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 چکیده
ها زمانی قاله قصد نویسندگان بررسی دوبیتیهای عامیانه هرات است این دوبیتیدر این م

به این صورت است كه ابتدا حدود تقریبا چهارصد ساله را در بر میگیرد .روش بررسی 

سیصد دوبیتی انتخاب و استخراج گردیده و تحلیل بر مبنای آن صورت پذیرفته و سپس 

له به ها در متن مقااز اصل دوبیتیاله ذكر شده اند. این نتایج به صورت مختصر در این مق

 ها گزینش شده است .دلیل محدودیت ؛بعضی دوبیتی

 

 تفکر  ،سبک ،تشبیه ،وزن ،مخاطب ت،هرا ،دوبیتی کلمات کلیدی:
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 مقدمه  -1

عامه است كه دوبیتی زبان رسای »دوبیتی چیست ؟بنا بر نظر دكتر شمیسا : 

ا سرشـار دوبیتیه ها، آمال و آرزوهای تودة مردم ر ا منعکس میکنـد.سـوزوگدازها، خواسته

از ظلم و تعدی از مفـاهیم دادخواهی، پند و مثل است. محتوای آن مراثی، شکایت 

آنان هوو آورد، اشارت تاریخی، شکایت  بر سر خوانین، شـکایت و ترس زنان از اینکه شوهر

-287، سیر رباعی در شعر فارسی)« تاثر سفر، مضامین چوپانی و ساربانی اس رهجران ب از

285) 

ق و تیها را در بر گرفته از ذوق و شوهای عاشقانه كه بیشترین تعداد دوبیدوبیتی

د مالمحمد، جاللی و عاشقانی پاک همانن .اسات عاشقان پاک نیت حکایت میکنداحس

در  .اندوده و احساسات خود را بیان نموده، سیاه مو و مریم شعر سرحسینا كه برای عایشه

بیان خبری  های بدیعی وو تشبیهات پیچیده و جناس و آرایهاین دوبیتیها از كنایات  

 .به ندرت میتوان در این اشعار پیدا نمودها را نیست و بعضی از آرایه

به این ترتیب كه ابتدا ابیات توسط  .ای بوده استبه صورت میدانی و كتابخانه روش كار

صد دوبیتی كه مورد بین چند افراد خوانده شده سپس ابیات نوشته شده و بعد از آن از

 .ته نتایج ذیل استخراج گردیده استبررسی قرار گرف

 یق پیشینه تحق -2
چهاربیتیهای »كتاب « اسیر هروی» قایدرمورد دوبیتیهای هرات نویسندگانی همانند آ

بیتی است كه به عنوان پنجاه و چهار دو «سر كوه بلند»اند ورا تالیف نموده «محلی هرات

و همچنین در  دَی گردآوری و به زبان انگلیسی ترجمه شده است.كوشش ورونیکا َدبِل

لجوقی بعضی از دبیات عامیانه افغانستان از استاد نصرالدین سكتاب نگاهی گذرا به ا

در مجالت فرهنگ مردم و  .آوری و نوشته شده استدوبیتیهای محلی هرات نیز جمع

 .ادی از این دوبیتیها ذكر شده استفولکلور نیز تعد

 هدف و ضرورت تحقیق -3
 این دوبیتیها كه برهرات و محتوی  هش آشنایی با دوبیتیهای عامیانههدف از این پژو

عشق و جدایی، غم و درد عاشق، ازدواجهای تحمیلی، فقر و  موضوعاتی همچون مسائل و

در این پژوهش ساختار  .حماسه و دالوری مردان و زنان است ،ناداری، جنگ و شهادت

. به علت جنگ و وسایل ه و تشبیه هم مورد بررسی قرار میگیرددوبیتیها از نظر وزن و قافی
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افغانستان حدود چهل سال است كه  .ی استبه نابود جمعی  مختلف این ادبیات رو ارتباط

مالی و فرهنگی  ،ده و بابت این مساله خسارات جانیدر گیر جنگهای داخلی و خارجی بو

فراوانی را متحمل شده است .بسیاری از مردم این كشور مهاجرت نموده و در عالم 

اند اگر چه بسیاری ادعا دارند كه هنوز هم نا شدهرسم و رسوم كشور دیگری آش مهاجرت با

اما به تدریج و با وجود آمدن اند فرهنگی زادگاه خویش را حفظ نمودهآداب و رسوم 

دیگر؛ وسایل ارتباط  مساله های بعدی این آداب و رسوم را نیز باید به فراموشی سپرد.نسل

تغییر  و ،ها را تغییر دادهوادهوژی دنیای غرب است كه فضای بسیاری از خانجمعی و تکنول

در سبک زندگی، تغییر در مسائل اجتماعی، دینی و فرهنگی را نیز به دنبال خودش خواهد 

 .ورتهای تحقیق برای این موضوع استآورد. و همین مسائل ازضر

 محتوی و موضوعات ابیات  -4
داب آبه سنتها، ن اشعار كه با توجه خاص به آن میتوان ای موضوع و محتوی و درون مایه

های و قید و بندهای یک جامعه پی برد. با توجه به این دوبیتی ، تفکرو رسوم، شیوه زندگی

 .دیک جامعه را مورد بررسی قرار دا عامیانه میتوان تفکر و اندیشه و موضوعات خاص

ای دارند بیشتر ذهنیتها و تفکرات خود را در قالب مان هرات كه طبع شعری فوق العادهمرد

و رسوم و توان به راحتی از اندیشه و آداب مین دلیل میو به ه عر بیان مینمایندش

 .....گذشتگان اگاهی یافت

  دوبیتیهای حماسی -1-4
دوبیتیها در  بسیاری از اشعار و هرات باستان مهد تمدن و فرهنگ و حماسه بوده است و

جنگ با  رگیر دو. افغانستان دن و مجاهد این شهر سروده شده استوصف مردم قهرما

های خاصی را اد جماهیر شوروی بود كه همین جنگها دلسرودهیک جنگ با اتح انگلیس و

 بین مردم مهربان این والیت جاودان ساخته است. در ادب عامه  و در

 داره ار ــــــپیک وت ــــق  یـــراتـــه            رهدا   یارـــبس  لوون ـــپه  ی ــراتـــه

 ار دارهــــك  انــــردكـــم ی ــراتـــه         زان  ـــلیـانگ   از   ارـــــدم   ر آوردیـب

 اند.كه انگلیسیها را شکست سختی داده در دوبیت اول  اشاره به مردان رزم هرات دارد

مکانات با این ابرقدرت در بیت دوم اشاره به جنگ مجاهدین و روسها دارد كه با اقل ا

 در بیت سوم كه از زبان سربازی عاشق گفته شده است میگوید در حال اند.مبارزه میکرده

م دم كه زمین به لرزه آمد سالم دادامی را طوری داظكشیک بودم كه گرته آمد و سالم ن

 های دلبر سبزه رو افتادم.ب را بگیرم كه یک دفعه یاد جداییكه نام ش
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 دوبیتیهای زنانه  -2-4
دل و آمال و  . در این دوبیتیها زنان رازآرزوهای آنان میباشددر مورد زنان و  این دوبیتیها

عیت ها زنان از عشق و همسران و وضدر این دوبیتی آرزوها و رنجهایشان را بیان مینمایند.

و این كه  ی كه دوستش ندارندازدواج و عشق با مرد .نامناسب زندگی خویش میسرایند

 اند . ندادها به غربت و به مرد مناسبی پدر و مادر او ر

 كاله  كردی نیم  ه ــم  رـــعم ناب ــط         ردی  ـك اله ـس بیست  را ــم ادر ـــم اال 

 كردی  انهــبیگ ود ــخ لت ـــوص را ـچ       نبودم       لیـــا اهــن  رزندــف ه ــك  هــم

وجوانان مطرح میشود مساله سربازی رفتن مردان ها یکی دیگر از مسائلی كه دوبیتی

 .اندبرای دوری و پیروزی آنان دوبیتیهایی را سروده باشد كه زنانمی
 نگاهت  در  وانمـــخ نگ ــج رور ــــغ           الهتــك  در  مـبین  حــــفت  انــــنش

 ای پایتــل جـــــگ  ةتـــدس ذارم ــگ           رخ رو آیی از جنگ و مه از شوقـــس تو
های دلسوز و دلکشی زندگی كردن زنان نیز باعث سروده غربت ادر و درم جدایی از پدر و

دوری و فرقت از عزیزان از قدیم تا حاال برای همه به خصوص زنان و مادران  .شده است

مادر غمی سخت جانفرسا  بسیار تلخ بوده است و غم هجران فرزند به خصوص از پدر و

 است كه در این ابیات به خوبی نمایان است.

 ن رسیدهـذت به مــاغـــــالم كـــــس             الم ای نور دیدهـــد ســــالم و صـــس

 کیدهــذ چـاغــک با كـــزاران اشــــه             اغذ می نوشتمــه كــان روزی كــــهم

 هـم ر ـس  بر  ذارهــگ و ـخ ت ــدس  دو            هـمادر م وـنه كــی كُــــرُم درد مـــس

 هـم ر ـس درد  وه ـش  مـك  1مــبلکُ  كه         نداره     ور  ذارهــــگ و ــخ  تـــدس دو 

شکوه و شکایت دختر  از مادری كه فرزند خود را به مرد پیر و دور از وطن داده است را در 

 دوبیتی زیر میبینید. 

 ور دادیــــر كــــرد پیــــه مرا بــــم           دادی   دور   اــب  را ـــم   ادرــــم  اال 

 دادی ور ــــتن  شــــآت  هـــب را ــــم            كردی  بسیار  تمـس  نـــم  قـــح به 

 نفرین و شکایت ازفقر و بی وفایی و جدایی یار  -3-4

                                                             
 بلکم :شاید  -1



 5/معرفی دوبیتیهای عامیانه هرات و تحلیل سبک شناسی و جامعه شناسی آنها

 
 

هایی است كه از طرف روزگار و راد در مقابل ظلم و ستم و ناكامیالعمل افنفرین عکس

مهمترین این نفرینها از زبان عشاقی  .یک عده افراد مظلوم انجام میشود م بهانسانهای ظال

ای ظالم نگذاشتند كه این عاشق شوریده سر به محبوب خویش یرسد وبعضی است كه عده

و بعضی از دوبیتیها هم  باشد.گار و دنیا و بی وفاییهای آن میاز دوبیتیها هم نفرین به روز

 خدای منان به علت فقر و ناداری و ظلم به آنان است .   پیش شکایت مردان شوریده سر

 نگـو س1ه ــباره ژالـله بــی محــبه هم            گــتن  از   دل   بنالم   اهیــر گــسح

 ببینه    داغ   فرزند   وـخ  م ــچش  به          دا كرد   ـم جــو تو ر از ه اـــكه هر كه م

 ندارم ه ــــم دارند   انه ـــخ  وانا ـــج            ندارم  ه ـــم  دارند   ایهــس   تهاــدرخ

 ندارم الع ـــط ترم ـــكم ی ــك  از  كه          بنالم     ود ـخ  دای ـــخ  ش ـــپی   برم

 ام میآیمــی از شــبح زنـــر از صــــاگ            آیمـمی ام ـــب از   یـــزن  در از   رـــاگ

 ایمــایم بی وفــر نیــــگ نه ـــسی  هـب            مــپای و  ت ـــدس ببری   رـــگ  هار  به

 سرور و شادی  -4-4
دوبیتیهایی كه در مراسم جشن نامزدی و شادی عروسی گفته شده بیشترین حجم این 

هایی یتیدوب ؛ه و اندكی بافی مانده استها از یادها رفتها را دارد كه متاسفانه بیشتر آندوبیتی

اولین  زنان و مردان آن را با صدای خوش میخواندند. كه زینت فزای محافل عروسی است و

 همان خواستگاری است كه خانواده یا این شادی و سرور طلبکاری یا خسرونی و مرحله

 روند.خواستگاری عروس میداماد به 

 ر خودـــواهـن خــكنم مبه هــمراهش           خــود   درمــــــا  فــرستم یارجان  اال 

 ریاری كنـــد با عــــــذر و زاــطلــبک            خـــواستکاری با  مــــادرت   پیش به 

 ادرش كــــــن عذر و زاری ـش مـبه پی            خواستکاری تــــو  بـــــــرو   مادر اال 

 ن دخـــــتر تــــو هست راضیــو لیک            نادار باشد مـــن   فـــــرزند  بــــــگو

 و ائمه  مناجات با خداوند -5-4
و پیامبران و ائمه از خودشان و مشکالت  خداوند و نیاز با در این دوبیتیها عشّاق با راز

به  الهی مستفیض شوند و منبع نور و از بزدایند خویش میسرایند تا كمی از غم خویش

 .آرامش دست پیدا كنند

 وختمــبس  ول اهللــــرس  یا د ــــمحم         تم   ــوخـــبس  اهلل  اال  ه ـــال ال  ه ــــب

                                                             
 ژاله :تَگَرگ  -1
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 الم اهلل بسوختمــك  1زمِ ـــجُ ی ــس به             لمانـــنامس انت ــغم از  تم ــوخـــبس

 هــن ی داره یاـــم دوایــــقرض  یـلـــع          ه ــن  اــی  داره  یـــدوای دردم   یـــعل

 نه  یا داره  دایی ـــخ اشق ـــع ید ــبگ           قـــاشــع   ارهـــبیچ   تنــكش  برای 

 سوگ و غم  -6-4
دوبیتیهایی كه در سوگ عزیزان و مرگ سروده شده نیز در بین مردم ساری و جاری 

 شود.غم و فراق عزیزان مرثیه سرایی میاست و معموال در 

 نگیرید م ــغَ  با  ورــخُ  ادی ــش پالس             ریدــنگی اتَم ــم ه ــمِ  به  ردُمـــمُ اگر 

 نگیرید  مــك ر  زت ــع كنید  هــــوش            می آیه ه ــم ارِ ــی  كه ه ــدَم  انــهم

 بیابان             و   تـدش  درین ن ـك  اكمـخ به     ران       ــهج  ز  دممر اگر  مک ــچش سیاه 

 گریان م ــچش با   مــماتم  در ین ــبش         مزارم    بر  افشان  ل ــگ كن  م ـخاك  به

 هابهاریه -7-4
شان ه تعداددوبیتیهایی كه در مورد بهار و رسیدن نوروز است نیز از دوبیتیهایی  است ك

 اند.هار در این دوبیتیها ماندگار شدهكم نیست و جشن زیبای ب

 رنگین گشته  را ـصح  هــالل وش ــج  ز        سیمین     رو ــس ای   اــبی د ــآم ار ــبه

 یرینــش  آواز د ــمیکش ل ــلبـب  هــك             تــیاــحک  داره ن ـــسوــس از   رـــمگ

 است  ارــزرنگ را ــصح  الله ن ــجش  ز            ستا کبار ـمش تان ــگلس  دــآم  ارــبه

 است  نثار ش ـآت ل ـگ بزم  در  ن ــچم            وشــآغ هم  بلبل  و  گل  و   آمد  بهار

 قلیان و سیگار  -8-4
ر قلیان كشیدن و یا به اصطالح هراتیها چلیم كشیدن خود یکی از مسائلی است كه د

آماده ساختن قلیان و تهیه آتش  .را باز كرده است های عاشقانه جای خوددوبیتیها و سروده

تهای مربوط به آن و تهیه تنباكو و شستشوی آن از مسائلی است كه در بین مردم و ظراف

 رواج دارد. 

 اــتنه  یدهـــبوس ن ـــم ار ـــی  انــلب            هاــستم  كرده ن ــم  به ان ــقلی  یــن

 الـــلی  دانــدن و  ب ـــل  با  هــهمیش         ان   ـقلی ی ـــن ن ـــك را ـــم داوندا ــخ

 دودی رده ــك ه ــك  انیـلب  ربانــق به        زودی     به  یدـده  3كنید  چاق را   2چلیم

                                                             
 فرش یا همان گلیم 30 -1

 چلیم :قلیان  -2

  چاق كنید :آماده كردن قلیان منطور آتش قلیان را با تنباكو حاضر نمودن -3
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 بودی ی ـــك  اــب ان ــپریش م ـدانـنمی          نداره    ش ـــآت   تو  چلــــــــیم  ر ـس

 الیـــبی كم  از نید میز پ ـــگ ا ــشم            الیــش   کــمل  بر   ه ــمیزن  اال ــشم

 الیــخ ت ــدس  از  کشمـمی  التــخج            خو  1خشو خانه  برو   گن ــمی من  به 

 فقر وناداری -9-4
وبیتی باال داماد از در د .سخن گفته شدهفقر از مسائلی است كه در این دوبیتیها از آن 

مادرزنش برود  ن خالی به خانهد و باید با دستاای ندارد كه برای همسرش ببراین كه هدیه

 . یگوید این را بی معرفتی او ندانیدم ناراحت است و

  هاعاشقانه -10-4

های زود گذر و غمها و شادی ،اضطرابها ،هجرانها، ها عواطف عاشقانهگان این ترانهسرایند

با این » و اند.ی و صمیمیتی شگفت انگیز باز گفتههای خود را با سادگها و غمها و شکوهناله

 هیجان درن شورانگیز عواطف پرامییان احساسات عاشقانه، منشور رنگارنگی از مضب شیوه

ترانه )لهای شاعران بزرگ پهلو میزند. اند كه با بهترین غزبیانی سهل و ساده به وجود آورده

 (87، های دختران حوا

 مجالس و ،سرزمین هرات معموال در كنار كرسیی مردمان هادو بیتیها و چهار پاره

كوچه  .خوش صداترین افراد خوانده میشود ؛ توسطمحافل جشن و شادی و شب نشینی

وضاع سیاسی اجتماعی این دوبیتیها با توجه به ا .باغیهای هرات  طرفداران زیادی دارد

ر دوبیتیها در موررد یار و اما بیشت .وسط افراد خوش ذوق سروده شده استت ،فرهنگی

 عاشقی است .  های یار و عشق وجدایی

 هـــم داده ام  الغر   جسم  به را  م ـــغ           مـــه داده ام   رـــدلب  به  دارم  یـــدل

 هـــداده ام   م  ستمگر وخ ـــش آن  به             شیرین ان ـــج یک  مرا  دنیا   این  در

 ندارُم  مـــغ م ـنُـببی ر  وـــت ال ـــجم           ندارُم بنم ــش اقت ــط  تمـــهس ل ـگُ

 ندارم   اتمـــم   مـــی كسـب  ید ـــشه           رویت  قـــعش از  وم ـــش ته ـكش اگر 

 دوبیتیهای معاشیق هرات  -11-4

صفا و یکرنگی است داستانهای عاشقان زیادی در  ،در هرات زیبا كه مهد تمدن، عشق

فراد عاشق و عاشق پیشه احترام میگذارند چرا كه ابین مردم رواج دارد و مردم این دیار به 

رات داستان عشق سیاه موی و دانند .در های از جانب پروردگار متعال میعشق را هدیه

                                                             
 خُشو:مادر زن یا مادر شوهر  -1
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 یشه و مالمحمد رواج فراوانی دارد. و اكثر ساكنین این دیار قصه، حسینا و مریم و عاجاللی

ذهن دارند و با خود این عشّاق را در  این دلدادگان را شنیده و حداقل چند دوبیتی از اشعار

اما داستان نازک و عزیز و داستان بخش علی و بی بی راز را كمتر در ذهن  .زمزمه میکنند

 .بخوانند و اما اصل قصه را ندانندنازک  و شاید كه دوبیتی از عزیز دارند و

 ازکـن وی ـــگفتگ  بـه   الـمــع همـه            ازکــن   ویــم   بهـای   باشد  جهـان 

 ازکـن   ویــنیک  لت ـخص  و ق ـخلـ  ز           بگیـرد  لیـم ـتع  ـوا ــه   در  تـه ـفرش

 مـمری ق ـــعش دچـار   ساختـی  را ــم           مــعـال  دو  رــه   دایــخـ  خــداوندا 

 مـمری   نالـه  با   را ــم  كـردی   چـرا            هجرش   ز  وزم ــسهمی  وزم ــسهمی

 بودم ته ــبس  انیــج  ارــی  با  دل  چـو           بودم  تهـخس  دل  من  كه گفت: حسینا

 بودم   بنشسته   مدام   شــراه  ر ــس           بود  بی وفـا    المـــظ  كه   تم ــندانس

 اللیـج  مان ــچش  دو   ر ــه   یاءــض           اللیــج  جـان    تــآف   ـوـم  یاه ـــس

           اللیـج  ـان ــافغ   و  ور ــش  و   وا ــن             را  هری   ک ــمل  ر ـس  به سر   گرفته

 تعدد روایات از یک دوبیتی  -12-4
نیز زیبایی خاص  اند و هر كدامها به صورتها ی مختلفی روایت شدهبعضی از دوبیتی

ها باعث شده كه روایتهای گوناگونی از این تعدد روایات و تکرار در دوبیتی .ان را دارندخودش

مانند دوبیتی زیر كه به چند  .واج داشته باشدآن در مناطق مختلف و بین فارسی زبانها ر

 گونه روایت شده است .

 نداره  ش ـــغ  طـــالیه،  1تــروی   بر            نداره  كشــــمش    تو  ب ـل   شیرینی

 نداره  پرسش    قیـعاش   ایــبوس   كه            ودـب خــج لــوس از آن كنـند بـه چبد

نداره   تابـــهــم را    و ــت   روی  ر ـب          نداره  عنــــــــاب  وـت ب ـل یرینی ــش  

 نداره   ذابـــع   قیـعاش  بوسای    كه            خود ب ـل كنج  آن  از  بوس   چند  بده

 والهـــح شد   3کاــپیش  كه د ـآم  خبر            2اره ـــجغ   لـپ  ر ـس    بَم   یدمــرس

 خاله  تر ـــدخ  می مونه   ال ــدنب  به             ندارُم   رواـپ   ریــنوك  بَم    كه  ه ــم

 زونـتی به   رفت پیشکا  كه  آمد  ال احو           4ر تونــجغ  پل   ســــر   بر   رسیدُم 

                                                             
 بر رویت :صورت و شمایل  -1

 جغاره :نام یک روستا در هرات  -2
 پیشکا:سربازی رفتن.اجباری  -3

  در شهرستان انجیل هرات جغرتون :یکی از روستاهای هرات -4
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 خندون  لــگ  آن ونه ـمی م  دنبال به             ندارم  روا ـپ   ریـــنوك  بَم    كه   هـم

 تفکر اشعار  -13-4
اما در بین  .ست و در جدایی و فراق یار میباشدهای دوبیتیها بیشتر عاشقانه ااندیشه

های بی وفایی و دوری از دنیا و شکوه و شکایت از دنیا،دوبیتیها  افکار عارفا نه و مذهبی 

های خود بدون هیچ گونه شاعر از احساسات و افکار و دغدغه دنیا نیز اشعاری وجود دارند.

شاعر با سوز دل  ها از هجران معشوق و یار است كهبیشترین شکایت .میگویدخجالتی سخن 

 .ی كسی و مظلوم شدن خود میگویدب از غریبی و فقر و شاعر سراید.از این جدایی می

 نیست  سـنف  مه  ضعیف تن   همی  به          نیست    1رســج ه ــم  ایصد مسلمانها 

 نیست  كس  یچــه آخــر   روز  یقــرف           است س ــك  یلیـخ  امــــروز  یقــرف

 لـگ كنیم  دنیا   این   ــرکت   كه  بیا             لـــگ كنیم  اهلل  ر ــذك كـــــه  ا ــبی

 لـگ كنیم    اهلل ول ـرس  یا خدمت  كه           یری  ــفق  م ــرس   2نده یـج  بپوشیم 

 طنز در دوبیتیها -14-4
 كردند دار   4زَدــنُم  كه تم ــپنداش مه             كردند  بیدار   3رَمــمَ بودم  واب ــخ به 

 كردند  5اَوگار  مــــرم  وبــچ  زیر به              اریـــان   وبـــچ  ته ی ــپش   اوردند
در دوبیتیها ،مردمان و شاعران گمنام و شوخ طبع دوبیتیهای نیز به صورت ظنز گونه دارند 

گوید من مثال دوبیتی باال كه جوانی می .كه مسائلی را مطرح یا برای خنده و تفریح است

اند اما با دسته ند من فکر كردم برای من زن گرفتهردخواب بودم و مرا از خواب بیدار ك

 چوب انار مرا زدند و همه بدنم را زخمی كردند.

 نمی شه ردک ــم ر ــپی  به تر ـدخ دل            هــی شـنم زردک   دــبلن وه ــك ر ــس

 نمی شه   6رـَـمسّ   او   به  تازه   جوون             ایهـــم   ازهـت   وونــج  تر ــدخ  دل 

جامعه و مشکالت آنها را  این دوبیتی هم به طنز مسائل مربوط به ازدواج دختران را در

 نماید.بیان می

                                                             
 جرس :بلند و رسا  -1
 جَنده ی :ژنده .جامه ی درویش  -2

 مَرَم:مرا هم  -3

 نُمزَدار:نامزددار -4
 اوگار:زخمی  -5

  مسر:میسر -6
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 مخاطب اشعار  -5
استفاده از نامهای اشخاص در شعرها معمول است گاهی این افراد سرشناس و مشهور 

دمانی كه در همان دوره م از مراند یا از عشاق یا هیا از بزرگان دین و مذهب بودهبوده 

بی  ،راز بی بی ،سیاه موی ،مریم ،اند همانند نازکمخاطب اشعار یا خاص بوده .اندمیزیسته

مخاطب  ... وجوانان مسلمانان و ،دوست ،رفیق جان ،نگارا ،... یا عام همانند دلبر بی عالم و

 هستند. اشعار همچنین خداوند حضرت علی و درویشان و ...

 دادی تو  را  جم  و  امه ـج  جمشید به            دادی تو  را  تم ــرس زور   انـــج خدا 

 دادی     تو   را   مریم   عشق   سینه   به            كنده  ینه ـــس   یدــسع  رام ـــبه   به

 المــع  بی بی اهه ـــچ ر ــس  خانه كه            المــع   بی بی  یاهه ـس   گیسویت   دو

 المـع  بی بی  روایه 1خــیرات هم را   تو           ودـخ لب   كنج  آن از   بوس  چند ده ب

 جان  داـخ آخ  بالیم   تــهف  دست به            انــج  داـخ آخ   سرایم  چار  2مین به 

 انج  داـخ آخ   ایمــرض  خود مرگ   به           دــبدانی   د ــدانیــنمی    انـانـلمــمس

 جان  ار ــنگ  امم ــناك  عشق   كار   به             انــج   ارــنگ  بادامم    مــچش  اسیر 

 جان ار ــنگ  مـاعدام م ــحک پیشت  به            رـروز محش    بت ـــمح  انون ـــق  به 

 دوبیتیها از نظر وزنی و عروض و قافیه  -6

ذهن و زبان مردمان  اسات شاعران گمنام را دردوبیتیهای عامیانهء هرات زیباترین احس

مفاعیلن »بر وزن  سختکوش هرات جاری ساخته است .این دوبیتیها با دوبیتیهای ادبی كه

ند و این كه دارای چهار اسروده شده «مفاعیلن .مفاعیلن .مفاعیل»یا  «.مفاعیلن .فعول

از این دوبیتیها بر اساس باشند؛ یکسان است .اما تفاوت در آنجا است كه بعضی مصراع می

یتیهای ادبی همسان و خوانش و سبک گویش سروده شده و ممکن است بر همان وزن دوب

و  . قافیه در این دوبیتیهای عامیانه ممکن است در حرف روی یکسان نباشدیکسان نباشد

قافیه و ممکن است از لحاظ تلفظ نیز حروفی با هم هم .فقط بر نزدیکی تلفظ حروف باشد

 ند كه در تلفظ یکسان و در نوشتار متفاوت باشند.شو

 است  تاــنب  اخــش  دگر و   ندـق یکی            است  طخیا كوچه  درین  دختر  تا  دو 

 است  دنامزا  كه  اتیــنب  اخــش  وــهم           ترــدخ   بزینهـس  لب    ربانــق  ه ــم

 می گند  1یسگ  چراغ را   جــــــمالت            می گند   یســقبل   وزنــس  را    تقد

                                                             
 خیرات: صدقه -1

  مین :میان 2
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 می گند  تــبی  دـص تو   ابروی هر  به            قـــعاش   ویــلـــپه  ین ــبنش  ا ــبی

وقفه به بهترین نحو ممکن اجرا كشش یا سکته و  هنگ دوبیتی را باآخواننده ریتم 

آید  و از زیبایی آن كاسته د نمیهیچ مشکلی در خواندن این دوبیتیها به وجو ومینماید 

ی همان سادگی مضمون و لفظ آن میباشد و از های هراتویژگیهای مهم دوبیتی .نمیشود

 .است به دور های اشعار رسمی و ادبی همچون كنایه و تشبیه و ....ابهامات و پیچیدگی

هام جناس و این نوع دوبیتیها (از تشبیهات نادر كنایه اب») :بهار میفرمایدهمان طور كه 

مفاهمه ) «عربی به دور است های ماخوذ از زبانایع لفظی و تکلفات معنوی و تركیبسایر صن

 (131 ،شفاهی در افغانستان

د قلـب، تبدیل، بت نیست و اجزای مصراع طبق قواعامتداد مصوتها ثا»در این اشعار 

« ر میکندییف تغییر میکند. وزن و طول مصراعها نیز در برخی اشـعار تغاضافه و حذ

شفیعی كدكنی بر تشخیص وزنِ اوزانِ غیرعروضی از راه  ( 64، بررسی منشأ وزن شعرفارسی)

در بعضی موارد ناگزیریم بعضی »د: خواندن شعر تأكید میکند و مینویسگوش و نحوة دقیق 

دادن  د. ایـن كار، یعنی كشتا وزن و موسیقی شعر محفوظ بمان كلمات را كش بدهیم

فظ موسیقی شعر و به اصطالح وزن آن، یک سنت چند هـزار سالة ایرانی كلمات برای ح

است و گویا تمام شعرهای قبل از اسالم ایران دارای همین خصوصیت بوده است و ایـن 

انی نیست؛ میتواند نوعی بودن شعر قدیم ایری ایجه رورتاً به معنی هجایی بودن یا تکض

موسیقی جاها، كمال خود را بازمییابد )ی باشد. عروضی كه با كشش بعضی هوزن عروض

 (479، شعر

 ایهای چند کلمهردیف -1-6
ابیات دارای چند كلمه بیشتر  .دوبیتیهای هرات شما ردیف وقافیه را مشاهده میکنیددر 

 .ردیف هستند

 هــم   آمدم  كه   ند ـبخ  لب   زیر   به            مـــه م دـمآ  هــك ببند  ر ــس ارا ـــنگ

 هــم  دم ــآم  كه    ندـبب   االترــب   به           انیـنش  مه  تــدس ال ــتمــدس یر بگ

 «كه آمدم مه»و ردیف سه كلمه  .است «ببند و بخند .ببند »در بیت باال كلمات قافیه 

 مانند چند دوبیتی زیر:؛ این مساله را در بیشتر ابیات میبینید كهاست 

 هــم داده ام   الغر  مــجس  به را   مــغ           مـــه ام  دهدا  برــدل  هــب  دارم ی ــدل

                                                                                                                                        
 چراغ گیس :چراغی بزرگتر از فانوس . -1
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 هــم داده ام  گر ــستم وخ ـــش  آن به            یرینــش  انــج  یک مرا  دنیا  این   در

 من ل ـــگ  باشی ین ـنگ  من دست  به             من ل ــگ ی ــباش  ینــچ ازار ـب ر ــس

 من  ل ـــگ   یـباش   ینـهمنش  ی ـاله           انـین چه ای نفس جـت من نگــبه دس

 مخرج با امالی متفاوتشدن حروف همقافیه  -2-6

در ابیات زیر كلمات قافیه هم مخرج هستند و امالی متفاوتی دارند .كه چون بیشتر این 

 د.کنست در خواندن مشکلی را ایجاد نمیاشعار عامیانه ا

 هـراطــص   پل   نهـك   انــآس  دا ــخ           براته  وره ــس  وانده ام ـخ  رآن ــق   به

 راتهـه انه ــخ  رـپی   و  ر ـپی  ردم ــبگ           قـعاش اره ــبیچ ت ـنگف بد  را   نـهمی

 من كنم   راضی خود  به   چشمان  سیاه           من نم ـك  بازی  1ولـبج بام   پشت  به

 من  كنم  ی ــقاض   خانه یی بر    تالش           دیدنگر   یـراض  اگه    مانـشچ  یاه ـس

 المخرجشدن حروف قریب قافیه -3-6

المخرج اند كه تقریبا قریبتنگ و سنگ با فرزند هم قافیه شدهدر این دوبیتی كلمات 

 .هستند

 سنگ   و2ژاله    بباره   لهمح  همی   به            از   دل   تنگ  م ـبنال   اهیــگ ر ــسح

 رزندــداغ   فببینه      وـخ  م ـچش   به          دا كرد  ــم جــو تو ر از ه اــكه هر كه م

 المخرج قافیه شدن حروف متفاوت و بعید -4-6

 دارمـن  ق ـــقاش  یم تهـپخ   4الوَکــِخ           ندارم   3ارقــچ  میروم   د ــرحـس   به

 دارمــن   دانــدن  م ــزنــمی   6کــكَلَپَّ           5هـلُکَّ   به   هـُلکَّ   ته یمــپخ  الوک ـخ

 را  خود  شو  چار میکشی  ش ـپی را ـچ            را  خود  آو ک ـمش میکنی  آب   كه تو 

 را  خود نای ــآش   میکنی   7دِق   راـچ        تم    ـنگف و ــت با  دی ــب رف ــح  كه  مه

                                                             
 د بازی می كنند .بجول بازی :یک نوع بازی كه با استخوان پای گوسفن -1

 ژاله :تَگَرگ  -2

 چارق :كفش  -3

 لکه :ضخیم و گرد  -4

 خالوک :غذایی است كه با خمیر گلوله در اب جوش پخته و سپس كشک و پیاز و نعنا به آن اضافه می كنند  -5
 كلپک :یک اصطالح است یعنی چانه را برای خوردن غذا تکان دادن -6

  دق :قهر شدن ناراحت شدن -7
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ق دارند ولی باز در ابیات باال كلمات قافیه از همدیگر در حروف قافیه متفاوت هستند و فر

 دارند. اهم زیبایی خود ر

 تشبیه  -7
ها و صفات ا چند پدیده را كه به نوعی ویژگیدو ی تشبیه ادّعای همسانی است . اگر

ایم. تشبیه یکی استفاده كردهاز آرایه تشبیه  ،اشته باشند به همدیگر مانند كنیممشتركی د

در ابیات زیر شاعر به سادگی از اشیای اطرافش  باشد.های ادبی مییهكاربردترین آرااز پر

 کند.یه زیبایی و خوبی یار استفاده میبرای تشب

 وری چشمای تو یار جانــای خــپیاله چ          انـج یار  تو   لبهای  دارچینی و  ات ـنب

 جان یار  تو   ایــغمه كرد  دیوانه  مرا            تیــگش  دیوانه را ــچ  نـمیگ ن ـم به 

را به استکان چای کند و چشمان یار می یار را به دارچینی و نبات تشبیههای در بیت باال لب

ه در این تشبیهی كه فقط در اشعار عامیانه میتوان دید چرا ك ؛نمایدخوری  تشبیه می

 میگیرد. عاشق قرار رین مسائل، مورد استفادهتترین و جزئیاشعار ساده

 نداره   دفتر  رو   به    1میرزا   هیچ  كه   اره        ند   ترــكف   ورــت  م ــچش   سیاهی

 نداره                      ترــدخ  چهل    وهـك  بم   پری           الیـكم  و ن ــحس   تو  به داده   داـــخ

سن و ح ر تشبیه میکند وهمان كبوت چشم یار را به چشم كفتر یادراین بیت سیاهی 

تب یا همان میرزا بر دفترش و سیاهی چشمانی كه كا .زیبایی یار به پری تشبیه میکند

 .استفاده شده است البته  در این بیت از تشبیه افضل .ندارد

 می مانه  را   بو ـخوش   دبرگـص   لـگ            2انهــمی م  را   و ـــآه   بره  ارم ـــنگ

 انهـمی م  را   و ـــج  ب ــل   دارــسپی            هـــم   برــدل   ایــرس   کــباری   قد

 وبهــخ   3ینهـكنگ   اــمیوه ه  یان ــم            وبهـخ  كهنه   ین ـزم  وبه، ـخ  ن ـزمی

 وبهــخ   بزینهـــس  تران ــدخ   انــمی           ینیرــش  ینه ــكنگ  ها وهـــمی  ان ـمی

کند و بعد به گل گالب یا همان گل هوبره تشبیه میآابیات باال هم شاعر نگارش را به در

در دوبیتی بعدی  .به سپیدار كنار جوی آب تشبیه میکند صدبرگ و سپس قد بلند دلبر را

ه معدن انگورهای در هرات ك .گیردعر باز از محیط اطراف و از میوه كنگینه الهام میشا

برای این كه انگورها بیست نوع انگور وجود دارد كشاورزان  صد واست و حدود یک فراوان

                                                             
 میرزا:كسی كه نامه ی ادارت و دفاتر آنها را می نویسد -1

 می مانه :شبیه است  -2

 كنند كنگینه می گویندگذارند و در فصل دیگری بازش میانگوری  را كه در گِل میكنگینه :  -3
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و تازه نوش جان  توانند در زمستان ترنها را داخل گِل میگذارند و بعد میآخراب نشوند 

 و یعد از بین دختران هم دختر سبزه را میپسندد. .كنند

 داری   الهــگوس  ردن ــگ  بر    1ناوـط            داری  له ال  گ ــرن  چه   تر ــدخ  اال 

 داری   ارهــبیچ   من   به   تــمنّ  چرا            بردار  اله ـــگوس  ردن ــگ  از    ناوــط

دختر زیبا رویی كه طنابی  .نگ معشوق را به گل الله تشبیه میکنددر دوبیتی بعدی هم ر

ای دارد كه زنان آزاد و بیت اشاره به جامعهاین دو .خود میبرد بر گردن گوساله دارد و با

 باشند.حال خانواده و ایل و قبیل خود میمشغول هستند و كمک  رها در كنار مردان به كار

دو  ،ه از موهای یار بریزد به مرواریدآبی ك ،سیاهی دلبر را به سیاهی خط قرآن همچنین

غم زیاد به  ،دی یار را به خامهسفی ،كاه گل دیوار رنگ زرد صورت به ،ابروی یار به محراب

صورت  ،صورت چون ماه ،یار را به سیب سرخ ،سرخی لب به لعل ،دندان به مهره ،موی سر

 ،دهان به غنچه ،چشم به چشم بلبل ،گیسو به طناب ،ابرو به تیغ ،صورت به گل ،به آتش

 .اندو... تشبیه كرده ،چشم به بادام

 کنایه -8
شود به كار رفته و آشنا كه در مکالمات استفاده میهای بسیار ساده هزیر كنایدر ابیات 

از آن در  محلی ه بلکه به عنوان یک گفتگوی سادهچرا كه شاعر گمنام نه به عنوان یک آرای

ز ننشستن و رفع . در ابیات زیر عرق پا خشک نشدن كنایه اشعر استفاده نموده است

شدن در دام  گرفتارو اسیر زنجیر محبت كنایه از  زنجیر محبت .خستگی ننمودن است

 .همچنین سنگ غلتان شدن .عشق و محبت است

 شونده نه ــآیی و  فید ـس  كاری  بار به             ندهمو  و    الکـه   دُمـآم   یمــتعل  از 

ــع   هنوز  نشونده  2ـرابـــاك درس   هــب  رَم ه ــم           نشُده  ک ـــخش   مـپایُ  ق رـ

 اریــخم  كرد  زنجیر  بــه را   پایم دو           خماری     كرد   تدبیر   چه  نمــــیدانم 

 خماری كرد  پیر   مرا   بودم   جــوون             محبت   زنجیـــر   به   را  پایـــم    دو

 صنایع بدیعی  -9
پیرایه به خصوص از نظر  بدوناین دوبیتیها همان طور كه ذكر شد دوبیتیهای ساد و 

توان در این اشعار مشاهده نمود كه ذكر های بدیعی را میادبی میباشند اما بعضی از آرایه

 میگردد.

                                                             
 طناو :طناب  -1

  اكابر :درس بزرگساالن .درس سواد آموزی برای بزرگساالن -2
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 تضاد -1-9
. آیدبیت یا عبارت به كار رود آرایه تضاد پدید می هرگاه دو واژه با معنای متضاد دریک

بیتهای زیر  در .ی میتوان مشاهده نمودهای عامیانه هرات تا حدوداین آرایه را در دوبیتی

در ابیات دیگری هم كه  .اندو مسلمان تضاد را به وجود آورده كافر ،كلمات سیاه و سفید

 ،شب و روز ،بیدارو خواب ، گنده )زشت( و خوب :بررسی قرار گرفته كلمات مورد

 دارای این صنعت بودند.. .. تلخ و شیرین و بیمار وو  جور)سالم(

 دارد  آرام    تـربــالق  ک ـــلــم   هـبـ           دارد  نـام   یـدرو ـسف  ویـم ــمیاهـــس

 برارد  ق ــحـ  انمـانشــخ  از   ار ـدمـ            مـوی  یاهـس  ریدارــخ شد   كو آن  هر

 هـم   تاده اماف   رانـــكاف  گــــیر،  به             1هــم  زاده ام    لمانــمس   لمانهاــمس

 مه  انده ام ــم  خــداجان   یق ـتوف   به        ان   ــلمـــنامس  ران ـــكاف  گیـــر    هـب

 تلمیح  -2-9
صطالح ادبی بهره گیری از است و در ا« به گوشه چشم اشاره كردن»در واژه به معنی 

با شنیدن بیت یا  ها و وقایع تاریخی است و یا آن كهآیات، احادیث، داستان ها،نقل قول

آیه و حدیثی بیفتند، بدون   عبارتی، به یاد داستان و افسانه، رویدادی تاریخی و مذهبی یا

توان وبیتیهای هرات هم این صنعت را میدر د آن كه آن موضوع و داستان را تعریف كنند.

 .دنکیه یحب الصابرین اشاره میآصبر ایوب و  ،به دودی مشاهده نمود در ابیات زیرتا ح

 ،لیلی و مجنون ،یوسف و ذلیخا ،حالج های مورد بررسی به داستان منصوربیت همچنین در

 اشاره شده است.. پیکار میوند و..

ـر   ویا ــمیاهــس  یدهــچش دل   ونــخ ـاق ـعش ی ــبس            دهـدیـ   آب     یـزانم

 رسیده  د ـمقص   بر  وب ـای  بر ــص  ز             استمشکالت   حل   كه   نـك   صبوری

 لیـاع  دهای ـمقص به  دل  ای   ی ـرس             یـالـجم   ـرـصـب  ت ـهمـ   نـیـمـ   ز

 الیـتع  ق ـــح   تـگف  الصابرین یحب            ویـمسیاه   هایـغم   به   كن  وریـصب

 تمثیل  -3-9

یم و یا برای تر تشبیه كنا به موضوعی سادهیده، آن رهرگاه برای روشن شدن مطلبی پیچ

 آید.ای بیاوریم، آرایه تمثیل پدید میاثبات موضوعی نمونه

 نـم  ل ـــگ   بودی  نما   گندم   و ـج            نـم ـــل  گ   دیوــب  ا ــبیوف  اول   ز 

                                                             
 مه :من  -1
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 نـم  ل ــگ   بودی   اـــكج   اول   روز           وییـمیگ  تها ــوق   این   به   سخنهایی
در به فرزند و های دیگر دل ماا استفاده شده است همچنین در بیتدر بیت باال جو گندم نم

دیگر صنایع بدیعی  .استفاده شده است ... آدم گندم و اجل دروگر و ،دل فرزند به فرسنگ

و به زبان ساده ها بسیار تیچرا كه این دوبی .را به ندرت میتوان در این دوبیتیها پیدا نمود

 .اندعامیانه گفته شده

 گیرینتیجه -10

حسرتها را بیان  ها، شادیها وغم ،دوبیتیهای عامیانه هرات زیباترین عواطف عاشقانه

ن این دوبیتیها بیشتر بر مضامی ؟مضامین دوبیتیهای هرات چیست . محتوی ومینماید

جدایی، فقر و  ،سربازی ،ایت ازبخت و روزگارشکوه و شک ،شکایت عاشق و معشوق ،جداییها

ر مورد زنان . دوبیتیهایی كه داست. ی دنیا و..توصیف ائمه، بی وفاییها ،مناجات ،بی پولی

... حکایت  ازدواج تحمیلی و ، شوهر نامناسب واست نیز  از غم غربت، جدایی از عزیزان

بانی دلبر، یار و مخاط ،اوند، مسلمانانخد ؟مخاطب این اشعار چه كسانی هستند .میکند

هستند. بعضی از دوبیتیها  از مخاطبان این اشعار خاص چون سیاه موی، بی بی راز و مریم

نوروز، اعیاد و  مضامینی دیگر همچون ماه رمضا ن، بارانی، مراسم سوگ و سرور و در باره

ها وزن عروضی و قافیه با دو . در این دوبیتیدالوران است مردم و جشنها، جنگها و حماسه

پیچیدگی  ها ساده و دو ر ازتشبیه .و تغییراتی داردكمی متفاوت است  سمیبیتیهای ر

یها كه سبک خاصی خود را دارند در این دوبیت .سادگی لفظ و معنا استوار است است و بر

ها اطالعاتی را به دست شناسی در مورد مردم و روابط و زندگی آنمیتوان از دیدگاه جامعه

و غش روستایی ساده و بی غل  انند مردمان ساده و پاکن دیار همی ایدوبیتیها .آورد

 .هستند و از ظواهر و پیچیدگیها به دور میباشند
ده است كه حرفهای دل را به های انسانهایی پاک و صمیمی و سادوبیتیها دلسروده

از نظر ساختار هرات هم از نظر محتوی و هم  یهای عامهدوبیت .اندهنگین ادا نمودهآصورت 

های انسانهایی است كه در طبیعت زندگی این دوبیتیها از دلسروده .روان هستندساده و 

 اند .و بسیاری از الفاظ و تازگی آن را ازطبیعت وام گرفتهكرده 
ای كه در جامعه ؛ا یکدیگرمردم ب اتدر دوبیتیها میتوان به غذاها، پوشاک، رفتار و ارتباط

كودكان و تاثیر دام بر زندگی آنها و زندگی ؛ چگونگی رفتار با زنان ون زندگی میکنندآ

 ساده و دور از تکلف و غذاهایی كه معموال ساده است و با آرد تهیه میشوند. پی برد.



 17/معرفی دوبیتیهای عامیانه هرات و تحلیل سبک شناسی و جامعه شناسی آنها

 
 

ها یا بر همان سیاق قافیه در ادب رسمی و كتبی هستند یا در مواردی فرق قافیه

اند یا هم كه هالمخرج حروف قافیه را ساختاساس قریب شاعران گمنام یا بر مینمایند.

ها چون با موسیقی به ویژه دایره این دوبیتی .ها بعیدالمخرج هستند و متفاوتبعضی از قافیه

 .شوند عیوب قافیه كمتر مشخص میشودخوانده می و دوتار
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Introducing  Herats   Vulgar    Diplopia,  and  Recognition  

and  Analysis  of   the Method   and Cosialogy of  Vulgar 

DIPLOPIAS    

Manochere Akbari1 ،  Rahele Hossini2 

 

Abstract 

The  Writers  intention  in this article  is  to  study  the   Herats  

vulgar  distich  couplet . These   distich  couplet  took   arouned  

four hundred  year  of  time. The  method  of  studing  is  like  this   

, at   first  about   three  hundred  distich  couplet  choosen  and   

analysed  based   on  them   accomplished, and  these   results  

mentioned   mentioned  in  a  short   formed   in  this  article. and  

these   results   mentioned  in  a  short   form    in   this  article. In  

the  articles  text   for   the  limitation  reason  some  distich    

couplet   has  been  chosen   from  the   origin  distich   couplet. 

Keywords: Diplopia, Herat, to address, Rhythm, Comparison, 

Style, Method.  
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