک در این مورد سروده است:
do sâl bey pose mâ eĵbâri šobo
دو سال بی پُس ما اجباری شُ ُب
بی زن پُس ما بیغاری شُ ُب

یا در ترانهای دیگر:
نظاموظیفه شُ بردِن بی کاسم

کمتی ا ِی کاسم در سفر بو
از ُس
ِ
خجالتی با نِمِکو َکل صفر بو

bey zan pose mâ bigâri šobo

(ذوالفقاری ،بیتا.)70 :
nezâm vazifa šoborden bey kâsem
az sokmati i:kâsem dar safar bu
xeĵâlti bâ nemekou kalsafar bu

(همان.)55 :
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و ناآرامیهـای سـالهای  1314 -1315ه.ش .کـه به علت کشـف حجاب زنـان و ترویج کاله
بینالمللی آغاز شـد ،شـکاف بین مردم و شـاه را گسـترش داد.
در یکـی از اسـناد حکومـت دشـتی و دشتسـتان ،سدیدالسـلطن هیکبابی در گزارشـی انتقاد
خـود را از اجـرای قانـون متحدالشـکل کـردن لبـاس در بندرلنگـه ایـن چنین بیان کردهاسـت:
راجــع بــه متحدالشــکل کــردن ،وضعیــات بندرلنگــه و بنــادر شــیبکوه به غیــر از بنــادر دیگر
اســت؛ چــون بیشــتر ســکنهی آن را تــازی نژادهــا تشــکیل دادهانــد و بــه مالحظـهی قــرب جوار
بــا دوبــی و بنــادر عمــان ،بــه انــدک فشــار موجــب مهاجــرت اهالــی میشــود .چنــان کــه در
ســدهی  1319ه.ق 1280[ .ه.ش] حکومــت بنــادر لنگــه احصائیــه نمــود و نفــوس آن ســی و
هفــت هــزار نفــر شــده و امــروز هــرگاه بــه شــمار آینــد ،هفــت هــزار نفــر هــم نخواهــد بــود.
علــت مهاجــرت ،ایجــاد گمرکــی بــه ریاســت بلجیکیهــا بــود .هــر چــه فشــارهای دیگــر مزیــد
شــد ،مهاجــرت هــم مزیــد شــده و بــه همیــن لحــاظ ســختگیری و لبــاس متحدالشــکل
صحیــح نبــوده .حالــت حالیــه ،تقریبـاً ســه ربــع ســکنه کاله پهلــوی پوشــیدهاند .در تابســتان
و بهــار ،عمــوم اهالــی لباسشــان پیراهــن بلنــد و شــلوار نــازک یــا فوطــه اســت .بــه غیــر از
جوانهــا و اشــخاص متجــدد کــه کــت و شــلوار پوشــیده  ...هــرگاه حکــم اجبــار پیــش آیــد،
عــدهی دیگــر بــاز مهاجــرت خواهنــد نمــود( ...نقــوی و محســنی :1395 ،بیجــا).

و در ترانهای دیگر که قب ً
ال نیز به آن اشاره شد:
ُ
چوک َم َبری ا ِجباری

خت گناهن ای شاه
که ُد ُ

čuko mabari eĵbâri
ke doxto gonâhe ey šâh

(ذوالفقاری ،بی تا.)۸۶ :

ای دوو ،ای دوو ،ب ِی ما شُ بو باسیدو

ey dovou ey dovou bey mâ šobo bâseidu

پشتم شُ کشی
باسیدو وا ای خاشی ،زغال به
ُ

bâseidu va i:xâši zoqâl ba poštmo šokaši

(ترانههای نویافتهی نصرک به نقل از محمد زرپور).

باسـعیدو یکی از بندرگاههای دماغهی شـمالی جزیرهی قشـم اسـت .در دوران فتحعلیشـاه
قاجـار ،انگلسـتان از پادشـاه قاجـار اجـازه گرفت تـا در آن مکان ،پایـگاه نیروی دریایـی بزرگی را
تأسـیس کنـد .ایـن پایـگاه دارای چندیـن آسایشـگاه برای سـربازان ،انبـار زغال ،بهـداری ،زمین
ورزشـی ،تأسیسـات بیسیم و اسـکله بود و ظاهرا ً برای مبارزه با دزدان دریایی قبیلهی «جواسم»
و اعـراب «بنـی هولـه» و جلوگیـری از تجـارت برده احداث شـده بود؛ امـا آنها این پایـگاه را برای
سـرکوبی اعـراب سـواحل خلیجفارس ،انهدام نـاوگان دریایـی و بازرگانی ایران ،مراقبـت بر اوضاع
سیاسـی سـواحل خلیجفـارس و نظارت بر اعمال و اقدامات سیاسـی دولتهـای اروپایی در خلیج
فارس مورد اسـتفاده قـرار داد.
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بــه تصریــح بیشــتر منابــع تاریخــی ایــن خطــه و اســناد و گواهیهــای موجــود ،قانــون نظام
وظیفـهی عمومــی یکــی از عوامــل مهــم مهاجــرت افــراد و نیروهــای کار جــوان بــه کشــورهای
حاشــیهی خلیجفــارس ،یــا فــرار و مخفــی شــدن و پنــاه بــردن آنــان بــه روســتاها و آبادیهــای
دور افتــاده شــد .ایــن امــر بســیاری از شــهرهای ایــن منطقــه ماننــد بندرعبــاس ،مینــاب،
ی قشــم را دچــار اختــال اقتصــادی نمــود و نیروهــای فعــال اقتصــادی
بندرلنگــه و جزیــره 
را از ایــن شــهرها دور کــرد .مضــاف بــر اینکــه ،آنــان مــدت دو ســال از شــهر و خانــوادهی
خــود دور و از چرخــهی اقتصــادی جامعــه بــه عقــب رانــده میشــدند ،ولــی علیرغــم ایــن
پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی کــه بــرآن متصــور بــود و بــا وجــود مخالفتهــای نماینــدگان
مجلــس شــورایملی و راضــی نبــودن آنهــا «رضاخــان فرصــت را غنیمــت شــمرد تــا در فاصلهی
میــان مجلــس چهــارم و پنجــم ،بــا اصالحطلبــان غیرمذهبــی کــه در ســال  1285بــه بعــد
طرفــدار نظریـهی ســربازگیری عمومــی بودنــد ،متحــد شــود .رضاخــان بــا بــه کارگیــری ارتــش
بــرای دســتکاری در انتخابــات ،بیشــتر حوزههــای قبیلـهای توانســت اکثریتــی مؤثــر از حــزب
سوسیالیســت و حــزب تجــدد را وارد مجلــس جدیــد کنــد .ایــن اکثریــت بالفاصله بــه اصالحات
گســتردهای دســت زدنــد ،رضاخــان را بــه عنــوان نخسـتوزیر انتخــاب کردنــد و مجلــس جدید
الیحـهی نظاموظیفـهی اجبــاری را در ســال  1304تصویــب کــرد( ».آبراهامیــان165 :1387 ،و.)164
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ای ناله و فریاد از ستم نارو

َمر ُدن نامآورَ ،زن ُن ماهپیکر

ستم نارو
خاف َتن به روی بَستر ،از ِ

اقتداری در ادامهی همان مقاله مینویسد:

ey nâla-vo-faryâd az setame nâru
mardone nâmâvar zanone mâ peykar
xâften ba ruye bastar az setame nâru

(ذوالفقاری ،بیتا.)91 :

«پــس از تأســیس نیــروی دریایــی ایــران در ســال  1311یــک ســال بعــد در ســال  ،1312دریــادار
باینــدر بــا نــاو پلنــگ مأموریــت خــود را انجــام داد و پرچــم انگلســتان را در باســعیدو پاییــن کشــید و به
توگــو و کشمکــش زیــادی بیــن ایــران و
جــای آن پرچــم ایــران را برافراشــت .ایــن واقعــه باعــث گف 
انگلســتان شــد و موضــوع بــه مجلــس قانونگــذاری ایــران و انگلســتان و جامعـهی ملــل نیــز کشــیده
شــد .پــس از برداشــتن پرچــم انگلیــس از باســعیدو ،پرچــم آن کشــور از جزایــر هنــگام ،هرمــز ،بوشــهر
کــه بــر روی چراغهــای دریایــی برافراشــته میشــد ،نیــز برداشــته شــد و باســعیدوی قشــم پــس از
یکصــد ویــک ســال بــه آب و خــاک ایــران بازگشــت( ».اقتــداری382 :1371 ،ـ.)377
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احمـد اقتـداری در مقالـهی «حقوق حقـهی ایران بر چهـار جزیرهی تنب بـزرگ و کوچک و
ابوموسی و باسـعیدو» مینویسد:
در سـال 1909م1326 / .ه .ق1288[ .ه .ش ].پـس از سـی سـال کـه فعالیـت انگلیس در آن
جزیره به چشـم نمیخورد ،بار دیگر انبارهای زغال جزیره را برای سـوخت کشـتیهای انگلیسـی
گ جهانـی اول اسـتفاده شـد ـ و پرچم انگلیـس همچنان بر
ذخیـره کردنـد ـ کـه بعدهـا در جنـ 
فراز پایگاه باسـعیدو برافراشـتهشـد .آن منطقه به باسـعیدوی انگلستان معروف شـد و رفته رفته
بـه عنـوان مالـک آن منطقـه ،اراضی اطـراف را نیز تصـرف کردند ،سـاختمانهای زیـادی در آن
احـداث شـد و اتبـاع انگلیسـی زیـادی نیـز در آن مقیم شـدند .انگلیسـیها عالوه بر باسـعیدو با
اشـغال جزیرههای هرمز ،قشـم ،ابوموسـی ،تنب ،بحریـن ،غنم ،آن مکانها را بـه صورت پایگاهی
مسـتحکم درآوردنـد و موفـق شـدند سراسـر خلیجفـارس را تحت کنتـرل و نفوذ خـود درآورند.
بـا تغییـر فرمانـدهی نیـروی دریایـی انگلیـس ،او پایگاه باسـعیدو را بهتریـن نقطه برای اسـتقرار
قـوای عمـدهی دریایی تشـخیص داد و به توسـعهی آن پرداخـت ،ولی مرگ به وسـیلهی ماالریا،
بیمـاری رشـته و حصبـه در این پایگاه ،موجب شـد تا فرماندهی نظامی انگلیسـی دسـتور تخلیه
و تقلیـل تمرکـز نیـروی دریایـی ایـن منطقـه را صـادر کنـد .اما آنهـا تأسیسـات خـود را در این
جزیـره حفـظ کردنـد و یکی از اتبـاع ایرانی به نام «حسـینمحمد» را به سرپرسـتی ابنیهی خود
برگزیدنـد و شـعبهای از تلگرافخانـهی «هنـدواروپ» را نیـز به آنجـا منتقل کردند.
شــیوع ایــن بیماریهــا کــه انگلیسـیها را فــراری داد ،دامنگیــر اهالــی جزیــره نیــز شــد.
یکــی از مبتالیــان بــه مــرض رشــته (پیــوک یــا نــارو) ،خــود نصــرک بــود کــه احتمــاالً در همیــن
ســالها در جزیــرهی قشــم و باســعیدو میزیسـت .دو خواهــر نصــرک نیــز در قشــم و باســعیدو
میزیســتند و در همــان مــکان دفــن شــدهاند .او ترانـهای دربــارهی ایــن بیمــاری خــود ســروده
و از درد و رنــج آن نالیدهاســت:
ey dâd-o-bidâd az setame nâru
ای دادو بیداد از ستم نارو

 -5-4اوضاع اقتصادی و اجتماعی بندرعباس
 -1-5-4اختالفات طبقاتی و نابرابری اجتماعی
گرنن
بندرعباسی ن ِعمت ُ

که فتنه زیر سر حیدر بادیونن

… ba nesf šov qruxte zane
ke Fetna az zanone tâĵeronen
kašidan ran-ĵe-bad nâmi faxiron
ke fetna zir sar heidar bâdiyonen

(ذوالفقاری ،بیتا.)91 :

نصــرک در ایــن ترانــه بــه وضعیــت اقتصــادی بندرعبــاس ،تفاوتهــای طبقاتــی و بــه
خصــوص وقایــع ســال  1307ایــن شــهر اشــاره میکنــد؛ یعنــی زمانــی کــه بندرعبــاس در
حــدود ده هــزار نفــر جمعیــت داشــت و کســب و کار عمــدهی اهالــی ،ماهیگیــری ،دریانــوردی
و پیل ـهوری بــود .در آن هنــگام ،شــهربانی کل کشــور افــراد شــرور را بــرای تنبیــه از تهــران و
بوهــوا و فاقــد امکانــات ماننــد بندرعبــاس ،بندرلنگــه،
ســایر شهرســتانها ،بــه نقــاط بــد آ 
خــارک و  ...تبعیــد میکــرد .بندرعبــاس بــه دلیــل گرمــای شــدید و نبــودن امکانــات رفاهــی،
یکــی از تبعیدگاههــای تبهــکاران و آدمهــای شــرور ـ جا ِه ُلــن ـ بــود .یکــی از معروفتریــن
آنهــا طیــب رضایــی اســت کــه از بــزن بهادرهــای معــروف میــدان ترهبــار تهــران بــود .آنهــا در
ســطح شــهر پراکنــده بودنــد و گـهگاه بــه زورگیــری و اذیــت و آزار مــردم ،تجــاوز ،چاقوکشــی و
 ...میپرداختنــد؛ یعنــی ســالهای نخســت حکومــت رضاشــاه کــه تــوأم بــا بیثباتــی اقتصــادی،
کمیابــی و گرانــی ارزاق عمومــی ،ناامنــی و  ...بــود ،مــردم بیدفــاع شــهر بــرای مقابلــه بــا ایــن
افــراد و محافظــت از جــان و مــال خــود ،در هــر محلــه گروههایــی از «جوانمــردان» داوطلــب
تشــکیل دادهبودنــد .یکــی از ایــن گروههــا کــه از آن نــام بــرده شــده بــه «حــزب گــرگاش»
معــروف بــود (جاللــی.)80 :1387 ،
نصــرک در ایــن ترانــه عــاوه بــر جاهلهــا ،از چنــد گــروه قدرتمنــد اقتصــادی دیگــر در
بندرعبــاس نــام بــرده اســت؛ یکــی از ایــن گروههــا حیدرآبادیهــای مقیــم بندرعبــاس بودهانــد.
وی در سرشــماری جمعیــت و مونوگرافــی بندرعبــاس در آن روزگار ،در جایــی گفتــه اســت کــه
حیدرآبادیهــا بیســت انبــار کاال ،ســی و پنــج خانــه ،چهــار تجارتخانه و هشــتاد و یک مغــازه را
در مالکیــت خــود دارنــد و در جــای دیگــر طایفـهی هندوهــای بندرعبــاس را بالغ بر هشــتاد نفر
برشــمرده کــه اغلــب بــه صــورت مجــرد زندگــی کردهانــد و هــر دو ســال یکبــار جــای خــود را
بــه نیروهــای دیگــر میدهنــد .تجــار حیدرآبــادی مقیــم بندرعبــاس دو طایفــه بودهانــد؛ یــک
طایفــه ،اجدادشــان از حیدرآبــاد هند به بندرعبــاس آمده بودنــد و عمدهی تجارتشــان در واردات
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تاجرنن
که فتنه از زن ُن ُ
َکشیدِن رنج و بدنامی فخیرن

banderabâsi ĵâye ĵâhelonen
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بندرعباسی جای جاه ُلنِن
به ن ِ
ِصف شو ُگروختن َز ِن...

banderabâsi nemat geronen
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 -2-5-4دیوانساالری و مدیریت اقتصادی
در ایـن ترانههـا تنهـا بـه موضـوع تبعیـض و اختالفـات طبقاتـی اشـاره نشدهاسـت ،بلکـه
سـایر تحـوالت اقتصـادی بندرعبـاس از ابتـدای حکومت رضاشـاه تا زمانـی کـه از بندرعباس به
آفریقایجنوبـی تبعیـد میشـود نیـز به چشـم میخـورد .یکـی از ایـن وقایع به صورت شـفاهی
دهـان بـه دهـان گشـت ه و آن ،ابـراز نارضایتـی رضاشـاه از رئیـس ادارهی گمـرک ـ که شـخصی
غیربومی به نام «مینا» بود ـ در هنگام خروج از بندرعباس اسـت؛ چرا که رضاشـاه با مشـاهدهی
وضعیـت اسـفبار گمرک و اسـکلهی بندرعباس ،بـه او پرخاش و وی را توبیـخ میکند .آقای مینا
مدتـی بعـد میمیـرد .ایـن واقعـه در افواه عمومـی به صورت افسـانه درمیآید و شـایع میشـود:
رضاشـاه بـه مینـا گفت برو بمیـر و مینا هـم از هیبـت او مرد.
گمــرک و اســکله در آن زمــان ،شــاهرگ حیاتــی اقتصــاد بندرعبــاس بــود .کارگران اســکله،
بارانــدازان ،حمــل دســتی بــار و کولهبــری بیشــتر بــه وســیلهی کارگــران بومــی سیاهپوســت
انجــام میشــد و ظاهــرا ً در انحصــار آنهــا بــود .در اســناد گمــرک بندرعبــاس نیــز در همــان
زمــان ،قــراردادی بــه نــام قــرارداد حمالباشــی وجــود دارد کــه بــا «مشــهدی نجــف» ـ کــه
نصــرک در منــزل او میزیســته و همــان جــا نیــز فــوت کــرده ـ موجــود اســت .آن قــرارداد را نیز
سدیدالســلطن هیکبابی در کتابهــای «بندرعبــاس و خلیجفــارس» و «ســرزمینهای شــمالی
پیرامــون خلیجفــارس و دریایعمــان در صــد ســال پیــش» ،بــه نــام قــرارداد حمالباشــی
ثبــت نمودهاســت (سدیدالســلطنه کبابــی197-199 :1342 ،؛ سدیدالســلطنهکبابی.)252-254 :1371 ،
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از داخــل ایــران اســت ،طایفـهی دیگــر هنــدو نیز اهل ســند هســتند و عمــال و بلدهی شــکارپور
محســوب میشــوند کــه بــه نمایندگــی از طــرف آنهــا بــه بندرعبــاس آمدهانــد .منابــع ثــروت
بندرعبــاس در دســت آنهــا اســت و وکالی آنهــا در کرمانانــد .هندوهــا نــه تنهــا از رباخــواری و
وامدادن و صرافــی ،بلکــه در ســلف خــری محصــوالت کشــاورزی بندرعبــاس نیــز فعــال بودهاند.
آنهــا محصــوالت را بــا نصــف قیمــت ،از قبــل خریــداری مینمودنــد .همینطــور ،حوالــه و بــرات
بمبئــی و کرایـهی داخلــه را در اختیــار داشــته و اجنــاس خارجــه را از لنــدن و نقــاط دیگــر بــه
وســیلهی اربابــان خــود وارد مینمودهانــد (نــک ،سدیدالســلطن هیکبابی.)179 :1342 ،
هندوها با دادن هدایایی به حاکم بندرعباس ،محمدحسـنخان سـعدالملک ،در سـال 1270
ه .ش .معبـد باشـکوهی در بندرعبـاس بنـا کردنـد که محل نیایـش و اجرای مراسـم مذهبی آنها
بـود و امـروزه یکـی از مکانهـای تاریخـی ایـن شـهر اسـت .ایـن نیـز یکـی از نشـانههای نفوذ و
قـدرت اقتصـادی هندیهـا در این شـهر بود.
بـا توجـه بـه اوضاعـی کـه از وضعیـت اقتصـادی بندرعبـاس در دسـت اسـت ،اقتصـاد ایـن
شـهر بـر پایـهی دریانـوردی ،صیادی ،کشـاورزی ،صـادرات و واردات و حمل و نقـل میچرخید و
نیرومندتریـن طبقـه از نظر اقتصادی و مالی ،چند سـرمایهدار بومـی و حیدرآبادیهای هندیتبار
بودنـد .پس بیسـبب نیسـت کـه نصرک این ترانـه را سرودهاسـت؛ زیرا او نیـز در زمرهی طبقهی
پاییندسـت و قشـر کارگـری بندرعبـاس قـرار داشـته و ایـن نابرابری طبقاتـی را به عینـه دیده،
حـس نمـوده و در ایـن بین آشـکارا از این قشـر نام بردهاسـت:
که فتنه زیر سر زن تاجرونن
که فتنه زیر سر حیدر بادیونن

وقتی که ُمرد خواری شُ کِه ،تو ماشین باری شُ کِه

vaxti ke mord xâri šoke tu mâšine bâri šoke

مِحنت و غم یاری شُ کِه ،که رئیس گمرک ُمردن

mehnat-o-qam yâri šoke ke ra,ise gomrok morden

(ترانههای نویافتهی نصرک به نقل از محمد زرپور).

4ـ5ـ3ـ نوسازی و توسعهی اقتصادی بندرعباس
تحــوالت اقتصــادی بندرعبــاس را نیــز میتــوان از میــان ایــن ترانههــا جســتجو کــرد؛
یعنــی نوســازی آمرانـهی رضاشــاه کــه میخواســت آن را بــه زور اســلحه و چمــاق و بهرهکشــی
از طبق ـهی فرودســت جامعــه عملــی نمایــد ،هــر چنــد کــه عام ـهی مــردم نیــز از آن ســود و
بهــره میبردنــد ،امــا ایــن اصالحــات بــدون برنامــهی مــدون و علمــی و برنخاســته از درون
جامعــه بــود .یکــی از ایــن اقدامــات در بندرعبــاس کــه موجــب ایجاد اشــتغال و گســترش شــهر
شــد ،احــداث کارخانـهی اطلــس (نــک .ســایبانی )118 :1386 ،در ســال  1315بــود کــه بــا طراحــی
مهندســان هلنــدی انجــام و دو ســال بعــد بــه کارخانـهی شــیالت بندرعبــاس تبدیــل شــد و
بســیاری از کارگــران و ماهیگیــران و شــناورهای دریایــی از آن بهرهمنــد شــدند .مــورد دیگــر
کمــک بــه راهانــدازی کارخان ـهی ریســندگی خنجــی در کــوی خواجهعطــاء بندرعبــاس بــود
(نــک ،همــان 118 :و جاللــی )80 :1387 ،کــه نزدیــک بــه هــزار و پانصــد نفــر کارگــر در ســه شــیفت،
در آن کارخانــه کار میکردنــد و نخهــای تولیــد شــده را بــه داخــل ایــران میفرســتادند و
قســمت عمــدهی آن بــه اصفهــان صــادر میشــد کــه در آن زمــان کارخانههــای نســاجی
زیــادی در آن شــهر فعــال بــود و بــه منچســتر ایــران معــروف شــده بــود.
احـداث ایـن کارخانـه تحـوالت زیـادی در بندرعبـاس ایجاد کـرد؛ چـه از لحاظ تعـداد قابل
مالحظـهی کارگـران کـه بـه همـراه خانوادههـای خـود از اطراف شـهر بـه بندرعبـاس مهاجرت
کردنـد ـ براسـاس آمـار در ایـن سـالها جمعیـت بندرعبـاس از دههزار نفـر در ابتـدای حکومت
لونقل
رضاشـاه به هفده هزار نفر بالغ شـده اسـت ـ و چه از نظر مشـاغل وابسـت ه به آن مانند حم 
دریایـی و زمینـی و خدمـات جنبـی آن .ایـن کارخانه که پـس از جنگجهانی دوم تعطیل شـد،
به وسـیلهی مهندسـین انگلیسـی راهاندازی و اداره میشـد و نظم و انظباط ویژهای داشـت .برای
کنتـرل نیـروی عظیـم کارگـری آن بـه چندین نفـر بـازرس ،سـرکارگر و نیروهـای انتظامی نیاز
بـود تـا بیوقفـه به حراسـت از آن مشـغول شـوند؛ گویا ایـن سرکشـی و نظارت با سـختگیری
و خشـونت نیـز تـوأم بودهاسـت .یکـی از ایـن بازرسهـا «حسـین ناخدایـی» نام داشـت .نصرک
در یکـی از ترانههـا ،بـه کارگـران زن و مـرد کارخانـهی خنجی که احتمـال دارد یکـی از آنها نیز
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نجر بزنی که رئیس گمرک ُمردن
به سینه َخ َ

ba sina xanĵar bezani ke ra,ise gomrok mord

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 12پاییز و زمستان 95

نصــرک پــس از فــوت رئیــس گمــرک« ،مینــا» ،بــه دلیــل نزدیکــی و الفــت بــا کارگــران
گمــرک ،همچنیــن شــرکت گاه و بیــگاه نصــرک در شــادخواریها و شبنشــینیهای رئیــس
و کارمنــدان گمــرک بندرعبــاس و اجــرای موســیقی بــرای آنهــا (گف 
توگــو بــا غــام خودســتان) از
مــرگ او متأثــر شــده و ترانــه زیــر را سرودهاســت:
ey xalq bar sar bezani ke ra,ise gomrok morden
رئیس گمرک ُمردن
ای خلق بر سر ب ِزنی که
ِ

خودش باشـد ،چنیـن هشـدار میدهد:
خت ُه ُرستی کلندر ُهندِن
ُد ُ

doxto horosti kalandar honden

ُه ُرستی کار بُکنی ،بازرس ُهندِن
َوختی حسین اَتا واله آبرو ا ِیشه

vaxti hosein atâ vallâ âbru iša
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شیده راست ا َ ُکنت ،اَزنت پا گوشَ ه
َک َ

kašida râst akont azant pâ gooša

َوختی حسین اتا ،حسین ناخدایی
خت کار بکنی و ُ
مکنی نگاهی
ُد ُ

vaxti hosein atâ hoseine nâkhodâei
doxto kâr bokoni makoni nogâei

بیا بازرس که باال بار اگردت

biyâ bâzras ke bâlâ bâr agardet

تفنگ بر کوله و بازار اگردت

tofang bar kula-o-bâzâr agardet

بیا بازرس که بارا بازرسی کن

biyâ bâzras ke bârâ bâzrasi kon

برو کارخونهی خنجی سررسی کن

boro kârxuney xonĵi sar rasi kon

(ذوالفقاری ،بیتا.)63 :

نصرک همچون مورخی متعهد عالوه بر توسـعهی اقتصادی و نوسـازی بندرعباس ،جغرافیای
تاریخـی ،محـل اسـتقرار مـردم و مکانهایـی را کـه در آن میزیسـتهاند نیـز موردتوجـه قـرار
دادهاسـت .او در ترانـهی زیـر ،نـام محلههـای آباد بندرعبـاس در زمـان خود را ثبت نمودهاسـت:
بشنو از کصهی بندرعباس ،زن و مرد از شراب الوان مست
bešnow az kessay banderabbas zan-o-mard az šarâbe alvân mast

چهاربرق اشرفی زنان ،سنگل ساعت جوانان مست
čârbarq ašrafi zanon sangal-e-sâ,at ĵavonon mast

مست سرریغ و جامهی تمشید ،خواجهطا گلرخان خندان مست
mast sariq-o-ĵâmeye tamšid xoâĵatâ golroxân xandân mast

مست پُش شهر سنگسر بسیار ،نابن سبزی و گلستون مست

mast poššahr sangsar besyâr nâban sabzi-o- goleston mast

مست گلکنی و اسپتالخونه ،باغ گورن و شاهپریون مست
mast gelkani-o-espetâlxona bâq-e-gowron-o-šâheparion mast

مست و متهوش ،پنج بابایزار جمله حمال و نقیبان مست
mast-o-mathuš panĵ bâbâye zâr ĵomla hammâl-o-naqibon mast

(ترانههای نویافتهی نصرک ،نقل از محمد زرپور).
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horosti kâr bokoni bâzras honden

گندم و جو ای دل ای جان زیر ب ِی
رسم گرامافون ُگم بو
ِ

gandom-o-ĵow ey delo jon zir bi
rasme grâmâfon gom bu

کصهی رادیون ِن
ّ

kessey râdiyonen

از ُر ِخ بُم ِزیر ب ِی

az rox-e-bom zir bi

(ذوالفقاری ،بیتا.)83 :

این وضعیت در بین دو جنگ اول و دوم جهانی به صورت متناوب ادامه داشتهاست.
روزنامـهی اطالعـات در شـمارهی  24آذرمـاه  1309نوشـته اسـت« :بازار تجـارت بندرعباس
ً
فعلا سـاکت و اجنـاس قدری تنزل کردهاسـت ،ولی گندم بـه گرانی یک من ،دو قـران و دو قران
و نیـم باقیماندهاسـت و احتمـال زیادتر هـم دارد ( ». ...حبیبی و انـوری.)226 :1387 ،
یکـی دیگـر از نمونههـای فقر اقتصادی کـه در ترانههای نصرک نمود پیدا کردهاسـت ،قحطی
و گرسـنگی و ناامنـی اسـت؛ زیرا جنگجهانـی اول و دوم علاوه بر معضالت داخلـی ،خرابیهای
جدیـدی بـرای ایـران بـه بـار آورد .بـه دلیل وقـوع آشـوب و جنگهای داخلـی در سراسـر ایران،
خطـر تجزیـهی بخشهایی از کشـور وجود داشـت و عم ً
ال این کشـور بـه میـدان کارزار نیروهای
متخاصـم تقسـیم شـدهبود؛ بسـیاری از مـردم کشـته شـدند ،ارتش مهاجـم زمینهـای مزروعی
آنـان را آتـش زد .از طـرف دیگر ،کشـاورزان را از مـزارع جمعآوری و آنها را مجبـور کردند تا روی
پروژههـای نظامـی کار کنند .سیسـتمهای آبیـاری که نیاز بـه مراقبت و نگهداری دقیق داشـت،
ن رفـت و زمینهـای مزروعی و احشـام تقلیل یافت .جنگها موجب افت جمعیت شـهری
از میـا 
نیـز شـد .قـدرت دولتهای مرکزی تقلیـل یافت .مالکین محلی و رؤسـای قبایـل فرصت یافتند
توتاز غربیها
تـا دوبـاره ادعای اسـتقالل کنند و قدرت خود را بازسـازی نمایند .در نتیجـهی تاخ 
در زمـان جنـگ ،برداشـت کـم محصـول ،نیـاز وافـر قـوای خارجـی بـه موادغذایی و بدتر شـدن
سیسـتم توزیع کاال ،در سراسـر ایران قحطیهای شـدیدی روی داد .مالکین به وسـیلهی عوامل
خـود و مقامـات دولتـی ،این قحطیها را با ذخیرهسـازی و احتکار کاال تشـدید کردنـد (نک .کدی،
 .)230 :1387بایـد بـه این رویدادها خشکسـالی را نیـز اضافه کرد:
وحـوش تپههـا و کوهپایههـای اطراف به شـهر سـرازیر
«در قحطسـالی دهـهی بیسـت کـه
ِ
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از ُر ِخ بُم زیر ب ِی

az roxe bom zir bi
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 -4-5-4گرانی ،قحطی و تورم اقتصادی
زمانـی که جنگجهانی دوم شـروع میشـود و ایران توسـط قـوای متفقین اشـغال میگردد،
به سـبب رکود اقتصادی و فشـا ر مالیاتی و باال رفتن دسـتمزد کارگران و  ...کارخانهی ریسـندگی
خنجـی نیـز رونـق خـود را از دسـت میدهد که این امر مقارن اسـت با سـال ( 1328نـک .جاللی،
 .)80 :1387بـار دیگـر فشـار اقتصـادی ،تـورم و گرانـی و کمبـود محصـوالت غذایـی ،گریبانگیر
مـردم میشـود و نصـرک را وامیدارد تا بسـراید:
gandom-o-ĵow geronen
گرنن
گندم و جو ُ
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َزن ُن ب ِری کِبلَه دعا ،یوزپلنگ پیدا بودن

بکنی تُن مال خدا ،یوزپلنگ پیدا بودن ...
اگه ب ِریم بَه باالشهر ،س ِر راه ُم ُدز اَبنه

نهزحمتایدیدننهزور،شوواتیت ُچوک ُِمنابت
ن َه تیر ُمهستِن ن َه تفنگ ن َه کسی امداد ا ُکنت

zanon berey kebla do,â yuzpalang pidâ buden
bokoniton mâle khodâ yuzpalang pidâ bud
aga bereim ba bâlâ šahr sare râhmo doz abane
na zahmat ididen na zoor šowvo ateyt čukmon abat
na tir mohasten na tofang na kasi emdâd akont

(ذوالفقاری ،بیتا.)65 :

 -5-5-4انحطاط اخالقی و ولنگاری اجتماعی
تغییـرات فرهنگـی ،بـه تدریـج و در طـی زمـان طوالنی انجـام میپذیـرد .بـرای دگرگونی هر
کـدام از شـاخههای فرهنگـی ،بایـد صبر و شـکیبایی زیادی را تحمـل کرد .بحرانهـای اجتماعی،
فروپاشـیدگی نظـام اجتماعی ،آشـفتگی اخالق ،بینظمی ،بیقانونـی و بیتوجهی به علم و فرهنگ
کـه از زمـان حکومـت بیکفایـت قاجاریه شـروع شـده بـود ،در زمـان پهلـوی اول نیز ادامـه یافت.
ایـن وضعیت بنابر شـواهد تاریخـی ،در اواخر قاجاریه نیـز در جامعهی بندرعباس حاکم بودهاسـت.
در کتـاب بندرعبـاس و خلیجفـارس در مورد ویژگی و تعداد جمعیت بندرعباس نوشـته شـده...« :
جمعیـت این شـهر ده هزار نفر اسـت و تقریباً دو ثلث سـکنهی عباسـی دچـار وافـور و تریاکاند و
مکیفه بیشتر وسکی و عرق مصرف مینمایند (سدیدالسـلطنهکبابی:1342 ،
ده یک سـکنه ،مشـروبات ّ
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میشـوند ،بـه کودکان هجـوم میآورند ،یوزپلنگ گرسـنه به خانهها شـبیخون زده و کـودکان را
میربـود .وحشـت و اضطـراب مـردم ،فقـدان امنیت در شـهر ،جادههـا و روسـتاها ،و در این میان
فقـر و تنگدسـتی بهانـه میشـود تا عـده ای بر جادهها و گردنهها به کمین بنشـینند و مسـافران
را چپـاول کننـد .نبـود آسـایش ،امنیـت با چه قـدرت و زیبایـی در ترانـهی یوزپلنگ تبلـور پیدا
میکنـد( ».ذوالفقاری ،بیتـا10 :و.)9
در یکـی دو دهـه ،قبـل از بـروز ایـن حـوادث نیـز منطقـه دسـتخوش ناامنـی ،وحشـت و
تنگدسـتی بـود؛ چنانکـه روزنامـهی حبلالمتیـن در شـماره  11شـهریور سـال  1303خود از
بینظمـی و ناامنـی در صفحات الرسـتان و بندرعباس خبـر میدهد ... « :از نکبت دسـتهبندی و
پشـتهماندازی مرکـز ،یـک ماه اسـت کـه از حیـث ناامنی بین بندرعبـاس و الر ،طرق و شـوارع
عبـور مالالتجاره مسـدود؛ چه قوافل مبتال به دسـتبرد سـارقین شـده ،چند نفـری از ُمکاری هم
مقتـول و مالالتجـاره کلـی را غارت کردهانـد ( ». ...حبیبـی و انـوری.)221 :1387 ،
گزارشهایـی کـه مأمـوران دولتـی در اواخـر حکومـت قاجار ،در مـورد کارگـزاری بندرعباس
بـه مرکـز ارائـه میدادنـد از بـروز خشکسـالی و قحطـی ،بیمـاری ،زلزله و هجـوم روسـتاییان به
شـهر بندرعبـاس حکایـت میکـرد؛ ماننـد سـندهای شـمارهی( 382شـیوع بیمـاری وبـا در میناب)،
( 377اغتشـاش در مینـاب و متوقـف شـدن زلزلـه در بندرعباس)( 367 ،وقوع اغتشـاش در حوالـی بندرعباس)،
( 396گرانـی اجنـاس در بندرعباس به واسـطهی کم بودن بارندگی در هندوسـتان)( 355 ،وقوع خشکسـالی در
بندرعبـاس و بندرلنگـه) و ( ...حبیبـی و وثوقـی 385 :1387 ،ـ .)355

.)163

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان  /شماره  / 12پاییز و زمستان 95

61

Downloaded from rdch.ir at 21:30 +0430 on Tuesday April 23rd 2019

علاوه بـر ایـن وضعیـت ،رضاشـاه کـه خود فـردی عامـی بود و سـواد کالسـیک هم نداشـت،
بـا خصلـت و خـوی نظامیگـری رشـد کـرده بـود و درک علمـی و درسـتی از تغییـر و تحـوالت
اجتماعی نداشـت .او به دنبال نوسـازی کورکورانهی جامعه و رشـد اقتصادی ـ اجتماعی ایران بود و
میدانسـت کـه حفظ شـرایط موجود نمیتواند جامعـه را به پیش ببـرد .از این رو ،بـدون مطالعات
اجتماعی و زمینهسـازی قبلی و بدون اتکاء به روشـنفکران و نخبگان کشـور و با دیکتاتوری مطلقه،
درصـدد برآمـد تـا با وضع قوانیـن ،زورگویی ،کشـیدن بیـگاری از کارگـران و کشـاورزان و اجحاف
مأمـوران دولتـی ،اصالحـات را از بـاال شـروع کند و همین موضوع باعث میشـد تا فشـار مضاعفی
بـه طبقات فرودسـت جامعه وارد نماید .او میخواسـت با پشـتکردن به اعتقادات دینـی و باورهای
ریشـهدار فرهنگـی ،خیلی سـریع ایـران را مانند ترکیه به کشـورهای صنعتی اروپـا نزدیک کند.
ایـن اقدامـات کـه بـه وسـیلهی پسـرش نیـز در سـطحی وسـیعتر دنبـال میشـد ،جامعهای
ی امـروز ،بـه «جامعهی
ناهمگـن و آش شـله قلمـکاری ایجـاد کـرد کـه در اصطلاح جامعهشناسـ 
کژمـدرن» معروف اسـت .از ویژگیهـای چنین جوامعی ،معلق ماندن افـراد جامعه و بیهویتی آنها
اسـت .بـرای اینکـه هرگونه تغییر و تحوالت اجتماعی صورت گیرد ،ابتدا باید زیرسـاختهای عینی
و ذهنـی آن سـاخته شـود ،امـا مـردم بیآنکه ذهنیت و اندیشـهی خود را با جامعهی نوین همسـاز
کننـد ،در ایـن فضا گیر افتادند .شـتاب این تحوالت ،به گونهای بود که نه میتوانسـتند به گذشـته
بازگردنـد و نـه خـود را بـا شـرایط جدیـد منطبق کننـد .در واقـع او بـا اقدامات خود ،میخواسـت
جامعـهی چنـد فرقـهای ایران را بـه ملتی مدرن تبدیل سـازد.
او «نوسـازی را با غربیکردن ،و سـنت و گذشـته را با عدم کارایی اداری و هرج و مرج قبیلهای،
اقتدار مذهبی و آینده را با یکسانسـازی ،همگونگی فرهنگی و تجانس قومی یکسـان میدانسـت.
رضاشـاه به دولتی فارغ از نفوذ بیگانگان امید بسـته و معتقد بود بدون اسـتبداد سیاسـی ،دسترسی
بـه اصالحـات ممکـن نیسـت ،اما از حمایت قشـر روشـنفکر و تحصیل کـرده و احزاب سیاسـی به
دلیـل سـرکوب آنهـا و طبقـهی متوسـط جدیـد ،بیبهره مانـد و بـدون دخالت آنها حکومـت کرد؛
بنابرایـن هیچگونه پایگاه اجتماعی نداشـت و به نحو مخاطرهآمیزی بر بسـتر جامعـهی ایران معلق
بود( ».آبراهامیـان.)203-128 :1387 ،
از سـوی دیگـر ،حکومـت جدیـد بـا ماشـینهای تبلیغاتی خـود مانند ارتـش ،دیوان سـاالری
جدیـد ،رادیـو و مطبوعـات کـه در انحصـار خـودش بـود ،بـه ترویـج فرهنـگ و رفتـار غربـی و
خوشباشـیهای زودگـذر و عیاشـی و ولنـگاری و لودگـی و بیبندوبـاری جنسـی چـه بـه صورت
مسـتقیم و چـه غیرمسـتقیم ادامـه داد .غافل از اینکـه اروپا ،پس از طی قرنها و پشـت سـرنهادن
انقالبهـای صنعتـی ،نهضتهای روشـنگری و تحوالت علمی ،فرهنگی و فلسـفی ،بـه این مرحله
از رشـد رسـیده بود .ایـن رویکرد ،واکنشها و مقاومتهـای اجتماعی زیادی را به دنبال داشـت ،اما
رفتهرفتـه بـه خاطر بحـران هویت و بیثباتـی ،بسـیاری از مؤلفههای انحطاط اجتماعـی و اخالقی
مانند گسـترش فحشـا ،اعتیاد ،میگسـاری ،فسـاد و ریاکاری در جامعه ریشـه دواند که نمونههای
آن را در بیشـتر ترانههـای نصـرک میتـوان مشـاهده کرد:

ای وای ای وای بی محمدعیدعلی

نده ِچم خُ ُسر شدا
َوختی شَ ُه َ
بَر تویِ بافور دود پُر شَ دا...
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اوالد َمر ُدم ُت پاشَ َبن مکن
از ترس لشکر ُت سن َگر ِول ِ
اتک

َزن بَه َچکِت َ
ک ُت َمنبر ِول ا ِتک
یا ابیات زیر:
ای ِ
شک
بَی دو َدنگ تُخمه بی دین ُ
همه جا رفت و سنگین ای شُ ِ
ک ...

همچنین این ابیات:
تارن َه ُمن جا جای شما
هر کجا َگبوس و ِ

هر کجا مشروب و یا ِرن َه ُمن جا جای شما
هر کجا کوه و شکا ِرن َه ُمن جا جای شما

نابَن و ا ِیسین و ُ
سرخن شَ َبرن عِشک خانم زیورن
بشنو اَی زیور نصیحت ،چون حمیده نک
مثل دیوار َچلیده ن َُکنی
ا ِی عمارت ِ
چکیده ن َُکنی...
مثل آبِ
َ
آبروخُ ِ

vaxti šahonda čemxo sor šad
bar tuye bâfur doode por šad

(ذوالفقاری ،بیتا.)12 :
ey mollâ darviš omgo zan makon
o:ulâde mardom to pâ šaban makon
az terse laškar to sangar vel etke
zan ba chaket ka to manbar vel etke

(همان17 :و .)16
bey do dang toxma bidin išoke
hama ĵâ raft-o-sangin išoke

(همان.)71:
har kojâ gabbus o târen hamon ĵâ ĵâye šomâ
har kojâ mašrub o yâren hamon ĵâ ĵâye šomâ
har kojâ kuh-o-šekāren hamon ĵâ ĵâye šomâ
nâban-o-isin-o-sarxon šabaren eške xânom zivaren
bešnowv ey zivar nasihat čon hamid nakon
i:emârat mesle divâre čalida nakoni
âbru xo mesle âbe čakida nakon

(همان.)41 :

نتیجهگیری
ـ بررسـی فرهنـگ تـودهای ـ کـه بیـش از هـر مقولهی دیگـر در ادبیات ،شـعر و ترانـه تبلور
مییابـد ـ زبـان گویـا و بیریـای جامعـه اسـت و از خلال آن میتـوان بیـش از متـون رسـمی،
تاریخـی ،اسـناد و مـدارک بـه ناخودآگاه جمعی انسـانها در هر کـدام از مقطعهای زمان دسـت
یافـت و ترانههـای نصـرک یکـی از این منابع اسـت.
ـ نصـرک کـه از میـان مردم این منطقه برخاسـته و زبانگویـای آنها شـده ،از درون ترانههای
خـود بسـیاری از جلوههـای زندگـی ،وقایـع ریـز و درشـت اجتماعـی و سیاسـی یک قـرن اخیر
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یا این ابیات:
ا ِی مال درویش ا ُ ُ
مگ زن َم ُکن

ey vây ey vây bi mammad eidali
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بندرعبـاس را بازگـو کـرده اسـت .بـا مراجعـه بـه متنهـای معتبـر تاریخـی و اسـناد و مـدارک
مربـوط بـه زمانـهی این ترانهسـرا ،میتوان به درسـتی و دقتنظـر او در انعکاس ایـن رویدادها در
ناخـودآگاه جمعـی باشـندگان ایـن منطقه نیز پـی برد.
ـ ایـن مقالـه بـا عبـور از میـان ترانههـای مردمـی ایـن خنیاگـر ،موضوعـات مهمـی ماننـد
دخالتهـای دولـت اسـتعمارگر انگلیـس در خلیجفـارس ،سیاسـتهای نسـنجیده و بیبرنامهی
رضاشـاه در مورد سـربازگیری اجباری ،متحدالشکل نمودن لباس ،کشـف حجاب ،ظلم و اجحاف
مأمـوران دولتـی و عوامـل دیوانـی او را بیـان میکنـد .همچنیـن وقایـع دیگری کـه در تحوالت
و زندگـی روزمـرهی مـردم منطقـه مؤثـر بودهانـد؛ ماننـد تـورم ،گرانـی و نایابـی ارزاق عمومـی،
جنگهـای جهانـی اول و دوم ،ناامنـی و اغتشـاش و اختالفـات و برخوردهـای نیروهـای محلـی،
فقـر ،فحشـا ،بیبن دوبـاری اجتماعی و گسسـت هویت اجتماعـی به دلیلگذار جامعه از سـنت به
مدرنیتـه ،همزمـان بـا ورود عوامل مادی مدرنیزاسـیون در جامعه مانند ماشـین ،کامیـون ،رادیو،
لباسهـای غربـی ماننـد کـت و شـلوار و کاله و کـراوات و  ...را از زبـان عریـان و چـاالک نصـرک
حکایـت میکند.
ـ گونهگـون بـودن ،شـادابی و تنـوعترانههـای او از لحـاظ شـکلی و محتوایـی ،تأثیرپذیـری
ترانهسـرایان مـدرن از ایشـان و رویکـرد اخیـر اهالـی موسـیقی در بازتولیـد متون شـنیداری او،
بیانگـر اهمیـت جایـگاه و وزن مهـم او در موسـیقیروایـی ایـن منطقه اسـت.
ـ ترانههـای نصـرک ظرفیـت ایـن را دارد کـه از منظـر زیباییشناسـی ،مردمشناسـی و
جامعهشناسـی و ...در محـدودهی بندرعبـاس قدیـم و سـایر منطقههـای جنـوب ایـران بررسـی
شـود .ایـن مقالـه بـه دلیل محدودیت شـکلی مقالههای پژوهشـی ،صرفـاً بخشـی از قابلیتهای
ایـن ترانهسـرا را بررسـی نمودهاسـت.
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Typology and Social Background of Nasrok Lyrics
(Dedicated to Mohammad Zolfaghari who Reintroduced Nasrok)
H. Naqvi1
Abstract
Customs and traditions of Hormozgan, like all other rituals, are full of signs
and symbols and understanding them requires a realization of common beliefs, faiths and folk culture of this region and therefore a knowledge of its
national identity. Color, in addition to its beauty and specific psychological
characteristics, is one of the most important and significant factors in wedding rituals of Hormozgan which is one of the main features of the rituals
of this ethnic. Studies and fieldwork have shown that in wedding rituals of
Hormozgan two color, green and red,are used the most.
In this research, in order to study the symbolic aspect of these colors and
their meaning in customs and rituals of wedding in Hormozgan, firstly, the
information about different customs and rituals in which these colors play a
significant role has been collected. Then using analytical descriptive methods, their symbolic aspect has been examined.
The result of this study indicates that the colors green and red, beside their
beauty, have symbolic meanings related to the concept of respective rituals.
Keywords: symbol, red color, green color, wedding ritual, Hormozgan.
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