
  

  

  

  

  

   ايراني، افغاني و تاجيكيعاميانةهاي  مقايسة دوبيتي

  

   ناصحمحمد مهدي

  عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي، مشهد

  
  

هاي عاميانة ايراني از جمله كمترين يادگارهاي شعري است، كه از ديرباز تاكنون در  دوبيتي
اين قالب و نوع يكي از ويژگيهاي مربوط به . ميان عوام و خواص مردم رايج بوده و هست

زبان سادة هر دوبيتي گوياي . شعري، سادگي بيان است و تعبير و همچنين اختصار كالم
صورت آهنگين آورده   ساده بهةصورت يك تا چند جمل يك مفهوم ذهني است كه به

ها نمودار شرح حال گوينده است و چيزي است مبين يكي از  مفاهيم اكثر دوبيتي. شود مي
بيان درد و الم، غم و اندوه، دوري و هجران، ناداري و : تند آدمي از نوعاحساسهاي حاد و 

  . ناچاري، بيان حسرت، نامرادي، آرزو، عشق و دلدادگي و باالخره فراق و جدايي و مرگ
 مصراع، كه ٤ بيت يا ٢كه معلوم است، وضع هر دوبيتي محدود است به  چنان  

 كلمه ٢٠ تا ١٥ مصراع در حدود ٤داقل در صورتي آهنگين با الفاظي مختصر و اندك، ح به
 بيت ٢نيز ويژگي ديگر هر دوبيتي مربوط است به موسيقي كالم در محدودة . آيد به بيان مي

 دوم و  صورت بحر هزج مسدس محذوف، با التزام قافيه و رديف در مصراعهاي اول، به
  .چهارم
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خي اين نوع ادبي و رواج  تارية مربوط است به سابق هاي ايراني  دوبيتيةويژگي عمد  
كه گويي اصل اين پديده ناظر به پسند روح فرهنگي و  اي گونه آن در بين عوام و خواص، به

 فرهنگي، ويژگيهاي جغرافيايي، مسائل  عبارت ديگر، سابقة به. است ضمير جمعي مردم بوده 
. است اي را سبب شده و رواج آن را موجب گرديده  نژادي و تباري وجود چنين پديده

ها   ايراني، يادگار آن نوع شعري است كه در گذشتهةهاي عاميان صورت موجود دوبيتي
، »الدوبيت«، »دوبيتي«صورت  شد و امروزه به  از آن تعبير مي١»فهلويات«صورت  به
، »غزل«، »نوا«، »ترانه«، »كلّه فرياد«، »فرياد«، »سرصوت«، »سرحدي«، »چهارپاره«، »چهاربيتي«
زبانان خوانده  در بسياري از مناطق ايران و خارج از ايران در بين فارسي...  و »كوچه باغي«

  . شود مي
هاي  سرايي و نقل انگيزه در اين مقاله، مجال پرداختن به تاريخ دوبيتي و دوبيتي  

بلكه . اي كه شالودة اين نوع ادبي بر آن نهاده شده، نيست اجتماعي و خاستگاههاي عمده
هاي رايج در  هد بدان بپردازد، مربوط است به شباهتهاي خاصي كه دوبيتيخوا آنچه بنده مي

مردم ايران، با نوع مشابه آن در كشورهاي همجوار افغانستان و تاجيكستان وجود ة بين عام
 جغرافيايي اين   خاصي كه در ابتدا بايد بدان پرداخت دربارة حوزةةلطيف. داشته و دارد

كه اين  چنان. هاي عاميانه در مناطق مختلف است صيل دوبيتي و زادگاههاي ا٢پديدة فرهنگي
اين .  ايراني مسير و بعد خاصي داردةهاي عاميان ام، دوبيتي معني را در جاي ديگر نقل كرده

 خراسان قديم و -مسير از يك سو وابسته است به سرزمينهاي شمال و شرق خراسان
وراءالنهر و شهرهاي تاجيكستان، و از  از جمله نواحي افغانستان و بخشهايي از ما-جديد

جهتي پيوند دارد با قسمتهايي از شرق ايران، نواحي مركزي و جنوبي، و بخشهايي از شمال 
  .غرب ايران

و  دليل نقل  با توجه به سوابق تاريخي و فرهنگي سرزمين ايران از روزگاران پيشين، به  
عنوان يك   زبان به افت سياسي كشور،انتقال حكومتها و ايجاد مراكز گوناگون فرهنگي و ب 

ها با آمدن حكومتها از  كند و در گذشته عامل مهم فرهنگي از شرق به غرب مهاجرت مي
النهرين به قسمتهاي فارس و تشكيل حكومتهايي در نواحي همدان و انتقال اين  نواحي بين
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يي به جايي ديگر هاي فرهنگي از جا حكومتها به قسمتهاي مركزي و شرق ايران، اكثر پديده
هاي  هاي فرهنگي از جايي به جايي ديگر، دوبيتي در ضمن انتقال پديده.  است شده منتقل مي
اين مسافرت و سير . است  مردم از اينجا به آنجا مسافرت كرده ة عامدست عاميانه به

ها مسيري دارد شبيه به يك رودخانة بزرگ كه گذرگاهش مربوط است به برخي  دوبيتي
ايران، مثالً از همدان تا نواحي فارس و قسمتهاي جنوبي ايران و پس از آن نواحي 

 يزد و اصفهان و سپس گرايش اين پديده به بخشهاي شرقي، از -سرزمينهاي نواحي مركزي
جمله نواحي كرمان و سپس جنوب و شرق خراسان و سيستان و بلوچستان و حركت اين 

هاي مرز ايران و پاكستان و باالخره  و كنارهپديده از شرق ايران به نواحي افغانستان 
مسير اين جريان فرهنگي چه . سرزمين تاجيكستان و بخشهايي از مناطق عمدة ماوراءالنهر

از همدان آغاز شود و به نواحي ماوراءالنهر ختم گردد و چه برعكس اتفاق بيفتد تفاوتي 
 اين نوع هنري را به جغرافياي  است و اي است كه اتفاق افتاده كند، چه در واقع پديده نمي

 جغرافيايي شايد مسيري را، بالغ بر چند  اين محدودة.  است خاصي مربوط و محدود كرده
صورت عيني بنمايانيم، شبيه خواهد شد  هزار كيلومتر، شامل شود كه اگر بخواهيم آن را به

سه در نواحي همدان دايره يا كا اي كه يكي از دو لبة آن نيم به يك نيم دايره يا نيم كاسه
  . است و ديگري در منطقة خجند از كشور تاجيكستان

زبان و با امعان نظر به مشتركات تاريخي و  با توجه به گسترة سرزمينهاي فارسي  
اي از  شود كه وضع يك دوبيتي عاميانه در منطقه ميراثهاي گذشته، اين نكته حاصل مي

اينجانب، خود به عينه، اين . ية خجندبيرجند، به همان سبك و اسلوب است كه در ناح
چنين كيفيتي را   كار محققان فرهنگ عامه همةنتيج. است معني را ديده و شنيده و گواه بوده 

شود به عمده  است، البته مربوط مي آنچه چنين وضعي را سبب شده . كند تأييد مي
اوندي، مشتركات فرهنگي، تشابه محيط و فضاي زندگي، نزديكي و مجاورت و خويش

وآمد و سيروسفر و تجارت و باالخره، طرز كار و عمل و شيوة فكر و انديشه و  وضع رفت
هاي عاميانه در حكم ترنّم و شعري  دليل آنكه دوبيتي و اما به. عقيده و باور و دين و آيين

سرايد، بايد وابسته به  است انفرادي و اختصاصي، كه آدمي در خلوت خودي آن را مي
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. رود باشد كه تحت عنوان سرزمينهاي هاموني، كويري از آن سخن مي بوده سرزمينهايي 
دليل كيفيت   هم به- چه كند و چه تند-ارتباط فرهنگي اقوام وابسته به زندگي هاموني

توان گفت كه  بدين سبب مي. دليل نظام توليد و كار و معيشت جغرافيايي است و هم به
هاي خاصي است كه   وابسته به جلوه-ز اين ديدگاه ا- فرهنگي قوم ايرانيةترين پديد مهم

باب  ، و آنچه دراين٣هاي منسوب به رودكي سمرقندي دوبيتي. نمودار فرهنگ هاموني است
شود، هردو از يك حوزة  هاي باباطاهر نقل مي  آنچه از دوبيتيةشود، با هم از او نقل مي

كند و آن اينكه   نزديك ميگيرد و ما را به يك تناسب و تقارن فرهنگي هنري نشئت مي
 درستي  ما به. دو در جايگاه تاريخي خاصي قرار دارد هردو يكي است و لكن هركدام از اين

خواسته،  منظور القاي آنچه مي دانيم كه به چه دليلي باباطاهر اين نوع شعري را، به  نمي
 اهتمام  تن دوبيتيدانيم كه چرا رودكي به گف درستي نمي كه به   است؛ همچنان درنظر گرفته

اند كه  همچنين در اين عصر، بسياري از مردم در مناطق هرات بوده. است داشته  مي
باب يادآور شد، همان  توان در اين   آنچه مي٤.است گوششان به استماع دوبيتي راغب بوده 

يگانگي و وحدت فرهنگي است كه نمودار آمال و آرزوهاي عامة مردم سرزمينهاي به هم 
  .ة فرهنگي استپيوست
، اين ٥نگارنده بر آن است تا با توجه به مآخذ معدود و محدودي كه در اختيار دارد  

با توجه به ذكر . طور نسبي مشترك، طرح كند هاي مشترك، يا به عينيت را در قالب دوبيتي
ت دقّ طور عيني وجوه تناسب از اين نوع ادبي را به  توان به هايي از اين نوع هنري، مي نمونه

هاي كامالً شبيه به يكديگر از  است تا نمونه در اين سنجش سعي شده . تأمل و سنجش كرد
 شود، بنابراين از اين جهات بحثي كه مستلزم بيان و  جنبة صوري در كنار هم آورده

باب حكم بر ظاهر عبارات  حكم ما دراين. توصيف و تحليل باشد، ضرورت نخواهد داشت
  .است و بس
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 بيرجندي، -ايرانيهاي  دوبيتي

 شعر دلبر

 هاي تاجيكي دوبيتي )افغاني(هاي كهسار  ترانه

  ١٣ص 
  منه جانا قتت واچوب تر مي

  
  منه جانا لبت وانيشكر مي

  
  دوني بدوني  شما مردم نمي
  

  منه جانا كه داغت ورجگر مي
 

  ٢١٩ص 
  مانه يار جان  قدت باچوب تر مي

  
  مانه يار جان  لبت بام نيشكر مي

  
  ه تو از دور لبانت بتي بوس

  
يار  مانه  كه داغت برجگر مي

  جان
 

  ١١٣ص 
مانه  قدت با چوب تر مي

  جانا
  مانه جانا  لوت با نيشكر مي

  
  اي دور لوانت  بتي يك بوسه

  
مونه  كه داغت با جگر مي

  جانا 
 

*** ***  ***  
  ٢١٧دفتر سوم، ص 

  بينم امشو ستاره د هوا مي
  

  بينم امشو  ز شمارد زير پا مي
  
  دونم بدونم  شما مردم نمي
  

  بينم امشو  خوده از يار جدا مي
  

  ٧٦ص 
  ستاره در هوا مشمارم امشب

  
  به بالينم بيا بيمارم امشب 

  
  ببالينم بيا فكر كفن كو 

  
  كه جانم بر خدا مسپارم امشب 

  

  ٩٤ص 
شمارم  ستاره در هوا مي

  ٦امشب

  به بالينم بيا بيمارم امشب 
  

   به بالينم بيا شام نيم شب
  

سپارم  را بر خدا مي  جان  كه
  امشب 

  

***  ***  ***  
  ٤٥شعر دلبر ص 

  
  عزيزم راه رفتارت مره كشت 

  
  

ترنج وغبغب و خالت مره 
  كشت 

  

  ٨٢ص 
  

بيا يار جان كه رفتارت مرا 
  كشت 

  
  صداي بوت بلغارت مرا كشت 

  
  

  ٣٣ص 
  

اال دختر كه رفتارت مره 
  كشت 

  
صداي بوت بلغارت مره 

  كشت 
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  ترنج و غبغبت خدايه
  
  

صداي كوش بلغارت مره 
  كشت 

  

  شه صداي بوت بلغارت چه با
  
  

  عمو چشماي خمارت مرا كشت 
  

صداي بوت بلغارت چه 
  باشه
  

امو چشمهاي بيمارت مره 
  كشت 

  
  ٤٠ ص -شعر دلبر

  خداوندا دلم ديوانة كيست 
  
  يم در خانة گلي گم كرده

  كيست
  

  گلم دونم به دست دشمنايه 
  
  

  نو اشكم روانه ز داغ تو چ
  

  ٨٠ص 
  خداوندا دلم ديوانة كيست

  
   كيست ام در خانة گل گم گشته

  
  

و ) رعنا(ام رانا  گل گم گشته
  زيبا 

  
  چراغ روشن كاشانة كيست

  

  ٧١ص 
  خداوندا دلم ديوانة كيست 

  
  ام در خانة گلي گم كرده

  كيست 
  

  ام رعنا و زيبا  گلي گم كرده
  
  

چراغ روشنم در خانة 
  كيست

  

***  ***  ***  
  ١٢١ ص -شعر دلبر

  شد  اگر باد صبا پيدا نمي
  

  شد دهان غنچه گل وا نمي
  

   مي دادن به مجنون راگر ليلي 
  
  

  شد  كه كار عاشقو رسوا نمي
  

  ١٠٨ص 
  بود  اگر باد صبا پيدا نمي

  
  بود  دهان غنچه گل وا نمي

  
  شد  اگر ليلي به مجنون داده مي

  
  

  بود  به دنيا عاشقي رسوا نمي
  

  ٢٥ص 
  شد  اگر باد صبا پيدا نمي

  
  شد  دهان غنچة گل وا نمي

  
دادند به  اگر ليلي را مي

  مجنون 
  

  شد كه كار عاشقي رسوا نمي
  

***  ***  ***  
  ١٠٩ص   ٩٥ص   ٨٦ ص -شعر دلبر
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  عجب رسمي يه رسم آدمي زاد 
  

  كنه ياد   دور افتاده را كي مي كه
  

  كه دور افتاده حكم مرده داره 
  

  ده باد بر مرده ر كي مي خاك  كه 
  

  عجب رسمي كه دارد آدمي زاد 
  

  كند ياد  كه دور افتاده را كي مي
  

  كه دور افتاده را مرده بدانيد
  

  برد باد  كه خاك مرده را كي مي
  

عجب رسمي كه داره آدمي 
  زاد 

كند  كه دور افتاده را كي مي
  ياد 

كه دور افتاده حكم مرده 
  داره 

برد  كه خاك مرده را كي مي
  اد ب

  

***  ***  ***  
  ١٠٥ ص -شعر دلبر

  مسلمونا دلم ياد از وطن كرد 
  

  ندونم از وطن كه ياد من كرد 
  

  دونم پدر بد يا برادر نمي
  

  هر كه ياد من كرد  سالمت باشه 
  

  ١٠٣ص 
  نماز شام غريبي رخ به من كرد

  
  دلم جوالن زد و ياد وطن كرد

  
  دانم پدر بود يا برادر نمي

  
   وطن كردنشين هر مرا گوشه

  

  ١٣٢ص 
نماز شام غريبي رخ به من 

  كرد 
دلم جوالن زد و ياد وطن 

  كرد 
  دانم پدر كرد يا برادر نمي

  
  ٧مرا آوارة هفتم وطن كرد

  

*** ***  ***  
 ص -شعر دلدار، دفتر سوم

١٥٣  
  سر راه مره ديوار كردن 

  
  مره نوميد ز روي يار كردن 

  
  الهي مردمون بد ور افتن 

  
  سيار كردن ز بسكه گفتگو ب
  

  ١٠٧ص 
  

  سر راه مره ديوار كردند 
  

  مره محتاج روي يار كردند 
  

  مره محتاج روي يار شيرين 
  

  سرم ظلم و ستم بسيار كردند
  

  ٩٨ص 
  

  سر راه مرا ديوار كردند 
  

  مرا نوميد ز روي يار كردند 
  

  مرا نوميد ز روي يار شيرين 
  

  به حق من ستم بسيار كردند
  

***  ***  ***  
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  ١٧٧ ص -برشعر دل
  مسلموناسه درد اومد به يك بار 

  
  غريبي و اسيري و غم يار

  
  غريبي و اسيري سهل باشه

  
  غم يار مشكله، تا چه بشه كار 

  

  ١٢٣ص 
  خداوندا، دو درد آمد به يك بار 

  
  غم نيستي ره نالم يا غم يار

  
  غم نيستي ره پروايي ندارم 

  
  مره كشته غم يار وفادار

  

  ٧١ص 
آمد به يك خداوندا دو درد 

  بار
  غم نيستي ره نالم يا غم يار

  
  غم نيستي ره پروايي ندارم 

  
  مرا كشته غم يار وفادار

  
  ٢٠٣ ص -شعر نگار

  بيا كه سر به سامونت گذارم 
  

  گل چيدم به دامونت گذارم 
  

  يم بوي نداره  گل كه چيده
  

  بيا كه جو به قربونت گذارم 
  

  ١١٤ص 
  بيا كه سر به سامانت كنم يار

  
  ي چنده به دامانت كنم يارگل

  
  گلي چنده به دامانت چه باشه 

  
  بيا كه جان به قربانت كنم يار

  

  ٦١ص 
  بيا كه سر به زلفانت گذارم 

  
كه گل چيندم به دامانت 

  گذارم 
كه گل چيندم به دامانت 

  نگنجد
  بيا كه جان به قربانت گذارم

  

***  ***  ***  
  ٦ ص -شعر نگار

  زنمك شوره به زخم تازه مندا
  

  مره كشتي به شهر آوازه منداز 
  

  مره كشتي به شمشير محبت 
  

  تنم ر ور دم دروازه منداز
  

  ١٣٠ص 
  نمك شوره به زخم تازه ننداز

  
  مره كشتي د شار آوازه ننداز

  
  دست خود كفن كو   كشتي به مره

  
  دست مردم بيگانه ننداز به

  

  ١٣٢ص 
نمك شوره به زخم تازه 

  ننداز
زه مه كه مردم به شهر آوا

  ننداز
 خود  دست كه مردم به مه 

  كفن كو 
  دست مردم بيگانه ننداز به

  

***  ***  ***  
  ٢٢٦ ص -دفتر چهارم

  از اينجه تا به بيرجن خيل راهه
  ١٤٨ص 

  از اينجه تا به كابل خيلي راهس
  ٢٤ص 

از اينجا تا بدخشان خيلي 
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  تموم كوه و كمر سنگ سياهه 

  
  كمر ور بشكنم ريگور بچينم 

  
   ٨كه يارم د غريبي چش به رايه

  

  
  وه و كمر سنگ سياهسهمه ك

  
  كمر را خم كنم سنگش بچينم 

  
  ديدار روي يار جانم به كاراس

  

  راه است
 سنگ   كوه به  كوه  همگي

  سياه است 
  كمرم خم كنم سنگش بچينم 

  
  ديدار روي دا در جان ببينم 

  

***  ***  ***  
  ٢٢٦ ص -دفترچهارم

  سر كوه بلن قار پلنگه 
  

  اي نيزه و دود تفنگه صد
  

  شما مردم نمي دوني بدوني 
  
  

  بلوچو اومده خود ما بجنگه 
  

  ١٤١ص 
  سر كوي بلند جفت پلنگ اس

  
  صداي ناله و دود تفنگ اس

  
جوانا خوب بپوشين خوب 

  بگردين
  

تخته سنگ  قيامت  بالشت  كه 
  است 

  

  ١٠١ص 
سر كوه بلند جفت پلنگ 

  است
 خانه و دوداي تفنگ  صداي

  است 
لمانان بپوشيد خوب مس

  بنوشيد 
  

سنگ  آخرت تخته بالشت  كه 
  است
  

***  ***  ***  
  ١٨٨ ص -شعر نگار
  كنه حال ندارم  سرم درد مي

  
  شدم بيمار و غمخوار ندارم 

  
  اگر دلبر د پلوي من آيه 

  
  ازي آزار خُو باِك ندارم 

  ١٣٣ص 
 خراب  كنه حالم سرم درد مي

  اس 
  ام مرغ كباب اس ميان سينه

  
   يار جان كبابه نوش جان كو بيا

  
  كباب عاشقان خوردن ثواب اس 

  ١٠٣ص 
حالم  كنه  سرم درد مي

  خراب است
ام سيخ كباب  روي سينه به

  است
كباب را نوش  بيا يار جان 

  جان كن
كباب عاشقي خوردن ثواب 

  است
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*** ***  ***  
  ١٥٨ ص -شعر نگار

  ستاره سر زد و بيدار بودم 
  

  م به پاي رخنة ديوار بود
  

  طلوي صب صادق كه اثر كرد 
  

  هنو د انتظار يار بودم 
  

  ١٧٥ص 
  ستاره سر زد بيدار بودم 

  
  به پاي رخنه ديوار بودم 

  
  خروس نامراد بانگ سحر كرد

  
  هنوزم انتظار يار بودم 

  

  ٩٥ص 
ستاره سر زد و بيدار 

  بودم 
  به زير رخنة ديوار بودم 

  
خروس نامراد بانگ 

  سحر كرد 
  ر يار بودم هنوز هم انتظا
  

  ١١٩ ص -شعر نگار
  نگار نازني هستي كه هستم

  
  اي دسمال دستم  به بازي برده

  
  اي محكم نگردار بازي برده به 

  
  همو يار قديمي ي ته هستم 

  

  ١٦٧ص 
  سر كوه بلند هستي و هستم 

  
  اي دستمال دستم  به بازي برده

  
  اي خوبش نگهدار به بازي برده

  
  كه يار اول و آخرت هستم 

  

  ١٠٢ص 
سر كوه بلند هستي و 

  هستم 
به بازي ني بري دستمال 

  دستم 
اي سازش  به بازي برده

  نگه كن 
كه يار اول و آخرت 

  هستم 
  

*** ***  ***  
  ٨٩ ص -دفتر سوم

  قلم ر سر كنم از استخونم 
  

  مركب سازم از رگهاي جونم
  

  مركب سازم و نومه نويسم
  

  به پيش دلبر نامهربونم
  

  ٢٠٠ص 
   كنم از استخوانم قلم را سر

  
  مركب سازم از خون رگانم 

  
  مركب جور كنم نامه نويسم

  
  براي دلبر نامهربانم 

  

  ١١٥ص 
قلم را سركنم اي 

  استخوانم 
مركب سازم اي خون 

  رگانم 
مركب جور كنم نامه 

  نويسم
  براي ياركي نامهربانم

  

*** ***  ***  
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  ٢٠١ ص -شعر نگار
  دل دارم دل ديوونه دارم 

  
كار و نه ور خونه نه دل ور

  دارم
  نه دل وركار و نه ور مال دنيا

  
  نظر ور جانب جانونه دارم

  

  ١٨٢ص 
  دل دارم دل آزرده دارم 

  
  فراق زنده داغ مرده دارم 

  
  كه داغ مرده حكمي از خدا شد

   
  فراق زنده ر طاقت ندارم 

  

  ٨٠ص 
  دل دارم دل ديوانه دارم 

  
فراق مرده و داغ زنده 

  دارم 
 صبر خدا فراق مرده را
  شد

جدايي زنده را طاقت 
  ندارم
  

***  ***  ***  
  ٦٩ ص -شعر نگار

  خدايا عاشقم عاشقترم ك
  

  ز ليلي و زمجنون ور ترم ك
  

  ز مجنون و ز ليلي ور ترنيس
  

  به كوي عاشقا خاكسترم ك
  

  ٢٥٤ص 
  خدا جان عاشقم عاشقترم كو

  
  ز ليلي و ز مجنون بد ترم كو

  
  ز ليلي و ز مجنون ورقه گلشاه

  
  به كوي عاشقان خاكسترم كو

  

  ٧٠ص 
خدا جان عاشقم 

  عاشقترم كن
ز ليلي و ز مژنون بدترم 

  كن
ز ليلي و ز مژنون ورقه 

  گلشاه 
به كوي عاشقان 

  خاكسترم كن 
  

***  ***  ***  
  ١١٩ ص -دفتر سوم

به چاكند خرابه خونَه م  
  

نيومه نومة جانونة م  
  

  نيومه كاغذ كه م بخونم 
  

تسالي دل ديونة م  
  

  ٢٤٥ص 
  سر كوه بلند شد خانة من 

  
   من  نيامد كاغذ جانانة

  
  خواندم  نيامد كاغذ اوره مي

  
  تسالي دل ديوانة من 

  

  ٧٣ص 
خودم اين جا بدخشان 

   من  خانة
  آيه نامه از خانة من  نمي

  
آيه نامه كه من  نمي

  بخوانم 
  تسلي به دل ديوانه من
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***  ***  ***  
  ٤٤ ص -دفتر سوم

  زنم م ن حق ميسر كوهاي بل
  

  زنم م يم رد مي شتر گم كرده
  

  يم اشتر شاهي  شتر گم كرده
  

  زنه دلبر كجايي  جرينگس مي
  

  ٣٣٧ص 
  زنم ني  سر كوه بلند ني مي

  
  زنم پي ام پي مي شتر گم كرده

  
  ام شتر باري شتر گم كرده

  
  كنه طوقش طاليي شرنگس مي

  

  ١٠٢ص 
زنم  سر كوه بلند ني مي

  من 
م پي ا شتر گم كرده

  زنم من مي
ام شتر  شتر گم كرده
  باري
كنم دلبر  جرنگس مي

  كجايي
  

  ١٥٣ ص -دفتر سوم
  سر راه مره ديوار كردن 

  
  مره نوميد ز روي يار كردن 

  
  الهي مردمون بدور افتن 

  
  ز بسكه گفتگو بسيار كردن

  

  ١٠٧ص 
  سر راه مره ديوار كردند 

  
  مره محتاج روي يار كردند 

  
  شيرين مره محتاج روي يار 

  
  سرم ظلم و ستم بسيار كردند

  

  ٩٠٨ص 
  سر راه مرا ديوار كردند 

  
مرا نوميد ز روي يار 

  كردند 
مرا نوميد ز روي يار 

  شيرين 
به حق من ستم بسيار 

  كردند
  

***  ***  ***  
  ٢٠٥ ص -دفتر سوم

  نگار نازنين ريزه دندو
  

  مره از عشق ته بردن به زندو
  

  خوري اي يار نادو چره غم مي
  

دوجف گوشواره دادم خرج 
  ديوو

  ٢٢٢ص 
  نگار نازنين ريزه دندان

  
  مرا از بار تو بردن به زندان

  
  خوري اي يار نادان چرا غم مي

  
  دو تا گوشواره دادم خرج زندان 

  

  ١٣١ص 
  نگار نازنين ريزه دندان

  
مرا بردند ز خاطرت به 

  زندان 
خوري اي  چرا غم مي

  يار نادان
دتا گوشواره دادم خرج 

  دانزن
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***  ***  ***  
  ٦٠ ص -شعر نگار

  وفا با ما وفا ك بيا اي بي
  

  اگر تركت كنم لنت به ما ك
  

  وفايي  اگر تركت كنم از بي
  

بكش خنجر سرم از تن جدا 
  ك
  

  ٢٢٧ص 
  وفا بر من وفا كن  اال اي بي

  
  اگر تركت كنم نالت به ما كن 

  
  وفايي اگر تركت كنم از بي

  
  بكش خنجر سرم از تن جدا كن 

  

  ٢٦ص 
وفا بر من وفا  اال اي بي

  كن 
اگر تركت كنم لعنت به 

  ما كن 
اگر تركت كنم از 

  وفايي بي
بكش خنجرسرم اي تن 

  جدا كن
  

***  ***  ***  
  ١٨٤ ص -دفتر سوم

  اال دختر كه كُردي ور بر تو 
  

  سه مثقال طال انگشتر تو 
  

  سه مثقال طال قيمت نداره
  

  به دندو ور كنم خال لب تو 
  

  ٢٥١ص 
  اال دختر سفيداس چادر تو

  
  تره با ما نميته مادر تو 

  
  الهي مادر زالت بميره 

  
  كه ميل بوسه داره گردن تو 

  

  ٣١ص 
اال دختر سفيد است 

  چادر تو 
  تو را با ما نبيند مادر تو 

  
اگر بابيت مرا نوكر 

  بگيرد
دو ساله خدمتم صدقه 

  سر تو 
  

  ٦ ص -دفتر چهارم
  بلن باال نديدم كومي از ته 

  
  كشيدم سال و ما بدنومي از ته 

  
  كشيدم سال و ما پايت نشستم 

  
  وفا پيغومي از ته  نديدم بي

  ٢٥٢ص 
  اال دلبر نبردم كامي از تو 

  
  كشيدم سالها بدنامي از تو 

  
  كشم سالها رويت نديدم 

  
  وفا پيغامي از تو  نيامد بي

  ٣٣ص 
اال دلبر نبردم كامي اي 

  ته 
كشيدم سالها بدنامي اي 

   ته
كشيدم سالها رويت 

  نديدم
وفا پيغامي اي  نيامد بي
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  ته    
  

***  ***  ***  
  ٧٢ ص -دفتر سوم

  روم م دي مي ور وكوچه به دي
  

  روم م به سيداي گل ني مي
  

  گن گِل ِته بار كرده  به م مي
  

روم  شي مي يگ  منزل ربه  سه 
  م

  

  ٢٤٤ص 
  روم من  كوچه به دو دو مي دري

  
  روم من  به آغوش گل نو مي

  
  اگر دانم گل نو از مه ميشه 

  
روم  يك شو مي دو صد منزل به 

  من
  

  ٧٥ص 
دراين كوچه به دو دو 

  روم مه مي
روم  به ديدار گل نو مي

  مه 
اگر دانم گل نو از مه 

  شه  مي
شو  يك  دو صد منزل به 

  روم مه  مي
  

  ١٦٤ ص -دفتر چهارم
  درخت بيد بودم كنج بيشه 

  
  تراشيدن مره با ضرب تيشه

  
  شيدن مره قليو بسازن ترا

  
  كه آتش ور سرم باشه هميشه

  

  ٢٨٥ص 
  درخت توت برم همراي ريشه 

  
  مره قيمه كدن همراي تيشه

  
  مره قيمه كدن پروا نداره 

  
  به پالوي ياركم باشه چه ميشه 

  

  ٧٦ص 
درخت توت بدم همره 

  ريشه 
مره قيمه كدن همره 

  تيشه 
مره قيمه كنن و چه 

  شه  مي
شم پهلوي ياركم با به

  شه  چه مي
  

*** ***  ***  
  ١٩٢ ص -دفتر چهارم

  سه پن روزه كه بوي گل نيومه
  

  خور از چهچه بلبل نيومه 
  

  بري از باغبون گل بپرسي
  

  ٢٩٦ص 
  آيه  دو سه روز كه بوي گل نمي

  
  آيه  صداي خواندن بلبل نمي

  
  برين از باغوان گل بپرسين 

  

  ٨٥ص 
كه  است  روزي  دو سه 

  آيه  نمي گل  بوي  
صداي خواندن بلبل 

  آيه  نمي
برين از باغبان گل 

  بپرسين
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  ٩چره بلبل به سيل گل نيومه
  

  آيه گل نميچرا بلبل به سيل 
  

چرا بلبل به سيل گل 
  آيه نمي

  

*** ***  ***  
  ٤٣ ص -دفتر چهارم

  قد سروت الهي خم نگرده 
  

  دل شادت به دور غم نگرده 
  

  ستمهايي كه د پايت كشيدم 
  

   آدم نگرده به دورش د جهو
  

  ٢٦٥ص 
  نهال قامت تو خم نگرده 

  
  دل شادت الهي غم نگرده 

  
  همو بوسه كه دادي روز رفتن 

  
  الهي مهربانيت كم نگرده 

  

  ١١٤ص 
قد سروت الهي خم 

  نبينه 
  دل شادت الهي غم نبينه 

  
جفاهايي كه از دستت 

  كشيدم 
  الهي در جهان آدم نبينه 

  

*** ***  ***  
  ١٨٢ ص -دفتر چهارم

  نماز شم شدم ور سون خاله 
  

  كه ناگفته شدم مهمون خاله 
  

  شم به قربون ته دختر خاله مي
  

  كه نُو د سفره يه ماس د پياله 
  

  ٢٨٦ص 
  شو شنبه بودم مهمان خاله 

  
  دلم از گشنگي آمد به ناله 

  
  خوري اي جان خاله چرا غم مي

  
  ماس اس ده پياله نان در خنچه  كه 

  

  ١٢٧ص 
اي جان مه قربانت شوم 

  خاله
دلم اي گشنگي آمد به 

  ناله 
باشه دعاي من  همين 

  شب و روز
برنج در كاسه و مي در 

  پياله 
  

*** ***  ***  
  ٥٩ ص -دفتر چهارم

  نرو دمبال آهوي رميده 
  

  نرو دمبال گرگ دم بريده 
  

  برو يك بلبل شوخ به دست آر 

  ٢٦٧ص 
  نرو دمبال آهوي رميده 

  
  نرو دمبال گرگ دم بريده 

  
  برو يك بلبل شوخي به دست آر

  ١٢٩ص 
  نرو دنبال آهوي رميده 

  
  نرو دنبال كبك دام ديده 

  
برو پيدا بكن يك يار 
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  كه هرگز روِي صياِد نديده 

  

  
  كه هرگز دام صيادي نديده 

  

  جاني 
كه هرگز رويش نامحرم 

  نديده 
  

*** ***  ***  
  ١٨ ص -دفتر چهارم

  سر راه مره دختر گرفته
  

  در گرفته تموم انگمونم 
  

 كنم پم بوس  چطور جرأت
  بگيرم 

گف كه از  جوو نيرخن
  سرگرفته 

  

  ٢٦١ص 
  سر راه مرا دختر گرفته 

  
  تمام استخوانم در گرفته 

  
  برين با مادر دختر بگويين 

  
  ١٠كه كار ماه و دختر سرگرفته

  

  ٩٨ص 
  سر راه مرا دختر گرفته 

  
تمام استخوانم در 

  گرفته 
برين بر مادر دختر 

  ن بگويي
كه كار ما و دختر 

  سرگرفته 
  

  ٤٤ ص -دفتر پنجم
  اال دختر نقاب بسته داري 

  
  به زير چادرت گل دسته داري 

  
ما  گل به  ها يك  از او گل دسته

  ده 
  دل پير و جوونه خسته داري 

  

  ٣١٢ص 
  اال دختر نقاب بسته داري 

  
  به زير چارت گل دسته داري

  
  ده  به من  گل  ات يك  گلدسته از آن 

  
صد پير و جوون دل خسته  كه 

  داري 
  

  ٣٣ص 
اال دختر نقاب بسته 

  داري 
به زير چادرت گل 

  دسته داري 
يك  ات  دسته  گل  از اين
  من ده   به  گل 

صد پير و جوون دل  كه 
  خسته داري

  

*** ***  ***  
  ٢٠ ص -دفتر پنجم

  بفا يادم نكردي و رفتي بي
  

  به پيغوم دگه شادم نكردي 
  

  ٣٠٥ص 
  وفا يادم نكردي  برفتي بي

  
  به كاغذ نامه شادم نكردي

  

  ٥٤ص 
وفا يادم  برو اي بي

  نكردي 
اي شادم  به كاغذ نامه

  نكردي
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   سر دست ته بودم م كه سيب
  

  سبق بردي ي ِاستادم نكردي 
  

  به مكتب خانه عشق تو بودم 
  

  سبق دادي و استادم نكردي
  

به مكتب خانه عشق تو 
  بودم 

 سبق دادي و استادم
  نكردي

  

*** ***  ***  
  ٢٢٦ ص -دفتر سوم

  بيا بنشي و اول از وطن گو 
  

  دوم از بلبل شيرين سخن گو 
  

  سخنهايي كه دلبر واته گفته 
  

  ر به من گو  يك  بيا بنشي و يك
  

  ٣٢٨ص 
  بيا بنشين تو اول از وطن گوي 

  
  دوم از بلبل شيرين سخن گوي

  
   كه دلبر با تو مي گفت  سخنهايي

  
   يكايك را به من گويبيا بنشين

  

  ٥٩ص 
بيا بنشين تو اول از 

  وطن گوي 
دوم اي بلبل شيرين 

  سخن گوي
كه دلبر با ته  سخنهايي 
  گفت  مي

بيا بنشين يكايك را به 
  من گوي

  

*** ***  ***  
  ٣٨ ص -دفتر پنجم

  بيا دختر كه چشم زاغ داري 
  

  سود ور دست و ميل باغ داري 
  

 سود ور دست و ميل باغ ما ك  
  

  دل مر تا قيومت داغ داري 
  

  ٣١٠ص 
  دو چشماي سياي زاغ داري 

  
  دو دستاي سفيد چاغ داري 

  
   به گردن دستي رسي  مي هر كس  به 

  
  رسي دماغ داري  به ما كه مي

  

  ٨٣ص 
دو چشماي سيه زاغ 

  داري 
دو دستان سفيد چاغ 

  داري
رسي  هر كس مي به 
   گردن  به دستي  

رسي دماغ  به ما كه مي
  داري
  

*** ***  ***  
  ٩٢ ص -دفتر پنجم

  گل سرخ و سفيد زعفروني 
  

  ٣٢٥ص 
  گل سرخ و سفيد و ارغواني 

  

  ١١٩ص 
گل سرخ و سفيد 

  ارغواني 
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  مره همراه ببر تنها نموني 
  

   كمره همرا ببر قربون خود
  

  كه بلكه د سفر جايي بموني 
  

  به بوي گل گر نكم باغواني 
  

  زمستان آمد و گل زير برف شه 
  

  مه خوبي گل ندارم زندگاني
  

به بوي گل گرفتم 
  باغباني 

زمستان آمد و گلها 
  خزان شد 

شوم از  پيشمان مي
  باغباني 

  
      

  ١٢٣ ص -دفتر پنجم
  آيي  گل سرخ و سفيدم كي مي

  
  آيي  بنفشه بلگ بيدم كي مي

  
  آيم تو گفتي گل در آيه م مي

  
  آيي  گل عالم تموم شُ كي مي

  

  ٣٣١ص 
  آيي   كي ميگل سرخ و سفيدم

  
  آيي بنفشه برگ بيدم كي مي

  
  آيم تو گفتي گل برآيه من مي

  
  آيي  گل عالم تمام شد كي مي

  

  ١١٩ص 
گل سرخم سفيد شد 

  خير نبيني
نهالم برگ بيد شد خير 

  نبيني
ميان گل رخان دل با تو 

  دارم 
اميدم نااميد شد خير 

  نبيني 
  

 نوع ةمنظور مقايسة ساد  خروار بههايي از اين دست كه ذكر شد، مشتي است از نمونه  
 در -ها  از جمله دوبيتي-هاي ايراني بسياري از ترانه.  ايراني و غيرايرانيةهاي عاميان دوبيتي

 آن در آثار محققان موجود است، همين وضع را دارد با توجه به  شهرهاي مختلف ايران، كه نمونة
 مختلف ايراني، با وضع خاصي كه پيدا كرده توان يك دوبيتي را در سرزمينهاي اي مي چنين مقايسه

  ١١:شود شرح زير نقل مي از باب نمونه يكي دو مورد به. است، مطالعه كرد و تغييرات آن را سنجيد
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  ١١٥هاي از جنوب  ترانه
  

از هند و كاغذ از  قلم 
  خراسان 

  نانا قاصد ازغان  ملك مركب 
  

از شهر  بياوريد دفتري 
  شيراز 

  
  وفايان   يب هاي  نويسم قصه

  

  ٥٧هاي نيمروز  ترانه
  

  قلم را سركنو از استقونم 
  

  مركب گير و از رگهاي جونم
  

  مركب گيرم و نامه نويسو
  
  

  براي دلبر كم مهربونم 
  

  ٢٣٦هاي روستايي خراسان  ترانه
  

  قلم را سركنم از چوب فلفل
  

  اي از پرده دل  نويسم نامه
  

  نويسم نامه را يارم بخوانه 
  
  

  لم حيرو بمانه  كه بر حال د
  

***  ***  ***  
  ٥٧هاي ملي ايران  ترانه

  
  

  از اينجا تازواره چل گداره
  
  

  گدارچلمي نقش و نگاره
  

خبر از يارم   كه  هركس كه 
  آره

 تخمش  گوبدم  جفتي  كه
  بكاره
  

  ٩٩هاي نيمروزي  ترانه
  
  

  از اينجا تا به كرمو خيلي رايه
  
  

  همه كوه و همه سنگ سيايه
  

  نم سنگي بچينوكمر را خم ك
  

  كه شايد روي بردار را ببينو
  

 كله فرياد -هاي خراساني دوبيتي
٧٧  
  

چند )مشهد(موشه  به  تا  از اينجه 
  راهه
  

  همه كوه و كمر سنگ و سفاله
  

  كلنگه ور درن كوها ر ببرن
  

  كه پاي نازك دلبر به راهه 
  

*** ***  ***  
  ٣٢٠سرايي  ترانه و ترانه

  
  ل گدارهواره چ تازه از اينجا 

  
  گدار چلمي نقش ونگاره

  ١٣٣هاي كهسار ترانه
  

  ازينجه تا به شغنان خيلي را اس
  

  ميان ما و يار قول و فا اس

  ٢١هاي تاجيكي  دوبيتي
  

   تا به كابل خيلي ره استاز اينجا
  

  ميان ماوته سنگاي سيه است
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خبر از يارم  كه  كه هركي 

  آره
تخمي  گوبدم  جفتي  كه 

  بكاره
  

  
  كمر بستم زبار خدمت يار

  
يار جان خوش قد و شيرين ادا  كه 

  اس
  

  
  كمرخم كه كه سنگاشه بچينم

  
  دادرجان آمده روشه ببينم

  

. مورد نيست  ايراني چندان بيةهاي عاميان  تفاوت در كليات برخي دوبيتيةاين ماي  
با  تقريباً -آنچه مهم است، شباهتهاي كلي مابين اين نوع ادبي است كه مضمون واحدي را

نمايد  كند، اما درواقع قالب و چهارچوب دوبيتي، نوعي بازگويي را مي  بيان مي-سبك واحد
  . شود صورت بازنويسي مطرح مي كه در نگارش ما به

 ايراني، افغاني و تاجيكي، الفاظ ةهاي عاميان با توجه به آنچه ذكر شد، در اغلب دوبيتي  
 هر مصرع از بيت با كلماتي خطابي يكسان بسياري از اين الفاظ در آغاز. مشترك كم نيست

به «، »بياكه«، »بيادلبر«، »اگر«، »هال«، »الهي«، »اال يار جان«، »االدلبر«، »االدختر«: است، از نوع
، »دو چشمونت«، »دو تا دختر«، »دلم«، »دل دارم» «بهار اومد«، »به قربون«، »بياجانا«، »قربون

غم «، »عزيزم«، »سركوه بلن«، »ستارة آسمو«، »دردسرم «، »سركوه«، »خدايا«، »خداوندا«
همو «، »نگار نازنين«، »نگارم«، »نگارا«، »مسلمونا«، »گل سرخ«، »گلم«، »گل دلبر«، »عشق

  .و غيره» روز
و » ابتدا«، »عروض«، »صدر«:  جزء٤اگر بخواهيم اركان هر بيتي از دوبيتي را به   

كنيم كه اجزا و اركان هر بيت در اكثر  يتقسيم كنيم، با كمال تعجب مشاهده م» ضرب«
شود، حتي آنجا كه به  موارد با يكديگر قرين است و از جهت معني به هم مربوط مي

: شود كه برخي از حروف از نوع پردازيم، مشاهده مي يك بيت مي» ضرب«يا » عروض«
 اصالً دور يا» ك«، »ق«، »ف«، »غ«، »ع«، »ظ«، »ط«، »ض«، »ص«، »ژ«، »ذ«، »ح«، »چ«، »ث«

  .صوتي نادر است  است به  بيت نيامده، يا اگر آمده
 است،  عمل آورده  منطقه به٣ دوبيتي در ١٠٠اي كلي، كه اينجانب در حد  در مقايسه  

ها با هم همساني كاملي دارد، و قريب   درصد اين دوبيتي٧٥توان نظر داد كه به تقريب  مي
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 درصد اين ٥نمايد قريب  آنچه مي. يك است درصد از حيث مضمون و محتوا به هم نزد٩٥
اي كامالً  است يا آنكه اين موارد جنبه خبر مانده  هاست كه يا اينجانب از آن انواع بي دوبيتي

  : استثنايي دارد، مثل اين دوبيتي
  خرگم كرده يم خود جفت كوشه    آيـه هوشُ بوشــه از او بـاال مي

  ١٢ـو ر چه گُم اي ور پريدهجواِب ت    يم كه گـوش بريـده خرگم كرده
شود، همان تقليد هنري است و  ها مطرح مي  خاصي كه در اكثر اين دوبيتيةنكت  

 لغوي دارد و از لحاظ لهجه ةها جنب هاي مختصري كه به اقتضاي موضوع دوبيتي جايگزيني
ين هاي مختلف بنگريم، استوارتر ديدگاه، اگر به دوبيتي از اين . و گويش محلي معتبر است

بنابراين، بايد بر اين باور .  مردم فارسي زبان مالحظه خواهيم كردةنوع ادبي را در بين عام
الضمير مردم است  گونة شعري، مبين روح جمعي فرهنگ قومي و گوياي مافي بود كه اين

  .است كه در طي اعصار به قوت خويش پايدار مانده 
هاست  است؛ بازآفريني ادبي همين دوبيتي ها بسيار نادر افتاده   اين دوبيتيةآنچه در هم  

كه به سختي صورت گرفته، يعني گويي صراف روزگار امكان نقد و نظر و تغيير و تبديل 
است، ولكن   تصرفات فردي به درآورده و مهر پرصالبت خويش را بر آن زده ةرا از حيط

 اداي ةشيوگيرد، لحن و  هاي افراد خاص قرار مي  سليقهةآنچه در اين مورد وابست
شود و مقام اصوات دگرگون  هاست كه برحسب موقعيت و مقام خاصي، آهنگين مي دوبيتي

  . شود مي
 ديگر، اين است كه اگر انواع اين نوع شعري در ايران و خارج از ايران، ةنكت  

دست  توان با توجه به مواد مختلفي كه به آوري و تنظيم شود، مي صورتي مدون جمع به
نامه، عالوه بر  اين فرهنگ. هاي عاميانه فراهم ساخت  دوبيتيةاي ويژ نامه آيد، فرهنگ مي

هاي هنري، زباني،  ها و ضبطهاي مختلف آن تواند بود، از جنبه  انواع دوبيتيةآنكه دربردارند
شناسي، و بسياري مسائل فرهنگي حايز اهميت خواهد  شناسي، جامعه شناسي، مردم زبان

.  تطبيقي نيز البته بسيار ضرورت پيدا خواهد كرد-حقيقات عامي مطالعات و تةبود؛ از جنب
اي، كه صورت ملي دارد، آن را تعميم دهيم و مثالً انواع آن را  هرگاه عالوه بر چنين مقايسه
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 آلماني، اشعار موسوم (Folks Lied)هاي عاميانه ديگر كشورها، از نوع فولكس ليد  با ترانه
 هندي، اشعار تركي، ازبكي، ليكوهاي بلوچي و شعر لندي ةانبه هايكو در ژاپن، اشعار عامي

 ة وسيعي از نقد و بررسي شعر عاميانةدر اين سنجش است كه داير. در زبان پشتو، سنجيد
بيني خاصي هدايت كند؛  شود و باشد كه ما را از جهتي به يك جهان مردمي جهان مطرح مي

نتظر چنين دريافتي از خود و فرهنگ بيني كه به گمانم فرهنگ بشري م آن نوع از جهان
 . خودي خواهد بود

  
  ها نوشت  پي

، تصحيح محمدبن عبدالوهاب قزويني، تهران، المعجم في معايير الشعار العجمقيس رازي، شمس، . ۱
  .۱۰۵ و ۲۸، ص ۱۳۶۰انتشارات زوار، 

 زبان ةهاي عاميان تي جغرافيايي پيدايش و سير دوبيةحوزمحمدمهدي ناصح، : ك.براي توضيح بيشتر، ر. ۲
ويكم، پاييز  سال سي. (۴ و ۳ ةانساني، دانشگاه فردوسي، شمار  ادبيات و علومة دانشكدة، مشهد، مجلفارسي

  . به بعد۵۴۹، ص )۱۳۷۷و زمستان 
  .۳۵، ص ۱۳۱۴الشعراء بهار، تهران، انتشارات خاور،  ، تصحيح ملكتاريخ سيستان. ۳
  .۱۰۴، ص ۱۳۳۶، تصحيح ژوكوفسكي، تهران، كشف المحجوب الحسن علي بن عثمان، هجويري، ابي. ۴
  : مآخذي بدين شرح. ۵

  .۱۳۷۳ بيرجندي، دفتر اول، ةهاي عاميان ناصح، محمدمهدي، شعر دلبر، دوبيتي
  .۱۳۷۷هاي عاميانه بيرجندي، دفتر دوم،  همو، شعر نگار، دوبيتي

  .ورت فتوكپي در اختيار استص ، دفتر سوم بههاي عاميانه بيرجندي شعر دلدار، دوبيتيهمو، 
  .صورت فتوكپي در اختيار است ، دفتر چهارم، بههاي عاميانه بيرجندي شعر عاشقانه، دوبيتيهمو، 
  .صورت فتوكپي در اختيار است ، دفتر پنجم، بههاي عاميانه بيرجندي شعر ياد و يادگار، دوبيتيهمو، 
  . ۱۳۷۹ شناسي، ، مركز خراسان)رباعيهاي عاميانه(شعر غم همو، 

  .۱۳۶۹، مشهد، هاي روستايي خراسان ترانهشكورزاده، ابراهيم، 
  .۱۳۵۳شناسي ايراني،  دوست، محسن، كله فرياد، مركز مردم مهين

  .تا  فرهنگ عامه، بية، انتشارات ادارهايي از جنوب ترانههمايوني، صادق، 
  . تا ، انتشارات وزارت فرهنگ و هنر، بيهاي نيمروز ترانهنيكوكار، عيسي، 

  .۱۳۵۳، تهران، هاي فايز ترانهزنگويي، عبدالمجيد، 
  .۱۳۷۳، انتشارات مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان، هاي تاجيكي دوبيتياهللا،  شهراني، عنايت
  .۱۳۵۳، چاپ افغانستان، ۱، ج هاي كهسار ترانهشعور، اسداهللا، 

  .۱۳۷۶، ، تهرانسرايي در ايران ترانه و ترانهپناهي، احمد و محمد، 
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بيشتر در اين تحقيق به . است هاي دانشجوي بررسي شده  اي تحقيقات محلي، رساله عالوه بر اينها پاره
هاي ايراني، بيشتر به  در شواهد دوبيتي.  است مطالعات عصري توجه گرديد و به شعر قدما كمتر التفات شده

  .  است هاي عاميانه بيرجندي توجه شده دوبيتي
  . است ر همان ماخذ به سه صورت ديگر، با اندك اختالفي هم، آمدهاين دوبيتي د. ۶
  .دو ضبط ديگر نيز از همين دوبيتي در همان مأخذ آمده است. ۷
  ):۱۱۷هاي عاميانه بيرجندي  دفتر چهارم دوبيتي(نقلي ديگر از اين دوبيتي چنين است . ۸

  گدار اولــي نخـــش نگـــاره    از اينجه ما به بيرجن سه گداره
  گـدار سيـمي ديـــدار يـــاره    گـدار دو ميـر مخمـل بپـوشم

  ):۱۳۴شعر دلبر (ضبطي ديگر از اين دوبيتي چنين است . ۹
  صـداي چچـه بلبـل نيومـد    سه پن روزه كه بوي گل نيومد
  چره بلبل به سيل گل نيومد    بـريـن از بـاغبون گـل بپرسين

  ):۲۶۱ هاي كهسار ترانه(ضبطي ديگر چنين است . ۱۰
  كمـربنـد مـره دلبــر گرفتـه    سر راه مرا دختر گرفتـــه
  خودش پاچامره نـوكر گرفته    كمربند مــره ايال نميتـــه

  .هاي تاجيكي، افغاني و بيرجندي مقايسه نماييد اين نمونه را با نمونة سه يا چهار صفحة پيش، با دوبيتي. ۱۱
  .۱۶۳نويس، ص  م، شعر عاشقانه، محمد مهدي ناصح، دستهاي عاميانة بيرجندي، دفتر چهار دوبيتي. ۱۲

  


