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Abstract  

The sounds and songs during work are one of the manifestations and 
elements of popular culture. So far as anthropology is concerned, 
studying these identity and cultural elements in the Iranian society for 
the sake of recognizing the cultural and historical heritage - which 
have been formed in the economic context and daily life of the Iranian 
people -  is significant. Therefore, Guilan bazaars are important in this 
regard, because the merchants of the bazaar give a special passion to 
the market space with the sounds and songs of their work. In this 
study, the traditional squares and markets in Rasht were visited and 
the voices of the bazaars were recorded so that the songs of the 
businessmen from the linguistic and lexical, aesthetic and literary 
aspects could be analyzed and the content and thematic aspects would 
be extracted. Local language, simple and popular expression, the use 
of rhythm and rhyme, humorous language, Neda sentences, 
description of quality, novelty, cheapness, and religious and social 
themes are among the most important general, linguistic, aesthetic and 
thematic features of songs and sounds in the markets. The bazaar 
merchants, as economic activists, play an important role in 
reproducing local and national identity and culture by singing these 
songs while promoting their goods. 

 Keywords: Popular culture; bazaar; Rasht bazaar; folk songs; work 
songs. 
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Introduction  
Research Background  
Panahi Semnani (1991) in the book of National Songs of Iran, has 
collected some local songs and ballads of the country's poets. Farhadi 
(1997) has dealt with Iranian work songs and the reasons for their 
emergence and diminution through two independent articles, namely, 
"Work Songs, Forgotten Caravans of Masters and Interns" and "Musk 
Work Songs in the Villages of Kamreh". Jamalianzadeh et al. (2015), 
studying "Work Songs in Kohgiluyeh City" and focusing on nomads 
and rural areas of this region, has studied and analyzed agricultural 
and weaving songs. 

Regarding work songs in Guilan, Fazeli and Aliani (2015) have 
studied the anthropological features of work songs in the southern 
Talesh region and the themes, symbols, and signs used in it. 
Sabzalipour and Bagheri (2017) have studied the poems used in the 
field of rice and paddy employing the content analysis method. In the 
field of bazaar songs, Zare (2010) in his research entitled "Voices of 
Work in Local Markets of Guilan" has referred to some of the works 
of businessmen in the local markets. In this research, classifying 
according to the type of goods, he has only mentioned these sounds. 

Objectives, questions, assumptions 
Nowadays, because of the dominance of culture called world culture 
in all social, cultural, and political dimensions, and the fading of 
indigenous, local, and ethnic cultures, it is imperative to study the 
people's customs employing an anthropological perspective. Lifestyle 
and social changes in societies as well as the use of communication 
technologies have impacted part of the cultural, literary, and musical 
heritage of the societies to be subject to change and diversity 
(Jamalianzadeh et al., 2015). Therefore, recording these songs and the 
work sounds, and identifying their characteristics can help the survival 
of this legacy left over from old tradition. In this article, the songs and 
voices of traditional bazaar merchants in Rasht are collected, and an 
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attempt is made to describe the salient features and elements of these 
caravans and songs. The research questions are: What are the most 
prominent features of the sounds and songs of Rasht markets? What 
are the content features, sounds, and songs of the Rasht bazaars? What 
aesthetic and literary features do the sounds and songs of Rasht 
bazaars have? 

Discussion 
It goes without saying that the written and oral works of each nation 
reflect the historical memory of that nation. On this basis, the signs of 
historical memory can be traced in the Iranian written and oral culture 
(Ismaili, 2012). If we accept that popular culture includes material, 
behavioral, and speech traditions (Fazeli, 2002), then, the role of 
music, songs, and voices and oral traditions in the identity and cultural 
system of society is very important, because these musical and literary 
manifestations in beliefs are rooted in the tradition, knowledge, 
philosophies, values, and needs of the society. 

The sounds and songs of street vendors and bazaar merchants are 
among the most prominent folk songs and identity elements of the 
popular culture. Through these songs and melodies of business in the 
market, local identities are highlighted and the background for the 
survival of artistic and musical heritage, and corners and vocal 
instruments become evident; songs that are rooted in Iranian history, 
culture, identity, and the society find their "self" by hearing it. 

Conclusion 
In this research, the songs and sounds of the businessmen's work of 
Rasht bazaars were examined from general aspects such as aesthetic, 
literary, linguistic, and lexical thematic. Linguistically, local 
businessmen mostly use the local language to promote their goods, but 
some of the songs are in Persian. The use of rhythm, rhyme and 
humor, descriptive combinations and similes are among the aesthetic 
and literary elements of the songs. Description of quality, novelty, 
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cheapness, religious, and social themes are among the most frequent 
content elements of songs and sounds of work in the Rasht markets. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 

 
 های کار کاسبان محلی های آواها و ترانهویژگی

 در بازارهای سنتی رشت

 
 1*مقدم جواد نظری

 
 (0399/ 01/ 10پذیرش:   0399/ 10/ 01)دریافت: 

 چکیده
روند. بررسی و مطالعه شمار میفرهنگ عامه بهها و عناصر های کار، یکی از جلوهآواها و ترانه

منظور بازشناسی میراث فرهنگی و در زمینۀ این عناصر هویتی و فرهنگی در جامعۀ ایرانی به
منزلۀ زمین شکل گرفته ــ بهتاریخی ــ که در بستر اقتصادی و زندگی روزمرة مردمان ایران

ناپذیر است. از این ی ضرورتی اجتنابشناسیکی از موضوعات بکر و بااهمیت در حوزة مردم
آیند، زیرا کاسبان بازار با آواها شمار میرو، بازارهای گیالن یکی از بازارهای مهم و بااهمیت به

بخشند. در این مطالعه تالش شد تا با حضور در های کار شور خاصی به فضای بازار میو ترانه
و تحلیل محتوای آواهای کار بازاریان، میادین و بازارهای سنتی در رشت و ثبت و ضبط 

های محتوایی شناسانه و ادبی و جنبههای زبانی و واژگانی، زیباییهای کار کاسبان از جنبهترانه
و مضمونی بررسی شود. زبان محلی، بیان ساده و عامه، استفاده از ریتم و قافیه، زبان طنز، 

ترین جمله مهمامین مذهبی و اجتماعی ازهای ندا، توصیف کیفیت، تازگی، ارزانی و مضجمله
ها و آواهای کار در بازارهای رشت شناسانه و محتوایی ترانههای عمومی، زبانی، زیباییویژگی

ها، ضمن تبلیغ مثابۀ کنشگری اقتصادی با خواندن این ترانهرود. کاسبان بازار بهشمار میبه
 محلی و ملی دارند.کاالی خود نقش مهمی در بازتولید هویت و فرهنگ 

 های کار.های عامه، ترانهفرهنگ عامه، بازار، بازار رشت، ترانه های کلیدی:واژه

                                                                                                              
 . استادیار فرهنگ و ارتباطات دانشگاه گیالن، رشت، ایران.0
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 مقدمه. 1
 این بر. استحافظۀ تاریخی آن ملت ملت بازتابندة  هرار مکتوب و شفاهی آثتردید بی

 ابلق ایرانیان و شفاهى مکتوب فرهنگ اجزاى در تاریخى ۀهاى حافظنشانه و ردپا مبنا،

های (. اگر بپذیریم فرهنگ عامه شامل سنت1ص.  ،0390 )اسماعیلی، است ردیابى
های رفتاری )رسوم عرف و عادات و مادی )مجموعۀ آثار، اشیا، کاالها و بناها(، سنت

(. در این 03ـ  01صص. ، 0300 ،شود )فاضلیهای گفتاری میقومی( و سنتهای هپیش
ام هویتی و های شفاهی در نظواهای کار و سنتها و آصورت نقش موسیقی و ترانه

های موسیقایی و ادبی در ، زیرا این جلوهیابدمی بسیاریفرهنگی جامعه اهمیت 
 دارند.ریشه ها و نیازهای جامعه ها، ارزشها، فلسفهاعتقادات باورها، دانش

، جمالتر و تازه و صاحب صورت، شاهدخوشجوان »ترانه در لغت به معنی 
های کار بخشی از ترانه«(. ترانه» ذیل ،0393 است )معین،...« تی، سرود، نغمه و دوبی

د. این ند که قدمتی به وسعت تاریخ زندگی بشر دارنروشمار میفرهنگ شفاهی جامع به
اند. در این میان، تعریف شدهها در چارچوب دانش فرهنگ عامه و یا فولکلور ترانه

وران و کاسبان در ها و آواهای پیشهترانهشناسی به ممتأسفانه در مطالعات حوزة مرد
یکی از مثابۀ بهها نشده است. این ترانهتوجه چنان که باید بازارها و فضاهای عمومی 

های قومی و ویژه هویتبههای موسیقایی و ادبی فرهنگ و یکی از عناصر هویتی جلوه
 مرکزتواند در امعۀ ایرانی میمثابۀ بخشی از میراث فرهنگی جمحلی و در یک کالم به

شناسی جامعهشناسی موسیقی، شناسی، انسانشناسی، زبانمردمپژوهشگران حوزة  توجه
 های مرتبط قرار گیرد.شناسی ادبیات و دیگر حوزهو انسان
 هاو جمله هالغت تولید تنها خود، مقصود بیان برای از زبان استفاده در هاانسان کار

به  بسته که دهندمی انجام خود کارهایی جملۀ یا با سخن هابلکه آن نیست،
، ص. 0393)مهرپور و همکاران،  متنوعی است هایکنش بیانگر متفاوت هایموقعیت

ها ممکن ها و عبارتها جز از طریق مطالعه و بررسی متن در جمله(. فهم این کنش77
های کار در آواها و ترانهنیست. بنابراین، با مطالعه و بررسی صوری و محتوایی متون 

 های فرهنگ عامه پی برد.ای به فهم درستی از ویژگیتوان تا اندازهدر بازار می
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دهد در جوامع سنتی و پیش از دورة صنعتی وجود آواها و مطالعات نشان می
 بسیاریگروهی اهمیت  منظور بسیج و هماهنگی میان افراد در ضمن کارِهایی بهترانه

سیطرة در شرایط کنونی با توجه به غلبه و  .(Peek & Yankah, 2004) است داشته
رنگ یاسی و کمس و فرهنگی ،فرهنگ موسوم به فرهنگ جهانی در همۀ ابعاد اجتماعی

میدانی آداب و های بومی، محلی و قومی، مطالعه و بازشناسی و مشاهدة شدن فرهنگ
های فرهنگ عامه، ب جلوهشناسانه در بارسوم مردم و بررسی و پژوهش عمیق مردم

رسد. تغییرات سبک زندگی و تحوالت اجتماعی در جوامع و نظر میبهبسیار ضروری 
های ارتباطی سبب شده است تا بخشی از میراث فرهنگی و ادبی نیز استفاده از فناوری

زاده و همکاران، و موسیقایی جوامع در معرض تغییر و تنوع قرار بگیرند )رک: جمالیان
ها و آواهای کار و (. لذا، تالش برای حفظ و ثبت و ضبط این ترانه010، ص.0390

جای مانده از سنت تواند به تدام حیات این میراث بههای آن میشناسایی ویژگی
ها و بینجامد. در ابعاد محلی، وجود بازارهای متنوع و محلی در گیالن و ویژگی

سبی است برای بررسی و مطالعۀ هر فرد و خاص آن، بستر منابههای منحصرمشخصه
در  .های محلی و آواهای کار در جامعۀ ایرانیچه بیشتر در زمینۀ عناصر هویتی فرهنگ

های ها و آواهای کاسبان بازارچهگردآوری ترانهشود تا ضمن این نوشتار تالش می
اخته ها پردبرجستۀ این کارآواها و ترانها و عناصر هسنتی در رشت به توصیف ویژگی

های آواها و ترین ویژگیبرجستهاند از: تپژوهش عبارهای ترین پرسششود. مهم
های کار آواها و ترانه های محتواییویژگیند؟ اهای کار بازارهای رشت کدامترانه

های های کار بازارهای رشت دارای چه ویژگی؟ آواها و ترانهاست کدامبازارهای رشت 
 تند؟شناختی و ادبی هسزیبایی

 های خارجی و داخلیپژوهش .8
ها و امریکا ذیل فرهنگ فولکلور به توضیح مفهوم و تاریخچۀ ترانه ةکتابخانۀ کنگر

ها و آواهای ارائۀ اسناد مربوط به آن پرداخته است. ترانهآوازهای سنتی در حوزة کار و 
فرهنگ  ،نآهراه ،مربوط به کشت پنبه و کارهای صنعتی و بافندگی زنان، دریانوردی

اند ضبط شده 0939از سال یی هستند که هاگاوچرانی و چوپانان ازجمله ترانه ،کابویی



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 بهشتفروردین و اردی ،73، شمـارة 9 سال  

033 

 

امریکا قابل دسترس هستند  ةخانۀ کنگرپایگاه الکترونیکی کتابدر بخش صوتی  و
 )کتابخانۀ کنگرة امریکا(.

جمله از دانشگاه دوک امریکا، دریافته انتشار( 2006)اثر تد جیویا  آواهای کارکتاب 
حوزة کسب و کار نوشته شده است. ها و آواهای مربوط به ی است که در باب ترانهآثار

محصوالت  کار رفته در کارهایی مثل کشتهای بهملودی و ریتم او در کتاب خود به
آواهای مربوط به حرکت  از سوی ملوانان،ها بادبان پایین بردن و بردن کشاورزی، باال

 و کشت صنعت، شکار،، مذهبی ،های کشاورزیاره دارد. ترانهو آهنگری اش هاچکش
 ،دارانچوب دریانوردان، ها،کارخانه کارگران بافی،پرورش و آوای کارگران پارچه

 جیویاهای کار هستند که معدنچیان از جملۀ این ترانه و هاگاوچران ،هاکابوی نجاران،
ها و آواهای ترانه او همچنین، دارد.ها اشاره های کار به آنبندی ترانهذیل تقسیم

 کرد نیز به این لیست اضافه را مدرن آواهای کار و انجام کار زندانزندانیان در هنگامۀ 
(Gioia, 2006.) هایی در این زمینه انجام داده است. او آواها و نورم کوهن نیز پژوهش

 یا ر خانگی، کشاورزیکا هایترانه به شده در حوزة کسب و کار راآوریجمع هایترانه
 گردهای خیابانی و های دورهترانه امریکایی، آهنگ افریقایی ـ دریایی، مذهبی،

 (.Cohen, 1993)کرده است  تقسیم فروشاندست
-ترانه از برخی ،ملی ایران هایترانه کتاب در( 0339) پناهی سمنانیاحمد، ایراندر 

 بخش هفت به کتاب این .تاس آورده را کشور شاعران هایتصنیف محلی و های
 بندیتقسیم از قسمتی در و است وریکلفولک هایترانه آن از بخش یک شده که تقسیم

 .است آمده کار آواهای و هاترانه بخش این
شناسانی است که در قالب دو مقالۀ ترین مردمجمله شاخصمرتضی فرهادی از

 «شدة استادکاران و کارورزانهای کار، کارآوای فراموشترانه»جمله مقالۀ مستقل از
زنی های کار مشکترانه»و همچنین، مقالۀ  علوم اجتماعی نشریۀ( در 0379)فرهادی، 

های کار ایرانی و دالیل به ترانه راه دانش نشریۀدر ( 0373)همان، « در روستاهای کمره
 آن پرداخته است. نشدرنگپیدایش و کم

بخشی از « کارنواها»انی است که در جمله پژوهشگراز (0303صادق همایونی )
 هااما برخی دیگر از پژوهش ،ه استآوری کردها و آواهای مربوط به کار را جمعترانه
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زاده و جمالیانهای محلی صورت گرفته است. متمرکز بر آواهای کار در فرهنگ
و تمرکز بر « های کار در شهرستان کهگیلویهترانه»( ضمن بررسی 0390)همکاران 

رزگری، )ب های کشاورزیایر و مناطق روستایی این منطقه به بررسی و واکاوی ترانهعش
روی( و زنی، شیردوشی و کوچکوبی(، دامداری )چوپانی، دوغکوبی و برنجخرمن

الدینی و جاودان خرد رزی و تمداربافی( پرداخته است. کمالگردانی، رنگبافندگی )پره
 به بررسی اشعار کار « در کهگیلویه و بویراحمد اشعار کار»( نیز در مقالۀ 0390)

زنی، نشاکاری برنج و چرا بردن بره پرداخته کوبی، شیردوشی، دوغکوبی، بلوطبرنج
های بازتاب کار و تالش در ترانه»ای با عنوان ( در مقاله0303است. محمد حنیف )

های کار تلف بر ترانه، از تأثیر جغرافیا و شیوة معیشت مناطق مخ«عامیانۀ مردم لرستان
 اقوام مختلف سخن گفته است.

( به بررسی 0390های کار در گیالن، فیروز فاضلی و فرشته آلیانی )در باب ترانه
کار های بههای کار منطقۀ تالش جنوبی و مضامین و نمادها و نشانهشناختی ترانهمردم

( در 0393باقری ) (. سبزعلیپور و99ـ  71، صص. هماناند )رفته در آن پرداخته
کاری و حوزة برنجشده در استفادهپژوهش خود با استفاده از روش تحلیل محتوا، اشعار 

( در 0309باقر زارع )محمدهای کار بازار، اند. در حوزة ترانهشالیزار را بررسی کرده
به بخشی از آواهای کار « گیالن محلی آواهای کار در بازارهای»پژوهش خود با عنوان 

بندی براساس است. او در این تحقیق ضمن دسته کردهسبان بازارهای محلی اشاره کا
 نوع کاال تنها به ذکر این آواها پرداخته است.

در این تحقیق تالش خواهد شد تا صرفاً با تمرکز بر آواهای کاسبان محلی بازرهای 
ی هاترین ویژگیبرجسته ها،آنو تحلیل محتوای سنتی رشت ضمن ثبت و ضبط 

 ها استخراج شود.صوری و محتوایی این ترانه

 . آواهای کار0
اقوام مناطق مختلف به فراخور محیط جغرافیایی و نوع معیشت و روحیات مردمشان، 

گیرند )فاضلی، می ها و آواهای خود بهرهدر هنگام کار از مضامین متفاوتی در ترانه
برای  .است داشته هور بیشتریو ظ نمود گذشته در شیوة رفتار، (. این70ص. ، 0390
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 ،ماهیگیران یا است خود محصول کاشت مشغول زمین مثال، کشاورزی که بر روی
. بناها و کسانی  ندنکهای خاصی متناسب با کار خود بر زبان جاری میاشعار و زمزمه

خود را با چاشنی شعر و  که مشغول ساختن عمارت و بنایی خاص هستند نیز کار
چگونگی و کیفیت نوع و محیط  ،کنند. آواهای کار بیانگر احساساتیموسیقی همراه م

ها و آرزوها و عقاید و تمایالت صاحبان مشاغل و و شرایط کار، وضع معیشت، رنج
 تواند باشد.کاسبان می

توان به باورها و ها میهای عامه هستند که با آنترین ترانههای کار از قدیمترانه
شیوة زیست و عناصر فرهنگی هر ملتی پی برد. و فنون و محیط و ها ها و ارزشاندیشه

، زحمت ناشی از لذاهای روزانه است. ها سبک و آهنگین کردن فعالیتهدف این ترانه
ص. ، 0339پناهی سمنانی، احمد)آورد ها را سر ذوق میکرد و انسانتر میکار را سبک

شود. که به هنگام کار خوانده میها و صداهای آهنگینی است (. این اشعار جمله110
اند که در پیوند با کار فیزیکی و کار زاینده نهیاهای عامترانههای کار بخشی از ترانه»لذا، 
سازی روانی نیروی (. هماهنگی و آماده003ص. ، 0379)فرهادی، « د قرار دارندلو مو

معنوی جامعه، از  منزلۀ بخشی از ثروتانگیز و انتقال فرهنگ، بهکار، تحقق کار دل
ـ  031)همان، صص. شوندهای کار محسوب میهای ترانهدیگر کارکردها و ویژگی

030.) 
شود. این ترکیب واژگانی، ترانۀ کار، مفهومی پرمعنا در حوزة فولکلور محسوب می

ترین نمود بیرونی رفتار انسان، یعنی کار ترین و خشکترین و سختسو به عینیاز یک
ترین وجه عاطفی انسان را با واژة ترانه در و از دیگرسو، زیباترین و لطیفاشاره دارد 

که  ــسازد و به واسطۀ این ترکیب، مفهومی سرتاسر فرهنگی را گر میذهن آدمی جلوه
معنایی انسانی و  ـنظر دارد ـمنزلۀ محور مرکزی زندگی انسان را مدمعیشت به

هنگ شعر و طنین موسیقایی آ. ضرب(1، ص. 0391بخشد )حیدری، زیباشناختی می
ترانۀ کار با حرکات بدنی کارورزان در هماهنگی کامل است و آهنگشان نیز با ابزار 

ها . این نواها و نغمهنمایدمیناپذیر مورد استفاده در کار چنان آمیخته است که تفکیک
د گوی نیازهای عاطفی و حسی کارورزان هستنبه لحاظ موسیقایی و کالمی پاسخ

 (.000ص.  ،0303)همایونی، 
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 ، کاربرد و استعمالعامه هایترانه در آن مرتبط با مضامین و مفاهیم و کار بازتاب
های مربوط به کار، جشن و هاها، رسمکار، آیین هایترانه در بومی و محلی هایواژه

 طبقات و اصناف هایشادی و هارنج ، دردها تجلی و د مردمیباورها و عقا انعکاس
 کار هایترانه در اجتماعی و بازتاب شرایط سیاسی نیز و هایشانترانه در مختلف مردم

توان انکار کرد که اگرچه سازد. البته، نمیهای کار را روشن میاهمیت توجه به ترانه
ها در مناطق مختلف رواج دارند، اما زندگی شهرنشینی، تحول و تنوع این اشعار و ترانه

زاده و ماعی و اقتصادی رونق گذشته را از آن گرفته است )جمالیانریع فرهنگی، اجتس
 (.010، ص. 0390همکاران، 

های خیابانی و کاسبان بازار از بارزترین فروشهای دستها و ترانهآواها و نغمه
ها و از خالل این ترانهروند. شمار میو عناصر هویتی فرهنگ عامه به عامههای ترانه
شود و زمینۀ تداوم حیات های محلی برجسته میهویت ،کار در بازارکسب و  هاینغمه

هایی که نغمه؛ شودهای آوازی فراهم میها و دستگاهموسیقایی و گوشه و میراث هنری
را « خود»در تاریخ و فرهنگ و هویت ایرانی ریشه دارند و جامعه با شنیدن آن 

 یابد.بازمی

 . روش تحقیق4
ی است. مطالعۀ فرهنگ عامه جز با بررسی میدانی و بررسی کیف یتحقیق پژوهش حاضر

ها و تجربۀ زیستۀ جامعۀ هدف ممکن نیست. لذا، از آنجا که موضوع تحقیق، واقعیت
طور خاص گیالن و آواها و بخشی از فرهنگ عامۀ جامعۀ ایرانی و بهبررسی و مطالعۀ 

بازار شهرستان رشت در  9 با مراجعه به شد تاهای کار کاسبان محلی است تالش ترانه
بازار بزرگ . شودهای کار فراهم آوری این آواها و ترانهزمینۀ ثبت و ضبط و جمعابتدا 

 بازارچۀ، )ع(حسینشهرداری رشت، بازار خیابان سردار جنگل )سام(، بازارچۀ میدان امام
بازار  بیجار،شکنشا، بازار محلی خار محلی لشتبازار رشت، بازپنجشنبهخیابان سعدی، 

ین تحقیق به است که در ا محلی خمام و بازار محلی کوچصفهان رشت از بازارهایی
 ها مراجعه شده است.آن
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در بازة  ترانۀ کار از کاسبان بازارهای رشت ــ کهآوا و  001در این پژوهش تعداد 
در  ثبت و ضبط شده است ــ بررسی و تجزیه تحلیل شده است. 0307تا  0303زمانی 

آواها ، با استفاده از روش تحلیل محتوا ضمن بررسی و خوانش چندبارة متنگام بعد
های کار کاسبان محلی بازارهای رشت استخراج های ترانهها و ویژگیترین مقولهمهم
 منظوربه عینی و منظم صورتبه که شودمی گفته روشی به محتوا تحلیلاز آنجا که  شد.

در این تحقیق  (.171ص. ، 0370 دالور،) شودمی دهبر کار به هاتعیین خصوصیات پیام
 کوشیم تا بهآواها می دقیق های این آواها با خوانش مکرر وبه منظور بررسی ویژگی

 یابیم. دست ها و آواهای کارهای صوری و محتوایی ترانهترین ویژگیمهم

 های عمومی آواهای کار. جنبه5
 عامهبیان ساده و . 1ـ5

کار ــ که با اهداف خاصی چون تشویق به انجام کار بیشتر، توصیف  آواهای مربوط به
بخش در کار، تشویق خریدار به خرید محصول و توصیف نوع کار، ایجاد محیطی فرح

شوند شوند ــ بخشی از ادبیات عامه محسوب میآالم و دردهای کارورزان خوانده می
وجود دارد که با وجود  هامتنوعی از آنهای و در مناطق مختلف ایران روایت

یکسانی هستند  مضامین نسبتاًدارای تأثیرپذیری از جغرافیا و فرهنگ اقوام مختلف، گاه 
های در ترانه عامهها در قالب بیانی ساده و (، اما مجموعۀ این ویژگی0390زاده، )آنی

، سلیس، کار رفته در آواهای کار سادههای بهها و عبارتیابد. کلمهکاسبان انعکاس می
در این توان با آن ارتباط برقرار کرد. تکلف، عامیانه و عموماً قابل فهم است و میبی

کار رفته به عامۀشود. لذا، سادگی و زبان های مبهم و پیچیده استفاده نمیها از کلمهترانه
 شود.در این آواها سبب جلب توجه مخاطبان در بازار می

 . جنس خوانندگان آواها8ـ5
و در چرخۀ اقتصادی  هستندنقش اقتصادی مهمی ارای ه در گیالن، زنان همواره اگرچ

در بازار گیالن یکی از وجوه شان حضور و مثابۀ کنشگری فعال حضور دارندو بازار به
به دیگر بازارها در دیگر مناطق فرد بازارهای محلی و سنتی در گیالن نسبتبهمنحصر
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در بازار، صدای مردانه است و زنان کاسب در  الب ی غرود، اما صداشمار میکشور به
پردازند. زنان کاسب در بازارهای سنتی بیشتر با صدایی آرام به تبلیغ کاالهای خود می

جوار خود مشغول به ند و خاموش و یا با دیگر کاسبان زن همابسیاری مواقع ساکت
 و  بیشتر در بازارهای گیالن زنان کاسبشوند. صحبت و مذاکره می

ای که گونهبه؛ فروش بدون فاصله و در کنار یکدیگر مشغول به فعالیت هستندخرده
 دهند.خود اختصاص میبهبازار را  ای خاص ازبخشی از فضا و راسته

 .  نوع آواز0ـ5
کاسبان گیالنی در بازار به هنگام جلب و جذب مشتری و تبلیغ کاالهای خود از 

کنند و این مرکز ارتباطات ایرانی و محلی استفاده می های آوازیگوشهآوازهای سنتی و 
کنند. ای زنده از نمایش موسیقی سنتی ملی و محلی بدل میاجتماعی و سنتی را به موزه

های آوازی ها و دستگاهبدین ترتیب، حافظۀ موسیقایی مردم با حضور در بازار با گوشه
 ،از این راه زمینۀ بازتولید سنتشود و موسیقی سنتی و اصیل ایرانی و محلی آشنا می

آواها و . شودمنزلۀ یکی از عناصر هویتی و فرهنگی فراهم میهنر و موسیقی محلی به
، هنرمندان به کند و البتهتر میجارها خیل رهگذران و خریداران را برای خرید مشتاق

هنگ و آضرب کامل دارند و آشناییهایی آوازی و گوشه هانغمهاهمیت و تأثیر این 
 ،0301 زاده،)آنیدهند های خود قرار میمادة خام ترانهکالم این آواها را منبع الهام و 

 (.010ـ  017 صص.
با نوع کار هماهنگ معموالً در آواهای کار آوازها از نظر ریتم و محتوای شعری 

ایی بنّکاری یا د با آواز شالیشوبافی خوانده میمثال، آوازی که برای قالی برای ؛هستند
 ؛ متفاوت است. در این نوع از آوازها هماهنگی ریتم و حرکات بدن محسوس است

و حرکات بدن اختاللی در فرایند کار ای که گاه عدم هماهنگی میان ریتم و شعر گونهبه
شاه قاجار ساموئل بنجامین که روایتگر ایران دورة ناصرالدین مثال، برایکند. ایجاد می
کند به آواز بنایی که در باال کار می»نویسد: د دربارة آواز بنایان میسفرنامۀ خواست در 
اهلل، یک آجری بده باال و بنای پایینی: اوستا عمو گوید برادرم بسمخواند و میخوش می



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 بهشتفروردین و اردی ،73، شمـارة 9 سال  

033 

 

(. یا 010ص.  ،0333، ترجمۀ رضازاده ملک، 0901بنجامین، « )اهللبنا، بگیر اومد بسم
 نویسد: دورة رضاخان به ایران آمده میکه در  (1119) خانم ماری شوارتسنباخ 

خواندند. کردند و آواز میکارگران ایرانی ... آجرهای خام را روی هم سوار می
یک آجر بهم بده، حاال یک آجر درسته بهم »خواند: گونه آواز میسرکارگرشان این

ای هگاهی هم دادی بر سر بچ...«. بده، یک نصف آجر بده، یک آجر درسته بده 
داد: مگر تر، دور از دید من آجرهای خشتی را به وی میکشید که پایینمی

شد. سپس شنوی احمق، بله! تنها وقت ناسزا گفتن به پسرک آوازش قطع مینمی
گرفت: نصف آجر بده، حاال یک آجر درسته با همان لحن آوازش را از سر می

 (. 013، ص. 0307ترجمۀ فوالدوند، )

ینجا هماهنگی خاصی میان مراحل انجام کار و چینش و گزینش پیداست که در ا
آجرها با شعر و ریتم آوای کار وجود دارد، اما در آواهای بازار از آنجا که کاسب 

ساز بودن مراحل انجام کار حرکت خاصی ندارد هماهنگی بدن و موسیقی آواها و یا هم
 شود.و موسیقی احساس نمیو نیازی به هماهنگی بدن  با نوع شعر کار ضرورت ندارد

های کار در بازارهای محلی دریافتیم که گاه کاسبان محلی با بررسی آواها و ترانه
کار همدیگر را یاری کنند یا همدیگر را به ی آواهاها و کنند تا در خواندن ترانهسعی می

کار با های ای مواقع در خواندن برخی ترانهکنند. در پارهتشویق می هاخواندن این ترانه
 شوند.آوا میهمیکدیگر 

در بازار  هایی کهدلیل محدودیت حجم مقاله به ذکر یک نمونه از ترانهبهدر اینجا 
 :آوایی کاسبان هستیمکه در آن شاهد همکنیم بسنده میرشت 

ه؟ ی دانی چه گاو...  طال دارم طالموز دارم عالیه، جیب مجید خالیه، 
ه، بیا گِ ر گوش بوکون،ه ارواح تی پِرِه(، تِگِ ه چیچی گِ :اطراف نکاسبا)

 :اطراف ایه)کاسب گویدمی همیدونی چ وااای،/ خوروخور، بیا منو بومنو ب
 .بیا منو بخور میگه، چی میگه، چی میگه(، تو رو به روح پدرت گوش بده،
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 های زبانی و واژگانی. جنبه3

 .  زبان مورد استفاده در آواها1ـ3
، بخشی شوند. البتهصورت گیلکی خوانده میای کار در بازارهای گیالن بههبیشتر ترانه

یعنی هم به زبان گیلکی است و هم به زبان  ؛صورت ترکیبی هستندها بهاز این ترانه
زیادی از جمعیت رشت از قوم زبان رشت بخش ن گیلکافارسی. اگرچه عالوه بر ساکن

اهای کار در بازارهای رشت معموالً به زبان زبان هستند، اما زبان آوزبان و ترکتالش
 گیلکی و گاهی فارسی است.

ترین کنشگران این مرکز ارتباطات منزلۀ یکی از اصلییان و کشاورزان بهیروستا
روند. شمار میهای محلی بهجمله زبانهای محلی و ازسنتی عامل حفظ هویت

که با طبیعت و سنت پیوندی شوند های اجتماعی محسوب میجمله گروهان ازییروستا
ها و زبان، هاسنت ،هاعمیق دارند. از این رو، بر حفظ عناصر هویتی ازقبیل آیین

ورزند. بنابراین، باید گفت بازار در گیالن یکی از های محلی اصرار بیشتری میگویش
های ها و گویشترین مراکز ارتباطی است که نقش مهمی در حفظ و تداوم زبانمهم

 دارد. محلی
تواند داشته باشد که استفاده از زبان فارسی از سوی کاسبان بازار دالیل متعددی می

توان گفت این نوع بحث در این زمینه در چارچوب هدف این پژوهش نیست، اما می
ترکیبی از زبان شاید از این رو باشد که بخشی از مخاطبان و مشتریان کاسبان  ةاستفاد

توان انکار کرد که اگر به بومی هستند. نمین گردشگران غیربازارهای سنتی در گیال
ها و تر از واژهدر بازارهای گیالن کم، برگردیم برای مثال، به قرن پیش ترپیشها سال

رویم شاهد شد، اما هر قدر به جلوتر میبومی استفاده میهای فارسی و غیرعبارت
بومی و غیرر هستیم. حضور گردشگران های بازار کااستفاده از زبان فارسی در ترانه

های محلی در مقایسه رنگ شدن نسبی زبانگیلک زبان در گیالن و نیز کمغیرمخاطبان 
شود تا بازاریان از هر دو زبان برای تبلیغ جمله دالیلی است که سبب میبا گذشته از

فراهم شود.  کاالهای خود استفاده کنند تا زمینۀ برقراری ارتباط میان کاسب و مشتری
تواند این تغییرات و های زمانی مختلف میهای کار در موقعیتثبت و ضبط ترانه

 تحوالت زبانی را در فضاهای عمومی به ما نشان دهد.
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 های ندا. استفاده از جمله8ـ3
های ندا از های برجستۀ آواهای کار در بازارهای رشت، استفاده از جملهیکی از ویژگی

به این صورت که کاسبان به هنگام تبلیغ کاالی مورد نظر با ندا قرار  سوی کاسبان است.
این نوع استفاده  کنند.یا مردان از نشانگان جنسیتی مذکر و مؤنث استفاده میدادن زنان 

وگوهای روزمرة منزلۀ منادا در آواها امری است که همواره در گفتبهاز عناصر جنسیتی 
شود ، حرف ندا معموالً حذف میییندا یهار این جملهد .شودگیالنیان نیز مشاهده می

 آید.و مُنادا در جمله می
آید و گاهی ، یعنی در عبارت میشودمی ذکرمنادی انواع مختلف دارد گاهی 

توان به دو نوع منادا می غیرمحذوفآید. از میان منادای محذوف است و در جمله نمی
(. در منادای 0393)آقاحسینی و همکاران، اشاره کرد: منادی اسم صریح، اسم کنایه 

ـ  30، صص. 0300)خیامپور،  آیدصورت خطابی میاسم خاص یا عام به« اسم صریح»
و اسم استفهام قابل تقسیم است،  اگرچه به سه قسم ضمیر، مبهمات« اسم کنایه» (.37

 (.0393)آقاحسینی و همکاران،  آیدصورت ضمیر میاما معموالً به
صورت اسم صریح استفاده شده است و بیشتر شود، منادا بهکه آورده می در مواردی

، «آقا»از میان عناصر جنسی مذکر واژة شود. از عناصر جنسیتی در این زمینه استفاده می
، «داداشی»، «آقاجان»، «آقایان»)برادر( بیشترین کاربرد را داشته و بعد از آن واژة « برا»
)شوهر عمه( از سوی کاسبان « عمجان مرد»و « آقاحاج»، «بابا»)برادر(، « آبای»، «برادر»

محلی بازارهای رشت استفاده شده است. معموالً کاسبان در ابتدا یا انتهای آواهای خود 
کنند. از میان عناصر هایی نظیر آن استفاده میبه معنی برادر یا واژه« برا»یا « آقا»از لفظ 

استفاده « جاندختر»، «خانم»)خواهر(، « اخورخو»، «خواهری»های جنسی مؤنث واژه
 شده است.

آقا برای خودت بردار، میوه همه ارزان  :«میوه همه ارزان اوچینید. آقا»ـ 
 .است

 ةخور، گیالن ، خرمای گیالن، ازگیل پختهداداشی خرما داره ةخورگیالن »ـ 
ازگیل پخته  خرمای گیالن. گیالن برای خودش خرما دارد، :«برادر خرما داره

 .گیالن برای خودش خرما دارد برادر خرمای گیالن. است، ازگیل پخته،
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م. هم تازه بدهتر بد :«برادر زعفران تی واسی باوردم. اَ م.دَم تازه بِدَتر بِ»ـ 
 این زعفران را برای تو آوردم برادر.

 :«خواهری تومن بایه 1کیلو هم بوخور هم مربا بنه  0تومن  0یک کیلو »ـ 
هزار تومن بشه  1. کالً هزار تومن هم بخور هم مربا درست کن 0کیلو یک 

 خواهری.
  !ای ملت !آی ملتکیلو ببر دو تومنه ـ 

 صورت اسم کنایه از نوع ضمیر آمده است:شود منادا بهآورده میی که در مورد
شمایی که امروز خیار  :«محلی خاسیدی بایید برا ای خیارکه امروز بوته «شمایی»

 .خواستید بیایید و جمع کنیدای میهبوت

 شناسانه و ادبیهای زیبایی. جنبه3
 های وصفی و تشبیهاتترکیب. 1ـ3

های های برجستۀ آواهای کار در بازارهای سنتی، استفاده از ترکیبیکی از ویژگی
رسد. نظر میبهزیباست که در نوع خود جالب توجه  تشبیهات و استعارات ،وصفی

دیگر مناطق ایران هم های وصفی و استعاری در سطح بازارهای سنتی ببرخی از ترکی
و خاستگاه جغرافیایی و فرهنگی ، اما برخی دیگر کامالً وجهی محلی شونداستفاده می

 خود را دارند و در فرهنگ گیالنی ریشه دارند.
 .«نفس بادمجانبیمرغ سیاه »ـ 
 .ست خربزه مثل شکالتمانند شکر شیرین ا :«شکر مانه خربزه شوکوالت»ـ 
انجیر عسلی عالیه انجیر عسلی عالیه پول فادید گول ببرید به خانۀ آقا »ـ 

 انجیر عسلی پول بدید گل ببرید خونه. :«جان
 :«شکن، عسل چاف، هرتا تی میله بشکن، شکر پاره چافیله بِهر تا تی مِ»ـ 

از  هر کدوم میلته بشکن، پاره عسل محصول چاف، هرکدوم میلته بشکن،
 .(ۀ چاف گیالنقمنط )هندوانه شکر
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 زطن. استفاده از زبان 8ـ3
های طنز بوده مورد از آواهای بازار همراه با مایه 31مورد آوا یا ترانۀ کار حدود  001از 

. اصوالً گیالن خاستگاه طنزپردازان دارداست. طنز در میان مردم گیالن جایگاه خاصی 
ها خوبی در ادبیات عامه و مثلگی جامعۀ گیالنی بهبزرگی در تاریخ بوده است. این ویژ

ها و آواهای کار یکی . ترانهآشکار استگوهای روزمره و حتی گفت عامههای و داستان
گیالنی است. کاسبان محلی با از بسترهای نمود و بروز و ظهور این ویژگی جامعۀ 

های طنز و اژگانی با مایهها و وزدنی و شیرینی خاصی با استفاده از ترکیبمهارتی مثال
 کنند.خود جلب میفکاهی توجه مخاطبان و مشتریان را به
آمیز هستند که لبخند مخاطبان را ها به قدری طنزبرخی از این دسته از آواها و ترانه

های طنزآمیز و تنها با برای لحظاتی به همراه دارد. گاه این آواها بدون استفاده از عبارت
خاصی است که خنده را بر لبان مشتری و دیگر کاسبان اطراف  فریادها و آهنگ

نشاند. در مواردی مشاهده شد وقتی کاسب متوجه تأثیر تبلیغات خود و لبخند می
بخشد و مشتری را به خرید کاال دعوت شود، شور بیشتری به ترانۀ خود میعابران می

 کند.می
 ها:نمونه

عطر این خیار برای خودت دوتا کاسه  با :«خوروال به پِدوتا کاس هرمرا تِاَ هخیار عطر اَ»ـ 
 .پلو بخور

گل مخمله، بله، بله،  ماشاهلل ماشاهلل، جاانم همه همه همه، جیب آقاییون خالیه،»ـ 
شبرنگ،  دانه شکر اَ شبرنگ، اَ دانه شیرین اَ سوی ارزانی، از امروز د ارزانه، اَپیش به

 ببرید اَ باره، شیرین اَ جوونم، جااانم، ا شبرنگ، شبرنگ پا طالیی، طال مانه طال مانه
بیا بریم یه جایی که آدمو نشناسن، زندگی با دشمنا نمیدونی  باره، سالم بار هیا نای،

-بله، پیش به شااهلل،گل مخمله،یب آقایون خالیه، جانم همه، ماج«: چه سخته، جاانم

ن شبرنگ، یک دانه شکر این یک دانه شیرین ای سوی ارزانی، از امروز دیگه ارزانه،
شبرنگ شبرنگ پا طالیی، مثل طالست این شبرنگ، شیرین این بار، ببرید این بار 

جاست، بیا بریم یک جایی که آدمو نشناسن، زندگی با دشمنا را، سالم بار همین
 .نمیدونی چه سخته، جانم
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خوایم میه جهنم ب«: شیم ضرر مال باقاال نبریدیفروشیم بِم بُک خوایَرَبه جهنم دَ»ـ 
 .برینضرر کنیم بفروشیم جنس رو باقالی نمی

«: هندوانه جان باییدبگیرید بیشید، آقا وکونید شیمی پولوشیمی کارشناسیه ب»ـ 
 .جان بیاییدقاآ، یدبگیر و برو ن روو پولتو یدرا بکن ونکارشناسیت

یایید برای باغ آقا ب«: آقا بایید مَشتِه مندلی باغی شینه اَ طرف او طرف نشید»ـ 
 مشهدی مندلیه. این طرف آن طرف نروید.

داداشی، بیا تو  :کاسب بغلی) برادر م.ردَا زعفران تی واسی باوَ تر بدم تازه بدم.ـ 
 سهمه اختال :کاسب بغلی) همه شانس دارند و ما بد شانسیم ن(وکوتره برچین ب

ترو : : برادر(بغلیکاسب ) هلو زعفرانه تی واسی باوردم اَ، یم(صو ما مخل کردند
همه ، بیا برای خودت جمع کن( )همکار: این زعفران رو برای تو آوردم دم،وتازه ب

این و  کردند و ما مخلصیم( سهمه اختال )همکار: و ما بد شانسیم شانس دارند
 هلو زعفرانی را واسه تو آوردم

مپایی. زیر : بیا حراج حراج دیدونشیمی زیر پایه نگاه ک، بیا حراج حراج دمپاییـ 
 پای خودتون رو نگاه کنید.

ـ میویه سیا عالیه، شیمی جیبان خالیه، قیسیان عالیه بابا: میوة سیاه عالی است، جیب 
 ها عالی است.شما خالی است، قیسی

 قافیه و ریتم. همراه با 0ـ3
شود و همین کار گرفته میقافیه بهوزن و همهای آوایی کار، کلمات همدر برخی ترکیب

کار و استفاده از موسیقی، قافیه و ریتم جذابیت بیشتری به آن  یهاجه از ترانهو
های ای از دستگاهمواقع در قالب گوشهاز در بسیاری  هاواقع، این ترانهبخشد. درمی

 شعر در ای کهشیوه قافیه، به و وزن ، رعایت. البتهشوندآوازی سنتی ایرانی خوانده می
، اما استفاده از ریتم و قافیه در تبلیغ ندارد وجود کار هایترانه در دشومی دیده کالسیک

ها . برخی از این دست ترانهشودجلب توجه و ترغیب مشتری در بازار میسبب کاالها 
 مشغولخود  هها ذهن مخاطب و مشتری را بآنقدر زیبا و ریتمیک هستند که تا مدت

 کشاند.نظر میسمت کاالی مورد بهبسا مشتری را کند و چهمی
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مورد دارای وزن و  01کار کاسبان محلی حدود  یهامورد از آواها و ترانه 001از 
به برخی از این ادامه قافیه و ریتم هستند و باقی موارد بدون ریتم و قافیه هستند. در 

 شود:موارد اشاره می
 .(نوعی کفش راحتی که به گالش معروف است گالش:« )ناز گالشه ،هگالش»ـ 
 آقاجان! بادمجان سیاه.«: آقاجان سیابادمجان» ـ

گیالس تازه و جوان آوردم همه را «: یاد آوردمجوانِ گیالس آوردم، همه رو به»ـ 
 یاد آوردم.به
«: انزلی کولی ناز داره ناز بیا بابا جان انزلی کولی واز کونه واز ناز داره کولی»ـ 

 کند.پرد ناز میمیماهی کولی انزلی ناز دارد ناز بیا بابا جان، 
کیلو شیش، داداشی زردآلو نیم ، اَداداشی داداشی تو منو دست چین بوکون،»ـ 

 چین بردار.تو منو دست«: منو دست چین بوکون تو تو تره برچین بوکون، داداشی،
برچین  تو برای خودت ، داداشی داداشی،3کیلو آلو نیمداداشی داداشی، این زرد

 .ن بردارچیمنو دست بردار، تو
جیب مجید  بدو بدو، موز دارما عالیه، دایه،ومال باغ کد خ موز دارما طالیه،»ـ 

مال باغ کدخداست، موز دارم عالیه، بدو  موز دارم طالست،«: خالیه، موز دارم عالیه
 .موز دارم عالیه بدو، جیب مجید )کاسب( خالیه،

من  /تمال کاغذی میارمبیکارم دس ۀدیپلم/ خاطر همکارم آتیش زدم به مالمبه»ـ 
 /اول خدارو دارم سپس شمارو دارم /لی بیزارمبشمالم دیگه طاقت ندارم از تن ۀبچ

خدا / ارذوای چه دستمالیه این دستماال عالیه تازه اومد به بازار منو دیگه تنها ن
دستمالیه خیلی عالیه بخرید ازم  هچ /دونه این دستماال چه ارزونهخودش خوب می

 «.دونه 1
و برو این دستماالرو اگه نگیری  حاال بیا کاری بکن پاکتمو خالی بکن بگیرـ 

کنم پنجره رو وا نگاه به ساعت می/ کنمرو دعا می سر سفره میشینم شما /میمونه
گم خدای مهربون شمارو نگهداری کنه هر کسی هر حاجتی داره خدا می/ کنممی

که نرم  روز یکی ازم بخرین تا من توی زندگیم دستمال میارم هر/ اونو یاری کنه
و نبود من هم فرقی براتون نداره یکی دیگه جایه من براتون  بود /من از هوش
 .دستمال دارم منه بیچاره من که برم بجز من هستن چندتا دیگه/ دستمال میاره
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پیربازار  شته،ورانه هسته دُ را بوکوشته،مَ را بوکوشته،نه عطر مَاَ شته،ورانه هیکل دُ»ـ 
 .هدرشت شهیکل«: وای وای، توت فرنگ آوردم، توت قشنگ آوردم ،وت برادرت

این توت فرنگیه  توت پیربازار برادر، اش درشته،هسته منو کشته، عطرش مرا کشته،
 .گیهنتوت قشنگ آوردم، این توتم فر توت فرنگ آوردم. وای وای،

قا خیار محلی بدم، آ: خیاررررر نه خوراک شیمه ره عالیه،آ، هآقا خیار بدم محلیـ 
 .عالیه ی شماخوراکش برا

ـ تِره اوُچینِه داداشی، سیر برای ترشی، بیا مزیه غذایه تِره اوچین: برای خودت 
جمع کن داداشی سیر برای درست کردن ترشی بیا چاشنی غذا را خودت جمع 

 کن.

 های محتوایی و مضمونی. جنبه2
ها و واژهو ما همواره با استفاده از  معنا هستند دارایهمواره ها و عبارتها کلمه

دنبال برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم به دیگری هستیم. ناصر بهسازی برخی عبرجسته
ها سازی برخی عناصر در واژههای کالمی و برجستهکاسبان محلی نیز با استفاده از نقش

در این پژوهش با هستند. صدد انتقال مفاهیم به مخاطب و جذب مشتری در هاو عبارت
های و ویژگی های تبلیغ کاالها و آواهای کار و بررسی شیوهرانهچندبارة متون تخوانش 

ها، فراوانی عناصر برجسته در شیوة تبلیغ کاال تکرار این ترانهپربرجسته و مشترک و 
ر استخراج شد. بر این اساس، در این بخش آواهای کار از نظر شیوة تبلیغ کاال و تأکید ب

 شود.کیفیت و تازگی کاال، ارزانی، مضامین مذهبی و اجتماعی بررسی می

 . توصیف کیفیت کاال1ـ2
 رفته است ــ کاربهترانۀ ضبط شده  001مورد از  03 در کهــ  اشاره به کیفیت کاال

. کاسبان محلی در توصیف کیفی کاال شیوة تبلیغ کاال از سوی کاسبان است ترینفراوان
کنند. برای توصیف و تحسین کاال بیشتر وصفی و تشبیهات استفاده می هایاز ترکیب
از « زعفرانی»، «شیرین»، «عسل»، «شکرپاره»، «شکر»، «اعلی»، «طال»هایی مثل کلیدواژه

 کاربردترین کلمات هستند.پر
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 ها:نمونه
 «.آلبالو پدر بابایی آلبالو»ـ 
 «.زمینی پیاز دارمطالیه طارم طالاااا سیب»ـ 

ای این خربزه، پاره دمانعسل میبه «: خربزه پاره بری اَشکر خربزه، عسل مانه اَ» ـ
 .از شکر است این خربزه

مانند شکر شیرین «: جان خدایی شکر مانهشکر مانه خربزه شوکوالت، دختر»ـ 
 است خربزه مثل شکالت کیلویی، دخترجان خدایی مثل شکر است.

«: باطل، یاال گوشتی بادمجان ورامینه تازه چینهسیایه بادمجان سه تومن بازار »ـ 
 بادمجان سیاه است. سه هزار تومان بازار باطل، یاال بادمجان گوشتی ورامین است.

آوردم، خیار  و محلی ایخیار بوته«: ای خیار باوردم، گلخانه خیار ناوردمبوته»ـ 
 .ای نیاوردمگلخانه

 . تأکید بر تازگی8ـ2
ای . در پارهاست رفته کاربهمورد  17فراوانی  با به تازگی کاالاشاره  کیفیت، از بعد

و هم بر تازگی کاال تأکید دارند.  پردازندمیمواقع کاسبان هم به توصیف کیفی کاال 
شده( چیده)تازه « بیچیتازه»، «کَرچ»، «تر و تازه»، «سرحال»، «جوان»هایی نظیر کلیدواژه

 داللت بر تازگی کاال دارند.
 خیار تازة رشت.«: رشت هزه خیارتا»ـ 
 «.همینه آینه بیارید خودشو ببینه، تازه ببر تر ببر تازه ببر»ـ 
 «.ای ملت کیلو ببر دو تومنه، تازه ببر دوتومنه، آقا ببر دوتومنه، آی ملت،»ـ 
 سیب تازه و کرچ استخوانی.«: سیب کَرچ استخوانی»ـ 
 «.شبرنگ پاطالیی جوان بشی الهی»ـ 

 .قا فلفل شیرینآتازه چیده شده است «: قا فلفل شیرینآچیه تازه بی»ـ 

 . تأکید بر ارزانی0ـ2
مورد بر ارزانی کاالی مورد نظر تأکید شده است.  09در این آواها در تبلیغ کاال در 

 داللت بر ارزانی کاال دارند. «زیر قیمت بازار» ،«حراج»، «ارزان»هایی نظیر واژهکلید
 : نمونه
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 بیا ارزان کردیم دیگر نگذار بماند.«: هنِماه نَدِبِ ه گودیم دِبیا ارزان»ـ 

 «.سوی ارزانیپیش به»ـ 
 )شبرنگ(.« شبارنگ شبارنگ شبارنگ، چه ارزان شده امشب،»ـ 

 . مضامین مذهبی و اجتماعی4ـ2
های مورد از دیگر ویژگی 01استفاده از مضامین فرهنگی اجتماعی و مذهبی با فراوانی 

 رود.شمار میبههای کار واها و ترانهاین آبرجستۀ 
شکرگزاری و حمد و ستایش خداوند و طلب برکت و رحمت برای باغبان و 

الی آواها و بهجمله مضامینی است که در الاز لیدکنندگان محصوالت و مال حاللتو
نظر دینی کسب روزی حالل و تالش شود. از های کار کاسبان مشاهده میترانه

شود. اساساً در عمل عبادی است و کاسب حبیب خدا محسوب می اقتصادی خود
، کاسب در این مسیر از دین کنش اقتصادی در پیوند عمیق با دین قرار دارد. لذا ،سنت

گیرد و رونق بازار خود را در نیرویی الهی و فرامادی میو اعتقادات دینی خود مدد 
برای برکت و رونق کار خود مدد  ع()کند. کاسبان در بسیاری مواقع از اهل بیتطلب می

های کار اشاره به برخی هنجارهای دینی و اخالقی مشاهده . در برخی از ترانهگیرندمی
رنگ کردن هویت ملی که در ادامه به آن سازی و پربرجستهشود و برخی دیگر می

 هایجمله ویژگیازتوجه به هر دو عنصر هویت مذهبی و هویت ملی  کنیم.اشاره می
 های کار هستند.این دست از آواها و ترانه

 ها:نمونه
 .«، فلفل ما شیرینهخدا برکت بده»:  برکت

مال  طال دارم طال، جیب مجید خالیه، موز دارم عالیه، بدو بدو بدو،» :مال حالل
مال حالل آوردم، از راه دور  ای وای طال آوردم، حالل دارم من، واسه شما دارم من،

 «.آوردم
تونه ایران ما هر کسی نمی: «هرکی امی ایرانه نتانه بدینه کور ببه الهی» تی:پرسوطن

 .رو ببینه کور بشود الهی
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مشهد ة خربز: «جانن آقاوکوخور هم زیارت بو، هم بجانمشهد آقا ةخربز» زیارت:
 .هم بخور هم زیارت بکن

اب شال روسری حج شو بهشتوروسریه بیهین ب ،سرشتنیک یبانو» حیا و عفاف:
سرشت روسری را نیک یبانو: «پاس بدارید خیلی بازار خرابه هسنت بایید اَ هسنت پیغمبر

 ،بخر برو بهشت شال روسری حجاب سنت پیغمبره بیایین این سنت را پاس نگه دارید
 .خرابهبازار خیلی 

یا علی رونق بازار  یاد آوردیم،همه رو به عجب هلو آوردیم، داداشی،» :)ع(امام علی
 .«، تر بدم تازه بدمتویی

خدا به «: الهی باغبان تو اَ پوله خیار اَمرا بیشی کربال خدا اَ باغبانه برکت بده»: کربال
 .این باغبان برکت بد الهی باغبان تو با پول این خیار بری کربال

 نتیجه .9
ویژه بازارهای سنتی و محلی بهکسب و کار در بازارهای ایران  ةحوزآواهای کار در 

بازارهای  ،رواز این رود. شمار میبهایرانیان عامل از عناصر مهم هویتی فرهنگ  یکی
کاسبان محلی در زیرا رود، شمار میبهفردترین بازارهای ایران بهمنحصرگیالن یکی از 

و نوعاً  بخشندهای کار شور و هیجان خاصی به فضای بازار میگیالن با آواها و ترانه
 روند.شمار میبهای مقایسه با دیگر مناطق ایران، بازارهای زنده این بازارهای محلی در

 ؛های عمومیکاسبان بازارهای رشت از جنبهها و آواهای کار در این تحقیق ترانه
های محتوایی و جنبه و ؛های زبانی و واژگانیجنبه ؛ادبی و شناسیهای زیباییجنبه

از زبان بومی و محلی برای بیشتر لی زبانی، کاسبان مح بررسی شد. از جنبۀ مضمونی
زبان فارسی است.  های کار به، اما برخی از ترانهکنندتبلیغ کاالهای خود استفاده می

جمله عناصر های وصفی و تشبیهات، ازهای طنز، ترکیبریتم و قافیه و مایهاستفاده از 
ی، مضامین مذهبی و توصیف کیفیت، تازگی، ارزانها هستند. شناختی و ادبی ترانهزیبایی

ها و آواهای کار در بازارهای جمله پر بسامدترین عناصر محتوایی ترانهاجتماعی از
 .رودشمار میرشت به
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به طوری که دارد، جذابیت خاصی موسیقایی  آواها و جارهای کاسبان محلی از جنبۀ
ن گفت این تواجنبۀ موسیقایی میاز  .کندخود جلب می بهتوجه بسیاری از مشتریان را 

ها و آواهای کاسبان در بسیاری مواقع در چارچوب موسیقی دستگاهی و آوازی ترانه
آنکه خود بیو بسیاری از بازاریان و مشتریان بازارهای محلی  شوندایرانی خوانده می

های آوازی موسیقی دستگاهی ایرانی هستند. زیباترین گوشهتجربۀ بدانند در معرض 
حافظۀ موسیقایی بازاریان گفت گوش مشتریان بازارهای محلی و  توانمی ،بدین ترتیب

های اصیل و جذاب ایرانی است. به عبارت دیگر، همواره در معرض این موسیقی
بازارهای محلی زمینۀ احیا و بازتولید موسیقی سنتی و محلی و موسیقی دستگاهی و 

ن محلی که اقدام به کنند. این در حالی است خود کاسباآوازی ایرانی را فراهم می
کنند و مشتریان بازارهای محلی دارای سواد موسیقایی نیستند و ها میخواندن این ترانه

الی آواهای بازار اطالعی ندارند و فقط بهکار رفته در الاز ماهیت موسیقی دستگاهی به
 برند.از خواندن و شنیدن و خواندن این آواها لذت می

ای گونهکاال از سوی یکی از کاسبان به هریغ برای در این بازارهای محلی تبل
شود. لذا، کاسبان جوار هم محسوب میمنزلۀ تبلیغ برای کاسبان همریتمیک و جذاب به

کنند. کنند و با او هم همراهی میجوار خود استقبال میاطراف از کارآوای کاسبان هم
کاسبان بازارهای محلی در  دلی خاصی میانرسد مشارکت و همنظر میبدین ترتیب، به

کنند در فرایند کسب و کار و شود و کاسبان محلی سعی میبازارهای سنتی احساس می
 فعالیت اقتصادی خود همدیگر را یاری کنند.

تواند داللت بر غلبۀ روحیۀ کار و فعالیت های کار میمجموع، این آواها و ترانهدر
دهد اشد. بررسی این آواها نشان میدر حوزة کسب و کار در حوزة محلی داشته ب

های خاصی برای تبلیغات و جذب مشتری در بازار ها و تکنیککاسبان محلی از شیوه
ها، مثابۀ یک کنشگر اقتصادی با خواندن این ترانهکنند. کاسبان در بازار بهاستفاده می

ارند. ضمن تبلیغ کاالی خود نقش مهمی در بازتولید هویت و فرهنگ محلی و ملی د
منزلۀ یکی از عناصر جذاب حوزة فرهنگ عامه و نیز فرهنگ ها و آواهای کار بهترانه

شناسی و شناسی، ادبیات و زبانتواند مورد توجه پژوهشگران حوزة مردممحلی می
رسد بررسی تطبیقی آواها و نظر میهای مرتبط قرار گیرد. بهموسیقی و دیگر حوزه
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های دیگری را برای محققان حوزة تلف ایران و جهان افقهای کار در مناطق مخترانه
های متفاوت و مشترک فرهنگ شناسی در زمینۀ فرهنگ عامه و بررسی ویژگیمردم

ها به معنی ثبت و عامه جوامع مختلف خواهد گشود. ثبت و ضبط این کارآواها و ترانه
ای برای ایهمتواند دستضبط تاریخ و هویت و فرهنگ جامعۀ ایرانی است و می

 شناسی باشد.مطالعات آیندة پژوهشگران حوزة مردم

 منابع
 .مؤلف تهران: .فارسی ادب در کار شعر .(0339) م. سمنانی، احمدپناهی

 .1ـ  1، 071 ،کتاب ماه تاریخ و جغرافیا .تاریخی ایرانیان ۀحافظ (.0390). اسماعیلی، ح
جایگاه ندا و منادا در دستور زبان فارسی و  (.0393حسینی، ح.، همتیان م.، و مشاوری، ز. )آقا

 .00ـ  0، 1، فنون ادبی. علم معانی
 10. ایران مردم فرهنگ .زنانه مشاغل هایترانه و آواها در مضامین بررسی (.0390ع. ) زاده،آنی

 .010ـ  99 .19 و
 .017، 0، نجوای فرهنگگرد. فرشان دوره(. نگاهی به آواهای دست0301زاده، ع. )آنی

 .گلبانگ: تهران (.0333ملک ) ر. رضازاده ترجمۀ ایران و ایرانیان،. (0901)بنجامین،س. 
 .های کار در شهرستان کهگیلویه(. ترانه0390زاده، ب.، کرمی، م.، و نظری، ج. )جمالیان

 .010ـ  010، 7،  نامۀ آواها و نواها در فرهنگ مردم ایرانویژه، فرهنگ و ادبیات عامه
، فرهنگ مردم ایران .های عامیانۀ مردم لرستان(. بازتاب کار و تالش در ترانه0303حنیف، م. )

 .001ـ  010. 1
های کار، بازیابی مفهوم از مصداق، همایش کارآواها و کارکردهای ترانه(. 0391حیدری، م. )

 . تهران: سازمان تبلیغات اسالمی، حوزة هنری.های موسیقایی در ایرانآیین
 . تبریز: ستوده.دستور زبان فارسی(. 0300)خیامپور، ع. 

 تهران: رشد. .اجتماعی و انسانی علوم در پژوهش علمی نظری و مبانی(. 0370دالور، ع. )
ـ  101 ،13 و 11 ،ایران مردم فرهنگ .گیالن محلی بازارهای در کار آوای .(0309)زارع،م. 
130. 

فرهنگ و ادبیات  .تحلیل محتوای آن(. شعر شالیزار و 0393سبزعلیپور، ج.، و باقری، ب. )
 .039ـ  007، 00، عامه

 (. تهران: نشر تاریخ ایران.0307ل. فوالوند ) ترجمۀ ،مرگ در ایران(. 1119شوارتسنباخ، م. )
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فرهنگ و  .(. تحلیل و معنایابی کارنواها در تالشی جنوبی0390فاضلی، ف.، و آلیانی، ف. )
 .99ـ  71، 7، و اشعار عامۀ فرهنگ مردم ایران نامۀ آواها و نواهاابیات عامه، ویژه

 .01ـ  01، 00و  03 ،هنر ماه کتاب .فارسی ۀعام ادبیات و عامه فرهنگ(. 0300. )ن، فاضلی

 .37ـ7، 01 و 9 ،دانش راه .کمره روستاهای در زنیمشک کار های(. ترانه0373فرهادی، م. )
علوم  .رفته کارورزان و استادکارانیادهای کار، کارآواهای از(. ترانه0379فرهادی، م. )

 .000ـ  00، 01و  00 اجتماعی،
 .https://www.loc.gov کتابخانۀ کنگرة امریکا:

فرهنگ و  .(. اشعار کار در کهگیلویه و بویراحمد0390الدینی، م.، و جاودان خرد، م. )کمال
 .09ـ  19، 1، ادبیات عامه

 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ معین(. 0393عین، م. )م
ای از سرودهای شناسی گزیده(. تحلیل گفتمان0393مهرپور، س.، احمدی، ح.، و نادری، م. )

 .93ـ  71، 3، توسعۀ اجتماعی .ملی کشورهای جهان
 .037ـ  011، 007، فرهنگ مردم ایران. نواها(. کار0303همایونی، ص. )
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