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Abstract  

Despite the differences that recently have arisen in determining the 
meters of the folk poetry, it can be said with confidence that the 
meters of the folk poems follow the rules of syllabic accentual meters. 
Work songs (work poetry) is a branch of folk poetry which is read in 
harmony with the rhythm of the work and it has work-related content. 
Workers recited these poems in groups or individually to refresh 
themselves, making work easy and faster. In this article, at first, we 
have defined the work songs and its types and characteristics, and then 
analyzed the meters of these poems from two perspectives: the 
quantitative meters, and the syllabic accentual meters. We have found 
that the work songs follow the syllabic accentual meters and there is a 
significant relationship between the meters of work songs in a specific 
branch. The work songs also match the rhythm of the work. Also, by 
changing the work rhythm, it takes on different rhythms as well. 
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. 

ntroduction 

With the extensive research that has been done in recent years on the 

quality of oral poetry, the differences of this category of poems with 

official poems have been recorded. By reflecting on the meter of oral 

poetry, many researchers have found that the meter of oral poetry does 

not match the meter of prose and follows a different pattern with 

different rules. Work poetry is a branch of oral poetry, which is read in 

order to work with different purposes. This type of poetry, which is 

strongly related to the work in terms of content and includes work-

related names, terms, and tools, has significant differences in meter 

and prosody. 

 

Research Objectives and Questions 

In this article, after defining and explaining work poems, its types and 

functions, and reviewing two types of meters in Persian poetry 

(pronouns and syllable accents), we will analyze the weight of work 

poems or caravans and investigate if work poems can be completely 

understood. We will also seek to realize if the weight of the syllable 

support is compatible. Is there a unity of weight among the poems in a 

specific field of work? Has the rhythm of the work been effective in 

determining the weight of the caravans? 

 

Research background 

The first person who has done a serious research within this area was 

Khanlari (1966), followed by Adib Tusi (1953). Fatemi (2003) has 

addressed this issue in the childish rhythm of Iran from a musical 

point of view; Omid Tabibzadeh (2020), analyzing the weight of folk 
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poetry following Khanlari, considers the weight of oral poetry as a 

syllabic reliance. However, no independent research has been done on 

how this happens and the coordinates of the weight of the poems, as 

well as the harmony of the weight of these poems with the rhythm of 

the work. The research that has been done so far on the subject of 

work poetry is often a collection of work poems and songs from 

different parts of the country, and a sociological study and their 

thematic classification. The most important of them are: poetry in 

Persian literature by Panahi Semnani (1369), culture of music in Iran 

by Javid (2017), carnavas by Homayouni (2007) and songs by Farhadi 

(2000). 

 

Analysis 

There are two common theories about how oral poetry weighs. Some 

scholars believe that the weight of oral poetry is a weight in which the 

number of syllables along with the weight (Ictus) of the words is the 

determining factor; some also believe that oral poems, like official 

Persian poetry, have a prosodic weight. The first group has taken a 

more correct way in determining the weight of oral poetry. Oral 

poems have a regular weight that can be analyzed and examined 

regardless of the rules of prosodic weight, and Karava comprises a 

significant part of oral poems. 

Work songs are a wide range of sounds, words, and poems that 

flow in human language in harmony with work.  

Examples of Carpet weaving songs (poem) and Mashk Zani 

(shaking waterskin) songs (poem): 

I weave a carpet loudly / so that my master can look at it / and open 

his wallet / and give us three. 

I ran to the other side of the bazaar / I ran to the other side of the 

bazaar / I sold a pair of rugs / I bought a pair of socks / the bazaar has 
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slumped / the ladies' hearts were grilled / oh, from this dust and 

difficulty of carpet weaving. 
My waterskin is twin / Its strap is colored / Its butter is heavy / I 

beat it until it comes / it gives me Six kilos of butter / oh my 
waterskin / My waterskin is twin / Its strap is colored / Its butter is 
heavy / But my house is colored. 

I have a four-cornered pot / it milks four large herds milk / let's 
milk / and sell curd and oil / oh Hela waterskin and Hela waterskin / 
my life to the victim waterskin. 
 
Conclusion 
Examining the weights of the poems, we found that the weight of 
these poems, due to the weight of the oral poems, is a weight of 
syllabic support and is not compatible with the weight of prosody in 
any way. The inconsistency of the quantity of syllables, the lack of 
coherent rules in short or long syllables, the excess or deficiency of 
the number of syllables in a line of a poem, the variable weight and 
the asymmetry of the syllables are some of the characteristics of the 
work poem that provide non-transverse weight for these poems. The 
weight of the syllabic accents, like the weight of pronouns, has rules 
and authorities that all follow the linguistic features, pronunciation, 
and reading style of the speakers. 

Among the poems of work in certain fields, there is proportion and 
harmony in terms of weight. On the other hand, the weight of the 
poems of work has a considerable proportion with the desired rhythm 
of work. Thus, all the poems we studied in weightlifting, due to the 
nature of the work, which requires a coherent rhythm, were all, 
without exception, in the same weight. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 خرداد و تیر، 83، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
بافی وزن اشعار کار )مطالعۀ موردی وزن شعر کار در دو حوزۀ قالی

 زنی(و مشک
 

 3)قنواتی( جعفری محمد ،2*شفیعیون سعید ،1بهرامی تکتم
 

 (0011/ 10/ 10: پذیرش  0899/ 01/ 10: دریافت)

 

 دهیچک

های اخیر در تعیین وزن اشعار شفاهی پدید نظرهایی که در دهها وجود اختالفب

هجایی ای ـ توان با اطمینان گفت وزن اشعار شفاهی وزنی تکیهاست، می  آمده

ست که هماهنگ با ریتم کار و با ای از اشعار شفاهی ااست. شعر کار شاخه

است. کارگران و کارورزان برای  شدهمی محتوایی سازگار با کار موردنظر، خوانده

بخشیدن به روند کار و مقاصد دیگر، این رفع خستگی، تسهیل انجام کار، سرعت 

خواندند. ما در این جستار با تعریف تنهایی میصورت گروهی و یا بهاشعار را به

های این گونۀ شعری، به تحلیل وزن اشعار شعر کار و برشمردن اقسام و ویژگی
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ایم که اشعار کار ای ـ هجایی پرداختیم و دریافتهمنظر عروضی و تکیه کار از دو

زند و هجایی از پذیرفتن قواعد عروضی سرباز میای ـ با پیروی از اوزان تکیه

ای مشخص توان ارتباط وزنی معناداری در میان وزن اشعار کار در حوزهمی

هماهنگی است و بسته به های کار با وزن کار موردنظر در یافت. همچنین، ترانه

 پذیرد.ریتم و آهنگ کار اوزان متغیر می

 زنی.بافی، مشکشعر شفاهی، شعر کار، کارآوا، وزن شعر، قالیهای کلیدی: واژه

 . مقدمه1

، های اخیر در کیفیت وزن شعر شفاهی صورت گرفتهای که در سالبا تحقیقات گسترده

است. محققان بسیاری شعار رسمی مسجل شده از اشعار با ا های وزنی این دستهتفاوت

اند که وزن شعر شفاهی با وزن عروضی تطابق با تعمق در وزن شعر شفاهی دریافته

ای از کند. شعر کار شاخهندارد و از الگوی وزنی دیگر با قواعدی متفاوت پیروی می

است. این شده می است که در مالزمت کار با مقاصد گوناگون خواندهاشعار شفاهی 

از نظر محتوا با کار موردنظر ارتباطی مستحکم دارد و اسامی و گونۀ شعری که 

لحاظ وزنی با وزن عروضی گیرد، بهاصطالحات مرتبط با کار و ابزار کار را دربرمی

های زیادی دارد. در این جستار با تعریف و توضیح اشعار کار، انواع و تفاوت

ای و گونه وزن در شعر فارسی )عروضی و تکیهکارکردهای آن و با نگاهی به د

هجایی(، برآنیم تا به تحلیل وزن اشعار کار یا کارآواها بپردازیم و دریابیم که آیا اشعار 

ای ـ هجایی سازگاری یابد؟ آیا در میان اشعار در تمامی با وزن تکیه تواند بهکار می

آیا ریتم کار بر تعیین حوزة کاری مشخص، وحدت وزنی وجود دارد و در گام بعد 

 است؟ وزن کارآواها مؤثر بوده
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 پژوهش . پیشینۀ2

پیش از این در باب وزن شعر شفاهی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است؛ نخستین 

 وزن  شعر فارسیطور جدی به این موضوع همت گماشت، خانلری در کسی که به

رفتند و هر یک در این است. پس از او، ادیب طوسی و احسان طبری راه او را پی گ

از جنبۀ موسیقایی به این ریتم کودکانه در ایران سمت گامی پیش گذاشتند. فاطمی در 

، به پیروی از تحلیل وزن شعر عامیانهزاده نیز در است. امید طبیبموضوع پرداخته 

داند. با هجایی میای ـ ای منظم و علمی، وزن شعر شفاهی را تکیهخانلری و به شیوه

ن حال، در باب چگونگی و مختصات وزن اشعار کار و همچنین، هماهنگی وزن این ای

است. تحقیقاتی که تاکنون در اشعار با ریتم کار، هیچ پژوهش مستقلی انجام نشده 

های کار از نواحی موضوع شعر کار صورت گرفته، بیشتر گردآوری اشعار و ترانه

ها ترین آنهاست. مهمندی موضوعی آنبشناسانه و طبقهمختلف کشور، بررسی جامعه

نقش زن در موسیقی از احمدپناهی سمنانی، شعر کار در ادب فارسی اند از: عبارت

 های محلی فارسترانهاز هوشنگ جاوید،  فرهنگ موسیقی کار در ایران ومناطق ایران 

از مرتضی فرهادی. همچنین، حسن  های کارترانهاز صادق همایونی و  کارنواهاو 

در دست تحقیق دارد  فرهنگ بومی سرودهای ایراننام ذوالفقاری پژوهشی گسترده به

جمله شعر کار، از سراسر کشور، سعی در آوری اشعار و ادبیات شفاهی، ازکه با جمع

 است.سرودها کرده بندی بومیشناسی و طبقهگونه

 پژوهش . روش3

شده از ادبیات و تصویری گردآوریما در این جستار با استفاده از منابع کتبی، صوتی 

دلیل ایم. بههای کار، به بررسی وزن این اشعار پرداختهشفاهی در باب اشعار و ترانه
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، برای انسجام بیشتر و دریافت 0گستردگی مشاغل و درپی آن فراخی دامنۀ اشعار کار

بافی و یبهتر این موضوع، در این جستار، به بررسی موردی دو حوزه از اشعار کار، قال

ایم. دلیل این گزینش حذف متغیر جنسیت کارورزان است تا زنی، بسنده کردهمشکه

روشنی بر خوانندگان مسجل منزلۀ تنها و تنها عامل تعیین وزن اشعار کار بهریتم کار به

های ، دوم، دسترسی به شواهد متعدد در این دو حوزه به گویش فارسی و با لهجه0شود

تر های ایرانی آسانیص وزن را برای گوشِ ناآشنا به سایر گویشمختلف است که تشخ

و در آخر وسعت دامنۀ اشعار کار و حوصلۀ تنگ این جستار برای ارائۀ انواع  8کندمی

دیگر کارآوا و شواهد متعدد است. چنان که گفتیم این اشعار از نقاط مختلف کشور با 

های ایرانیِ دیگر، جزو گویش ویشاست و گهای گوناگون فارسی گردآوری شده لهجه

فارسی، خارج از دایرة تحقیق ماست، زیرا ناآشنایی نگارنده با ساختار آوایی و تلفظ 

ها )جز در مواردی که منابع صوتی در دست نگارنده بود(، تعمق در وزن و گویش

شده در این دو حوزه ساخت. بنابراین، اشعار بررسیآهنگ اشعار را دشوار می

گیرد و ای متعدد ایرانی از قبیل بلوچی، گیلکی، طبری، کردی و... را در بر نمیهگویش

تر شده است. آنچه از شدة ما در این جستار تنگدنبال آن محدودة جغرافیایی بررسیبه

زنی به گویش فارسی از منابع کتبی و صوتی در دسترس داریم بافی و مشکهاشعار قالی

ها بسیار رایج گیرد که کار در این دو حوزه در آندربر می بیشتر مناطق مرکزی ایران را

آباد کاشان، اصفهان، سمنان، بافی: کاشان، حسیناند از: کارآوای قالیاست و عبارت

شاهرود سمنان، کاشمر، یزد، ابرکوه یزد، ده باالی یزد، کسنویه یزد، نایین، کرمان، 

زنی: چان، نطنز و کارآوای مشکهفارس، شیراز، سروستان فارس، چالشتر، محالت، قو

آباد اصفهان، گلپایگان، سیرجان، عشایر دامنۀ جنوبی اصفهان، بادرود اصفهان، حسین
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البرز، روستاهای کمره )شهرستان خمین(، قم، مختاباد، فارس، ایزدخواست فارس، 

 شیراز و گرمسار.

 بررسی و . بحث4

دو نظریۀ رایج وجود  0ی گوناگونهادر باب چگونگی وزن شعر شفاهی، از میان نظریه

ای از پژوهشگران معتقدند که وزن اشعار شفاهی وزنی است که در آن تعداد دارد. عده

ای نیز بر این باورند که است. عدهکننده ها عامل تعیینکلمه 5وزنیهجاها به همراه تکیۀ 

یه اشعار شفاهی همچون شعر رسمی فارسی دارای وزن عروضی هستند و در توج

تر از شعر ناسازگاری آن با قواعد وزن عروضی، دایرة اختیارات وزنی را در آن گسترده

رسد که گروه اول راهی نظر میبا تحقیق و بررسی اشعار شفاهی، به 6اند.رسمی دانسته

اند. این نوع اشعار، بیشتر بدون تر را در تعیین وزن شعر شفاهی پیش گرفتهصواب

زنند و شده، از وزن عروضی سرباز میشناخته و پذیرفته هایاختیارات و قاعده

سازند. ناهماهنگی کمیت و تعداد بندی خود را در بحری مشخص، ناممکن میتقسیم

هجاها و تعدد و تنوع وزنی در سطح شعری واحد در اشعار شفاهی، گواه بر 

ن که از غیرعروضی بودن وزن این اشعار است. با این حال عالم و عامی، حتی کودکا

راحتی با آن یابند و بهدانند، اشعار شفاهی را موزون و آهنگین میقواعد وزنی هیچ نمی

مند دارد که فارغ از قواعد وزن گیرند. بنابراین، اشعار شفاهی وزنی قاعدهضرب می

عروضی، قابل تحلیل و بررسی است و کارآوا بخش زیادی از اشعار شفاهی را 

 گیرد.دربرمی
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 آوای کار ـ شعرکار. 1ـ  4

ها و اشعاری است که در هنگام انجام ها، کلمهای گسترده از صوتآواهای کار دایره

شده است. این آواها که به اسامی مختلفی کار، هماهنگ با کار بر زبان انسان جاری می

یا شوند، بدون معنی از قبیل کارنوا، کارآوا، کاردَنگ، کار بُنگ، کاربانگ و... خوانده می

های اولیۀ کارآوا به است. نمونهشده معنادار، در همراهی و هماهنگی با کار خوانده می

های ها و تکانهای حیوانات، صدای برآمده از ابزارهای کار و یا ضربهتقلید از صوت

شده است و هر چه زبان معنی و به تکرار خوانده میشکل اصوات بیمتناسب با کار، به

ها معنادار و آهنگین، جای اصوات خالی از معنی را گرفت. فت، کلمهبشر رو به رشد ر

یافتۀ این کارآواها، اشعاری است در معنای کار و هماهنگ با ریتم کار که نمونۀ تکامل

 درپی بررسی نظام وزنی آنیم. 7«کارترانۀ »یا « شعر کار»ما در این جستار با نام 

ترین و نخستین توان آن را کهنکه می استشعر کار یکی از اقسام اشعار شفاهی 

بسا شعر به معنای وسیع آن دانست، زیرا شعر در دامن کار پیدا و نوع شعر شفاهی و چه

های کار در تعریف کلی و مصطلح خود هر ترانه یا شعر یا ترانه 3است.پرورده شده 

« شوندرا میدر حین انجام کاری یا دربارة کاری مشخص، اج»گیرد که شعری را دربرمی

(Gioia, 2006, p. 6)قدری جامع و کلی است که دایرة شمول این نوع . این تعریف به

سازد. برای شناخت بهتر و ترانه را فراتر از شناخت و بررسی پژوهشگران گسترده می

نظر ای از اشعار دراست که آن را دستههای کار، شایسته تر ترانهبندی علمیتقسیم

صورت فردی و است( بههنگام انجام کار )که بیشتر کار مولد بوده بگیریم که در 

است. این نوع شعر بیشتر به شده گروهی و بیشتر با آواز و همراه با ریتم کار خوانده می

های و دغدغه لحاظ فکری و محتوایی با کار مورد نظر، ابزار و لوازم آن هماهنگ بوده

توان برای شعر کار کارکردهای متعددی می است.ساخته کارگران را در خود آشکار می
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ترین و اولین کارکرد آن شاید تسهیل در انجام کارهای سخت و برشمرد. مهم

فرسا بوده باشد، هماهنگی میان افراد در انجام کارهای جمعی، همچنین، تقویت طاقت

میان روحیه و استمرار در انجام کار، سرعت بخشیدن به روند کار، ایجاد همدلی 

کاران، اعالم پایان کار، آموزش کار به کارگران، شکایت از جور حاکمان و صاحب

ها در هماهنگی با جمع، توسل به ائمۀ معصوم و یاری گرفتن تجربگان و هدایت آنبی

 هاست.بخشی به کار نیز کارکردهای دیگر این گونه ترانهاز خدا برای برکت

 

 . انواع اشعار کار2ـ  4

گیرند. دستۀ اول، که شدند در دو دسته جای میزمان با کار خوانده میهم اشعاری که

اند و در این جستار منظور ماست، اشعاری است که مختص همراهی با کار پدید آمده

اند تا همراه با کار خوانده شوند و از نظر محتوا ماهیتی وابسته به کار دارند، سروده شده

ای ـ ر موردنظر دارند. این اشعار بیشتر دارای وزن تکیهو ریتم، ارتباط مستحکمی با کا

هجایی است و معدود اشعاری از این دسته که در روند تکاملی خود با وزن عروضی 

دستۀ دوم اشعاری هستند که  9اند.اند بر وزن فهلویات سروده شدهسازگاری یافته

ظر ندارند و به این همچون دستۀ اول، در ریتم و محتوا، پیوند محکمی با کار موردن

های مختلف همچون زمان سوگ و سرور یا تنها در زمان کار، بلکه در موقعیتدلیل نه

است. این دسته، خود دو گونه از اشعار را شده ها جاری میخواباندن کودک نیز بر زبان

هستند که  01ها و فهلویاتدر قالب دوبیتی گیرد: اول گروهی از اشعار شفاهیدربر می

اند. ای ـ هجایی دارند، اما رفته رفته برخی با وزن عروضی تطابق یافتهیشتر وزنی تکیهب

شده اشعار رسمی گروه دوم اشعاری هستند که کارگران و کارورزان از شاعران شناخته

گفتنی است که اشعار  00اند.خواندهآواز میاند و در هنگام انجام کار، به از بر بوده
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اند، نه با افاعیل و ارکان شدههماهنگ با ریتم کار خوانده می عروضی، هنگامی که

اند بهره بودهکه بیشتر از سواد بی معروف خود، بلکه هماهنگ با گفتار مردمان عامی ــ

 اند.شدهاینکه وزن عروضی بدانند ــ و سازگار با آهنگ کار خوانده میچه برسد به 

 تکیه زبرزنجیری عنصر و هجاها تعداد که تمعناس این به مردمان، گفتار با هماهنگی

ما در این جستار، دستۀ دوم را جزو اشعار و  00.بخشداست که وزن را انسجام می

زیرا شعر کار از نظر ما شعری است که ماهیت وجودی  08دانیم،آواهای مختص کار نمی

 آن تابع و وابسته به ریتم و محتوای کاری مشخص است.

 

 ـ هجایی و تفاوت آن با وزن عروضی ای. وزن تکیه3ـ  4

مورایی هستند، هجاهای سبک یا سنگین )تک 00در اشعار عروضی که دارای وزنی نوایی

ای هجایی و بندی وزنی است، اما در اشعار با وزن تکیهو دومورایی( اساس تقسیم

 ها، هجاهایها و سپس رکنزمانی که در اشعار شفاهی معتبر است، مالک تشخیص پایه

ای ـ هجایی ترکیبی از تکیه(اند. در وزن تکیهبر( و هجاهای ضعیف )بیقوی )تکیه

آوا )تکیه وزنی( و تعداد هجاها، در تعیین مرز پایه و پس از آن مرز رکن صاحب ضرب

در این  00شود.ترین پایه مشخص میاند. مرز پایه با هجای قوی و مرز رکن با قوینقش

و مؤثر سرعت و هجای سکوت اهمیت وجه موسیقایی  نوع وزن، عوامل زیرزنجیری

ای موسیقایی است که مرکب کند. هر رکن مانند میزان و جملهاین اشعار را برجسته می

ملفوظ )سکوت( یا ترکیبی از این دو است و گاه یک پایه از شش هجای ملفوظ، غیر

نی شعر مصراع ترین واحد وزدر اشعار شفاهی، بزرگ 06تواند یک رکن باشد.خود می

اند از: مصراع، رکن و ترتیب عبارتبنابراین، واحدهای وزنی در شعر شفاهی به 07است.

 پایه.
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، برای عامیانه شعر وزن تحلیلزاده در کتاب در این جستار، به پیروی از طبیب

و هجای سکوت را « -»ها، تمامی هجاها، کوتاه، بلند یا کشیده، را با عالمت تقطیع پایه

و برای مشخص »/« ها از یکدیگر از همچنین، برای تمایز پایه 03نشان دادیم.« 1»با 

 کنیم.استفاده می»//« ها از کردن مرز رکن

 

 . وزن شعر کار4ـ  4

است. این شده آواز خوانده می شعر کار از بدو پیدایش با ریتم کار پیوسته بوده و به

شده و کار یدی همواره انجام حرکتی ده میزمان با انجام کار خواناشعار از آنجا که هم

شکلی موزون ترتیب هماهنگ با ریتم کار، به 09تکرار و در فواصل زمانی معین است،به

 01است. تأثیر کار بر پیدایش وزن شعر چنان برهان قاطعی است که جورج تامسونیافته 

تا آنجا پیش  00بوخرو کارل  00داندوزن را حاصل استفاده از ابزار برای انجام کار می

زمان با انجام کار و داند که همرود که پیدایی گفتار و آهنگ آن را حاصل اصواتی میمی

انسان اولیه در  08است.های نخستین خارج شده استفاده از ابزار کار از دهان انسان

تازگی نوشتن آموخته است و با صداکشی، دست هنگام انجام کار همچون کودکی که به

زمان با کار، برای انجام بهتر و کند، با ایجاد صداهایی همرا برای نوشتن یاری می خود

برد. پس در هنگام کار نه تنها اعضای بدن ــ حتی کسب مهارت در کار بهره می

شد. نمود ــ بلکه حنجره نیز درگیر میهایی از بدن که برای کار ضروری نمیبخش

بار آورد. فریاد کار به آواز وتی موسیقی را بهجنبۀ حرکتی موجد رقص شد و جنبۀ ص»

پور، آریان)« ابزارهای موسیقی گردیدانجامید و صدای برخورد ابزارها با اشیا، زایندة 

 (.00 ، ص.0800
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عمر کارآوا، به درازای عمر بشریت است و اینکه بدانیم این آوا، از آغاز تا انتها، 

تر از ت ریتم را در این نوع شعر بسیار پررنگشده است، اهمیپیرو ریتم کار خوانده می

تر از پیدایی کارآوا دارد ــ نشان رعایت اصول عروضی ــ که عمری بسیار کوتاه

معنا هماهنگ و همسان با شکل اصواتی بیدهد. چنانکه گفتیم کارآوا در ابتدا بهمی

ر که با تکامل شد پس اساس و فلسفۀ پیدایش اشعار کاصدای کار و ریتم آن خوانده می

این اصوات و آواها شکل گرفت هماهنگی با ریتم کار است، امروزه در اشعار کار 

زنی توان از این اصوات سراغ گرفت، مثالً در اشعار مشکهشده همچنان میگردآوری

 خوانیم:می

 دونگ 00ایقو ایقو سنگینه/ بند ایقوم رنگینه/ مشکم ببین سنگینه/ هو هو، هو هو، دونگ

 (006، ص. 0890 ید،جاو)

های مختلف، شاهد رود که در کارهای گوناگون با ریتمبا این اوصاف انتظار می

 00کارآوا با اوزان متفاوت باشیم.

 

 بافی. اشعار قالی5ـ  4

اول اشعاری  شود. گونۀبافی دو گونه شعر را به لحاظ وزن و محتوا شامل میاشعار قالی

به دارای غنای موسیقی بیشتری نسبت رود. این گونهمی کارخوانی بهاست که برای نقشه

خوان که خود و در آن تک (003، ص. 0890زاده، آنی و حنیف) گونۀ دوم است

بافان است، نقشۀ قالی را با عالئم قراردادی، برای سایر قالیاستادکار یا فردی باتجربه 

بافان در اول برای هدایت قالیخوانی را در مرحلۀ این نقشهخواند و سعی دارد که می

بافان با آواز و ترسیم درست نقشه و سپس رفع خستگی و ایجاد هماهنگی میان قالی

کنند. این بافان این نوای منظم را با یکدیگر تکرار میآهنگین اجرا کند، پس از او، قالی
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ت، گاه با وزن اسبافی بوده دلیل کارکرد آموزشی، الزمۀ کار قالیاز اشعار که بهدسته 

گنجیده زنی در وزن نمیشدند، اما گاهی دستورالعمل نقشای هجایی همراه میتکیه

شده ترتیب و بدون وزن خاصی بلند خوانده میو صرفاً دستورات نقش قالی به 06است

های خود ــ که ظلم بافان در آن از دغدغهگونۀ دوم اشعاری است که قالی 07 است.

گویند ، سختی کار و نارضایتی و رنج حاصل از آن است ــ سخن می«بافاوسای قالی»

کنند و با مناظره و جمله و جواب، سعی و گاه برای رفع خستگی داستانی را روایت می

ائمه  در ایجاد فضایی با نشاط در حین کار دارند. همچنین، باورهای مذهبی و ارادت به

ارکرد این دسته تسریع کار، تخلیۀ روحی، رفع ک 03ای دارد.در این اشعار بازتاب گسترده

 زنی و پیشبرد کار و تسهیل انجام کار است.خستگی، هماهنگی در رج

 

 تحلیل وزنی

 مصراع

 تقطیع عروضی

وزن مفروض )مفاعیلن مفاعیلن 

 فعولن(

 هجاییای ـ وزن تکیه

 (8//0//0الگوی وزنی )

 U - - -// U - - - -1 /- -1//- -1/ - -1//  +-1/ -11 //( -()-) - -  قالی سه گزی رو دارُ دارُم

 U - - - - 1/ - - 1// - - 1/ - - 1//  +- 1/ - 11 //- -( -) - //-( -) - - شاگرد بیکاره همکارُ دارُم 

 11 - /1 - -//1 - - /1 - -//1 - - /1 - - - - - //- -( -) - //-( -) - - ناله شاگرد بیکاره زودی می

 U - - -// U - U - -// U - - - -1/ - -1//- -1/ - -1//  +-1/ -11   هوای شیرازُ دارُمکه من مستم 

 (80، ص. 0890جاوید، ناحیۀ سروستان فارس )

)هزج  09بخشی از اشعار کار، همچون شعر ذکرشده، در وزن نزدیک به فهلویات

های صراعاند، اما ناهماهنگی تعداد و کمیت هجاها در ممسدس محذوف( سروده شده

ای خاص در بلند یا کوتاه دانستن یک هجا، ما را در ضربی دانستن قرینه و نبودن قاعده
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ضربی هجایی و سهاست. این اشعار یازدهوزن این گونه فهلویات مصمم کرده 

بندی وزنی ما با ضربی به این معنا که هر مصراع دارای سه رکن است( در طبقه)سه

اند. نکتۀ مهم اینکه در بررسی اشعار نشان داده شده 8// 0 //0ای ـ هجایی وزن تکیه

 بافی، نشانی از فهلویات نیافتیم.زنی خالف اشعار قالیمشکه

های با تقطیع این شعر، با اعمال تمام اختیارات، استثنائات و ضرورت وزن عروضی:

وض شود. عدم تطابق این وزن با وزن مفر، الگویی نامنظم حاصل می81وزن عروضی

ـ  03، صص. 0886)ای است که شمس قیس رازی در المعجم عروضی، همان نکته

گوی عراق برشمرده و آن را خطایی فاحش در میان شعرای فهلوی ( بدان اشاره کرده09

اساس قواعد عروضی، از هجای اول، عدول از وزن عروضی را شاهدیم. برای است. بر

جای هجای کوتاه نشسته ع اول و دوم، که بهتوجیه هجای بلند )قاـ شا( در اول مصرا

های شعری( وجود ندارد. ای )اعم از اختیارات، استثنائات و ضرورتاست، هیچ قاعده

اند. کمیت این دو هجا با کمیت هجای )که = کِ( در مصراع آخر یکی دانسته شده

« گزی»در واژة  «گَ»که در تقابل با هجای کوتاه « بیکاره»نیز در هر دو واژة « کا»هجای 

در « نالهمی»در واژة « می»تواند کوتاه باشد و این قضیه در هجای یکی دانسته شده، نمی

در آغاز « که»شود. دو هجای کوتاه نیز مشاهده می« دارُ»در « رُ»تقابل با هجای کوتاه 

به  در دو واژة بیکاره که هر دو کمیتی کوتاه و یکسان دارند، تنها« ره=رِ»مصراع آخر و 

اند. همچنین، ما مصلحت وزنی شعر و با اعمال اختیارات، کمیتی متفاوت پذیرفته

 را بلند بدانیم.« هوای»در « وای»ناچاریم کمیت هجای کشیدة 

الگوی ای ـ هجایی به با بررسی شعر با مختصات وزن تکیهای ـ هجایی: وزن تکیه

کند در تمام را تعیین می( رسیدیم. تکیۀ وزنی که مرز رکن 8//0//0ثابت وزنی )

ها، در جایگاهی همسان قرار دارد. ذکر این نکته مهم است که در اشعار شفاهی اعمصر



 انو همکار تکتم بهرامی ____________________ ...وزن اشعار کار )مطالعة موردی وزن شعر کار در دو حوزة

353 

 

این کاهش و  80پذیر است.خالف شعر عروضی، کاهش و افزایش تعداد هجاها امکان

دهد. در صورتی که شعر یک هجا کم داشته افزایش، پیرو نحوة قرائت شعر رخ می

لوگیری از سکتۀ وزنی، با کشیده خواندن هجاها، جای خالی هجا پر باشد، برای ج

شود )در این شعر: دارُ، همکارُ، شیرازُ( و در جایی که هجایی مضاف بر تعداد می

شود و معمول هجاها داشته باشیم، با تندخوانی هجای زاید، از ارزش کمی آن کاسته می

له هیچ خللی به جایگاه تکیۀ وزنی و کند. این مسئشعر ترتیب آهنگین خود را حفظ می

 سازد.است، وارد نمیکننده ای ـ هجایی تعیینها، که در وزن تکیهمرز رکن

 مصراع
 تقطیع عروضی

 وزن مفروض )؟(

 هجاییای ـ وزن تکیه

/0الگوی وزنی ) /0) 

ф

ی  ل ا مق ف ا ی ب ل ا فق ا   ب
  - - - -/ / - - -    ф1 /- - - 1// -1/ - - -1   

ی ب ب  یالش ل ا ق م  ف ا فح ا /- - - - -   ب /  - - -     - -1 /- -1// -1/ - - -1  

ه ن و یخ ل ا ق ه  ت ف و ر ن م  فا ا   U  -U U // - - -     - -1/ - -1// -1/ - - -1 - -   ب

ی ل ا ق ه  ت س ش ن م  ا ف ر فظ ا   U  U – U // - - -     - -1/ - -1 //-1/ - - -1- -    ب

م ی ر ا د ن ل  ا و ح ا ت  ل ج   U U U U - - U  //U - -      (-)-1 /- - -1// -1/ - - -1   س

م ی ر ا د ن ر  ا و ل ش و  ه  ت ی ل    U - U U - - U // U - -     (-)-1/ - - -1// -1/ - - -1   ش

ه ک ُ ن ُ ب و ت ا ر و م ج ی ر ا د    U U U U - - U // U - -     (-)-1/- - -1// -1/ - - -1   ن

 (00، ص. 0838مزرعتی، ناحیۀ کاشان )

بافی، هرگونه تالش برای یافتن وزنی ختص کار قالیدر این شعرِ م وزن عروضی:

تنها تعداد هجاهای شود. در این شعر نههماهنگ با اوزان عروضی با شکست مواجه می

 ها نیز با هم هماهنگی ندارند.هر مصراع با یکدیگر برابر نیست، بلکه کمیت آن
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توان به وزن ها میها و تعیین رکنبندی اصولی پایهبا تقسیمای ـ هجایی: وزن تکیه

ها تا پایان شعر قابل تکرار است. عالمت رسید که در تمام مصراع 0// 0ای هجایی تکیه

ф توان بدون ؛ یعنی می80در هجای اولِ مصراع اول، بیانگر هجای ضدضرب است

باف( و بافم قالیجای آن یک هجا قرار داد )مثال: ]من[ قالیاینکه وزن مختل شود به 

بافان شود. گاه نیز قالیهای دیگر برابر میتعداد هجاهای این مصراع با مصراع گونهاین

های ابزار کار خود استفاده برای پر کردن جای این هجای ضدضرب از صدای ضربه

بافان در هنگام کردند. کاهش هجا نیز در سه مصراع آخر نشان داده شده است. قالیمی

نگه داشتن هماهنگی وزنی، دو هجای اول را  خواندن )سجلت، شلیته و تنکه( برای

 ها با یک هجا برابری کند.شکلی که ارزش زمانی آنخواندند بهتر میسریع

 بافی است:هایی دیگر از اشعار قالینمونه
زنم صدا کنه/ اوساکارم نگا کنه/ دسمال پولو واکنه/ قسمت ما سه ناحیۀ کاشان: ریشه می

 (0// 0تا کنه )

 (06)همان، ص. 

ناحیۀ اصفهان: این سر بازار دویدم/ آن سر بازار دویدم/ جفته قالی فروختم/ یه جفت 

 (8// 0ها کباب شد/ آخ از این گرد و شونه )جوراب خریدم/ دیگر بازار خراب شد/ دل خانم

 (000، ص. 0890زاده، )آنی

بافی خواهی قالی بافی مکو کار دگر کو/ اگرناحیۀ کاشمر: اگر یار مویی تنها سفر کو/ قالی

 (8// 0// 0بگیری/ برو فکر خودت جای دگر کو )

 (016، ص. 0896)کریمی فروتقه، 

نام علی/ زنم بهنام رسول/ یکی میبه زنمنام خدا/ یکی میزنم بهناحیۀ چالشتر: یکی می

 (0/ 8شه )شه/ جواب اوستام داده نمیزنم دو تا نمینام ولی/ یکی میزنم بهیکی می

 (090، ص. 0897ی، )قان

مصراع( که در  070شعر کار ) 61نگارندگان در این جستار از میان جدول فراوانی: 

ای هجایی در این نوع این حوزه در دسترس داشت، به بررسی بسامد اقسام وزن تکیه
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شعر دارای اوزان  07شعر دارای وزنی یکدست و  08شعر پرداختند. از میان این اشعار 

ها ــ که واحد وزنی اشعار تر وزن از شمارش مصراعا برای تعیین دقیقمتنوع بودند. م

آید ــ بهره بردیم. برای آشنایی بیشتر خوانندگان، برای هر الگوی شمار میشفاهی به

 منزلۀ شاهد شعری ذکر شد.وزنی یک مصراع به
 بافی: فراوانی اشعار قالی1جدول 

 Table 1: of frequency of Carpet weaving poems 

 نوع وزن ردیف                                
تعداد 
 هجا

 شاهد شعری الگوی وزنی
تعداد 
 مصراع

 جمع

 دوضربی 1
7 

 090 قالیِ بوم طالیی 8// 0

830 
 00 زدم بر لب نیره 0// 8

 000 قالیم رسیده سلسله 0// 0 3
 60 بافاوسا قالی 0/8 0

 ضربیسه 2
00 0 //0 //8 

اتاق رو فرش کنید 
 ریشه به ریشه

80 
00 

3 8//0//0 
چین ما رفته به 

 صحرا
3 

 چهارضربی 3

01 0//8//0//0 
باف شخص قالی

 سنگین و رنگی
00 

00 
00 0//0//0//8 

ببافم ریشه ریشه 
 ذره ذره ریزه ریزه

0 

06 0//0//0//0 
شب و روز قالی 
کاشان ببافم با دل 

 خسته
0 

 ضربییک 4
 01 رو قالی بودم 0 0

00 
 0 اوسّا جمیل 0 0

    070 
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 مختصات وزنی

بافی به ترتیب بسامد به چهار دسته اوزان دوضربی، سه ضربی، اشعار قالی -

چهار ضربی و یک ضربی قابل تقسیم است. از این میان، اشعار دو ضربی در صدر قرار 

 شود.دارد و بیش از هشتاد درصد کل اشعار را شامل می

های هفت و هشت هجایی باالترین بسامد را در میان اشعار دوضربی و صراعم -

 همچنین، کل اشعار داراست.

با هشت هجا،  0// 0با هفت هجا و الگوی وزنی  8// 0الگوی وزنی  -

 روند.شمار میبافی بهپرکاربردترین الگوهای وزنی اشعار قالی

است. بدین معنا که گاه  ها در این اشعار از نوع قطعمحل قرارگیری مرز رکن -

 کند در میان واژه قرار دارد و نه در انتهای آن.تکیۀ وزنی که مرز رکن را تعیین می

 شود.کرات دیده میتغییر و تنوع وزنی در سطح شعری واحد به -

شود. تعداد های بدون قرینه در این نوع از اشعار کار فراوان دیده میمصراع -

ها از خصوصیات این نوع چنین، کوتاهی و بلندی مصراعهای فرد و هماشعار با مصراع

 رود.شمار میشعر به

ها دیدنی است که در صورتی وفور در سطح مصراعبیشی و کاستی هجاها به -

 رو نباشیم، با تغییر در سرعت خوانش، قابل جبران است.که با تنوع وزنی روبه

 شود.بزار کار پر میمعنا یا صدای اها و سکون وزنی با اصوات بیگاه سکته -

ها در تعیین وزن این نوع شعر، نقشی ندارد و آنچه در این زمینه مرز پایه -

های مختلف یک ها با قرائتهاست. بنابراین، گاهی مرز پایهمند است، مرز رکننقش

جایی است یا جای قرار گرفتن مرزها در دو مصراع متوالی متفاوت شعر قابل جابه

 است.
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قرار ندارند، یعنی  88های واژگانیدر هماهنگی کامل با تکیه های وزنیتکیه -

که در زبان فارسی بیشتر بر روی هجای آخر قرار ــ  واژهآوای شعر با تکیهگاهی ضرب

آوا )تکیه وزنی( بر روی دارد ــ سازگار نیست و در بیشتر اوقات و نه همیشه، ضرب

 80گیرد. هجای بلند قرار می

 

 زنی(مشکه)مشک اشعار. 3 ـ 4

از گذشته در میان دامداران بسیار رواج داشته است، همچون اشعار زنی که مشک

گیرد. زنان بیشتر برای تأمین مایحتاج بافی، در گروه کارها و مشاغل زنانه قرار میقالی

زنی معموالً پرداختند. مشکهزنی میدست آمده به مشکهخود و یا فروش دوغ و کرة به

نفره نیز انجام نفره و یا چهاراین کار تک، اما گاه گرفتهنفر صورت میبا مشارکت دو 

است؛ شده صورت دو نفری خوانده میزنی نیز بیشتر بهاست. اشعار مشکهشده می

خوانده و آواز میصورتی که نفر اول مصراعی را بلند و هماهنگ با حرکات مشک به به

است. گاهی نیز این اشعار کار، به خوانده ا میاو مصراع دوم رنفر دوم در پاسخ به 

زنی های مشکههای اشعار و ترانهاست. از کارکردشده زنان خوانده میاتفاق مشکه

توان به تجدید قوا، هماهنگی با ریتم کار، آسان کردن رنج کار، تخلیۀ روحی و نظم می

های این نوع اشعار، رکردترین کازنی اشاره کرد. یکی از مهممیان فواصل ضربات مشکه

در برخی مناطق برای مشک شخصیت رمزآلودی  80 اعتقاد به برکت یافتن مشک است.

د و او را عزیز اند و معتقد بودند که در صورتی که برای مشک آواز نخواننقائل بوده

ها و زنی عبارتدهد. در بیشتر اشعار مشککند و کره نمیندارند، مشک روی ترش می

، «ارغوت جانم ناز داره»، «جانم 86ارغوت»، «مشکه جانم»شونده مانند های تکرارمصراع

، «مشکه جانم ساالری»، «هی جان هی جان جانم مشک/ جانم به قربانت گشت»
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زنی در بیانگر این باور است. مشکه« اهلل یارت ارغوت جان»و « ارغوت جانم ملوسی»

میان زنان، همچون دیگر اشعار کار عموماً با شعری آهنگین، متناسب با ریتم کار 

کند، زنان با ترتیب است و از آنجا که زدن مشک زور بازو طلب میشده خوانده می

دم خود، جانی دوباره به ها با ضربات مشک و دم و بازهجاها و هماهنگ ساختن آن

 بخشیدند.بازوان خود می

 تحلیل وزنی

 مصراع
 تقطیع عروضی

 وزن مفروض )؟(

 هجاییای ـ وزن تکیه

 (8//0الگوی وزنی )

/- U - -   ارغوت جانم حرکت کن   / - - - -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

/U -U-   چار من کره برکت کن   / U - - -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

دم   خور ن ره  رسال ک ا / U - U -   پ /U  (UU )- -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

  U - U //U  (UU )-  -   - -1/ - -1// - -1/ -11 -   پارسال کره گرون بود  

د  و ب ن  و ر ف ع ز ت  م ی /-( -)  U-   ق / U - -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

ه ل ش گ ا ق ر  س د  م و /- - U -   ا / U (- )-   - -1/ - -1// - -1/ -11  

/- - - -  خواس نون و ماس  چوپون می /  U - U -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

ارت ارغوت جان  /- -( -) -   اهلل ی / - - U  -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

/ - - - -   سنگین بارت ارغوت جان  /- - U  -   - -1/ - -1// - -1/ -11  

 (006، ص. 0873حسینی، شاه) ناحیۀ گرمسار

با تقطیع عروضی شعر باال ــ و با اعمال اختیارات وزنی ــ  وزن عروضی:

یابیم که وزن شعر از ابتدا تا انتها میان اوزان مفعوالتن مستفعلن/ مستفعلن درمی

شد است. بنابراین، کوشش ومفعوالتن/ فاعالت مفاعیلن، فاعالتن فعولن و... در آمد

 رسد و کمیت هجاها با یکدیگر سازگار نیست.عروضی به حاصل نمی برای تعیین وزنی
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بر مکثی که میان دو مصراع : با خوانش شعر ذکرشده، عالوهای ـ هجاییوزن تکیه

تشخیص است کننده در میان یک مصراع نیز قابلتر، اما تعیینکنیم، مکثی کوتاهلحاظ می

ها که هر کدام با یک هجای گرفتن رکن دهد. جای قرارها را نشان میکه مرز میان رکن

ها نیز با هم مصراع یکسان است و تعداد و مرز پایه 9یابد، در هر قوی خاتمه می

ها، وزنی کند. ترتیب هماهنگ تعداد هجاها به همراه جایگاه ثابت رکن و پایهبرابری می

زنی های مشکهاست. هر چند در وزن ترانهمنسجم و آراسته برای این شعر حاصل کرده 

در شعر  ها در هر رکن یکسان است، اما باید توجه داشت کهمعموالً تعداد و مرز پایه

تواند متفاوت باشد و این خللی در وزن های مختلف، میکار، مرز هر پایه بنا بر قرائت

 کند.ای هجایی ایجاد نمیتکیه

( 4// 0وزنی )زنی است که همه پیرو همین الگوی های دیگری از مشکهنمونه

 است:

/ سنگینه مشکم یکره/رنگینه مشکم بند/ 87دوقوله مشکم آباد کاشان: مشکمناحیۀ حسین

 مشکم کرة/ دوقوله مشکم مشکم/ مشکوله مشکم برآیو/ مشکم کره من یک/ بیایو تا بزنم

 رنگینه اما امخانه/ سنگینه

 (003ـ  007، صص. 0890)جاوید، 

دوشه/ هال کنیم و بدوشیم/ کشک و شه/ چار بُر گله میابرکوه یزد: دیگی دارم چارگو

 روغن بفروشیم/ آی هال مشکم و هال مشک/ جونُم به قربان مشک

 ، مجموعۀ صوتی(0890)همان، 

روستاهای کمره: مار آمد و مار آمد/ این مار دمدار آمد/ دمش زده بر مشکم/ هم روغن و 

 هم کشکم

 (70، ص. 0870)فرهادی، 
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 جدول فراوانی

در اختیار نگارندگان بود که تمامی عدد  009های زنی با مجموع مصراعترانۀ مشکه 81

سروده و خوانده  8// 0ها بدون هیچ گونه تغییر وزن، در دو ضرب با الگوی وزنی آن

های زنی در منطقهشدة اشعار مشکهمصراع بررسی 009این وحدت وزنی در  83شدندمی

مختلف ــ بدون ارتباط با یکدیگر و اقتباس شعر و  مختلف کشور و در میان اقوام

تواند برهان قاطعی باشد بر تأثیر ریتم کار بر وزن اوزان شعری از دیگری ــ خود می

 اشعار آن.

 زنی: فراوانی اشعار مشکه2جدول 

 Table 2: of frequency of Mashk Zani poem 

 جمع د مصراعتعدا شاهد شعری الگوی وزنی تعداد هجا نوع وزن ردیف

 8//0 7 دوضربی 0
مشکه جانم کِرا 

 کن
009 009 

 مختصات وزنی

ای گونهبه 8// 0های دوضربی، هفت هجایی با الگوی وزنی بسامد مصراع -

پوشی کرد و توان از معدود اوزان پنج هجایی )در اشعار گویشی( چشماست که می

زه به نتایج مفیدی دست دنبال عوامل این وحدت وزنی در اشعار کار در این حوبه

 یافت.

زنی از نوع قطع است، اما رکن فصل در این هر چند رکن در اشعار مشکه -

بافی بسیار پرکاربردتر از رکن قطع است. غلبۀ رکن به اشعار قالیحوزة شعری نسبت

ها تا حدودی به مکث زنی سبب شده است که مکث میان رکنفصل در اشعار مشکه

 بزند.ها پهلو میان مصراع
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ها دارای امتداد یکسانی هستند و کوتاهی و بلندی مصراع در سطح یک مصراع -

ها را های فرد در یک شعر، قرینه نبودن مصراعشعر دیده نشد، اما تعداد مصراع

 کند.خاطرنشان می

 تغییر و تنوع وزنی در این اشعار دیده نشد. -

 .کاستی و بیشی هجاها به ندرت در این نوع شعر دیدنی است -

های یک شعر دارای ها و محل قرار گرفتن مرز پایه در مصراعتعداد پایه -

ها به زنی پایهاتفاق اشعار مشکهبههماهنگی و نظم بسیار باالیی است. در بیشتر قریب

ندرت محل قرار آورند. بهرا پدید می 8//0که رکن  0/0/0/0اند: این شکل ترتیب یافته

 گرفتن پایه متغیر است. 

 ها همواره ثابت است.رکنمرز  -

آوا بر تکیۀ وزنی لزوماً با تکیۀ واژگانی مطابقت ندارد و در بیشتر موارد ضرب -

 گیرد.روی هجای بلند قرار می

 

 . نتیجه5

تبع وزن اشعار شفاهی، وزنی با بررسی اوزان اشعار کار دریافتیم که وزن این اشعار به

روضی سازگاری ندارد. ناهماهنگی کمیت ای هجایی است و به هیچ روی با وزن عتکیه

ای منسجم در کوتاه یا بلند دانستن هجاها، بیشی و کاستی تعداد هجاها، نبودن قاعده

های شعر ها، از ویژگیهای یک شعر، وزن متغیر و قرینه نبودن مصراعهجاها در مصراع

ـ هجایی ای کند. وزن تکیهکار است که وزنی غیرعروضی برای این اشعار حاصل می

های زبانی و نیز مانند وزن عروضی دارای قواعد و اختیاراتی است که همگی از ویژگی

 کند.شیوة تلفظ و قرائت گویشوران تبعیت می
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زنی دریافتیم که در میان بافی و مشکهدر بررسی وزن اشعار کار، در دو حوزة قالی

وجود دارد و از طرفی  ای خاص، به لحاظ وزنی تناسب و هماهنگیاشعار کار در حوزه

اشعار ای که گونهدیگر، وزن اشعار کار، تناسب زیادی با ریتم کار موردنظر دارد. به

طلبد، همگی دلیل ماهیت کار، که ریتمی منسجم میزنی، بهمورد مطالعۀ ما در مشکه

با هفت هجا با ریتم  8// 0بدون استثنا، در وزنی واحد بودند. کاربرد وزن دوضربی 

ر و ضربه به مشک و حرکات دست و مشک سازگار است و تقطیع آن در فشا

گیرد. زن صورت میهماهنگی کامل با صدای مشک و فواصل میان دم و بازدم مشکه

ای و مقطع برای این اشعار پدید آورده است که بسامد باالی رکن قطع وزنی کوبه

دهد. هر چند در ی میگیری و تجدید قوا در این کار سخت یارزن را در نفسمشکه

شود، اما میبافی، پیرو تعدد مراحل و متغیر بودن ریتم کار، تنوع وزنی دیده اشعار قالی

های کوتاه های وزنی دارد. مصراعبسامد وزن دوضربی، تفاوت زیادی با دیگر گروه

هفت و هشت هجایی با ریتمی شاد و تند، برای تسریع و آسان کردن رنج کار برای 

است. همچنین، اوزان یازده هجایی در وزنی نزدیک به افان سودمند واقع شده بقالی

ای ـ بافی دیده شد که وفادار به اصل خود، با وزنی تکیهقالیفهلویات در میان اشعار 

 شوند.هجایی خوانده می

بنابراین، تناسب و هماهنگی میان اشعار کار یک گروه کاری، در میان دو حوزه 

ها با ریتم و آهنگ است و هماهنگی آنزنی به روشنی قابل مشاهده مشکهبافی و قالی

رسد. نتایج حاصل از بررسی وزن در این دو حوزه از اشعار نظر میکار امری مسلم به

توان به تمام اشعار کار )با توجه به تعریف ما از شعر کار در این جستار( که کار را می

اند تعمیم داد، زیرا کارآوا در ماهیت تلف سروده شدههای مخبا گویش ایرانی و به لهجه

خود پیرو ریتم کار پدید آمده است. هر چه ماهیت کار، کارورزان را ملزم به انجام آن 
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تر است و کند دارای وزنی منسجمای که کار را همراهی میدر ریتمی واحد کند، ترانه

، اشعار کار نیز در اوزان های مختلف باشداگر کار دارای مراحل متفاوت با ریتم

 یابند.تری شکل میمتنوع

 

 هانوشتپی

که اکنون  ،«شناسانه بر کارآوانوع یلیتحل»خود با عنوان  ۀاین سطور در بخشی از رسالدوم  ةنگارند. 0

در  یقکشور، به تدق یجا یاشعار کار در مشاغل مختلف از جا ۀدارد، با مطالع یقدر دست تحق

 یدر پ ی،کار ةشعر کار در دو حوز یمورد ۀمقاله تنها با مطالع یناخته و در ااشعار پرد ینوزن ا

 پژوهش برآمده است. ینا یجاز نتا یبخش یانب

 .گیردمی قرار زنانه مشاغل دستۀ در بافیقالی و زنیمشکه آید،می ادامه در چنانکه. 0

ن جستار به نظرات باطنی اقتدا . در باب زبان، لهجه و گویش تعاریف متعددی وجود دارد. ما در ای8

 .09 ـ 00. صص ،0800 باطنی، ایم. برای آشنایی با تعاریف رک:کرده

 ،و الزار، اشاره کرد ینگهن یست،توان به بنونیها مآن ینترکه از مهم ییاز پژوهشگران اروپا یاری. بس0

قائل شدند  اشعار این یابر ییهجا اییهتک یاو  ییاز اسالم، وزن هجا یشدر وزن اشعار پ یقبا تحق

 ۀ: از مقالرک) دانداین اشعار می ، پیروشعر شفاهی را به لحاظ وزنی یست،چون بنون یاو عده

 ۀمقال ؛03ـ  07. نقل از وزن شعر فارسی صص، به098، ص. 0981آسیایی،  ۀبنونیست در روزنام

وزن شعر در زبان »( 93-07.صص ،0890 ضیامجیدی، ترجمۀ ،0930 )الزار، «وزن شعر پارتی»

 (. 000-99.صص ،0890 ضیامجیدی، ترجمۀ ،0117 )الزار، «پارتی و میراث پارسی آن

5. Ictus 
وزن  »...نویسد: می فارسی ۀبررسی وزن شعر عامیان( در 60، ص. 0807) یارکام یدیانمثال وح برای. 6

وی  .«باشد یز عروضج یوزن تواندیحدس و گمان، نم یاز رو شعر عامیانه بر بنیادی مستدل و نه

ها را در عاها و تغییر طول مصرعاها، تغییرات اجزا در مصردر ادامه ثابت نبودن امتداد مصوت

بر  یلیتواند دلشمرد که به گمان او هیچ کدام نمیبرمی عامهبرخی اشعار شفاهی، سه ویژگی شعر 

 اشعار باشد. ینبودن ا یرعروضیغ
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 موزون اشعار که فهلوی، و دوبیتی معروف قالب ر، نه منحصراًجستا این در ترانه از ما مقصود. 7

 .اندشدهمی خوانده ملحون شکلی به و هجایی ـ ایتکیه وزن با بیشتر که است شفاهی

؛ 08ـ  00صص.  ،0800 یانپور،آر نک:شعر  یدایشدر باب ارتباط کار و پ یشترب یحاتتوض برای. 3

 .01ـ  03، صص. 0838تامسون، 

 یناز ا یا. بخش گستردهیممشاهده کرد بافییها را تنها در اشعار قالنمونه ینجستار ما ا ین. در ا9

و ضرورات  یاراتبا اعمال اخت یگرد یاما برخ یافته،ن یسازگار یهمچنان با وزن عروض یاتفهلو

ار دوباره د خوانیم:بافی فارس میدر اشعار قالی ،مثال برایاست.  یعوزن قابل تقط ینبر ا ی،وزن

گل سرخی سر دیوار قالی  بریدم دستمو شاید بخنده/ دوباره زرد شده گلزار قالی/ قالی دار قالی/

 (.90مهر 06 ،0001 نگاه، نیم المللیبین ، روزنامۀ)حسینی ارسنجانی

شده همچون اما گاه فهلویاتی از شاعران شناخته ،نداها از شاعرانی ناشناساین دوبیتی . بیشتر01

 شود.ها دیده میایز و... در میان آنباباطاهر، ف

 است شدهمی خوانده آواز به اعتصامی پروین اشعار از برخی قالی، کشیچله هنگام در مثال، . برای00

 نخواهد جابه مکنت و قدرت همیشه: اندمعروف خوانیحکمت و پند یا کشیچله اشعار به که

 هایآیین و کارآواها صوتی مجموعۀ: یدجاو...)ماند  نخواهد طال زرگر کف در مدام/ ماند

 کار(. موسیقایی

در  ،هجایی قرائت کرد ـ ایتوان با وزن تکیهزاده با بیان این موضوع که هر شعر رسمی را میطبیب. 00

تر از وزن هجایی بسیار کهن ـ ایکه وزن تکیه کنداستدالل میحالی که عکس آن صادق نیست، 

 .(086ـ  008صص.  ،0891 زاده،طبیباست )أثیر آن پدیدار شدهعروضی است و وزن عروضی به ت

اشعار  ینحال ا ینبا ا یم،ادوم را شعر مختص کار ندانسته ۀدست یجستار به درست ین. هر چند در ا08

لرزان شعر کار  یتوانند درون مرزهایاند، مییهجاـ  یایهتک یوزن یاشعار گروه اول که دارا یژهوبه

 .یرندگ ین جاآ یکل یدر معن

 وی که مختصاتی. کرد بندیدسته زمانی و نوایی دستۀ دو به را وزن( Arouiبار آرویی )نخستین. 00

 که زمانی وزن و است سازگار فارسی شعر عروضی وزن با کامالً است شده قائل نوایی وزن برای

 برای) دارد تمام سازگاری ما عامۀ اشعار وزن با است بررسیقابل موسیقی و زبان حوزة دو در

 (.07، ص. 0899زاده، رک: طبیب بیشتر اطالعات
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چند بیشتر هجاهای قوی )تکیه بر( از نظر کمیت بلند هستند، اما گاه بنا به ضرورت شعری، . هر00

 بیاید واژه پایان در شود و این به شرطی است که حتماًهجای کوتاه، تکیۀ وزنی را متحمل می

 (.66، ص. 0899زاده، ؛ طبیب08، ص. 0830اطمی، رک: ف بیشتر تفصیل برای)

 اییهواژه قرار ندارد و در شعر تک یهمواره در انتها رکناست که مرز  ینکته ضرور یناتوجه به . 06

است  رکنمرز  بیانگرکه  یکه ممکن است مکث یمعن یناز نوع قطع است. بد رکن، یفارس ییهجا

دو در این  )//( هارکن وها )/( یهپا مرزقرار گرفتن  محل: مثال برای. یردواژه قرار بگ یک یاندر م

( ـ ظرفام/ 0// 0باف )قالی /تِ //نروف /مخونهاین شکل است:  بافی بهع از اشعار قالیامصر

 (.0// 0باف )تِ/ قالی// نشس

می ها امری الزاعااین امر به این دلیل است که در شعر شفاهی همچون اشعار نو، تساوی مصر. 07

 .یافتدر آن  ینهقر یهاعاتوان مصرنیست و گاهی نمی

 .03. ص ،0899 زاده،طبیب رک: سکوت هجای باب در بیشتر اطالعات برای. 03

است که  یادراک تناسب»وزن که  یفانجام کار با تعر یتمتکرار در فواصل منظم و تناسب در ر ین. ا09

( سازگار است و دور 08ص.  ،0890 ی،نجف« )شودیو منفصل حاصل م یمتساو یراز تکرار مقاد

 اند.وزن را آهنگ کار دانسته یدایشکه اساس پ یستن

20. George Thomson 

 03. ص ،0838. تامسون، 00

22.Karl buecher 

08. Buecher: Arbeit und Rhythmus, 1899  80 ، ص.0800 پور،نقل از آریانبه. 

در مشک و حرکت مشک روی سه پایه است که . آواهای هو هو و دنگ دنگ بازتاب صدای دوغ 00

 صدای دونگ و خیزدبه هنگام کشیدن و هل دادن در اثر شکست هوا، صدای هو از بندها برمی

 (.007. ص ،0890 جاوید،) است مشک هایدیواره به دوغ برخورد

 یگآن قطعه در هماهن یبا مضمون و محتوا یقیدر هر قطعه موس یتمر یز،ن یقی. در قطعات موس00

 (.01ص.  ،0838کامل است )ر.ک: زندباف، 

به  خوانی، کامالًقافیه شدن یا نشدن، موزون بودن یا نبودن نقش در نقشنبودن، هم یابودن  ینآهنگ. »06

شود که متن  یجادامکان ا یناز نقش تنها ا ییهانقش ارتباط دارد. ممکن است در قسمت
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گو وگفت) «نباشد یاز نقش عمل یگرد یدر قسمت باشد و ممکن است ینشده موزون و آهنگخوانده

  (.هارمونی تاکی، خوان کرماننقش ی،با افضل

 اولش دوغی جاخو]جای خودش[، الکی پیش اومد، الکی جاخو آخرش هم پیش اومد شد/». 07

چینین هی جاخو چیندم/ آخر پیش اومد/ بیشتر ای پیش رفت/ دوغی سه تا تار و یکی سر/ بچهره

اش[ دو تا سنجتی نو/ پیشرفت شد/ سرش جاخو رفت/ جاخو پن وش یکی جاخو/ یوشکی]یکی

دوباره  ای/ پیش سه تا الکی سر/ سره جاخو//دوشکی]دوتاش[ دوغی جاخو/ دو تا هم سورمه

، توحیدی« )ی پیش اومداوشکپاره پیش اومد/سنجتی آخرش جاخو/ ای/دودوش قهوه دارچنین/

 .(33، ص. 0896

در خانه  بافیو زنان قال آیدیم شماربافی جزو کارهای زنانه بهاز آنجا که قالیباید توجه داشت که .03

 برای ی،زمان با بافت قالرا به عهده داشتند، گاه هم یفهوظ ینخود، ا یگرد هاییتو در کنار مسئول

 یفکه چنان که در تعر کردندیلب زمزمه م یرز ییهاییود، الالآرام کردن کودکان خ یاخواباندن 

 .یمآورینم شماربه بافییاز اشعار را جزو اشعار کار قالدسته  ینا یم،شعر کار گفت

جستار، اشعار  یناز آن ارائه شده است ــ در ا یمتعدد یفاتــ که تعر یات. مقصود ما از فهلو09

 اند.به وزن هزج سروده شده یکا و نزدهج یازدهاست که در  یمحل یتیدوب

 اختیارات داشتیم سعی کردیم، فرض هاآن برای عروضی وزنی که اشعاری عروضی تقطیع در. 81

با قرار دادن در پرانتز، تا حدی که شعر به وزن فرض شده خود نزدیک شود، اعمال  ،را شاعری

 کنیم.

 دهیم.نشان می افزایش آن را با )+(( و -هجایی کاهش هجا را با ) ـ ایدر وزن تکیه. 80

 70، ص. 0899 زاده،یب: طبنک ضدضرب هجای باب در برای تفصیل بیشتر. 80

33.lexical stress 

 در خود تحقیقات در الزار. است سازگار اسالم از پیش اشعار وزنی هایویژگی با مختصات این. 80

 سنگین هجای روی بر همواره ، (Ictus)آواضرب که کندمی خاطرنشان پارتی اشعار اوزان باب

 چندهر که است معنی این به این. است منطبق واژگان تکیۀ بر( همیشه نه) معموالً و گیردمی قرار

 که شعر، در واژگان وزنی تکیۀ اما دارد، قرار واژگان آخر هجای روی بر تکیه بیشتر فارسی زبان در

 اساسبر آن جایگاه و ندارد قرار واژه آخر هجای روی بر گاهی است، رکن مرز تشخیص عامل

 ،0890 ضیامجیدی، ترجمۀ ،0930 )الزار، «وزن شعر پارتی» ۀمقال: شود )رکمی مشخص آواضرب
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 ضیامجیدی، ترجمۀ ،0117 )الزار، «وزن شعر در زبان پارتی و میراث پارسی آن»( 93-07.صص

 ((.000-99.صص ،0890

 .36ـ  68صص.  ،0870 ی،فرهاد رک:زنی رتبط با مشک و مشکهبرای آگاهی از باورها و رسوم م. 80

و در بین  «زنیارغوت»به  یو عرب دراز یسرهنگهداوند، عرب یردر اصطالح عشا ...یزنمشک. »86

 .(90، ص. 0830حسینی، )شاه« موسوم است «زنیتلم»عشایر الیکایی به 

 .است دوقلو مشکم. 87

 بختیاری و کردی هایگویش از صوتی منابع از گرفتن یاری اب تریوسیع سطح در . نگارندگان83

 اشعار در نیز 8/0 هجایی ضربی پنجدو وزن اشعار، این در 8-0 پربسامد وزن از پس که دریافتند

 کار اشعار در شفاهی، اشعار در پربسامد وزن این. دارد کاربرد( هاگویش در مشخصاً)زنی مشکه

 در بازدم و دم و دست هماهنگی لزوم و کار ریتم بودن ضربی یاگو. است پرکاربرد نیز نمدمالی

 هایگویش جستار، این در که آنجا از. است کردهمی ایجاب را وزن این از استفاده کار، انجام

 اشاره 8/0 ریتم با آشنایی برای آن از اینمونه ذکر به تنها گنجد،نمی ما شواهد دامنۀ در مختلف

 دویی/ بَمایوم مشکی/ دَشکَه تالی چی/ کردی باریکم/ مشکَه یِ هو هی/ همشکَ یِ ها هی: کنیممی

 کار(. موسیقایی هایآیین و کارآواها صوتی مجموعۀ جاوید،) بکنم کمر/ فرهاد شی مِینی/ بشنَم

 منابع

 . تهران: دانشگاه تهران.شناسی هنراجمالی از جامعه(. 0800پور، ا. ح. )آریان

 . تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.آواهای کار اقوام ایرانی(. 0890م. ) زاده، ع.، و حنیف،آنی

 . تهران: مؤلف.شعر کار در ادب فارسی(. 0869سمنانی، م. ا. ) احمدپناهی

 . تهران: سروش.سرایی در ایرانترانه و ترانه(. 0838) .ا. م سمنانی، احمدپناهی

 هران: آگاه.. تشناسی نوینمسائل زبان(. 0800باطنی، م. ر. )

ـ  03، 001و  009، کلکزادگان. (. نقش کار در ایجاد وزن. ترجمۀ ا. مهدی0838تامسون، ج. )

01. 
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 فرهنگ موسیقی کار در ایران.ها و آوازهای کار در استان کرمان. (. ترانه0896توحیدی، ف. )

 .011ـ  37کوشش ه. جاوید. تهران: سورة مهر، صص. به

 . تهران: سورة مهر.زن در موسیقی مناطق ایراننقش (. 0890) .ه جاوید،

 . تهران: سورة مهر.فرهنگ موسیقی کار در ایران(. 0896) .ه جاوید،

 مهر. 06، 0001، المللی نیم نگاهروزنامۀ بینخوانی. (. سنت قالی0890حسینی ارسنجانی، م. )

 ان.. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایروزن شعر فارسی(. 0800) .پ خانلری،

 . تهران: روزنه.ریتم در موسیقی(. 0838زندباف، ح. )

عشایری ذخایر  های کار در عشایر الیکایی گرمسار.(. ابزار و ترانه0873حسینی، ع. )شاه

 .007ـ  088، 00، انقالب

مجلۀ دانشکدة علوم های جنوبی البرز. زنی عشایر دامنههای مشک(. ترانه0830) .ع حسینی،شاه

 .000ـ  98، 0، گاه سمنانانسانی دانش

تصحیح م قزوینی. به . بهالمعجم فی معاییر اشعار العجم(. 0886شمس قیس رازی، م. ق. )

 اهتمام مدرس رضوی. تهران: دانشگاه تهران.

. تهران: حزب های عامیانه و برخی مختصات فنی و هنری آنترانه(. 0809طبری، احسان. )

 توده ایران. 

 . تهران: کتاب بهار.تحلیل وزن شعر عامیانۀ فارسی. (0899) .ا زاده،طبیب

 وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز(. دو نوع وزن در زبان فارسی. 0891) .ا زاده،طبیب

اندیشی وزن شعر فارسی و اشعار ایرانی در انجمن های نخستین هم)مجموعه سخنرانی

 .086ـ  008شناسی ایران(. تهران: آثار، صص. زبان

 .010ـ  09، 0 نشریۀ دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز،های محلی. (. ترانه0880ا. ) طوسی،

 . تهران: ماهور.ریتم کودکانه در ایران(. 0830فاطمی، س. )

، تحقیقات جغرافیاییزنی در چهارده روستای کمره. سازی و مشک(. مشک0870فرهادی، م. )

 .36ـ  68، 00
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اجتماعی  علومو استادکاران.  کارورزان رفتۀ یاد از کارآوای ر،کا های(. ترانه0879) .م فرهادی،

 .000 ـ 000، 00و  00 ،(طباطبایی عالمه دانشگاه)

ـ  038، 08، فرهنگ و ادبیات عامهبافی در چالشتر. بندی آواهای قالی(. طبقه0897قانی، ا. )

011. 

. سیقی کار در ایرانفرهنگ مو( موسیقی کار و تالش در کاشمر. 0896کریمی فروتقه، م. )

 .008ـ  098 کوشش ه. جاوید. تهران: سورة مهر، صص.به

(. 0890. ترجمۀ ل. ضیامجیدی )بررسی وزن شعر ایرانی(. وزن شعر پارتی. 0930الزار، ژ. )

 . 93ـ07تهران: هرمس، صص 

. بررسی وزن شعر ایرانی(. وزن شعر در زبان پارتی و میراث پارسی آن. 0117الزار، ژ. )

 . 000-99(، تهران: هرمس، صص 0890جمۀ ل. ضیامجیدی )تر

 . کاشان: مرنجاب.بافان کاشانهای قالیترانه(. 0838مزرعتی، ا. )

 .9ـ  7، 0، نشر دانشهای فارسی. (. تغییر کمیت مصوت0830نجفی، ا. )

 .نیلوفر: تهران .وزن شعر فارسی (.090) .نجفی، ا

 شناسی.. شیراز: بنیاد فارسفارسهای محلی ترانه(. 0879همایونی، ص. )

 .083ـ  007، 01، فرهنگ مردم ایران(. کارنواها. 0836) .ص همایونی،

 . تهران: آگاه.بررسی وزن شعر عامیانۀ فارسی(. 0807وحیدیان کامیار، ت. )

 صوتی و تصویری:

 آرشیو رادیو ایران، برنامۀ فرهنگ مردم.

 آرشیو رادیو اقتصاد، برنامۀ کار و نوا.

 . تهران: حوزة هنری.های موسیقایی کارمجموعۀ صوتی کارآواها و آیین(. 0890وید، ه. )جا

 (. مجموعۀ مستند کارآوا. تولید سیمای مرکز زنجان، شبکۀ اشراق.0839کرمی، ا. )
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 تارنمای مجازی

، تاریخ هارمونی تاککرمانی(، سایت  بافقالی افضلی آقای با همگون و ناهمگون )مصاحبه

 www.harmonytalk.com/id/6944   00/01/0899: بازدید
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