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 چکیده 
ها و مراسع  متتل،، در سعوو و از میان اشعاار عام  فارسعی، بیا از همه دوبیتی رواد داردد در مویای 

دوبیتی  اری اسعع د دروایت دوبیتی ورراربرد  ترین سععرور، هنماک رار و اسععتراح ، بر زبان ویر و  وان 
های شعاری یالبهایی اسع  ره نن را از سعایر دارای ویژگی حالنیدرع یالب شعاری ادب عامه اسع  و 

عامیانه و مضمون نن بیشتر مسائل روزمرۀ زندگی عموک  عمدتا  رندد برای مثال زبان نن فارسی متمایز می
یار اسع  و    خصعو  بهمردک و   محل بروز احسعاسعاع و عواط،    یطوررلبهاحسعاسعاع عاشعقانه و هجران 
توان گف  نیا می  رونیازا فردی داردد    فرد منحصعربههای سعاختاری د عالوه بر نن، ویژگیهاسع نن اری 

تواند محور ی  اانر ادبی یرار نیا اسعاسعا  ی  یالب شعاری میدوبیتی فارسعی ی  اانر ادبی نیز هسع و و  
تل، این وژوها با انتتاب هزار و وانصععد دوبیتی از مناطم متگیردو برای بررسععی این موضععور، در 

دهعد  متنی دوبیتی بررسعععی شعععده اسععع د نتعایا تحقیم نشعععان میهعای اانری متنی و برونایران، مؤلفعه
واحد و همانندی دارند ره راه را برای سععتن گفتن از   نسععبتا  های اانری ویژگی غالبا  های فارسععی  دوبیتی

 رندداانر دوبیتی در رنار یالب دوبیتی تا حدودی هموار می
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 مقدمه- 1

در میا  متو  ادبی  ادبیان عامه اختاایان م لی و بومی بیشتری دارد و ا  دو شاخۀ نثر و شار  آنهه جنبۀ ادبی  
ترین آن ا دوبیتی است  در متونی که به مارری انواع ادبی  شار است  در میا  اشاار عامۀ رارسی  رایج    تری دارد لوی 

در تاری  دوبیتی    ( 10۷:  1۳۸9یمایی ) لالب شاری شناخته ش ه است     عنوا  به ان   دوبیتی یمواره  رارسی پرداخته 
ّتل  باش )بن ی با رباعی یهی  اما در و   اوی : ندو بیت که در لاریه می  : 1۳۸0ا  نظر رستگار رسایی )    با آ  م

( نیز دوبیتی عبارن است ا : نچ ار ماراع که دارای یک مانی مستق  باش  و در ب ر یزد مس م م  وف  4۵1
کن : ندوبیتی یما  رباعی است  با این ( نیز دوبیتی را چنین تاری  می 41:  1۳۷0ر ملو )     یا مقاور سروده شود) 

که  (  ۲96:  1۳۸6) ر ملو )یما ( و شمیسا    جز به     شود) بر و   مفاعیلن مفاعیلن مفاعی  سروده می   غالباً تفاون که  
به    یرراً ان  و  ان   دیگر پژویشگرا  به م توای این اشاار توج ی ن اشته به غنایی بود  متامین دوبیتی اشاره کرده 

یای انواع ادبی رارسی  در کتار   ب ی ترت ن ی ابه ان    رباعی پرداخته با  آ     یایبن ی و و   این لالب و شبایت مارری لاریه 
لالب شاری مارری ش ه و به ساختار آ  به یورن بسیار ملم  پرداخته ش ه و ا  این لالب و اونۀ   عنوا  به دوبیتی 

 متنی آ  غفلت ش ه است متنی و برو    ی یا مالفه شاری در ادر عامه و دیگر  
یای اونۀ ادبی واح  یا نسبتًا توا  افت دوبیتی رارسی دارای ویژای است که آیا می  پرسش ایلی این نوشتار این 

ستین آن ا این یای ج ی دیگری را مررح می یمسانی نیز یست؟ این پرسشی است که در بادی امر پرسش  کن   ّن
یای  ر رارسی انواع لالب توان  م ور یک ژانر ادبی یا شاری لرار ایرد؟ در شا است که آیا اساسًا یک لالب شاری می 

؛  شون ژانری آثار ادبی نقش دارن   ولی به یک مویوع یا ژانر خاص م  ود نمی   ی یا مالفه شاری  اارچه در تشهی   
اما ررض ما در این مقاله این است که در لالب دوبیتی این تنوع ژانری و مویوعی به ح ال  رسی ه و در  یر سه عنار 

که راه را برای برو  ژانریای    باخته رنگ احساسان و عواط  رو مرۀ  ن ای عادی  آنچنا     لالب دوبیتی   با  عامه  و 
یای ادبی دیگر جنبۀ ژانراونگی دوبیتی نسبت به لالب  رو ن یا ا یای شاری بسته است  شاخص رایج در سایر لالب 

 تر است لوی 
  ریلسوف 2یای تزوتا  تودوروف و دی ااه   1مرالاان ژانری   یا  با توجه به در این نوشتار برای پاسخ به این پرسش 

ان   روش پژویش متنی بررسی ش ه یای متنی و برو  و منتق  ادبی ماایر  یزار و پانا  دوبیتی رارسی ا  نظر ویژای 

 
1. Genre studies. 
2. Tzvetan Todorov. 



 1۲۳ در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

انه  ار ش  تاادری ا  نواحی مّتل  ایرا  و ا  انواع اونه   طور به ای است و اشاار کتاّب به  ان   ه یای شار عامه انّت
راد یا  یریک ا  انواع شار عامه واکاوی و دوبیتی این مانا که عاوه بر استفاده ا  ملموعه دوبیتی  و در    یای آ  اسّت

ان  و اشاار  یای رارسی در نظر اررته ش ه جاماۀ آماری ل اظ ش   برای م  ود کرد  حو ۀ پژویش یررًا دوبیتی 
 ان   نی کنار ا اشته ش ه یای ایرا یا و اویش مربوق به دیگر  با  

 پیشینۀ تحقیق   - 1-1

یای شاری این را مررح ساخته که برخی لالب  مسأله ( این ۵۳: 1۳۸6در میا  پژویشگرا  ادر رارسی  شمیسا ) 
: 1۳9۸ای ا  این مب ث ا شته است   رلانی ) لابلیت را دارن  که ژانر ادبی مستقلی م سور شون   اما در ح  اشاره 

دان  که در طو  تاریخ یایی می یای لای ه و غز  و رباعی را ا جمله لالب پرداخته و لالب  مسأله این   ( بیشتر به ۵۸
 ان  ادبی ا  سرک نلالب ادبی) به نژانر ادبی) ارتقا یارته 

در حو ۀ ادر عامه مرالاان بسیاری یورن اررته است    ژه ی وبه یای آ   در  مینۀ بررسی دوبیتی و ویژای 
( پ  1۳9۳یای جا  را بررسی کرده است  نایک ) یای ساختاری و م توایی دوبیتی ( ویژای 1۳۸0جامی ) نایری 

یای بیرجن ی را مشّص کرده  یای دوبیتی ا  انتشار چن ین ملموعه دوبیتی بیرجن ی  در کتار مستقلی ویژای 
 ( ذوالفقاری  دوبیتی 1۳94است   عناوین  و  (  کرده  مارری  را  ارغانستا   و  تاجیهستا   ایرا    مّتل   مناط،  یای 

رد ا  رسالۀ  1۳94پور ) دوبیتی را ا  نظر ساختاری و م توایی بررسی کرده است  ب را   ی طورکل به  ( در مقالۀ مسّت
( ساختار و  1۳9۵مرادی ) ست  یای خراسا  را واکاوی کرده ایای ساختاری و م توایی دوبیتی دکتری خود ویژای 

( نیز سیر ت و   1۳96م م ی و اسماعیلی بر ی )   یا را مرمک نظر لرار داده است  نوع کاربرد ردی  و لاریۀ دوبیتی 
 ان  ان  مارری کرده یایی در دیوا  خود آورده دوبیتی در ادوار مّتل  شار رارسی را بررسی و شاعرانی را که دوبیتی 

بن ی یای و نی  ادبی  لاریه یای مّتل  لرار اررته  اما غالبًا تن ا ویژای باریا مویوع پژویش   دوبیتی   بی ترت ن ی ا به 
یای   واکاوی نش ه و به ظرریت 1نظریۀ ژانر  ژه ی وبه و م توای آ  بررسی ش ه است؛ و تاکنو  با رویهرد نظری خایی   

 ژانری آ  توجه نش ه است 

 مطالعات ژانری  - 2- 1

است ررانسوی برای اشاره به نوع اثر و اونۀ ادبی آ   اغلب در  با  رارسی به ننوع ادبی)  ناونۀ ایراحی    2ژانر

 
1. Genre theory. 

2. Genre. 
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شود  با توجه به انتزاعی بود  مب ث ژانر  تاری  آ  دشوار است  تودوروف در  ادبی)  و نجن  ادبی) ترجمه می 
تا ادی متو  که در یک طبقه  دروالع   (۳9: 1۳۸۷بن ی متو ) )تودوروف  نژانر یانی طبقه اوی : تاری  ژانر می 

 ( ۳۸:  1۳96دین  ) رلانی و  رلانی   کنن   به یک ژانر شه  می ایرن  و ا  لواع  یهسا  پیروی می لرار می 
یای متو  مایاریای متفاوتی مررح ش ه و یریک ا  پژویشگرا  بررسی مالفه   1شناسیبرای تشّیص ژانر و اونه 

توا  ایو  او را در بررسی ژانر یک اثر چنین برداشت کرد: خایی را اسام لرار داده است  با دلت در آثار ارسرو می 
اثر با والایت  و متمو    یای ررمی  شیوۀ تاام  بررسی ن وۀ ارائه و بیا  اثر  میزا  تأثیرا اری بر مّاطب  ویژای 

( ایمیت را به و    مویوع  مّاطب  نگرش  1۲- 11:  1۳9۵(  ی ر دوبرو ) ۳0- ۲9:  1۳9۵یباغ   ) رلانی و لربا  
( در تاری  ژانر بر شه  ۲66: 1۳۷۳دی   ولک و وار  ) تأثیر متقاب  این عوام  بر یه یگر می   ی طورکل به ل ن و 

رونی )نگرش  ل ن  مقاود و با تسامک مویوع و مّاطب( اثر تأکی  بیرونی )ب ر و ساختما  خاص( و شه  د 
یای یوری  باغی و  دی  و جنبه یای ساختاری متن می ( ایالت را به جنبه 1۲9- 1۲4:  1۳9۲کنن   جا  ررو ) می 

به یریک دان  که با یه یگر یمپوشانی دارن  و ژانریای مّتل  ایمیت متفاوتی  ای را سه جنبۀ ایلی ژانر می درونمایه 
یای ایلی را ا  نظر او در تایین ژانر یک اثر چنین توا  مالفه دین   با دلت در آرای تودوروف نیز می یا می ا  این جنبه 

؛  11۸:  1۳۸۲یای ساختاری  م توا  مولایت  مّاطب  خاستگاه و ت و  ژانر )تودوروف   برشمرد: بررسی ویژای 
یباغ برای تشّیص  در میا  پژویشگرا  ایرانی   رلانی و لربا  (  699: 1۳۷0؛ احم ی  44و  ۳۸: 1۳۸۷یمو  

کنن : ساختار  درونمایه  وجه  کارکرد  بارت  مّاطب  و روابط بینامتنی  ژانر یک اثر بر بررسی یفت متغیر تأکی  می 
 دین   متنی  و نسبت آثار ادبی درو  یک طبقه می متنی و برو  یای درو  ( و ایمیت را به ویژای 409:  1۳9۵) 

ای  نن وۀ   ۀ عاو به   – یباغ را  یای تودوروف نظر داریس و پیشن ادیای  رلانی و لربا  در پژویش حایر به دی ااه 
ژانری دربارۀ یمۀ انواع ادبی    ی یا مالفه دییس  بای  در نظر داشت که تما  این  تهملۀ آ  لرار می   - ارائۀ اثر) ارسرو  

 در دسترم  یا مالفه ه با یک اونۀ ادبی اطاعان کاری برای ت لی  تما  این  کنن ه نیستن   ممهن است در مواج  تایین 
یاب   برای مثا  در مرالاان ژانری ا  بررسی دو عنار نخال،  در مواج ه با ادر عامه نمود می   ژه ی وبه   مسأله نباش   این  

این دو عام    آنهه حا  ن دریارت   توا  بسیاری مسائ  را دربارۀ بارت و مولایت مت اثر) و نتاریخ پ ی  آم   اثر) می 
یای م س ادر عامه  در ادر عامه یمواره مب س یستن  و اساسًا ننامشّص) بود  نویسن ه و تاریخ خل، اثر ا  ویژای 

کنن ه و  دوبیتی رارسی  تایین   ژه ی وبه کنیس که دربارۀ شار عامه   می    ی تأک  یییا مالفه بنابراین در این پژویش بر  ؛  است 

 
1. Typology. 
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 دییس:یفت مالفۀ ایلی را اسام لرار می   بی ترت ن یا به یستن  و   در دسترم 
 خاستگاه و ت و    - 
 ساختار  - 

 م توا  - 

 کارکرد   - 

 ن وۀ ارائه  - 

 مّاطب  - 

 روابط بینامتنی  - 

دین  که متمایز رردی شه  می ه ای ا  متو  بر یک لرار باشن   به اونۀ ادبی من اربدر دسته   یا مالفه  مانی که این  
  یا مالفه مشّای با دیگر انواع است  ب ین ترتیب با در نظر اررتن این    نسبتاً یاست و دارای مر یای  ا  دیگر اونه 

م کور را دربارۀ لالب ادبی دوبیتی    ۀمالف یای مّتل  را ا  یه یگر تمییز داد  در این پژویش یفت  توا  اونه می 
توا  آ  را اونۀ ادبی مستقلی  دین ۀ الگو و ینلار ثابت این لالب شاری باش   می یا نشا  رته سنلیس  چنانچه یامی 

 در نظر اررت که ا  سرک لالب ادبی رراتر ررته و به اونۀ ادبی نزدیک ش ه است 

 بحث و بررسی  - 2

پیش ا  رایج ش   مباحث مرالاان ژانری در ایرا   دسته  آثار یورن بن ی تا  براسام لالب  یای ادبی رارسی یا 
بن ی شار لالب را اسام لرار داده است  ( در دسته ۷1:  1۳۸9اررت یا براسام م توای آن ا  برای نمونه  یمایی ) می 

بن   بن   ترجیع باعی  دوبیتی  لراه  مثنوی  مسمط  ترکیب ا  نظر او انواع شار رارسی عبارن است ا  غز   لای ه  ر
یای کتار بن ی بار ای را ا  رروع و توابع بای  شمرد  شیوۀ تقسیس مستزاد و السا  دیگر که باتی را نوع ایلی و پاره 

چ ار لسس    ( در لر  یا دیس یلری لمری  نیز براسام م تواست  او به 1۳:  1۳9۲  نگاشتۀ رّرالزمانی ) ط ازاالخبار
لاۀ ر می  بزمی  عاشقی و عیاری لائ  است  امرو  این شیوه پ یررته نیست و در مرالاان ژانری ماتق ن  چن ین 

ّتل  متنی و برو    ۀ مالف   دی  و نه یررًا یورن یا م توای اثر متنی به یک ژانر واح  شه  می م
یاست اشاار شون   لر  بن ی م سور می نوعی طبقه یای ادبی دروالع ناظر بر ساختار متنی اثر یستن  و  لالب 

یای اشاار براسام نوع لالب تبویب ش ه است  برخی  شود و دیوا  بن ی می یای شاری دسته شاعرا  براسام لالب 
لاریه لالب  شیوۀ  مارف  تن ا  شاری  نیز یای  را  و    ح ود  و  کلی   م توای  ابیان   تا اد  بلهه  نیستن    بن ی شار 
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  غالباً برای مثا  رباعی یمواره در دو بیت  با و   عرویی نمفاو  مفاعی  مفاعی  را ) است و ؛ کنن  مشّص می 
به مویوعان رلسفی  عاشقانه و عاررانه اختااص دارد  یا غز  با م توای عاشقانه و عاررانه عمومًا دارای یفت تا  

تل  تشبیب و تّلص و شریره تشهی  یای مّیای بلن  شاری است که ا  بّش چ ارده بیت است  لای ه ا  لالب 
یای بلن  اختااص  یا و روایت به داستا    غالباً ش ه و م توای ایلی آ  م ح و مرثیه و یلو و حهمت است  مثنوی  

یای کوتاه  دوبیتی نیز با و   عرویی یزد مس م یای نغز و لریفه دارد و لراه به مویوعان اخالی و حهایت 
ای دارد که به  با  افتار نزدیک است و بیشتر در ادر عامه رواد دارد تا ادر رسمی  انه  با  عامی     م  وف در دو بیت 

بن ی و تا اد    عاوه بر  با  و و   و لاریه ب یترت ن یا به ا  نظر مویوع نیز به بیا  عواط  و احساسان اختااص دارد   
که به مویوع و ژانر واح ی اختااص    یای شاری این است یای دوبیتی با دیگر لالب ابیان مشّص  یهی ا  تفاون 

دوبیتی من ار به مسائ  عاطفی   آنهه حا   ؛ دارد  برای مثا  لای ه مشتم  بر انواع ادبی م ح و مرثیه و یلو است 
  تنوع ژانری و مویوعی در آ  به ح ال  رسی ه عش، و یلرا  است و بیانگر مسائ  رو مرۀ  ن ای مرد  است و    ژه ی و به 

لوا ؛  است  لالب بنابراین  برخی  لراردادیای  و  لالب ع   دیگر  ا   بیش  شاری  و  یای  برخی    ی نوع به یاست  مارف 
یای شاری ا  انواع ادبی این است که در مباحث ژانری بر بررسی  ساختاری شار است  وجه تمایز این لالب   ی یا مالفه 

یای ساختاری  شود  حا  اار یک لالب شاری  عاوه بر ویژای می     ی تأکمتنی اثر  یای ساختاری و متنی و برو  ویژای 
 را اونۀ ادبی مستقلی در نظر اررت توا  آ   متنی مشّای داشته باش   می برو    ی یا مالفه و متنی   

یا ا  پرکاربردترین یایی نظیر لای ه و غز  لر  یاست  لالب مسرلۀ دیگر میزا  رراایری و شمو  برخی لالب 
ان   دوبیتی نیز در  یای آن ا استفاده ش ه و به کما  خود رسی ه ا  تما  ظرریت   مروربه ان  و  یای شاری بوده لالب 

ح ی  تقلی پی ا کرده و استرۀ وسیای ا  شار عامه را ررا اررته است  رراایری و شمو  آ  به یویت مس  عامه ررینگ 
یای متفاوتی یارته است  در متو  ادبی ک ن در اشاره به دوبیتی  یای تاریّی و نواحی مّتل  نا  است که در دوره 

در ادبیان شفایی بیشتر است  برای مثا    اما تنوع این اسامی ؛  عناوین ر لوی  ترانه  رباعی و بیت به کار ررته است 
نرریاد)    و  نررالی)  و  خراسا  نچ اربیتی)  در  ارغانستا   دوبیتی  در  بوش ر نشروه)   در  نسیتک)   در سیستا  

نامی ه   تاجیهستا  نرلهی)  در سرکویر  سمنا  نکّلگی)  و در اراک و رارم نشربه) و نشرمه)  نیزارای)  در 
دیگری  می  مقالۀ  در  نا      ی تفا به شود   پرداخته به  دوبیتی  مّتل   دری  :  ر ک   )   ایس یای  ذوالفقاری   عظیمی  

(  دروالع در اشاره به این اشاار ا  لفظ ندوبیتی) ا که به لالب شاری اشاره دارد ا استفاده  1400 اده   غام سین 
ون   دوبیتی در سیر تاریّی خود  شای مستق   با عنوانی رراتر ا  لالب شاری نامی ه می شود  بلهه یمچو  اونه نمی 
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 یای این تشّص است  یای دوبیتی ا  نشانه شّایتی متمایز و مستق  پی ا کرده و کثرن نا  
آی  که دوبیتی دارای لواع  و لراردادیای یای شاری رارسی  چنین به نظر می عاوه بر این موارد  در میا  لالب 

یای  تنی من ار به خود را دارد که وجه تمایز آ  ا  دیگر انواع و لالب م یای متنی و برو  برخی ویژای بیشتری است و  
بن ی دوبیتی و رباعی یهسا  است  الگوی ساختاری  برای مثا  با اینهه تا اد ابیان و شیوۀ لاریه ؛  شود شاری می 

  و   سنگین رباعی باعث ش ه در ا شتۀ ادبی ایرا   یاستآ  و        ترین وجه تمایز این دویهسانی ن ارن   م س 
یای رلسفی باش   در مقاب  و   ساده و کوتاه دوبیتی این لالب شاری را مناسب لرار بگیرد و مناسب ان یشه   موردتوجه 

   یای لالبی  و نکه) آغاعواط  و احساسان بهر مرد  ساده کرده است  عاوه بر این  سه مالفۀ ساختار شرق  ازاره 
شون  که یهی ا  عل  آ  تفاون یا دی ه نمی در رباعی  - یا یستن   دوبیتی  ررد من اربه یای که ا  ویژای  –مارع 

ذین و اوش ایرانی    شود و رباعی با یلای بلن  و نی این دو لالب است  چراکه دوبیتی با یلای کوتاه آغا  می 
کن  دوبیتی بسرای  یا به ن وی عواط  خود را به  ه نیت می یا و الگویا آشناست  الجر  یرک  با  با این ویژای رارم 

ریزد و به نتیلۀ یهسانی   با  آورد  در یر نقره ا  ایرا  که باش   ناخودآااه واژاا  خود را در لالب این ساختار می 
 رس  که یما  دوبیتی رارسی است می 

 خاستگاه و تحول - 1- 2

ولت ا  ژانر  ای پیش ا  ژانریا وجود داشته باش   ادبیان ییچ ور کرد که دوره توا  تا تودوروف  ا  حیث  ما  نمی ا  نظر  
:  1۳۸۷دین  که یمیشه در حا  تغییر و ت و  است )تودوروف   چو  ژانریا نظامی را تشهی  می ؛  خالی نبوده است 

ا  تغییر یک یا چن  ژانر ل یمی  اوی : نیک ژانر تا ه یمیشه  دان  و می (  او منشأ و خاستگاه ژانریا را ژانریای دیگر می ۳۸
بررسی خاستگاه و   رو ن ی ا ا (  ۳6جایی و یا ا  راه تلفی،) )یما :  یانی یا ا  راه تغییر کلی  یا ا  راه جابه ؛ آی  به وجود می 

  مسأله شود  البته در ادر عامه این  ایلی مرالاان ژانری م سور می   ی یا مالفه ت والن یک اونه در سیر تاریّی آ  ا   
یای آغا ین  شود پژویشگر ا  نمونه نیست  چراکه ویژای نشفایی بود ) ادر عامه باعث می  ی ر ی گ ی پ لاب  دلی،  طور به 

یای  و پیشین آ  مرلع نباش   مگر اینهه موارد ما ودی به تاادف در برخی منابع ثبت ش ه باش   که با توجه به نمونه 
 یایی در این  مینه یورن اررت  در پژویش حایر تاش    حا  ن ی باا توا  نتیلۀ کلی اررت   ان ک نیز نمی 

یا دنبالۀ ر لویان باشن   پیش ا  رواد دوبیتی  ر لویان رواد داشتن  که این احتما  مررح است که دوبیتی 
یای م لی بودن   پژویشگرا  بر این باورن  که در ا شته و   ر لویان دروالع اشااری در لالب دوبیتی در اویش 

مرور بر اثر تاام  با و   عرویی دچار تغییراتی ش ه است  به این یورن که و   یلایی آ  به  ه و به یلایی بود 
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یای امرو ی درآم ه است  ا  ر لویان پیش ا   عرویی  و  با  آ  به رارسی تغییر یارته و درن ایت به شه  دوبیتی 
ّته اشااری با عنوا  ر لویان ثبت اسا  جسته یا و کتب ادبی با  ا  ای برجا نمان ه اما در ت کره اسا  نمونه  اری

( که یر پنج 1۳۳۳پنج دوبیتی با عنوا  ر لویان ثبت ش ه )رک  ادیب طوسی   المعج   ان   برای نمونه در کتار ش ه 
 یا یمّوانی دارن  مورد م توای عاشقانه و عاطفی دارن  و ا  این نظر کامًا با دوبیتی 

در ا شتۀ   رون ی ا ا؛ شود و ا  نظر ساختار به لون اشاار رسمی نیست ه م سور می ای ا  شار عام دوبیتی اونه 
یای شاعرانی  ادبی ایرا  شاعرا  رسمی پرییز داشتن  دوبیتی بسراین  یا در دیوا  خود دوبیتی ثبت کنن   تا اد دیوا  

در حو ۀ ادر عامه نیز  این اشاار به یورن شفایی اجرا و منتق    1ش ه بسیار م  ود است که در آن ا دوبیتی ثبت  
یا در دست نیست  به یمین در سیر تاریّی ادر رارسی  یورن مهتور چن انی ا  دوبیتی   رو ن یا ا ؛  ان  ش ه می 

ستین دلی  نمی  به    توا  ح م  د که ل مت این اشاار  می حا ن ی باایای آن ا را مشّص کرد   توا  تاریخ سرایش ّن
ش ه  دوبیتی بیانگر دانیس پیش ا  اسا  ر لویان سروده می چراکه عاوه بر اینهه می ؛  رس  یای بسیار دور می ا شته 

ش ه  یا شاعرا  رسمی و تربیت احساسان و تألمان روحی است و این نیا  یمواره با آدمی یمراه بوده است  لر  
یای بهر خود را در  یا و احسام در کنار آن ا  مرد  عادی ان یشه دادن    عواط  خود را در لالب اشاار راخر جای می 

 یا بوده است  ترین لالب ا  مناسب  آوردن   برای این منظور دوبیتی یمواره یا به  با  می یا و بیا  ترین لالب ساده 
ّتص به دوره   ب ی ترت ن ی ا به  ا یای روحی  ای خاص نیست  بلهه به دلی  م توای آ  و ارتباطی که با نی دوبیتی م

یاست در ایرا  رواد دارد و یمچنا  نیز رایج است  ینو   آدمی دارد  یمچنین لالب کوتاه و و   و  با  سادۀ آ   لر  
اما  ؛  رود ااه ا  میا  نمی چراکه نیا  به بیا  تألمان روحی ییچ ؛  شود یایی ا  سراین اانی ناشنام سروده می دوبیتی 

تغییراتی ش ه است و چو  ژانر و جاماه رابرۀ تنگاتنگی با یه یگر دارن   یمراه با  جاماۀ امرو  نسبت به ا شته دچار  
شود  ا جملۀ این تغییران پ ی  آم   لالب ندوبیتی پیوسته) یا ورود مفاییس سیاسی  ت و  جاماه  ژانر نیز داراو  می 

زا  آ  نسبت به ا شته کمتر ش ه  خورد اما می یایی به اوش می یاست  امرو  یمچنا  دوبیتی و اجتماعی به دوبیتی 
خوانی کاسته ش ه  ش ه  امرو  ا  میزا  رواد دوبیتی یا و لراان موسیقایی یبط یا و ترانه است  به دلی  رواد تانی  

به ادر رسمی وارد ش ه و شاعرانی یمچو  البا    حا  ن ی درع اما  ؛  است  الیوری  الیوتی  دوبیتی در س ۀ اخیر 
 ان  آ مایی کرده پور  و ابت اد در این لالب طبع ثالث  مشیری  رحمانی  منزوی  امین ش ریار  کسرایی  اخوا  

 
ایف انی  ابوالقاسس نباتی و تا ادی  الله ولی  اشرف ما ن رانی  میر ا م م بالر حسینی  نورعلی شاه   طایر بن رت  چغانی  شاه نامت1

 (  1۳96دیگر )م م ی و اسماعیلی بر ی  
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 1ساختار  - 2-2

دی  و متن را ا  سه جنبۀ کامی  ن وی  و مانایی  تودوروف در تشّیص ژانر متو  به الگویای ساختاری ایمیت می 
(  ساختارارایا  ماتق ن  ادبیان مانن   با   دستور  با  یا ساختار خاص  11۸:  1۳۸۲کن  )تودوروف   بررسی می 

یای ساختاری  به مالفه   رو ن ی ا ای  یربنایی یستن    خود را دارد و در بررسی متو  در پی کش  این ساختار و الگو 
مثابۀ ساختاری  دین   ا  نظر آنا  لراردادیای ژانری نیز به یای  بانی  ادبی  و ن وی کا  ایمیت می یمچو  ویژای 

 یستن  که بای  کش  شون  

ا    آ  دسته  ا  نظر  ساختاری دوبیتی بررسی می   ی یا مالفه در این لسمت  کنن ه و  تایین   ناسی ش اونه شون  که 
یای دوبیتی  نظیر  با  افتاری و عامیانه  اشهاالن لاریه  و ساختار ادبی ساده  تمایزبّش یستن   برخی ویژای 

ش دوبیتی   باً ی تقر  یای ادر رسمی  یای عامه ا  ما ود دوبیتی در میا  یمۀ اشاار عامه مشترک است و دروالع تمایزّب
 دی  یای اختاایی دوبیتی به ساختار متمایز آ  شه  می یژای یستن   این موارد در کنار سایر و

دوبیتی شاری است چ ارماراعی که مارع او  و دو  و چ ار  آ  مقفاست و استقا  مانایی دارد  کوتایی 
ای مناسب یای و نی آ  باعث ش ه برای شاعرا  غیرحرره یایش  یمچنین ویژای این لالب و م  ود بود  تا اد لاریه 

خایی نیست و    ررد من اربه ان   دروالع شار عامه  و در خاطریا بمان   سراین اا  اشاار عامه غالبًا نامشّص   باش  
 ای ا  شار عامه  سراین ۀ مشّای ن ارن  عنوا   یرشاخه یا نیز  به شود  دوبیتی شاری جمای م سور می 
یای ا  ویژای   مسألهشود و یمین  یایی است که در و   ثابت و مشّای سروده می دوبیتی ا  ما ود لالب 
 نظراختاف یای شاری است  دربارۀ اینهه در آغا  و   دوبیتی عرویی بوده یا یلایی تمایزبّش آ  ا  دیگر لالب 

اما دوبیتی  ترین این و   جزو ک ن   2یای رارسی امرو  عرویی و در ب ر یزد مس م م  وف یستن  است  
مساودی مرو ی    شاهنامۀیای رارسی یانی ترین مثنوی دو مورد ا  ل یمی   که ی طور به یای عرویی ایرا  است   و   

آی  و  یای م بور به شمار می ان   یمچنین ا  و   رّرال ین اسا  اراانی در این ب ر سروده ش ه  ویس و رامین و 
 ان      حتی سا ی و حارظ در سرود  اشاار م لی خود ا  این و   استفاده کرده یای بسیاری در این و   یستن مثنوی 

 
1. Structure. 

شود که و   آن ا متفاون با این دو لالب شاری است  برای مثا   بن ی دوبیتینرباعی دی ه می   در ادر عامه  ااه اشااری در دو بیت با لاریه 2
به   عموماً ان  و یا ثبت نش ه یا یا رباعی حالت کاربرد دارد  این موارد در ملموعه دوبیتی   و   نراعاتن راعاتن راعاتن راعلن) در این

ا اری  لالبی ملزا مارری و نا  عنوا به شون   در ا شتۀ ادبی رارسی چنین لالبی یورن پراکن ه در خا  دیگر انواع شار عامه دی ه می 
 کنیس  کو  می نش ه است  بررسی این اشاار را به پژویش دیگری مو 
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ارزای  و در شار عامه  به دلی  پیون ی که با موسیقی دارد  ردی  حائز ایمیت است  ردی  بر موسیقی کا  می 
  ااه ردی  ش ه دارای ردی  یستن یای بررسی دری  دوبیتی  ۵4شود  دروالع موسیقی کناری شار م سور می 

کوتاه است  در ح  نشانۀ مفاولی نرا)  و ااه بلن  است  در ح  سه چ ار کلمه  ب ی ی است ردی  بلن  ار ش 
ش ه بلن  است  یای بررسی دری  دوبیتی   1۸کن   ردی   تر می موسیقایی بیشتری دارد و به خاطر سپرد  شار را س   

 قط ردی  دارد  در موارد ما ودی نیز دوبیتی ب و  لاریه است و ر 
که دوبیتی با آوا  و موسیقی یمراه بوده و   علت ن ی ابه رود  شای  شار رسمی به کار نمی   دلت به یا لاریه در دوبیتی 

توا  به ناآاایی  ش ه است  علت دیگر را می نیا  چن انی به لاریه ا که عام  ارزایش موسیقی شار است ا احسام نمی 
یا لاریه منرب، با لواع  ادر رسمی  دری  دوبیتی   10  در  یطورکل به لاریه مربوق دانست   یا ا  لواع   سراین اا  دوبیتی 

آی   مانن  لاریه ش   کلمان شار عامه به چشس می   ی طورکل به بن ی دوبیتی و  یایی در لاریه نیست  عاوه بر آ   تسامک 
دستما   بار(  یا کلمان تهراری )خار  یار  یای نزدیک به یس )عیار   با امای متفاون )رایی  لایی  با ی(  یا واد 

 شون  بن ی می یا به شه  مثنوی لاریه یار(  نهتۀ دیگر اینهه ااه دوبیتی 
توا  آ  را  با   می   ی نوع به    با  این اشاار بسیار ساده است و  یاست آ  یا  با   توجه دوبیتی دیگر ویژای لاب  

و یراحت  با ن و ساده  ب و  اب ا  و پیچی ای کا   اویا یررًا به    افتار مرد  عادی در نظر اررت  به یما  سادای 
یا اب ا  یا للب یا ااه واد شود  در دوبیتی کا  مامو  عنار و   ایاره ش ه است  چنانهه در افتار رو مره دی ه می 

سته یا مّف  به  یا نیز یمچو   با  م اوره شه ک ( و کفت )کت (  بسیاری ا  واژه شون  مانن  ییشه  )ییچ می 
شویس که در ادبیان ای مواجه می یا و عباران عامیانه یا با واژه رون  مانن  دو  )دا ( و دسبن )دستبن (  در دوبیتی کار می 

 جو  مالی کرد   و داداش ن رن شای  آن ا یستیس مانن  ُخرد و خسته  ماچ رسمی به 
یای علس بیا   بیشترین شویس  در میا  این ان ک موارد  ا  میا  مقوله ن رن با آرایۀ ادبی مواجه می یا به در دوبیتی 

و    ا آ  پ  بسام  را تشبیه و   استااره و کنایه دارد  در میا  ینایع ب یای نیز  آرایۀ نتهرار) بیشترین کاربرد را دارد  
ترین شه  یا بسیار ابت ایی است و به ساده ایرن   ساختار ادبی دوبیتی ار می مراعان نظیر و تتاد در مرحلۀ با  لر 

شون   دروالع این اشاار ب و   رون   به یما  روانی و سادای یستن  که در  با  افتار ااه استفاده می ممهن به کار می 
تااویر بر  با     ن یتر نوم مأ ترین کلمان و  پردا ی و لفاظی  به دنبا  بیا  احساسی خاص با ساده دغ غۀ ینات 

ییچ آرایۀ ادبی خایی  یایی یستیس که بی در بسیاری موارد شای  دوبیتی   رو ن یا ا ان    سراین ۀ امنا  خود جاری ش ه 
 آررینن ؛ مانن  دوبیتی  یر: تااویر شاعرانه و بهری می 
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 دویاا  دویاا  ماان میعزیااز  می
 

 رساای  نشساات ماان میعزیااز  می 
 

 ساایاه کاانج لاابش بیاا دو تااا خااا  
 

خریاا  رروخاات ماان میااار او می   
(64: 1۳4۵کرمانی  )کویی  

دوبیتی  ش  تمایزّب عنایر  دوبیتی یا نازاره ا جمله  برخی  آغا ین  مارع  در  است   لالبی)  و یای  عباران  یا 
  … نبه لربو )  نعلب )  …  شود مانن  نسر کوه بلن )  نا  او  باال میاد)  نا  اینلا تا به یای ثابتی تهرار می ازاره 

یایی که ااه در  دارد این ده)  ناال دختر)  ناال دلبر)  ندالرامس)  نپسرعمو)  نبلن باال)  و نمسلمانا )  دوبیتی 
شون   عاوه بر این  در مواردی  ) آغا  می …  آین  نیز با ازارۀ لالبی نعلایب یناتی دی  یا به چشس می میا  چیستا  

دوبیتی  در  واح ی  می ی مارع  تهرار  مّتل   نمی ای  مرد   ناال  مانن   نایب شود  خوایی  ناار  ب انی )   دانی  
آین  و مارع چ ار  که با  ا  این )  ناار دانس تو را به من نمی  )  این موارد یمواره در مارع سو  می س ی ه ارش ی 

ّتل  را نشا   الام  توجه است و عه  آی  لاب  یا می ازاره  یای  یر  عاش،  دی   برای مثا   در نمونه می یا و ارهار م
 دین   ررتار اعترایی و ت اجمی دارد و کمتر منفا  است:اار ب ان  که م بوبش را به او نمی 

 ( 44:  1۳۸6)طباطبایی     1دونس تو را ور من نمی    تو را ور دار  و بگریز  ای و   آاه   - 
 (  1۷۸:  1۳۸6کنس به دادااه بیرجن  )شبانی     شهایت می ده ی نم اار بینو تو را به من    - 

 ( ۷4:  1۳۵۳اار دانس تو را به من نمی    خود   ن ه ا ار  روی آتش )لریمر     - 

ازاره  این  به تا اد  دوبیتی  ده  چن   خوانش  ا   پ   و  نیست  کس  تهرارشا   میزا   و  لاب  یا  تمییز یستن   راحتی 
ای در تشّیص دوبیتی ا  دیگر کنن ه توانن  ماک تایین شون  و می یا دی ه می وبیتی یای لالبی آغا ین تن ا در د ازاره 
 یای ادر عامه در نظر اررته شون  اونه 

شود یای ساختاری دوبیتی رارسی این است که مرالب مارع دو  آ  در مارع سو  تهرار می ا  دیگر ویژای 
ش ه دارای  یای بررسی دری  دوبیتی   ۲0دان    و ایی  می   یای خور این ویژای را یفت دوبیتی    : ی ( 1۳1۷ب ار ) 

ارزای  این ساختار یستن   این تهرار  که ااه در ح  یک کلمه و ااه چن  کلمه است  به موسیقی و تأثیرا اری کا  می 
ه کمک کن   تهرار مرالب مارع دو  در مارع سو  به دوبیتی اختااص دارد و ب تر می و به خاطر سپرد  آ  را ساده 

 توا  ااه مارع با ی شار را ح م  د آ  می 

 شاااو م تاااو بااارای باااار خوباااه
 

 خوباااه نشس  تن در کن   ار ی   ار 
 

 
   م بور  1



 سوم شمارۀ   )ادبیات و علوم انسانی سابق( جستارهای نوین ادبی  132

 

 جااونی نشس  تن در کن  ار ی  ار
 

آ ار خوباااهبااا ه بساااتو  بااای   
(69: 1۳4۵کرمانی  )کویی  

ویژه مارع یای پرتهرار دوبیتی وجود حرف نکه) در آغا  مارع دو  یا سو  و به عاوه بر این موارد  ا  ویژای 
 ش ه دارای این ویژای یستن   یای بررسی دری  دوبیتی   ۲1چ ار  است   

 دائاسچه سا   کاه جاوونی نای  
 

 ااارده مایااسبااه بّااتس چاارخ می 
 

س کااه عماار  پااانج رو ه   ن وُنسااَ
 

پیری دم و پاایس بسات لاائس  که   
(۳9۳: 1۳۷1)یمایونی    

شده های بررسی درصد دوبیتی   16ها استفاده از ساختار شرط است. در  های خاص دوبیتی از دیگر ویژگی 

 شود که غالباً در مصرع سوم است. ساختار شرط دیده می 

 نماااایس جاااو  نالابااا  رااا ایت
 

 بریاز  خاو  ساارخس پایش پایاات 
 

 داری کراه  تاگ  ر از خ  ون م  ن 
 

یایتخور  مان  یار پایش دیا ه   
(۷1: 1۳۵۳)لریمر    

 1محتوا  - 3- 2

ای در تشّیص ژانریای ادبی م سور شود  اما در کنار دیگر کنن ه توان  عام  تایین نمی  یی تن ا به عنار نم توا) 
پردا ا  و پژویشگرا  حو ۀ مرالاان ژانری به آ  باور  شود که تقریبًا تما  نظریه   ایلی اساسی م سور می یامالفه 

 دارن   
م توای ایلی و غالب دوبیتی نبیا  عاطفه) و نی بت ا  مسائ  رو مرۀ  ن ای عمو  مرد ) است  مقاود ا  

یا  یا  دردد  یا  بیا  آر ویا و حسرن یا یا خوشی وغاه پردۀ احساسان است  مانن  بیا  غس بیا  عاطفه ابرا  بی 
ی لۀ یار  ورایی یار  شرح ویا  و اشتیاق  لربا  اایه ا  رو اار  شهایت ا  ا دواد اجباری  شهایت ا  تن ایی و بی 

؛  آ   ررتن   اری در مرگ عزیز  درا شته  اشاره به داستانی عاشقانه  تویی  منظره و ت سین چ ارپای م بور و مانن  
مقاود ا  مسائ  رو مرۀ  ن ای مویوعاتی است نظیر به ی را برد  اله  ررتن به سربا ی  بارتن لالی  تویی   و 

رس   در مواردی  پاارتاده به نظر می دیگری که ا  دی  ادر رسمی پیش   یر مویوعوسای  رو مره مانن  للیا  و لالیچه  و  
  شون  ظرن  و به یورن چیستا  مررح می یا ب و  نا  برد  ا  وسیلۀ مورد ن نیز تویی  

 
1. Content. 
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خورد  عش، و دل ادای و شهوه ا  رراق است  نهتۀ جالب توجه اینهه اما متمونی که بیش ا  یمه به چشس می 
اوی  و یس     و برخاف ادر رسمی ی ای  نا   یا یمه ساده و  مینی یستن   یس مرد ا  عش، سّن می عش، 

نالن   ررالی که ااه سفر اوین  و ا  رراق می شود     و مرد یردو ا  م بور خود می یا شنی ه می در دوبیتی   ویوح به 
یای  دری  دوبیتی  9۵ورایی م بور  در پژویش حایر  عام  آ  است  ااه سربا ی  ااه کوچ لبیلۀ یار  و ااه بی 

و ان ر ی در میا  آن ا  ن رن مویوعان م یبی  اخالی ش ه دارای م توای عاطفی و عاشقانه یستن  و به بررسی 
یای ادبی است که ا  نظر م توا به مویوع و حو ۀ    در نگاه کا   دوبیتی ا  ما ود لالب بی ترت ن ی ابه شود  دی ه می 

 مانایی واح ی اختااص دارد 

 1کارکرد - 4- 2

کارکرد ژانریا را به  شود کارکرد متن است  در ا شته که در تشّیص ژانر یک اثر به آ  توجه می  یی یامالفه ا  دیگر 
کردن  اما امرو  م  ودۀ کارکردیا وسات یارته است؛ برای مثا  عاطفی  اخالی  تالیمی  تالیس و الت اذ م  ود می 

شی  سیاسی  اجتماعی  و سرارمی نمونه یویت  ّتل  متن یستن   کارکرد متن برای نویسن ه  ّب یایی ا  کارکردیای م
 یای ژانری بای  به این یردو جنبه توجه شود  مّاطب است  که در بررسی   متفاون ا  کارکرد یما  متن برای 
که میا  سراین ه    توا  دو کارکرد عاطفی و سرارمی برای آن ا در نظر اررت یا  می وبیتی با توجه به مولایت  اجرای د 

یای عاشقانه  یا نگاشتن دوبیتی بر سنگ مزار کارکرد    خوانش دوبیتی در مراسس سوگ   مزمه و مّاطب مشترک است
یا  یا  عروسی نشینی ایرد  در شب بیا  احساسان و تشفی خاطر سراین ه یا مّاطب یورن می   منظور به عاطفی دارد و  

یایی  رراغت و سرارمی است  یمچنین دوبیتی خوانی و رالگیری نیز کارکرد آ  ا را  اولان  خوانی و نق  و مراسس دوبیتی 
به شه  چیستا  به کار می  دارن   البته نمی که  میا  کارکرد سرارمی و عاطفی  رون  کارکرد سرارمی  توا  مر  دلیقی 

کن   یا در    برای مثا  رردی که در حین کار دوبیتی  مزمه می ان   ه ی تن دریس یا لائ  ش  و بسیاری موالع این دو دوبیتی 
کن   یا  مانی که  خوان   عاوه بر سرار  ساختن خود و دیگری  احساسان خود را بیا  می مراسس اررتن را  دوبیتی می 

 شود شود  در عین بیا  احساسان و شادی و سرور  اسبار سرارمی ررایس می خوانی می یا دوبیتی یا و جشن در عروسی 

 نحوۀ ارائه  - 5- 2

انر آثار نن وۀ ارائه و بیا  اثر) است  با یا ررای که مبنای نظریاتش آرای ارسرو یهی ا  ایو  ارسرو در تشّیص ژ 

 
1. Function. 
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بود بیشتر به این مویوع پرداخت  ا  نظر ررای  بنیا  نظریۀ ژانر باغی است  به این مانا که شرایط مستقر میا  مال  
الفاظ   کهی طور به ر اسام ن وۀ ارائۀ اثر است   تمایز ژانریا ا  یه یگر ب  کن   دروالع و خوانن ه است که ژانر را تایین می 

توا  در برابر تماشاار اجرا کرد یا در برابر مّاطب به  با  آورد یا به آوا  خوان  یا برای خوانن ه به للس آورد )ررای  را می 
  مسألهکنن ه است  این  و خوانن ه تایین   مال  (  دروالع در مرالاان ژانری  چگونگی اجرا و ارتباق میا   ۲9۵:  1۳۷۷

تر ا  ادر رسمی است  در  ن وۀ ارائۀ اثر در ادر عامه متنوع  اساساً در ادر عامه حائز ایمیت است  چراکه   ژه ی و به 
یای اساسی آ  نشفایی بود ) است  الجر  متن به ان ای  ا  ویژای   ایاً شود و  متن مهتور می   ن رن به ادر عامه  

ّتل  ارائه   ایرد و خبری خوانی یورن می خوانی  ااه جمع کن  مانن  منالب شود  ااه رردی خاص تهّوانی می می م
آین  مانن  تازیه و اشاار نمایشی  و  ا  تهّوا  نیست مانن  برخی اشاار با ی یا عروسی  ااه اشاار به نمایش درمی 

دیی به انواع در ادر عامه  ن وۀ ارائۀ اثر در شه    رو ن یا ا یا   نوشته یا و ماشین شود مانن  اورنوشته ااه متن مهتور می 
 ایلی و اساسی م سور شود    ی یا مالفه توان  ا   شار عامه  می  ژه ی و به 

ن وۀ ارائه و خوانش دوبیتی متنوع است  اما غالب موارد با موسیقی یمراه است و دروالع دوبیتی پیون ی نااستنی 
شود و مرد  به لرائت مامولی آ  عادن ااو  با یمرایی سا  و آوا  خوان ه می با موسیقی دارد  عمومًا در مراسس اون 

یا ناچار بوده ااه راوی را آ اد  دی  ینگا  یادداشت دوبیتی ( توییک می 1۳:  1۳۵۲ن ارن   تا جایی که عیسی نیهوکار ) 
وان  و ب ین ترتیب آ  را به یاد بیاورد  دوبیتی عموم  ًا با سا یای دوتار  نی و کمانچه یمرایی  بگ ارد تا شار را به آوا  ّب

یمرایی سا   یا یررًا به یورن شون   بی شود و در دستگاه شور یستن   در برخی موالع نیز رقط به آوا  خوان ه می می 
 شون   رردی  یر لب  مزمه می 

خوانن   یی را به آوا  می یای ا دوبیتی خوانی رایج است و ررد یا ارراد خوش یا و مراسس مّتل  دوبیتی در م مانی 
وار  یایی را ترجیع کنن   به این یورن که عباران و ماراع خوانی شرکت می کنن اا  در مراسس در دوبیتی ااه نیز شرکت 

یایی با متامین و ل ن شاد  یا و عی یا دوبیتی یای بزمی مانن  عروسی کنن   در مناسبت با  ا  خوانن ه تهرار می 
 خورد  یایی با متامین رراق و ج ایی به اوش می مراسس سوگ دوبیتی   شود  و در خوان ه می 

یای بلن   مستا   با  یای ماه رمتا  و شب نشینی یای خانوادای و دوستانه  یمچنین شب یا و جمع در م ف  
غا ین توجه به حروف آ خوان   بی یک دوبیتی می   نوبتبه کنن   به این یورن که یرک   دوبیتی مشاعره و مناظره می 

خوانی وجود دارد که نوعی مشاعره است و طی آ  یرک  ای به نا  دنباله و پایانی بیت  برای مثا  ندر جنور ایرا  شیوه 
اونه  (  در سیستا  این ۷۳:  1۳۷۳خوان  که ا  نظر متمو  با دوبیتی لب  ارتباق دارد) )درویشی   یک دوبیتی می 



 1۳۵ در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

یا با  یا و م مانی (  عاوه بر این  در جمع 1۵۸: 1۳96ین  )ال امی  او ب ث) می خوانی و مشاعره را نبیت دوبیتی 
ایرن ه در چ لمین خوان   جوار  نیت را  یک دوبیتی می   نوبت به ایرن   به این یورن که یرک   دوبیتی را  می 

ه یورن دوبیتی  یا پرسی   چیستا  نیز رواد دارد که برخی ا  آن ا ب شود  در این م ف  ای است که خوان ه می دوبیتی 
نق   در  دوبیتی  دیگر  کاربرد  نق  خوانی است   برخی  ا  یاست   و  بالر  و  نلما   حسینا   نق   مانن   ان ا  شام  یا 

اما اجرای دوبیتی یمیشه به یورن شفایی  ؛  خوان  یایی است که نقا  در حین روایت داستا  آن ا را به آوا  می دوبیتی 
یای مزار  یایی که بر سنگ انتقا  آ  به مّاطب به یورن کتبی است  مانن  دوبیتی نیست  در ما ودی موارد ن وۀ 

 شون  نقش می 
ّتل  اجرا می دوبیتی در انواع مولایت   بی ترت ن ی ا به  شود  چه در خلون و تن ایی به یورن یای  ن ای به طرق م
نی و آوا خوانی یمراه با موسیقی  خوا یا و مراسس سوگ و سرور در لالب دوبیتی یای شّای  چه در م مانی  مزمه 

خوانی و  یای جمای مانن  مشاعره و رالگیری و نق  یای مزار  و چه در لالب سرارمی چه به یورن مهتور بر سنگ 
 اویی چیستا  

 1مخاطب - 6- 2

ر این دین   بدر مرالاان ژانری به لراردادیای مشترکی میا  نویسن ه و مّاطب لائ  یستن  و به مّاطب ایالت می 
ررمانی    رقط نه کن    ای خرار به نویسن اا  پیشین و دربارۀ آنا  یادر می حهمی است که نویسن ه   رقط نه اسام نژانر  

است خرار به نویسن اانی که شای  پا جا پای او بگ ارن   که مهتوبی ا  نویسن ه به نخوانن اانش) یس یست  
ّ   له ی درنت  اوی   مقرراتی که عاوه بر چگونه نوشتن او  در چگونه  اطب می نا  و مقرران ملموعه لواع  خود را به م

  2توا  ن وۀ ایلاد رابره بین نویسن ه و خوانن ه را در یک ژانر ادبی لرارداد ژانر ا ارد  می خوان   مّاطب نیز اثر می 
ایلی و لراردادیای متن توار،   ی یا مالفه میا  نویسن ه و مّاطب دربارۀ  ب ی ترت ن ی ابه (  4۷: 1۳9۵نامی ) )دوبرو  

بر نقش مّاطب تأکی  دارد و اینهه نگرش مّاطب   دروالع وجود دارد  ی بت ا  نار، انتظار) در مرالاان ژانری نیز  
یای متنی  بررسی  یای ژانری  عاوه بر ویژای بنابراین در ت لی  ؛  به متن در برداشت او ا  چیستی ژانر اثر ایمیت دارد 

 ّاطب و برداشت او ا  متن نیز یرورن دارد جایگاه و نوع م 
اما یر نوع ادبی یک مّاطب خاص دارد و یک مّاطب عا   مّاطب خاص کسی است که دوبیتی برای او 

 
1. Audience. 
2. Genre conventions. 
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خرار به    شّص او  یا غالبًا ا   با   دوبیتی توا  تا ح   یادی آ  را دریارت   سروده ش ه است که با دلت به منادا می 
دری  موالع منادا به ماشوق اشاره   ۳۵شود  در یا بسیار دی ه می دلی  منادا در دوبیتی  یستن   به یمین   شّص دو  

دارد مانن  اال دلبر  عزیز   دالرامس  ا  سرخس  پسرعمو  و بسیاری دیگر  ااه نیز مسلمانا   باد  رلک  خروم  و  
دری  موالع به مّاطب   60در  اما تقریبًا  ؛  یا نیز خ اون  است دری  دوبیتی   4ان   مّاطب  اسب خرار ش ه 

 ای نش ه است اشاره 
شنون   رردی که برای د  خود  یر خوانن  یا می یا را می یا  یمۀ کسانی یستن  که دوبیتی اما مّاطب عا  دوبیتی 

خوانی  خوان  یا نق  ای که در مراسس خایی برای دیگرا  به آوا  دوبیتی می کن   خوانن ۀ حرره لب دوبیتی  مزمه می 
با خوان   دوبیتی مویه می ی م  با دوبیتی مشاعره می کن   عزاداری که در مراسس سوگ  اررادی که  را   کن    کنن  یا 

ایرن   دروالع مّاطب دوبیتی یمۀ مرد   اوین   یمگی در دایرۀ مّاطبا  دوبیتی لرار می ایرن  یا چیستا  می می 
تما  سنین و رارغ ا  سرک اجتماعی و میزا  سوادشا     ایرا  است     و مرد  پیر و جوا   ش ری و روستایی  در 

ایرن   مّاطب دوبیتی عاوه بر سرارمی  به دنبا  بیا  عواط  و احساسان شّای و  مّاطب این اشاار لرار می 
ترین اونۀ شاری عامه است که  که دوبیتی رایج   روستن ی ا اآورد  خوانی رو می تشفی خاطر خود است که به دوبیتی 

 خورد یای  ن ای به اوش می ر مولایت در اکث

 1ایروابط بیناگونه  - 7- 2

ا  نظر تودوروف  بررسی ژانریا بای  یس به یورن یمزمانی با بررسی انواع  تهوینی  یک ژانر  واح  یورن ایرد و یس  
رابره  با بررسی  دارن  )تودوروف   به یورن در مانی   با یه یگر  این مانا که در  10۸:  1۳9۲ای که ژانریا  به    )

  با ا آ  یای لب  و  ژانریای ماایر با آ   و یمچنین ژانریای دوره شناسی بای  رابرۀ اثر ادبی با متو  و  مرالاان اونه 
 سنلی ه شود و نسبت آ  با آثار ادبی دیگر در یما  ژانر یا ژانریای دیگر مشّص شود  

بن ی مشّص چنانهه اشاره ش  دوبیتی شاری است در دو بیت با و   عرویی یزد مس م م  وف  با لاریه 
ه بیانگر عواط  و توییفگر مسائ  رو مرۀ عمو  مرد  است  کارکرد عاطفی و سرارمی  و  با  عامیانه و افتاری  ک 

یای ادبی عامه را که    انواع اونه یامالفه دارد و مّاطب آ  تما  الشار جاماه در تما  سنین یستن   با توجه به این  
 ا رانیس  شود ا  نظر می یایی در خا  آن ا دی ه می دوبیتی 

 
1. Inter-generic relations. 
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دین   یای تاریّی) لرار می یایی را که دارای اشاران تاریّی یستن   یر عنوا  نترانه دوبیتی برخی پژویشگرا   
توا  ارجاعی  یرچن  ان ک و  کن : نمقاود  ا  شار تاریّی اشااری است که در آن ا می وریو یراحتًا اذعا  می 

ای ا  شاریای عامه را  ی نیز دسته   احم پنای (:Weryho, 1962  282) ای تاریّی یارت) مب س  به شّایت یا والاه 
 (:1۳۲:  1۳۸4دی  ) یا مانن  مورد  یر را در این دسته لرار می ایرد و برخی دوبیتی اشاار تاریّی در نظر می 

 خباار اوماا  کااه دشتسااتو  ب اااره 
 

  اره  مااین ا  خااو  احماا  اللااه 
 

 خباار ور مااادر پیاارش رسااونی 
 

 1که احم  یاک تان و دشامن یازاره  
 

اونه اشاار را در اونۀ ادبی دوبیتی در نظر اررت که تألمان روحی ایلی دوبیتی  بای  این  ی یا مالفه با توجه به 
کشن   دروالع ژانر این اشاار تاریّی نیست  بلهه دوبیتی است که رد  ای تاریّی به تاویر می سراین ه را ا  والاه 

 شود ای تاریّی در آ  دی ه می حادثه 
در میا  اشاار  این سه   رون ی ا اشود  در خا  مراسس سوگ و عروسی و یمچنین در حین کار دوبیتی خوان ه می 

ّتاان دوبیتی  منرب، با اونۀ سوگ و عروسی و کار  یایی به چشس می اونۀ ادبی دوبیتی  آی  که در عین انرباق با م
 اونۀ سوگ و عروسی و کار یستن :  یایی ا  مانن  سه نمونۀ  یر که به ترتیب مثا  ؛  نیز یستن  

 خااودن ررتاای اتالاات موناا ه خااالی
 

 بسااو   یمچااو ُکناا ه در بّاااری 
 

  بااو   راااری بااا یااس نگفتاایس
 

  بو  جااای تااو خااالیُو  شاایرین 
(۲4۳: 1۳9۵)حسینی موسی    

 

 عروسس سر باه  یاره  پاا باه  یناه
 

 عروساااااس ل بلنااااا ه نا نیناااااه 
 

 به شاادوماد بگاو حویای بساا ه 
 

ساا ه عاروم  ولات نماا ه ویو     
(1۳۵: 1۳۸۷)طباطبایی     

 

 یا راباااارونیس و باااارونیس الااااه
 

 یااا رابره  2ساار چشاامه باا یس او 
 

 باه دم ایاریس چاور تیار چااادر
 

یااااا راکناااایس آواره ااااارگ دره    
(۳69: 1۳۷9)یمایونی    

دی  چیستا   یناتی  عبارن نعلایب  با  که  می …  یایی  لالب  ) شروع  در  نیز  این دوبیتی شون   مویوع  ان   
 یای اساسی دوبیتی یمّوانی دارن :یا براررته ا   ن ای رو مرۀ مرد  است و کارکرد سرارمی دارن  و با ویژای چیستا  

 
 یا به بوش ر    دربارۀ کشته ش   احم خا  دشتستانی در جریا  حملۀ انگلیسی 1

   آر  2
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 1دش   علایااب یااناتی دیاا   دریاان 
 

 ساارش در آر و دنبااالش در آتااش 
 

 خاوره یا  آدمای رابه یها   می
 

 2کاااه بیااارو  آوره مااااه مااانقش 
 (46۷: 1۳۷۷)شهور اده    

نق   برخی  حین  در  لاه خوانی یمچنین  و  دوبیتی اویی یا  دستگاه یا   در  آوا   به  خوان ه  یایی  موسیقی  یای 
منرب، با    قاً ی دل خوان   این اشاار  یایی می یا ترکیبی ا  نظس و نثرن  و راوی در حین نق  آن ا دوبیتی شود  این داستا  می 

ار ش ه و ا  ماروف ؛  ایلی دوبیتی یستن    ی یا مالفه  ترین ترین و رایج مانن  نمونۀ  یر که ا  نق  نحسینا) انّت
 یاست:نق  

 حسااینا عاشاا،  اُر  تااو کااردی
 

ُبُ   خاواُر  تاو کاردی   درخت ا  
 

ُ   در بااغ شاایو   درخت اا  باُ
 

 به خاک کوچاه پامااُلس تاو کاردی 
(۵۳: 1۳۸6)طباطبایی     

 ژه یوبه یا نیز یست   یای ادبی رایج در میا  اورنوشته دوبیتی به دلی  کوتاه و م  ود بود  تا اد ابیاتش  ا  لالب 
یا ا  نظر سا د  این دوبیتی متمو  عاطفی آ  و ی بت ا  رراق و ج ایی این لالب ادبی را مناسب این مولایت می 

 یای ژانری منرب، با اونۀ ادبی دوبیتی یستن :ویژای 
 ارامااای ماااادر  ررتااای   دنیاااا

 

 بمانااا ه آه و اشاااک و آر ویاااا 
 

 امیاا   بااودی و ررتاای   دسااتس
 

یسااتسماازارن ماباا   تااا  ناا ه    
(۵: 1۳96)یاقوبی     

شود  در یایی در خا  آ  دی ه می یایی است که دوبیتی یمچنین اونۀ ادبی عاشقانه در شار عامه  ا جمله اونه 
با موسیقی یمرایی می  احساسان عاشقانه است  این اشاار  ا  عواط  و  و  اشاار عاشقانه عامه ی بت  شون  

 یای ژانری با اونۀ ادبی دوبیتی یمسو یستن  نیز ا  نظر ویژای یا  کنن   این دوبیتی م بور را مّاطب می 
اشاار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  چیستا     ا جمله چنانهه ماحظه ش   دوبیتی در خا  انواع شار عامه 

و    یا و مراسس خوانی و اورنوشته حتور دارد که نشانگر رواد و کاربرد وسیع دوبیتی و نفوذ آ  در بسیاری آیین نق  
ژانری با یه یگر اشتراک دارن     ی یا مالفه یا در غالب  یای مّتل   ن ای است  با توجه به اینهه این دوبیتی مولایت 

یای یای ادبی عامه به ای  نت اخ  انلن   دروالع حتور دوبیتی در دیگر اونه نمی  3این موارد در مب ث  یرژانر

 
   دشت  1
   پاسخ چیستا  نحما ) است  2

3. Subgenre. 



 1۳9 در ادر عامه  یرارس  یتیدوب  یشناساونه  یت ل سا  پنلاه و چ ار  

 

ج اسا ی ژانریا و  یای پیشین  امرو  اردد که در تقاب  با دی ااه نخلوص انواع) است  برخاف دوره ژانری) برمی 
  توا  مر  دلیقی میا  آن ا کشی نمی   یایی دارن  و ژانریا با یه یگر یمپوشانی   مر بن ی دلی، میا  آثار اعتباری ن ارد  

توان  یس شار سوگ م سور شود  یس شار کار  و یس متال، به اونۀ ادبی  که یک دوبیتی واح  می   روست ن یا ا 
باش   نق  ؛  دوبیتی  با شار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  چیستا    خوانی و اورنوشته  بنابراین دوبیتی در مواردی 

نهتۀ جالب توجه اینهه این ت اخ  ژانری در   1یا مشترک است ی اشاار در میا  این اونه مر یای مشترکی دارد و برخ 
شود  برای مثا  دوبیتی در اشاار نوحه  چاووشی  منقبت  تازیه  میا  اشااری که جنبۀ دینی و م یبی دارن  دی ه نمی 

ا  احتما  داد که ادر شرعی باعث ش ه  تو یا رباعی رایج است  می و س رخوانی کاربرد ن ارد  در عوض در این اونه 
 تری دارد ترجیک داده شود تر و  با  رسمی در این موارد رباعی که نسبت به دوبیتی و   سنگین 

 گیرینتیجه   

یای ساختاری و  بن ی  برخی ویژای بن ی ادبی یستن  که رراتر ا  شیوۀ لاریه ای دسته یای شاری دروالع اونه لالب 
مانن  تا اد ابیان  م توای کلی و ح ود و   اثر  در این میا  برخی  ؛  دین  ررض نشا  می یورن پیش متنی اثر را به  

کش   با توجه به  یای شاری دارای لراردادیا و لواع  بیشتری یستن  که ساختار متنی مستق  آن ا را به تاویر می لالب 
یای  توا  برخی لالب شون   می یه یگر بررسی می متنی در کنار  متنی و برو    ی یا مالفه اینهه در مرالاان ژانری  

متنی من ار به خود یستن  ا نیز اونۀ ادبی  برو   ی یا مالفه شاری را ا که عاوه بر این ساختار  متنی  مستق   دارای 
یای ادبی است که دارای ساختار و الگویای ویژۀ خود است  عاوه  این لالب  ۀ ا جمل مستقلی م سور کرد  دوبیتی  

ّتل  با عناوین ین  استرۀ وسیع کاربرد دوبیتی و رواد بسیار آ  باعث ش ه در دوره بر ا یای تاریّی و نواحی م
متا دی نامی ه شود  دروالع غالبًا در ادر شفایی در اشاره به دوبیتی ا  لفظ ندوبیتی) ا که به لالب شاری اشاره دارد  

بلهه یمچو  اونه ا استفاده نمی  با عشود   نامی ه می ای مستق    دین ۀ شود که نشا  ناوینی رراتر ا  لالب شاری 
 تشّص این اونۀ ادبی است 

 ررد من اربه الگویا و ینلاریای ثابت و  دی  که این لالب شاری دارای  ژانری دوبیتی نشا  می   ی یا مالفه بررسی  
ثابت )مسائ  عاطفی و    نسبتاً بن ی ثابت   با  عامیانه و افتاری  مویوع  است مانن  و   و تا اد ابیان و شیوۀ لاریه 

یای ساختاری که  مرتبط با امور رو مرۀ مرد (  کارکرد عاطفی و سرارمی  شیوۀ اجرای مشّص  و برخی ویژای 
 

شود  اما تن ا یک دری  یریک ا  این انواع در  یا نیز دی ه می نوشته یا و شییا  دیوارنوشته نوشتهیا  ماشین دوبیتی در میا  الالییالبته     1
 کنیس  لالب دوبیتی یستن   به دلی  بسام  بسیار ان ک دوبیتی در میا  این انواع  ا  این موارد یرف نظر می 
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ّتص به دوبیتی است مانن  نتهرار مارع دو  در مارع سو یای لالبی مشّص  و   )  نکه) آغا  مارع  ازاره م
رس  که جنبۀ ژانراونگی دوبیتی  ساختار شرق در مارع سو   با توجه به این الگویا و لواع  مشّص  چنین به نظر می 

ا  سرک لالب ادبی رراتر ررته و به   مرور به تر است و دوبیتی در سیر تاریّی خود یای ادبی لوی نسبت به دیگر لالب 
نۀ ادبی نزدیک ش ه است  ا  سوی دیگر  دوبیتی با برخی انواع شار عامه نظیر شار عاشقانه  سوگ  عروسی  کار  او 

یا و مر یای مشترکی دارد که یهی ا  دالی  آ  آمیّتگی دوبیتی با بسیاری  خوانی و اورنوشته یمپوشانی چیستا   نق  
 یا و ررینگ مرد  و رواد و کاربرد وسیع آ  است آیین 

 کتابنامه
 پژواک کیوا    ت را :   تاریخ در ت انه (   1۳۸4)     احم پنایی  م م  

 نشر مرکز   ت را :     جل  دو     ساختار و تأویل متن (   1۳۷0)     احم ی  بابک 

   4۷۸-4۷1یص     4شمارۀ      نش یۀ دانشکدۀ ادبیات تب یز     (  نر لویان المالس) 1۳۳۳)     ادیب طوسی  م م امین 
یص      1۸شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     یای سیستا ) یا در ترانه (  نجایگاه و ت لی  درونمایۀ سیتک 1۳96)     ال امی  راطمه 

1۵۳-1۸1  
 نا بی   ت را :     کرمانی اردآورن ه حسین کویی     های روستایی ای ان هفتصد ت انه از ت انه (  مق مۀ  1۳1۷)     ب ار  م م تقی 

غا  ب را   ایرا ) (  نچ اربیتی 1۳94)     ریا پور   در  شفایی  شار  سنت  ادامۀ  عامه     :  ادبیات  و  یص      6شمارۀ      ف هنگ 
۷۵-11۲  

تزوتا   نپیش 1۳۸۲)     تودوروف   جن  (   بر  ادبی) درآم ی  کاشیگر     یای  م یا  یص      9شمارۀ      زیباشناخت     ترجمۀ 
109-1۲1  

 لرره   ت را :     ترجمۀ کتایو  ش پرراد     مفهوم ادبیات و چند جستار دیگ  (   1۳۸۷)     

 آاه  ت را :     ترجمۀ م م  نبوی     بوطیقای ساختارگ ا (   1۳9۲)     
 شناسی مرکز کرما  :  کرما      س ودهای شه بابک بومی (   1۳9۵)     موسی   یرا حسینی 

 حو ۀ ینری   ت را :     ای ب  شناخت موسیقی نواحی ای ان مقدمه (   1۳۷۳)     درویشی  م م ریا 
 نشر مرکز   ت را :     ترجمۀ رر انه طایری   . ژان  )نوع ادبی( (   1۳9۵)     ی ر دوبرو   

حسن  ویژای 1۳94)     ذوالفقاری   و  نکاربرد  بومی (   در  دوبیتی  ایرانی) یای  یص      ۳۲شمارۀ      پژوهی ادب     سرودیای 
6۳-9۵  

 ریوی آستا  ل م  :  مش       انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی (   1۳۷0)     ر ملو  حسین 
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 .نوی  شیرا  :  شیرا     انواع شع  فارسی (   1۳۸0)     رستگار رسایی  مناور 
 راطمی   ت را :     جل  دو     (  تاریخ ادبیان ایرا  و للمرو  با  رارسی با رویهرد ژانری 1۳9۸)      رلانی  م  ی 

ادبی) 1۳96)       جواد  رلانی   ؛  تاریخ  مرالاان  در  ژانری  نرویهرد  ف هنگستان     (   یص      6۲شمارۀ      نامۀ 
۳6-۵6  

 یرم    ت را :     نظ یۀ ژان  (   1۳9۵)       م مودریا یباغ لربا    ؛ 

 رو اار   ت را :     نهبندان دیار خورشید (   1۳۸6)     شبانی  حسین 
 سروش   ت را :     عقاید و رسوم م دم خ اسان (   1۳۷۷)     شهور اده  ابراییس 

 میترا   ت را :     انواع ادبی     ( 1۳۸6)     شمیسا  سیروم 
 ب ین   ت را :   . های حسینا داستان و دوبیتی (   1۳۸6)     ال ، طباطبایی  لسا  

 ب ین   ت را :   . س و ای اج (   1۳۸۷)     
مرییه  غام سین  اده غام سین   نلمه؛   دری    حسن؛   ذوالفقاری  ؛  عظیمی   ناونه 1400)        نا  (   دوبیتی  شناسی  یای 

  ۲۲۸-19۵یص      ۳۷شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     رارسی) 
رالزمانی  عب النبی بن خل     ت را :     چاپ او      سی جوادی به کوشش سی کما  حاد     ط ازاالخبار مجلد اول متن (   1۳9۲)     ّر

 ررینگستا  ینر جم وری اسامی ایرا  
 نیلورر   ت را :     ترجمۀ یالک حسینی   . تحلیل نقد (   1۳۷۷)     ررای  نورتروپ 

 .کنهاش :  ایف ا      ترجمۀ لیا میریفیا      ژان  (   1۳9۲)     ررو  جا  
 نا بی   ت را :     های روستایی ای ان هفتصد ت انه از ت انه (   1۳4۵)     کرمانی  حسین کویی 

 .بنیاد ررینگ ایرا     ترجمۀ رری و  ویمن     ف هنگ م دم ک مان (   1۳۵۳)     له ارن   لریمر  دیوی  
شناسی نظ  و نث   سبک    (  ندوبیتی در ادوار مّتل  شار رارسی) 1۳96)      غزا  اسماعیلی بر ی ؛ م م ی  م م حسین 

  ۳6- 1۷یص      ۳۵شمارۀ      فارسی 
    10شمارۀ      ف هنگ و ادبیات عامه     یای عامه در لفظ و مانا) (  نکارکردیای متمایز لاریه و ردی  دوبیتی 1۳9۵)    مرادی  م م  

  1۸9- 16۵یص  
 رهر بهر    ت را :     های بی جندی گذری ب  دوبیتی (   1۳9۳)     نایک  م م م  ی 

 .م ق،:    مش      یای ک ن شرلی (  ت لی  ساختار و درونمایۀ ترانه 1۳۸0)     جامی  حسن نایری 

 و ارن ررینگ و ینر     های نیم وز ت انه (   1۳۵۲)     نیهوکار  عیسی 
 .علمی و ررینگی   ت را :     ترجمۀ ییاء موح  و پرویز م اجر     نظ یۀ ادبیات (   1۳۷۳)     ولک  رنه  و آوستن وار  
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 .نشربه   ت را :     ف هنگ م دم س وستان (   1۳۷1)     یمایونی  یادق 
 شناسی بنیاد رارم :  شیرا      فارس های محلی  ت انه (   1۳۷9)   

 ایورا   ت را :     فنون بالغت و صناعت ادبی (   1۳۸9)     ال ین یمایی  جا  
 ادیسو    ت را :    های قب  نوشته سنگ (   1۳96)     یاقوبی  مرییه 
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