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 چکیده
شهای همنظومدر  سطانه مفهوم قعا سیافتۀ  ب شق، در قالب دا ستانیابیم لنی کماتاع ها اغلب در قالب د. این دا

های شتتیری دوبیتی استت . هردد. یکی از این قالبهای شتتیری دیگر نمایان میمثنوی استت ا اما هاه در قالب
باورها،  ۀ شتتاندهندی استت  و نهر قوم نۀادبیات عامیاای که بخشتتی از های محلی مکتوب یا شتتفاهیدوبیتی

ی هادوبیتی، به تحلیل «باقر قربانی»ضمن میرفی  این مقالهها، عالیق و مناسبات اجتماعی آن قوم اس . ندیشها
از روستتتاهای دههاه و  و به شتتیوم محتتایبه یا هفتگو به روش میدانیی مورد بحث هادوبیتیپردازد. وی می

ستان نی شهر ستان فارس غوری از توابع  شدهریز در ا س هردآوری  س  که  .ا صلی این تحقیق این ا سؤال ا
س ؟ و محتوای دوبیتی هایدوبیتیویژهی  شان از باقر چی صل از پژوهش ن س ؟ نتایج یا های مورد بحث چی

وجود مضتامینی چون دعا و نفرین، هله و شتکای ، غ ، ستربازی و ... دارد. از آنجاکه بخش بزرهی از اشتیار 
سم  شفاهیمحلی در ق ضرورت یفظ آن در قالب چنین پژوهش های مختلف ایران هنوز  س ،  هایی الزم ا

 نماید.می
 

 های محلی، باقر قربانی.ادب عامه، دوبیتی کلیدواژه:
 
 مقدمه .1

های یکی از انواع ادبی، شیر غنایی اس  که آیینۀ عواطف و ایساسات و آالم یا لذات شاعر اس . از شاییترین هونه
بقیۀ موضتتتوعات و محتویات شتتتیر غنایی را در یود جای داده  های عاشتتتقانه استتت  کهشتتتیر غنایی، داستتتتان

س . سطذوالفقاری منظومه (19: 1392)ذوالفقاری، ا شقانه را ب ستدالل می و ددانشیر غنایی میۀ یافتهای عا کند که در ا
نی تاقالب داسرده شده، در تانه همان مضمون باز و هسقعاشۀ در منظوم ااما شودیمفهوم عشق به اشارتی بیان م، غزل
ستان )همانجا(د.یابیم لکما شقانه، دا س  از: های عا شدن دو یا »سایتار کلی تقریباً یکسانی دارند که عبارت ا شق  عا

ستگی شتن چند نفر بر یکدیگر و تالش ی سر هذا ش   ستقبال از یطرات و پ صال و ا س  یافتن به و ناپذیر برای د
سیدن یا  سرانجام، ر سائل و موانع مختلف و  سیدن به هدفم صفری، )«نر ستان (11: مقدمه1392بابا شقانه این دا های عا

س   شیری دیگر نمایان میاما هاه نیز در قالب (37-47: 1392)ر.ک: ذوالفقاری، اغلب در قالب مثنوی ا هردد. یکی های 
س  که از این قالب شیری دوبیتی ا س»های  شفییی«.  نیمی از ادبیات توده و فرهنگ عوام ما در این قالب ا (1391 :

 .ای اس این قالب یحوصا در بین روستاییان و شاعران محلی قالب برهزیده (217
که تاکنون  پردازد. قابل ذکر اس  که  اشیار ویضمن میرفی شاعری محلی، به تحلیل اشیار وی می این مقاله       

در روستاهای  و به شیوه محایبه و هفتگو به روش میدانیچاپ نشده، شامل پنجاه و پنج تا شح  دوبینی اس  که 
  .هردآوری شده اس ریز استان فارس دههاه و غوری از توابع شهرستان نی

های مورد بحث چیس ؟ و محتوای دوبیتی مورد بحث هایدوبیتیسؤال اصلی این تحقیق این اس  که ویژهی        
 کدام اس ؟ 

 

 ژوهشضرورت و اهمیت پ 1-1

 توجه داشته،ی از آن جه  که به هردآوری اشیار شاعری محل پژوهش چاپ نشده و این  تاکنون اشیار باقر قربانی
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های اشتتیار تازهی دارد. نکته دیگر اینکه تحلیل اشتتیار چنین شتتاعرانی باب پژوهش را درارتبا  با تطابق درونمایه
  هشاید.شفاهی محلی و آثار مکتوب می

 

 پژوهش پیشینة 2-1

 هردد:در زمینه اشیار محلی در استان فارس صورت هرفته که به ایتحار به بریی اشاره میتاکنون تحقیقاتی 

های ترکی و لری رایج در استتتتان فارس های فارستتتی و بریی ترانهها دربارم انواع ترانهاز یجی  ترین هردآوری
 اس .( تدوین هشته1379اس  که به کوشش صادق همایونی)« های محلی فارسترانه»
عنوان تحقیقی استت  که ابوالقاستت  « های محلی فارسهایی از ترانههای محلی: با تکیه به هوشتتهری در ترانهستتی»

هایی چون شتتیراز، زن، شتتکار،هل، مادر و پیری تقستتی  ها را از دیدهاه محتوا به دستتته( در آن ترانه1385فقیری)
 اس .کرده
 (52 -29ص : 1398) شادمانیو  جّباره ناصرو ای اس  که عنوان مقاله« فسا های شهرستانیۀ دوبیتیدرونما بررسی»     

 .دکننمیتحلیل  را های این اشیار هویی، درونمایهبیتیها و آیین چهلدوبیتی ثب ضمن 
 

 بحث .2
 معرفی شاعر: باقر قربانی 1-2

ریز در جنوب شتترق استتتان فارس استت . وی در روستتتای غوری، از توابع شتتهرستتتان نی 1300باقر قربانی متولد 
تححیالت نداش . شغل او دامداری بود.  او در جوانی چوپانی هوسفندان یان روستای غوری، یاج محمد یان، را 

اه  کرد. باقر که با عشتتتق به هلی، چوپانی به عهده داشتتت  و همین امر زمینۀ دلدادهی او را به هلی، دیتر یان، فر
آید. او پس از بازهش  رسد و مانیی برای وصال فراه  میکرد امید به وصال هلی دارد تا اینکه سربازی او فرا میمی

اش در  وضع شود. هلی که با پسر عموی یویش ازدواج کرده، در اولین بارداریاز سربازی از ازدواج هلی مطلع می
 رود. نیا مییمل از د

شود. اشیار باقر پس از اینکه به وصال نرسید با دیتری از روستای دههاه ازدواج کرده، صایب شش فرزند می     
او در روستتتای دههاه قبول یاطر اذهان استت . باقر قربانی، در روستتتای دههاه به باقر عاشتتق و باقر شتتاعر میروف 

 و این اشیار یک شده:درهذش  و در سنگ قبر ا 1390اس . وی در سال 
 اال باقر چقد یواری کشیدی               که امروز قام  پیری رسیدی
 کلید باغ هل دادند به دست                پشیمون هشتی و هل را نهیدی

 ویژگی اشعار  2-2

 ، قالب اشعار قربانیدوبیتی 1-2-2

س   شیری ا صلی آن با دوبیتی یکی از قالبهای  حراع، که تفاوت ا ضوع آنبا چهار م ضی و مو  رباعی در وزن عرو
استتت . « مفیول مفاعلن مفاعیلن فع/فاع»و رباعی بر وزن«مفاعیلن مفاعیلن فیولن»استتت . چنانکه دوبیتی بر وزن 

م آنها را هجایی روزهار ستتاستتانیان استت  که بید از استتال شتتدم اشتتیار دوازده وبیتی را ترانه نیز هویند و آن کاملد»
های فهلوی، از قدی  در زبان ینیاهران محلی، آفرینندم شتتور و هیجان و رق  اند. فهلویات یا دوبیتیفهلویات نامیده

   (41: 1370رزمجو، )« .و طرب بوده اس 
ع از . این نواند ستتتاده و قابل فه  چندان ارزش ادبی ندارند و از نظر لفظ و مینا بستتتیار های عامیانه،دوبیتی     

جناس و ستتایر صتتنایع لفظی و تکلفات مینوی و ترکیبهایی م یوذ از زبان  از تشتتبیهات نادر، کنایه، ایهام،»ها دوبیتی
س  عربی به سادهی لفظ و مینا و بی (131: 1371بهار، )« .دور ا شی از زندهی بیاما همین  پیرایه و پیرایگی زبان که نا

را دوچندان کرده اس . اشیار باقر ساده، صمیمی و دلنشین اس . شاعر ساده و صمیمی روستایی اس ، لذت اشیار 
به دنبال آراستن اشیار نبودها  بلکه آنهه بیشتر دغدغۀ اوس  بیان ایساس درونی یویش اس . از این روی او شرح 
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ساس هره یورده که نمیآوردا اما این نظ  آنیال یود را به نظ  می شاعرانگی او رچنان با ای ا نادیده هرف . توان 
اس  که  ها، دریقیق  تاریخ و فرهنگ زنده و هویای مردمیشیر عامه و ازجمله دوبیتی»هوید: ناصح دراین باره می

سلوب ابالغ و میانی از ای مطرح مینخوردهایساس و عاطفه را به صورتی کامالً بدیهی و دس  کنند. وضع بیان و ا
ساده و طب س  که هر یوانندهجه  القاء به دیگران، آنقدر شارات درونی هویندم ای میییی ا تواند یاالت عاطفی و ا

 «(ک»، «ص»: مقدمه 1373ناصح، )» «.این متن را به درستی دریابد

های رسمی از چهار محراع همانند دوبیتی های فارسی ندارد واز نظر سایتار، تفاوتی با دوبیتی باقرهای دوبیتی      
س . وزن  شده ا شکیل  ضی آنها با دوبیتیت سیعرو س  های فار سان ا مفاعیلن مفاعیلن »وزن  ا یینی در همانیک

البته قابل ذکر استت  که مییار وزن همان تلفظ و یوانش روستتتایی و محلی استت  که ممکن  هیرند.قرار می« فیولن
 اس  بریی کلمات را شکسته و هاه ناتمام بخواند.

ساس قافیه در دوبیتی       شتی مینهای عامیاا س  نزدیکی تلفظ یروف»هوید: ه چنانکه کمرپ سان بودنِ  ا نه بر یک
در شتتیر باقر، هاه دیده  ا(485 -477: 1390کمرپشتتتی،)«ستت ا یرف روی که در شتتیر کالستتیک فارستتی و عربی اصتتل

 هیرد:در قافیه قرار می یرف روی «ر»با « ل»شود که می
 اومدم دیدم مزارت به غوری اومدم بینُ  جمال              زیارت

 هیرد:یرف روی قرار می« ش»و « س»هاه       
 دَمِ عیشوم که یوابیده هله میش              که باقر دس  سوهل را کشید پیش
 می هن باقر برو شرم و ییا کن               میان عاشقی شرم و ییا نیس

 هیرد:یرف روی قرار می« ی»با « ه»هاه     
 آیهچه باقر میغوری ییلی راهه                 صدای چهز دهها تا به 

 رسونی            که باقر عاشقه شرمش کجایهسالم من به مامد)محمد( می
 باقر چندهونه اس :های دوبیتی ۀقافی    
 :های شیر رسمی فارسیهمانند قافیه در دوبیتی. 1   

 شدم عاشق به این چشمان مست روی کتری به دست                     سر آب می
 دست اهر دون  که تو نامزاد مایی                          بش  همهون غالمی پیش

 :ه شکل قالب مثنویب. 2   

 هلستان  نکن تو هریه زاری                منُ که می برن چاره نداری

 رهبره یدم  کنه باقر دو ساله               به امید یدا می آد دوبا

 :محراع چهارهر قافیه در  وجود. 3   

 دمِ تنگ کوار هرد و غباره                   به دنبال سرم پونحد سواره

 یدا یا تو بدم عمر دوباره                    هلستان با وفا چش  انتظاره
 

 براعت استهالل 2-2-2

توان هون آن هاستت . دریقیق  میزیبا و مقدمهشتتود شتتروع های باقر دیده مییکی از نکات ظریفی که در دوبیتی
 کند:ای براع  استهالل اس . باقر در ابتدای اشیار به مضمون عاشقانۀ اشیار و عشق فراقی اشاره میهف  به هونه

 اال باقر چقد یواری کشیدی                            که امروز قام  پیری رسیدی
 پشیمون هشتی و هل را نهیدی                 کلید باغ هل دادن به دست          

 

 گفت وگو 3-2-2
 دهد:سؤال و جواب بین عاشق و دیگران رخ میهاه  

 سؤال کرد تو پسر اهل کجایی؟              بگو بین  چرا هشتی فراری؟
 جناب تیمسار ندارم من هناهی             شدم دیوانه و هشت  فراری
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 هیردا هرچند ممکن اس  این هفتگو ییالی باشد:و میشوق صورت می هاه هفتگو بین عاشق      
 هلی با باقرو هر دو شدن جف                         هلی راز دلش با باقرو هف 

 هن برو شرم از یدا کن                    هلی میگه برو روشِ سیا کنهمه می
شیوه تک        سخن میشود. تکهویی انجام میهاه هفتگو به  این نوع هفتار، »هوید. هویی یینی اینکه فرد با یود 

شه سیر  اندی : 1387)داد، «. شودکند. در ادبیات از آن به یدیث نفس تیبیر میها و افکار درونی فرد را بیان میمیموال 
194 ) 

 یقین بیوه شدی شوهر نداری  هلستونو چرا تو ِهله داری؟               

 اهر بیوه شدی من شوهرت ش             به قربون لبای پر هوهرت ش 
های هوییشود. رسیدن به میشوق و طلب بوسه یکی از اغراض تکهویی به سبب اغراض هوناهون انجام میتک     

 عاشق اس :
 زودی بستون هلستون آی هلستون آی هلستون                 طالق  را برو تو

 طالق  را بگیر تا شوهرت ش               به قربون لبای پر هوهرت ش 
 طالق  را بگیر تا من بگیرم                به زیر چتر چوهونات بمیرم
 به زیر چتر چوهان عزیزت               اجازه ده دو تا بوسه بگیرم

 طلب بوسه باری دیگر ه  دیده می شود:    
 هالب پاش  کن  من                نشد یلوت دو تا ماچ  کن  منهلستونو 

 هلستونو هل نحرانی من                             بهار میدنی مرواری من
 هاه تک هویی نشان از اعتراض به عهدشکنی میشوق دارد:    

 چیطو شدهلستونو دلُ  از غحه اُو شد                      نشونِه ی که برات دادم 
 نشونی که برات دادم دادی پس                   یقین دان  زن بابات شده مس

 

 نامه 4-2-2
 شد. هایی اس  که برای بیان مقحود، انتخاب مینامه یکی از شیوه

 یونه                     دل  بهر هلستون موج یونهبه هنگ نه، نه ماه توپ
 که تا درد دل  دشمن ندونه              نوشت  نامه ای باباش بخونه        

شتتد و یقیق  آن استت  که به دستت  بخشتتی عاشتتق عنوان میهاه نامه مانند هفتگوی ییالی تنها برای آرامش      
 رسید:میشوق نمی

 بیایه 1که باقر توی قلیه چش به راهه               بگو مال ا)از(  فتاباد
 ای بهر هلی جوننویس  نامه           بگو مال بیار کاغذ قلمدون         

 

 محتوا 5-2-2

شقانه در روایات» سی عا سا شوق ، بیان تجربیات عاطفی و روابط ای شق و می سعا سایر لحظات گپررن اریب تر از 
شاد. شودزندهی آنها جلوه داده می  هاها، هالیه ها، هریهیایشها، ن، دوریها تنهاییها، ، زیباییغ  هاها، یاز این رو 

  (250: 1397کیش، )ذاکری «.شودیم ف، وصفهای مختلهمواره در صحنهها ف آنو سایر عواط
شیاری که می       شیار باقر به عنوان ا های عاشقانه نیز مایهتوان آن را در ردیف روایات عاشقانه قرار داد از نظر بنا

 شود.پردایته میهای شاعر قابل بحث اس . در زیر به محتوای بریی دوبیتی
 

 توصیف عشق و عاشقی 6-2-2

 باقر عشق را همهون درد بی دوا دانسته:

                                                           
 فتح آباد نام قلیه ای در روستای دههاه اس .  1
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 بکن زلفای باقر دونه دونه                        که آرزو با دل باقر نمونه

 هر آنکس عاشقه این رو بدونه             هر او که عاشقه دردش هرونه
 اس :مبالغه در عشق از جمله توصیفات عشق      

 هل نو آی هل نو آی هل نو                 بکن تکلیف زلف  از سر نو

 سرم از روی سین  بر ندارم                اهر کشته شوم یون  کنه رو
 شود:وصف میشوق در کنار توصیف سایر اجزا در ابیات زیر دیده می      

 باال بلند ابرو کمنِّهله)ی( باقر به این هود و هونِّ                      هلی 
 اهر باقر یبر نیستی، یبرشو                        که سید اومده عقدش ببنّه

****** 
 دَمِ عیشوم که یوابیده هله)ی( میش               که باقر دس  سوهل را کشید پیش
 می هن باقر برو شرم و ییا کن                    میان عاشقی شرم و ییا نیس

****** 

 پسینی که عیشوم اومد تنگه ریزو                 به پهلوی هلستون میکن  یو

 هر آنکس که هلستون رو ندیده                هلستون سبزه بود  باقر سیه تو
 

 دعا و نفرین 7-2-2
ها در یق دعا و در مقابل آن نفرین محتوای بریی از اشتتیار باقر را شتتکل داده، دعا عموماً در یق میشتتوق و نفرین

 پدر هلی و زبان بد هذار اس : 
 دعا:

 بیا پهلوم بشین دوک  بزن بال )ر(           سر ایوان تو رایی زنی جار؟

 نحیب و قسم  یارالهی مادرت داغ  نبینه                     بشی آیر 

****** 

 شدم مایل به تو ریمی به ما کنهلی باال بلند رو با یدا کن                    

 ما را دعا کن 1شدم مایل که می نال  شب و روز                     امامزاده علی
****** 

 دمِ تنگ کوار هرد و غباره                   به دنبال سرم پونحد سواره

 و بدم عمر دوباره                    هلستون با وفا چش  انتظارهیدایا ت
 نفرین:

 وفا روبیا باقر بکن شکر یدا رو                    نخون شیروی هلستون بی

 هر آنکس که زبون بد هذاره               بشه کور و به دس  هیره عحا رو
شود، ر از عهدشکنی پدرهلی درباره ازدواج هلی با باقر آهاه میرعای  عهد و پیمان در هر آیینی الزم اس ا وقتی باق

 هوید:بر عهد و پیمان او لین  می
 هلستونو به جون یی)یک( برارت                 سر باقر بذار توی کنارت

 سالم من به بابات می رسونی              بگو لن )لین ( بر این قول و قرارت
 

 گله و شکایت 8-2-2
کند تمام ناکامی دارد که تحتتتور میهوینده ذهنی  غنایی یود را در برابر یک مخاطب بیان میدر وجه شتتتکوائیه »

 .(265: 1397کیش،)ذاکری.او بدی کرده اس  ههای وی، بشود و یا او در پاسخ یوبیهایش از او ناشی می
 شود:هلی در قالب پرسش بیان میشودا چنانکه شکای  باقر از پدر هاه اعتراض با پرسش مطرح می     

                                                           
 . امامزاده علی واقع در غوری اس . 1
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 به مش مامد بگو تو کد یدایی                       نکرد باقر در یون  هدایی
 صدوپنجا تومن دادم برای                              هنوزم بی مروت نارضایی

 هردد:هاه شکای  با تهدید آمیخته می     
 اقبال ازت یو                  اهه یاغی شدم می یام با برنو به مش مامد  بگو

 اهه دون  هلی نامزاد من نیس                    که روز روشن  را می کن  شو
 هردد:و هاه شکای  با طین همراه می      

 به مش مامد بگو یاک بر سرت کن                  نگاه با باقر و با دیترت کن
 گذار به هوشه ی                  برو لهک زنا را بر سرت کنکاله کدیدی ب

 

 مرثیه 9-2-2
موضتتوع مرثیه، ت ثر هوینده در مرک کستتی استت . بنابراین، انگیزم عاطفی به وجود آمدن آن، ایستتاس غ  هوینده »

فردی که فوت کرده و  فاستت : یکی وصتتبه کار رفتههای عاشتتقانه دو صتتورت در داستتتان های باستت . وجه مرثیه
ت ثر باقر در نبود هلی در این وجه شیری  (267: 1397کیش، ذاکری)«.اس  کسی که در سوک او نشسته فدیگری وص

 هیرد:قرار می
 نشین  با دم دمگانه امروز                 به یاد مهوش رنگانه امروز

 امروزهلی باال بلند جای تو یالی             نشین  با دل تنگانه 
 شود:       رود ولی با قبر هلی مواجه میباقر به قحد دیدن یار به غوری می    

 به غوری اومدم بین  جمال                 زیارت اومدم دیدم مزارت
 تو که رفتی من ُ همرات نبردی                 الهی نور بباره بر مزارت

 سربازی 10-2-2
س . نگرانی از اینکه تا  سربازی همراه با هراس و دلهره ا سته، رفتن به  ستایی ب برای جوانی که دل در هرو دیتر رو

کنند و کمتر یود در اش ازدواج کرده یاشدا چراکه دیتران در روستا زود ازدواج میدوره یدم  تمام شود میشوقه
 های محلی دیده شد:انهدر بریی از ترمایۀ سربازی هیری نقش دارند. بنتحمی 

 به شیراز اومدم من روز اول                         منو بردن به بهداری لشکر

 که دکتر آمد و مایینه می کرد                  نگاه اول به تخ  سینه می کرد

سیاری از ابیات دیده می       سوارهانی که به دنبال باقر شود، برای نمونه تحویر توصیفات زنده و پویای شاعر در ب
 اس :آمده تا او را به اجبار به سربازی برند، یتی هفتگوی آنان نیز به تحویر کشیده شده

 ی( باقر، سواره                           هرفتن باقر رو بردن ادارهچپ و چار هله)
 ندارهیکی میگه بزن دستبند به دستش                     یکی میگه نزن تقحیر 

 

 غم 2-2-11

ستند. غ  غرب  در دوبیتیها دوبیتی» شته  ها بیانگر نوعیروایتگر غ  غرب  و فراق ه سرت و یادکرد از دوران هذ ی
ردی و ی فهای نوایی مختلف ایران اس  که نوعی نوستالژیدوبیتی هایاس . این مضمون یکی از کهنترین درونمایه

 (151: 1394)محسنی،  «میآید. شمارشخحی به
 اال باقر چقد یواری کشیدی                            که امروز قام  پیری رسیدی
 کلید باغ هل دادن به دست                           پشیمون هشتی و هل را نهیدی

****** 
 شب دوم به زندان در فسای                  ،دل کباب شب اول به نی ریز

  بردن به شیراز                    دلی که غحه داره کی شود بازشب سوم منُ
****** 
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 بذار باقر بمیره و نباشه                     میون من و تو از ه  جدا شه

 هر آنکس که هلستون را بگیره               به امید یدا می دم سزاِشه
 

 گیرینتیجه .3
شهای همنظومدر  سطانه مفهوم قعا سیافتۀ ب شق، در قالب دا ستانیابیم لنی کماتاع ها اغلب در قالب مثنوی د.این دا

های محلی های شیری دوبیتی اس . دوبیتیهردد. یکی از این قالبهای شیری دیگر نمایان میاس ا اما هاه در قالب
شفاهی شی از مکتوب یا  س  و نهر قوم نۀادبیات عامیاای که بخ شه ۀشاندهندی ا سبات باورها، اندی ها، عالیق و منا

باقر » .ای استت این قالب یحتتوصتتا در بین روستتتاییان و شتتاعران محلی قالب برهزیدهاجتماعی آن قوم استت . 
س . این «قربانی ستای دههاه ا شده، اما ورد زبان مردم رو شیارش چاپ ن س  که تاکنون ا شاعران محلی ا یکی از 
ریز در استان ز روستاهای دههاه و غوری از توابع شهرستان نیا و به شیوه محایبه و هفتگو به روش میدانیاشیار 
س فارس  شده ا حایبه .هردآوری  سپس به تحلیل آن 60-55ها یدود   در این م شد.دوبیتی جمع و   ها پردایته 

 نتایج یاصل از پژوهش نشان از محتواهایی چون عشق، هله و شکای ، دعا و نفرین و ...  دارد.
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