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Research background 

Panahi (2007) in the book National Songs of Iran has mentioned a 

number of folk songs.  Shariatzadeh (1992) in the book Culture of the 

People of Shahroud has made a brief reference to wedding ballads.  

Ameri and Tabatabai (2017) in the book Boom of Sarkavir Songs have 

collected the local sounds and melodies of Sarkavir and Taroud 

regions.  Tabatabai et al. (2015) in the article "Rituals of mourning 

and joy in Sarkovir", have analyzed some wedding songs and 

mourning in Sarkvir region. 

Aims, questions, and hypotheses  

The research begins with the question that is based on the beliefs 

arising from the popular echelons of Shahroudi, seeking to realize if 

women are active and independent activists in the social and cultural 

spheres or if they are passive and popular in the populist context of 

society?  Which sociological and anthropological features of this 

climate can be achieved by examining the canvases of the poems of 
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the people of Shahroud region?  The present study is based on the idea 

that the women of the study area, in their subconscious, try to prove 

their "self" and deny their far-sightedness.  The premise of the article 

is that if we see a woman as a wife and sometimes a mother, it has 

found a proper place among the chansons of the people of Shahroud, 

not because of the value and dignity that the dominant culture has 

given to the female element, but rather, it is because of the social and 

cultural needs that have been felt since the existence of women as 

educators of the child of the obedient, educator, and nurturer of the 

next generation. 

The body of research 

On the social effects of women in the canvas of poems 

As seen through the study of canvases in the city of Shahroud, the city 

is a glorious and transcendent image that shows the simplicity and 

unpretentiousness of the rural environment.  It is a mixture of 

emotional attraction and economic and social effort.  But in the depths 

of the hidden cultural layers, it seems that gender-based language is 

still discriminatory, putting women in a position inferior to men.  It 

can be said that based on what emerges from the folk chansons of 

Shahroud region, the characteristics and effects that are observed from 

women are not out of the following in the general category: 

Woman - lover 

In folk tales, sometimes a woman initiates love and leaves her second 

sex (Mashhadi et al., 2015, p. 26). In folk tales of Indian origin, it 

seems that this motif is more obvious (see Tabatabai et al., 2018, pp. 

14-11), recklessness, self-awareness, pride and will are the 

characteristics that a woman has as a lover. 
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Woman - beloved  

The most obvious manifestation of a woman in songs is the beloved 

that every man aspires to.  Feminine emotional characteristics appear 

here in two types: physical love (erotic) and food love (lack of 

physical pleasure; mystical love).  The important point here is the 

relative freedom of action, activism, authority and independence that 

women have in public literature, compared to the romantic stories of 

formal literature.  In this manifestation of her lover, the woman is 

manifested in the following forms in the songs: the originality and 

race of the beloved, the tenderness and beauty of the beloved, the 

sacrifice at the feet of the beloved, the expression of grief, sorrow and 

distance. 

Woman -wife 

In this function, the wife is the manifestation of chastity, loyalty, 

affection, etc.  This image of a woman has received the most praise in 

the field of literature.  It is thought that these praises should not be 

easily overlooked and should be carefully considered. 

Woman -mother 

In this context, the woman is a symbol of love, patience and affection, 

and the nurturer of the prophets and Plato, she is basically the mother 

who takes a person to the garden of "song" for the first time, and that 

is the musical song that whispers in her ear. 

Female - symbol of life and fertility 

Another important and ancient function of this genus is the connection 

it has with birth.  It is still possible to show a trace of female 

reproductive power in the heart of some popular beliefs of the people 

of this land.  The cultural and social function of this manifestation of 

woman goes beyond the male partner. 
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Pious women  

These women are in fact an ideal example of the female sex, whose 

function is to introduce and build a suitable model for women in 

society.  Being modest and refraining from speaking in front of men is 

one of the characteristics that have been enumerated for women in the 

unwritten contracts of traditional society. 

Woman - The "other" is inferior 

It is a common and prevailing view in the field of Persian literature 

that a wise woman is a bad-tempered, unfaithful, colorless and 

traitorous creature whose only benefit is sexual gratification, and of 

course, having an anonymous "king's daughter" in the universe.  The 

story is a clear proof of the reduction and nutrition of women on the 

horizon of a patriarchal society.  In such an atmosphere, a woman 

does not have an original identity, but is the daughter, wife, sister and 

mother of a man who does not even have an independent name for 

herself.  It is not far-fetched that women are misogynistic and thorny - 

that in various places in Iranian literature the role of the remnants of 

Buddhist and Matavi teachings is closed (Sadari, 1996, p. 17) 

Explaining the criteria of aesthetics through the canvas of poems 

In different literary periods, the criteria and the basis of aesthetics 

have been different.  Feminine and physical beauties, greatness and 

moral virtues, as well as the sacred and spiritual beauties are among 

the various manifestations of beauty in the field of Persian literature.  

Leaving aside the examples of physical beauty, the aesthetic 

foundations in these chansons are sometimes specific and find 

characteristics that are unparalleled in official literature.  For example, 

a short stature of a friend who is not in lyrical literature.  In these 

chansons, it has been debunked with a psychological trick and verses 

from its appearance. 
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Conclusion 

In Shahroudi chansons, a woman has many social and cultural roles. 

Besides the traditional role of a beloved, a woman could play the role 

of a lover. Far from having a lower status and unfaithful position, she 

has been a companion, sympathizer, and supporter of the family. 

Some aesthetic features could be extracted from these chansons. For 

example, the short height is not considered a flaw, and to compensate 

that some local metaphors have been employed. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0410 خرداد و تیر، 44، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
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 های شاهرودیسرودهبازتاب جایگاه اجتماعی زن در بوم

 3طباطبایی حسین سید ،2*طباطبایی حسن سید، 1عامری جواد

 (15/05/0411پذیرش:  52/10/0411)دریافت: 

 چکیده

 ی،اسیسی، فراوان فلسف نزاعموضوع بحث و  گوناگون یهاها و تمدندر فرهنگ ربازیزن از د

در  ژهیوبه ،مختلف یهاموضوع بارها از نظرگاه نیا .است بوده یو ادب یفرهنگ ی،اجتماع

فرهنگ مثابۀ پارة مهم ها بهسرودههای عامیانه و بومترانه است. شده یبررس اتیادب ةحوز

و گاه  ضیضدونق نیمضام یباب دارا نیدر ا، مهم فرهنگ عامه یهااز جنبه یکی و یشفاه

رو شینوشتار پ .است به آن پرداخته نشده یطور جدحال بهاست که تا به یفراوان زیبرانگتأمل

 جیراهای خالل معرفی و تحلیل محتوای ترانهو از  یلیتحل ـ یفیتوص ةویشتا به  بر آن است

ها را بازیابی، تبیین و های زن در این سرودهمندینقش شاهرود،شهرستان  ییایجغراف ةدر حوز

ها سرودهشد که جایگاه زن در این گونه بوم شناختی کند. بر همین اساس دریافتتحلیل جامعه

کار هایی همچون: عاشق، معشوق، مادر مثالی، نماد زایندگی و باروری و گاه زن فریبدر نقش
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« دیگری فرودست»شناختی، گرچه گاهی عنصر زن در ردیف شود. از منظر جامعهظاهر می

پروری است. زن از نظرگاه ادبی، نشسته، اما عموماً مظهر همکاری و همیاری و نیز سمبل نسل

هایی چون: سوژة درد هجران و دوری، نماد پارسایی و مندیهای واالیی یافته و نقشبازتاب

 است.نایافتنی را پذیرا شده دست وفاداری، نماد مهرورزی، و باألخره محبوبۀ

 ،عامه اتیزن و فرهنگ عامه، ادب ،یشاهرود یهاسرودهزن، بوم ی:دیکل هایهواژ

 .اتیادب یشناسجامعه

 . مقدمه1

کنند. ترین عناصری هستند که در فرهنگ هر ملتی ایفای نقش میزنان در شمار کلیدی

منش و هویت  ةدهندجامعه، شکل نوع نگرش و طرز تلقی عمومی به این نیمه از پیکر

ر طول قرون میانی اسالمی، کم دمیزان دوام خانواده است. دست ةکنندجوامع و تضمین

زمین های اجتماعی، فرهنگی و ادبی ایراننشیب جنسیت بر بیشتر حوزهبحث پرفرازو

روشن فرهنگی و است. بدیهی است که در این نیمه ای گنگ و مبهم افکندهسایه

عی، باورها، سنن و عقاید گذشتگان نقش مهمی بر دوش دارد. بنابراین در اجتما

های جو و واکاوی نقش و جایگاه زن در هر جامعه، باید به فرهنگ و پشتوانهوجست

ن در جامعه از دیرباز تاریخ فرهنگی مردمان آن روزگار توجه داشت. اهتمام به جایگاه ز

این موضوع به سرانجام  ازیا قرار نیست بحث است. اما گو نظر اندیشمندان بودهمورد

 برسد.

 ها و اهداف پژوهش . پرسش1ـ1

در این جستار برآنیم تا پاسخی شایسته برای این پرسش بجوییم که در متن اجتماع 

ها، آیا زنان نواهای رایج آنپژوهش و از خالل باورهای برخاسته از بومۀ موردمردم منطق

 ۀیا اینکه در برابر زمیناند گرانی فعال و مستقلکنش اجتماعی و فرهنگی، ةدر حوز
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شاهرود،  ۀهای مردم منطقسرودهمردمحور اجتماع منفعل و مقهور؟ از خالل بررسی بوم

 است؟ یشناسی این اقلیم قابل دستیابشناختی و مردمهای جامعهکدام ویژگی

 . فرضیۀ تحقیق2ـ1

پژوهش، در ناخودآگاه ۀ موردزنان منطقرو بر این انگاره استوار است که جستار پیش

فرض و انکار نگاه فروانگارانه به ایشان دست یابند. « خود»کوشند تا به اثبات خود می

بینیم زن در مقام همسر و گاه مادر، جایی درخور در میان نوشتار بر آن است که اگر می

هنگ غالب برای دلیل ارزش و شأنی است که فرهای مردم شاهرود یافته، نه بهترانه

ای بوده که به این بُعد از دلیل نیاز اجتماعی و فرهنگیعنصر زن قائل بوده؛ بلکه به

کننده و پرورندة نسل آتی و مدیر و وجود زن در مقام مربی کودک، فرد مطیع، تربیت

 است. احساس شده« هستی ۀرکن خان»تعبیر پروین اعتصامی مدبر امور منزل و به

پژوهش بر این مبنا استوار است که بر بنیاد تحلیل محتوا و مضمون  دیگر این ۀفرضی

نواها، که سیمای منعکس زنان در متن و بطن این بوم کردتوان چنین ارزیابی ها، میترانه

گردان در عنوان یک کنشگر و صحنهاوالً تبعی و انفعالی است و گذشته از آن، زن به

گیری و مند ندارد. تا جایی که ایجاد، شکلنشها، حضور فعال و کفضای روایی ترانه

ها نای این ترانهآمیز جنسیتی در ژرفگرا و کردار تبعیضتقویتِ نوعی زبان جنسیت

ردیابی و مشاهده است. این دوگانه انگاری فضای مردانه و زنانه، گاه منجر به قابل

جنس فرادست، و  ۀمثاب)عنصر مذکر( به« خود»پیدایش نوعی مرز ضدیتی مشخص میان 

 است. جنس فرودست شده ۀمثابنث( بهؤ)عنصر م« دیگری»

 . پیشینۀ پژوهش3ـ1

است. اما  رو، کاری مستقل و مستدل انجام نشدهموضوع پژوهش پیش دربارةتاکنون 

صورت جسته و گریخته اشاراتی به اهداف این پژوهش ای منابع مکتوب بهپاره
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از شماری  های ملی ایرانترانهفصل دوم از کتاب ( در 0330احمدپناهی ) اند.داشته

است. کرده های شادی و سرور، ... یاد های بازی، ترانهجمله: ترانههای فولکلور ازترانه

ها و ها، تصنیفشماری از دوبیتیتعداد انگشت نگاهی به میامی( در کتاب 0331اسدی )

دوبیتی  512 های ماندگارنغمه( در کتاب 0301است. زینلی ) سرودهای محلی را آورده

فرهنگ مردم ( در کتاب 0330زاده )است. شریعت ماندگار در شهر مُجن را ثبت کرده

و  کردههای عروسی ای بسیار کوتاه به تصنیفاشاره 532 تا 530در صفحات  شاهرود

است. عامری و  ها در شاهرود انداختهنگاهی گذرا به مَتَل 034تا  031 در صفحات

آواها و نواهای محلی، منطقۀ سرکویر و  نواهای سرکویربوم( در کتاب 0313بایی )طباط

های سوگ آیین»( در مقالۀ 0314اند. طباطبایی و همکاران )طرود شاهرود را گرد آورده

شناختی تنها دو مورد از نواهای به تبیین و تحلیل جامعه، «و سُرور در منطقۀ سرکویر

کار  ةمحدود فعالیت، خوب از عهد ۀجز دامنو به پژوهش پرداخته ۀ موردمنطق

خوانی؛ تجلی عشق و حماسه در اُلّاه»( در مقالۀ 0314طباطبایی و عامری )اند. برآمده

های منطقۀ سرودهشناختی یکی از بومبه معرفی و تحلیل جامعه «های کویرنشینانجشن

  اند.سرکویر سمنان پرداخته

 . بحث نظری 2

 ساحت است که دو اقوام رازگشایی کلید چند از یکی زن تاریس جالل ۀگفت به

کند )ستاری، می حمل توأمان را پلشتی مرگ و زشتی و عشق جالل و جمال اسرارآمیز

 با ناهمسو ایگونهبه فولکلور غالباً ادبیات در مؤنث های(. شخصیت0، ص. 0332

 او برای و ستایدمی را زن فولکلور ادبیات یابند.می نمود و ظهور زمانه هایواقعیت

 رنگ ماندهدر یادها کم سوبدین مادرساالری عصر از که آوردیاد میفرا را جایگاهی

های حتی قصه«. زن»نام عامیانه، عنصری است به ۀاصلی تران ةمایه و شالوداست. جان
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. های پریان نیز بدون حضور این عنصر درخشان، جلوه و فروغی ندارندخیالی و افسانه

بلکه اساساً  ،انجامدمایگی آن نمیبرداشتن زن از جهان ترانه، تنها به فروکاست و کم

 سازد.هستی آن را دیگرگون می

زمین و امروز نشینی دیرین آواهای آهنگین با زنان، تنها محدود به فرهنگ ایرانهم

بارگاه نواز و سرایندگان طناز را در رُخان چنگگروهی از زیبا شاهنامهدر . نیست

یادگار شکوهمند روزگار خسروپرویز  ،بستانهای طاقکاریبینیم. بر کندهکیخسرو می

گر جلوه ـ که شادمانه بر دو قایق سوارندــ ساسانی، سیمای زنان چنگی و خواننده 

بخش مادر؛ الالیی، دیده به جهان است. فرزندان سرزمین ما با نخستین ترنم هستی

و « )شربه( 3شروه»و  5«سَرمویه»و  0«اُنگاره»های جانسوز نالهگشایند و با واپسین می

آمیز و دردناک مادری است بندند. الالیی روایت شِکوهمانند آن، دیده از گیتی فرو می

 ةتنهایی و دشواری زندگی و تربیت فرزند بر عهد ۀکه شوهرش به سفر رفته و غص

بیفتد، ناچیز ی دیگر ادا شوهر به فکر زنای که مبها در برابر دلهرهاوست. تمامی این رنج

های سوگواری ویژه زنان را شاهد هستیم. پس با این است. در بسیاری مناطق آیین

به مهر مادرانه و ترنم آوای  4حساب روشن است که آدمی از خشت تا خشت

در جوامع مختلف، با  ههای عامبخش وی نیازمند است. از آنجا که سرایش ترانهروح

شود، دور نیست که از خالل بررسی این قبیل اشعار، نوع طرز زنان انجام می محوریت

 . شودبه زن کشف تلقی و نگاه فرهنگی جامعه نسبت

 های شاهرودی  سرودهشناسی ادبی بوم. درنگی بر زیبایی1ـ2

های های شاهرودی از چند زاویه و منظر، مطلوب است. الیهسرودهپژوهش دربارة بوم

صراحت مجال کنایت یا بهنگ و هویتِ باشندگان این دیار در این اشعار، بهنهان فره

نحوی از انحاء در این ها بهبروز و ظهور یافته و ابعاد مختلف زندگی روحی و مادی آن

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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شناسی ترین منابع تدوین و تحلیل روانیکی از مهم ،روایناست. از تاب یافتهآوازها رخ

نواها و روایات متعدد آن در مناطق مختلف شهرستان ن بومشناسی مردم، همیو جامعه

ها از جهت اشتمال بر تشبیهات، استعارات و کنایات طبیعی سرودهخواهد بود. این بوم

توان نوعی بالغت عامیانه را که با و دلنشین نیز حائز اهمیت است. در این اشعار می

و شگردهای  کردجو وت، جستشیوة زندگی و تولید مردمان بومی موافق و دمساز اس

نواها دست داد. صور خیال موجود در این بومطور منظم و منسجم بهبالغی آن را به

رسد، ظرایف بالغی فراوان نظر میعین حال که ساده و طبیعی بهها، درویژه تشبیهبه

 .استهای عامیانه خصوصیات این سرودهاز  ایماژهابودن  انهیگراواقعدارد. بساطت و 

هایی آمده که سادگی و ظرافت را با شبهبه و وجهدر برخی از این تشبیهات، مشبهٌ

 ۀعنوان مثال، مستلزم آگاهی از یک نکتهم در خود جمع کرده و گشودن و تحلیل آن به

بر  از نو»شبه این تشبیه، باغبانی یا ساربانی است. گاه معشوق به سیب مانند شده و وجه

شود و در هر دوره و خالف دیگر زیبارویان، پیر نمیق وی براست؛ یعنی معشو« دادن

 شود:مقطعی از عمر، از نو شکفته می

 زنــه ســر بــه مــاه مــانی کــه از کــوه مــی

 

 دهــه بــربــه ســیب مــانی کــه از نــو مــی 

 

های موجود در این اشعار از جهت ملموس و محسوس کردن عواطف تشبیه

ر بیتی خشم معشوق از جهتِ ناگواری گیر است. دویژه معشوق، چشمها بهشخصیت

که در ــ غوره تشبیه شده و در جای دیگر خشم و ناز توأمان او آن برای عاشق، به آب

« انار میخوش مازندران»به  ــ ادبیات کالسیک فارسی نیز مطلوب و نیکو شمرده شده

ان این اقلیم، خوریم که ساکنمیهایی از طنز برها به رگهاست. گاه در ترانه مانند شده

ها، های خاصی ممکن است به کنایه بخوانند. در یکی از این دوبیتیها را در مناسبتآن

 است: مانند شده« بیل دهقان»و لب به « چوب چوپان»قد بلند به 
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 تـوان گفـت   قدت را چـوب چوپـان مـی   

 

ــی    ــان م ــل دهق ــت را بی ــتلب ــوان گف  ت

 

ــالی کــه تــو داری    ــن و جم  از آن حُس

 

ــو را غــ   ــی ت ــان م ــت ول بیاب ــوان گف  ت

 

ها در ادبیات های زیبایی از آنها که نمونهسرودههای عاشقانۀ این بومالعارفتجاهل

رسمی نیز وجود دارد، دارای صمیمیت و زیبایی خاصی است و با شگردهایی که غالباً 

در  شود. نمونه را،ها دوچندان میشود، بار عاطفی آنمی در مصراع اول به کار گرفته

نشینی و لطف در مصراع نخست بر دل« به قربان سرت»بیت زیر شاعر با آوردن تعبیر 

 است: العارف افزودهاین تجاهل

ــاره    ــردم دوبـ ــرت گـ ــان سـ ــه قربـ  بـ

 

 ندانســــتم تــــو مــــاهی یــــا ســــتاره 

 

اند و گویا منشأ این تشبیه، در جایی عروس و داماد به ماه و مشتری مانند شده

خالف شعرهای های مردم این خطه، برسرودهباشد. در بوم ای نجوم عامیانهگونه

مناسبت بینی شده که بهانعطافی پیششناسی قابلعاشقانۀ ادبیات رسمی، معیارهای جمال

 ها را خواند و مخاطب را توان یکی از آنهر محفل و به اقتضای هر حال و مقامی می

راضی  ــ وجود دارد، محروم باشد هرچند از استانداردهای زیبایی که در عرف ادبیــ 

توان یافت که و دلخوش نگاه داشت. اشاره به آداب و رسوم ایرانی را در این اشعار می

ها و تعلقات دینی و مذهبی مردم بستگیها دلسرودهدرخور توجه علمی است. در این 

تواند نواها میکاوی بومرو ژرفایناست. از نیز با صمیمیت خاصی بازتاب یافته

های انسانی در روزگاران ای به سپهر فراخ فرهنگ و ساختار اجتماعی گروهدریچه

های ها هر قدر از واقعیت(، این ترانه031، ص. 0303محجوب ) ۀپیشین باشد. به گفت

ناخواه حقایقی از وضع اجتماعی زندگی مردم گذشته زندگی امروزه دور باشد، باز خواه

 یابد. در آن راه می
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 هاسرودههای اجتماعی زن در بوم. جلوه2ـ2

خورد، چشم مینواها در شهرستان شاهرود بهگونه که از خالل بررسی بومسیمای زن آن

پیرایگی محیط تصویری است شکوهمند و متعالی که در عین حال سادگی و بی

ای است از کشش عاطفی و کوشش اقتصادی و سازد. آمیزهروستایی را نمایان می

لود آتبعیضیِ زبان جنسیتهای پنهان فرهنگی، همچنان تماعی. اما گویا در اعماق الیهاج

توان گفت بر نشاند. میگوید و زن را در جایگاهی پس از مرد میاست که سخن می

هایی که از آید، خصوصیات و جلوهمیۀ شاهرود برمنطق ۀهای عامبنیاد آنچه از ترانه

 بندی کلی از موارد زیر بیرون نیست:  ستهشود، در دجنس زن مشاهده می

 . زن ـ عاشق1ـ2ـ2

 یاجتماع تیموقع ۀجیدر نت ک،یبرده، در جهان کالس یگونه که مادام دو استائل پآن

 ،زنان و مردان وجود دارد )وات نیب یروابط عاطف یبرا یاندکی نسب تیزنان، اهم نییپا

غرب صادق باشد، اما در  کیجهان کالس ةدربار دیسخن شا نیا(. 541ص. ، 0331

برخی  ندارد. یسازگار قتیبا حق ندانجهان و جهان شرق، چ یشرق یایجغراف

و  یمهم و مشترک منابع ادب ۀیماعنوان درونعشق زن به مرد را به ۀیمادرون پژوهندگان

در (. توضیح اینکه 22ـ 40، صص.0315 ند )ذوالفقاری،ابرشمرده یفارس ۀانیعام

شود یگاه زن آغازگر عشق است و از جنس دوم بودن خود خارج م نه،ایعام یهاقصه

های عامیانه با خاستگاه هندی، گویا این (. در قصه53، ص. 0314، همکارانو  ی)مشهد

پروایی، (. بی04ـ 00، صص.0313، همکاران: طباطبایی و رکموتیف آشکارتر است )

مقام عاشق از آن برخوردار است. هایی است که زن در ویژگی خودآگاهی، غرور و اراده

نزد بازد و حتی او را بهوی در این جایگاه، بدون آزرم و پروا، دل به مرد دلخواه می

از منیژه  شاهنامه خواند. این سیمای زن آشکارا یادآور تصویر زرّینی است کهمیخود فرا
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زی به جنس های امروکه در فرهنگ چنانآن است. ضعف و زبونی و عجز هداشتعرضه 

های کهن و پیش از تاریخ با زنانگی بیگانه است دهند، در فرهنگزن نسبت می

 ۀهای عامیانتابی از این ویژگی را در ترانه(. رخ01، ص. 0333)الهیجی و کار، 

 بینیم: شاهرودی می

ـ ای سرو قد و بُ  قـد و بـاال راسـت    [د]نلُ

 

 بــاالیِ تــو در میــانِ صــد مــرد پیداســت 

 

 قبا خویش شماسـت این سبزههمه گویند 

 

 واهلل کـــه درومِ مَردُمـــا گـــردد راســـت  

 

 )راوی: کالنتری(

ــی ــاال مــ ــارُم اِزو بــ ــانَه یــ  یَ چارشــ

 

ــی  ــه س ــهیَ ــی  2چوقَ ــقِت ب ــرارُمزِ عش  قُ

 

ــی ــهس ــم رَس   یَ ــادی دِلُ ــه فِری ــه ب  چوقَ

 

ــو    ــه ک ــر ب ــه سَ ــی وَ گرن ــا م ــذارُم ه  گُ

 

ezu bâlâ miya čâr-šâna yârom / siya čuqa ze ’šqet bi-qorârom 

siya čuqa be feryâd-i del-om ras / va gar na sar be kuh-â migozârom 
 

 بِنـــازُم 3ســـرِ اســـبِ سِـــمندِ تـــور   

 

ــازُم     ــاره سـ ــود را چـ ــر درد خـ  دل پـ

 

ــایی  ــزِل بیـ ــه ایـــن مِنـ ــو بـ ــه اِمشـ  اَگـ

 

ــازُم      ــروزَه بِسـ ــل فیـ ــبِت نعـ ــه اسـ  بـ

 

 کرمی(راوی: )

ــاجی  ــم از نِتــ ــرور 3عروسُــ  انهســ

 

ــه   ــی گرانـ ــه و لعلـ ــه دُرّی خاصـ  کـ

 

 تـر از گـل  عروسم کوچک و کوچـک 

 

 کنـــه ماننـــدی بلبـــل حکایـــت مـــی 

 

 (013، ص.0313)عامری و طباطبایی، 

 . زن ـ معشوق2ـ2ـ2

 ؛ها، محبوبی است که هر مردی آرزوی آن را داردآشکارترین تجلی زن در ترانه

 که سبب نیست زنییست. بینگار دلبندی که گویی از جنس زنان این جهانی ن

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 افتادگی و خاکساری با خاکی، معشوقی تا است عاشقی و عشق رمز بیشتر

 جفا و خواری عمالً مرد، همسر و خانه کدبانوی شده، اما از دیگر سو ستایش

بر دو گونه های عاطفی زنانه در اینجا ویژگی (.5، ص. 0332 )ستاری، است دیده

ذ های عُذری )فاقد تلذّ)اِروتیک( و عشق های جسمانیشود: عشقظاهر می

های عاطفی در های رمانتیک و کنشتصویرسازی شق عرفانی(.؛ عجسمی

ویژه در ده و بههای ادبیات کالسیک بورافتظمناسبات زن و مرد، پیوسته یکی از 

است.  ادب غنایی و داستانی )ادب رسمی و ادب عامه( نمود بارزتری یافتهة حوز

مندی، اقتدار و توجه در اینجا، آزادی عمل نسبی، کنششایانمهم و  ۀنکت

های رمانتیک ادب رسمی استقاللی است که زن در ادب عامه، در مقایسه با قصه

ای غیرمستقیم در قالب معشوق اصیل و نژاده و معیار دارد. این آزادی گاه به شیوه

 است.  ندهاها، خود را نمایدر ترانه

 است: ها هویدا شدهبه اشکال زیر در ترانه خودش کُقزن در این تجلی عاش

 . اصالت و نژادگی معشوق1ـ2ـ2ـ2

ــاهی   ــرِ خُر مشـ ــک و دُختِـ ــر و مَلِـ  میـ

 

ــایی   ای درّ گِــــــران مقابــــــلِ دنیــــ

 

 دانَـــدزِنـــیم خـــدا مـــیمــا الف نِمـــی 

 

ــی     ــز اللّهــ ــزی و عزیــ ــه عزیــ   بِاللّــ
 

 (534، ص. 0330زاده، شریعت)

 تـــاس داریاِال دُختـــر بـــه دســـتِت   

 

ــاس داری     ــرمۀ المـ ــمِت سـ ــه چِشـ  بـ

 

 داننــــد بِداننــــداگــــر مــــردم نمــــی

 

ــرا  داری    ــدر میـــ ــی اِز پِـــ   بزرگـــ
 

 )راوی: موسوی(
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ــاجی  ــم از نِتـــ ــرورانه 0عروسُـــ  ســـ

 

 کــــه دُرّی خاصــــه و لعلــــی گرانــــه 

 

ــر از گــلعروســم کوچــک و کوچــک  ت

 

ــی   ــت مـ ــل   حکایـ ــدی بلبـ ــه ماننـ  کنـ

 

 (013. ص. 0313)عامری و طباطبایی، 

 . لطافت و زیبایی معشوق2ـ2ـ2ـ2

. شودترین رنج و اندوهی متوجه معشوق عاشق این است که مبادا کم ۀگاه دغدغ

ازار معشوقی که از فرط ظرافت، طاقت گرما ندارد و دهان تنگش، یادآور ازدحام ب

 سپاهان است:

ــه ــه 1دِلـ ــان هَفـــتمَحَلِـّ ــالرهمـ ــا تِـ  تـ

 

ــاره   ــرو رو در بَهــــ ــالره روبــــ  تِــــ

 

 نـــــدا بِـــــذار بـــــاران بُـــــواره خداو

 

 کـــه یـــارُم طاقَـــتِ گرمـــی نـــداره      

 

 (44، ص. 0301)زینلی، 

 چشـــمت بـــه ســـتارة بدخشـــان مانـــه

 

ــه     ــان مان ــرخی بیاب ــی س ــه گل ــت ب  روی

 

ــت  ــه داره دهنـ ــازکی کـ ــی و نـ  از تنگـ

 

 بــر کوچــه و بــازاری، ســپاهان مانــه      

 

 (013، ص. 0313طباطبایی، و )عامری

 مـــوارروی همـــوارِ هچِـــنُن کـــه مـــی

 

 وِر پایِت خـوره خـار   00تِرسُم کی 01اِزی 

 

ــدَرُم    ــوزن نِـ ــوره سـ ــاری خـ ــه خـ  اِگـ

 

ــوار      ــون غمخ ــرکِنُم ای ج ــتُم ب ــه مش  ب

 

 طاهره احمدی(راوی: )

 اِال دختــــر کــــه شــــاهِ دخترانــــی    

 

 اِنــــــارِ مِیخــــــوشِ مازنــــــدرانی   

 

ــوش    ــواره در گ ــوش و گوش ــارِ مِیخ  اِن

 

ــا  ــمانی   05هُمـــ ــدِ آســـ ــاه بلنـــ  مـــ

 

 النتری()راوی: ک

 

 اَال مــــــــاه بلنــــــــد آسِــــــــمانی

 

 تِ اُنْقَــــد  الف نِــــزِن یــــارُم نُمــــانی 

 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C


 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه نامةدوماه

06 

 

ــان  ــه مُژگ ــرو وُ ن ــه اب ــم داری ن ــه چِش  ن

 

ــیرین   ــن شـ ــار مـ ــل یـ ــه مثـ ــانی نـ  زُبـ

 

 ( 01، ص.0301)زینلی، 

ــی    ــحر م ــتارة س ــه س ــمِت ب ــهچِش  مان

 

 مانــهرویــت بــه گلــی ســرخی قمــر مــی 

 

ــت  ــه داره دهنـ ــازکی کـ ــی و نـ  از تنگـ

 

ــر حاقّـــ   ــی بـ ــته زر مـ ــه ه سربسـ  مانـ

 

 ( 1، ص. 0314)طباطبایی و عامری، 

 شَـمس و فَلَــک و زُهـره و پــروین خــودِتی  
 

 شَــهد و شِــکِر و نُبــاتِ شــیرین خــودِتی 

 

 ای بِنْشـینی هر وقت که به پشـت دریچـه  

 

 مانِنْــدِ نُبــاتِ چــینِ مــاچین خــودِتی      

 

 (534ص. ، 0330زاده، )شریعت

 ل است:جزای بدنش، نمونه و ایدئااندام و امعشوقی که تمامی 

 خودِت گل خـواهرت گـل مـادرت گـل    

 

ــل    ــو بلبـ ــایم همچـ ــزارت بیـ ــه گلـ  بـ

 

ــنم      ــل بچیـ ــایم گـ ــزارت بیـ ــه گلـ  بـ

 

ــی    ــی م ــدا ک ــل   خ ــبر و تحم ــد ص  ده

 

 )راوی: حمیدی(

رسد توجه عاطفی و عنایتی که عاشق به دختر محبوب خود و مادر و نظر میبه

باشد که  گ با این سنت اجتماعی و فرهنگی داشتهخواهر وی دارد، پیوندی تنگاتن

اساس آن مردان از پذیرش اجتماعی داماد اکراه داشتند و حتی در روز مراسم عروسیِ بر

یافتند. صورت کم در مراسم حضور نمیو دست کردندمیدختر خود، روستا را ترک 

است. بر  گزارش شدهیا زیر پاالن خر ها درقالب پنهان شدن در تنور افراطی این واکنش

سمت مادرزن و تبع بهمهر پدرزن، بهبنیاد این بیت، داماد در واکنش به رفتار سرد و بی

عاطفی و طرد اجتماعی از سوی پدرزن  کوشد آن خألشود و میهمسر خود متمایل می

 را با میل عاطفی به مادرزن جبران سازد.

ــده    ــایی بَنـ ــک جـ ــم یـ ــلمانان دِلُـ  مُسـ

 

ــ   ــه کـ ــون خانـ ــده همـ ــوانِش بُلَنـ  ه ایـ

 

 همـــون خانـــه کـــه پُشـــتِش بـــام داره  

 

ــمِ زام داره     ــه چِشـ ــاری کـ ــون یـ  همـ

 

 (00، ص. 0301)زینلی، 
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ــود  ــرمَه رِ راه نِب ــه سُ ــمی ســیهِت ک  چِش

 

ــمو  ــت دِر آسِ ــدی رُخِ ــود 03مانَن ــاه نِب  م

 

ــته   ــه بِگِش ــدی ک ــت چِن ــم وِالیِ ــا رِیُ  ه

 

ــنَمی دِر کــره  ــود هِمچــین صِ  یــی مــاه نِب

 

 راوی: صادقی()

 اُفتَـد چِشمِ آهو بـه تـو اُفتَـد زِ چَـرا مـی     

 

ــی    ــال م ــرشِ عَ ــرة عَ ــک از کُنگِ ــدمَلَ  اُفتَ

 

 سَر به زانو مَگُـذار و غَـم بیهـوده مَخـور    

 

 اُفتَــد سَــر کــارِ هَمــه عــالَم بــه خُــدا مــی 

 

 )میامی، راوی: سکینه ربیعی(

 آمـد  کُـردُم خـوش   04خوش آمـد خَنُمـی  

 

 آمــددردُم خــوشخــوش آمــد لَعــل بــی 

 

 خـــوش آمـــد خَنمـــی اِز نـــو رســـیده

 

ــر دو چشــمونم خــوش   ــی ه ــدچراغ   آم
 

 )راوی: حیدری( 

xoš ‘âmad xa:nomi kor̊d-om xoš ‘âmad / xoš ‘âmad la‘le bidor̊d-om xoš 

‘âmad 

xoš ‘âmad xa:nomi ez now reside / čerâq-i har do češmun-om xoš ‘âmad  
پیرایه و عاری که بنگریم این بیت شباهت زیادی به ابیات بیاز منظر صناعات ادبی 

ساخت این بیت، سرخی روی از استعارات و تشبیهات اشعار محلی ندارد. در ژرف

به هیچ کدام اما در بافت مضمونی، مشبه و مشبه ،است معشوق به شراب تشبیه شده

است. از این  از شراب سرخای آمده که خود استعاره« لعل»جای آن، واژة هذکر نشده و ب

ای ویژه و ناب در بالغت مانند حذف هنری را گونهتوان این گونه کاربرد کمحیث می

ای که وجود چنین ایماژ بدیع ادبی را در بیت تقویت و عامیانۀ اشعار برشمرد. قرینه

و  است. دُرد بیش از هر چیز بایسته سازد، صفتی است که برای لعل آمدهبلکه تأیید می

اما ظرافت ادبی  است،آن « مستعارٌ منه»مثابۀ که در اینجا لعل به ۀ شراب استشایست

بلکه  ،نبوده« مستعار»عنوان رسد که مراد گوینده حتی خود شراب بهزمانی به اوج می

باشد و آن صورت سرخ و افروختۀ یار است  دیگری در بطن این استعاره نهفته ةاستعار

 است.  دُرد مانند شدهبیفام که به شرابِ سرخ
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 . فدا شدن در پای معشوق3ـ2ـ2ـ2

ــنُم مِ ــونِت کُـــ ــدَرُم زَر زَراِفشـــ   02نِـــ
 

ــنُم مِ 03نِـــدَرُم مـــاول   بـــه قربونِـــت کُـ

 

ــیرین    ــونی ش ــک ج ــالَم و ی ــنُم در ع  مِ

 

ــنُم مِ     ــت کُـ ــه قربونِـ ــونُم بـ ــی جـ  همـ

 

 )راوی: کیقبادی(

ــا داری   ــدِ رَعن ــا قِ ــهال رخ زیب ــم شَ  چِش

 

ـ   اُنچه     تـو تنهـا داری   دخوبُن همـه دارن

 

 ت گل دِهِنـت غنچـه زِبانِـت بلبـل    ضِعار

 

 بِنِشــین دور تــو گَــردم، کــه تِماشــا داری  

 

 )راوی: فاطمه احمدی(

ــدِهُم   ــم نِ ــه مُلکــی اِده ــه ب  نِصــفی رویِت

 

ــدِهُم  ــرِت بــه هــر دو عــالَم نِ  نِصــفی دِگَ

 

ــی   ــو یَک ــدایی ت ــا خ ــورُم ب ــوگَند بِخ  س

 

ــی  ــو آب ب ــتی ت ــدِهُم   رُخصَ ــالَم نِ ــه ع  ب

 

 )راوی: صادقی(

ــاه قَمَــر مهمونَــه       ــب کــه مَــرا ش  اِمشَ

 

ــه    ــه در فرمونَ ــدَه هَمَ ــت و دِل و دی  دس

 

 کِنُم کـه وقـت جُـن قُربُنَـه      00قُربُ 03جُن

 

 خورشـــید دِ خـــانِیِ قَمَـــر مِهمونَـــه     

 

 )راوی: عباسی(

اند. از به ماه مانند کردههای سرور، فراوان زن را ویژه ترانهدر اشعار عامیانه و به

شناسی نیز درخور شبه زیبایی و دلربایی که بگذریم، این موضوع از منظر اسطورهوجه

 ایشتار، استارت، چون گوناگونی هاینام که کبیر خدابانویدانیم زیرا می ،توجه است

 زندگی مادینه نیروی است، نماد ... گرفته هاتور، اوست، اشتورت، ایزیس، نوت، اینانا،

 انهدام و آفرینش بانی و مسئول و داشت عمیق پیوندی باروری و طبیعت با که بود

مقدس این  در شمار نمادهای ماه. شدمی پرستیده مقام این در و بود زندگی

بینیم ماه را این جایگشت در فرهنگ عامه که می(. 35، ص. 0314 بولن،) خدابانوست

(، احتماالً حاصل تصرفات 010، ص. 0305 یت،پندارند )هدامرد و خورشید را زن می

 های پسین فرهنگی است. دوره
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 هِـــمُ خـــال بَـــرِ روی تـــویَم مـــن     

 

 هِـــمُ نـــارنج خوشـــبوی تـــویَم مـــن   

 

ــودَه مــی  ــه بیه ــو ک ــه صــحرا ت ــردی ب  گِ

 

 بِـــزَن تیـــری کـــه آهـــوی تـــویَم مـــن  

 

hemo xâle bare ruye toyam man / hemo nârenje xošbuye toyam man 
to ke bihuda migerdi be sahrâ / bezan tiri ke âhuye toyam man 

ــر   ــک بُـ ــا یَـ ــاال میـ ــوچی  01اِزون بـ  قـ

 

 قـــوچی 51غُـــرّهمیانـــه بُـــر قـــو  مـــی 

 

 کنَـه جنـگ   کدام قو  ست که با مـا مـی  

 

ــرده   ــم را بـ ــوچی  دلـ ــیال بُلـ ــت لـ  اسـ

 

 )راوی: شیری(

 جانانــه بــه مــن رســید میــان بــازار      

 

 و خـط بـر دیـوار   شخشانه به من کشـید   

 

 شخشانه به من نکـش و خـط بـر دیـوار    

 

 من یار توام، تـو زنـده باشـی صـد سـال       

 

 (054، ص. 0313)عامری و طباطبایی، 

صورت هکشیدن: قُلدری و تهدید کردن؛ در لهجۀ یزدی ب [šaxšâne]شَخشانه 

ه رسد همان شاخشاننظر میبه .(035، ص. 0305 د )افشار،شوتلفظ می« شونهشاخ»

زنان / بیت گویان و شاخشانه آتش از حلقشان زبانه»گوید: باشد. نظامی گنجوی می

شاخشانه »است:  مرحوم وحید دستگردی در توضیح این بیت چنین آورده .«زنان

عبارت است یک شاخ و یک شانۀ گوسفند که بعضی از گدایان بر دست گرفته و بر در 

ها چیز بدهند با آورند و اگر دیر به آنآن برمی زنند و صدای عجیبی ازها به هم میخانه

 )نظامی،« کنند و آن گدا را شاخشانه و کُنگُر و دَند هم گویندکارد خود را مجروح می

 . (543، ص. 0310

ــی ــرم درد م ــالِشس ــه ن ــالِش  50کن ــه ن  ب

 

ــو   ــی 55چِطَ ــالِش ب ــه ب ــو گــذارُم ســر ب  ت

 

 اَگـــه دانُـــم همـــی امشَـــب نیـــایی      

 

 گـــذارُم رویِ آتِـــش خـــودُم زنـــده   

 

   

ــایی   ســــرِ راهِــــت نِشــــینُم تــــا بیــ

 

 تو را مهمان کُـنُم، از هـر چـه خـواهی       
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 تـــو را مهمـــان کُـــنُم، از پیـــه چشـــمُم 

 

 از آن ترسُـــم کـــه چشـــمانُم نُخـــواهی  

 

 )راوی: طرودی(

ــت مـــی   ــدّ و رویِـ ــاه اِر قـ ــنُم مَ نگـ  کـ

 

 کــنُم مَمثــال گــل کــه بویِــت مــی       

 

 بگیــــرُم اگـــر صــــد دلبـــر جــــونی  

 

 کــــنُم مَ  فِــــدای تــــار مویِــــت مــــی 

 

 )راوی: اسماعیل عامری(

negâh er qadd-o ruyet mikonom ma / mesâl-e gol ke buyet mikonom ma 

agar sad delbar-e juni begirom / fedây-e tar-e muyet mikonom ma 

 . بیان غم هجران و دوری7ـ2ـ2ـ2

 ها قلمداد کرد.آشناترین سیمای زن در ترانهتوان ناماین جنبه از ابعاد وجودی زن را می

ــردُم    ــار کـ ــان بـ ــنبه زِ کرمـ ــب شـ  شـ

 

 چه بَـد کـرُدم کـه پشـت بـر یـار کـرُدم        

 

ــدُم   ــاری ندیـ ــتُم و یـ ــزل رفـ ــه منـ  سـ

 

ــه  ــتم گریـ ــردُم نِشسـ ــیار کـ ــای ، بسـ   هـ
 

 ساغری()راوی: عرب

 حـــالَم خُـــراب، اگـــر بِـــدانی 53دِلـــوَر

 

ــدَم  ــواب 54جِگَروَنـ ــدانی ، 52کُـ ــر بِـ  اگـ

 

 کشـــیدم از بَرایَـــت 53هـــاچـــه زَمَـــت

 

ــدانی      ــر بِـ ــاب، اگـ ــا حسـ ــت پـ  قیامـ

 

 (305، ص. 0312حقوقی، )

delvar hâlam xorâb agar bedâni / jegar vandam kovâb agar bedâni 

če zamathâ kešidam az barâyat / qiyâmat pâ hesâb agar bedâni 
ــد    ــابَم نیامَـ ــه مهتـ ــاب کـ ــب مهتـ  شـ

 

ــتَ  ــد  نشسـ ــوابَم نیامَـ ــحر خـ ــا سـ  م تـ

 

 نشســـتَم تـــا سَـــحَر بیمـــار و رنجـــور 

 

 همــــان یــــار و وفــــادارَم نیامَــــد     

 

 )راوی: حمیدی(

 دِ پُشــــتِ خانــــۀ دِلبــــر رســــیدُم    

 

ــیدُم     ــی کِشـ ــقی آهـ ــوز عاشـ ــه سـ  بـ

 

ــاک خانـــه   اش مُشـــتی گِـــرفتُم زِ خـ

 

ــیدُم      ــمام کِش ــر چِش ــرمه ب ــای س ــه ج  ب

 

 (05، ص. 0301)زینلی، 
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 همسر. زن ـ 3ـ2ـ2

. این سیمای زن در پهنۀ است زن در این کارکرد مظهر عفت، وفاداری، مهرورزی، ...

رود از سر این است. گمان می ادبیات بیشترین ستایش و ثنا را به خود اختصاص داده

 دقت بر این مقوله تأمل ورزید.آسانی گذر کرد و باید بهتعریف و تمجیدها نباید به

آموزد که زن را در زمان دوشیزگی شهرآشوب و گی به شاعر میاینکه کدام عوامل فرهن

« زاییدن شیران نر»شوخ و شنگ بخواند و پس از ازدواج، مطیع و آرام که تنها هنرش، 

 است، نیازمند مجالی دیگر است. 

ــا  ــرو لِمپـ ــای  روبـ ــی 53اتاقـ ــوزَهمـ  سـ

 

ــی    ــلوار م ــد شَ ــد بُلن ــرای ق ــه زه  دوزَهک

 

ــا    ــۀ لِمپـــ ــکِنَه شیشـــ ــی بِشـــ  الهـــ

 

ــا      ــزه وِرپ ــد وَرخی ــد بُلن ــرای  ق ــه زه  ک

 

 (راوی: جوادی)

ــامی ــلْ  50نماش ــاو اِز گوگَ ــه گ ــد  51ک  آم

 

ــه گــاو دوشــیدَن آمــد    ســیاه چِشــمان، ب

 

 دوشکه چشمِش برمَن و دستِش به گـاو 

 

ــر مــن آمــد     کــه گــاودوش  بِشــکنه رو ب

 

 )راوی: محمد عامری(

، ص. 0314یروزه باشه )طباطبایی،اگه کاری زنان هر روزه باشه، سری دستی زنان ف

52) 

age kâri zanân har ruze bâše sari dasti zanân firuze bâše  
با این عبارت زنان را به مشارکت در کارهای اجتماعی و همکاری با مردان تشویق 

 .   کنندمی

 . زن ـ مادر7ـ2ـ2

 ها.ان و افالطوندر این فضا، زن سمبل مهر، شکیبایی و عاطفه است و پرورندة پیامبر

برد و آن ترنم می« ترانه»بار آدمی را به تماشای بام اصوالً مادر است که برای نخستین

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C


 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه نامةدوماه

67 

 

نخستین پیوند آهنگین آدمی با محیط  کند.موسیقایی است که در گوشش نجوا می

میثاق الالیی نخستین گیرد. شکل می« الالیی»اجتماعی در دامان مادر و در قالب 

 شود. ت که میان مادر و کودک بسته میای اسشاعرانه

ــره   ــل زیــــــــــ  الال الال گــــــــــ

 

 گیـــــرهچـــــرا خوابـــــت نمـــــی   

 

 بابــــــات رفتــــــه زنــــــی گیــــــره 

 

 میــــــره نَنِــــــت از غصّــــــه مــــــی 

 

 (35، ص. 0311)متّحدی، 

 کنَـــه کـــو مـــادر مـــنسَـــرَم درد مـــی

 

ــن     ــر مـ ــذارَه رویِ سَـ ــتِش بِگـ  دو دسـ

 

ــدارَه    ــذارَ و برنَـــ ــتِش بِگـــ  دو دســـ

 

ــه دردِ ســرِ مــن کــم خــوبکــه کــم    بِشَ
 

 )راوی: دادگر(

 ســــرِکوهی بلنــــد آهــــو زنــــه بَــــر 

 

ــادر   ــر مــ ــه از بهــ ــر میزنــ ــم پَــ  دِلُــ

 

ــاری نِــــدارُم  ــه مــ ــر میزنــ  دلُــــم پَــ

 

ــی  ــه مـ ــادر  کـ ــای مـ ــینه جـ ــه بِشـ  تانـ

 

 راوی: معصومه عامری()

 اِال بـــــاد صـــــباحِ صـــــبحِ دلگیـــــر

 

ــر     ــادرِ پیـ ــر مـ ــر بـ ــن بِبَـ ــر از مَـ  خبـ

 

ــی   ــالمِت مـ ــد سِـ ــو فرزنـ ــانهبگـ  رِسـ

 

ــه شــب   ــن ک ــم ک ــا دادهحاللُ ــیره  ای ش

 

 

ــارَ ــاره  31باهــــ ــارَ وُ باهــــ  وُ باهــــ

 

 باهـــــارِ دُختـــــرا دیـــــدارِ مـــــاره   

 

 دِ هَـر خـانِی کــه مـار و دِختـری هســت    

 

ــتانِش   ــتان و تَوِســـ ــاره 30زِمســـ  بُهـــ

 

 

 کُنــه مــادر بــه دِختــر    نِصــیحت مــی 

 

ــی    ــر بـ ــرَسـ ــه مِـ ــادُر اِز خانـ  دَر 35چـ

 

ــه  33اُزا ــم کــ ــوینَنترسُــ ــاهِال بِــ  جــ

 

ــتَر    ــرگردان، بیشـ ــران و سـ ــوَند حیـ  شَـ

 

 )راوی: اسماعیل عامری(

ــادر      ــان م ــیاهُم، ج ــوه س ــت ک ــه پش  ب

 

ــادر  نمــــی  ــان مــ ــایُم، جــ ــانُم بیــ  تــ
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 شـــــــنیدم گِلّـــــــۀ بســـــــیار داری 

 

 بـــه پیشـــت رو ســـیاهُم، جـــان مـــادر  

 

 )راوی: شیری(

 ســــر راهِــــت بریــــزُم نِرمــــۀ قَنــــد 

 

ــا کِ    ــونی تـ ــک خـ ــزُم اشـ ــدبِریـ  مَربنـ

 

 بـا کـی ریختـی    34اِگِر گویند کـه اَشـکارِ  

 

ــرای مـــادِری کـــه دل   کِنـــدَه اِز مـــن بِـ

 

 دَم میایَـــــه مـــــادر بـــــهشِـــــمالی دَم

 

ــه مـــادر    عَجـــب بـــوی اِز وطـــن میایَـ

 

 کســـی باشَـــد خِبَـــر بـــا مـــن رِســـانَه

 

 کــه فرزنــد رو بــه مــن میایَــه مــادر       

 

 )راوی: منصوری(

šemâli dam be dam miyâya mâdar / ’ajab buy ez vatan miyâya mâdar 

kesi bâša xebar bâ man resâna / ke farzand ru be man miyâya mâdar 

 . زن؛ همکار و همدوش مرد7ـ2ـ2

 کــردِی نخــوردِی نِهــار   32دِلــوَرَم قَــر 

 

ــو  ــشِ   33مَک ــی پَ ــی بِرَفتِ ــار 33گُرُفتِ 30ک
 

 

 شـــانَش  41بِشـــکِنِه دَفتـــینِ  31اِالیِـــم

 

  43پِشـــتِ چـــالَش 45اَ 40خِـــزهدِلـــوَرَم وَ 
 

 (304، ص. 0312حقوقی، )

delvaram qar kardey naxordey nehâr / mako goroftey beraftey paše kâr 
elâyem beškene daftine šânaš / delvaram vaxeze a pešte čâlaš 

 . زن؛ نماد زندگی و زایندگی8ـ2ـ2

ولد دارد. زن مانند است که با زادور این جنس، پیوندی سال دیگکارکرد مهم و کهن

زمین، نماد باروری و زایش و فزونی است. جنس مادینه با این کارکرد، یادگاری 

همگام بودند و « زیبایی»، «قدرت»، «زن»خجسته از روزگاران کهنی است که در آن 

(. هنوز 031، ص. 0303 کاست )مزداپور،قدرت زنانه، از زیبایی و دلربایی زنان نمی»

توان در بطن برخی باورهای عامیانه باشندگان این دیار، رد پایی از قدرت زایایی م میه

در حوالی « بادخان ۀچشم»زایی زن را نشان داد. باورمندی به خاصیت بادآوری و طوفان

، 0345جمله ر.ک: مجدی، است )از اشاره بودهاز دیرباز تا روزگار قاجار مورد دامغان،

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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(. کوتاه سخن اینکه اگر این چشمه به نجاست )قذر( آلوده شود، بادهای 020ص. 

مفید العلوم ومبید ( در کتاب ق303سهمگین پدید خواهد آمد. ابوبکر خوارزمی )متوفى 

تا آن هنگام که چشمه »... گوید: ( در این باره می243 ق، ص.0400)خوارزمی،  الهموم

در فصل خرمن، »آورد که مراد اصلی ماست: در ادامه سخنی می«. ، آرام نگیردپاک نشود

)همان، « افکنندای آلوده به خون حیض در چشمه میچون به باد نیازمند شوند، پارچه

(. اگر پوسته این باور عامه را بشکافیم و به هسته آن نظر افکنیم، متوجه 223ص. 

شویم. میرچا الیاده در اقصی نقاط جهان، زراعت میپیوندی مرموز اما استوار میان زن و 

مواردی را نشان داده که خون حیض زن، سبب فراوانی و فزونی است؛ حتی خون 

در تمام منابعی « قاذوره»شود که منظور از حیض زن روسپی. با این توضیح روشن می

 حیض بودهاند، به احتمال فراوان خون که به این ویژگی چشمه بادخان اشاره داشته

رخ « قذر»عام ة سبب فشارهای مذهبی و تابوهای عرفی، در پس واژاست. بسا که به

 باشد. نهان ساخته

دهد و با این می« بر»ها زن را به درختی مانند کرده که از نو برخی اشعار و ترانه

عبارت، گویا خواسته بگوید داللت و کارکرد فرهنگی و اجتماعی این تجلی از زن، 

 ر از همکار و همیار مرد است. فرات

 زَنــد سَــربــه مــاه مــانی کــه اِز کــوه مــی

 

 دَهــد بَــربــه ســیب مــانی کــه اِز نــو مــی 

 

ــوهر    ــو گ ــدانِت چ ــاقوت و دِن ــت ی  لب

 

ــر      ــت اهلل اکبـــ ــر لبِـــ ــته بـــ  نوشـــ

 

 )راوی: وکیلی(

 ا پارس زن. 0ـ2ـ2

، معرفی و ل جنس زن هستند که کارکرد ایشانئااین زنان درواقع نمونۀ مثالی و اید

ساخت الگوی مناسب برای زنان در عرصۀ اجتماع است. در بطن این کارکرد معنا و 

داری و پرهیز از اختالط با مرد کید فراوان بر تقوا، خویشتنأمفهوم دیگری نهفته و آن ت

، اما نباید از یاد برد که شودبیگانه است. شاید امروزه این سخنان خارج موضوع تلقی 
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ای است که در آن، مرد اغلب وقت و انرژی و توش و توان جامعه ةورداراین ادبیات، ف

کند، به سفرهای دوردست چند ماهه و گاه چند ساله خود را در بیرون خانه صرف می

رواج این تیپ از زن ترین خبری ندارد. بنابراین رود و در این مدت از منزل خود کممی

آنچه که زنان باید از آن برکنار باشند و  حقیقت تذکر و هشداری است بردر جامعه، در

فرهنگ مردساالر عمده در . آن آلوده شدن به گناه اختالط با مرد بیگانه است

 ینینشخانه :ستین رونیموارد ب نیاز ا ،شودبرشمرده میزن خوب  یکه برا ییهایژگیو

و  یزرنگ ی،ندگیزا ی،زندگ انیحفظ ک ی،و پاکدامن ییپارسا ،اریو پنهان بودن از اغ

 ،شوهر بودن یعشرت و شاد ۀیما ی،خورکم یی،بایز ،قدمو ثباتبکی، وفاداری، چا

 (. 35، ص. 0310باقری، قدرت مرد بودن ) ۀیما ،رد بودنیاور و مشاور م

 همـــین بـــادی میـــا بـــاران نِـــداره     

 

 نِــداره  44اَرمــان ههمــین دختــر خوبــ   

 

 خانـــههمـــین دختـــر خوبـــه در مَتَـــب

 

ــ  42دِ  ــو مِزِنِــ ــه  زانــ ــرآن مِخوانــ  ه قــ

 

 (303، ص. 0312حقوقی، )

hamin bâdi miyâ bârân nedâre / hamin doxtar xube armân nedâre 

hamin doxtar xube dar matab xâneh / de zânu mezene qorân mexâne 

یکی از خصوصیاتی است که  آوری در برابر مردداشتن آزرم و حیا و پرهیز از زبان

اند. فردوسی حکیم ادهای نانوشته جامعۀ سنتی، برای زنان برشمردهدر چارچوب قرارد

سبب اتصاف به صفت شرم ستوده و این ویژگی بارها زنان و دختران را به شاهنامهدر 

های عامیانه، است. در برخی قصههای اساسی زنانگی مطرح یکی از شاخصه ۀمثاببه

عنوان تنبیه او در ادویی، بههای درختی جشدن زن زیباروی قصه به میوهتبدیل

 (.000، ص. 0311است )متوسل و دشتی،  شدهنظر گرفته آوری و گستاخی درزبان

 شکن . زن؛ محبوبۀ پیمان6ـ2ـ2

گاه بر مدار اعتدال قرار گیرد. پیوسته افراط شخصیت زن، گویا قرار نیست هیچ ازگفتار 

است. زمانی برای زن  م زدهو تفریط بوده که سرشت و سرنوشت زن را در جامعه رق

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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عنوان نماد زایش و باروری، به پرستش و نیایش او ماهیتی خداگونه قائل شدند و به

، در ردیف کاالیش کردندپرداختند. در این سو اما، شخصیت حقوقی او را سلب 

زن را چون موجودی پست  ۀ شر و فساد نامیدند. قوانین مانونشاندند و وی را سرچشم

کند. سفر الویان او را به حیوان داشته شود، تعریف می است در اسارت نگهکه شایسته 

کند. در قوانین سولون هیچ گونه بارکشی که پدرساالری در اختیار دارد تشبیه می

دهند و بالهت او گیرد. قوانین رم او را تحت قیمومت قرار میحقوقی به زن تعلق نمی

، 0311گیرند )میل، نظر میة جهنم دردرواز ۀمثابا بهد. قوانین مذهبی او رکننرا اعالم می

 (.033ص. 

 وِفـــا بـــا مـــن وِفـــا کُـــنبیـــا ای بـــی

 

ــن      ــا کُ ــه م ــت ب ــنُم لَعنَ ــت کِ ــر تَرکِ  اَگ

 

 وِفـــاییاَگـــر تَرکِـــت کِـــنُم اِز بـــی   

 

ــن     ــدا کُ ــن جُ ــرُم اِز ت ــر سَ ــش خِنجَ  بِکِ

 

 (راوی: واعظی)

ــرا دیـــدی بـــه خِلـــوَت   اَگـــر یـــار مَـ

 

ــ    ــا، ای بـــییبِگـــو ای بـ ــرُو توِفـ  مُـ

 

 غَمُــــم دادی و غَمخــــواریم نِکِــــردی

 

 ســـر و کـــارِ تـــو فَـــردای قیامَـــت      

 

 کیا()راوی: حسینی

 لـــب بــــوم اَمِیـــی چــــادُر طِالیــــی  

 

ــی     ــق م ــه عاشِ ــردَن ب ــر و گِ ــاییس  نِم

 

 ســـر و گَـــردَن تـــو عیبـــی نِـــدارَه     

 

ــمُ  ــی  43هِـ ــه داری بـ ــی کـ ــاییعیبـ   وِفـ
 

lab-e bum ameyi: čâdor telâei / saro gerdan be ’âšeq minemâei 

saro gardane tu ’eybi nedâra / hemo ’eybi ke dâri bivefâi   
ــاهلل  ــمون اهلِل و بــــ ــتارِی آسِــــ  سِــــ

 

ــا      ــار مُلّــ ــا یــ ــر بــ ــر اِز مَ بُبُــ  خِبَــ

 

 رِســـانَه بِگـــو دِلبَـــر سِـــالمِت مـــی   

 

 اهلل وِفاداریـــت هِمـــی بـــود باریـــک    

 

 )راوی: اسدی(

 رو رفـــت و دُرو رفـــتدُرو رفـــت و دُ

 

 بَفــا گفــتم نــرو، رفــت   بــی 43رَوابــه 

 

ــوزِه    ــاداری بُســـ ــر نـــ ــی پیـــ  الهـــ

 

 جـو رفـت   40به دست نازِکش صـد داس  

 

 (303، ص. 0312حقوقی، ) 
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doro rafto doro rafto doro raft / ravâbe bibafâ goftam naro raft 

elâhi pire nâdâri bosuze / be daste nâzekeš sad dâse jo raft 
ــرَت را  ــدادی دختــ ــو نَــ ــاال عمــ  حــ

 

 وصـــــیت کـــــن زن جـــــادوگرت را 

 

ــرَت را  ــدادی دختــ ــا نَــ ــن دنیــ  دریــ

 

ــت را    ــرَم دامِنَـــ ــا مِگیـــ  در اون دنیـــ

 

 مقدم()راوی: شکوهی
hâlâ amu nadâdi doxtarat râ / vasiyat kon zane jâdugarat râ 

darin donya nadâdi doxtarat râ / darun donyâ megiram dâmenat râ 
ــا  ــت اَغْربـ ــه داره   41دِرخـ ــد ریشـ  صـ

 

 فِلَـــــک از مکـــــر زن اندیشـــــه داره 

 

ــره   ــره زن بِمیــــ ــم زن بِمیــــ  اِالیُــــ

 

ــره      ــار بِگیـ ــون زن زِنگـ ــین از خـ  زمـ

 

 )راوی: محمدی(

مهری زنان و سرزنش اُنا  بر اینکه در ابیاتی که در آن شاهد گالیه از مکر و بی

تند و گزندة بیت را بشکافیم و به هستۀ معنایی آن بند وفای مرد نیستند، اگر پوستۀ پای

ها در ها و گالیهشد که تمامی این نکوهش یاب خواهدبنگریم این نکتۀ لطیف دست

سرخوردگی عاطفی و رنجش و کدورتی ریشه دارد که عاشق از سوی معشوق و ایل و 

 است. تبار وی متحمل شده

 است: خود را نمایان ساخته ،هاهایی از طنز در برخی از این ترانهرگه

ــی  ــار بـ ــوی  ای یـ ــاگیر شَـ ــا، وفـ  وَفـ

 

ــوی   ــر شَـ ــانۀ تیـ ــم نِشـ ــیشِ رُخَـ  در پـ

 

ــی  ــدِت نمـ ــرین بَـ ــالَم نِفـ ــنَم در عـ  کُـ

 

ــوی      ــر شَ ــالِ کَفگی ــوالخْ مِث ــوالخْ س  س

 

 )راوی: سکینه ربیعی(

ــر اِزیـــن راه کـــی گُذشـــته   هِـــال دُختَـ

 

ــته   عَـــرَق بـــر رنـــگِ رُخســـارِت نِشَسـ 

 

  کُنَـــد خَصـــمی بـــه جانِـــت  کِـــالمُ اهلل

 

ــت      ــر لَبانِـ ــته بـ ــی گُذاشـ ــانی کـ  نِشـ

 

 )راوی: سکینه ربیعی(

ــو  ــتِ گ ــد در پش ــی 21نِمَ ــرو م ــنُم اِم  بی

 

ــی   ــو مـ ــاریکیِ شُـ ــه تـ ــروبـ ــنُم اِمـ  بیـ

 

ــی   ــاز م ــن ن ــر م ــه ب ــاری ک ــا ی ــرد هُم  ک

 

ــانِ جــو مــی   ــه دســتِش ن ــنُمب ــرو  20بی  اِم

 

 راوی: معصومه عامری()

ــارنجی    ــش ن ــزُم کف ــرد   عزی ــا ک ــه پ ــارِ   ب ــو اُنگـ ــار نـ ــه یـ ــرد 25گرفتـ ــا کـ  مـ
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 هُمــا ظُلمــی کــه یــار بــر حــال مــا کــرد

 

ــحرای    ــه ص ــالم ب ــدام ظ ــرد  ک ــربال ک  ک

 

 )راوی: زهرا ربیعی(

ــدم رِ    ــذارُم قــ ــام نُمُگــ ــت بــ  دِ پشــ

 

ــولِ زن رِ    ــدارُم قــ ــاور نِــ ــه مَ بــ  کــ

 

ــر     ــولِ دِخت ــر ق ــر زَن و ب ــت ب ــه لعن  ک

 

ــم رِ      ــد قس ــد سیص ــاعت خورَن ــر س  س

 

 )راوی: زهرا ربیعی(

ــی    ــرو زن بـ ــای زن مَـ ــه پـ ــه بـ  وَفایـ

 

ــه   ــه ماننـــــد حَنایـــ ــایِ زن بـــ  وفـــ

 

ــل  ــرد عاقِـ ــرو، ای مـ ــای زن مَـ ــه پـ  بـ

 

ــدم   ــه زن گنـ ــه  کـ ــو نَمایـ ــروشِ جـ  فـ

 

 ساغری()راوی: عرب

ــودُم   ــن بــ ــت مــ ــۀ روز او لــ  جانانــ

 

ــه    ــکر یافت ــه ش ــالی ک ــوتُم ح ــن ت  ای م

 

ــوی   ــیر شُ ــکر س ــه از ش ــه ک  روزی بِرس

 

 زی بازی بـه خـوردن تـوت نـازی     هی با 

 

 (051، ص. 0313)عامری و طباطبایی، 

تواند یادآور قصۀ فریبای مهرورزی می« شیرینی»و « شکر»نشینی واژگانِ هم

خسروپرویز به شیرین باشد که روایت آن از زبان نظامی حالوتی تمام دارد. آنجا 

اطر شد و قهرآلود به سرام خخوانیم که خسروپرویز، باری از شیرین دلربا رنجیدهمی

شکر اصفهانی رفت. پس از چندی باز مهر شیرین بر جانش افتاده او را به بارگاه شیرین 

گشت فرهنگی که در این بیت تواند یادآور آن قصه باشد. جایکشانید. این بیت می

شود، این است که در اینجا عاشق زبان به گالیه از معشوق گشوده او را با مشاهده می

سازد که تو دل از مهر یار کهن کنده و گرفتار یار نو گون مخاطب میلحنی عتاب

ای. باشد که از او نیز مهر بگسلی و دوباره هوای یار کهن در دلت تازه شود. از شده

گفت در ژرفای این بیت، توازن و تقابل توان زاویۀ دیگر اگر به این رباعی بنگریم، می

نشاند و می« توت»را رویاروی « شکر»است؛ آنجا که گوینده میان سنّت و تجدّد نهفته 

سان گاه بهشناساند. در عین حال اذغان دارد که شکر هیچای جایگزین آن میگونهبه
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تر باشد. از نظر تاریخ تحول اجتماعی نیز این توت نخواهد بود؛ حتی اگر از آن شیرین

ه از دورة مدرن بود که در آغاز با نماید، چراکه شکر کاالیی برآمدمفهوم منطقی می

عنوان رو شد. اما مصرف توت بهکنندگان سنتی روبهمخالفت و سرسختی مصرف

 خشکبار شیرین، دیرینگی فراوان دارد.

 فرودست« دیگری». زن؛ 6ـ2ـ2

باف است. او ریس و پارچهتصویر شخصیت زن در آثار افالطون، سیمایی است که نخ

کار بردن واژة زن که به معنای شخصیتی زبون و ضعیف و هبا ببا زبانی تحقیرآمیز و 

بندی خود زنان را در ردیف دهد ... او در طبقهترسو است، زنان را مخاطب قرار می

، ص. 0303کودکان، ضعیفان، بیماران، افراد رشدنیافته و حیوانات قرار داد )مولر آکین، 

53.) 

، نامهقابوسویژه در آثاری چون هنگاه رایج و غالب در پهنۀ ادب پارسی و ب

ای از میرا  نوشتاری صوفیه این است ها و نیز پارهو مانند آن نامهطوطی، سَندبادنامه

پیشه که تنها سود وفا و اهل نیرنگ و خیانتکه زن ذاتاً موجودی است بدگوهر و بی

، ص. 0343بخشی جنسی است و البته فرزندآوری. اگر عبید زاکانی )وجودش در کام

از خاتونی که قصۀ ویس و رامین خواند، »( آمیخته به چاشنی مالحت گفته: 513

ها پروریده و ، بدان معناست که این باور فراگیر در گذر سده«مستوری توقع مدارید

های غنایی پس از فخرالدین گرگانی و حکیم است. نگاه بیشتر منظومه ریشه دوانیده

 است از وصفی که عارف اردبیلی در تر و فراتر نبودهلنظامی به مقولۀ جنسیت زن، فعا

«. الفیه»دانسته و نه « الفبه»و زن را درخور و سزاوار  کرده( 033، ص. 5232) فرهادنامه

در گیتی قصه، گواه روشن تخفیف و خوارداشت زن در افق « دختر پادشاه»نام بودن بی

، بلکه دختر، ذاتی و اصلی نداردجامعۀ مردساالر است. در یک چنین فضایی، زن هویتی 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C


 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه نامةدوماه

62 

 

 نیست یا مادر یک مرد است که حتی نام مستقل برای خود ندارد. دورهمسر، خواهر 

 بقایای تعالیم ــ بسته نقش ایرانی ادب جایدر جای کهــ  زن خارداشت و ستیزیزن

 و امهسندبادن و افسان هزار قبیل از هاییکتاب دانیممی کهچنان و باشد مانوی و بودایی

 ستاری،)هندی دارند  ۀریش همه ــ است زنان مکر در سراسر کهــ  غیره و نامهطوطی

 (.03، ص. 0332

 تصویر کشیدهای از این فرودستی زن را بهمردم شاهرود گوشه ۀهای عامیانترانه

 است: 

 مِگــــه مَ]ن[ دختــــر بابــــا نُبــــودُم   

 

ــودُم    ــاال نُبـ ــد و بـ ــوش قـ ــه مَ خـ  مِگـ

 

 ســـیاهی مـــردِ منـــه دادیـــن بـــه یَـــک

 

ــودُم    ــا نُبـــ ــل خوبـــ ــه مَ قابـــ   مِگـــ
 

 ساغری( )راوی: عرب

 پِسَـــــــر پِسَـــــــر خـــــــورجین زَر

 

ــر    ــه خاکِسَـــ ــر، تَپّـــ ــر دِختَـــ  دِختَـــ

 

 )راوی: معصومه عامری(

ــویی ــه رِ دِ 23شـ ــتِنفاطْمـ ــا 24وِسـ   حِنـ

 

 نُگــــاه 22مِــــنُم از دریچــــه هَنْکِــــردُم 

 

ــه   ــارِش بِگِتـ ــا مـ ــه بـ ــوا  23فاطْمـ  دَعـ

 

ــا را  بِســوز مــاد  ــو ســوختاندی م  ر کــه ت

 

 ( 50، ص.0301)زینلی، 

šuyi fâtme re devesten henâ / menom az dariče hankerdom nogâh 

fâtme bâ mâreš begete da’vâ / besuz mâdar ke to suxtândi mâ râ  

 هاسرودهشناسی از خالل بوم. تببین معیارهای جمال17ـ2ـ2

هـای  اسـت. زیبـایی   شناسی متفاوت بودهو مبنای زیبایی در ادوار مختلف ادبی، معیارها

های قدسی و معنوی، در شمار انواع زنانه و تنانه، عظمت و فضایل اخالقی و نیز زیبایی

مایـۀ  ادب پارسی است. در ادبیات داسـتانی مـا تـا آنجـا کـه بـن       ۀتجلیات جمال در پهن

ـ       داستان ک عشـق زمینـی و دیگـر    ها از ادبیـات پـیش از اسـالم گرفتـه شـده، عشـق، ی
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تـر  چـه پـیش  ی است که در آن کوشش جنسی نیـز دوسـویه اسـت. ولـی هر    گرایجنس

شود و نیز افق اندیشـه و ذوق  در ایـران   آییم و پیوند ادبی با ادبیات باستان بریده میمی

د، عشق یـا یـک عشـق افالطـونی و     شوبه دو منطقۀ نفوذ شریعت و طریقت محدود می

(. از مصـادیق زیبـایی   03، ص. 0332)خـالقی مطلـق،   « شاهد بازییا عرفانی است شبه

ها نیـز گـاه اشـکال اختصاصـی     این ترانه شناسی درظاهری که بگذریم، بنیادهای زیبایی

 که در ادب رسمی، مانند ندارد.  است یافته و خصوصیاتی یافته 

ها با ترانهدر این  ــ که در ادب غنایی ناپسند استــ برای نمونه کوتاهی قامت یار 

 است: زدایی شدهشناسانه و با بیت زیر از سیمای آن قباحتشگردی روان

ــه   ــوب در مازِندِرانــــ ــرنجِ خــــ  بِــــ

 

 شِــــکر دور لــــب کوتــــاه زَنانــــه    

 

ــره     ــاری بِگی ــان ی ــاه زَن ــه اِز کوت ــر ک  ه

 

ــت و وا  ــه  23بِهشــ ــه دوزخ حرامــ  کُنــ

 

 )راوی: کالنتری(

روزِ  شود:د نیز این مضمون شنیده میهای سرکویر شاهروالمثلدر برخی از ضرب

 ابری همیشه سَحره، زن خُردو همیشه دُختره

 . نتیجه3

کننده گری رازآلود وی، سیمایی کسلگری زن و جلوهسیمای جامعه بشری بدون افسون

های زن در گذر ترین دلخوشیترین و ملموسیکی از کهن روح خواهد بود. ترانهو بی

مندی و لحاظ اشتمال بر نقششاهرود به ۀمنطق ۀهای عامیانانهاست. تر تاریخ بوده

ها سرودهپذیری عنصر زن حائز اهمیت و توجه علمی است. درنگ بر این بومنقش

ها و سیمای متعدد حضور اجتماعی و فرهنگی خود حاکی از آن است که زن در نقش

است.  ای عاشق یافتهاست. گذشته از سیمای معشوق سنتی، زن گاه سیم کردهرا تثبیت 

لحاظ ادبی ههای عامیانه، بظرافت و حالوت برخی عبارات و اصطالحات در این ترانه

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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کار و یا فریبیش و پیش از آنکه دیگری فرودست ها، بچشمگیر است. زن در این ترانه

آتش مهرورزی و  ةکنندورشکن تلقی شود، غمخوار و دمساز مرد و شعلهپیمان

 خانواده است. کانون ةکنندگرم

ی یابشناسی از خالل بررسی این ترانه ها قابل دستای معیارهای ویژه جمالپاره

شود و ها کوتاهی قامت، نقصان و عیب معشوق تلقی نمیجمله در این ترانهاست. از

انگیز بر بنیاد امکانات بومی و اقلیمی بر برای پوشش این منقصت، تمهیداتی خیال

 اند. ساخته

 هاتنوشپی

 . آیین سوگواری ویژة زنان در منطقۀ سرکویر.0

 . آیین سوگواری زنان لُر.5

 های غمگنانۀ مردم حاشیۀ دریای جنوب.نغمه  .3

نگاشتی است در حوزة آداب و رسوم عامیانۀ مردم تهران به کوشش نام تک از خشت تا خشت .4

 محمود کتیرایی. 

پوشیده؛ چوقَه: چوقا؛ باالپوشی بلند، نمدی، ضخیم و  آنکه چوقای سیاه: مجاز از چوقَهیَهسی. 7

 آستین که چوپانان برای محافظت ازسرما پوشند.بی

 . تور: تو را3

 نتاج: نسل .3

 نتاج: نسل .0

 [: داخل؛ درونdele. دِله ]1

 اِزی: از این .01

 کی: که .00

 [: همانhomâهُما ] 05

 آسِمو: آسمون .03
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 خَنُمی: خانمی .04

 [: منme] مِ .02

 [: مالmâwlماول ] .03

 جُن: جون؛ جان .03

 قُربُ: قربانی  .00

 زیاد گروه . بُر: 01

 . غریدن: خروشیدن و آواز مهیب درآوردن51

 : ناله وفریاد؛ گله و شکایت )دهخدا([nâleš] نالِش .50

 : چطور[četow] چِطَو .55

 دِلوَر: دلبر .53

 جِگَروَندَم: مجموع جگر و شش و دل .54

 کُواب: کباب .52

 زَمَت: زحمت .53

 لِمپا: المپا؛ نوعی چرام نفتی .53

 [: ظاهراً نماز شام؛ نماز مغربnamâšâm]نَماشام  .50

 [: گلۀ گاو )فرهنگ دهخدا(gugalگوگل ].51

 باهار: بهار  .31

 : تابستان[tavestâ]. تَوِستان 30

 : مرو[mera]مِرَ  .35

 از آن [:ozâ] اُزا .33

 ها را: اشکاَشکارِ .34

 قَر: قهر .32

گیرد تا با عبور ماکو از دهنۀ کار ای است که ماسوره حاوی نخ در داخل آن قرار میماکو: وسیله .33

برگشت حرکت کرده و عمل واند( به صورت رفت)میان تارها که به  دو دسته ازهم جدا شده

        شد.پذیرد. ماکو معموالً از چوب ساخته میپودگذاری انجام می

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 پَشِ: پشت .33

 بافتند.کار: دستگاه بافندگی سنتی با آن پارچه، شال و چادر شب می .30

 خواهمالهی؛ خداکند؛ به حق خدا؛ ازخدا می . اِالیِم:31

 شود.ها از آن استفاده میدَفتینِ: ابزاری است فلزی که برای کوبیدن و محکم کردن پودها و گره .41

 وَخِزه: برخیزد .40

 اَ: از .45

گیرد. این گودال در گوشۀ ایوان چالَش: چالۀ کار بافی، دستگاه بافندگی سنتی روی گودالی قرار می .43

گیرد تا پاهای بافنده هنگام بافتن به راحتی روی پادفشارها قرار یا محل نشستن مناسبی قرار می

 گرفته و حرکت کند.

 اَرمان: حسرت؛ آرزوی نافرجام .44

 دِ: دو .42

 هِمُ: همان .43

 رَوابه: ربابه. 43

 های سرتیز ]و بلندی[ که بر سر خوشۀ گندم و جو باشد.داس: خس .40

 [: مقلوب و مصحف ارغوان است.aqrabâ’]. اَغرَبا 41

 گاو. نمد در پشت گاو دیدن: کنایه از امر شگفت و دور از انتظار. [:gow]گو  .21

و بیچارگی است. بهترین نان از گندم، سپس از جو و  نان جو در دست داشتن کنایه از تنگدستی .20

 است. بعد از آن، نان ارزن بوده

اُنگار چیزی یا کسی را کردن: ترک او کردن؛ صرف نظرکردن از او )دهخدا، ذیل [: ongâr]. اُنگار 25

کار به باشد که بهدینان شهر یزد نیز با همین معنا« انکار کردن»رسد گویش عامیانۀ نظر میواژه( به

 (. 531/ص.0، ج. 0334برند )مزداپور، می

 [: شبیšuyiشویی ] .23

 بستن[: میdevestenوِس تِن ]دِ .24

 کردم[: میhankerdomهَنْکِردُم ] .22

 [: گرفتهbegeteبِگِته ] .23
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 وا: باز .23

 منابع

 الف( منابع مکتوب

 ن: ثریا.. به کوشش م. محمدی. تهرانامۀ یزدیواژه(. 0305)افشار، ا. 

ـ 51، 03 ،یشناسانسانی. رانیا یهاالمثلضرب ۀنیزن در آ(. 0310ب.، و باقری، ف. ) ی،باقر

25. 

. ترجمۀ آ. یوسفی. تهران: زنان شناسیروان و ایاسطوره نمادهای (.0314شینودا ) بولن،

 زنان. مطالعات و روشنگران

آباد نۀ زبانی روستای حسینپژوهشی دربارة فرهنگ، ادب عامه و گو(. 0312حقوقی، ز. )

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه سمنان. پایانکالپوش

 .24ـ 02، 51، شناسیایرانسرایی در ادب فارسی. مجلۀ کامه(. تن0332خالقی مطلق، ج. )

 . بیروت: المکتبه العنصریه. مفیدالعلوم ومبیدالهمومق(. 0400الخوارزمی، ا. )

 .چرخ :تهران .یفارس ۀعاشقان ۀمنظوم صدکی(. 0315ح. ) ی،ذوالفقار

 تهران: نشر مرکز. ایران. فرهنگ در زن سیمای .(0332ج. ) ستاری،

 . تهران: علمی و فرهنگی.فرهنگ مردم شاهرود .(0330زاده، س.ع.ا. )شریعت

. سمنان: جنهای ماندگار در میان مردم شهر مُهای ماندگار: دوبیتینغمه(. 0301زینلی، م. )

 کتاب سمنگان.

 رود.. سمنان: حبلههای سرکویریالمثلگزیدة ضرب(. 0314طباطبایی، س.ح. )

 در تاریخ و اسطوره (. تالقی0313پور، ا.، محسنی، م.، و روحانی، م. )س.ح.، غنی طباطبایی،

 .53ـ 0، 53، عامه ادبیات و فرهنگآرا. حُسن عامیانۀ قصۀ

های (. اُلّاه خوانی؛ تجلی عشق و حماسه در جشن0314ج. ) طباطبایی، س.ح.، و عامری،

 .51ـ0، 3، عامه فرهنگ و ادبیاتکویرنشینان. 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C


 0410خرداد و تیر   ،44، شمـارة 01 سال________________________فرهنگ و ادبیات عامه نامةدوماه

66 

 

 . تصحیح و مقدمۀ ع.ر. آذر. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.فرهادنامه(. 5232عارف اردبیلی )

 رود. . سمنان: حبلهنواهای سرکویربوم(. 0313عامری، ج.، و طباطبایی، س.ح. )

 . تصحیح پ. اتابکی. تهران: زوار.کلیات(. 0343زاکانی، ن. )عبید 

تاریخ و تاریخ. شناخت هویت زن ایرانی در گسترة پیش (.0333الهیجی، ش.، و کار، م. )

 تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

 . شاهرود: آوای چلچله.بسطام، دیار عارفان(. 0311متحدی، م. )

فرهنگ و ادبیات شخصیت زنان منظومۀ کارستان حاتم.  (.0311متوسل، م.، و دشتی، س.م. )

 .011ـ 033، 33، عامه

 سنایی. ۀقم: کتابخان .المجالسزینت .(0345) م.مجدی، 

 .به کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمه ادبیات عامیانۀ ایران. (.0303محجوب، م.ج. )

ژوهشگاه علوم انسانی و . تهران: پنامۀ گویش بهدینان شهر یزدواژه(. 0334) مزداپور، ک.

 مطالعات فرهنگی.

 -030، 3، نقد و بررسی کتاب فرزان(. قدرت بانوگشسب و تیغ عشق. 0303) مزداپور، ک.

001. 

(. محورهای عشق زنان به مردان در 0314ی، ح. )صادق ی، م.، وچهارمحال م.ا.، ،یمشهد

 .43ـ 52، 010 ،یادب ی نوینجستارهاهای ادبی و عامیانۀ فارسی. قصه

زاده. . ترجمه و تألیف: ن. نوریزن از دیدگاه فلسفۀ سیاسی غرب(. 0303مولرآکین، س. )

 سرا.تهران: قصیده

 . ترجمۀ ع. طباطبایی. تهران: هرمس.انقیاد زنان(. 0311میل، ج.ا. )

 .تهران: قطره .وحید دستگردیح. تصحیح  .هفت پیکر(. 0310) ن.نظامی، 

 .علم: تهران .سرمد ن. ۀترجم .قصه ییدایپ(. 0331ا. ) ،وات

 . تهران: جاویدان.نیرنگستان(. 0305هدایت، ص. )
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 شوندگانب( مصاحبه

 دار. بیارجمند.ساله. ابتدایی. خانه 01احمدی، ز. 

 باال بیارجمند.ساله. پنجم ابتدایی. هنرمند حوزة صنایع دستی. قلعه 22احمدی، ط. 

 . بیارجمند.دارساله. ابتدایی. خانه 32احمدی، فاطمه. 

 سواد. دامدار. بیارجمند. احمدآباد خارتوران.ساله. بی 34اسدی، م. 

 آباد. زمانبیارجمند، ساله. لیسانس. آموزگار.  51کیا، س.ع. حسینی

 ساله. کشاورز. قوشه کالپوش. 40حمیدی، خ. دیپلم. 

 ساله. پنجم ابتدایی. دامدار. بیارجمند. دستجرد بیارجمند.  42حیدری، ن. 

 آباد خارتوران. ساله. آشپز. زمان 40جوادی، م. پنجم ابتدایی. 

 دار. شاهرود. طرود.سواد. خانهساله. بی 30ربیعی، ز. 

 دار. شهرستان میامی.ساله. سواد قرآنی. خانه 32ربیعی، س. 

 سواد. دامدار. میامی. پل ابریشم.ساله. بی 35دادگر، م.ح. 

 آباد کالپوش.دایی. دامدار. میامی. حسینساله. پنجم ابت 40مقدم، م. شکوهی

 سواد. دامدار. بیارجمند. درازاب خارتوران.ساله. بی 21شیری، ع. 

 دار. بیارجمند. احمدآباد خارتوران.سواد. خانهساله. بی 40صادقی، ز. 

 سواد. کشاورز. شاهرود. طرود.ساله. بی 01طرودی، ن. 

 هرود. طرود.سواد. دامدار. شاساله. بی 30عامری، ا. 

 ساله. دامدار. شاهرود. طرود. 01سواد. عامری، م. بی

 دار. شاهرود. طرود.ساله. خانه 30سواد، عامری، م. بی

 ساله. پنجم ابتدایی. دامدار. بیارجمند. بَرم خارتوران. 31عباسی، ک. 

 سواد. دامدار. شاهرود. طرود. ساله. بی 31ساغری، ع. عرب

 کشان خارتوران.دار. بیارجمند. اسبسواد. خانهساله. بی 01کرمی، ل. 

 سواد. کشاورز. شاهرود. طرود.ساله. بی 03کالنتری، م. 

https://cfl.modares.ac.ir/search.php?slc_lang=fa&sid=11&auth=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C
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 باال بیارجمندسال، دبیر، قلعه 32کیقبادی، مهدی، فوق لیسانس، 

 نیک کالپوش.دار. نامساله. سواد قرآنی. خانه 30محمدی، ز. 

 احمدآباد خارتوران. رجمند.بیا دار.سواد. خانهساله. بی 32منصوری، ک. 

 آباد خارتوران.دار. بیارجمند. زمانساله. سواد قرآنی. خانه 31واعظی، ط. 

 دار. شاهرود. طرود.ساله. سواد قرآنی. خانه 33وکیلی، ن. 

 سواد. کشاورز. شاهرود. طرود.ساله. بی 33موسوی، ف. 
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