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Abstract
Song is a general term that refers to a variety of melodic or accompanying forms of poetry, especially
Fahlaviyat, quatrains, Rubaiat, and Tasnif. Local poetry contains some types like Garayeli in
Azarbaijan, Goorani in Kordestan and Kermanshah, Sharbeh in South, Sharafshahi in Gilan,
Sekheshti in Qoochan and Deyhoo in Bashagard which in this paper some samples of them are
presented. In this article, the themes of love songs have been studied and classified in a descriptiveanalytical research method. The statistical society is also scattered books of native songs and recorded
works of music of Iranian singers. The language of the native songs is simple and slang and since
they are related to the work and effort of simple people, they pay less attention to images. Most of
these songs are accompanied by musical instruments. The conclusions show that the songwriters
bring a variety of themes, such as complaining about getting away of sweet heart, the difficulty of the
path of love, the opposition of the elders in the union of two beloveds, Kissing, loyalty, describing
the beauty of the beloved, seeking attention and wishing to join, seek to show the themes of "presence
next to beloved" with the sub-layers of desire or its permanence and "complaining of separation and
embarrassment" with the sub-layers of desire or its permanence and "complaining of separation and
embarrassment" with the sub-layers of fear of it happening and praying for its elimination.
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مقاله پژوهشي

بررسي و تحلیل مضمون و درونمایه در ترانههای عاشقانۀ محلي ایراني
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چکیده
ترانه اصطالحی عام است که به انواع قالبهای شعری ملحون يا همراه موسيقی بهويژه فهلويات ،دوبيتی ،رباعی و تصنيف گفته
میشود .بومی سرودهها شامل انواعی چون «گرايلی» در آذربايجان« ،گورانی» در کردستان و کرمانشاه« ،شربه» در جنوب« ،شرفشاهی»
در گيالن« ،سه خشتی» در قوچان و «ديهو» در بشاگرد هستند که در اين تحقيق نمونههايی از آنها ذکر شده است .در اين جستار به
شيوه توصيفی-تحليلی مضامين ترانههای عاشقانه بررسی و طبقهبندی شدهاند .جامعة آماری نيز کتابهای پراکندۀ ترانههای بومی و آثار
ضبطشدۀ موسيقی آوازخوانان ايرانی است .يافتههای پژوهش نشان میدهد که وابستگی به معشوق بيشترين نمود را در بين اين ترانهها
دارد .زبان آنها ساده و عاميانه است و از آن جايی که با کار و تالش مردمی سادهزيست ارتباط دارند ،در آنها کمتر به خيالپردازی
توجه شده است ،بيشتر اين ترانهها با سازهای موسيقی همراه میشوند .نتيجه اين که ترانهسرايان با آوردن مضامين متعددی همچون
شکايت از دوری يار ،سختی راه عشق ،مخالفت بزرگان در وصلت دو يار ،بوسهخواهی ،وفاداری ،وصف زيبايی معشوق ،توجهطلبی و
آرزوی وصال درصدد نشان دادن درونمايههای «بيان حضور در محضر يار» با زيراليههای آرزو يا دوام آن و «شکايت از فراق و هجران»
با زيراليههای ترس از اتفاق افتادن آن و دعا برای رفعش بودهاند.
کلیدواژهها :مضمون ،درونمايه ،شعر غنايی ،ترانههای عاشقانه
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 .1مقدمه
درونمايه ،انديشة اصلی و پيام پديدآورندۀ اثر است که جهت فکری و ادراکی نويسندهاش را نشان میدهد .ويژگی بارز
ترانهها و تصنيفهای عاشقانه وابستگی خاطر به معشوق است .در اين پژوهش در پی آن هستيم تا مضامين رايج در بومی-
سرودهها را بررسی و درونماية نهايی آنها را استخراج کنيم .از آنجا که برخی از سرودههای محلی در تصنيفهای آوازخوانان
ضبط و ثبت شده است ،از آن منابع نيز استفاده کردهايم .اشعار عاميانه تجلیگاه زندگی مردم سادهای است که محيط اطراف
خود را در سرودههای دلی خود بيان می کنند .شعر عاشقانة محلی نيز احساسات لطيف و عواطف عميق و بیريای آنهاست
که به سادهترين شکل ممکن به وصف در میآيند.
 .1-2پیشینۀ پژوهش
شناخت ادب عامه مقدمهای برای شناخت ادب رسمی است و بسياری از نويسندگان همچون :ذوالفقاری ،در باورهای
عاميانه مردم؛ کوهی کرمانی در هفتصد ترانه؛ ابراهيم شکورزاده در ترانههای روستايی خراسان؛ صادق هدايت در اوسانه و
نيرنگستان؛ طبيبزاده در تحليل وزن شعر عاميانه فارسی به گردآوری باورها ،ترانهها و شعرهای عاميانه پرداختهاند .شيرينکام
( )1395در مقالة «درونماية عشق در ترانههای گيلکی» نشان میدهد که حرمت و پايبندی به سنت و اخالق در اين ترانهها
نمود بيشتری دارد .ديهيمی ( )1395در کتاب «عاليجناب مهربان ترانه» به ترانههای معاصر پرداخته است و در ضمن بحث
اصلی به دوسويه بودن عشق در دورۀ معاصر اشاره میکند .قنبری عديوی ( ،)1390گونة ترانه در ادبيات عامة بختياری ،با
رويکرد متنشناختی و تحليل درونی و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی گونههای ادبی ترانه بختياری را بررسی کرده است.
وی ادبيات عامه بختياری را به دو بخش ترانههای موسمی و غيرموسمی تقسيم کرده ،نتيجه گرفته است که موسيقی و آواهای
بختياری برگرفته از طبيعت دلنشين و موسيقی پرندگان و آوای موزون آبهای منطقه ،موسيقی فاخر به دور از ابتذال و تهييج
غيرطبيعی انسانی است .در پژوهش فاضل ( )1390در کتاب «تصنيف و تصنيفسرايی در ايران» ،برخی تصنيفهای عاشقانة
پيش از دورۀ مشروطه بحث شده است .پناهی سمنانی ( )1383در کتاب «سيری در ترانههای ملی ايران» به بررسی ترانههای
محلی میپردازد و برخی ويژگیهای اين ترانهها را با ارائة نمونههايی نشان میدهد .هر يک از اين پژوهشها به جنبههای
مختلفی از اين درونمايه پرداختهاند ،اما به طور ويژه به مضامين و درونمايههای ترانههای عاشقانه پرداخته نشده است.
 .2بحث
 .1 -2ترانه
ترانه از واژۀ «تَر» در لغت به معنای خُرد ،تر و تازه و جوان خوشچهره ،از ريشة اوستايی تَئورونَه ،اصطالحی عام بوده که
بر انواع قالبهای شعری ملحون يا همراه موسيقی بهويژه فهلويات ،دوبيتی ،رباعی و تصنيف گفته میشده است( .ر.ک:
شميسا .)16 -14 :1386 ،ادبيات منظوم عامه و بومیسرودههای منطقههای مختلف ايران و کشورهای فارسیزبان گنجينة
بزرگی است که حافظان آن مردم عادی و بهويژه آوازخوانان و نوازندگان گوناگون مناطق مختلف هستند که در هر جا به نامی
خوانده میشوند و روشهای اجرايی ويژهای دارند .عامهسرودهها بخشی از ادبيات شفاهی و شامل ترانههايی است که به
مناسبتهای آيينی ،ملی و مذهبی ميان مردم رايج است و شاعران گمنام محلی با ذوق شخصی میسرايند .عامهسرودهها به
شيوهای گويا و زنده بيانگر احساسها ،عاطفهها ،دردها و عقايد مردم هستند .همراه کردن موسيقی با ترانهها سبب میشود که
اين ترانهها فراگير شوند و بر سر زبانها بيفتند و همواره در تاريخ به صورت شفاهی و سينه به سينه نقل شوند.
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 .2 -2بوميسرودههای عاشقانه
در بومیسرودههای منطقههای مختلف ،موضوعهای عاشقانه با جلوههای بيشتری به چشم میخورند .نگاهی به شعر عاشقانه
و گونههای آن در ادبيات عاميانه بخشهای گوناگون مانند «گرايلی» در آذربايجان« ،گورانی» در کردستان و کرمانشاه« ،شربه»
در جنوب« ،شرفشاهی» در گيالن« ،سه خشتی» در قوچان و «ديهو» در بشاگرد اين گوناگونی را بازتاب میدهند .در بومی-
سرودههای عاشقانه ،معشوق نقش بزرگی در اميدبخشی و رهانيدن عاشقان از نااميدی و تنهايی دارد و همدوش عاشق در
زندگی و مبارزه با سختیهاست .وصف يار و زيبايی محبوب جزو جدايیناپذير ترانههاست و زن محوریترين موضوع عشق
در بومیسرودههاست.
 .3-2درونمایه
يکی از مهمترين ارکان شعر درونماية آن است که محتوای اصلی يک سروده را شکل میدهد و شعر هم با توجه به حوادث
و اتفاقات زمانش ،از درونماية مخصوص به آن برخوردار است .اصطالح درونمايه يا مضمون در شعر مشتمل بر مفاهيم
جزئی محتوای يک سروده است (آجودانی )209 :1399 ،که گاهی با موضوع فرق میکند و گاهی به آن شباهت دارد« ،در
اصل و اساس مضمون جزئیتری از موضوع است ،گاهی به درونمايه ،انديشة شعری هم گفته میشود که حاوی مضامين
شعری است» (زرقانی .)34 :1384 ،ما در اين تحقيق موارد مضامين شعری را که عواطف ملموستر است ،در نظر گرفتهايم
و درونمايه را فکر و انديشة مسلط در شعر دانستهايم .مستور نيز در تعريف درونمايه مینويسد« :درونمايه ،برآيند معنوی
شعر و داستان است و از اين رو در پرورش و پرداخت آن ،همة عناصر به نحوی دخالت دارند .اين دخالت بر اساس هماهنگی،
نظم و انسجام درونی عناصر داستان صورت میگيرد .در واقع ،درونماية هر اثر ،ثمرۀ نظمی دقيق ميان عناصر است که از اين
نظم به وحدت هنری تعبير میشود .بنابراين ،درون مايه گرچه زاييده وحدت هنری است ،اما خودِ وحدت هنر نيست و به
قولی نسبت آن با وحدت هنری مثل نسبت نور است با چراغ؛ گويی درونمايه ،چونان پرتوی است که از چراغ وحدت هنری
ساطع میشود» (مستور .)32 :1376 ،آنچه در اين تحقيق در نظر گرفته شده ،با تعريف مستور نيز همخوانی دارد.
 .4-2مضامین در ترانههای عاشقانه
 .1-4-2وصف زیبایي معشوق
زيبايی معشوق همواره شعرآفرين بوده است .چه در ادبيات کالسيک و چه در ادبيات عاميانه مضمون بسياری از غزلها و
سروده هاست .در دوبيتی زير همراهی دو يار ،ميزان عزيز بودن يار برای راوی ،توصيف زيبايی معشوق با وصف خريدار دو
خال سياه لب او بودن نشان داده شده است که مضمونهايی برای درونماية لذت از حضور و جمال معشوق است:
عزيزم میدويد من میدويدم

عزيزم مینشست من میرسيدم

دو تا خال سيا کنج لبش بيد

اگر او میفروخت من میخريدم
(کوهی کرمانی)12 :1325 ،

در دوبيتی زير ،تحسين جايگاه واال و زيبايی معشوق ،همراهی هميشگی عاشق و معشوق و دعای طول عمر برای يار
آمده است:
ستاره آسمان نقش زمينه

خودُم انگشتر و يارُم نگينه

خداوندا نگينم را نگهدار

که يار اول و آخر همينه
(همان)93:

مضمون وفاداری نسبت به معشوق که در مصراع آخر آمده است ،گاه در ترانهها حضور دارد.
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«عنصر غنايی بيانگر احساس و عاطفة انسانی در برابر رويدادهای زندگی است .ترانههای غنايی که در آن به عشق يا
احساس ديگری پرداخته شده در ترانههای عاميانه فارسی همه جا ديده میشوند» (رک .هلم .)21 :1394 ،بيان احساس عاشقانه
در باب وصف جمال يار و همراهی با او قطعة زير به اوج خود میرسد:
«تو که ماه بلند در آسمونی،

منم ستاره ميشم دورت میگردم،

تو که ستاره ميشی دورم میگردی

منم ابری ميشم روت رو میگيرم،

تو که ابری ميشی روم رو میگيری

منم بارون ميشم تُن تُن میبارم

تو که بارون ميشی تن تن میباری

منم سبزه ميشم سر در ميارم،

تو که سبزه ميشی سر در مياری

منم گل میشم و پلوت میشينم

تو که گل ميشی و پلوم ميشينی

منم بلبل ميشم چه چه میزنم»
(هدايت)14 :1310 ،

عاشق و معشوق در گفتگويی تناوبی هر يک سعی می کند ،باالتر از منش آن ديگری ،کنشی خيالين داشته باشد که ميزان
عشق بيشتر او را نشان دهد .استفاده از عناصر طبيعت يکی از بارزترين ويژگیهای بومیسرودههاست که در اين شعر
جلوهگری خاصی دارد.
در تصنيف «دختر بويراحمدی» ،نيز زيبايی يار چنين توصيف شده است:
رنگ هيچ گُلی مثِ روی تو نميشه يار گُلم (دو بار)
چشمان من از ديدن تو هيچ سير نميشه يار گُلم (دو بار)
گُلم ای يار گُلم ،گل عزيز دلُم ای يار گُلم (دو بار) (حبيبی نژاد)692 :1399 ،
 .2-4-2شکایت از دوری یار
از ديرباز در ادبيات غنايی ،يکی از مضامين پربسامد ،گله از هجران يار بوده است .اين مضمون در ترانهها نيز بازتاب بسيار
گسترده داشته است .اهميت موضوعی درونماية فراق چنان است که بومیسرودههای عاشقانه در بخشهای جنوبی خراسان،
عنوانهايی مانند «فراقی» و «غريبی» دارند .در نمونة فراقی زير عاشق در حال نوشتن نامهای پر سوز و گداز برای يارش است:
«قلم بگرفتُم از هر استخوانُم

مرکب گيرُم از خون روانُم

بگيرُم نامهای بر پردۀ دل

فرستُم بهر يار مهربانُم»
(قهرمان)112 :1383 ،

در نمونة غريبی زير ،عاشق از يک سو از جدايی يار مینالد و از سوی ديگر ،آزردگیهايش را بهخاطر دوری از ديارش
بيان میکند:
نماز شُم غريبی رو به من کرد دلم جوولُو زد و ياد وطـن کـــرد
نمیدونم پدر بود يا بـــرادر

سالمت باشه هر کس ياد من کرد»
(همان)

هر زمان که روابط عاطفی شکل گرفته باشند ،دوری و پشيمانی از آن شکل ديگری از عواطف را نمايش میدهد .دوبيتی
زير به خوبی اين احوال را بيان میکند:
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شب شنبه ز کرمون بار گردم

غلط کردم که پشت ور يار کردم

رسيدم بر لب آب صفاهون

کردم

نشستم

گريه

بسيار

(همان)22:
سوية ديگر و مثبت فراق ،وصال است .اساساً وقتی عاشق گرفتار فراق باشد ،وصال بهترين اتفاق ممکن است .اين حال
در دوبيتی زير که پيوند دوبارۀ دو يار است ،بهترين حالت شادی و سرور را نشان میدهد:
چه خوش باشد که بعد از انتظاری

دمی که میرسد ياری به ياری

از اون بهتر وز اون خوشتر نباشد

دمی که میرسد ياری به ياری
(همان)87 :

عاشق پيرامون خود را جلوهای از زيبايی معشوق میبيند .در اين دوبيتیها ،راوی از عناصر طبيعت استعارهها و تشبيههايی
برای عاشق و معشوق ساخته است تا گاليه از دوری و فراق معشوق را متذکر شود:
سه پَن روزه که بوی گل نيامد

صدای چهچه بلبل نيامد

بِرِن از باغبان گل بپُرسن

چرا بلبل به سير گل نيامد
(شکورزاده)44 :1369 ،

سر راهت نشينُم خسته خسته

گل ريحون بچينم دسته دسته

گل ريحون که بوی تو ر نداره

دل مو طاقت دوری نداره
(همان)209 :

يکی از مهمترين گاليههای عشاق در اشعار و ترانههای عاشقانه دوری و هجران و بیطاقتی عاشق از نديدن يار است که
در اين دوبيتی اين مضمون خاطرنشان میشود.
ازينجه تا به مشهد سه گُداره

گُدار اولی نخش و نگاره

گدار دومی ريگش بچينم

گدار سومی ديدار ياره
(همان)669 :

گاه دوبيتیها به شکوه و شکايتهای عاشقانه میپردازند که به سبب دوری از هم پيش آمده است .شکايتهای عاشقانه
در دوبيتیها ،تکگويیهايیست که با مضمون درد دل ،گله و تا حدودی اعتراض همراه است .در اين ترانهها عاشق با وجود
تنهايی عاطفی ،خواستار نابودی معشوق بیوفا نيست و برای خود نيز طلب مرگ نمیکند و در نهايت تصميم به دوری از
معشوق میگيرد .اين رفتار نشان از ثبات ،تعادل روانی و رفتاری مبتنی بر خردگرايی دارد:
دلُم

تنگه

خداوندا

چو
تو

ابرِ

هم

کشيده

رُخُم زرده چو کاهِ نم کشيده

کردی

ال

مکانُم

تو دادی راهِ غربت را نشانُم
(همان)241 :

فراق

همچون گل سرخ ،غرق خونم ز فراق

«زردم

ز

فراق،

زعفرونم

ز

همچون گل صــد برگ ،دو صد پاره دلم

مانند بنفشه سرنگونم ز فراق»
(همان)414 ،

 /68بررسی و تحليل مضمون و درون مايه در ترانههای عاشقانة محلی ايرانی  /غالمرضا ستوده و همکاران

«خداوندا
گُلُم

به

بودی

حقم
دو

زور

چشم

کردی

گلم را از کنارم دور کردی

من

دو چشم روشَنُم را کور کردی»

روشن

(ميهن دوست)62 :1355 ،
در بومیسرودۀ خراسانی زير ،عاشق با گواه گرفتن جمع ،به شکايت از معشوق خود میپردازد و خطاب به مردم خط و
نشان میکشد که معشوق پس از دوری و جدايی از من وضعيت پريشانی پيدا میکند:
«سر راهُو دوراهی خواهد افتد

ميون ما جدايی خواهد افتد

شما مردم نمیدونِن بدونِن

که دلبر وا گدايی خواهد افتد»
(ناصح)76 :1373 ،

در خوزستان و باشتباوی تصنيف زير را می خوانند که عاشقی را به تصوير کشيده که در خواب امکان حضور و زندگی
با معشوقش را يافته است:
«هی شيرين ،هی شيرين ،هی شيرينُم

ای شيرين ،ای شيرين ،ای شيرينم

ديدُم

نيامدی ،نيامدی ،خوابت را ديدم

خوم بابوم ساقی چای بريزُم

خودم ساقی بشوم ،چای بريزم

فنجون

اوليش

سی

عزيزُم

فنجان اول را برای عزيزم

بارال،

بارون

شو

گرفته

خدايا

گرفته

تو

گرفته

يار جانی مرا تب گرفته است»

نومدی،

يارجونی

خوت

نومدی،

من

باران

شبانه

(محمودی)32 :1328 ،
برخی خواب ها تحقق آرزوهای نهان آدمی هستند .عاشقان در فراق که در واقعيت به وصال معشوق نمیرسند ،در خواب
به ديدار وی نايل میآيند .اين مضمون يادآور دوبيتی باباطاهر عريان است:
«دو زلفونت کرم تار ربابُم

چه میخواهی از اين حال خرابُم

تو که با مو سر ياری نداری

چرا هر نيمهشو آيی به خوابُم؟»
(محمودی)32 :1328 ،

يکی از داليلی که شعر جنوب رنگی از درد و کار دارد ،وضعيت سخت آب و هوايی و موقعيت جغرافيايی آنجاست؛ از
اين رو ،صدای مردم جنوبی هميشه با بغض ويژهای همراه است ،مثالً ماية دشتی از روزگار ساسانيان به صورت «چروه» و
«چروک» و در نهايت «شروه» خوانده میشده است و مردم جنوب با لحنی حزين و غمآلوده به اجرای آن میپرداختهاند ،حال
آنکه همين نوا در گيالن سبز ،روستاييان را با آهنگ دلانگيز «الکو» به رقص و پایکوبی وا میدارد .نمونهای از شربههای
فارس که شعر محلی جنوب ايران است ،در ذيل میآيد:
« ...اُتايَده گُل بی شسّهَ

در آن سوی بتة گل نشستهای

خيشه

قدت به مانند خوشة گندم است

ايم

ببوسم

بوی

بُغدَه

اَگل

ايزينّن

گُتُرم

ايل

يله

شو

تا

تو

را

توشه

و توشة يکساله نانم را بردارم

آی گُر نی جَ گِدير

انس گرفته است و شب میرود

لَر

شد

اَکِلَ

اکلَن

پِر

زمين

که

کشت
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که

کُر زهَ چ کِ لَنِ پر لَر

زمين

ای الن ايزو نَن اِپم

خم

چَتری تکُلن پِر لَر

جايی که چتر زلف بر رخسارهات ريخته

هر که يار و اِردن الهی

هر کس ياری را از ياری جدا کند

دوش سِن اِولَر کَونجِن

میشود»

شو

خانه

کرتش
تا

و

رويت

زمينگير

را

بستی

را

ببوسم

(همايونی)252 – 246 :1348 ،
ترانهسرای روستايی از عينیگرايی در قالب توصيف فضاها در انتقال آسانتر و موثرتر پيام شعر بهره میبرد .بنا بر اين ،با
استفاده از اجزای پيرامون خود که رنگ و بوی محلی دارد ،با وجود دلدادگی کار و تالش را نيز يادآوری میکند و با
تصويرهای زيبا عشق و کار را پيوند میزند.
در هرمزگان تکبيتهايی بسيار کوتاه وجود دارند که به تقريب از ده هجا تشکيل میشوند« .ديهو» نوعی ويژه از شعر
منطقة بشاگرد است:
وا دل و غمی

جيدک تو بنی

برگردان :خانهای در بيابان ،دل خيلی غمگين است.
روزک هوايی

سختين جدايی

برگردان :يک روز پر از باد ،جدايی سخت است (رک .احمدپناهی 95 :1383 ،و  .)96اين ديهوها يادآور هايکوهای ژاپنی
هستند .در نمونة نخست ،فضاسازی سادهای میبينيم ،سپس گويی با تشبيهی مضمر دل غمگين به خانهای در بيابان مانند شده
است .ديهو توصيف موقعيتی طبيعی ،ساده يا عادی است و سپس سخنی از جنس دل .ديهوی دوم ،سخت بودن جدايی به
روز پرباد و توفان تشبيه شده است ،ضمن اينکه میگويد :در چنين روزی جداشدن سختتر هم میشود.
در تصنيف تهرانی زير ،عاشق از نديدن معشوق بيمار میشود و طبيب را میطلبد:
«امشب شب مهتابه

حبيبم نيومد

حبيبم اگر خوابه

طبيبم نيومد

خواب است و بيدارش کنيد مست است و هشيارش کنيد
گوييد :فلونی اومده اون يار جونی اومده
اومده حالتو ،احوالتو

بپرسد و برود» (هدايت.)42 :1334 ،

تصنيف قوچانی «رشيدخان»  ،بيان حال و شور و شوق دختری است که خود را به اميد ديدن ياری که دارای قدرت و
مکنت است ،آماده کرده است و منتظر رسيدن اوست .مضمون کلی نيز همان شکايت از فراق و دوری است:
«میخوام برم يز [يزد] خدا

مخمل کنم گز وای

خدا

خودم کنم حظ وای

رشيدخان

سردار کل قوچان (دوبار)

امروز

دوروزه

خدا

فردا

سهروزه

وای

يارم

نديدم

خدا

دلم

میسوزه

وای

يارم
وای

وای

بپوشه
وای

وای

رشيدخان

سردار کل قوچان (دوبار)
(زنگنه)1355 ،
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در تصنيف «دختر بويراحمدی» ،عاشق معشوقش را گلی زيبا و دوستداشتنی توصيف کرده که از پيش او رفته و او را
گرفتار فراق و جدايی کرده است:
دختر بويراحمدی نُومِت نَدونُم يار گُلم (دو بار)
«بيو بريم خونه خومون
گُلم ای يار گُلم

خونه خوتونه يار گُلم (دو بار)

گل عزيز دلُم ای يار گُلم (دو بار)

گل ليال اومد و گل من نيومد يار گُلم (دو بار)
خدای من اميد من چرا نيومدی يار گُلم (دو بار)
گُلم ای يار گُلم

گل عزيز دلُم ای يار گُلم (دو بار)

مرغک وحشی چرا رفتی چنين يار گُلم
مشکن دلُم ای دلبرُم ای نازنين يار گُلم (دو بار)
گُلم ای يار گُلم

گل عزيز دلُم ای يار گُلم (دو بار)» (حبيبی نژاد)692 :1399 ،

در اين دو بيت از شربههای فارس نيز اگر کسی مسبب جداافتادن دو يار شود ،به نفرينی سخت گرفتار میشود:
هر که يار و اِردن الهی

هر کس ياری را از ياری جدا کند

دوش سِن اِولَر کَونجِن

میشود»

خانه

و

زمينگير

(همايونی)252 – 246 :1348 ،
در اين شعر ،عاشق خود را با درخت يکی دانسته که غم جداشدن از برگهايش را در جايگاه معشوق تجربه کرده است:
«کنه وسّه بوم شه دل درد؟

کنه وسّه بوم شه رنگ زرد؟

فلک بشته مه دل داغ جدايی

دار وسّه بوم شندنه ولگه

برگردان :درد دلم را با چه کسی در ميان بگذارم؟ برای که از رخسار زردم سخن بگويم؟ روزگار ،داغ فراق محبوب را بر
دلم نهاده است .بايد برای درخت بگويم که او نيز از برگ خود جدا میشود» (محسنی.)21 :1394 ،
 .3-4-2گله از بيیاری و تنهایي
تنهايی نيز يکی از دغدغههای مهم و فلسفی بشر بوده است .در بومیسرودهها زندگی بدون يار و در تنهايی صفايی ندارد
و اين خود عاملی برای سرايش بوده است:
«سر کوه بُلن پای گدارُم

مو از کی کمترُم يارِ ندارم

تفنگ در دست گيرُم نی به دندو

ازی کوه و کمر يارِ بر آرُم
(همان)119 :

شکوه از بیياری در زمزمههای محلی نمودهای خاص میيابد؛ اينکه راوی همت میکند و آن هم با تفنگی به دست کوه
به کوه میرود تا ياری پيدا کند ،بنماية شاعرانة اين دوبيتی شده است.
 .4-4-2وفاداری
وفاداری نسبت به معشوق نيز گاه در ترانهها حضور دارد .در اين شعر ،عالوه بر تأکيد بر زيبايی محبوب ،راوی به
باوفايی خود اشاره میکند:
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ستاره آسمان نقش زمينه

خودُم انگشتر و يارُم نگينه

خداوندا نگينم را نگهدار

که يار اول و آخر همينه
(همان)93:

در دوبيتی زير ،اينکه يار در فقر و نداری بايد همراه يارش باشد و وفادار در کنارش بماند ،با صدای بلند به همگان اعالم
میشود:
شوی که منزلم در سعد دين بود

لحافم آسمون فرشم زمين بود!

همة مردم نمیدانين بدانين

که يار اول و آخر همين بود
(قهرمان)66 :1383 ،

عهدشکنی و بیوفايی و تشويش از بیسرانجامی ،دغدغة بزرگ و هميشگی دلدادگیهاست .ستايش وفاداری و نکوهش جفا
در اين ترانهها نمود ويژه دارد .اينها بخش معنوی زندگی مردم روستا را تشکيل میدهد و با روح آنها پيوند خورده است:
وفا مايُم ،اگر نه يار بسيار

گلی مايُم ،اگر نه خار بسيار

گلی مايُم که در سايهش نشينُم

اگر نه ساية ديوار بسی
(همان)140 :

 .5-4-2راه دشوار عشق
از مضمونهای معهود در ادبيات کالسيک و فولکلوريک راه خونريز عشق بوده است .در اين بومیسروده ،عاشق خود را
به درخت سروی تشبيه می کند که عالوه بر نماد استقامت و آزادگی است ،پس از قطع کردنش نيز از او قليانی میسازند که
نماد آتش برسری و قَلَيان دائم باشد و با ويژگی عاشقی تطابق يابد تا به بيان سخت کشيدن و عذاب دائمی در راه عشق خود
اشاره کند:
درختِ سور 1بودُم مونِ 2بيشه

تراشيدن مرا با ضربِ تيشه

تراشيدن مرا قِليون بسازن

که آتش در سرم باشه هميشه
(همان)263:

تصنيف زير معشوق را سبب ديوانگی و آوارگی عاشق میداند .با تشبيهی تفضيلی مظاهر طبيعت در برابر زيبايی معشوق
جلوهای ندارند:
«مجنون نبودُم مجنونُم کِردی

از شهر خودُم بيرونُم کِردی

کدوم کوه و کمر بوی تو داره

کدوم ماه جلوه روی تو داره

همون ماهی که از قبله زند سر

نشون از داغ ابروی تو داره

مجنون نبودُم مجنونُم کِردی

از شهر خودُم بيرونُم کِردی »...
(حبيبینژاد)776 :1399 ،

در برخی از بومیسرودهها ،موضوع عشق دو دلداده مطرح است و در عشق ورزيدن عاشق و معشوق «احساس و سنت با
هم آميخته میشود» (مختاری .)92 :1378 ،برخی از اين زوجهای عاشق عبارتند از :امير و گوهر ،شرفشاه و خروسک ،عزت

 1سرو
 2ميان
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و ميرک ،طالب و نجما ،فايز و پريزاد ،نسا و مهدی ،باقر و گلندام ،صنوبر و حيدر بيک ،فاطمه و علی جان ،نجما و گلافروز،
اصلی و کرم ،عاشق و غريب و دالرام و حسينا هستند .دوبيتی زير نمونهای از «حسينا» است که در سيستان رواج دارد:
«حسينا عاشق زارم تو کردی

درخت گل بُدم خارم تو کردی

درخت گل بُدم در باغ شاهون

به خاک کوچه پامالم تو کردی»
(طباطبايی)53 :1386 ،

در اين بومیسروده ،مضمون مسلط حقير و بیارج شدن به سبب عاشقی و به سختی و دشواری افتادن است؛ گلی که خار
میشود و درخت گلی که به خاک میافتد و پايمال مردم میگردد .نکته اينکه راوی معشوق است که قاعدتاً بايد دالرام باشد.
در تصنيف شيرازی «مستم مستم» عاشق با ديدن گلی زيبا ،ياری را به خاطر آورده است که نتوانسته او را به دست بياورد
و خارها يادآور آزردگی و دلشکستگی اوست:
«يه گلی گوشة چمن ،تازه شکفته

نه دستم بش میرسه ،نه خوش میافته

مستم مستم مستم ،تيغت بريده دستم» (سليمانی.)774 :1382 ،
در تصنيف زير ،راوی سر به کوه میزند تا به شکار آهو بپردازد ،در ترکيب «خوب میپرونی» کناية ظريفی است که راوی
خود را کبوتر جلد يار میداند و يارش او را خوب پرانده و به رسم عاشقکشی وفادار است:
«میخوام برم کو
شکار آهو
تفنگ من کو ليلی جان ،تفنگ من کو
باالی بونی
کفترپرونی
شستت بنازم ليلی جان ،خوب میپرونی
باالی کشتی
عاشق رو کشتی
با خون عاشق ليلی جان نامه نوشتی» (سليمانی.)776 :1382 ،
مضمون سختی کشيدن عاشق از دست عشق يا معشوق در اين تصنيف نيز ديده میشود ،ضمن اينکه جای شکار عوض
میگردد ،عاشق آهو شکار میکند و معشوق شکارچی را؛ يعنی شکارچی خود شکار میشود .اين مورد درونمايهای پربسامد
در ادبيات فولکلور به شمار میآيد.
 .6-4-2بوسهخواهي
در ميان کليدواژههای ادب غنايی و به طور اخص عاشقانههای بومی «بوسه» يکی از رايجترين مضمونهاست« .بوسه نماد
وصلت و پيوندی دوسويه است که از عهد باستان مفهومی معنوی يافته است .بوسه پيوند روح با روح است .از آن روست که
وقتی روح با بوسهای خارج میشود ،به روحی ديگر وصل میشود .به روحی که ديگر از آن جدا نخواهد شد» (شواليه:1384 ،
 .)128 – 125پس بوسه نماد و نشانة وصال است .در ادامه به نمونههايی از بومیسرودههای خراسان و مازندران که در آن
طلب بوسه ،گفتگوی بين عاشق و معشوق را شکل داده است ،اشاره میشود:
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عاشق« :هال کرد هال کرد گل نار

بده پن بوسه که تا گاوت کنم بار»

معشوق« :مو بيزارم ازو گاو و ازو يار

که هف پشت مرا ننگس ازی کار»
(قهرمان)43 :1383 ،

نکتة جالب واکنش معشوق است به درخواست عاشق :عاشق میخواهد بوسه را در ازای کمک کردن به معشوق معامله
کند .معشوق به لحاظ فرهنگی عيب می داند که اجازۀ چنين کاری را بدهد و ابراز انزجار خود را با شديدترين واکنش به
عاشق نشان میدهد.
االشت چم و خم ر بوردمه لو

کيجا جان در بمو با دست افتو

افتو ر جر بل و تن ترک برو

دتا خش هادم ته گرد سرا رو

برگردان :از پيچ و خم جاده آالشت سواد کوه باال رفتم .دختر مورد عالقهام با سطل بزرگ آب بيرون آمد .ای دختر محبوبم!
ظرف آب را زمين بگذار و جلوتر بيا تا دو بوسه به سر و روی تو نثار کنم .در اين بومیسروده ،بعد از فضاسازی روايی تنها
خواست عاشق مطرح میشود .در واقع ،فقط زاويه ديد راوی-عاشق روايت شده است.
اماجه عاشقی دل باد بدائن

چشمه سر يار دوش افتو هدائن

هواليتی يار چش خش هدائن

دسمال بئيتن و آينه هدائن

برگردان :در ديار ما اينها از نشانههای عاشقی است :دل باختن در کنار چشمه ،ظرف بزرگ آب را به دوش معشوق
گذاشتن ،سراسيمه بر چشمان او بوسه زدن ،دستمال گرفتن و آينه دادن (رک .محسنی .)264 :1394 ،شايد اين بومیسروده را
بتوان فشردهترين روايت عشقبازی در ميان ترانههای عاميانه دانست و به گونهای آيين تشرف به جهان عشق و بروز حس
عاشقی روستايی در نظر گرفت .همچنين به داللتهای اسطورهای چشمه و عشق نيز در آن توجه شده است.
و نيز:
«ديشب که بارون اومد

يارم لب بون اومد

ببوسم

نازک بود و خون اومد

خونش چکيد تو باغچه

يه دسه گل دراومد

رفتم

گلش

بچينم

رفتم

بچينم

رفتم

پرپر

بگيرم

کفتر شد و هوا رفت

رفتم

کفتر

بگيرم

آهو شد و صحرا رفت

رفتم

آهو

بگيرم

ماهی شد و دريا رفت»

رفتم

لبش

گلش

(هدايت)399 :1379 ،
مضمون بوسهخواهی و همچنين پيکرگردانی؛ يعنی تبديل شدن قهرمان به گياه ،جانور يا شی يکی از مضمونهای قصههای
عاميانه است و نمونه های آن در ايران و جهان فراوان ،در اين سرودۀ محلی آشکارا حضور دارد .ضمن اينکه اشاراتی اسطورهای
به رابطة ريختن خون بر زمين و پيدايش گياه نيز در آن ديده میشود.
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صادق هدايت نيز میگويد که ترانه ذکرشده در بيشتر زبانها وجود دارد و در اين ترانههای عاميانه از خون لب يار ،دسته
گل میرويد (رک .همان .)121 ،اين دگرگونی هميشگی ،اين پيگرد جاويدان در درون عنصرها ،اين سير و سفر بیسرانجام
عاشقان در ژرفای طبيعت ،نکتة دلانگيزی است که در اين غزلواره آمده و در قطعههای ديگر نيز -چنانکه ديديم -همانندهايی
داشته است (رک .طبری.)518 :1359 ،
در اين شعر شربهای فارس ،عاشق از معشوق در گندمزاری بوسه میخواهد و با کنايهای به گندم و بوسه که هر دو برای
حيات وی ضروریاند ،به کارهای کشاورزی نيز اشاره میکند و باز طلب خود را تکرار میکند:
اَگل

ايزينّن

گُتُرم

ايل

ايم

يله

شو

تو

تا

ببوسم

را

توشه

و توشة يکساله نانم را بردارم

 ...کُر زهَ چ کِ لَنِ پر لَر

زمين

را

بستی

ای الن ايزو نَن اِپم

خم

را

ببوسم

چَتری تکُلن پِر لَر

جايی که چتر زلف بر رخسارهات ريخته

که
شو

کرتش
تا

رويت

(همايونی)252 – 246 :1348 ،
 .7-4-2تصمیمگیری خانواده دربارۀ وصلت دو یار
در فرهنگ عامه چه در گذشته و چه تا حدودی اکنون ،نمونههای فراوانی از تصميمگيری خانوادهها دربارۀ ازدواج جوانان
به ياد میآوريم .در برخی بومیسرودهها اين رسم و آيين منعکس میشود .تصنيف زير به اين سنت در آمل اشاره دارد:
تو

«ته وسر بئيمه بيمار و خسّه

برای

ته وسر هدامه ريحان دسّه

برای تو دست گل ريحان دادم

اونوقت ته مار تره گهر ونسّه

آن وقت که مادرت برايت گهواره میبست

من و ته عقد ره خدا دوسّه

بست»

عقد من

بيمار

و تو

و

را

خسته

خدا

شدم

(پرتوی112 :1369 ،و )113
پس تقديرگرايی و سرسپردگی به تصميم والدين در باب عشق و زندگی نيز يکی ديگر از مضامين شعر بومی و محلی
محسوب میشود.
در نمونهای خراسانی معشوق که میداند خانوادهاش با به هم رسيدن آنها مخالف است ،ترجيح میدهد از رابطة عاشقانة
خود سخنی با آنان در ميان نياورد تا بتواند شرايط را به گونهای مهيا کند که وجود عاشق را بپذيرند:
«اال دختر! تو را مايُم چه میگی؟

چرا بر قوم و خويشانت نمیگی؟

اگر بر قوم و خويشانت بگويم

مرا بر تو نمیدن تو چه میگی؟»
(شکورزاده)268 :1369 ،

موضوعی که موجب آفرينش بسياری از ترانههای عاميانه شده ،مخالفت خانوادۀ دو طرف با وصلت آن دو است و نگرانی
عاشق و معشوق در ترانههای محلی بدين شکل متجلی میشود .گاه نيز در دوبيتیهای عاميانة خراسان ،گفت و گوی عاشق
و معشوق بر سر همين حضور خويشانی است که در امر ازدواج کارشکنی میکنند:
«دری کوچه سِالم کِردُم شما را

جوابُم را ندادی ای نگارا

که رسم عاشقی که همچِنی نيست

بلن باال بسوختی جان ما را

جواب :سالم کردی سالم حق خدايه

درِ خانه نشستن از گدايه
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برو با خانه راز دل بگويم

که قومای کافر تو نارضايه»
(قهرمان)620 :1383 ،

روايت شيرينی از ورود ناگهانی و مخفيانة عاشق به خانة معشوق در اين بومیسرودۀ مازندرانی آمده است:
«کيجای سِر پيشِ تو دوندم تو

انده تو بخرم سکّو (پله) بورم لو

نــــنا بته چچی يه بهوته گو!

بـــالره اون تکِ مره ندا چـــو

برگردان :در جلو حياط دختر (محبوبم) تاب میبندم .آنقدر تاب میخورم تا وارد ايوانشان شوم .مادرش پرسيد چی بود
وارد ايوان شد؟ دختر گفت :گاو بود .فدای لب او گردم که باعث تنبيه شدنم نشد» (محسنی .)254 :1394 ،به نظر میرسد،
اين شعر نيز با مضمون مخالفت خانواده با ديدار و وصلت عشاق مرتبط باشد.
 .8-4-2ابراز بيقراری و بيطاقتي
از زيرمجموعة ادبيات عاميانة آذری ،شعر عاشقانه است که خود نوعهايی بومی مانند «قوشما»« ،گرايلی»« ،تجنيس»،
«دئيشمه»« ،استادنامه»« ،قفلبند»« ،ديوانی»« ،باياتی» و «مخمس» را تشکيل میدهد که به دو نمونة گرايلی و باياتی اشاره
میکنيم .گرايلی از نوعهای بسيار ساده ،روان و غنايی است .در گرايلی هر مصراع شامل هشت هجا و سه ،پنج يا هفت بند
است .در اين نوع بومیسروده نيز يکی از مضمونهای مهم ،بیقراری های عاشق از گم شدن يار و تصميم او برای يافتن
معشوق بيان شده است .اين مضمون ،در قصههای عاميانه نيز به وفور ديده میشود:
« ...سئويون آغالر زاری زاری:

عاشق زار زار گريه میکند

غباری:

غبار کدر از دلم نمیرود

ايتير ميشه م نازلی ياری:

يار نازنينم را گم کردهام

دورم چيخيم يول اوستونه:

برخيزم و سر راهش بايستم»

گئتمز

کونلومون

(روشن)71 :1358 ،
در تصنيف بختياری «دی بالل» عاشق به معشوق می گويد که شب و روز منتظر اوست و نگرانيش را به معشوق با گفتن
اين نکته که سرانجام روزی خواهد رسيد که خودش ديگر زنده نيست و پشيمانی در آن روز سودی نخواهد داشت ،بيان
میکند:
«مو ز عشق تو ستاره ،ایشمارم ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

چکنم خو نیبرم ،سيت بیقرارم ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

مو دلم نيخوا کنم وات آشنايی ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

چون که ایترسم بيا روز جدايی ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

گُدُمس لذت چنه ور زندگونی ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

گُد که واضح وت بگوم عشق و جوونی ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

تا تو رحمی بکنی مو دی هالکم ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

تو پشيمون ايبويی مو زير خاکم ،دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل

دی باللم ،دی بالل ،سوزه تيه کالم دی بالل

سوزه تيه کالم دی بالل
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برگردان واژهها :خو نیبرم :خواب نمیروم؛ سيت :برايت؛ نيخوا :نمیخواهد؛ وات :با تو؛ بيا :بيايد؛ گدمس :گفتمش؛ چنه:
چيست؛ وت :به تو؛ مودی :من ديگر؛ ايبويی :میشوی؛ سوزه :سبزه؛ تيه کال :سبزچشم» (احمد پناهی 484 :1383 ،و .)485
در بيت اول و دوم بیقراری راوی بيان شده است .در بيت دوم و سوم راوی به پرهيز از عشق به خاطر ترس از روز جدايی
اشاره میکند که تأملانگيز است و پاسخ معشوق نيز در بيت ششم که لذت زندگی را در عشقورزی میداند ،جالب است .به
قول حافظ شيرازی:
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآيد ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی
در اين تصنيف نيز راوی همين مضمون را به کار می گيرد تا معشوق را تشويق کند که به او رخ نمايد و از لذت عشق
برخوردار گردند؛ چرا که او نيز در نهان معتقد است لذت زندگی در عاشقی است .مسلم است که حافظ نگاهی عميقتر به
اين نکته دارد و کالً مقصود هستی را عشق میداند؛ حال اين عشق چه اين جهانی باشد و چه آن جهانی.
تصنيف «شاه صنم» در خراسان ،عاشقی را نشان میدهد که زيبايی معشوق را ستايش میکند و برای او دسته گل ريحان
میچيند و همزمان اعتقاد دارد ،حتی اين گلهای بسيار خوشبو ،عطر وجود يار را ندارد و او را بیقرار ديدار او کرده ،بیطاقتی
خود اينگونه نشان داده است:
«شاه صنم ،زيبا صنم ،بوسه زنم لبهای تو

ابريشم قيمت نداره ،حيف از اون موهای تو

سر راهت نشينم ،خسته خسته يار گلم

گل ريحون بچينم دسته دسته يار گلم

گل ريحون چنين بويی نداره يار گلم

دل مو طاقت دوری نداره يار گلم »...
(سليمانی)773 :1382 ،

در تصنيف زير ،عاشق صميمانه از يارش خواهش میکند که او را تنها نگذارد و با او دربارۀ بیتابی و احوال آشفتهاش
سخن میگويد .در اين تصنيف ،مضمون غالب ،اظهار عشق ،بیقراری و پرهيز دادن از هجران و دوری است:
«عزيز بشينه کنارم

ز عشقت بیقرارم

جون تو طاقت ندارم

حاال مرو از کنارُم

حاال مرو از کنارُم

به خدا دوست میدارُم

گل سرخ و سفيدُم دسته دسته

عزيز بشينه کنارُم

ميون سنگ مرمر ريشه بسته

عزيز بشينه کنارُم

الهی بشکنه اون سنگ مرمر

عزيز بشينه کنارُم

که يار نازنين تنها نشسته

عزيز بشينه کنارُم »...
(سليمانی)774 :1382 ،

 .9-4-2ثروت ،قدرت ،جمال
در تصنيف زير در ماچيان و اشکور معشوقی دلربا و دارای امکانات مالی بسيار نشان داده شده است:
«اوونه کمته شی ،چل درچه داره

آن خانه مال کيست که چهل پنجره دارد؟

اوالکو کی شينه موتخته داره

آن دختر مال کيست که موهای آراسته دارد؟

آب حمبوم بزه ريک تازه داره

به حمام رفته است و رخ تازه دارد

اونی بغل خُتن چه مزه داره

همسری با او شيرين و دلپذير است
(احمد پناهی)79 :1383 ،
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ثروت و زيبايی يا جالل و جمال دو عنصر مهم و جذاب برای انتخاب همسر است که از ديرباز تأثيرگذار بوده و در روزگار
معاصر حتی پررنگتر هم شده است.
ترانهسرای نازکطبع بلندطبع معشوق جوان خود را در نقش واالتر تصور میکند و دارايیها و دالوریهايش را برشمرده،
او را با پادشاه و پلنگ برابر میبيند تا به او عزت نفس دهد:
«کاله کُرک اليی دارَه يارُم

تفنگ و مرغ و ماهی دارَه يارُم

اگر مردم نمیدانِن بدانِن

نِشون پادشاهی دارَه يارُم»
(قهرمان)279 ،1383 :

بومیسرودهای از مازندران:
«مسلمانون! مه چپّونّ ندينی!

پلنگ مست پلوون ندينی!

پلنگ مست پلوون بورده باال

احوال يار گيرنه! الحمدهلل

برگردان :مسلمانان! شما معشوق چوپان مرا که نديدهايد! بايد بياييد و پلنگ مست مرا ببينيد .پهلوان من به ييالق رفته است.
خدا را شکر! احوالی از ما میپرسد» (محسنی . )277 :1394 ،اين قدرت و ثروت نيز امری کامالً نسبی است؛ برای يک
روستايی ،چوپان قوی و ورزيده نيز از مصاديق قدرت برخوردار است و رفتن به ييالق با رفتن به فرنگ در فضای مدرن
برابری میکند!
 .10-4-2توجهطلبي و آرزوی وصال
يکی از اصلیترين درخواست های عاشق توجه معشوق به اوست .عاشق هر کاری انجام میدهد تا يار به او تمايل نشان
دهد .در تصنيف «بری باخ» در آذربايجان ،عاشق تا جايی که در توان دارد با زدن سنگريزههايی به شيشة پنجره کوشيده است
تا توجه يار را به خود جلب کند:
پنجره دن داش گلير؛ آی بری باخ ،بری باخ

از پنجره سنگ میآيد ،آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

خومار گوزدن ياش گلير؛ آی بری باخ ،بری باخ

از چشمان خمار ،اشک میآيد؛ آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

سنی منه وئرسلر؛ آی بری باخ ،بری باخ

اگر تو را به من بدهند؛ آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

اهلل ها دا خوش گلير؛ آی بری باخ ،بری باخ

خدا هم خوشش میآيد؛ آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

بری باخ؛ بری باخ؛ آی بری باخ ،بری باخ

به من نگاه کن ،آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

پنجره نين ميللری؛ آی بری باخ ،بری باخ

ميلههای پنجره شاهدند ،آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

آچدی قيزيل گوللری؛ آی بری باخ ،بری باخ

شکوفههای گل محمدی شکفته؛ آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

اوغالنی يولدان ائيلر؛ آی بری باخ ،بری باخ

پسر را از راه به در میکند ،آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

قيزين شيرين ديللری؛ آی بری باخ ،بری باخ

شيرينزبانیهای دختر؛ آهای به من نگاه کن! نگاه کن!

بری باخ؛ بری باخ؛ آی بری باخ ،بری باخ

به من نگاه کن ،آهای به من نگاه کن! نگاه کن!
(همان)515 :

جلب توجه و آرزوی رسيدن به معشوق در تصنيف آذری کامالً مشاهده میشود .رديف جملهای «بری باخ» به معنیِ «به
من نگاه کن» و تکرار آن در آخر هر مصراع تأکيدی مضاعف بر بنماية توجهطلبی است.
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عکس کنش توجهطلبی ،بیتوجهی معشوق است که در نمونهای از تکبيتهای ديهو در رامهرمز آمده است:
اوشنی و تيم گذشت نگفت نخندس

چی کباب دم سيخ دادم دم انگِشت

برگردان :خودش را نشانم داد ،ولی نگفت و نخنديد ،مانند کباب دم سيخ به آتشم کشيد (رک .احمدپناهی-95 :1383 ،
 .)96در اين ديهو ،موقعيتی ساده توصيف میشود که حکايتگر بیتوجهی و بیمحلی معشوق است ،سپس تأثير آن رفتار بر
روی عاشق با تشبيهی مرکب نمايان میگردد تا کالم را اثربخشتر کند.
 .4نتیجهگیری
بومیسرودهها ترانههای محلی هستند که در قالبهای گوناگونی مانند دوبيتی ،شعر هجايی ،تکبيتی ،غزل ،قطعه و مثنوی
سروده شدهاند .عشق موضوع اصلی بومیسرايان همه گويشهاست و اثربخشی اين ترانهها نيز به سبب عشق پاک و بیآاليشی
است که در آنها وجود دارد .حرمت ،حيا ،احترام به معشوق ،پایبندی به سنت و اخالق در قالب سادگی بيان و تصويرهای
بومی و کاربرد تشبيههای ساده از مهمترين ويژگیهای اين ترانههاست .ديگر اينکه مضامين متنوعی همچون شکايت از دوری
يار ،سختی راه عشق ،مخالفت بزرگان در وصلت دو يار ،بوسهخواهی ،وفاداری ،وصف زيبايی معشوق ،توجهطلبی و آرزوی
وصال در بومیسرودهها به سادگی و روانی و در عين حال تأثيرگذاری باال بهخصوص زمانی که با موسيقی همراه میشوند،
بيان شدهاند .در خالل اين بيان احساسات و عواطف و انديشهها ،با دقت در اين سرودهها میتوان دو درونماية اصلی «حضور
در محضر يار» با زيراليههای آرزوی در کنار يار بودن يا دوام اين همراهی و نقطة مقابل آن يعنی؛ «شکايت از فراق و هجران»
با زيراليههای ترس از اتفاق افتادن آن –زمانی که عاشق نزد يار است -و دعا برای رفع دوری و هجران را دريافت کرد که از
اتفاق در ادبيات کالسيک غنايی فارسی نيز بسامد بااليی دارند .در سطحی عميقتر به نظر میرسد ،ترس از تنهايی که دغدغة
فلسفی بشر است ،به صورت حس يارطلبی و بودن با ياری که انيس و مونس شخص شود تجلی میکند و کنش متضاد آن؛
يعنی از دست دادن يار که جزو ترسهای روانی انسان است ،به صورت سرودههايی در باب فراقِ اتفاقافتاده يا بروز دادن
ترس از هجران ،خواهش از يار برای ماندن و نرفتن و دعا برای گرفتار رنج فراق نشدن ،متجلی میشود.
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