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تاریخ پذیرش97/4/8 :

چکیده
ادبیات عامیانۀ هر قوم نشاندهندۀ باورها ،اندیشهها ،بایدها و نبایدها ،شیوههای خاص زندگی،
عالیق و مناسبات اجتماعی آن قوم است .واکاوی این بخش مهم از ادبیات ملتها ،گاه حقایقی را
روشن میکند و دادههایی در اختیار جوینده میگذارد که در بررسی ادبیات رسمی ،کمتر دیده میشود.
از میان گونههای متفاوت ادب عامه ،شعر دارای جایگاهی ویژه است و در میان قالبهای گونهگون
شعری ،دوبیتی پیشینهای به درازنای تاریخ ادب پارسی دارد .در گسترۀ ایران بزرگ شاید کمتر جایی را
بتوان یافت که این قالب شعری در آن نفوذ نکرده باشد .یکی از مناطقی که این قالب شعری در آن
گسترش ویژهای یافته است ،شهرستان فسا است .بررسیها نشان میدهد مهمترین و پربسامدترین
قالب شعری ادب عامه در این منطقه ،دوبیتی است که همراه با آیینی ویژه به نام «چهلبیتیگویی» از
دیرباز در میان بومیان منطقه رواج داشته است.
در این پژوهش تالش شده است افزون بر ثبت این دوبیتیها و آیین چهلبیتیگویی ،درونمایههای این
اشعار نیز تحلیل شود .درونمایههایی همانند عشق ،برادری ،بیوفایی ،غم ،گله و شکایتّ ،
مذمت
پیری ،اندیشۀ مرگ ،نفرین ،جبر و جبرگرایی .از عوامل پیدایش این دوبیتیها میتوان به بیسوادی،
فقر مالی ،نبود راههای ارتباطی ،نداشتن قدرت برای تصمیمگیری و  ...اشاره کرد.
کلمات کلیدی :ادبیات عامه ،چهلبیتیگویی ،درونمایه ،دوبیتی ،شهرستان فسا.

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم.
 .2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم.

Email: azim_jabbareh@yahoo.com

Email: shadmanineda72@.gmail.com
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 .1مقدمه
فسا نام شهری است در  145کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس .شهرستان فسا بین 53
درجه و  1۹دقیقه تا  54درجه و  15دقیقۀ طول شرقی و  28درجه و 31دقیقه تا  2۹درجه و  24دقیقۀ
عرض شمالی واقع شده است .مرکز این شهرستان ،شهر فسا است .جمعیت این شهرستان بر طبق
سرشماری سال  ،1385برابر با  1۹2٫۹46نفر بوده است .این شهرستان با شهرستانهای داراب،
جهرم ،استهبان ،زرین دشت و شیراز همسایه است.
بررسی متون کهن تاریخی نشان میدهد که شهرستان فسا در زمرۀ شهرهای کهن ایران با قدمتی
چند هزارساله است .دربارۀ سازنده یا سازندگان این شهر در کتابهای تاریخی و جغرافیایی ،اقوال
مختلفی آمده است .حمدالله مستوفی در این باره مینویسد « :در اول پسا بن طهمورث دیوبند ساخته
بود خراب شد .گشتاسب بن لهراسب کیانی تجدید عمارتش کرد و نبیرهاش بن اسفندیار به اتمام
رسانید و در آخر ساسان آن را نام کرد ...در اول مثلث بود تا به عهد حجاج بن یوسف ثقفی عاملش
آرادمرد به فرمان او از شکل بگردانید و تجدید عمارت کرد ...شهری سخت بزرگ بوده و اعمال و
نواحی بسیار دارد» (مستوفی.)312-310: 1336 ،

تمدن و فرهنگ کهن فسا با گذر از قرنها و در ادامۀ حیات خود ،با سلسلۀ هخامنشیان پیوند
می یابد .در زمان آنان شهر فسا و نواحی اطرافش پر رونق و آباد بوده است؛ چنان که مطابق الواح گلی
تخت جمشید «ارتخما» مسئول آبادانی آن دیار مزد  150کارگری که در بشی یا (فسا) و کبرپیش
(خفر) کار میکردند از خزانهدار کل پارس«راتی بیندا» خواسته است(مصطفوی.)417 :1375 ،

پروفسور اوپر فرانسوی ضمن بررسی کتیبۀ بیستون و بر اساس سلسله تحقیقاتی که انجام داد ،فسا
را مرکز قیام سمردیز دوم و در عهد داریوش میداند (کرزن :1350 ،صص 178و  .)110-108شهرستان فسا در
دورههای مختلف تاریخی ،از دورۀ هخامنشیان تا دوران معاصر همواره نقشی تأثیرگذار در تاریخ این
مرز و بوم داشته است که بررسی همۀ این موارد در این مجال نمیگنجد (برای یافتههای بیشتر در این باره نک:
رضازاده.)3۹-35 :1381 ،

ناگفته پیداست مناطقی که پیشینهای کهن دارند ،ادبیات عامیانه را نیز به همان قدمت در خود
پرورش دادهاند .شهرستان فسا نیز از این قاعده بیرون نیست .بررسی ژرف در این منطقۀ کهن،
نشاندهندۀ وجود گونههای مختلف ادب عامه است .از میان گونههای مختلف نیز ،شعر و بهویژه
دوبیتی ،رویش و پرورشی خاص داشته است؛ البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که ...« :به
طور قطع میتوان گفت رایجترین قالب شعر عوامانه دوبیتی است که هیچ نقطهای از نقاط این مملکت
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از آن خالی نیست .دلیل رجحان آن هم واضح است؛ بحری است کوتاه و قالبی است جمع و جور و
ّ
بسیار مناسب برای بیان حال و شرح تأثرات ،بیآنکه شاعر را به تکلف قافیه اندیشیدن و میزان کردن
«افاعیل» عروضی بیندازد»(محجوب.)47 :13۹3 ،

نگارندگان در این جستار کوشیدهاند نخست به گردآوری دوبیتیهای رایج در میان مردم بپردازند و
سپس درونمایههای این اشعار را تحلیل کنند .در این مقاله ده درونمایه بر اساس بسامد آنها بررسی
و فهرست شده است .این دوبیتیها به روش میدانی و از میان مردم عشایر شهرستان فسا جمعآوری
شده است .به نظر میرسد که این دو بیتیها رنگی اجتماعی و محلی دارند و در پیوند نزدیک با زندگی
مردم منطقه هستند.
اهمیت شناخت و تحلیل درونمایه به این علت است که برای یافتن سبک فکری هر دوره یا سبک
فکری شاعران باید به درونمایه مراجعه کرد و اینکه با توجه به درونمایه میتوان با شیوۀ زندگی و طرز
تفکر یک فرد یا در سطح باالتر ،یک قوم و ملت آشنا شد.
 .2پیشینۀ پژوهش
گردآوری دوبیتیهای عامیانه در ایران به طور جدی ،از دوران پس از مشروطیت آغاز
شاید بتوان گفت
ِ
شد .صادق هدایت از نخستین کسانی بود که ترانههای عامیانه را گردآوری و در کتابی به نام اوسانه

( )1310منتشر کرد .پس از آن ،پژوهشگران زیادی در گوشه و کنار ایران ،به این کار مبادرت کردند و
دوبیتیها و ترانههای محلی اغلب مناطق ثبت و ضبط شد .نمونۀ آن ترانههای محلی استان فارس بود
که به وسیلۀ صادق همایونی ،در سال ( )137۹به چاپ رسید.
در زمینۀ بررسی و تحلیل درونمایههای شعر عامیانۀ فسا ،تاکنون پژوهشی انجام نشده است؛ در
ً
پژوهشهای صورت گرفته ،صرفا به جمعآوری این اشعار پرداخته شده است که به برخی از آنها اشاره
میشود:
 .1زهرا فرخپور ( .)13۹4ری من رغبت تو .شیراز :فرنام .گزیدهای از ترانههای محلی شهرستان فسا.
 .2غالمرضا رضایی ( .)1387شهر من فسا .شیراز :نوید .نویسنده در این کتاب برخی از قصههای
شهرستان فسا را جمعآوری کرده است.
 .3جلیل رضازاده گراشی

(.)1381

از پسا تا فسا .قم :فاضل .نویسنده در این کتاب ویژگیهای

جغرافیایی ،پیشینۀ تاریخی و فرهنگی ،مشاهیر شهرستان فسا در گذشته و حال را معرفی میکند.
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 .4حسن حسینی فسایی ( .)1367فارسنامۀ ناصری .تهران :امیرکبیر .نویسنده در دو گفتار که هر گفتار
در یک جلد است ،کتاب را تدوین کرده است .در گفتار اول تاریخ فارس را بیان کرده است؛ گفتار دوم
هم مشتمل است بر جغرافیای فارس و شرح احوال علما ،شعرا ،تجار ،اعیان و خوانین فارس.
 .3دوبیتی در ادب فارسی

ّ
دوبیتی از قالبهای شعر رسمی و عامۀ فارسی و مرکب از چهار مصرع است که سه مصرع آن بر یک

قافیهاند و مصرع سوم قافیۀ اختیاری دارد .دوبیتیهای عامه از دیرباز ،اغلب در قافیه و عدم رعایت
دقیق حرف ّ
روی ،اشکال دارند .گاهی نیز قافیۀ دوبیتی شکل مثنوی دارد (نک :ذوالفقاری-67 :13۹4 ،
 .)68در قدیم به اشعار محلی و دوبیتیها ،فهلویات گفته میشد« .فهلوی در لغت ّ
معرب پهلوی است

و از آنجا که برخی فهلویات در دو بیت و با وزنی خاص سرودهاند؛ امروزه به آن ترانه و دوبیتی
ّ
میگویند»(شمیسا .)277 :1387،دوبیتی ،زبان حال مردمی است که این ابیات را دور از هر گونه تکلف و
صناعتی ،از سوز دل و اشتیاق درونی خویش سرودهاند .مردمی که دغدغههای روزمرۀ خود را در
قالب ابیاتی شیرین و ساده ،بیان کردهاند و در هیچ جا نیز نام و نشانی از خود باقی نگذاشتهاند .از این
روست که شاعران این شعرها اغلب گمنام هستند و در جایی به جز سینۀ مردم ثبت نشدهاند .هر چند
این ترانهها ممکن است که از نظر ادبی ارزش چندانی نداشته باشند؛ اما از لحاظ جامعهشناسی،
مردمشناسی ،بازشناسی گویشهای مختلف ایران و چگونه اندیشیدن انسانها اهمیت بسیاری دارند
(نک :محسنی و کمرپشتی.)12۹ :12۹4 ،

گاهی کلمۀ دوبیتی را در مورد رباعی نیز به کار بردهاند؛ اما باید گفت این دو در قافیهبندی یکی
ّ ّ
هستند؛ ولی در وزن با یکدیگر متفاوتند(نک :همایی .)154 :1361 ،وزن رباعی «ال حول و ال ّقوۀ اال بالله»
ُ
ُ
ُ
یا «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل» و دیگر افاعیل آن است؛ حال آنکه وزن دوبیتی ،اغلب «مفاعیلن
مفاعیلن فعولن» و گاه وزنهای دیگر است؛ عالوه بر آن از لحاظ محتوا و زبان نیز با یکدیگر
متفاوتند؛ اما به گفتۀ شفیعیکدکنی رباعی و دوبیتی ،یک نقطۀ اشتراک بزرگ دارند و آن این است که
هر دو از قالب های کوتاه شعر فارسی هستند که ساختۀ ذهن و روح ایرانیان است و تحت تأثیر قالبها
و اوزان شعر عرب شکل نگرفتهاند(شفیعیکدکنی.)217 :1368 ،
 .3-1دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا
دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا مانند دوبیتیهای زبان فارسی از چهار مصراع تشکیل شدهاند؛
موسیقی در این دوبیتیها مهم است؛ اما به این دلیل که سرایندگان این دوبیتیها ،از وزن عروضی
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چیزی نمیدانستند ،قافیه و ردیف گاهی چنان که باید ،رعایت نشده است .در واقع ویژگی بارز این
دوبیتیها ،ساده و بیپیرایه بودن آنهاست که مشخصۀ اغلب دوبیتیهاست؛ چنان که بهار مینویسد:
« این اشعار از تشبیهات نادر ،کنایه ،ایهام ،جناس و سایر صنایع لفظی و تکلفات معنوی و ترکیبهای
مأخوذ از زبان عربی به دور است» (بهار.)131 :1371 ،

دوبیتیهای شهرستان فسا ساده و قابل فهم هستند و این یکی از مهمترین ویژگیهای اینگونه از
اشعار است .این ویژگی به دلیل سادگی و صداقتی است که در وجود مردم عامی و سرایندگان بیسواد
آنها بوده است که این دوبیتیها را به مقتضای حال خود سرودهاند.
این سادگی ممکن است به دلیل زندگی روستایی باشد؛ مردم عشایر فسا از گذشتههای دور در
صحرا و بیابانهای خوشآب و هوا زندگی میکردند و از زندگی شهری و اضطرابهای آن دور بودهاند.
درونمایههایی مانند غم عشق ،غربت ،شکایت از بیوفایی دنیا ،و ...درد دل مردمی است که این
دوبیتیها را به بداهه سرودهاند .چون مردم عشایر از دیرباز به کار و زحمت مشغول بودهاند ،دوبیتیها
بیشتر رنگی از درد و غم دارند .بیشتر دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا بر وزن «مفاعیلن مفاعیلن
فعولن» سروده شدهاند؛ اما به دلیل آشنا نبودن مردم و سرایندگان گمنام این اشعار با وزنهای عروضی،
وزن آنها دچار دگرگونیهایی است و گاهی با وزن مرسوم دوبیتی متفاوت هستند؛ حتی با گذر زمان،
تعداد مصراعهای برخی از دوبیتیها دستخوش تغییراتی شده است و تعدادی از دوبیتیهای عامیانۀ
شهرستان فسا ،به جای چهار مصراع ،پنج مصراعی شدهاند؛ مانند نمونههای زیر:
شـــب چارشـــنبه و چـــار بحـــر دنیـــا
ســـزا و ناســـزا بـــر مـــن زنـــه پـــا
یکــی گــوین 1کــه کــام از دل ندیــده

از آن ترســــم بمیــــرم مــــن ســــر راه
یکـــی گـــوین کـــه ایـــن مـــرده غریبـــه
(لیال کوهستانی)

azān tarsam bemiram man sare rāh
yeki guyen ke in marde qaribe

šabe čār šanbe vo čār bahre donyā
sezā vo nasezā bar man zane pā
yeki guyen ke kām az del nadide

بلنـــدی مـــینمایـــد کـــوه رودبـــار
اگــر دلبــر بــه مــن یــکرنــگ باشــه
خــود ســینه نــرم بــس تنــگ باشــد

قشـــنگی مـــینمایـــد خونـــۀ یـــار
ســــر راهــــم دو فرســــخ راه باشــــه

qašangi minamāyad xuneye yār
sare rāham do farsax rāh bāše

(سکینه کوهستانی)
bolandi minamāyad kuhe rudbār
agar delbar be man yekrang bāše
xode sine narm bas tang bāše
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از بسیاری از این اشعار ،فقط یک بیت باقی مانده است:
ول 2بـــــاال بلنـــــدم کـــــی میـــــایی
بیــــا دلبــــر بــــرایم دلبــــری کــــن

رفیــــــق روز تــــــنگم کــــــی میــــــایی
بــــزن چهچــــه بــــرایم زرگــــری کــــن
(صغری بهرامی)

rafiqe ruze tangom key miāyi
bezan čahčah barāyam zargari kon

برخی از این اشعار ،سه یا پنج بیت دارند:

بیــو بــریم 3ســایۀ کمــر کنــیم ّ
قصــابی
بیو بـریم سـایۀ کمـر قـالی کنـیم فـرش
ُ 6
یت
ماشینی از دور میا میگم ِون ِ

tā biyā gušt besune pirhane ābi
quriye sorx o safid manqale por taš
ke pošteš bar mano ruš dar koveite

که عید اومد برفتم بندر الر
دسمال مشکی رو سر یار
اول
ِ
ُ
10
ق ُنوویسم که باشه پیرهن یار
سرانداز حریرم بر سر یار
که سنجاق گلوش 13باشه َّ
زمرد

vele bālā bolandom key miyāyi
biā delbar barāyam delbari kon

4

تــا بیــا گوشــت بســونه پیــرهن آبــی
5
قــوری ســرخ و ســفید منقــل پــر تــش
7
کویت
که پشتش بر من و روش در ِ

(لیال کوهستانی)
biow berim sāyey kamar konim gassābi
biow berim sāyey kamar qāli konim
māšini az dur miyā migam vone

رخت عیدی از ب ِر 8یار
بگیرم
ِ
ُ
۹
چاپ گلدار
دوم چرقد رنگی
ِ
ُ
11
که کردی زر خرم بر پای دلدار
ُ
1
چیت پشمی چاپ گلدار
که شلوار ِ
که سوغاتم کمه دارم خجالت
(هاجر کوهستانی)

begiram raxte eidi az bare yār
dovom čārgade rangi čāpe goldār
ke kordi zar xaram bar pāye deldār
ke šalvār čite yašmi čāpe goldār
ke sowqātam kame dāram xejālat

ke eid umad beraftam bandare lār
aval dasmāle meški ru sare yār
qonuvisam ke bāše pirhane
sarandāze harirom bar sare yār
ke sanjāqe galuš bāše zomorrod

 .3-2آیین چهلبیتیگویی در شهرستان فسا
آیین چهلبیتیگویی در شهرستان فسا ،یکی از آیینهایی است که قدمت زیادی دارد و مردمان از
گذشتههای دور این آیین را اجرا کرده و نسل به نسل به آیندگان منتقل کردهاند .این ّ
سنت به این شکل
است که در شب یلدا اقوام و خویشان در خانۀ یکی از خویشاوندان جمع میشوند؛ بعد از
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حافظخوانی ،یکی از بزرگترها تسبیحی در دست میگیرد به گونهای که دیگران نتوانند آن را ببینند،
یکی از میان جمع ّنیتی میکند؛ سپس هر کسی شروع به گفتن دوبیتیهایی میکند که از گذشته به یاد
ّ
دارد و با گفتن هر دوبیتی آن کس که تسبیح در دست دارد ،یک مهره را رد میکند تا به چهلمین مهره
ّ
میرسد؛ دوبیتی چهلم جواب ّنیت آن شخص است و همینطور هر کس ّنیتی میکند تا برای همه
چهل دوبیتی خوانده شود.
در ابتدای این مراسم ،دوبیتیهای خاصی خوانده میشود که در زیر آمده است:
15
14
ّ
محمــــد در گزیــــد مصــــطفی یــــه
ســر چــل بیــت اول نــام خدایــه
ـــــــران
مح ّمــــــــد ســــــــرور پیغمبـ
علـی شمشــیر مــیزد بـا کــف دســت
ِ
(قربانعلی شکوهی)

mohammad dargozide mostafāye
mohammad sarvare peiqambarāne

sare čel beite avval nāme xodāye
ali šamšir mizad bā kafe dast

شــب اول کــه زهــرا مشــتری شــد
ببینـــــین قـــــدرت پروردگـــــار را

ــاب فاطمـــه عقـــد علـــی شـــد
جنـ ِ
زمـــین و آســـمون زیبـــاگری شـــد
(قربانعلی شکوهی)

jenābe fāteme aqde ali šod
zamino āsemun zibāgari šod

علــی دیــدم ،علــی در خــواب دیــدم
علـــی دیـــدم ســـوار ُدلـ ُ
ــد ِلش بـــود
ali dar masjedo mehrāb didam
manam qanbar jelowyaš midavidam

ســـحرگاهی بـــرم مـــن ســـینۀ ُتـــل
عــــرق بــــا ســــینۀ پــــاک محمــــد
16

šabe avval ke Zahrā moštari šod
bebinin godrate parvardegār rā

علــی در مســجد و محــراب دیــدم
مـــنم قنبـــر جلـــویش مـــیدویـــدم
(قربانعلی شکوهی)
ali didam, ali dar xāb didam
ali didam savāre doldoleš bud

قــــــدمگاه علــــــی و ُســــــم ُدلـ ُ
ـــــدل
چکیــده بــر زمــین ،حاصــل شــده گــل
(قربانعلی شکوهی)

qadamgāhe aliyo somme doldol
čekide bar zamin hāsel šode gol

sahargāhi beram man sineye tol
araq bā sineye pāke mohammad
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دربارۀ این آیین چند نکته گفتنی است -1 :در ابتدای هر تفأل ،دوبیتیهایی خوانده میشود که در
باال ذکر شد .این دوبیتیها نشانگر باورها و اعتقادات مردم ،ستایش خداوند و ّ
ائمۀ اطهار است .به
دیگر سخن ،افراد میکوشند با ّ
توسل به خداوند و بزرگان دین ،به خواست و آرزوی خود دست یابند.

 -2گفتنی دیگر دربارۀ عدد چهل است .اعداد نزد ملل مختلف جهان دارای جایگاه ویژهای هستند و
باورهای متفاوتی نیز دربارۀ آنها وجود دارد .ارنست کاسیرر در کتاب «فلسفه و فرهنگ» عقیده دارد
که عدد نمایندۀ ساختمان بنیادی نظام کیهانی و راهنمای فکر انسانی است .اگر این قدرت وجود
نداشت ،کاینات تیره و مبهم باقی میماندند و ما به جای زندگی در جهان حقایق ،در عالم نومیدی و
ّ
توهم به سر می بردیم؛ فقط در عرصۀ عددهاست که ما میتوانیم معنی جهان را درک کنیم (نک :کاسیرر،
 .)2۹۹ :1360در واقع اعداد راهی برای شناخت و درک جهان اطراف است و همانطور که گفته شده
است« :ممکن نیست بدون عدد چیزی را درک کرد و شناخت» (نشاط.)25۹ ،1368 ،

در بین اعداد ،عدد «چهل» در اغلب فرهنگها ،ارزش و قداست خاصی دارد و راز و رمزهایی
در آن نهفته است .دربارۀ این عدد ،باورهای مختلفی رایج است؛ عدد چهل ،در معنای نمادین خود،
پختگی و کمال را تداعی میکند« :عدد اربعین را خاصیتی هست در اکمال چیزها که اعداد دیگر را
نیست»(همدانی .)300 :1373 ،خداوند متعال نیز در آیۀ  15سورۀ احقاف ،با اشاره به چهلسالگی ،اهمیت
ُ
و حساسیت این مرحله از عمر آدمی را گوشزد میکند« :ح ّتی إذا بلغ اش ّده و بلغ اربعین سنه.»...
ً
عالمه طباطبایی در تفسیر این آیۀ شریف مینویسد« :چهل سالگی عادتا مالزم با رسیدن به کمال عقل
است»( .المیزان ،ج  ،18ص .)306

گفته شده که چهلسالگی ،نخستین مرحلۀ هوشیاری ،جلوۀ پختگی ،رمز عدم تعجیل در آدمی و
زمان پشت سر گذاشتن خامی و نادانی اوست؛ از اینرو عدد چهل برای آداب و رسوم مرسوم به
ِ
ّ
ّ
«چلهنشینی» برگزیده شده است (نک :آشتیانی .)22 :1388 ،چلهنشینی ،رسوم مخصوصی بود که اغلب در
بین عرفا و صوفیان رواج داشت و سالک در چهل روز به ریاضت و روزهداری و عبادت میپرداخت.
منشأ این آداب و رسوم به زمان پیامبران بازمیگردد؛ معروفترین گونۀ آن در دوران قبل از اسالم موسوم
به «اربعین موسوی» است که گفته شده حضرت موسی چهل روز در کوه طور اقامت داشت

(نک:

اسماعیلیزاده و همکاران .)۹7 :13۹6 ،در دوران اسالم نیز این آیین به شکلهای مختلفی رواج داشت .پیامبر
بزرگوار ما ،حضرت محمد (ص) ،مدتهای طوالنی در غار حرا ،به خلوتگزینی و عبادت و اعتکاف
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می پرداختند و این اعمال بعدها از جانب زاهدان و صوفیان الگوبرداری شد و ادامه یافت .بنابراین عدد
چهل از قداست خاصی برخوردار است و نزد مردم فسا نیز اهمیت زیادی دارد.
 .3-3قافیه در دوبیتیهای عامیانۀ فارسی
در دوبیتیهای عامیانه ،شگردهایی همچون استفاده از ردیف به جای قافیه ،رعایت نکردن حرف قبل
روی ،تکیه بر حرف یکسان قبل از ّ
از ّ
روی ،استفاده از ضمایر ،شناسهها به جای قافیه و حذف صامت
میانی ،ویژۀ شعر عامه است و در دوبیتیهای رسمی کمتر از آن استفاده شده است (نک:مرادی-1 :13۹5 ،

 .)2قافیه در دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا بر نزدیکی ّتلفظ حروف است نه یکسانبودن حرف ّ
روی

که یک اصل در سرودن شعر رسمی فارسی است .مردمی که این دوبیتیها را سرودهاند بر اساس
موسیقی و آهنگ ،کلمات را با یکدیگر همقافیه کردهاند و به یکسان بودن حرف ّ
روی نظر نداشتهاند.
همقافیه شدن کلمات در بیت زیر عیب قافیه به شمار نمیرود و باید نزدیکی تلفظ حروف قافیه را
یکی از مهمترین ویژگیهای ادبیات عامه دانست و به عنوان یک اصل مهم در سرودن این گونه از
اشعار پذیرفت:
قنــــد
لــــوک ســــفید ،بــــار تــــو
اال
ِ
ِ
ّ
بــزن قــالش کــه هــر چــه مــیتــوانی

ّ
بــزن قــالش کــه منــزل چــار پــنج
ِ
یــار خــود کــی مــیرســانی
مــرا بــا ِ
17

(گل افروز کوهستانی)

bezan qallāš ke manzel čār panje
marā bā yāre xod key mirasāni

alā luke safid, bāre to qande
bezan qallāš ke har če mitavāni

برگردان :ای شتر سفید که بار قند داری ،قدم بزن که چهار پنج منزل بیشتر نمانده است .قدم بزن تا
جایی که میتوانی .کی مرا به یار خود میرسانی؟
چه سازم که عالج دل ندارم
عمارت ساختهام کوه و بیابون

عمارت ساختم و منزل ندارم
به یک لحظه خرابش کرد بارون
(امامقلی کوهستانی)

emārat sāxtom manzel nadārom
be yek lahze xarābeš kard bārun

če sāzom ke alāje del nadārom
emārat sāxteam kuh o biyābun

 .3-4تجزیه و تحلیل درونمایه
هر اثر ادبی از عناصر مختلفی مانند زبان ،تصویر ،قالب ،موسیقی ،احساسات و درونمایه تشکیل
ّ
شده است .درونمایه ،فکر اصلی و مسلط در هر اثر ادبی است؛ خط یا رشتهای که در خالل اثر

  38فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،سال  ،5شمارۀ  ،1شمارۀ پیاپی ،23بهار 1398

کشیده میشود .درونمایه با موضوع تفاوت دارد و از موضوع به دست میآید .برخی معتقدند که
درونمایه یک عنصر فرعی نسبت به دیگر عناصر یک اثر است؛ اما حقیقت این است که درونمایه
تشکیلدهندۀ دیگر عناصر اثر ادبی است(در این باره ر .ک :میرصادقی.)174 :1376 ،

گفتنی مهم اینکه شمار دوبیتیهای رایج در این شهرستان بسیار زیاد است .نگارندگان کوشیدهاند
اغلب آنها را با توجه به محتوا و درونمایه تقسیمبندی کنند .گفتنی دیگر اینکه برای هر بخش به ذکر
چند نمونه بسنده شده است؛ زیرا آوردن همۀ دو بیتیها در این مجال اندک نمیگنجد.
 .3-4-1عشق
عشق یکی از درونمایههایی است که پیوسته از آن سخن رفته است؛ در بیشتر دوبیتیهای عامیانه
حتی دوبیتیهای رسمی فارسی ،از بین دیگر درونمایهها ،عشق بیشترین سهم را دارد .عشق در
دوبیتیها نشاندهندۀ صداقت عاشق است که با همۀ دشواریها کنار میآید و برای رسیدن به معشوق،
گاه تالش میکند و گاه که از تالش ناامید میشود ،به خدا پناه برده و از او درخواست یاری میکند.
عشق بزرگترین دلیل وجود کاینات و راز خلقت الهی است .در کتاب انسان کامل ،آمده است:
«عشق ُبراق سالکان و مرکب روندگان است .هر چه عقل به پنجاه سال اندوخته باشد ،عشق در یک
دم آن جمله را بسوزاند و عاشق را پاک و صافی گرداند» (نسفی .)161 :13۹4 ،در قرآن کر یم نیز سخن از
ً
عشق وجود دارد اگرچه لفظ عشق در قرآن نیامده است؛ مثال در آیۀ زیر از « ُحب» به عنوان عشق
تعبیر میشود:
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
ُ ُ
« ُقل ان ُک ُنتم ُتح ّبون الله ف َّ
لکم ذنوب ُکم و الل ُه غ ٌ
فورر ِحیم» (آل عمران.)31 ،
حب ْبکم الله و ی ِغفر
ی
عونی
ب
ات
ِ
ِ
ِ
ِ

کمتر شاعری را می توان دید که از عشق سخن نگفته باشد .عاشق همیشه در آرزوی دیدار

محبوب خویش بوده است .مولوی دربارۀ عشق میگوید:
گــر چــه تفســیر زبــان روشــنگر اســت
عقل در شرحش چو خر در گل بخفـت

لیک عشـق بـیزبـان روشـنتـر اسـت
شرح عشق و عاشقی هم عشـق گفـت
(مولوی ،1368 ،ج )116-113 :1
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عشق یکی از پربسامدترین درونمایۀ دوبیتیهاست .عشقی پاک که همانند آب روشن و زالل
است و عاشق همیشه در آرزوی دیدار محبوب خود است .در واقع «عشق ،نهاییترین رابطۀ بیواسطه
میان انسان با انسان است»(مختاری .)566 :1378 ،در اشعار عامیانۀ شهرستان فسا نیز عشق یکی از
پربسامدترین درونمایههاست .عشق در دوبیتیهای عامیانۀ فسا از نوع عشق به معشوق زمینی است:
خــــدایا عاشــــق زارم تــــو کــــردی
کمنـــد گـــل بـــودم در بـــاغ شـــاهی

کمنــد گــل بــودم خــارم تــو کــردی
به خـاک کوچـه یـکسـانم تـو کـردی
(سکینه کوهستانی)

kamande gol budam xārom to kerdi
be xāke kuče yeksānom to kerdi

دلـــم دیوونـــه بـــود ،دیوونـــهتـــر شـــد
طبیــــب اومــــد دوای عاشــــقی داد

xodāyā āšeqe zārom to kerdi
kamande gol budam dar bāq

طبیـــب اومـــد دوا داد و بتـــر 18شـــد
کــــه ای دردم از او دردم بتــــر شــــد
(گل افروز کوهستانی)

tabib umad davā dādo batar šod
ke i dardom azu dardom batar šod

گاهی عاشق ،معشوق خود را برتر از دیگران میداند:
1۹
نگـ ُ
ـارینم نشســت در تــوی نــیمقــاش
ِ
اشــــاره مــــیکنــــه یــــارم بیــــارین

delom divune bud, divunetar šod
tabib umad davāye āšeqi dād

اشـــاره مـــیکنـــه بـــا ِپنجـــه و پـــاش
میــونُ 20تــرک و تاجیــک و قزلبــاش
(جواهر کوهستانی)

ešāre mikone bā penje vo pāš
miyune tork o tājik o qezelbāš

دگــر شــب شــد کــه بــردارم عصــا را
21
بگـــردم ِده بـــه ِده مایـــل بـــه مایـــل
begardam xeir o nehriz o fasā rā
nadidam mesle vel hič vaqt mahāyel

negārinom nešast dar tuye nim qāš
ešāre mikone yārom biyārin

بگــــردم خیــــر و ِنهریــــز و فســــا را
22
ندیــدم مثــل ِول هــیچوقــت محایــل
(لیال کوهستانی)

degar šab šod ke bardāram asā rā
begardam deh be deh māyel be māyel
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با توجه به ازدواج فامیلی که در گذشته بیشتر از امروز صورت میگرفته ،برخی از دوبیتیها از زبان
دختر عمو برای پسر عمو سروده میشده است:
پســـر عمـــوم گـــل راجونـــۀ مـــن
بـــزن قوچـــت بیـــا در روی قـــالی

قوچـــت بیـــا در خونـــۀ مـــن
بـــزن ِ
دســــمال دســــتت یادگــــاری
بــــده
ِ
(امامقلی کوهستانی)

bezan qučet biyā dar xuneye man
bede dasmāle dastet yādegāri

pesar amum gole rājuneye man
bezan qučet biyā dar ruye qāli

گاهی اوقات عاشق به معشوق خود میگوید که بیا عهد ببندیم که مبادا پشیمان شویم:
23

بیـــا در بـــوم بیـــا در گوشـــۀ بـــوم
24
کـ ُ
ـالم اللــه بیــار تــا هــمقســم شــیم

بیـــا بـــا هـــم ببنـــدیم عهـــد و پیمـــون
ْ
جــــاهلیم گــــردیم پشــــیمون
مبــــادا
(قربانعلی شکوهی)

biyā bā ham bebandim ahdo peimun
mabādā jāhelim gardim pašimun

biyā dar bum biyā dar gušeye bum
kalāmollā biyār tā ham qasam šim

برخی از اوقات که معشوق با عاشق قهر کرده است ،عاشق از دیگران میخواهد که او را راضی
کنند و آنها را دعا میکند:
ُ
ِولـم بـا دسـت چـ مـیگـردد امــروز
هــر آن کــس یــار مــن صــلحش بیــاره

چــو شــاهین در فضــا مــیگــردد امــروز

نمـــاز و روزه و حـــج رفتـــت 25امـــروز
(پنجعلی شکوهی)

čo šāhin dar fazā migardad emruz
namāzo ruze vo haj raftat emruz

velom bā daste čap migardad emruz
har ān kas yāre man solheš biyāre

گاه عاشق خود را مقصر میداند که یار از او جدا شده است و خود را سرزنش میکند:
شــب شــنبه ز کرمــان بــار کــردم
نشســــتم بــــر لــــب آب صــــفایی

26

27

غلــط کــردم کــه پشــت بــر یــار کــردم
نشســـــتم گریـــــۀ بســـــیار کـــــردم
(صغری بهرامی)

qalat kardam ke po š t bar yār kardam
neš astam geryeye besyār kadam

šabe šanbe ze kermān bār kardam
neš astam bar labe ābe safāyi

از آنجا که دختران به دلیل حجب و حیا ،حرفی از عاشق خود نمیزدند ،این باعث ناراحتی عاشق
میشده است؛ اغلب عاشق از معشوق میخواهد ماجرای عشقشان را به مادرش بگوید:
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اال دختر تو را مـیخـوام چـه میگـی؟

صــبا 28کــه کفــش و انگشــتر میــارم؟

پیـــرت نمـــیگـــی؟
چـــرا بـــر مـــادر ِ
جــواب کفــش و انگشــتر چــه میــدی؟
(گل افروز کوهستانی)

?čera bar mādare piret nemigi
?javābe kafšo angoštar če midi

?alā doxtar to rā mixām če migi
?sabā ke kafšo angoštar miyāram

 .3-4-2عشق و محبت برادرانه
این درونمایه که بیشتر از زبان خواهران سروده میشده ،بیانگر عشق عمیقی است که میان خواهر و
ً
برادر بوده است .در گذشته ،دختران پس از ازدواج از خانوادۀ خود دور میشدند؛ معموال به علت
دلتنگی برای خانواده این دوبیتیها را میخواندند:
ْ
شـــت 2۹بـــرادرزادهام ُپشـــت
بـــرادر ُپ
درخـــت بـــا بـــرادر ســـبز و ّ
خـــرم

درخـــت بـــی بـــرادر کـــی کنـــد رشـــد
درخــت بــی بــرادر ک ْنگــهاش 30خشــک
(هاجر کوهستانی)

deraxte bi barādar key konad rošd
deraxte bi barādar kangeaš xošk

barādar pošt, barādar zāde ham pošt
deraxte bā barādar sabzo xorram

کبــــــاب
دلــــــم از دوری کاکــــــام
ِ
نویســــم نامــــهای در نــــزد کاکــــام

نویســـــم نامـــــهای در نـــــزد کاکـــــام
خــــراب
اگــــر مثــــل منــــی حالــــت
ِ
(امامقلی کوهستانی)

nevisam nāmei dar nazda kākām
agar mesle mani, hālet xarābe

بــــــراری 31در ســــــفر دارم خــــــدایا
32
همــــه مــــیگن بــــرار تــــو میایــــه

delam az duriye kākām kabābe
nevisam nāmei dar nazde kākām

چراغــــــی پشــــــت در دارم خــــــدایا
ذوقـــش بـــه ســـر دارم خـــدایا
ِچقـــد ِ
(پنجعلی شکوهی)

čerāqi pošte dar dārom xodāyā
čeqad zowqeš be sar dārom xodāyā

barāri dar safar dārom xodāyā
hame migan barāre to miyāye

 .3-4-3بی وفایی
در این درونمایه دوبیتیهای بسیاری سروده شده که بیشترین آنها دربارۀ بیوفایی معشوق است.
دلــی کــه بــا دلــی دل داد و دل بســت
ســـر فرســـخ اگـــر راهـــش ببنـــدی

بـــه آســـونی نمـــیتونـــه ِکشـــه دســـت
ســــر راه قیامــــت ِکــــی تــــوان بســــت
(سکینه کوهستانی)
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deli ke bā deli del dādo del bast
sare farsax agar rāhaš bebandi

be āsuni namitune keše dast
sare rāhe qiyāmat key tavān bast

بــــرم 33یــــار وفــــاداری بگیــــرم
خـــدا مـــرگم بـــده تـــا زود بمیـــرم

وفــــایی ،بــــیوفــــایی کــــرده پیــــرم
اگــــــر یــــــار وفــــــاداری نباشــــــه

(لیال کوهستانی)
vafāyi, bi vafāyi karde pirom
agar yāre vafādari nabāše

beram yāre vafādāri begirom
xodā margom bede tā zud bemirom

عاشق گاه کسی را ّ
مقصر بیوفایی معشوق خود میداند:
مـــن و تـــو بچـــه بـــودیم بچـــه بـــودیم
مـــن و تـــو آب یـــک رودخونـــه بـــودیم
کـــدوم نـــاکس تـــو را کـــرده پشـــیمان

مــن و تــو بچــۀ یــک کوچــه بــودیم
مــن و تــو بســته بــودیم عهــد و پیمــان
(گل افروز کوهستانی)

mano to baččeye yek kuče budim
mano to baste budim ahdo peimān

mano to bačče budim bačče budim
mano to ābe yek rudxune budim
kodum nākas to rā karde pašimān

ســــیاه
ِو ِل 34مــــن پیــــرهنش خــــط
ِ
الهــــــی خونــــــۀ بــــــدگو بســــــوزه

ســـــوار موتـــــور هونـــــدا میایـــــه
نمـــیذاره بــــه خونــــۀ مــــن بیایــــه
(جواهر کوهستانی)
vele man pirhaneš xatte siāhe
elāhi xuneye badgu besuze

savāre motore hondā miyāye
namizāre be xunei man biyāye

در ّ
مذمت و بیوفایی دنیا نیز دوبیتیهایی سروده شده است:
دال خـــون شـــو کـــه دنیـــا را وفـــا نـــی
چــــــرا کــــــم اعتقــــــادی آدمــــــیزاد

بــه غیــر از محنــت و جــور و جفــا نــی
مگــر یــادت بــه دشــت کــربال نــی
(سکینه کوهستانی)

be qeir az mehnato jowro jafā ni
magar yādet be dašte karbalā ni

ْ
چوگــــون 35در میــــدان بگــــردد
ســــر
اگــــر دنیــــا بــــه نــــامحرم دهــــد کــــام

delā xun šow ke donyā rā vafā ni
čerā kam e:teqādi ādamizād

ْ
پیمـــان برنگـــردد
دل مـــن عهـــد و
نشـــینم تـــا بـــه مـــن دوران بگـــردد
(هاجر کوهستانی)

dele man ahdo peimān barnagardad
nešinam tā be man dowrān begardad

sare čowgun dar meidān begardad
agar donyā be nāmahram dahad kām
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 .3-4-4غم
بیشترین مضمون غم در این دوبیتیها غم غربت است که بیشتر به صورت گالیه از زبان دخترانی
است که در جایی دور از خانواده و خویشان خود ازدواج کردهاند و این دوبیتیها را از سویدای دل خود
میسرایند .آنها غم غربت را با دلتنگی ،بهویژه برای خانواده بیان میکنند:

مکــون 36و منــزل و مــأوای مــن شــد
ُ
37
عجــب کنــد خلیلــی پــای مــن شــد

غریبی جای مـن شـد جـای مـن شـد
بــــه دل گفــــتم غریبــــی راه ِب ُبــــرم

(صغری بهرامی)
γaribi jāye man šod jāye man šod
be del goftam γaribi rāh beborram

makun o manzel o ma:vāye man šod
ajab konde xalili pāye man šod

چـــو کشـــتی بـــر لـــب دریـــا نشســـته
صـــدا کـــی مـــیدهـــد ســـاز شکســـته

دلـــم تنگـــه چـــو مینـــایی شکســـته
همـــه مـــیگن حســـینا 38تـــار بـــردار

(جواهر کوهستانی)
delom tange čo mināyi šekaste
hame migan hoseinā tār bardār

čo kašti bar labe daryā nešaste
sedā key midahad sāze šekaste

گاه از خدا درخواست میکردند که به دیدار خانوادۀ خود بروند:
اال ای پادشــــــاه بــــــا عــــــدالت
رهـــایم کــــن ِبــــرم قومــــام ببیــــنم
rahāyam kon beram suye velāyat
doāguye to bāšam tā qiyāmat

رهــــایم کــــن بــــرم ســــوی والیــــت
دعـــا گـــوی تـــو باشـــم تـــا قیامـــت
(جواهر کوهستانی)
alā ey pādešāhe bā edālat
rahāyam kon beram qowmām bebinam

 .3-4-5گله و شکایت
گله و شکایت از دنیا ،اقوام و خویشان ،معشوق ،بخت و اقبال و ازدواج اجباری ،از درونمایههایی
است که در دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا دیده میشود:
چــه ســازم کــه زمانــه مفلســم کــرد
نداشـــتم کـــه قباهـــای نـــو بپوشـــم

طـــال بـــودم مقابـــل بـــا ِم ُســـم کـــرد
قبـــای کهنـــه خـــوار مجلســـم کـــرد
(پنجعلی شکوهی)

talā budam, moqābel bā mesom kerd
qabāye kohne xāre majlesom kerd

če sāzom ke zamāne moflesom kerd
nadāštam ke qabāhāy now bepušam
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شکایت از اقوام نیز ،در زمرۀ مضامینی است که در اشعار عامیانه دیده میشود:
ْ
غریــــب از قــــوم نــــاهموار بهتــــر
خـــار بهتـــر
گلـــی کـــه بـــو نـــدارد
اگــر عقــرب زنــد بــر گوشــت نــاخن

هنــــوز از قــــوم نــــاهموار بهتــــر
(پنجعلی شکوهی)

γarib az qowme nāhamvār behtar
hanuz az qowme nāhamvār behtar

ُ
ســـر کـــوه بلنـــد دیگـــم بـــه بـــاره
41
برنج غل مـیخـوره بـا شـیر میشـون
3۹

goli ke bu nadārad xār behtar
agar aqrab zanad bar gušte nāxon

بــرنج غــل 40مــیخــوره دل بــیقــراره
طمــع از مــن بریــده قــوم و خویشــون
(امامقلی کوهستانی)

berenj γol mixore del biqarāre
tama az man boride qowm o xišun

sare kuhe boland digom be bāre
berenj γol mixore bā šire mišun

شکایت از بخت و اقبال در همۀ گویشها دیده میشود .مردمان گذشته که خواستۀ کمی از زندگی
ّ
داشتند و همۀ خواستۀ آنان از زندگی ،داشتن یک تکه زمین و چند رأس گوسفند بوده است ،اگر به
خواستۀ خود نمیرسیدند ،زبان به گله و شکایت از بخت و اقبال نامناسب میگشودند:
ســـر کـــوه بلنـــد داشـــتم درختـــی
که باد اومد درخـت از ریشـه انـداخت

بــه ســایش مــینشســتم گــاهی وقتــی
مـــنم طـــالع نداشـــتم هـــیچ وقتـــی
(گل افروز کوهستانی)

be sāyaš minešastam gāhi vaqti
manam tāle nadāštam hič vaqti

فلــک دیــدی چــه تیــر کــاریام زد
نــه در خــواب و نــه در بیــدار جــانم

sare kuhe boland dāštam deraxti
ke bād umad deraxt az riše andāxt

نــه در خــواب و نــه در بیــداری ام زد
فلــــک در گوشــــۀ مــــرواری ِام 42زد
(گل افروز کوهستانی)

na dar xāb o na dar bidāriyam zad
falak dar gušeye morvāriem zad

falak didi če tire kāriyam zad
na dar xābo na dar bidār jānam

ازدواج اجباری که در گذشته با نظر بزرگترها صورت میگرفته است و دختران مجبور به ازدواج
با کسی بودند که گاه حتی یک بار هم او را ندیده بودند ،عامل اصلی سرودن دوبیتیهایی با مضمون
گله و شکایت دختران از این ازدواجهاست:
نمـــی خواســـتم مـــرا بـــا زور دادنـــد
ّ
بیاییــد جمــع شــوید ای کــل قومــان

ْ
شــیرین ،شــور دادنــد
بــه جــای آب
ـــار نــــامرغوب دادنــــد
مــــرا بــــا یـ ِ
(سکینه کوهستانی)
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be jāye ābe širin šur dādand
marā ba yāre nāmarγub dādand
43

شـــبی کـــه منـــزلم بـــود کـــوه ریگـــی
دل مـــن جـــوش مـــیخـــورد در بیـــابون

namixāstam marā bā zur dādand
biyāyid jam šavid ei kolle qowmān

دل مــن جــوش مــیخــورد مثــل دیگــی
چـــه ســـازم کـــه بـــرارم گشـــته نـــادون
(قربانعلی شکوهی)

dele man juš mixord mesle digi
če sāzam ke berāram gašte nādun

šabi ke manzelam bud kuhe rigi
dele man juš mixord dar biyābun

 .3-4-6در ّ
مذمت پیری
همیشه پیری و بیماری و ناتوانی ،مقولههایی ناگوارند و همگان از آنها میهراسند .در این دوبیتیها
نیز از پیری به عنوان مرحلهای از زندگی سخن گفته میشود که ناخوشایند است و از آن به بدی یاد
میشود .حسرت از جوانی در این گونه از دوبیتیها به فراوانی دیده میشود:
جـــوان بـــودم بـــه پیـــری گشـــتهام خـــوار
دو چشــمم مــور مــیزد 44چــون شــب تــار

تفــــنگم بــــود و ســــاختم معــــدن الر
دریـــغ و یـــاد و صـــد یـــاد از جـــوانی
(لیال کوهستانی)

tofangam budo sāxtam ma:dane lār
dariγ o yād o sad yād az javāni
45

اگر دنیا بقایی داشت خوب بید
به ّپر زاغ سفیدی شد برابر

javān budam be piri gašteam xār
do čašmam mur mizad čun šabe tār

اگر دولت وفایی داشت خوب بید
اگر پیری دوایی داشت خوب بید
(هاجر کوهستانی)

agar dowlat vafāyi dāšt xub bid
agar piri davāyi dāšt xub bid

agar donyā baqāyi dāšt xub bid
be par zāγe safidi šod barābar

 .3-4-7اندیشۀ مرگ
یکی از مهمترین دغدغههای آدمی در طول تاریخ ،اندیشیدن به مرگ و کشف ناشناختههای آن بوده
است .هراس از مرگ باعث شده است انسانها به دنبال راهی برای یافتن جاودانگی باشند؛ تاریخ
کشورهای جهان ،آکنده از افسانهها و اساطیری است که انسان را در مواجهه با مرگ نشان میدهد.
جستجوی اسکندر و خضر در ِپی آب حیات ،افسانۀ سیزیف و گیلگمش و ...نمونههایی از این تالش

بیپایان است(نک :جباره و کوهنورد .)68 -67 :1395 ،در قرآن کریم نیز بارها به مرگ حتمی همۀ انسانها
اشاره شده است؛ خداوند میفرمایدُّ « :کل ٌ
نفس ذائقۀ الموت» (آل عمران.)185 ،
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مرگ در فرهنگ های گوناگون و نزد افراد مختلف ،تعابیر متفاوتی دارد؛ مولوی در غزلیات شمس،
مرگ را چون شکر ،شیرین میداند:
چون جان تو میستانی چون شکر است مردن
بردار این طبق را زیرا خلیل حق را

با تو ز جان شیرین شیرینتر است مردن
باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن
(مولوی)677 :1361 ،

در دوبیتیهای عامیانۀ فسا نیز این مقولۀ مهم مورد توجه بوده است:
ْ
بــال نــازل شــد و خلــق از میــان رفــت
سیصـد سـی و هفـت
به تـاریخ السـت

بگـــو بیـــنم از ای 46دنیـــا چـــه داری

بــه دنیــا هــر کــه آمــد عاقبــت رفــت
(لیال کوهستانی)

balā nāzel šod o xalq az miyān raft
be donyā har ke āmad āqebat raft

be tārixe alaste sisad o haft
begu binam azi donyā če dāri

در برابر مرگ همه یکساناند و هیچ کس نمی تواند از دست مرگ فرار کند:
اجـــل آمـــد پـــس و پیشـــی نـــداره

47

اجـــل آمـــد بـــه شمشـــیر بـــرهنش

گــــدا و شــــاه و درویشــــی نــــداره
کســی پــیش اجــل خویشــی نــداره

48

(جواهر کوهستانی)
gadā vo šāho darviši nadāre
kasi piše ajal xiši nadāre

ajal āmad paso piši nadāre
ajal āmad be šamšire berehnaš

همیشه مرگ جوان ،یک رویداد بد و تلخ است که همه از آن نفرت دارند و از مرگ جوان بیشتر از
فرد پیر ناراحت میشوند:
کـــه کاشـــکی آدمـــیزادم نمـــیزاد

اگـــر مـــیزاد خـــدا مـــرگش نمـــیداد

اگــر مــیداد بــه طفلــی یــا بــه پیــری

جــوونی حیــف تــو صــد داد و بیــداد
(امامقلی کوهستانی)

age mizād xodā margeš nemidād
javuni heif a to sad dādo bidād

ke kāski ādami zādam nemizād
agar midād be tefli yā be pi

مکافات اعمال انسان در آخرت نیز مورد توجه دوبیتیسرایان بوده است:
ُ
کــه روز آدمــی مــیشــد شــب تــار
به تـاریخ السـت سیصـد سـی و چـار
بگــــو بیــــنم ازی دوران چــــه داری

مکافات عمـل مـیپیچـه چـون مـار

4۹

(گل افروز کوهستانی)
ke ruze ādami mišod šabe tār
mokāfāte amal mipiče čun mār

be tārixe alaste sisado cār
begu binam azi dowr
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 .3-4-8رفتن به خدمت سربازی
در کشور ما ،گذراندن خدمت سربازی برای پسرها امری ضروری است .دفاع از میهن و آرمانهای
اسالم ،برای هر فردی باعث افتخار و مباهات است .در قرآن نیز به این مورد اشارههای فراوانی شده
ً
مثال خداوند در سورۀ ّ
صف میفرمایدَّ « :ان ّالله ُیح ُّب ّالذین فی سبیله ص ّف ًا ّ
کأن ُهم ُب ٌ
نیان
است؛
ِ ِ
ِ
ٌ
مرصوص» ؛ همانا خدا کسانی را که در راه او صف در صف چنان که گویی بنایی ریختهشده از سرب
هستند ،جهاد میکنند دوست دارد»(سورۀ صف ،آیۀ  .)4به جرأت میتوان گفت در هیچ آیینی وجوب دفاع
از شریعت و حقوق فردی و اجتماعی افراد به اندازۀ اسالم مطرح نشده است( .نک :حلیمی و پاتیار:13۹3 ،

 .)174خدمت سربازی در سالهای اخیر ،هم از نظر اجتماعی و هم از نظر امنیتی و دفاعی ،موضوع
مطرحی در سطح جامعه بوده است.
اما سربازی و مشکالت ناشی از آن ،همیشه دغدغههای خاصی برای مردم به همراه داشته است؛
ً
خصوصا در گذشته که پسران در کارهای مزرعه به پدر کمک میکردند؛ عالوه بر آن ،رفتن به سربازی
از لحاظ غربت ،دوری راه و خطرات آن ،برای سربازان و خانوادۀ آنان سخت و دشوار بوده است.
این گونه از دوبیتیها بیشت ر مضمونی عاشقانه داشته و اغلب زبان حال دختران بوده است؛ زیرا در
گذشته یکی از شرایط اصلی ازدواج از طرف خانوادۀ عروس ،گذراندن خدمت سربازی بوده است و
سربازی یار خود ،روزشماری میکردند:
دختران در انتظار تمام شدن ایام
ِ
دو سال سربازی چار مـاه اضـاف شـد

ســتم بــر مــا نشــد بــر دختــرا شــد

الهـــــی خونـــــۀ صـــــدام بســـــوزه

سه تا دختر بـه یـک شـوهر رضـا شـد
(هاجر کوهستانی)

setam bar mā našod bar doxtarā šod
se tā doxtar be yek šowhar rezā šod

do sāle sarbāzi čār māh ezāf šod
elāhi xuneye saddām besuze

برخی از این دوبیتیها از زبان خواهرانی است که طاقت دوری برادر سربازشان را ندارند:
در کوچـــه نشســـتم مـــن یقـــۀ بـــاز
نه یک مـاه و نـه دو مـاه و نـه سـه مـاه
xabar umad ka kākāt šode sarbaz
če towr tāqat konam man bis o čār māh

خبــر اومــد کــه کاکــات شــده ســرباز
چه طور طاقت کنم من بیس و چـار مـاه
(هاجر کوهستانی)
dare kuče nešastam man yaqey bāz
na yek māho na do māho na se māh
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 .3-4-9نفرین
نفرین به معنای دعای بد یا آرزوی وقوع حوادث ناگوار برای یک شخص یا یک چیز است.
بر خالف دعا ،درخواست عذاب و ناراحتی برای دیگران به صورت نفرین مطرح میشود .در قرآن
ٌ ُ ِّ ُ ُ
کریم مواردی از نفرین وجود دارد؛ مانند آیۀ معروف «و یل ِلکل همزۀ لمزۀ» (همزه)1 ،
این درونمایه ،بیشتر از زبان عاشقی است که به یار خود نرسیده است و آن کس که مانع ازدواج او
شده را نفرین میکند:
دو تــا کفتــر بــودیم هــر دو خــوش آواز
الهــــی خیــــر نبینــــه مــــرد صــــیاد

شــــبا در النــــه و روزا بــــه پــــرواز
کـــه همتـــای مـــرا بـــرده بـــه شـــیراز
(امامقلی کوهستانی)

šabā dar lāne vo ruzā be parvāz
ke hamtāye marā borde be širāz

دو دســت تــو حنــای بســتو 50ای گــل
اگـــه خـــواهی ســـگت مـــا را بگیـــره

do tā kaftar budim har do xoš āvāz
elāhi xeir nabine marde sayyād

ســـگت مـــا را نگیـــره بســـتو ای گـــل
عروســی ِات عــزا شــه بســتو ای گــل
(امامقلی کوهستانی)

saget mā rā bagire bastu ey gol
arusiyet azā še bastu ey gol

do daste to hanāye bastu ey gol
age xāhi saget mā rā begire

 .3-4-10جبر و جبر گرایی
درباره جبر اعتقادات و دیدگاههای متفاوتی رواج داشته است و در ادبیات نیز اشعار زیادی سروده
شده که این دیدگاهها را ارایه میکند .در دوبیتیهای شهرستان فسا نیز این درونمایه به چشم
میخورد .به نظر میرسد بیسوادی ،و نداشتن قدرت برای تصمیمگیری و عدم آ گاهی از توانایی
فردی ،دلیل سرودن این اشعار باشد:
گــل ســرخم چــرا رنگــت شــده زرد
مـــن از بـــاد خـــزون گلـــه نـــدارم
magar bade xazun az to gozar kard
ke har če bar sarom umad xodā kard

مگــر بــاد خــزون از تــو گــذر کــرد
کــه هــر چــه بــر ســرم اومــد خــدا کــرد
(صغری بهرامی)
gole sorxom čerā ranget šode zard
man az bade xazun gele nadāram
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 .4نتیجهگیری
بررسی دوبیتیهای شهرستان فسا نکات زیر را آشکار میکند -1 :آیین چهلبیتیگویی در شب یلدا
یکی از آیینهای کهن رایج در این شهرستان است که از دیرباز در این منطقه به گونهای خاص رواج
داشته است -2 .غم ،شکایت از بخت و اقبال ،سربازی ،نفرین ،هجر برادر ،جبر و جبرگرایی ،عشق،
ّ
مذمت پیری ،بیوفایی و اندیشۀ مرگ از رایجترین درون مایهها در دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان فسا
است .سبب سرودن دوبیتیها با مضمون شکایت از بخت و اقبال ،نداشتن قدرت تصمیمگیری برای
دختران است .پیدایش مضمونی مانند سربازی به دلیل شیوۀ زندگی گذشته است که با رفتن پسران به
سربازی ،پدر در کارهای کشاورزی تنها میماند.
 -3در این دوبیتیها که هم از نظر لفظ و هم از نظر معنا در کمال سادگی و صداقت هستند،
آرایه های ادبی و صنایع لفظی و معنوی نیز به ندرت استفاده شده است .به دلیل برخورداری از برخی
آواها و لهجۀ منحصر به فرد این مردمان ،بعضی کلمات و افعال درخور توجه است .همچنین از برخی
نکتههای فرهنگی -اجتماعی در این دوبیتیها نباید غافل شد.
 -4سبب اصلی سرایش این دوبیتیها نوعی سخنگفتن و درد دل با خود است که میتوان آن را
ّ
نوعی حدیث نفس دانست .سادگی و بیتکلف بودن این دوبیتیها سبب بر دل نشستن آنها میشود و
هر خوانندهای را تحت تأثیر قرار میدهد .این دوبیتیها بیانگر احساسات و عواطف مردم سادهدل
روستایی و بیانگر آمال و آرزوها ،غم و شادی ،عشق و تنهایی آنها هستند و در انتقال فرهنگ و
باورها از نسلی به نسل دیگر نقش مهمی دارند.
پینوشتها
 -1گویند -2 .دلبر ،معشوق -3 .بیا برویم -4 .بسونه :بگیرد -5 .آتش -6 .وانت -7 .به من پشت کرده و به
سوی کویت حرکت میکند -8 .برای -۹ .چارقد ،روسری -10 .گونهای پارچۀ گرانبها  -11کردی :جلیقه؛
جلیقهای زربفت برای معشوق بخرم -12 .شلواری از جنس چیت و نقشدار -13 .سنجاق طال که در زیر گلو
برای بستن روسری به کار میرفت -14 .خدایه :خدا است .مصطفی یه :مصطفی است -15 .مصطفی برگزیدۀ
خداوند است -16 .تپه -17 .قالش :شتر  -18بدتر -1۹ .نیم قاش :گودالی میان دو ّتپه که در دامنۀ کوه به
ّ
ّ
وجود آمده است -20 .میان -21 .واحد اندازهگیری است .متر به متر -22 .جمع محله؛ محلهها  -23بام.
 -24شویم -25 .هر کس بتواند معشوق مرا وادار به آشتی کند ،نماز و روزه و ّ
حجش مقبول واقع میشود.
 -26کوچ کردم -27 .نام رودی است -28 .فردا -2۹ .پشتیبان -30 .تنۀ درخت -31 .برادر -32 .میآید.
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 -33بروم -34 .معشوق -35 .چوگان -36 .مکان -37 .در غریبی ریشه کردم و ماندم .کند خلیلی :درخت
بیدی که ریشهای عمیق داشته و در میان مردم ضرب المثل بوده است -38 .ای حسین  -3۹دیگ غذا را روی
ُ
آتش گذاشتهام -40 .غل خوردن :جوشیدن آب -41 .گوسفندان -42 .فلک زیان بزرگی به من رسانده و
چیزی با ارزش از من گرفته است -43 .کوهی که ریگ فراوان دارد -44 .در شب تار مورچه را شکار میکرد؛
چشمان تیزبین -45 .بود -46 .این -47 .آمدن مرگ تأخیری ندارد -48 .اجل با شمشیر برهنهاش آمد و
مرگ با هیچ کس پیوند خویشی ندارد -4۹ .مکافات عمل همچون مار بر پای تو میپیچد(تو را گرفتار
میکند) -50 .نام شخص.
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