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انواع بوميسرودهاي خراسان
چکیده
خراسان مهد ترانه و آواز بیشترین گونههای شعر عامه است و بیشتترین گونته را در قالت
دوبیتی دارد .بنا بر تحقیق نگارنده ،از حدود  370بومیسرود ،خراسان با  41گونته ،حتدود
14درصد از تمام گونههای بومیسرودهای ایران را به خود اختصاص میدهتد .لهتهفریتاد،
ساربانی ،حقانه/حقیقی ،انارلی ،سرحدی ،فراقی ،لوچه باغی ،باخزری ،اللوخوانی ،چلبیتو،
چاربیتی ،سرورزنی ،جمشیدی ،سیامو و جاللی ،اشتترخجو ،ستهخشتتی ،هتورایی ،نتوایی،
ساربانی ،منظومهخوانی ،نصرو ،اهللمزار ،آفتاوهخوانی ،لو ،تالو متالو ،تالهختونی ،نازبانوچته،
خرلشونی ،صبح روسیاه ،نظارهخونی ،ختمیو ،خالگرده ،غزل بیرجندی ،ههولهخوانی ،هدیه
ددو ،سرصوت ،رشیدخان نام اشعار محهی خراسان است.
در این مقاله این گونهها را ذیل هفت نوع سرور ،سوگ ،سرگرمی ،تغزلتی ،لتار ،ختوا

و

نوازش و نیایش بررسی و معرفی میلنتی ..ایتن مقالته نتمن معرفتی گ تتر شتعر عامت
خراسان به طبقهبندی و تحهیل نیز میپردازد تا زمین تحقیقات وسیع بعدی فراه.

آید2.

کلیدواژهها :شعر عامه ،بومیسرود ،اشعار محهی خراسان.
 -1مقدمه

تنوع اقهیمی و اقوام و فرهنگهای مختهف خراسان بزرگ در لنار وسعت این بختش از لشتور
باعث شده است شعر و ترانه در گ تر وسیعی به عنوان جزئی از فرهنگ مردم درآیتد .هشتتاد
درصد اشعار عام این منطقه عرونی است و  20درصد دیگر مربوط به اشعار لتردی و ترلتی
 - 1دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران zolfagari_hasan@modares.ac.ir
 -2یافتههای این مقاله بر اساس «طرح تحهیل ادبیات منظوم عامه» است له در سال  1394در صندوق حمایت از
پژوهشگران انجام شده است.
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رایج در خراسان شمالی و به صورت هجایی است .این مونوع نشان میدهتد اقبتال و تمایتل
مردم به شعر عرونی یا عرونی لردن اشعار هجایی بیشتر از مناطق دیگر است.
بخش زیادی از سالنان شمال خراسان مهاجران لرد و تتر ه تتند .اشتعار لتردی اغهت
هجایی و از هشت تا شانزده هجا است« .عاشق»ها« ،بخشی»هتا و «لتوطی»هتا و «لولتوچی»هتا
نوازندگان و خوانندگان این اشعار ه تند (ر  :ذوالفقاری .)150-133 :1394 ،تمام این اشتعار
با آواز و ساز اجرا میشود .رشد لمی و لیفی مقامهای آوازی خراسان نیتز وامتدار شتعر غنتی
عام خراسان است .هزارگی نام مقامی آوازی است له در شرق خراسان و در منطق تربتجتام
و توابع آن همچون تایباد و بیرجند خوانده میشود .در اجترای ایتن مقتام تنهتا از ستاز دوتتار
استفاده میشود .در شرق خراسان و تربتجام ،سه مقام آوازی جمشیدی ،سرحدی و هزارگتی
دارای یک منشأ مشتر

ه تند.

رباعیخوانی و دوبیتیخوانی پایه و اصل مه .موسیقی آوازی خراستان استت .احمتدپناهی
سمنانی لهی دوبیتیها و رباعیهای ایتن منطقته را در سته قالت

عمتد «حقیقتی»« ،فراقتی» و

«عاشقانه» تق ی.بندی میلند (احمدپناهی ستمنانی .)397-396 :1376 ،ربتاعیهتا در خراستان
میانه و جنو

خراسان تنوع ب یاری دارند .در تایباد و باخرز رباعیها را معموالً با صدای بهنتد

در مجالس جشن عروسی ،ختنهسوران ،استقبال و بدرق ل تی متیخواننتد (مشتایخی:1388 ،
 .)144گاه در شمال خراسان ،اصطالح چهاربیتی محهی را برای رباعیهای محهی آن منطقته بته
لار میبرند و میان چهاربیتیهای منطق خود و چهاربیتیهای مناطق دیگر فترق متیگذارنتد و
آنها را با واژههای سرحدی و باخرزی توصیف میلنند .سرحدی ،شمال باجگیران تا سترخس
و نواحی مرزی افغان تان را دربرمیگیرد و باخرزی نواحی تربتجام و تایباد را شامل میشود.
سرحدیهای تربتجام دوبیتیهایی ه تند له به صورت پنجتایی تتا نتهتتایی پشتت ستر هت.
میآیند و هریک از آنها مضمونی م تقل دارند (یوسفزاده.)143 :1388 ،
 -1-1پیشینۀ پژوهش

تحقیقات در بومیسرودهای خراسان یا شکل م تقل دارد و یا در ذیل مردمنگاریهای شهرهاستت.
در برخی آثار ادبیات شفاهی شهرهای خراسان ،مطالبی پرالنده در این زمینه میتوان یافت لته صترفاً

سال چهل و نه.
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به جمعآوری این اشعار پرداختهاند .ابراهی .شکورزاده در سال « 1331دوبیتیهای اطترا خراستان»
و در سال 1338ش  500ترانه از ترانههای روستایی خراسان را منتشر لرد .محمد قهرمان ترانتههتای

تربتحیدریه را با نام فریادهای تربتی به چاپ رساند .متیهندوستت در ستال  ،1355لهتهفریادهتای
خراسانی را جمع آورد .محمدمهدی ناصح چندین لتا از جمهه شعر غ ،.شعر نگتار و شتعر دلبتر
را شامل رباعیها و دوبیتیهای عامیان بیرجندی منتشر لرد .محمدرنا راشد محصل ه .در تحهیتل
ترانهها مقاالتی دارد؛ مانند «دوبیتی ،جهتوهگتاه نیازهتای عتاطفی» ( )1383و «اشتارهای بته آوای درد

شاعران محهی» ( .)1376در حوز شعر لرمانجی ،لهتی.اهلل توحتدی اوغتازی (لانیمتال) ترانتههتای
لرمانجی خراسان ( )1374و عظی .رستمی یکصد سهخشتی لرمانجی ( )1386و هیتوا م تیح سته
خشتی؛ ترانههای لوچک لرمانج ( )1386را به چاپ رساندند.
هوشنگ جاوید از محققان موسیقی نواحی با چند مقاله ازجمهه «بر سر ایوان فهتک ،نگرشتی بتر
فهکخوانی در موسیقی خراسان» ( ،)1382به شعر و موسیقی خراستان توجته داشتته استت .اصتغر
فتحی ( )1324دوبیتیهای سبزواری ،فرود صالحیان ( )1341دوبیتیهای خراسان ،عهیرنا حیتدری
( )1337چهاربیتیهتای ستبزواری و محمدح تین خبوشتانی ( )1325دوبیتتیهتای تربتت را گترد
آوردند .تمام موارد یادشده بیش از آن لته طبقتهبنتدی و تحهیتل باشتد ،گتردآوری استت .آخترین
پژوهش در این زمینه «طرح تحهیل ادبیات منظوم عام ایران» است له بخشتی از آن بته شتعر عامت
خراسان اختصاص یافتته و نگارنتده در ستال  1394آن را بته عنتوان طترح پژوهشتی در صتندوق
حمایت از پژوهشگران به انجام رسانده است .این مقاله نمن معرفی گ تر شعر عام خراستان بته
طبقهبندی و تحهیل آن نیز میپردازد تا زمین تحقیقات وسیع بعدی فراه .آید.
 -2انواع بوميسرودهاي خراسان

بومیسرودهای خراسان را در هفت گروه عمده میتوان جای داد:
 -2-1اشعار سرور

در بیرجند و برخی منتاطق اطترا « ،چهتاربیتی» یتا چتاربیتو را اغهت

در مجتالس عروستی،

ختنهسوران و ش نشینی بهصورت فردی و گروهی میخوانند .به ل ی له در جمع یتا تنهتایی
دوبیتی یا «فراقی» بخواند ،میگویند« :چَاْربیتی» میخواند:

ج تارهای ادبی (ادبیات و عهوم ان انی سابق)

130

شماره سوم

از اینجا تا به بیرجند سه گُداره
گدار اولی نقش و نگاره
گدار دومی قالیچه بنداز
گدار سومی دیدار یاره
در خانوادههایى له اعتقادات مذهبى قوى دارند ،در ش

عروسى به جاى ساز و آواز و دهتل

و سرنا ،آتو یا زن رونهخوان ،مکت دار و مالباجى ،اشعار عروسی حضترت فاطمته (س) را بتا
صداى خوش مىخواند:
بادا مبار  ،بر جمهه یک ر،
از بهر عیش خاتون محشر
جبریل آمد ،نزد پیمبر
نهساله چون شد ،زهراى اطهر
گفتا به لقمان ،آن حىّ داور
بندید عقد زهرا به حیدر
یاران بگویید ،با دیدهبوسى
بادا مبار عیش عروسى ...
در بیرجند این تران مشهور را میخوانند:
ز باغچتتتتهستتتترا تتتتتا در ب تتتتتون

از متتتادر عتتتروس رخصتتتتی ب تتتتون

عروستتک متتیدهتتی متتیدهتتی یتتا نتته

عروستتک متتیدهتتی متتیدهتتی یتتا نتته

نه و نه و نه امشبک باشه او عروسک مادر باشه
سر ب ته به سر دسمال زر ب ته ،سر ب ته به سر دسمال زر ب ته( ...گهشتن فتومنی:1386 ،
.)68
مردم بیرجند در مولودی ائمه و دیگر مراس .متذهبی و هت .در مراست .عروستی و پتاتختی
«هَهوله» میخوانند .معموالً در مجالس ،چند نفر لته ختوشصتداتر و پیرتتر ه تتند در صتدر
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آنها حهقه میزنند .گاهی یک نفر از باالی مجهس بهتنهتایی

ههولهها را میخواند و دیگران با خواندن ترجیعبند «محمد یا عهی موال محمد» او را همراهتی
میلنند و گاه ه .هرلدام از آن دو سه نفر ،یک ههوله (بیت) را میخواند و حانران با تکترار
آن ترجیع ،او را لمک میلنند:
از ختتتاور آیتتتد

شتتتها بتتتر آستتتتانت هتتتر ستتتحرگه

بتتته ستتتجده آفتتتتا

بتتتترای دیتتتتدن ایتتتتن زوج عتتتتالی

مگتتتر خاقتتتان مگتتتر استتتکندر آیتتتد

اگتتتتر افراستتتتیا

آیتتتتد ز تتتتتوران

ز مهتتک روم ختتود گَتتر قیصتتر آیتتد

و یتتتتا افراستتتتیا

و خ تتتترو هنتتتتد

چنتتتان ستتتهطان مانتتتی ستتتنجر آیتتتد

لتتته تتتتا ختتتدام را نبتتتود اجتتتازت

لتتته را قتتتدرت بتتتود انتتتدر درآیتتتد

میتتتان خانمتتتا ،متتتاه میزنتتته جتتتوش

لتته شتتا دامتتاد متتا تُتتر قتتزلپتتوش

همتته در دستتت گیتترن شتتمع و فتتانوس

لتته دامتتاد متتیدود بتته پتتیش عتتروس

 -2-2اشعار سوگ

اشعار سوگ شامل تمام سوگسرودهایی متی شتود لته متردم در مراست .آیینتی یتا درگذشتت
نزدیکان یا مرگ قهرمانان و بزرگان قوم خود برگزار میلنند .گروهی نیتز ستوگهتای دینتی و
مذهبی است له در بزرگداشت و یادبود مقدسان دینی و مذهبی میخوانند.
در بیرجند هنگام پایتان دادن مجتالس فاتحتهختوانی و عتزاداری پتس از تتالوت قترآن و
فاتحه خوانی برای آمرزش اموات اشعاری میخوانند لته «ختمیتو» نامیتده متیشتود .همچنتین
«سَروَازنی» یا «نوا آوری» اشعاری است له در خراسان جنوبی برای بیان همدردی بتا صتاحبان
عزا میخوانند .زنانی له برای تشییع جنازه از راههای دور آمدهاند یا اقوام نزدیکی لته تتازه در
مجهس حانر میشوند ،یکییکی دست در گردن صاحبان عزا لرده و بهتناس

ذوق و ستوز و

عالقه و حافظ خود ،اشعاری را میخوانند:
شتتتما را در عتتتزا پرستتتی .لتتته چونیتتتد

بتته غتت.هتتا مبتتتال پرستتی .لتته چونیتتد

بتته غتت.هتتای شتتما متتا هتت .شتتریکی.

بتته تقتتدیر ختتدا پرستتی .لتته چونیتتد
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صاحبان عزا در حالی له ابیات ت هیتدهندگان را میشتوند و حانتران همگتی بتا آهنتگ
ابیاتی له خوانده میشود ،عتزاداری متیلننتد ،در همتان حتال یکتی از عتزاداران خطتا

بته

ت هیتدهندگان میگوید:
شتتما ،متتا را همتتی پرستتید لتته چتتونی.

چتتتو متتترغ ستتتربریده غتتترق ختتتونی.

چتتتتو اللتتتته داغ دارد ایتتتتن دل متتتتا

چتتتو گتتتلهتتتای بنفشتتته ستتترنگونی.

پس از مدتی عزاداری ،حانران دور عزاداران جمع میشوند و به تناس
ل ی و چه جن ی باشد ،از دو طر

این له مترده چته

ابیاتی را میخوانند و به ه .پاسخ متیدهنتد و در همتان

حال به احترام هرل ی له تازه وارد میشود ،یک نفر جمالتی مشتمل بر طه

آمرزش امتوات

می گوید تا حانران فاتحه و اخالصی بخوانند .در پایان جه ه ،زنان صاح عزا به نشان تشکر
از حضور و همدردی حانران ،با حالت عزا و حزن خطا

به آنها میگویند:

قومتتان ،ستتر متتا فتتدای پاهتتای شتتما

گل میریزد بر ستر متا ،قتدمهتای شتما

مرغتتی ختتواهی .لتته شتتعرش فتترود آیتتد

تا له بر چیدن دان عذر قتدمهتای شتما

باز یکی از میهمانان در جوا

میگوید:

از بهتتر دل شتتما دوا نتتداری .چتته لنتتی.

غتت .را بتته شتتما روا نتتداری .چتته لنتتی.

آن چیتتز لتته بتته دستتت متتا برآیتتد بکنتتی.

با حکت .ختدا چتاره نتداری .چته لنتی.

در خراسان و برخی نواحی ایران پس از هجوم بیگانگان و لشتتار و انباشتت اج تاد زنتان
سرودی به نام «انارلی» میخواندند .زنان دور اج اد جمع میشتدند و نتار متیزدنتد و گریته
میلردند (بوستان و درویشی)72 :1371 ،؛ درست مثل اهللمزار له ترانهای مخصوص چوپانهتا
و ساختهشده توسط آنهاست .لرمانجیهای شمال خراسان پس از غارت و لشتار و اسارت بر
باالی مزار عزیزان ازدستترفتته اهللمتزار متیخواندنتد .اهللمتزار در تق تی.بنتدی آوازی جتزو
لیالنههاست (همان) .اهللمزار مانند انارلی از موستیقیهتای آوازی معترو

خراستان استت .در

نمون ابتدایی آن ساز به لار نمیرفته و به صورت آواز خوانده میشده است .در سالهای اخیر
از یک تران صر

بدون موسیقی میان چوپانها به ترانهای همراه با موسیقی تبدیل شتده استت

سال چهل و نه.
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له با سازهای بادی (قوشمه و نی) و ه .با سازهای زخمهای (دوتار) نواخته میشتود .از آنجتا
له سوگواری در میان لردهای شمال خراسان همراه با موسیقی و اغه

با سرنا و دهتل استت،

در این مراس .مقامها و قطعاتی چون سردارها ،لو ،هرای ،و اهللمتزار اجترا متیشتود (درویتش،
 ،1380ج .)60 :2
نمونهای دیگر از اهللمزار ترانهای است له دختری بعد از مشاهد لشتتگان ب تیار و نیتافتن
نامزدش در ج تجوی مزار او خوانده است .در لرمانج رس .است وقتی ترانهای بر سر زبانهتا
میافتد ،متنهایی روی آن اجرا و خوانده میشود.
الهتته مَتتزارَ مَتتزارَ وا چه روزگارَ الهته مَتزارَ مَتزارَ عاشق گنهلارَ
از چوچکه له له له له اله ال هوال قانات زرم از چوچکه له له له له هوال قانات زرم
ژه آسمین تا له چاو رش جان رندی داده گرم الهته مَتزارَ مَتزارَ وا چه روزگارَ
ته نوین .هواله من رنده له من از وناگرم ته نوین .له له له له له له اله ال از دل داناگرم
الهته مَتزارَ مَتزارَ وا چه روزگارَ الهته مَتزارَ مَتزارَ عاشق گنهلارَ
هی بهاره و هشنی چیایه و دردی من تو چه زانی چه لشاندم له وی چوال هواله من
الهته مَتزارَ مَتزارَ وا چه روزگارَ الهته مَتزارَ مَتزارَ عاشق گنهلارَ
برگردان :خدایا مزار است مزار ،این چه روزگاری است /ختدایا متزار استت متزار ،عاشتق
گنهلار است /من گنجشکی بال زرد ای دوست من /از آسمان برمیگردم ای چش.سیاه من /تتا
تو را نبین .برنمیگردم ای دوست من /هی ...بهار است و سبزی ،لوه است و درد من /تتو چته
میدانی له در این صحرا چه لشیدم ای دوست من
بخشی از ترانههای سوگ به بزرگداشت قهرمانان مهی و منطقهای اختصتاص دارد« .نصترو»
بومیسرودی رایج در خراسان است له در سوگ مردی به نام نصرو (نصراهلل) خوانده میشتود
له در گذشته میزی ته است .نصرو تفنگ دو لولی داشتت و بتا آن از محهت سرشتور (ناحیت
لوطیخیز مشهد) به ترل تان و بهخ فرار لرد و بعدها مادر او در فراقش این تران شتورانگیز را
ساخت( .گرگین .)177 :1340 ،تصنیف مشهور نصرو را استاد ایوان او

خاورشتناس معاصتر

روسی حدود بی ت و پنج سال پیش از دهات خراسان به دست آورده استت؛ و از حیتث وزن
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شبیه به حرار «احمد عطاش» و سیزده هجایی است و پیداست له آهنگ و طریقت آن قتدیمی
است( .ایمان 115 :1387 ،و  .)119آنگونه له احمدپناهی سمنانی دربار تتداول نصتروخوانی
در حال حانر میگوید ،این رس .تا امروز ه .در میان روستاییان خراستان و لردهتای شتمالی
مشهد متداول است به این دلیل له اوالً نام پههوانان و جوانان محبو

ختود را مصتغر لترده و

نامهایی مانند (ججو) و (خدو) و (نصرو) و (عهو) به واو مجهول ماقبتل مفتتوح لته باقیمانتد
(اویه) قدی .و مصحف (ججویه -ججو و خدویه -خدوی و نصرویه  -نصرو و عهویه -عهوی
باشد و مانند زیدویه و ح نویه و شیرویه و بویه و غیره بر آنان مینهند .عهتت دیگتری لته او
ذلر لرده است ،تداول سوگسرودها قبل از مرگ و بعد از مرگ یا در حتین فترار و م تافرت
است له به آهنگی دلگداز هنوز خوانده و با چگور یا سرنا نواخته میشود .او معتقد استت در
خراسان از این دست تصنیفها و اشعار به این وزن وجود دارد .پناهی سمنانی با مقای ت ایتن
ترانه (نصروجان) با حرار احمد عطاش مینوی د :حتی بعد از پنج هجا برگردانی از قبیل جان
من یا جان جان یا به خدا له همه سه هجاییاند ما را بیگمان به این عقیده راسخ میستازد لته
سبک و طرز اشعار هجایی ساده و طبیعی ایران به شرطی له تمدنهای جدید در آن دستتکاری
نکرده باشند ،درست همان سبک و طرز و ه .پیرو سبکی قدی.تر بوده و این پیرویها بتاالخره
به عصور ساسانی یا اشتکانی بتاال متیرود (احمتدپناهی ستمنانی .)165-164-163 :1364 ،در
ب یاری از اشعار عامیانه ،نام قهرمانان ناشناس محهّی باقی مانده است؛ از جمهه ترانتههتایی لته
در خراسان راجع به نصرو یا نصراهلل خوانده میشود (نک :بهار119-117 :1371 ،؛ شتکورزاده،
479 :1346ت.)481
نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان! حیف تو نصرو به خدا رفتی ترل تان!
مادر نبینه به خدا ،داغت نصرو جان!
بازار سر شور ،به خدا ،تنگ و تاریکه! نصروی بچه ،به خدا ،لمر باریکه!
نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان
تفنگ نصروی ،به خدا ،دو حهقه داره لنار نصرو ،به خدا ،دو بچه داره
نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان (همانجا؛ سرایی)288 :1390 ،

سال چهل و نه.
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سر سر پشته به خدا دو آخور داره یک دختر خو
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میر آخور داره

نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو
سر سر پشته تنبالو داره تنبالو تهخه نصرو به بهخه
سر سر پشته به خدا تنبالو لشته تنبالو تهخه به خدا نصرو به بهخه
نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان
دخترای حاال خو

رسمی دارن پیش از عروسی (به خدا) دو بچه دارن

نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو
سر سر قهعه به خدا صفا نداره دختر مردم به خدا وفا نداره
نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو نصرو یا (نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان)
امروز دو روزه فردا سه روزه یارم نه پیدا به خدا دل .میسوزه
نصرو نصرو جان ،جان جان ،آی نصرو جان حیف تو نصرو به خدا رفتی ترل تان
مادر نبینه به خدا داغت نصرو جان (گرگین)177 :1340 ،
همچنین رشیدخان له ابتدا برای سوگ بوده ،امروزه یک موسیقی شاد و برای رقص استت.
«هایهای رشیدخان» له در مورد رشادت این سردار قوچانی بوده ولی در زمان لنونی موسیقی
شاد این ناحیه است .هورایی یا هرایی را نیز در قوچان به هنگام سوگواری اجرا میلردند ،ولی
به مرور زمان این نوع آواز دچار تحول ساختاری گشته و بهعنوان آهنگ رقص اجرا میگتردد.
آهنگ «هرای» له برای درگذشت رنا قهیخان ایهخانی زعفرانهو سروده شتده ولتی امتروزه بتا
حالت زیبایی با این آهنگ میرقصند .تهفظ آن هُرایی است له در درگز آن را هَرایی میگوینتد.
(میرنیا.)275 :1381 ،
«صبح روسیاه» سوگسرودی رایتج در منتاطق مختهتف خراستان جنتوبی استت لته بترای
عزاداری و بیان تأسف و تأثر خود از شهادت امتام ح تین (ع) ،صتبح عاشتورا قبتل از طهتوع
خورشید میخوانند .صبح روسیاه یعنی روز سرافکنده و شرمنده .صبح روستیاه در بتاور متردم
همان روز عاشورا است له در دل آن روز ،فرزند پیامبر اسالم را به شهادت رساندند .متردم در
منازل یا م اجد و ح ینیهها جمع میشوند و به عزاداری میپردازند و این شعر را میخوانند:
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ای صبح روسیاه به چه رو میشوی سفید امروز میشود خهف مرتضی شهید
رویت سیاه باد له در دشت لربال گردید ح ین تشنهجگر ،سر ز تن جدا ...
 -3-2اشعار سرگرمي

اشعاری است له مردم هنگام فراغت و برای تفنن و سترگرمی متیخواننتد و گونتاگون استت.
یکی از آنها فالسرودهاست .فالسرودها ترانههای گرفتن فال استت لته در هتر منطقتهای بتا
آدا

و آیینی خاص همراه است .اشعاری له ترانههای فال نامیده میشود به مناستبت خوانتده

میشود؛ مثل فال «چلبیتو» له در میان عشایر خراسان و توسط زنان در ش

یهدا اجرا میشود.

در چلبیتوی خراسان دوبیتی معیار لار است .در برخی مناطق ،ایتن م تابقه و منتا ره آنقتدر
ادامه مییابد تا گروه مقابل از جوا

بازماند .این چند مورد از ابیات مربوط بته فتال چتلبیتتو

خراسان است:
ستتتتتاره ستتتترزده متتتتا هتتتت .ز دنبتتتتال

ختتتدایا قافهتتته لتتتی متتتیلنتتته بتتتار

ختتتتدایا قافهتتتته یتتتتک شتتتتو بمانتتتته

ستتتتفر در پتتتتیش دارم دل ز دنبتتتتال

پ تتتتتتتینی اول ماهتتتتتتته ختتتتتتتدایا

دلتتتت .از قصتتتته پتتتتر آهتتتته ختتتتدایا

رفیقتتتان متتتیرونتتتد ستتتوی والیتتتت

دوپتتتتای .لنتتتتد شتتتتاهه ختتتتدایا
(میرنیتتتتا)19 :1381 ،

در این مراس .له در ش

یهدا انجام میشود ،هر زنی نشانهای از ختود را در لتوزهای لته در

میان جمع گذاشته شده میاندازد .سپس دختر نابالغی با ترانهای له به مناسبت فرارسیدن زم تتان
خوانده میشود ،از داخل لوزه یکی از نشانهها را درمیآورد .نشانه متعهق به هرلدام از زنان باشتد
شروع به شعرخوانی و ترانهخوانی میلند؛ چراله مردم این منطقه معتقدند نذر و حاجت ایتن زن
برآورده میشود .لرمانیها نیز در ش

یهدا رس« .چل بیتوخوانی» را اجرا میلنند.

بخشی از ترانههای سرگرمی بازیسرودها ه تند .هد

ترانههتای بتازی عتالوه بتر جنبت

سرگرمی ،تقویت و بهلارگیری حافظه ،بروز خالقیّت و پرورش عواطف و اح استات لتود
است .یکی از بازىسرودها ترانههاى برشمردنى استت لته طتی آنهتا لتود بتا اعتداد آشتنا

سال چهل و نه.

137

انواع بومی سرودهای خراسان

میشود .در بازی «قزل خان ».در خراسان جنوبی از عدد «یک تا یازده» اشعاری به طتور متنظ.
خوانده و اجرا میشود:
اولی یکی شد ،دومی دو تا شد ،سومی لند میزن....
یا در بازی «تاق جف» :یک تریک تاق ،دو تریک تاق...
بخشی از اشعار سرگرمی را چی تانهای منظتوم محهتی تشتکیل متیدهتد .در بیرجنتد بته
چی تان چیزچیز میگویند .به اوچنیَه و چِنِه (چی ت) ه .معرو
زنند نشکند ،به آ

است :چنِه لته بته ستنگ

زنند بشکند؟ (لاغذ)

منظومههای داستانی نیز اسبا

تفتنن متردم خراستان بتوده و اغهت

داستتانهتای روایتی در

قال هایی از قبیل شاهنامهخوانی ،نقالی ،نقلآوازها ،منظومهخوانی و به زبان شعر انجام متیگرفتته
است .منظومهخوانی یکی از انواع شیوههای موسیقی آوازی رایج در مناطق مختهف ایران از جمهه
تربتجام است له نوازندگان محهی و با سازهای رایج در هر منطقه اجرا متیلننتد .ایتن شتیوه از
آوازخوانی در تربتجام در لنار منقبتخوانی یکی از شیوههتای متتداول مثنتویختوانی شتناخته
میشود و در شمال خراسان آن را مثنویخوانی مینامند .شیو نقل آواز با خوانتدن منظومتههتای
داستانی در خراسان ب یار رایج است؛ ازجمهه نقل نامن آهو ،نجما و نقل ننه گل ممد.
نقل ننه گل ممد داستان قتل ناجوانمردان گل محمد در سال  1323ش .در لوههای ستنگرد
سبزوار را روایت میلند .این روایت دستتمای رمتان لهیتدر دولتتآبتادی نیتز شتده استت .از
دوبیتیهایی است له بر زبان مردم است:
صدبار گفت .همچی مکتو ننته گتل محمتد

زلفای سیا ر قیچی مکو ننته گتل محمتد

صدبار گفت .پتالو مختار ننته گتل محمتد

ور دور لوهها تاو مخار ننته گتل محمتد

صدبار گفتت .یتاغی مترو ننته گتل محمتد

رفیتتق التتداغی متترو ننتته گتتل محمتتد

در خراسان نوعی از ترانهخوانی آوازی وجود دارد له دونفره اجرا متیشتود و آن را اغهت
در مجالس سور میخوانند له به «پریجان» و «پریخوانی» معرو

است له شرححال ح تینا

در آن نهفته است (جاوید .)25 : 1386 ،اجرای آن به صورت دونفره است لته هنتوز هت .در
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آن شیو خواندن رباعیها و دوبیتیها به صورت دوهتویی (دونفتره) صتورت

میپذیرد .این شیوه در افغان تان نیز رایج است .خواندن دوبیتیهای ح تینا در تمتامی منتاطق
فارسنشین به صورت آوازی یا آواز با نیلبک و نی به عهد شبانان بود و متردم عتادی اغهت
اشعار را در ذهن خود حفظ داشتند؛ اما روایت اصهی ،شیوهای از نقالی در لشورمان استت لته
به آن حکایتگری ،شاهدخوانی و قص آهنگین ه .میگویند و و یف ایتن نتوع نقتالیهتا بته
عهد دوتار ،لمانچه و تنبور نوازان بود و از بزرگترین نقاالن خراسانی زمان حانر میتتوان
به غالمعهی پورعطایی در تربتجام و سهرا

محمدی در آشخان بجنورد اشاره لترد (همتان:

.)27
دوبیتیهای محهی حاوی عشق دو دلداده به نام سیاهمو و جاللی در اغه

منتاطق خراستان

مثل تایباد ،لاشمر و افغان تان است له اینک جز تعدادی دوبیتی از زبان محهّیخوانتان برجتای
نمانده است (ر  :لا می .)225-224 :1376 ،یک نمونه دوبیتیهتای ستیاهمتو و جاللتی (بته
روایت وها

مددی):

ستتتیاهمتتتوی .ستتتیاه پوشتتتیده امشتتت

ز غتت.هتتایش دلتت .جوشتتیده امشتت

متتترا لتتتی در نظتتتر داره ستتتیاهمتتتوی

متتتن از جتتتام دگتتتر نوشتتتیده امشتت

نمایش منظوم آفتابهخوانی ه .نمایشی شاد برای مجالس و بتهویتژه عروستی استت لته در
بیرجند و برخی نقاط دیگر اجرا میشود .این نمایش منظوم است و با لمتک تماشتاگران اجترا
میشود .جذابیت بیشتر این نمایش به لحن و آهنگ صدای مجری و حرلتات او ب تتگی دارد.
وقتی مجری می آید ،آفتابه را در میان جمعیت میگذارد و از مردم متیخواهتد بتا دو انگشتت،
لف بزنند و در مقابل ادعای او له میگویتد« :متیختواه .بتروم تتوی آفتابته» آنهتا بگوینتد:
«نمیتوانی بروی توی آفتابته» او را همراهتی لننتد« .خرلشتان» هت .از بتازیهتای نمایشتی و
طنزآمیز بیرجندی است له جوانان هنگام شادی آن را در قال

نمتایش و بتا حرلتات خاصتی

ارائه میلنند و یکی در نقش شاگرد و یکی در نقش پ ترخاله حانرشتده لتار را بتا خوانتدن
اشعاری اجرا میلنند.

سال چهل و نه.
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 -4-2اشعار کار

به اشعاری گفته میشود له برای رفع خ تتگی ،یتا ایجتاد نظت .در لتار ،بتهویتژه در لارهتای
گروهی ،به صورت فردی یا گروهی خوانده میشود؛ نمون آن ترانتههتای چوپتانی استت لته
چوپانان و ساربانان میخوانند .قال

اصهی اشعار چوپانی دوبیتی و ربتاعی استت .در خراستان

چوپانان دوبیتیهای محهی ب یاری را زمزمه میلنند له فریاد یتا لهته فریتاد نتام دارد (لریمتی
فروتقه .)165 :1390 ،دوبیتیهای محهی نامهای دیگری نیز دارند؛ نظیتر ستاربونی ،سرصتوت،
سرحدّی ،باخرزی ،غریبتی ،لیجاجتان ،فهتکختوانی و . ...در مازنتدران و بتهویتژه در ناحیت
لتولینشین سبکی اجرا میشود به نام «لهّه لش» له بیشباهت به «لهه فریاد» نی ت:
شتتتتهر ویتتتترون شتتتتمایوم

همتتی امشتتو لتته مهمتتون شتتمایوم

غریتت ت

همتتی امشتتو بتته متتو چیتتزی نگوییتتد

ختتدا متتیدونتته فتتردا شتتو لجتتایوم
(متتیهندوستتت)12 :1380 ،

شیوههای اجرایی فریادخوانی و شیو تحریرزدنها نیز موجت

شتده تتا بتر ایتن شتیوههتا

نامهای مختهفی مانند جمشیدی یا سرحدی اطالق گردد (جاوید ،مصاحب حضوری ،عهتیآبتاد
لتول .)1392/1/11 ،به لحاظ موقعیت جغرافیایی ،لهه فریاد یا فریادختوانی در منتاطق جنتو
خراسان مانند تربت جام ،تربت حیدریه ،لاشمر و سایر مناطق جنوبی خراسان اجترا متیشتود.
در مناطق شمالی همچون قوچان و بجنورد ،مقامهای هرای یا هرایی اجرا میشود له بته دلیتل
تعدد اقوام ،نام این مقام و سبک اجرا و لهجه و گویشتی لته بتا آن شتعرها ستروده و خوانتده
میشود ،تفاوتهای زیادی دارند (یگانه.)1392 ،
لههفریادها را ه .رامشگران حرفهای با دوتار میخوانند و ه .مردم عادی .برخی نوازندگان
ه .لههفریادها را با نِی یتا لمانچته همراهتی متیلننتد و گتاه بتدون ستاز .برختی رامشتگران
لههفریادها را در میان داستانهتای ختود متیگنجاننتد .لهتهفریادهتا ممکتن استت سترایندگان
شناختهشده داشته باشند یا نه (همان).
اشترخجو نیز شعری ساربانی برای جمعلردن شتران است .همچنین ترانههتای قالیبتافی در
خراسان تنوع فراوان دارد؛ مثل تران دختر قالیبا له در وزن هجایی است و در دستگاه متاهور
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خوانده میشود .این ترانه بهویژه در مناطق بهوچنشین خراستان رواج دارد .ستردِرَویی از اشتعار
لار در خراسان جنوبی برای جمعآوری گندم و جو است .یکی میخواند و دیگران بتا عبتارتی
دیگر او را همراهی میلنند:
بداده ناز و نعمت خوشه خوشه برای خرجی ام ال و توشه انشاءاهلل انشاءاهلل
روند مردم به سوی بند و لوه ار بیارند گندمار از چهارگوشه ...انشاءاهلل انشاءاهلل
در جاجرم دروگران به هنگام درو اینچنین میخواندند:
اگتتتتر نتتتتاتوانی بگتتتتو یتتتتا عهتتتتی

اگتتتر خ تتتتهجتتتانی بگتتتو یتتتا عهتتتی

ستتتتتر تتتتتتو نگتتتتتردد میتتتتتان بتتتتتال

نتتتترس و نهتتترز و بگتتتو یتتتا عهتتتی

در خراسان جنوبی هنگام بام اندود لردن اشعاری به نتام بونَنتدویی متیخواندنتد .یکتی از
لارهایی له بهطور دستهجمعی در روستاها و مناطق شهری انجام می شد بام اندود لردن و لتاه
و گل لردن بام بود:
استاد کارگران

خ ته نباشید پهنگها یا عهی ،یا عهی
مونده نباشید نهنگها یا عهی ،یا عهی
خو

گِل میاد یا عهی ،یا عهی

به دِل و دِل (نامطهو ) ،گل میاد یا عهی ،یا عهی
ه .تند و ه .شُل میاد یا عهی ،یا عهی ...
 -5-2اشعار خواب و نوازش

الالییها اشعار و آوازهایی است له مادران برای خوا

لردن لودلان متیخواننتد .در گتویش

مردم خراسان جنوبی لَا لَوخونی نامیده میشود .الال و به زبان لودلانه لَالَو لردن یعنی خوابیدن
و به آهنگهایی له برای خواباندن لودلان به لار میرود ،لَالویي میگویند:
االلَالو گل زیره پدر مُونَندِ چَش خیره
بابا رفته له زن گیره لنیز صد تُومَن گیره...

انواع بومی سرودهای خراسان
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لنیزی له سیا باشه سرِ دستی طال بَاشه
 -6-2اشعار تغزلي

درون مای این اشعار بیشتر بیان حاالت عشق و زبان حال عشاق ،هجران ،شتکوه ،گفتتوگتوی
عشاق ،درد فراق و نظایر این است و لاربرد آن اغهت

در مجتالس و محافتل یتا در خهتوت و

تنهایی است« .فهک خوانی» یکی از بخشهای مه .آوازی در موستیقی خراستان استت .اشتعار
فهکخوانی گونهای از شعر اعتراض ،شکوه و گالیتهای استت .فهتک ویرانگتر دلتدادگان را از
یکدیگر جدا میلند:
فریتتتاد ز دستتتت فهتتتک جامتتته لبتتتود

یتتک یتتک یتتاران از بتتین مایتتان بِرَبتتود

گتتر عتتادت چتتر ایتتن بُتتوَد در عتتال.

امتتروز و پگتتا نوبتتت متتا خواهتتد بتتود
(امان اُ )126 :1381 ،

فهکخوانی ساز همراه دارد .هرجا له دل به تنگ آید ،دست به زیتر گتوش قترار گرفتته و
فریاد فردِ به تنگ آمده برمیخیزد و دل دشت و لوه ،سنگ و خار و خاشه و آسمان و ستاره را
میلرزاند (جاوید .)21 :1383 ،بنابراین فهکها عموماً بیترون از خانتههتا ،دور از اجتماعتات و
ازدحام در هوای آزاد خوانده و سروده میشوند (شهرانی .)8 :1373 ،خواننتده در دوبیتتی اول
له میخواند ،فهک را مورد عتا
خطا

و خطا

قرار میدهد و در دوبیتی دوم له میخواند ،فضتای

زمینی و آسمانی را به ه .پیوند میزند گتاه بتا عنتاوینی چتون م تهمانان ،هتال متردم،

عزیزان رو به مخاط

لرده و او را گواه میگیرد له چه بر او رفته و آنان شاهد بودهانتد و گتاه

با عناوینی چون خداوندا ،خدایا ،الهی ،نجههای التماسگونهای میزند له دل فترد شتنونده را
به درد میآورد (جاوید .)21 :1383 ،دوبیتی اول له مربوط به فهک است در اوج و بتا استتفاده
از باالترین توان صوتی فرد در اجرای آواز خوانده میشود و پس از آن له ترجیعبند لامل شد،
خواننده دوبیتی دوم را در فرود لامل صوتی اجرا مینماید و جهت ایجتاد فاصته الزم بتین آن
اوج و این فرود از فضای صوتی ب .به صورت هووم ،هییی ،وا
استفاده میلند:

به صورت اصوات آوایی

ج تارهای ادبی (ادبیات و عهوم ان انی سابق)
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بتتیلتتس نَبُ تدَم لتته بتتیل تت .لتترد فهتتک

متتتن اللتتته بُتتتدَم مزعفتتترم لتتترد فهتتتک

متتتن مشتتتک بُتتدَم بتتته لاغتتتذ پیچیتتتده

انگشتتتتنمتتتایِ متتتردم .لتتترد فهتتتک

(آ هیِ)
(امتتتتتان اُ )126 :1381 ،
در شرق خراسان و تربتجام ،سه مقام آوازی جمشتیدی ،سترحدی و هزارگتی ه تتند بتا
درونمای تغزلی له منشأ مشتر دارند .جمشیدی اشعاری در قال های دوبیتتی و ربتاعی و از
جمهه مقام های مهحق به دوبیتی سرحدی است .سرحدی دوبیتیهایی اغه

تغزلی ه تتند لته

در تربتجام رواج دارد و بهصورت پنجتایی تا نهتایی پشت سره .میآینتد و هریتک از آنهتا
مضمونی م تقل دارند .تعدادی از مقامهای دیگر له با آنها غزل خوانتده متیشتود مهحتق بته
غزلیات سرحدی ه تند؛ از قبیل شاه زمان ،امان لیهی و دل شیدا .همچنین ب یاری مقامهتا نیتز
له با آن ها دوبیتی خوانده میشود ،مهحق به دوبیتی سرحدی ه تند؛ مانند جمشیدی ،هزارگی،
لبوتر ،لوچهباغی ،لوه انی و ح نآبادی (بیاتی .)145 :1378 ،اشعار هزارگتی نیتز مضتمونی
عرفانی -عاشقانه دارند .در اجرای این مقام تنها از ساز دوتتار استتفاده متیشتود .ایتن مقتام از
جمهه مقامهتای من تو

بته اقتوام هَتزار بهتوچ ستالن در تربتتجتام و نتواحی اطترا

آن

است.
از گونههای دیگر شعر تغزلی در خراسان «فراقی» است له در پتارهای منتاطق (بتهویتژه در
تاجیک تان و افغان تان) به آن «غریبی» و در برخی مناطق دیگر «چاربیتو» میگویند .فراقتیهتا
اشعار سوزنالی ه تند لته در فتراق و دوری وطتن ،یتار ،معشتوق ،پتدر و متادر و ...ستروده
میشوند .در لتتا

رامشتگران خراستان (یوستفزاده )145 :1388 ،از قتول یکتی از لردهتای

خراسان (له به اجبار به آنجا لوچانده شدهاند) نقل شده است له لردها متحمل جابهجاییهای
ناگزیر شدهاند .به همین سب  ،آهنگهای آنان غ.انگیز و جان وز است .دوتارشان بایتد بگیترد
و بنالد و تنها عاشق یا غری

میتواند آن را به آواز درآورد:

غریبتتتتتی نالتتتتتههتتتتتای زار داره

غریبتتتتتتتی درد دل ب تتتتتتتیار داره

غریبتتتی متتتیلنتتته بنیتتتاد متتتا رو

بتته پتتای گهشتتنش صتتد ختتار داره

انواع بومی سرودهای خراسان
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«نوایی» ه .مضمون عاشتقانه دارد .نتوایی عنتوان یکتی از گ تتردهتترین و محبتو تترین
مقامهای رایج در شمال خراسان است له بخشیها به زبان ترلی اجرا میلنند .اجرای این مقتام
در موسیقی منطق جنو

خراسان بهویژه در تربت جام و همچنین در ختوا

و تایبتاد نیتز بتا

اندلی تفاوت و با اشعاری به زبان فارسی رایج است (وجتدانی .)768 :1376 ،در لاشتمر ایتن
مقام متشکل از پانزده تا نود شاخه است .در خراسان مقام نوایی با رفتتن از دستتگاه متاهور بته
شور اجرا میشود؛ در حالی له اجرای این مقام در لاشمر با رفتن از دستگاه ماهور به همتایون
همراه است (جاوید )22 :1383 ،و در تربتت جتام ایتن مقتام همتراه بتا غتزل و در پنجتههتای
گوناگون خوانده میشود (بیاتی.)146 :1378 ،
در موسیقی قوچان نیز نوایی را نوازندگان محهی دوتار با اشعاری به زبتان فارستی از شتاعران
محهی و عمدتاً گمنام اجرا میلنند (وجدانی .)786 :1376 ،در ترلمنصحرا «نتوایی» نتام یکتی از
چهار دستگاه موسیقی ترلمنی در لنار مخمس تشنید /تشتنیه (تجنتیس) و قترق الر (غیریتق الر)
است له نوازندگان ترلمن پس از اجرای مخمس و قرقالر در اجرای قطعتات موستیقی ترلمنتی
اجرا میلنند .این دستگاه من و

به امیرعهیشیر نوایی ،شاعر حماسهپرداز قرن نه .هجری ،وزیر

سهطان ح ین بایقرا و از نوادگان جغتای پ ر چنگیتز استت لته پتس از مترگ وی در موستیقی
ترلمنی متداول شده است (جوادی .)855 :1380 ،در موستیقی تترلمن ،ب تیاری از داستتانهتای
ترلی و ترلمنی له اوزانها و بخشیها اجرا میلنند ،در مقام تجنیس ،مخمس و نوایی استت .در
خراسان نیز گاه از این مقام و شاخههای متعدد آن در لنار گرایهی و شاختایی برای داستتانگتویی
و منظومهخوانی استفاده میشود (ستجادپور .)85 :1383 ،اهمیتت ایتن مقتام در موستیقی شتمال
خراسان تا حدی است له پرد دوم دوتار را «نوایی» مینامند (م عودیه .)88 :1383 ،تفاوت ایتن
اجرا عالوه بر زبان (ترلی و فارسی) ،به ریت .خوانش اشعار و نیز تأثیر لهجههای منتاطق مختهتف
به هنگام خواندن شعر ب تگی دارد .بهجز خوانندگان محهی خراستان ،خواننتدگان دیگتری چتون
سیما بینا ،شکیال ،بیژن بیژنی ،عهی صادقی و ...نیز این ترانه را اجرا نمودهاند.
سهخشتیهای لردهای لرمانجی شتمال خراستان نیتز اغهت
ترانکها بازتا

مضتمون عاشتقانه دارد .ایتن

همان فههویّات (شعرآوازی /خُنیایی) و خ روانیهای (اشعار سهتایی ،سهلَتتی،
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سهلنگهای) متداول در دور ساستانیان استت .ستهخشتتی (س ّتهلتی ،ستهمصتراعی) یکتی از
قال های شعری لردهای لرمانجی شمال خراسان و معرو ترین و عمومیترین شعری استت
له در سراسر منطق لرمانجنشین شمال خراسان خوانده میشود .ایتن نتوع شتعر از بجنتورد و
شیروان تا نیشابور و استفراین و در قوچتان و درگتز و لتالت نتادری بتهویتژه در روستتاها و
عشایرنشینهای تابعه رواج دارد (سپاهی الیین .)158 :1376 ،خشتی در زبان لرمانجی به معنی
مصراع است و سهخشتی یعنی سه مصراعی و اطالق آن بر ترانهها و اشعاری است لته از سته
مصراع ه.وزن و ه.قافیه تشکیل شده است (احمدپناهی سمنانی .)46 :1376 ،ایتن نتوع شتعر
معموالً از سه پاره با هشت هجا و گاه اندلی بیشتر تا ده هجا تشکیل میشود له هجای چهتارم
آن با وقفهای مشخص همراه است و به زبانی عامیانه خوانده و سروده میشود .اشتعار هشتت-
هجاییِ سهمصراعی بیش از اشعار دههجایی متداول است و اغهت

ایتن نتوع اشتعار لته متواد

«بَیت»ها و «گورانی»ها را تشکیل میدهد ،همه با آهنگ خوانده میشتود .ترانتکهتای گتورانی
هشتهجایی لردهای سورانی (لرمانجی جنوبی) نیز از همین نوع ه تند.
سهخشتی را میتوان به عنوان لوتاهترین سرودهای اقوام ایرانی ،در لنار لیکوهتای بهتوچی،
لندی های پشتو ،سیاوچمانههای لردی ،آستانا هتای ترلتی قشتقایی و ...بته عنتوان بازمانتد
شعرهای لوتاه هجایی ایران لهن به ح ا

آورد .سهخشتتیهتا در اصتل بازمانتد ترانتههتای

پههوی است له به آن پههویات (فههویات) نیز میگویند .این ترانکها بازتتا

همتان فههویّتات

(شعرآوازی /خُنیایی) و خ روانیهای (اشعار سهتایی ،سهلَتتی ،ستهلنگتهای) متتداول در دور
ساسانیان است.
مهکالشعراء بهار ،شعرهای هشتهجایی لردهای خراسان را ادام اوستای متقدّم (گاهتانی/
هفده یَ ن) من و

به زرتشت میداند .وی اشاره میلند له زرتشتیان هنتوز هت .نمتاز «اشت.

وهو»  ashim wuhūرا هشتهجایی برگزار میلنند (صتفیزاده .)32 :1378 ،امیتد طبیت زاده،
وزن سهخشتی را وزن تکیهای -هجایی معرفی میلند (طبی زاده ،)30-8 :1389 ،اما وحیتدیان
لامیار معتقد است له «اصوالً شعر فارسی [لُردی] چه پیش از اسالم و چه پس از استالم ،جتز
وزن لمّی (عرونی) نمیتواند داشته باشد؛ زیرا لمیّت مصوّتها و هجاهتای فارستی پتیش از

انواع بومی سرودهای خراسان

سال چهل و نه.
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اسالم و پس از اسالم ثابت بوده است» (وحیدیان لامیار .)154 :1370 ،ستهخشتتیهتا در میتان
لرمانجها حک .دوبیتی را در میان پارسیزبانان دارد (جاوید1386 ،الف)76 :؛ با این تفتاوت لته
سهخشتی در مقای ه بتا دوبیتتی یتک مفاعیتل لمتتر دارد (احمتدپناهی ستمنانی.)46 :1376 ،
سه خشتی در بحر هزج سروده شده است امّا نمونهای از وزن آن در شعر فارسی دیده نمیشود.
میتوان با توجه به این له بحر هزج مثمن سال .دو برابر سهخشتی استت ،ستهخشتتی را دارای
وزن هزج مربع دان ت (سپاهی الیین.)158 :1376 ،
در سهخشتیها هر سه مصرع اغه

قافیه دارند؛ هرچند ب یار اتفاق میافتد لته ایتن قاعتده

رعایت نشود و در نتیجه مصرعی با مصرعی دیگر ه.قافیه نباشد و حتی شعر یک ره بیبهره از
قافیه باشد (یوسفزاده .)151-149 :1388 ،گاه ردیف بهجای قافیه مینشیند یا قافیه از لهمتاتی
بهره میگیرد له فاقد حر

روی مشتر اند اما از مخرجی مشابه ادا متیشتوند .قافیته ستمعی

است و نه نوشتاری (سپاهی الیین .)161 :1376 ،در این نوع اشتعار هجتایی ،ستجع متیتوانتد
جای قافیه را بگیرد و با تغییر شمار هجاها ،نثر در میتان شتعر جتای بگیترد ،بتی آن لته ایتن
ویژگیهای به اهر بیربط ،آنها را با شعر آزاد یکی لند .از این رو هنگامی له حافظ روایتگر
شعر سهخشتی یا خوانند این اشعار یاری نمتیلنتد ،وی جمالتتی را بته نثتر در میتان اشتعار
هجایی میگنجاند .دلیل ایجاد این امکان برای راوی اشعار سهخشتی در ایتن نتوع شتعر ،نتوع
مصوتهای گویشهای لرمانجی خراسان است.
به گفت ایوانف ،از نظر آواشناسی نوع مصوتهای گویشهای لردی خراستان چنتان استت
له نمیتوان هجاهای بهند را از هجاهای لوتاه تشخیص داد .این ویژگی ایتن امکتان را فتراه.
ساخته است تا سهخشتیها را در هر آهنگ و نر آهنگی بتتوان خوانتد (یوستفزاده:1388 ،
 .)149از این رو اغه

این اشعار به دلیل وزن ،قافیه و هجای لوتاه ایتن ویژگتی را دارنتد لته

هرلس به فراخور دل خویش به هر آهنگی و به هر مقامی آن را بخواند.
در سه خشتیها ،در مصراع اول ،بافت اصهی شعر با ارائ شمهای از چشت.انتداز مطترح در
شعر و گوشهای از زیبایی و دلرباییهای معشوق گنجانده میشود و در مصتراع دیگتر همتین
مضمون به صورت فشرده عرنه میگردد (همان .)150 :درونمای اصهی سهخشتی عشق است.
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این نوع اشعار اشعاری است عاشقانه له زندگی لوچنشینی لردان را بازتا

شماره سوم

میدهد .از ویژگی

سه خشتیها ،زنانه و مردانه بودن آن یا به نوعی جن یت درونی آن به صورت متذلر و مؤنتث
است (جاوید1386 ،الف .)76 :در قدی .این اشعار تکخوانی میشتدهانتد ،امتا امتروزه توستط
بخشیها با دوتار خوانده میشوند (یوسفزاده .)151-149 :1388 ،سهخشتیها نخ تین بار در
سال  1927توسط لرمانجپژوه روسی ایوانف در مجه آسیایی بنگال و سپس به صتورت لتتابی
م تقل منتشر شد.
شهوه

هاتی .وا میوانی savak hatem wa mivane

عاشیق بومَه لَهس نیزانی aseq buma kas nezane
دهردی دِالن خُوَدی زانی darde delan xwade zane

برگردان :یکش

به میهمانی آمدهام /عاشق شدهام و ل ی نمیداند /درد دلها را تنها ختدا

میداند.
وه قوروانه تاه وا تهنی wa qorwana ta watane

سی و سه خال له

َ دا نی siyose xal la badane

راده می ی .خالی چه نی radamisem xale cane

برگردان :لاش من فدای تو تنها بشوم (نه فدای لس دیگری) /له ستیوسته ختال در بتدن
داری /و از این میان تنها خال چانهات را میبوس( .سپاهی الیین)161 :1376 ،
 -2-7نیایش

لارلرد برخی بومیسرودها و اشعار مردمی برای نیتایش ،ستتایش ،ذلتر و تمنتا و درخواستت
است .نیایش گاه با موستیقی در میتان دراویتش و خانقاهیتان و گتاه بتا رقتص همتراه استت.
نیایشخوانی تهفیقی از دعاخوانی و توسلخوانی به صتورت آهنگتین و نیتز درخواستتهتایی
است .گروهی از اشعار نیایش مربوط به ماه رمضان است؛ مثل نیتایشختوانی و ستحرخوانی و
رمضانخوانی له آدا

خاص خود را داشته است (ولیهیان.)59-53 :1370 ،

سال چهل و نه.
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حقانه یا حقیقی ،گونهای از ترانه است له از نظتر محتتوا و مضتمون بته متدح و توصتیف
چهرههای قدسی اختصاص دارد .در «سد بیرجند» ،این نوع ترانهها را حقیقی مینامند (افتروغ،
 .)135 :1387این ق  .از اشعار صرفاً در حق و حقیقت ،مدح و منقبت اولیای دین ،پیامبر الرم
(ص) و باألخص حضرت عهی (ع) است (احمدپناهی سمنانی.)397-396 :1376 ،
بهتتار اومتتد بهتتار اومتتد ختتوش اومتتد

عهتتی بتتا ذوالفقتتار اومتتد ختتوش اومتتد

عهتتتی بتتتا ذوالفقتتتار قنبتتتر جهتتتودار

لتته ستتنبل اللتتهزار اومتتد ختتوش اومتتد
(افتتتروغ)136 :1387 ،
[

حقانی در اصل همان حمدیهخوانی ،نعتخوانی و منقبتخوانی استت .در ترانتههتای خراستان،
نعت و منقبت هرلدام به دو ق  .مناق

محض یا مناق

نمنی و نعتت محتض یتا نعتت نتمنی

تق ی .میشوند .منقبت محض شامل ترانههایی است له از ابتدا تا انتهای آن بته ستتایش و توصتیف
ائمه اختصاص دارد و مناقبی له در نمن یک آرزو یا توسل یا متددختوانی در آنهتا نتامی از ائمته
بیان میشود ،جزء مناق

نمنی مح و میشود .نعت محض نیز به همتین شتکل استت بتا ایتن

تفاوت له در رثای پیامبر اعظ .است؛ برای مثال تران محمد نقتش مینتدازه هتوا را /بته دستت داره
قهمدان طال را ...نعت محض است زیرا تنها به تعریف و تمجید از پیتامبر اختصتاص دارد؛ امتا اگتر
همین تحمید با دوبیتی عاشقانه درآمیخته شود ،دیگر نعت محض نی ت .برای مثال ترانت بته قرآنتی
له خطش آشنایه /به آقایی له خطش ذوالفقاره ...با نعت نمنی مواجه ه تی..
«الهّه رمضونی» له در ب یاری از شهرهای ایران در ش هتای متاه رمضتان و پتس از افطتار
توسط گروهی از جوانان و نوجوانان خوانده میشتود ،در بیرجنتد بتا نتام «رمضتانی» معترو
است .ساختار لهی این شعرها و شکل اجرای آن ها معمتو ًال بته ایتن صتورت استت لته ابتتدا
بیت هایی در مدح ماه رمضان خوانده میشود ،سپس بیتهایی در ستتایش صتاح خانته و در
پایان نیز طه

فیض از صاح خانه میشود .در تربتجام به اینگونه شروع میشود:

استاد جمعیت

رمضتتان آمتتد بتتا ستتی استت ستتوار

رمضتتتتان یتتتتار  ،یتتتتار

رمضتتتتان
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گروهی از ترانههای نیایشی برای بارانخواهی است .مردم به هنگام خشکستالی یتا لمبتود
باران در مراس .بارانخواهی یا دعای طه

باران ترانههایی را زمزمه متیلننتد لته مضتامین آن

عبارتاند از :اشاره به رنج مزارع ،حیوانات ،زمین و ان تان بته واستط لمتی بتاران؛ ذلتر نتام
اجرالنندگان مراس .طه

باران و تمنای باران از آنها؛ ستایش ل انی لته بته شترلتلننتدگان

مراس .خیری دادهاند و نکوهش ل انی له چیزی نمیدهنتد؛ طهت

بخشتش از ختدا و یتاری

خواستن از او برای نزول باران (شامهو .)261-259 :1378 ،در بیرجند به آن اتهو متهتو یتا تتالو
مَتَالو میگویند:
ای خدا بارو لو (لن) بارونِ اوشالو (آبشاران) لو
اتهویِ ما تشنه شده ور لُو و وَر پُشته شده
اوی غدیرش مایه (میخواهد) چمچیه شیرش مایه
ای (این) نی .لوی اللهزار اُو نی .لوی اللهزار خیمه زده تر هزار
بهوچا سرم تن لُهی (له ) مرا شک تن خدگی گو ورب تن
ای خدا بارو لو وَر چُویِ چوپونو لو
چوپو پنیر مایه نان و پتیر (فتیر) مایه
ای خدا بارو لو بارون اوشالو لو
گندم دِ زیر خاله از تشنگی هالله
بارش میایه گل مشو گندم دارو بیدل مشو
یار

بده ته بارو به حق شای مردو (زندهدل)41 :1387 ،

 -3نتیجه

 .1خراسان بیشترین گونههای شعر عامه را در قال

دوبیتی دارد .رباعیخوانی و دوبیتیختوانی

اصل مه .و پای موسیقی آوازی خراسان است .از حدود  370بومیسرود ،خراسان با  41گونته،
حدود  14درصد از تمام گونههای بومیسرودهای ایران را به خود اختصاص متیدهتد .هشتتاد

سال چهل و نه.
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درصد اشعار عام این منطقه عرونی است و  20درصد دیگر مربوط به اشعار لتردی و ترلتی
رایج در خراسان شمالی هجایی است.
 .2لههفریاد ،ساربانی ،حقانه /حقیقتی ،انتارلی ،سترحدی ،فراقتی ،لوچتهبتاغی ،بتاخزری،
اللوخوانی ،چل بیتو ،چاربیتی ،سرورزنی ،جمشیدی ،سیامو و جاللتی ،اشتترخجو ،ستهخشتتی،
هورایی ،نوایی ،ساربانی ،منظومهخوانی ،نصرو ،اهللمزار ،آفتاوهخوانی ،لو ،تالو متالو ،تالتهختونی،
نازبانوچه ،خرلشونی ،صبح روسیاه ،نظارهختونی ،ختمیتو ،ختالگرده ،ستروه ،غتزل بیرجنتدی،
ههولهخوانی ،دختررنا ،هدیه ددو ،سرصوت ،و رشیدخان نام اشعار محهی خراسان است.
 .3بومیسرودهای خراسان را در هفت گروه عمده میتوان جای داد:
 .1اشعار سرور :شامل «چهتاربیتی» یتا چتاربیتو لته در مجتالس عروستی ،ختنتهستوران و
ش نشینی بهصورت فردی و گروهی میخوانند و هَهولهخوانی هنگام مولودیخوانی و مراست.
عروسی.
 .2اشعار سوگ :شامل ختمیو و سَروَازنی در خراسان جنوبی لته بترای بیتان همتدردی بتا
صاحبان عزا و صتبح روستیاه ستوگسترودی بترای محترم متیخواننتد .انتارلی و اهللمتزار از
موسیقیهتای آوازی استت لته میتان لرمتانجهتا رواج دارد .بخشتی از ترانتههتای ستوگ بته
بزرگداشت قهرمانان مهّی و منطقهای اختصاص دارد؛ مثل تصنیف مشهور نصرو و نصتروخوانی
له در میان روستاییان خراسان و لردهای شمالی مشهد متداول است .همچنتین رشتیدخان لته
ابتدا برای سوگ بوده ،امروزه یک موسیقی شاد و برای رقص است.
 .3اشعار سرگرمی له برای تفنن و سرگرمی میخوانند مثل فالسرود «چلبیتو» لته در میتان
عشایر خراسان و توسط زنان در ش
جنوبی و چیزچیز

یهدا اجرا میشود .بازی سرود «قتزل ختان ».در خراستان

له چی تان در بیرجند است .منظومههای داستانی نیز استبا

تفتنن متردم

خراسان بوده و منظومههای داستانی نامن آهو ،نجمتا و نقتل ننته گتل ممتد معترو

استت.

«پریجان» و «پریخوانی» ترانهخوانی آوازی است در شرح حال ح ینا و سیاهمو و جاللتی در
تایباد بر جای مانده است .نمایش منظوم آفتابه ختوانی در بیرجنتد و برختی نقتاط دیگتر اجترا
میشود.
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 .4اشعار لار :به سبکی خاص از دوبیتیخوانی در خراسان «فریاد» یا «لهه فریاد» متیگوینتد
له اغه

شعر لار است .شیوههای اجرایی فریادخوانی و شیو تحریر زدنها نیز موج

شده تا

بر این شیوهها نامهای مختهفی اطالق گردد ،مانند جمشتیدی یتا سترحدی .در منتاطق شتمالی
همچون قوچان و بجنورد ،مقامهای هرای یا هرایی اجرا میشود .اشترخجو نیز شعری ستاربانی
برای جمعلردن شتران است .ترانههای قالیبافی در خراسان تنوع فراوان دارد؛ مثل ترانت دختتر
قالیبا

له در وزن هجایی است و در دستگاه ماهور خوانده میشتود .بونَنتدویی را هنگتام بتام

اندود لردن در خراسان جنوبی میخواندند.
 .5اشعار خوا و نوازش :مردم خراسان جنوبی الالیی را لَا لَوخونی میگویند.
 .6اشعار تغزلی :فهکخوانی یکی از بخشهای مه .آوازی در موسیقی خراسان است .اشعار
فهکخوانی گونهای از شعر اعتراض ،شکوه و گالیه است .در شرق خراسان و تربتتجتام سته
مقام آوازی جمشیدی ،سرحدی و هزارگی ه تند با درونمای تغزلی له منشتأ مشتتر دارنتد.
فراقی گونهای شعر تغزلی در خراسان است لته در پتارهای منتاطق (بتهویتژه در تاجیک تتان و
افغان تان) به آن غریبی و در برخی مناطق دیگر چاربیتو نیز میگویند .در موسیقی قوچتان نیتز
«نوایی» را نوازندگان محهی دوتار با اشعاری به زبان فارسی از شاعران محهتی و عمتدتاً گمنتام
اجرا میلنند .سهخشتی های لردهای لرمتانجی شتمال خراستان نیتز اغهت

مضتمون عاشتقانه

دارد.
 .7نیایش :حقانه یا حقیقی ،گونهای از ترانه است له از نظتر محتتوا و مضتمون بته متدح و
توصیف چهرههای قدسی اختصاص دارد .حقانی در اصل همان حمدیهخوانی ،نعتتختوانی و
منقبت خوانی است .الهّه رمضونی له در ب یاری از شهرهای ایران در ش هتای متاه رمضتان و
پس از افطار توسط گروهی از جوانان و نوجوانان خوانده میشود ،در بیرجند با نام «رمضتانی»
معرو

است .گروهی از ترانههای نیایشی برای بارانخواهی است .مردم به هنگام خشکستالی

یا لمبود باران در مراس .بارانخواهی یا دعای طه
بیرجند به آن اتهو متهو یا تالو -مَتَالو میگویند.

باران ترانههایی را زمزمه متیلننتد لته در

انواع بومی سرودهای خراسان

سال چهل و نه.
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