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    *abrak32@yahoo.com حسن رنجبر
    زبان و ادبیات فارسیس ارشدارشنکا

  

  چکیده
  

یی است که بخش عظیمی از هر فرهنـگِ بـومی را تـشکیل    )ژانرها(ها از جمله انواع   سرودهبومی
زنگـانِ داراب  هاي  روسـتاي الي عی دوبیتیوبندي موضنگارنده در این جستار به طبقه    . هددمی

اي بـوده و  خانـه روش گردآوريِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتاب      . پرداخته است 
 از زنگـان اليشـاعران  . توصـیفی بـوده اسـت   -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی    

هاي سرودهاند و بخش بسیار زیادي از بومی      اي به قالب دوبیتی داشته     توجه ویژه  کنونگذشته تا 
سـرایان  دهد کـه دوبیتـی  نتایج این پژوهش نشان می     . در این قالب سروده شده است      زنگانْالي

تـوانیم  این جـستار، مـی    بنـابر . انـد این روستا در اشعار خود به بیان مضامینِ بـسیاري پرداختـه           
رویدادهاي ،  حوادث و پیشامدهاي روزمره   ؛  تقسیم کنیم  گروه   پانزده بهزنگان را   يهاي ال دوبیتی
، هـا گالیـه ، پند و انـدرز ، دین و مذهب و باورهاي مربوط آن، آفرین و نفرین،  هاعاشقانه،  تاریخی

 پـانزده در میان این .  و اخوانیاتزنگانوصف طبیعت و الي، مدح،  طبعیشوخ،  مرثیه،  شهرآشوب
 سـروده شـده   هـا عاشقانه، گالیه و حوادث و پیشامدهاي روزمرههایی که در   دوبیتی گروه، حجم 

  .تر استبیش

    

   25/3/1400: تاریخ پذیرش مقاله                                    19/3/1400: تاریخ دریافت مقاله
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  مقدمه. 1
 فرهنگِ بومی را تشکیل یی است که بخش عظیمی از هر)ژانرها(ها از جمله انواع سرودهبومی

  .هاي محلی از قدیم األیام مورد توجه بوده استسرودن شعر به زبان. هدمی

ها و اصطالحاتی محلی به کار هاي محلی با اشعاري که در آن واژهباید میان اشعار به لهجه«
شود، ده میهاي محلی خوانچه در ادب امروز به نام ترانهرفته است، قائل به تفاوتی شد؛ زیرا آن

گاهِ عواطف و اغلب زبانی جداگانه و غیر قابل فهم براي عموم مردم ایران ندارد، بلکه جلوه
ها را زمین است که لفظاحساسات روستائیان و مردم طوایف و محالت گوناگون شهرهاي ایران

ختلف خود  مۀهاي شاعراناند و اندیشهبه صورت غیر ادبی آن و در حد تداول عامه به کار گرفته
  ها ارائه ها و شروهها، گالیهکوبان، واسونکهاي خرمنها، ترانهها، الالییرا از قبیلِ عاشقانه

هاي محلی، صداقت شاعر در طرح احساسات و  اصلی ترانهۀبدین طریق شاید مشخص. اندداده
: 1380یی، رستگارفسا(».به کارگیري زبان ساده و طبیعی و به دور از تکلف زبان رسمی باشد

110.(  

 ویژگی را براي این نوع  چهاردهذوالفقاري. اندهاي بسیاري برشمردهبراي اشعار عامیانه ویژگی
         ها سرایندگان آنةبینی سادپیرایه بودن و جهانساده و بی-1: از اشعار ذکر کرده است

هاي ید همان شکلها بازتولهاي جدید آناند و شکلبسیار قدیمی- 3 .داشتن خصلت جمعی- 2
محتواي برخی از این اشعار به شکل - 5. نامشخص و گمنام دارندسرایندگانِ-4 .قدیم است

اشعار عامه در میان -7.هایی چون حراره و شعار عمري کوتاه دارندگونه- 6.سؤال و جواب است
اغلب مضمون غنایی دارند و بیانگر عواطف و -8.هایی با هم دارنداقوام گوناگون شباهت

ها و ابیات اشعار تعدادي از مصرع-9 .احساسات و آرزوهاي ممکن و ناممکن سازندگان آن است
       .اندهاي عامه به دلیل کثرت تکرار در میان مردم به صورت ضرب المثل در آمدهو ترانه

 مختصات جغرافیایی، ةبازتاب دهند-11. محتوایی غنی، پرتحرك، متنوع و جذاب دارند-10
تر کاربرد اشعار عامه بیش-12.زندگی و روابط خانوادگی و اجتماعی و مناسبات استاقلیمی، 

  هاي ادبی شناسی فاقد آرایهاز نظر فنی، هنري و زیبایی-13.میان زنان و کودکان است
هاي محلی و حاوي واژگان اصیل فارسی و به زبان محاوره یا به لهجه- 14 .اندپیچیده

  )293: 1396ذوالفقاري، . (نو استاصطالحات زیبا و تعبیرات 
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توان گفت به تحقیق می«. هاي بسیاري دارنداشعار عامه از جنبۀ مضمون و موضوع نیز ویژگی
هاي عامه، اگر ناممکن نباشد سخت و دشوار که برشمردن و فهرست کردن مضمون در ترانه

ه وسعت تمامی زندگی هاي زندگی هستند، ب انعکاس تمامی جلوهۀها که آیینزیرا ترانه. است
  ).117: 1383احمدپناهی، (».مضمون در خویش دارند

 جنوب طرح ۀاي از اشعار عامیانقسمت عمده. شودها منعکس میباورها و عقاید مردم در ترانه«
مسائل و مشکالت و آالمی است که به صورت غیرمستقیم و مستقیم با طرح مضامینی همچون 

 بخت و فلک، افسوس از گذر ایام جوانی و رسیدن پیري، درد، اعتراض، فراق، غربت، شکایت از
  .)103: 1397زاده، مؤذنی و حسن(».شودرنج، فقر و دلتنگی بیان می

          šarva » شَروه«گویند و غالباً دوبیتی را نیز میšo`âr » شُعار« به شاعر زنگاندر الي
نوان آواز دشتی و دشتستانی هم  که به عšarvehشروه «).643: 1396رنجبر، .(گویندمی

شروه . شودهایی است که با لحنی خاص در جنوب ایران خوانده میمعروف است؛ معموالً بیت
بعضی معتقدند که شروه از روزگار . گاهی به معنی نوعی خوانندگی هم به کار رفته است

ی و دشتستانی شده و موطن آن دشت دشتی خوانده میۀ در مایčarvehساسانیان با نام چروه 
هاي شلوه، شروي و شلوي هم به کار برده شده است و لغت شروه به صورت

  ).125: 1380رستگارفسایی، (».است

.  ده بزرگی از دهستان کوهستانِ بخش داراب شهرستان فسا است- lây-zangân–زنگان الي
 و سردسیري است این روستا در کوهستان قرار دارد.  کیلومتري خاور داراب قرار دارد54که در 

. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اند فارسیۀ تن جمعیت دارد و همه شیع2335و 
. بافی استشغل مردم آن باغبانی و قالی. محصوالتش بادام، مویز، انجیر، گردو و گل سرخ است

  ). 210: ، جلد هفتم1330آرا، رزم(

   پژوهشۀپیشین. 1- 1
   از میان . پردازند بسیاري به فولکلور یا فرهنگ عامه میگرانِبختانه امروزه پژوهشخوش
و . ها یا اشعار محلی از دیرباز مورد توجه بوده استسرودههاي فرهنگ مردم، بومیگونه

ها به صورتِ کلیِ در برخی از این پژوهش. هاي بسیاري در این زمینه انجام شده استپژوهش
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با . سرا توجه شده استیگر فقط به یک شاعرِ محلیهاي محلی توجه شده و در برخی دسروده
ها سرودههاي صورت گرفته به گردآوري بومیتوان گفت تمام پژوهشاندك تسامحی می

اي انجام شده باشد بر اساس قالب و ژانرهایی نظیر الالیی، بنديشود و اگر طبقهخالصه می
  .ها بوده استواسونک و نظیر این

هاي محلی فارس ، به ترانه)1379(، »هاي محلی فارسترانه«ب صادق همایونی در کتا-
، این همایونی.  فارس استة حوزةعیب و گستردهاي کماین پژوهش از پژوهش. پرداخته است

ها پرداخته اي از این ترانههاي مختلفی تقسیم کرده و در هر فصل به گوشهکتاب را به فصل
  : بدین قرار. است

  .هاستهايِ ناز و نوازش و رواییها، ترانهکودکانه که خود شامل الالییهاي فصل اول؛ ترانه

  .هافصل دوم؛ واسونک

  .هابیتیفصل سوم؛ تک

هاي هاي مثنوي و دوبیتیهاي رباعی، دوبیتیها که خود شامل دوبیتیفصل چهارم؛ دوبیتی
  .حسینا است

ها، در تالش معاش تی، نوروزیهگویی، چندبیهاي پراکنده که خود شامل گفتفصل پنجم؛ ترانه
  .و اجتماعی و انتقادي است

  .هاي نمایشیهاي بازيفصل ششم؛ ترانه

  .هافصل هفتم؛ شربه

هاي هایی از ترانهبا تکیه بر گوشه: هاي محلیسیري در ترانه«ابوالقاسم فقیري در کتاب -
هايِ  زیادي از دوبیتیهاي فارس پرداخته و پس از ذکر تعداد، به ترانه)1385(، »محلی فارس

ها پرداخته محلی، به نقش عناصري از قبیل گُل، زن، شکار، شیراز، مادر و پیري در دوبیتی
براي مثال هنگام پرداختن به . درواقع هر یک از این عناصر را یک مدخل قرار داده است. است

 کتاب تعدادي در پایان.  مادر است را ذکر کرده استةهایی که دربارعنصر مادر، دوبیتی
  .واسونک و متل نیز آورده است
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، »هاي ملّی ایرانسیري در ترانه: سرایی در ایرانترانه و ترانه«محمد احمدپناهی در کتاب -
مورد بررسی قرار داده و ... ها و ها، الالییها، دوبیتی، اشعار محلی ایرانی را اعم از متَل)1383(

  . ها برشمرده استتوایی براي آنهايِ بسیاري اعم از لفظی و محویژگی

هاي با اضافاتی بر واسونک) هادوبیتی(هاي محلی جهرمی ترانه«نیا در کتاب صمد فرزین-
هاي عروسیِ رایج در جهرم پرداخته ها و ترانه، به گردآوري دوبیتی)1395(، »محلی جهرمی

 هر شعر تنظیم ۀین کلمدر این کتاب اشعار، به صورت الفبایی، براساس حرف اولِ نخست. است
  .اندشده

  روش پژوهش. 2-1
براي این .  استبودهاي خانهروش گردآوريِ مطالب این پژوهش به دو صورت میدانی و کتاب

وگو پرداخته و اطالعات را به سالِ روستا به مصاحبه و گفتکار نگارنده غالباً با گویشوران کهن
صت ضبط صدا میسر نبوده، مطالب را صورت صوتی ضبط کرده است و در مواردي که فر

توصیفی -روش پژوهش نیز تحلیل محتوا با رویکرد تحلیلی.برداري کرده استیادداشت و فیش
  .بوده است

  بیان مسأله . 3- 1
تر به طرحِ چه سراي این گویش، بیششاعران محلی در این پژوهش برآنیم تا نشان دهیم

زنگان هاي اليو از این رهگذر، دوبیتیاند؟ اخته خود پردهايدوبیتیموضوعات و مفاهیمی در 
  بندي کرد؟هایی از انواع ادبی تقسیم و طبقهها و زیرشاخهتوان به چه شاخهرا می

  زنگانهاي اليبنديِ موضوعیِ دوبیتیطبقه. 2

    اگر بخواهیم ادبیات را از دیدگاه علمی مورد بررسی قرار دهیم باید بتوانیم آثار ادبی را 
    انواع ادبی در کنار . بندي کردن استیژگی علم، طبقهوترین بندي کنیم زیرا مهمبقهط

آید که موضوع اصلی آن نقد ادبی، یکی از اقسام جدید علوم ادبی به شمار میشناسی و سبک
شمیسا، (. هاي محدود و مشخص استبندي کردن آثار ادبی از نظر ماده و صورت در گروهطبقه

هاي هر نوع ادبی را به طور مدون دانند که ویژگیاگرچه ارسطو را اولین کسی می ).17: 1389
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 افالطون پیش از ارسطو، حاالت بیان ادبی را به سه نوع روایی، او مبسوط مطرح ساخته، ام
  )77: 1381درام، . (نمایشی و مخلوط تقسیم کرده بود

در ایران . بندي کردتوان طبقهاهري میبه طور کلی آثار ادبی را از دو دیدگاه معنایی و شکل ظ
از نظر . اندمعموالً شعر را براساس شکل ظاهر، به قصیده، غزل، رباعی و غیره تقسیم کرده

در ایران تا قبل از «. اندهایی نظیر هجو، مدح، رثا و گالیه تقسیم کردهمعنایی نیز انواع را به نوع
. شدبندي میهاي سنتی دسته ویژه شعر به گونههاي جدید انواع، فنون ادبی و بهورود نظریه

بدین صورت که اغلب بدون توجه به معنی و محتواي اثر و محدودة تأثیرگذاري، آن را به 
  ).35: 1384زمین، ریاحی(».کردندتقسیم می... قصیده، غزل، مثنوي، قطعه، دوبیتی، رباعی و

 امـا در  . غنایی و ادب دراماتیک تقسیم کنند انواع را به حماسه، ادبتااز قدیم رسم بر این بوده  
 تقـسیم  بنـابر  شـعر  انـواع  از«.شـود ایران چون نوع نمایشی را نداریم، نوع تعلیمی جایگزین مـی   

 شـعر  مـا  فارسی شعر در اما. است موجود فارسی شعر در آن غنایی و حماسی نوع یونانی، بندي
 خـصوص ه  بـ  کـه  آورد حساب به نمایشی شعر نوعی توانمی را تعزیه اگرچه ایمنداشته نمایشی

هر یـک از ایـن انـواع داراي         ).8: 1386پورنامداریان،  (».گیردمی رونق قاجاریه و صفویه دورة در
نسبت انـواع  : توان گفتدر قالب یک تمثیل می    «.هایی است که به انواع فرعی معروفند      زیرشاخه

 سـه بـرادر و   ، چونـان ع اصـلی سه نـو . با یکدیگر همچون نسبت اعضاي یک خانوادة بزرگ است 
  ). با اندکی تصرف78: 1388زرقانی، .(»ها همانند فرزندان آن سه برادرندزیرشاخه

سرا است، با اندك جا که اشعار محلی برآمده از احساسات و عواطف شاعران محلیاز آن
نواع فرعی توان ادب غنایی به شمار آورد و در اها را میسرودهتوان گفت تمام بومیتسامحی می

  .بندي کردهايِ بسیاري بر حسب موضوع، طبقهو زیرشاخه

بندي براساس بندي و طبقهبا این وجود باید دقت نظر داشته باشیم که وقتی حرف از تقسیم
یا آید، نباید یک اثر را به طور کامل و جامع، تحت عنوان یک نوع مایه به میان میدرون

توان آن را در چارچوبی عنا، طیفی گسترده دارد و نمیچراکه م. ي آن قرار دهیمزیرشاخه
هاي پراپ در بررسی قصهبدین دلیل است که . دقیق و محدود و به صورت جامد بررسی کنیم

جدا ساختن یک مضمون به صورت کامالً عینی از مضمون : کندپریان به این نکته تصریح می
ها ارتباط نزدیکی مضمون.  آسانی نیستهاي آن، به هیچ وجه کار ساده ودیگر و گزینش گونه
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   بدون چنین . ها نیاز به مطالعات مقدماتی داردبا یکدیگر دارند که مسألۀ جداسازي آن
اي پژوهنده باید به سلیقۀ خود عمل کند زیرا جداسازي به صورت عینی غیر ممکن مطالعه

 این نکتۀ باریک را  شفیعی کدکنی از میان پژوهشگران ایرانی).32: 1392پراپ، . (است
توان یک اثر ادبی را در نوع دقیق و شاخۀ به دشواري می«: دریافته و بر این عقیده است که

خاص خودش قرار داد زیرا اگر از نظرگاهی به یک نوع نزدیک باشد، از دیدگاهی دیگر به نوعی 
اي از شعر بغهگیرد و صاي از شعر نمایشی به خود میمثالً هجو گاهی صبغه.بیه استشدیگر 

هاي ادبی در تمام بنديبه همین جهت است که تقسیم. اي از شعر تعلیمیغنایی و حتی صبغه
شفیعی (».گیردموارد دقیق نخواهد بود و به ضرورت، در مواردي، جنبۀ قراردادي به خود می

  ). 8: 1372کدکنی، 

توانیم نظم رش دهیم، میگستبر حسب موضوع هاي انواع اصلی را رسد اگر زیرشاخهبه نظر می
نگارنده در این . بندي کنیمطبقهشود را فارسی و به ویژه بخشی که مربوط به ادب غنایی می

هاي مشخص زنگان را بر حسب موضوع به شاخههاي محلیِ روستاي اليپژوهش، دوبیتی
 به توانندها نیز میباید توجه داشته باشیم که هر یک از این شاخه. تقسیم کرده است

ها را تحت عنوان براي مثال وقتی بخشی از دوبیتی. هاي متعددي گسترده شوندزیرشاخه
 معشوق در نظر هايهایی از قبیل وصف زیباییتوانیم زیرشاخهکنیم میها معرفی میعاشقانه

هایی از قبیل وصف ظاهر و خلق و خوي  معشوق نیز زیرشاخههاياییببگیریم و براي وصف زی
نمودار زیر، سیرِ این . ها را گسترش دهیمنظر بگیریم و پس از این نیز زیرشاخهمعشوق در 

  :دهدبندي را نشان میتقسیم
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  هاعاشقانه                         

  

  وفایی معشوقبی    هاي معشوق        وصف زیبایی                                             

  

                                     .....هاي ظاهري                      زیبایی                                                     

  

   .....               وصف اندام معشوق                                                    

  

  وصف چشم معشوق                                                   

  حوادث و پیشامدهاي روزمره . 2- 1
    هایی را که شاعران نسل پیش این روستا توان گفت تمام دوبیتیبا اندك تسامحی می

اتفاق یا رویدادي موجب شده است که شاعر، یک . اند، دلیلی خارجی داشته استسروده
کنند قبل یا  روستا شعري را روایت میاز این رو هنگامی که گویشوران این. دوبیتی را بسراید

هایی را مد نظر ما در این بخش، دوبیتی. کنندبعد از آن، داستان بلندباالیی را نیز روایت می
  .ایم که مربوط به رویدادهاي شخصی بوده استقرار داده

  خونه و ارگ کلیسادمِ بت/ ارم چاه موسیذدم صبحی گ

  )پررحسین عدالت (!باز دارِن ئی رئیسا سگزنِ/ :دونین، بدونیناَیه خلقا نمی
dam-e so:b-i gozâr-om čâh-e musâ/ dam-e bot-xuna-wo arg-e kalisâ 
aya xalq-â nami-dun-in bo-dun-in/ zan-e sag-bâz dâr-en i rais-â  

  .خانه یا ارگ کلیسا رفته بودمگویی به دم بت. افتاد» چاه موسی«دم صبحی گذرم به -

  .باز دارنددانید، بدانید که این رؤسا زنان سگق اگر نمیاي خالی-
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شاعر . گرددشود و به اسهال مبتال میپرور مریض می روزي مادر حسین عدالت:توضیح
رود تا برایش ماست زنگان به یورتی به نام چاه موسی میبراي درمان مادرش از الي) حسین(

اي که خون از ساق گونهبه. گیردشود و گازش میور میجا سگی به او حملهدر آن. محلی بخرد
  .سراید را می فوقپس از این ماجرا شعر. شودشود و وارد کفشش مییاپش جاري می

  شوم از دست پیراگریزون می/ سی فرسخ اومدم از راه دورا

کربالیی علی  (»نصیرا«شَتَشل اَ دس مهمون زد / چون کنه؟ چون چاره سازه؟» علی بگ«
  )نصیرا

si: farsax umaδ-om az râ:h-e dur-â/ gorizun mi-šav-am az dast-e pi:r-â 
ali bag čun kon-e čun čâra sâz-e/ šatal a: dass-e me:mun zaδ nasirâ  

  .شوماز دست پیرها گریزان می. از راه دوري که سی فرسخ بود آمدم-

  .تر شدمیهمان حریصاز » نصیرا«اي بیندیشد؟ کار کند؟ چه چارهچه» علی بگ«-

. آوردگردد و میهمان هم با خود میکه جایی بوده به خانه بازمی» علی بگ« روزي :توضیح
  هایی کند و هنگام خوردن، بخش زیادي از آن را روي نان میآمادهغذایی » نصیرا«پدرش 

هم »  بگعلی«. مانددهد و مقدار کمی از غذا باقی میهاي کوچک خود میگذارد و به بچهمی
شَتَشل اَ «مصرع چهارم این دوبیتی یعنی؛ . سرایدبیند این دوبیتی را می را مییتتا این وضع

زنگانی شده هاي پرکاربرد در گویش اليالمثلتبدیل به یکی از ضرب» دس مهمون زد نصیرا
  .است

  رویدادهاي تاریخی. 2-2
ده که از نظر تاریخی داراي ارزشند هاي این گویش به رویدادهایی اشاره شدر برخی از دوبیتی

منظور از رویدادهاي تاریخی، . ها را از این جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار دادتوان آنو می
  .اتفاقات و رویدادهایی عمومی است که از نظر تاریخی داراي اهمیت و ارزش است

یی به این روستا آمده هاگرگ) ؟(کنند که در زمان پهلوي اول یا اوایل پهلوي دوم   نقل می
کار به جایی رسیده بود که رفت و آمد اهالی در . خوردندبردند و میبودند که کودکان را می
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در همین دوره مأموران دولتی نیز به مردم . روستا حتی در روز روشن هم محدود شده بود
زنگان اي از اليروزي در باغی در منطقه. دردنک را مصادره میآنانهاي آورند و تفنگفشار می

که از شاعران این روستا » حسن صفَر«رباید و گرگ کودکی را می) روي کوه(» ري کو«به نام 
  :سراید این دوبیتی را میحضور داشته بودجا بوده و همان

  بردي به یک رو» علی«دو فرزند / »ري کو«حدي اومد به چه گرگ بی

  )حسن صفَر ( مسلمونکه جم کردي تفنگايِ/  دولت بسوزهۀالهی خون
če gorg-e bi-haδ-i umaδ be ri ku/ do farzad-e ali bord-i be ya(e)k ru 
elâ:hi kuna-ye dôlat bo-suz-e/ ke jam kerd-i tofang-â:-ye mosalmun 

گرگ دو فرزند علی را در یـک روز  !  آمد)زنگاناي در الينام منطقه (»روي کوه«چه گرگی به   -
  .برد

چـون  . (هـاي مـسلمانان را جمـع کـرد    چون تفنـگ !  دولت و حکومت بسوزدۀ که خانخدا کند -
  )بکُشیمها را از مردم گرفت، گرگ فرزندان علی را برد و تفنگ نبود که گرگ را حکومت تفنگ

هـاي ایـن   هـا بـه بـاغ     پهلوي اول  است که ملخ      ةمربوط به زمانی به احتمال در دور      زیر  دوبیتی  
  . ند و به بسیاري از درختان و محصوالت این روستا زیان رساندندروستا هجوم آورده بود

  نبیند روز بد چشم تو حاال/ به سختی از گُدار رفتم به باال

شهربانو؛ مادر غالمعلـی     (دگر یک چوبِ خشکی مونده برجا     / تکیده از مراق، پیک و گل و برگ         
  )شریفی

be saxt-i az goδâr rafr-om be bâ:lâ/ na-binaδ ruz-e baδ čašm-e to hâ:lâ 
takiδ-e az marâq pik-o gol-o barg/ degar ya(e)k čub-e xošk-i mond-e bar-jâ 

  !چشمت روز بد نبیند. به سختی از سرباالیی باال رفتم-

  .تکیده است، دیگر یک چوب خشک برجاي مانده استها جوانهۀ گل و شکوف،غنچه-
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  هاعاشقانه. 3-2
ابراز عشق، شکوه : ها مضامینی عاشقانه دارند که از آن میان است دوبیتیۀناین گو: ها عاشقانه«

از بیداد یار و کسانِ او، آرزوي وصل، ابراز شهامت و جسارت براي از میان برداشتن هر مانعی 
هاي او و نزدیک شدنش به در نیل به آرزو، بیان ترس و یا نفرت از رقیب، گله از یار و نامهربانی

زنگان، به بیان عشق به هاي الي در میان این گروه از دوبیتی).44: 1392همایونی، (»...رقیب، 
ویژگی  «. پرداخته شده است وصف معشوق وصال و، جدایی و بیانفرزند، مادر، واسوخت

به ویژه در نوع روستایی . هاستهاي عامیانه، سادگی، صداقت و زاللی آنها، در ترانهعاشقانه
انگیز از جاذبه و محبت انسانی به جلوه در ساسات لطیف، تصاویر رؤیایی و خیالها، احاین ترانه

  ).465: 1383احمدپناهی، (».آیدمی

  بیان جدایی، وصال و وصف معشوق. 3-2- 1
ها به مسائلی نظیر وصف اندام و خلق و خوي معشوق، درد و رنجِ ناشی از فراق، در این دوبیتی

  .ها پرداخته شده استو نظیر اینبیان بیزاري از نزدیکان معشوق 

  دو فرزندم غالم حلقه برگوش/ مشین اي دخترعامو خاف و خاموش

  )حسین سرفراز (مکن از راه لطف ما را فراموش/ بیا بنشین براشون مادري کن

ma-šin ey doxtar-ɔmu xâf-o xɔmuš/ do farzand-om γolâm-e halqa bar-guš 

bi-yâ be-nšin barâ-šun mâ:δar-i kon/ ma-kon az râh-e lotf mâ râ farɔmuš 

  !دو فرزندم غالم حلقه به گوشِ تو! اي دخترعمو خاموش ننشین-

  .ما را از راهِ لطف، فراموش نکن) جاي مادرشان را پر کن(ري کن دبیا بنشین و برایشان ما-

  واسوخت. 2- 2-3
 قدرناشناسى معشوق از واسوخت عکس العملی است همراه با قهر و عتاب که عاشق در مقابل

.  عاشقانه استۀاي تغزلی در تجربمایهواسوخت درون). 81: 1390رزمجو، (هد دمیخود نشان 
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گوید که دل به دیگري باکانه و آشکارا میدر این تجربه عاشق از معشوق روي واگردانده و بی
  .)8: 1393فتوحی رودمعجنی، . (داده است

  اِخَنُّم تا بشُم آوادِ آواد/ دیه کم کم غمِ تو ایره میاد

  )؛ غُلملمحمدحسن باقري (تو رفتی و میم آزادِ آزاد/ دلُم دیوونه بیدم ك تو دادم
diya kam kam γam-e to i:-r-e ma-yyâδ/ e-xann-om tâ boš-om â:vâ:δ-e â:vâ:δ 
del-om di:vuna bi:δ-om k-a to dâ:δ-om/ to raft-i-yo mo-yom â:zâ:δ-e â:zâ:δ  

  .خندم تا آباد آباد شوممی. رودکم غم تو از خاطرم میدیگر کم-

  !تو رفتی و منم آزاد آزاد. دیوانه بودم که دلم را به تو دادم-

  عشق به فرزند. 3-3-2
  وکُّ پلپل بِپِرکی هِمژا ینیاي/ ه اَنّودم گُلُم خواویاَ ري شونَه

  )ي؛ غُلملمحمدحسن باقر(و خُ بالِ تو اَ ياداَ پاشه اَ ص/ مداِترسم ئی گل سرخ و سفی
a ri šu:na-m gol-om xâ:viδ-e a-nnô/ na-yâ-y pal-pal be-perk-i hem-žâ yakkô 

e-tars-om i: gol-e sorx-o safiδ-om/ a pâ-še a: seδɔ-y bâ:l-e to a: xô  
م تازه به خواب رفته اجا پرواز کنی؛ چرا که گل من روي شانهو اینمبادا بیایی ! اي پروانه-

  .است

رنجبر و باقري،  (.ترسم که این گل سرخ و سفیدم با صداي بال تو از خواب بیدار شودمی-
  .)35 و 34: 1395

  عشق به مادر. 2- 4-3
  ارهددر عالم قُروِ چندونی ن/ ارهدر جونی ندهرکس ما

  )رازمرضیه سراف(اره دخَور اَ دردِ پنهونی ن/ دلِ هرکه تنورِ غم نَسخته،
har-kas mâ:δar-e ju:n-i na-δâr-e/ dar â:lam qorv-e čandun-i na-δâr-e 
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del-e har-ka tanur-e γam na-soxt-e/ xavar-a dard-e penhun-i na-δâr-e 

  )ارزش آدم به داشتن مادر است(هرکس که مادر ندارد در دنیا ارزشی ندارد -

  .هانی نداردز درد پن دلش را نسوزانده باشد خبر ا،هرکس که تنور غم-

  و اجتماعیبیان مسائل سیاسی . 4-2
شیرودي، (»شعري که به موضوع قدرت، حاکمیت و روابط غیر شخصی بپردازد، سیاسی است«

چگونه . توان گفت تمام شاعران، اشعاري سیاسی نیز دارندبا اندك تسامحی می). 189: 1386
  تفاوت باشد؟بیممکن است شاعري به پیرامون خود، جامعه وضعیت آن 

  ه رو قند و چاییدکمرم خم ش/ الهی تَش بگیره نوتِ شایی

  )شهربانو؛ مادر غالمعلی شریفی(ایی دکُنه دعوي خرضاشاه می/ ا آتش زنه تخت رضاشاهدخ
elâhi taš be-gir-e nut-e šɔ-yi/ kamar-om xam šoδ-e ru qand-o čɔ-yi 

xoδâ âtaš zan-e taxt-e rozâ: šâ:/ rozâ: šâ: mi-kon-e da:vi xoδɔ-yi  
  . قند و چایی خمیده شده استۀکمرم از سنگینی بار تهی! الهی رونق شاهی آتش بگیرد-

  .کندرضاشاه دعوي خدایی می. خدا تخت رضاشاه را آتش بزند-

  :هاي فرهنگ مردم جهرم قابل مشاهده استهایی در دوبیتیاین دوبیتی با تفاوت

  کمرم خم شده از زور رووار /الهی تَش بگیره اطلس و وال«

  ).7: 1395نیا، فرزین(»جیگرم گل زده رو قند و چاهی/ الهی تَش بگیره نوتِ شاهی

حداقل به این دلیل . تر استتر و منسجماصیل» شهربانو«شود، دوبیتیِ که مشاهده می  چنان
  . که از نظر قافیه و پیوندهايِ معنایی استوارتر است

  ادي اقتصبیان مسائل. 5-2
  یی نیسترهذمروت رفت و ایمان / سنه الف است هزار و سیصد و بیست
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  )ناشناس (که گندم چار قرون، روغن منِش بیست/ دونید، بدونیدرفیقا گر نمی
sana alf as hezâr-o sisaδ-o bis/ morovvat raft-o imân zarra-yi nis 
rafiq-â gar na-mi-dun-iδ bo-δun-iδ/ ke gannom čâr qarun ruγan man-eš bis 

  .اي ایمان وجود نداردمرُوت رفت و ذره. سال هزار و سیصد و بیست است-

  . بیست،دانید بدانید که گندم چهار قران است و روغن، هر یک مناي دوستان اگر نمی-

  آفرین و نفرین. 2- 6
ها نبوده، از نیرویی از قدیم االیام انسان در برخورد با موانع و مشکالتی که قادر به رفع آن«

  دعا و نفرین نمود آشکار این موضوع است که به عنوان . جسته استفراطبیعی استمداد می
پور، دهرامی و فهیمی(».اي و حتی ادبی رواج داشته استاي فرهنگی، دینی، اسطورهمایهبن

1396 :66(  

  )دعاي خیر(آفرین . 6-2- 1
   بالگردون جونِتتخوارزاده/ اَیه خالو شنفتم من اذونِت

  )فروزان( جوونِت نبینی داغ فرزنداي/ » فروزان«عغدِ » فاطمه«بون تو 
aya xɔlu šenoft-am man azun-et/ xâr-zâδa-t balâ-gardun-e jun-et 

bo-van to fâtoma aγd-e foruzân/ na-bin-i dâγ-e farzand-ɔ-y javun-et  
  . بالگردان جانَت شود) فروزان(ات خواهرزاده. من صداي اذان گفتنَت را شنیدم! اي دایی-

  . امیدوارم که داغ فرزندان جوانَت را نبینی. را ببند» فروزان«و » فاطمه«تو پیمان عقد -

  )دعاي شرّ(نفرین . 2-6-2
  جوِت میدي به تنخوا آرت گَنُّم/ فروش تخمِت بِشه گُممردِ آرت

  )حسن صفَر (رِ جهنُّمعبرئی قشَوي ملحق / مرُوتخودِت انصاف بده اي بی
mard-e ârt-foruš toxm-et be-še gom/ jô-et mi-δ-i be tan-xâ ârt-e gannom  
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xoδet ensâf be-δe ey bi:-morovvat/ šav-i molhaq bar-i qa:r-e jahannom 

جو خود را در عوض آرد ] آردِ[امیدوارم که اصل و نسبت گم شود چرا که ! اي مرد آردفروش-
  .یفروشندم میگ

  !امیدوارم که به قعر جهنم بروي. اف بدهصخودت ان! مروتاي بی-

  دین و مذهب و باورهاي مربوط آن. 7-2
هاي ماهیت مناجات و ادعیه، از دیدگاه انواع ادبی، غنایی است زیرا راز و نیاز با خداوند، مایه

زنگان به بیان هاي اليیتی در این گروه از دوب).242: 1389شمیسا، (احساسی و عاطفی دارد 
مددجویی از خداوند و بزرگان دین، شرح  وصف و مدح بزرگان دین،  مناجات،باورهاي مذهبی،

  .ها پرداخته شده استرویدادهاي دینی و امثال این

  زده پايِ موارك بر رکاوش/ محمد که براق آمد برایش

  )چراغ روشن ( طعامش؟که بود همراش تعامل کرد/ شَوي که مصفی عشرِ اال بود
mohammaδ ke borâq âmaδ berây-aš/ zaδ-e pâ-ye movârak bar rekâv-aš 
šav-i ke mossafâ ašr-e elâ buδ/ ke buδ ham-râ-š ta`âmol kerd ta`âm-aš 

  .حضرت محمد که برایش براق فرود آمد، پايِ مبارکش را بر رکابش زده است-

  ود، چه کسی بود که عذایش را تناول کرد؟در عرش الهی ب) ع(شبی که مصطفی -

 آقاي محمد یزدانی، راويِ این دوبیتی، داستانِ کوچکی نیز پس از روایت این دوبیتی :توضیح
  :و اینک داستان. شاعر این دوبیتی را براساس این داستان سروده است: نقل کرد و گفت

جا رفت، برایش غذایی ه آن   هنگامی که حضرت محمد به بارگاه و عرش الهی دعوت شد و ب
ندا آمد که تو ! اممن تا کنون به تنهایی غذا نخورده: دعا کرد و به خدا گفت. از بهشت آوردند

. شروع به خوردن غذا کن، کسی دیگر نیز خواهد آمد و در خوردن غذا با تو شریک خواهد شد
آن . وردن غذا کردیب آمد و شروع به خغحضرت محمد شروع به غذا خوردن کرد و دستی از 



                               1400سال پنجم، شـماره شـانزدهم بهـار         ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان     زنگانهاي الي بنديِ موضوعیِ دوبیتی  طبقه
        

 

105
 

اي اي که لقمهبه گونه. خوردگرفت و همراه با محمد غذا میدست غیبی تا پایان، لقمه برمی
  .داشتاي هم آن دست غیبی برمیخورد و لقمهحضرت محمد می

 دست غیبی داد  آن  سیبی روي غذا بود و حضرت محمد سیب را نصف کرد و یک نیمه را به
اي که مال خودش بود را نخورد تا به همراه خود نیمه. دش برداشت دیگر را براي خوۀو نیم

وقتی که پیامبراز عرش الهی بازگشت . اي بود ببردکه کودکی گهواره) ع(براي حضرت علی 
 دیگر سیب نیز در دستان علی است و متوجه ۀ سیب را به حضرت علی داد و دید که نیمۀنیم

و بدین . گرفت، دست حضرت علی بوده استه برمیآمد و لقمشد که آن دستی که از غیب می
  .»دانمدانم ولی از خدا هم جدا نمیعلی را خدا نمی«: سبب بود که حضرت محمد گفت

  پند و اندرز.8-2
  مو که کردم پشیمونُم به این کار/  را گرفتارد خودمکن بر یار ب

  )یحیی سرفراز (داد و بید داد صدز دست یار ب/ مدیدمو که کردم وفاداري ن
ma-kon bar yâr-e baδ xoδ râ gereftâr/ mo ke kerd-om pašimun-om be in kâr 

mo ke kerd-om vafâ-dɔri na-δiδ-om/ ze dast-e yâr-e baδ saδ dâδ-o bi:-δâδ 

  .ام پشیمان هستممن که چنین کاري کرده! خودت را گرفتارِ یار بد نکن-

  ! داداز دست یار بد صد داد و بی. ي ندیدما وفاداريمن که این کار را کردم، وفا و-

بینیم، اما از نظر شکل و ظاهر، ها ارتباط معنایی میدر دوبیتی فوق اگرچه میان ابیات و مصرع
  :است) ؟(اي از فایز بیت اول این دوبیتی برگرفته از دوبیتی. دو بیت از هم جداست

   پشیمانم از این کارکه من کردم/ مکن خود را به یار بد گرفتار«

  .)59: 1390خوشفکر، (»که مار بد بود بهتر از آن یار/ بت بدخو زد آتش جان فایز

  :شاعر در دوبیتی زیر ما را به صبر و شکیبایی دعوت کرده است

تُاریکه، آخُر ما اَ دي یاشُو ه باال اَ شی یا/  اِياره راَیه فَو  
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  )؛ غلملمحمدحسن باقري (یرِه هرکه، خوا ناخوا اَ ري یااَ ز/ ایطو نیمونه چرخ دایم اِچرخه
šô ey tɔri:k-e â:xor mâ: a di: yâ/ aya favvâ:ra ra: bâ:lâ a ši: yâ 

i-tô nim-mu:n-e čarx dɔyom e-čarx-e/ a zi:r-e har-ka xâ: nâ:xâ a ri: yâ  
  . گرددن برمیاگر فواره باال رفت، به پایی. شودشب اگرچه تاریک است، ماه دیده می-

هر کس که پایین است، خواه . ماند، چرخ گردون دائم در حال چرخیدن استاین گونه نمی-
  . آیدناخواه باال می

  ها گالیه. 9-2
هاي شعر فارسی گالیه است که با توجه به در بر داشتن احساسات و یکی از انواع موتیف

 نظم در ادب فارسی از قرن ششم ۀزمیندر . آیدعواطف فردي از فروع ادب غنایی به شمار می
ها به شکایت از روزگار و اهل روزگار قصاید و قطعات مستقلی وجود دارد که شاعران در آن

 ةساخت این نوع ادبی پرتوتایپ حسرت به دورژرف). 247: 1389شمیسا، (اند خود پرداخته
زنگانی در اشعار یان اليسرا دوبیتی).249  و248 :همان. (اساطیري اهورایی و عصر نور است

، فقر و معیشت نامناسب، هاروابط سرد انسان، طی شدن جوانی، روزگارلی نظیر ئخود از مسا
 . اند گالیه کردهکمبود امکانات و نزدیکان و خویشان

  گالیه از فقر. 2-9-1
  لُواسم آسمون، فرشُم زمینه/ دیگُم دیزیه، ظرفُم حصینه

  )حسن صفر(نشینه ه دلبر با تکبر میک/ روز مفلسی از کو نیا در
di:g-om dizi-ye zarf-om hasin-e/ lovâs-om â:samun farš-om zamin-e 
ruz-e mofles-i az ku na-yâ dar/ ke delbar bâ takabbor mi-nešin-e 

  . آسمان لباس من و فرش من زمین است. دیگ من دیزي و ظرف من ظرفی سفالی است-
  )شودمتکبر می(نشیند چراکه دلبر با تکبر می! لوع نکندطکاش خورشید مفلسی -
  گالیه از معیشت نامناسب. 2-9-2

   کسمِ چپونیدا لعنت کندخ/ »چازونی«و » بونِ بنی«بري 
  )ناشناس(میره گَل داره میپون کهرهچ/ تون ماس و پنیره،چپون گلّه

bar-i bun-e bani-yo čâ:-zuni/ xoδâ la:nat konaδ kasm-e čopun-i 
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čopun-e galla-tun mâ:s-o panir-e/ čopun-e ka:ra-gal dâr-e mi-mir-e  
  ! چوپانی را لعنت کندۀپیش، »زونیچاه«و » بونِ بنی«ۀدر این منطقخدا -
    چیزي به او (میرد ها دارد میرسد اما چوپان کهره شما ماست و پنیر میۀبه چوپان گل-

  )رسدنمی
  زگار و جور آنگالیه از رو. 2-9-3

  سفیده مید و هفتُم گیرِ هشته/ گدشتهبوال ایگوي تِرِنجک، مـَ
  )علیرضا باقري (م نگِشتهئی دنیا ري خوشِش ریوه/ يیه بارم کَـَ اَ تو سی سال زِنِّه

bo-vâ:l i-gu-y terenjak ma:-gozašt-e/ safiδ-e mi:δ-o haft-om gir-e hašt-e 
ya bâ:r-am k-a: a to si: sâl-e zenny/ i donyâ ri: xoš-eš ri:va-m na-gešt-e 

موهایم سفید . اما دیگر از من گذشته است! باال و پایین بپر و شادمانی کن: گوییبه من می-
  .است و هفتَم گیر هشتَم است

  .در این سی سالِ زندگی من، حتی یک بار هم دنیا روي خوشش را به من نشان نداده است-
  از طی شدن جوانیگالیه. 2-9-4

  نَخوارده عمرِ مو هِمقِسکوـَم جم/ جوونی مو اَ سر رفت و نَکیگُم
  )محمدحسن باقري؛ غلمل (د نیمفَهمه جوون نیسم مو پیرُم/ ي کُنه کاراي جوونادلُم پیزه

javun-i mo a sar raft-o nak-i-gom/ na-xârd-e omr-e mo hem-qesku`-am jom 
del-om pi:ze-y kon-e kâ:r-ɔ-y javun-â/ da nim-fa:m-e javun niss-om mo pi:r-om 

  )هنوز جوانم(اي هم تکان نخورده است عمر من ریزه: گویمجوانی من طی شد و با خود می-
  .داند که من دیگر جوان نیستم و پیرمدلم آرزوي انجام دادن کارهاي جوانان را دارد، نمی-
  هانگالیه از روابط سرد انسا. 2-9-5

  مدا، بلگاي دیه نیسن اَیادج/ مدمِثِ بلگی اسیر دسِّ با

  )محمدحسن باقري؛ غلمل(مدمو خشکُم، نیمرسه هیشکه اَ دا/ اونا سوزِن اَ تَفتِ ئی درختا
mes-e balg-i asi:r-e dass-e bâ:δ-om/ joδâ balg-ɔ-y diya niss-en a yâ:δ-om 

un-â sôz-en a taft-e i deraxt-â/ mo xošk-om nim-ras-e hiš-ka a dâ:δ-om  
  .اندهاي دیگر مرا فراموش کردهمانند برگی تنها در دست باد اسیر هستم و برگ-
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رنجبر و (.رسدها روي درختند و سبز هستند، من برگی خشکم و کسی به فریادم نمیآن-
  ) با اندکی تصرف67 و 66: 1395باقري، 

  گالیه از معشوق. 2-9-6
  مرا تشنه، تو آب زندگانی/  تو عمر جاودانیمرا مرده،

  تو هم شربت به جام دیگرانی/  لَعل لب توستۀتشن» فُروزان«
marâ morda to omr-e jâveδâni/ marâ tešna to â:b-e zenda-gâni 
foruzân tešna-ye la:l-e lab-e to-st/ to ham šarbat be jâ:m-e digarâni 

  . ام و تو آب زندگانی هستیمن تشنه. انی هستیمن مرده هستم و تو عمر جاود-

  .  شربتی هستی که در جام دیگران استو لبِ لعل توست اما تۀتشن» فروزان«-

  :توان یافتبیت اول این دوبیتی را در مثنوي یوسف و زلیخا اثر عبدالرحمن جامی می

  .)110: 1325جامی، (»منم کشته تو عمر جاودانی/ منم تشنه تو آب زندگانی« 

  گالیه از نزدیکان و خویشان. 2-9-7
  ارهدقومايِ دلسوز ن» علی بگ«/ ارهددوزه مز نپینه» علی بگ«

  )کربالیی علی نصیرا(میل نونِ مسکه داره » علی بگ«/  نون دوغ بهر علی بگدنیاری
ali-bag pina-duz-e moz na-δâr-e/ ali-bag qôm-â-ye del-suz na-δâr-e 
na-yâr-iδ nun-e duγ ba:r-e ali-bag/ ali-bag meyl-e nun-e maska dâr-e  

  .سوز نداردقوم و خویش دل» علی بگ«. دوز است و مزد نداردپینه» علی بگ«-

  . تمایل به نان و کره دارد» علی بگ«نیاورید چراکه » علی بگ«نان دوغ براي -

  گالیه از کمبود امکانات. 2-9-8
  بشه چول» چازونی«ا نالُم که دخ/ م کوله بر کولدرسی» گَرموشا«به 
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  )ناشناس(خوري گول مگی منزل که آخُر می/ اره آب خوردندوالتی که ن
be garmôšâ rasiδ-om kula bar kul/ xoδâ nâl-om ke čâ:-zuni beš-e čul  
volât-i ke na-δâr-e âb-e xordan/ ma-gi manzel ke â:xor mi-xor-i gul 

خواهم که از خدا می. کردمی که چیزي را بر دوش حمل میرسیدم در حال» گرموشا«به -
  .نابود شود» چاه زونی«

شوي محلی که آب براي خوردن ندارد براي ساکن شدن انتخاب نکن چراکه بعداً متوجه می-
  .ايکه گول خورده

  شهرآشوب. 10-2
وران و گران، پیشهشهرآشوب شعري است که در آن، طبقات مختلف شهر، مثل صنعت«

: 1397پرویش و محمدي، (».نمایدبندي میکند و این مشاغل را طبقهکارگران را توصیف می
70.(  

گیرد که شاعران، براي آشتی و نزدیکی با زبان و هایی قرار می کوششةها در حوزشهرآشوب
هاي باشکوه و محافل بزرگان به ها شعر را از دربار و کاخشهرآشوب. اندادب عامه به کار برده

 ادبی در اصل از فروع هجو ۀاین گون). 50: 1383احمدپناهی، . (میان مردم کوچه و بازار آورد
  ). 231: 1389شمیسا،  (.است

  نَجمی ئی خَشَم تَدس ایگیره/ نُگُاگونی مثِ روباه پیره

  )محمدحسن باقري؛ غلمل(وانَلیت که نُگُاگونی بگیره / زنگو اليدودزمیناي ح

nogɔgun-i mese ru:bâh-e pi:r-e/ na-jomm-i i xašam ta:-das i-gir-e 

zamin-â-y-e hoδuδ-e lây-e-zangu/ vâ-na:l-it ke nogɔgun-i be-gir-e 

       را از دست تو ) زنگانالي(نوایگانی مانند روباه پیر است و اگر به خود نیایی این محل -
  .گیردمی

  !انی بخردزنگان را نگذارید که نوایگهاي حدود اليزمین-
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زنگان که چند سالی است اهالی آن فعالیت کاشت نوایگان نام روستایی است در همسایگی الي
   زنگان را نیز هاي مردم اليهایی از زمیناند و بخشدرخت انجیر خود را گسترش داده

 نوایگان هاي خود را به اهالیزنگان، زمیندر پی این ماجرا تعداد زیادي از اهالی الي. اندخریده
در این دوبیتی نیز . زنگان رو به رو شدفروختند که با مخالفت شدید بسیاري از اهالی الي

ها شود، محمدحسن از این افراد حمایت کرده و با فروش زمین به نوایگانیکه مشاهده میچنان
  . مخالفت کرده است

  مرثیه.11-2
رود هاي ادب غنایی به شمار مینهشود و از گومرثیه شعري است که در سوگ مرده سروده می

رو شدن با مرگ عزیزِ خود، در رثاء، شاعر با روبه). 40: 1396حاتمی گوربندي و ستوده، (
در مرثیه عنصر عاطفه، . کنداحساسات و عواطف لطیف خود را از فراق و ماتم او بیان می

  ).77: 1394 و همکاران، پور ملکشاهغنی. (یابد عقل و منطق غلبه میۀاحساس و تخیل بر جنب

قصیده، قطعه، : مرثیه در ادبیات فارسی غالباً منظوم است و ممکن است به هر قالبی باشد   «
  ).224: 1389شمیسا، (»بند و گاهی غزل و رباعی و مثنويبند، ترکیبترجیع

  اَ ري چهرم نِشِس زي گردِ ماتم/  چشُم نَمدمگفتن که تو رفتی ش

محمدحسن باقري در رثاي (مو وامنُّم اَ شی کوبنّی اَ غم / س عزیزمخَول دوتو رفتی بی
  )دوستش مجید

ma-goft-en ke to raft-i šoδ čaš-om nam/ a ri če:ra-m ne-šes zi gard-e mâ:tam 
to raft-i bi:-xaval dus-e aziz-om/ mo vâ:-monn-om a ši ku:-bann-i a γam 

  .ام گرد ماتم نشستزود بر روي چهره.  نم شدبه من گفتند که تو رفتی، چشم من-

  .خبر رفتی دوست عزیزم، من ماندم در زیر کوهی از غمتو بی-

  طبعی شوخ.12-2
طبعی نوشته، گفته، به نمایش درآمده  کلی شوخۀتر آثاري که در گونمعموالً در ایران به بیش

نویس و طنزپرداز قایل ن فکاهیتوان تفاوتی میاگویند، ازین رو نمیشود، طنز مییا مصور می



                               1400سال پنجم، شـماره شـانزدهم بهـار         ) نقد زبانی و ادبی   (رخسار زبان     زنگانهاي الي بنديِ موضوعیِ دوبیتی  طبقه
        

 

111
 

هاي روحی و هاي روانی و آزردگیدر ادبیات و شعر، عصبیت«). 9: 1385موسوي،  (.شد
نجاري و (».یابدهاي اجتماعی عمدتاً از طریق طنز، هجو و دیگر مشتقات آن بازتاب میاعتراض

  ).412: 1394بالی، 

ها را به توان آن حوزه سروده شده که میزنگان اشعار بسیاري در اینهاي اليدر میان دوبیتی
  . هجو، هزل، فکاهه، طنز و پارودي تقسیم کرد

  طنز. 2-12-1
کاربرد داشته » طعنه«بردند بلکه غالباً در معنی در گذشته طنز را به مفهوم امروزي به کار نمی

طنز، زیرا نویسنده در . خروج از هنجار عادي کالم استطنز «). 154: 1390ساکی، . (است
  ).128: 1387باقریان بستان آباد، (».دهدچیزي جز معناي عرفی کالم را مد نظر قرار می

  ت مباركدعی» شیخعلی«جناب / قل هو اهللا و الحمد و تبارك

  )حسن صفر(ي به فرداي قیامت؟ دجواو چی/ بردي به غارت» حسن«ي تو اَفتاوه
qol-hovallâh-o alhamd-o tabârak/ jenâb-e šix-ali eyδ-et mo-bârak 
to aftâ:ve-y hasan bord-i be γâ:rat/ jovâv č-i-δi be fardâ-ye qeyâmat 

  !علی عیدت مباركقل هو اهللا و الحمد و تبارك، جناب شیخ-

   حسن را به یغما بردي، در قیامت چه پاسخی خواهی داد؟ۀتو آفتاب-

ی؛ حسن صفَر، طلبی داشته و حسن اي به نام شیخ علی از این شاعر یعن در زمان قدیم روحانی
 ۀرود و آفتابروزي شیخ علی می. توانسته بدهی خود را بپردازدصفَر هم تهیدست بوده و نمی

  !برددارد و با خود میمسیِ وي را برمی

  فکاهه. 2-12-2
سازي اند که در آن از شگرد برجستههدف فکاهه را میل به نشاط و تفریح متعادل دانسته

  .)31: 1390شریفی و طوبایی، سادات. (شودآور استفاده میهاي خندهمور و پدیدهمسائل، ا

  ي پیکتویی پسه میم گردو کَنِه/ تویی ماه و مو اَورِ تنگ و تُاریک 
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  )؛ غلملمحمدحسن باقري(رنی تو، مو خُ هسم کالسیک دم/ سیو مو! ي مرخَلَژقَنّیتو کهره
to-yi mâ:h-o mo avr-e tang-o tɔrik/ to-yi pessa mo-yom gerdu kane-y pik 

to ka:re-y mor-xalaž-qann-i siyô mo/ moδern-i to mo xo hass-om kelâsik 

تو پسته هستی و من گردوي پوکی که مغز آن به راحتی . تو ماهی و من ابري تنگ و تاریک-
  .شودجدا نمی

نی و من کالسیک رتو مد. اه هستم هستی و من آن گوسفند سیمرخَلَژ قَنديتو گوسفند -
  . هستم

 گوسفندي است که سیاه رنگ باشد و رنگ صورت آن :مرخَلَج قَنديیا mor-xalažمرخَلَژ 
بزي که یک یا دو  : xalajخَلَج «. برخی از آنان دو خط نقش بسته باشدة بر چهروروشن باشد 

حیدري،  و نمیرانیان، رنجبر(».د نقش بسته باش-از باال به پایین-اي رنگ در صورتش خط قهوه
1394 :6.(  

  )هزل(نگاري زشت. 2-12-3
ترین نمونۀ آن نویسی از قدیم در ادب فارسی رواج داشته و معروفنگاري و مستهجنزشت

ها مطالب و نگاريدر زشت. داستان الفیه و شلفیه است که با تصاویر مستهجن همراه بوده است
  ) 244 و 243: 1389شمیسا، . (ودشمسائل مستهجن جنسی مطرح می

  ر اَ پایم...مو مرد پرغرورِ / »فالیم«و قوم » عباسم«مو 

  )عباس جاوید(دي تا بیایم که هرجا وعده می/ :درسونیمی» خیرن«سالم من به 
mo abbâs-om-o qôm-e falâ-yom/ mo mard-e por-γorur-e kir-a pâ:-yom 
salâm-e man be xeyran mi-rasun-iδ/ ke ha-jâ va:δa mi-δi tâ bi-yâ-yom 

  .رانممن مردي پرغرور و بسیار شهوت. هستم) ؟(» فالح«هستم و از اقوام » عباس«من -

  .آیم من مییدهبرسانید و بگویید هرجا وعده می» خیرن«سالم من را به -
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  هجو. 2-12-4
ه معناي عیب کردن و هجو در لغت ب. کاربرد دشنام و ناسزا براي تخریب هجوشونده است«

و در اصطالح ادیبان عبارت است از نوعی شعر غنایی . برشمردن عیب و ناسزاگویی آمده است
  .)68: 1387حري، (». نقد گزنده و دردانگیز است و آن مقابل مدح استۀکه بر پای

  هاي خوشبو گلدشَممبو ارش/ گل زیره گل الله چه خوشبو

  )کربالیی حسین منوچهري( بو دهدچون گل رز می» حسینی«/ گردو بمونه به مِی» فروزانم«
gol-e zi:ra gol-e lâ:la če xoš-bu/ šamambu aršaδ-e gol-hâ-ye xoš-bu 
foruzân-am be meygerdu bo-mun-e/ hoseyn-i čon gol-e raz mi-δahaδ bu 

باشد که در » وبشب«رسد این واژه همان بو، به نظر مینام گلی، گل شب : šamambuشَممبو 
» شبمبو«و ) 188 و 178: 1385فقیري، : نک(» شو مبو«هاي محلی فارس به صورت ترانه

نام گیاهی است که بوي بدي  : meygerduگردو مِی. آمده است) 232: 1386حبیبی، : نک(
ها نیز از آن همچنین براي برخی بیماري. کردنددر گذشته از این گیاه جارو درست می. دارد
  . انگورۀگل درخت انگور، ابتداي رشد خوش : gol-e razگل رز . کردنداده میاستف

  .بو استهاي خوش ارشد گلبوگل شب! بوگل زیره و گل الله چه خوش-

 درخت رز بوي خوبی چون گلِ) نام شاعر(» حسین« بدبو است و میگردوچون » فروزان«-
  .دارد

  : خود پرداخته استۀنیان روستاي همسایچراغ روشن در دوبیتی زیر به هجو یکی از روحا

  »انصار«ظاهري اي شیخ مسلمانْ/ یی خوارلباساي شریعت کرده

  )چراغ روشن ( شیخاي بایی باشه بسیارياز/ که تو دین مسلمونی نداري
labâs-â-ye šari`at karda-yi xâr/ mosalmân zâher-i ey šix-e ansâr 

ke to din-e mosalmun-i na-δɔr-i/ az-i šix-â-ye bâ:yi bâš-e besyâr  
  !تو به ظاهر مسلمانی اي شیخِ انصاري! ايارزش کردههايِ شریعت را بیلباس-
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  .هاي بهایی بسیار استاز این شیخ) مسلمان نیستی(تو دینِ مسلمانی نداري -

مال و به احت» نوایگان«در روستاي » انصاري«از شیخ انصار، یکی از روحانیونِ خاندان    منظور 
در » شیخ ابوالحسن انصاري«و » شیخ زکریايِ انصاري«. است» شیخ ابوالحسن انصاري«زیاد 
هايِ سیاسی، مبارزه و  کوهستانِ داراب، تحت تأثیرِ سید عبدالحسین الري، به فعالیتۀمنطق

ها »انصاري«زنگان، باري را براي یکی از این از الي» روشن«گویا . پرداختندخواهی میمشروطه
شود و کسی بدو مهري واقع میجا مورد بیبرد و در آنا خر خود به روستاي نوایگان میب

  .سرایدکند و این دوبیتی را میتوجهی نمی

  )نقیضه(پارودي . 2-12-5
 بـه  ode بـه معنـی آواز و ترانـه و        parةلغت پارودي منشأ یونانی دارد و تـشکیل شـده از دو واژ            

پارودي بـه معنـی تقلیـد آواز و در          ). 27: 1385موسوي،   (.ستمعناي آواز فرعی و آواز کمکی ا      
هـا، لحـن و افکـار مؤلـف اسـت بـه نحـوي کـه         اصطالح به معنی تقلیـد کلمـات، سـبک، ایـده         

  ). 19: 1389فالح قهرودي و صابري تبریزي، . (تمسخرآمیز به نظر برسد

  کِلپکی من باشم و تووِل چش/ من باشم و تو» ي بکیپوزه«سرِ 

  )کربالیی حسین منوچهري(به زیر لوچکی من باشم و تو / ي که بر قبرم سپارنو لَحظههام
sar-e puze-y baki man bâš-am-o to/ vel-e čaš-kelpak-i man bâš-am-o to 

hɔmu la:ze-y ke bar qabr-am sepâ:r-en/ be zi:r-e lôčaki man bâš-am-o to 

 مـن  ،هایت چون چـشم سوسـمار اسـت     وقی که چشم  اي معش ! من هستم و تو   »  بکی ةپوز«در  -
  !هستم و تو

   مـا را بـا کفـش     ! (اي که مرا در قبر بگذارند، من و تو زیر ضـربات کفـش هـستیم               همان لحظه -
  )زنندمی

  :زیر از دوبیتی استاي این دوبیتی نقیضه

  بلور و بارفتن من باشم و تو/ سر کوي بلند من باشم و تو«
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  .)146: 1347کوهی کرمانی، (»میون کفنم من باشم و تو/ ا بریزندر اون وقتی که سدرم ر

  :چنین است» هشتصد ترانه«روایتی دیگر از این دوبیتی در کتاب 

  به پاي یک چمن مو باشم و تو/ سر کوه بلن مو باشم و تو«

  )110: 1383علمی، (»به الي یک کفن مو باشم و تو/ دراون وقتی که در گورم گذارن

  مدح.13-2
 مقابل هجو است در لغت به معنی ستایش کردن، تمجید کردن و ستودن است ۀ که نقطمدح

شود که در آن شاعر به مدح و در اصطالح به نوعی از شعر گفته می). 1311: 1385معین، (
  .پردازدپادشاه، بزرگانِ کشوري و لشکري و یا بزرگان دینی می

   ممتاز باشهي مؤمنینزِ جمله/ ز اصحاب خاص باشه» ابوالحسن«

  )حسن صفَر(صفاتش حضرت سلمان باشه / به ایمان چون حبیب بن مظاهر
abol-hasan ze ashâb xâ:s bâ:še/ ze jomle-y mo:menin momtâz bâ:še 
be imân čon habib-ebn-e mazâ:her/ sefât-eš hazrat-e salmân bâ:še  

برتر از ( مؤمنین ممتاز است ۀو از جمل) از خواص است(از اصحاب خاص است » ابوالحسن«-
  )تمام مؤمنین است

  .ایمان او همانند حبیب بن مظاهر و صفاتش چون صفات حضرت سلیمان است-

  زنگانوصف طبیعت و الي. 14-2
  زنگانبه انجبر و انار الي/ زنگانبیا بنگر به باغ الي

  )زینب غالمیبی ناز؛ بی(زنگان به سرکوش گُاليِ الي/ تمام کوه و صحرا هست بادم

این . ه استروایت کرد» کبري غالمی«بی ناز غالمی را خواهر شاعر یعنی؛ هاي بی دوبیتی
ها رسد چون این دوبیتیبه نظر می. اشعار را کبري غالمی با خط خود در دفتري نوشته است

م دوبیتی رسد در مصرع چهارمثالً به نظر می. انداند از حالت اولیه خارج شدهبعداً مکتوب شده
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البته ناگفته نماند که هنگام روایت این چند دوبیتی، . بوده» به سرکویش«، »به سرکوش«فوق 
شد، ایجاد شد و دوباره تا حدودي به چه روایت میچه مکتوب شده بود و آناي میان آنفاصله

  .ها دچار تغییر شدندها و اندکی هم از نحو جملهروایت اصلی نزدیک شدند و واژه

  اخوانیات. 15-2
شود که شاعر موضوعی را مطرح کرده و آن را براي هایی میها شامل دوبیتیاین نوع دوبیتی

هاي اگرچه یکی از ویژگی. شاعري دیگر فرستاده و جوابِ شعر خود را دریافت کرده است
ین زنگان اهاي اليقافیه بودن شعر نخست و پاسخ آن است اما در میان دوبیتیاخوانیات، هم

زنگان رواج ها در میان شاعران نسل قدیم الياین نوع از دوبیتی. ویژگی رعایت نشده است
موضوعات . اندزنگان، بدین نوع نیز پرداختهسرایان اليامروزه برخی از دوبیتی. نداشته است

  .  ها معموالً هزل، هجو، فکاهه و گالیه استمطرح شده در این نوع دوبیتی

  :ته است گف باقريمحمدحسن

  که ایري خیلی وخت همژا ایمونی؟/ دلُم تنگه بِرت، خُتَّم ایدونی

  مو نیمتونُم کاکا، تَـَم اي بتونی/ ندبرم سخته دیه دیر اَ تو بی
del-om tang-e bera-t xott-am i-dun-i/ ke i-ri xeyli vaxt hom-žâ i-mun-i 
bera-m saxt-e diya dir-a: to biδan/ mo nim-tun-om kâkâ ta:m ey bo-tun-i 

  مانی؟جا میروي و مدتی طوالنی در آندانی که میخودت هم می. دلم برایت تنگ است-

  !توانم برادراگر تو هم بتوانی، من نمی. دیگر برایم دور از تو بودن، سخت است-

  : استعلیرضا باقري در جواب گفته

  !قرارم اَ دیريِ تو بیدچق/ تو خُتَّم خوو ایدونی حال زارم

  بوینُم یار غارمتر اِشکه بیش/ ایا وربچین اِژوارِ دولتدخ
to xott-am xuv i-dun-i hâl-e zâr-om/ čeqaδ a: diri-ye to bi-qarâr-om 
xoδâ-yâ var-bečin ežvâr-e dôlat/ ke biš-tar eš-be-vin-om yâr-e γâr-om 
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  !قرارمري تو بیچقدر از دو. دانیتو خودت هم حال زارم را به خوبی می-

  ).16 و 15: 1399رنجبر،  (.تر ببینمتا یار غارم را بیش! را برچین) سربازي(خدایا اجبار دولت -

  گیرينتیجه. 3
ترین توجه را به دوبیتی هايِ شعري بیشزنگان در انتخاب قالبسراي اليشاعران محلی

هایی که در زنگان یعنی؛ آناليترین شاعرانِ این توجه شامل شاعران حال و قدیمی. اندداشته
زنگان را از هاي اليبه طور کلی دوبیتی. شوداند، میزیسته قاجاریه و پهلوي اول میةاواخر دور

رویدادهاي ، حوادث و پیشامدهاي روزمره:  گروه تقسیم کردپانزدهتوان به نظر محتوایی می
    ، پند و اندرز، آنبه اي مربوط دین و مذهب و باوره، آفرین و نفرین، هاعاشقانه، تاریخی

در میان .  و اخوانیاتزنگانوصف طبیعت و الي، مدح، طبعیشوخ، مرثیه، شهرآشوب، هاگالیه
 هاعاشقانه، گالیه و حوادث و پیشامدهاي روزمرههایی که در  گروه، حجم دوبیتیپانزدهاین 

 .تر استسروده شده بیش

در این میان به بیان حوادث و . سیاري توجه شده استزنگان به مسائل بهاي اليدر دوبیتی
ها اي که راويبه گونه. تري شده استاتفاقات روزمره اعم از شخصی و غیر شخصی توجه بیش

  در هنگام روایت یک دوبیتی، داستانی را نیز که سبب سروده شدن آن دوبیتی است، بیان 
براي مثال . هاي تاریخی اشاره شده استها به رویدادهمچنین در برخی از دوبیتی. کنندمی

زنگان، بارش تگرگ و خسارت ناشی از آن، خورده شدن  هجوم ملخ به اليةهایی درباردوبیتی
  . ها وجود داردکودکانی توسط گرگ و نظیر این

شاعرانِ بسیاري از قدیم تا کنون به . موضوع دیگري که بسیار بدان توجه شده عشق است
ترین توجه را به بیش» فروزان«زنگان، در میان شاعران قدیمی الي. انداختهمباحث عاشقانه پرد

بیان جدایی، وصال و توان به چهار دستۀ را میهاي عاشقانهدوبیتی. ها داشته استبیان عاشقانه
 .  تقسیم کردعشق به مادر و عشق به فرزند، واسوخت، وصف معشوق

زنگان از قدیم تا کنون از شاعران الي. ده استهاي بسیاري به گالیه پرداخته شدر دوبیتی
گالیه گالیه از فقر، : توان بدین موارد اشاره کرداز آن جمله می. اندمسائل بسیاري گالیه کرده
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گالیه از روابط سرد ، گالیه از طی شدن جوانی، گالیه از روزگار و جور آن، از معیشت نامناسب
 .گالیه از کمبود امکانات و زدیکان و خویشانگالیه از ن، گالیه از معشوق، هاانسان
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