
Culture and Folk Literature   
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 9, No. 37  

March, April 2021 

 

195 

 
Typology of Titles of Persian Quatrain 

 
 

Marzie Azimi 1, Hasan Zolfaghari*2, Najmeh Dorri 3, 

GholamHossein GholamHosseinzadeh 4 

 
1. PhD Student of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, Tehran, 

Iran. 

2. Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. 

3. Associate Professor of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. 

4. Professor, Department of Persian Language and Literature, Tarbiat Modares University, 

Tehran, Iran. 

 

Abstract  

Quatrain is one of the most popular forms of Persian folk poetry. In 
the early literary works and in different regions in Iran, various names 
are used to refer to Quatrain: Fahlavi, Tarāne, Hājiyāni, Qaribi, 
Faryād, Šarve and so forth. The question is if these different names 
correspond to different genres with distinct characteristics, or they are 
merely different names that all belong to one autonomous genre, based 
on the generic and literary criteria. To answer this question, the 
structure and content of approximately five thousand three hundred 
Persian Quatrains were studied, including Čārbeiti, Seytak, Šarve, 
Ferāqi, Faryād, Falaki, Kallegi, Hazāragy, Hoseinā, Najmā, and Šarbe. 
The results show that, based on the generic and literary criteria, all of 
the above-mentioned have the same structural and content features and 
should be classified under the Quatrain genre. 
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Introduction  
In different regions of Iran and in the neighboring Persian speaking 
countries, various names are used to refer to Quatrain. For example, 
‘Čārbeiti’, ‘Ferāqi’, and ‘Faryād’ are used in Khorasan, ‘Kallegi’ in 
Sarkavir, ‘Seytak’ in Sistan, ‘Šarve’ in Bushehr, ‘Hazāragy’ in 
Afghanistan, ‘Falaki’ in Tajikistan, ‘Šarbe’ in Arak, and ‘Šarme’ in 
Fars. Moreover, in the early Persian literary works, Quatrain is 
referred to as ‘Fahlavi’, ‘Tarāne’, ‘Beit’, and ‘Robāi’. Even some 
musical terms such as ‘Jamšidi’, ‘Sarhaddi’, ‘Kuče Bāqi’, ‘Hājiyāni’, 
and ‘Dašti’ have been used to address Quatrain. 

Most of the above-mentioned names have been so popular over 
such a long period of time that they have persuaded some researchers 
to consider each of them as an autonomous genre. However, studying 
these terms, using scientific methods and literary classification criteria 
might revise this common opinion, as there are great similarities 
between these different names. 

This study aims to investigate if these different names correspond 
to different genres with distinct characteristics, or they are merely 
different names that all belong to one autonomous genre. To this aim, 
the structure and content of approximately one thousand five hundred 
Persian Quatrain is studied.  

The structural and content features of Persian quatrain in different 
regions have been extensively investigated in previous studies by 
other researchers like Nasiri Jami (2001), Naseh (2014), Bahrampur 
(2015), and Zolfaghari (2015b). However, different names used in 
different regions of Iran to refer to Quatrain have not been studied and 
analyzed thus far. 

Discussion 
In comparison to many other types of poetry in the early Persian 
literary works, a very limited number of Quatrains were recorded, 
where they are referred to as ‘Fahlavi’, ‘Tarāne’, ‘Beit’, and ‘Robāi’. 
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In the following section, the reasons that these names are allocated to 
these Quatrains are explained. 

Dobeiti (in Persian): This name refers to the number of verses in a 
Quatrain, which means two verses. Quatrain is a short poetic form that 
expresses an autonomous content only within two verses, along with 
rhymes in the first, second and fourth hemistich. Most of the 
Quatrains have emotional content expressed by an intimate, simple, 
and casual language in the prosodic meter bahr-e hazaj, and they have 
been widely used as lyrics for many songs. 

Robāi: This name refers to the number of the verses as well. Robai 

is very similar to Dobeiti, in terms of having two verses and, most 
importantly, the same rhyme scheme. Consequently, sometimes by 
mistake, Robai has been used to refer to Dobeiti. However, Dobeiti 
and Robai are totally different in terms of meter, content, language, 
and applications. 

Fahlavi: Dobeiti and Fahlavi are considered the same mainly 
because of their historical background in the pre-Islamic period. 
Indeed, Fahlaviat refers to the poems which are composed in different 
dialects of the Pahlavi language. These poems have been used as 
lyrics for songs, mostly in the form of Quatrain. Considering that 
Fahlaviat have been popular before Dobeiti and the fact that the only 
difference between these two Quatrains is in the syllabic meter, the 
current hypotheses put forward by this study is that Dobeiti is an 
extension of Fahlavi (Bahar, 1976, p. 41). 

Tarāne: The melodized Dobeiti is called Tarāne (Shams Gheis, 
2009, p. 142). In other words, whenever Dobeiti is presented along 
with musical instruments, it is called Tarāne. In the past, Robai and 
Dobeiti were often taken as synonymous with Tarāne by mistake. 

Beit: In the Persian literature, two hemistiches together form a Beit 
(verse). Beit also stands for all forms of Persian poem. Singing ‘Beit’ 
means singing Persian poem, and that is why sometime ‘Beit’ is used 
to refer to Dobeiti. 

Other terms like ‘Jamšidi’, ‘Sarhaddi’, ‘Kuče Bāqi’, ‘Hājiyāni’, 
‘Bidagāni’, ‘Gharibi’, and ‘Dašti’ have been used to refer to Quatrain 
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all of which have the characteristics of Quatrain studied in this article. 
In fact, these terms are musical expressions mainly used to refer to 
different musical Magham. Therefore, due to the correlation between 
Quatrain and music, the corresponding musical Magham has 
sometimes been used to refer to Quatrain. 

Conclusion 
In this paper, the structural and content features of the investigated 
samples are taken into account, and a comparative analysis is drawn 
between them. The results showed that Quatrain has been referred to 
by many different names due to its popularity in different eras and 
regions. For example, in early Persian literary works, Quatrain has 
been named as ‘Fahlavi’, ‘Tarāne’, ‘Beit’, and ‘Robāi’, while in oral 
literature, it has mostly been known as Čārbeiti, Seytak, Šarve, Ferāqi, 
Faryād, Falaki, Kallegi, Hazāragy, Hoseinā, Najmā, Šarbe, and Šarme. 
Indeed, all the above-mentioned terms are different names for 
referencing to a unique genre, which is Quatrain.  

References   
Bahar, M. T. (1976). Bahar and Persian literature (vol. 1). Ketabhaye 

Jibi. 
Bahrampur, Gh. (2015). Charbeiti: the continuation of the tradition of 

oral poetry in Iran. Culture and Folk Literature, 6, 75-112. 
Naseh, M. M. (2014). A review of the Quatrains from Birjand. Fekre 

Bekr. 
Nasiri Jami, H. (2001). A structural and content analysis of the 

oriental songs. Mohaghegh. 
Shams Gheis, M. (2009). Almo’jam fi Ma’ayir Ash’ar Ajam (edited by 

Mohammad Ghazvini, Mohammad Taghi Modarres Razavi and 
Sirus Shamisa). Rowzane. 

Zolfaghari, H. (2015b). Application and features poetic couplet in a 
variety of popular literature. Adab Pazhuhi, 32, 63-95. 

 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو

 0011فروردین و اردیبهشت ، 37، شمـارة 9 سال

 
 فارسی های دوبیتیشناسی نامگونه

 
 0زادهغالمحسین ینغالمحس ،3ینجمه در ،2ریذوالفقا حسن، 1عظیمی مرضیه

 
 (0399/ 00/ 07: پذیرش  0399/ 17/ 10: )دریافت

 چکیده
در  ینکهن و همچن یرواج را دارد. در متون ادب یشترینب یتیانواع اشعار عامه، دوب یاندر م
ترانه،  ی،مانند فهلو رود؛یکار مبه یمتفاوت یهانام یتیدر اشاره به دوب یران،مختلف ا ینواح
 ینمتنوع ا یاسام ینبا ا رویارویی. در یگرموارد د یاریشروه و بس یاد،فر ،یبیغر یانی،حاج

وجوه  یاهم دارند؟ و آ یمتفاوت یهامتفاوت مصداق یهانام ینا یاکه آ آیدیم یشپرسش پ
ها نام از آن یک هست که بتوان به هر یاگونهها وجود دارد، بهآن ینکه ب یاحتمال یزتما

و  یادب یارهایبر اساس مع ینکها یاشمار آورد؟ به یرا نوع مستقل کی داد و هر یاجداگانه
 یتیدوب یرمجموعۀها زآن ۀشمار آورد، بلکه همبه یها را نوع مستقلآن توانینم ی،ژانرشناس

حدود هزار و  ییو محتوا یساختار هاییژگیپرسش، و ینپاسخ به ا یبرا شوند؟یمحسوب م
 یتی،مانند چهارب یمتفاوت یهامختلف ایران که در ذیل نام پانصد دوبیتی فارسی را از نقاط

 یهزارگی، حسینا، نجما، شرمه، شربه و... گردآور ی،کلّگ ی،فلک یاد،فر ی،شروه، فراق یتک،س
 یدها را باآن ۀهم یمشخص شد که به لحاظ ژانرشناخت یت،. درنهایمکرد یشده بودند بررس

 واحد هستند. ینوع یمتفاوت برا ییهاموارد نام ینا کرد و تمام یبندطبقه یتیژانر دوب یلذ
 .یعامه، ژانرشناس یاتشروه، شعر، ادب یتی،دوب :یدیکل هایواژه
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 . مقدمه1
در  یتیاست که دوب یرانیتر ااست. کم یتیدوب یفارس ۀقالب شعر در ادب عام ترینیجرا

 یتیکه دوب دهدین مآن گوش نداده باشد. مطالعات نشا ۀبه زمزم یاحافظه نداشته باشد 
است و در هر مکان و زمان  یدهها درهم تنآن یو عاطف یمردم و احوال درون یبا زندگ
 ینسب یهااست. تفاوت یافته یخود گرفته و نامبه یرنگ یخیو تار یاییجغراف

 یهر منطقه در نوع بروز حاالت روان یاییو جغراف یو اوضاع اجتماع یبوم یهافرهنگ
از عواطف و  یکیدر هر منطقه  است داشته و همواره سبب شده یرأثمردم ت یو عاطف

 هایتیموارد در دوب ینداشته باشد که ا یشترینمود ب یهبه بقمردم نسبت یاحوال درون

 یۀماخاص با رنگ ینام یتیشده است در هر منطقه دوب سبب هااین همۀ. یابندینمود م
 یرخوانش و گاه نام منطقه تأث یوةا، گاه شگاه محتو هایگذارنام ین. در ایابدب یمحل

ها نام ینا ،فراهم کرده است. در طول زمان یتیدوب یۀوجه تسم یبرا یگذاشته و محمل
محققان را بر آن داشته  یدر مناطق مختلف آنقدر جا افتاده و ماندگار شده است که برخ

استقالل درنظر  یعنو یکهر  یها را بر تفاوت نوع شعر حمل کنند و براکه تفاوت نام
 هاییتیدوب ی،ادب یبندطبقه یارهایو مع یعلم یهااما چنانچه مطابق با روش یرند،بگ
ها، آن ینشوند، ممکن است وجه مشترک فراوان ب یمختلف بررس هایمنطقهدر  یجرا

 .ینجامدب یجگمان را ینبه اصالح ا
متفاوت  یهانام با یاشعار یااست که آ ینپژوهش ا یندر ا یاصل پرسش ،درواقع

 ی،کلگ ی،فلک یاد،فر ی،شروه، فراق یتک،س یتی،نجما، چهارب ینا،حس ی،فهلو یت،ب یهشب
مردم مناطق  ینها که در بهزارگی، شرمه، شربه، حاجیانی، بیدگانی، دشتی و مانند این

و در وزن  یتمشهورند و در قالب دو ب یههمسا زبانیفارس یو کشورها یرانمخلتف ا
اول و دوم و چهارم هستند،  یمقفا یهامسدس محذوف و با مصراع هزج یعروض

 ینکها یا روندیشمار مبه ینوع مستقل شعر یکو  یزندهمانند نامشان متما یزخودشان ن
 یتینام دوب یلها در ذتمام آن یژانرشناخت یهاو ازجمله روش یادب یارهایاساس مع بر

نوع  یک یمتفاوت برا یهاها نامآن ۀهماست که  ینهستند؟ فرض ما ا یبندقابل طبقه
 هستند. یواحد ادب
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است  ینا بخشدیرا قوت م هاعنوان ینا هایمصداقبودن  یکیکه فرضِ  یامسئله
 هایعنوانرا در مجموعه اشعار مختلف با  یواحد یتیدوب توانیموارد م یاریکه در بس
، 0331 ی،)شبان یتیعنوان چهارببا سه  و شودیکه آورده م ایهمانند نمون یافت،متفاوت 

 یها( در مجموعه0301 ی،( و شربه )محب71، ص. 0333 یمر،)لر یتی(، دوب073ص. 
 مختلف ثبت شده است:

 بباره یگیسر کوه بلند د
 

 قرارهیدل ب جوشهیم یبرنج 
 

 یشونم یربه ش جوشهیم یبرنج
 

 یشونقوم و خو یدنطمع از ما بر 
 

)شعور،  ی( و هزارگ09، ص. 0333)قهرمان،  یاددو عنوان فر که با هر یتیدوب ینا یاو 
 ( ضبط شده است:77، ص. 0330

 مادر به دختر کنهیم یحتنص
 

 مکن خال و مَکَش وسمه مَبن سر 
 

 ینهمبادا مستمند از دور بب
 

 و سرگردون بمانه یرونشِوه ح 
 

است  یجرا مختلف هایمنطقهمشهورتر را که در  یهافرض، نام ینا یبررس یبرا
هزارگی، حسینا، نجما،  ی،کلّگ ی،فلک یاد،فر ی،شروه، فراق یتک،س یتی،)چهارب یدیمبرگز

اند را که با آن نام ثبت شده یهر عنوان صد نمونه از اشعار یشرمه، شربه( و برا
ثبت  «یتیدوب»مردم مناطق مختلف با نام  ینهم که در ب هایییتی. از دوبیمانتخاب کرد

که درمجموع یک جامعۀ  0یدیمنمونه برگز 011بودن آن  یافرامنطقه یللداند بهشده
اساس معیارهای ژانرشناختی ادبی، ابتدا  دست آمد. آنگاه برای بهنمونه 0311آماری 
نمونه دوبیتیِ معیار را بررسی کردیم،  011های زبانی، محتوایی و ساختاری ویژگی

ها و آن هاییژگیو یو با بررس یمرفت یگرد یهاهای دیگر با نامسپس به سراغ نمونه
وجوه  یار،مع هاییتیدوب یآمده از بررسدست به هاییژگیبا و یکهر  یجۀنت یسۀمقا

 هاییتیپژوهش دوب یندر ا ،البته .یمکرد یلها را ثبت و تحلآن ،اشتراک و تفاوت
 یین هجابر وز بیشترکه  ،یگرد هاییشگو هاییتیدوب یمورد نظرند و بررس یفارس

 .طلبدیرا م یگریهستند، پژوهش مستقل د

 یمتوجه برخ خوانانیتیو اصطالحات دوب یقیدر متون موس با دقت ین،عالوه بر ا
 ی،دشت یانی،حاج ی،باغکوچه ی،سرحد یدی،مانند جمش شویم،یم یتیدوب یگرد یاسام

و  غمونه ،سرصوت قرائی، دشتستانی،(، یاشترخجو )ساربان ی،باخرز یبی،غر یدگانی،ب
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محدود است  یارثبت شده باشد بس یاسام ینکه با ا یشعر ۀنمون ،حال ین. با ایسرکوه
 یشعر برا یتعداد محدود یبا بررس ین،. بنابرایستندن یقابل بررس یشینو مانند موارد پ

. یممشخص کن یتیها را با دوبارتباط آن یممستندات، تالش کرد یگرو د یکهر 
ترانه و  ی،فهلو ی،رباع یهاعنوان یتیدر اشاره به دوب یرسمدر متون ادب  همچنین،

 مشخص شد. یزمختلف ن هاییگذارنام ینا دلیل. رودیکار مبه یتب
 :اند ازشدند عبارت یها بررسمنتخب براساس آن یهاکه نمونه هایییژگیو

 ساختار شرط، ی،ادب یعزبان، صنا یه،و قاف یفشامل وزن، رد یساختار هاییژگیو
ع سوم. در اع دوم در مصراتکرار مطالب مصر ی،قالب یهاع، گزارهاآغاز مصر« که»محتوا 

 ینا یفارس یتیدوب هاییژگیاز و یکیدارند.  یحبه توض یازآخر ن ۀسه مؤلف یان،م ینا
« که»ع چهارم آن حرف امصر یژهوسوم و به یاع دوم ادر آغاز مصر یاست که در موارد

«. بست قائم یمدس و پا یریپ کهونُسَم که عمرم پنج روزه/ ند»مانند  شود،یم یدهد
 هاست،یتیدوب یع اول برخادر آغاز مصر یقالب یهاوجود گزاره یتیدوب یگرد یژگیو

 سومین . ...و «مسلمانان» ،«دلبر اال» ،«قربون به» ،«یاداز اون باال م»، «سر کوه بلند»مانند 
ع اع دوم در مصرامطالب مصر یدر موارداست. « ع سوممصرا در مطالب تکرار» مؤلفه

 به است، کلمه چند گاه و کلمه یک حد در گاه که تکرار این. شودیسوم تکرار م
 :شودکه آورده می دوبیتی مانند افزاید،می کالم تأثیرگذاری و موسیقی

 بار خوبه یشو مهتو برا
 

 خوبه یارنشستن در کنار  
 

 یجون یارنشستن در کنار 
 

 خوبه آزاریب بده بستون 
 

 (19، ص. 0303 کرمانی، ی)کوه
آن در  یجنتا یدةو چک یها بررسمؤلفه یناشعار براساس ا یهانمونه ،یبترت ینبه ا
 نشان داده شدند. 0و  0جدول 

 پژوهش ۀنیشی. پ2
 ،مثال یبرا .است گرفته صورت یمطالعات آن یهایژگیو و یتیدوب ةدربار نیا از شیپ

 ،(0393) ناصح(، 0393) یبهار(، 0339) یشعبان(، 0331) یجام یرینص لیقب از یافراد
 ییو محتوا یساختار یهایژگی( و0393) یو سنجران ی( و الهام0390) پوربهرام
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ها با پژوهش حاضر آن ینِترمرتبط ،البته .اندکرده یمناطق مختلف را بررس یهایتیدوب
 هاییتیدوب یقاله صد عنوان برام ینب( است. او در ا0390) یحسن ذوالفقار ۀمقال

را از  یتیدوب یطورکلو افغانستان برشمرده و به یکستانتاج یران،مختلف ا هایمنطقه
 ینۀدر زم یاربس یهااما با وجود پژوهش ،کرده است یبررس ییو محتوا ینظر ساختار

 ،یبررس یراندر سراسر ا یتیمختلف دوب یهانام هایمصداقتاکنون  ی،فارس یتیدوب
 اند.نشده یلو تحل یسهمقا

 یرسم اتیادب در یتیدوب یهاام. ن3
انواع شعر  یرشده به نسبت ساثبت هاییتیدوب ی،فارس یکمتون ادب کالس یاندر م

شده است.  یاد یتو ب یترانه، رباع ی،مختلف فهلو یهااندک است و از آن با نام یاربس
 .پردازیمیم یکهر  یرسدارد که به بر یلیها دالنام یناز ا یکهر  گفتن

کوتاه است  یقالب شعر یک یتیآن است. دوب یاتناظر بر تعداد اب یتینام دوب گفتن
که سه مصراع اول و دوم و چهارم  یتو در دو ب شودیم یاندر آن ب یکه مضمون مستقل

و  یمیاست که با لحن صم یعاطف بیشتر یتی. مضمون دوبرسدیم یانبه پا ،آن مقفاست
و معموالً  شودیهزج مسدس محذوف سروده م یدر وزن عروض یه و گفتارساد یزبان

 هایمنطقهناشناخته هستند و در  بیشتر یتیدوب یندگان. سراشودیبه آواز خوانده م
 .شودیم یدهدر آن د یمتفاوت یمحل هایترکیبو  هالغتمختلف 

 یرباع .1ـ  3

است  یتدر دو ب یتیمانند دوب یاعآن است. رب یهاناظر بر تعداد مصراع یزن ینام رباع
 ،یلدل یناست، به هم یتیهمانند دوب بندییهقاف یوةش یعنی ،مشخصه ینو از نظر بارزتر

وجوه  یدو دارا یناست که ا ینا یتاما واقع ،شده است گفته یتیبه دوب یگاه نام رباع
 ینها به اآن یهااند. تفاوتها را از هم جدا کردهمحققان آن یمهستند که از قد یزیتما

 شرح است:
« فعولن یلنمفاع یلنمفاع» یتیو وزن دوب« فعل یلمفاع یلمفعول مفاع» یوزن رباع

 است.
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 است. یگفتار یشبه گو یتیاست و زبان دوب یادب یزبان رسم یزبان رباع

 است. یعاطف یتیاست، حال آنکه دوب یو استدالل یفلسف بیشتر یمضمون رباع

مربوط  هایتیدوب یول شود،یاستشهاد و استناد م هایرباعمعموالً در سخن گفتن به 
 هستند. یو احساس ییبه عالم تنها

است که وزن  ینبرعکس، ا یااند کرده یاد یبا نام رباع یتیگاه از دوب ینکها دلیل
را  یاتخصوص یرسا یاند، ولهاست حفظ کردهاز آن یکرا که منحصر به هر  یعروض

 دو اینآن تشابه و تداخل  یجۀنتاند و وارد قلمرو خود کردهو  قرض گرفته یکدیگراز 
مبحث ترانه  یلو ترانه مجدداً در ذ یو رباع یتیدوب ۀرابط ة. دربارشده است عنوان

 گفت. یمسخن خواه
صرفاً به  یابیم،ینم یرباع ةاز واژ ینشان ی،فارس یاتادب یختار یننخست یهادر سده

 رایج بعدها رباعی عنوان که است این واقعیت. وریمخیو ترانه برم یتیدوب هایواژه
ادب  ینآغاز یهادر دوره ین،است. بنابرا یتیدوب یعرب ۀهمان ترجم درواقع، و شده
 کوب،یناست )زر شدهیم گفته یتیو هم به دوب یهم به رباع یتیعنوان دوب ی،فارس

 یدها پدآن ینکه ب یزی( و تما71ـ  73. ص، ص0370 ی،پارس ؛ کامگار011، ص. 0330
 یجادو اصطالح را به یناست. هنوز در تداول عامه ا یبعد یهاآمده مربوط به دوره

 یی، اثر آقایرانا ییروستا یهانغمهجلد کتاب  یرو ،لمثا برای. برندیکار مبه یکدیگر
 است. یتیدوب ۀحال آنکه کتاب صرفاً مجموع ،«یرباع 0011»( نوشته شده 0313)

 یفهلو .2ـ  3
از  یشپ ةنوع شعر در دور ینا یخیتار ۀمربوط به سابق یو فهلو یتیاخل نام دوبتد

 یپهلو ۀکه به زبان و لهج شودیگفته م یبه اشعار یاتفهلو ،اسالم است. درواقع
در مناطق  یدر یکه در کنار زبان فارس ییهاها و لهجهزبان یعنی اند،شدهیسروده م

 یپهلو ۀمعرب کلم ،است که درواقع ی/ فهلویهمختلف رواج داشتند. مفرد آن فهلو
است که در  یپهلو یشها به گوتعلق آن یلدلاشعار به ینا یۀوجه تسم ین،است. بنابرا

اند و به آواز خوانده همراه بوده یقیاشعار با موس ینبوده است. ا یجپهله/ فهله را ینواح
 یدهد یزن یگرد یهابندرت در قالاما به بودند، دوبیتی قالب در بیشتر. شدندیم
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 ینمترادف هستند، با ا هایتیو دوب یات( فهلو«یب»، ص. 0307. از نظر بهار )شوندیم
را نام  یتیو دوب گیردیگونه اشعار درنظر م ینا «ینام رسم»را  یاتتفاوت که او فهلو

ندرت به نداشتند و اگر به یمشخص یندةسرا بیشتر یزن یاتآن. فهلو یعوامانه و مردم
از اسالم  یشپ یاتاست. از فهلو یداند، در صحت آن تردمنسوب شده اییندهاسر

 یاشعار یختهگربعد از اسالم جسته یها و کتب ادباما در تذکره ،برجا نمانده یانمونه
 عنوان ثبت شده است. ینبا ا

 اند کهاند، محققان احتمال دادهرواج داشته یتیاز دوب یشپ یاتفهلو ینکهبا توجه به ا
 ییدر وزن هجا هایتیبا دوب یاتتنها تفاوت فهلو یراباشند، ز یاتفهلو ۀدنبال هایتیدوب
به  یاتفهلو ییوزن هجا یران،در ا یرواج وزن عروض» یلدلبه یج،تدرهاست. بهآن

 (.313، ص. 0333 کوب،ین؛ زر00، ص. 0333)بهار، « شده است یلتبد یعروض

 ترانه. 3ـ  3
گذشته، به  ملحون است. در یتی( ترانه همان دوب000، ص. 0333) یساز نظر شمس ق

ها را از مردم آن یشتراشعار که ب ینا بیشتر. گفتندیترانه م یقیشعر توأم با آواز و موس
موضوع  ینهم یدبود. شا یتیها عادت داشتند دوبآن یدنحفظ بودند و به خواندن و شن

 ی(، سرور007، ص. 0337) یدیلغت مانند رش یهافرهنگ یسبب شده در برخ
 ترانه ذکر شود. یاز معان یکی یتی( دوب030، ص. 0300( و برهان )307، ص. 0333)

به  یطور ضمنکه به کندیذکر م یمطلب یسترانه، شمس ق گذاریسبب نام ةدربار
در  یاو، رودک ۀاشاره دارد. بنا به نوشت یزن یو رباع یتیترانه و دوب یتناسب بحر عروض

ها از آن از یکی. بیندیم یرا در حال جوزباز یکودکان ین،در غزن یاکوچهحال گذر از 
 وزنی کالم این از رودکی. «گَو بُن تا رودهمی غلتان غلتان»: گویدیطبع م یسر ذکا
 کندمی درک را وزن این. یابدمی هزج بحر متفرعات از را آن و کندمی احساس مقبول

 دلبر و موزون نیک بود کودکی وزن، آن بانی و دیبا و منشی و مُنشد آنکه حکم به» و
ـ  001. صص، 0333 قیس،)شمس  «نهاد نام ترانه را آن تر، و تازه سخت جوانی و

 است.« صورتتروتازه و جوان خوش»ترانه  یاز معان یکی زیرا ،(000
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؛ 0110، ص. 0331اند )شاد، ترانه برشمرده یهارا از معادل یها رباعفرهنگ یبرخ
 یگفت در گذشته ترانه و رباع توانیم ،(. درواقع011، ص. 0373 ،یورپرام ندیالاثیغ

 االشعاریارمع. در اندرفتهیکار مبه یکدیگرصورت مترادف به تسامح به یتیو دوب
چهار وزن ]هزج، هزج سالم، هزج مکفوف، هزج اخرب[ که  ینو ا: »خوانیمیم

 یتیدوب یخوانند و به پارس یت که آن را رباعاست، وزن ترانه اس یکی یقتحقبه
و ترانه و  یرباع یزن االلحانبحور(. مؤلف 11، ص. 0339 ی،طوس یرالدین)نص «یندگو
و ترانه  یتیرا که آن را دوب یبدان که اوزان رباع»دانسته و نوشته است:  یکیرا  یتیدوب

(. 33، ص. 0373 یرازی،شالدوله )فرصت« اندبحر هزج اختراع کرده یناز هم یندگو یزن
رساله  یناند. مؤلف اسه واژه مترادف محسوب شده ینا یزن ترانه ۀرسالچنانکه در 

از سرود است و  یسرود و نغمه و نوع یترانه در لغت به معن: »دهدیم یحتوض ینچن
 ی،)موال احمدعل« نامش خواندند ینبد سرایندیم یشتر[ را بیقسم نظم ]رباع ینچون ا
 یزن یتکه هدا ییتا جا یافتهکاربرد تا دوران معاصر ادامه  ین(. ا10ـ  13. ، صص0333

( گذاشته و خانلری 0303« )های خیامترانه»را  یامخ یاتمجموعه رباععنوان کتاب 
 نامیده است.« هاترانه»( مجموعه رباعیاتی را که تنظیم کرده 0333)

 تیب. 2ـ  3
 این بیت لغوی معنای دربارة. گویندمی «تیب»ع ابه مجموع دو مصر یفارس یاتدر ادب

 )کامگار باشد «سخن» معنی به ،«واج» ریشۀ از ،«بات» امالۀ که است مطرح احتمال
 یفارس یشعرها یکهن، باال یخط یهااما در متن ،(30ـ  31، صص. 0370 ی،پارس

 ها،قالب ۀهم در فارسی شعر مطلق معنی به را «بیت» استناد این به. یتاند بعموماً نوشته
 یتکه ب یطور(. به01، ص. 0373 یاحی،اند )ردرنظر گرفته یزن عربی شعر برابر در

گاه به  ،یلدل ینبه هم (.بیت مدخل، 0391 انوری،)شعر خواندن است  یخواندن به معنا
ع مصرا دو ادعا این اثبات برای( 099. ص، 0337) شمیسا. اندگفتهمی «یتب» یتیدوب

شعر و »و « و غزل و شعر مرا آب ببرد یتب»ل هم قرار داده است: را در مقاب یمولو
اند. کار رفتهمترادف هم به یتیو دوب یتع بمصرا دو این در. «یماآموخته یتیغزل و دوب
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( 7 ،3، ص. 0333) یرین مثال، برای. خوردیچشم مبه یارمسئله بس ینعامه ا یاتدر ادب
 را ذکر کرده است. هایییتیدوب «یتب»عنوان  یراز کتاب خود ز یدر فصل

 یهاقالب یگربه د ین،شعر است. بنابرا یکل یبه معنا یتطور که اشاره شد، بهمان
 «یتب»که لفظ  شودیم یدهد یاربس یدالتوحاسراردر  ،مثال یشده است. برا گفته یزن یادب
، 01ص. ، 0330باشد )محمد بن منور،  یرباع یککار برود و مقصود از آن اشاره به به

دارد.  یزن یو رباع یتیجز دوب یگرید یعامه معان یاتدر ادب یت(. اصطالح ب90، 73، 39
و  یخیتار هاییتدر وصف شخص اشاره دارد که ییکردها، به اشعار هجا یاتدر ادب
منظوم  ۀقص ،درواقع (.Mokri, 1994, p. 4) شوندیخاص خوانده م یمکان یا یاافسانه
 به بیت همچنین،. است کردی هایبیت مشهورترین از که «ینزمم و » یتمانند ب ،است

. شودمی خوانده هاعروسی در کشور جنوبی هایمنطقه برخی در که دارد اشاره شعری
 با متفاوت آهنگ و وزن محتوا، نظر از شودمی خوانده مراسم گونه این در که بیتی

 .هاستدوبیتی

 یشفاه اتیادب در یتیدوب یهانام. 2
 هایعنوان یتیدر اشاره به دوب یه،همسا زبانیفارس یو کشورها یرانمختلف ا یاحدر نو
در  ،«یادفر»و  «یفراق»و  «یتیچهارب»در خراسان  ،مثال یبرا رود،یکار مبه یمتنوع

در  ،«یفلک» یکستاندر تاج ،«یهزارگ»، در افغانستان «شروه»در بوشهر  ،«یتکس» یستانس
 ینجا. در اگویندیم« شرمه»و « شربه»در اراک و فارس و  «یکلّگ»سمنان  یرِسرکو

 یسهمقا یارمع یتیدوب یستو با دو یبررس یکهر  ییو محتوا یساختار هاییژگیو
 اند.نشان داده شده 0 ةدر جدول شمار یج. نتاشودیم

 (توی)چهارب یتیچهارب .1ـ  2
 /یتیچهارب»ح اصفهان و خراسان و کشور افغانستان، اصطال کرمان، یهادر استان

همان  یتیچهارب ،. درواقعگویندیم یزن «یتو/ چاربیتوچهارب» ،متداول است. البته «یتیچارب
احتمال داد به  توانیآن م یۀوجه تسم ة. دربارشودیم یتاست و شامل دو ب یتیدوب

در  ین،عالوه بر اشده باشند.  یدهنام یتیاشعار چهارب ین( ای)چهارگان یرباع یاسق
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 ید(. شا093، ص. 0379 هروی، یل)ما شودمی گفته «یتب»به سطر  یسشنانسخه
 .اندشمردهسطر  یکشده باشد که هر مصراع را  یاز آنجا ناش یتیاصطالح چهارب

از  هایتیشد. چهارب ی( بررس0331) یاز کتاب شبان یتیقسمت صد چهارب یندر ا
 هستند یارمع یتیدوب یستتراز با دوهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگینظر و

و تکرار  یهاست. تعداد اشتباهات قاف یهقاف ۀها تنها در مسئل(. تفاوت آن0ک: جدول .)ر
 ةمسئله به گردآورند یناست که البته ا یارمع هاییتیاز دوب یشب هایتیدر چهارب یهقاف

( و 0331) دوستیهنهمچون م یپژوهاناشعار مربوط است، چنانچه در آثار فرهنگ
 اندک است. یارها بساشتباه ین( ا0370) یونی( و هما0303) کرمانی یهکو

 2کتیس. 2ـ  2

 دهندیکلمه احتمال م ینا یۀوجه تسم ة. دربارگویندیم یتکس یتیبه دوب هایستانیس
(. در 03، ص. 0393 ی،و سنجران یترانه باشد )الهام یبه معنا «یتس» ةبرگرفته از واژ

از نظر  هایتکشد. س ی( بررس0393) یو سنجران یب الهاماز کتا یتکقسمت صد س ینا
با  یهستند و تفاوت یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگیو

 (.0ک: جدول .ها ندارند )رآن

 3شروه. 3ـ  2

مواجه  یاربس« شروه»در بوشهر، هرمزگان، خوزستان و جنوب فارس با اصطالح 
. دارد بسیار رواج هامنطقه این در که است خوانیدوبیتی نوعی انیخوشروه. شویمیم
 العادهفوق تأثیر و سوز با که است دشتی آواز در موسیقایی مقام نوعی عنوان درواقع،»

 در آوازی شیوة این از گاه البته،(. 30. ص، 0331)برخوردار،  «شودمی اجرا زیاد
 نظامی شیرین و خسرو مثنوی مانند ود،شمی استفاده نیز دوبیتی جز اشعاری خوانش
 برای نیز دیگری هاینام ها،کتاب برخی در(. 13. ص، 0379 مسعودیه، و کوکرتز)رک: 
(، 01. ص)همان،  «شلوی» ،«شروی» ،«ایشُنبه» ،«حاجیانی» نظیر است؛ شده ثبت شروه

 ،«یدشت» (،37، ص. 0373 یشی،)درو «شَروَند»(، 001. ص، 0371)آزما،  «شلوه»
 و «یزخوانیفا»( و 77، ص. 0391 یاحسینی،و  یفیان)شر «خوانییبتمص» ،«یدشتستان»
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شلوه  ی،شلو ی،شرو رسدینظر م(. به03، ص. 0393 ی،و مدرس یدی)سع «محیاخوانی»
در هرمزگان » مختلف باشند، چنانکه هایمنطقهشروه در  ةواژ یگرد یهاو شروند تلفظ

منطقه شروه  یندر ا یلدل ینبه هم شوند،یتلفظ م« د»و « ن»از کلمات با پسوند  یاریبس
 یرسا یۀاما وجه تسم ،(37ـ  31، صص. 0373 یشی،)درو «شودیصورت شروند ادا مبه

و موضوع اشعار  یندهدر ارتباط با سرا یاو  یقاییموس یااست  یاییجغراف یاها عنوان
و  یو دشت یانحاج ییایبه مناطق جغراف یو دشتستان یو دشت یانیشروه است. حاج

اشعار را  ینهستند که ا یقاییحال نام آن مقام موس یندشتستان منسوب هستند و در ع
 یفیان،)شر« است یخوانشروه هاییوهدر اصل جزء ش یزن یاشُنبه. »کنندیم یهمراه
 بیشترمنسوب است.  یشُنبه در شهرستان دشت ی( و به روستا90، ص. 0333
گاه به شروه  ،رو ین. از اگزینندیخواندن برم یرا برا یاو مح زیها اشعار فاخوانشروه

 ینا یزانگبه لحن غم یزن خوانییبت. عنوان مصشودیگفته م یاخوانیمح یا یزخوانیفا
 اشعار اشاره دارد.

 زیرا دانند،یشرفه م ةاز واژ یگریآن را صورت د یشروه برخ یۀوجه تسم ییندر تب
 است «ییهر صدا یطورکلصدا و آواز پا و به» یمعنبه  یمقد یهاشرفه در فرهنگ

مطرح است.  یمتفاوت هاییدگاهد« شروه» ۀکلم یشۀر ةدربار (.0300 ،)برهان
است و در زبان  یفارس یانشان داده است که شروه واژه یشناسزبان یهاپژوهش

 یبه معن vakسرودن و  یبه معن srav ةکه از دو واژ یبترت یندارد. به ا یشهر ییاوستا
 (.013، ص. 0391 ی،)رک: بالد شودیصحبت کردن و صدا زدن حاصل م

اآلخره من  یقطر یکتاب ف ۀشروه به رسال یۀوجه تسم یحدر توض یصادق اشرفیعل
. است آمده «ینانشرو»و با عنوان  یمحل ۀبه لهج یتکه در آن سه ب کندیاشاره م انشا

 دربارة که است فهلوی اشعار شروینان و است «دشتبی شروین» همان «شروین» درواقع،
 احتمال. است شدهمی خوانده خاصی آهنگ با و شده گفته شروین عشقی هایداستان

. باشد یافته تخفیف شروه به سپس و شروی و شروین به شروینان که رودمی قوی
 ی،)صادق است رفته کاربه یازدهم و دهم هایقرن در باراولین ظاهراً معنی این به شروه
را  یدگاهد یناشعار شروه احتمال صحت ا ۀعاشقان ی(. محتوا001ـ  031. ص، ص0379

 .کندیم ییدتأ
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 دانندمی سوگ و غم شعر را شروه بیشتر. است معروف نیز «خوانییبتمص»شروه به 
درصد  90 مضمون ،حال این با. کنندمی تأکید بودنش محزون بر آن تعریف در و

 رثای در یا عارفانه هاآن از معدودی و است عاشقانه و یعاطف شدهبررسی هایشروه
 جنوب در هادوبیتی خوانش نوع غم به شروه شدن شهره دلیل درواقع،. است ائمه

 مایۀ در و سوزناک آوازی با محتوایشان از فارغ هادوبیتی ایران، جنوبی نواحی در. است
 و لحن فقط و است عاشقانه و عاطفی شروه محتوای بنابراین،. شوندمی خوانده دشتی
 0.است غمگین آن آواز

ها اما ساختار آن شویم،یمشابه شروه مواجه م هایعنوانبا  یرانا ینواح یدر برخ
 جنوب است: یهاکامالً متفاوت با شروه

 مرگ نحوة و شغل صفات، که است انگیزحزن شعری: یممسن ۀمنطق یلر یهاشربه
، 0311 ی،)شهشهان انگیزدبرمی را عزاداران فغان و گریه و دهدمی شرح را متوفی فرد

ها هستند، اما وزن آن یتیدوب بندییهو با قاف یتها در دو ب(. شربه033ـ  030صص. 
 است. یمرگ و عزادار ةها دربارآن یاست و محتوا ییهجا

 شروه عزا مراسم در زنان منطقه این در: بویراحمد و یلویهکهگ یلر یهاشروه
 ینی،)حس کنندمی اشاره متوفی جسمی و اخالقی هایویژگی به آن طی و خوانندمی

 هستند. ییبر وزن هجا هایییتیباشعار تک ین(. ا33ـ  30، صص. 0330

 یونی،)هما شوندیخوانده م یدر مراسم عروس بیشتراشعار  ینفسا: ا یترک یهاشربه
 است. ییهجا یزها ن(. وزن آن001، ص. 0303

 یهاشربه یراز گیریم،یدر نظر م یتیرا دوب یرانجنوب ا یهافاً شروهصر یانم یندر ا
وزن  یرفارسی،غ یشفسا به گو یهاو شربه بویراحمد و یلویهکهگ یهاشروه ی،ممسن
ها به هستند و شباهت آن یفارس یتیمتفاوت با دوب یو با محتوا و کاربرد ییهجا

 هاست.جنوب تنها در عنوان آن یهاشروه
 یدی(، سع0379) یهکوکرتز و مسعود یهاقسمت صد شروه از کتاب یندر ا

و  یسبک ی،ساختار هاییژگیها از نظر وشدند. شروه ی( بررس0317) یز( و فا0337)
(. 0ک: جدول .ها ندارند )ربا آن یهستند و تفاوت یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییمحتوا

 یخواناست. در جنوب به شروه یزفا انیود هاییتیدر دوب مهم ۀها، نکتشروه یدر بررس
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 هاییتیرا به دوب یها بخششروه یدر بررس ،یلدل ینبه هم گویند،یم یزن «یزخوانیفا»
که با  هایییتیدوب یژهوبه ها،یتیدوب یگربا د یزفا یواند هاییتیدوب. یماختصاص داد یزفا

 هایلغتفاقد  ینکهند امان ،دارند ییهاشدند، تفاوت یافتمتون  یگردر د یزتخلص فا
 یشتریب یادب هاییههستند و آرا یحصح بیشترها آن هاییهاند. قافو زبان شکسته یمحل

 ییرتر دستخوش تغشده کممربوط به کتابت باشد. اشعار ثبت تواندیآن م دلیلدارند. 
 آن برشمرد دخالت نساخان و مصححان است. یبرا توانیکه م یگرید دلیل. شوندیم

 2یفراق. 2 ـ 2

 دوری و فراق دربارة که اشعاری معنای به گویند،می نیز «یفراق» یتیدر خراسان به دوب
ها از مجموعه یکیدر  :یممواجه هست یتیبا دو دسته دوب هایفراق ی. در بررساست یار
 یگرد ۀاست. در مجموع یبیها فراق و غرآن یدواژةگرد آمده که کل هایییتیدوب
 یبعد از درگذشت متوف یادارد و گو یزیبه مرگ عز یممستق ةکه اشار است هایییتیدوب

 شوندیمواقع خوانده م یندر ا هایتیدوب ینواقعا ا یاآ یست. مشخص نشوندیخوانده م
 یناشعار را چن یندارند ا «یفراق» ۀکلم یکه از معنا یگردآورندگان براساس استنباط یا

 اند.کرده یبنددسته
( 0333سالخورده ) ۀ( و مقال0331) یشبان از کتاب یه فراققسمت پنجا یندر ا

 هاییژگیاز نظر و های. فراقیامددست نبه یفراق یشتریشدند. متأسفانه تعداد ب یبررس
ها ندارند با آن یهستند و تفاوت یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار

 (.0ک: جدول .)ر

 (ادیفرلهک ،یادی)فر 2ادیفر. 2ـ  2
 یادفر» خواهندیبخواند، اصطالحاً از او م یتیدوب یکس خواهندیکه م یدر خراسان زمان

 «فریادی» یا «یادفر» یو گاه رباع یتیبه دوب ،(. درواقع00، ص. 0333)قهرمان، « کند
 دوست،یهن)م «کندمی فریاد که ایکله» معنای به شود،می گفته نیز «فریادکله». گویندمی

 به فریاد». گرددیها برمخوانش آن یوةبه ش یادفرو کله یاد(. تفاوت فر01، ص. 0331
 داد که است هنگامی فریادکله. بخوانند زیر و است پایین صدایشان که گویند وقتی
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 فریاد تسمیۀ وجه ترتیب این به(. 01. ص)همان،  «آورند کله به را دلشان سوز و بزنند
 موسیقایی مقام عنوان را آن برخی چنانچه گردد،میبر آن آواز و خوانش شیوة به

 «فریادیکه» یتیبه دوب یکستاندر تاج ،البته (.13. ص، 0331 برخوردار،)رک:  دانندمی
، 0391) اُفرحیم. است «فریادکله» اصطالح از دیگری صورت گویی که گویندمی هم
 آن تنهایی به نفر یک درگذشته که باشد این آن تسمیۀ وجه دهدمی احتمال (331. ص

 .است کردهمی اجرا و خواندهمی را
( و 0377(، خوشدل )0331) دوستیهنم یهااز کتاب یادقسمت صد فر یندر ا

 ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگیاز نظر و هایادشد. فر ی( بررس0333قهرمان )
 (.0: جدول ک.ها ندارند )ربا آن یهستند و تفاوت یارمع هاییتیتراز با دوبهم

 2یفلک. 2ـ  2

 صد قسمت این در. دارد رواج «یفلک»اصطالح  یکستاندر خراسان، افغانستان و تاج

شد.  ی( بررس0393) ی( و پهلوان و صدر0333) ید(، جاو0371) یاز منابع شهران یفلک
تراز با هم ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگیاز نظر و یشهران ۀمقال هاییتیدوب
 ینکهدارند؛ اول ا یدو تفاوت اصل یگر،دو منبع د هاییهستند، اما فلک یارمع ایهیتیدوب

روزگار، شکوه از  یها شرح جفاهاآن یمحتوا ینکههستند و دوم ا یها رباعآن یشترب
درنظر  یعاطف یزموارد را ن یناو، التماس و اعتراض به او است )که ا رحمییفلک و ب

دو  یفلک یبرا توانیم ،ین. بنابراشودیم یدهها دآن تربیشدر « فلک» ة( و واژگیریمیم
و  هایرباع یبرا یو عنوان یتیدر اشاره به دوب یکل یدرنظر گرفت: عنوان ییکارکرد معنا

 و اعتراض به روزگار هستند. یهکه در گال هایییتیدوب

 2یکلگ. 2ـ  2

 از کلگی صد متقس این در. گویندمی «یکلگ» یتیسمنان به دوب یرِسرکو ۀدر منطق
 ساختاری، هایویژگی نظر از هاکلگی. شد بررسی( 0391) طباطبایی و عامری کتاب
 :ک.)ر ندارند هاآن با تفاوتی و هستند معیار هایدوبیتی با ترازهم محتوایی و سبکی
 (.0 جدول
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 2یهزارگ. 2ـ  2

 ،. درواقعرودیم کاربه یزن یاصطالح هزارگ یتیدر خراسان و افغانستان در اشاره به دوب
اختصاص دارد.  خوانییتیخطه به دوب یناست که در ا یعنوان آهنگ و مقام یهزارگ

و  یافغانستان به زبان در هاییافغانستان است. هزارگ ةهزار ۀمنطق یهزارگ یۀوجه تسم
 است. یهزارگ ۀلهج

 ی( بررس0330( و شعور )0393) یخاور یهااز کتاب یقسمت، صد هزارگ یندر ا
 هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگیاز نظر و هایند. هزارگشد
 دارند: ی( و تنها چند تفاوت جزئ0جدول  :ک.هستند )ر یارمع

 .هاستیتیدوب یگراز د یشترب هایدر هزارگ یفبسامد رد

-کم یاربس هایتیدوب یگردرصد است که از د 7ع ادر آغاز مصر« که»استفاده از  یزانم

 تر است.

در  یترکم یِتکرار یۀرا دارند و قاف یهحداقل اشتباهات قاف هایتیدوب یگربه دنسبت 
 کار رفته است.ها بهآن

 یبه افغانستان تعلق دارند، اظهارنظر قطع شدهیبررس هاییهزارگ ینکهبا توجه به ا
 دهیمیاحتمال م صرفاً ینجاباشد. در ا یارد ینو فرهنگ ا یشبا گو ییساس آشناا بر یدبا

افغانستان باشد و عامل سوم به  یو زبان یکه دو تفاوت اول برخاسته از سبک شعر
 تالش و دخالت گردآورندگان مجموعه اشعار وابسته باشد.

 10نایحس. 2ـ  2

نقل  هایشیتیاست که داستان آن به همراه دوب ینقال هاییتروا ینتراز معروف یناحس
و در خالل آن  کندیداستان را نقل م یراو ها،یخواننقل یخبر ینح ،. درواقعشودیم

اند و در پاسخ به داستان هاییالوگد بیشتر هایتیدوب ینا .خواندیبه آواز م هایییتیدوب
، ص. 0333 اشرفی، ی)نصر «موسیقیایی نقل» را نقل گونهاین. شوندیادا م یکدیگر

 .اندمعروف حسینا به روایت قهرمانِ نامِ از رمتأث حسینا نقل هایدوبیتی. نامندی( م011
 هاییتیشد. دوب ی( بررس0331) ییطباطبا یتاز روا یناقسمت، صد حس یندر ا

 یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار هاییژگیاز نظر و یناحس
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درصد  13 یۀماها در محتواست. محتوا و درون(. تنها تفاوت آن0ک: جدول .هستند )ر
داستان و  یهادرصد به اتفاق 31و عاشقانه است و  یمسائل عاطف یناحس هاییتیدوب

است و ناچار  یداستان هایتیدوب یگرخالف د یناحس ،ند. درواقعاماجراها مربوط یفتوص
 به داستان بپردازد. هایتیدوب یبا برخ یدبا

 11نجما. 10ـ  2

متأثر از نام  هایتیدوب ینها بوده است. ان نقالبر سر زبا یزآن ن هاییتینقل نجما و دوب
 روایت از نجما دوبیتی صد قسمت، این در. شوندیم یدهنجما نام یتقهرمان روا

 و سبکی ساختاری، هایویژگی نظر از نجما هایدوبیتی. شد بررسی( 0331) همایونی
 (.0 جدولک: .)ر ندندار هاآن با تفاوتی و هستند معیار هایدوبیتی با ترازهم محتوایی

 سروده()فال 12شرمه/ شربه .11ـ  2
و با آداب  شوندیخاص افراد جمع م یهادر مناسبت یران،مختلف ا هایمنطقهدر 

« شرمه»و در فارس « شربه»اشعار  ین. در اراک به اگیرندیبا خواندن شعر فال م یخاص
ها نشان داد که شرمه نآ یدست آمد و بررسشرمه و شربه به ی. تعداد محدودگویندیم

 هایتیدوب یگربا د یهستند و از نظر ساختار و محتوا تفاوت یتیهمان دوب ،و شربه درواقع
با عنوان  شوندیمراسم خوانده م گونهینکه در ا یموارد اشعار بیشتراما در  ،ندارند

اما  شود،یم یدهد هایییرباع ها،یتیدوب ینگاه در خالل ا ،اند. البتهثبت شده «یتیدوب»
اند کار بردهرا به« سرودفال»عنوان  یاشعار برخ یناست. در اشاره به ا یتیغلبه با دوب

( که از نظر 0390 یمی،)ابراه« فال ۀتران» ی( و برخ301الف، ص. 0390 ی،)ذوالفقار
عنوان « سرودهفال» یا« سرودفال»ترانه،  یمعان ی، با توجه به گستردگگاننگارند
 ت.اس یترمناسب
 03اند رجوع شدداده یحمراسم را توض ینکه ا یبه منابع یادب ۀگون ینا یبررس یبرا

 ی،ساختار هاییژگیها از نظر وسرودهدست آمد. فالسروده بهصد فال ،یتو درنها
از  ی( و تنها اندک0ک: جدول .هستند )ر یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک

و عاشقانه  یدرصد موارد عاطف 33ها در سرودهوت دارند. فالتفا یکدیگرنظر محتوا با 
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 هایتیاما در دوب ،هستند ینخدا و منقبت بزرگان د یشدرصد موارد در ستا 03و در 
 ینددر فرا توانیامر را م ینا دلیل. شودیم یدهد یشیو ستا یمنقبت ینندرت مضامبه

 واسطه را ائمه و کندمی یاد را داخ کنندهنیت فرد گرفتن، فال هنگام. یافت یریگفال
توسل  یبرا کنندهیتن یذهن ۀدغدغ رسدینظر مبه درواقع،. بدهند را او پاسخ تا کندمی

 برود. یو منقبت یشیستا ینبا مضام هایییتیبه سراغ دوب شودیم سبببه خدا و ائمه 

 یمتفاوتهستند که در مراسم خاص کارکرد  هایتیها همان دوبسرودهفال ،درواقع
 یلدلبه. یافت هایتیدوب ۀدر مجموع توانیها را مسرودهفال بیشتررو،  ین. از ایابندیم

 یاداز آن را به  یهر کس تعداد یباًمردم، تقر یاندر م یتیدوب یاربس یترواج و محبوب
 یادرا که به  یتیهنگام گرفتن فال زبان مشترک افراد است و هر کس آن دوب یردارد. ناگز

 .خواندید مدار

 ییقایموس اصطالحات و یتیدوب. 2
 یو دشت یانیحاج ی،باغکوچه ی،سرحد یدی،اصطالحات جمش یتیگاه در اشاره به دوب

 یتیدوب»بخواهند  یدر استان خراسان ممکن است از کس مثال، برای. رودیکار مبه
 و مقصودشان «یسرحد» یندصرفاً بگو یابخواند  «یدیجمش یتیدوب» یا «یسرحد

 یهاجو شدند تا مثالوانتساب منابع جست ینسنجش صحت ا یباشد. برا یتیدوب
از  یکهر  یبرا یت،درنها 00شوند. یبررس اندضبط شده عنوان ها ینا یلکه ذ یشعر

تعداد  یبیو غر یدگانیب ی،دشت یانی،حاج ی،باغکوچه ی،سرحد یدی،جمش هاعنوان
 هاییژگیهستند و با و یتیبدو یاشعار همگ یندست آمد. اشعر به یمحدود

اصطالحات  یاسام ینا ،دارند. درواقع یخوانپژوهش کامالً هم ینا یارمع هاییتیدوب
که  ییهامقام روند،یکار ممختلف به یآواز یهاهستند و در اشاره به مقام یقیاییموس

 نیخوایتیدوب ینوع ،و درواقع شودیها استفاده ماز آن یتیخوانش دوب یبرا بیشتر
در دستگاه  بیشترو  رسندیهمراه با دوتار به گوش م بیشتر هایخوانمقام ینهستند. ا

 شور هستند.
مربوط به  شنویمیکه م ییهامقام بیشتردارد و  یارخراسان شهرت بس یمقام یقیموس

. در خراسان یباغو کوچه یهزارگ یدی،جمش ی،سرحد یهاخطه است مانند مقام ینا
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 03که بالم یاگونهبه ؛اندیجها رامقام یگراز د یشب یدیجمش و یسرحد یهامقام
(1974, p. 93 )است که در خراسان ضبط کرده هایییتیاز دوب یمیاز ن یشب کندیادعا م 

 یزن یانیو حاج یدگونیب ی،شروه، دشت یها. مقامشدندیخوانده م یدر آهنگ سرحد
 .شوندیخاص خود خوانده م یوةش ها بهمقام یناز ا یکمربوط به بوشهر هستند. هر 

عنوان مقام خاص  یتی،و آواز، گاه در اشاره به دوب یقیبا موس یتیدوب یهمراه یلدلبه
 یدگانی،ب ی،دشت یانی،حاج ی،باغکوچه ی،سرحد یدی،جمش مانند رود،یکار مآن به
 یقاییِاصطالحاتِ موس یتیدر اشاره به دوب ی. در مواردیبیشروه و غر ی،هزارگ

به  یزن یسرصوت، غمونه و سرکوه ی،قرائ ی،(، دشتستانیاشترخجو )ساربان ی،خرزبا
 ةو در حال حاضر دربار یامددست نبه یشعر ۀموارد نمون ینا یاما برا خورد،یگوش م

 .کنیمیها قضاوت نمآن یشعر ۀگون

 یتیملحقات دوب. 2

 توانیو م آورندیم یادرا به یتیدوب یشعر یهاگونه یدر خالل اشعار عامه، برخ
یدرنظر نم یتیموارد را دوب ینا ،حال ینبا آن ارتباط دارند. با ا یاحتمال داد که به نحو

 یتیها را از ملحقات دوبکه با آن دارند، آن یاریبلکه با توجه به شباهت بس یریم،گ
 .گونیتیدوب هاییو رباع هایتیچندب ها،یتیبمانند تک یم،کنیمحسوب م

 یبرخ ها،یتیدر خالل مجموعه دوب یعامه و حت یموعه شعرهامج یاندر م
عنصر  یعنی ها،یتیدوب یهالفهؤم ینتراز مهم یکی هایتیب. تکشودیم یدهها دیتیبتک

 یتیبقسمت صد تک ینها، در ایتیها به دوبآن یارشباهت بس یلدلوزن را دارا هستند. به
 هاییژگیاز نظر و هایتیبشدند. تک ی( بررس0379 ،0301) یونیاز دو کتاب هما

( و تنها 0ک: جدول .هستند )ر یارمع هاییتیتراز با دوبهم ییو محتوا یسبک ی،ساختار
وجود ندارد،  هایتیبدر تک« ساختار شرط»و « ع سوماتکرار مطالب در مصر» ۀدو مؤلف

اول  یتکه ب معنا ینهستند، به ا یدرصد موارد مقف 97در  هایتیبکه تک دلیل ینبه ا
ند، در یابینمود م یتیدوم دوب یتکه عموماً در ب یژگیدو و یناند. الجرم ابوده یتیدوب
به  یهقاف»و  «یهچهار قاف»، «یهتکرار قاف»است که  یلدل ینشود. به همینم یدهد هایتیبتک

 .نیستند آشکارها یتیبدر تک 0مطابق با جدول  یز،ن« و قطعه یسبک مثنو
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با  ییو محتوا یساختار هاییژگیاز و یاریاز نظر بس هایتیبتک یب،ترت ینبه ا
در  ی. حتشودیم یدهها ددر آن یکسانی یقالب یهادارند و گزاره یسازگار هایتیدوب
اند. ضبط شده یتیصورت دوببه یگر،در مجموعه اشعار د ها،یتیبموارد تک یاریبس

 ،رو یناست. از ا یاتشانها در تعداد ابیتیوببا د هایتیبتک یتنها تفاوت جد ین،بنابرا
آن در خاطر خواننده  یتب یکباشند که  یناقص هاییتیها دوبتوان احتمال داد که آنیم

 یستدور ن ،است. البته یدارد و بر افواه جار یشتریآن شهرت ب یتب یک یامانده است 
 یدر شرح احوال یتیدوب یاقبه س هایییتیبتک یتی،و رواج وزن دوب یسادگ یلدلکه به

درنظر  یتیباز هم آن را از ملحقات دوب یزباشد ن ینشود. اگر چن یخاص بر زبان جار
 است. یکادب عامه نزد یهاگونه یگراز د یشب یتیبه دوب زیرا گیریم،یم

صورت و به شوندیهمراه م یگرید هاییتیدوب یا هایتببا تک هایتیگاه دوب
یتیدر مجموعه اشعار مختلف در خالل دوب ینیچنینا یهانمونه. آینددرمی «یتیچندب»

(، 0379 ،0303) یونیهما یهااز کتاب یتیقسمت پنجاه چندب ینشود. در ایم یدهها د
دست به یشتریشدند. متأسفانه تعداد ب ی( بررس0390) ی( و صفر0339) یژوکوفسک

 هایتیتراز با دوبهم ییحتواو م یسبک ی،ساختار هاییژگیاز نظر و هایتیبچند. یامدن
استفاده  یشترو بسامد ب یاتها تنها در تعداد اب(. تفاوت معنادار آن0ک: جدول .)ر هستند

 ینترها و دارا بودن مهمیتیبه دوب هایتیچندب یارشباهت بس یلدلاست. به یاز قالب مثنو
 سوب کرد.ها محیتیها را از ملحقات دوبتوان آنیوزن، م یعنی یتیعنصر دوب
ود که اگر به وزن شیم یدهد یزن ییهایندرت رباعها بهیتیمجموعه دوب یاندر م

در  یتیدوب یهایژگیو یتمام زیراوند، شیانگاشته م یتیها دقت نشود، دوبمتفاوت آن
(، ناصح 0379شکورزاده ) یهااز کتاب یقسمت صد رباع ینها مشهود است. در اآن
همچون  هایدرصد رباع 70 یشدند. محتوا یبررس( 0337) ی( و مزرعت0379)

در  یامی،خ هاییرباع یاقو به س هایتیاما خالف دوب ،و عاشقانه است یعاطف هایتیدوب
به  یسپارشمردن عمر و نکوهش دل یمتاشعار غن ینا یدرصد موارد، محتوا 03
 هاییژگیاند. وو سوگ سروده شده یزانمرگ عز ةدربار یزها ندرصد آن 00. یاستدن

ها هستند و تفاوت آن یارمع هاییتیتراز با دوبها همآن ییو محتوا یسبک ی،ساختار
 یهاو گزاره یتیدوب یتمیکدر مقابل وزن ر یرباع ینتنها در دو نکته است: وزن سنگ
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با وزن شعر دارد.  یمیع اول ارتباط مستقاآغاز مصر یِقالب یهامتفاوت. گزاره یقالب
 یقالب یهاگزاره ین،بلند. بنابرا یبا هجا یو رباع شودیکوتاه آغاز م یبا هجا یتیدوب

 ینیعبارات آغاز هایآن در رباع یجابه شود،ینم یدهد هایدر رباع هایتیدوب ینآغاز
با  ین،. همچنخوردمی چشمبه «یار ای» و «فریاد» ،«افسون» ،«یاز کوچه درآمد»مانند 

وجود  هایدر رباع یباًع تقراآغاز مصر« که»شرط و  ساختار ۀ، دو مؤلف0توجه به جدول 
ها اگرچه یها و رباعیتیدو قالب است. دوب ینا یآن همچنان تفاوت وزن دلیلندارد که 

ها آن یبندیهقاف یوةاما ش یکدیگرند،متفاوت با  یهردو در بحر هزج هستند، از نظر وزن
رسد با توجه ینظر ماست. به یکساناست،  یتیدوب یزبخشمهم و تما یهایژگیکه از و

آن قرار گرفته باشد و در  یرتحت تأث یقالب رباع یتی،دوب یاربس یتبه رواج و محبوب
 شده باشد. یکنزد یتیبه ژانر دوب یموارد

 جهینت .2
 سببآن  یاربس یریدارد. فراگ یاریبس یترواج و محبوب یتیاشعار عامه، دوب یاندر م

 یرسم یداشته باشد. در آثار ادب یمتفاوت یهامختلف نامها و مناطق شده است در دوره
(، یتو)چهارب یتیبه چهارب یشفاه یاتو در ادب شودیم یدهنام یو رباع یتترانه، ب ی،فهلو

 یزخوانی،فا خوانی،یبتمص ی،اشُنبهشروند، شلوه،  ی،شرو ی،)شلوشروه  یتک،س
نجما،  ینا،حس ی،هزارگ ی،کلگ ی،فلک(، یادفرکله یادی،)فر یادفر ی،، فراق(یاخوانیمح

پرسش  یندنبال پاسخ به اپژوهش به یندر ا سروده( معروف است.شربه و شرمه )فال
یژگیو یدارند. پس از بررس یمتفاوت یهامختلف مصداق یهانام ینا یاکه آ یمبرآمد

مشخص شد که  یکدیگر،ها با آن یسۀو مقا یآمار ۀجامع ییو محتوا یساختار یها
است  یگذارتفاوت در نام ،دارند. درواقع یها مصداق واحدعنوان ینا ۀهماساساً 

با  یتفاوت یباًاست. تقر یتیاشاره دارند که همان دوب یبه نوع واحد یوگرنه همگ
یژگیثر از وأشود متیم یدهد هاواژهدر محتوا و  یجزئ یندارند و اگر گاه تفاوت یکدیگر

ینم یکدیگرها از آن یزتما سبباست که  یزچنا یحداست و به یمیو اقل یمحل یها
 یوةو ش یاتوزن، تعداد اب یعنیرا دارا هستند،  یتیدوب یهایژگیو ینترمهم یشود. همگ

ها در آن یکسانی ییو محتوا یو سبک یساختار یهاویژگی آن، بر عالوه. یبندیهقاف
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 یر هر منطقه نامد یارشبس یترواج و محبوب یلدلبه یتیدوب ،شود. درواقعیم یدهد
مانند  ،اشعار اشاره دارند یها گاه به محتوانام یناست. ا یافته یمحل یۀماخاص با رنگ

و  یبیمانند شروه و غر گردند،یها برمآواز آن ةخوانش و نحو یوةگاه به ش ،«یفراق»
مِ و گاه متأثر از نا یمانند هزارگ ،خاص هستند ید، گاه برخاسته از نام منطقه و قومیافر

هستند، با  یتیهمه در اصل دوب ،حال ینو نجما. با ا ینامانند حس اند،یداستان یتیشخص
. چنانکه در شوندیم یدهگوناگون نام یهاو محتوا و صرفاً به نام بندییههمان وزن و قاف
 یهامشخص در مجموعه اشعارِ مناطق مختلف عنوان یتیدوب یک یممقدمه نشان داد

و در هر منطقه با عنوانِ خاص  یابدیو... را م یتیشربه، دوب تی،یمتفاوت شروه، چهارب
 یجادا یتفاوت یتیآن دوب یتدر ساختار و کل ،اما درواقع شود،یم یدهنام یارآن د

 یتی،گاه در اشاره به دوب یقی،با موس یتیدوب یناگسستن یوندپ یلدلبه ین،. همچنشودینم
 یدی،جمش مانند رود،یکار مبه یقی،اصطالحات موس یگرد یاعنوان مقام خاص آن 

 .یبیو غر یدگانی،ب ی،دشت یانی،حاج ی،باغکوچه ی،سرحد
دنبال که به یپژوهانواره را عرضه کرد که فرهنگطرح ینتوان ایم ،یبترت ینبه ا

در اشاره  یمختلف یها هستند، در خالل کار ممکن است با اسامیتیدوب یدانیم یگردآور
به  یدها، بایتیثبت دوب یجو براو، در جستینوند. عالوه بر امواجه ش یتیبه دوب

 است. یتیها بر دوبتوجه شود که اساس آن یزن هایخواننقل یها و برخسرودهفال
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 یتیمختلف دوب هایمصداق: 1جدول 

Table 1: Different instances of couplet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یتی: ملحقات دوب0جدول 

Table 2: Couplet attachments 

 

 گونیتیدوب هاییرباع یتیچندب یتیبتک 

 100 20 100 تعداد منتخب

 %011 %011 %011 یوزن عروض

 %70 %91 %97 و عاشقانه یعاطف یمحتوا

 %30 %10 %03 یفرد

 %00 %01 %03 بلند یفرد

 ـ %0 %0 (یه)بدون قاف یففقط رد

 %03 %00 ـ یهتکرار قاف
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 %0 %00 %0 مهبهیکواج نزد یهقاف

 ـ %0 ـ متفاوت یامال یۀقاف

 %00 %01 %7 اشتباه یۀقاف

 %03 %00 ـ یبه سبک مثنو یهقاف

 %0 ـ ـ به سبک قطعه یهقاف

 %1 %3 ـ یهچهار قاف

 %33 %01 %00 یهتشب

 %03 %3 %7 استعاره

 %03 %01 %0 یهکنا

 ـ %30 %3 عادر آغاز مصر« که»

 %03 %31 ـ سوم عاع دوم در مصراتکرار مطالب مصر

 %0 %00 %0 ساختار شرط

 ها نوشتپی
 یمر(، لر0331) یلوفری(، ن0303) کرمانییکوه یهااز کتاب یطور تصادفبه معیار یتیِدوب دویست .0
 ( انتخاب شدند.0339) ی( و ژوکوفسک0377(، شکورزاده )0370) یونی(، هما0333)

2. Seytak 
3. Šarve 

 . 0339 یفیان،رر.ک: ش شروه یدنشن یبرا .0
5. Ferāqi 
6. Faryād 
7. Falaki 
8. Kallegi 
9. Hazāragy 
10. Hoseinā 
11. Najmā 
12. Šarme/Šarbe 

 یدی(، سع0330) یدمحسنی(، مؤ0379) ی(، توکل0330) ،(0373) یرنیا(، م0301) یمحبر.ک:  .03
 (.0339) ی( و خلعتبر0331)
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 ؛10 ـ 31. صص ،0339 مسعودیه،: ک.ر هاآن ویسیننت شیوة و شعری هاینمونه مشاهدة برای .00
 مبشری، ؛0300 حیدرپور، ؛301. ص ،0379 همایونی، ؛13 ـ 31. صص ،0379 مسعودیه، و کوکرتز
0333. 

15. Blum 

 منابع
 الف( منابع مکتوب

 : کاوه آزما.یراز. ششهر من داراب(. 0371. )حآزما، 
المعارف بزرگ ۀرئتهران: مرکز دا .یرانهنگ مردم افر ۀدانشنام .فال ۀ(. تران0390. )م یمی،ابراه

 .یاسالم
و  یستان. زاهدان: دانشگاه سیستانیس هاییتکس(. 0393. )ح. ف ی،.، و سنجرانف ی،الهام

 بلوچستان.
 . تهران: کتاب فرزان.یرانا ییروستا یهانغمه(. 0313. )م یی،آقا

 .سخن: تهران .فرهنگ بزرگ سخن (.0391) ح. انوری،

 . تهران: سروش.یرانمناطق ا یقیموس(. 0331. )اردار، برخو
 .یناسابن یفروش. تهران: کتابین. معم یحتصح. برهان قاطع(. 0300. )ح. مبرهان، 

 کتاب. ینۀ. تهران: آیبوشهر یشواژگان منتخب گو شناسییشهر(. 0391. )ع ی،بالد
ی. کوهح. گردآورنده یرانا ییروستا یهاهفتصد ترانه از ترانه ۀ(. مقدم0307. )ت. مبهار، 

 .نای. تهران: بیکرمان
 .یبیج یها. گلبن. تهران: کتابمکوشش . بهیبهار و ادب فارس(. 0333. )ت. م بهار،
زاهدان:  (.یستانیس هاییتیها و دوباز ترانه یا)مجموعه یستاناس(. 0393. )ر. م ی،بهار

 .یمحمدرضا بهار
، 1، عامه یاتفرهنگ و ادب یران.در ا یسنت شعر شفاه ۀ: ادامتیی(. چهارب0390. )ر. غپور، بهرام

 .000ـ  73
 .روزآمد :تهران .یخوانفلک(. 0393) ی، ا.و صدر ک.،پهلوان، 

 .تهران: هفت از ترناس تا لهباز. یباصر یلا(. 0379. )ر. غ ی،توکل
 .03ـ  01، 30 ،یقاییمقام موسخراسان،  یقیدر موس یخوانبر فلک ی(. نگرش0333) ه. ید،جاو
: یاسوج .یراحمدو بو یلویهاستان کهگ یشفاه یاتو ادب یقیشعر و موس(. 0330. )س ینی،حس

 .یهفاطم
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 .00، یرانا یکموز یبی،از کرمان: غر یا(. نغمه0300. )م یدرپور،ح

 .ین. تهران: نوهاترانه(. 0333. )ن. پ ی،خانلر
 تهران: عرفان. .یهزارگ یانۀعام هاییتیدوب(. 0393. )ج. م ی،خاور

 .یلشن. تهران: افال و استخاره در فرهنگ عامه(. 0339. )م ی،خلعتبر
 . مشهد: خاتم.روستا یشفاه یاتادب(. 0377ر. ) .مخوشدل، 

 .یرکبیر. تهران: امیتهدا ص.کوشش . بهیامخ یهاترانه(. 0303. )ا. ع یام،خ
 .یهنر ة. تهران: حوزیرانا ینواح یقیبر شناخت موس یامقدمه(. 0373ر. ) .م یشی،درو

 .. تهران: سمتیرانعامه ا یاتزبان و ادبالف(. 0390. )ح ی،ذوالفقار
، یپژوهادب یرانی،ا سرودهاییدر بوم یتیدوب هاییژگیب(. کاربرد و و0390. )ح ذوالفقاری،

 .93ـ  13، 30
 .ایران در کار موسیقی فرهنگ یکستان.کار در فرهنگ مردم تاج یهاترانه(. 0391) د. اف،یمرح

 .مهر سورة جاوید. تهران: ه. کوششبه
 .یباران یفروش. تهران: کتابی. عباسم یحتصح. یدیفرهنگ رش(. 0337. )ر. ع یدی،رش
. تهران: یاحی. را. م یحتصح. یشروان یلجمال خل نزهه المجالس ۀ(. مقدم0373. )ا. م یاحی،ر

 .یعلم
 .ی. تهران: علمنقابیر بشع دروغ،یشعر ب(. 0330. )ح. ع کوب،ینزر

 . تهران: سخن.یرانا یادب ۀاز گذشت(. 0333. )ح. ع کوب، زرین
 .یر. تهران: اساطیدر عصر قاجار یرانا یانۀاشعار عام(. 0339. )و ی،ژوکوفسک

 .93ـ  30، 00، فرهنگ ینجوا یرجند،ب ةاز سد هایییتی(. دوب0333.ا. )نسالخورده، 
 یفروش. تهران: کتابیرسیاقی. دبم یحتصحبه. گ مجمع الفُرسفرهن(. 0333. )ح. ق. م ی،سرور
 .یعلم اکبریعل

 .یلشن. تهران: اینابفرهنگ مردم م(. 0331. )س یدی،سع
 قم: موعود اسالم. چوپان. یهاترانه(. 0337. )س سعیدی،
 وه نتاتن )شروه و ترانه در هرمزگان(. یچروزون رفته ه(. 0393. )ف ی،.، و مدرسس سعیدی،

 .یردارالتفس :مق
 .یامخ ۀ. تهران: کتابخانیرسیاقی. دبم ترجمۀ. فرهنگ آنندراج(. 0331. )پ. مشاد، 
 . تهران: روزگار.یدخورش یارنهبندان د(. 0331. )ح ی،شبان
 .یرین. تهران: داهل ماتم(. 0333. )م یفیان،شر
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 کتاب. ینۀن: آ. تهرابوشهر در عصر باستان یقیموس(. 0391. )ق یاحسینی،.، و م شریفیان،
 .09ـ  03، 03، دانشگاه آزاد مشهد یفارس یاتادب ی،فارس یتیدر دوب ی(. بحث0339. )ا ی،شعبان

 .یفرهنگ یراث. تهران: سازمان مغرجستان یهاترانه(. 0330. )ا. اشعور، 
 . تهران: سروش.و رسوم مردم خراسان یدعقا(. 0377. )اشکورزاده، 
 . تهران: روزنه.یندسمرق یبس(. 0379. )مشکورزاده، 

و  ،.ی. رضوم ،.ینی. قزوم یحتصحبه. اشعار العجم ییرمعا یالمعجم ف(. 0333. )م یس،شمس ق
 . تهران: علم.یسا. شمس

 . تهران: علم.یدر شعر فارس یرباع یرس(. 0337. )س یسا،شم
 .300ـ  319، 33 نامه،یرانادر بدخشان،  یکیتاج هاییتی(. دوب0371) ع. ا. ی،شهران

 . تهران: توس.چهار فصل آفتاب(. 0311. )س ی،شهشهان
 .افروزمجلس: یدگل. آران و بیدشهرسف ۀفرهنگ عام(. 0390. )ح ی،صفر
احمد  یادنامۀ یی.سراو شروه یدشتب ینشرو ۀنامعشق یا ینیان(. شرو0379. )ا. ع ی،صادق

 سخن. :تهران .یتفضل
 .ین. تهران: بهیناسح هاییتیداستان و دوب(. 0331. )ح. ل یی،طباطبا
 رود.حبله :سمنان .یرسرکو ینواهابوم(. 0391) یی، ح.، و طباطباج. ی،عامر

 .یرکبیر. ثروت. تهران: اممکوشش . بهاللغات یاثغ(. 0373. )م ،یورپرام ندیالاثیغ
 . تهران: ققنوس.یی. زنگوم. عکوشش . بهیزفا یهاترانه(. 0317. )یزفا

 .ی. تهران: فروغااللحانبحور(. 0373)رازی یشالدوله فرصت
 جان.. مشهد: ماهیتربت یادهایفر(. 0333. )مقهرمان، 

. تهران: دانشگاه یاز آغاز تا قرن هشتم هجر سرایانیو رباع یرباع(. 0370. )م ی،پارس کامگار
 تهران.
 تهران: سروش. بوشهر. یقیموس(. 0379. )ت. م یه،و مسعود ،.یکوکرتز، 

 .نای. تهران: بیرانا ییروستا یهاهفتصد ترانه از ترانه(. 0303. )ح ی،مانکریکوه
 .یرانفرهنگ ا یاد. وهمن. بنف ۀ. ترجمفرهنگ مردم کرمان(. 0333. )ل. د یمر،لر
 :تهران .یخط یهانسخه یانتقاد یحو تصح یپردازنسخه یختار(. 0379) ن. هروی،یلما

 .یاسالم یاموزه و مرکز اسناد مجلس شور ۀکتابخان
 کشور. یبایز یکل هنرها ة. اداریرانمناطق جنوب ا یمحل یهاآهنگ(. 0333. )ا. ل ی،مبشر
 .013ـ  017، 00، کتاب هفته(. شربه، 0301. )م. م ی،محب
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 . تهران: آگه.یکدکنیعی. شفر. م یحتصحبه. یدالتوحاسرار(. 0330محمد بن منور )
 تهران: دعوت. .فانبایقال یهاترانه(. 0337. )ا ی،مزرعت

 . تهران: سروش.جام تربت یقیموس(. 0339. )ت. م یه،مسعود
. تهران: انجمن آثار ی. فشارکم یحتصح .سه رساله در عروضترانه،  ۀ(. رسال0333) .ع. ا ،موال

 .یو مفاخر فرهنگ
 .یشناس. کرمان: مرکز کرمانیرجانس یانۀفرهنگ عام(. 0330. )م ی،محسنیدمؤ
 . تهران: پارسا.فرهنگ مردم(. 0373. )ع یرنیا،م

 گستر.. مشهد: سخنمردم خراسان ۀبه فرهنگ عام ینگاه(. 0330. )ع میرنیا،
 .ینآذ. تهران: گلیادفرکله(. 0331. )م دوست،یهنم

 . مشهد: آستان قدس.شعر غم(. 0379. )م. مناصح، 
 .. تهران: فکر بکریرجندیب هاییتیبر دوب یگذر(. 0393. )م. م ناصح،

 . تهران: آروَن.یراندر ا یقیو موس یشنما(. 0333. )ج ی،اشرف ینصر
 مکتوب. یراث. تهران: می. فشارکم یحتصح االشعار.یارمع(. 0339. )م ی،طوس یرالدیننص
 .. مشهد: محققیکهن شرق یهاترانه یۀماساختار و درون یلتحل(. 0331. )ح ی،جامیری نص

 اختر شمال. ۀخانهران: چاپ. تفولکلور(. 0333. )ح. ع یری،ن
 ترجمه. یعال ۀ. تهران: مدرسیرانا یمل یهاترانه(. 0331. )پ یلوفری،ن

 فرهنگ عامه. ة: ادارتهران .از جنوب ییهاترانه(. 0301. )ص یونی،هما
 .یت: کانون تربیراز. شیمحل ۀو چهارصد تران هزاریک(. 0303. )ص همایونی،
کل فرهنگ و هنر  ة. انتشارات ادارفرهنگ عامه ینۀه در زممقال یازده(. 0331. )ص همایونی،
 فارس.
 .نشر. تهران: بهفرهنگ مردم سروستان(. 0370. )ص همایونی،
 .یشناسفارس یاد: بنیراز. شفارس یمحل یهاترانه(. 0379. )ص همایونی،

 یداریمنابع شنب(
 . تهران: ماهور.در بوشهر یخوانشروه(. 0339. )م یفیان،شر
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