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  بريتانيکا  المعارف بوشهر در دائره
  
  ] سيد عبدالعزيز بالدي[
  
 
  
  

  
 

   وين  دانشگاه  جغرافياي  بخش رييس) Hans Bobek (  بابک  از هانس  است اي  مقاله ي  ترجمه  مطلب اين
 توسط ٨٣/٥/١  و در تاريخ  رسيده  چاپ کا به بريتانيکا در آمري المعارف  دائره  در جلد چهارم١٩٧٣   در سال که

  .   است  شده  برگردانده  فارسي  به سيد عبدالعزيز بالدي
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 ب
  

 در  ، که  فارس  خليج  رأس  در نزديکي  از ايران ، بندري)AbuـSahrسابقاابوشهر  / Bushahrبوشهر (بوشهر 
 از   مايلي چهار تا شش ي  دهانه  يک  و از طريق ت اس  هموار قرار گرفته ي  جزيره  شبه  يک  شمالي انتهاي
   خليج  سابق  بندر مقر حکمراني اين. گردد  مي  کشور متصل ي  داخله به) ١ (  کشندي زارهاي  شوره جنس
 . باشد نيز مي) ٣ (  بحر عمان استان  و بنادر، شامل  فارس جزو خليج) ٢ (  اکنون  هم  بود که فارس

 شهر در  اين) ٥) (  تا ايراني بيشتر عرب (  نفر است٢٣/٥٤٧ بر  بالغ) ٤) (١٩٦٦  سال( شهر   اين جمعيت
   خاص سبک  به گذارد که  مي  نمايش  را به  طبقه  دو و سه  باشکوه هاي  دريا، عمارت  به  مشرف ي جبهه

   ساخته اي  نحو فقيرانه  به  آن  وسيع  بازارهاي ها و از جمله  ساختمان اند، اما مابقي  بنا گرديده خليجي
 . اند شده
   يک  از طريق  آشاميدني  آب مقادير محدودي)   حال با اين(;   است  شورمزه  تا حدودي  معمولي  آب منابع

 .  است تأمين  قابل  شده  شهر ساخته ها در خارج  توسط انگليسي که)   کن  شيرين آب (  چگالنده کارخانه
   البته ، که  در تابستان  از گرما و شرجي  فرسا، با ترکيبي  توان؛   است  خليجي هواي و   آب  و هوا، همان آب

 . شود  مي  تحمل  قابل  قدري  غربي  شمال  بادهاي  با وزش گهگاهي
 . اند  شده  شهر پخش  سرسبز در جنوب  مزارع  در اطراف  روستايي هاي  خانه تعداد زيادي

  تر است  عميق  آبي  داراي  اولي باشد، که  مي  داخلي  لنگرگاه  و يک  بيروني  لنگرگاه  يک در بوشهر داراي
   در حقيقت بندرگاه اين.   است  پا افتاده  نيز بسيار پيش  بندري  تجهيزات؛   باد قرار گرفته  در معرض ولي

   موتوري ي دد وسايط نقليه تر  براي ، که  است  و تهران  شيراز، اصفهان  به  باستاني  تجارت  جاده ترمينال
 ٢٢٥٠/   فوت٧٣٩٠ دريا   از سطح ارتفاع( مشهوردختر  کتل  تند مثل ، اما چند سربااليي  گرديده بازسازي

   مبادالت ، ميزان)٦ (١٩٦٠  ي  دهه ي در ميانه.   است  چهار روز راه تا تهران.   است  کرده  را دچار نقص آن) متر
. شد  مي  نيز مبادله  نفتي  محصوالت  مقاديري  عالوه به.  بود  تن٧٥/٠٠٠ بر الغ بوشهر ب  تجاري ي ساالنه
   شامل  که  است  بيشتر از صادرات  زيادي ي  تا اندازه  که  و فوالد است  شکر، سيمان  شامل واردات

 . باشد  مي خام  و پنبه خشکبار، صمغ
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   اصلي هاي و خرمشهر جزو پايانه.)   م  خميني بندر امام(ور  بنادر شاهپ ، که  ايران  سراسري  آهن  راه احداث
  ، اين  از مردم بسياري)٧ (١٩٣٠  ي از دهه.   است  داشته  نامطلوبي  بوشهر، تأثيرات  هستند، بر تجارت آن

 . کنند  مي  مهاجرت  و کويت ، آبادان  بحرين  به  طور فصلي  نيز به  ديگري ي عده; اند  کرده شهر را ترک
   )٨. ( نيز در بوشهر قرار دارند  کوچک  نساجي ي دو کارخانه

 

   
  

   طور نسبي ، به.)  است  قديم  بافت ي منظور خود شهر بوشهر مستقر در چهار محله( شهر بوشهر  تاريخ
 خور   شهرو در کنار يک  اين  جنوب  مايلي٥  ي ، ريشهر در فاصله  آن پيشاهنگ.  گردد  معاصر برمي  دوران به

، بندر ريشهر را   و هفدهم  شانزدهم  قرون ها مربوط به  پرتغالي هاي نقشه.   است  بوده  نسبتاعميق کوچک
   سنگ  معدن  عنوان  ريشهر به هاي ويرانه.دهد  مي  نشان  ايران  در سواحل  بازار تجاري ترين  مهم  عنوان به

 توسط   کوتاهي  مدت ، براي  اول  جهاني  جنگ ر خاللريشهر  د.  گرفت  قرار مي شهر بوشهر مورد استفاده
  )٩. (ها احيا شد انگليسي

 

ب
   و تأسيس  برگزيده  ايران  دريايي  نيروي  پايگاه  عنوان  به ، توسط نادر شاه)١٠ (١٧٣٦  وشهر در سال

 )١١.(گرديد
   فارس  خليج  تجارت  متمرکز شدن ر به شهر منج  اين  او به ي  نرسيد، عالقه  جايي  او به هاي  طرح  که با اين
  هاي  فعاليت  بريتانيا،باالخره  هند شرقي  کمپاني بندرعباس) اعتبار (  بهاي  بندر گرديد ـ عمدتابه در اين
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  اي  نحو فزاينده  داد و بوشهر به  بوشهر انتقال  به از بندرعباس) ١٢ (١٧٥٩   را در سال  خود در ايران تجاري
 . گرديد حايز اهميت
و ) ١٣ (١٨٥٦ـ ٥٧  هاي ، در سال  انگليسي ، توسط نيروهاي  با ايران  جنگ  در جريان  طور موقت بوشهر به

   جهاني  جنگ  شهردر جريان  اين نقش). ١٤ (  قرار گرفت  مورد اشغال  اول  جهاني  جنگ نيز بار ديگر در خالل
 .  بود اهميت  بي دوم

  .  گرديد  توقيف١٩٥١   در سال  نفت ي  منازعه ي در بوشهر در نتيجه بريتانيا   قنسولگري جنرال
 

  
  

  : توضيحات
 
 ) mesile:mesile (:/  است  يا مشيله  مسيله ـ منظور همان١
 . ش. هـ١٣٤٠  ي دهه./ م١٩٦٠  ي ـ دهه٢
 oman sea ostanـ ٣
 . ش. هـ١٣٤٥ـ برابر با ٤
   فيزيک  و تا حدودي ، لهجه  در مورد پوشش  مقاله ي  نگارنده ري ظاه  از قضاوت  ناشي  ديدگاه ـ ظاهرااين٥

 با   ـ اجتماعي فرهنگي  طبيعي  تعامل  و حتي  و هوا، محيط زيست  تأثير آب  قطعاتحت  که  بوده  بوميان بدن
 .اند  قرار داشته  فارس  خليج  جنوبي همسايگان

  . ش.هـ١٣٤٠  ي دهه./  م١٩٦٠  ي ـ دهه٦
   جهاني  جنگ  از پايان  پس  عبارتي  و به  پيش  در حدود هفتاد سال ، يعني. ش. هـ١٣١٠  ي ا دهه ب برابر-٧

  . نمود  ايفا مي  بسيار مهمي ، بندر بوشهر نقش  آن  در خالل  که اول
   تازمان ي اول  که  بوده  خليج ي  کارخانه  و ديگري  اعتماديه  کارخانه ، يکي  کوچک  نساجي  دو کارخانه ـ اين ٨

 . دهد  مي  خود ادامه  صنعتي  حيات حاضر نيز به
 قرار   بهمني ي  ريشهر و منطقه  بوشهر و در حوالي ي  جزيره  شبه ها در جنوب  انگليسي  نظامي ـ پادگان٩

 .   است داشته
 . ش. هـ١١١٥  ـ برابر با سال١٠
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 . شد  مي  ناميده  بندر نادري هر با عنوانها بندر بوش  تا مدت  مناسبت  همين ـ به١١
 . ش. هـ١١٣٨  ـ برابر با سال١٢
 . ق.هـ/ ١٢٧٣ ش.هـ١٢٣٥ـ٣٦  ـ برابر با سال١٣
توسط .  م/ ١٨٣٨. ش. هـ١٢١٧برابر با .  ق. هـ١٢٥٤   بار در سال  نخستين ـ بندر بوشهر براي١٤

  عصفور،نيروهاي  آل  حسن شيخ...ا  آيت  و خيزش  با مداخله  که  قرار گرفت ها مورد حمله انگليسي
   خارگ ي  جزيره  به  مدتي  خود براي  سياسي  رزيدنسي  انتقال  و حتي  نشيني  عقب  مجبور به انگليسي
 .  است  کرده  را فراموش  موضوع  اين  مقاله ي  ظاهرانگارنده شدند، که

 و ارشاد   فرهنگ  کل اداره.   ايران نيا در جنوب با بريتا  مبارزه پيشگامان. ، سيد قاسم ياحسيني.:  ک.ر
 ٢٧ و ١٧   صص  اول چاپ. ١٣٧٣  سال.  بوشهر  استان اسالمي
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    زار در جنوب درباره مراسم ;   رقص جنون

  

            ]عبدالحسين شريفيان[
  
  
  

اند   شنيده شان اند از پيشينيان اند، و اگر خود نديده  زار را بارها شنيده  اسم  بوشهري شهريان ترديد، هم بي
   يک اي ـ هفته...  و خارگ  و همچنين  و بنادر ديگر هرمزگان  بندر لنگه،  زار ـ بيشتر در بندرعباس  اصحاب که

   جاي  به اي گونه  جذبه  مراسم نواخت  يک  يا ضربي  ريتميک  تأثير موسيقي اند و تحت آمده  مي  گرد هم شب
 . اند آورده مي
   با گذر زمان آوردند، ولي ي م  جاي  به پوست  سياه  فقط بردگان  را نخست  تقريباآييني  گردهمايي اين

   مراسم چرا اين  بايد ديد که حال.  جستند  شرکت  مراسم  اين  پيوستند و در انجام  آنان  نيز به سفيدپوستان
 ؟   گرفت  بنيان  حوالي  در آن  و چند بندر کوچک ، بندرلنگه اصوال در بندرعباس

  
   يافتند و رفاه اي  ويژه  اقتصادي ، شکوفايي  صفويان  حکومت  در دوران  و بندر لنگه بندرعباس
   هم ، داد و ستد انساني  با داد و ستد بازرگاني همراه.  گشود  ديار رخ  در آن  خاصي اجتماعي

   وارد اين  عرب فروشان  برده ي  وسيله  به پوست  سياه ي  برده  شمار زيادي  آن  تبع  به  که يافت رواج
 در  پوست  سياه  بردگان اين.  پيوستند  ايراني ي  جامعه  به  کارگر و عمله ن عنوا  شدند و به منطقه

 باز کنند و  نشيني  هم  خود ارتباط و آيند و روند و باب نژادان کوشيدند با هم  بودند، مي  که هرشهري
 از   اسالم  دنياي ، بردگان  آمريکايي ي  بر جامعه  حاکم  غير انساني ي  شيوه  بر خالف درست
 باشند و   داشته  مراوده  خود آزادانه نوعان توانستند با هم  مي  آن  تبع  برخوردار بودند و به اصيخ رفاه

   اندکي  البته ، که شان  آفريقايي  سنتي  را ـ سبالو ـ داشتند و از موسيقي  خودشان  خاص اجتماع
  . کردند ي م  بود، استفاده  قرار گرفته  جديدشان ي  جامعه  تأثير موسيقي تحت هم

 
 يا   ريتميک  از نواي آمدند و با استفاده  جا گرد مي  در يک رفتند و همه  مي  مرخصي بار به  يک اي  هفته اينان
   زندگي و مصيبت  از رنج  فارغ  ـ چند ساعتي تام  تام ها نواي  فرنگي  قول  ـ يا به  يا دمام  دهل نواخت يک

   و شانه رقصيدند، سر و دست ها مي آن. زيستند  مي شان  نژادي ي عه و جام  از وطن  دوري  و عذاب بردگي
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  ي  هفته شدند تا يک بار مي سبک خود شده  و از خود بي گونه  جذبه  حالت دادند و در يک  مي و کمر تکان
 .  بکشند  را بر دوش  بردگي ديگر رنج
، پدر   مديرشان ي  با اجازه  و مرد، و همه  زن،  و کوچک بزرگ; نشستند وار مي  دايره  همه  گردهمايي در اين
 در کنار  زن  يادمام زن شدند و دهل  مستقر مي گويان ، فقط سالم  فرو بسته  و لب زار خاموش يا باباي
   اشارتي زار فقط با دست باباي.  زار را آغاز کند  مراسم  که  وي  فرمان  به ، گوش نشست زار مي باباي
 بعد   لحظه  و يک خاست  هوامي  به  يا دمام  يا دهل  طبل ي گونه تام  و تام نواخت  يک تم ري کرد و صداي مي
   اين آمد و به  بعد سر فرود مي ، کمي رفت  سو مي  و آن  سوي  اين لرزيد، به خورد يا مي  مي ها تکان شانه
   پيش  تا آرنج  دست ها از کف بعد، دست  ساعت ، شايد نيم  آن خورد و در پي  مي  تکان  سوي  و آن سوي
   .آمد  در مي  حرکت  به آمد و لرزگونه مي

        
  

 اثر کند و   حاضران  بود بر اعصاب  توانسته  يا دمام  دهل  ضربات نواخت  يک شد و نواي  مي  داغ  مجلس چون
زار   باباي  حرکات  تبع  وبهشد  آغاز مي  بدن  تمامي  و تاب  بياورد، پيچ  بيرون شان  قيد خويشتن ي از محدوده

   حرکات  همان خود شده  و از خود بي زده  و هيجان حال  شوريده همه  بود،  زار آمده ي  وسط دايره  به  اينک که
     .  آورده  بر لب  کف دادندو بعضي  سرمي  ناله  هم اندکي. کردند  ـ تکرار مي  نشسته را ـ ولي
   ميدان  را به  يا کساني  کسي يعني; کرد  مي  زار را معين ي ر وسط دايرهگي زار معرکه  بعدها باباي البته
 حد   به خودي  وبي  جذبه  که گاه آن.  بيافزايند  ديگران خودي  و بي توانستند بر شوريدگي  مي فرستاد که مي

   از خونش اي  چند قطره کردند و همه  مي  قرباني  ميدان ي  را ميانه رسيد گوسفندي  خود مي اعالي
    اسارت  از به  پس  که  آفريقايي  قبايل  از تاريخ  پيش  ياد دوران شايد به. خوردند مي

  
  



 

    زار در جنوب درباره مراسم:   رقص  جنون  /  بوشهر    

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran

  در
  

 .خوردند کشتند و مي  مي گونه  تقريبااين  از مراسمي ها را پس ، آن  دشمن  سربازان آوردن
   افزوده  آن  به  که اي  در ضميمه  لودون  اهريمنان  در کتاب  نامدار انگليسي ي ، نويسنده  هاکسلي آلدوس
   باب  نخستين هاي دوران هاي  انسان  آييني  در مراسم  که نواخت  يا يک  ريتميک  موسيقي ي ، درباره است
 و  نواخت  يک  نواي  از شنيدن  بدوي  افراد قبايل گويد که  مي وي.   است  گفته  سخن  تفصيل  به  است بوده

   از قيد خويشتن اند و در نتيجه شده  دچارمي  خاص ي  جذبه  نوعي  و به آمده  مي وجد  به  آن ديرپاي
   رؤياگونه شان اند و از محيط واقعي شده  مي خود و بيگانه  از خود بي  قولي  و به آمده  در مي  به شان پيشين

 . اند رفته فراتر مي
 و Shakers يا   رقاصان  مثل  خاصي  مسيحي هاي  و فرقه  اسالمي ها و دراويش ، هندي بعدها يونانيان

 . گرفتند آور بهره  جذبه  موسيقي گونه  از اينHolly Rollers يا   مقدس رقاصان
 و دير  نواخت  يک  ريتم  از شنيدن ها، ناشي  دادن  تکان  و سر و تن  حرکات  اين  که  معتقد است هاکسلي

 .اند  ناميده  رقص  يا جنون  را تارانتيزم  آن  سبب  همين  و به گير است  يا همه  مسري پاي
  گر مثل  ويران  مصايب  ديرپاي ي  دوره  يک  از از سر گذراندن  را معموال پس  مراسم  اين  باستان در دوران
   از اين بار ناشي زيان  روحي  اثرات  وسيله  اين اند تا به کرده  برگزار مي  و قحطي سالي ، خشک ، طاعون جنگ
 .ها را بزدايند راندو

 از   که  است  بوده کردند، اين  مي  شرکت  آييني هاي  رقص گونه  در اين  که  و مرداني  زنان ي  ناآگاهانه هدف
   ترتيب بدين. شوند  غرقه  شدن  ديگري  و لذت  در آيند و در شادي  به  خويش  اصلي  محدود شخصيت ي دايره

 .زدود  مي  آفريقايي ي  آواره  بردگان  را از تن زدگي  غربت  رنج و  بردگي  زار، رنج زار و مراسم
 ـ از   آدميان  و براي  است  بسيار گسترده  آدمي  طبيعت  مثل  موسيقي گويد که  ديگر مي  در جايي هاکسلي

   تحريک  و هم است  تخدير کننده  هم  گوناگونش  اشکال ، با آن موسيقي.  دارد هايي  ـ پيام هر قشر و جامعه
 بتواند  گونه  آفريقايي کوبي  در برابر دمام توانيد بيابيد که  را مي اي تر شنونده  کم  که  طوري ، به کننده

 .  را حفظ کند اش  ذهني خودآگاهي
 جويند و   شرکت  هاييتي هاي  يا وود وايت  مراکشي  دراويش  غناي  در مراسم  چون  هستند که آيا کساني

  بياورند؟   دوام شان هاي ها و دهل  طبل نواخت  يک  ريتم ندر برابر شنيد
 شود، زار  شان ها وارد مجلس  غير از زاري  اگر کسي گفتند که  معتقد بودند و مي  و بندر لنگه در بندرعباس

   که بودني  مسري  همان  يعني کند، و اين  مي  زاري ها را هم گذرد و آن ها مي  آن ، از تن  خروج هنگام
  .گويد  مي هاکسلي
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  ، به ، يا حتا حزبي  گروهي ي  و جذبه  در ايجاد مستي  که  است اي  گونه  به  ريتميک  موسيقي تأثير اين
   ريتميک موسيقي  اين وقتي. گيرد  قرار مي  مورد استفاده  پر سر و صدا و کوبنده هاي  سرود يا مارش صورت

 بر مغز و  ، جوري  و خيابان  کوچه  دور از سر و صدا و جنجال  به آيد، در جايي صدا در   به گونه  زاويه در خلوتي
   غيريت  به  قولي انجامد، يا به مي  از خويش خود شدن  بي  و به  جذبه  به گذارد که  اثر مي بر ذهن

 .  مقيد پيشين ي  و فرار از محدوده  خاص فراشخصي
  زني ، خودتازيانه  غير ارادي  خودآزاري  به گونه تام  و تام نواخت  يک  موسيقي ، اين  غنايي  از مجالس در بعضي
 . انجامد  مي  گروهي  خودکشي و حتا به

ها،   زاري  يا دمام  دهل نواخت  يک ، موسيقي ام  شنيده ام  بندرعباسي  دوستان  از بعضي  من  که گونه آن
 شعر و آواز  عربي  زبان خاستند و به  پا مي  به  ناگهان د کهکر خود مي  از خود بي اي  گونه ها را به  زاري بعضي
 اند دانسته  نمي  عربي  عادي  و در حالت  از آن  تا پيش  که خواندند، در صورتي مي

   به  در آن گيرند که  قرار مي روند و در دنيايي  فراتر مي شان  از دنياي  جوري  اينان گويد که  مي هاکسلي
اند  شنيده  را که چه آورند و آن  ياد مي  را به يابند، آن  مي  دست شان  کودکي  دوران ي رفته از ياد  خاطرات
 .کنند بازگو مي
   شنيدن  در پي  که  است  ياد کرده  مدهوشانه ي  از مکاشفه  گوناگون  مذاهب  تجربيات  جيمز در کتاب ويليام

،   کرختي  نوعي به  آييني  مجالس گونه  اين نندگان ک شرکت. دهد  مي  دست  آدميان  به  ريتميک موسيقي
   و به  ملکوتي  تجلي  به  که اي  مدهوشانه  مکاشفات  به شوند، و نه  دچار مي انديشي ، توهم پردازي خيال
  .انجامد  مي  ملکوتي  نفس کمال

 
  

   از قبايل  در بعضي اند که  داده اند گزارش  سفر کرده  سياه ي  قاره  به  که  امور رواني  از پژوهندگان شماري
   اين البته. شود  برگزارمي  زارگونه کنند، مراسم  مي  زندگي وحشي  نيمه  حالت  به  هنوز هم  که آفريقايي
ها با  آن. اند  باز گشته گري ، يا از تاراج  از شکار، جنگ  افراد قبيله شود که  مي  آورده  جاي  به  زماني مراسم
سازند،   دچار مي گونه  جذبه شوريدگي  يک ، افراد را به شان هاي ها و يا دمام ها، دهل طبل از  استفاده

 و   کوبنده آيند و با صداي  در مي  خود به  پيشين  محدود و مقيد شخصيت  از چارچوب  همه  که گونه آن
 .  است   خودشان غير از دنياي روند که  مي  دنيايي  درون  به  يا دهل  طبل نواخت يک
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 هفته نامه سياسي، فرهنگي، اقتصادي، ورزشي
 دکتر امير خلف پور: صاحب امتياز

 يونس قيصي زاده: مديرمسوول و سردبير
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