فرهنگیاری

یهایکتولی 
ماشینوموتوردردوبیت 
هوشنگجاوید 1
چکیده
به مجموعه غزل ،دوبیتی و قصیده که با موسیقی و آواز اجرا شود ،ترانه گفته میشود .ترانـه يکـی از
متداولترين قالبهای شعری در ايران است که انـواع مختلـ

دارد .ويژگـی ترانـه ،زبـان سـاده و

عامهفهم و سرشار بودن آن از احساسات سراينده است .ترانهها در منـاطق مختلـ  ،بـه شـکلهـای
موسیقیايی متفاوتی خوانده میشوند؛ در منطقه علیآباد کتول ،مرسومتـرين شـکل موسـیقی آوازی،
بیت خوانی يا بیدخوانی است که اغلب به صورت انفرادی اجرا مـیشـود .در بیـدخوانی زنـدگی و
عناصر مربوط به آن جريان دارد و از اينرو ،پديدههای نوين و نوظهور نیز بازتاب داده میشـوند در
مقاله حاضر ،به اشعار مربوط به ماشین و موتور در علیآباد کتول از توابع استان گلستان پرداخته شده
است .اطالعات اين مقاله که با روش توصیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه فراهم آمده ،برخـی از
جلوههای پديدههای نوين ،مانند ماشین و موتور را در بیتخوانی علیآباد کتول مورد بررسـی قـرار
داده است.
کلیدواژهها :دوبیتی ،علیآباد کتول ،موتور ،ماشین ،بیدخوانی.

 .2کارشناسی ارشد موسیقی بومی ایران ،پژوهشگر موسیقی نواثی و فرهنگ مردم ،رایانامه:
houshangjavid@yahoo.com
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مقدمه
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ترانه در تعریف اصلی ،به عبارات عاشقانه ،غت ل و تصتنیفهتایی کته طبقتات عتام
جامعه میساختهاند ،اطالق میشود .ملکالشعرای بهار در بح
مینویسد« :عقیده من این اس

سبکشناستی موستیقی

که عرب وقتی که بته ایتران آمتد تنهتا از تمتام اجنتاس

موسیقی و شعر فقط از این جنس گیعنی ترانه خوش

آمد و آن را دنبال کترد و شتعر

عرب از آن بیرون آمد ».گگلبن 70 :2872 ،همچنین در ادامه مطلب اظهار متیکنتد کته:
«ترانه بیشتر جنبه موسیقایی و آواز داشته و گفتن و نواختن آن ،عام و شتنیدن آن ،ویتژه
طبقات اجتماعی فرودس

بوده اس » .گهمان217 :

تصویر  .1آرشیو شخصی نگارنده

به هر روی ،ترانه به عنوان میراثی جاویتد ،از میتان اعصتار عبتور کترده و همچتون
رودی جاری و زالل که تا ثدودی هم با ادبیات رسمی و پیرو عتروض ،بیگانته است ،
در دل و زبان و اندیشه مردم ایران جایگاه ویژه خود را یافته اس  .در شرق گلستتان و
منطقه کتول ،این هنر در تمام زوایای باورمدارانه افراد چنان ثضوری یافته که ثتتی در
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عصر ثاضر هم کمتر میتوانند از ترانهسرایی یا در اصطالح منطقتهای ،بیتدخوانی 2دور
باشند و با همه مشکالت خود ،هر هفته با گردآمدن در نقاط روستایی ت تفریحی منطقته
ترانههای منطقه کتول ویژگیهای خود را دارند و بیشتر به دغدغههتای انستان درگیتر بتا
کار دام و و م رعه و جنگل میپردازند .این ترانهها به قدری طبیعی هستند که جت ء زنتدگی
مردم محسوب میشوند و جنبه تفننی ندارند؛ همچنان کته بترای کستب آوازه هتم نیستتند،
آوازی هستند بر مبنای اثساس درون و برداشت
معیش

از محتیط زیستتی ختود .بته ستبب نتو

و کار و درگیر بودن با سختیهای زندگی دوبیتیها پایبند به ظراف

شتعری نیستتند

اما دردها و مشکالت را بیان میکنند .البته همگام با تغییرات سبک زنتدگی ،شتکل بیتان نیت
دگرگونی یافته و با روشها و سیستمهای نو تطابق پیدا کرده اس  .بیشتر ترانههتای ستروده
شده در این قرن ،از ظراف های ویژه ترانههای قدیمیتر برخوردار نیستند امتا شترح اثتوال
زندگی روزمره را با رنگی از لطاف
صراث  ،رکگویی و ثتی خشون

ثسی درآمیختهانتد .ضتمن آنکته گتاه ،در ایتن اشتعار،
بیانی در مضامین نی به چشم میخورد مانند:

اگتتته شتتتوفر ثرامت ت اده نباشتتته
بیسوزه آن کستی تهتران بنتا کترد
اگه یهالخ 1از موهات کَم ها بو
سیگار آتی نت ن جائیتل 8نتادان
بکَتتن پی ترَن 4بیتتا ستتینه بتته ستتینه

تِتترِه 5بتتا ختتانوم متتردم چتته کتتاره؟!
غریبتتتی را دچتتتار جتتتان متتتا کتتترد
7
تِمتتتوم دبیرستتتتانِ ،زیمبتتته بتتتر هتتتم
بعد از چین سال دیگته ،بونتدی پشتیمان
اگتتتر گیتتترن متتتارِه ،کُتتتنَن جریمتتته

 .2بیدخوانی مرسوم ترین نو آواز در منطقه کتول اس  .در واقتع برختی مقتامهتای آوازی در استترآباد و علتیآبتاد کتتول را
بیدخوانی یا بی خوانی میگویند .در کتول بی
دیگری از آن دوخوانی یا گروهخوانی اس
خواندن میگویند.
 .1دانه ،تار مو
 .8جوان
 .4پیراهن
 .5تو را
 .7برهم میزنم

را بید میگویند .در گذشته بیدخوانی به صورت تکخوانی اجرا میشد و نو

که دو یا چند خواننده اشعاری را می خواننتد کته ایتن نتو آواز را گلتو بته گلتو
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به بیدخوانی میپردازند.
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این ترانهها از کهن مردمی برمیخی د کته  80ستال پتی

از ایتن ،درگیتر درآمتد و

دغدغه ثیات روزمره خود بودهاند و سرودههایشان به لحاک لفظ و معنی دارای سادگی
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اس

و هیچ رنگ تفاخر و تکلف در آنها دیده نمیشود .در عتین ثتال ،بته عتروض و

فنون ادبی رایج ملی پایبند نیستند و قواعد لحنی خود را دنبال میکنند اما آنچه ترانتههتا
را اهمی

میبخشد ،این اس

که بهترین بستر بترای درک بهتتر گتوی

بتومی کتتولی

هستند و با بررسی درونمتنی آنها به راثتی می توان به روثیات ،باورهتا و تعصتبات و
اثساسات این مردم پی برد .این ترانهها به لحتاک زبتانشناستی علمتی ،شتایان نگترش
هستند و به عنوان میراث ناملموس باید آنها را محترم شمرد؛ چرا که با زیباشناسی دقیق
آنها که بر بنیان گوی های فندرسکی ت کتولی استوارند ،میتوان بیشتر به رموز زبتانی و
ارتباطی سرایندگانشان پی برد.
در این جستار تالش شده اس

تا آنچه اهالی علیآباد کتول از پدیتدههتای ماشتین،

موتور و تغییراتی که این پدیدهها در سبک زندگیشان ایجاد کردهاند دریافتهاند و بترای
آنها ترانه سرودهاند ،بررسی شود.

تصویر  .2آرشیو شخصی نگارنده

نخستین ماشینهایی کته بتا اثتداث «جتادة هتراز» بته ایتن منطقته وارد شتدهانتد،
کامیونهای باری و اتوبوسهای مسافری بودهاند ،و همین مستله موجب شده اس

کته

این ماشینها در دوبیتیها جایگاه خود را محکمتتر کننتد ،افت ون بتر اینکته ایجتاد راه،

ماشین و موتور در دوبیتیهای کتولی 482

موجبات رفتن به شهرهای دیگر و پایتخ

را فراهم آورد و عدهای برای کتار و درآمتد

راهی تهران شدند و همین امر موجب شد که این تغییر در سبک زنتدگی نالته و نفترین
بیستتوزه راه تهتتران ،راه تهتتران

بیستتوزه راهآهتتنِ ،راه تهتتران

بیسوزه آن کسی تهران بنا کرد

غریبی را دچار جان ما کترد

تغییر راه و دگرگون شدن وسیله ثمل و نقل از اسب و قتاطر و شتتر بته ماشتین و
موتور ،در نخستین قدم ،کهنی

سرایندگان را به سوی برداش

و اقتباس کشتانده؛ اگتر

روزی میسرودند که :شتر از بار میناله من از دل ...با آمدن ماشتین ادبیتات را بته ایتن
شکل تغییر دادند:
ماشین 2از بتار متینالته ،متن از دل

بیتتا هتتر دو بنتتالیم ،تتتا بتته من ت ل

ماشتتتین نالتتته کتتته بتتتار الر دارم

متتتنم نتتتالم فتتتراق یتتتار دارم

ماشتتین رِ بتتار کُ تنِم فتترش و قتتالی

جای تو خالی

بیرِم ایمام رضا گ

شتاه رضتا رِگ

ختراسان متیروم با کف

بیرم ایمام رضا گ

زیتتارتهتتا کُتتنِم گلدستتته هتتا رِ

ماشتتینه بیتت نیم متتن فتترش قتتالی
جرسته

8

1

خراسان میروم جات هسته خالی
پستترعامتو ستر راییتم نشستتتته

در این دوبیتیها ،ضمن آنکه واژه شتر و چارپا ،ثذف و ماشین جایگ ین آن شده ،در
درون مصر ها هم به اقتضای نو درک و دریاف
رف

پیرامونی ،دگرگونی پدید آمده اس .

و آمد ماشینهای باری موجب شد که این وسایل به عنوان ثامل پیام نی دیده

شوند؛ اگر تا دیروز باد و آب ثامل پیام شناخته میشدند ،امروزه ماشینهای باری جای
آنها را گرفتهاند:
 .2در روای های پیشین این اشعار معموالً شتر به جای ماشین آمده اس  :شتر از بار متینالتد ،متن از دل ،شتتر نالته کته بتار
موگرانه ،شتر را بار کردم بار قالی و...
 .1در گوی
 .8امام

عام واژه گجرسه به کف های ورنی چرم اطالق میشود.
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در اشعار را در پی آورد چرا که «راه» موجب فراق و جدایی دو نام د یا دلداده میشد:
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هِتتال ماشتتین کتته بتتار تتته کغالتته

هِتتال ماشتتین کتته بتتار تتته شَتتکَره

بت ت ن دنتتتده کتتته یتتتارِم ستتتب واره

بتتت ن دنتتتده ،بِتتترارم در ستتتفره

بتت ن دنتتده ،هتتر چتته کتته تتتوانی

بتت ن دنتتده ،هتتر چتتی متتیتتتوانی

متترا بتتر یتتار جتتانی متتیرستتانی

من به برار خود ،کتی متیرستانی؟

گاه می شد که برای مسافرت از همین ماشین باری عبوری استتفاده متیکردنتد و در
ثین سفر طبع شعری چنین گل میکرد:
2

ماشین سوارها بوم ،ماشتین بتاری

رفیق من ها بتی کفتتر چتایی

کفتتتر چتتایی کتته خانتته نتتداره

موهاش پریشان و شتانه نتداره

با جایگ ینی ماشینهای جدید باری و آمدن مدلهای جدید آن به ایران ،مردم منطقه
به سرع

واکن

نشان دادند و آمدن ماشینهای «وُلوو» را در اشعار خود گنجاندنتد .از

فحوای شعر چنین برمیآید که مربتوط بته دهته اول انقتالب و زمتان پخت

مجموعته

هانیکو از تلوی یون بوده اس :
از او بتتاال اِنتتده ی دانتته وُلتتوو

االیُتتتم بیمیتتتره راننتتتده ولتتتوو

بینیشتتته ختتانم هتتانیکو

خودم بیرم بنیشتم کنتار هتانیکو

از او باال انتده ییتک دانته ماشتین

میان

بینیشتته ختانم «اوشتین»

االیُتتتتم بیمیتتره راننتتتتده ماشتتین!!

خودم بیروم بینیشم کنار اوشتین!!

میتتان

همچنین مشخص که اس

مربوط به زمان پخ

مجموعه «سالهتای دور از خانته»

معروف به اوشین بوده اس  .آمد و شد اتوبوسهای مسافری در کنار عبور ماشینهتای
باری ،خود دستاوی دیگری برای بیان آرزوها شد ،آرزوی جوانانی که همگی دلبسته بته
دختری زیبا در محله خود بودند و جرئ
 .2منظور کفتر چاهی اس .

ابراز نداشتند؛ ثاال که او عتروس شتده و بتا
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اتوبوس به دنبال
میکنند:

آمدهاند تا به شهر دیگری ببرند ثس درونی را بته ایتن شتکل بیتان

میان اتوبوس شونده یه عروس

از دم فاطمیتتتته 2بیتتتترین عتتتتاروس

الهتتی در نتترو چتترخ اتوبتتوس

دس

1

جوونای بلوک بیخورن افسوس

تمتتام جوانتتتا بیختوردن افستتوس

عاروس دیبی لَمپای گُتلستوز
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از میان بلوک شتونده اتوبتوس

ختتتط م رعتتته ،ختتتط اتوبتتتوس

به طور هم مان ،این دوبیتی را به لحاک درونمتنی دگرگون کردهاند تا جنبته شترعی
روای ماجرا را نی ثفظ کنند و بر ارزش فرهنگی منطقه بیف ایند:
از میان علی آباد انده اتوبوس

از میتتان علتتیآبتتاد بیتتوریم عتتاروس

الهی در نترو چترخ اتوبوس

«رفیقا» عاروس ،هم خورین افسوس

هم مان با گسترش جادهها و شهرها ،جادههای روستایی هم کشیده میشتود ،عبتور
از این جادهها موجب شد تا مسائلی مانند انتظارکشیدن در کنار جتاده و یتا پیتدا شتدن
ماشین در چشمانداز دوردس  ،دستمایهای برای سرودن ترانههایی شود که بیانگر ثتس
و ثال درونی افراد در لحظهها و موقعی های خاص هستند .مانند این دوبیتی:
دم ختتتط بینیشتتتم فتتتالی بگیتتترم

ستتتر ختتتط بکتتتارِم جعفتتتری ره

هر چته ماشتین متی آد فتالی بگیترم

بتتترارم یتتتاد بیییتتتره شتتتوفری ره

گرگان

به فرمان

هر چه ماشین می آد از سم

دو چشم

بر من و دست

8

خبتتتر از اثتتتتوال بتتترار بیگیتتترِم

هنتتوز ظهتتر نشتتده رفتتته بتته تهتتران

از اون بتتاال میتتاد گِتترده بتته گَتترده

ختتط آلوستتتان ره ،بکشتتیم دستتتمال

 .2یکی از محلههای قدیمی علیآباد.
 .1هنگام بردن عروس به خانه داماد چراغ الم های نفتی گردسوز با شعله پایین به دست
روشنی را با خود به خانه داماد ببرد.
 .8در روایتی دیگر مصر آخر به «بییته دختر علیآباده ره» تغییر یافته اس .

متی دادنتد تتا بنتابر بتاور گرمتا و
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ماشتتین دولتتتی چتترخ

مِگَتترده

بیتتتاو بتتتذگره 2متتتاتوری 1ستتتوار

ماشتتین دولتتتی ،چتترخ

طالیتته

بیتتتتوینم
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میتتتتان جوانتتتا ،بِتتترار پیدایتتتته

بیتتتتاو بِتتتتذگره رویتت ت

از اون مخمتتلِ روش گلتی بچیتتنم

تصویر  .3نمونۀ نخستین موتورهای وارداتی به ایران (آرشیو شخصی نگارنده)

پس از ماشینها ،آمدن موتورها دستاوی دیگتری شتد تتا ترانتههتای تتازهای شتکل
بگیرند و اج ای موتورها نی در سرودن دوبیتیهای عاشتقانه بته کتار گرفتته شتوند؛ از
رکاب و آینه تا مدل و نو و صدای موتور همه «عشق» را بیان میکردند:
موتور صب رکاب افتتاده صتدا

به پشت

جتامه سفید دارو ،جاکَ ِ کامتوا

خطۀ علتیآباد ،متره بالییا

یا:
تِتتره فاطمتته  ،نکِتتن ماتورستتواری
تِتتتره زینتتتدِوین 5وستتتط ستتتاری
4

 .2بگذرد
 .1موتوری
 .8باالتر
 .4ترا به جان فاطمه گشیوه قسم دادن بومی .
 .5به تو میزنند ،تصادف میکنی.

بوده ،برارم تنهتا
8

کاغتتذ ره بنویسِتتم از بتترگ گتتل
بتتروم فاضتتلآبتتاد ،بینیشتتم متتاتور
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متتتاتور بنیشتتتم ،متتتاتور بتتتاری
کاغتتذ دعتتا ستتالم ،هتتادیم ستتاری
موتور «هاندا »8داری ته ره مبتارک
جامه ستیاه داری سردست ِ پاکت
قیافتتته بیتیتتتتی مثتتتل ثکومتتت
دِ ستتالی ستتربازی نکتترده ختتدم

در این دوبیتیها ،تمام جنبه های نو زندگی در نظر گرفته شتده است  .ماننتد وقتو
تصادفات شهری ،اشاره به بیان مدلهای موتور و ثتی پیراهنهای سردس

پتاکتی کته

روزگاری بین دهه چهل و پنجاه مد شده بودند .اف ون بر این ،آمتدن تراکتتور و تریلتی
هم موجب شد که از آنها نی در دوبیتیها بهره برده شود:
تراکتتتور ،کتته تریلتتی بتتار داره

خِتتتراب علتتتیآبتتتاد ،کتتتار داره

خراب علیآباد بتا سیتم ِ قتالی

بالخانته داره

کوچه سم

راس

4

ثتی دوچرخه هم از ثضور در دوبیتیهای کتولی بینصیب نمانتده و جتایی بترای
خود یافته اس :
دوچرخه سواری تته ره متوارک

فاکل باال دندی مثتل ثکومت

فاکل باال دندی ،منته نگتاه کتن

منم ،مال تویم ،شکر ختدا کتن

آمدن ماشین در میان جامعه کتولی ،شتور و شتوق تتازه آورد ،امتا مصتائب زنتدگی
رانندگان آن نی از چشتم تیت بین ایتن جامعته دور نمانتد و بتا درک درست
مشکالت مربوط به ماشین اینگونه آنها را به بیان شعری درآورند:
 .2دست را میشکنند.
 .1منظور موتورهای سه چرخ باری وسپا اس .
 .8موتور هاندا :اشاره به مدل کارخانه ،موتور هوندا.
 .4باالخانه

از کتار و
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تِتتره زینتتدِوین اِشتتگَن ِ تتتی بتتال
تِ مریض بوندی و من تی پرستتار
از اون باال که هور هتورش متیآیته
صتتدای بتتوق متتاتورش متتییایتته
بیتترین دختتترِ بگتتین خانتته بیشتتین
بِتترارم باختتته ،متتاتورش ،متتیآیتته

1
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از این کوچه نرو آواره میشی

زن شوفر مشو بیچاره میشتی

زن شوفر مشو شتوفر عبوسته

خوراک شوفرا لنگ خروسته!!

آنان میدانستند که شوفرها عاشق ماشین خود هم میشوند؛ در این دوبیتی ،شتوفر و
ماشین به عنوان دلبر و دلدار مورد ستای
خیابان سنگدوین هس
ستتر راهتت

قرار گرفتهاند:

تپه چاله

دلبرجان ماشین آبتی ستواره

نگیتترین و نبنتتدین

ز درد عاشتتقی چتتاره نتتداره

کمکم ماشینها در زندگی مردم تأثیر خود را کامل کردنتد و طترز پوشت

و رفتتار

رانندگان مورد توجه قترار گرفت  ،ثتتی متدلهتای لبتاس و نتو رفتتار آنتان نیت در
دوبیتیسراییهای بومی از نظر دور نماند::
شتتلوار لتتی دیری ،کفشتتای بنتتدی
پش

فرمان بنیشتی ،من را نگا کتن

پش

فرمان بینیشی ،چقتدر قشتنگی

که من از ته هستم ،شُکر ختدا کتن

و سرانجام زمانی رسید که یکی با ماشین به سفر ختارج از کشتور بترای معالجته و
و گذار رف

گش

و دیگری ،به سفر زیتارتی و هتر دو بترای بیتان ثتال درون ختود

اینگونه سرودند:
ختتتدایا زردمتتتن ،زرد آلوچتتته

ستتر کتتوه هتتابُلَن مشتتهد پیتتدا بتتی

ماشین سِوارها بوم بیرِم خاریجته

1

همتته زرق بتترق نقتتره و طتتال بتتی

دکتتتر خاریجتته نِتتداره دریجتته

2

از شتتوفر پرستتیدم اینجتتا کِجتتا بتتی؟

 .2خارجه
 .1درجه
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عاشقی بیرِم ،سیر نبونتده مالیجته

2

بیووت :1صحن و سِرا امام رضا گ

و بترای داختل شتدن

ماشین به خانه ،ورودی ویژه در نظر گرفته شد ،ثتی این دگرگتونی هتم در دوبیتتیهتا
ظهور یاف :
خانای دلبترم «دروازه» داره

ماشتتین دلبتترم آوازه داره

هال نتادیدهگان همه بدانین

دلبرم ساختمان تازه داره

سیر دگرگونیهای جامعه شتاب گرف
آسفال

و قومی که روزگاری در اوایل همتین قترن،

و راهآهن را نفرین میکرد و به سختی با ماشتین همگتام متیشتد ،رفتته رفتته

کارش به جایی رسید که بیانی پر از لطاف

و زیبایی را ثتی اگر شده در یک بیت  ،در

مورد ماشین و راننده آن پیدا کرد و همچنان در جاده آینده ،سوار بر بال رویا و اثساس
روان شد و صدای ماشین را به بلبل و راننده آن را به گل تشبیه کرد:
صدا ماشین میآ به مثل بلبل

به پش

لر نشسته شوفر گل

جمعبندی

در این مقاله ،از طریق مطالعات میدانی و گفتگتو بتا راویتان بتومی ت محلتی ستاکن
علی آباد کتول در استان گلستان ،بیدخوانی یا ترانهسرایی مردم بومی ایتن منطقته ،متورد
بررسی قرار گرفته و انوا دوبیتیهایی که سرایندگان با توجه به اثساس درونی و متأثر
از محیط زیس

اطراف خود سرودهاند ،معرفی شده اس .

امتتا بتتیگمتتان ایتتن همتته متتاجرا نخواهتتد بتتود؛ جهتتان در ثتتال پیشتترف

است

و

دگرگونیهای نو در پی  ،باید پرسید که آیا نسلهتای جدیتد نیت متیتواننتد همچتون
نیاکان خود ،اثساسات و هوی های اجتماعیشان را در قالب شعرهای تازه بیان کنند؟
 .2معالجه
 .1گف
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روزگار رو به آبادانی بیشتر رف  ،شکل خانهها تغییتر یافت

بی
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