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اشعار عاميانه ايران در عصر قاجار
اميد طبيبزاده )دانشگاه بوعليسيناي همدان(
ژوکوفسکي ٬والنـتين ٬اشـعار عـاميانه ايـران )در عـصر قـاجار(  ] ٬ـتـرجـمه مـيرباقر
مظفرزاده[ ـ ٬به اهتمام و تصحيح و توضيح عبدالحسين نوايـي ٬انـتشارات اسـاطير٬
تهران  ٢٠٢ ٬١٣٨٢صفحه.
سرودههاي عاميانه را ميتوان به دو دسته اشعار و تصنيفها تقسيم کرد.
اشعار عاميانه به اشعاري اطالق ميشود که اوًال داراي وزن تکيهايـ هجايي هستند ١؛
ثانيًا بدون نياز به همراهي موسيقي خوانده مـيشوند ٬هـرچـند اجـراي آنـها بـا الحـان
)ملوديهاي گوناـگون( امکانپذير است .اشعاري چون اتل متل توتوله ٬گاو حسن چه جوره ...يا
دويدم و دويدم ٬سر کوهي رسيدم ...از جمله معروفترين اشعار عـاميانه فـارسي مـحسوب
ميشوند.
تصنيف به قطعهشعري اطالق ميشود که اساسًا براي اجرا بـا الحـان )مـلوديها( يـا
آهنگ خاصي سروده ميشود و هيچگاه جدا از آهنگ موسيقي خوانده نميشود .از اين
رو ٬تــصنيفها چـهبسا داراي سکـتههايي وزنـي بـاشند کـه تـصنيفخوان ٬در اجـرا ٬بـا
موسيقائي ملودي و تحرير و جز آن ٬آنها را برطرف ميسازد .بدين
بهرهـگيري از امکانات
ِ

لحاظ ٬شعر عاميانه ٬درست مانند اشعار رسمي ٬به ادبيات به معناي اخص کلمه تعلق
١ـ(ــبرخي محققان وزن شعر عـاميانه فـارسي را ٬هـمچون وزن اشـعار رسـمي ٬از نـوع وزن کـمي يـا عـروضي
دانستهاند ٬اما در هر حال تصريح کردهاند که اختيارات شاعري در شعر عاميانه به مراتب بيش از اين اختيارات
در شعر رسمي است )در اين باره  Äطبيبزاده  ٬١٣٨٢ص.(٤٠-١٥
١٣١
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دارند؛ در حالي که تصنيف بيش از آنکه به ادبيات تعلق داشته باشد در قلمرو موسيقي
قرار ميگيرد؛ زيرا کالم يا شعر ٬در آن ٬به دنبال موسيقي و در خدمت به آن پديد ميآيد
و شکل ميگيرد .در اين معنا ٬اثر تأليفي ژوکوفسکي ٬بيشتر در بر دارنده تصانيف رايج
ايراني در واپسين سالهاي حکومت ناصرالدين شاه قاجار است.
اين تصنيفها را نيز شايد بتوان به دو دسته رسمي )عروضي(ـــ مانند تصنيفهاي عارف
و بهار و شيداـــ و عاميانه )تکيهايـ هجايي(ــــ مانند تصنيف بينام و نشان زير:
...
ـگربه دارم چه چموش و چه چموش
ميرود خونه عموش
ميآرد شقه گوشت
خواب منه
شب بغل
ِ

روز به دنبال منه

پيشت و پيشتش نکني دوست دارمش ميميرم از غمش )ص(٤٤

تقسيم کرد.
اما ٬به نظر نگارنده ٬اشعار رسمي فارسي نيز ٬وقتي در خدمت موسيقي قرار ميگيرند٬
قه رًا وزني تکيهايـ هجايي پيدا ميکنند؛ زيرا قالبهاي عروضي را ٬جز با اين قيد ٬هرگز
بندي تصنيف به رسمي و عاميانه شايد
نميتوان به صورت ترانه و تصنيف خواند .تقسيم ِ

به اين اعتبار بيمورد بنمايد؛ اما ٬در هر حال ٬اين فـايده را دارد کـه بـر رابـطه دو وزن
عروضي و تکيهايـ هجايي و مخصوصًا بر امکان تبديل وزن عروضي به وزن تکـيهايـ
هجايي تأـکيد ميکند ) Äطبيبزاده ).(١٣٧ - ١٢٩ ٬(١٣٨٢
ظن قـريب بـه يـقين ٬بسـيار قـديمتر از سـرودههاي
سرودههاي عاميانه فارسي ٬به ّ

مهري
ادباي ايراني ٬همواره با بي
رسمي )عروضي(اند؛ اما ٬در اثر روانشناسي خاص
ِ
ِ
تذکرهنويسان مواجه بوده و خوار شمرده شدهاند و ٬طي تاريخ هزارساله زبان فارسي٬
جز در چند دهه اخير ٬هيچگاه ذـکري از آنها به ميان نيامده است .در نـتيجه ٬دانش مـا
درباره مراحل گوناـگون اين مظهر پويايي و بالندگي زبان فـارسي بسـيار مـحدود مـانده
است .در دورههاي متأخر ٬ادبا و محققان و پژوهشگراني چون بهار و هدايت و شاملو و
اي اشعار عاميانه التفات داشته و به
طبري و پناهي سمناني ٬به
ويژگيهاي وزني و قافيه ِ
ِ
ـگردآوري و ثبت و ضبط آنها اهتمام کردهاند .حتي در سرودن اشعاري مطابق الگوهاي
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اي اين اشعار ابتکارهايي نشـان دادهانـدّ .ام ـا ٬از ايـن اظـهار عـالقهها کـه
وزني و قافيه ِ
بگذريم ٬ايرانيان همواره از حالوت و طنازي تصنيف و شعر عاميانه فقط حـ ّظ ي بـرده
سپس آنها را به بوته فر اموشي سپردهاند .ژوکوفسکي ٬که به ايـن بـياعـتنايي ايـرانـيان
نسبت به ادبيات عامه پي برده بود ٬آورده است:
ايرانيان ] ـ [...در حالي که ستايشگران رجال ادب خود )حافظ ٬شيخ بهايي ٬قاآني( هستند ٬به
ارزشهاي آثار اصيل ملي اصًال اعتماد ندارند و آشکار است که نسبت به آنها بياعتنا هستند و
آنها را چيزي جز حرف مفت و بيمعني نميدانند .نهتنها در ميان مردم عادي بلکه در مـيان
طبقه تحصيلکرده و بافرهنگ نيز با چنين نظري روبهرو بودهام )ص.(١٦

تأليف ژوکوفسکي را ميتوان از جمله قديمترين منابع موجود از اشعار و تـصانيف
عاميانه فارسي دانست .از اين رو ٬ترجمه و انتشار آن فرصت مـغتنم و مـهمي را بـراي
بررسي ويژگيهاي گوناـگون انواع قديم اين اشعار در اختيار پژوهندگان قرار ميدهد .بايد
خاطرنشان ساخت که ٬حدود نيم قرن پيش از ژوکوفسکي ٬خودزکو در اثري با عـنوان
نمونههاي اشعار عاميانه ايران ٢قطعاتي از اشعار عاميانه فارسي را ٬غالبًا به صورت ترجمه و
بدون ذـکر متن فارسي ٬گردآوري و منتشر کرده بود .اما اثر ژوکوفسکي از حيث ذـکر منبع
فارسي و شمار قطعات ٬بسي جامعتر و مفيدتر از کتاب خودزکو است.
والنتين الکسيويچ ژوکوفسکي ) (١٩١٨ - ١٨٥٨اشعار اين مـجموعه را در سـالهاي
 ١٨٨٣تا  ١٨٩٩در اصفهان و شيراز و روستاهاي بين راه و نيز تهران گردآوري و تنظيم
ـکرده است .وي ٬که فر اـگيري زبان فارسي را در روسيه آغاز کرده بود ٬با بورس دولتي
روسيه تزاري ٬براي تکميل دانش زباني خود و تـحقيقات ٬دو بـار ٬در سـالهاي ١٨٨٣
)تا (١٨٨٦و  ٬١٨٩٩به ايران سفر کرد .ژوکوفسکي ٬عالوه بر اين تأليف ٬آثار ديگري در
حوزه اير انشناسي منتشر کرده است از جمله مواد و مطالبي براي مطالعه لهجههاي فارسي )در
 ٣جلد(١٩٢٢ - ١٨٨٨ ٬؛ دستور مختصر زبان فارسي )بـا هـمکاري زالمـان (١٨٩٠ ٬شـايان
اهل حق به قلم او ) (١٨٨٧منتشر شده است که
ذـکرند .همچنين ٬تحقيق مفصلي درباره ِ

هنوز هم از جمله مآخذ معتبر و مهم در اين زمينه به شمار ميآيد.
اثر ژوکوفسکي شامل شش فصل است:

فصل اول با عنوان »ترانههاي خوانندگان و نوازندگان« )ص (٩٠ - ٢٣بلندترين بخش کتاب
)2) Specimens of the Popular Poetry of Persia (London 1842
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مصحح درباره
و حاوي  ٦٩ترانه يا تصنيف کوتاه و بلند است .توضيحات ژوکوفسکي و
ّ
اشعار ٬در آن سالها اطالعات سودمندي درباره شرايـط تـاريخي و اجـتماعي ايـران در
اختيار خوانندگان ميگذارد.
فصل دوم با عنوان »ترانههاي عروسي« )ص (١١٥ - ٩١حاوي  ١٠٣ترانه کوتاه دربـاره
عروسي است .ژوکوفسکي ٬در اين فصل ٬توضيحات مفصلي درباره مراسم عروسي در
شيراز عرضه داشته است.
فصل سوم با عـنوان »الاليـيها« )ص (١٢٩ - ١١٧شـامل  ٢٨قـطعه الاليـي کـوتاه از
اصفهان و بوشهر و شيراز است .غالب اشعار اين بخش هنوز هم ٬با تغييرات مختصري٬
در شهرها و روستاهاي مرکزي و جنوبي ايران متداول است.
فصل چهارم با عنوان »معماها« )ص (١٤٨ - ١٣١حاوي  ٩٥چيستان و پاسخ آنهاست.
فصل پنجم با عنوان »نمونههاي مضامين گوناـگـون« )ص (١٩١ - ١٤٩حـاوي  ٦٦قـطعه
شعر است که ٬چون ذيل هيچيک از موضوعات پيشين نميگنجيده ٬مؤلف آنها را يکجا
و در کنار هم آورده است .ترانهها ٬در اين فصل ٬ذيل عناويني چون »زمـزمه درويشـان
دورهـگرد و نابينايان«» ٬ترانههاي چارواداران«» ٬لودگيهاي زنانه« و جز آن دسـتهبندي
شدهاند.
در بــخش ششـم کـتاب ٬فـهرستي از لغـات عـاميانه درج شـده کـه در هـيچيک از
فرهنگهاي موجود آن زمان ضبط نشده بوده است.
از ويژگيهاي اين تأليف ژوکوفسکي اشارات اوست به مآخذ گوناـگوني که تا زمان وي
درباره ادبيات و فرهنگ عامه ايران نگاشته شده بوده است .جا داشت که مشـخصات
دقيق اين آثار ٬براي استفاده پژوهشگران ٬به زبان اصلي به دست داده ميشد .درهرحال٬
با گردآوري و ترجمه اين آثار ميتوان پرتو تازهاي بر مطالعات تاريخي فـرهنگي عـامه
ايران افکند.
چنان که ياد شد ٬کتاب حاضر شامل تصانيفي است که ٬در واپسين سالهاي سلطنت
ناصرالدين شاه ٬در ايران متداول بوده است .با توجه به اين که هر تصنيفي آهنگي دارد٬
جاي نتنويسي تصانيف در کتاب خالي است که بايد تکميل گردد .بسياري از تصانيف
مندرج در اين کتاب امروزه از خاطرها رفتهاند و شايد ديگر هيچ کس نداند که آنها را با
چه آهنگي ميخواندهاند .تحقيق در اين زمينه و استفاده از اطالعات مـوسيقيدانـان و
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رديفشناسان سالخورده ٬شايد راهـگشا باشد.
غالب تصنيفها متعلق به قشر بيسوادي است که کمترين اطالعي از ادبيات رسمي
فارسي نداشتهاند .از مقايسه آنها با تصنيفهايي که مرتضي احمدي ) (١٣٨١گرد آورده٬
به خوبي درـمييابيم که تنها شـمار کـمي از آنـها در روزگـار مـا شـناخته و رايـج است.
تصانيف نيز چون کلمات و اصطالحات عوامانه عمر کوتاهي دارند ٬به طوري که اـگر در
ثبت و ضبط دقيق و کامل آنها اهتمام نشود به مرور از خاطرها زدوده ميشوند و ديگر
نشاني از آنها بر جا نميماند.
منابع
احمدي ٬مرتضي ) ٬(١٣٨١کهنههاي هميشه نو؛ تر انههاي تخت حوضي  ٬ققنوس ٬تهران.
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