نقش عناصر مذهبی ،اقلیمی و دغدغههای زنانه بر واسونکهای
شهرستانبندرلنگه
تاریخ پذیرش96/04/24:

چکیده
ترانــه ،نــوای شــورانگیز و بیتکلــف مردمانــی عامــه و گمنــام اســت و نجوایــی حاصــل
نخســتین تــراوش روح ملــی و بــدوی .ترانههــای عروســی یــا واســونکها یکــی از گونههــای
ادبیــات شــفاهی اســت که زنــان در آن بیشــتر هنرنمایــی کرده و هنرشــان مورد قبــول مخاطب
(عــروس و دامــاد) قــرار گرفتهاســت .ایــن مهــم خــود از موضوعــی پــر اصالــت پــرده برمــی دارد
و آن اهمیــت نقــش فرهنگــی ـ هنــری زنــان در آمــاده کــردن دختــران و پســران (فرزندانشــان)
بــرای ورود بــه زندگــی مشــترک و تأثیرگــذاری عاطفــی بــر آنهاســت.
در ایــن جســتار نگارنــده تــاش کردهاســت بــا اســتفاده از شــیوهای تحلیلــی ـ توصیفــی بــه
بررســی عواملــی نظیــر مذهــب ،موقعیتهــای جغرافیایــی و بومــی و دغدغههــای زنانــه در نــوع
ادبــی (واســونک) بپــردازد و بــا تحلیــل موشــکافانهی واســونکهای ایــن منطقــه (بندرلنگــه)،
مخاطــب را بــه شــناخت بهتــر ترانههــا رهنمــون ســازد.
واســونکها ـ کــه در حــوزهی ادبیاتعامــه قابــل بررســی هســتند ـ در عیــن شــاد و ضربــی
بــودن ،احساســات و آرزوهــای مــادران را در هنــگام روانــه کــردن فرزندانشــان بــه خانــهی
بخــت ،بــه خوبــی بیــان میکننــد .ردپــای باورهــای مذهبــی و ارزشهــای معنــوی ،تأثیــر
فرهنــگ هندوهــا بــر فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه و تأثیــر عناصــر اقلیمــی در ایــن ترانههــا
بــه خوبــی نمایــان اســت .واســونکها از گذشــتههای دور در ادبیــات شــفاهی هرمــزگان رایــج
بــوده ،ســینه بــه ســینه بازگــو شــده تــا بــه زمــان حــال رسیدهاســت.

* استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.
** دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان.

Asadollah-nowruzi@yahoo.com
Saqi.rahimi55@gmail.com
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کلیدواژهها :واسونک ،مذهب ،فرهنگ ،زن ،دریا.
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اسداهلل نوروزی*
ساقی رحیمی **

تاریخ دریافت96/03/07:
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1ـ مقدمه
فرهنگعامــه در واقــع بازتــاب زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی مــردم و نشــان دهنــدهی
رفتــار و منــش ،اندیشــه ،احســاس ،اخــاق و اعتقــادات جامعــه اســت .صــادق هدایــت ترانههای
عامیانــه ،آوازهــا و افســانهها را نماینــدهی روح هنــری ملــت میدانــد کــه فقــط از مردمــان
گمنــام بیســواد بــه دســت میآیــد .اینهــا صــدای درونــی هــر ملــت ،سرچشــمهی الهامــات
بشــر و مــادر ادبیــات و هنرهــای زیبــا محســوب میشــود (هدایــت.)449:1344 ،
نویســندگان زیــادی از گوشــه و کنــار کشــور ،واســونکهای منطق ـهی خــود را بــه رشــته
تحریــر در آوردهانــد .در اســتان هرمــزگان نیــز ایــن نــوع ادبــی (واســونک) ،نمونههــای زیــادی
را بــه خــود اختصــاص داده و آثــاری در ایــن زمینــه نوشــته شدهاســت؛ امــا در شهرســتان
بندرلنگــه در ایــن زمینــه تحقیــق مســتقلی انجــام نشــده و تــاش نگارنــده ،مکتــوب کــردن
بخشــی از ایــن ترانههــا بــوده اســت.
در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت کــه ضمــن مکتــوب ســاختن گوش ـهای از ادبیــات
شــفاهی غــرب اســتان هرمــزگان (شهرســتان بندرلنگــه) ،نــوع ادبــی واســونک کــه در منطقهی
مــورد تحقیــق نمــود بــارزی دارد از حیــث مضامینــی چــون عناصــر مذهبــی ،اقلیمــی ،فرهنگی
و احساســات زنانــه بررســی و تجزیــه و تحلیــل شــود .واســونکها ماننــد ســایر انــواع ادب عامــه،
سرشــار از زندگــی و واقعیتهــای آن اســت.
رستگارفســایی در تعریــف واســونکها میگویــد« :ایــن دســته از ترانههــا ویــژهی مراســم
عروســی اســت و در تمــام لحظــات فرخنــدهی ازدواج ،از خواســتگاری تــا عروســی بــه انحــاء
مختلــف خوانــده میشــود .اغلــب بــه صــورت گروهــی و بــا کــف زدنهــا و پایکوبیهــا و
دستافشــانیها همــراه اســت( ».رستگارفســایی.)124:1372،
«ترانههــای عروســی یعنــی ترانههایــی کــه نــه تنهــا در عروســیها خوانــده میشــوند
بلکــه از نظــر مضمــون ،خــود رابطـهی مســتقیم بــا عروســی و رســوم گوناگــون آن دارنــد .ایــن
ترانههــا را (روســنیک) مینامنــد و در یــک وزن حتیاإلمــکان در دو مصــراع هــر یــک در 14
تــا  16هجــا ســاخته شــدهاند کــه خالــی از مختصــات زبــان فارســی جنــوب ایــران نیســتند و
همــه بــا هــم یــک صــدا و شــاد میخواننــد؛ بــه عــاوه جمعیــت خــاص زنهــا ،پــس از هــر
بیــت بــه صــدای بلنــد فریــاد میزننــد ،کِل میزننــد» (ژوکوفســکی.)91 :1382 ،
واســونکها در کنــار منظومههــا ،ترانههــای عامیان ـهی کــودکان ،متلهــا و آوازهــا یکــی از
گونههــای ادبیــات شــفاهی اســت کــه لبریــز از احســاس و عاطفهانــد .واســونکها از زیباتریــن
و دلپذیرتریــن نمونــه ترانههــای عامیانــه هســتند کــه گاه شــاد و طربانگیــز و گاه بــا نوایــی
حزیــن ،خطــاب بــه عــروس و دامــاد خوانــده میشــود.
در بیــان اهمیــت واســونکها بایــد بدانیــم کــه از البــه الی ایــن ترانههــا ،میتــوان
احساســات ،باورهــا و اعتقــادات مردمانــی پــی بــرد کــه در بلنــدای تاریــخ بــا چــه رویدادهــا و
فــراز و نشــیبهایی دســت بــه گریبــان بودهانــد؛ ایــن گونــه میتــوان دنیــای واقعــی و آرمانــی
آن را بهتــر شــناخت و بــا واکاوی آن ،از حقیقــت زالل و نــاب زندگیشــان پــرده برداشــت .هــدف
از نــگارش ایــن مقالــه ،آشــنایی بــا ترانههــای خطـهی جنــوب (غــرب هرمــزگان) ،حفــظ آنهــا از
خطــر زوال و بررســی عناصــر موجــود در آن بــه روش تحلیلــی ـ توصیفــی اســت.

2ـ بررسی عناصر واسونک در شهرستان بندرلنگه
در ایــن جســتار نگارنــده بــه بررســی و تحلیــل عناصــر مذهبــی بــه عنــوان مهمتریــن عنصر
واســونکها ،زیــورآالت و تبــادالت فرهنگــی ،مشــاطه و نقــش اجتماعــی و فرهنگــی او و واکاوی
واســونکها از دیــد تشــویشهای مادرانــه میپــردازد.
اکنون به شرح هر یک از این عناصر پرداخته میشود:

وسال ْم و علیه یا ُمح َّم ْد
اَل ْ ُف َ
الصال ُة َ

Alfos salāt vas salām va alayh yā mohammad

هزاران درود و سالم بر وجود نازنین او (تو باد) ای محمد.
َصلَّی و َس ّلم علیه،
صلوات ربی علیهَ ،ص َّل علی ُم َح َّم ْد
ْ

Salli va sallem alayh, salavāt rabbi alayh, salla alā mohmmad

سالم و درود بر او ،درود خداونـدم بر او باد و بر محمـد و اهل بیت او صلوات بفـرستیـد.
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2ـ 1ـ عناصر دینی و مذهبی
مهمتریــن عنصــری کــه در واســونکهای ایــن منطقــه انعــکاس یافتــه ،دیــن و مذهــب
اســت .بــا بررســی ایــن واســونکها ،کمتــر ترانـهای میتــوان یافــت کــه بــا ذکــر نــام خداونــد،
درود فرســتادن بــر نــام پــاک محمــد (ص) و خانــدان مطهــرش شــروع نشــده یــا خاتمــه نیافته
باشــد .یکــی از ایــن عناصــر دینــی کــه نمــود چشــمگیری دارد و پیوســته در ترانههــا تکــرار
میشــود ،صلــوات فرســتادن بــر محمــد (ص) در جش ـنهای عروســی اســت .نمون ـهی بــارز
ایــن ترانــه «الــف الصــاه» اســت کــه ایــن گونــه خوانــده میشــود:
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محمد ،صلوات
دل تازه کند ،آن که ب َ َر ْد ،نام ّ

Del tāze konad, ān ke barad, nāme mohammad, salavāt

هرکس نام حضرت محمد را ببرد و بر او و خاندانش درود فرستد ،دلش شاداب و تازه میشود.
َصلَوات گل است ،گل بر جمال محمد ،صلوات

Salavāt golast, gol, bar jamāle mohammad, salavāt

زندهدالن ،خوش ببری (ببرید) نام محمد ،صلوات

Zende delan, xoš bebari (bebarid) nāme mohammad, salavāt

ای زنــدهدالن و ایمانآورنــدگان! بــه خوشــی و میمنــت بــر محمــد و آل او درود و
صلــوات بفرســتید (عبــداهلل دیوانــی ( 79ســاله) ،بنــدر دیــوان)1395/3/18 ،
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صلــوات فرســتادن بــر محمــد و خانــدان پــاک او همچــون گلــی خوشبوســت و دهــان
بــا ریحــان نثــار او خوشــبو میشــود ،پــس بــر روی زیبــای محمــد صلــوات بفرســتید.

«صلّــی و سـلِّم علیـ ْه صلــوات
جمعیــت در جــواب ترانهســرا ایــن مصــرع را تکــرار میکننــدَ :
ربــی علیــه َصـ َّ
ـد» .ایــن ترانــه ،آمیــزهای از زبــان فارســی و عربی اســت.
ـل علــی ُم َح َّمـ ْ
یا این اشعار:
یک صفا سیصد صفا ،صلوات بدین مصطفی

safā sisad safā, salavāt bedin mostafā
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از شــنیدن خبــر دامــادی پســرمان تنهــا یــک خانــه غــرق صفــا و شــور و هیاهــو
نیســت؛ بلکــه همـهی مــردم ،در صفــا و صمیمیــت ،شــور و شــوق دامــادی او را دارنــد
پــس هــزاران صلــوات بــه دیــن مصطفــی (ص) بــاد( .مریــم پیــداد 45 ،ســاله.)1395/3/10 ،
***

آروس ما صلّی علی ،بر َقد رعنایش

Āruse mā sale alā, bar qade ranāyaš

هزاران صلوات بر قد بلند و رعنای عروس ما باد.

نور محمد مصطفی ،بر ُرخ زیبایش

Nure mohammad mostafā, bar roxe zibāyaš

نــور محمــدی بــر چهــرهی زیبــا و جذابــش بتابــد (غالبـاً ایــن جمله را بــرای جلوگیــری از
چشــم زخــم بــه کار میبردنــد تــا عــروس و دامــاد در امــان باشــند)( .عایشــه روشــن (60ســاله)،
بندر دیــوان.)1395/1/12 ،
***
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ُو ب ِر به اهلل میکنم ،خرج تو پیدا میکنم

Vo ber be allāh mikonam, xarge to peyda mikonam

قوچ سِ ر گلّه فروشم ،خرج ُدومادیش کنم

Quče ser gallah forušam, xarge domādiyaš konam

ای فرزنــدم! رو بــه درگاه خــدا میکنــم و از او میخواهــم تــا راهــی بــه مــن نشــان
دهــد و خــرج عروســی تــو را فراهــم کنــم .شــتر بــزرگ گلــه را میفروشــم تــا خــرج
دامــادی تــو کنــم (عایشــه یزدانپرســت ( 57ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/7 ،

فاطمه بنت رسول ،سالم من حابت قبول

Fātema bent rasul, salāme man habet qabul

ای فاطمــه (س) دختــر رســول خــدا ! امیــد دارم کــه ســام مــن بــه تــو و خاندانــت
مــورد قبــول خداونــد قــرار گیــرد.
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«در خانوادههایــی کــه اعتقــادات مذهبــی تنــد و قــوی دارنــد ،در شــب عروســی بــه
جــای ســاز و آواز و دهــل و ســرنا [اشــعاری کــه بــه مناســبت عروســی حضــرت فاطمــه(ع)
ســروده شدهاســت] ،آتویــی ( = ātuyiزن روش ـهخوان ،مکت ـبدار ،مالباجــی) بــا صــدای خــوش
میخوانــد( ».پناهیســمنانی.)271 :1376 ،

در قیامت روز محشر ،خم ُوشم وایی رسول

Dar qeiyāmat ruze mahšar, xam vošam vaya rasul

ایــن امیــد را دارم کــه در قیامــت هنــگام محشــر ،مــن خــود بــه دیــدار رســولاهلل بروم
و بــه دیــدار او نائــل شــوم (مریم گرانــی ( 79ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/4/4 ،

َرفت بر عروسی کا َفرون

Raft bar arusi kāfaron

حضــرت فاطمــه کــه بــزرگ و ســرور تمــام زنــان عالــم اســت ،قصــد رفتن به عروســی
کافران را دارد.
Kāfaron bi adab
رون بیادب
کا َف ِ
بَر فاطِم َه کردن َطلب

Bar fātema karden talab

کافران بیادب از حضرت فاطمه (س) دعوت کردند تا در جشن آنها شرکت کند.
فاطمه از تیغار ابود

صد حوری وون ،همراش ابود

Fātema az tiɣar abod
Sad hurivoon, hamrāš abod

حضرت فاطمه (س) از جلو حرکت میکند و صدها فرشته او را همراهی میکنند.
Miravad ayše qoreyš
میرود َعیش ُقریش

صد تا َزن ُن اسالم ابود
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Sad tā zanon eslām abod

او بــه عروســی بــزرگان قریــش م ـیرود و در آن جشــن صــد زن بــه حقانیــت دیــن
اســام ایمــان میآورنــد (آمنــه مــا ( 80ســاله) ،بندرکنــگ.)1395/3/4 ،
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2ـ2ـ زیورآالت
زیــورآالت نــزد اقــوام مختلــف ایــران بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی و اقلیمــی و ویژگیهای
فرهنگــی ،در تمــام ادوار تاریخــی متفــاوت بودهاســت .بســیاری از زیورآالتــی کــه در ایــن منطقه
کاربــرد دارد ،رهــاورد ســفر بــه شــبه قــارهی هنــد و رفــت و آمــد بــه کشــورهای حــوزهی
خلیجفــارس اســت کــه البتــه بومیــان منطقــه نیــز متناســب بــا ســلیقههای خــود ،تغییراتــی
در آن آثــار بــه وجــود آوردهانــد.
در زمــان قدیــم ،زنــان منطقــه بــرای آراســتن خــود در جش ـنها و مراســم عروســی بــه
فراخــور حــال و امکانــات مالــی از انــواع و اقســام زیــورآالت اســتفاده میکردنــد .در ایــن
ترانههــا ،زیــورآالت عروســی نمــود چشــمگیری دارد و از ضروریــات عروســی بــه شــمار مـیرود
کــه عموم ـاً توســط خانــوادهی دامــاد تهیــه میشــود .حتــی خانوادههایــی کــه قــدرت مالــی
نداشــتند و در خریــد طــا ناتــوان بودنــد ،معمــوالً جواهــرات مذکــور را بــرای یــک شــب از
خانوادههــای اعیــان بــه امانــت میگرفتنــد؛ البتــه زنــان ثروتمنــدی نیــز بودنــد کــه بــرای خیــر

و ثــواب ،زیــورآالت خــود را بــه امانــت میدادنــد .ایــن رســم هنــوز هــم در بندرلنگــه و حومــه
رواج دارد .در ایــن قســمت ســعی شــده دربــارهی زیورآالتــی کــه مخصــوص عروســی اســت،
توضیــح داده شــود .امــروزه بعضــی از ایــن جواهــرات بــه فراموشــی ســپرده شدهاســت.

ـ ُمریه
«مریــه نوعــی گردنبنــد اســت کــه دو جنــس طــا و بــدل دارد .مری ـهی طــا را معمــوالً
خانمهــای اشــراف و بــزرگان منطقــه میپوشــیدند و در گاهــی مــوارد نیــز بــه خانمهــای
عملــه اجــازه داده میشــد تــا در جش ـنهای عروســی ،نــوع بــدل آن را مــورد اســتفاده قــرار
دهنــد( ».ســعیدی.)324:1386 ،
اینــک در روســتای دیــوانُ ،مریــه (ماریــه) جــزء زیورآالتــی اســت کــه بایــد از طــرف
خانــوادهی دامــاد بــه عــروس هدیــه داده شــود.
1
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ـ اشرفی
«گردنآویــزی کــه اطــراف آن دارای ســکههایی اســت کــه بــه وســیلهی ســکه بــه هــم
متصــل شــدهاند و در قســمت مرکــز آن ماهــک قــرار دارد( ».باقــری.)175 :1393 ،
2

یَک حصیر ِچل گزی

ِلیم پنج گزی
سیصد گ ِ

Yak hasire čel gazi
Sisad gelime panj gazi

شاه داما روش نشسته ،تا شمارد اَشرفی
یــک حصیــر بــه طــول چهــل گــز ،همچنیــن ســیصد گلیــم کــه هــر کــدام طــول پنــج
متــری دارنــد ،شــاه دامــاد مــا روی حصیــر چهــل متــری نشســته و در حــال شــمردن
طالهــای بیشــماری اســت کــه بایــد بــرای خــرج عروســی تقدیــم خانــوادهی عــروس
کنــد .اطــراف او نیــز هــم ســن و ســالهایش روی گلیمهــای پنــج متــری دورادور او را
فراگرفتهانــد (مریــم پیــداد ( 45ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/4/4 ،
Šā dāmā ruš nešaste, tā šomārd ašrafi

ـ غازی
«غــازی ســکههایی کــه دور تــا دور لچــک (کاله زنــان) میدوختنــد ،بــاالی ایــن ســکهها
ســوراخ اســت و مــورد اســتفادهی آن در گذشــته اســت( ».باقــری.)176 :1393 ،
3

تاجــی کــه روی ســر عــروس قــرار دارد ،هفــت هفــت هشــتی دارد و ســکههای ســرخ
سلســلهواری بــرای آرایــش او بــه کار بردهانــد [دورگــردی صــورت قــرار میگیــرد].
(عایشــه روشــن ( 60ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/12 ،
1. Moriye
2. Ašrafi
3. Yāzi
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سرش کچاچهن ،سلسلشن غازی
تاج ُ

Tāje saroš kačačahen, selselašen γāz

ـ کهربا
«کهربــا مهرههــای ســوراخ شــده شــبیه بــه مهرههــای تســبیح ،امــا بزرگتــر از آن اســت و
بیشــتر بــه رنــگ زرد یــا قهــوهای روشــن اســت .درون ایــن مهرههــا ســوراخی اســت کــه نــخ را
از آن میگذراننــد و بــه گــردن میکننــد( ».ســعیدی.)326 :1386 ،
1

عــروس زیبــاروی مــا دســتبندی بــه رنــگ کهربــا (زردرنــگ) بــه دســت دارد و کــف
دســتش بــا حنــا نقــش بســته شدهاســت.
سرمه هِندی َ
چش مستش
ش َچشِ ن ،هر دو ِ

Sormaye hendi ša čašen, har do case mastoš

بــه چشــمان مســت و خمارآلــود او ســرمهی مرغــوب هنــدی زده شــده کــه زیباییــش
او را دو چنــدان کردهاســت (عایشــه روشــن ( ۶۰ســاله) ،بنــدر دیــوان.)۱۳۹۵/۱/۱۲ ،
ـ ُدر غولومی
«گوشآویــزی اســت بســیار بــزرگ و ســنگین .ایــن گوشآویــز تــا روی دوش پاییــن
میآمدهاســت .از آنجــا کــه ایــن گوشآویــز ســنگین بــود ،گیــرهی آن را درون ســوراخ گــوش
قــرار نمیدادنــد؛ چــون ســنگینی آن باعــث پارگــی ســوراخ گــوش میشــد و بــه آن آســیب
میرســاند .از ایــن رو «در غلومــی» قالبــی داشــته کــه درون گــوش بــه صــورت گیــره محکــم
میشدهاســت( ».باقــری.)176 :1393 ،
کپ سری شاه دمدها ،زر گرون شو کار اَکه
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کف دستش

Čonbore kahrobāša dast, naqše kafe dastoš
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Kap sari šāhe damadhā zer garun šu kār ake

در خانهی شاه دامادها ،زرگران زیادی مشغول ساختن طال و جواهرات بودند.
دِر سرخ ،دِر لمری ،چمپری ،شو راست اَکه
Dere sorx, dere lamri, čampari šu rāst ake

ـ چمبر
دســتبند طــای قبـهدار بــزرگ و پهــن ،بــرای زینــت دســت زنــان اســتفاده میشــد و فقــط
یــک عــدد اســت .ایــن زیــور در گذشــته در بمبئــی هنــد ســاخته میشــد.
2

زر شورده زرگری ،حاال شده سوداگری

Zar šavorde zargari, hālā šode saowdāgari

زرگران ،طالهای زیادی به همراه خود آورده و معاملهای به راه انداختهاند.
1. Kahrobā
2. čombor
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آنهــا گوشــوارههایی از جنــس طــای ســرخ و نقــرهای درســت میکردنــد (مریــم
گرانــی ( 79ســاله) ،بندردیــوان.)1395/3/4 ،

هر زری داما بیاره ،مو بسازم چمپری

Har zari dāmā biyāre mu besāzam čampari

مــن فقــط بــا زری کــه دامــاد بیــاورد ،دســتبندی مخصــوص عــروس میســازم تــا آن
را بــه دســت کنــد (مریــم گرانــی ( ۷۹ســاله) ،بنــدر دیــوان.)۱۳۹۵/۳/۴ ،
ـ شوگن
زیــوری کــه در گذشــته عــروس و نوعروســان روی مکنــا میبســتند .بــه غیــر از نوعروســان،
زنــان متمــول نیــز از ایــن زیــور اســتفاده میکردنــد.
1
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2

سرمه هِندی َ
چش مستش
ش َچشِ ن ،هر دو ِ

Sormaye hendi ša čašen, har do case mastoš

بــه چشــمان مســت و خمارآلــود او ،ســرمهی مرغــوب هنــدی زده شــده کــه زیبایــی
او را دو چنــدان کردهاســت.
شوگن و پنجه دور زلف ،زلفون تاریکش

Šowgon o penja dowre zolf, zolfune tārikaš

عــروس ،انگشــتان ظریفــش را بــه دور گیســوان ســیاهش کــرده و زیــور روی زلفــش،
بــه زیبایــی او افزودهاســت (عایشــه روشــن ( 60ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/12 ،
ـ بُن بغلی
«بــن بغلــی را از جنــس طــا ،نقــره و شیشـهی حلقـهای شــکل هماننــد خلخــال ولــی توپــر
میســاختند .همــان طــوری کــه از نامــش پیداســت ،ایــن زیــور مخصــوص زینــت دادن بازوهــا و
بــن بغــل اســت .بــن بغلــی همیشــه در موقــع پوشــیدن در زیــر بغــل و بــر بــاالی خلخــال قــرار
میگرفــت( ».خطیــبزاده.)90 :1389 ،
دست و دستبند ُخم تتم ،باغو و بغل بند خم تتم

Dast o dast band xom tatem, baγu baγal band xam tatem

ای عروس ،خودم زیورآالت [دستبند ،بغل بند] عروسی را برای تو مهیا میکنم.

غم مخَ ای بیبی هاروس ،شی ب ِه مردم تتم

Qam maxa ey bibi hārus, šay be mardom tatem

ـ پَدری  /پَتری
«از زیورآالتــی کــه خانمهــا در ســمت راســت بینــی خــود میکننــد ،ایــن زیــور کــه رهــاورد
هندوســتان اســت کوچــک و بــه شــکل دایــره اســت کــه در وســط نگیــن دارد و دورش از طــا
ـوزن ریــزی کــه در پشــت آن دارد ،در قســمتی از بینــی کــه قبـ ً
ا
بودهاســت .بــه وســیلهی سـ ِ
ســوراخ شــده جــای میگیــرد( ».باقــری.)173 :1393 ،
1. šo[w]gon
2. Makna
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ای عــروس غصــه نخــور ،مــن برایــت بهترین شــوهر را در نظــر دارم (عایشــه روشــن (60
ســاله) ،بندر دیــوان.)1395/1/12 ،

بی بی دی ما ،بی بی هن ،صد هزارش پوزین

Bibi day mā bibi hen sad hezāreš poziyen

عروس ما بزرگ و نژاده است و مهریهای به اندازهی صد هزار پوزی طال دارد.

مال دامــا ،مال باباش ،همه شــرط پوزین

Male dāmā, male bābāš hama šarte poziyen

از دیگــر انــواع ایــن زیــورآالت ،میتــوان بــه بــاخ یــا پــوزی همچنیــن خصومــه اشــاره کــرد.
پــوزی در وســط بینــی قــرار میگیــرد؛ بــه گونـهای کــه وقتــی میلـهی خمیــده آن را در داخــل
بینــی قــرار میدادنــد ،قســمتی از بدن ـهی آن روی لــب باالیــی زن قــرار میگیــرد .ایــن زیــور
بیشــتر بــرای نوعروســان اســتفاده میشــد و فلســفهی اســتفاده از آن ایــن بــود کــه چــون در
گذشــته خندیــدن عــروس عیــب شــمرده میشــد ،اگــر عــروس ناخــودآگاه میخندیــد پــوزی
مانــع از ایــن میشــد کــه خنــدهی عــروس نمایــان شــود .خصومــه نیــز ماننــد پتــری اســت و
فقــط در ســمت چــپ بینــی قــرار میگیــرد.
2ـ3ـ دریا
یکــی دیگــر از مــواردی کــه در ایــن ترانههــا نیــاز بــه بررســی دارد ،دریاســت .زندگــی در
کنــار دریــا ،ایــن امــکان را بــرای ترانهســرا فراهــم کــرد ،اشــعاری بســراید کــه زادهی شــرایط
محیطــی و اقلیمــی اســت« .از ویژگیهــای ترانههــای محلــی در هــر محــل تأثیــر نــوع درختان،
گرمــی و ســردی هــوا ... ،و حتــی آداب و رســوم آن ناحیــه در ترانههاســت؛ مثــ ً
ا ترانههــای
مــردم مناطــق گرمســیری بــا ترانههــای مناطــق سردســیری کامـ ً
ا متفاوتنــد و حتــی نحــوهی
بیــان احســاس در آنهــا فــرق دارد .یــک ترانـهی گرمســیری ســر زنــده ،پــر التهــاب ،عمیــق و
آتشــین اســت و یــک ترانـهی سردســیری آرام و مالیــم و لطیــف و یــا ترانههــای ساحلنشــینان
بــا کویرنشــینان نیــز فوقالعــاده متفاوتنــد( ».همایونــی.)30 :1379 ،
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تمــام امــوال دامــاد و پــدرش ،صــرف مهری ـهی ایــن عــروس شایســته اســت (مریــم
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نمود طبیعت [دریا] در اشعار زیر آشکار است:

این کشتی غولپیکر با عظمت تازه به بندر چارک رسیدهاست.
ش تاَکن شاه داماد خود شما ِرد اَشرفی Ke ša taken šāhe dāmād xod šemared ašrafi
که َ

چــه کســی در ایــن کشــتی بادبانــی نشســته اســت؟ ظاهــرا ً آقــا دامــاد ماســت کــه در
حــال شــمردن اشــرفیها اســت.
ای جهاز ّقبه پیدا صد َعلم بر ُدومشن
Ey gehaze qobbe peydā sad alam bar dumešen

ایــن کشــتی بــزرگ کــه از راه دور گنبدش[شــاید منظــور دکل بــزرگ کشــتی اســت]
پیداســت ،صــد پرچــم رنگارنــگ بــه انتهایــش وصل اســت.
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ا ِی جهاز ُصولتی در بندر چارک رسی

Ey gahāze solati dar bandare čarak rasi

ِ
ک بگردد دور َولمِش شاه داماد علّمِن

Ke begarded dowre valmeš šāhe dāmād allemen

چــه کســی از ایــن کشــتی بادبانــی بــزرگ بــه خوبــی مراقبــت میکنــد .دامــاد خــود
بهتــر میدانــد.
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***

َح ّمد حسین پی سکون

مش ُغ ّمر مکو
ا ِی جوش ِ

ای ناخدا محمد حسین! این سفر به دریا نرو دریا موج دارد.
موج َگپ هانس به ُدوم
تا رای جهاز ّ
نخر تکون

Hammed hosyne pi sokon
I juš maše γommer maku

Muje gap hānes ba dum
Tā ei jehāz nexxer tekun

ای ناخــدا ! مــوج بــزرگ را بــه گونـهای پشــت ســر بگــذار تــا ایــن کشــتی غولپیکــر
تــکان نخــورد [بیدردســر مــوج را پشــت ســر بگــذارد].
اِی جهاز گرده بلند
تا ببلد دریای عدن

Ei jehāz garde beland
Tā bobolad daryāy adan

این کشتی غولپیکر و با عظمت ،قصد دارد دریای (خلیج) عدن را طی کند.
دست ناخا بی بال
سیصد هزار اشناتِ خن

Daste nāxā bibalā
Sisad hezār ešnā te xan

دســت ناخــدای کشــتی بــه دور از هــر درد و رنجــی باشــد کــه بــه انــدازهی (بــه
قیمــت) ســیصد هــزار بــار تــوی انبــار کشــتی گذاشتهاســت (عایشــه روشــن ( 60ســاله)
و خدیجــه دهنــاو ( 50ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/5 ،
در فرهنــگ معیــن ،مشــاطه ایــن گونــه معنــی شدهاســت .1 :شــانه کننــده  .2زنــی کــه
شــغلش آرایــش کــردن زنــان اســت ،آرایشــگر (معیــن.)4128 :1375 ،
بر بست مشاطه وار پیرایه گل»
«در باغ چه شد باغ صبا دایه گل 		
(حافظ.)240 :1373 ،
و به این معنی در ترانهها فراوان به آن اشاره شدهاست:

1. Maššāte
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2ـ4ـ مشاطه

1

ُحجله گالب کاری ،عروس اَجا باری

Hojla golāb kāri, arus ajā bāri

حجلــه را بــا چــراغ و المپهــای رنگــی ،آذیــن ببندیــد و عــروس را محترمانــه وارد
حجلــه کنیــد.
Sorat čon mahoš, mašāta oš nayid
صورت چون ما ُهشَ ،مشاطه اُش نایید

یا این ترانه:
هنگام آرایش ،زیب صورتش

مشاطش حیرانن ،اسمش نادنم

Hengāme ārāyeš, zine suratoš
Mašātaš hayrānen, esmoš nāden

بــه هنــگام آرایــش (از) زیبایــی صــورت او ،مشــاطه حیــران اســت نامــش را نمیدانــم
(عایشــه روشــن ( 60ســاله) ،بندر دیــوان.)1395/1/5 ،
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در ایــن منطقــه ،مشــاطه عــاوه بــر معنــی آرایشــگر بــه مفاهیــم دیگــری نیــز اطــاق
میشــود و کارکردهــای اجتماعــی بیشــتری دارد .احمدنــور دریایــی در کتــاب «مراســم آیینــی
و فولکلــور مــردم کنــگ» ،در توضیــح مشــاطه مینویســد« :مشــاطه ،زنــی کــه بســتن حجلــه
بــا مســئولیت و زیــر نظــر او صــورت میپذیــرد و بــرای ایــن کار دســتمزدی میگیــرد .مشــاطه
بــر کارهــای مربــوط بــه خانـهی عــروس از جملــه آرایــش عــروس ،حنابنــدان و دیگــر مراســم
زنانــه نظــارت دارد( ».دریایــی.)115 :1384 ،
«در اصطــاح محلــی ،کارگــر عروســی مشــاطه اســت کــه در تمام مــدت عروســی در خانهی
عــروس کار میکنــد و عــاوه بــر آرایــش عــروس ،بســتن حجلــه نیــز بــا مســئولیت و زیــر نظــر
او انجــام میشــود .دســتمزد مشّ ــاطه ده درصــد کل مهریــه اســت و بــه عهــدهی دامــاد اســت».
(سعیدی.)235 :1386 ،
«بعــد از صلــوات ،مشــاطه دســتمزد میگیــرد و یــک لیــوان شــربت بــه دامــاد داده ،دامــاد
مقــداری از آن را خــورده و بقیــهی آن را بــه عــروس میدهــد و مشــاطه باقیمانــدهی آن
شــربت را چهــار کنــج حجلــه میریــزد ،ســپس شسـ ِ
ـت پــای عــروس و دامــاد را کنــار هــم قــرار
داده و بــا گالب میشــویند( ».همــان.)243 ،
«در زمــان گذشــته ،مشــاطه مســائل جنســی را بــه دو زوج توضیــح مـیداد ،ولــی امــروزه
ایــن رســم از بیــن رفتهاســت( ».همــان.)244 :
بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده ،میتــوان بــرای مشــاطه چندیــن نقــش اجتماعــی
قائل شــد:
 -1آرایشکردن عروس
 -2بستن حجله
 -3حنا بستن به دست و پای عروس
 -4آماده کردن زوجین برای شب زفاف
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صورت زیبا و دلانگیز عروس ،آنقدر جذاب است که نیازی به آرایشگر ندارد.
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 -5آموزش مسائل زناشویی به عروس و داماد
 -6حمــام کــردن عــروس قبــل و بعــد از عروســی (تنهــا حمــام رفتــن عــروس عیب شــمرده
میشــد).
 -7نشان دادن وسایل عروس به مدعوین
 -8شستن پای عروس و داماد با گالب
البتــه نگارنــدهی ایــن ســطور ،بــه تمــام نقشهایــی کــه مشــاطه بــر عهــده دارد ایــن را
نیــز میافزایــد کــه چــون در جامعـهی ســنتی گذشــته ،مــادر حــق همراهــی کــردن دختــرش
را تــا خانـهی شــوهر و مســائل مربــوط بــه او را نداشــت .مشــاطه بــا پذیــرش ایــن مســئولیت،
پاســخگوی بخشــی از نگرانیهــا و تشــویشهای مــادران میشــد و انصافـاً چنــان ایــن وظیفــه
را بــه خوبــی انجــام مـیداد کــه گاهــی اوقــات تــا بــه دنیــا آمــدن فرزنــد اول ایــن مســئولیت
همچنــان ادامــه داشــت و او دای ـهی عــروس محســوب میشــد.

َمر ُهندم ،تا دم دالون
َم ت َ

Ma tamra hondam, ta dame dālun

من (مادر عروس) تو را تا کنار راهرو بدرقه میکنم.

َمر ُهندم ،دل بی آروم
َم ت َ

من با هزار فکر و خیال و تشویش تو را بدرقه میکنم.

Ma tamra hondam, dele bi arum
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2ـ5ـ ترانه و دغدغههای زنانه
«دغدغـهی زیســت و احســاس تعلــق بــه دیگــری و دلبســتگی بــه ســویهی زمینــی زندگــی
در زن بیــش از مــرد نمــود دارد .فکــر زن بــر مــدا ِر خانــه و امــور معشــیت و ارتقــای ســطح
زندگــی و رفــاه میچرخــد .اصالــت دنیــای مــادی در نــگاه زنــان غالــب اســت و اندیشــهی
زیســت بــر ســایر اندیشــههای وجــودی او میچربــد»( .فتوحــی.)420 :1390 ،
نمــود دغدغههــای زنانــه ،تشــویشهای مادرانــه در ایــن ترانههــا [واســونکها] بــارز و
آشــکار اســت .همانگونــه کــه مــادران در الالئیهــا [گونــهای از ترانههــای عامیانــه] بــرای
فرزندانشــان آرزوی بهــروزی ،طــول عمــر و آینــدهی درخشــان دارنــد و بــا خوانــدن ایــن
الالییهــا در واقــع امیــال ســرکوب شــده ،خواهشهــا و درد دلهــای خــود را بیــان میکننــد؛
واســونکها نیــز علــی رغــم ظاهرشــان کــه شــاد و ضربــی مینماینــد ،در بردارنــدهی چنیــن
مضامینــی هســتند.
دانســته نیســت ســرایندگان ایــن ترانههــا مــرد بودهانــد یــا زن ،گرچــه بــا دقــت در
خصوصیــات زبانــی و آوایــی بخشــی از ایــن ترانههــا ،میتــوان زنانــه بــودن آن را احســاس
کــرد؛ حتــی اگــر تصــور بــر ایــن باشــد کــه تمــام ایــن ترانههــا را مردهــا ســروده باشــند ،بــه
خوبــی توانســتهاند حــاالت ،عواطــف و روحیــات زنــان را در ایــن اشــعار انعــکاس دهنــد .در هــر
حــال ســاختار ایــن ترانههــا ،شــیوهی بیــان ،بــار عاطفــی و هیجــان آن حیــرتآور اســت.
دو تران ـهی زیــر بیانگــر اضطــراب و نگرانــی مــادر بــه هنــگام روانــه کــردن دختــرش بــه
خان ـهی بخــت اســت:

َمر ُهندم ،تا دم دروا
َم ت َ

Ma tamra hondam, ta dame darvā

من تا آنجا که مسیر گذر آب است همراه تو میآیم.

َمر ُهندم ،دل بی پروا
َم ت َ

Ma tamra hondam, dele bi parvā

در گذشــته مــادر پــس از خداحافظــی کــردن بــا دختــرش ،حــق نداشــت او را تــا حجلـهگاه
مشــایعت کنــد و اگــر خــاف ایــن رفتــار میکــرد ،عیــب محســوب میشــد و مــورد شــماتت
دیگــران قــرار میگرفــت .تران ـهی بــاال بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد:
امشب شَ ُبرن بَه خونه داری ن ِه ن َه جان دورت بگردم

Emšab šaboren ba xona dāry nena jān doret begardam

تِ َسر اک َنن جومه خیج ماری نه نه جان دورت بگردم

Te sar akonen jomay xij māry nana jān doret begardam

امشــب [دختــر مــن] خانـهدار میشــود ،مســئولیت ســنگین زناشــویی را میپذیــرد
و بــه او لباســی کــه خطهایــی مارگونــه دارد [احتمــاالً نوعــی لبــاس خــواب]
میپوشــانند .مــادر فــدای تــو شــود.
2ـ5ـ1ـ آرزوی مادر برای داماد کردن فرزندش و طول عمر او
شاه داماد ،شاه داماد من نبینم داغ تِ
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من بدون ترس و واهمه تو را بدرقه میکنم.
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Šahe dāmād, šāhe dāmād man nabinam dāγe te

شاه دوماد ،شاه دوماد ،امیدوارم که من داغ تو را نبینم و به عزایت ننشینم.

من ن َمیرم ُزنده باشم بر حنایِ بند تِ

Man namiram zoned bāšam bar henāye bande te

جون َمن ،مهمون َمن ،شیرین شکر بر جون َمن

Junamen, mehmunamen, širin šekar bar junamen

شــاه دامــاد روح و روان مــن اســت ،او مهمــان مــن اســت و همچــون شــکر برایــم
لذتبخــش اســت [از دیدنــش لــذت میبــرم].
ستیم ،شاه دما مهمون َمن
قوچ بندی ب َ َ

Quče bandi bastiyam, šāhe damā mehmunamen

شــاه دامــاد ،مهمــان امــروز و فــردای مــن اســت[او را بــه خانـهی عــروس میبرنــد]و
بــرای خــرج عروســی او قــوچ را بــه در خانــه بســتهام.
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مــادر دامــاد میگویــد :پســرم امیــدوارم کــه مــن نمیــرم و بــرای حنابنــدان تــو زنــده
باشــم و دامــادی تــو را ببینــم.

شاه داما یَک تیی

Šāhe dāmā yak tei

ش دور بگردم هرمه ای

Ša dur begardam harme

شاه داماد ما که تک پسر است ،به دور او میگردم .همه باید دور او بگردند.
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شب به دور یار اگردد

Šab b dure yār agardi

روز به مجلس خونهای

Ruz be majles xunei

شــاه دامــاد ،شــب مثــل پروانــه دور عروســش میگــردد و روز را در مجلــس خانــه
حضــور دارد.
***

شاه دامــام با پدر تکیه بکن شالش ِد سـِر

Šāhe dāmām bā pedar takye bokon šāleš de ser

شاه داماد شال (عمامه) را بر سر بگذار و با پدر به دیوار حجله تکیه بزن.

عمر صد ساله بکن تا حانید جفت پدر

More sad sāla bokon tā hāniyed joft pedar

داماد نازنینم امید دارم عمر طوالنی بکنی و کنار پدر بنشینی.

2ـ5ـ2ـ دودلی مادر برای شوهر دادن دخترش
56

سِ ر تنا َزم سِ ر َخشون ،حال تنازم دلخشون

Ser tanāzam ser xašun, hala tanāzam delxašun

ســرت را نبــازم پســرم .بــا وجــود تــو ســرم را بــا افتخــار بــاال میگیــرم ،حــاال مــن بــا
دل خــوش بــه وجــودت افتخــار میکنــم.
مان هاروس ا ِش ُگتــه از کوچــکی َم دِل نمون
ِ
Mane hāruseš gote az kočeki ma del namun

2ـ5ـ3ـ فقدان رضایت مادر عروس از دادن دخترش به راه دور
ی ُدم به در
ننی هاروس َگریه میکرد ،دخترم ن َم 

Nanay hārus garya mikard, doxtaram namidom be dar

مادر عروس گریه میکرد که دخترم را به راه دور نمیدهم.
ننی دوماد َخند َه میکرد ،پس چراش دادی شوهر

Nena dumād xanda mikard, pas čeraš dadi šuhar

مادر داماد به او میخندید و میگفت :پس چرا دخترت را شوهر دادهای.
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مــادر عــروس گفتــه کــه دختــرم کوچــک اســت و دلــم نمیآیــد او را بــا ایــن ســن
کــم عــروس کنــم.

2ـ5ـ4ـ دغدغهی مادر داماد در پذیرش عروس
ننی هاروس َخند َه میکردُ ،دوماد ُگلم اُومد

Nanay hārus xanda mikard, dūmāde golam umad

Nanay dumād garya mikard, ātaše junam umad

مــادر دامــاد گریــه میکــرد کــه بــا آمــدن عــروس ،گویــی آتشــی بــه جــان مــا
فتادهاســت( .آتــش جــان اســتعاره از عــروس اســت کــه بــرای مــادر شــوهر بــه
منزلــهی آتــش جــان بــوده و رقیبــی محســوب میشدهاســت).
2ـ5ـ5ـ نصیحت مادر به دخترش در احترام به پدر شوهر و مادر شوهر
بی بی آروس لب شکر

Bibi ārus lab šekar

جب ِر جفای شوهر بکش

Jare jafāye šuhar bekaš

عــروس عظیــم شــأن لــب شــکرین! اینــک کــه بــه خان ـهی بخــت م ـیروی ،جــور
جفــای شــوهر را تحمــل کــن.
هرچه مامای شوت بیگد

Har če māmāye šut biged

فرمون ببر به حد چشم

Farmon bebar ba hadde čašm
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مادر عروس شادمانه میخندید و میگفت :داماد گلم از راه رسید.
نه نی دوماد َگریه میکرد ،آتش جونم اومد

57

هرچه مادر شوهرت میگوید ،اطاعت کن و چشم بگو.
هرچه بابای شوت بگه

Har če māmāye šut bega

فرمون ببر به حد چشم

Farmon bebar ba hadde čašm

هرچه پدر شوهرت میگوید ،اطاعت کن و چشم بگو.

مامان هاروس رو مگردی ما نه مهمون تو هم

Māmān hārus ru magardi mā na mehmune to ham

ای مادر عروس! صورتت را از ما برنگردان ،ما مهمان تو نیستیم.
از بزرگی شاه داما ،ما رفیکون تو هم

Az bozorqi šāhe dāmā, mā rafikone toham

بــه دلیــل شــاه دامــاد اســت کــه قــدم بــه خانـهات گذاشــت ه و بــا تــو همــراه شــدهایم
(عایشــه یزدانپرســت ( 58ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/10 ،
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نــوع لحــن و گویــش مــادر عــروس و دامــاد نیــز کامـ ً
ا متفاوت اســت ،مــادر عــروس لحنش
کوبنــده ،بــدون دغدغــه و مقتدرانه اســت.

اما مادر عروس ،غمگین از جدایی فرزند ،لحن آرام و سنگینی دارد:
بی بی آروس لب شکر

Bibi ārus lab šekar

جب ِر جفای شوهر بکش
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Jare jafāye šuhar bekaš

عــروس بــزرگزاده کــه لبهــای شــیرین و دلپذیــری داری! اینــک کــه بــه خانــه
بخــت مــیروی ،ســتم شــوهرت [مشــکالت زندگــی] را تحمــل کــن و دم نیــاور.
(ســلیمه هاشــمی ( 60ســاله) ،بندرکنــگ.)1395/3/3 ،
***

ی ُدم به در
نه نی هاروس َگریه میکرد دخترم ن َم 

Nanay hārus garya mikard doxtaram namidom be dar

مادر عروس گریه میکرد که دخترم را به راه دور نمیدهم.
***

شب شبن فردا شبن

مامان هاروس بر غمن

Šab šaben farad šaben
Māmāne hārus bar γamen

امشــب شــب زفــاف اســت و همــان شــبی اســت کــه از روز قبــل منتظــرش بودهایــم.
مــادر عــروس غمگیــن اســت و دختــرش را امشــب از او جــدا میکننــد.
سر که با هم می زن ِن

داما و هاروس همسرن

Sar ke bā ham mizanen
Dāmā o hārus hamsaren

هنگامــی کــه ســر عــروس و دامــاد را بــه هــم میزننــد ،رســماً آن دو همســر یکدیگــر
شــناخته میشــوند (عایشــه روشــن ( 60ســاله) ،بنــدر دیــوان.)1395/1/6 ،
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نتیجهگیری
ترانههـای عامیانـه جلـوهای از فرهنگ ،اقلیـم جغرافیایـی ،روابط بازرگانی ،آداب و رسـوم
و مذهـب یـک منطقـه را بـه نمایـش میگـذارد و علاوه بـر آن ،میتوانـد بخـش عظیمی از
واقعیتهـای زندگـی روزمـرهی مـردم را بیـان کند.
ترانـه و تصنیفهای عروسـی [واسـونکهای] که گونـهای از ترانههای عامیانه هسـتند ،از
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـتند .در بررسـی این تصنیفها ردپـای اعتقـادات و باورهای مذهبی
بـه خوبـی واضـح و هویداسـت .در میـان ایـن واسـونکها کمتر ترانـهای میتوان یافـت که با
نـام خـدا ،اسـم واالی محمـد (ص) ،علـی (ع) و دیگـر ائمه متبـرک نشدهباشـد .از این لحاظ
واسـونکها منحصـر بـه فـرد مینماینـد و متمایـز از دیگر عناصر موجـود در ترانهها هسـتند.
بـا واکاوی ایـن ترانههـا مشـخص شـد زندگـی در کنـار دریـا ،رفـت و آمـد مـردم منطقه
بـه کشـورهای حاشـیهی خلیـج فارس و شـبه قارهی هنـد بـرای کار و تجارت ،تأثیـر زیادی
بـر شـیوهی زندگـی ،وضعیـت معشـیتی ،نـوع پوشـش و طرز فکـر آنها داشـته اسـت .همین
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روشن ،عایشه 60 ،ساله ،بندر دیوان.
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ویژگیهـای منطقـهای و بومـی ،رنـگ و بـوی خاصـی بـه ایـن نـوع ترانههـا داده و آنهـا را از
ترانههـای دیگـر مناطـق متمایـز کردهاسـت .بازتـاب فرهنـگ هندوهـا و اعـراب بـر فرهنـگ
مـردم این منطقـه نمایان اسـت.
سـرایندگان ایـن ترانههـا هنرمندانـی بینـام و نشـاناند و مردانـه و زنانه بودن ایـن ترانه
دانسـته نیسـت .اگرچـه بـا کنـکاش و موشـکافی واسـونکها میتـوان زنانـه بـودن بعضی از
ایـن ترانههـا را حـس کـرد؛ یـا ایـن گونه نتیجـه گرفت که حتـی اگر ترانهسـرا مرد بـوده ،به
خوبـی توانستهاسـت حـاالت ،روحیـات و نگرانیهـای زنـان را در میان ایـن ترانههـا بنمایاند
و احساسـات زنانـه را در ایـن اشـعار به خوبی بازتـاب دهد.
بـاور داشـته باشـیم کـه ترانـه و تصنیفهای عروسـی مانند دیگـر انـواع ادبیاتعامه چون
ضربالمثـل ،افسـانه ،متـل و  ...از اهمیت ویـژهای برخوردارند و چون گنجینهای ارزشـمندند.
گرچـه بـه ادبیـات مـا در ایـن حـوزه توجـه چنـدان نمیشـود ،مـا بـه عنـوان حافظـان ایـن
فرهنـگ غنـی ،باید در شناسـاندن آن به نسـل جوان کوشـاتر باشـیم.
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The role of religious, climate and feminine concerns on
lengeh port songs
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Abstract
Song is the passionate and plain voice of the ordinary and the anonymous, the initial oozing of a national and primitive soul. Wedding songs or
the Vassonaks are a folklore type in which women play a major role and their
art is received by the audience (the bride and the groom). This, in itself, reveals the importance of women’s cultural and artistic role in preparing their
children to enter marriage.
The writer has tried to investigate factors such as religion, climate, geographical and local situations and feminine concerns in the formation of Vassonaks. The author has also tried to make the Vassonaks of Bandar Lengeh
known to audience through meticulous analysis.
Vassonaks entail beat and happiness but they include mother’s aspirations for their children after marriage as well. We can trace religious beliefs,
spiritual values, the Hindu culture and the climate in the songs. Vassonaks
have been in circulation chest to chest since long ago up until now.
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