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 چکیده
ها را در چارچوب  توان آنهای بسیار، همچنان با متونی مواجهیم که نمیرغم پژوهشدر ادب فارسی، به
شده جای داد. این بالتکلیفی بیش از آن که از خالت انواع ادبی حکایت کند، که انواع ادبی شناخته

می نوع  کمتر  یک  از خلوص  که  یافت  اثری  غفلتبهره   یتمامبهتوان  از  باشد،  قوت    مند  پژوهشگران 
این انواع مغفول در ادبیات ماست؛   ۀازجملترین نوع ادبی دانست، توان آن را کهن گیرد. کارآوا که می می

گیرد و در دامن اولین تالش بشر برای کسب روزی، کار، زاده و  نوعی که از پیدایش گفتار نیز پیشی می 
 معنایی که در هنگام کار و به فریاد خوانده بی های این نوع را در اصوات. نخستین جلوه پرورده شده است

می شدهمی دقیق اند  بدانیم،  نوع  این  ابتدایی  نام  و  شکل  را  کار  فریاد  اگر  و  گرفت  سراغ  سخن توان  تر 
از این نوع بپردازیم و    یومانعجامع بار به معرفی  که برای نخستین  میاقاد کرده ایم. در این جستار  گفته

 های بعدی هموار نماییم. ر ادبی و معنایی این نوع کهن، راه را بر پژوهشسپ  با تحلیل ساختا

  کارآوا، نوع ادبی، شعر کار، ترانه کار، کار. :هاکلیدواژه
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 مقدمه.  1

  و   دقیق   بررسی   است،   برخوردار   بسیاری   اهمیت   از   متون   تحلیل   و   نقد   و   شناخت   در   ادبی   انواع   دانش   ازآنجاکه 
 شکل به  یک  هر  که  سازد   مواجه  مندی نظام  آثار  با  را  ما  تواند می  ، شفاهی   خواه  و  رسمی  متون  در  خواه  ، آن موشکافانه 

 درک  در ها حلقه  این  از   یکی  شدن  مفقود . دارند  بسزا  اهمیت  و  نقش  کنونی  انواع  ساماندهی   در  زنجیر  یک   های حلقه 

ها عین حیات ادبیاتند و  گوید: »نوع می  (1) که هنری جیمز طور همان زیرا   ؛ کند می  وارد  خلل متون  تحول  و  سیر  از  ما 
 کثرت  دلیل   به   یکی   فارسی   ادبیات   (. در 292:  138۵هاست«)ولک،  حقیقت و قدرت ادبیات نتیجه شناسایی کامل آن 

  حدودوثغور واحد،    و   هماهنگ  دانشی   اساس   بر  متون   بندی طبقه   در   پیشینیان   و   ادبا   تساهل شفاهی و دیگر   و  کتبی   آثار 
اینی را در  که ممکن است آثار متب  گسترده است  ی ا اندازه به یا دامنه یک نوع  و مشخص نیست  وضوح به مرزهای ادبی 

  که  است  حالی   در  این  دانستن آن، دوچندان است.   ارد ی ب له در باب ادب شفاهی، به دلیل  خود جای دهد و این مسأ 
  در  محققان  سردرگمی  از تواندمی  تنهانه  آنان،  مختاات  و ساختار   تبیین  پژوهی موشکافانه و در پی آن کش  و متن 

 و  سازد می   هموار   ، [ 1]نوع   تأویلی   نقش   جهت   به   را   متن  و  مخاطب   میان   ارتباق   طریق  بلکه   انواع بکاهد،   بندی طبقه 
  پیوسته زمان  طول  در  ادبی  زیرا انواع  رساند؛ می  یاری  نیز  دیگر  انواع  تحول  و  تغییر  سیر  و ها ریشه  شناخت  به  همچنین 

 وسعت  به   آن   شناخت  که   گرفته باشد   شه ی ر   مغفول   نوعی   از  شده شناخته  انواع  بسا چه   و   اند ل ی تعد  و   جرح   تغییر،   حال   در 
  انواع زنجیر سر حلقه را آن توان می  که  است  ادبی  انواع  این   از یکی  کارآوا . رساند می  یاری   شناسان نوع  و ناقدان  نظر

  قدمتی   با   که   شود می   شامل   را   شفاهی   ادبیات   از   بخشی   ادبی   نوع   این   دانست؛   مختل    ملل   فرهنگ   و   ادب   در   ادبی 
 ندرت به   کاربرد،   بستر   رفتن   میان   از   و   تکنولوژی  رشد   دلیل   به  امروزه   و  ادامه داده است   خویش  بقای  به   نهی س به نه یس   بسیار 

 .گرفت  نشان   آن   از   کارورزان   میان   در   توان می 

 پژوهش  پیشینه 

 حین  در   آن   نویسنده   که   آثاریست   اول   دسته   هستیم؛   رو روبه   منابع  از   دسته   دو   با   کارآوا   یا  کار  های ارتباق با ترانه   در 
  یا   و  کرده کارآوا  به ضمنی  اشاراتی  - است   عامه  ادب  و  فرهنگ  باب  در  اغلب   که  -خود   نظر  مورد  مضمون  پرداخت

مروج    ، االغانی  همچون   شود می   شامل   را  بسیاری   جدید  و  قدیم   منابع   دسته،   این .  آورده است   باب  این  در   مثالی   و   شاهد 
  موضوع   در   برخی   و ...  و   شاردن   سفرنامه   ، پوالک   سفرنامه   چون   مستشرقین های  سفرنامه   برخی   تا   قشیریه   رساله،  الذهب
  و   سروستان   مردم   فرهنگ   ، کجور  ، فریاد  کله   ، قشم   جزیره   آفاق   ، تالشان   و ها  تات   همچون   خاص   ای منرقه   فرهنگ 
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 دیگر.  بسیاری 
 ذیل زمینه،  این  در  شواهدی  آوری جمع  یا  و  کارآوا  بررسی  و  تحلیل  قاد  به  اختااصاً  که است  آثاری  دوم  دسته 

  و  باشد   اشعار   این  های ویژگی   بررسی   درباره   تحقیقی   اثری  تواند می   آثار   این .  است  شده   تألی    جداگانه   فالی   و   عنوان 
  بندی تقسیم   در   که   پژوهشی   ترینقدیمی .  کارآوا   اقسام  و   انواع   در   شواهدی   غیرمیدانی   و   میدانی   آوری جمع   صرفاً   یا 

  های ترانه   بررسی   با   وی.  است   فریدل  اریکا   خانم  مقاله   گرفته،   نظر   در  کار   اشعار   برای  جداگانه   عنوانی   محلی  های ترانه 
  تقسیم (  کنند نمی   همراهی  را  کاری   که)   دیگرهای  ترانه  و   کار های  ترانه  رقص،   هایترانه  دسته   سه به   را  آن   بویراحمدی، 

  در   فرهادی   مرتضی   او  از   دارد. پ    سودمندی  آثار   مختل    مناطق  از  کارآوا   ی آور جمع   در   نیز  همایونی   صادق .  کندمی 
 مولد  کار   با   همزمان   که   دانسته   اشعاری   را   کارآوا   ت یدرنها   و   پرداخته   آن   انواع   و   کار   تعری    به   ل ی تفا به   کارآوا   مقاله 

نویسنده در آن    که   است   ده ی رس   چاپ   به   سمنانی پناهی   از   فارسی   شعر   در   کار   عنوان   با   کتابی .  است  شده ی م   خوانده 
کند. آنچه در این کتاب از نظر ما به کارآوا   ی آور جمع در حد امکان هر شعری را با لوازم و اصرالحات کار    سعی داشته

  کار  شعر  اصرالح  از   نویسنده این کتاب  . نزدیک است فال دوازدهم آن است با عنوان »کار در شعر فولکلوریک« 
سرایی در  »ترانه و ترانه است. همچنین   متفاوت   ما  نظر   مورد   کارآوای  مفهوم   با   آورد،   خواهیم   چنانکه  و  کندمی   استفاده 
با عنوان »   ایران«  نهم  نویسنده که در فال  عامیانه«    ی ها ترانه کار در    ی ها بازتاب عنوان اثری دیگر است از همین 

زبان و ادبیات عامه  دست داده است. حسن ذوالفقاری در شواهدی از برخی کارآواهای کشاورزی و دامداری را به 
ضمن پرداختن به تعری  و تقسیمات ادب عامیانه، به اسامی و انواع اشعار عامیانه پرداخته و ذیل انواع شعر عامه،   ایران 

پنج گروه دامداری، کشاورزی،   است. وی شعر کار را در  اشاره کرده    ی گرد دوره ، صیادی و  ی ور شه ی پ به شعر کار 
کار  به مقاله »موسیقی    توان ی م کرده است. از منابع دیگر    ذکر   ها دسته و بررسی نموده و شواهدی بر این    ی بند دسته 

زاده اشاره کرد که چنان که از نامش پیداست گ ری و نظری بر اشعار دریانوردی بوشهر دریایی بوشهر« اثر سعید شنبه 
گ جاوید اثر هوشن  فرهنگ موسیقی کار در ایران کارآوا،    ی ها نمونه دارد. از دیگر منابع مهم ما در بررسی شواهد و  

  بختیاری   ی ها ترانه موسیقی و  کارآوای مناطق مختل  کشور.    در باب مقاله ارزشمند است    وپنج ی س است که مجموعه  
. شودی م اثری است از کاظم پوره که در آن به کارآوای مردمان بختیاری زیر عناوین موسیقی برزگری و دامداری اشاره  

آثار فرهنگ و ادب خود فالی و عنوانی به اشعار    ی آور جمع   کشور در  آثار این دسته بسیارند و اقوام و مناطق مختل
 .می ا برده بهره    ها آن اند که در این پژوهش در حد توان از  کار قوم خود اختااص داده 
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 نقد منابع

 جهت  در   اما   است؛   ارزشمند   خود   نوع   به   که  کارآواهاست   انواع   ی آور جمع   کوتاه،   ای مقدمه   با ها  پژوهش   این  اکثر 
  تعریفی   به   توان نمی   منابع   این   تمامی   بررسی   با   و   گ ارد نمی   جلو   به   گامی   اشعار،   از   نوع   این   نظری   مبانی   تشریح 
  شعر کار رین اثر را در این زمینه به نام  تکه مفال   سمنانیپناهی   مثالعنوان به   . یافت  دست  ادبی   نوع  این  از   ومانع جامع 

: 1369های رنگارنگ کار در شعر فارسی« )پناهی،  »جلوه   شعر کار، مقاود خود را از  نگاشته است  در ادب پارسی 
های  »ترانه در مقاله خود با عنوان    فرهادی ؛ که این بسیار درازدامن و با مقاود ما بسیار متفاوت است.  برشمرده است (  9

کند و تناسب این ی آن با کار مولد اشاره می در تعری  کارآوا به همراه کارورزان و استادکاران«    ادرفته یاز کار، کارآوای  
در    فرهادی داند. هر چند  اشعار را با کار مورد نظر، به جهت فکری و محتوایی، از وجوه متمایز کننده این نوع شعر می 

ست از پیشینیان خود پیموده اما نتوانسته به تعریفی کامل و مانع از آن د  تر صواب تعری  خود از این دسته اشعار راهی  
های  ترانه   ی آور جمع هر چند در    صادق همایونی این شعر را نوعی مستقل از ادبیات عامیانه برشمارد.    اصوالً پیدا کند و  

کند و نوعی  گیری این نواها اشاره می ، بیشتر به نقش زنان در شکل گ اشته استای بجا کار استان فارس آثار ارزنده 
« کارآوا را ذیل زبان و ادبیات عامیانه ایران . ذوالفقاری در » گرفته استدر نظر    زنانه مردانه برای این اشعار  ی بند م ی تقس 

را نیز به آن افزوده است. چنانکه خواهد آمد این  ی گرد دوره  ی ها ترانه خود  ی بند م ی تقس »اشعار کار« آورده است و در 
 با کارآوا متفاوت است.  اند گرفته که جارآوا نام    ها ترانه 

در کتاب  بار نخستین  را  «کارآوا »   نگارنده عنوان . اند نامیده  «کار  شعر »   را  اشعار  از   دسته  این منابع،  این اغلب  در 
و یا اشعار    درخت آسوریک دید. وی مضمون اشعار پیش از اسالم همچون    ، شعر کار در ادب پارسیپناهی سمنانی،  

  مرتضی . ( 37: 1369نک: پناهی سمنانی، )  داند که با تعری  ما متفاوت است ی« می را دارای »بافت کارآوای  اوستا 
  عنوان   نیز   همایونی   صادق .  پرداخته استدر مقاله خود با همین عنوان، با ظرافت بیشتری به این دسته از اشعار    فرهادی 

این دسته از اشعار را ذیل مدخل دانشنامه فرهنگ مردم ایران  . کرده است انتخاب  اشعار   این  نامیدن  برای  را  « کارنوا » 

 ، [ 2]کارُبنگ »   به   توان می   است   مارلح  کارورزان   میان   در   که   کارآوا   دیگر های  نام   . از کرده استهای کار« تعری   »ترانه 
 اثری   هیچ   اشعار،   این   بر   مناسب   نامی   انتخاب   در  آشفتگی   بر  عالوه.  کرد   اشاره   «کار   و   مزد   کاردنگ،   کاربانگ، 

  آن  شناسانه نوع های ویژگی  برشمردن  و  تحلیل  صدد  در  و  نپرداخته است  مستقل  ادبی  نوع  منزله به  کارآوا  به  ن یازا ش ی پ 
 .است  امده ی برن 
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 های تحقیقپرسش 

میان    توان ارتباطی دارد؟ آیا می   شعر کارخواهیم به این پاسخ برسیم که کارآوا چیست و چه تفاوتی با  در این جستار می 
تواند نوعی مستقل از انواع ادبی به شمار رود و در این صورت کارآوا با شهرآشوب و اشعار صنفی یافت؟ آیا کارآوا می 

؟ چیست کرده است مجزا بدل  ی نوع به که کارآوا را  ی و فرع های اصلی وجوه تمایز آن با انواع مشابه چیست؟ ویژگی 
دهد و در غیر این صورت اند؟ آیا این نوع ادبی همچنان به حیات خود ادامه می های این نوع از اشعار چه بوده پیش متن 

 آن نشان گرفت؟  ی مابق توان از  از انواع و آثار می  ک ی کدام در  

 روش تحقیق

مختل  کشورمان، با گویش و  کارآوای نواحی    ازجمله ادبیات شفاهی و    ی آور جمع در    ی توجه قابل   ی ا کتابخانه منابع  
گ اشته لهجه  را  پژوهش  این  بنای  سنگ  که  داریم  دست  در  متعدد  بررسی  ؛  اند های  در  ما  آماری  جامعه  بنابراین 

شود؛ ما محدود به منرقه خاص، گویش و لهجه خاصی نمی  - [ 3]بخش وزن اشعار  جز به – مختاات این نوع ادبی 
وری در نواحی متعدد ایران بررسی  دامداری، دریانوردی و ماهیگیری و پیشه انواع کارآوا را در چهار حوزه کشاورزی،  

های کاری بدون گزینش مختل  حوزه   ی ها شاخه متعدد در   یها نمونه و تالش کردیم اساس این پژوهش بر    می ا کرده 

 [ 4]باشد.   ی انگار سهل و  

 بحث و بررسی.  2

دهیم تا تفاوت کار  پیش از پرداختن به تعری  کارآوا برای شناخت بهتر ماهیت این نوع ادبی، تعریفی از کار ارائه می 
 از غیر آن دریابیم. است  شده ی م مولد را که اغلب با کارآوا همراه  

 الف( تعریف کار 

(، از  4۵1: 1366طبیعت«)بیرو، تا »منقاد ساختن   ( 612: 1376از »به کار بردن کوشش و صرف فعالیت«)گلد، 
بردن دارد« ) 2422:  1371»فعالیت بدنی یا فکری« )فرهنگ،     المعارف دائره ( تا »فعالیتی که هدفی غیر از ل ت 

تواند در تعریفی کلی در کنار یکدیگر جای گیرد. آمریکانا، مدخل کار(، همه عباراتی است در تعری  کار که می 
 آدام اسمیتشود.  اند که کار، شامل دو دسته تولیدی و ارائه خدمت می اشاره کرده   مسأله   به این  حاً یتلو ها  اغلب تعری  

. به اعتقاد او »نوعی کار بر ارزش آنچه تولید کرده است پیرو همین ویژگی، کار را به دو دسته مولد و غیر مولد تقسیم 
کند، کار مولد به خاطر این که تولید ارزش می  توان افزاید. نوعی دیگر چنین تأثیری ندارد. نوع اول را می کند می می 
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نوع دوم را غیر مولد« )کاتوزیان،   دایره کار مولد در منظر اقتااددانان  1۵3:  13۵8نامید و  با گ شت زمان  ( البته 
 نک:)   اثر باشد جزو این دسته قرار گرفتدر تولید ثروت م   م ی رمستق ی غ   طور به تر شد و هر نوع کاری که حداقل  گسترده 

توان گفت کارآوا قدمتی به درازای عمر بشریت دارد و کار در گ شته محدود  می   ازآنجاکه  .( 112:  1344رهمایون،  پو 
به تعریفی که    – ها نشان داریم همراه با کاری مولد شده است، اغلب کارآواهایی که از آن به کارهای مولد و بدنی می 

در موارد محدود،   جز به اند و ارائه خدمت که با رشد تمدن گسترش یافت  شده خوانده می   -داده است اسمیت ارائه    آدام 
و    [ 5]ای عک  دارد حیات و سپ  غنای کارآوا با رشد تمدن و ماشینیزه شدن رابره   چراکه   ؛ نشده است با کارآوا همراه  

 .کرده استرفته از میدان کار ح ف  فناوری، این نوع ادبی را رفته 

 گیری شعر و موسیقی ار در شکل ب( نقش ک 

 بر موسیقی  محققان  گواهی  بنابراین  ؛ بوده است  عمل  مکمل  که  تفنن  برای  نه  ابتدا  در  هنری   هر  و  است  هنر  زادگاه  کار 
 این بار   اول  آلمانی،   محقق   بوخر،   کارل .  نیست  انتظار  از  دور   ، بوده است  موسیقی   آالت   ابتدایی   شکل   کار  ابزار   که   این

  و  آوردندمی   زبان   بر   کلماتی   کار  هنگام   در   ابتدایی  ی ها انسان .  است   و موسیقی   شعر موجد   کار   که   کرد   مررح  را  نظریه 
 پیدایش  و   انسان   اصوات   و   بدن   حرکات   موزونیت   موجب   کار   وزن   که   همچنان »  شد،   پیدا   اساس   این   بر   ابتدایی های  ترانه 
  موسیقی   ابزارهای   از   برخی   حتی .  کشانید  موسیقی   ابزارهای   ساختن   به   را  انسان   هم   کار   ابزارهای   اصوات   شد،   ترانه 

 شدند ساخته   کمان   الهام   به  که   باستانی   زهی   سازهای   از  بسیاری   است   جمله   این   از .  آمد  پدید   کار   ابزارهای  از   مستقیماً 
 K.Buecher: Arbeit und 1899 ز ا  نقل   ، 31:  13۵4  پور،   آریان )   « است   چنگ ها  آن ترین  ساده   از   یکی   و 

Rhythmus,  ) صدا   به  ، بوده   هماهنگ   و  منظم   ریتمی   با   اغلب   و   تکرار   به  فعالیتی   انجام  ابتدایی   جوامع   در   کار  ازآنجاکه 
  ابزاری   له ی وس به  کارورزان . بوده است  معمول  امری  گروهی  کارهای  در  هماهنگی  این   استمرار  برای  کار  ابزار  درآوردن 

 کرد، می   مختل  را   کار   آن  در   ناهماهنگی   گاه   که   را   کار  ریتم   تا  گرفتندمی   ضرب  داشتند،   دسترس  در   کار   نوع  به  بسته   که 
  خورد؛ می  چشم  به  مناطق  برخی  در  نیز  اواخر   همین  تا  ریتم  ایجاد  برای  کار  ابزار   از  استفاده .  کنند  حفظ  کار  انتهای  تا 
  راه   در   شدند می   روان   انبارها آب   یا ها سرچشمه  از   آب   آوردن   برای   که   زنانی   میناب   وار شه  پشت   روستای   در   مثال عنوان به 

 و مفرح فضایی  ایجاد  کار،  انجام در هماهنگی   برای  را  زنیجهله   زنان،  پرداختند. می  [ 6]زنی َجهله  به  چشمه سر  بر یا 
: 139۵نک: جاوید،  )   دید   توان می   مردان   ای صحنه   های موسیقی   در   را   آن   آثار   امروزه   که   اند داده می   انجام   خستگی   رفع 

 کار،   ریتم  داشتننگه   برای   گاه   بود،   بسته  را   کارورزان   دست  کار،   که  جالیز   وجین  مانند  مشاغلی   در   حتی  . ( 233
  نظم   وجین   هنگام  در  گونه ن ی ا . است معروف   پیشکو   یا  ناقارای  ُمچه  به   گیالن   در  که   کردندمی   تولید  دهان   از  صداهایی 
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 فلزیهای  آویزه   [ 7]َکرکید   به   گاه   ی باف ی قال   کار   در   (؛ همچنین 30:  139۵اند )نک: جاوید،  کرده می   مدیریت   را   کار 
  زبان  بر   را که   آوازهایی   و   شود   حاصل  هماهنگ و  ریتمیک   صدایی   آن   درآوردن   حرکت  به  هنگام  در  تا   کردندمی   آویزان

نک: همایونی، )   بینیم می   دف   ساز   در   امروزه   را   فلزی های  حلقه   و   آویزها   این   کند.   همراهی   شد می   مترنم   قالیبافان 
  حرکتی   جنبه .  صوتی  جنبه   و   حرکتی   جنبه :  داشت   متفاوت   جنبه   دو   ابتدایی   انسان   موزون   »کارهای   پ    . ( 1۵0:  1379
  زاینده   اشیاء   با   ابزارها برخورد   صدای   و   انجامید  آواز   به   کار   فریاد .  آورد   بار   به  را   موسیقی   صوتی   جنبه   و  شد  رقص   موجد 

 .( ۵2:  13۵4  پور،   آریان )  « گردید   موسیقی   ابزارهای 
شویم که های موسیقیایی مواجه می ها و تکنیک با برخی از اصرالحات مرتبط با کار در نام و عناوین مقام   امروزه 

.. چون: نقره سری، تریکه سری، جلوداری، بورسری و. یی هامقام دهد. تأثر موسیقی را از کار و آهنگ کار نشان می 
  یی هامقام .( که در ارتباق با کار چوپانی در منرقه مازندران پدید آمده و یا  431- 430:  1396)نک: جالل محمدی،  

 .( 89:  1396)نک: توحیدی،    اربانی در استان کرمان اشاره کرد چون: اشترقرار، اشترمرد، اشترخزو و... در کار س 
چارواداران   نوای  از  گویا  که  غوربتی  و  وحدتی،    برآمده مقام شرفشاهی  نک:  بیشتر  تفایل  )برای  : 1396است 

چون خشخاشی و ناخن زدن    یی هاک ی تکن ، گوشه چوپانی در دشتی و  گاه سه حدی( در  )   ی هد ( و آواز  ۵2- 41صص 

 [ 8]. هاستآن   ازجملهدر نوازش تنبک 
و اشعار را در ملل مختل    ها ترانه رفته شکلی مستقل یافت و اولین  رفته   شد ی م آوازها و نواهایی که همراه با کار ادا  

 صورت .  ماده   و   صورت :  بود  عنار   دو   شامل   ابتدایی   : »موسیقی کند ی م اشاره    ی درست به پور  که آریان به وجود آورد؛ چنان 
  محتوا   ، کار م ی تقس   و   جامعه   زیه تج   دادن   ادامه   با   گر ی دعبارت به ؛  ترانه   آن   محتوای   یا  ماده   شد و   محض   موسیقی   آن   شکل   یا 
 (.۵3:  13۵4پور،  «)آریان . شد پیدا   مستقل  شعر  و   یافت   انتزاع  اصلی   صورت   از 

 ج( کارآوا چیست؟ 

اند و قبل، سروده شده   به قصد همراهی با کار که  غیرمنظوم و  منظوم است   جمالتی و یا  کلمات ، اصواتکارآوا 
یتمیک و هماهنگ با کار ی ا گونه به حین و پ  از انجام کار مولد،  است. همراهی این   شده خوانده می  به آوازو  ر

 این اشعار هنگام [ 9]توان جدای از آنان به خاطرش آورد. اشعار با آواز، ریتم و حرکات کار به حدی است که گاه نمی 
اغلب به شکل جمله و جواب میان و شیوه اجرای آن    است   شده ی م فردی خوانده    ندرت به کار گروهی و    انجام 

  لوازم  و  ابزار  نظر،  مورد  کار  با  و زبانی  فکری  لحاظ  به  - لزوماً و نه  - اغلب  شعر   نوع  ست. این هاسرخوان و همخوان 
مکمل کار و عمل  ی ا گونه به بنابراین ؛ است  تهساخ ی م  نمایان  خود در را  کارگران  هایدغدغه  و  [ 10] بوده  هماهنگ  آن 
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معنا، گفتگوهای  شعری ترتیب یافته با قوافی و ابیاتی مشخص نیست، بلکه گاه اصواتی بی   لزوماً کارآوا  . بوده است
 کی تم ی ر ها نهاد به شکل مقرع و  است که بدون این که بتوان نام شعر و حتی نظم بر آن   یی های امرونه روزمره و یا  

اند. در برخی از مشاغل کارآوا جهت تأثیر بیشتر همراه  گرفته ای هجایی به خود می و وزنی تکیه   است   شدهی م خوانده  
پیچیدگی و تانع خالی است، قالبی مشخص   کارآوا به لحاظ زبانی و ادبی از هرگونه   ؛ [ 11] شده با ساز به آواز خوانده می 

 [ 12]ندارد و از نظر موسیقی درونی نیز دارای تنوع است. 
ها و ل ثَ ها، مَ ها، باورها، سنت شناسی داراست، به دلیل شمول بر ارزش کارآوا عالوه بر اهمیتی که از جهت نوع 

و علم   ی شناس زبان ، ی شناس جامعه نظر اصرالحات قدیمی و محلی و همچنین همراهی با آواز، ریتم و ملودی از م 
 دهد.نیز ارزشی چشمگیر دارد و فرهنگ شفاهی تمام و کمال مردمان قدیم را در خود بازتاب می   [ 13] موسیقی 

 تفاوت کارآوا و شعر کار 

شود که درباره کار، ابزار، لوازم و امور مرتبط با آن و  شعر کار در تعری  محققان پیشین به تمام اشعاری اطالق می 
، هر نوع کالم  درازدامنها برده باشد. در این تعری   همچنین صاحبان حرف سروده شده باشد و یا این که نامی از آن 

شته باشد، شعر کار نام دارد. با این تعری  دامنه این اشعار تا میزان  آهنگینی که رنگی از کار، مختاات و لوازم آن دا 

می  گسترش  نه  زیادی  و  که    منزله به یابد  ادبی    عنوان به نوع  انواع  از  در هر یک  ادبی    [14] است.   ی بررس قابل وجهی 
پیشه   مثال عنوان به  به  اشاره  به دلیل  مناظره درخت آسوریک را  قدیم برخی محققان    شعر کار ترین  ی های گوناگون، 

 [ 15]دانند. می 
رود از آوا مورد انتظار نیست. آوا صداست، خواه اما کارآوا آوای کار است و بدیهی است آنچه از شعر انتظار می 

معنا باشد، خواه معنادار، خواه یک کلمه باشد و خواه بیشتر و خواه منظوم باشد و خواه غیرمنظوم. هر چند این صدا بی 
خورد  تر اسامی صوتی به چشم می توان شعر و یا دستکم نظم دانست اما در میان کارآواهای کهن کارآواها را می اغلب  

توان نام اند و نمی خوانده و... به تکرار می   [ 17]، پرندگان، ابزار و ادوات کار [ 16]که کارورزان به تقلید از صدای حیوانات 
و    یی تنهابه که گاه  بوده است ا تا این اواخر همچنان در برخی مشاغل رایج شعر بر آن نهاد. این نمونه کهن از کارآواه 

، مانند دار ی معن همچنین بر برخی از کارآواهای    [ 18]. است   رفتهی م گاه در میان مااریع معنادار و به شکل ترجیع به کار  

بنابراین ؛  [ 19]ی خوان نقشه توان عنوان شعر نهاد، بلکه تنها جمالت غیرمنظومی است در  نوعی از کارآوای قالیبافی، نمی 
های مترادف ترانه، نغمه  تواند بهترین عنوان برای این نوع مستقل باشد. عنوان ما کارآوا، کارنوا و یا فریاد کار می   زعم به 
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و ما در این جستار گاهی از این   [ 20]ها تا حدودی به ماهیت کارآوا نزدیک است ی ویژگی و سرود نیز، به دلیل برخ 
 هرچند عنوان دقیقی برای این نوع ادبی نیستند. ؛ ایم اصرالحات استفاده کرده 

 کارآوا  اقسام ه.  

 کارآوا و شبه   کارآوا (  1

  ابتدایی  قاد  ساز، نوع   عامل  نخستین   اول   دسته در .  مواجهیم دسته از اشعار    سه   با   که   دریافتیم   کارآوا   اقسام  بررسی   در 
  کارورز   حرکات   هماهنگی   و   است   سروده و خوانده شده   کار   همراهی با   کارآوا برای   دسته   این  . بوده است   سرایندگان آن 

  حرکاتشان   که   بود   الزم   کردند، می   کار   و  زیستند می   گروهی   صورت به   افراد   چون »   نماید:می   حفظ  کار   ریتم  و   وزن   با   را 
 هماهنگ  و   منظم   طرزی   به   اگر   دویدند، می   شکاری   پی   در   یا   زدند می   پارو   زورقی   در   که   جمعی   باشد،   هماهنگ   و   منظم 
 :13۵4پور،    آریان « ) برخاست   ابتدایی   حیات   ذات   از   هماهنگی   پ    یافتند، نمی   توفیقی   مسلماً   کردند، نمی   عمل 

  زمان  طول  در  رفته رفته  که  آورد  پدید  را  منظم  و  ریتمیک  هماهنگ،  اصواتی  کار،  در  هماهنگی  لزوم  بنابراین  ؛ ( 14-1۵
 این  یافت. وزن   نضج   موسیقی   و   آهنگ   دارای   اشعار   شکل   به   ازآن پ    و   مفهوم   انتقال   برای   معنادار   کلمات   شکل   به 

 اند.ناشناخته گویندگان این اشعار    کند. می   تبعیت   کار   ریتم  از   و   است   هجایی   ایتکیه   وزنی   غالباً اشعار  

 :میکنی ماز این دسته اشاره  یانمونهبه 

»ِپری ِپری ِکرُدم گام ُاِوید/ جون ِو دس و پام اوید/ گام ز گاَیل دیر اوید/ َخرد و َچرد و   شیردوشی )بختیاری(: 
بدوشم/  سیر اوید/ ما گا َشه سیسدونی/ خدا اونو نسدونی/ َرهُدم گاِم بیاُرم/ ُدری َوست ُور کناُرم/ رهدم گام 

 ( 30- 29:  1381پوره،  )   [ 21] دری وس ِمن گوی دوشم...« 
های علی/ جانم علی/ علی علی/ حیدرعلی/...جانم علی/ نامم علی/ بیکار آیم/ ِبِرز برز/ باز هم   بنایی )بیرجند(: 

 (29:  1380ِبِرز/ ِگل ندارم/ حیدر علی... )وجدانی،  
من بجارکاره نوکونم ماره نوکونم ماره/اوهوی مار اوهوی مار/ من خانه کاره نوکونم  گیالن(: )  یکار ی شال ِبجار/ 

ماره نوکونم ماره/ اوهوی مار اوهوی مار/ عزیز بوکونا می کارا دختر بوکونا می کارا/ ِتِره گوشوار فاگیرم ایمسال 

ایمسال   فاگیرم  مخمل  تره  کارا/  می  بوکونا  دختر  کارا  می  بوکونا  عزیز  : 1383پناهی،  )   [ 22]بهارا...« بهارا/ 
370-371 .) 

 ندرت به هایی است مشحون از اسامی کار و ابزار و لوازم آن؛ از شاعران ناشناس و  ها و دوبیتی ترانه   دسته دوم 
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در هنگام خواندن این دسته اشعار،   است. کارورزان شده شناخته شده و یا منسوب به آنان که در هنگام کار خوانده می 
. شود   حفظ   آن   پی   در   کار   پیوستگی   و   کنند   پر   را ها  آن   میان   مکث و فاصله   که   افزودند می   کلماتی ها  مارع   ن میا   در   خود 

در این دسته از کارآواها، کارورزان با توسل به اصرالحات و مضامین مرتبط با کار، به بیان عشق و فراق و رنج حاصل 
که در  – داشته باشند   عروضی   وزنی   اشعار ممکن است  این برخی از    چند   . هرپرداختند ی م از روزگار و ستم زمانه  

  کار   ریتم   با   متناسب   اشعار   این   خوانش   نحوه   اما   - یابد نیست و با موازین عروضی سازگاری نمی   گونه ن ی ا بسیاری موارد  

 ژه یو به ، هاِنیمه  در  مثالً  [ 23]. نیست  برخوردار اعتباری  از آن عروضی  وزن و  گیرد می  صورت  هجایی   ای تکیه  وزنی  با 
  در   چنان   فایز   دوبیتی   شده،   کرات استفاده   به   - و بیشتر منسوب به او   - فایز   اشعار  از   که   کارآوای پاروزنی(، )   داف ی م نیمه  
در جنوب کشور    .داد   تشخیص  را  شعر اصل  وزن  و   فرم   قالب،   توانمی   سختی  به  که   شود می   کارآوا حل   فضای  و  متن 

نک: علی باباچاهی، )   اند شدند از این دسته های شروه خوانی که اغلب هنگام درو و خرمن کوبی خوانده می دوبیتی 
خوانی یا صلوات خوانی در هنگام اوشار جهاز، کار در مزرعه  توان به برخی اشعار چاووش همچنین می   . ( ۵8:  1368

. در ابرکوه یزد  بوده است( که با روند کار بسیار هماهنگ  70:  1383ن،  نک: شریفیا )   و یا ساختمان و... اشاره کرد 
است، یک نفر با  رفته فرسایی به شمار می هنگام برگرداندن خاک با بیل یا اسپار )نوعی بیل با دسته بلند( که کار طاقت 

شده که جواب دادن  دی می زمانبن  ی ا گونه به است و این خوانده خواندن مارعی دیگران را به ذکر بلند صلوات فرامی 
فرستادن یا »علی مرتضی« گفتن آن  بیل  دیگران و صلوات  به این شکل روند   بوده است ها در هنگام برگرداندن  و 

این اشعار هر چند در ابتدا کار را همراهی   .( 1399/ 9/ 21کردند )ر.ک: برنامه رادیویی کار و نوا، خستگی را کند می 
مختص به   ی ها ترانه وجوه دیگر فرهنگ شفاهی و زندگی مردم رواد یافت چنانکه برخی  اما رفته رفته در  اند کرده ی م 

خواندند و یا در مراسم سوگ و سرور از برخی  به آواز می  ها ی مهمان قالی بافی را در هنگام الالیی و یا اجتماعات و 
با کار، مضامین مرتبط با کار و بیان روند و  . با این حال این دسته از اشعار را به سبب همراهی  اند برده ی م کارآواها بهره  

به  خوانندگان  که  ریتمی  همچنین  و  کار  از   با   همراهی   قاد   مراحل  می داده   دست   به   آن   کار  کارآوا  شماریم. اند، 
 از این دسته است: یی ها نمونه 

بالشه/ که  »و پشت ناصرآباد وادیمی/ که سابک باالشه ور خوشه چینی/ الهی نانکا زهر و   برداشت )سیستان(: 

 (2۵:  1396)افشار،    [ 24] دس سور سابک گشته خونی« 
»من و تو گندم یک خوشه بودیم/ من و تو آب یک رودخونه بودیم/ من و تو بسته بودیم   خرمن کوبی )کاشمر(:

 ( 201:  1396عهد و پیمون/ کدوم ناک  تو را کرده پشیمون«)کریمی فروتقه،  
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یدن(:  )فر مو   برداشت محصول  خدا  لر   این  از  برویه/  صد  بکارم  دانه  یکی  درویه/  کارم  برزیگرم  یکی 
 ( 271:  1369دم صد داد به دستم. )پناهی،  شاکرستم/ که یک گندم دا 

  جای  خود   در   را   کار   مظاهر   نه   زیرا ؛  کارآوا   نه   و   است  سزاوار   آنان   بر   کار   شعر   عنوان   نه   اشعاری است که   دسته سوم 
که با   است  گمنام  گاه  و  شده  شناخته   شاعری  از   معموالً  شعر   بلکه  اند، شده  سروده  کار  با  همراهی  قاد  به  نه  و  اند داده 

 صرف   و   است   شده ی م   مترنم  کارورزان  دهان   بر   کار   هنگام در   خستگی   رفع و   تفریح  برای   حفظ شکل اولیه خود، تنها
کشی قالی  در بادرود اصفهان، هنگام چله  مثال عنوان به  ؛ دهد  خویشی  کار  شعر  با  را دسته  این   تواند نمی  همراهی  این

: هر که با پاکدالن صبح و مسایی دارد/دلش از پرتو اسرار صفایی دارد/ خواندندی م این شعر پروین اعتاامی را به آواز  
، : مجموعه صوتی کارآواها1390جاوید،    زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک/ ای ب  آلوده که پاکیزه ردایی دارد...) 

 دوازدهم، شماره نهم(  لوح 
 حساب  به   کارآوا   این   از  پیش  که   آواها  و   اشعار  از   دیگر   برخی   تکلی   ایمداده   ارائه  کارآوا   از  که   تعریفی  با   همچنین 

. شمرندبرمی   کارآوا   ای گونه   را   آن   سپهر همایون   ازجمله   برخی   که   است   دسته   این   از   « جارآوا »   شود؛ می   مشخص   آمد می 
  زیرا دانست  کارآوا  توان ی نم  را  اشعار   از  دسته  این  گرفت،  خرده  توان می  حشو  دارای  نامگ اری  این   بر  که  این  بر  عالوه 

 [ 25]. دارد   تبلیغاتی  هدف  و   کند می   همراهی  را   خدماتی   کاری 

 ها( نامگذاری کارآوا بر اساس پیشه 2

مشاغل و به تبع آن کارآوا را در چهار   توان ی م هایی که در اقسام مشاغل سنتی صورت گرفت، دریافتیم که با بررسی 
طبقه  کلی  از  حوزه  کدام  هر  که  کرد  جزئی   ها آن بندی  تقسیمات  هست دارای  نیز  کشاورزی  - 1  : تری    ؛ کارآوای 

 وری.کارآوای پیشه   - 4  ؛ کارآوای دریانوردی   - 3  ؛ کارآوای دامداری   - 2
ترین این مشاغل، کشاورزی و دامداری است. اشعار حوزه کشاورزی و دامداری بیش از سایر و پربسامد   ترینمهم 

توان در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت اشعار کشاورزی را می   مثال عنوان به مشاغل دارای شاخ و برگ است.  
ترانه  داد:  جای  خو محاول  آبیاری، هوآالال،  ب رپاشی،  خرمن های  چینی،  یا  شه  و  و...  محاول  توزین  کوبی، 

ترانه ترانه  به  دامداری  هوی های  چوپانی،  مشک [ 26]مار های  شیردوشی،  است،  تقسیم  قابل  و...  نیمه زنی  های . 
نیز انواع متعددی دارد: از قبیل نیمه شستن لنج، نیمه گرگور، میداف، نیمه راگی کردن لنج، نیمه غوص،   [ 27] دریانوردی 

نیمه گالفی، نیمه ماهیگیری، نیمه شراع، نیمه لنگر، نیمه باال کشیدن تور ماهیگیری، نیمه تورریختن و... کارآوای  
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پزی  ریسی، بنایی، مسگری، نان ، مشکه زنی، نمدمالی، نخ عبارتند از بافندگی )قالی بافی، حایربافی و...(  ی ور شه ی پ 
 . …  و 

 کارکرد کارآوا و.  

قابل تقسیم  به سه دسته  بر کارکرد اصلی خود،   کارآوا از جهت کارکرد  است که هر دسته ممکن است عالوه 
 کارکردهای اقسام دیگر را نیز پوشش دهد:

شده تا در روند کار ناهماهنگی و  رزان خوانده می آواهایی است که جهت هدایت و راهنمایی کارو   دسته اول 
ناپ یری از کار  با فریادکار حاصل بوده   خرایی صورت نگیرد و یا بخش جدایی  نتیجه تنها  اند و حاول 

کند و رابره تنگاتنگی با کار دارند. آواهای نقشه است. نبود این کارآواها در روند کار اخالل ایجاد می   شده می 

و توزین محاول از این   [ 29]پاروزنی( )   داف ی م ، نیمه  [ 28] الی بافی، مترسک خوانی یا هوآالال خوانی در کار ق 
 کنیم:هایی اشاره می اند. به نمونه دسته 

 پیش هم  آخرش جاخو  الکی  اومد،  پیش  الکی  ، [خودش  جای جاخو ]  دوغی  اولش » نقشه خوانی )کرمان(:
 بیشتر /اومد   پیش  آخر  / چیندم  جاخو  هی  بچینین / سر یکی  و  تار   تا  سه  دوغی  / رفت  پیش  ای چهره / شد  اومد 

 یدوشک  / نو سنجتی  تا  دو [ اشیکی ] ی وشک ی / جاخو یکی  وش  پن  جاخو   / رفت  جاخو  سرش  / شد  پیشرفت 
 دودوش / دارچنین  دوباره / / جاخو  سره   /سر  الکی   تا   سه   پیش  / ایسورمه   هم  تا   دو   /جاخو   دوغی [  دوتاش ] 

 ( 1396:88  توحیدی، . ) « اومد  پیش   اوشکی پاره / جاخو  آخرش   سنجتی /اومد  پیش / ایقوه 
»هوآالال، هوآالال، هوآالال، هوآالال/ هوآالال هو هکردی امه باغه لوهکردی/ هوآالال   مازندران(: هوآالال ) 

هویه گره ته دسته افتویه گره/ امه باغره تو نکن لو، امه دل ره تو نکن او/ هوآالال جان گره، امه خامبی بوریم 

: 1369. )پناهی،  [ 30] نرو، االن بوره فردا برو/ اما خوامبی بوریم سره، هوآالال، جان گره«   ترش ی پ   سره/ هوآالال 
248-249 ) 

»هله و یا مال/ هله/ مردان جنگی/ هله/ مردان مستم/ هله/ شمشیر به دستم/ هله/ خوشا  نیمه میداف )بوشهر(: 
شلمبو/ هله/ که ما هم جاهلیم/ هله/ هم   ی ها زن بربو/ هله/ خوشا صحرای بربو/ هله/ شترا می چرن/ هله/ و 

جنگ/ هله/ تا زنده هستم/ هله/ شیر غرورم/ هله/ لشکرشکونم/ هله« )بالدی،   کنم ی م توبه کاریم/ هله/ جنگ  
1396  :220-221 .) 

 آن خواندن  به  دهان  کار  با همراه   و  کار محیط  در جز  کارورزان  که دارند  کار با  مستحکمی  رابره چنان  آواها این
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.  [ 31]بوده است  همین  کارآواها  ی آور جمع  در  فرهنگیاران   مشکالت  از   یکی   آید می  بر  منابع  از   چنانچه  و  گشودند نمی 
شدند. آواهایی است که برای رفع خستگی، آسان نمودن روند کار، همدلی و تفریح و استراحت خوانده می   دسته دوم 

می  کارآواها  از  دسته  این  مضامین در  از  واقعیت   توان  اجتماعی،  مسائل  طبیعت، عاشقانه،  وص   تاریخی،  های 
 اند.و... از این دسته   الیکاری، ب رپاشی، آبیاری، درو های داستانی و... سراغ گرفت. کارآوای ش روایت 

)آذربایجان(:  اوچار   درو  کیمی  قوش  دوشسم/  یادینا  یارین  گلر/  ایچر  سویون  داغ  گلر/  بیچر  چی  »بیچین 

 (.118:  1388)شهانقی،    [ 32] گلر« 
»برو برو خرمن کوبی/ آهای آهای زبون بسته/ ای نازنین پا بر زمین/ بپر هوا نخور زمین/  خرمنکوبی )فریدن(: 

: 1383رم هوشی تو را/ زل  و بناگوشی تو را« )پناهی،  برو بینم خسته نشی/ آهای آها زبون بسته/ قربون می 
3۵0 ) 

ین محمد را/ َاالهو/ کشان و ران دگارا/ سبزکنان و دگارا/ َاالهو/ یادکنان خدارا/ َاالهو/ ُدر   شالیکاری )سراوان(:
َاالهو/ سبزکنان دگارا/ َاالهو/ به دوستی خدا و پیغمبر/ االهو/ تخم برنج کل کنان/ َاالهو/ فکر زمستان کنان/ 

 ( 284- 283:  1388)زندمقدم،    [ 33]َاالهو/ زردآلو زرد/ َاالهو/ پشتا جو انبه/...« 
مرتبط با کار و به هدف شکرگزاری یا استمداد از نیروهای   ی ها ن ییآ و  آواهایی است که همراه با مراسم    دسته سوم 

است. از این شده غیبی برای ایجاد بستر مناسب برای به حاصل نشستن کار و برکت بخشیدن به محاول خوانده می 

کارآواهای دسته اشاره کرد.  ... و  [ 35]، جشن خرمن، سایاها [ 34]به بادخواهی، باران خواهی، آیین تندوره  توان ی م دسته 
 .شود ی م سوم بیشتر مضامین اعتقادی، صلوات خوانی، ستایش خداوند، دعا، توسل به ائمه و... را شامل  

»حیدرباد/ حیدرباد/ مزرعه شده آباد/ گر بشکافند سر و پای من/ حیدر باد/ حیدرباد/  ابرکوه یزد(:)  ی بادخواه 
نادعلی علی یا  حیدرباد/  اعضای من/  نبینند در  به کام علی/   جز تو  علی/ حیدرباد/ حیدرباد/ جمله آفاق 

حیدرباد/ رو به مغرب است/ حیدرباد/ رو به   / کنمی م حیدرباد/ رو به شمال    / کنمی م حیدرباد/...رو به جنوب  
 : مجموعه صوتی کارآواها، لوح نهم، شماره پنجم(1390مشرق است/ حیدرباد« )جاوید،  

لر/    آذربایجان(: )   ا ی سا  لر/ سایا گلدی گاردونوز؟/ ساالم وئردی   ر ی ب »ساالم علیک سای بی  بیریندن یئی بی 
ل قوچ قوزو/ سایا چیا وئردینیز؟/ صفا اولسون یوردونوز/ اوالماسین قوردونوز/ آد گئتسین آلدینیز؟/ آلنی تپه 

 ( 1۵:  1388)شهانقی،    [ 36] آوانیز/ توخ گلیسین چوپانیز« 
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 ز( کارآوا و وزن 
 در پیدایش وزن  کار نقش  (  1

  به کار وزن  و ریتم . گرفته است ریشه دیگری  از  یکی  قرع  به  که یابیم می  در  وزن،  تعری  و  کار تعری    به  نگاهی  با 
 تعری  در .  شد   موجب  را   شعری   اوزان   پیدایش   کار،   آالت   و   ابزار   صدای   آن   پی   در   و   خود   مکرر   و   منظم   ماهیت   سبب 
. متعدد اجزای  میان  در  وحدتی  ادراک  از   حاصل  است  کیفیتی  تناسب . است  تناسب   از  نوعی  وزن : » است آمده  وزن 

 :1367  خانلری، )   « شود می   خوانده   وزن   شد واقع  زمان   در   اگر و   خوانندمی   قرینه   را  آن   شود واقع   مکان  در  اگر   تناسب
  گرامون   موریس   تعری  به    همچنین   . (  (M.Braunschwig, Grande Encyclopedie. Art. Poesieنقل از:    24

  و   تناسب(.  24همان: ) « شود می  حاصل  مشخص های زمان  بازگشت در  نظمی  احساس از که است   ادراکی  وزن » 
 احمد  بن  خلیل   اصفهانی،   حمزه   گواهی   به .  آورد می   یاد   به  را   چکشهای  ضربه   صدای   ، (منظم   فواصل )   ی زمان   بازگشت 

  مسگران  موزون های ضربه  شنیدن   با  تنها  که مکتب  و  درس  از نه را  وزنی  قواعد  ، بوده است عربی  شعر   وزن  مبدع  که 
نویسد: »خود دانشمندان قدیم عرب نیز عقیده دارند که اوزان شعر از اوزان اصوات . خانلری می کرده است  ابداع 

از وزن  ترین اوزان دانسته آن را مقتب   طبیعی مأخوذ است و از آن میان وزن )حدی( را که در بحر رجز است از قدیمی 
 .( 48:  1327)خانلری،    شمارند« های شتر می قدم 

 ( کیفیت وزن کارآوا 2

  با   روی   هیچ به   و   است  هجاییای تکیه   وزنی  شفاهی،  اشعار وزن   تبع   به  -   کارآواها  با مرالعه کارآواها دریافتیم که وزن 
 هجاها،   دانستن   بلند   یا   کوتاه   در   منسجم   ایقاعده   نبودن   هجاها،   کمیت   ناهماهنگی   . ندارد   سازگاری  عروضی   وزن 

 است  کار   شعر   های ویژگی   از  ها، مارع   نبودن   قرینه   و   متغیر   وزن   شعر،   یک   های مارع   در  هجاها   تعداد   کاستی   و   بیشی 
  و   قواعد   دارای   عروضی   وزن   مانند   نیز   هجایی   ای تکیه   وزن .  کندمی   حاصل   اشعار   این   برای   غیرعروضی   وزنی   که 

 [ 37]. کندی م   تبعیت   گویشوران   قرائت  و   تلفظ   شیوه  و   زبانی   های ویژگی   از   همگی   که   است   اختیاراتی 

 ح( بینامتنیت 

توان متأثر از آهنگ و نوای کار و یا صدای حیوانات و پرندگان دانست. کارآوا در ذات خود در بستر کار و  کارآوا را می 
بوده   ماثر گیری انواع دیگر رفته به شکل اشعار و آواهای معنادار درآمده و در شکل و رفته  آمده است متأثر از آن پدید 
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های اجتماعی تاریخی را مایه واقعیت   ازآن پ  یا محاکات از مظاهر طبیعت و    1بنابراین رواست که میمسی ؛  است 
 طبیعی، تاریخی و اجتماعی بشماریم.  را ارجاعات   گونه ن ی ادر پیدایش این نوع ادبی بدانیم و تنها پیش متن    ماثره 

یک از این   مجزا نقش هر   صورت به ای است، بهتر است در آغاز  های نشانه ای از نظام کارآوا مجموعه   که یی ازآنجا 

 بررسی کنیم و سپ  به شکل مجموعه بدان بپردازیم.  [ 38]ای ها را در بینامتنیت بینانشانه نظام 
لفظی و )   ی کالم نظام کالمی، نظام موسیقایی و نظام حرکتی. نظام    : ای استنشانه کارآوا متشکل از سه نظام  

معنایی( کارآوا به لحاظ فکری به ترتیب آوای کار، بیان روند انجام کار با ذکر ابزار و ادوات آن، توصی  کار و طبیعتی  
ی از سختی کار، شرح عشق و هجران، رفته شرح درونیات کارورزان از قبیل اعالم خستگ که به آن بازبسته است و رفته 

شان با زبانی ساده و روان  ها و شکایت از کارفرمایان و ظلم حاکمان و وضعیت نابسامان معیشتی ها و شادی بیان رنج 
سخن  که ی هنگام .  داشته است و در انواع و متون پ  از خود بازتابی گسترده    به دور از هر نوع پیچش و دشواری بوده 

آید نوع ادبی شهرآشوب و  ، نخستین نوع ادبی که در خاطر می شود ی م های کار در ادبیات فارسی  از شعر کار و یا جلوه 
که مشحون است از   جهتازآن توان این اشعار را متأثر از نظام کالمی کارآوا دانست تنها  یا اشعار صنفی است. می 

 ها و ابزار کار.اسامی انواع پیشه 
گیری ای هجایی اشعار و به آواز خواندن آن منظور است، در شکل قیایی کارآوا، که در اینجا وزن و ریتم تکیه نظام موسی 

های  ها بر مقام که امروزه همچنان نام برخی از پیشه   ی ا گونه به   ؛ داشته است های متعدد موسیقایی نقش چشمگیری  مقام 
کارآوا بر  ر ی تأث در بخش  ؛ که اند نوازندگی از اصرالحات کار بهره برده های است و برخی تکنیک  موسیقی باقی مانده 

 ایم.پیدایش شعر و موسیقی با تفایل به آن پرداخته 

های محلی، در رقص   ر ی ناپ یی جدا نظام حرکتی کارآوا، که حرکات کارورزان متناسب با کار است و از کارآوا  
توان به  می  مثال عنوان به  ؛ است   ست در دست هم دارند باقی مانده که در آن حرکت و ترانه د ی ورسوم آداب ها و بازی 
در منرقه بوشهر تا   ی زن نه ی س و   ی خوان نوحه بوشهر اشاره کرد. مراسم  ازجملهدر مناطق مختل  کشور   یزن نه ی س شیوه  

نام  توان ی م همچنین رقص خرمن را  [ 39]حد بسیاری متأثر از آداب کار و کارآوای سارود کوبی در آن منرقه است. 
 .( 84:  139۵برد که »اجرای حرکات موزون با مضمون کار برزگری است« )دانای علمی،  

خوانی در مناطق توان به یزله است. از این میان می   همچنین شیوه ارائه و اجرای کارآوا در برخی از رسوم باقی مانده 

 
1. Mimesis 
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، تکخوان  است  شده ی م خوانی که در اصل خالتی جمعی دارد و در سوگ و سور اجرا  جنوبی کشور اشاره کرد. در یزله 
، دیگران را  بوده است از شاعران شناخته شده و یا منسوب به آنان    یی ها ی ت ی دوب با خواندن اشعاری که اغلب فهلویات و  

تشویق   گفتن  جواب  کامل   است   کرده ی م به  را  آواز  این  زدن  دست  با  همراه  او  به  جمعی  پاسخ  با  همخوانان  و 

، و امروزه همچنان در بوشهر و مناطق [ 41] خوانی که در اصل و ریشه نوای کار بوده همچنین چاووش  [ 40]کردند. می 
 کند.دیگر رایج است در شیوه اجرا از شعر کار جمعی تبعیت می 

 ساختار و قالب کارآوا   ط( 
پ یر نیست. این نوع ادبی گاه در قالبی شناخته شده چون دوبیتی یا مثنوی  کارآوا همچون دیگر اشعار شفاهی قالب 

توان قالبی برای این اشعار متاور شد؛ زیرا شعر شفاهی به سبب انتقال  بندی است اما در اغلب مواقع نمی قابل دسته 
بر نظام خاصی استوار نیست. موسیقی کناری این اشعار نیز سامانی ندارد. معیار قافیه نمودن دو کلمه    نهی س به نه ی س 
توان  نویسد تنها در صورتی می با قوانین قافیه در اشعار رسمی هماهنگ است و چنانکه احسان طبری می   ندرت به 

اصلی یونانی آن   به معنای  دارند که قافیه را  اشعار قافیه  توافق بگیریم )نک:   Rythmosگفت این  یعنی تناسب و 

 .[ 42] ( 19:  1382. همچنین در این باب: ژوکوفسکی  ۵26:  13۵9طبری، 
ای ، وزنی تکیه اتفاقبه گاه متغیر است. وزن کارآواها    موسیقی درونی یا وزن این اشعار نیز انسجام خاصی ندارد و 

 [ 43]کند. هجایی است و از قواعد وزن عروضی پیروی نمی 
توان با اطمینان گفت اما می  ؛ توان عناصر معنایی تکرار شونده در کارآواها را در ترتیبی متقن نظم داد چند نمی هر 

 اند:گاه متفاوت، در کارآواهای تمامی مناطق و مشاغل تکرار شده   یی ها ب ی ترت که این عناصر در 
ها برای رفع خستگی و  ار و استمداد از آن موالی شیعیان به تکر  ژه ی وبه خواندن خداوند، پیامبر و ائمه معاوم . 1

 ؛تحمل سختی کار و درخواست برکت دهی به کار و محاول 
 ؛شکایت از سختی کار و ستم صاحبکاران و حاکمان .  2
 ؛ترغیب کارورزان به تسریع در روند کار و نکوهش تنبلی و کندی در انجام کار .  3
 ؛گرفتن و مواجهه با خستگی کار های امام علی جهت نیرو  یادکرد پهلوانی .  4
 ؛ذکر معشوق و شکایت از هجران یار و دوری راه .  ۵
 ؛ سخن گفتن با گیاهان و حیوانات و ترغیب آنان برای رشد بیشتر، کار و یا شیردهی .  6
 بیان روند کار و توصی  کار به همراه اسامی ابزار و لوازم آن..  7
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برای سبک کردن بار کار پدید آمده و خوانده   ازآنجاکه درونمایه کارآوا اغلب خوشبینانه و امیدوارکننده است و  
 .( 92:  13۵4پور،  گیرد )نک: آریان شده مورد الت اذ همه مردم قرار می می 

 ی( تاریخچه کارآوا و فواید اجتماعی آن 

 شد، می   انجام   گروهی   شکل   به   و   بود   همراه   بدنی   منظم   و   کرر م   سخت، های  فعالیت   با   اغلب   که   ابتدایی   جوامع   در   کار 
  هماهنگی   و   تقویت   برای   معنی بی   هجاهایی   ادای   بنابراین   ؛ بود   کارورزان   میان   هماهنگ   بازدمی   و   دم   با   دقوا ی تجد  نیازمند 

  فریاد   با   که  کار   این.  کندمی   اشاره   پاروزنی   کار  به   تامسون   جرد مثال عنوان به   ؛ نمود می   ضروری   کار  انجام  در   عضالت 
  دو  خود  صورت ترین ساده   در  که  مکرری  فریاد »   همراهی   با  که  است مکرر و  عضالنی  عملی  بوده است  عجین  کار 

  نشان   را  آمادگی   اول  هجای  و   تقال   دوم   هجای  .o, op ُاپ   او، : کند می   ی بند فاصله  قایقران   برای  را  زمان   است،   هجایی 
  هنگام   مثالً   است؛   متفاوت   کار   مشقت   با   متناسب   آواها   این   ریتم   و   ی بند فاصله   . ( 60:  2۵36  تامسون، )  « دهد می 

 این.  دارند   قرار   یکدیگر   از تر  طوالنی های  فاصله   در »   هجاها   است   پاروزنی   از تر  دشوار   مراتب به   که   قایق   کشیدن 
 هاپ- هو- لی - هو:  زیر   ایرلندی   فریاد   در  مثالً   گ ارد؛ می   باقی   آمادگی   هجای   بسط  برای   کافی   جای   بندی فاصله 

Ho-Li-Ho-Hop » :و   شعر  اولیه  شکل   درآمد،  معنادار  و  گویا های واژه  صورت به  رفتهرفته  که  آواها  این ( 60)همان  
  کارآواها .  است   مقدم   شعر   بر   موسیقی   که   است   مهم   این   دهنده   نشان   معنی بی   آواهای   هماهنگی   و   تکرار .  است  موسیقی 

گوید: »در جوامع بدوی  که رنه ولک می   طورهمان رساند.  می   یاری  کار   بهتر  هرچه   انجام در   را   آنان   کارورزان،   باور   به 
کارآوا در ابتدا خود مکمل و بخشی    .( 99:  1373توان شعر را از آیین، جادو، کار و بازی تمییز داد«)ولک و وارن،  نمی 

  [44] . است  شده ی م فتن شکلی مستقل گاه جدای از کار نیز استفاده و رفته رفته با نضج و پ یر  بوده است از فرایند کار 
زیرا کارآوا ؛ خواندند ها گاه کارآوا را به آواز و همراه با تقلید حرکات کار می ، مراسم و جشن هارقص ، های باز در  مثالً 

کردند و  . در این مواقع با نواختن موسیقی نیز شعر و حرکت را همراهی می است  خته ی آم در ذات خود با حرکات کار 

توان به آیین باران خواهی، بادخواهی، کلید از این جمله می  [ 45]متعددی را به وجود آوردند.  آداب ها و رفته رفته آیین 

 [ 46]زنی، الله رمضونی و... اشاره کرد. 
ای کند، گنجینه و همچنین درونیات کارورزان را در خود منعک  می آهنگ و روند انجام کار  ازآنجاکه کارآواها  
 تواند وجوه مختل  فرهنگ یک ملت را در خود جای دهد.است که می 

توان دریافت اهمیت باالی کار و تالش و دوری از تنبلی و کاهلی در ای که از اشعار کار می اولین فایده اجتماعی 
  مکرراً . در کارآواها  آمده استدینی )از زرتشت تا اسالم( در میان ایرانیان پدید    ی ا ه سفارش میان ایرانیان است که پیرو  
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ای که در کارآوا  حتی در مضامین عاشقانه  [ 47]. شده است به ستایش کارورزی و بدگویی از تنبالن و کاهالن پرداخته  
 شود.کارورز و یا همیار و همکار توصی  می   عنوان به شود معشوق  مررح می 

به ارزش و اهمیت دام در میان دامداران و کشاورزان پی    مشخااً توان  ل کارآوای دامداری و کشاورزی می از خال 
و جای گرم او را    غ ا وعده شوند و با دادن  برد. کشاورزان با ستایش از گاو و سخن گفتن با او، تادق خال گردن او می 

پوشد و از ا هر ک  گاوی داشته باشد جامه نویی می در کارآواه  [ 48]کنند. زنی تشویق می به انجام کار سخت شخم 

نفرین دیگران نیز به  [ 49]نظر اقتاادی در شرایط مناسبی قرار دارد اما آنکه گاوی ندارد در فالکت و نابسامانی است. 

 [ 50]آمد. می   حساب به انجامید که خود بالیی بزرگ  شان می آرزوی مردن گاو شیرده 
گفتن در کارآوا مضمونی پرکاربرد  حال شرح ها گ اشتن و  آن  یجا به سخن گفتن با حیوانات و گیاهان و خود را 

که به   بوده است است از باورهای کهن مردمان  شعور ی ذ و  روح ی ذ است. گویا این باور که هر موجودی در طبیعت 

ر کارآواهای شیردوشی، که اغلب زنان به آوازش د   مثالً   [ 51]. گرفته است گفته تامسون توتم پرستی از آن سرچشمه  

  [52] . شده استستایش    آورد ی برنم دهد و دم  اجازه دوشیدن شیرش را می   ی راحت به که    ی خال خال خواندند، خالگردن  می 
کردند و باور داشتند در هنگام شیردوشی با خواندن کارآوای مخاوص آن، از گاو و گوسفند شیر بیشتری حاصل می 

یا در کار کشت و زرع و شالیزار چنان به تأثیر کارآوا بر  ؛ و شود ها کاسته می آواز نخوانند از میزان شیر آن   ه ک ی درصورت 
بیم آنکه عل   برنج و وجین اول از  باور داشتند که در هنگام نشاکاری  هرز رشد نکنند آواز    هایرویش گیاهان 

 .( 192- 191:  139۵نک: جاوید،  )   خواندند نمی 
را   ی جمع دسته که گفته شد کارآوا اغلب کارهای    طورهمان زند.  همیاری در کارآواها مود می   روحیه تعاون و 

این که سرخوان پیوسته با عبارات: جواب بده،  مثالً توان دریافت که  و با بررسی مضامین آن می   است   کرده ی م همراهی  
نک: بالدی، )   است   ساخته ی م دهی و خواندن کارآوا  بگو ماشاءالله، بخوان و... همخوانان و کارورزان را وادار به پاسخ 

(، تالش او در جهت همیاری و به حاصل نشستن کار بوده و یا یک کشاورز در زمان دروی محاول در  219:  1396
)ابراهیمی، حسین،   است   خوانده ی م گفته و دیگران را به کمک فرا  گی و عقب ماندن از کار َهی یار می هنگام خست 

تنبلی می 1396/ 12/ 2۵ با واژه ( و یا کسانی که در همکاری تعلل و  قرار می کردند  نامناسب خراب  و  های  گرفته 
 .( 118:  1396نک: هاشمی،  )   اندشده سرزنش می 

آیند. آنچه از نظر اجتماعی در این کار از اهمیت برخوردار می   حساببه به کارآوا  کارآواهای چوپانی بیشتر ش
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نواختند و همچون کارآوایی بدون کالم پیام خود را به  داری است که چوپانان با نی می است نواهای متعدد و معنی 
ت. این شعر و آهنگ ستم نیروهای  نوای گیسه گل از مشهورترین آنان اس  مثالً   ؛ کردند اهالی ده و یا حیوانات منتقل می 

 [ 53]کند. دولتی را در به اجباری فرستادن جوانان ده و یا گرفتن خراد و مالیات از این مردمان بازگو می 
است.  مشاهده قابل از خالل کارآواها   وضوح به  ، حضرت علی  ژه یو به  ، اعتقادات شیعی و توسل به ائمه معاوم 

در تسهیل روند کار و قوت بخشیدن به بازوان کارورزان و الگوگرفتن از َکننده در  برکت خواهی و استمداد از امام علی  
چون کار دریا و مزرعه به   فرسا طاقت کارهای  ژه یو به در کارآوای مشاغل مختل   وچرا چون ی ب پهلوانی  عنوان به خیبر 

 [ 54]خورد که همگی نشان از اعتقادات پررنگ شیعی در میان ایرانیان دارد. چشم می 
به حدی در   که ناصر وحدتی در    گونه آن که    بوده است   ماثر فرهنگ مناطق شمالی    ی ر یگ شکل اشعار شالیزار 

 است  شده ی م اطقی که در آنها کار شالی انجام  کند، شالیزار محور فرهنگ استان گیالن است و من ای اشاره می مااحبه 

 [ 55]. داشته استاز نظر فرهنگ با مناطق همجوار تفاوتی چشمگیر  
چاروادار پیوسته در سفر   چراکهتوان به درد و رنج این طبقه پایین اجتماعی پی برد.  در میان اشعار چارواداری می 

 [ 56]. است   داده ی نم دخترش را به زنی به او    ک  چ ی ه و   بوده است 
 مثالً کند.  شرایط زیستی و جغرافیایی آن منرقه را نیز بازگو می  ی نوع به های کار به جا مانده از مناطق مختل   ترانه 

و یا آواهای شالیزار    بوده است های بلوق چینی در شمال کشور رایج نبود و در مناطق استان لرستان بسیار پرکاربرد  ترانه 
 توان یافت.که در مناطق مرکزی نشانی از آن نمی 

توان روابط میان  در کارآوای بنایی می   مثالً به افکار کارورزان و روابط میان آنان نیز پی برد.    توان ی م در کارآواها  
گ شته چه    ی ها سال ا در  استادکاران و شاگردان و دیدگاه اعتقادی اجتماعی آنان را کش  کرد و دریافت که یک بن  

 .است   نموده ی م زده و چه ماالحی را استفاده  و یا چقدر از کارش می   است  ده ی ش ی اندی م 

 ک( وجوه ادبی کارآوا 

در کارآوا راهی ندارد. زبان، ساده و روان است و از زبان گفتار کارورزان    -است   انتظار قابل چنان که  - تانع و هنرنمایی  
کند. هر آنچه از آرایه و معنی که در گفتار و محاوره مردمان کاربرد دارد در کارآواها  ی در صمیمیت و سادگی پیروی م 

مظاهر طبیعت   ی طورکل به مردم گ شته باور داشتند که گیاهان، حیوانات و    که یی ازآنجا .  است  افته ی به همان میزان رواد  
مساله ذی  طبیعت  با  گفتن  سخن  کارآواها  در  پرک شعور هستند،  و  طبیعی  را  ای  تشخیص  آرایه  این،  و  است  اربرد 
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های پرکاربرد این نوع ادبی است؛  . تشبیهات آشنا و پرتکرار از دیگر آرایه ساخته است پرکاربردترین آرایه این نوع ادبی 
ای است از زبان و گفتار سخنورانشان  زبان کارآوا آینه   ی طورکل به شود؛  همچنین دو آرایه کنایه و مجاز نیز بسیار دیده می 

 .بوده است ، جاری  شانی زندگ که سادگی در تمام وجوه  

 گیرینتیجه .  3

کارآوا اصوات، کلمات و یا جمالتی است اغلب منظوم و گاه غیرمنظوم که در صورت منظوم بودن قالب خاصی  
و همراه با کار به    شدههجایی برخوردار است. کارآوا به قاد همراهی با کار سروده ای پ یرد و اغلب از وزنی تکیه نمی 

است. کارآوای گروهی، اغلب به   شده می  خوانده   - فردی   ندرت به و  - جمعی  صورت به آواز و هماهنگ با ریتم کار 
تانع    هرگونهشده است. کارآوا به لحاظ زبانی و ادبی از  ها رد و بدل می شکل جمله و جواب میان سرخوان و همخوان 

و مجاز، کنایه و تشبیهات   رود ی م از بارزترین صناعات ادبی این نوع به شمار   و پیچیدگی به دور است؛ آرایه تشخیص 
ساده در آن فراوان است. به لحاظ زبانی آکنده از اصرالحات کار و عبارات محلی و بومی است. در قلمرو معنایی  

  ی نوع به شعری    گونه ن یا گیرد. عاطفی کارورزان را دربرمی   - اجتماعی   ی ها دغدغه اغلب مرتبط با کار مورد نظر است و  
  استقالل و تشخص   خود  به مختصهای ویژگی  با  که است  مستقلی  ادبی  نوع کارآوا  .بوده است مکمل کار و عمل 

خود است  افته ی  و   موسیقی   و   شعر   گیری شکل   سرچشمه   ،  از   ادبی   نقد   و   انواع   علم   منظر   از   تنها نه   است    نگاه   که 
 سیر  بررسی  و   مستقل   نوعی   عنوانبه   کارآوا   مرالعه   با.  است  برخوردار  بسیاری   اهمیت   از  نیز   موسیقی   و   شناسی جامعه 

 رشد در   اساسی   عاملی   و  هنر  و   شعر   گیری شکل   برای   بستری   عنوان به   کار   اهمیت   به  توان می   آن   زوال   و   نضج   پیدایش، 
 ، نامندمی   کار   فریاد   آنچه   شکل   به   معاش   برای   بشر   تالش   نخستین   با   کارآوا .  برد   پی   ادبی   انواع های  شاخه   از   برخی   زوال   و 

  کار   نوای  و   کار   پای   رد   امروزه .  شد نزدیک   خود   زوال  به  فناوری  رشد   با   کار  دامن   در   بالیدن   از  پ ها  قرن   طی   در   و   زاده 
 .جست   موسیقایی های  مقام   و   سرور و   سوگ   مراسم   ، ورسوم آداب برخی    در   توان می   را 
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 هانوشت پی 

که در رویارو کردن خواننده با متن همچون   کند ی م. مقاود ما از نقش تأویلی آن است که جاناتان کالر از آن با عنوان هنجار یا انتظاری یاد 1
 . ( 376: ص 1383های ادبی معاصر، مکاریک، )نک: دانشنامه نظریه   کندیمراهنما عمل 

غم در زبان پارسی است. هنوز در زبان کرمانجی شمال و کرمانجی جنوب واژه  . »بانگ در اصل فریاد و خروش آهنگین از سر شادی یا 2
ها و "ُدنگ" "بان" و "دنگ" به همین معنی رایج است در مناطق زاگرس نشین ایران واژه بانگ در اشکال "ُبنگ" و "َبنگ" در میان بختیاری 

 . (23: 138۵د، )جاوی  «در میان لرها همگی به همان معنی کاربرد دارد: فریاد آهنگین 
 ها گویش  تلفظ و آوایی ساختار  با نگارندگان در بخش تشخیص وزن کارآوا به دلیل ناآشنایی فارسی، گویش  جز دیگر، ایرانِی  های. گویش 3

در   شده   بررسی اشعار بنابراین؛ ساختمی  دشوار را  اشعار آهنگ  و وزن  در تعمق  ،(بود  نگارنده دست در صوتی  منابع که  مواردی  در جز )
 گیرد. نمی  بر در را  … و کردی طبری، گیلکی،  بلوچی، قبیل از ایرانی متعدد یهاش یگو بخش وزن کارآوا، 

به قسمتی از این  . به دلیل گستردگی کار، تنها میاگ رانده ی کشور را از نظر هااستان تمامی  رایج  در حد توان نمونه کارآواهایگفت   توانی م. 4
: تنکابن)بجار، برنجکوبی، گالشی، مشکه زنی، خیاطی، سبزی کاری( کاشمر )درو، صلوات خوانی، چوپانی، میکنی مفهرست اشاره  

بافی"(   کرچال"جاجیم  چارواداری،  کاری،  شالی  آبیاری،  زنی،  )شخم  مازندران  گندم(  توزین  نیمه،  )انواع  گناوه  بوشهر،  بافی(  قالی 
وق چینی، مشکه زنی( رودسر گیالن، روستای شیشه گوراب خشک بیجار گیالن  بویر احمد )شالی کاری، خرمن کوبی، بلکهگیلویه و 

اندیمشک   قزوین )درو، صلوات خوانی(  قباد  قره  و برداشت محاول( رزن همدان )درو(  )نشاکاری(، خوزستان دشت اللی )داشت 
)ان )مشکه زنی( خوزستان  قوچان  گندم(،  )توزین  فارس  آیاده  )شیردوشی(،  سمیرم  نیمه( سمنان )دامداری، درو، )خرمن کوبی(  واع 

چوپانی، صلوات خوانی( شرق خراسان )هاشی ماما"ترکیب الالیی و شیردوشی"، دعای باران، خرمن کوبی، درو، کوسن دهی"جدا کردن  
)خرماچین بلوچستان  و..(  خواهی  باران  محاول،  برداشت  )پوپانی،  زنجان  )آبیاری(  ساوه  گندم(  )توزین  گندم"(برازجان  از  ی(  کاه 

یرداشت   و  داشت  )کاشت،  آذربایجان  )کشاورزی(  سیستان  و..(  زنی  مشک  گل کشیدن،  کاه  بافی،  جاجیم  زنی،  )شخم  کرمانشاه 
کشاورزی و..(   مسگری،  ( شیراز، سروستان )قالی بافی، کشاورزی و..( اصفهان )مشکه زنی، …محاول، شیردوشی، مشکه زنی، سایا و
برنج"تولکی"( شه اردل)نشای  و  کتول )آیین  لردگان  آباد  علی  بافی(  یزد، کسنویه یزد )قالی  ده باالی  قروه )برداشت محاول(،  رستان 

تندوره(، ایالم )برداشت محاول، مشک زنی، بلوق چینی، شن کردم "جدا کردن کاه از دانه"، حایربافی و…(، کردستان )کشاورزی، 
 ر. و بسیاری دیگمسگری و…( سیرجان )مشک زنی، کاه باد کردن، درو( 

: »غنای اشعار کار با سرح دانش  رسمی و آمیختگی مردم با مظاهر تمدن نسبت عک  دارد. بدین صورت که آواهای  سدینو ی م. حنی   5
 . ( 40: 1386ها و شهرها از غنای بیشتری برخوردار است«)حنی ، ها و مناطق دورافتاده به نسبت ساکنان دشت کار مردم ساکن در کوه 

 . کردند می  استفاده سرچشمه  از آب  آوردن برای آن از که بوده است ایلوله  و  تنگ  ایدهانه  با گردمشک ایکوزه  . َجهله6
است شبیه شانه که    یادسته آلتی فلزی که دارای  »  شود.نیز خوانده می   …. َکرکید )کرکیت(، از ابزار قالیبافی است که دفه، دفته، دفتین و7

،  7ت گیرند و الی تارها زنند تا آنچه بافته شده به هم پیوسته و محکم گردد.«)لغتنامه دهخدا، دنساجان هنگام بافتن پارچه آن را در دس
 . ذیل مدخل دفته( 10947ص

 (. 83: 1396نک: مقاله موسیقی کار، ) ها را برگرفته از شغل نانوایی برمی شمرد و آن  کندی مها اشاره . علیرضا پورامید به این تکنیک 8
( و  381:  1383«)دهدی مهای عامیانه در عین حال وظیفه دوگانه شعر و موسیقی را انجام  »ترانه   سدینو ی مکه صادق هدایت    طورهمان .  9

، به خوبی این دو نقش را ایفا کرده است و حتی بنا بر کارکرد آن، در این نوع بیشتر تاکید بر  هاترانه های این  اولین جلوه   عنوانبهکارآوا  
 ت. نقش موسیقایی اس

است. در   شدهی مربط به کار مورد نظر خوانده های کار که کارکرد اصلی آن هماهنگ ساختن کارورزان است با مضمونی بی. گاهی ترانه 10
های اصلی این نوع ادبی، کارآوا به شمار این صورت هر چند رابره شعر با کار مورد نظر کمتر است اما همچنان به دلیل ایفای نقش 
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 هاشتنو پیادامه  

: »سرخوان هر شعر و آهنگی را که برای خواندن  سدینو ی مهای کار ساروجکوبی  احمدی ریشهری در شرح ترانه   مثالان عنو به .  دی آیم
 . (101:  1381شهری،  و دیگر کار به آن ندارد که مضمون شعر چگونه است.«)احمدی ری  ردیگی ممناسب باشد به خدمت 

:  1390نک: بهرامی،  )  است  شدهی مپاروزنی گاهی با نواختن طبل، دهل یا دمام همراه  باال کشیدن لنگر و بادبان و یا کار    مثالعنوانبه .  11
 . ( 320: 1382؛ زند مقدم، 26
 . مقاود ما این است که به تناسب تغییر ریتم کار، ریتم و وزن کارآوا نیز متغیر است. 12
موسیقی سنتی هر یک از    توانی مهای محلی  و نیز ترانه   شوندی مکه در حین کار خوانده    ییهاترانه های ویژه کودکان، . »با بررسی ترانه 13

 . ( 67: 1371جوامع را مورد مرالعه و بررسی قرار داد.«)عثمان، 
 . (1389نک: قاسمی پور، ). برای آگاهی از اصرالح وجه ادبی و تفاوت آن با نوع 14
  ؛زنندی م  دم  زندگی  و  کار  ابزار  ساخت برای  خود  وددهیس  از  تفاخر به  یک  هر  دهدی م  رخ   خرما درخت  و  بز  میان  که  مناظره   این  . در15

  برنج )=    گواز  ،(خانمان)=  مان  و  مکان  ورازند  که  کنند  من  از  جاروب   هستم،ها  بادبان  دکل  من  هستم،ها  کشتی   میله  من: »گویدمی  درخت
  از  کمر… :گفت  پاسخ نیز بز…بندند را  تو  پای  که کنند  من از رسن…را  برزیگران ام…موزه برنج و جو  کوبند  که کنند من از ( دنک و کوب 

  مشک  مرز،  هم  پادشاهان و  شاهزادگان  دست  بر  دستکشم  و  نجبا [ سزای] برگم  و  ساز  و  آزادگان  سزای امموزه  آرایند،  مروارید با  که  کنند  من
  من   از   و …  کنند  من   از   انبان …بندند  زین  آن   با  که  کنند  من   از   تسمه …بندندبه   گور که  کنند   من   از  زه …بیابان  و   دشت   به   کنند   من   از  آبدان
 (. 211- 207: 134۵ آبادانی،« )…کشک  و ماست و جوانان برای  پنیر و  شیر گیرند 

ساربانان بلوچ با تکرار متناوب آوای    مثالعنوان به .  خوردی م. نمونه این تقلید از صدای حیوانات همچنان در کارآواهای باقی مانده به چشم  16
و باگا« در میان آواهای بی است: درو باگا ِا ِا ِا/ درو باگا/ ِچرت چرت چرت/ درو باگا/   داشتهی ممعنا شتران را می رانده و به حرکت وا »ِدر 

 ی شتران الهام گرفته شده باشد. از ریتم و آهنگ راه رفتن شتران و یا نوا رودی م)لوح پانزدهم، ترک یک( که گمان … هه هه هه و
 . (363:  1396)منتی،   کنندی مها به آب خوردن آوای »ه ذذذذذذیه« را با کشش ادا در ایالم نیز برای ترغیب دام 

صدای ضربات تیشه را شنید: »برش به سرش ذوالفقار/ جهنم است پای کار/کشته است از   توانی مها در سیستان . در آوای الیروبی جوی 17
کو کو«)ایرد افشار،   . (28: 1396برزگر خاکسار/ توان بده تیشه کو آ

ن آوای به آوای خرمن کوبی گندم در بختیاری اشاره کرد که به آوای »ُهِلی های« نیز مشهور است و در آن همی  توانیم  مثالعنوانبه .  18
های های هی هی/ هلی های های های/ هلیو گویی آهنگ و صدای کار و چرخ خرمن کوبی است: هلی  شودی ممعنی به کرات تکرار بی

ها ریتم خوانش بنا بر تغییر  در میانه این آوا )  .…ُا گر خیالت نگرم ِمی ِمِنه مال مرُدم/ گه ملکی به پا کُنم کهساِر بگرُدم…های های/ هلی/
، جارها و آواها، 3: لوح پانزدهم، ترک 1390)هوشنگ جاوید،  (کندی مو تا پایان کار به تکرار ادامه پیدا    شودی مکار تند و یا کند    ریتم

1390 ) . 
  یکی   و  تار  تا  سه  دوغی  /رفت  پیش  ایچهره / شد  اومد  پیش  هم  آخرش   جاخو   الکی  اومد،  پیش  الکی  ،[خودش  جای]جاخو   دوغی  اولش»  .19

  دو [ اشیکی ]یوشکی /جاخو   یکی  وش  پن جاخو   /رفت جاخو  سرش  / شد پیشرفت بیشتر /اومد پیش آخر /چیندم جاخو  هی بچینین / سر
  پیش /ایقهوه   دودوش /دارچنین  دوباره//جاخو   سره   /سر  الکی  تا  سه  پیش  /ایسورمه   هم  تا  دو  /جاخو   دوغی[  دوتاش]دوشکی  /نو   سنجتی  تا

 . ( 88: 1396  توحیدی،)  « اومد پیش اوشکیپاره / جاخو  آخرش  سنجتی /اومد
توان جدا از آهنگ یا حتی سازی دانست که در هر فرهنگ به همراه آن خوانده یا نواخته  ها را نمیترانه »: سدینو ی م. محمد طبیب عثمان 20

توان از آواز و ریتمی که به آن خوانده  ( و این ویژگی ترانه با کارآوا سازگاری دارد از آن جهت که آن را نیز نمی63: 1371است« )  شده یم
 جدا دانست.  ،است شده یم
گرفت/ خورد  فاصله  هاآن . ترجمه: »پری پری گفتم گاوم به سوی من آمد/ دست و پایم جان گرفت/ گاو من از گاوهای دیگر جدا شد و از 21

م گاوم  و چرید و سیر شد و آمد/ ماده گاوم سیاه است و مال سیستان/ خدایا او را از من نستانی/ رفتم گاوم را بیاورم/ گوهری کنارم افتاد/ رفت
 . را بدوشم/ گوهری در ظرف شیرم افتاد«
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مادر/    دهمی نممادر انجام    دهمینمار خانه را انجام  مادر/ آهای مادر آهای مادر/ من ک  کنمی نممادر    کنمینم. ترجمه: من کار شالیزار  22
 . « …رمیگی مآهای مادر آهای مادر/ عزیز کارم را انجام بده! دختر کارم را انجام بده/ برای تو امسال بهار پارچه مخمل 

 . (136-123: صص  1390نک: طبیب زاده،  )هجایی اوزان عروضی   یاه یتک. در باب خوانش 23
برای خوشه چینی/ الهی نان زهر و بال بشود/ که دست نازک   رودی ماصرآباد وادیمی هستی/ که سابک)اسم دختر( باال . ترجمه: »آن سوی ن24

 سابک خونی گشته«. 
 . (97-8۵صص  ،1391 خزایی،  و سپهر  همایون: نک) «جارآوا » با  آشنایی . برای25
. پ  از خواندن  کردندی مکه از شیر دادن به فرزند خود امتناع  شودی مها و بزهایی خوانده ها برای بر سر مهر آوردن میش . این نوع از ترانه 26

 . (143  :1378)ر.ک: شاه حسینی،   پ یردگیرد و فرزند را میسر می  این ترانه که با نوازش دام همراه است، داِم مادر مهربانی را از
"نیمه" یا "نهمه" نغمه و آواز دریایی جاشوها در لنج ها و هنگام صید و کار بر روی دریا در سواحل خلیج فارس و به خاوص بندر  . »27

 (. 148-137صص  : 1370ئیان، همچنین ر.ک: خواجه  هامه یندر باب  ؛ 11: 1390بوشهر است.« )بهرامی، 
دهد  داند و توضیح می ها را در مازندران به این نام رایج می ه فرهنگ مردم ایران" این ترانه های کار" در "دانشنام. حمید جعفری در مقاله "ترانه 28

حمید سفیدگر    .( 1393:626های کار،  ، ذیل مقاله ترانه 2خوانند )د  ها این ترانه را میکه کودکان برای حفاظت مزرعه در برابر کالغ 
دهد: »"هوالوار"  شرح می   گونهن یاکند و وجه تسمیه این نوع شعر کار را  هوالوارالر یاد میشهانقی از همین گونه ترانه با همین کارکرد با نام  

گ از ترکیب دو واژه "هو" به معنی "حیوان" و "وار" در مفهوم "برو" به وجود آمده است. پسوند "ال" نیز به احتمال قوی بر اساس قانون آهن
آید بهترین معادل فارسی این نوع  ( اما به نظر می 39:  1388های کار در آذربایجان، انه تر)  کلمات در زبان ترکی به آن اضافه شده است«. 

 . (2۵ : 1391ک: حنی ، آنی زاده، ر.)اقوام ایرانی« از آن یاد شده استخوانی« باشد که در »آواهای کار شعر، »مترسک 
در جهت نگه داشتن ریتم، از اختالل در   هاآنزنان و هدایت . نیمه میداف از این جهت الزمه کار بوده است که با هماهنگی در کار پارو29

 است.   کردهی مکار جلوگیری 
»هوی« تو را قربان، مشربه دست تو را قربان/ باغ ما   هوآالال »هو« کردی باغ ما را پامال کردی/ هوآالال…. ترجمه: هوآالال )اسم صوت(30

، مانخانه بریم    میخواهی مهوآالال جلوتر نیا ما/    /مانخانه برویم به    میخواهی مرا پامال نکن، دل ما را آب نکن/ هوآالال جان تو را قربان، ما  
 هوآالال جان تو را قربان. 

های کار به  ترانه  یآورجمعای که برای خالق موسیقی در جهان« در پی تحقیقات میدانیآقای ناصر وحدتی در مقاله خود با عنوان »کار  . 31
: در اینجا باالی تاالر، داخل اتاق، روی ایوان  گفتیمتا برای من بخواند،   کردم ی م: »هرگاه به زنی پیر مراجعه سدینو ی معمل آورده است 

:  1396هرز چنگ انداخت تا صدها ترانه و تانی  به یاد آدم بیاید« )وحدتی،    جای خواندن نیست! باید رفت شالیزار و آنجا به عل   …و
۵2 ) . 
  کندی ماگر از خاطر یارم بگ رم/ همچون پرنده پرواز  /دی آی مو  نوشدیم هاکوه آب از چشمه   /دی آی مو پیش  کندی م. ترجمه: »دروگر درو 32

 «. دی آیمو 
محاول این    خورم یمو    کارم ی مخدا را/ محمد که همچون ُدر است/    کنمی مزمین را/ االهو)اسم صوت«/ یاد    کنمی م. ترجمه: »سبز  33

 « … زردآلو زرد است/ رسید مثل انبه /کنمی مفکر زمستان را  /کارم ی مزمین را/ به دوستی خدا و پیغمبر/ تخم برنج  کنمی مکشتزار را/ سبز  
 (. 271-270: 1396سینی، ک: ح)ر.. برای آشنایی با این آیین 34
  این  در.  دارد  دامدارای  و  کشاورزی  کارآوای  دست  در  دست  فکری   لحاظ  به  خواندند،ها میسایاچی   که  اندسرودهایی   که  سایا . اشعار35

 کشاورزان و دامداران محاوالت  و دام برای ترکی  زبان با و  گرددی مسایاچی که دوره گردی است که در اواخر پاییز خانه به خانه  اشعار،
  رقم   را   صاحبانشان  معاش  امرار  و  زندگی  برکت  که  چهارپایانی  به   محبت  اظهار  و  …و  هابره   گوسفندان،  توصی    با  ،کندی م  خیر  دعای

  آنان   زبان  از و  داندی م  شعور   ذی   را   حیوانات  و   گیاهان   خود، ی سرودها در  سایاچی .  دینمای م  آنان  برای   محاول   فراوانی  آرزوی   زنندیم
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 قوغورماسی«  گونو   قیش  / سی  مه   کوده  پاییزدا  / سی  مه   دله  گونو   یاز  /پاراسی  پوالد  قیخلیغی/قاراسی  قویونون  »جانیم.  دیگو ی م  سخن
 . (16: 13۵8 روشن،)
/  . ترجمه: »سالم علیک سای بیگ/ یکی از یکی بهتر/ سایا که آمد دیدید؟ /سالم داد جواب دادید؟/ بره نر پیشانی بلند را/ به سایا دادید؟36

 سیر بروند«.  تانیهاچوپان زوزه نکشند/ دشمنانتان گرسنه بمانند/   هاگرگ تان با صفا باشد/ خانه 
 . ( . از همین نگارندگان378-341: صص 1400نک : وزن اشعار کار، ) . برای اطالعات بیشتر در باب وزن کارآوا 37
 (. 261-260: 1394نک: نامورمرلق،  )ای . برای تفایل بیشتر در باب بینامتنیت بینانشانه 38
 . (104، ص 1381)نک:  کندی مبه این مهم اشاره  سنگستانشهری در کتاب . آقای احمدی ری39
 (. 1۵: 13۵6همچنین: محمد تقی مسعودیه،  ؛ و، ذیل مدخل یزله خوانی2د ،1386نک: وجدانی، ). درباره یزله و چگونگی آن  40
تر در میان ایرانیان  . هر چند پ  از ورود اسالم به ایران چاووشی خوانی رونق و شکوهی دیگر یافت اما چاووش خوانی، سنتی بسیار کهن 41

.  خواندندی مکه در حین کار خود و به اهداف مشخص چاووش  اندبوده غاز همان نقیبان و طالیه داران لشکر است و چاووش خوانان در آ
 (. 70- 63: 1383نک: شریفیان، )برای اطالعات بیشتر در این باره  

لی مال بفادارم هلی هو/  در کارآوای خرمن کوبی منرقه سروستان توجه کنید: »هلی جونم هلی مالم هلی هو/ ه  هاه یقاف از    یانمونه . به  42
بگرد خرمن کش و زحمت کشم گو/ بگرد مال بفادارم هلی هو/ بگرد بار دگر ساالربونم/ هلی مالم بگرد جونم هلی هو/ بیریزم گندم دونه  

 (. 273: 1371)همایونی، …به دونه/ بیچینم گندم خوشه به خوشه/ هلی مالم هلی هو 
مندیل/ از امامزاداس قندیل/ از قااباس دنبه/ از سربازاس  …: »ازمیآوری مرا در رابره با تغییر وزنی    از کارآوای پنبه چینی اصفهان   یانمونه.  43

 . ( 261: 1369)پناهی، … سنبه/ سمبه و دمبه و قندیل و مندیل/ مرد غریبم زی پنبه/ از راه رسیدم زی پمبه
رقص و موسیقی همراه شده و نه در هنگام کار و تالش بلکه در موقع  تر و گاه با مکمل صورت به های کار بعدها : »ترانه سدینو ی م. شهانقی 44

( از این دسته از کارآواها که رفته رفته از همراهی با کار جدایی پ یرفته،  8:  1388.«)شهانقی،  شودی ماستراحت و تفریح و آرامش خوانده  
 به اشعار سایا در میان اقوام ترک اشاره کنیم.  میتوانیم
ا و حتی انجام کار برای تفریح و همراهی آن با ساز و آواز در مشاغل مختل  معمول بوده است و این امر رفته رفته به شکل  . خواندن کارآو45

که سفر بودیم داخل بندر   ییهاراه : »میخوانی مدر آفاق جزیره قشم  مثالعنوان به های محلی خود را نشان داده است. آداب، مراسم و رقص 
ها که یک بار بادبان را ملوان   آمدندی م. آنقدر به شوق  خواندندی م،  زدندی مدهل   بردندی موقتی بادبان باال    …میکرد ی متفریح    م ی شدیم
 ( 320: 1382 «)زندمقدم،…باال. خواننده داشتند به اسم نهمی، دهل، عود، موراوت  بردندی م. باز آوردندی مباال، پایین  بردندیم
 . 87: 1396ها اشاره کرده است: توحیدی در مقاله خود به برخی از این آیین  فااد. 46
های کور عباس که همیشه کار  )چشم … رأستیل  کور کای عباس، خل چواس، مازه … . بخشی از کارآوای نشا در میان مردمان بختیاری: 47

 کشدی ملیشش/ گل و ریشش/ واخش خیششوا همریشش )کسی که تخم    تیم کش لیشش/ شل زن  …(رودی مکند و از زیر کار در  نمی
 . (112- 111: 1396عرضه است  کسی که زمین را شخم می زند گالب به ریش او با پدرزنش و باجناق او( )همت هاشمی، بی
: برو برو خرمن کوبی/ آهای آهای زبون بسته/ ارچوم بسته بچوم بسته/  میآوری م. یکی از کارآواهای خرمن کوبی در منرقه فریدن را مثال 48

همین آشوم حاال تا شوم/  هی هی و هی هی، هی هی و هی هی هی/ برو برو رد شو بینم/ ای نازنین پا بر زمین/ بپرهوا نخور زمین/ برو  
ی تو رو/ برو برو قاطر کردی/ خوردی و بردی مال مردم/  هوشی تو رو/ زل  و بناگوش  رمیمبینم نشی خسته/ آهای آهای زبون بسته/ قربان 

 . ( 2۵2-2۵1: 1369پناهی،  )  .…از این خرمن نخور گندم و
. از کارآواهای شیردوشی بختیاری است: »هر که گابی ادوشه/ جومه نوی اپوشه/ هرکه گابی نداره/ آه سردی ورآره« )کاظم پوره، موسیقی  49

 . (32-31های بختیاری، ص و ترانه 
 . (2۵7:  1369. چقدر مو بزنم بیچاره بولو/گرفتار دکوتم از دست زلو/ الهی بمیره تی گاوه کولو/ مره شیدا بگود پیوسته ابرو )پناهی، 50
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 .98، ص جامعه شناسی هنر(  به نقل از  Thomson: studies in Ancient Greek society, 1949: pp. 36-40. نک: )51
 . (163- 162: ص 1379هیچ دنگ ندام/ نوم خدا ورجونش/ تیا حسود قروونش« )همایونی،  . »جونم گام جونم گام/ شیر دادم52
و یا   تازند یمکه پدر را خبر کن که سواران دولتی به سوی ده   رساندهی م. چوپان با نواختن آهنگ ترانه گیسه گل با نی، به معشوق خود پیام 53

گداره گیسه گل/ بابا خبرکن گیسه گل/ قوچای رنگی گیسه گل/ نری درنگی گیسه گل/  ی : صد تا سواره گیسه گل/ سینه اندزده دزدان به گله 
)آهنگ گیسه گل با صدای یوس  سلیمی( هوشنگ جاوید نیز به این مهم اشاره کرده است:»در بخشی از ایران  … گله رو بردن گیسه گل

در قسمتی از ایران با نی.    اما   . …مثل فریادها، کل یا کلیلهها با همدیگر رمز و راز داشتند. حتی با صداها و جارهای موسیقایی  چوپان
)برنامه رادیویی  …دادندی مها با رمز به هم خبر آن شد یمرد  …شمارش گله بوده است. اگر دشمنی زدندی مکه با نی  ییهاآهنگ یکی از 

 . ( 12/9/99کار و نوا، آرشیو رادیو اقتااد، 
کارآواها قرار دارند: »حیدری حیدرشاه/ و صفدری حیدرشاه/ موالمی حیدرشاه/ آقامی حیدرشاه/  ها به لحاظ مضامین شیعی در صدر  . نیمه 54

 . ( 220: 1396.« )بالدی  … حیدرشاه/ آقا بگو حیدرشاه میخوری محیدر حیدرشاه/ مرداش حیدرشاه/ جواب بده حیدرشاه/ روزی 
کسانی که در خود شهر سیاهکل  …از لیش ]موطن گوینده[ تا سیاهکل هفتاد متره ». بخشی از مااحبه ناصر وحدتی با رادیو اقتااد: 55

چرا انقدر حرف و حدیث]منظور قاه و افسانه و آواز است[ در لیش هست اما در سیاهکل نیست.    گفتندیم  کردندی میا بازارسری زندگی  
ها همه فرهنگ بیجاره. دانش بیجار و شالیزاره.«)برنامه رادیویی کار و نوا، آرشیو  کارید که! این ندارید، برنج نمی شما اینجا بجار گفتم یم

 . (14/9/99رادیو اقتااد، 
داران  . چربه داری خوبه دوزار روخانه/ نامزدبازی خوبه جار باالخانه/ نامزدبازی خوبه منزل صفا بو/ خوشه صدا خوبه یه روزه را بو/ چربه 56

 . ( 182-181: 1396مگه خدا ندارن/ خرابه مجنن دلخا ندارن )دانای علمی، 
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فرهاد. )  دانشگاه اصفهان (. »درخت آسوریک«.  134۵آبادانی،  انسانی  ادبیات و علوم  دانشکده  صص    . 3و    2ش    . مجله 
207-211. 

 . تهران: دانشگاه تهران.هنر   ی شناسجامعه اجمالی از  (.  13۵4پور، امیرحسین. ) آریان 
 .ما یصداوس   تحقیقات   مرکز   انتشارات :  تهران .  ایرانی   اقوام   کار   آواهای (.  1391. ) محمد   حنی ،   علی؛   زاده، آنی 

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  . . ترجمه ابوالقاسم پاینده مروج الذهب (.  1374ابوالحسن مسعودی، علی بن حسین. ) 
 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.   . . ترجمه محمدحسین مشایخ فریدنی االغانی (.  1368ابوالفرد اصفهانی، علی بن الحسین. ) 

 شیراز: نوید شیراز.  . 1. د سنگستان (.  1381شهری، عبدالحسین. ) احمدی ری 
  فرهنگ موسیقی کار در ایران.  . (. »اهمیت موسیقی کار و تالش در سیستان«. به کوشش هوشنگ جاوید 1396افشار، ایرد. ) 

 .30- 21صص   . تهران: سوره مهر 
 اقبال.   هنری   و   فرهنگی   تهران: مرکز   . ایران   جنوب   در   سرایی   وه شر   (. 1368باباچاهی، علی. ) 

فرهنگ موسیقی کار در   . کار در موسیقی بوشهر و گناوه«. به کوشش هوشنگ جاوید  ی ها مه ین (. » 1396بالدی، محمدرضا. ) 
 .226- 21۵صص   . . تهران: سوره مهر ایران 

  . 9دوره   . مجله فرهنگ و ادبیات عامه  . وزن اشعار کار« (. » 1400بهرامی، تکتم؛ شفیعیون، سعید؛ جعفری قنواتی، محمد. ) 
 .378- 341صص    . 38شماره 

 . تهران: آینه کتاب.نیمه سمفونی دریا (.  1390بهرامی، مناور. ) 
 تهران: ماسسه کیهان.  . . ترجمه باقر ساروخانی فرهنگ علوم اجتماعی (.  1366بیرو، آلن. ) 

 تهران: مال   . شعر کار در ادب فارسی (.  1369پناهی سمنانی، محمداحمد. ) 
 تهران: سروش.  . سرایی در ایران (. ترانه و ترانه 1383. ) _____________________

صص    . . تهران: سوره مهر فرهنگ موسیقی کار در ایران   . (. »موسیقی کار«. به کوشش هوشنگ جاوید 1396پورامید، علیرضا. ) 
7۵-86. 

 تهران: آنزان.  های بختیاری. موسیقی و ترانه (.  1381ره، کاظم. ) پو 
 . تهران: دانشگاه تهران.اقتصاد (.  1344. ) اصغر ی عل پورهمایون،  

 تهران: خوارزمی.  . . ترجمه کیکاووس جهانداری ایران و ایرانیان :  سفرنامه پوالک (.  1373پوالک، جکسون. ) 

 تهران: حقیقت.   . . ترجمه جالل علوی نیا و شعر   خاستگاه زبان، اندیشه (. 2۵36تامسون، جورد. )
  . فرهنگ موسیقی کار در ایران . به کوشش هوشنگ جاوید  . ها و آوازهای کار در استان کرمان« (. »ترانه 1396توحیدی، فااد. ) 
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 .100- 87صص  . تهران: سوره مهر 
 .26- 22  صص   . ۵0  شماره   . شهریور   . موسیقایی   مقام   . قدسی«   بانگ   (. »چاووش، 138۵جاوید، هوشنگ. ) 
 . تهران: سوره مهر.نقش زن در موسیقی مناطق ایران (.  139۵. ) _____________
 تهران: سوره مهر.  . فرهنگ موسیقی کار در ایران (.  1396. ) _____________

تهران: مرکز   . 2د  . دانشنامه فرهنگ مردم ایران  . زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی  . « های کارترانه »   (. 1393، حمید. ) جعفری 
 .630- 622صص  . بزرگ اسالمی   المعارف دائره 

.  فرهنگ موسیقی کار در ایران  . به کوشش هوشنگ جاوید کتول«.    آباد ی عل (. »موسیقی کار در  1396حسینی، سید احمد، ) 
 .276- 267صص   . تهران: سوره مهر 

 .۵0- 37صص    . 11ش   . زمستان   . فرهنگ مردم ایران (. »آوای کار اقوام و همبستگی ملی«.  1386حنی ، محمد. ) 
 .148- 137  صص   . 29  و   28 شماره   . ایران   مردم   فرهنگ .  « بوشهر  نشینان   ساحل   کارآوای   مه؛ نی (. » 1391. ) میترا   ئیان، خواجه 

 سوره مهر.  . تهران   غرب مازندران«. »موسیقی، کار و زندگی در  (.  139۵دانای علمی، جهانگیر. ) 
. تهران:  فرهنگ موسیقی کار در ایران   . کار در تنکابن«. به کوشش هوشنگ جاوید   ی ها ترانه (. » 1396)  . ________________

 .193- 137صص    . سوره مهر 
 تهران: دانشگاه تهران.  . 7لغتنامه. د   (. 1377)   . دهخدا 

 عامه ایران. تهران: سمت.(. زبان و ادبیات  1394ذوالفقاری، حسن. ) 

 . تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.آفاق جزیره قشم (.  1382زند مقدم، محمود. ) 
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  . تهران   . ۵. د یکایت بلوچ (. 1388. ) _____________

 تهران: اساطیر.  . وایی به اهتمام عبدالحسین ن  . اشعار عامیانه ایران در عصر قاجاری (.  1382ژوکوفسکی، والنتین. ) 
 . تهران: طرح آینده.های کار در آذربایجان ترانه (.  1386سفیدگر شهانقی، حمید. ) 
 (. کجور: تاریخ، فرهنگ و جغرافیای منرقه کجور مازندران. تهران: آرون.1383سلرانی لرگانی، محمود. ) 

 تهران: توس.  . 2د   . ترجمه اقبال یغمایی   . سفرنامه شاردن (.  1372شاردن، ژان. ) 
 دیرین.  تهران:   . ماتم   اهل   (. 1383محسن. )   شریفیان، 

 .117- 114  صص   . 3  ش .  زمستان   و   پاییز   . موسیقایی   مقام .  « بوشهر  دریایی   کار   موسیقی (. » 1377)   . سعید   زاده،   شنبه 
 ن: حزب توده ایران.. تهرا های عامیانه و برخی مختصات فنی و هنری آن ترانه (.  13۵9طبری، احسان. ) 

  نخستین  های سخنرانی   مجموعه )   امروز   تا   دیروز   از   فارسی   شعر   وزن   . « فارسی  زبان   در   وزن   نوع   دو (. » 1390) طبیب زاده، امید.  
 صص  . آثار   نشر:  تهران   . ( 1389  اردیبهشت  10و   9  . ایران   شناسی زبان   انجمن   در   ایرانی   اشعار   و  فارسی   شعر   وزن   اندیشی هم 
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123-136. 

 . تهران: ققنوس.ها و تالشان تات (.  1369عبدلی، علی. ) 

 تهران: آناهیتا.  . . ترجمه عراءالله رهبر راهنمای گردآوری سنت شفاهی (.  1371عثمان، محمد طبیب. ) 
 ( مرتضی.  استادکاران«   کارورزان   رفته   یاد   از   کارآوای   کار،   های ترانه » (.  1379فرهادی،    عالمه  دانشگاه )   ی اجتماع   علوم   . و 

 .144  تا   111صص   . 12و 11  شماره   . ( طباطبائی 
 البرز.  : تهران   . 2. د فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی (.  1371فرهنگ، منوچهر. ) 

مجله مردم شناسی  های بویراحمدی«. ترجمه و تلخیص از علی بلوکباشی.  (. »تحلیلی فرهنگی از ترانه 13۵6فریدل، اریکا. ) 
 .140- 134صص   . 3ش  . زمستان   . شناسی ایران مرکز مردم و فرهنگ عامه ایران.  

 . 89- 63صص    . 10ش   . تابستان   . 2س   . فصلنامه علمی پژوهشی نقد ادبی (. »وجه در برابر گونه«.  1389)   . قاسمی پور، قدرت 

 ( ابوالقاسم.  قشیریه (.  1374قشیری،  عثمانی   . رساله  احمد  بن  ابوعلی  فروزانفر   . ترجمه  الزمان  بدیع  مرکز    . تاحیح  تهران: 
 انتشارات علمی و فرهنگی. 

 . تهران: امیرکبیر.آدام اسمیت و ثروت ملل (.  13۵8کاتوزیان، محمدعلی. ) 
  . فرهنگ موسیقی کار در ایران  . (. »موسیقی کار و تالش در کاشمر«. به کوشش هوشنگ جاوید 1396کریمی فروتقه، محمد. ) 

 .214-193صص   . تهران: سوره مهر 

ویلیا  مازندرانی فرهنگ علوم اجتماعی (.  1376م ل.کولب. ) گلد، جولیوس.  زاهدی  ترجمه محمدجواد  انتشارات    . .  تهران: 
 مازیار.

فرهنگ موسیقی کار در    . (. »بررسی در موسیقی کار و آوای مازندران«. به کوشش هوشنگ جاوید 1396محمدی، جالل. ) 
 .431- 427صص  . تهران: سوره مهر   . ایران 

 . تهران: سروش.موسیقی بوشهر (.  13۵6مسعودیه، محمدتقی. ) 
 تهران: آگه.  . . ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی های ادبی معاصر دانشنامه نظریه (.  138۵مکاریک، ایرنا ریما. ) 

تهران: سوره   فرهنگ موسیقی کار در ایران.  . های کار در استان ایالم«. به کوشش هوشنگ جاوید (. »ترانه 1396منتی، رستم. ) 
 .372- 3۵۵صص    . مهر 

 . تهران: گل آذین.کله فریاد (.  1380میهن دوست، محسن. ) 
 تهران: دانشگاه تهران.  . تحقیق انتقادی در عروض فارسی (.  1327ناتل خانلری، پرویز. ) 

 تهران: توس.  . وزن شعر فارسی (.  1367. ) ________________
 تهران: سخن.  . درآمدی بر بینامتنیت (.  1394نامورمرلق، بهمن. ) 
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 . تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.عامیانه ایران   ی ها نغمه یضرت علی در  (.  1380وجدانی، بهروز. ) 
 تهران: گندمان.  . 2د  . فرهنگ جامع موسیقی ایرانی (.  1386وجدانی، بهروز. ) 
تهران: سوره  .  فرهنگ موسیقی کار در ایران   . (. »کار خالق موسیقی در جهان«. به کوشش هوشنگ جاوید 1396وحدتی، ناصر. ) 

 .۵2- 41صص    . مهر 
 تهران: نیلوفر.  . بخش اول   . 4د   . . ترجمه سعید ارباب شیرانی تاریخ نقد جدید (.  138۵ولک، رنه. ) 

 تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.  . . ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر نظریه ادبیات (.  1373ولک، رنه؛ وارن، آوستن. ) 

  . فرهنگ موسیقی کار در ایران  . کهگیلویه و بویراحمد«. به کوشش هوشنگ جاوید (. »موسیقی کار در  1396هاشمی، همت. ) 
 .120- 101صص    . تهران: سوره مهر 

 دران.. گردآورده حسن قائمیان. تهران: جامه های پراکنده نوشته (. 1383)   هدایت، صادق. 

  فصلنامهگردی تهران قدیم«.  ای دوره هشناختی جارآواهای پیشه (. »مرالعه مردم 1391سپهر، محمد؛ خزایی، شیرین. ) همایون 
 .29و    28ش    . بهار و تابستان   . فرهنگ مردم ایران 

 نشر.. تهران: به فرهنگ مردم سروستان (.  1371همایونی، صادق. ) 

 شیراز: بنیاد فارس شناسی.  . های محلی فارس ترانه (.  1379. ) ____________
 .138- 117صص   . 10شماره    . فرهنگ مردم ایران فصلنامه    . (. »کارنواها« 1386. ) ____________

 آذین.هایشان در گستره فرهنگ مردم ایران. تهران: گل (. زنان و سروده 1388. ) ____________
Encyclopedia Americana. (1963). Americana corporation 
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