سيري بر موسيقی محلّی بوشهر؛ دمام
اشرف سلطانينیا

1

چکیده
سازها وسايلي هستنا كه فرهنگ و ارتباط فرهنگي مردمان يک سارزممن را
اشان ميدهنا و هه شناخت اعتقادا

هاورها آيمنهاا اتادهاا و اساطنر هاا

يک فرهنگ امز كماک شاايااي مايكنناا دماام سااز هنشاتر و از جملاه
سازها اوهلمهه اين ديار است اين ساز معمنتً ها ساازهايي چانن هانق و سانج
اناخته ميشند و اغلب در مناسبتها متتلف منرد اساتفاد ارار مايومارد
دمام ساز پنستي دو رويه است كاه اااا آن را مايتانان در مناسابتهاا
متتلف در همشتر محلّهها هنشتر شنما اين مقاله ها همان ويژوايهاا و كاارهرد
دمام در مناسبت ها ونااونن ميتناااا در هرااماههاا متتلاف منسامقايي و
تركمبي منرد استفاد رار ومرد
کلیدواژهها :منسمقي محلّي منسمقي جننب منسمقي هنشتر سااز محلّاي
هنشتر دمام
 1كارشناسيارشا كاروردااي تئاتر و عضن هئمت علمي دااشگا آزاد اسهمي واحا هنشتر
ashraf_soltaninia@yahoo.com

 011فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 43پاییز 9412

مقدمه
فرهنگ از اماز متنلّا ميشند و هه ااسان اين امكان را ميدها كه مانااعي را
كه در مسمر را خند ميهمنا از ممان هردارد منسمقي وجتي از فرهناگ اسات
كه از تنلّا تا مرگ از هزم تا رزم و از سنر تا سنگ همانار در اغلاب شائنن
فرهنگي و اجتماعي مردم حضنر داشته و دارد ساازها اماز طنامناااااز كاار و
كنشش رااج و مشاقت دور و درد شااد و غا شامرزاي و دلمرمارد
شكستها و ااكاميها و همااگر مشتصهها جيرافمايي و ا لممي هار سارزممن
هستنا منسمقي هنشتر امز واجا همه اين وجن است و يكي از سازها متا
و مشتص آن دمام ( )damâmاام دارد
دمام ساز است كه اغلب ها سازهايي چنن هنق و سنج اناخته مايشاند
اين ساز از اتستمن آت

منسمقي هنشتر هه حساب ميآيا و احتماتً ريشاه در

منسمقي محلّي آفريقايي دارد در منرد اين ساز معتقااا كاه هشار اتساتمن هاا
كمک ااناتي كه از اين ساز خارج ميكرد است هتشي از امازهاا خاند را
هرآورد ميساخته و در وا ع تا جايي كه ميتنااسته ها اين زهان منسمقايي خهء
دستگا ها متاهراتي و هلناونها را جبران ميكرد است همچنامن وساملها
هرا ترسااان حمنااا

وحشي امز هند است

مفهوم دمام
احتماتً كلمه «دمام» در اال «دمبام» هاند و از دو جازء دم +هاام (اابح و
پگا ) تركمب شا است در وذشته عا ا خاص در هر هاماااد ماأمنر همااار
كردن شاهان و اممران و ت از خناب هاند اااا هنااهراين وساملها كاه هاه آن
مياناختهااا هه همان مناسبت «دمبام» اامما ميشا است از ايان رو دماام را
وسمله و اهزار معرّفي ميكننا كه از آن هرا همااارهاش در دم اابح اساتفاد
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هنشتر

آن را ها كشتيها ت ار از «زاگبار» هه هنشتر آورد و در مراس و

آيمنها متتلف هه كار ورفتهااا هعاها اين دمامها از سن ا اران هنا و از
چنب وردو «وُرمي» ساخته و از هنادر كراچي و همبئي هه هنشتر آورد شاا
البته ا اران هنا مقم هنشتر امز در ساخت ااناع هعا آن هيست ابند اااا
(احما ر شتر

)428 :1387

حاج محسن وراابتا تعزيهوردان از مرحنم پارش اقل ميكنا كه هروا هاه
مَزير (كارور ) كشتيها هنا ميرفتناا عاا ا از ساماهان آفريقاايي را
ميديااا كه هه وا فراغت در كشتي دمام ميزداا (وراابتا هنشتر  )1391اين
آشنايي مااوم احتماتً يكي از دتيل ورود اين ساز هه هنشتر هند است
دمام زاي در همچ ياک از منااطق ديگار اياران هاه جاز هعضاي از شاترها
خنزستان (آهادان خرمشتر اهناز) كه آن ه در اين اواخر هاان مناطق را يافته
است رواج ااارد  1در كشانرها حاشامه جنانهي خلامج فاارس و در مصار
عراق عرهستان و هنيژ شبه ار هنا امز دمام يكي از سازها سنّتي اسات كاه
معمنتً در مراس هزم و سرور هه كار ميرود

ويژگيهاي دمام
دمام ساز پنستي دو رويه است اين ساز از استنااها تنخالي هه اام «پمپ»
تشكمل شا كه دو سن آن را پنست كشما ااا طنل آن  45تا  55سااتممتر و
طر آن  35تا  47سااتممتر است هااه آن معمنتً از جنا چنب يا اانعي ورق
اازك فلز هه اام «پلمت» ( )pleytاست پنست دهاغيشا هز را هاه كماک دو

 1حتّي در شترها ديگر خند استان امز هه تازوي هاب شا است
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وسمله داير ا شكل كه هه آن «چمبر » ( )čambarehميونينا هار رو دهاااه
طبل اگه ميداراا سپا چمبر ها هار طارف را هاه شاكل « »Yطناابپامچ
ميكننا و هرا اين كار معمنتً هفت جا پنست را در كنار چمبار سانراخ
ميكننا
پا از ساختن ساز آن طرف پنست دمام را كه اسبت هاه طارف ديگار از
استحكام همشتر هرخنردار است ها اي ااد دايار ا راگاي در وساط پنسات
اشااه ميوذاراا اين داير راگي عهمت آن است كه انازاا هااااا هاياا ايان
سمت را هه وسامله چانب هنانازد
زيرا احتمال پار شان پنسات ايان
سمت از طرف ديگر كمتار اسات
معمنتً هاه آن طارف دماام كاه هاا
چنب اناخته مي شاند «شامالي» و
هااه طاارف ديگاار آن كااه هااا دساات
اناخته مي شند «جننهي» ميونينا
چاانن پنساات شاامالي اماااز هااه
استحكام همشتر دارد آن را از پنست هز و پنست جننهي را معمنتً از پنست
آهن تتمه ميكننا هناهراين وجه شمالي دمام هه هز ( )boziو وجه جنانهي آن
هه آهنيي ( )âhuyiيا اوهما ( )ohidiامز معروف است
معمانتً دمااامهااا را در واااامخااااه )godâmxâneh(1هاارا مراسا هعااا
اگتاار ميكننا و هه اين ترتمب رار ميدهنا كه اهتاا هناها را از هااه خاارج
ميكننا هه طنر كه فقط پنست هر رو آاتا هماااا ساپا آاتاا را از جاايي

 1واام واژ ا هنا  -ااگلمسي و هه معني سايههااي است كه سازها را زير آن اگتاار ميكننا
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استفاد هعا

پنست آاتا را عنض ميكننا و پنست ان هه هااه ميكشنا و تاا

هنگامي كه رهبر ورو سازها را كنترل اكرد است اجاز خارج كردن آاتاا را
اادر اميكنا
تعااد دمامها در هر محل از دوازد عاد ت اوز اميكنا همرا ها زدن دمام
سنج و هنق امز هه كار ورفته ميشند اوار «هانق» كاه معمانتً از شااخ وانزن
است منجند اباشا مشكل چنااااي اي ااد امايكناا امهاا اباندن سانج كاار
دمامزاي را متن ف ميسازد؛ زيرا سنج تناام كنناا ضارهاهنگ دماام اسات و
سنج و دمام تزم و ملزوم يكايگراا
هر چنا دمامزاي كار دشنار امست اما هاون داشتن متار

اميتانان هاه

آن دست زد زدن سنج امز هه همان احان اسات معمانتً در هار محلّاه افاراد
خااي هرا سنج زدن عه ه اشان ميدهنا زيرا اغلب مايلااا دمام هزانا زدن
سنج خستهكننا است و هعا از ماه

كنتاهي افراد هايا جايگزين شناا ورچه

در وجند «دمامزن» همان حالت خستگي اي اد ميشند امها او همچوا خستگي
را در خند احساس اميكنا و دوست ااارد هه اين زود ها دست از دماامزدن
هردارد
انعي دمام هه اام رهاس ( )robâsه وجند دارد كه همان سااز دماام اسات
كه در اهعاد كنچکتر ساخته ميشند اين ساز استنااها كنچاک هاه طانل
تقريبي  18تا  22سااتممتر و طر 16تا  18ساااتممتر اسات كاه دو طارف آن را
پنست ميكشنا انازاا ها يک دست آن را ميومرد و ها دست ديگر ميانازد
در جزير خارك هه آن «مرهاس» ( )merbâsميونينا و در اطراف كنگان و ديهر
آن را «كاسر» ( )kâserمياامناا ايان ونااه دماام در محافال سارور و هارا
شكااان ضرهاهنگ استفاد ميشند (شريفمان )158 :1384
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انواع دمامزني
ورو دمامزاي هه انر ها و شكلها متتلف اين ساز را ميانازاا:
« 1اشكننزن» ( )eškunzanيا اشكنازن ( )eškandzanهاه تاکدماام و هاه
عبار

ديگر هه تکاناز وفته ميشند كه در سرِ دساته ارار دارد اااا ايان

ساز اسبت هه دمامها ديگر همشتر و شكل ظاهر آن كنچک است
«اشكننزن» معمنتً يک افر است و از اين لحا هه اين اام معاروف اسات
كه ضرهاهنگ يكنناخت آن ضرهاهنگ هقمهه دمامهاا را مايشاكنا اشاكننزن
متار

خااي دارد و همه هه سادوي از عتا آن هراميآينا تماام دماامزنهاا

يک طرف و «اشكننزن» در سن ديگر جلن ور ميكنا و هه وارو دماامزن
ورمي خااي ميهتشا
اشكننزن پا از اناخته شان هنق و ها اجارا فمگنرهاا انازااا غمبار
( )qemberمعمنتً  2الي  4ممزان تکاناز ميكنا و هاينوسمله ضارهاهنگ و
سرعت آن را هه ساير انازاا ها منتقل مايكناا (احماا ر شاتر

پمشامن:

)431
 2دمام غمبر ( )qemberهه دو دمامي وفته ميشند كه در دو سمت راسات
و چپ اشكننزن رار داراا دمامها منرد اار در سر دمامها معمنلي ارار
داراا و هه هممن دلمل آاتا را دمامها «كلّه» يا «سر» مياامنا انازاا ها ايان
ساز در تبادل ضرها

همن چنب و دست سه شمن هه كار ميومرااا و در هار

سه شمن فمگنرها مشتصي را هه اجرا ميوذارااا كاه مماان دماام اشاكنن
غمبر كار خند را ها طعها مشتص همچنن ساير دمامها شاروع و تاا پاياان
طعه ورو را همراهي ميكنا پار ا واژ غمبر را هرورفته از شنر و احساسي
ميداانا كه هر اثر اناختن هه انازاا دست ميدها (شريفمان )115 :1383
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دلمل اينكه انازاا آن در اجرا مراس پايمندسات انازااا هاا غمبار ارار
ميومرد و هه دلمل ساد هندن اناختن آاتا اسبت هه هقمه سازها ها عنانان دماام
«ساد » و «معمنلي» ه خنااا ميشند كار اين انازاا امز ماانا دمام غمبر در
طنل طعه مشتص شا است
 4سرورو امز هر كار دمامزاان ااار

دارد و دمام را هه افراد ديگر واواذار

ميكنا

اجراي موسیقي با دمام
ساز دمام هه وسمله طناب هه رو شااه و وردن انازاا هه اانر

ايساتاد

آويتته و اناخته ميشند انازاا از يک طرف ها كنهماان تركاها چانهي هاه
پنست و از طرف ديگر ها زدن ضرها

دست خند هر ممااه و كنار ها پنست

آن را مرتعش ميسازد طنل تركه چنهي ساز دمام كه از جانا درخات خرماا
ميهاشا حاود  25تا  35سااتيمتار اسات (اردشامر

محلّاه جفار مااهمني

)1392
در هر م لا و در اتمام روضهخنااي زيار اامه خنااا ميشند و ااا
هنق همه را متنجهه خند ميكنا پا از سه تک زدن «اشكننزن» (ماانا انا
كُلُ كُلُ كُلُ ) هه دمامها ديگر اشار ميكنا و كماي كاه اوج ورفات هشات
سنج شروع هه اناختن ميكننا طرز ايستادن ورو هاين شكل است كاه چتاار
سنج هات دمامها و چتار سنج ديگر در كناار دماامهاا پاايمني مايايساتنا و
ميانازاا (ياحسمني محله شمخ سعاون )1392
اين ساز در اغلب مناطق هنشتر رواج دارد و كارهرد آن معمانتً در مراسا
سنونار است دمامها «اشكنن» «غمبر» و «زير غمبر» دمامهايي هستنا كه
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 3دمام زير غمبر هه همه دمامها هه جز اشكنن و غمبر اطهق ميشاند هاه
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در مراس سنج و دمام وجند داراا ايان ساازها را مايتانان از روش ااناختن
انازاا و هممنطنر از طرز رارورفتن در دسته از ه متمايز ساخت
در شترستان «كنگان» و «ديهر» از دمام در جشنها امز اساتفاد مايكنناا از
ديگر ااناع دمامها ميتنان «دمام هرازجااي» را اام هرد كه هه لحا هساتن طنااب
و كشمان پنست هر رو طبل ها دمام رايج در هنشتر متفاو

است

تعااد دمامها در دستها كه مراس سنج و دمام اجرا ميكننا معمنتً هفات
عاد است واهي مراس سنج و دمام از سن دو يا سه دسته هفاتتاايي اجارا
ميشند كه هرا هر طعه اجرا انازاا ها دمام ها فااله كمي روهاهرو ها
ميايستنا و داراا «دمام اشكنن» در جايگا سردسته رار ميومرد
در مساجا هنشتر دمامها زياد اگتاار ميشند امها معمنتً هر م لا
دمامزاي هفت دمام دارد كه يكي از آاتا «اشكنن» است و ضارهاهنگ ااناختن
آن از ششتا ديگر متفاو

است و فاالهها سكن

در آن زياد است و هاا

تکزدن اين خأل را پر ميكننا دو تا كلهومارِ ازدياک اشاكنن حالات هاا و
هستان و سؤال و جناب ه اجرا ميكننا و ها كنهمان هر آن وجاا خاااي هاه
اشكنن ميدهنا چتارتا ديگر در تمام ماه

اجرا هاه اانر

دو چانب و

سه چنب ميزانا تا ضرهاهنگ حفاظ شاند وروهاي در اوج ااناختن اشاک
ماايريزاااا و وروهااي ديگاار در حاامن انازااااوي هااه دور خااند ماايچرخنااا
تماشاوران و انازاا ها سانج اماز هاا وفاتن «ماشاااهلل» و ااااها و اااناتي
انازاا را همشتر هه درون خند فروميهراا

کاربرد دمام
از دمام در مناسبتها متتلفي هتر ومر ميكننا:
 1هنگام شروع همشتر مراس مذهبي دماماناز ميشند
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 3در مراس تشممعجناز شتصمهتها هزرگ منطقه دماماناز ميشند تاا
هر شكن و حزن مراس همفزايا
 4در هعضي از كشنرها آسمايي و هنادر هنا پار ا از امادان هرا ههدام
ااااختن ماهمان در اناحي ساحلي از دمام هتر ميومراا
 5هه هنگام فراخنااي افراد هه منانر اا ام هعضي از كارها وروهي اامار
هه آب ااااختن كشتي انساز (اوشار شا ) دمام اناخته ميشند
 6در اجرا آيمنها مذهبي و غمرمذهبي از ساز دمام هتر ميومراا
هه طنر كلاي دماام زماااي در مناسابتهاا ماذهبي و غمرماذهبي اناختاه
ميشند كه هه اين مناسبتها در زير اشار ميشند:
● دمامزني در مناسبتهاي مذهبي

در همشتر محلّهها هنشتر (مركز

حاشمها و همرواي) رس است كاه در

شروع و پايان مراس مذهبي «دمامزاي» كننا
معمنتً اين مراس عبار ااا از 1 :هنگام سحر در ما مبارك رمضان كاه
ضرهاهنگ آن ها زمانها ديگر فرق دارد  2شبها ضرهت خنردن حضر
علي 3 عزادار آ ا اهاعبااهللالحسمن كه از شب شش الي هفت دمامهاا
را در «واام خااه» ميهنااا و از شب هفت شروع هه اناختن ميكننا كه اوج آن
در شب عاشنراست اين آيمن در شب سنم شتاد

امام حسمن اماز تكارار

ميشند همچنمن عاهو هار عازادار هاا فانق ااناختن دماام در شاتاد
امامزينالعاهاين و وفا
ميشند

حضر

پمامبر و شاتاد

اماام رضاا تكارار

شماره  /43پاییز 9412

 2پايان مراس عزادار ها اناختن دمام اعهم ميشند

 041فصلنامه فرهنگ مردم ايران

شماره / 43پاییز 9412

در هرخي مناسبتها ماانا شب  28افر و شب عاشنرا طنابها دماام را
ها تكّهپارچه سما هه شكل ضرهار ميهنااا و هنقها را ولكار ميكننا حتّاي
در وذشته هه امت اذر زينرآتتي هه هنق ميهستنا و هه دمامزنها شال راگاي
همرا ها هايه اهاا ميكرداا (ياحسمني محلّه شمخ سعاون )1392
در شب ها ما مبارك رمضان ه دماماناز همرا ها آيمن «دمدمساحر »
هرا هماار كردن اهالي هه منانر روز ورفتن اجرا مايشاا حااا ل دو افار از
افراد در حالي كه در دست يكي چراغ فاانس و در شااه ديگر دمام هند هاه
درِ يکيک خااهها محلّ خند ميرفتنا و عهو هر كنهمان در خااهها ها زدن
ضرها

آهنگمن هر دمام (ها ضرهاهنگ سه ضرهي) همرا هاا خناااان اشاعار

افراد را از خناب هماار ميكرداا
هرخي اشعار مراس دم دم سحر چنمن هند:
ياللاان ياللاان ياللاان
علمك السههم يا شتر رمضان
يا شتر امام يا شتر رمضان
خااوااا تن ستّار
همه خناهنا تن هماار
هه حق خند

كه هماار

همه عال اگتاار
(شريفمان )231 :1383
در شب  28افر شب رحلت پمامبر ورامي حضار

محماا و شاتاد

امام حسن م تبي امز دماماناز ميشاند؛ هاه ايان شاكل كاه ياک وارو
هفتتايي سنج و دمامزن از يک طرف و يک ورو از طارف ديگار شاروع هاه

سیري بر موسیقي محلّي بوشهر؛ دمام 040

دو هر هندن آن هه امت رحلت حضر

رسنل و شتاد

امام حسن است

● دمامنوازي در مناسبتهاي ديگر

هروا فرد جنان يا ااحباامي از داما رفته هاشا ها سنج و دماام هاه مازار
تاز دروذشته مي رواا هه محق ازديک شان هه برستان ضرهاهنگ را تيممار
ميدهنا و اين هار فقط ها زدن سه چنب منزون هه دمام هه ااام «طبال واروااه»
(د م د م دم د م د م دم دم دم) داخل ميشاناا و هعاا از خناااان فاتحاه هاه
مس ا هرميورداا (احما ر شتر
يكي از منارد ديگر دماماناز

پمشمن)1386 :

دور كردن اتنگهاست يكي از هزرگتارين

خطرها هرا كشتي ها هادهااي اي كه در ا ماانس هنا رفت و آما ميكرداا
وجند اتنگها هند ملنااان و جاشانها كشاتيهاا در هنگاام شاب از تارس
هرخنرد ها اين حمنااا
سازها كنهها

دريايي و در يک ا اام دفاعي و واكنشي ها تمام تانان

ماانا سنج دمام و شايا ه هنق را هه ااا درميآورداا تا از

ازديک شان اتنگ هه كشاتي و هرخانرد هاا آن جلانومر كنناا (شاريفمان و
ياحسمني )38 :1389

جمعبندي
دمام ساز كنهها و از دسته سازها پنساتي اسات كاه از هتاشهاايي
همچنن پمپ چمبر پنست و هنا تشكمل شا است احتماتً منشاء ايان سااز
ار آفريقاست كه تنسط كاروران كشتيها ت ار هه سناحل جنانهي اياران
هنيژ هنشتر آورد شا است ايان سااز در اهتااا در مراسا ماذهبي هاه كاار
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ميرفت امها هه تاريج وارد آيمن ها و آداب و سنن محلي ديگر ايان منطقاه اماز
شا
در وذشته هرا وردآوردن عزاداران و سمنهزاان از دمام اساتفاد مايكردااا
زيرا آوايي كه از اين ساز هه ونش ميرسما حا ع مب و تتمامجآمماز را در
شننااوان هه وجند ميآورد
دمام در همشتر مراس مذهبي و غمرماذهبي تشاممع جنااز شتصامهتهاا
هزرگ و هنگام فراخانااي هارا اا اام كارهاا جمعاي مانرد اساتفاد ارار
ميومرد اين ساز ميتنااا در هراامههايي كه اماز هاه تتمامج متاطباان احسااس
ميشند منرد استفاد رار ومرد

سیري بر موسیقي محلّي بوشهر؛ دمام 041
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