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جایگاه و تحلیل درونمایة سیتکها در ترانههای سیستان
* 1

فاطمه الهامی

(تاریخ دریافت ،16/8/28 :تاریخ پذیرش)16/1/22 :

چكیده
«سیتک» ( )Seytakنام دیگر دوبیتی در گویش سیستانی است که زبانی ساده و روان دارد
و برای هر فارسیزبانی قابل فهم است .این نوع شعر به میزان گستردهای در بین مردم
سیستان رایج است .موضوع بیشتر این دوبیتیها عشق و زندگی است؛ شادیها ،غمها،
دلبستگیها ،گلهمندی از مشکالت زندگی ،ناله از بیوفایی ،بدعهدی زمانه و مردم ،انتظار،
کار و باورهای اعتقادی همه و همه در آنها نهفته است .مقالة حاضر ضمن بررسی
موضوعی انواع ترانههای سیستان ،برآن است تا به تحلیل محتوایی سیتکها بپردازد تا
اندیشة مرکزی و فکر اصلی هنرمند را در آن واکاوی کند و از این طریق به شناخت بهتر
تاریخ و فرهنگ مردم سیستان و درک اندیشهها ،اعتقادات ،احساسات و آداب و رسوم
زندگی آنان دست یابد .درونمایة این دوبیتیها در چهار عنوان کلی اعتقادی ،عاشقانه،
فعالیتهای شغلی و مفاهیم اجتماعی دستهبندی شده و مفاهیم جزئیتر زیرمجموعة آنها
قرار گرفته است .مفاهیم عاشقانه با  ،% 55محتوای اجتماعی با  ،% 22/5مفاهیم اعتقادی با
 % 85و فعالیتهای شغلی با  % 1/55به ترتیب از مهمترین مفاهیمی هستند که در محتوای
دوبیتیها مشاهده میشود .بسامد باالی مفاهیم عاشقانه حاکی از آن است که عشق در
سیتکهای سیستان حضوری زنده و ماندگار دارد.
واژههای کلیدی :ادبیات عامیانه ،دوبیتی ،سیستان ،سیتک ،درونمایه ،محتوا.
 .8استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نویسندة مسئول).
elhami@cmu.ac.ir
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 .1مقدمه
یکی از عناصر تشکیلدهندة ادبیات عامیانه ،ترانههای قومی یا ترانههای محلی است.
«این نوع ترانه به روایات شفاهی تعلق دارد و از اینرو به طریق افواهی به ما رسیده
است و نوعی بیان اشتراکی و جمعی و شاید جهانی است» (کادن .)865-865 :8312 ،غالباً
ترانههای محلی یا عامیانه به شکل دوبیتی سروده شده و قسمی ترانه شمرده میشوند و
بدون آنکه در کتابها ضبط و ثبت شوند ،سینهبهسینه از نسلی به نسل دیگر ،در بین
مردم منتشر شدهاند .موضوع این ترانهها دربردارندة مسائل مربوط به زندگی ،کار،
اعتقادات عامة مردم ،مسائل مربوط به عشق ،عروسی ،عزاداری و ترانههای کودکان
است (داد .)833-838 :8313 ،خصوصیات عمدة ترانههای عامیانه را میتوان چنین
برشمرد :شاعر معلومی ندارد؛ موسیقی آن فاقد موازین علمی است؛ ساختمانی ساده
دارد و به لهجههای محلی و با مضامین روستایی سروده میشوند (شمیسا)335 :8352 ،؛
ولی درعینحال در میان عامة مردم اقبال فراوانی دارند (احمدپناهیسمنانی.)88 :8315 ،
آنچه در باب این ترانهها میتوان گفت این است که چون بیشتر باورهای کهن و
مشترک بشری را در جان خود جای داده و نیز از زبان بیپیچش و قابل دسترس
بهرهمند بوده ،همواره حضوری ماندگار در بین تمامی اقوام ایرانی یافتهاند.
سیستان سرزمین شعر و ادب و فرهنگ ،گذشته و تمدنی بسیار غنی دارد .آثار
باستانی فراوانی که در هر گوشة سیستان سر از خاک بر آورده ،بهترین گواه بر قدمت و
عظمت تمدن گذشتة این سرزمین است .حکیم توس در شاهنامه ،شاید بیش از هر
دیاری از سیستان نام برده است .نخستین شاعران پارسیگوی ایران که نام آنها در
تاریخ ادبیات ثبت شده است ،از این سرزمین برخاستهاند (صفا .)822/ 8 :8358 ،فرخی
سیستانی ،یکی از بزرگترین شاعران زبان فارسی دری ،از روستاییان سیستان بوده است
(نظامیعروضی .)51 :8362 ،این موارد بیانگر آن است که مردم سیستان قریحه و استعداد
شاعری فراوان دارند و اینچنین سرزمینی با چنین مردمانی میتواند صاحب
دلانگیزترین ترانهها و دوبیتیهای روستایی باشد .دوبیتیهایی که بخشی از میراث
معنوی ،اعتقادات ،آداب ،عادات و احساسات مردم این دیار شمرده میشوند ،فراتر از
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طول و عرض جغرافیای امروز سیستان و به قدمت فارسی دری گذشتهای درخشان
دارند.
نگارنده پیشازاین در پژوهشی به بررسی ساختار و زیباییهای ادبی دوبیتیهای
سیستان پرداخته است (نک :الهامی .)8315 ،در این مقاله برآنیم تا به جایگاه و تحلیل
درونمایة سیتکهای سیستانی بپردازیم .منبع بررسی مقاله ،حدود پانصد دوبیتی از

مجموع  8822دوبیتی است که به روش میدانی گردآوری و در کتاب سیتکهای
سیستانی چاپ شده است.
پرسشهای اصلی پژوهش حاضر بدین شرح است .8 :سیتکها در میان انواع
ترانههای سیستانی چه جایگاهی دارد؟  .2درونمایة سیتکها بیشتر شامل چه مفاهیم و
مضامینی است؟  .3کدام مفاهیم بسامد بیشتری دارند و دلیل آن چیست؟
 .2اهمیت و ضرورت
توجه به این جنبه از ادبیات بومی ،یعنی شناسایی و تحلیل ویژگیهای محتوایی ترانهها
و دوبیتیهای محلی ،یکی از بهترین زمینههای تحقیق در شناسایی افکار ،عقاید ،عادات
و آداب و رسوم اقوام شمرده میشود .براین اساس مقالة حاضر بر آن است تا با تحلیل
محتوایی دوبیتیهای سیستان به شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ مردم این خطه و درک
اندیشهها ،اعتقادات ،احساسات و آداب و رسوم زندگی آنان بپردازد .از سوی دیگر
مشابهت زیاد دوبیتیهای سیستان با جنوب خراسان بهدلیل همجواری و یا کوچ دوبیتی
این فرضیه را مطرح میکند که همجواری سیستان با برخی از کشورهای شبهقاره مثل
افغانستان و تاجیکستان که مشترکات زبانی و فرهنگی بیشتری دارند و در گذشته جزو
سیستان بزرگ محسوب میشدند ،بیتردید میباید در حوزة فرهنگ عامیانه نیز دارای
ریشههای مشترکی باشند؛ همانگونه که ردپای آن در دوبیتیهای سیستان نیز بجا مانده
است .این نکته میتواند چالش جدیدی را مطرح کند تا عالقهمندان به ادب عامیانه در
شبهقاره با مقایسة این دوبیتیها با دوبیتیهای موجود در کشورهای اشارهشده به
همبستگی ریشههای فرهنگی نائل آیند.
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 .3پیشینة پژوهش
در زمینة تحلیل دوبیتیهای سیستان تاکنون هیچگونه تحقیق مبسوطی صورت نگرفته و
بیشترین اهتمام به جمعآوری اشعار محلی بوده است .در برخی از کتب مربوط به
سیستان به تعداد اندکی از اشعار محلی استناد شده است .برخی از پژوهشهای مرتبط
با دوبیتیهای سیستان بدینشرح است:
 .8فاطمه الهامی ( )8315در مقالة «بررسی ویژگیهای ساختاری و ادبی دوبیتیهای
سیستان» ،فرهنگ و ادبیات عامه ،ش  ،5به بررسی ساختار دوبیتیهای سیستان و
زیباییهای ادبی آن پرداخته است.
 .2عیسی نیکوکار ( )8356در مقالة «زندگی مادی و معنوی مردم سیستان در ترانههای
عامیانه» دربارة خصوصیات جغرافیایی سیستان ،فعالیتهای تولیدی ،خوراک و
پوشاک ،عشق و  ...در دوبیتیها سخن گفته است.
 .3عیسی نیکوکار ( )8352در کتاب ترانههای نیمروز ،مجموعهای از دوبیتیها و
تصنیفها را به همراه معنی واژهها و برگردان ابیات آورده است.
 .5محمدرضا بهاری ( )8313در کتاب سیستانا ،به گردآوری مجموعهای از ترانهها و
دوبیتیهای سیستان بدون تحلیل پرداخته است .
 .5غالمعلی رئیسالذاکرین ( )8352در کتاب کندو (فرهنگ مردم سیستان) ،به بازیها،
متلها ،سنتها ،رباعیها و هنرهای نمایشی سیستان اشاره دارد.
 .6غالمعلی رئیسالذاکرین ( )8315در مقالة «شعر در فرهنگ مردم سیستان» به تشریح
تطبیقی ادبیات مردم سیستان و فهلویات مناطق دیگر پرداخته است.
 .1انواع ترانههای سیستانی بر مبنای موضوع
برخی از ترانههای سیستان براساس موضوعی که به آن اختصاص یافته ،نامگذاری شده
است .موضوع اثر اندیشة کلی است که در بطن اثر وجود دارد و درونمایه از آن
بهدست میآید (داد .)281 :8312 ،بررسی انواع ترانهها برای تبیین نوع «سیتک» است که
در بخش بعد به تحلیل محتوایی آنها میپردازیم.
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« .1-1سیتک»

سیتک نام دیگر دوبیتی در گویش سیستانی است که برای هر فارسیزبانی قابل فهم
است و بیشتر با آواز نقل میشود (نیکوکار .)52: 8356 ،این دوبیتیها مثل ترانههای اقوام
دیگر «هم نشئتگرفته از مردماند و هم زادة تجربیات هوش و ذوق هزارساله و چون از
بطن جامعه برون تراویدهاند ،خصلت جمعی دارند» (همایونی .)88 :8312،سیتکها به
میزان گستردهای از دیگر انواع ترانهها در بین مردم سیستان رایج است .موضوع اغلب
این دوبیتیها عشق و زندگی است؛ شادیها ،غمها ،دلبستگیها ،گلهمندی از مشکالت
زندگی ،ناله از بیوفایی ،بدعهدی زمانه و مردم ،کار و باورهای اعتقادی همهوهمه در
آنها نهفته است .معادل موضوعی این نوع شعر در بلوچستان با چندین نام وجود دارد:
«صوت» ( ،)Sôtترانههای شاد با مضامین عاشقانه که به صورت آواز خوانده میشود
(افتخارزاده )25 :8311 ،و «زهیرُک» ( ،)Zahĩrokترانههای غربت ،هجران و غم و جدایی
یا ترانههای کار که با ساز و آواز اجرا میشود (همانجا) .همچنین با «لیکو» ()Liku
ترانههای عاشقانة بلوچی که در شرح دوری و فراق است (ذوالفقاری و احمدی:8311 ،

 ،)856تناسب موضوعی دارد .البته این ویژگی بیشتر دوبیتیهای مردمی و قومی است که
در همة نقاط کشور به صورت شفاهی اجرا و «تقریباً در فولکلور همة اقوام و طوایف
ایرانی به صورت غنایی و عاشقانه در مجالس و شبنشینیها نقل و با آهنگ نواخته
میشده است .این عاشقانهها که گاه تلفیقی از نقل و موسیقی و شعر بوده ،به «نقلآواز»
شهرت یافتهاند؛ گاه راوی از زبان عشاق با بیتگویی یا «بیتبستن» جریان شعر را
دنبال میکند» (ذوالفقاری .)32 :8312 ،نمونة این بیتگویی در سیتکهای سیستانی وجود
دارد که به «بحث بیت» معروف است و بهدلیل ویژگی خاص در بیان دوبیتی به آن
میپردازیم:
 .1-2بحثبیت

محتوای عاشقانة برخی از سیتکهای سیستانی در قالب پرسش و پاسخ مطرح شده و
بهعنوان یکی از دلانگیزترین مباحث دوبیتیهای سیستانی ،به «بحثبیت» معروف
است .ظاهراً در این نوع مناظره داستان و حکایتی وجود دارد که اصل آن از میان رفته و
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تنها دوبیتیها بهجا مانده است .در خراسان نوع مشابهی از این نمونه وجود دارد موسوم
به «افسانهشعر» که به صورت «نثر -دوبیتی» روایت میشوند و راوی در آن ،دوبیتیها را
با آواز در مقام دشتی میخواند (خزاعی .)5 :8315 ،برخی از ابیات این داستانها ،مشابه
دوبیتیهای سیستانی است و با آن همخوانی دارد .گویی بازمانده یا سفرکردة همان
داستانهاست .اجرای «بحثبیت» در سیستان به این ترتیب است که در شبنشینیهای
شبانه که اقوام و دوستان دور هم جمع میشوند« ،مناظره» با یک دوبیتی که با آهنگ
خوانده میشود و دیگری با همان آهنگ جوابش را میدهد ،آغاز میشود و این
شبهمشاعره تا پاسی از شب ادامه پیدا میکند .یک نفر میگوید:
ستاره جست وُ مِه بیدار بودُو

وَ پای نَخرَة دیوار بودُو

خروس بدمحل بانگ سَحر داد

هنو با گفتگوی یار بودُو

8
2

(الهامی)853 :8315 ،

و دیگری پاسخ میدهد:
خُرُوْسَّــک بــیپــر وُ بــیبــال گــردی

خُرُوْسَّــک نــاخوش وُ بــدحال گــردی

دمــی کــه یــار جــانی در بغــل بُــو

خُرُوْسَّــک گــر بخــوانی الل گــردی

3

(همان)885 ،

گاه بحثبیت با آداب چاپکردن (نوعی حرکات موزون محلی سیستانی) و رقصیدن
هم انجام میشود .در رقصهای محلی که به صورت دایرهوار میچرخند ،ساززن و
دهلزنِ محلی ،در وسط دایره قرار میگیرند؛ یک نفر دوبیتی میخواند و ساززن با نوای
ساز جوابش را میدهد و دهلزن مناسب آهنگی که زده میشود ،بر طبل میکوبد .این
نوع بحثبیت بین ساززن و رقصندگان است و معموالً محدود است .در بلوچستان
مشابه این نوع بحثبیت« ،داستانگ» است که شامل ترانههای کوتاه با مضامین عاشقانه
است و یک گروه دونفره متشکل از خواننده و نوازندة نی آن را اجرا میکنند (افتخارزاده،
:)21 :8311

در برخی از بحثبیتها سؤال و جواب یا مناظره درون یک دوبیتی وجود دارد:
بِگُفتُــو شــهربانو ،گفــت جــونُم

بِگُفتُو بوسه ده ،گفـت ایـن لبـونُم

بِگُفتُــو جــان عاشــق در کجایَــه

بخندید از لـب وُ بْگُفتَـک زبـونُم

5

ج

(الهامی)62 :8315 ،
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در برخی از سیتکها سؤال و جواب به شکل واضح و روشنی نیامده؛ یعنی از فعل
بیانی «گفتن» در آن استفاده نشده است ،بلکه مخاطب از فحوای کالم متوجه سؤال در
بیت اول و جواب در بیت دوم میشود و این امر ابهام زیبای این نوع شعر را دوچندان
میکند:

5

قلـــمفُـــر بـــر ســـر دَســـمال داری

بــه مــرگ مــن بگــو چِــن یــار داری

بــه مــرگ تــو بــه مــرگ شــش بــرادَر

بــه غیــر از تــو نــدارُو یــار دیگــر
(همان)283 ،

دوبیت زیر براساس افسانهشعرهای خراسان که با اندک تفاوت ذکر شده ،مربوط به
حکایت حسینای ساربان و دختری است که در مسیر آسیاب ،گاوش از سنگینی بار
گندم از حرکت بازمانده است (خزاعی:)16-15 :8315 ،

بده بوسی که گاوت را کنم بار
6
که هفت پشت مرا ننگه از ای کار

اال دختر که گُوْ خسبیدَه زِر بار
نه بوس ِمیْدا نه گاوم را بکن بار

(الهامی) 36 :8315 ،
.1-3اردهخوانی ( )Ardahیا رباعیخوانی

رَوایی یا رُووایی سیستانی که اغلب رباعی گفته میشود ،ترانهای است با روایت غم
غربت و اندوه فراق ،سوگ و ماتم جدایی ،روایت تسالی خاطر بازماندهای که عزیزی
را از کف داده است .نوعی نجوای دل غمزده در قالب مرثیه و سوگواره که معموالً با
همنوایی بانوان سیستانی در سوگ عزیزان و وابستگان در مجلس ترحیم یا بر مزار آنان
با آوازی حزین اجرا میشود .به این آوازهخوانی و سوگواری کردن که معموالً با آهنگی
بسیار سوزناک و حُزنانگیز خوانده میشود« ،ارده ()Ardahکردن» یا «اردهخوانی» نیز
میگویند که همان رباعیخوانی است (رئیسالذاکرین .)51 :8352 ،این اشعار سوزناک در
اصل بیان درد ودل بازماندگان با متوفاست و همنوایی اطرافیان نزدیک ،موجب تسالی
خاطر مصیبتزدگان میشود.
«ارده» یا «رباعی» به شکل تکخوانی و همخوانی اجرا میشود؛ بدینگونه که ابتدا
یکی از زنان مصراعی از رباعی را با آهنگی سوزناک شروع میکند و دیگران که در آن
جمع حاضرند ،کلمات انتهای مصراع را با همنوایی وی میخوانند .در واقع نوعی سؤال
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و جواب است که در حال گریستن میخوانند؛ یکی میخواند و دیگری با همان
مضمون پاسخش را میدهد.
آنجا که تویی دار وُ درخت بسیارَه
نه بیمارُو ،نه از تو نارِ مْخوایُو

ناری بفرست که مادرت بیمارَه
5
وَرگرد وُ بیا که تُوشنَة دیدارُو
(الهامی)211 :8315 ،

در رباعیها که در رثای عزیزان میخوانند ،آنچنان سوزی نهفته است که شنیدنش
اشک را بر چشمان مینشاند.
هیچ آهنگی سوزناکتر و اصیلتر از ارده یا رباعیخوانی در فرهنگ سیستان وجود
ندارد .هرگاه جنبة درماتیک و متأثرکنندة اردهخوانی را نادیده انگاریم ،تشابه کاملی
بین همنوایی زنان سیستان و تاجیکستان احساس میکنیم که بدون تردید به
همبستگی ریشهای زبان دری و قدمت تاریخی اردهخوانی در فرهنگ منطقة
سیستان بزرگ پی میبریم (همانجا).

در پایان هر مصراع رباعی در اردهخوانی که با صدای کشیده و بلند اجرا میشود،
فریاد سوزناکی توأم با گریه از گلو برمیخیزد که هر سنگدلی را متأثر میسازد .این
فریاد و ضجه را در سیستان کور ( )kowrمیگویند (همانجا) .مشابه این نوع شعر در
بلوچستان موتَک ( )Motakمویههای بلوچی و سرودههای ترحیم است که زنان به شکل
گروهی بدون همراهی ساز در مراسم سوگ اجرا میکنند (افتخارزاده.)21 :8311 ،

.1-1آلوکه ()Alokah

آلوکه اشعاری مقدس با مضامین مذهبی است که از زبان زنان و مردان سالخورده در
عروسیهای سنتی و ایام جشن به شکل مولودیخوانی شنیده میشود (رئیسالذاکرین،

 .)56 :8352در بلوچستان این نوع شعر را «صپت» ( )Sipatēگویند .صپتها (صفتها)،
مولودیها و ترانه های مذهبی هستند که زنان به صورت گروهی بدون آالت موسیقی به
هنگام تولد نوزاد میخوانند (افتخارزاده.)26 :8311 ،

.1-5آیكَه ()Aikah

آیکَه یا الالیی آهنگ موزون دوبیتیهای خاصی است که مادر برای خوابانیدن طفل
خویش با سوزوگدازی عاشقانه با صدای بلند میخواند و گاه مقاصدی برتر از یک
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الالیی ساده دارد؛ مثل پیام عشقی ،هشدار خبری ،دشنامی و اعتراضی و ( ...رئیس-

الذاکرین)56 :8352 ،؛ معادل آن« ،لولی» ( )Lôliدر بلوچستان است؛ همان الالیی با آهنگی
کشیده ،اما مالیم (افتخارزاده )26 :8311 ،که در برخی مناطق بلوچستان به لیلو ( )Liluنیز
موسوم است (ذوالفقاری و احمدی.)856 :8311 ،

 .5ویژگیهای محتوایی و درونمایههای رایج در سیتکهای سیستانی

درونمایه 1یا مضمون ،عبارت از «فکر اصلی و مسلط در هر اثری است؛ خط یا رشتهای

که در خالل اثر کشیده میشود و موقعیتهای آن را به هم پیوند میدهد  ...درونمایة
هر اثری جهت فکری و ادراکی نویسندهاش را نشان میدهد و با موضوع اثر تفاوت
دارد» (داد)281 :8312 ،؛ اما میرصادقی معتقد است« :محتوا عنصری بسیط نیست؛ بلکه
ترکیبی است از درونمایه و موضوع و شیوة هنری خاصی که زادة طبیعت است .در
محتوا درونمایهای که در ذهن هنرمند وجود دارد ،با موضوعی که درونمایه به وسیلة
آن بیان میشود و نیز شیوة هنری خاص او که حاصل برداشتها ،عواطف ،احساسها
و عکسالعملهای اوست ،با هم میآمیزند و کل واحدی را تشکیل میدهند که بهآسانی
قابل تفکیک نیستند و همین مجموعة تفکیکناپذیر است که به محتوا تعبیر میشود»
(میرصادقی .)235 :8353 ،محتوای یک اثر چون از جهانبینی و تجربة خاص گویندة آن
مایه می گیرد ،ما را با طرز تفکر ،دیدگاه اجتماعی ،اعتقادی و فرهنگی ،شیوة زندگی،
آداب و عا دات و رفتار او و در نگاه کلی با قوم و ملت او آشنا میسازد .لذا یکی از
راههای شناخت بهتر اقوام و ملل بررسی ادبیات شفاهی در الیههای زیرین و محتوایی
آن است .چنانکه انجوی شیرازی میگوید« :فرهنگ مردم هر ملتی در حکم زندگینامه
و شرح احوال و سیرتهای تودة عوام آن ملت ،عامل اصلی و شاخص خصلتها و
تصویر آداب و عادات آن قوم و روشنگر سوابق تاریخی و نشاندهندة تحول فکری و
تکامل اجتماعی مردم عوام آن کشور است» (انجوی )82 :8358 ،و همانگونه که صادق

هدایت ترانهها را صدای درونی یک ملت میداند (هدایت ،)225 :8315 ،توجه به درون-

مایههای ترانههای سیستانی ما را به شناخت بهتری از خصوصیات مردم این خطه
میرساند.
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مضامین و محتوای ترانههای عامیانة سیستان بیشتر با عواطف و احساسات ،اعتقادات،
واقعیات زندگی ،کار و فعالیت مردم آمیخته است ،بهگونهای که بازتابی از تجربههای
زندگی و افکار و باورهای آنان است .از طریق این ترانهها به بسیاری از آداب،
اعتقادات و افکار پیشینیان این دیار پی میبریم .محتوای دوبیتیهای سیستان را در چهار
عنوان کلی اعتقادی ،عاشقانه ،کار و فعالیتهای شغلی و محتوای اجتماعی دستهبندی
کردهایم.
 .5-1محتوای مذهبی و اعتقادی

ترانههای سیستانی در ضمن بیان معانی لطیف و احساسی ،چون آینهای شفاف محیط
زندگی و اندیشه و عقاید مردم را آشکار مینماید .گاه از خالل این دوبیتیها میتوان به
پارهای از اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم آیینی رایج بین مردم سیستان آگاهی یافت.
 .5-1-1جایگاه قرآن

جای پای اعتقادات اسالمی مردم در جایجای دوبیتیها دیده میشود .قرآن برای مردم
جایگاه خاصی دارد و سرلوحة همة گفتههای آنان است .وقتی از سر خلوص به بیان
عشق و احساس میپردازند ،تا آنجا پیش میروند که به این کالم مقدس سوگند
میخورند:
قســـم وَر ســـورة وَالشَّـــمس وُ اللِیْـــل

بــه غیــر از تــو نــدارُو بــر کســی مِیْــل

کـــالم اهلل کـــه باشَـــه خصـــم عاشـــق

اگـــه نـــامحرمِی بـــا تـــو کنَـــه مِیْـــل
(الهامی)285 :8315 ،

 .5-1-2نعت رسول و منقبت امامان

سیستانیها از خـدا و رسـولش بسـیار یـاد مـیکننـد و امیـدوار بـه شـفاعت پیـامبر در
روز محشر هستند:
محمـــد در عـــرب ســـردار دینَـــه

رســــول پــــاک ربّ العالمینَــــه

وَ فــــردای قیامــــت روز محشــــر

شـــفاعت خـــواه کـــلّ عالمینَـــه
(همان)5 ،
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به روایت ترانهها ،سیستانیها هرجا درمیمانند ،به امامان به خصوص حضرت علی
متوسل میشوند:

مقــــام وُ منــــزلم در کــــربال کُــــوْ

امیرالمـــــــومنین دردم دوا کُـــــــو·
چــــراش روشــ ـنِه نــــذرِ تــــو دارُو·

کـــه روی دشـ ـمَنُوْنِ مْنَـــه ســـیا کُـ ـوْ

1

(همان)6 ،

و گــاه بــه پــابوس حضــرت عبــاس(ع) مــیرود و خواهــان بــرآورده شــدن حاجــات
خود میشود:
وَ بــــاال مــــیرَوُ المــــاس ،المــــاس

مـــرادِ مْنَـــه بْدِیَـــه حضـــرت عبـــاس

مـــرادِ مْنَـــه بْدِیَـــه کـــه مـــراد دارُو

وَ پُـــوْ بـــوس تـــو مْیـــایُو داد دارُو

82

(همان)1 ،

 .5-1-3توجه به باورها و اعتقادات مذهبی

نذر و قربانی از مسائل اعتقـادی اسـت کـه سیسـتانی بـه آن پایبنـد اسـت؛ ماننـد نـذر

او برای رفتن به زیارت مرقد امام رضا(ع) در صورت رسیدن به آرزویش:
اگـــه بـــار دگـــر بینـــو 88نســـا را

زیـــارت مـــیکُنُـــو شـــاه رضـــا را
(همان)865 ،

 .5-1-1توجه به مبانی اخالقی

سراینده جهت ارشاد مخاطب گاه اصول دین و مبانی اخالقی را در قالب پند و اندرز
در شعر بیان میکند:
نمــــاز و روزَه و ذکــــر خــــدا کُــــو
تــو بــا نــاموس مــردم کــم نگــا کــو

بـــرادر دیـــن پیغمبـــر وَ پـــا کُـــو
اگـــه خـــواهی کـــه جنـــت را ببینـــی

(همان)53 ،

و گاه با توجه به از دسـت رفـتن فرصـتهـا تنبیـه و تحـذیر مـیکنـد و درس اخـالق
میدهد:
دوبــــاره وَر نمــــیگــــرده جــــوانی
82
کَـــدُو پیـــرِ نْمِنَـــه یـــاد جـــوانی

بیـــــا بْـــــرادر مَکُـــــو نامهربـــــانی
جـــوانی نوبُهـــاری بـــود و بگذشـــت

(همان)52 ،
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 .5-1-5سوگند یا قسم

« اقرار و اعترافـی اسـت کـه شـخص از روی شـرف و نـاموس خـود مـیکنـد و خـدا
یــا بزرگــی را شــاهد مــیگیــرد» (دهخــدا :83 ،ذیــل «ســوگند») و معمــوالً بــرای تأکیــد،
درخواست چیزی ،اثبات ادعا یـا بـیگنـاهی ،بیـان تفـاخر ،تأییـد سـخن ،اصـرار نفـی
مطلب ،تهدید و هشـدار و  ...بـه کـار مـیرود (کیـانی .)32 :8358،گوینـدة دوبیتـیهـای
سیســتانی نیــز گــاه بــر مبنــای اعتقــادی کــه دارد ،در تأکیــد بــر صــداقت گفتــارش یــا
درخواســت چیــزی ســوگند مــیخــورد .معمــوالً در فرهنــگ ایرانــی صــاحب ســوگند
به خدا ،شیئی مقدسی یا شخص باارزشی قسم یاد میکند:
«کــه واهلل از غمــت دیوانــه گشــتو» (الهــامی)22 :8315 ،؛ «وَ قرآنــی کــه آیــهش

ناشماره» (همان)1 ،؛ «و سی جزم کـالماهلل مشـما» (برگـردان :قسـم بـه سـیجـز قـرآن
ما) (همان)62،؛ «وَ مـرگ خودتـو نُـو مـرگ بـرادر» (برگـردان :سـوگند بـه مـرگ تـو و
مرگ برادرت) (همان.)52 ،

 .5-1-1دعا و نیایش

«درخواســت کــردن چیــزی از خداونــد یــا بزرگــان دیــن هنگــام نیــاز ،اضــطرار و
آمــرزش خواســتن» (انــوری :8318 ،ذیــل «دعــا») .یــاری گــرفتن از امــور معنــوی و
ماورائی برای غلبـه بـر مشـکالتی کـه آدمـی را احاطـه کـرده ،همیشـه و از دیربـاز در
زندگی بشـر وجـود داشـته اسـت .دعـا و نیـایش در فرهنـگ و زبـان عامیانـه جایگـاه
خاصی دارد و در دوبیتـیهـای سیسـتانی فـراوان بـدان اشـاره شـدهاسـت« :بـدی یـار
مِه وَر مِه بیایَه» (برگـردان :الهـی بـدی یـارم بـه مـن برسـد) (الهـامی)55 :8315 ،؛ «خـدا
باشه نگَـدار سـر تـو» (همـان)31 ،؛ «االیـی از جـوونی بهـره بینـی»» (همـان)11 ،؛ «االیـی
مفلسی وَر مرد نیایه» (برگـردان :الهـی هـیچمـردی بیچـاره نشـود) (همـان)822 ،؛ «خـدا
صــبرِ بدیــه عمــر دوبــاره» (برگــردان :خداونــد صــبر و عمــر دوبــارهای بدهــد)
(همان)882،؛ «و قربون کریمی تو بْگَردُو» (همان.)821 ،
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 .5-1-1نفرین یا دعای بد

«آرزویــی نــاگوار بــرای مخاطــب اســت کــه گوینــده بــرای نشــاندادن انزجــار و
ناخرسندی خـود در جریـان تعـامالت روزمـره بـهکـار مـیبـرد .گـاه در قالـب جملـة
دعایی و گـاه در قالـب اهانـت و خشـونت زبـانی مطـرح مـیشـود» (آسـیایی و عباسـی،

 .)3 :8318نفرین هم مثـل دعـا واکـنش انسـان در برابـر سـختیهـا و حـوادث زنـدگی
اســت .آنگــاه کــه بــدگمانی ،اعتــراض یــا مقابلــه بــا فــرد یــا طبیعــت ،انســان را بــه
نکــوهش و ذم و تقبــیح وادار مــیکنــد ،در قالــب نفــرین تجلــی مــییابــد ،ایــن
واکنشهای اعتراضـی در دوبیتـیهـا از طریـق جملـههـای عـاطفی در قالـب نفـرین و
دعای بد قابـل توجـه اسـت « :االیـی خونـه بَبِـیْ تـو بسـوزَه» (برگـردان :الهـی خانـة
پــدرت بســوزد) (الهــامی)18 :8315 ،؛ «االیــی خونــه دشــمنکا بســوزَه» (برگــردان :الهــی
خانــة دشــمنان بســوزد) (همــان)53 ،؛ «اِالنَ مــادرِ گبــرت بمیـرَه» (برگــردان :الهــی مــادر
کافرت بمیـرد) (همـان)12،؛ «خـدایا زْبُـو وَسَـر تـو الل گـردَه» (برگـردان :الهـی زبانـت
الل شود) (همـان)815 ،؛ «االیـی اِجلـه گـردد ماتمـت یـار» (برگـردان :الهـی حجلـة تـو
به ماتمکده تبدیل شود) (همان.)58 ،

و گــاه در قالــب خشــونت زبــانی و دشــنام جلــوهگــر مــیشــود« :پــدر َنعلَــت مــرا
دلداری میدا» (برگـردان :پـدرلعنت بـه مـن دلـداری مـیداد) (همـان)55 ،؛ «بـرو وَر یـارِ
بْگو خاک وَر سرِ تو» (همان)51 ،؛ «برو گمشو که مِه بیزارُو از تو» (همان.)51 ،

گــاه گوینــده ضــمن قیــد شــرط در عمــل نکــردن بــه مســئلهای بــه نفــرین خــود
میپردازد:
اگه عَد خدا را شْکَستَه باشُو

سر شُو تُو کُنُو سَحر بِمیرُو

83

(همان) 252،

 .5-2محتوای عاشقانه

عشق به تعبیری «نوع مهمی از اتحاد یعنی یک «ما» است» (هلم )28 :8315 ،و به تعبیری
دیگر تعلقخاطر شدید در اهمیت دادن به معشوق است (همان )38 ،و عشقورزیدن
هنری که در آن احساس و سنت با هم آمیخته میشود (مختاری .)12 :8351 ،مضمون کلی
بیشتر سیتکها و ترانهها معانی و مفاهیم عاشقانه است .اصوالً «عشق دستمایة اصلی
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دوبیتیسرایان تمام گویشهاست و اثربخشی این ترانهها نیز بهسبب وجود عشق پاک و
بیآالیشی است که در آنها موج میزند» (محسنی و همکاران .)852 :8315 ،نوع عشق در
ترانههای سیستان نیز بسیار ساده و پاک و طبیعی ،اما گاه آمیخته با غرور است که از
روحیة خاص مردم سیستان نشئت میگیرد و با گذشتة این قوم بیارتباط نیست .بیشتر
موضوعات عاشقانه در این ترانهها ارسال پیغام به یار ،گفتوگو با معشوق و دیدار با
یار و انتظار ،هجران و فراق و گله از یار است و یا توصیف زیبایی معشوق و ذکر
احوال عاشق و بیان احساس و آرزوها و دلدادگیهای اوست؛ اما وفاداری در عشق از
موضوعات برجستة این اشعار است .انسان رنجدیدة روستایی در عشق وفادار است و
همواره محبت ،فداکاری ،مهربانی و خصال متعالی انسانی را عظمت میبخشد:
اگَــــه از دَر زنــــی از بــــوم بیــــایُو

بـــــرای کُرکُـــــر قلیـــــو بیـــــایُو

اگــــه ارَّه بِبُــــرَّه دســــت و پــــایم

بـــه زانـــوخز نیـــایُو ،بـــیوفـــایُو

85

(الهامی)28 :8315 ،

 .5-2-1صداقت در عشق

گوینده صمیمیترین عواطف و عمیقترین احساسات خود را در نهایت وفاداری با
زبانی ساده و توصیفاتی ملموس و بیپیرایه در قالب یک آرزوی دستنیافتنی با
صداقتی خالصانه به یار خود عرضه میکند:
و زِیْ ـرِ کُــوش دلبــر مِ ـیْشــدُو مِــه
85
اجـل گـردونِ دلبــر مِـیْشـدُو مِــه

خــدایا ســنگ مرمــر مِـیْشـدُو مِـه
اگــه سِــنگ اجــل مِــیبُــو دسِ مِــه

(همان)888 ،

گاه عاشق خاضعانه تسلیم محض خواستة یار میگردد و با خلوص نیت تمام وجودش
را فدای او میکند:
لـــب خشـــکیده از مِـــه ،کـــوثر از تـــو
ســر از مِــه ،ســینه از مِــه ،خنجــر از تــو

دل از مِــه ،چشــم مســتِ دلبــر از تــو
بـــت یـــارم ،دو ابرویـــت دو خنجـــر

(همان) 821 ،

 .5-2-2عاشقی و پیری

سیستانی عاشقی را در پیرانهسری عیب میداند:
خــدایا عاشــقی ور تــو بعیــدَه

وَ ای معنـــا کـــه رُوشِّ تـــو ســـفیدَه
(همان)885 ،
111
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 .5-2-3واسوخت

یکی از مفاهیم شایع در این اشعار عاشقانه وجود واسوخت است .واسوخت اشعاری
است که در آنها «عاشق از معشوق روی برمیتابد و دیگر ناز او را نمیخرد و او را
تهدید میکند که به سراش دیگری خواهد رفت» (شمیسا .)262 :8313 ،در تذکرهها اغلب
ابداع واسوخت و خاتمة آن را به وحشی بافقی نسبت دادهاند (گلچین معانی)6 :8355 ،؛
حالآنکه شواهد موجود در دوبیتیهای عامیانه نشان میدهد که این شیوه بهدلیل
توصیف حاالت عاشق و معشوق از روی واقع ،قدمتی بس طوالنی دارد .غلیان احساس
عاشق در گالیه از بیتوجهی یار و هجر و انتظار و اندوه غربت تا آنجا پیش میرود که
به وازدگی از او و «واسوخت» ختم میشود .عاشق عکسالعمل خود را از بیوفایی
معشوق به هرشکل و زبانی بیان میکند و از آن ابایی ندارد و تا جایی که تهدید به
ترک او میکند و دیگری را برمیگزیند:
برفتـــی بـــیوفـــا بیـــزارُو از تـــو

وَ دل دارُو کــــه دســــت وَردارُو از تــــو

تــو پنــداری کــه مِــه یــاری نــدارُو

گلــی دارو کــه صــد لِــی بهتــر از تــو

ج

85

(الهامی)56 :8315 ،

و گاه اوج واسوخت به نفرین منجر میشود .در دوبیتی زیر سراینده از شدت ناراحتی
از یار ،ابتدا نفرین به بیماری و کوری او میکند و سپس به دلیل خلفوعدة او بدترین
نوع مرگ را برای او میخواهد:
قســم بیمــار و رنجــورَت کنَــه یــار
81
االیــی زنــده در گــورت کنَــه یــار

قســم خــوردی قســم کــورَت کنَــه یــار
قســم خــوردی کــه مِــه اِمشُــوْ میــایُو

(همان)285 ،

در بیت زیر بیان واسوخت از زبان شاعر زن با نوعی خشونت زبانی همراه است:
ت ـو نــامرد بــودی وُ تــرک تــو کــردُو

مِـــه پنداشـــتُو نشـــان مَـــرد داری

(همان)12 ،

 .5-2-1عشق به وطن و خانواده
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موضوع عشق و عاطفه تنها به عشق یار ختم نمیشود ،بلکه حب وطن و عشق به
خانواده نیز از موضوعات رایج در ترانههاست؛ بهگونهای که گاه حتی عشق به وطن
مقدم بر عشق به یار میشود:
بیـــا بَرشـــی نُـــو اَوال از وطـــن گـــو

دویـــم از بلبـــل شـــیرین ســـخن گـــو

ســخنکایی کــه مــردم خِــی تــو گفتَــه
.

بیـا برشـی نُــو یَـکیَــک را وَ مـن گــو
(همان)52 ،

81

عشق و عالقه به حفظ حریم خانواده و احترام به اعضای خانواده بهخصوص برادر
ازجمله مواردی است که در ترانهها به آن اشاره شده است:
پـــدر خوبَـــه کـــه مـــادر نازنینَـــه

بـــــرادر میـــــوة روی زمینَـــــه

تمــــام کــــووا گَشــــتُو سراســــر

ندیـــدُو میـــوهای مثـــل بـــرادر

22

(همان)55 ،

 .5-3مفاهیم مربوط به کار و شغل

عاشق و معشوق در ترانههای سیستان چون عاشق و معشوق غزلیات نامدار فقط برای
عاشقی آفریده نشدهاند و دور از زندگی مردم بهسر نمیبرند .آنها کار میکنند و ضمن
اینکه بار زندگی را به دوش میکشند ،عشق میورزند .معشوق نیز مانند عاشق کار
میکند؛ در زیر آفتاب سوزان و هرم گرمای آن ،در مزرعه به درو میپردازد ،گاو
میدوشد ،پنبه میزند و به بسیاری کارهای دشوار دیگر تن درمیدهد .این مضامین
نشان میدهد که دوبیتیها بیشتر بیانگر فرهنگ روستایی و نظام شبانی سیستان است.
ردپای این زندگی سادة روستایی در کلمات دوبیتیها جریان دارد ،اغلب فعالیتهای
مردم سیستان بر محور کشاورزی و دامداری است ،این فعالیتها به طور مستقیم و
غیرمستقیم جای خود را در ترانههای سیستانی باز کرده است.
 .5-3-1کشاورزی

نمونههای زیر شامل برخی از اصطالحات کشاورزی است که مضمونساز سرایندگان
شده است:
تــو کــه پِیْشــی نُــو مِــه پَشــت ســر تــو

تــو بُــورگِی پــو بْکُــو ،مِــه دروگــر تــو

اگــه مْفَهمــی کــه ســاالر جنــگ مِینَــه

بُگَـــک کـــه بُـــودَدا کشـــتهگـــر تـــو

ج

(همان)13 ،
111

28

جایگاه و تحلیل درونمایة سیتکها در ترانههای سیستان ___________________________ فاطمه الهامی

این دوبیتی نمایش دلدادگی عاشق و معشوق هنگام کار در کشتزار است .سراینده از یار
تقاضای ایجاد دیوار کوتاهی از دستههای گندم دارد که حجابی برای او و یارش باشد
تا ضمن عشقبازی ،گندم او را نیز درو کند و حاضر است بهعنوان کشتهگر معشوق
خود باشد.
در بیت زیر معلوم میشود که کشاورز عاشق ،چنان گرفتار عشق و دلدادگی است که
دیگر توجهی به شخم زمین و رها شدن گاوهای شخمزن در اطراف ندارد.
دل نــازُوک مِــه میــل کَــوَل کَــه
22
پِیْنَرســرخَک مــرا تــوی بغــل کَــه

ســر خُونَــه بــودُو رشــته چَغَــل کَــه
از اُ روزی کــه دل میــل کَــوَل کَــه

(همان)868 ،

مصراعهایی مثل« :اگَه کِشتَه کنی سالی دو خروار» (برگردان :اگر سالی دو خروار
محصول کشاورزی بکاری (همان)51 ،؛ «کلِ شِیْبِ قْلَه رَه درُو کُنُو مِه» (برگردان :زمین
گندمزار پایین قلعه را درو میکنم (همان )222 ،و  » ...از نمونههای بارز پرداختن به
حرفة کشاورزی است .در سیتکهای سیستان مواردی از این قبیل فراوان مالحظه
میشود و نشانگر تلفیق عشق و کار است.
 .5-3-2دامداری

کــاربرد برخــی از اصــطالحات دامــداری در ســیتکهــای سیســتانی بهتــرین دلیــل
آمیزش زندگی عملی ،عاطفی و هنری روستاییان است:
دم نیمــرو کــه گُــوْ از گِــل دراومَــه
نظـــر بـــر او زنـــو ،ابـــرو وَ گُوْکـــا

ســــیهچَشَــــک وَ گُوْدُوختَــــه دراومَــــه
23
کــه گُــوْدوش بَشــکَه نُــو غَمــا ســراومَه
(همان)836 ،

اصطالحات دامداری این ابیات ناظر بر توزیع کار در زندگی دامداری است.
معشوق به شیردوشی که کاری زنانه است ،میرود و عاشق با نظراندازی بر یار و
گاوش ،امیدوار است که سطل شیردوشی او بشکند و یار با دست کشیدن از کار و
پرداختن به عاشق غم جدایی را به پایان برساند.
رمه غَـل کَـه کِـه مِـه در پـیش یـارُو
کـه یَـک یَـک مـیبـرِه مـال حـاللَ

رمــه غَــل کَــه کِــه مِــه پــای چنــارُو
خــدا انصــاف بْدِیَــه گــرگ وُ شَــغالَ

25

(همان)855 ،
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ایــن دوبیتــی بــه توصــیف چوپــان دلــدادة رمــهداری مــیپــردازد کــه پــای چنــار
مشــغول یــار اســت و بــه گلــة رهاشــدة خــود کــه یکــییکــی طعمــة گــرگ و شــغال
شدهاند ،توجهی ندارد و برای نجات رمه نمیتواند از یار دل برکند.
نمونههای دیگری مثل« :نگارم میچرونَه مِیْش و برَّه» (همان)252،؛ «رمه دوره که دل
مشتاق شیره» (همان« ،)855 ،اال دختر که ساروُوْنِ تُونُو مِه( »25همان )36 ،و ...بیانگر این
نکته است که دامداری هم مثل کشاورزی در بین سیستانیها اهمیت خاصی دارد و
حضور پررنگ آن در دوبیتیها مؤید نوعی آمیختگی زندگی مادی و معنوی مردم این
سرزمین است.
 .5-3-3مشاغل دیگر

به همین ترتیب فعالیتهایی دیگری از قبیل میرابی ،باغبانی ،شکار ،صیادی ،پنبهکاری،
بافندگی ،تنورسازی و ...در سیستان معمول است که به طور مستقیم و غیرمسقیم در
سیتکها جا بازکردهاند .آنگونه که بدون آگاهی و آشنایی از نوع مشغله و شیوة تولید

مردم این خطه ،تنها با مطالعة دوبیتیهای سیستانی میتوان تا حدودی به بیشتر فعالیت-

های اقتصادی آنان پی برد .مثال برای میرابی« :سر نُووَر وَ اُوْداری گرفتَه» (برگردان :لب
رودخانه به شغل آبداری مشغول است) (همان)855 ،؛ شکار« :برفتو که شکار باز گیرو /
شکار باز مِه وَر کفتر افتاد» (برگردان :رفتم که عقابی شکار کنم ،اما شکار عقاب من بر
کبوتر افتاد) (همان)822 ،؛ پنبهکاری« :اَواگرمَه که یارم پِمَّهکارَه» (هوا گرم است و یارم
26

مشغول پنبهکاری است (همان)51 ،؛ و «تو که پیشْک میزنی باالی پمّه » (همان.)12 ،

صیادی:
در باش رَوُ

25

صیاد شَوُ

بلکه تو در باش آیی

21

بلکه تو در دام آیی
(همان)218 ،

باغبانی:
ز چوب نار چوپانی کُنُو مِه

میون باش باغبانی کُنُو مِه

(همان)255 ،

بافندگی:
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وَ پَشت خُونَه یار ،جُومَه تنیدُو
خدایا

کار

عاشقی

بسوزَه

صدای کُوْشِ یار از دور شَنیدُو
21

که جفت مُوشْلَه را بیدَم تنیدُو

(همان)261 ،

تنورسازی:

32

چرا با دلبر مِه زَه نَمِیْدی

اال دلبر که تَنْدُور شُوْرَه مِیْدی

(همان)31 ،

 .5-1محتوای اجتماعی

ترانههای سیستانی از مسائل سیاسی و اجتماعی بهدور نیست .واکنش مردم در مقابل
حکومتها و قوانین ظالمانه ،آداب و رسوم زندگی ،خلقوخوی مردم ،نارضایتی از
اوضاع زمانه و شکایت از بخت و اقبال ،فقر و تنگدستی ،اندوه غربت ،سوگواری و...
ازجمله مسائلی است که سیستانی نسبت به آن بیتوجه نیست و به وضوح در ترانهها
به آنها اشاره میکند.
 .5-1-1واکنشهای سیاسی

برخی از اندیشههای سیاسی و واکنشهای اجتماعی در این اشعار مشاهده میشود که
نشان میدهد مردم از مسائل سیاسی و اجتماعی پیرامون خود بیاطالع نبوده و گاه با
زبان تند و صراحت لهجه از حاکمان وقت انتقاد میکردهاند:
ســـیایی اومـــدُو مـــا را ســـیا کَـــه

رضاشـــا اومـ ـدُو شَـــهری بنـــا کَـــه

از اُ روزی کـــه شَـــهرَک را بنـــا کَـــه

رِیِ دُوزُّنِ خـــاشَ پـــیش مـــا کَـــه

38

(همان)815 ،

گاه با ذکر نفرین و دعای بد نارضایتی خود را از حاکمان وقت ابراز میکند:
وَ روی آســـــمُو جفـــــتِ ســـــتارَه

وَ میلــک درســت کُنُــو جفــت ادارَه

ادارة قشـــــــون بـــــــاالی تپَّـــــــه

خـــدا بـــالِی رضاشـــا بُکْنَـــه چپَّـــه

32

(همان)252 ،

در بسیاری از ترانهها از ستمی که طی روزگاران بر زندگی روستاییان سایه انداخته
و بند و زنجیر را نصیب آنان ساخته ،سخن رفته است؛ ولی سیستانی هیچگاه از بند و
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زنجیر نهراسیده و در مقابل ستم همواره مقاومت کرده است .مصداق این امر به روایت
این دوبیتی است:
اگـــه یـــار منـــی گـــوش کـــو صـــدا را
33
متـــرس از کُنـ ـدَه وُ از بنـــد وُ زنجیـــر

اگــه یــار منــی نــی ریــز کــو را ،را
اگـــه یـــار منـــی شُـ ـوْگیر وُ شُـ ـوْگیر

(همان)21 ،

سیستانی عاشقی جانباز است که هیچ ترسی از زندان شدن و مجازات ندارد ،درست
مثل گرگی که از هیبت چوپان هراسی ندارد:
کـــه مـــرد از کُنـ ـدَه وُ زِنـ ـدُو نترسَـــه
35
کــه گــرگ از هیبــت چُوْپُّــو نترسَــه

کســـی کـــه عاشـ ـقَه از جُــوْ نترسَـــه
کــه مــرد از کُنــدَه وُ زنجیــر وُ کُشــتَه

(همان)281 ،

 .5-1-2زنستیزی

گــاه در برخــی از اشــعار افکــار و نگــاه زنســتیزانه وجــود دارد و زن مــورد هجــو
قرار میگیرد:
اگــــه زَه پینَــ ـرِ پوشَــــه نمــــازی

کـــه نَعلـــت وَر زن وُ وَر زَه ننـــازی

35

(همان)23 ،

یا:
وَ قـــول زن مـــرُو زن بـــیوفایَـــه

بــــزن دارَه کــــه دارَه بــــیحیایَــــه

36

(همان.)62 ،

.

فلـــک از دســـت زهَ 35اندیشَـــه دارَه

درخـــت مکـــر زَه صـــد ریشَـــه دارَه

(همان)825 ،

.

به نظر میرسد سرایندة شعر زیر یک بانوی سیستانی باشد ،زیرا بسیار زیبا به دفاع از
مقام زن میپردازد و میتوان گفت این شعر جواب زیبایی به این تفکر مردانة زنستیز
است:
تـــو نـــامردی چـــرا نَعلَـــت وَ زن بُـــو
31
همــه خِیْ ـرات یــک شَ ـخِ مــوی زن بُ ـو

خودم گفـتم کـه خـاکم بـر دهـن بُـو
دو صـــد کـــودک اَمِـــه مثـــل اُســـینا

(همان)822 ،
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در فرهنگ سیستانی زن بیوه و مطلقه جایگاهی ندارد .گوینده در برخی ترانهها معایب
آنها را برمیشمارد و در منع ازدواج با آنان داد سخن میدهد:
وَ مثــل مــار وُ عقــرب مِــیْزنَــه نِــیْش
31
اَمــش وَک مِــیْزنــه وَر شــوهر پِــیْش

زن گیــوه مَکُــوْ دل مِــیْشــوَه رِیْــش
اگـــه روزی دوصـــد تومـــان درآری

(همان)858 ،

و گاه در این زمینه تناقضگویی میکند :ازدواج با زن بیوه خوب نیست و لیکن:
«کــه ســودا خِــیْ زن شُــودار خوبَــه» (همــان)251 ،
.

 .5-1-3شكایت

یکی از موضوعات شایع در دوبیتیها گالیه و شکایت سرایندگان است .شکایت
«گلهمندی یا ابراز نارضایتی و ناخشنودی از چیزی یا کسی» است (انوری :8318 ،ذیل

«شکایت»)  .شکواییه ،گفتن و نالیدن شرح اندوه و رنج و بیبرگی خود به دیگران است.
البته گاه این گالیهها نوعی تکگویی درونی است که با اندوه و حسرت همراه است.
اصوالً شکایت زمانی شکل می گیرد که انسان در برابر برخی از نیروهای فرامادی در
طبیعت تاب مقاومت و ایستادگی ندارد؛ «انسانهای نخستین بهسبب ناتوانیهای
جسمانی و ضعف علمی و ترس در برابر عظمت جهان ،اجرام آسمانی و نیروهای
موهوم را چون بخت و اقبال صاحب قدرت و تأثیر میپنداشتند .درپی این باور ،اگر
مردم به آرزوهای خود میرسیدند ،آن را ناشی از بخت نامساعد میدانستند و در غیر
اینصورت آن را نتیجة بداقبالی میشمردند» (محسنی و همکاران )853 :8315 ،و چون این
قدرتها از دست او خارج است ،تنها واکنش او به صورت گالیه بر زبان رانده میشود
تا از طریق نجوای درونی به آرامش نسبی دست یابد .گله از بخت و اقبال نابسامان،
شکایت از فقر و ناداری ،کار طاقتفرسا ،اجباری یا سربازی ،گالیة دختران از
بیتوجهی و  ...ازجمله مواردی است که مردم سیستان دائم با آن دستوپنجه نرم
میکنند .لذا این درونمایه با موضوعات متعدد در این اشعار نمود یافته است:
گالیه از بخت و اقبال و نارضایتی از اوضاع زمانه از موضوعات گستردهای است که
بر محتوای برخی از دوبیتیها تأثیر گذاشته است .وقتی که مردم در مقابل سرنوشت
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محتوم خود بغض فروخوردهای داشتند و نمیتوانستند تقدیر خود را تغییر دهند،
دستکم با زبان گالیه رنج و اندوه آن را بر خود هموار میکردند:
چــو بلبــل در قفــس گیــرُو خــدایا
اســـیر چنـــگِ تقـــدیرُو خـــدایا

دگــــر از زنــــدگی ســــیرُو خــــدایا
چــه کــار کــردا کــه در عــین جــوانی

(الهامی)821 :8315 ،

.

برخی از این ترانهها در گالیه و مذمت فقر و تنگدستی و دشواری معیشت است.
ظاهراً در مقابل طبیعت خشن سیستان ،این معضل اجتماعی گریبانگیر بیشتر مردم
روستانشین بوده است:
زمــین را بــرف وُ بــارُون زَنــدَه دارَه

کـــه مَـــرده مـــال وُ زر پاینـــدَه دارَه

بســـوزَه مفلســـی وُ دســـت خـــالی

کـــه رنـــگ زرد وُ دل را مَـــردَه دارَه

52

(همان)852 ،

در میان اشعار ،شکایت از بیتوجهی به هنر و هنرمند دیده میشود:
هنــــر دارُو کــــه طــــالعی نــــدارُو

جــوی طــالع وَ خــرواری هنــر بــه

58

(همان)825 ،

.

گالیه از سربازی و مقاومت جوانها از رفتن به اجباری و نگرانی از این موضوع
ازجمله واکنشهای اجتماعی مردم است که در این اشعار دیده میشود:
از اُ روزی کـــه ســـربازی بنـــا شَـــه

ســــتم بــــر حــــال زار دختــــرا شَــــه

االیـــی خونـــة ســـرهنگُو بسُـــوزَه
.

دو کنجَــه وَر یکـــی پُــورمرد رُضــا شَـــه

52

(همان)85 ،

انتقاد و گالیه دختران از ازدواج تحمیلی که به تحکم پدر و وجود مردساالری در
جامعة سیستان اشاره دارد ،از مواردی است که در ترانهها منعکس شده است:
اال بابــــا مــــرا عَــ ـرُوْس کــــردی

خُــو را بــیعیــد و بــینــوروز کــردی

چـــراشِ روشـ ـنِ خُوْنِـــة تـــو بـــودُو
.

چــراش روشــن نــیمســوز کــردی

53

(همان)32 ،

وگاه ضمن گالیه از این موضوع و اذعان به ارزش وجودی خود ،تسلیم سرنوشت
محتوم و تقدیر الهی میشود:
مِــه گــل بــودُو مــرا بــا زور دادی

نَمِـــیخواســـتُو مـــرا بـــا زور دادی
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چــه ســازُو مِــه ز تقــدیر الهــی

گلـــی بـــودُو نبـــودُو بَلـ ـگِ چـــایی

ذذ

.

55

(همان)256 ،

 .5-1-1اندوه غربت

وجود غم و اندوه که منشأ آن مشکالت و گرفتاریهای مختلف زندگی از قبیل سختی
معیشت ،غم غربت و اندوه جدایی ،مرگومیر که سایه بر زندگی روستاییان سیستانی
انداخته است ،در جایجای ترانهها جلوه و نمود پیدا کرده است .در دوبیتی زیر
سراینده سفر را برای رهایی از غم انتخاب میکند؛ اما اندوه جدایی و درد غربت برایش
تجربه تلختری میشود:
دلــــم از جامــــة نیلــــی بتــــر شَــــه
55
غمی بیومَـه کـه غـمهـا تـازهتـر شَـه

دلـــم دیوونـــه بُـــو دیوونـــهتـــر شَـــه
ســفر کــردُو کــه غــم از دل بــدر شَــه
.

(همان) 211 ،

در همین موضوع غریبی و غم غربت جای دیگر چه سوزناک داد سخن میدهد:
غریبییا
.

مرا

دلگیر

فلک

کرده

بر

گردنم

زنجیر

کرده

(همان)223 :

و بین خوشی در غربت و سختی در وطن مقایسة زیبایی انجام داده که تأمل برانگیز
است و نشان از حُب وطن دارد:
و َماننـــد گـــدایی در وطـــن نیســـت

اگــه شــیر و شــکر ،غربــت بنوشــی

(همانجا)

 .5-1-5اندوه مرگ

اندوه مرگ و سوگ عزیزان یکی از رنجها و غصههای دائمی و همیشگی مردم است.
همچنان که از مرگ چاره نیست ،از بیان مرثیهها نیز چاره نیست؛ بر این اساس مردم
سیستان با نجوای نغمههای سوزناک در سوگ عزیزان باعث تسالی دل خود و
بازماندگان متوفا میشدند:
پـــس کـــوه ســـیایُو جـــون مـــادر

نَمِـــیْتوانـــو بیـــایُو جـــون مـــادر

میـــان مـــا و تـــو کـــویی فتـــادَه

مگـــه تقصـــیر کُلّـــی دارُو مـــادر
(همان)211 ،
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 .1نتیجهگیری
ترانههای سیستانی انواع متعددی همچون سیتک ،اردهخوانی ،آلوکه و آیکه دارد؛ در این
میان سیتکها حاوی مضامین متنوعی است .مضامین و محتوای بیشتر آنها با عواطف و
احساسات ،اندیشهها و اعتقادات ،واقعیات زندگی ،کار و فعالیت مردم آمیخته است؛
بهگونهای که بازتابی از تجربه های زندگی و افکار و باورهای مردم این دیار است .با
دستهبندی محتوای دوبیتیهای سیستان به چهار عنوان کلی براساس نمودار باال از کل
ابیات مورد مطالعه دریافتیم که مفاهیم عاشقانه با  ،%55محتوای اجتماعی با ،% 22/5
مفاهیم اعتقادی با  %85و فعالیتهای شغلی با  % 1/55بهترتیب از مهمترین مفاهیمی
است که در محتوای دوبیتیها مشاهده میشود.
در بخش اعتقادی با اختصاص  %85جای پای اعتقادات اسالمی مردم در جایجای
(ع)

دوبیتیها دیده میشود؛ خدا ،قرآن ،پیامبر ،حضرت علی

و دیگر امامان و بزرگان

دینی در آن جایگاه خاصی دارند .نذر و نیاز ،پایبندی به اصول اخالقی ،سوگند خوردن،
دعا گفتن و نفرین کردن ازجمله مفاهیم اعتقادی است که سیستانیها به آن باور دارند.
همچنین مفاهیم عاشقانه با میزان  %55بسامد باالیی در دوبیتیها دارد .عشق در
ترانه های سیستان بسیار ساده و پاک و طبیعی ،اما گاه آمیخته با غرور است و از روحیة
خاص مردم سیستان نشئت میگیرد و با گذشتة این قوم بیارتباط نیست .بیشتر
موضوعات عاشقانه در این ترانهها ارسال پیغام به یار ،گفتوگو با معشوق و دیدار با
یار ،انتظار ،هجران و فراق و گله از یار است و یا توصیف زیبایی معشوق و ذکر احوال
عاشق و بیان احساس و آرزوها و دلدادگیهای اوست .وفاداری در عشق از موضوعات
برجستة این اشعار است و نشان میدهد انسان رنجدیدة روستایی در عشق خلوص نیت
دارد .انعکاس فعالیتهای شغلی به میزان  %1/55بهخصوص کشاورزی و دامپروری
بیانگر این نکته است که تأثیرپذیری دوبیتیها عمدتاً از فرهنگ روستایی و نظام شبانی
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سیستان است و حرفه و کار روستاییان از زندگی و احساسات آنان به دور نیست .با
اختصاص  %22/5به مفاهیم اجتماعی در دوبیتیهای مورد مطالعه مشخص شد که
سیستانی از مسائل سیاسی و اجتماعی به دور نیست .واکنش مردم در مقابل حکومتها
و قوانین ظالمانه ،آداب و رسوم زندگی ،خلق و خوی مردم ،نارضایتی از اوضاع زمانه
و شکایت از بخت و اقبال ،فقر و تنگدستی ،اندوه غربت ،سوگواری و  ...ازجمله
مسائلی است که نمود بارزی در ترانههای سیستانی دارد .یکی از دالیل بسامد باالی
مفاهیم عاشقانه این است که عشق در سیتکهای سیستان حضوری زنده و ماندگار دارد
و از مفاهیم اعتقادی ،کار و حرفه و زندگی اجتماعی سیستان به دور نیست .تقریباً در
اغلب دوبیتیها چاشنی عشق و عاشقی وجود دارد.
پینوشتها
 .8ستاره جست :ستاره سر زد و طلوع کرد ؛ نخرة دیوار ( :)naxra:y-e de:vârدیوار خرابه.
 .2هنوز به یار فکر میکردم.
 .3بو :بود؛ لحظهای که یار عزیز در آغوشم بود.
 .5بگفتو :گفتم /بگفتک :او گفت.
 .5قلمفر :قرنفل ،گیاهی زینتی و خوشبو /چُن :چند .در این دوبیتی هربیت قافیة جداگانـه دارد؛ ضـمن
اینکه حرف روی در بیت اول «ل» و «ر» است .در بیشتر دوبیتیهای عامیانة سیسـتان قـوانین قافیـه
رعایت نشده است .بیشتر شواهد مثال در مورد نقض قافیه در این مقاله یا عدم رعایت حرف روی
است ،یا تکرار واژة قافیه ،یا اینکه هربیت قافیة جداگانهای دارد (جهت اطالع بیشتر در بـاب قافیـه
رجوع کنید به الهامی.)255-252: 8315 ،
 .6زِر :زیر  /گوِ خسبیدَه  :گاو خوابیده یعنی زیر بار خم شده؛ میدا :میدهم ؛ اَفت پشت :هفت نس.
 .5برگردان :نه بیمارم و نه از تو انار میخواهم .برگرد و بیا که تشنة دیدارت هستم.
8. Theme
 .1کو :کن؛ روی دشمنون منه :روی دشمنانم را سیاه کن.
. 82میایو :میآیم.
 .88بینو :ببینم.
 .82کدو ( :)kadu:کدام ،یعنی کدام فرد پیر است که از جوانی خود یاد نکند؟!
 .83تو کنو :تب کنم؛ یعنی اگر پیمان خدا را شکسته باشم ،سرشب تب کنم و سحر بمیرم.
 .85یعنی اگر با اره دست و پای مرا ببرند و به حالت زانوخیز نیایم ،بیوفا هستم.
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 .85یعنی اگر سنگ اجل دستم بود ،اجل و سرنوشت محتوم یارم را تغییر میدادم.
 .86خدایا :در اینجا حکم شبهجملهای به معنی «پناه بر خدا» است /روشّ تو :ریش تو .یعنی پناه برخدا!
ای کسی که ریشت سفید شده است ،عاشقی از تو بعید است.
 .85صدبرابر.
 .81برگردان :قسم خورده بودی که امشب بیایی الهی قسم تو را زندهبهگور کند.
 .81برگردان :بیا بنشین و ابتدا برایم از احوال زادگاهم بگو .بعد از یار شیرینسخن حرف بزن .سخنانی
که مردم به تو گفتهاند بیا بنشین و همه را یکی یکی برایم تعریف کن.
 .22کووا :کوهها؛ گشتو :گشتم؛ ندیدو :ندیدم.
 .28بورگ :مرز میان دو مزرعه با دستههای گندم میگذارند؛ ساالر :مباشر؛ دروگر و کشتهگر :کشاورز؛
بودَدا :بودهام؛ برگردان :تو جلو و من پشت سر تو هستم .با دستههای گندم مرز میان دو مزرعه را
برپا کن تا برایت درو کنم .اگر فکر میکنی که مباشر با تو دعوا میکند ،بگو که من کشاورز تو
هستم.

 .22رشته :گاوهایی که زمین را شخم میزنند؛ چغل که ( :)ča:qal ka:حرکت کرد؛ کول (:) ka:val

هندوانه .برگردان :در باالخونه بودم که گاوهای شخمزنی از کشتزار حرکت کردند و دل لطیف من
میل به خوردن هندوانه کرد .از همان روز ،یار پیراهنسرخ مرا در آغوش کشید.
 .23گو( :)gowگاو ؛ گُوْدوش :سطل شیردوشی .برگردان :دم ظهر که گاو از زمین گلآلود درآمد ،یار
سیهچشم من برای دوشیدن گاو آماده شد .نگاه من به یار و اشارات ابرو به گاوها بود که سطل
شیردوشی شکست و غمها به پایان رسید.
 .25برگردان :گله از یک سمت به سوی دیگر رفت؛ درحالیکه من پای درخت چنار و کنار یـار بـودم.
خدا به گرگ و شغال انصاف بدهد که از این فرصت استفاده کرده است و یکی یکی مال حالل مـا
را میبرد.
 .25ای دختر بدان که من ساربان تو هستم.
 .26پیشک ( :)piškچوب نازک  ،ترکه؛ پمّه :پنبه؛ تو که با ترکه روی پنبه میزنی تا حالجی شود.
 :)Ravo( .25بروم.
 :)Shavo( .21بشوم

 .21تنیدو :بافتم؛ جومه( :)juma:جامه؛ کوش :کفش؛ شنیدو :شنیدم؛ موشله( :)mušla:قرقره نساجی؛
دَم :کارگاه بافندگی .برگردان :پشت خانة یار جامه میبافتم که صدای کفشش را شنیدم .خدایا کـار
عاشقی بسوزه که یک جفت قرقرة نساجی را بدون کارگاه بافندگی بافتم.
 .32تندور( :)ta:ndurتنور؛ شوره :خاک همراه با نمک (جهت استفاده از تنورهای محلی برای پخـت
نان ،خاک و شوره را مخلوط و با آب همراه کرده و با این گِل ،داخل تنور را آغشـته مـیکردنـد).
ظاهراً پدر دختر به شغل تنورسازی یا شوره دادن تنور مشغول بوده است؛ زَه نمیدی :زن نمیدهی.
111

جایگاه و تحلیل درونمایة سیتکها در ترانههای سیستان ___________________________ فاطمه الهامی

 .38راه دزدان شهرستان خاش را به روی ما باز کرد.
 .32میلک :نام روستایی در زابل؛ یعنی :بر روی آسمان جفت ستاره است .در روستای میلک کنار اداره
بنایی درست میکنم .ادارة لشکر نظامی که باالی تپه هست ،امیدوارم خدا آن را روی سر رضاشاه
واژگون و خراب کند.
 .33برگردان :اگر یار منی ،راه را با نی فرش کن .اگر یار منی صدایم را گوش کن .اگر یار منی ،شبگیر
از کُنده و بند و زنجیر هراسی نداشته باش.
 .35برگــردان :کســی کــه عاشــق اســت از جــان نمــیترســد .همــانطور کــه مــرد از کُنــده و زنــدان
نمیترسد .مرد از کُنـده و زنجیـر و کشـته شـدن نمـیترسـد؛ مثـل گرگـی کـه از هیبـت چوپـان
نمیترسد.
 .35برگردان :اگر زن پیراهن پاکی بر تن کند ،باز هم لعنت بر او .بهتر است به زن ننازی.
 .36برگردان :دایره بزن که دایره بیحیاست .به قول زن امید نداشته باش که او بیوفاست.
 .35زن.
 .31برگــردان :خــودم گفــتم کــه خــاک بــر دهــنم بــاد .تــو نــامردی! چــرا لعنــت بــر زن باشــد .افــراد
بسیاری مثل حسینا همه فدای یک تار موی زن بشوند.
 .31برگردان :زن بیوه مخواه کـه دل ریـش مـی شـود .مثـل مـار و عقـرب تـو را نـیش مـیزنـد .اگـر
روزی دویست تومان هم درآمد داشته باشـی ،بـاز هـم نـق مـیزنـد و از شـوهر قـدیم خـود یـاد
میکند.
 .52یعنی :همـانگونـه زمـین را بـرف و بـاران زنـده نگـه مـیدارد ،زر و ثـروت هـم مـرده را مانـا و
جاویــد مــیکنــد .مفلســی و درویشــی بســوزد؛ رنــگ چهــره را زرد و انســان را دلمــرده
میگرداند.
 .58برگردان :داشتن اندکی بخت و اقبال بهتر از خرواری هنر است .هنر دارم افسوس که بخت مساعد
نیست.
 . 52یعنی :امیدوارم خانة سرهنگان نابود شود؛ زیرا دو دختر جوان به همسری پیرمردی رضایت داده
است.
 .53برگردان :ای پدر مرا عروس کردی و خودت را بیعید و بینوروز کردی .چراش روشن خانة تو
بودم ،مرا چراش روشن بیفروش کردی.
 .55یعنی نمیخواستم مرا به زور شوهر دادی .من گل بودم؛ برگ چایی نبودم .در مقابل تقدیر الهی چه
میتوان کرد.
 .55یعنی دلم دیوانه بود و دیوانهتر شد .دلم از لباس سیاه بدتر شد .سفر کردم که غمها از دلم دور
شود؛ ولی غمی سراغم آمد که غمهای دیگر را تازه کرد.
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 شمیسا ،سیروس ( .)8352انواع ادبی .تهران :باش آینه.  .)8313( ----------سبکشناسی شعر .چ  .6تهران :میترا. صفا ،ذبیحاهلل ( .)8358تاریخ ادبیات در ایران .ج  .8تهران :ابنسینا. کادن ،جی .ای .)8312( .فرهنگ ادبیات و نقد .ترجمة کاظم فیروزمند .تهران :شادگان. کیانی ،حسین ( .)8358سوگند در زبان و ادب فارسی .تهران :دانشگاه تهران. -گلچین معانی ،احمد ( .)8355مکتب وقوع در شعر فارسی .مشهد :دانشگاه فردوسی.

111

جایگاه و تحلیل درونمایة سیتکها در ترانههای سیستان ___________________________ فاطمه الهامی

 محسنی ،مرتضـی و همکـاران (« .)8315تحلیـل محتـوایی دوبیتـیهـای عامیانـة شهرسـتانسوادکوه» .فرهنگ و ادبیات عامه .س  .3ش  .5صص.862-833
 مختاری ،محمد ( .)8351هفتاد سال عاشقانه تحلیلی از ذهنیت غنایی معاصـر و گزینـه شـعر 222شاعر  .8352-8322تهران :تیراژه.
 میرصادقی ،میمنت ( .)8353واژهنامة هنر شاعری .تهران :کتاب مهناز. -نظامی عروضی سمرقندی ( .)8365چهارمقاله .به اهتمام محمد معین .تهران :امیرکبیر.

 نیکوکار ،عیسی (« .)8356زندگی مادی و معنوی مردم سیستان در ترانههای عامیانه» .مـردم-شناسی و فرهنگ عامة مردم .ش  .3صص .12-61
 هلم ،بنت ( .)8315عشق .ترجمة ندا مسلمی .تهران :پژمان. هدایت ،صادق ( .)8315فرهنگ عامیانة مردم ایران .چ  .5تهران :چشمه. -همایونی ،صادق (« .)8312مردم و ترانههای ملی» .کتاب هنر ماه .ش  .52- 31صص.83-82
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