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 هاي اجرايي اشعار محلي در ايران شيوه
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 چكيده
و شـفاهي ممكـن اسـت مطالعات شعرشناسي در ايران در دو حوزه هـاي شـكل.ي شعر رسمي

و محلي در ايران همواره گونهاجرايي  هاي متنوع داشته؛ اين تنوع انواع با تنوع اجـرا اشعار عامه

و هاي اجرايي متنوع اشعار عامه دادن سنت هدف از اين مقاله نشان. نيز همراه بوده است ي ايـران

و شعر كالسيك از همين منظـ و نسبت آن با هنرهاي ديگر و موسيقي عامه ر تمركز بر ارتباط شعر

است؛ همچنين به دنبال يافتن پاسخ اين پرسش هستيم كه در مناطق مختلف ايران چگونه شـعر را

در 345روش بررسي در اين مقاله، مطالعات ميداني بر اساس. اند كرده اجرا مي گونه شـعر عامـه

و نتيجه و محصول تحقيقي گسترده ي ايـران اسـتي اجراي طرح تحليل اشعار عامه سراسر ايران

ي روش بررسي موضوع نيز، مطالعـه.ه در صندوق حمايت از پژوهشگران به اجرا درآمده استك

و از منظـر اشعار محلي از سه منظر همراهي شعر با آواز يا ساز، فردي يا جمعي خوانـدن اشـعار

و نمايش(اجرا با هنرهاي ديگر  هـاي آوازيي اشعار عامه جنبـه ترين خصيصه مهم. است) رقص

آن آن است كه مي اغلب هرگاه از شعر عامـه سـخن بـه ميـان. شود ها با آواز يا همراه ساز اجرا

مي آيد جنبه مي و تداعي : دارديها در هـر منطقـه نـام ترانهيخوان مناسب. شود هاي آوازي مدنظر

بهها سرودهيبوم.»يدگانيب«و»يپاكُتل«،»هو-وه«،»دالدنگ«،»كَش كَلّه«،»يدخوانيب«،»سربانگ«

الال(يخوان سه صورت تك و بحـث،تيـب بـالل،يد،يخـوانيمثل پهلو(ي، دوخوان)هاييمثل

رج(يخوانو جمع...)ويونيحاج م)يخوان مثل اشعار كار، بالوره، از منظر اجـرا بـا. شوندياجرا

،)گرِتَـهدس(گرفتن، دست همراه با رقص است؛ مثل چوپي سرودهاياز بوميبخش گر،يديهنرها

ن از ترانـهيگروهـ.هرا، يك قرسه، دو قرسه، شش قرسه، اناركي، چكّه سما ـ هـا بـا حركـاتزي

اشيدر اصل، اساس نماايهمراه هستنديشينما رشك ترانهنيبر يو ماسـيها استوار است؛ مثل

،يخــوانو پـردهيخـوان روضـه،يسـخنور،يخــوانليفضـا،يخـوانو مناقـبياراك، نقّـالرد

وخوانيكشتگل،يخوانليطو بحر،يتومارخوان .يخوان منقبتي

تك: هاي كليدي واژه . هاي اجرايي خواني، شيوه خواني، جمع آوازخواني، اشعار محلي،
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 مقدمه.1
ي هـا زاده ايـن ترانـه. دهـد هاي محّلـي تشـكيل مـي بخشي عمده از ادبيات بومي را ترانه

و ذهن و رنـج دهنـده همواره تسكين هاي خلّاق بوده و تـالشي آالم هـاي ناشـي از كـار
و جمعي انسان داري يـا هاست كه هنگـام كـار در مـزارع، مـاهيگيري، گلـه زندگي فردي

و ديگـران موافـق هايي را زمزمـه مـي كشاورزي، يك تن به فراخور همان كار، نغمه كـرده
و متناسب با شعر او، به زمزمه مي حال خود كـردن موسـيقي گاه همراه. اند داده هايش پاسخ

مي با ترانه و بـر سـر زبـان شد اين ترانه ها، سبب اشـعار محلـي،.هـا بيفتـد ها فراگير شده
مى» ملحون«اصطالح قدما همواره با آواز يا به هـا ها، از شاخص سروده عامه.شود خوانده

كهو ويژگي ميآن هايي برخوردارند و ممتاز :كند ها را برجسته
بي.1 و و سرايندگان آن، جهان پيرايه ساده هاي محّلـي بـا اي دارند؛ زيرا ترانه بيني ساده اند

و مردم عادي جز بيان ساده توده اگـر.ي مطلب غرضـي ندارنـدي مردم سروكار دارند
به سروده عامه و پيچيده باشند، رو شـوند؛ ازايـن محو مـيها سادگي از حافظه ها دشوار

و و كوتاه دارند ساختمانيمحتوا .ساده
و زاده.2 خيزد، اي واحد نيست؛ بلكه از درون ملّتي برميي انديشه خصلت جمعي دارد

مي با آنان زندگي مي مي كند، پرورده مي شود، دگرگون و گاه از برخاسـته. ميـرد شود
و تاريخى توده و ذوق مردم عادى. هاى مردم است زندگى فرهنگي در اعماق وجود

و حفظ شده است و بازار به وجود آمده، زندگى كرده .كوچه
و اشكال جديد آن بازتوليد همان اشكال قديم است.3 .بسيار قديمي هستند
و گمنام هستند؛ اما گـاه سروده سرايندگان عامه.4 در از آنـانيبرخـ نـام ها، نامشخص

 باباطاهر يا فـايز دشتسـتانيبه مردم ها بين ترانه از اين بسياري«. است ها آمده دوبيتي
ها اغلب كشاورزان، دامـداران، مـادران، كودكـان، سرايندگان اين ترانه. است منسوب

و حتي افراد بي و دانستن قواعـد عاشقان دلباخته سواد هستند كه بدون هيچ آموزش
و قافيه، آن را از محيط زندگي خود فرامي اين افراد حتي به فكر ثبت اثر. گيرند وزن
صادق هـدايت).1355:164همايوني،(»و نام خود در تاريخ ادبيات ملّتشان نيستند

مي سرايندگان اين اشعار را نابغه به هاي گمنام ي قدري ماهرانـه از عهـده داند كه گاه
كه كار خود برمي ميآن اثر آيند ).204: 1379هدايت،(شود ها جاوداني

ازآنجاكه بسـياري از ايـن اشـعار متناسـب بـا. ها عمري كوتاه دارند سروده برخي عامه.5
و شرايط آن يا پيرامون موضوعي سياسي انـد، بـا اجتماعي به وجود آمده محيط زندگي
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ن شدن يا از ياد رفتن آن حادثه، ترانه فراموش . شـوند يز فرامـوش مـي هاي مربوط به آن
.ها كوتاه است هاي آوازي، عمر اين ترانه شدن در قالب همچنين به دليل خوانده

و جذاب دارند.6 و محتوايي غنى، پرتحرك، متنوع .ساختار
و بازتابنده.7 و روابـط خـانوادگي و مناسـبات ي مختصات جغرافيايى، اقليمى، زندگي

.است اجتماعي
و.8 و. انـد هـاي ادبـي پيچيـده فاقد آرايـه شناسي زيبايياز نظر فني، هنري بـه بلنـدي

و رديف در برخي روايـت. شود هاي آن چندان توجه نمي كوتاهي مصراع هـاي قافيه
و بنـابر ميـل. شود گونه رعايت نمي يك و موسيقي آن فاقد موازين علمي است وزن

و بلند مي .شود خواننده كوتاه
و شـادابيا بر عمله سروده مفاهيم مندرج در عامه.9 و تـالش، سـرزندگي گرايي، كـار

.تكيه دارند
و اشعار عامه به زبان محاوره يا به لهجه.10 و حاوي واژگـان اصـيل فارسـى هاى محلى

و تعبيرات نو است .اصطالحات زيبا

ي تحقيق مسأله.2

و رسـمي از منظـر مسأله ي اصلي اين تحقيق آن است كه نشان دهيم تفاوت شعر عامـه
و محلي ايران اشعار را در هر منطقـه چگونـه شيوه و در شعر بومي هاي اجرايي چيست

.كردند اجرا مي

 روش تحقيق.3
ايـن. گونـه شـعر عامـه مطالعـه شـد 345صورت ميداني براي انجام اين تحقيق ابتدا به

سرودهاي ايرانـي؛ دوم تحليـل اشـعار يكي بومي: مطالعه بر اساس دو طرح تحقيق است
در ايـن مقالـه. شـده اسـت هاي اوليه اين دو طرح نوشـته اين مقاله بر اساس داده. عامه
يك گونه شعر عامه 345 وبهي رايج در مناطق مختلف از منظر روش اجرا يـك بررسـي

و سه منظر همراهي شعر با آواز يا ساز، فـردي يـا جمعـي در سه حوزه خوانـدني كلي
و از منظر اجرا با هنرها و نمـايش(ي ديگر اشعار و دسـته) رقـص در تفكيـك و بنـدي
و تحليل شد .نهايت بررسي

ي تحقيق پيشينه.4

 اشعار اين آوري جمعبه محلي، بيشتر هايو ترانه سرودهاي بومي پژوهشگران در زمينه
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و بررسي در ابعـاد آن پرداختـه اند پرداخته  صـادق انـد؛ كسـاني چـونو كمتر به تحليل
و كـوهي كرمـاني) 1318(»هـاي عاميانـه ترانـه«و) 1310(اوسـانهي در رسالههدايت

فريادهـايبا)1383(، محمد قهرمانهاي روستايي ايران از ترانه هفتصد ترانهبا)1317(
يا«با) 1328(، محمد مكري تربتي ) 1338(، ابراهيم شـكورزاده»هاي كردي ترانهگوراني
از؛ ترانهكله فريادهابا) 1355(دوست ميهنمحسن، هاي روستايي خراسان ترانهبا هـايي

و اي از دوبيتـي مجموعـه؛ نيمـروز هـاي ترانـه بـا)1352(نيكوكـار عيسي،خراسان هـا
همـايوني صادقو بوشهر موسيقيبا)1356( مسعوديه محمدتقي،سيستاني هاي تصنيف

.راه برداشتند ها را در اين نخستين گام فارس محلّي هاي ترانهبا)1379(
 بـه ايـران در سـرايي ترانـهو ترانه در كتاب)1376(پناهي سمناني احمد تنها محمد
مي برخي نكته شكل پراكنده به هم البته؛ كند ها در اجرا اشاره زيرو مستقلدر فصلي آن

 اشعاردر كتاب) 1382(ژوكوفسكي الكسيويچ والنتينهمچنين. عنواني مشخص نيست
نوازنـدگان،و خواننـدگان هـاي ترانـه ضـمن اشـاره بـه قاجـار عصر در ايرانينهعاميا
: چـون عنـاويني ذيـل گوناگون معماها، مضامينو چيستان ها، عروسي، الاليي هاي ترانه
هم گاه به شيوه نابينايانو گرد چارواداران، دوره هاي زنانه، ترانه هاي لودگي هاي اجرايي
.كند اشاره مي

 اجرايي اشعار محلي در ايرانهاي شيوه.5

و رسمي را فقط به مي شعر كالسيك هاي دور، خواندند؛ گرچه در گذشته صورت دكلمه
شـعري ملحـون، شعر«.شده است رفته اين سنت فراموش غزل با قول همراه بوده، رفته

و آهنگ و ضرب و مقامات موسيقي و نغمات و آواز خوانـده است كه با الحان و سـاز
و غـزل و قول و تصنيف و ترانه ؛)574، 570و 569: 1341همـايي،(» شود؛ مانند سرود

مي هاي عامه ما در سنتا و نمايش همراه و رقص بـا.كننـد، شعر را حتماً با آواز يا ساز
به هريك از اين گونه شده،ي شناخته گونه 345توجه به  و محتـوا، بـه ها  تناسب كـاربرد
مي شكل هايي است كـه ايـن اشـعار در هـر مقصود از گونه نام. شوند هاي مختلف اجرا

در» آوادون«در آذربايجـان،» بايـاتي«در شـيراز،» واسونك«شوند؛ مثالً منطقه ناميده مي
و» شرفشاهي«كرمان، . در گيالن ... 

مي 150از اين انواع متعدد، و بدون ساز اجرا ها البته در يكـي آواز. شود گونه با آواز
مي از گوشه و برخي از خوانندگان حرفه. شود هاي موسيقي ايراني اجرا اي از سر آگاهي

و اغلب مردم بدون  و فقـط بـا آگاهي از رديف با داشتن دانش موسيقايي هاي موسـيقي
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ي آواز با سـاز همـراه اسـت؛ مثـل گونه74خوانند؛ در عوض شنيدن، اين آوازها را مي
يا» اشترخجو« و دايره اجرا مـي» آلوكه«در خراسان كه با ني . شـود در سيستان كه با دف

تك29از اين ميان و نوزده گونه به شكل جمع گونه به صورت در. خواني اسـت خواني
و در پانزده نمونه با نمايش همراه است .پانزده نمونه، آوازها با رقص

:كردني است بررسي هاي اجرايي از چند منظر اشعار عامه از نظر شيوه

 از منظر همراهي شعر با آواز يا ساز.5.1
و آواز.5.1.1  شعر

به مي صورت فردي يـا جمعـي بـا سـاز يـا توان گفت جز اندكي از اشعار، اغلب با آواز
و گـاه. شوند بدون آن خوانده مي و غزل كه در گذشته اشـعار را بـا آواز گويا سنت قول

و اند، خوانده ساز مي برگرفته از اين سنت عامه باشد كه مردم اشعار خود را هنگـام كـار
و سرور همواره با آواز مي و نمونه از گونه 140. اند خوانده سوگ هاي شعر عامه بـه آواز
اند يا نـام خـاص خوانندگان اين آوازها يا مردم عادي. شوند بدون ساز همراه خوانده مي

و اشعار بـازي اگر چه اشعاري مانند الاليي.)150-133: 1394ذوالفقاري،:نك(دارند  ها
و نظاير آن را همـه زمزمـه مـي  و ميـان جمـع اغلـب افـرادو چيستان كننـد، در مراسـم

آن خوش مي صداتر .خوانند ها را بلند
مي. اند گفتهمي» بيت«در گذشته به اشعار آوازي شـده بـر همراهي آواز با شعر سبب

و كاربردو تأثير و جاذبه آن افزوده شود؛ همچنين چون شكل شفاهي داشته، يادسـپاري
و سهل بوده است و انتقال آن ممكن شـعرهاي عامـه بـدون در اغلب نقاط ايران. حفظ

اگر از مردم عامي بخواهيـد بيتـي بخواننـد، يـا بـه آواز خواهنـد. شود آواز خوانده نمي
مــا از خواننــدگان! مــن آواز نــدارم«: خوانــد يــا در صــورت نخوانــدن خواهنــد گفــت

يك مي مي از همين».بخوانند» دهن«خواهيم تا گـاه دكلمـه شود شـعر را هـيچ جا معلوم
از. كردنــد نمــي در متــون عرفــاني نيــز.هــم الزامــاً دو مصــراع نيســت» بيــت«مقصــود
جـام: نـك(انـد آن آورده خواندن با آواز يـا بـي خواندن را مترادف رباعي يا دوبيتي بيت

.)38: 1387نامقي، 
.ي دكتر شفيعي كدكني اين بوده كه با آن تغني شـودي ايجاد شعر هم به گفته فلسفه

مي از اين نظر در زبان و التين . گويند نظم كردو نمي» شعر تغني كرد«: گويند هاي يونان
و سـرود»انشد شعراً«: گويد عرب نيز مي در فارسـي هـم شـعر.؛ يعني شعري تغني كرد

را).45: 1368شـفيعي كـدكني،: نـك(ت سرودن اصطالح اسـ  از طرفـي، برخـي شـعر
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و آواز استمي» شير«و» شور«برگرفته از عبري در زبان! دانند كه هم به معناي موسيقي
و حماسي دارد گفته» شير«بلوچي به آن  كسي هـم كـه بـا. اند كه معناي آوازهاي غنايي

او» شير«ساز  در» شـايري«). 173: 1390داري، تمـيم(گوينـد مـي» مشـايير«بخواند بـه
و لري به معناي اشعار هجوآميز در حق كسي است ي حسـينعلي بـه گفتـه.گويش لكي

دوو شعر«مالح مـالح،(» انـد يافتـه پـرورش دايـه يـك داماندركه همزادند موسيقي
به توجه عللاز قيس رازي يكي شمس).1: 1367 دانـدمي موسيقي را عامل ترانه مردم

اصـفهان، بيـات نظيـر ايراني موسيقييها گوشه؛ حتي اصطالحات)114: 1338رازي،(
آندركه هايي دوبيتي نيزوكُرد عجم، بيات شيراز، بيات بيات را آذربايجان » بايـاتي«هـا
با مي سيسـتاناز ايـران امـروزيها گويشدر زيرا دارد؛ ارتباط ترانهو بيت همين نامند،
محلـي،ي هـا دوبيتـيي دربـارهو شـعر معنـيدر است كردستان، بيت، تعبيريتا گرفته
ميباراها بيتياها ترانه اينكه خاصه ).1327:41خـانلري، ناتل:نك(اند خوانده آواز

.است آهنگ نام ها نيز مثل كتولي، دشتي، شروه از طرفي برخي گونه
و برخي گونه و ايـن آهنـگ هاي منظوم را اگر بدون آهنگ بخوانيم هيچ لذتي ندارد

آنلحن خواندن است كه بر  مي اثرگذاري كامـل موسـيقيبا تنهاها اغلب ترانه. افزايد ها
و دكلمـه صـورت بـه نـهرا بايـد الاليـي حتماً الالييي خواننده«شوند؛ براي مثال مي

 كـه اسـت الاليـي بـا آهنگ همراهي. باشد تأثيرگذارتا خواندب آهنگبا معمولي، بلكه
ميو رؤيا غرقرا كودك چه خواب  آهنگ تنهاو كند نمي دركرا الاليي مفاهيماو كند،
اسـت كـه بـه دليـل بـه همـين).1383:24كيش، صداقت(» خوشايند استاو براي آن
 انگلسـتان، نخسـتين شانزدهمي سده بارت، آهنگساز نظير موسيقيداني«ي هدايت گفته

نظيـر بزرگـاناز همچنين. است كار كرده علمي صورتبهها الاليي رويكه كسي بوده
 باقيمانـده الاليـياز باارزشي ديگر، قطعات برخيو موتزارت، شوبرت، گونور، شوپن

).362: 1344هدايت،(» است
مي عيسي نيكوكار گردآورنده  بـارا هـا ترانـه سيستان مردم«: نويسدي اشعار سيستان

و چونمي نشيندل آوازي آن معمـولي قرائـت انـد، بـه خوانده آهنگبا همواره خوانند
به عادت  گاهكه بود ناچار يادداشت هنگام ضبطبه)نيكوكار( نگارندهكه طوري ندارند؛
 يـاد بـهرا هـاآن بتوانـد ترتيـب تا بدين بخواند آوازبهرا ترانهتا بگذارد آزادرا راوي
).1352:1نيكوكار،(» بياورد

و نـامي خـاص و گونه و نوع تخصصي آن، در مواردي شكل آوازخواني بدون ساز
مرصـع در لغـت بـه معنـي. كه نوعي از هنر آوازخواني اسـت» خواني مرصع«دارد؛ مثل 
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و رنگـين كالمــي اسـت سـخنان ســاخته گفـتن، خــوش ذيــل: 1377دهخــدا،(ســخني
ا). خواني مرصع مياين گـويي تمهيـد رود؛ در هنر قصـه صطالح براي چند منظور به كار
.خواني است قصه

تــض شمشيــقب« ميــر » خواني گوش كن گوش كه رفتم به مرصعانـو دارم به
از قدسي مشهدي( .)1377دهخدا، به نقل

و تفاسير متعـدد وجـود داردي مرصع در موسيقي درباره اغلـب بـراي. خواني تعابير
و تسـلط بـر خواني خواني با مفاهيمي مانند مركب خوانندگان در موسيقي ايراني، مرصع

جانبه شـامل وسـعت صـدا، دانـش رديفـي، يا خوانندگي همه خواني رموز آواز، مناسب
و دستگاه مناسب با همه و گوشه و انتخاب لحن و ادبيات ي امكانات فـن تسلط بر شعر

خواني را به معناي كـاربرد اشـعار عربـي، فارسـي، خي ديگر مرصعبر. آواز همراه است
و حتي كردي به كار مي به تركي و به خوانندگاني كه نشـين يـا ويژه در مناطق تـرك برند

و زبان به اجراي الحان آوازي مـي  خـوان گفتـه پردازنـد، مرصـع كردنشين با سه گويش
.شود مي
و ساز.5.1.2  شعر، آواز

مي گروهي ديگر از در هاي انواع اشعار عامه از ويژگي.ندشو اشعار عامه با ساز همراهي
يا قالب شـاعرياز روشـن رحمـاني. اسـت موسـيقي آالتبا هاي مختلف، اجرا با آواز
موسـيقي آالت بـدون توانـد نمـي كـه كنـد يـاد مـي»باميـاني محمد تاج« نامبه سواد بي

 گـاه حتـي ). 1994:157رحمـاني،: نـك(اسـت سـروده خودكه را بخواند شعرهايي
نُت مـي بين رايجي محلي آهنگسازان روي ترانه تصـنيف بـه صـورتو گذارنـد مردم،

در كيش نمونه صداقت. آورند درمي مي آباده اي را مردم 1343 سالاز آورد كه پيش مثال
مي اينبهرا آن :خواندند شكل
 دارهو دلور داغدساز داره دلمو باغ روم نمي آبادهبه«
كه نگار قربون به ).1383:29كيش، صداقت(» دارهو زاغ چشمو بور زلف نازنينم

و واو عطـف قبل از رديف در اشعار به نوع خوانش بـازمي» واو«در اين شعر گـردد
در نمونه.نيست  هنگـام كـه اسـت همـايون مقام شوشتريي گوشهي ديگر، واسونكي

 گـام دوميهدرجـ رويآن فـرودو شـود خوانـده مـي عروسـيو عقدو خواستگاري
:همايون است

 بادا مبارك ايشاال بادا مبارك يار«
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 ميات شيراز بااليازو ميات ساز جينگ جينگ
 ميات نازبا نومزادتكه دوماد شازدهاي مخور غم
»بادا مبارك ايشاال بادا مبارك يار

. هــاي آوازي ايرانــي اســت در دســتگاه»خــواني مناســب«هــا يكــي از مســائل ترانــه
و انطباق درون مناسب و آشـنايي بـا زمـاني اشعار مايه خواني آشنايي بـا رديـف آوازي

و آواز است؛ چنانكه دسـتگاهو عصر، براي غروب آواز دشتي مناسب براي هر دستگاه
وه برايگا سه مناسـب براي هنگـام طلـوع آفتـاب چهارگاه دستگاه قبل از طلوع آفتاب
و حالت هر دستگاه. است و لطفـي»شور«دستگاه.و آواز هم متفاوت است لحن جذبه

و آواز  و شاد طرب»ماهور«خاص دارد متأثركننده»افشاري«آواز است؛ در عوض انگيز
و براي خواندن مناجات مي است غمآ»يدشت«. شود استفاده و . انگيـز اسـت واز چوپانى

و در ملـودي عامـه توجهدر كانون»بيات ترك« و درويشـي اسـت از آن هـاي عرفـاني
برخـي. خـواني اسـت اي از مناسـب نمونه»خواني باياتي«در آذربايجان.دشو استفاده مي

هـا را بيشـتر بـا دوبيتي.هاي ماهري بودند؛ مثل استاد تاج اصفهاني خوان افراد نيز مناسب
 برخـي.)130و129: 1371بهـار،: نـك(خواننـد مـي بختيارييهو در گوش آواز دشتي
:1379، همـايوني: نـك(انـد كرده اشعار را ثبت اين موسيقيو مقام دستگاه پژوهشگران

خواني، خواندن اشـعار مناسـب بـه اقتضـاي براين وجه ديگر مناسب عالوه).514-528
و محل و چگـونگي مناسـبو موقع ذيـل: 1377 دهخـدا،: نـك(خـوان اسـت حالـت

خصـوص خواننـدگان خـاص خواننـدگان بـهيهخـواني شـيو مناسـب.)خواني مناسب
ميگاههركهاست اصفهاني  ـ آمد، شعري مناسب موقعيت خاصي پيش و ب و هـوا ا حـال

مي صورت آواز متناسب با آن، به و ناگهاني ميان جمع اجرا مبنـاي اغلـب. كردنـد بداهه
و بداهه مناسب،آوازهاي عامه و بداهه خواني راويان به مناسبت حال. خواني است نوازي

»نوروزخواني«آنيهكردند؛ نمونمي ها اجرا گاه با تغييراتي اشعار را در موقعيت،و محل
در مناطق مختلف ايران است كه نوروزخوان در هر خانه يا محلـه بـه مناسـبت شـعري

و ويـژ، آوازهـاي ايـران مختلف هاي در استان. خواند مي و كـامالً شـكل كـه»محلـي«ه
و آموختـه سـينه بـه، سـينه محل دارند، توسط خوانندگانهشدو تثبيت مشخصايهشيو

:شوند اجرا مى
مرغـي نـام سـربانگ. اي يكسان سربانگ يعني اجراي چند دوبيتي با شيوه:»سربانگ«-

آن كندمياست كه درخت را با منقار خود سوراخ  : نـك(گوينـد مـي داركوب نيـزو به
م مركـب اسـم همچنين.)ذيل سربانگ: 1343 االطبا، ناظم در. عنـي آواز بلنـد اسـت بـه
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مي»سروانگ«موسيقي كتولي كهشو به حالتي اطالق نـي در صـداي اوج بـايهنوازندد
و آماده ريتمي خاص، به خواننده در آهنگ بـاش بـراي اجـراي هاي راست مقام، هشدار

و نيز باعث تحريك آواز مي در؛شـودو هيجـان آوازخـوان بـه ادامـه كـار مـي دهد امـا
و بـا تكـرارها موسيقي خراسان سربانگ دالرام يعني اينكه دوبيتي وا«را با لحني خاص

مي. بخوانند» ...دالرام هي و هرات اجرا در. شـود سربانگ در مناطق تايباد اسـتاد مـددي
ميها اين اجرا، دوبيتي و البته ترجيع يش را در سربانگ دالرام بندي شورانگيز هـم خواند

:دارد
مي)هاآب( اَووا« شَر شَر مي كند كه بر بر  كند ميشا كه

مي كند دل ياد دلبر مي »...بگذار بنالم سبزه
مي جام، فراوان اجرا در موسيقي تربت»دالرام«سربانگ و در فرهنـگ مـردم. شـود شده

و جاللي«هرات از داستان  .اجراهاي فراواني شده است» دالرام«در سربانگ»سيامو
ــ« ــيا م ــق روي س ــي عاش وجالل

كند سجده جاللي از سـر صـدق
ــه ســوداي ســيا مــو ســرم افتــاد ب

خيـل اسـت خيـل مويان عـالم سيا
زنـد سـر شفق از مـوج دريـا مـي

ــو ــيا م ــبحدم روي س ــوع ص طل

و علـي بـه خوانـدن برخـي مقـام:»بيدخواني«- آبـاد كتـول، هـاي آوازي در اسـترآباد
درآمـد عنـوان پـيش كـه بـه اسـت آوازي؛ همچنـين گوينـد»خواني بيت«يا»بيدخواني«

در. كتـول قـدمتي چنـد صدسـاله داردي بيدخواني در منطقـه. شودميزني خوانده سينه
و در ميان مردم كتول بيت را و مرسومگويمي» bid=بيد«كتول ترين نوع آواز كتـولي ند

از خـواني، بـا فـرم خاصـي از نشسـتن اتفـاق مـي اجراي بيد. است» بيدخواني« و افتـد
و رازهاي دروني و طبيعت ايـن مراسـم.دكنـ اش روايت مـي كشمكش انسان با زندگي

هاي گذشته هنر بيدخواني معمـوالً در زمان. هاست اصيل، يكي از نمادهاي هويت كتولي
تكص به مي ورت آن.شد خواني اجرا اسـت»خـواني گروه«يا»دوخواني«نوع ديگري از

ايـن نـوع. خواننـد كه دو يا چند خواننده براساس همان سه مقام اصلي، اشعاري را مـي 
خـواني ديگـر نيـز در بيـديهدو شـيو. گوينـد مـي» گلو به گلو خواندن«اجراي آواز را 

:وجود دارد) خواني بيت(
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و دوبيتي(بيدها خواننده): ni bid(»ني بيد«.1 بارا) هاي كتولي اشعار ي نوازنـده همراه
و كمانچه و گاه با دوتار كتولي مي،ني كتولي .كند در مجالس شادي اجرا

هاي كتولي همراه بـا نـواختن دوتـار كتـولي خواندن دوبيتي): detar bid(»دتار بيد«.2
.)26-24: 1387برزگر،:نك(است 

و كشيدهكَشكَلّه:»كَش كَلّه«- كه در كـوه در موسيقي كتولي آوازي است بلند، در اوج
و ارتفاعات خوانده مي و حزني نفسو جنگل و ژرف دارد شود در رديـف آوازي. گيـر

ميها بعد از مقام،موسيقي كتولي و راست مقام خوانده به چندهاكش كله. شودي هرايي
از. شـوند تقسـيم مـي»بِلنـد دبنـد«و» دبنـد«،»بِلنـد«،»وسـط«،»كوتاه«يهدست برخـي
وهاآنيهنام اشخاص پديدآورندابها نيز مانند راست مقامهاكَشكَلّه بـه ثبـت رسـيده

كه مشهور گشته آناند كـشو كلـه» محمد صـنَم علي«كش بلند توان به كلهميها از ميان
گُلي«بلند دبند  و با اشـعاريهاكش كله. اره كرداش»مندلي بيشتر در ارتفاعات كوهستان

.)29و28: همان:نك(شود سوزناك خوانده مي
به خواني مويهيهشيوبه:)dongdâl(»دالدنگ«- و خـواني صـورت تـك بين لرها كه
ميسمه مي، دنگشود رايي اجرا هم. گويند دال آر«سرايي در شكل از، مصرعي»سرمويه

هم يك بيت مويه را آغاز مي و بالفاصله و كدام بيـت را آغـازايابند كه درمي سرايان كند
مي كرده، با او هم ميدنگ نيز به اشعار عزا در بروجرد. شوند نوا ،بـاقري:نك(گويند دال

 هـم) dongdâl(» دونـگ دال«) dondâ(»دنـدال/دمدال«در بختياري.)81-83: 1390
دنگ. شود ناميده مي + صـدا(برخي آن را از دو بخش صـداي«بـه معنـاي)دل(»دال«)

.)64: 1379مددي،:نك(دانندمي» دل
-»ــو ه-ــو ه«)heva-heva(:اا ــبك، ــن س ــديميي ــيوهز ق ــرين ش ــي ت ــاي اجراي ه

در ايـن شـيوه. كننـد هاي لري است كه زنان در مراسم عـزاداري اجـرا مـي سروده سوگ
آر« مي» سرمويه هم تمامي يك بيت را سرايان ضمن اينكه بـا يـك دسـت خواند، سپس
مي به و بـا آهنگـي كـه زنند در جواب وي بيتي را ترجيع آرامي سينه »سـرمويه آور«وار
مي مي و دوبـاره سـرمويه آر بيـت بعـدي را مـي خواند، ادا در» هـو-هـو«. خوانـد كنند

مي» درآمد« و حركت باالرو ماهور اجرا و متـر آن مشـخص اسـت شود : نـك(نـده دارد
.)1380، موسوي

و حركت آهنگي است كه پس از كتل:»پاكُتلي«- به بستن اسب متوفا منظـور دادن جسد
بهيتشي و تدفين، ميي وسيلهع و دهل نواخته را در لرستان اين نوع عـزاداري. شود سرنا
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. گوينـد» پاكُتلي«، مقام همراه است مردگانيهبا حركت اسب كتل سوي شستشوخان كه
:هاي پاكتلي است مويههاز نموني زير مويه

دشكَه كياو جيال تنيشه« »بادكه شمال اوما دالبريشهبختكَم
Baxtekam  dašeka kiyâwe jilâ taniše  
Bâdeke šemâl oumâ delâ bereše 

كه: برگردان باف آن را تنيده باشد؛ وزش بـاد جاجيمبخت من چون نخ كبودرنگي است
و آن را بريده است  .)193: 1377زاده، سيف(شمال آمده

از،)گـويي بيـت يـا خـواني بيـت بيـدگويي،(بيـدگاني:»بيدگاني يا بيـدگويي«- يكـي
و هاي شروه سبك و اسـت كـه در اسـتان هاي آواز دشـتي از گوشه خواني هـاي بوشـهر

و بخش كهگيلويه مي وبويراحمد از.شود هاي جنوبي استان فارس زمزمه اشعار آن اغلب
و گـاه از اشـعار  و نـادم و مفتـون شاعران بومي مناطق استان بوشهر مثل فايز دشتستاني

و خيام نيز است ي آوازي اسـت كـه از منطقـهيهبيدگوني در اصل يـك شـيو.باباطاهر
و محتواي لحن.)75: 1373،يدرويش:نك(شبانكاره تا حياداوود متداول است موسيقي

:اشعار عاشقانه است
مغ سربري« بمو ام، ميون باغُمدهــمو بريمشعل )همان(» اغُمدميوغنم، دايم

د نزديـك مـي»سركوهي«آواز بيدگوني گاه به برخي آوازهاي موسوم به ر شـود كـه
يهاه شور از گوشـ در فارس آواز محلي بيدگوني در دستگ.)همان(استان فارس رايجند

و نواخته مي و فرود آن بر روي تونيك شور اول است سلمك به شور دوم خوانده . شود
مي اين آواز را با دوبيتي :خوانند هاي محلي

 گهي در آسمون گه در زمينم پنج روزه كه دور از نازنينمدو«
»مــگهي بر بال چرخ آتشينا ـــگهي ماهي شوم در قعر دري

)1379:515همايوني،(
از عبـارت ايـران همراه آواز در مناطق مختلف سازهايترين مهم تمپـك بـوق،: انـد

دهـل، دهلـك، ربـاب، سـاز، دوتـار، دمـام،)دف دايـره(دپ، تنبورك، جوره،)تمبك(
قلـم جفتـي، كسـر، قشـمه، ششمال،،)پيق(سنج، سورنا، سما،)قيچك(، سرود)سورنا(

نيني، نل،)مارساز(گپ دهل كمانچه، پيپه،  .انباننيو جفتي،

 خواندن اشعار از منظر فردي يا جمعي.5.2

و جمع اشعار عامه با آواز يا بدون آن، به سه صورت تك خـواني اجـرا خواني، دوخواني
:شود مي
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 خوانيتك.5.2.1

آن الالييخواند؛ مثل اشعاري هستند كه تنها يك نفر عادي يا با آواز يا ساز مي ها كه مـادر
مي را به آواز دل آن آواز مادر آرامش. خواند نشين براي كودك و مفاهيم بخش كودك است
و دسـت بـا تـار مـي نقل آوازها را نوازنـدگان چيـره. هاي مادر است بيشتر واگويه نوازنـد

و دختران در سوگ»بالوره«در كردستان. خوانند مي مي را زنان در»يمـور«خوانند مثـل ها
مي مازندران .خوانند كه زنان داغدار با سوز در عزا

و دوخواني.5.2.2  مناظره، مشاعره

مي به ترانه بهيهشود كه نحو هايي اطالق و پاسخ اسـت اجرا در اشـعار. صورت پرسش
به اي بخش مايه عامه با هر درون در ايـن ترانـه. شـود صورت منـاظره اجـرا مـي هايي هـا

و مهماني ميبهها و اغلب جنبـ صورت دو يا چندنفره اجرا و تفـريحيهشود سـرگرمي
و دامـاد اجـراي مناظره ميـان دو خـانواده نيز هاي عروسي در برخي ترانه. دارد عـروس
او در اين ترانه. شود مي و هنرهـاي ها بستگان عروس از زيبايي عروس، خانواده، منزلت

و خانواد تعريف مي اشيهكنند خواننـد كـه بيشـتر عاري با همين مضـامين مـي داماد هم
:رقابت دارديهجنب

يه«:گروه داماد  باغ باالم نوچه يه نومزاد كاكام بچه
»كشه زن به كاكام زود بدين، آتيش به دنيا مي

 بابام بهترهيهآم خون من نمي«:گروه عروس
و پسه خونيهخون و غصهيهبابا نون  شوهر غم
و حلوايهخون  شوهر همش دعوايهخون بابا نون
و انجيريهخون و زنجيريهخون بابا نون  شوهر غٌل
و ليمويهخون بييهخون بابا نون مو شوهر شديم
و آلو خونيهخون  شوهر همش جارويهبابا نون
و خيار خونيهخون بيشيهبابا نون ).24: 1395فقيري،(»اختيار وهر

به اي فال هاي مناظره گروهي از ترانه و دوسويه در ايام هايي هستند كه صورت منظوم
آن. شود خاص مثل شب چله اجرا مي در»چهـل سـرود«يـا» سـروچل«ها فال يكي از

و مي اين»چل بيتوخواني«لرستان و كنـد شـود كـه ابتـدا يـك نفـر نيـت مـي گونه اجرا
مي سپس خواننده؛خواند مي و ها به ترتيب يك بيت آواز زماني كه بـه چهلمـين خوانند

در برخـي. شود كه فال هركسي خوب يا بد است بيت رسيد، براساس شعر مشخص مي
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و مناظره آن . يابـد تـا گـروه مقابـل از جـواب بازماننـد قدر ادامه مـي مناطق اين مسابقه
مي» الهي نميري«يهبا جمل حاضران نيز هنگام خواندن اشعار .كنند دو گروه را تشويق

از. در كرمـان اسـت» ننـه پيرزالـو«اي هاي منـاظره يكي از ترانه ننـه پيرزالـو سـمبلي
مي. هاي قديمي كرماني است مادربزرگ :شود اين ترانه دونفره خوانده

 جونم ننه ننه پيرزالو«
 از دومنه آي؟ از كجا مي

 كندلوبنه چي بارداري؟
 ورآمنه بري؟ وركي مي
 قاتق بنه دنت؟ چي چي مي
 دندون ندارم خوري؟ نون مي
 نفس ندارم كشي؟ قليون مي
 كمر ندارم كشي؟ جارو مي
 دست ندارم شوري؟ ظرف مي
)83-70: 1376، سمنانياحمد پناهي(»بله ننهها بله ننه،ها شي؟ عروس مي
و در بخش در ترانه و معشـوقي منـاظره ها، از سروده هايي هاي عاشقانه ميـان عاشـق
و معشـوق كردي به گفـتي سروده در عامه. شود ديده مي گفتـه»ديلـوك«وگـوي عاشـق
به. شود مي و اميري مي مناظره در اشعار حقاني شـعريي اين دو گونه. شود وضوح ديده

و جواب هستند مي. به شكل سؤال مي عاشق سؤالي و معشوق پاسخ .دهد پرسد
):امير(عاشق«

وِ رنگ نكرد كهوئه  اميربته كدوم پارچه
ʔamir bate kedum pârče ve rang nakerd kahue 

ش  kedum šam‘e šab tâ sevâhi sueب تا صواحي سوئهكدوِ شمعه
 kedum tiqe ke ʔessâ čakkoš nazuhe كدوم تيغه كه اسا چكش نزوهه
وِ مار نزا كروئه  kedum ʔasbe ve mâr nezâ kerue كدوم اسب

مي: برگردان كه رنگ نكرده سياه اسـت؟ آن كـدام شـمع گويد آن كدام پارچه است امير
است كه شب تا صبح روشن است؟ آن كدام تيغ است كه اسـتاد چكـش نـزده، صـيقلي 

 است؟ كدام اسب است كه از مادر نزاييده كره است؟
):گوهر(معشوق

وِ رنگ نكرد كهوئه  اون پارچه آسمونه
un pârče âsemune ve rang nakerd kahue 
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ت  ‘setâroe šu tz sevâhi sue un šamا صواحي سوئهاون شمع ستاروئه شو
un اون تيغ ذوالفقارِ اسا چكش نزوهه tiq zolfaqâre essâ čakkoš nazuhe 
دل دله كه مار نزا كروئه un اون اسب asb dol dol-e-ke mâr nezâ kerue 

سيي آن پارچه: برگردان آن شمع سـتاره اسـت كـه. اه استآسمان است كه رنگ نكرده
آن اسـب. آن شمشير ذوالفقار است كه چكش نخورده است. شب تا صبح روشن است

).1395ذوالفقاري،(»دل است كه از مادر نزاييده، كره اسب استدل
و دوبيتـي بـا» چهاردانه«،»شرفشاهي«دختران گيالني هنگام چيدن چاي، با خواندن

ب هم مناظره مي مي» خواني پهلوي«ه اين كار كنند كه اصـالح عربـاني،: نـك(شـود گفته
و با نـام آوازهاي بياباني در گونه.)382و381: 1374 ،»بيابـاني«:هـاي مختلفـي چـون ها

بـه. شـونده مـيتشناخ...و) كهنوج منسوب به يكي از خوانندگان(» خرمي«،»كهنمويي«
نصـري اشـرفي. رو خرمي، رو كهنمويي گويند؛ مانندمي) راه(»رو«ها گونه هريك ازاين

شـمارد كـه بـه برمـي» دوخواني«هاي آوازي شفاهي اي از سنت اين نوع آوازها را نمونه
ــه  ــر يكــديگر قرارگرفت ــان در براب ــراي،هنگــام اجــراي آن آوازخوان و ب ــودن ــذ نم ناف

و مضامين عاشقان حس در صـورت گفـت آن، ابيات را بـهيهانگيزي موضوعات و وگـو
به جواب مي يكديگر در اين فـرم آوازي، دو يـا چنـد زن يـا مـرد،. خوانند صورت آواز

.)57: 1378نصري اشرفي،:نك(خوانند ابيات شعري واحد با مضموني خاص را مي
و مـردي بيـانيدر بختياري آواز» باللدي« و منظـوم اسـت كـه بـين زن عاشـقانه
به. شود مي و مردان خوش. خوانندميصورت مناظره اين اشعار تغزّلي را با گاه زنان آواز

زنـان دشتسـتاني نـوعي. كننـد همياري نوازندگان ني، به سبك مشاعره از آن استفاده مي
و پـس از فراغـت از كـار روزانـه دارند كـه بـه» ريواري«ترانه به نام  صـورت مشـاعره

و گاه در پاسخ به ميبه صورت نوبتي و بحث«. خوانند يكديگر يهمشـاعر نـوعي» بيت
و در جشـن سيسـتانيو اغلب زنـان رواج داردسيستانكه در ميان مردم است ادبي هـا

و دوستانه به آن مي .)57: 1380 پنـاهي سـمناني، احمـد:نك(پردازند محافل خانوادگي
آن شاعرانه، دو طرف با خواندن دوبيتـييهدر اين مناظر » سـيتك«هـاي محلـي كـه بـه

و داير مي ميهگويند، همراه با نواختن دف م زنگي سعي گاه. لوب كنندغكنند يكديگر را
و بيت  ميبحث و تنها با خواندن سيتك انجام و اغلـب. شـود بدون نواختن دف بحـث

مي بيت جز هايي كه هنگام كار كردن، اجرا اجـراي ايـن نـوع. اين دسته هسـتندءشوند،
و بيت« و» بحث و برداشـت محصـول ري، حصـيربافي، كاشـت بـ معموالً در هنگام ني
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مي روبي الي و نهرها انجام عـ. شود رودخانه الوه بـر سـرگرمي طـرفين باعـث اين كـار
مي ازبين .شود رفتن خستگي ناشي از كار در بين افراد
و مشاعر» سخنوري« و يكى از رايـجيهنوعي مناظره تـرين مراسـم آيينـي درويشان

مي خانه بوده است كه در ماه رمضان، در قهوه كم.شد ها برگزار سـواد سـواد يـا بـي مردم
طويـل، مسـمط، غـزل، مشاعره در قالب بحـري شيوهچندين هزار بيت شعر فارسى به 

و با موضوعاتي چون و رباعى و نعـت مـى:قصيده و معما، لغز، مرثيـه، حمـد خواندنـد
و سخنوري آنان گوش مى و تحسين به هنرنمايى .دادند حاضران با اعجاب

خواني است كه در اجرا، امكان دارد شـخص ديگـري هاي شروه از شيوه» حاجيوني«
د اجـرا حالـت در ايـن شـيوه، خوان بـه خوانـدن حـاجيوني برآيـد؛ر جواب روضهنيز
مي مشاعره .گيرد گونه به خود
هاي پنجشير افغانستان به گويشي از شعر محلي رايج در ميان مردمان كوهپايها گونه

مي» سنگردي«فارسي دري است كه  و دختران جوان عاشق. شود ناميده پيشه ايـن پسران
مي اشعار را به و جواب با لحن خاص زمزمه و سؤال  در دهـات هـم. كنند شكل مناظره

مي كه سنگردي خوانده مي و بـر بـاالي سـنگ كالنـي شود، خواننده كوشد برجاي بلند
.)5: 1365رحيمي،:نك(خواني، سنگردي را بخواند مفيد سنگرديي قرارگرفته به شيوه

به» سياچمانه« ميصورت پرسش در كردستان گاه گاه اين پرسـش. شودو پاسخ اجرا
و ساعتو پاسخ به و پاسـخ. يابـد ها ادامه مـي صورت مسابقه درآمده ،در ايـن پرسـش

و موسـيقي مشـخص گـردد : نـك(شعرها نبايد تكرار شوند تا تسلط خواننده بـر شـعر
.) 108: 1370،و درويشي بوستان

هم جمع.5.2.3 و  نوايي خواني

و چايهاي كار در ترانه كارگران بـا خوانـدن اشـعار سـاعات چيني دو گروه مثل صيادي
مي كارشان را كوتاه مي و به رهگذران نشاط .)1381:151كبيـري،: نـك(بخشيدند كردند

و زنان است، پنبه در فارس، به هنگام پنبه چينان به دو گروه تقسـيم چيني كه كار دختران
و تران مي مييهشوند :خوانند زير را

)شب نم است(بچين، بچين كه شونمه: اوليهدست«
مزُم كمه نمي: دوميهدست  چينم
مي: اوليهدست مزت دم بچين بچين
 چينم مزم كمه نمي: دوميهدست



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 84

مي: اوليهدست مي/دم غربال آرد بيزت مي/دم ده شاهي بيشترت و كره ترت .دم نون
و كـر/ خـوام ده شـاهي بيشـتر نمـي/ خـوام غربال آردبيز نمي: دوميهدست تـريهنـون
).387و386: 1379همايوني،(»چينم مزم كمه نمي/ خوام نمي

به برخي از ترانه و پاسخيهصورت مناظر هاي رمضان دهي جمع انجـام يك خواننده
:آيد هاي كاشان به اجرا درمي گيرد؛ مثل اين شعر كه در آبادي مي

 خانه، اي مرد زمانه، لطفي به اعانه اي صاحب:استاد«

و بهانه:جمعيت  مكن عذر

 اي مرد حقيقت، اي نور بصيرت، باشي تو سالمت:استاد

و بهانه:جمعيت  مكن عذر

 ما دلشدگانيم، ما غمزدگانيم، ما منتظرانيم:استاد

و بهانه:جمعيت  مكن عذر

و شنگول از وز وز زنبول:استاد )زنبور(گر تو بدهي پول، راحت شي

و بهانه:جمعيت .)209: 1384وكيليان،(»مكن عذر
مي ها نيز نوحه در نوحه هم خوان و بندهايي را جمع مي خواند از. كنند نوايي بخشـي

مي ترانه و جمعي انجام :شود هاي متل نيز دوسويه
 بله عمو زنجيرباف«

 بله؟منو بافتي زنجير
 بله؟پشت كوه انداختي

؟بابا اومده چي چي آورده
و  بيا نخودچي كيشميش بخور
»...با صداي چي با صداي

و گاه نيـز مـردان از ترانه» بالوره« و آوازهاي كردي است كه زنان، به شكل اخص ها
و در هنگام كار مييا به شكل گروهي و دشت يك نفر كه صداي. خوانند شكار در كوه

و بـا اداي كلمـات اش مـي خوبي دارد، دو انگشتش را زير چانـه  وه«گـذارد » ئـه وه وه
مي ترانه مي اي را با آواز و گروه به آن پاسخ گاه نيز بالوره به شكل مشـاعره. دهند خواند

آن بين دو گروه زنان اجرا مي ر بالّوره«شود كه به .گويندمي» شه
و است كه معموالً در عروسي اجـرا مـي» خوانيرج«در مازندران سنتي به نام شـود
و بـه كم دو نفر، نوبت در مراسم يا محافل دست. خوانند جوانان به ترتيب آواز مي نوبـت
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مي بدون درنگ، ترانه افراد به شكل داوطلبانه در اين زنجيره قرار. خوانند هايي را به آواز
و بزرگ ابتدا ريش؛رندگي مي شرط اصلي ايـن. ترها سپس كوچك،ترهاي مجلس سفيدان

و ذوق شعري است هر افراد از قبل انتخاب نمي. اجرا، داشتن صداي خوش  شوند، بلكه
بـه ايـن اجـراي. خوانـد كه حضور ذهن داشـته باشـد، بالفاصـله دوبيتـي خـود را مـي

و از كتولياشعار انت. گويندمي» خوانيرج«وار، زنجيره ، اميـري، خابي بيشتر دوبيتي است
و دوبيتي مي كيجاجان هر فـرد مجـاز اسـت تنهـا يـك دوبيتـي. شود هاي محلي استفاده

مييهاغلب اشعاري كه در اين شيو. بخواند شود از نظر مضمون با هـم اجرايي خوانده
ا در ارتباط ين مضمون را تكرار اند؛ اگر فرد نخست اشعاري عاشقانه بخواند، ديگران نيز

.اجرايي بسيار شبيه مناظره در ادب فارسي استيهخواني ازنظر شيورج. كنند مي
شبيهاين شيو و نشيني اجرايي در و در مـزارع ها، مجـالس بزرگـان يـا عروسـي

و مردان كاربرد دارد رج. هنگام كار ميان زنان خـواني زنان به شـكل مجـزا بـراي خـود
در؛دارند و مردان در كنار هم اما گاه و خانوادگي زنان »گلي بـه گلـي«محافل صميمي
به. خوانند مي و پنبه در مزارع چيني بـراي رفـع ويژه هنگام كارهاي گروهي همچون نشا

و ايجاد نشاط رج و محافـل عروسـي. خواني كاربرد دارد خستگي در مجـالس بزرگـان
مـا در هنگـام كـار از هـيچ سـازيا؛كنـد، شعرخوان را همراهي مـي»وا للـه«گاهي ساز 
و سرگرمي است. شود استفاده نمي .هدف اصلي اين شيوه، حفظ وحدت گروه
از. خــواني در ديگــر منــاطق ايــران نيــز كــاربرد دارد رج در بوشــهر در آواز شــروه
مي دنباله به. شود خواني استفاده آواز ميان چندي مبادله(خواني صورت دنباله شروه اغلب
مي) نفر مي كنندگان در دنباله تعداد شركت. شود اجرا به خواني نفـر چهـار يـا پـنج تواند

محتـوايي ميـاني خـواني معمـوالً يـك مبادلـه در دنبالـه. برسـد) كمي بيشتر يا كمتـر(
به شروه خـواني در دنبالـه. نوعي مشاوره يـا مشـاعره شـبيه اسـت خوانان وجود دارد كه
ي مي) هاي شيوه(هاي كي از گردهمعموالً .شود شروه انتخاب

) دهـانبه گلو يا دهان گلوبه(» خواني گليبه گلي«سنتي ديگر در مازندران است به نام
صدا در محافل عروسي به ترتيب با گزينش اشـعاري متناسـب، آواز كه داوطلبان خوش

به مي مي اين خوانند ن ترتيب كه يكي و ديگري در جواب ميخواند . دهـد فر اول آواز سر
و خوش خوان ها يا كتولي وانخ در مجالس پيران، تبري هللا«صـدا بـه همـراه هاي با سابقه

مي ساعت) ني مازندرانيي نوازنده(» ني .پردازند ها به خواندن



)33پياپي( 1396، پاييز3ي شماره،9 سال/)ادب بوستان(شعرپژوهييمجله ــــــــــــــــ 86

 از منظر اجرا با هنرهاي ديگر.5.3

 رقص.5.3.1

قسم، اساس بـر شـعر اسـت؛ مثـل در اين. سرودها همراه با رقص است بخشي از بومي
و نوعي چوب»چوپي« و در گذشته با رقص همراه بوده  بـازي كه آوازي بوشهري است

مي. است و آواز هم استفاده قوم لـر. شود در گروه ديگر، رقصي است كه در آن از شعر
و سرور توأم كرده و آواز را در سوگ هـاي لُـري بـا خـواني هـم. اند بيش از همه، رقص

و هم و مردان است رقص و هنگـام خوانـدن كامالً مـوزونها اين ترانه. خواني زنان انـد
و. شوند بيشتر با كف زدن همراه مي و گـران بـود زماني كه در بويراحمد، نوازنـده كـم

همثابـ بـه گونه ترانـه گرامافون هنوز در آن منطقه متداول نشده بود، اينيهراديو يا صفح
و پيوسـتهي رقص هنوز هـم عامـهها ترانه. رفت موسيقي براي رقص به كار مي پسـندند

ميهاو ترانهها آهنگ و سروده و تازه در اين زمينه ساخته ها اين نوع رقص.شوند يي نو
:عبارتند از

دست چپ خـود را در دسـت راسـت كه رقصندگان»گرِتَهسد«يا»دست گرفتن«
مي هم مي و انگشتان دستشان را در هم قفل با. كنند نهند اين دستان پيونديافته، هماهنگ

و آوازي كه خوانده مي و باال حركـت مـي سازي كه نواخته دسـت. كننـد شود، به پايين
در»سرچوپي«راست نفر اول به نام  و دستمال يا شالي .آن استآزاد است

و حلقه»هرا« و كنار آتش است رقصي كُند و بـا خوانـدنكه وار مردان هنگام سوگ

سـرخوان، ابيـاتي در وصـف متـوفي. كننـد برگزار مـي درگذشته فرد ابياتي، كنار تابوت
كَرا راو«و هر بيت او را، ديگر رقصندگان با مصراع خواند مي ـ آخر هرا راو پاسـخ»هرا
مييهو با ضرب رقص، بر سينندگريميكه دهند؛ درحالي مي :كوبند خود

يه،: سرخوان« رِشَته،هايه اسبِ كي دم و و يال  وِخَينَههاو زينَه
Ya(i) asbe kiya hâ va zina va yal o dom rešta ha va xina  

و رشته شده؟/ اين اسب كيه كه زين نشده: برگردان و دمش به خون بافته  يال
كَرا راو: رقصندگان ـ آخر هرا راو  hera hera raw –axere kara rawهرا
بي ستاره: سرخوان مرو را نَكَهِ روا خراو نَكَهت لنگَه  هوده شَنگ

Satarat langa emrow ra naka va bihuda šang xerâva naka 
كَرا راو: رقصندگان ـ آخر هرا راو  hera hera raw –âxere karâ râwهرا
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و دردنـاكو فاقد معناي خاص اما داراي حسـي غـم به همان وزن يهسـتار/ آگـين
و به جنگ نرو امروز فشـنگ بختت لنگ است، موافق نيست، هايـت را بيهـوده خـراب

).1393،انيژوژكيسنجر(» هدر نكن
و هم و آوازي ويژه و شـيون زمان دارند كه با مويه در مجلس زنان هم رقص خواني

و بـه. جمعي همراه است توأم با حركات نمايشي دسته ويـژه اشـعار اشـعار رقـص هـرا
هم خواني مويه فيزمان زنان، هاي مجلس و دهل، از اركـان رقـص. اند البداهه اغلب سرنا

و نغماتشـان بـه همچون غالب رقص هرا نيز. هرا هستند و هاي ديگـر شـدت توصـيفي
به. روايي است و حلقه حركات جمعي زنان نيـز» راراوش«رقـص. وار است طور نشسته

ر و شعرخواني ميان مردان لر »وِيوكـل«در ايـن رقـص رقصـندگان. واج داردبا آواز
و تأسـف شـبيه بـه. زنند مي و آواي درد وِي صوت و و آوايي شاديانه واي«كل صوت
و دهـل. گفتن است» واي ، سرخوان ابيـاتي در توصـيف نوگذشـته، هماهنـگ بـا سـرنا
في مي و رقصندگان البداهه خواند كه در بسياري موارد يكـديگر بـايهشـانبه كه شانه اند

و سنگين مي ضرب كند اند كه با هر ضرب، رقصند، صفي تشكيل دادهو حزين موسيقي
و هماهنگ به به طور منظم مي، گامي اي هر يك از اينان، در حال رقص، پـاره. رود پيش

و بـه چادر متوفّي را بر دوش خويش مـي از سياه و هـم افكننـد وسـ عنـوان ميهمـان وگ
هر سرسالمتي مي مصراعيبيت سرخوان، دهنده، در پاسخ :خوانند معين را به آواز جمعي

بي: سرخوان« مرگت نها مرز پيشخانَه بلگت بي تو َخو، سفيد  ديشو ديمه
Dišow dima xow sefid balget bi to marz pišxâne nehâ marget bi 

او: رقصندگان هرو خانه كَمر  Xâsakam râw hero xana kamar ow/خاصكَم راو،
تن خواب ديدهديشب: برگردان اي نشـانه پوشي سفيد به تن داري تو نگو كه اين پـيش ام

» ات عزايـي ديگـر را راه مبـاد خوب من عزايت كـم بـاد، بـه خانـه. از خبر مرگت بود
).1393سنجري ژوژكيان،(

»انـاركي«،»شـش قرسـه«،»قرسـهدو«،»يك قرسـه«رقص در شمال خراسان شامل
و نيـزها عاشقاست كه معموالً موسيقي آن توسط و دايـره و قشـمه و دهـل با سـورنا

.ندهسـت داراي حـاالتي از رزم ها در شمال خراسان معموالً رقص. شود كمانچه اجرا مي
ي هـا همچنين در مراسم كشتي از شـاخه. بازي قديم را گرفته است بازي جاي نيزه چوب

و كوراغلي استفاده مي و توسط سورنا ميشود كه بسيار رزمي است .شود دهل نواخته
بههاو جشن در مراسمي كتوليها ترانه و همـراه رقـص هـا ويژه در عروسـيي شاد

به محلي كتولي صورت مي » چّكـه«. معروف است»)cakke sema(چكّه سما«گيرد كه
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و يا صداي حاصل از دسـت» زدنكف«به معني و» سـما«زدن اسـت بـه معنـاي رقـص
.پايكوبي است

 نمايش.5.3.2

اسـاس نمـايش بـر ايـن است؛ گاهي حتـي ها با حركات نمايشي همراه گروهي از ترانه
و ماسي«ها استوار است؛ مثل ترانه  خـواني هـاي نـوروز در اراك كه جزء نمايش»رشكي
آنو مراسم عروسك هاي باران از اين قبيل است ترانه. است و»گرداني تكم«.گرداني در

راها از بازي»خركش« و طنزآميز بيرجندي است كه جوانان هنگام شـادي آن ي نمايشي
و با حركات خاصي ارائه مي .دهند در قالب نمايش

مييهمهم از ادبيات منظوم عامه به شيويبخش نقّالي عبـارت.ه استشد نقالي اجرا
و اشـارات حركـات دو، بـا است از نقل يك واقعه، قصه به شعر يا نثر يا هر و حـاالت

 هـاي نقاشـيو توصـيف پـردهموسـيقي گاه نقالي به همـراه. بيان مناسب در برابر جمع
و تاريخي را نقل مـي ها با ساز، داستان پيش از اسالم گوسان. است . كردنـد هاي حماسي
و خواني، سخنوري، روضه خواني، فضايل سنت در ايران به مناقب اين خواني پرده خواني

و مـتن،هنر نقال.تبديل شده است و همچنـين توانـايي بداهـه حفظ اشعار و هـا گـويي
و شـگردهاي سـخن ماننـد. مهارت سخنراني است عالوه بر اين نقال بايد به انواع فنون
گل طويل انواع تومارخواني، بحر گويي، مدح خواني، حكايت خواني، منقبت كشتي خواني،

و نثر، اسـتفادو ثنا، رجزخواني، تلفيق به موقـع از مطالـب در مناسـبات بـهيهجاي نظم
) تغيير فضاي داستان به فضاي ديگـر(گرداني گويي، حال خواني، حاشيه مختلف، مناسب

و افسـانه ها، قصه داستانانواع براين، او بايد افزون. مسلط باشد...و و بـا ها هـا را بدانـد
.ديوان شاعران مختلف آشنا باشد

و موافقـت اسـتاد نقـال عنوان شاگرد يا نوچه يا بچه نقاالن ابتدا به مرشد پس از تأييد
به در قهوه مي خانه يا پاتوق و پيگير پاي نقل استاد يا مرشد و رمـوزننشـين طور مستمر د
رو نقالي ميتومارخواني و حنجره. آموزدا اي توانمنـد، نقال بايد به فن بيان مسلط باشد

و زنگ و گيرا و بتواند صداي شخصيت صدايي گرم هاي داستان را تقليد دار داشته باشد
پـ حركـاتي چابـك، اغـراق،اي قـويو بايد حافظها. كند و صـحنه  ركن ماننـد دور آميـز

داو زدن، دست)دورون زدن(چرخيدن و بتواند از چوبپاكوبيدن كـه(دسـتي شته باشد
انـداختن، بـراي القـاي وقـايع ماننـد كمـان) به آن عصا، تعليمي، منتشا يا مطراق گوينـد 

و زدن، شمشيركشيدن، نيزه كشيدن، سوار بر اسب شدن، تاخت كمان جا استفادهبه... بازي
و شـكل اجرايـي نقّالي براساس درون. كند ـ بـه مايه نقـل،وانيخـ شـاهنامهيهسـه گون
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و نقل وقايع ديني يا نقّالي مذهبي افسانه ميهاي تاريخي خاورنامه، صاحب. شود تقسيم
ــ  ــه، حمل ــاهنامهيهقراني ــه، ش ــدري، مختارنام ــه،ي حي ــه، خداوندنام ــي، غزونام حيرت
برخـي از آثـاري هسـتند كـه اكبـر نامـه، داسـتان علـي نامه، دلگشانامه، جنگ ارديبهشت

و ناظرزاده گونه. شوندميصورت نقالي اجرا به  هاي نقالي را براسـاس ريخـت نمايشـي
و شكل اجرا درون ميمايه هاي خنياگرانه كـه نقـل بـا موسـيقي نقل: كندي آن سه دسته

 هـا نامـه هاي مذهبي مثل حمله پسند مثل شاهنامه؛ نقل اي مردم هاي افسانه همراه بود؛ نقل
ــاني،: نــك( ــاظرزاده كرم ــاب.)68: 1378ن ــاني در كت ــارفخرالزم يهنســخ( طرازاالخب

هنديو تورانيو فنون نقّالي را به سه روش ايراني)1شوراي اسالمي، برگي كتابخانه
و اين مسأله بيانگر اين است كه قصه ي در ميـان ملـل همسـايه گـويي تقسيم كرده است

و اهميت .سزايي داشته استبه ايران نيز، جايگاه

 گيري نتيجه.6

و و بـي هـا سـروده عامهاشعار محلي و زاد انـد، پيرايـه سـاده يهخصـلت جمعـي دارنـد
آن؛نداي واحد نيست انديشه و اشكال جديد ها بازتوليد همان اشكال بسيار قديمي هستند

و گمنام هستند سروده سرايندگان عامه. قديم است هـا سـروده برخي عامـه. ها، نامشخص
و. عمري كوتاه دارند و جـذاب شانمحتواي ساختار نظـراز.اسـت غنى، پرتحرك، متنوع

و زيباييو فني بـه زبـان محـاوره يـا بـه. انـد هاي ادبي پيچيـده فاقد آرايه شناسي هنري
و تعبيـرات نـو هستند هاى محلى لهجه و اصطالحات زيبا درو واژگان اصيل فارسى را

يا ترانه. اند خود جاي داده مى» ملحون«اصطالح قدمابهها، همواره با آواز .شود خوانده
 يــا»بايــاتي«،»بيــت«در گذشــته بــه اشــعار آوازي از منظــر همراهــي شــعر بــا آواز

و گفتهمي» خواني مرصع« رباعي يا دوبيتي خواندن با آواز يا با خواندن را مترادف بيت اند
هر شيوه. اند آن آورده بي و بسامد آنيك هاي اجرايي ميها در جدول زير از :شود ديده

جمع آواز با

رقص

مناظره نمايش خواجمع

ني

عادي خوانيتك آواز با

ساز

آواز

سازدونب

ينحوه

اجرا

345 9 15 15 19 26 29 74 150 تعداد

ـ در هـر منطقـه نـامي داروشوند گروهي ديگر از اشعار عامه با ساز همراهي مي .دن
و انطباق درون ها در دستگاه خواني ترانه مناسب با رديف آوازي اشعاري مايه هاي آوازي

و  و آواز، موجـب تربيـت خواننــدگان و آشـنايي بـا زمـان مناســب بـراي هـر دســتگاه
و محلي بسيار بوده است .نوازندگان موسيقي مقامي
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 اجراي چند دوبيتي بـا يعني»سربانگ«: ها در هر منطقه نامي دارد خواني ترانه مناسب
و علي خواندن برخي مقام» بيدخواني«؛اي يكسان شيوه  آباد كتول هاي آوازي در استرآباد
بين خواني مويهيهشيو»دالدنگ«؛آوازي بلند در موسيقي كتولييعني»كَشكَلّه«؛ است
كه زنان در مراسـم عـزاداري اجـرا است هاي لري سروده سوگنام»هو-هو«؛ستلرها
به»پاكُتلي«؛كنند مي و دهـلي وسيله آهنگي است كه پس از كتل بستن اسب متوفا سرنا

و هاي شروه از سبك»بيدگاني«؛شود نواخته مي .است هاي آواز دشتي از گوشه خواني
آن خواندن اشعار از منظر فردي يا جمعي به سـهها سروده بومي، نيز عامه با آواز يا بدون

دي مثل پهلوي(دوخواني،)ها مثل الاليي(خواني صورت تك و بحـث، خـواني، بـالل، بيـت
و رج مثل اشعار كار،(خوانيو جمع ...)حاجيوني از منظـر.دنشـو اجـرا مـي) خواني بالوره،

، چـوپي سـرودها همـراه بـا رقـص اسـت؛ مثـل بخشـي از بـومي،اجرا بـا هنرهـاي ديگـر 
شش يك قرسه، دو،هرا،)گرِتَهدس(گرفتن دست سماقرسه، گروهـي. قرسه، اناركي، چكّه
هـا اساس نمـايش بـر ايـن ترانـه در اصل،يا هستند با حركات نمايشي همراهنيزها از ترانه

و ماسي و مناقب استوار است؛ مثل رشكي خواني، سـخنوري، خواني، فضايل در اراك، نقّالي
و روضه گل طويل تومارخواني، بحرخواني، پرده خواني .خواني خواني، منقبت كشتي خواني،

 منابع

و ترانه). 1376(.احمد پناهي سمناني، محمد اييسرا ترانه .سروش: تهران. رانيدر
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.ترفند: تهران.ايران
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.83-81صص.26ش. ايران
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.نوروزي

و محمدرضا درويشي مروري بر موسـيقي سـنتي؛هفت اورنگ.)1370(.بوستان، بهمن
.هنرييهحوز: تهران.و محلي ايران

و ادب فارسي.)1371(.، محمدتقي)الشعرا ملك( بهار ازيكي مجموعه؛بهار صد مقالـه
: غالمحسـين يوسـفي، تهـراني به كوشش محمد گلبن، با مقدمه.بهاريالشعرا ملك
.هاي جيبي كتاب
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