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چکیده
شاعر شعر عامه به موسیقی توجه زیادی دارد زیرا موسیقی با تأثیر عاطفی؛ ذهن مخاطب را آماده
دریافت پیام شعر میکند .از مهمترین موارد موسیقیآفرین در شعر ،قافیه و ردیف است که در شعر
ّ
سنتی فارسی و قالب دوبیتی جایگاه ویژه و ثابتی دارند .در این مقاله عالوه بر معرفی سرودههای بومی
و دوبیتیهای محلی شهربابک ،به تحلیل ساختار قافیه و ردیف پرداخته شده است .قافیه در
سرودههای بومی شهربابک همانند سایر لهجهها بر اساس حروف قریبالمخرج ساخته شده است نه
یکسانبودن حرف قافیه که در دوبیتیهای رسمی زبان فارسی رایج است .در الالییها و اشعار عروسی
گاهی قافیه حذف و از ردیف برای ایجاد موسیقی استفاده میشود و یا از ضمیر الحاقی به عنوان قافیه
استفاده میگردد .قافیه در بیش از ده درصد از دوبیتیهای عامیانه شهربابک ،مثنویگونه است .قافیۀ
حروف هممخرج مثل «م» و «ر» یا «م» و «ن»« ،ل» و «ر» در دوبیتیهای عامیانه شهربابک از
بسامد بیشتری برخوردار است .بیش از یک سوم دو بیتیهای عامیانه شهربابک با ردیف همراه
هستند .اکثر دوبیتیها با ردیف «فعلی» آمدهاند و فقط پنج درصد آنها دارای ردیف غیرفعلی هستند.
از کارکردهای ردیف در اشعار محلی ،القای حس درونی شاعر ،تقویت موسیقی شعر ،کمک به انتقال
ّ
مفاهیم ،تأ کید بر یک تصویر یا موضوع و ایجاد لذت است.
کلمات کلیدی :قافیه ،ردیف ،سرودههای بومی ،شهربابک ،کرمان
 .1دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
 .2استاد گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.
Email: daryanet68@gmail.com

.3دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران.

  54فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،23بهار 1398

.1مقدمه
ّ
فرهنگ مردم از دیرزمان منشأ اندیشه ،وسیلۀ انتقال عواطف ،موجب تجلی احساس انسان در
الهامگرفتن از این جهان و همدلی انسان با طبیعت و ماورای طبیعت و به طور کلی انطباقهای انسان
با محیط ز یست خود بوده است(عناصری.)27 :1368 ،
مطالعه آداب و سنتها ،ترانهها ،اشعار و الالییهای مردم گذشته ما را به احوال و افکار و ذوق و
هنر و روحیات آن مردم آشنا میسازد و در ال به الی فرهنگ مردم ،ما را از بسیاری از نکات دقیق ادبی
و اخالقی و اجتماعی عادات و رسوم و تخیالت و نوع اندیشههای آنها آ گاه میسازد.
این آثار نه چنان است که گو یندهاش معین باشد ،بلکه گفتههایی است که سینه به سینه نقل شده و یک
منبع و مأخذ بیشتر ندارد و آن «تودۀ مردم» است .فرهنگ مردم از الالیی مادربزرگ آغاز شده و در
تمام وقایع زندگی از جشن و سرور و سوگ به دست خنیاگران و رامشگران ادامه یافته و با نوحهها و
نالههای پس از مرگ پایان مییابد.
ادبیات عامیانه مجموعهای ارزشمند است که خالق آن ذهن مردم ابتدایی و بیسواد است و در بین
تودۀ مردم و در کنار ادبیات رسمی ،به صورت زنده و فعال به حیات خود ادامه میدهد .اشعار عامیانه
ّ
از دیرباز در میان مردم ایران شناخته بوده است .این اشعار را ،که به گویشهای محلی بوده است،
فهلویات میگفتهاند .برخی از این فهلویات ،که خنیاگران در کوچه و بازار میخواندهاند ،داستانهای
عشقی منظوم بوده است .قالب دوبیتی بیش از قالبهای دیگر در اشعار عامیانه کاربرد دارد .این نوع
ترانههای عامیانه ،عاری از تشبیهات و استعارههای پیچیده و هر گونه ّ
تصنع و گویای احساسات و
افکار عامیانه است(نک :شکورزاده.)41۹: 1346 ،
شعر عامیانه در هر شکل و نوع آن ،آیینۀ روح و اندیشۀ ملتها و ترجمان احساسات پاك و
صمیمی آنهاست .این اشعار با تصاویر و تشبیهات ساده و محسوس و دلپذیر و خوشآهنگ در
خلوتخانۀ ذهن مردم کوچه و بازار مینشیند و بر زبانها زمزمه میشود .گاه این ترانهها و سرودهای
عامیانه و محلی آن چنان معروف میشوند که از حوزۀ جغرافیایی خود پا را فراتر گذاشته ،در ردیف
ّ
اشعار ملی به شمار میآیند.
ّ
در این مقاله ساختار قافیه و ردیف که از مهمتر ین عوامل مؤثر در ایجاد موسیقی شعر و لذت ادبی
هستند ،در دوبیتیهای شهربابک بررسی شده است .روش تحقیق در این مقاله در مباحث نظری،
کتابخانهای است و تحلیل دوبیتیها بر اساس روش تحلیلی -توصیفی انجام گرفته است .در گردآوری
اشعار شهربابک از روش میدانی استفاده شده است.
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این مقاله تالش میکند تا با انتخاب پنجاه شعر محلی و دویست دوبیتی از مجموعه دوبیتیهای
عامیانۀ شهربابک که حدود ششصد دوبیتی است ،به تجز یه و تحلیل این دوبیتیها به روش توصیفی –
تحلیلی بپردازد.
 .2پیشینۀ تحقیق
در مورد نقش قافیه و ردیف در شعر فارسی و تحقیق دربارۀ آن که یکی از ضرورتهای پژوهش در
ادب عامه است؛ پژوهشهایی صورت گرفته است؛ از جمله طبیب زاده ( )1382و وحیدیان کامیار
( )1357به بررسی عنصر وزن در شعر پرداختهاند و حقشناس ( )13۹0تحلیلی از ساختمان قافیه ارائه
داده است .همچنین مقاالتی در این زمینه نوشته شده است؛ از جمله «کارکردهای متمایز قافیه و
ردیف دوبیتیهای عامه در لفظ و معنا» از محمد مرادی ( )13۹5و «قافیه در شعر معاصر» از یعقوب
نوروزی ( )13۹3و «تحلیل ساختار قافیه و ردیف در دوبیتیهای عامیانۀ شهرستان سوادکوه» از مرتضی
محسنی و عارف کمر پشتی که در اردیبهشت  13۹4در فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین
منتشر شده است.
 .3کلیات
.3-1سرودههای بومی
اشعار عامیانه از دیرباز در میان مردم ایران شناختهشده بوده است .این اشعار را ،که به گویشهای
ّ
محلی بوده است ،فهلویات میگفتهاند .برخی از این فهلویات ،که خنیاگران در کوچه و بازار
میخواندهاند ،داستانهای عشقی منظوم بوده است .قالب دوبیتی بیش از قالبهای دیگر در اشعار
عامیانه کاربرد دارد.این نوع ترانههای عامیانه عاری از تشبیهات و استعارههای پیچیده و هرگونه ّ
تصنع
و گویای احساسات و افکار عامیانه است(نک :شکورزاده .)41۹: 1346 ،بسیاری از اشعار عامیانه را به
مناسبتهایی ّ
خاص در مواقعی از سال میخوانند .از آن جمله میتوان به اشعاری که نوروزیخوانان
چند روز پیش از آغاز نوروز در دستههای چهار پنجنفری در کوچهها میخوانند اشاره کرد(نک :عناصری،
 1368ص24ـ .)31بسیاری از ترانههای عامیانه ترانههای ّ
خاص مراسم ازدواج است که بیشتر بین زنان
متداول است و از هنگام خواستگاری تا زفاف ،گاه گروهی و گاه به تنهایی ،گاه با ساز و گاه بدون ساز،
با آواز میخوانند.
ّ
بخشی قابل توجه از ترانهها و تصنیفهای عامیانه ،اشعاری است که بزرگترهای خانواده ،بهویژه
مادران ،برای کودکان میخوانند و کودکان نیز آنها را فرا میگیرند و تکرار میکنند(نک :شکورزاده1346 ،
 .)525:پارهای از این ترانهها نیز الالییهایی است که مادران برای خواباندن کودکان ،با آهنگی ّ
خاص
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ّ
میخوانند و در مناطق گوناگون گهگاه به لهجههای محلی است(همان .)527 :برخی از ترانههای کودکان
هم اشعاری است که آنان در بعضی از بازیهای خود میخوانند .اصلیترین مشخصۀ اشعار بومی،
شفاهیبودن و عدم وابستگی به فردی خاص است ،هرچند گاهی این اشعار به صورت مکتوب نیز
درآمده اند.
 .3-2دوبیتی

ً
دوبیتی از قالبهای شعری است که مصراع اول ،دوم و چهارم آن هم قافیه است و وزن آن معموال
مفاعیلن ،مفاعیلن ،فعولن یا «مفاعیلن ،مفاعیلن مفاعیل» و بحر هزج ّ
مسدس محذوف یا مقصور
است و از قالبهای فرعی در زبان و ادب فارسی است که در بین شاعران محلیسرا دارای اهمیت
زیادی است.
دوبیتی از قالب های شعری است که از دیرباز در بین طبقه عامه رواج بسیار داشته است .شمس
قیس رازی بارها به عالقه و اشتیاق بسیار مردم به شنیدن دوبیتی اشاره کرده است(نک :شمس قیس رازی،
 107 :1335و  .) 108شاید اهمیت و توجه به دوبیتی در بین مردم بیسواد و عامی به دلیل وزن راحتتر
دوبیتی در مقایسه با رباعی و سایر اوزان باشد .این ترانهها بیانکنندۀ شوق و امید ،تلخی یأس ،سیاهی
ناامیدی و خروش عصیان شاعران آن است (نک :همایونی.)3 :1345 ،
دوبیتیهای عامیانه بخشی از میراث فرهنگی تلقی میشوند که ریشه در اعتقادات و باورهای یک
ملت دارند و از دانش ،اندیشه و عواطف انسانی سرچشمه میگیرند و به صورت سینه به سینه و شفاهی
از نسلی به نسل دیگرمنتقل میشوند و در این روند از شرایط حاکم بر زندگی مردم نیز متأثر میگردند.
(رک :افروغ .)1387 ،طبیبزاده اعتقاد دارد فهلویات یا اشعار محلی امروز ایران بازمانده اشعاری هستند
که در پیش از اسالم در ایران رواج داشتهاند و وزن آنها عروضی نبوده است ،پس از اسالم برخی از این
اشعار مانند دوبیتیهای باباطاهر به تدریج فارسی و عروضی شدهاند(نک :طبیب زاده.)13۹2 ،
اهمیت دوبیتی در ادب عامه به اندازهای است که پژوهشگران ،آن را یکی از دو قالب اصلی شعر عامه
در کنار مثنوی محسوب کردهاند.
 .3-3دوبیتیهای محلی شهربابک
ترانههای عامیانه ،بخشی از ادبیات و فرهنگ ّ
عامهاند که از قدیم بر جای مانده و نمایانگر جنبههای
مختلف زندگی مادی و معنوی مردم هستند .ترانههای عامیانه در میان مردم منطقۀ شهربابک ،مقامی
و یژه دارند .دهقانی که خرمن میکوبد ،جوانی که چوپانی میکند ،مردی که گندم درو میکند ،زنی که
ّ
نان میپزد و مادری که کودکش را میخواباند ،بیشتر سرگرمیشان خواندن ترانههای محلی و عامیانه
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ً
ّ
است که به آنها شور و حال دیگری میبخشد .به همین علت ،ترانههای عامیانه ،متنوع و عمدتا
محصول اعتقادات و باورهای این منطقه است .زمان سرودن ترانهها مشخص نیست و حتی نام
سرایندگان آنها هم مشخص نیست.
این نوع ترانههای عامیانه عاری از تشبیهات و اشعارهای پیچیده و هرگونه تصنع و گو یای
احساسات و افکار عامیانه است(نک :شکورزاده .)41۹: 1363،در بسیاری از آنها زبان عامیانه و واژگان
محلی به کار رفته است(همایونی .)358 :1376 ،دوبیتی از قالبهای شعری است که دیرباز مورد توجه
مردم شهربابک بوده است .این دوبیتیها سرودۀ شاعرانی بینام و نشان است که سینه به سینه از
گذشته تا امروز نقل شدهاند .این دوبیتیهای محلی ،غمها ،شادیها ،آمال و آرزوها و عشق و هجران
را با زبانی ساده و دلنشین بیان میکند.
دوبیتیهای محلی شهربابک از نظر ساختار ،تفاوت چندانی با دوبیتیهای دیگر ندارند و همانند
دوبیتیهای رسمی از چهار مصراع تشکیل شدهاند .وزن عروضی آنها با وزن سایر دوبیتیها تفاوتی
ندارد .البته این بدان معنی نیست که مردمانی که این دوبیتیها را سرودهاند وزن عروضی میدانستند
بلکه آنها بر اساس ر یتمی که میخواندند آنها را در این قالب ر یختهاند .بنابراین باید گفت نوایی که
خواننده انتخاب میکند و نوازنده مینوازد ،عوامل اصلی تعیین کنندۀ وزن شعر در دوبیتیهای عامیانۀ
شهرستان شهربابک است .اکثر اوقات این دوبیتیها با نواختن نی و آوازی که مخصوص خواندن این
دوبیتیها است همراهند.
 .3-3-1ویژگیهای این دوبیتیها و اشعار محلی
دوبیتیها از نظر لفظ و معنا در کمال سادگی سروده شدهاند و آرایههای بدیعی به شیوه ادب عرب در
آنها کم است و در مجموع منعکسکنندۀ طرز تفکر ایرانی است(نک :همایونی .)61 :1345 ،مهمترین
ویژگی اشعار محلی سادگی آنهاست .دوبیتیهای محلی شهربابک فاقد تشبیهات پیچیده و نادر و
استعارات دور از ذهن و کنایه و ایهام و سایر صنایع لفظی هستند.
شاید علت این سادگی لفظ و معنی ،زندگی ساده و روستایی مردم باشد و سرایندگان دوبیتیها برای
رفع نیاز روحی آنها را سروده باشند« .شعر عامه و از جمله دوبیتیها در حقیقت ،تاریخ و فرهنگ
ً
زنده و گویای مردمی است که احساس و عاطفه را به صورت کامال بدیهی و دست نخورده مطرح
میکنند .وضع بیان و اسلوب ابالغ و معانی از جهت القا به دیگران ،آن قدر ساده و طبیعی است که هر
خوانندهای میتواند حاالت عاطفی و اشارات درونی گویندۀ این متن را به درستی دریابد»(ناصح:1373 ،
ک) .اینها چکیدۀ سخنان مردم در طی قرنها و سالهاست که بر روی هم انباشته شده و در نهایت به
صورت یک کنایۀ کوتاه ،یک داستان عبرتانگیز و یا یک شعر عاشقانۀ پرسوز و گداز در آمده است.
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هر کدام از اینها دنیایی عمیق و ژرف است که تمایالت و روابط انسانی را به خوبی نشان میدهد(نک:
رضوی.)1377 ،

غم غربت ،عشق و محبت و گاهی هجران و گالیه از دوری معشوق ،آرزوهایی که ساده و به دور از
تجمالت زندگیاند؛ مثل آرزوی زیارت ائمه یا آرزوی وصال ،شکایت از تنهایی و غم غربت و خدمت
سربازی و شادی از ازدواج برادر یا نزدیکان ،حرف دل کسانی است که این گونه ترانهها را با عمق
وجود فریاد میکنند .شاید این گونه ترانهها از نظر ادبی ارزش چندانی نداشته باشند اما از نظر آشنایی
با آداب و رسوم و مردمشناسی ،جامعهشناسی و گویششناسی ،بسیار حائز اهمیتاند.
.3-3-1-1قافیه
شمس قیس در المعجم میگوید «سخن بیقافیت را شعر نشمرند اگر موزون افتد»(شمس قیس:1360 ،

 .)202قافیه واژهای ا ست عربی که در لغت به معنی از پیرونده است و در اصطالح ،کلمات آخر ابیات
ً
است که آخرین حروف اصلی آنها یکی است .به شرط آن که کلمات آخر ابیات عینا تکرار نشده
باشد؛ به تعبیر دیگر ،قافیه عبارت است از مجموعۀ ّ
مصوت و صامت مشترک که در پایان واژههای
ّ
نامکرر آخر مصراع یا بیت تکرار میشوند(مددی .)168 :1385 ،هرچند قافیه در دوبیتیهای عامیانۀ
شهربابک ممکن است همانند قافیه در دوبیتیهای رسمی و با همان ویژگیها نیامده باشد اما نمیتوان
ّ
نقش قافیه را در جهت حفظ موسیقی شعر و ایجاد لذت و به خاطر سپردن شعر نادیده گرفت.
 .3-3-1-2ردیف
به واژه یا واژههایی که به صورت ّ
مکرر و بدون هیچ تغییری در آخر بیتها بعد از قافیه میآید گفته
میشود .شفیعی کدکنی ردیف را از ویژگیهای شعر ایران میداند و از قول نجفقلی میرزا در ّدرۀ نجفی
آن را چنین تعریف میکند «بدان که ردیف عبارت است از کلمهای یا بیشتر که مستقل باشد و در لفظ
و بعد از قافیۀ اصلی به یک معنی تکرار یابد» (شفیعی کدکنی.)123 :1370 ،
ردیف در شعر فارسی از قدیمیترین روزگاران وجود داشته است .وجود ردیف در ترانههای قدیمی
نشان میدهد که ردیف ،جزئی از ساختمان ظاهری و فرم شعر فارسی است(نک :همان .)133 :اگرچه
ردیف محدودیتی را که قافیه برای شعر ایجاد کرده بود بیشتر میکند اما باعث افزایش موسیقی شعر
است.
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.4بحث اصلی
 .4-1قافیهسازی با حروف قریبالمخرج در دوبیتیهای محلی شهربابک
از تفاوتهای ساختار قافیه در دوبیتیهای عامه با شعر ّ
سنتی فارسی ،قافیهشدن حروف بر اساس
نزدیکی تلفظ حروف است نه بر اساس یکسان بودن حروف ّ
روی  .نکتهای که شمیسا ( )337 :1387و
ذوالفقاری ( )68 :13۹4و کمرپشتی ( )485 :13۹0به آن اشاره کردهاند .در شعر ّ
سنتی ،اختالف حرف ّ
روی
و تبدیل آن به حروف هممخرج ،از عیوب قافیه (اکفاء) محسوب میشود(مددی )1۹7: 1385 ،اما در
گویشهای محلی چنین قافیههایی معیوب نیستند چون تمام تالش شاعر عامه صرف حفظ موسیقی
بیرونی و کناری شعر میشود .شعر عامه فقط از گوشنوازی وزن و یکسانسازی کلمات همقرینه برای
قافیه برخوردار است(نک :محسنی .)131 :۹4 ،در اشعار شهربابک و دوبیتیهای بومی نیز قافیه بر اساس
حروف قریبالمخرج است نه حروف یکسان.
نمونههایی از دو بیتیهای شهربابک:
پســــینی ِگــــو مــــن از ِگوگــــل( )1اومــــد
ســـــر دس
گرفتـــــه کاســـــه شـــــیری
ِ

ســیاه چشــمم بــه گــو دوخــتن دراومــد
گوســـاله ِگـــو بـــه مهـــر مـــادر اومـــد

مــــن و دلبــــر بــــه تــــوی یــــه والیــــت

چطـــو هـــم را نمـــیبینیم چـــه بایـــد

بـــــرم شـــــاه نجـــــف منـــــزل بگیـــــرم

کــــه شــــاید دلبــــرم آیــــد زیــــارت

(حسینی موسی)1348 :13۹5 ،

(همان )113 :

پســــــــرعموی اردو رفتــــــــۀ مــــــــن

قــــوا آبــــی و شــــمش نقــــرۀ مــــن

همـــه مـــیگن پســـر عمـــوت مییایـــه

قـــدمش بـــر دو چشـــم و دیـــدۀ مـــن
(همان)65 :

پســــینی کــــه گلــــه از بنــــدر اومــــد

صـــدای کفـــش پـــای دلبـــر اومـــد

عـــروس خـــانم بـــرو تـــو خونـــه بنشـــین

چـــراغ کـــور رفـــت و روشـــن اومـــد
(همان)64 :
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دالروم

دل از تــــو ورکــــنم کــــی گیــــرم آروم

دالروم

ای

دالروم

ای

دل از تــــو ور کــــنم یــــاری بگیــــرم

کـــه تـــا قـــدرم بدونـــه یـــار نـــادون
(ریاحی)58 :13۹5 ،

 .4-2رعایت نکردن قافیه
گاهی شاعر عامه ،قافیه را رعایت نمیکند و گاهی هم از یک ضمیر به عنوان قافیه استفاده میکند .در
اشعار عروسی و الالییها این مورد را میتوان یافت:
بزرگــــت مــــیکنم یــــادت نمییــــاد
الالیــــت مــــیکنم خوابــــت نمییــــاد
بزرگــــت کــــردهام تــــا زنــــده باشــــی

غــــالم حضــــرت معصــــومه باشــــی
(همان)111 :

این مورد در اشعار عروسی نیز دیده میشود:
یه حمومی من بسازم چهل ستون ،چهل پنجره

شازده دوماد توش بشینه با یراق و کبکبه
(همان)184 :

یه حمومی من بسازم چهل ستون ،چهل پنجره

کجکالهخان توش نشسته با هزاران سلسله
(همان)185 :

گاهی شاعر عامه از ردیف برای ایجاد موسیقی استفاده میکند و قافیه را حذف میکند:
شازده دوماد توی حجله بوسه ور گل میزنه
آفتابه لوله طال مثل طال برق میزنه
(همان)1۹4 :

 .4-3قافیهسازی دوبیتی بر شکل مثنوی
مثنوی ،سادهترین قالب شعری از نظر شکل و ساخت است؛ زیرا هر بیت آن قافیهای جداگانه دارد.
سرایندگان اشعار عامیانه نیز گاهی برای افزایش موسیقی ،مصراعهای خود را دوتا دوتا همقافیه
کردهاند.
ساختار بیش از ده درصد دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک نیز مثنویگونه است.
نمونههایی از دوبیتیهای مثنویگونه:
تـــو گـــوش کـــردی ســـخنهای زنـــت را
اال دایـــــــی نـــــــدادی دختـــــــرت را
بـــه قربـــون دو جفـــت دختـــرت شـــم
بــــه قربــــون انــــار پــــر بــــرت شــــم
(همان )20 :

تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سرودههای بومی کرمانی شهرستان شهربابک 61 

ول مـــن رفـــت و دلـــم همـــرای خـــود بـــرد

بـــه همـــراهیش نـــرفتم گـــردنم خـــرد

بــــه همــــراهیش نــــرفتم نیمــــه رایــــی

نگفــــتم یــــار جــــونی کــــی مییــــایی

()2

(همان )113 :

گــــل بــــاغ منــــی یــــا بــــاغ مــــردم

گـــــل بـــــاغ منـــــی دورت بگـــــردم

گـــــل بـــــاغ مـــــن ایشـــــاال بمـــــونی

بـــــه امیـــــد تـــــو کـــــردم بـــــاغبونی
(همان )۹۹ :

استفاده از قافیه به شکل مثنوی در دوبیتیهای عامیانه شهربابک بیانگر روحیۀ شاد مردم این
شهرستان است؛ زیرا استفاده از قافیۀ مثنوی ،موسیقی متن را افزایش میدهد و این ویژگی همراه با
ّ
استفادۀ بیشتر از صنایع لفظی و معنوی موجب میشود که این نوع دوبیتیها شادتر و لذتبخشتر
گردد .شاید یکی از دالیل تغییر قافیه در این نوع دوبیتیها ،حسن تعلیل است که شاعر در بیت دوم به
آن پرداخته است؛ مثل این دوبیتی:
مــــرادم را بــــده یــــا حضــــرت عبــــاس
ســــر کــــوه بلنــــد المــــاس المــــاس
مـــــرادم را بـــــده کـــــه بـــــی مـــــرادم

کـــه خـــرمن کـــوفتم و مشـــتاق بـــادم
ج

(همان )7۹ :

شاعر از حضرت عباس می خواهد که مرادش را بدهد ،حسن تعلیل آن را در مصراع سوم آورده است.
شاعر با تغییر قافیه به حسن تعلیل زیبایی دست یافته است .مصراع سوم تعلیل است و مصراع چهارم
علت آن و در واقع جوابی است که برای مصراع سوم آورده شده است.
 .4-4تکرار کلمات قافیه
گاهی در دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک دیده میشود که کلمهای در مصراع دوم به عنوان قافیه به کار
رفته است و ناگهان همان کلمه در مصراع چهارم تکرار میشود و حکم ردیف پیدا میکند؛ یعنی قافیۀ
مصراع دوم در ارتباط با مصراع اول ،قافیه و در ارتباط با مصراع چهارم ،ردیف است .موارد متعددی
از این گونه دوبیتیها میتوان مشاهده کرد که در این جا به نمونههایی از آن اشاره میشود:
اال مــــــرغ ســـــــفید پــــــا مبـــــــارک

خبـــــر از مـــــن ببـــــر ور شـــــهربابک

بگــــــو دلبــــــر ســــــالمت میرســــــونه

نمـــــــاز و روزه و عیـــــــدت مبـــــــارک
(ریاحی)14 :13۹5 ،

درو کــــــــن تــــــــا دروزارت ببیــــــــنم

بــــه دمبــــال ســــرت خوشــــه بچیــــنم
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بــــه دمبــــال ســــرت خوشــــه نباشــــه

گلـــــی از بـــــاغ تـــــو توشـــــه بچیـــــنم
(حسینی)226 :13۹5 ،

اگــــه یــــار منــــی تــــرک ســــفر کــــن

شـــــترداری نکـــــن کـــــار دگـــــر کـــــن

اگـــــه خـــــواهی شـــــتر داری کنـــــی ول

بـــــرو فکـــــر دالرومـــــی دگـــــر کـــــن
(همان)227 :

گاهی هم کلمۀ قافیه در مصراع اول و چهارم تکرار میشود:
بنــــــالم دلبــــــرم از خونــــــه در شــــــه
بنـــــالم تـــــا دل نـــــالون خبـــــر شـــــه
بنـــــالم هموچـــــونی در چنـــــگ اســـــتاد

بنـــــالم دلبـــــرم شـــــاید خبـــــر شـــــه
(همان )238 :

 .4-5قافیه و ردیف در اشعار بومی سهبیتی
در اشعار بومی شهربابک شاهد نمونهای از اشعار هستیم که با دوبیتیهای معمولی تفاوت دارد و به
صورت سهبیتی درآمده است .این سهبیتی ها نظم خاصی دارند و از قواعد و اصول منظم و یکسانی در
نوع قافیه و ردیف پیروی میکنند .قافیه در این سهبیتیها به این صورت است که بیت اول از نظر قافیه
شبیه مثنوی است و دو بیت آخر از نظر قافیه شبیه دوبیتی است یا اینکه قافیۀ دو بیت اول همانند
دوبیتی است و بیت آخر شبیه مثنوی است.
از مجموع دویست دوبیتی بررسی شده ،هشت دوبیتی با این ویژگی به کار رفته است و حدود چهار
درصد از دوبیتیهای محلی شهربابک از این دست است .نمونهای از این گونه اشعار :
بکــــن کفشــــت بیــــا در خونــــۀ مــــن
پســـــر عـــــامو گـــــل رازونـــــۀ مـــــن
بکـــــن کفشـــــت بیـــــا ور روی قـــــالی

بـــــده دســـــمال دســـــتت یادگـــــاری

بـــــده دســـــمال دســـــتت رو بشـــــورم

بـــــه آب زمـــــزم و صـــــابون خـــــالی
(همان )42 :

خـــــدایا عاشـــــق زارم تـــــو کـــــردی
درخـــت گـــل بـــودم در بـــاغ شـــاهون
درخــــت گــــل بــــودم حــــاال خــــزونم

درخـــت گـــل بـــودم خـــوارم تـــو کـــردی
بـــه خـــاک کوچـــه پامـــالم تـــو کـــردی
جـــــدا گشـــــتم زیـــــادی مهربـــــونم
(همان )54 :
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.4-6ردیف در دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک
ً
ردیف ،کلمه یا ترکیب یا جملهای مستقل است که پس از قافیه میآید و عینا در پایان بیت و در یک
معنا تکرار میشود.
مهمترین نقش ردیف ،افزایش موسیقی کناری و بیرونی شعر است ،هر قدر ردیف طوالنیتر باشد
ّ
شعر موزونتر و زیباتر جلوه میکند و ارزش موسیقیایی آن بیشتر است و برای شنوندگان ،لذتبخشتر
خواهد بود.
ساختار ردیف را در دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک میتوان از جهات زیر بررسی کرد:
الف :ردیفهای فعلی
 .1ردیف فعلی
 .2ردیف ضمیر و فعل
 .3ردیف فعل و ضمیر
 .4فعل و اسم
 .5فعل و حرف
 .6فعل و حرف و فعل
ب :ردیفهای غیرفعلی
 .4-6-1ردیف فعلی
ردیف فعلی یکی از پرکاربردترین ردیفها در دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک است .این ردیف باعث
تأکید و افزایش موسیقی در این دوبیتیهاست و باعث میشود ذهن مخاطب منتظر بماند تا شاعر
کلماتی که پشت سرهم در بیت آورده است با ردیف منظم کند .از مجموع دویست دوبیتی بررسیشده،
ً
شصت و هفت دوبیتی دارای ردیف فعلی است؛ یعنیدقیقا یکسوم از کل دوبیتیها یا به عبارتی سی و
ً
سه درصد از دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک همراه با ردیف فعلی است که نسبتادرصد بسیار باالیی
است .برای نمونه مواردی از آن ذکر میشود.
ّ
بـــــره آهـــــویی مییایـــــه
صـــــدای
ازی بـــــــاال هیـــــــاهویی مییایـــــــه
شـــــوم صـــــیاد و بنشـــــینم ِکمیـــــنش

ازی گلــــزار عجــــب بــــویی مییایــــه
(همان )14 :
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اگـــــه بـــــار گـــــرون بـــــودیم رفتـــــیم

اگــــــه نــــــامهربون بــــــودیم رفتــــــیم

شــــما در خونــــه بــــون خــــود بمــــونین

کـــه مـــا بـــی خونـــه بـــون بـــودیم رفتـــیم

ج

(همان )15 :

اگــــه حــــور و پــــری آیــــه نمیخــــوام

ســـــهیل و مشـــــتری آیـــــه نمیخـــــوام

بـــــه غیـــــر از اون ول شـــــیرین زبـــــونم

اگــــه مــــاه در زمــــین آیــــه نمیخــــوام
(همان )16 :

اگــــــه صــــــد مــــــادیون بــــــور داری

اگـــــــه همچـــــــین رســـــــتم زور داری

اگــــه ملــــک جهــــان بخشــــم برایــــت

کـــــه آخـــــر منزلـــــی در گـــــور داری
ج

(همان )16 :

شاعر دوبیتیهای عامیانه از هر ردیف فعلی برای افزایش موسیقی شعر و زیبایی و جذابیت آن استفاده
کرده است و همچنین در پی تأ کید بر روی فعلی است که آن را ردیف قرار داده است .مثل ابیات باال که
روی آمدن ،رفتن ،نخواستن یا داشتن است.
تأکید ِ
 .4-6-1-1ردیف ضمیر و فعل
به کار بردن انواع ضمیر و در کنار فعل موجب طوالنی شدن ردیف و افزایش موسیقی کناری و بیرونی
و زیباتر شدن شعر میشود؛ به عنوان نمونه:
بــــه رویــــت اللــــهزار و مــــا نباشــــیم
بســـــی آیـــــد بهـــــار و مـــــا نباشـــــیم
بســـــــی آینـــــــد رفیقـــــــان و مهیـــــــا

بـــه ایـــن کوههـــا شـــکار و مـــا نباشـــیم
(همان )280 :

بـــه کشـــکی ســـوزن دســـت تـــو بـــودم

میــــونجی نــــازه و شســــت تــــو بــــودم

اجــــل اومــــد کــــه جــــونم را بگیــــره

نـــدادم جـــون کـــه پابســـت تـــو بـــودم
(همان )36 :
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پســـــینی منـــــزلم کـــــوی تـــــو باشـــــه

طنــــاب خیمــــهام مــــوی تــــو باشــــه

شـــبی کـــه حاجیـــان بـــر حـــج رســـیدن

زیـــــارت کـــــردنم روی تـــــو باشـــــه
(همان )44 :

در مجموع از دویست دوبیتی ،پانزده مورد از این نوع ردیف دیده میشود و در حدود  7/5درصد از
دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک از این نمونه است.
 .4-6-1-2ردیف فعل و ضمیر
نوع دیگری از ردیف در دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک ،ردیف فعل و ضمیر است که در آن ،ضمیر بعد
از فعل میآید و باعث افزایش موسیقی کناری و بیرونی و تشویق مخاطب به شنیدن ادامۀ دوبیتی
میشود.
از مجموع دویست دوبیتی ،چهار مورد از این نوع ردیف مشهود است که گاهی بعد از تکرار دو فعل،
ضمیر هم آمده است و باعث شده تا موسیقی کناری افزایش یابد؛ برای نمونه :
بـــرو شــــکر خــــدا کــــن اومــــدم مــــن
بــــرو رو بــــون نگــــا کــــن اومــــدم مــــن
همــــون نــــذری کــــه داری بــــا خداونــــد

بــــرو نــــذرت ادا کــــن اومــــدم مــــن
(همان )27 :

پســــینی رو بــــه دهنــــو مــــیروم مــــن

بــــه پــــابوس ول نــــو مــــیروم مــــن

اگـــــه دونـــــم ول نـــــو بـــــار کـــــرده

دو منـــزل را بـــه یـــه شـــو مـــیروم مـــن

()3

(همان )43 :

بـــه کشـــکی ســـرمه نـــاز میشـــدم مـــن

ســـیاهی چشـــم مهنـــاز میشـــدم مـــن

شــــنیدم مشــــتی مهنــــاز رفتــــه نیریــــز

بــه کشـــکی خـــاک نیریــز میشـــدم مـــن
(همان )36 :

دو درصد از دوبیتیهای بررسی شده از این نمونهاند.
 .4-6-1-3فعل  +اسم
کاربرد فعل و اسم هم باعث افزایش موسیقی کناری و بیرونی شعر میشود و شاعر عامیانه از این روش
برای افزایش موسیقی شعر و تثبیت معنی و تأ کید استفاده کرده است؛ برای نمونه به موارد زیر اشاره
میشود:
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چـــــرا امـــــروز و فـــــردا میکنـــــی ول

چـــرا غـــم بـــه دلـــم جـــا میکنـــی ول

رســــــــیده موعــــــــد روز جــــــــدایی

چـــــرا گریـــــۀ مـــــدارا

میکنـــــی ول

پســـــرعامو پســـــندت کـــــردم امـــــرو

شـــکر بـــودی بـــه قنـــدت کـــردم امـــرو

تــــو کــــه مــــردی نبــــودی تــــوی مــــردا

بـــه یـــه شســـتی بلنـــدت کـــردم امـــرو

()7

(ریاحی)47 :13۹6 ،

(همان )42 :

در مجموع ،از دویست دوبیتی بررسیشده ،سه مورد؛ یعنی  1/5درصد از دوبیتیها از این نوع ردیف
داشتند.
 .4-6-1-4فعل  +حرف  +ضمیر (یا حرف یا به تنهایی)
گاهی شاعر عامیانۀ شهربابک بعد از فعل ،با حرف استفهام سؤالی را مطرح میکند و از این روش
برای تأکید و افزایش موسیقی شعر بهره میبرد .در واقع این سؤال همان استفهام تأکیدی است:
()4
ــری()5چـــی؟
ازی کوچـــه گـــذر کـــردی ِبـ ِ

بــــه روی زخــــم خــــود خفتیــــده بــــودم

دل زارم خبــــر کـــــردی بـــــری چـــــی؟
کـــه زخـــم کهنـــهتر کـــردی بـــری چـــی؟
(همان )14 :

اال دختــــر تــــو مــــادر داری یــــا نــــه؟

نشــــــونی از بــــــرادر داری یــــــا نــــــه؟

همـــون بوســـی کـــه دادی کـــنج دالـــون

نمــــیدونم بــــه خــــاطر داری یــــا نــــه؟
(همان )22 :

در مجموع ،از دویست دوبیتی ،چهار مورد از این شکل ردیف بهره بردهاند که شامل دو درصد مجموع
دوبیتیهاست.
 .4-6-1-5فعل  +حرف  +فعل یا فعل  +فعل
شاعر عامیانه برای تأ کید بیشتر ،دو فعل را تکرار میکند که گاهی ضمیری هم بین این دو فعل به کار
ً
میرود .کاربرد دو فعل چه با ضمیر و چه بدون آن ،قطعا باعث افزایش موسیقی کناری و بیرونی شعر
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است و شعر را دلنشینتر و مؤکدتر میکند و امکان برقراری احساس مشترک بین شاعر و مخاطب را
ً
فراهم میسازد ،احساسی که معموال اندوه و غم و هجران را بیان میکند.
ســــهیل و مشــــتری آیــــه نمیخــــوام
اگـــــر حـــــور و پـــــری آیـــــه نمیخـــــوام
اگـــه مـــاه در زمـــین آیـــه نمیخـــوام

بـــــه غیـــــر از اون ول شـــــیرین زبـــــونم

(همان )16 :

پســــــینی الــــــودا کــــــردیم و رفتــــــیم
نداشــــــــتیم توشــــــــۀ راه غریبــــــــی

دل از دلبــــر جــــدا کــــردیم و رفتــــیم
ّ
توکــــل بــــر خــــدا کــــردیم و رفتــــیم
(همان )43 :

از دویست دوبیتی بررسی شده ،هفت مورد ( 3/5درصد) با ردیفی به این شکل مشاهده شد.
 .4-6-2ردیف غیرفعلی
شاید کاربرد ردیف غیرفعلی به اندازۀ ردیف فعلی رواج نداشته باشد اما در این دوبیتیها از ردیف
غیرفعلی مثل ضمیر ،حرف یا اسم هم استفاده شده است.
اگـــه مـــایی( )8بـــه زیـــر ابـــر تـــا کـــی
اگـــه دونـــی کـــه عاشـــق کشـــتنی هـــس

مســـلمون شـــو بـــه دیـــن گبـــر تـــا کـــی
ُبکـــش ای بـــی ّ
مـــروت صـــبر تـــا کـــی؟
(همان )17 :

از اون بــــــاال مییایــــــه فلفــــــل مــــــن

میــــون هــــر دو زلفــــش منــــزل مــــن

میــــون هــــر دو زلفــــش گــــل بکــــارین

کــــه تــــا آرزوش نمونــــه تــــو دل مــــن
(همان )11 :

پســـــــــینی اول مایـــــــــه خـــــــــدایا

دلـــــم ا غصـــــه پـــــر آیـــــه خـــــدایا

رفیقـــــون میرونـــــد ســـــوی والیـــــت

بـــــه پـــــایم کنـــــدۀ شـــــایه خـــــدایا

ج

ج

(همان )43 :

در هفت دوبیتی از ضمیر «من» و در یک دوبیتی از ضمیر «تو» به عنوان ردیف استفاده شده است .در
مجموع ،از دویست دوبیتی بررسی شده در این پژوهش ،یازده مورد ( 5درصد) از دوبیتیها با ردیف
غیرفعلی آمده است.
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.5نتیجه گیری
در این پژوهش ،پنجاه شعر و دویست دوبیتی از اشعار محلی شهربابک مورد بررسـی قـرار گرفـت .از
نظر معنایی ،قافیه و ردیفها در اشعار عاشقانه ،تداعی کنندۀ عشق زمینی ،هجران و غم و اندوه است.
در دوبیتیهای کار از ردیف فعلی که تداعیکنندۀ کار و تـالش اسـت اسـتفاده شـده اسـت .اسـتفاده از
ردیف فعل ،و حرف و فعل ،تداعیکنندۀ غم و اندوه یا گریز از شادی کوتاه به غم هجران اسـت .تکـرار
کلمات قافیه در اشعار محلی شهربابک به وفور دیده میشود .هر چند که این تکرار در ادبیات رسـمی،
عیب شمرده میشود اما در اشعار عامه رایج است .اشـعار محلـی شـهربابک از نظـر حـروف مشـترک
قافیه با اشعار رسمی متفاوت هستند ،قافیه در اشعار محلی و دوبیتیهای شهربابک براساس نزدیکـی
مخرج حروف است و حروف ّ
روی یکسان ندارد .هممخرجی حروف «ر با ل» و «ی با ر» و «م با ن»
و « ن با ز» از بسامد بیشتری برخوردار است .قافیهسازی «ال بـا ار» تـداعیکننـدۀ غـم و رنجهـای
مردم این سرزمین است اما قافیۀ «ن با ز» برای بیان شادی به کار رفته اسـت .در اشـعار شـهربابک،
قافیهسازی با دو حرف «ت و د» برای رساندن پیام و خبر استفاده شـده و تـداعی کننـدۀ غـم هجـران
عاشقی است .قافیه در بیش از ده درصد دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک مثنویگونه است .در الالییها
و اشعار عروسی گاه قافیه حذف میشود یا از ضمیر الحاقی به عنوان قافیه استفاده میشود.
استفاده از ردیف در بیشتر اشعار شهربابک دیده میشود که به موسیقی کناری شعر افـزوده اسـت.
ردیف در شعر عامۀ شهربابک ابزاری برای بیان و القای حس درونـی شـاعر عامـه اسـت.با توجـه بـه
سوم دوبیتیهای عامیانۀ شهربابک ّ
بررسیهای انجام شده ،یک ّ
مردفاند و از این میان تنها پنج درصـد
ّ
ردیف غیرفعلی دارند .استفاده از ردیف فعلی عالوه بر افزایش موسیقی شعر و لذتبخشی ،برای تأکیـد
نیز کاربرد دارد .برخی از واژههایی که به عنوان قافیه و ردیف انتخاب میشوند نشاندهندۀ تجر بۀ فردی
شاعر ،غم ،عشق ،فراق و هجران است.
پینوشتها
( )1گلۀ گاوها
()2راهی
( )3شب
( )4از این
( )6بروی
( )7مالیم ،آهستهآهسته

تحلیل ساختار قافیه و ردیف در سرودههای بومی کرمانی شهرستان شهربابک 69 
( )8ماه هستی.
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