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چکیده
ترانهها و واسونکها از دلنشینترین قالبهای شعری زبان فارسی هستند که قـدمت شـفاهی و مکتـوب
چندین هزارساله دارند و در زبانهـا و گـویشهـای مختلـف ایرانـی از جملـه گـویش هنـدیجانی رونـق
داشتهاند .هدف از انجام این پژوهش ،تحلیل ترانههای محلی مربـوط بـه مجـالس شـادی و عروسـی در
شهرستان هندیجان است تا با ثبت ایـن ترانـهها ،هـم آیـین عروسـی در ایـن منطقـه مانـدگار شـود و هـم
ماندگاری گویش این منطقه رقم بخورد .در این مقالـه پـنج ترانـۀ محلـی شهرسـتان هنـدیجان بررسـی و
تحلیل شدهاند و در خالل آن به ضرورت ،به شرح مختصر آیین مقدس ازدواج در این منطقه نیـز پرداختـه
شده است .این ترانهها به روش میدانی و از دو منطقۀ هندیجان شمالی و هندیجان جنـوبی و روسـتاهای
اطراف مثل کریم آباد ،چم تنگ ،چهل منی ،دریهک و غرابـی جمـع آوری شـده اسـت .ایـن ترانـههـا و
واسونک ها دربردارندۀ شور و شوق و هیجان نزدیکان و بستگان عروس و داماد است و عالوه بر ایـن کـه
بازگوی مراسم گوناگون و ویژۀ یک ازدواج است ،با مطالعۀ آنها میتوان به سبک زنـدگی ،آداب و رسـوم
و جهانبینی مردم این منطقۀ کهن پی برد .این شعرها و ترانهها ،که سـرایندۀ مشخصـی ندارنـد ،از آغـاز
مراسم عروسی تا پایان ،به وسیلۀ زنان و یا کسانی که در این زمینه خبره بودهاند ،خوانده میشده است .با
توجه به پیشرفت ارتباطات و وارد شدن به عصر فناوری ،این سرودهای بومی ،رفتهرفته کـمرنـگ شـده و
گاهی حتی از بین رفتهاند و با توجه به این که این آوازها سهم عمدهای در مردمشناسی و ساختار فرهنـگ
ملی هر سرزمین دارند ،ثبت و ضبط آنها بسیار ضروری به نظر میرسد.
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.1مقدمه
فرهنگ عامیانه ،شامل آداب و اعتقادات یک منطقه است کـه در جشـنهـا ،آیـینهـا ،افسـانههـا،
قصهها و ترانههای عامیانه نمود یافته است .مطالعـۀ آثـار بازمانـدۀ فرهنـگ عامـه ،چنـان روشـنگر
اخالق و وضع روحی خانوادۀ عصر خویش است که هیچ کتاب جامعهشناسی و تـاریخی نمـیتوانـد
چنین پرتوی بر زندگی اجتماعی آن روزگار بیفکند .از طرف دیگـر ،جمـعآوری ایـن عـادات و سـنن،
ارتباط ملتها با هم را نیز آشکار میکند .اغلب در کشـورهای دور از هـم کـه بـه هـیچ وجـه وسـیلۀ
ارتباطی بین افراد وجود نداشته ،اشعار عامیانهای وجود دارد که از نظر مضمون و آهنـگ همانندنـد؛
پس فولکلور همبستگی نژادی بشر را نشان میدهد؛ بنابراین با مسامحه و غفلت افراد تحصیلکـرده،
بیم آن میرود که قسمت عمدۀ گنجینههای ملی که فرهنگ تودهای است ،فراموش گردد .با توجه بـه
این که فولکلور مناطق هر کشوری ،بر غنـای فرهنـگ و زبـان آن کشـور مـیافزایـد ،ثبـت آیـینهـا،
قصهها ،افسانهها و باورهای هر سرزمین و شهر و ده بر تحصیلکردگان آن زبان واجـب اسـت(صـادق
هـدایت .) 486 :1383:ترانههای ابتـدایی کـه بـا نـوع زنـدگی انسـان تناسـب داشـتند و از آن سرچشـمه
میگرفتند ،از آنجا که از دل مردم بر میخواستند ،بیانگر آرزوها ،خواهشها و تمایالت آنها بودند و
به همین دلیل حائز اهمیتاند.
این پژوهش به بررسی گوشهای از ادبیات شـفاهی شهرسـتان هنـدیجان مـیپـردازد .ترانـههـای
عروســی یــا واســونکهــا در ایــن منطقــه بیشــتر توســط زنــان در مج ـالس مختلــف عروســی مثــل
خواستگاری ،بله بران ،رخت بران ،شیربها بران ،حمام رفتن داماد و ...به صورت فـردی یـا گروهـی
خوانده میشدند.
این ترانهها در منطقـۀ هنـدیجان بـه دو گـروه تقسـیم مـیشـوند؛ گـروه اول کـه بـه آن «سـرو»
میگویند ،به صورت تکبیت ،با آهنگی آرام و با وزن «فاعالتن فـاعالتن فـاعالتن فـاعلن» در مایـۀ
شوشتری اجرا میشدند .اما نوع دوم که به آن «بیت» میگویند ،در وزنها و آهنـگهـای مختلـف و
باز به صورت تکبیت خوانده میشدند و بعد در پاسخ هر بیت ،مصرعی توسط گروه تکرار مـیشـد.
شهرستان بندر هندیجان ،یکی از بندرهای قدیمی کرانۀ خلیج فارس است که در جنوب شرق اسـتان
خوزستان و در فاصله 185کیلومتری اهواز واقع شده است .جمعیت بندر هندیجان بر اساس آخرین
سرشماری 49 ،هزار نفر است و سی و هفت روستا دارد .گویش این شهرستان یکـی از گـویشهـای
رایج در استان خوزستان است که اکثر مردم شهرستان و حتـی ماهشـهر بـه آن تکلـم مـیکننـد .ایـن
گویش با گویش ماهشهری ،بختیاری و حتی گویش بندر دیلم و گناوۀ استان بوشـهر قرابـت دارد .از
نظر ردهشناسی ،گویش هندیجانی از گروه زبانهای ایرانی نو غربی اسـت و بـه خـاطر ویژگـیهـای
مشترکی که با دیگر گویشهای لری دارد ،در زمرۀ آنها قرار میگیرد.
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 .1-1پرسش تحقیق
جستار حاضر در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1نگاه اهالی هندیجان به عشق و ازدواج چگونه است؟
 .2مذهب و اعتقادات مردم تا چه حد بر ترانهها تأثیرگذار بوده است؟
 .3آیا شرایط اقلیمی بر ترانههای عروسی این مرز و بوم تأثیری گذاشته است؟
 .2-1ضرورت تحقیق
با توجه به سرعت تحول فرهنگی ،تغییر گـویش و سـبک زنـدگی ،حفـظ عناصـر فرهنگـیای کـه از
نیاکان به ارث رسیده است ،پیش از آن که در معرض زوال قرار گیرند ،کـاری بـس شایسـته و بایسـته
است.
 .3-1روش تحقیق
این ترانهها که از دهۀ  1340تا کنـون در مجـالس عروسـی مرسـوم بـوده اسـت ،بـه روش میـدانی و
مصاحبه با افراد مسن و قدیمی از دو منطقۀ هندیجان شمالی و هندیجان جنوبی و روستاهای اطراف
ُ
مثل کریم آباد ،چم تنگ ،چهل منی ،دریهک و غرابی جمع آوری و ثبت و ضبط شده است.
 .4-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون در مورد فرهنگ عامیانه و ترانههای محلی هندیجان ،پژوهش مدونی صـورت نگرفتـه اسـت.
تنها در زمینۀ بررسی گویش هندیجانی ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد شعبانی ( )1384با عنوان «بررسـی
آوایی گویش هندیجانی» تالشی در جهت معرفی دستگاه آوایی و واجی این گویش است .گرجیـان و
عبادی ( )1395نیز به بررسی نظام فعلی این گویش پرداختهاند و به این نتیجه دست یافتهاند که در ایـن
گویش زمان آینده وجود ندارد .ویسی و عبادی (در دست چاپ) نیز به بررسی فرایند تضعیف آوایـی ایـن
گویش پرداختهاند .دربارۀ گویشهای نزدیک به این گویش مثل گویش ماهشهری نیز آثـاری وجـود
ً
دارد؛مثال عبادی ( )1388به بررسی نحو گویش ماهشهری بـر پایـۀ نظریـۀ حاکمیـت و مرجـعگزینـی
پرداخته است .اما تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند تاکنون پـژوهش علمـی و روشـمندی در زمینـۀ
جمع آوری و بررسی فرهنگ عامیانه و ادبیات شفاهی منطقۀ هندیجان انجام نشده است.
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 .2مفاهیم نظری تحقیق
.1-2ترانه
ترانه یکی از قالبهای شعری است که مصرعهای نخست ،دوم و چهـارم آن بـا هـم هـمقافیـهانـد.
تفاوت ترانه با ربـاعی در وزن عروضـی و موضـوع آنهاسـت .بـه ترانـه ،دوبیتـی نیـز میگوینـد و آن
کاملشدۀ اشعار دوازده هجایی روزگار ساسانیان است که بعد از اسالم آنها را فهلویـات نامیـدهانـد.
فهلویات از قدیم در زبان خنیاگران محلی ،آفرینندۀ شور و هیجان و رقص و طرب بوده است (رزمجو،
 .)41 :1370ملک الشعرای بهار دربارۀ سبب نـامگـذاری ایـن ترانـه بـه فهلویـات چنـین گفتـه اسـت:
«میتوان گمان برد که بیت پهلوی ،گلبانگ پهلوی ،پهلـوانی سـماع و سـخن گفـتن پهلـوی و سـایر
اشاراتی که به این موضوع از طرف شعرای قدیم شده مربوط به آهنگی خاص بوده کـه در قالـب ایـن
دوبیتیها ریخته شده و خاص این وزن بوده؛ بنابراین مستعربه نام آن ابیات را فهلوی نهادند؛ چنانکه
ً
امروز بعضی از آهنگهای موسیقی است که خاص این بیتهاست؛ مثل آواز دشتی که غالبـا در ایـن
ابیات خوانده میشود و گوشۀ بختیاری که بعد از دستگاه همایون خوانده میشود ،آن هم در ایـن وزن
میآید .لهذا میتوان ظن برد که بانگ پهلوی ،بیت پهلـوی و پهلـوانی سـماع کـه شـعرای مـا اشـاره
کردهاند آهنگهایی بوده است که در قالب این اوزان ریخته میشده و از این روی این دوبیتیهـا را بـه
مناسبت نام موسیقی آن فهلویات نامیدهاند .از طرف دیگر میتوان احتمال داد که چون این اشعار بنـا
بر عادت قدیم به زبانهای والیتی و محلی سروده میشده و آن زبانها یا خود زبان پهلوی بـوده (کـه
در مرکز ،مغرب ،شمال و جنوب ایران تا دیری بعد از اسالم و بلکه تـا امـروز متـداول اسـت) و یـا آن
لهجهها را به سبب غلبه مزبور به این اسم مینامیدهاند و این اشعار که به آن لهجههـا گفتـه مـیشـده
است ،بدان نام نامیده شده است»(بهار.)130-129 :1371 ،
.1-1-2ترانههای محلی هندیجان
ترانههای محلی هندیجان برخالف تعریف مرسوم ترانه در ادبیات فارسی ،به لحاظ قالـب و سـاختار
متفاوت است و از آنجا که افرادی که این ترانهها را میسرودهاند ،دانشی در مورد قالـب ترانـه و وزن
عروضی نداشتهاند و بر اساس ریتم خواندن ،ترانهها را در یک قالب میریختهاند ،نمیتوان گفت کـه
از نظر قالب و وزن عروضی با ترانههای فارسی یکی است.
با توجه به مطالعۀ انجام شده ،ترانههای عروسی این منطقه در دو نوع «سرو» و «بیت» است .سـرو
شعرهایی است که دارای وزن و قافیۀ مشخص بوده و بـا ریتمـی آرام و پیوسـته خوانـده و از ابتـدا تـا
انتها ،موضوع به صورت روایی دنبال میشده است .در این نـوع ،ضـمن توصـیف مراسـم بـه صـورت
جزئی ،به بالیدن به داماد و گاهی عروس پرداخته میشود .اما نـوع دیگـر آوازهـای عروسـی کـه بـه

نگاهی به واسونکها و ترانههای عروسی منطقۀ هنديجان 67 

ً
«بیت» مشهور است ،معموال از نظر مضمونی ،تکبیت است و بین هر کـدام از بیـتهـا اصـطالحی
آهنگین توسط جمع خوانده میشود .در این بیتها مضمون اصلی عشـق ،هجـران ،تنهـایی و شـوق
دیدار یار است .برخی پژوهشگران ادبیات عامه بر این باورند که علت اینکه ایـن همـه در ترانـههـای
مردم و شهر و روستا مضمون یار و دلبر به کار گرفته شده این است که شاید آنهـا از بـیم زورگویـان،
آنچه را آرزو داشتند؛ یعنی تمام امیدهای پاک و شریفشان را به آیندهای بدون ظلم و بی عـدالتی ،در
قالب یار و دلبر سرودهاند(ر.ک.درویشی.)37 :1376 :
از مهمترین ویژگیهای این ترانههای محلی ،سـادگی و قابـل فهـم بـودن آنهاسـت کـه آن هـم
حکایت از صفا و صمیمیت و سادگی و همگامبودن افراد با طبیعت اطراف دارد .ناصح ( )1373ترانهها
ً
را فرهنگی زنده میداند که گویای افرادی است که احساس و عواطفشان را به صـورت کـامال بکـر و
دستنخورده مطرح میکنند .از نظر وی وضع بیان این ترانهها آنقدر سـاده و طبیعـی اسـت کـه هـر
خوانندهای قادر به درک حاالت عاطفی سرایندۀ آنهاست.

.2-2تجزیه و تحلیل دادهها
در ادامۀ مباحث نظری ،به بررسی رایجترین ترانهها در منطقۀ هندیجان از سـال 1340ه.ش .تـاکنون
پرداخته و دادهها تجزیه و تحلیل شدهاند .ترتیب آوردن ترانهها در این بخش ،بر اساس تـوالی زمـانی
مراسم عروسی است.
.1-2-2حنا حنا ((hanā hanā
ً
معموال زنان برای مراسم حنابندان ،شعرهای خاصی میخواندهاند که رایجترین آنها ،شعر «حنا حنا
ُ ُ
گل گلبند حنا» است .هم زمان با نواختن ساز و دهل و رقصیدن و ِکل زدن ،در حالی که تشـت حنـا
بر سر زن دالک 1بود ،زنان از منزل داماد برای حنابندان به منـزل عـروس مـیرفتنـد و دسـت و پـای
عروس را حنا میبستند ،بعد از حنابستن عروس ،مادر عروس طبق رسم ،دستمالهایی را بـه شـکل
سهگوش که به آنها «دستمالک» میگفتند ،برای حنا بستن دست و پای داماد ،به مادر دامـاد مـیداد
و در این هنگام ،زن خواننده ،شعر حنابندان را از زبان مادر عروس ،بـرای دامـاد مـیخوانـد و دیگـر
حاضران به صورت گروهی عبارت «حناحنا گل گلبند حنا» را تکرار میکردند.
حنا ،حنا ،گل گلبند حنا

ِد ِی دومای بگو رختل دومای بیا

hanā hanā gole gol bande hanā /deye dumāye begu, raxtele dumāye biyā

برگردان :به مادر داماد بگو لباسهای دامادی داماد را بیاورد.
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حنا ،حنا ،گل گلبند حنا
hanā, hanā, gole gol bande_ hanā

دس بنکت خوم ایکنم ،پا بنکت خوم ایکنم

ماشال ملک دوما همه چیت خوم ایکنم
ِ

das beneket xom ikonom, pā beneket xom ikonom / māšellā malek dumā hame
čite xom ikom

برگردان :دستهایت را خودم حنا میبندم ،پاهایت را خودم حنـا مـیبنـدم ،ماشـاالله بـه شـازده
داماد! همه کارهایت را خودم انجام میدهم.
حنا ،حنا گل گلبند حنا
hanā , hanā, gole gol bande_ hanā

امشو حنا ایبندیم ،شو تا صبا ایبندیم

اگه حنا نباشه ،شمش طال ایبندیم

emšo hanā ibandim, šow tā sebā ibandim / ʔge hanā nebāše, šemše telā ibandim

برگردان :امشب حنا میبندیم ،شب تا فردا میبندیم ،اگر حنا نباشد ،شمش طال میبندیم.
حنا ،حنا گل گلبند حنا
hanā , hanā, gole gol bande hanā

پوس پیاز
پوس پیاز ،پا بنکش ِ
دس بنکش ِ

پوس پیاز
ماشاال ملک دوما همه چیش ِ

das benekeš puse piyāz,pā benekeš puse piyāz / māšellā malek dumā hame čiš
puse piyāz

برگردان :دستمالی که با آن دست داماد را میبندم ،به رنگ پوست پیاز اسـت ،دسـتمالی کـه پـای
داماد را با آن میبندم به رنگ پوست پیاز است ،ماشاالله به شازده داماد که همۀ لباسهایش بـه رنـگ
2
پوست پیاز است.
حنا حنا گل گلبند حنا
hanā , hanā gole gol bande hanā

ُو ما حنامون نارسه ،ملک دومامون ُپر کسه

یه ِدتا سرو بگویین تا حنامون برسه

vo mā hanāmun nārese,melek dumāmun por kase / ye detā soru beguin tā
hanāmun berese

برگردان :حنای ما نارس (آماده نشده) است ،شازده داماد مـا طایفـه و قـوم و خویشـش زیـاد
است ،دوتا سرود بگویید تا حنای ما آماده شود.
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ً
در ترانههای عروسی منطقۀ هندیجان ،معموال مناظره رایج بوده است؛ یعنی چند بیتـی از زبـان
خانوادۀ عروس گفته میشده و خانوادۀ داماد نیز بیتهایی در پاسخ میگفتهاند .برای مثـال ،در شـعر
حنابندان ،در پاسخ بیتهای خانوادۀ عروس ،خانوادۀ داماد بیت آخر را میخواندند.
شعر حنابندان در تقسیمبندی ترانههای محلـی ایـن منطقـه ،از زمـرۀ «بیـت»هاسـت و هرچنـد
ً
سرایندگان این شعرها در بند وزن و ردیف و قافیه نیستند ،میتوان گفت بیتهای این ترانه ،تقریبا بـر
وزن «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن» است.
 .2-2-2ترانۀ دومابرون )(dumā berun

ً
معموال در بعدازظهر پنجشنبه ،اهالی ،اقوام و همسایهها جمع میشدند و داماد را سوار بر اسب برای
ً
رفتن به حمام همراهی میکردند .غالبا در فصل تابستان ،داماد برای استحمام به رودخانه مـیرفـت؛
دالک نیز در حالی که لباسهای داماد را در سینی بر سر گذاشته بود ،با رقص و آواز حرکت میکـرد.
اسبسواران خبره و مشهور که گاهی از همان منطقه یـا از روسـتاهای دیگـر بـرای ایـن کـار دعـوت
میشدند ،به نمایش و بازی و رقص بر روی اسب میپرداختند و عدهای نیز دستمالبازی میکردند تا
حمام کردن داماد به پایان برسد .البته گاهی داماد را به وسـط صـحرا یـا بـاغی مـیبردنـد و مراسـم را
همانجا برگزار میکردند .در فصل زمستان ،داماد در خانه و با آبی که از قبل بـرای او در دیـگهـای
بزرگ گرم میکردند ،به حمامکردن میپرداخت.
پس از پایانیافتن حمام داماد ،دالک یا یکی از بزرگان فامیل ،به داماد لباس میپوشاند و بعد از
آن ،داماد بر اسب مینشست و دور حاضران میرقصید و در همان حال همگی وارد شهر میشـدند و
با ساز و آواز در شهر میچرخیدند .همزمان با «دوما برون» و آماده شدن داماد ،مراسمی هم در خانۀ
عروس برگزار میشد .عروس به حمام میرفت و زن آرایشگر(دالک) ،برای آراستن او به خانۀ آنهـا
میآمد و بعد از اصالح (بند انداختن) عروس ،او را با سفیداب و سرمه و دندانسـا آرایـش مـیکـرد.
سپس وسایلی که خانوادۀ داماد به عنوان زیورآالت به عروسشان پیشکش کـرده بودنـد ،بـر عـروس
ُ
میپوشاندند؛ این زیورآالت عبـارت بودنـد از :ملـین( )melinو میـل پـا ،گلـک ،باسـری ،زردیـون،
خزامه ،سرزلفی ،نیمه تاج ،دستبند و هفت پونی .در حال حاضر تنها بخشی از ایـن آیـین در برخـی
روستاها پابرجاست و بقیه به فراموشی سپرده شده است.
مضمون ترانۀ دومابرون ،وصف داماد و افتخار بـه او و سپاسـگزاری از پـدر و مـادر عـروس بـه
خاطر سپردن دخترشان به دست داماد است .این ترانه ،با توجه به سبک خواندن آن و وزن مشـخص
«فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن» ،از نوع «سرو» است.
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ُ
ُ
عزیز حونمی
دا هرچی دارم سی تو دارم تو ِ

ُ
سر ُگاللت ُگل ُ
بریزم تو گ ِل راجونمی

dā harči dārom si to dārom to ʔazize hunemi / ser golālat gol berizom to gole
rājunemi

برگردان :هرچه دارم برای توست ،تو عزیز خانۀ منی ،بر طرۀ موی تو گـل مـیریـزم ،تـو گـل راجونـۀ
منی.
سوز تو درومه فر فره سینشه
اسب ِ
دا ِ

س ِت ِرنی زینشه
ناز ِبالی ِم ِلک دوماد ِ

dā ʔasbe soze tu deruma ferre ferre sineše / nāze bāley malek dumā dase
terney zineše

برگردان :اسب سبز از اتاق بیرون آمد و صدای فر و فرش به گوش مـیرسـد؛ بنـازم بـه قـد و بـاالی
آقاداماد که دستش به زلف و طرۀ زنش است.
ُ
ُ
ُ
حاصلم
دا شو خدا و روز خدا یه ُمرادی در دلم
س ِر ِ
شتی رود جونیم ،یه مرادی ِ
د ِ
dā šow xodā vo ruz xodā ye morādi dar delom / dase reštey rude junim ye
morādi hāselom

برگردان :شب و روز خداخدا میکنم و مرادی در دل دارم؛ آرزویم این اسـت کـه دسـت رود عزیـزم را
حنا ببندم و به مرادم برسم.
دا بو عروس و بو عروس ،شونۀ ریشت ِطال

تو که زن ِدی به دوما ،هم حاج هم کربال

dā bow ɂarus o bowe ɂarus, šuneye rišet telā / to ke zan deyye be dumā, ham
hāj ham karbelā

برگردان :ای پدر عروس شانۀ ریش تو طال باشد؛ تو که به ما زن دادی ،هم حج و هم کربال نصـیبت
شود.
بال ِمینات من سرت
دا ِدی عروس و ِدی عروس ِ

صد سوار و صد پیاده اومدن سی دخترت

dā deye ɂarus deye ɂarus bāle meināt men seret sad sovāro sad piyāda umeden
si doxteret

برگردان :ای مادر عروس ،روسریات را بر سرت بگذار؛ صد سوار و صد پیاده برای بردن دخترت به
خانۀ داماد میآیند.
دا سرکشیدم من ِحیلت بوی ِحیلت چه خشه

ناز ِت ِرنی زینشه
ناز ِبالی ِم ِلک دوما ِ
ِ

dā sar kešidom mene heylat buye heylat če xeše / nāze bāley melek duma
nāze terney zineše
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برگردان :در حجلهات سرکشیدم ،چه قدر حجلهات بوی خوش میدهد؛ بنازم به شاه داماد که به زلف
زنش مینازد.
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
شت ِح ِیلی آقا دوما خوسیده شیر و پلنگ
بغچه باز کن بغچه باز کن ،تا ببینم همه رنگ پ ِ
boɣče bāz kon boɣče bāz kon, tā bebinom hame rang / pošte heyley ɂaqā
dumā xowside širo pelang

برگردان :بغچه را باز کن ،بغچه را باز کن تا لباسهای رنگارنگ را ببینم؛ پشت حجلۀ شاه داماد شیر
و پلنگ خوابیده است.
ُ
بوو دوما ایکنه شکر خدا
یه چناری ِمن ِسرامون ،پیچ و ورپیچش ِطال
زیر نشسه ِ
ye čenāri men serāmun, pičo varpičeš telā / zir nešasse bowe dumā ikone
šokre xodā

برگردان :درخت چناری در حیاطمان است که با طال پوشانده شده است؛ پدر داماد زیر آن نشسـته و
خدا را شکر میکند.
ُ
ُ
رخت دوما ُبغچه بس
ربون
ک
سایی ِسرامون ای خیاط اوم نشس س ِر د ِسش گل بریزین ِ
ِ
ِ
korbune sāyey serāmun i xayāt uma nešas / sare dasseš gol berizin raxte dumā
boɣče bas

برگردان :فدای سایۀ حیاطمان بشوم که خیاط آمد و در سایهاش نشست؛ بـر دسـتانش گـل بریزیـد
زیرا در حال بستن بغچۀ لباسهای داماد است.
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
داو ِتت
الیقت
جونم دسمال بپیچم خم بیارم ِ
ککا جونیم چی ندارم ِ
kokā junim, či nedārom lāyeqet / junema dasmāl bepičom xom biyārom
dāvetet

برگردان :برادر جانم ،چیزی الیق تو ندارم؛ جانم را در دستمالی میپیچم و بـرای عروسـی تـو هدیـه
میآورم.
ُ ُ
ما ِبین ِچل کهخدا ککا جونیم ِبختره
بید باال ُسزتره
دومنِ ،
بید باال ِ
ِ
بید ِ
bide bālā bide dumen, bide bālā sowztere / mābeyne čel kahxodā kokā junim
bextere

برگردان :یک درخت بید در باال و دیگری در پایین است؛ اما درخت بیـد بـاالیی سـبزتر اسـت؛ بـین
چهل کدخدا برادر عزیزم از همه بهتر است.
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ً
این بیتها که به صورت روایی سروده شدهاند ،معمـوال از زبـان مـادر و خـواهر دامـاد خوانـده
میشوند و در آنها خواهر داماد حاضر است جانش را نثار برادرش کند.
 .2-3پااندازون )(pā andāzun

ً
معموال از غروب پنج شنبه ،عروس را با اسب به خانۀ داماد میآوردند .امـا اگـر مسـافت زیـاد
ً
نبود ،جمعیت حاضر ،عروس را پیاده و با ساز و دهل همراهی میکردند؛ معموال جمعیت ،فانوس در
دست دقایقی ِدر خانۀ عروس میماندند ،نوازندگان ساز مینواختنند و بعد وارد خانه میشـدند؛ بعـد
از چند دقیقه نواختن و رقصیدن در خانۀ عروس و خواندن ترانه ،پدر عروس مـیبایسـت دختـرش را
بلند میکرد و دستش را در دست داماد قرار میداد 3.آنگاه عروس را بر اسب یـا االغ مـینشـاندند،
ً
پسربچهای در جلو و دختر بچهای پشت سرش سوار میکردند و معموال لبـاس زنـی کـه تـازه زاییـده
بود ،بر سرش میکشیدند.
عروس نرسیده به خانۀ داماد مینشست و برنمیخواست ،مگر اینکه هدیـهای از پـدر دامـاد یـا
داماد بگیرد .داماد ،پس از پیشکش هدیهای ،عروس را بلند میکرد ،همه ِکـل مـیکشـیدند و هلهلـه
میکردند و باز به سمت خانۀ داماد حرکت میکردند .قبل از اینکه عروس وارد خانۀ داماد شود ،یک
گوسفند یا خروس پیش پایش قربانی میکردند؛ عروس میبایست پایش را در خون قربانی مـیزد تـا
از بالها در امان باشد و حاضران همزمان این ترانه را میخواندند:
یه سواری دیر ایایه ما گفتیم که شازده ِی

ایای
شال و ترمه آقا دوما
ِ
اورشوم ِبی باد ِ

ye sevāri dir iyāye mā goftim ke šāzdeye / šālo termey āqā dumā oršome bey
bād iyāye

برگردان :سواری از دور میآید و ما تصور کردیم شاهزادهای است؛ شال و ترمۀ آقاداماد ابریشم
است و با باد حرکت میکند.
حونی آقا دوما آب راکد جمع شده
دم ِ

ُپل بوندین ،سد بوندین ،بیبی عروس رد بشه

dame huney āqā dumā ābe rāked jam šode / pol bowandin sad bowandin bibi
ɂarus rad beše

برگردان :در خانۀ آقا داماد آب راکد جمع شده است؛ پل ببندید ،سد ببندید تا عروس خانم رد شود.
آقا دوما زن ِا َّس ِده تکیشه مخمل زده

وکول راسش بیبی عروس ِمی م ِه چهارده زده

āqā dumā zan esede tekkiše maxmal zede / ve kule rāseš bibi ɂarus mey mehe
čārdah zede
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برگردان :آقاداماد زن گرفته و بر متکای مخمل تکیه زده است و عروسخانم مثل ماه شب چهـاردهم
بر شانۀ راستش نمایان شده است.
بعد وارد خانۀ پدر داماد میشدند و عروس را تا داخل اتاقش همراهی مـیکردنـد .پـس از آن در
یک سینی ،جو و تخم مرغ میگذاشتند؛ هنگامی که عروس میخواست وارد اتاقش شـود ،پـایش را
در جو میگذاشت و تخم مرغ را میشکاند .بعد از آن ،همچنان رقـص و پـایکوبی و نـواختن سـاز و
دهل ادامه داشت .حتی گاهی مردان شعرهایی را که در هنگام کار میخواندند ،اجـرا مـیکردنـد و در
جوانان خانواده را شجاع معرفی میکردند و به این وسیله با شعرهای حماسـی ،جوانـان
اکثر شعرها،
ِ
را برای رقص بیشتر تشویق و تحریک مینمودنـد .گـاهی نیـز شـعرها جنبـۀ کنـایی پیـدا مـیکـرد و
ً
میبایست حتما با کنایه پاسخ داده میشد:
اومدیم هالون به هالون تا دم دروازه تون

زن بدینمون عذر نیورینِ ،طیفمون بهز ِطیفتون

umedim hālun be hālun tā dame darvāzetun / zan bedinmun ozr neyorin,
teyfemun bahz teyfetun

برگردان :منزل به منزل آمدیم تا به دروازۀ خانۀ شما رسیدیم؛ عذر و بهانه نیاورید و به ما زن بدهید،
زیرا طایفۀ ما از طایفۀ شما بهتر است.
و جواب میدادند:
ُ
دختر سردار سوار
اسب سوز زین قلم کارِ ،

حونی شما
جاش بنداز ِد ِی دوما ،گل ایای ِ

ʔasbe sowze zinqelamkār, doxtare sardār sevār / jāše bendāz deye dumā, gol
iyāy huney šomā

برگردان :اسب سبز زینقلمکاری از دور میآید ،در حالی که دختر سردار بـر آن سـوار اسـت؛ ای
ُ
مادر داماد ،جایش را آماده کن؛ زیرا گل به خانۀ شما میآید.
این ترانه نیز با توجه به وزن و آهنگ خواندن آن ،از نوع «سرو» است.
َ

 .3-3اشکله جونم)(eškele junom

یکی از ترانههای رایجی که در همۀ عروسیهای منطقۀ هنـدیجان خوانـده مـیشـده اسـت« ،اشـکله
جونم» است که امروزه نیز همچنان در برخی عروسیها خوانده میشود .این شعر بر خالف «سرو»،
ً
معموال ساختار روایی ندارد و هر بیت با مضمونی متفاوت گفته شـده اسـت و در پایـان هـر مصـرع،
جمعیت باید اصطالح «اشکله» را تکرار کنند و به نظر میرسد بر وزن «فاعلن مفتعلن مفتعلن فـع»
ً
ً
گفته شده است .بیتها کامال عاشقانهاند و معموال از زبان مرد(عاشق) گفته میشود و یا به صـورت
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مناظرۀ عاشق و معشوق است .عاشق در این بیتها ،مدام از بیتفاوتی معشوق و خانوادهاش شـکوه
دارد و زمانی که معشوقش را به عقد مرد دیگری در میآورند ،از پا میافتد.
ُ
ُ
ریم میررحمان کردم ُتو گل بیای سیم ،اشکله
اشنفتم ُتو ِگرتته ُزدم ِم ِن ریم ،اشکله
ِ
ešnoftom tow gertete zedom mene rim,eškela / rime mir ramān kerdom tow
gol biyāy sim,eškela

برگردان :شنیدم تب داری ،به سر و صورت خودم زدم؛ به میر رحمان (میرنعمان) 4متوسـل شـدم کـه
تب یارم به من منتقل شود.
بیو بریم شمال ُوالت قولی کنیم فرش ،اشکله

قولیه سرخ و سفید منقل ُپ ِر تش ،اشکله

biyo berim šomāl volāt qoli Konim farš , eškela / qliye sorx o sefid manqal pore
taš, eškela

برگردان :بیا به شمال والیت برویم و فرشی بگسترانیم .فرشهای قرمز و سفید و منقلی پـر از آتـش
موجود است.
اشکله جونم ،اشکله()2
eškele junom, eškela

ُ
توسون گرما ،اشکله
اومدم دم حونهتون
ِ

ُ
تش بگره ِد ِی گل نیگه بفرما ،اشکله

umedom dem hunetun towsune garmā, eškela / taš begere deye gol nige
befarmā, eškela

برگردان :در گرمای تابستان به در خانۀ شما آمدم ،مادر یارم آتش بگیرد که به من نمیگوید بفرما.
ُ
ُ
ُ
دوشت ،اشکله
گوشت ،اشکله ِبی تو م گپ نیزنم سر ِ
حرف ِ
اومدم دم حونهتون گوشواره ِ
umedom dem hunetun gušvāre gušet, eškela / bey to mo gap nizenom ser
harfe dušet, eškela

برگردانِ :در خانه شما آمدم ،گوشوارهای نیز در گوشت بود ،اما من بـه خـاطر حـرف دیشـبت بـا تـو
حرف نمیزنم.
اشکله جونم ،اشکله()2
eškele junom, eškela

بور دخترو سایهی پسینه ،اشکله
چتر ِ
ِ

تا یه خینی ُرو نده نیای بشینه ،اشکله

čatre bure doxteru sāyey pesine,eškela / tā ye xini row nede niyay
bešine,eškela
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برگردان :طرۀ بورگیسوی آن دختر مانند سایۀ بعد از ظهر است .ایـن دختـر تـا خـونی(جنگی) بـه راه
نیندازد ،آرام نمینشیند.
ُ
ُ
تش بگره رو هندیون چه بد گداره ،اشکله خال ُسوز ُمچ ِپی سفیدِ ،من او دیاره ،اشکله
taš begere ru hendiyun če bad godāre,eškela / xale sowz moč pey sefid, men
ow diyāre,eškela

ُ
برگردان :رودخانۀ هندیجان آتش بگیرد که این قدر بدگدار(صعبالعبور) است .خال سـبز مـچ پـای
سفید در آب رودخانه پیداست.

از بیشتر ترانههای عاشقانهای که در مراسم عروسی هنـدیجان خوانـده مـیشـده اسـت برمیآیـد کـه
ً
مالکهای زیبایی زن ،معموال فربهی و سفیدی چهره و انـدام او بـوده اسـت .دو بیـت بـاال شـاهد
بخشی از این ادعاست.
اشکله جونم ،اشکله()2
eškele junom, eškela

ِتیلت سیرمه ننه ُخش سیرمه داره ،اشکله

ب ُ
ایدراره ،اشکله
ینابرم ننشین جونمه ِ
ِ

tiyelta sirme nene xoš sirme dāre,eškela / beynāberom nenešin
junmeyderāre, eškela

برگردان :چشمانت را سرمه نگذار ،خودش سرمه دارد (سیاه است) ،روبرویم ننشین که چشمانت
جانم را میگیرد.
ساعت سر مچت من ُ
جگرم بو ،اشکله
ِ

قمیص آراسترت سی کفنم بو ،اشکله
ِ

sāɂate sere močet men jegerom bu,eškela / qemise ārāsteret si kefenom
bu,eškela

برگردان :ساعت مچیات را به یادگار بر جگرم میگذارم و امیدوارم پیراهن آراسـترت (نـوعی پارچـه)
کفنم باشد.
اشکله جونم ،اشکله()2
eškele junom eškela

ُ
ایکشیدم ،اشکله
شویی که مهرت ِکردن که

بی شره ی کل اولی زونی ُب ُ
ریدم ،اشکله
ِ
ِ ِ

šovyi ke maret kerden kah ikešidom,eškela / bey šerrey kel ɂavveli zuni
boredom,eškela
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برگردان :شبی که تو را عقد کردند من درحال کاهکشیدن بودم ،با صـدای اولـین کـلکشـیدن ،زانـوانم
سست شد و افتادم.
 .4-3یاالله یاالله کردم)(yāllā yāllā kerdom

ترانۀ «یاالله یاالله کردم» از نوع «بیت» است و جماعت پس از هر مصرع ،عبارت «یااللـه» را پاسـخ
میدهند .معشوق در این بیتها ،دستنیافتنی است و برای همین ،عاشق گاهی به نمودی از معشوق
به عنوان یادگار بسنده میکند .ارزش مرد در این شـعرها ،تـا حـدودی بـه ثـروت و دارایـیاش بسـته
است؛ پس اگر عاشق فقیر و ندار است ،باید پایش را در ماجرای عشق پس بکشد .البته برخی بیت-
ها نمایانگر این است که عشق رابطهای دو طرفه بین عاشق و معشوق است و گاه با وجـود مخالفـت
خانوادۀ دختر ،وی نیز پا به پای عاشق در عشق همراهی میکند:
ُ
یاالله یاالله ِک ُردم تا گ ِل پیدا کردم
yāllā yāllā kerdom tā gole peydā kerdom

برگردان :خداخدا کردم تا یارم را پیدا کردم.
ُ
یه گلی ِمن ِقد کمر تازه شکفته یاالله

ُ
ایوفته یا الله
نه دسم وش ایرسه نه خوش ِ

ye goli men qed kemar tāze šekofte,yāllā / ne dasom veš irese ne xoš iyofte,
yāllā

برگردان :گلی در کنار رودخانه به تازگی شکفته است؛ نه دستم به آن میرسد و نه خودش میافتد.
دسمال دست ُبدم سرم ُب ُ
پوزت بدم سی تیر تفنگم یا الله
واندم یا الله
خزامهی ِ
ِ
ِ
dasmāle daste bedom serme bowandom, yāllā / xezāmey puzte bedom si tir
tefangom, yāllā

برگردان :دستمال دستت را به من بده تا سرم را با آن ببندم .خزامۀ 5بینیات را به من بده تـا بـرای تیـر
تفنگم از آن استفاده کنم.
ُ
سر زیری ،یا الله
سوارل بوزی کنن ِمن ِ

حونی فقیری ،یا الله
تش بگره عاشقی و ِ

sevāral bowzi konen men sareziri,yāllā / taš begere āšeqiyo huney feqiri,yāllā

عاشـقی همـراه بـا فقـر آتـش
برگردان :سوارکاران در سرازیری مشغول سوارکاری و رقص هسـتند؛
ِ
بگیرد.
تو نیو و حونه مون ،گیرت ُ
نیایم ،یا الله
ِ
ِ

همچو گولهی برنو باد ُ
هوایم ،یا الله
ِ
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to neyo ve hunemun, giret niyāyom, yāllā / hamčo gulley berno bāde
havāyom, yāllā

برگردان :تو به خانۀ ما نیا ،من از ِآن تو نمیشوم ،من مثل گلولۀ تفنگ برنو دست نیافتنیام.
ُ
چیش کم ُک ،یا الله
شیربهات چارصد تمن یه
یت بگو ،بو ِت خبر ُک ،یا الله
ِ
دخترو ِد ِ
ِ
doxteru deyte begu bowte xebar ko, yāllā / širbehāt čārsadtemen ye čiše kam
ko,yāllā

برگردان :ای دختر به مادرت بگو و پدرت را خبر کن ،مهریهات چهارصد تومان است ،مقداری
کمترش کن.
شیر بهام چارصد تمن نه کم و نه بیش ،یا الله

پات بنه پیش ،یا الله
اگه تو عرضه دوری ِ

širbehām čārsadtemen ne kam o ne biš,yāllā / ʔage to orze dowri pāte bene
piš,yāllā

برگردان :مهریهام چهارصد تومان است؛ نه کمتر و نه بیشتر؛ اگر تو عرضه داری پا پیش بگذار.
ُ
و زبون نه ُ
روضیم تا ُنوت نریزی ،یاالله
تاتمی تیمم عزیزی ،یاالله
ِ
ابوذر ،کر ِ
ِ
ʔabuzar, kor tātemi teymam ɂazizi yāllā / ve zebun ne rowziyom tā nowt
nerizi yāllā

برگردان :قسم به امامزاده ابوذر که تو پسر عمویم هستی و دوستت دارم ،اما زبانی راضی نمیشوم،
باید پول خرج کنی.
ُ
تو بپوش کوت پاتلون ُم ایگم مبارک ،یا الله
ما ایریم میررحمان ِو اسم زیارت ،یا الله
mā irim mir ramān ve esm ziyārat yāllā / to bepuš kut pātelun, mo igom
mobārak yāllā

برگردان :ما به اسم زیارت به امامزاده میرنعمان میرویم .تو کت و شلوار بپوش من بـه تـو مـیگـویم
مبارک باشد.
ُ ُ
کردم تا گ ِل پیدا کردم
یاالله یاالله
yāllā yāllā kerdom tā gole peydā kerdom
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.4نتیجه زیری
با مطالعۀ ترانههای عروسی منطقۀ هندیجان میتوان به این نتیجه رسـید کـه ایـن ترانـههـای محلـی
ً
معموال به صورت تکبیت گفته شدهاند و با توجه به آهنگ و سبک خواندنشان میتوان آنها را به دو
ً
گروه «سرو» و «بیت» تقسیم کـرد .سـرو را معمـوال بـا آهنگـی آرام و بـر وزن «فـاعالتن فـاعالتن
فاعالتن فاعلن» میخواندهاند اما بیتها که دارای تنوع وزنی و آهنگی و همچنین مضمونی هسـتند،
با وزنآهنگی تندتر خوانده میشدهاند و پس از هر بیت ،عبارتی بـه صـورت گروهـی تکـرار مـیشـده
است.
در مورد پرسشهای تحقیق ،در پاسخ به پرسش اول ،یعنی چگونگی نگـاه اهـالی هنـدیجان بـه
ازدواج ،آنچنان که از بررسی شعرها و ترانههای بومی این دیار برمیآیـد ،ازدواج در نـزد اهـالی ایـن
ً
مرز و بوم مضمونی کامال عاشقانه دارد و در اکثر شعرها ،معشـوق از هجـران و موانـع وصـال شـکوه
ً
میکند .معشوق در این شعرها کامال در مقام ناز و عاشق در مقام نیاز است؛ آنچنـان کـه در زنـدگی
عاشق ،معشوق برتر از همۀ امور است .در بیشتر ترانهها ،عاشق ،مرد است؛ اما در برخـی شـعرها از
عشق پنهانی زن به مرد نیز سخن به میان میآید؛مثال:
ُ ُ
ُ
ریم میررحمان کردم تو گل بیای سیم،یاالله
اشنفتم ُتو ِگرتته ُزدم ِم ِن ریم ،یاالله
ِ
ešnoftom tow gertete zedom mene rim,yāllā / rime mir ramān kerdom tow gol
biyāy sim,yāllā

برگردان :شنیدم تب داری به سر و صورت خود زدم؛ به میرنعمان متوسل شدم تا شاید تب یارم به من
منتقل شود.
در پاسخ به پرسش دوم ،میتوان چنین بیان کرد که اعتقادات مردم تا حدی بر شعرها و ترانههـای
آنها تاثیرگذار بوده است .آن طور که از این ترانهها برمیآید ،عاشق برای اثبات عشق خود و رسـیدن
به وصال معشوق ،به امامزادهها متوسل میشود.
در پاسخ به پرسش سوم مبنی بر میزان تأثیر اقلیم بر ترانههای عروسـی ایـن منطقـه نیـز مـیتـوان
چنین گفت که در این پژوهش ،کمتر شعر یا ترانهای مشاهده شد که در آن به اقلیم و شرایط اقلیمی و
بومی اشارهای نشده باشد .

سپاسگزاری
این مقاله منتج از طرح پژوهشی با عنوان «فرهنگ عامیانۀ هندیجان» است؛ بنابراین از دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ماهشهر و مرکز هندیجان به خاطر حمایت از این طرح پژوهشی تشکر و قدردانی میگردد.
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پینوشتها
 . 1به زنان یا مردانی که مدیریت امور عروسی از جمله آراستن عروس و داماد و حمام کردن آنها را بر عهـده
داشتند ،دالک میگفتند.
 .2در گذشته دست و پای عروس و داماد را در حالی که حنا بسته شـده بـود ،بـا پارچـههـای رنگـی و زیبـا
میبستند .پارچههایی که در شعرها گاه به رنگ پوست پیاز و گاه به رنگ نباتی توصیف شدهاند.
 .3اگر پدر عروس در قید حیات نبود ،عمو ،دایی ،یا برادر بزرگش چنین وظیفهای را برعهده داشتند.
.4یکی از امامزادههای مشهور در منطقۀ هندیجان
 .5حلقهای که زنان برای تزیین در بینی میگذاشتند.
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 شکاری ،باقر( 75ساله) ،هندیجان جنوبی ،دیپلم ،دیماه .1394 شکاری ،مدینه (60ساله) ،هندیجان جنوبی ،خانهدار ،ابتدایی ،اسفند .1394 شهبازی ،خیری(73ساله) ،هندیجان شمالی ،خانهدار ،بیسواد ،اسفند 1394 عبادی ،محمد(70ساله) ،کریم آباد ،کشاورز ،بیسواد ،اسفند .1393 قنواتی ،نادر(55ساله) ،چم تنگ ،کشاورز ،ابتدایی ،بهمن.1394 -قنواتی زادگان ،خورشید( 60ساله) ،هندیجان شمالی ،خانهدار ،ابتدایی ،خردادماه .1395

