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تاریخ دریافت مقاله19/8/91 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 18/4/98 :

چکیده 
بانگ چاووش در هرمزگان نوائی است عرفانی و روحانی که برای دعوت مردم به محافل و مجالس دینی
و یا به زیارت رفتن از آن استفاده مینمایند و آن این گونه است که مالی چاووش خوان بر بلندی رفته
و در حالی که دست بر بناگوش گرفته با آهنگ و صوتی دلنشین اشعاری را در مدح و منقبت امامان
میخواند .در گذشته بانگ چاووش خوان مردم را مطلع میکرد که در آن شب مجلس منبر و وعظ
برگزار میشود و همین طور این چاووش در حکم اعالن خبر هم بوده است .چاووش خوان بسته به نوع
سفری که زائر میرود اشعاری را میخواند و مردم برای بدرقه و حاللیت خواهی به دیدارش میروند و
زیارت قبول میگویند .آئین چاووشخوانی نیز یکی دیگر از آئینهای مذهبی استان هرمزگان است که
در این استان  -با توجه به نسخههای خطی از مرحوم مال منصف و مرحوم حسینعلی قضائی علیایی –
حدود  033سال سابقه دارد و در حال حاضر هم اجرا می شود.این مقاله با روش تحلیل محتوا و با
استفاده از ابزار کتابخانه  ،آئین چاووش خوانی در هرمزگان را معرفی میکند.

واژههایکلیدی:سفر زیارتی ،میناب ،مرثیه ،فرهنگ هرمزگان ،آئین چاووش خوانی .
 9رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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مقدمه 
چاووش( ) čâvuŠبه معنی نقیب لشکر و نگهبان قافله ،از تشکیالت ترکان عثماانی اسات
که به عنوان فراش و فراشی بوده و رئیس این چاووشاان کاه آن هاا را چااووش باشای
نامیده اند  ،در حکم رئیس تشریفات و نائب رئیس دیوان به شامارمی آماده اناد « .دور
باشی چاووشان در هنگام عبور مرکب سلطان  ،جهت منع عامه از تماس و ارتباط با اهل
لشکر بوده است؛ این لفظ به صورت چاویش و شادباش به عربی نیز منتقل شاده اسات»
(مُصاحب.)109 :9089 ،
در تعریف دیگری از چاووشی در فرهنگ دهخدا آماده اسات« :کسای کاه در درباار
پادشاهان و در نزد امرا و بزرگاان ،وییفاهدار اماور تشاریفاتی باوده ،در روزهاای ساالم،
اشخاص را معرفی میکرده است» (دهخدا .)615 :9099،همین گوناه فرهناگ عمیاد نیاز در
مورد چاووش آورده است« :نقیب و پیشارو و لشاکر؛ پیشارو کااروان؛ یعنای کسای کاه
پیشاپیش قافله یا دستهای از زوار حرکت مایکارد و آواز مایخواناد» (عمیاد.)106: 9085 ،
چاووش واژه ای ترکی است به معنای جارچی ،پیک ،پیشارو کااروان ،کسای کاه دعاوت
رفتن به زیارت عتبات و خانه خدا کند .در اصطالح چاووشای باه خوانادن اشاعار ن از و
دلکشی اطالق میشود ،در مدح و منقبت امامان معصوم علیهمالسالم که ماردم را بارای
رفتن به زیارت تشویق می کرده است .چاووشی در منااطق مختلاف کشاور ،معماوه باه
لهجههای محلی آن منطقه تلفظ میشود.
چاووشی گونهای از ادبیات شفاهی است که از دوران صافویه تاا باه اماروز ،در ایاران
رواج داشته است .هنر چاووشی هر چند هنری دیرپا و پربار است؛ اما متأسفانه طرفداران
آن کم میشوند و راویان آن نیز یکی پس از دیگری از دنیا میروناد .چاووشای جمالتای
ساده و پرشور و آهنگدار است که قواعد شعرهای رسمی چندان بر آنها حااکم نیسات.
چاووش خوانان در طول مسیر و تا رسیدن به مقصد چند بیت چاووشی میخوانند .ماتن
این آوازها به خاطر این که بیانگر ارزشها هستند ،کارکردهاای ویا های بارای جواماع و
فرهنگ ها دارد .اجرای این اشعار به صاورت آواز ،در گساترده و عمیاقتار از آنهاا را
میسر میسازد .
رسم چاووشی خوانی عالوه بر استان هرمزگان ،در استانهای دیگار مثال خوزساتان،
بوشهر ،فارس و حتی استان های شمالی مانند مازندران نیز معمول است .چاووشی در هر
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منطقه به نامی خاص و یا به لهجه خاص آن منطقه تلفظ میشاود .باه عناوان مثاال در
خراسان (بیرجند) به «چاووشخوانی»« ،نذارهخوانی» میگویند.
«در استان هرمزگان یک یا دو روز قبل از رفتن به کربال یا مشهد یا مکه ،مال چااووش مایخواناد .هماین
طور به هنگام برگشت از زیارت نیز زائر به همراه چاووشی به منزلش میرود .اما در بوشاهر معماول باوده
است که سه روز قبل از حرکت زائران و نیز سه روز پس از بازگشت آنها ،در خانه زائار مراسام مهماانی و
چاووشیخوانی برگزار میشده است» (شریفیان.)50 :9080 ،

چاووش با صدای گرم و دلنشین خود هم گرمیبخش محفال حاضاران اسات و هام
غایبان را از سفر آگاه میکند و آنها را به شرکت در مراسم روضه یاا وداع باا زائردعاوت
میکند .در مورد چاووش خوانی در هرمزگان غالمحسین حسینی قضائی در سال 9014
کتابی را با عنوان چاووش در هرمزگان جمع آوری کارده اناد کاه در انتشاارات موعاود
اسالم چاپ شده است  .در همان سال سهراب سعیدی نیزکتابی با عنوان مرثیاه سارایی
در هرمزگان در انتشارات دارالتفسیر چاپ کرده اند که یک فصل آن کتاب چاووش است
و همین طور ایشان در سال  9019کتابی با عنوان امام رضا در شاعر شااعران هرمزگاان
منتشر کرده که یک فصل از آن کتاب اختصاص به چاووش با موضوع حضرت امام رضاا
(ع ) میباشد .در مورد مقالههایی که با موضوع چاووشی به نگاارش آماده باه ذکار ایان
موارد میپردازیم :در سال 9015خانم ها زینب السادات موسوی و مهری مساعد مقالهای
با عنوان چاووش خوانی در بوشهر و بررسی ادبی و زبانی آن به دوماین هماایش ادبیاات
محلی دانشگاه بوشهر ارائه داده اند .از موارد دیگر میتوان به مقاله سید علیرضا هاشامی
با عنوان چاووش و چاووش خوانی در سفرهای زیارتی اشاره کرد که این مقاله در هشات
صفحه در فصلنامه نجوای فرهنگ صدا و سیما چاپ شاده اسات کاه پ وهشای میادانی
است .همینطور از دیگر مقاهت چاپ شاده در ایان خصاوص نیاز مایتاوان باه مادخل
چاووش خوانی از آقایان محمد مشهدی نوش ابادی و ابراهیم موسی پور اشاره نماود کاه
در دانشنامه جهان اسالم چاپ شده اسات .اماا در خصاوص تحلیال و تفسایر و توضای
چاووشهای هرمزگان کتاب یا مقالهای به نگارش نیامده ،و این مقاله میکوشد این آئین
را بررسی و معرفی کند.
بحثاصلی 
چاووشی سنت و آوازی باستانی است؛ اما شکوه و رونق آن را میتوان پاس از ورود دیان
اسالم به ایران دانست« .چاووشخوانی سمبلی از درهم آمیختن سنن و موسیقی ایرانیان
و فلسفۀ آئینهای مذهب شیعه است» (قلیپور« .)53 :9091 ،چاووش و چاووشی ش لی بوده
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است در تشکیالت دولت عثمانی که بعدها وارد فارسی شده است .گاهی ش ل چاووشای
موروثی بوده است و از پدر به فرزند منقل میشده است .چااووشخاوانی صاورت کاامال
حرفه ای داشت ،در برخی اسناد چاووش به عنوان شا ل ثبات شاده اسات .در برخای از
خانوادهها نیز این حرفه ارثی بود» (عناصاری« .)955 :9055،چاووشایخواناان نیاز باا عصاای
سرکج پیاپیش موکب به حرکت درمی آمدند و با بانگ بلناد و رعدآساا ماردم را از عباور
پادشاه مطلع میساختند» (حمیدی .)966 :9081 ،چاووشاان در روزهاای ساالم نیاز حضاور
داشتهاند:
نه نه قبااد مخاوان ،کیقبااد خاوانش ازآناک

قباااااد چاااااووش روز سااااالم او زبیااااد
(خاقانی)536 :9058 ،

چاووش بعدها به کسانی که اعالمکننده اخبار مهم یا ندا دهناده حرکات بودناد ،اطاالق
میشد «.از چاووشان دعوت می کردند تا در مجالس حضور یابند و با آواز مخصوص خود،
همگان را از عزیمت زائران به عتبات عالیات و نیز بازگشات آنهاا مطلاع ساازند .یااهرا
رسم چاووشی برای زائران عتبات از دوره صفویه مرسوم شده و از دوره قاجار مورد توجاه
فراوان قرار گرفته است» (یوسفی )11 :9093 ،روایت است اولین کسی که در تاریخ اسالم باه
چاووشی پرداخت ،زید مجنون بود .او در زمان متوکل عباسی میزیست.
هاار کااه دارد هااوس کاارب و بااال بسااماهلل

هاار کااه دارد ساار همراهاای مااا بسااماهلل

«هنگام عزیمت زائران به کربالی معال ،چاووشخوانان در سوگ ساهر شهیدان اشعاری را میخواندند.
بیشتر این اشعار مربوط به هنگام کار و پیادهروی و هنگام مسافرت بوده که امروزه با ماشینی شدن
زندگی ،زمینه یهور آن ها کمرنگ شده است .یکی از دهیل کاسته شدن از حرمت و اعتبار چاووشی،
رواج یافتن مزدستانی و خلعت گرفتن آنها بود که سبب برتری جنبه مادی کار بر جنبه معنوی آن شد»
(حداد عادل)839 :9085 ،

در ابتدا چاووشان توقع چندانی نداشتند و از طرفی تقلید از چاووش خاوان دیگار را نیاز
جایز نمیدانستند .به مرور روش آنها ت ییر کرد ،هم خواستار توشه سفر خاود شادند و
هم اهل تقلید و رقابت .در نتیجه از منزلت چاووشان به مرور کاسته شد (یوسفی.)8 :9093 ،
«در برخی موارد چاووشیخوانان هنگامی که شهر زیارتی و نمای حرم از دور پدیدار مایشاود (ماثال ت اه
سالم نزدیک مشهد) ،هدیهای به نام «گنبدنما» ،از زائران دریافت میکردناد .هامچناین هنگاام بازگشات
کاروان ،چاووشان چند منزل جلوتر حرکت میکردند تا بازگشت زائران را به خاانواده آنهاا خبار دهناد و
م دگانی بگیرند» (علم.)61 :9016 ،

هر زائر در حد توان خود ،مبل ی به چاووشان پرداخت میکارد .در ایان موقاع چااووش
خوان اشعاری را از حفظ و یا از دفترچه یادداشت خود ترنم مایکناد کاه سابب جااری
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شدن قطرات اشک زائران میشود واشک و آه زائران طنین دیگری در کاروان مایافکناد.
بانگ چاووشی آهنگی است عرفانی که معنویت مراسم مذهبی را افزون میکند.
« اشعار مذهبی و آئینی در بسیاری از مراسم و مناسک اجتماعی نقشی پررناگ و کاارکرد ویا های دارناد.
این اشعار با حالهاا و شایوههاای موسایقایی خااص خاود اجارا مایشاوند .چااووشخاوانی نیاز از ایان
نمونه هاست« .کارکرد اجتماعی آوازها نقش مهمی در رواج اشعار فارسی و در نتیجه پیوند فرهنگی داشته
است .پیوند شعر و آواز ،تنوع مضامین شعری و جایگاه اجتمااعی آواز ،هساتی و فرهناگ فارسای را معناا
میبخشد» (هاشمی.)09: 9089 ،
آواز «چاووشی در موقعیت های گوناگون کاربرد داشته است .به دلیل آواز حزین و ناله و ساوز خاصای کاه
در صدای خواننده آن وجود داشت ،در مراسم عزاداری سرور و ساهر شاهیدان نیاز خواناده مایشاد و در
نتیجه بعد مذهبی آن پررنگتر شد .در مراسم عاشورا هنگام سینهزنی با دستور یا مظلوم ،ساینهزنهاا باا
پاسخ به سینهزن تکخوان و با گفتن و تکرار مداوم یا مظلوم چاووشیخوان را همراهی میکنناد .یکای از
وی گی های آنان داشتن صدای خوش بوده است .صوتی گرم و دلنشاین کاه هنرمنداناه جلاوه مایکارد و
مردم را به وجد میآورد» (شریفیان.)50:9080 ،
چاووش خوانی اگر جهت با خبر کردن مردم برای منبر و دعوت به روضه خوانی باشد توسط یک نفر اجارا
میشود ولی در موارد دیگر مانند انتقال میت و تشیع جنازه به ارامگاه توسط دو یا چند نفر اجرا مایشاود
تا چاووش خوان با توجه به چاووش خوانان کمکی از اجرای خود خسته نشود .
به هنگام روضه نیز دوبار چاووش خوانده میبرد دفعه اول قبل از مراسم و در نوبت دوم زماانی کاه نوحاه
خوانی به اتمام رسیده و روحانی بر منبر مینشیند .اما چاووش خوانی در سفر زیارتی در چند نوبات اجارا
میشودکه معموه با توجه به سفر محتوای اشعار نیز ت ییر میکند.
«بیشتر مواقع چاووشی توسط یک نفر اجرا میشود؛ اما گاهی از میان حاضرین ،افرادی کاه دارای صاوتی
زیبا و دلنشین هستند به قصد قربت و کسب ثواب ،چاووشخوان را همراهای مایکنناد .باه ایان ترتیاب
مصراع اول را چاووش اول که فردی حرفهای است ،میخواند و سه مصراع بعد را به ترتیب ،سه نفار دیگار
همخوانی میکنند» (شریفیان.)56 :9080 ،

هر چند چاووشی سروده افراد گمنام است و بیشتر ذوق و سلیقۀ عامه در آن تصار
کرده است؛ اما چاووشیخوانان سعی میکنند این ذوق و سلیقه را کامال کنناد .در بعاد
ادبی چاووشیها ،آنچه مورد توجه سراینده بوده سادگی و توصیفات زیبا و جانادار اسات.
صمیمیت موجود این سرودهها بیش از هر جنبهی هنری دیگاری توجاه مخاطاب را باه
خود جلب میکند .اشعار چاووشی پاره ای غمگنانه و سوگوارانه هساتند و گااهی هنگاام
شهادت معصومین (ع) به کار می روند ،جالب است که این آواها در هر نقطاهای از ایاران
که سروده شده باشند ،مفاهیم آنها کم و بیش یکی است و شاید در یاهر تفااوتهاایی
داشته باشند« .درونمایه آن ها نوعی ترغیب بارای بازگشات باه «خویشاتن خاویش» و
«جست وجوی گمشده»« ،یافتن آن دگر قدسی» و «پیوناد باا ناور الهای» ،باود (شافیعی
کدکنی .)199 :9081 ،از طریق این سرود ،چاووشایسارای و چاووشایخاوان باا معصاومین
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ارتباط معنوی برقرار میکنند و آنها را به یاری میطلبد .در چاووشهایی که مخصوص
زیارت حرم تابنا و مرقد ملکوتی حضرت امام رضاست ،مفهوم غربت از دیار و وطان در
اشعار چاووشی ،بسامد باهیی دارد که ریشه در غربت امام رضا (ع) و دوری زائر از بارگااه
حضرت دارد.
از دیگاار مضااامین چاااووشنامااههااا ،توصاایف امامااان و اولیااای دیاان بااوده اساات و
چاووش خوانان به مدح و منقبت و توصیف صفات واهی این بزرگان پرداختهاند که از این
جهت نیز چاوشها حکم کتابی برای معرفی و آشنایی با بزرگان دین را دارند.
باار مشااامم ماایرسااد هاار لحظااه بااوی کااربال

در دلاااام ترساااام بمانااااد آرزوی کااااربال

تشااانهی آب فاااراتمای اجااال مهلااات باااده

تااا بگیاارم در ب اال قباار شااهید کااربال...

«چاووشی معموه بدون همراهی ساز و معموه توسط چند نفر خواناده مایشاود .آواز چاووشای کاه شاور و
شوق برانگیختن را در حاضرین ایجااد مایکناد ،شاباهت زیاادی باه ن ماات رایاج در پاردههاای دساتگاه
«چهارگاه» از موسیقی ردیف ایرانی دارد» (شریفیان.)56 :9080 ،

در هرمزگان چاووشی عالوه بر زمان اعزام آغاز سفر زائاران باه خاناه خادا و عتباات
عالیات در دیگر مراسم مذهبی نیز کاربرد دارد؛ یکی از کاربردهای مهم چاووشی سفر باه
مشهد و زیارت مرقد تابنا و ملکوتی حضرت امام رضا (ع) است .چاووشخاوان معماوه
جلوتر از زوار قرار میگیرد و بانگ چاووشی را سر می دهد که البتاه ایان موقاع حرکات
زائران به سوی مقصد است؛ البته چاووشهای زیارتی در سه مرحله انجام میشود؛
مرحله اول؛ قبل از حرکت زائر :و آن گونه است که چاووشخوان بر باهی پشتبام یا
بلندی قرار می گیرد و با بلندگو از دو روز قبل از سفر زائر بانگ چاووش را سر میدهد
در این مدت دو روز اقوام ،فامیل و آشنایان ،همکاران و اهالی محل به دیدن زائر میآیند
و از او عالوه بر نائبالزیاره بودن حاللیت میطلبند.
مرحله دوم؛ به هنگام حرکت زائر به سوی مقصد زیارت اماکن مقدس است که
چاووشخوان در جلوی زائر و مردم قرار می گیرد؛ مردم مسافتی را پیاده با زائر طی
میکنند و در این میان چاووشخوان با خوانش اشعارش با صدای خوش زائر و
بدرقهکنندگان را با نفس مسیحای خود متحول میکند و چه بسا اشکهای زیادی که
ریخته میشود.
مرحله سوم؛ به هنگام برگشت از سفر زیارتی است که قبل از رسیدن باه آباادی زوار
از وسیله خود پیاده می شوند و به همراه استقبال کنندگان پیاده تا در خانه خود میروند
و هنگامی که به خانه رسیدند پایان کار چاووشخوان است.
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.1کاربردهایچاووشخوانیدرهرمزگان 
کاربرداول:چاووشهایمنبری(صلواتی) 

.1-1
«بااه نااور طلعااتم ماااه محماادی صاالوات

به گیسوانِ سَمنساای احمادی صالوات»
(حسینی قضائی)96:9014 ،

این چاووش حدود ده بیت دارد که در قالب مثنوی سروده شده است که محتوای آن
ذکر خصایص پیامبر اکرم و حضارت علای (ع) و اماام حسان و اماام حساین (ع) اسات
همینطور در ادامه چاووش به ذکر اسامی امامان دیگار تاا اماام مهادی (عاج) پرداختاه
میشود که تعدادی از ابیات آن چنین است:
«بااه علاام باااقر و صااادق دو پیشااوا صاالوات

بااه کااایم علااوی اختاار هاادی صاالوات

به شمس کشور دین حضرت رضا(ع) صلوات

به نور تقی و هاادی دو رهنماا صالوات

به عکسری و باه مهادی جادا جادا صالوات

به حجت بن حسن ختم اوصیا صالوات»
(حسینی قضائی)95 :9014 ،

قبل از این که روحانی ،واعظ و یا مالی محلی منبرخوانی را آغاز کند؛ یکی از ذاکران
چاووش میخواند و حاضران آهسته زیر لب صلوات میفرستند تا این که چاووش به بیت
آخر برسد که در آن هنگام ذاکران با صلواتی بلناد ،منبرخاوان را بارای خوانادن روضاه
بدرقه میکنند؛ البته قبل از خوانش چاووش پامنبری ذاکران چند نوحه میخواندکاه در
هرمزگان بیشتر آن نوحهها از شاعران میناب چون منصف ،حسینعلی قضائی ،وارث هزم،
جاریه قضائی ،ذاکر ،مال معرو  ،حسین مسیحا و ...است .از نمونههای دیگر چاووشهاای
منبری به این چاووشی میتوان اشاره نمود:
«فرمااود چنااین کااه خیمااههااا بااار کنیااد

هفتاااد و دو تاان ز خااواب بیاادار کنیااد

هفتاد و دو تان شاهید بای غسال و کفان

فکاااری باااه دل عاباااد تبااادار کنیاااد

باااه یکاااهتااااز بیاباااان کاااربال صااالوات

بااه دساات بریااده صااحرای کااربال صاالوات

به نوجوان حسین شابه مصاطفی صالوات

بااه قاساامباان حساان پااور مجتباای صاالوات
(سعیدی)50: 9089 ،

این چاووش منبری چهار بیت است که باا صادای خاوش خواناده مایشاود و ذاکار
چاووشخوان به آن نوا می دهد تا اگر مشکل وزنی هم داشته باشد باا ناوا دادن برطار
میگردد .از نمونههای دیگر چاووشهای پامنبری این موارد را میتوان در مطالعه گرفات
که البته شهرت فراوانی در هرمزگان دارد:
«ای ماوالی موساام فصاال بهااار کربالساات

هله باید چید هر کاس دوساتدار کربالسات
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موسم گل چیدن استای عندلیبان چمان

کاااروان ساااهر ایاان ره شااهریار کربالساات

هم عنان با قاسم و عباس و اکبر شایعیان

طالبان با بوی خوش از گلعاذار کربالسات»
(سعیدی)40 : 9089 ،

چاووش در قالب های متفاوت چاون مثناوی ،غازل ،غازل ناتماام ،دوبیتای ساروده و
خوانده میشود و چون شعر عامه است ،گاهی مانند نوحه ساختار شکنی مایشاود و باه
قواعد ادبی زبان فارسی پایبندی ندارد.
.1-1کاربرددوم:سفرزیارتیبهمشهدمقدس 

ایام تابستان که مدارس تعطیل می شود مردم سفرهای خاود را باه امااکن زیاارتی آغااز
میکنند .در هرمزگان به هر کس مشهد رفته باشد؛ مشهدی (با تخفیف مش مانند ماش
علی) میگویند ،همین طور القاب کربالیی از رفتن به کربال و حاجی از رفتن باه حاج در
سراسر ایران متداول و رایج است.
در گذشته رفتن به مشهد به صورت کاروان بوده که بساته باه زماان زنادگی و گاذر
ایام ،وسایل ایاب و ذهاب نیز متفاوت بوده است .اما امروزه رفتن به مشهد به چند طریق
صورت می گیرد از هواپیما گرفته تا قطار و اتوباوس کاه البتاه بیشاتر آن وساایل نقلیاه
شخصی است .مشهدی ها دو روز قبل از رفتن باه مشاهد ماالی چااووشخاوان را خبار
میکنند .مال در حالی که بر باهی پشاتباام قارار مایگیارد در چناد نوبات شاروع باه
چاووشخوانی می کند و مردم به این طریق باخبر می شوند که فالن شخص قصد سفر به
مشهد دارد و جهت التماس دعا قبل از سفر به مالقات او میروند .کساانی کاه حاجااتی
دارند با زائر در میان میگذارند و یا از او میخواهند تا نائبالزیاره باه نیابات او باشاد؛ در
این موقع مالقاتکنندگان با چای و شربت و گاهی نیز شیرینی پذیرایی مایشاوند و باه
موقع برگشت نیز زائر ،مهر ،تسبی و نخود را جهت هدیه به مردم میآورد و به فاامیالن
نزدیک عالوه بر آن موارد هدایای دیگر از قبیل پوشا نیز هدیه میدهاد .اماا در اینجاا
نمونه و مطالع چاووش های زیارت مرقد هشتمین اختر تابنا آسامان امامات و وهیات
ذکر میشود:
«ز ترباات شااهدا بااوی ساایب ماایآیااد

ز طااوس بااوی رضااای غریااب ماایآیااد

کساای ز طااوس نیامااد کااه نارضااا باشااد

بااه شاارط آن کااه جانااب رضااا ،رضااا باشااد

ز طوس تا به مدینه هازار فرسانگ اسات

سری نهاده به زانو ،رضا دلش تناگ اسات»
(رستمی و ابوسعیدی)136 :9019 ،

این چاووش نُه بیت است و بر وزن مفاعلن فعالت مفاعلن فعلن سروده شده است.
از موارد دیگر چاووشخوانی امام رضا(ع) این موارد قالب اشاره است:
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«آهم غریاب و درد غریاب و دوا غریاب

بلبل غریب و سارو غریاب و رضاا غریاب

خواهی غریب تا که غربات نشاان دهام

در کربال حسن و به مشهد رضا غریاب»...
(سعیدی)14 :9015 ،

این چاووش در شش بیت سروده شده است و یا؛
«یاااا اماااام رضاااا الساااالم علیاااک

هااااادی و رهنمااااا سااااالم علیااااک

زهااار ماااأمون دون کااارده پرزخاااون

قلبااتای پیشاااوا السااالم علیاااک»...
(حسینی قضائی)10:9014 ،

این چاووش نیز شش بیتی اسات کاه توساط غالمحساین حساینی قضاائی میناابی
سروده شده است و البته چون شعر عامه و در قالب نوحه است ،مشکالت وزنی هام دارد
و ساختار آن چاووشها بیشتر بر ساختار نوحههای پامنبری است که در استان هرمزگان
با توجه به نسخههای خطی از حسینعلی قضائی و دفتر بیاضهای از ساایر نوحاهگویاان
دیار هرمزگان ،قدمت سیصد ساله دارد.
کاربردسومچاووش:شبهایدوشنبهوجمعه 

.3-1

بعد از اذان م رب و عشا مالی چاووشخوان ،بانگ چاووشی را سر میدهد و در شبهای
دوشنبه و جمعه یا سالگرد وفات پیامبر ،امامان و بزرگان دین ،بدین ترتیب ماردم بااخبر
میشوند که آن شب مجلس منبرخوانی دایر میشود که معرو ترین چاووشهاا در ایان
خصوص چاووش کربالی مُعَلی است.
«بر مشامم میرساد هار لحظاه باوی کاربال

باااار دلاااام یااااارب نمانااااد آرزوی کااااربال

تشنه آب فراتمای اجل مهلت بده

تااا بگیاارم در ب اال قباار شااهید کااربال»...
( سعیدی.)49 :9089 ،

این چاووش نیز نُه بیت دارد که البته بر ساختار نوحه های عامیانه شکل گرفته است.
که در چند دفتر با عناوین :رخش بی سوار ،سوگوارهها ،مرثیه سرایی در هرمزگاان ،عازا
در هرمزگان ،نوحه در هرمزگان و ...به مدت دوازده سال اشاعار آن نوحاههاا را بررسای،
تصحی و چاپ کردم.
از نمونه دیگار چااووش هاایی کاه در شاب هاای دوشانبه و جمعاه قبال از مراسام
روضهخوانی اجرا میشود؛ این موارد قابل ذکر است:
«آه از دمااای کاااه بساااته سااالیمان کاااربال

بااااار ساااافر بااااه ساااامت بیابااااان کااااربال

ماایزد دساات حساارت و ماایگفاات الفااراق

ماااا را زماناااه خواناااده باااه مهماااان کاااربال»
(سعیدی )965:9089

و یا:
ای همرهاااان اهااال وطااان ماااا مساااافریم

تاااا وعااادهگااااه عرصاااهی میااادان کاااربال
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جاویاااد و زنااادهاناااد شاااهیدان کاااربال»

مااا ماایرویاام کااربوبااال بهاار ماناادگار

(حسینی قضائی)45:9014 ،

و:
ای آب فااااارات از کجاااااا مااااایآیااااای

ناصاااا ولااای چاااه باصااافا مااایآیااای

خااود را نرساااندی بااه لااب خشااک حسااین

دیگاار بااه چااه رو بااه کااربال ماایآیاای
(حسینی قضائی)48 :9014،

چاووشی خوانی در نوع پا منبری آن در هر شب نوبت به ذاکری میرسد اماا گااهی
ذاکری گوی سبقت از دیگران میرباید و باا چااووش خاوانی خاود ذاکاران را باه وجاد
میآورد .چاووشی که تمام شود ذاکران صلوات میفرستند و روضاه خاوان روضاه اش را
شروع میکند.
.1-1-1کاربردچهارم:سفربهزیارتعتباتعالیات 
.1-1-1سفربهنجف 
«موالیااان بشااتابید باارای فاای

شاار

اگاار محااب امااامی نکاان تااو کوت ااهی

باااارای عاااارض ادب در جااااوار شاااااه نجااااف
علی علیهالسالمست مولد کعبه به مثل دُر صد »...
(حسینی قضائی)11 :9014،

و:
صااااحرای نجااااف عجااااب صاااافایی دارد

حیاااادر بنگاااار چااااه بارگاااااهی دارد

ای کعبااه بااه خااود مبااال از روی شااعف

جایاات بنشااین کااه هاار کااه جااایی دارد»
(حسینی قضائی)03 :9014،

و یا:
ساالطان نجااف کااه هفتاای بااودی تااو

همسااایه بااه دشاات کااربال بااودی تااو

روزی که حسین ز تشنگی غش مای کارد

کااوثر بااه کجااا و تااو کجااا بااودی تااو
(سعیدی)969:9089 ،

در استان هرمزگان چاووش خوانی در سفر به نجف و همین طور بازگشت از آن رایاج
است و ذاکران چاووشخوان در هر مناسبتی به مانند نوحه،چاووشهای مخصاوص خاود
را دارند که سراینده تمام نوحهها ،اشعار تعزیه ،عزاها ،و چاووشهای رایاج در هرمزگاان،
شاعران آن منطقه هستند که البته گمناماند و کمتر به تاریخ ادبیات ایران راه یافته اند.
.1-1-1درسفربهکربالوبرگشتازآن 

یکی از پرکاربردترین چاووشها در استان هرمزگان چاووش سافر باه کربالسات کاه در
تمام مراسمها ترنم می شود که از هر چاووش ما فقاط باه ذکار دو بیات اول آن بسانده
میکنیم.
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«مسااافران رواننااد بااه کااربالی حسااین

باارای عاارض ادب مرقااد و ساارای حسااین

باااه اشاااتیاق زیاااارت کنناااد بااایتاااابی

بااه گااوش دل شاانوند نااای نینااوای حسااین»
(حسینی قضائی)01:9014 ،

و یا:
بهشاات

«حدیث قرب حسینی خدا به سینه نوشت

زمااین کااربوبااال قطعااهی ز خااا

در آن زمااان کااه شااود رسااتخیز روز جاازا

برند جماع ملاک در بهشات کاربوباال »...
(حسینی قضائی)04 :9014 ،

.3-1-1بازگشتازکربال 
«ای موالی ما ز ساوی کاربال برگشاتهایام

از طااوا خااامس آلعبااا برگشااتهایاام

آمدیم ما از طوا قبر ششگاوش حساین

مااا ز سااوی اکباار زیبالقااا برگشااتهایاام»
(حسینی قضائی)05 :9014،

چاووش خوانی کربال در دوران گذشته که سفر با حیوانات صاورت مایگرفتاه و زوار
چندین ماه در راه و سفر بودهاند جذابیت و معنویت بیشتری داشته است .در ساالهاای
اخیر هم که درهای کربال و بیااتالحاارمین باه روی زائااران ایرانای بااز شاده و باازار
چاووشخوانان کربال با همان معنویت گذشته داغ است و مضمون چاووشهاا در صادای
پر تأثیر چاووشخوانها چشمههای اشک را جاری نموده است.
و یا برای حضرت ابوالفضل:
«اگر تاو اهال وهیای و داغادار حساین

باارو طااوا ابوالفضاال تکسااوار حسااین

به خون عهد وفابست باا بارادر خاویش

بودی در همه احاوال غمگساار حساین»
(حسینی قضائی)41 :9014 ،

چاووش خطاب به آب فرات نیز فراوان است که از این دست یک نمونه ذکر میشاود
که از سرودههای ذاکر است:
«ای آب فااارات از کجاااا مااایآیااای

ناصااا ولاای چااه باصاافا ماایآیاای

خود را نرساندی به لب خشاک حساین

دیگار بااه چاه رو بااه کاربال ماایآیاای»
(سعیدی)48 :9010،

.1-1-1چاووشدروصفامامموسیکاظم(غریببغداد) 
«به کایمین عزیزی غریاب و بای یاار اسات

دو چشم موسی کاایم باه راه زوار اسات

طااوا کاان ز دل و جااان غریااب زناادانی

به وقت شام دل هر غریاب افگاار اسات»
(سعیدی)69 :9010 ،

چاووشامامهادیوامامحسنعسکری«دوگنجسامرا» 

.5-1-1
سااامرا

«بیاااا رویااام عزیااازان ز بعاااد کاااربوباااال

بااه افتخااار زیااارت بااه خااا

کناایم عاارض ادب جملگاای در آن مااأوی

امام هاادی و هام عساکری ز راه وفاا»...
(حسینی قضائی)61 :9014 ،
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.1-1-1چاووششاموسوریه 

در مورد زیارت حضرت زینب (س) نیز چاووشهای زیادی در هرمزگان متداول است که
به ذکر نمونههایی بسنده میکنیم:
دختااار شااایر خااادا باااانوی عاااالم زیناااب

اُسوه حُجب و حیاا باانوی عاالم زیناب

در خطابااه چااو علاای صفاشااکن قااوم دمغااا

ذی م کرب وباال باانوی عاالم زیناب»...
(حسینی قضائی)61 :9014 ،

و یا:
بیااا رویاام عزیاازان بااه خاادمت زینااب

کنااایم از دل و از جاااان زیاااارت زیناااب

همان که هر شب و هر روز در عزاخاناه

به گوش خویش شنیدیم مصیبت زیناب»...
(سعیدی)66 :9015 ،

.1.1.1چاووشبرگشتازسوریه 
«هزار شکر که رفتیم به خادمت زیناب

بااه صااد نیاااز باارای زیااارت زینااب

طوا مرقد زیناب باود طاوا بهشات

شدیم شامل لطاف و شافقت زیناب»...
(سعیدی)69 :9089 ،

و یا:
«ای نالااه بیااا بااه نالااههااای زینااب

ای گریاااه بیاااا باااه گریاااههاااای زیناااب

می شد متالشی از آن واقعاه کاربوباال

گاار کااوه احااد بااودی بااه جااای زینااب»
(سعیدی)61 :9089 ،

در هرمزگان شهرستان بستک به شهر شروه و ترانه معرو است و مینااب باه شاهر
مرثیهسرایان از این رو بسیاری از شاعران در ایان دو شاهر هرمزگاان زیساتهاناد و آثاار
فاخری را پدید آوردهاند.
.5-1کاربردپنجمچاووش-زیارتحج(مکهومدینه) 

چاووش خوانی زیارتی در سه مورد کاربرد وی ه دارد؛ نخست؛ رفتن باه زیاارت اماام رضاا
(ع) که در دست تر است و امکان آن فراهم است تا همه زائر امام هشتم باشند؛ دوم؛ بعاد
از آن چاووش کربالست که امروزه شرایط زیارت آن امام بزرگوار آسانتار شاده اسات و
سوم؛ چاووش خوانی مکه و مدینه است کاه باه هنگاام رفات و برگشات حاجیاان تارنم
میشود.
یکی از شرایط چاووش خوانی صدای خوش است؛ همین طور چاووشخوان باید به نوا
هم تسلط داشته باشد؛ چون گاهی اشعار چاووش ،مشاکل وزن و قافیاه هام دارناد کاه
چاووشخوان استاد به خوبی از پس این مشکالت وزنی ،نوایی برمیآید.
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.1-5-1چاووشمکهومدینه 
«خوشااا بااه حااال شااما زائااران بیااتاهلل

طلااب شاادید شااماها بااه دعااوت اهلل

شاااما مفتخریاااد زائاااران جاااد حساااین

زیااارت نبااوی در مدینااهی حاارمین»...
(سعیدی)99 :9089 ،

و:
«سالم به یثرب و بطحا دو سارزمین خادا

دگر به ماه مدینه رسول هار دو سارا

باااه ایااان عااام نبااای حضااارت ولااایاهلل

به کوثر نبوی آن شافیعه ی فاردا»...
(سعیدی)13 :9089 ،

و یا:
نبااای جنااات خااادا باشاااد

«مدینااه حاارمین گاانج کبریااا باشااد

حاااریم پاااا

بااود بهشاات الهاای مدینااه حاارمین

هزار حیف عیان نیست قبر مادر حساین»...
(سعیدی)19 :9089 ،

.1-5-1طوافکعبه 
«شکر خادا کاه شاد باه جهاان حااجتم روا

رفااتم طااوا کعبااه همااان خانااه خاادا

انااادر مناساااک حاااج آن مکاااان پاااا

سااعی صاافا و مااروه نمااودم بااه اشااتیاق»...
(حسینی قضائی)14 :9014،

.3-5-1بازگشتازمکهومدینه 
«رفااتم مدینااهی حرمیاات حضاارت نباای

دیدم باه چشام دل باه یقاین غربات علای

رفاااتم بقیاااع روضاااهی رضاااوان شااایعیان

عطر بهشت خورد به مشامم در آن میاان»...
(حسینی قضائی)15 :9014،

.1-5-1چاووشمظلومهمدینه 
«چاه روی داده کااه باناگ خااروش مایآیااد

صاادای نالااهی زهاارا بااه گااوش ماایآیااد

هناااوز نالاااه کناااد از شکساااتن پهلاااو

گهی به غشه و گاهی به هوش میآیاد»...
(حسینی قضائی)19 :9014،

.1-1کاربردششم-تشیعجنازه 

هرگاه جوان و یا شخص مهمی دار فانی را وداع گوید ،عالوه بر اینکه مال ،جمله ه الاه اه
اهلل را میخواند و سایر مردم در جوابش محمد رسولاهلل و علیو ولیاهلل را تکرار میکنناد؛
اما اگر در آن مراسم مالی چاووشخوانی هم باشد شروع به چاووشخوانی مایکناد کاه
بیشتر مضامین این چاووشی در سوگ و فراق ساهر و سردار شهیدان اسات .نموناهای از
این قبیل چاووشی به قرار ذیل است:
«آه از دمی که پای حسین در رکاب شاد

ایاااوان دیااان ز تیشاااهی یاااالم خاااراب شاااد

ناگااه سااکینه آمااد و گفتااا کااهای پاادر

از داغ تشااااانگی دل زارم کبااااااب شاااااد»...
(رستمی و ابوسعیدی)139 :9019 ،
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و:
کسی نگفت به زیناب کاهای دل افسارده

بقااااای عماااار تااااو بااااادا باااارادرت ماااارده

کسی نگفت به کلثوم کهای ساتوده نااس

بقااای عماار تااو بااادا کااه کشااته شااد عباااس

کسی نگفت به لایال کاه ای خساته جگار

بقای عمر تاو باادا کاه کشاته شاد علایاکبار...
(رستمی و ابوسعیدی)135 :9019 ،

همان طور که گفته شد چاووشخوانی در هرمزگان شش کاربرد دارد که ما فقط دو
یا سه بیت از ابتدای هر چاووش را ذکر کردیم ،که البته چاووشخوانی زیاارت اماماان و
اماکن متبرکه کاربرد بیشتری دارد .از ایان رو چااووش را مایتاوان نمااد سافر زیاارتی
دانست؛ چرا که با چاووشخوانی معنویت و صفای زیارت بیشتر میشود و شور و هیجانی
افزون به سفر میدهد.
نمونهای از یک چاووشخوانی سفر به کربال:
«آه از دماای کااه بساات ساالیمان کااربال

عااازم سااافر باااه سااامت بیاباااان کاااربال

می ریخت اشک حسرت مایگفات الفاراق

ماااا را زماناااه خواناااده باااه مهماااان کاااربال

ای همگنااان شااهر و وطاان مااا مسااافریم

وقت یاری کردن است هر کسی غمگسار کربالسات

ای همرهااان اهاال وطاان مااا مسااافریم

تاااا وعااادهگااااه عرصاااه میااادان کاااربال

مااا ماایرویاام کااربوبااال بهاار ماناادگار

جاویااااد و زناااادهانااااد شااااهیدان کااااربال

ما می رویم مرگ پاس از سارما مایرساد

در وعاااادهگاااااه بااااه جااااوهن کااااربال

ای مااوالی موساام فصاال بهااار کربالساات

هلااه بایااد چیااد هاار کااس داغاادار کربالساات

موسم گل چیدن استای عندلیبان چمان

کاااروانساااهر ایاان ره شااهیدان کربالساات

هم عنان با قاسم و عباس و اکبر شایعیان

طالبااان بااا بااوی خااوش از گلعااذار کااربال»...
(رستمی و ابوسعیدی)139 :9019 ،

نمونه ای از چاووش خوانی جهت سفر زیارتی به بارگاه ملکوتی امام هشاتم علای بان
موسی الرضا (ع):
ز تاااربت شهاااداو باااوی ساایب ماایآیاااد

ز طاااوس بااوی رضاااای غاااریب ماایآیاااد

کسااای ز طاااوس نیاماااد کااه نارضاااا باشااد

باااه شااارط آنکاااه جانااب رضاااا ،رضااا باشااد

ز طاوس تاا به مدینااه هازار فاارسنگ اسات

سری نهاده به زانااو رضااا دلاش تناگ اسات

به هوش باش که رضا خواب نیست بیدار اسات

همیشاااه چشااام شاااریفش بااه راه زوار اساات

غاریب اگار چه باه غربات میانااه گانج اسات

همین که شام شاود آن غاریب در رناج اسات

غریب اگار چاه به غربات میاان گلاازار اسات

همین که شام شاود دیدههاایش خونبار اسات

غاریب اگار چاه باه غربات باود چاه اساکندر

به وقات شااام بریاازد ز دیاده خااون جگاار

دلااام ز غصاااه بساای نااااشکیب ماایساااوزد

دل غااااریب باااارای غااااریب مااایسااااوزد
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آنجاااااا کاااااه غریاااااب نالاااااۀ زار کناااااد

آنجاااا کاااه غریاااب رو باااه دیاااوار کناااد

باااالین ساااار غااااریب خشتاااای باااااشد

ماااادر بااه کجاااا کاااه نالاااه بساایار کنااد
(رستمی و ابوسعیدی)138 :9019 ،

آئین چاووش خوانی در حال حاضر هم همواره رونق دارد و چاووش خوانان به عنوان یاک
ش ل از این آئین درآمدزائی میکنند؛ چاووش خوانان برای چاووشای خوانادن مبل ای را
ذکر میکنند؛ اما زائر بسته به وسع خود باین پنجااه تاا صاد و پنجااه هازار توماان باه
چاووشخوان وجه نقد میدهد و گاهی نیز زائران در سافر زیاارتی او را از ساوغاتیهاای
خود بینصیب نمیکنند؛ هر چه صدای چاووشخوان خوشتار باشاد ،طرفادار بیشاتری
دارد و از این رو بازار و کسب او داغتر میشود؛ چاووشخاوانی در تماام ایاام ساال رواج
دارد؛ اما چاووش خوانی زیارتی در فصل تابستان که با تعطیلی مدارس و دانشگاهها همراه
است ،رونق بیشتری میگیرد .چاووش خوانان فقط به هنگام چاووشی در مراسام زیاارتی
حقوق دریافت میکنند ،ولی به هنگام چاووش خبری ،چاووش منباری و چااووش دفان
میت هیچ هزینهای دریافت نمیکنند در دو مورد اول برای رسیدن به اجار معناوی و در
مورد میت برای همدردی با داغدیدگان چاووش میخوانند.
فرهنگ و ادبیات آئینی ایران ریشاه در اعتقاادات دینای و پیوناد عمیاق عااطفی باا
معصومین دارد و از این آبشخورهای ارزشمند و متعالی بهرهمند شاده اسات ،آئاینهاای
نمایشی و کارکردها و آثار آنها در تعمیم در بهتر آموزههای دینای و گساترش آن در
بیان نسلهای جوان نقش وی های را ایفا میکند .شاهرخ مسکوب در این باره مینویساد:
« مناسک و آئینهای دینی انسان را از روزمرگی مادی نجات میدهد و سبب افزایش عطوفت و همدردی و تحاول
و ت ییر مشیت و خالقه میان افراد جامعه میشود و در جمع گرایای و وحادت اجتمااعی نیاز نقاش مهمای دارد»
(موسوی و مساعد)69 :9015 ،

.1نتیجه 
چاووش خوانی در هرمزگان شش کاربرد دارد .کاربرد اول بیشتر در شبهاای دوشانبه و
جمعه است که چاووشخوان بعد از نماز م رب و عشاو از مسجد یا حسینیه محال باناگ
چاووشی را سر میدهد تا مردم را از روضهخوانی در آن شب با خبار ساازد .کااربرد دوم
چاووشی هنگامی است که نوحهخوانان ،نوحهخاوانی را باه اتماام مایرساانند و ماال یاا
روحانی محل قصد دارد بر باهی منبر وعظ و روضه برود .این گونه است که باا چاووشای
بدرقه میشود کاربرد سوم چاووشی سفر جهت زیارت به عتبات عالیات و مشاهد مقصاد
است که در چند نوبت انجام میشود .در گذشته چاووشخاوان بار بلنادی یاا بار بااهی
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مسجد قرار میگرفت و بانگ چاووش سر میداد .دلیال قارار گارفتن چااووشخاوان بار
بلندی به این سبب بود که چون برق و باند صدا و دستگاههای صوتی وجاود نداشات تاا
صدایش به تمام محل برسد .امروزه اماا کااربرد ناوع اول و دوم چاووشای باا اساتفاده از
دستگاههای صوتی درون مسجد یا حسینیه انجام میشود .اما سوم قبل از رفاتن زائار باا
استفاده از دستگاه صوت بر باهی پشت بام منزل اجرا میشود و به وقت برگشات زائار از
سفر زیارتی به صورت پیاده روی انجام میشود .نوع چهارم کااربرد چاووشای باه هنگاام
تشیع جنازه و حمل فوت شده به آرامستان است؛ و نوع پنجم چاووشخوانی جهت خبار
نمودن از زیارت حج ،حاجیان است .در روز عاشاورا در گرمااگرم ساینهزنای و عازاداری،
فرصتی خوبی نیز دست می دهد تا چاووشخوانان صادای ساوزنا خاود را در خادمت
مرثیت واقعه عاشورا بگذراند .نوع ششم چاووشخاوانی کاه بیشاترین کااربرد در اساتان
هرمزگان را دارد و اماروزه نیاز زناده و گساترده در روساتاها و بعضای از نقااط شاهری
هرمزگان رواج دارد ،چاووشخوانی جهت رفتن به مشاهد مقادس اسات کاه بیشاتر باه
صورت کاروانی صورت میگیرد.
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