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Abstract  

Lullabies are one of the most important and valuable branches of 
popular culture in any ethnic group. The theme of lullabies is the 
reflection of thoughts, beliefs, spiritual reflections, social and political 
concerns, emotions, prayers and individual and social aspirations that 
can affect the geographical, cultural, social, and political conditions of 
a society. Because lullabies are not specific to a particular culture or 
country, they can have a lot in common, which may be in terms of 
rhythm, theme, concepts, as well as religious topos, natural, social, 
geographical, and political motifs and themes. In this descriptive-
analytical study, 40 written Sabzevari lullabies have been collected by 
the library method to be examined. While identifying the method of 
the motif formation in them, the most commonly used motifs are 
presented in order to introduce the native lullabies of Sabzevar and to 
understand the reflection of religious ideas, social conditions and 
personal concerns of mothers of that time. After examining the various 
motifs in these lullabies, we were able to divide them into four 
categories: religious motifs, nature, places and relatives. Among the 
motifs used, the motif "flower" (the name of different types of 
flowers) with 26 items and the motif "Baba" with 16 items had the 
highest frequency. The results of this study show that the speakers of 
these lullabies have used a variety of motifs to enrich the theme of 
their lullabies because their poets have based the existing images and 
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themes on various motifs, most of which form a network of images, 
their intellectual and emotional themes. Without analyzing them, 
recognizing the main peculiarities of the concepts in these lullabies 
could not be understood. 

 Keywords: Folklore; children's literature; lullaby; Sabzevar; 
Sabzevar lullaby; motif. 

Literature Review 

Many studies have been done on lullabies from different aspects, some 

of which are done by Hasanli (2003), and the book Lullaby in People's 

Culture by Jamali (2007). Many efforts have been made to collect 

native lullabies, one of which is Sabzevar children's songs by 

Kashmari (2014). In this work, the author collected a number of 

Sabzevar native children's songs, analyzed their content and structure, 

and examined the most frequent themes in these songs. In addition to 

the mentioned studies, in the field of Sabzevar dialect and popular 

culture, some researchers have tried to focus on this dialect such as 

Mohtasham (1994; 1996), Boroughni (2002), and Mahmoud Beyhaghi 

(2000; 2004). 

Aims and research questions 

In the present study, we examine the common motifs in 40 lullabies of 

Sabzevari dialect in order to get acquainted with the culture of one of 

the Iranian tribes as well as the individual and social characteristics of 

the people of that tribe. The research questions are:  

1. How is the motif formed in the lullabies under investigation?  

2. What are the most common motifs used in these lullabies? 
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Discussion 

The use of motifs in a literary work is sometimes conscious and the 

owner of the work intends to mention it for a particular purpose. For 

example, an author might aim to express an opinion, say something or 

do something that draws the reader's attention to a particular subject. 

Sometimes, it is considered a literary trick (Taghavi and Dehghan, 

2009, p. 20). Sometimes, the motif is repeated completely accidentally 

and unconsciously in various works. As in lullabies, sometimes the 

poets have used it in the form of recitation without any special 

purpose of these repetitions. Hence, similarities can be found in them 

lexically and thematically. Since motif is a recurring element in a 

work of art, it plays a prominent role in analyzing the work and the 

personality dimensions of the owner of the work. Although lullabies 

cannot be considered a work of art, they are an important part of the 

culture of the people of a country. By analyzing them, one can get 

acquainted with a part of the culture of that country. Motif has two 

forms in terms of presence in the mind of the author, and appearance 

in the text of the work: the former known as "Motifeme" (Motifeme) 

and the latter known as "Motif" (Motife). Motifeme is present in the 

mind of the author, but the motif is its objective manifestation in the 

literary work (Taghavi and Dehghan, 2009, pp. 18-19). In fact, 

Motifeme is expressed by the motif in the works. In many cases, the 

motif is manifested in the form of several motifs in one work. 

Although in this case the recognition of Motifeme becomes 

complicated, this transformation, or the aesthetic value of the work 

increases and adds to its analytical potential as well as the pleasure of 

the reader. Sometimes, Motifeme is expressed only via motif. For 

example, in lullabies, the word "flower" is a motif, and in lullabies 

motifs such as "tulip flower", "mint flower", "yellow flower", "plain 

flower", "poppy flower", "hazelnut flower" "Sugar flower", "Almond 

flower", "Narum flower", "Pistachio flower", "Jasmine flower" and so 
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forth have been expressed. In fact, these motifs, which are mostly used 

as additional or descriptive combinations express the motif of "flower" 

which is a metaphor of "child" in the mind of the lullaby speaker.  

According to Todorov, "the system of motifs constitutes the 

interior of a work. Hence, the motifs of the work must represent an 

aesthetic unit. If the motifs in a work are not well coordinated, we say 

that this collection does not fit in the work, and if all the parts of the 

work are not well coordinated, the work will fall apart” (Todorov, 

1939/2013, p. 313). In this sense, lullabies often have the necessary 

coherence. The owner of the work must have a justification for using 

any special motif or any set of motifs in his work. The system of 

processes that justifies specific motifs and their set is called 

"motivation". The lullabies of every dialect are part of the popular, 

enduring and ancient Iranian songs that have their roots in the distant 

past. "Sabzevar, which was called Beyhaq in the past, is one of the 

cities of Khorasan Razavi province. The dialect of the people of this 

city is Sabzevari, which is not much different from Persian except for 

the phonetic and lexical differences. Of course, this dialect has a great 

variety in the villages of Sabzevar. The main difference among them 

and the types in Sabzevar is the phonetic difference, especially the 

difference in vowels (Estaji, 2006, p. 31). Many motifs can be seen in 

Sabzevar lullabies. In this article, we tried to identify the motifs in the 

lullabies in question and provide a regular classification of them. 

Conclusion 

Lullabies are a collection of popular literature which can show the 

beliefs of each people to others along with customs, food, and 

clothing. The lullabies of each dialect are part of the popular, enduring 

and ancient songs of Iranian culture that have their roots in the distant 

past. Due to the similarities that may exist among them, various motifs 

can be observed. In the present study, the pattern formation of 
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lullabies was introduced, recurring motifs in Sabzevar lullabies were 

identified, and then their types were classified by the content analysis 

method. We obtained these results from a total of 40 Sabzevari 

lullabies that were studied; the motifs in these lullabies are divided 

into four general categories: religious, place, nature, and relative 

motifs. We found that many of these lullabies have common themes 

and motifs, and each can fall into several categories we have in mind. 

For example, a mother may have mentioned a family member in a 

lullaby and at the same time made her child look like a flower. The 

speakers of Sabzevari lullabies, using different motifs and considering 

their desired moral, educational and training goals, have also created 

simple and ultimately concise images. These speakers are more 

inclined to tangible and natural motifs and have based the images and 

themes of lullabies on these types of motifs, most of which form a 

network of images and their intellectual and emotional themes. The 

use of various motifs in the lullabies in question is one of the 

characteristics and advantages of this type of poetry. The motifs 

created in these lullabies have shown the mentality and sensitivity of 

their speakers towards these issues and phenomena. We have observed 

many of the motifs prevalent in these lullabies in the works of others, 

but the speakers of these lullabies, through artistry, have manifested 

these elements in childish language, which is the result of their 

creation. Therefore, the motifs used in lullabies are in line with the 

taste of their speakers. There is no particular symbolism, ambiguity, or 

complexity in these motifs because the speakers of lullabies have 

expressed their emotions, feelings, and thoughts in the form of motifs 

which are in simple and clear language. Hence, such motifs are 

effective and their simplicity and mentality have made children 

interested in lullabies. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0011 خرداد و تیر، 83، شمـارة 9 سال

 مقاله پژوهشی

 
 های سبزواریها در الالییموتیف

 2، زهرا داوری1فرامید وحدانی

 (13/10/0011پذیرش:  19/0899/ 38)دریافت: 

 

 دهیچک

آینـد   ار مـی شـم های مهم و ارزشمند عامه در فرهنـ  هـر مـتمیبی  ـه    ها یکی از شاخهالالیی

های اجبمـاعی و سیاسـی،   ها،  اورها، تأمالت روحی، دغدغهها  ازتاب اندیشهمایۀ الالییدرون

تتاننـد از شـرایج جارافیـایی،    عتاطف، دعاها و آرزوهای فـردی و اجبمـاعی اسـت  ـه  مـی     

ها مخـب  فرهنـ  یـا    فرهنگی، اجبماعی و سیاسی جامعه تأثیر  پذیرند  از آنجایی  ه الالیی

تتانند اشبرا ات زیادی  ا یکدیگر داشـبه  اشـند  ـه ایـت اشـبرا ات       شتر خاصی نیسبند، می

هـای دینـی، طعیعـی،    ها و تُپُسممکت است از حیث ریبم، مضمتن، مفاهیم و همچنیت متتیف

اجبماعی، جارافیایی و سیاسی  اشد  در ایت پژوهش  ه شیتة تتصیفی ـ تحلیلی سـعی  ـر آن   

انـد، مـمت   ای گرد آمدهمکبتب سعزواری  ه  ه روش  با خانه چهل الالییاست تا  ا  ررسی 

 ار رفبه نیز معرفـی  های  هتریت متتیفها، رایجگیری متتیف در آنمشخ   ردن شیتة شکل

هـای دینـی،   های  تمی سعزوار،  ه  ازتاب اندیشهشتد تا از ایت رهگذر ممت شناساندن الالیی
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هـای  ی فردی مادران آن روزگار پی  عریم  پس از  ررسی متتیـف هاشرایج اجبماعی و دغدغه

های مذهعی، طعیعت، امـا ت و  ها را  ه چهار دسبه متتیفها تتانسبیم آنگتناگتن در ایت الالیی

 32هـا(  ـا   )نام انتاع گل« گل» ار رفبه، متتیف های  هختیشاوندان تقسیم  نیم  از  یت متتیف

دهـد  حاصل ایت  ررسی نشان مـی  مترد،  یشبریت  سامد را داشبند  02 ا «  ا ا»مترد و متتیف 

هـای خـتد  ـه    مایـۀ الالیـی  ها از انتاع متتیف  رای غنی ساخبت درون ه گتیندگان ایت الالیی

هـای  ها تصاویر و مضامیت متجتد را  راساس متتیـف اند، زیرا سرایندگان آنخت ی  هره گرفبه

ای از تصاویر، مضـامیت فکـری و احساسـی    ها شعکهب ایت متتیفاند  ه اغلگتناگتن  نا نهاده

ها، شناخت مخبصات اصلی و زوایـای مفـاهیم ایـت    دهند  ه  دون تحلیل آنها را شکل میآن

 ها آشکار نیست الالیی

 فتلکلتر، اد یات  تدک، الالیی، سعزوار، الالیی سعزواری، متتیف    های کلیدی:واژه

 . مقدمه 1

ها و حافظۀ مردم  ه زندگی ختد ادامه داده اسـت  ایـت گفبـه  ـه     در سینه فرهن  عامه

است  ه  خشی از « اد یات شفاهی» خش مهمی از فرهن  هر سرزمیت اشاره دارد و آن 

هـا و  هـا، ترانـه  هـا، مبـل  مصه  (00، ص  0830شتد )عمرانی، اد یات عامه محستب می

هـای فرهنـ  عامـه     ه مانند دیگر  خـش هایی از اد یات شفاهی هسبند ها  خشالالیی

اند و سپس  ـا پیـدایش خـج،    سینه نگاه داشبه شده هصترت سینها بدا در میان مردم  ه

ها از الالیی ( 3، ص  0891ممیر، اند )جاللی پندری و پاکچهرة مکبتب  ه ختد گرفبه

ات  تد ـان  ست در حتزة اد یات عامه جریان دارند و از ستی دیگر، در حتزة اد یـ یک

هـای مـردم   و از درون عتاطف تـتده  اند، زیرا از دل فرهن  عامه  رخاسبهما ل  ررسی

رو  ـه  ـرای  تد ـان آفریـده     شـتند و از آن اند،  ه اد یات عامه مر تط مـی جاری شده

(  از آنجـایی  ـه   23، ص  0833لـی،  اند،  ا اد یات  تد ـان پیتنـد دارنـد )حسـت    شده
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عنـتان  هـا  ـه  تـتان از آن ی ساده، عامیانه و آهنگینی هسبند  ـه مـی  هاها سرودهالالیی»

های سنبی در  یت اذهـان  تریت اشعار  تد انه یاد  رد     و از آن حیث  ه الالییمدیمی

اند و در حتزة اد یات شفاهی دارای سا قۀ دیرینه هسـبند،  یشـبر مـترد    گیرتر شدهجای

تحلیل متتیف، انتاع و . (3، ص  0893مکاران، )حسینی صا ر و ه« اندتتجه مرار گرفبه

شـمار  منزلۀ یکی از عناصر مؤثر در معاحث نقدِ اد ـی  ـه   ار ردهای آن در آثار اد ی  ه

تتان  ه ها، میها و خاسبگاه آنهای گتناگتن متجتد در الالیی ا  ررسی متتیفآید  می

انجـام ایـت پـژوهش روی     رو، هـد  از  رد  ازایـت های هر فرهن  پی اورها و ویژگی

هـا در  های سعزواری آن است  ه ممت پاسداشت ایت گنجینه، دریا یم  ه متتیفالالیی

هـا  تـتان در ایـت الالیـی   هایی را مـی اند؟ و چه متتیفها چگتنه شکل گرفبهایت الالیی

 ومتح دید؟   ه

 . پیشینۀ تحقیق2

سـاخبار آوایـی، دسـبتری و    ها از جنعـۀ تـم، نحـت،    های زیادی  ر روی الالییپژوهش

ها و دیگر وجته مرتعج های علمی و پزشکی، خاسبگاهشناسی، آزمایشمحبتایی، روایت

تـتان  ـه مقالـۀ    هـا مـی  ها درمترد الالییتریت پژوهشها انجام گرفبه است  از مهم ا آن

)جمـالی،   الالیـی در فرهنـ  مـردم   ( و  بـاب  0833لـی،  )حست« های مخملیتالالیی»

های  ـتمی انجـام شـده    های زیادی هم  رای گردآوری الالییاشاره  رد  تالش (0832

-ترانـه صترت اسبانی  ه چاپ رسیده، های اخیر  ههایی  ه در سالاست  یکی از  باب

-( است  ه نتیسنده  ا گردآوری تعدادی از ترانه0898) اشمری،  های  تد انۀ سعزوار

هـا پرداخبـه و مضـامیت    حبتایی و سـاخباری آن های  تد انۀ  تمی سعزوار،  ه تحلیل م

ها مترد  ررسی مرار داده است  عالوه  ـر نتیسـندة مـذ تر، در    پر سامد را در ایت ترانه
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مندان  ـه حفـا ایـت گـتیش نظیـر      زمینۀ گتیش و فرهن  عامۀ سعزوار  رخی از عالمه

، 0839( و محمـتد  یهقـی )  0830(، ا تالفضـل  روغنـی )  0831، 0838حست محبشـم ) 

هـای رایـج در   در پژوهش حامر  ه  ررسی متتیف اند هایی انجام داده(، پژوهش0838

پردازیم تا از ایت رهگذر  ا فرهن  یکی از امتام ایرانی و گتیش سعزواری می الالیی 01

هـا  الالیـی  های فردی و اجبماعی مردمـان آن مـتم آشـنا شـتیم، زیـرا     همچنیت ویژگی

هـای زنانـه،   ها، سعک زندگی، آداب و رسـتم، دغدغـه  ، سنتنمایانگر  خشی از  اورها

-ها میشرایج اجبماعی، فرهنگی و سیاسی حا م  ر جامعۀ ایران هسبند و  ا تأمل در آن

  رد   تتان  ه ژرفای وجتد مادران ایت سرزمیت پی 

 . بحث و بررسی3

-شـان از متتیـف  ها گاهی  رای  یان مطالب تعلیمی و تر یبی متردنظرسرایندگان الالیی

 ـر  هـا عـالوه   ار رفبه در میان الالییهای  هاند   ررسی متتیفهای مبنتع اسبفاده  رده

ای دارد، ها در اشعار  تد انـه، اهمیـت ویـژه   نشان دادن شیتة  یان و هنر سرایندگان آن

ها را  ا آگاهی و هد  خاصی و  رخی دیگـر  ها  رخی از متتیفزیرا سرایندگان الالیی

 اند ها گنجاندهصترت خالمانه در میان الالیی هرا 

 موتیف  . 1ـ3

 0مایـه  ـرای متتیـف   مایه، مایۀ اصـلی و نقـش  های  تهای اد ی معادلدر  یشبر ترجمه

هـای مهـم مترد حـث در حـتزة     اسـت  عنصـر متتیـف یکـی از مقتلـه       رگزیده شده

، 1الگت،  هت0، متمتع8ایهماست  در ایت حتزه  حث از متتیف، درون 3شناسیمایهدرون

ای  ـه در مـبت   راهی است  رای رسیدن  ه سطتح اندیشه و نظریه 3و تُپُس 2نمتنۀ اولیه

های معنـایی و اصـطالحی   (  آگاهی از جنعه3، ص  0833شتد )تقتی و دهقان،  یان می



 و همکار فرامید وحدانی ____________________________________ های سبزواریها در الالییموتیف

272 

 

های مترد حث مروری است  طعق تعاریف مخبلف متتیف  رای پرداخبت آن در الالیی

رسد  ـه متتیـف در اد یـات سـه     نظر می، درمجمتع، چنیت  ه«متتیف»رفبه از گصترت

 یش مبمایز دارد  ه  راساس آن، مصادیق متتیف در یک اثر اد ـی مبفـاوت   ومعنای  م

 ختاهد  تد  خالصۀ ایت سه معنا چنیت است:

درمـترد   3در تعریف نخست، متتیف  ا نظریۀ سـاخبارگرایی  ـتریس تتماشفسـکی   

تریت واحد روایی مایۀ  تچکتعج است  طعق ایت تعریف  اید متتیف را درونروایت مر

طعـق تعریـف دوم، متتیـف  ـه      ( Martin, 2005, pp. 67-68)در سطح نحتی دانست 

شتد؛ ازجمله: شیء،  ه شامل متارد  سیاری میاست معنای عناصر خاص تکرارشتنده 

ی و هر چیزی  ـه  ـه شخصـیت    حادثه، صدا، تصتیر، رن ، وامعۀ ممنی، حاالت روان

 ند، وا سبه است، متمعیت، صحنه و     دروامع، آنچه ایت عناصر را  ه متتیف تعدیل می

ای  ه ختدی ختد متتیف نیست، اما ها در یک اثر اد ی است  هر حادثهحضتر مکرر آن

دهـد  ـه معنـا و    انگیزد و نشان مـی شتد، حساسیت مخاطب را  رمیومبی  ه تکرار می

هـایی هسـبند  ـه    صتدی در پس ایت تکرارها وجتد دارد  ایت عناصر تکراری، نشانهمق

شتد  وجتد متتیف در هایی ورای مبت منجر میها  ه  شف و درک چیزدنعال  ردن آن

هـا،  ها نیز  یشبر از ایت نتع است   راساس تعریـف سـتم، متتیـف یکـی از ایـده     الالیی

ای از مبت است  هر مبت اد ی مجمتعه و شـعکه  ها و الگتهای اندیشۀ غالب درمتمتع

های دیگری نیـز  مایهمایۀ اصلی، درونها است  ممکت است در  نار ایت درونمایهدرون

های فرعی اگـر  ـه عنصـری چیـره و     مایهدر مبت وجتد داشبه  اشند  هر  دام از درون

« متتیـف »خبلـف از  آیند  طعق تعاریف مشمار میغالب در مبت تعدیل شتند، متتیف  ه

شمار و گاه شتد  ه دایرة مصادیق ایت واژه  سیار گسبرده است و متارد  یمشخ  می

شتد  اما درمجمتع، وجه اشبراک تعـاریف گتنـاگتن در مصـادیق    مبنامضی را شامل می
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مایه، الگتی معیت و تصـتیر یـا تصـتیر    متتیف، عناصری نظیر: حادثه، شخصیت، درون

صترت مکرر ذ ر شده  اشد و در پیشعرد ه در یک اثر یا آثار اد ی  هخیال، منتط  ه اینک

 شتد  روایت مؤثر وامع

اسبفاده از متتیف در یک اثر اد ی گـاه آگاهانـه اسـت و صـاحب اثـر از آوردن آن      

ختاهد  ا  یان یک عقیده، مطلعی را  یان  ند یا  اری  ند  ه نظر منظتری دارد  مثالً می

در ایت »آید  ه شمار میخاصی جلب شتد  گاهی نیز شگرد اد ی  هختاننده  ه متمتع 

ای خاص و نه یک پدیـدة روانـی   متارد متتیف نه ا زاری است  رای  یان ایده یا عقیده

ناختدآگاه است  ه ما را  ه ساحت روان نتیسنده و عصر او نزدیک  ند،  لکه شگردی 

معنایی جدید  ه آن و پیچیده  ـردن   هایتر  ردن داسبان، افزودن الیهاست  رای هنری

طـتر  ـامالً اتفـامی و      گاهی هم متتیـف  ـه  (31، ص  0833)تقتی و دهقان، « روایت

ها هم گاهی  ـدون اینکـه   شتد  چنان  ه در الالییناختدآگاه در آثار گتناگتن تکرار می

اند  هره  ردهسرایندگان منظتر خاصی از ایت تکرارها داشبه  اشند، در مالب تتارد از آن  

ها یافت  از آنجایی هایی را از نظر واژگانی و مضمتنی در آنتتان مشا هترو، میازایت

ای در رود، نقش  رجسبهشمار می ه متتیف یک عنصر تکرارشتنده در یک اثر هنری  ه

تتان یک اثر هنـری  ها را گرچه نمیتحلیل اثر و ا عاد شخصیبی صاحب اثر دارد  الالیی

تـتان  ـا   هـا مـی  ، اما جزء مهمی از فرهن  مردم هر  شتر هسبند و  ا تحلیل آندانست

  خشی از فرهن  آن  شتر آشنا شد  

 . الالیی و جایگاه آن در ادبیات کودک2ـ3

آوازی  ـه مـادران و دایگـان  ـرای     »آمـده اسـت:   « الالیی»ذیل واژة  فرهن  فارسیدر 

(  ایـت واژه در  901، ص  0833معـیت،  « )ختا اندن طفل شـیرختاره ختاننـد: الی الی  
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هـای مخبلـف دیگـر    های گتناگتن  ه شکل نانا، نانت، ننت و صترتها و فرهن گتیش

« نانت همان ننت  ه معنای جای ختاب  تد ان و هم نانا یـا ننـه اسـت   »دیده شده است: 

 اسـت  ار رفبه  هنامه و آواز هم  ی ه معنا ییالال(  33، ص  0891)محمدی و مایینی، 

از تکرار  یرانیا یهاییالال شبری  ی شینما عد ُیی و قایعد متس ُ وزن، :ددار یژگیسه و و

هـا معمـتالً   از آنجایی  ه الالیی  دهسبن او متزون و مقف آیندیم دی تتاه پد یهاعامصر

تتانند سهم  سـزایی در ایجـاد حـسم امنیـت در      خش دارند، میریبمی مالیم و آرامش

تتانـد معنـای   راحت او داشبه  اشند  اگرچه  تدک در  دو تتلـد نمـی   تدک و ختاب 

تتان الالیی را اولیت دریچۀ آشنایی  ـتدک  ـا شـعر،    ها را دریا د، اما میواژگانی الالیی

ها از ایت مرار است: گالیه، تریت مضامیت در الالییمهممتسیقی، گتیش و ز ان دانست  

ن، غریعی، آرزوها، تندرسبی فرزنـد، ازدوا   جدایی، سخبی معیشت، حدیث نفس مادرا

فرزند، آرزوی  سب مدرت و دانش  رای فرزند، مر ان صدمه رفبت مادر  ـرای فرزنـد،   

های مادر از شرایج سیاسی و اجبماعی جامعه، همچنیت عناصر طعیعی و مـادی،  دغدغه

نگـی  غیرمادی، مذهعی، نام  ردن از اعضای خـانتاده و دیگـر مـتاردی  ـه در هـر فره     

 مبفاوت است  

 هادر الالیی گیری موتیف. شیوۀ شکل3ـ3

متتیف از جهت حضتر در ذهت صاحب اثر و ظهتر در مبت اثر دو شـکل دارد:  ـرای    

 ار را  ه 01«متتیف»و  رای شکل دوم، همان اصطالح  9«متتیفم»شکل نخست، اصطالح 

نمتد عینی آن در اثر اد ی  رند  متتیفم در ذهت صاحب اثر حضتر دارد، اما متتیف، می

(  دروامع، متتیفم تتسج متتیـف در آثـار   09 -03، ص   0833است )تقتی و دهقان، 

شتد  در  سیاری از متارد، متتیفم در مالب چندیت متتیف در یـک اثـر آشـکار     یان می
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شتد، اما در نبیجـۀ ایـت   شتد  هر چند  ه در ایت حالت  ازشناسی متتیفم پیچیده میمی

شتد و  ر ما لیت تحلیلی آن و همچنیت، شناسانۀ اثر  یشبر میشکل، ارزش زیعایی تاییرِ

شتد   رای مثال در افزاید  گاهی نیز متتیفم تنها  ا یک متتیف  یان میلذت ختاننده می

گُـلِ  »هـای:  صترت متتیفها  هیک متتیفم است و  ارها در الالیی« گُل»ها، واژة الالیی

، «گُـلِ منـدی  »، «گُلِ فندق»، «گُلِ خشخاش»، «گُلِ دشبی»، «گُلِ زردُم»، «هگُلِ پتن»، «الله

و      یـان شـده اسـت  دروامـع، ایـت      « گُلِ یاسُـم »، «گُلِ پسبه»، «گُلِ نارُم»، «گُلِ  ادوم»

 ننـدة  انـد،  یـان   ار رفبههای امافی و یا وصفی  هصترت تر یبها  ه  یشبر  همتتیف

در ذهت گتینـدة الالیـی اسـت   ـه اعبقـاد      «  تدک» ه اسبعاره از  هسبند« گُل»متتیفم 

رو، دهـد  از ایـت  مایگـان یـک اثـر را تشـکیل مـی     هـا، درون نظام متتیف: »00تتدورو 

ها در یک اثر  ه شناخبی  اشد  اگر متتیفهای اثر  اید نمایانگر یک واحد زیعاییمتتیف

در اثر جا نیفباده اسـت و اگـر تمـام     گتییم  ه ایت مجمتعهخت ی هماهن  نعاشند، می

، 0989)تـتدورو ،  « پاشـد خت ی هماهن  نشده  اشد، اثر از هـم مـی  های اثر  ه خش

ها اغلـب انسـجام الزم را دارنـد     (  از ایت نظر، الالیی808، ص  0893ترجمۀ طاهایی، 

ش،  اید ها در اثرای از متتیف ارگیری هر متتیف ویژه یا هر مجمتعهصاحب اثر در  ه

هـا را  های ویـژه و مجمتعـۀ آن  تتجیهی داشبه  اشد  نظام فرایندهایی  ه آوردن متتیف

های انگیزش از نظر طعیعـت  نام دارد  از نظر تتدورو  فرایند« انگیزش» ند، تتجیه می

 ندی  رده ها را  ه سه شکل طعقهاند   ه همیت جهت، آنو خصتصیبشان  سیار مبفاوت

 است:

اصل ایت انگیـزش ععـارت اسـت از امبصـاد و      بندی:وابسته به ترکیب . انگیزش1

تتاننـد  ـه چیزهـایی  ـه در حـتزة دیـداری       های ویژه میها  متتیفستدمندی متتیف

(  800هـا ویژگـی دهنـد )همـان، ص      هـای شخصـیت  اند یا  نشختاننده جای گرفبه
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اسبفاده  مانـد  انگیـزش وارد    ها  دونرو، هیچ یک از لتازم جانعی نعاید در الالییازایت

ها وا سبه است  گـاهی ممکـت اسـت ایـت      ندی آنها  ه تر یب ردن متتیف در الالیی

گشایی الزم  اشـد  ـه ایـت نخسـبیت حالـت از انگیـزش وا سـبه  ـه         متتیف  رای گره

هـایی اسـت  ـه در فراینـد      ندی اسـت  دومـیت حالـت، داخـل  ـردن متتیـف      تر یب

هـا  ایـد  ـا پتیـایی الالیـی      آیند  درمجمتع، متتیف ار میها  هیپردازی الالیشخصیت

 هماهن   اشند  

هـای متجـتد در یـک اثـر حقیقبـاً      در صترتی  ه متتیـف گرایانه: . انگیزش واقع2

پذیر  رای متمعیبی معلتم، در اثر آورده شتد، در ایت صترت ما  نش را همچـتن  امکان

غیر ایت صترت، اثـر  سـیار مـراردادی و تصـن عی      نیم  در درک می« نماحقیقت» نشی 

نمایی اثر  ر احسـاس ختاننـدگان تـأثیر  یشـبر دارد، زیـرا در ایـت       ختاهد  تد  حقیقت

(  از زاویـۀ  803تتاند صـحت متمـتع را  ـاور  نـد )همـان، ص       صترت ختاننده می

را در اثـر   تتان  ه آسانی وجتد مـادة اولیـۀ غیراد ـی   گرایانۀ ساخت اثر میانگیزش وامع

هـای سـعزواری  ـه گتینـدگان از     گرایانـه در الالیـی  اد ی دریافت  ـرد  انگیـزة وامـع   

، حضرت علی )ص(، پیامعر ا رم )ع(های تاریخی و دینی نظیر: حضرت سلیمان شخصیت
اند، حـس  ها را  ه صحنۀ الالیی وارد  ردهاسبفاده و آن )ع(و امام رما)ع( ، امام حسیت)ع(

هایی  ه  ه آداب و رستم آشـنا  ـا ختاننـدگان پرداخبـه و     ، در الالییشتد  همچنیتمی

شـتد   اند، ایت انگیزه مشـاهده مـی  مسائل اخالمی، اجبماعی، تر یبی و     را مطرح  رده

ها در  یرون از اد یات دارای حیات هسـبند،  مایۀ آنهایی  ه درونطتر خالصه، الالیی ه

 ای را دارند چنیت انگیزه

گـرا و  ها در یک اثـر حاصـل تـتهم وامـع    ارائۀ متتیف شناختی:گیزش زیبایی. ان3

تر است  شناخبی است  ه هر چقدر از وامعیت دور  اشد، اد یامبضائات ساخت زیعایی
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، 0893، ترجمۀ طاهایی، 0989دارند )تتدورو ، « شناخبیزیعایی»ایت نتع آثار انگیزش 

ای آورده شتد  ه ر ساخت اثر اد ی  ه شیته(  هر متتیف وامعی  اید د833ـ 800ص   

شناسی گرا  اید از لحاظ زیعاییهای وامعمایهای داشبه  اشد  انبخاب درونروشنایی ویژه

اسـت،  هایی  ه از جمالت و واژگان طنز اسـبفاده شـده   دارای انگیزش  اشد  در الالیی

 گـل پـتن/ / گـدا ا/مر درِ خـتن/ /     الال الال: »ایت انگیزه  ه خت ی نمایان است؛ نظیر الالیی

 ـه وِر  /ل ـه دِ او   / الال الال دِ خت اِفبی /  خادِش رفت و سگش ا/مر/ نتنش دایُم  ردِش ا/مر 

 ا ات رفب/ه الال الال گل زیر/ه /  /  ه تت رِ  ا رِ دِ یک گتری  / چینی اوَّکِ پر زوری / اِفبی

، 00، ص  0898) اشـمری،   « میر/هز غصمه میت ان/ن/ه / ت رفبه پی دیر/هعمه/  زنی گیر/ه

18 ،23)    

هـای   ارگیری و ایجاد متتیف در آثار اد ی انبخاب شخصـیت نکبۀ دیگر در مترد  ه

هـای مخبلـف اسـت،    گاه زنده  رای متتیـف ها  ه نتعی تکیهآثار است  ارائۀ شخصیت

تد  اسـبفاده از  شـ ها محستب می ندی و مبصل ساخبت متتیففرایند رایجی  رای دسبه

شتد  ه ختانندگان آثـار، آن شخصـیت را   یک متتیف درمترد یک شخصیت  اعث می

و « دامـادِ پیامعـر  »، « ـتثر »، «سـامی »هـای   ار  ردن متتیـف تر دنعال  نند؛ مانند  هآسان

« اهللرسـتل »و یا )ع(  رای امام حسیت« ا اععداهلل»و متتیف )ع(  رای حضرت علی« اهللولی»

شــتد، از ایــت ویژگــی هــای مترد حــث مشــاهده مــی ــه در الالیــی )ص(امعر ــرای پیــ

ها راه  ند  ه در انعته متتیف رختردارند، زیرا شخصیت نقش عنصر هدایبگر را ایفا می

 نـدی و   رد  همچنیت، نقش یک وسیلۀ  مکی دارد  ـه  ـه  ـار طعقـه    ختد را پیش می

 آید  های خاص میمرتب  ردن متتیف
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  های گویش سبزواریهای رایج در الالیییف. موت2ـ3

های عامه، ماندگار و  هت ایرانـی هسـبند  ـه در    های هر گتیشی  خشی از ترانهالالیی

شـده، یکـی از   سعزوار  ه در گذشبۀ دور  یهق ختانده می»های دور ریشه دارند  گذشبه

جز  ه  هشهرهای اسبان خراسان رمتی است  گتیش مردمان ایت شهر سعزواری است 

های آوایی و واژگانی، تفاوت چندانی  ا ز ان فارسی ندارد  العبه ایت گـتیش در  تفاوت

ها  ا گتنۀ شهر سـعزوار،  روسباهای سعزوار دارای تنتع زیادی است  ه عمدة تفاوت آن

های (  متتیف80، ص  0831)اسباجی، « هاستویژه تفاوت در وا ههای آوایی  هتفاوت

شتد تا ممت های سعزوار دید  ه در ایت معحث  تشش میان در الالییتتزیادی را می

هـا   ندی منظمی نیز از آنهای مترد  حث، طعقههای متجتد در الالییمشخ   ردن متتیف

 نـدی ایـت   ارائه دهیم  گفبنی است متتیف در اد یات سه معنای مبمایز دارد  ه معنای تقسیم

  ارشتنده اسـت  ـه شـامل مـتارد  سـیار اسـت      پژوهش  راساس معنای عناصر خاص تکر

 شتد دروامع، در ایت دسبه، ظهتر مکرر عناصر مخبلف  ه ایجاد متتیف منجر می

 های دینی  . موتیف1ـ2ـ3

 . خادمی حضرت1ـ1ـ2ـ3

منزلـۀ یـک نـذر و آرزو  ـرای     از دیر ـاز  ـه   )ع(هازادهها و امامخادمی آسبان معارک امام

رو، گاه مادر هنگام ختا اندن  تدک  رای او آرزوهای ت  ازایتها مطرح  تده اسخانتاده

ختاهد  ه  ـتد ش را حفـا  نـد تـا در آینـدة       ند و  ا امیدواری از خدا میختب می

منزلـۀ خـادم در   خانه  رود و ختاندن و نتشبت را یاد  گیرد و سپس  هنزدیک  ه مکبب

مُعتلِت  حضرترا / اگر  حضرتخت الال الال  ه مِب/ب را /  ه پای ت»حرمی خدمت  ند: 

 (  88ـ83، ص   0898) اشمری، « راجارو ش حضرت  رد / تت 
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 . مُلّا2ـ1ـ2ـ3

رفبند و در خانه میسالگی  ه مکببای نعتد،  تد ان از هفتاز آنجا  ه در مدیم مدرسه

/  مُل ـایی   هالال الالی الالیی / تت را دادُم »گرفبند:  آنجا مرآن و مبتن  هت اد ی را فرامی

(  مادر  ه  ـتدک اطمینـان   11)همان، ص  « شی / ندادم اِز سرُم واشی مُل اتت را دادُم  ه 

خانه و مُل ا،  سب علم است و نه خالص شدن دهد  ه هدفش از سپردن او  ه مکببمی

 هایش از دست شیطنت

 های مذهبی . شخصیت3ـ1ـ2ـ3

ی  زرگ شدن و یا شفا گرفبت  تد ش دسـت  های ایرانی، مادر  رادر  سیاری از الالیی

شتد و  ا تتسل  ه  زرگان دینی، ختشعخبی  تد ش را از می )ع( ه دامان پیامعران و ائمه

ها  تدک را از همـان روزهـای   ختاهد  عالوه  ر آن،  ا ختاندن ایت گتنه الالییخدا می

هـای   ـه در الالیـی  های دینی  ند  شخصیتنخسبیت زندگانی  ا پیشتایان دیت آشنا می

، حضرت )ص(، پیامعر ا رم)ع(اند از: حضرت سلیمانها یاد شده، ععارتمترد  حث از آن

 مترد  تده است  08ها درمجمتع  ه  سامد همۀ آن )ع(و امام رما )ع(، امام حسیت)ع(علی

یکی از پیامعران  زرگ خدا  تد  ه همتاره در اسـاطیر، اد یـات، تـاری  و     )ع(سلیمان

زدنـی  ـتد  ایـت    ای داشت و صـاحب شـکته و امبـداری مثـال     هت جایگاه ویژهمبتن 

سـعب دانـایی و خـرد و  یاسـبی  ـه خداونـد او را داده  ـتد، داوود او را         ه»حضرت 

های دشتاری  ـه  عهد ختد  رد  درمترد هتش و خرد سلیمان و آزمتنجانشیت و ولی

های چندی نقل ص  و تفسیر روایتها  رآمد، در  بب ماو  ا تتفیق از عهدة جتاب آن

شده است     اشاره  ه شکته تخت سلیمانی و فرمانروایی سلیمان  ر  ـاد و دد و دام در  

(  در 033ـ    032/ صـ     2،    0893)سـعادت،  « شعر و نثر فارسـی فـراوان اسـت   
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میـر  وها و  معتدهای  هداشبی و پزشکی، آمار  یماری و مرگدلیل محدودیتگذشبه  ه

 ند  ه  تدک عمـری طـتالنی   رو، مادر آرزو میزادان و  تد ان  سیار  اال  تد  ازایتنت

 ـرد،  بتانـد  ـه    سر میداشبه  اشد تا  ا گذر از روزگار نامساعدی  ه  احبماالً در آن  ه

 رسد و  ه  زرگی  )ع(روزگار طالیی و مرفهی همچتن روزگار پادشاهی حضرت سلیمان

های شاهتنه/ چت ها ر  عینی تت/  ه دورانالال  ِمِنی تت/  ه دوران الال»و رفاه دست یا د: 

 (  21، ص  0898) اشمری، «  عینی تت سلیمتن

اند   نا رایت،  تد ـان  ، مائل)ع(و امامان )ص(ای  رای پیامعرایرانیان همتاره احبرام ویژه

شـتند:  مبتسل می  نند و  ه آن  زرگتارانختد را از همان  دو  تد ی  ا ایشان آشنا می

)همـان،  « نِس ا ا ععـداهلل حسیس ولی اهلل / علیِس رستل اهلل / محممدِالال الالیِ اال اهلل / »

شتد  ه مادر در ممت ختاندن الالیی، شهادتیت و اسـامی ائمـه را   (  مشاهده می01ص 

تـت /  الال الال  ه جتن تت /  میرن دشمنای »آمتزد و یا در ایت الالیی: هم  ه  تد ش می

 نـد  ـه   (  مـادر آرزو مـی  82)همـان، ص    «پیامعـر داماد علی  تثر / علی  سامیعلی 

از شر  دشمنان ایمت  اشد و  ه جایگاه  لنـدی   )ع(فرزندش در پناه خدا و حضرت علی 

ای هـا، پیشـینه  خـتاهی آن طلعـی و عـدالت   ه واسطۀ حق )ع( رسد  ارادت  ه امام حسیت

ها مصد آشـنا  ـردن   رو، مادران نیز حبی در الالییارد  ازایتدیرینه در فرهن  ایرانیان د

هـای مـذ تر در   و نیا ان او را دارند  مادر  ا ختاندن الالیی )ع( تد انشان  ا امام حسیت

تالش است تا  تد ش را  ا مفاهیم دینی ازجمله ختاندن شهادتیت و شناخت پیـامعر و  

شتد و عشـق  ه  ا تفکرات شیعی آشنا میائمه مأنتس  ند   دیت ترتیب،  تدک از گهتار

ها یاری  طلعد  از آنجـایی  سالی از آنگیرد تا  بتاند در  زرگائمه در وجتدش شکل می

تنها امامی هسبند  ه مرمد مطهرش در ایران مرار دارد، ایرانیـان   )ع( ه حضرت امام رما

ها ویژه خراسانی ه ای  ه آن حضرت دارند دانند و ارادت ویژهنعمت ختد میاو را ولی
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رو،  ـا تتسـل  ـه آن    داننـد  ازایـت  سر آن امـام همـام مـی    ه همه چیز ختد را از صدمه

حضرت در هنگام رویارویی  ا مشکالت یا درختاست آرزو و دعا، زندگی ختد را  یمه 

(  مـادر هـم در ایـت    81)همان، ص  « نگدارِش امام رماالال الال خدا یارِش / » نند: می

 ختاهد  ه پشبیعان و نگهدار فرزندش  اشد از امام رما)ع( می الالیی

 های اماکن  . موتیف2ـ2ـ3

ها مخبلف  ه دالیـل گتنـاگتنی   ها اسامی اما ت مذهعی، شهرها و آ ادیگاهی در الالیی

/ علـی   03مـدمگاهی  الال الال خدا دِرُم / چه منزل دِ  جا دِرُم / چه منزل دِ»شتد: ذ ر می

 نـد  (  در ایت الالیی مادر  ه  تد ش ایت گتنه القا می00)همان، ص  « رُممتسی رما دِ

 )ع( ه خدای مهر ان ایت متهعت را  ه ما ارزانی  رده تا در مدمگاه و زیر سایۀ امام رمـا 

 الد تا زمـانی   ند  پس  ه ختد میخانه داشبه  اشیم   نا رایت،  ه چنیت عنایبی تفاخر می

اش در  جـا   ند  ه خانـه گذراند،  رایش فرمی نمیروزگار می ع() ه زیر سایۀ امام رما

الال الال » اشد  یکی از آرزوهای مادر  رای  تدک ایت  تده  ه او  ه حرم ائمه راه یا ـد:  

حضرت مُعتلِت  رد / تت جارو ش  حضرترا / اگر  پای تخت حضرترا /  ه  مِب/ب ه 

زاده، و خـدمت در  ارگـاه امـام و امـام    (  در ایت الالیی جارو شـی  83)همان، ص  « را

 افبخاری است  ه منتط  ه عنایت و اجازة ایشان است 

اسامی شهرهای مهمی چتن خل  ، تر سبان، یاما، شـیراز و      ـه دالیـل گتنـاگتن     

 رات ذ ر شـده اسـت  یکـی از    های زیعارو در اد یات فارسی  هازجمله داشبت معشتق

ز ـان و  هـای مردمـان سُـادی   دیر از یکی از خاسـبگاه  از»ایت شهرها سمرمند است  ه 

شناخبی در های  اسباندیرزمانی مر ز فرهنگی و  ازرگانی سراسر سُاد  تده است  یافبه

، در سمرمند، گتیای فرهن  شهرنشینی در ایت سرزمیت از مرن هفـبم  «افراسیاب»ویرانۀ 
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رانیان نخسـبیت آمـده اسـت،    در ارة شهرنشینی ای اوسبایا ششم ق م است و  ا آنچه در 

های سعزواری از ایت شهر (  در الالیی098/ ص   2،    0893)سعادت، « مطا قت دارد

ی رِ او  ـا رِ / دل  سـمرمند ی / سـمرمند الال الال گل مندی / تت اِز شهر »یاد شده است: 

(  در ایت الالیی مشـخ  نیسـت  ـه چـرا     20، ص  0898) اشمری، « م رِ خت  ا رِ ِچه

تتاند  ه اعبعار زیعایی، شهرت داند  ایت متمتع میمادر  تد ش را از اهالی سمرمند می

و آ ادانی ایت شهر  اسبانی  اشد و چتن مادران همتاره فرزندان خـتد را زیعـاتر از هـر    

 ند  اینکه چرا آرزو ر  تدک ختد را منستب  ه ایت شهر میدانند   نا رایت، ماد سی می

تتان گفت ایـت متمـتع    ند  ه سمرمند را آب  عرد تا دل  تدک را ختاب  عرد، میمی

ها  سـامد   ه سایر متتیفهای اما ت نسعتسعب نقش مافیه  تده است  متتیفاحبماالً  ه

 تری دارند  م

 های طبیعت  . موتیف3ـ2ـ3

 هاگُل. 1ـ3ـ2ـ3

-های نه چندان دور و پیش از گسبرش شهرنشینی ارتعاط نزدیـک از آنجا  ه در گذشبه

هـا، دریاهـا و رودهـا،    تری  یت مردم و طعیعت وجتد داشت، عناصر طعیعی ماننـد گُـل  

ها و دیگر آثار هنری ازجمله فرش ها و الالییهای مرتعج  ا ترانهحیتانات و دیگر مؤل فه

تتاند نمـاد  هر جانتر یا گُل و گیاهی در اشعار فارسی می .خبه استو نقاشی در هم آمی

دانـیم   ار گرفبه شتد، اما چنـان  ـه مـی    اشد و  رای  یان منظتر خاصی در یک مبت  ه

ها و صنایع اد ی هسبند و  یشبر از هـر چیـز دیگـری، از    ها معمتالً خالی از آرایهالالیی

هـا، نمـاد   رایت، مادر در هنگام ختاندن ایت گتنه الالییاند   نا تشعیه و اسبعاره  هره  رده

تتانـد  ـیش از هـر دلیـل     ها میخاصی را درنظر نداشبه است  العبه تشعیه  تدک  ه گُل
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تتاند مادر را  ه ختانـدن چنـیت   شعه میسعب زیعایی  تدک  اشد و ایت وجهدیگری،  ه

 ه، ها  ه عنتان مشعهٌص  رای گُلتتان گفت آوردن اسم خاها وادارد  همچنیت، میالالیی

هـا تعمـیم داد و   تتان  ه همـۀ گـل  پردازی شاعر  اشد  زیعایی را میتتاند  رای مافیهمی

 شتد آن را مخب  یک گلِ خاص دانست  نمی

گل و گیاه در اد یات منظـتم فارسـی تـا ا بـدای دورة     غالمحسیت رنگچی در  باب 

داند اد یات فارسی و حبی اد یات جهان رمز میهای گتناگتن را در (، گل0833) ماتل

 ند   نا ر پژوهش او  نفشه، گُلِ دوسبی نـام دارد  ها را  ه دمت و زیعایی معرفی میو آن

زاری و یـأس اسـت  مِهرگیـاه، معجـتن     و حساس و خجتل است  گُلِ زرد، عالمت  ی

ـ    عشق و محعت است  گُلِ نرگس، جذاب و فبنه د گُـلِ سـر    انگیـز اسـت، نسـبرن مانن

آتشیت و اللۀ داغدار زمانی معشتق معنتی شاعران  تده و شاخۀ زیبتن مظهـر صـلح و   

های رایج و مکرر طعیعت را در منزلۀ یکی از متتیفها  هصفاست  نمتنۀ  ار رد نام گُل

گـل  /  ا ات رُفب/ه خدا همـراش / الال الال   گل خشخاشالال الال » ینیم: ها میایت الالیی

/ گدا ا/مر درِ  گل پتن/هالال الال (  »09، ص  0898) اشمری، « ن/ن/ت رُفب/ه سررِ صِندُق / فندق

 گلُمالال الال (  »18)همان، ص  « ختن/ه / نتنِش دایُم  ردش ا/مر / خادِش رفت و سگش ا/مر

 شی / انیس و متنسُم  شی / همره از غم رها میشیم /  ه راه حق فـدا میشـیم / الال  الال   

/ نکت گریره نکت نال/ه / مسلمتنا رها میشت / رها از ای  ال میشـت / همرـه آزاد و    لهگل ال

/  ا ات رُفب/ه خدا همراش /  ا ـات   گل خشخاش آزادره /  ه راه حق فدا میشت / الال الال

/ زِ سین/م  گل  ادومالال الال (  »13)همان، ص  « زنجیر  ه پا دررر / نختر غم چتن خدا دررر

الال الال (  »21)همان، ص  « رِ دایُم /  ِدایُم شیر حاللت  اد / حاللت شیره جتنُمشیر تت 

(  21)همان، ص  « دِ  ار ا/مرگل نسریت ا/مر /  ه دِ خ/ن/ی  ا ایِت /  گل نار ُهار ا/مر /  ه فصل 
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/  خـتاب ای دخبـر    گـل یاسُـم  /  ختاب ای دخبر خسب/ه / الال الال  گل پسب/هالال الال »

 (  22)همان، ص  « نازُم

/ تت فرزند اول  اری / دِ او شِـتای  یمـاری / تـت مِـرهرم  ـر دل       گل ناریالال الال »

گتیـد:   ند و می(  مادر اولیت فرزند ختد را  ه گُل انار تشعیه می22)همان، ص  « ماری

-تتاند خاصیت دارویی داشبه  اشد،  تدک نیز در شبهمان گتنه  ه گُل زیعای انار می

/ تت اِز شـهر   گل مندیالال الال »تتاند مرهمی  ر دردهای او  اشد  ی  یماری مادر میها

گـل  الال الال (  »20)همان، ص  « سمرمندی / سمرمندی رِ او  ا رِ / دل  ِچه م رِ خت  ا رِ

)همـان، ص   « / شدُم از گریه هات خسب/ه گل دِسب/ه/  ا ات رُفب/ه  ه سر ازی / الال  نازی

 نـد  ـه در عـیت زیعـایی، او را اذیمـت      گُل تشعیه میفرزندش را  ه یک دسبه (  مادر13

های  تدک، درد غیعت پدر و رفبت او  ه سر ازی و دیـدن  ختا د   ا گریه ند و نمیمی

شتد و مادر را  یشبر دچـار غصـه و خسـبگی از شـرایج     جای خالی او  یشبر حس می

شتد و مادر فقج  ه واژة ها تشعیه نمیاز گُل  ند  العبه گاهی نیز  تدک  ه نتع خاصیمی

هرگز مشت  یدار  گلمدِ سایه دیفال /  گلم یدار /  گلمدِ خت /  گلُم» ند:  سنده می« گُل»

 نـد  ـه  ـتد ش در سـایۀ امـت و      (  مادر آرزو می20)همان، ص  « ننه الال الال گلم/ 

/ تت رِ  گل دشبُمالال الال »ر نکند: دلپذیر دیتار  ه ختاب شیریت  رود تا آفباب او را  یدا

(  مادر  تد ش 28)همان، ص  «  سبُم /  ه گِتار طُال  ارره /  االپتشت ملم  اررهگِتارر می

شده ختا انده و لعاسـی میمبـی از پارچـۀ ملمکـار  ـر تـت او       ای طال اریرا در گهتاره

 32های مترد حث  ـا  یهای مخبلف( در الالی)ذ ر نام گُل« گُل»پتشانده است  متتیفِ 

هـای مکـرر  ـه    ها دارد و در شمار متتیف ه همۀ متتیفمترد،  یشبریت  سامد را نسعت

هـا  ـه   هـا  یـانگر عشـق سـرایندگان الالیـی     تشعیه  تدک  ه انـتاع گُـل   .آیدحساب می

یـا یم  ـه   های سعزوار درمیهای متجتد در الالییفرزندانشان است  در  ررسی متتیف
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های زیعای منطقۀ خـتد  داند و معمتالً  ه گُلکِ ختد را همانند گُل، لطیف میمادر،  تد

  ند ها، تشعیه میسعب محستس  تدن آن ه

 . حیوانات  2ـ3ـ2ـ3

انسان  رای انجام  ارهای  شاورزی، سرگرمی و تفریحی  ا حیتانات پیتندی دوسـبانه  

گاو و دیگـر حیتانـات اهلـی،     داشبه و دارد  حیتاناتی مانند اسب، االغ، س ، گتسفند،

ویژه روسباییان حبی در زنـدگی امـروزه   های گذشبه و  هجزء جدانشدنی زندگی انسان

منظتر آشنایی  ـتدک  ـا متجـتدات    ها نیز از نام حیتانات  هرو، در الالییهسبند  ازایت

نتنش دایُم  الال الال گل پتن/ه / گدا ا/مر در ختنه /»اش اسبفاده شده است: پیرامتن زندگی

الال الال تت خت دِری /  ه مِل  ه (  »18)همان، ص  « ا/مر سگش دش ا/مر / خادش رفت و 

(  10)همـان، ص   « دار /  ه سر  یسـبه و مِیمُـق دار  گتخ/ن/ی  گتدِری /  ه شیر  گتشیر 

گتید: تت ختاب داری و پیش از ختا ت میل  ه نتشیدن شـیر گـاو   مادر  ه فرزندش می

ای  ه روی آن سرشیر  سبه است و م شیر پرچرب و پرخاصیت و ختشمزهداری، آن ه

شتد  ایت الالیی ممت معرفی یکی چنیت شیر مرغت ی فقج در خانۀ یک گاودار پیدا می

داری  تدند  ه غذاهای خت ی دهندة آن است  ه گاوداران افراد سرمایهاز مشاغل، نشان

خترانـد،  چنـیت شـیری  ـه فرزنـدش مـی      شد  مـادر از اینکـه  هایشان یافت میدر خانه

  ند احساس غرور و رمایت می

«  دو  ِشِ/ همیشه دِ جلت  ِـشِ  اسعی/ هِمت اسعیالال الال گلم هسبی/  ِرات وامِسبِنُم »

رفبه  ه دریایی/  ه اُوُردره  پلن نال// دِ  ته می پلن الال الال گل الل// (  »82)همان، ص  

است  ه محتر عمتدی منسجم  08ای  الالیی آخر، هیچانه(83)همان، ص   «ماهیسه ته 

تتاند  رای  تدک جذ اب و مهم  اشد  در و معناداری ندارد و فقج  ُعد متسیقایی آن می
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 یت آخر ایت الالیی احبماالً فقج متسیقی  ناری شعر )مافیه( مترد تأ یـد  ـتده اسـت     

 نـد و  ل  ـرای فرزنـدش آرزو مـی   زواای و  ـی شاید مادر  ا ایت الالیی مدرتی اسطتره

پلن  حیتان رمزآمیزی است و در »ختاهد، زیرا گتنه  رای او میشکته و امبداری پلن 

پروایـی، تهـتر، سـرعت و مـدرت را  ـه خـتد       های گتناگتن مفاهیمی چتن  ـی تمدن

الال الالی (  »31، ص  0832، ترجمـۀ  ر اسـیان،   0933) ـتپر،  « اخبصاص داده اسـت 

« سرـر چِنگِـت دِ زرر گیـرُم / پـر و  الِـت ز مُــرواری     ید مرغـک صـحرایی/   سـف الالیـی/  

(  در ایت الالیی، مادر  تد ش را  ه پرندة صحرایی سـپیدی  20، ص  0898) اشمری، 

  ند  ه حامر است نت ش را طال  گیرد و پر و  الش را غرق در مروارید  ند تشعیه می

 . آب 3ـ3ـ2ـ3

ای دهندة هسبی است  ه تقدس و اهمیمـت ویـژه  کیلآب یکی از چهار عنصر اصلی تش

 ارشان وا سبه  ه آب است: وویژه روسباییان  ه زندگی و  شتها دارد   هدر  یت انسان

کِ پُرزوری /  ه تت رِ  ـا رِ دِ یـک   اوراِفبی / چینی  اوالال الال دِ خت اِفبی /  ه وِر  /ل ه دِ »

هـای فرزنـدش  ـه     یـداری ها و شبجتییانه(  مادر چنان از  ه23)همان، ص  « گتری

ختاهـد او در آ ـی پـرزور  یفبـد تـا  ـه همـراه آب  ـه         سبته آمده است  ه از خدا می

 گترسبانی  رود و دیگر مایۀ آزار مادر نعاشد  

 . گهواره )هشتیک/ بانیج(2ـ3ـ2ـ3

در شـمار   هم ذ ر شده و«  انیج»و « هشبیک»های های سعزواری گهتاره  ا نامدر الالیی

 رسـبُم /  ـه   می گِتاررالال الال گل دشبُم / تت رِ »آید: شمار میهای رایج  هیکی از متتیف

ختاهـد  ـه   (  در ایت الالیی مادر می28)همان، ص  « طُال  ارره/  االپتشِت مِل/م  اررگِتارر 

بش رو، اگـر از دسـ   تدک اطمینان  دهد  ه  رای او  سیار مهم و  اارزش است؛ ازایـت 
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الال الال الالت مُـنُم / دِ  »میمت تهیه ختاهد  رد   ر یاید  رایش گهتارة طال و لعاس گران

)همـان، ص   « ت طال  شه / تت رِ زِرمیـت صُـدات مُـنُم   هِشبیک/ی طُالت مُنُم / چت هِشبیک/

گتید: مت تت را تتان دو  رداشت  رد: اول اینکه مادر  ه  تدک می(  از ایت الالیی می21

زنم، چتن  اارزشی و  اید در گهـتارة طـال  خـتا ی؛ دوم اینکـه مـادر  ـه       صدا می طال

شتی  در هر دو صـترت،  ات از طال  اشد، تت هم طال میگتید: اگر گهتاره تد ش می

الال »داشبنی اسـت   ختاهد  ه  تدک  گتید  ه  رای او  سیار  اارزش و دوستمادر می

)همـان، ص   «  اجُمعانِش  انیجِالال الال  ختا انِش/ تت  ی/ مثال گل مرحلیجی/ انیجالال دِ 

ختانـد و او  (  مادر  رای  تد ش  ه در گهتاره ) انیج( دراز  شیده است، الالیی می19

  ند  را  ه گُلِ پنعه )محلیج( تشعیه می

 های خانواده و خویشاوندان       . موتیف2ـ2ـ3

راختر شرایج، گـاهی از ختیشـاوندان   مادر در هنگام ختا اندن  تدک ممکت است  ه ف

 ر ذ ر اعضـای اصـلی خـانتاده ) ا ـا و     ها عالوهمیان آورد  ه در ایت الالیینیز نامی  ه

الال الال گُلـم هرسـبی /  ِـرات    »مادر( شاهد ختیشاوندانی نظیر عمت و عمه نیز هسـبیم:  

یرش جِلـتدارِس /   ا ـا ه وامِسبِنُم اسعی / هِمت ا/سعی  ُدو  ِشِ / هِمیشه دِ جلـت  ِـشِ /  ـ   

(  82)همـان، ص   « دارِس / الال الال  ه گُل مانی /  ه اُوِ زیرِ پُل مانییرش هرم ر ابعمت

 ند  ـه پـدر  ـتدک    شده و رام آماده میدر ایت الالیی مادر  رای  تد ش اسعی تر یت

ـ    »دار آن است  جلتدار و عمتیش ر اب ر/ه / الال الال گل زیر/ه / تُـرِ خـتاب ختشِـت گی

(  در ایت الالیی مادر از پـدری  83)همان، ص  « خِعر دِرُمیی  یعمتیی دِ سِفر دِرُم /  ا ا

 رد و از عمتی  تدک گِله دارد  ـه از ایـت مضـیمه    گتید  ه در سفر  ه سر میسخت می

دهـد  خت ی نشان مـی گیرد  ایت متمتع  هخعر است و سراغی از  رادرزادة ختد نمی ی
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ای  ـه عمـتی   گتنـه تر از ومعیت  نتنی  ـتده،  ـه  روا ج خانتاده وسیع ه در گذشبه 

شده و در نعتد پدرِ  تدک  ایسبی جتیای حال  تدک نیز جزئی از خانتاده محستب می

  تده است  او می

مـادرِ   ی دل  ِریـت /  ِـری  عمرـه الال الال گُل  ادیت /  ه پُر  ِردی سرـرِ ملیـت /  ِـری     »

(  در ایت الالیی  تدک  ه گُلِ  ادیت تشعیه شده  ه  رای عمـه  82 )همان، ص « سِرگِردو

الال تـت   ن/ن/ـه »هاست  حال آن ند و  مکنگران و مادر سرگردان ختد ملیان چاق میدل

)همـان، ص   « مـدارا  ـت  مادر یرت سِفر  ِردره/ تت  ا  ا ا ت/  ه   ا االال  ت/ دعا وِر جتن 

ز آنجایی  ه  تد ان ملب پاک دارند، مادر از  ـتدک  (  پدرِ خانتاده مسافر است و ا01

 نـد  ـه در غیـاب    ختاهد  ه  رای پدر دعا  ند  همچنیت، از  تدک درختاست مـی می

  ـاب الالالالی آسانی/ تت پیرمردِ خراسانی/ اِگر »پدر،  ا او مدارا  ند و همراهش  اشد  

ه صد مِن ت پِسـندیُم/  ـه گتشِـش    تت رِ دیُم/   دخبرِمت رِ دییی/ دعا  سیار  رسانی/  اگا 

-جنعید/  ه چِشمِش گِل ه مـی جنعید/  ه پاش گِتارر میمالید/  ه پُشبش مرشک میعرمعر می

ریـزد و  هایش را در مالب ایت الالیی مـی ها و سخبی(  مادر غصه02)همان، ص  « رانید

مـادر، پیرمـرد    ند تا در تنهایی ختد  ا او درددل  رده  اشـد    رای  تد ش واگتیه می

ختاهد  ه ومبی  ه خراسان  ازگشت،  ـه   یند و از او میآشنایی از اهالی خراسان را می

ختاهد  ه  رای پدر از غر ـت و  پدرِ  تدک سالم و دعا  رساند  همچنیت، از پیرمرد می

داری، آب آوردن از زمان  ه  ارهایی مانند  چـه های زندگی  گتید، زیرا مادر همسخبی

 شعانی مشاتل است   چشمه و

ت رُفتر سررِ ن/ن/ت رُفتر خدا همراش/ الال الال گل فِندق/  ا االال الال گل خشخاش/ »

-رود تا  ـا یادگـاری  (  مادر در نعتد همسرش سر صندوق می09)همان، ص  « صِندوق

ت رُفبـه   ا االال الال گل خشخاش/ »های او خلتت  ند و دلبنگی ختد را تسکیت دهد  
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(  پناه  ردن 13)همان، ص  « ت زنجیر  ه پا دررر/ نختر غم چتن خدا دررر ا ااش/ خدا هِمر

های  ند در ایـت الالیـی   و تت  ل  ه خدا، رهایی و آزادی و همچنیت تحمل  ردن سخبی

یِت/ گل نسریت دِ  ـار   ا ا الال الال  ُهار ا/مر /  ه فصل گل نار ا/مر/  ه دِ خ/ن/ی»زند  مت  می

ای پـر از  (  مادر ختشحال است  ـه  ـه همـراه فرزنـدش در خانـه     21ص   )همان،« ا/مر

ت عمـه ت رُفب/ه زنی گیـر/ه/   ا االال الال گل زیر/ه/ » ند  های زیعای  هاری زندگی میگل

هـای پیشـیت مـادر    (  در الالیـی 00)همـان، ص   « میـر/ه اِز غصمه مـی  تن/ن/رُفب/ه پی دیر/ه/ 

 ند،  ینه درمترد خانتادة همسرش  ا  تدک صحعت میطرفانه دارد و  دون متمعی  ی

اما در الالیی آخر گتیا را طۀ مادر و خانتادة همسرش  ه تیرگـی گراییـده اسـت، زیـرا     

 ند  ه همسرش در حال تجدید فراش است و عمۀ  تدک از فرط شادی مادر گالیه می

از پای در یاورد  گتیـا   تتاند مادر را ه دنعال ساز و دایره است  ه ایت مضیۀ دردناک می

ای دوردست ریشه دارد تا اخبالفات ریز و درشت عروس  ا خانتادة همسر، در گذشبه

هـا را  ـا امـتام    یا ـد و آن آنجا  ه گاه ایت اخبالفات  ه حتزة تر یبی فرزندان نیز راه می

خانتاده های  ند  از میان متتیفتر میزدهتر و از امتام پدری دورتر و دلمادری مأنتس

 ـه  قیـۀ ایـت     ار،  یشـبریت  سـامد را نسـعت    02 ا تکرار «  ا ا»و ختیشاوندان، متتیف 

 ها دارد متتیف

آثـارِ  »ها نیز در شمار ها، اگر  پذیریم  ه آن ار رفبه در الالییهای  هدرمترد متتیف

عـات و  هـا  ـرای اث  تتانیم  گتییم  ه سـرایندگان الالیـی  آیند، می ه حساب می« هدفدار

اند تـا  ها را آگاهانه تکرار  ردهترویج عقایدشان و تأثیر  ر ختانندگان،  عضی از متتیف

ها را  ا عقاید خـتد همـراه  ننـد     های گتناگتن را در ختانندگان  رانگیزانند و آنحِس

ای  رای  یـان افکـار و عقایـد    ها، وسیلهطتر  لی، ایت شیتة  ار رد متتیف در الالیی ه

های اجبماعی متجـتد  نگری در  حثآید   ا ژر ها  ه حساب مینۀ گتیندگان آنآگاها



 و همکار فرامید وحدانی ____________________________________ های سبزواریها در الالییموتیف

227 

 

 ـه محـیج    ینی و اندیشۀ سرایندگان پی  رد و همچنیت، نسعتتتان  ه جهانها میدر آن

هـا مـترد   ها شناخت پیدا  رد   اید ایت نکبه را نیـز درمـترد متتیـف   اجبماعی عصر آن

شتند و درست  ه ز فرهنگی  ه فرهن  دیگر منبقل میها اغلب اتتجه مرار دهیم  ه آن

عقیـده دارد:   00تر صترت ا داعی دارند   ه همیت دلیل است  ـه مـارزلف  ایت سعب،  م

، ترجمـۀ  0930)مارزلف، « های مخبلف مشبرک هسبندها در فرهن  سیاری از متتیف»

ها تا چه حد ز الالییرو، تعییت ایت نکبه  ه هر  دام ا(  ازایت33، ص  0832جهانداری، 

انـد متمـتعی   اند یا تا چه اندازه تتانسـبه های متجتد و تکراری اسبفاده  ردهاز متتیف

تتاند معنایی  رای داوری در ارة های دیگر شتد، می سازند  ه عناصر آن، متتیفِ الالیی

 ها  اشد های الالییحد هنرمندی و تعییت ارزندگی

 . نتیجه2

ی از اد یات عامه هسبند  ه در  نار آداب و رستم، خـتراک و پتشـاک   اها دسبهالالیی

-های هر گتیش  خشی از ترانهتتانند  اورهای هر متم را  ه دیگران  نمایانند  الالییمی

هـای دور ریشـه دارنـد و  ـه     اند  ه در گذشبههای عامه، ماندگار و  هت فرهن  ایرانی

هـای گتنـاگتنی را   د داشبه  اشد، متتیـف ها وجتسعب شعاهبی  ه ممکت است  یت آن

 ـه روش تحلیـل محبـتا، مـمت     ها مشاهده  رد  در پژوهش حامر تتان در  یت آنمی

هـای سـعزوار   های مکرر در الالییها، متتیفگیری متتیف در الالییمعرفی شیتة شکل

واری الالیی سـعز  01از مجمتع ها پرداخبه شد   ندی انتاع آنشناسایی و سپس  ه طعقه

هـا  ـه   های متجتد در ایـت الالیـی   ه  ررسی شد،  ه ایت نبایج دست یافبیم  ه متتیف

شـتند   ـا   های دینی، اما ت، طعیعت و ختیشاوندان تقسیم مـی چهار دسبۀ  لی: متتیف

هـای  هـا دارای مضـامیت و متتیـف   شده دریافبیم  ه  سیاری از ایت الالیی ررسی انجام
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های مـتردنظر مـا جـای     ندیتتاند در چند دسبه از تقسیممشبرک هسبند و هر یک می

گیرد؛ مثالً ممکت است مادر در یک الالیی هم از یکی از افراد خانتاده یاد  رده  اشد و 

هـای سـعزواری   گتیندگان الالییزمان  تد ش را  ه گُلی مانند  رده  اشد  هم اینکه هم

در جهت اهـدا  اخالمـی، تعلیمـی و      ر اینکههای مخبلف عالوه ارگیری متتیف ا  ه

انـد   اند، تصاویر ساده و درنهایت متجز نیز ایجاد  ردهتر یبی متردنظر ختد تالش  رده

انـد و تصـاویر و   های محستس و طعیعی گرایش داشـبه ایت گتیندگان  یشبر  ه متتیف

ای ها، شعکهتیفاند  ه اغلب آن متها  نا نهادهها را  رپایۀ ایت نتع متتیفمضامیت الالیی

هـای  دهد  اسبفاده از متتیـف ها را شکل میاز تصاویر و مضامیت فکری و احساسی آن

هـای ایـت گتنـۀ شـعری     های مترد  حـث یکـی از مخبصـات و امبیـاز    مبنتع در الالیی

هـا  یـانگر ذهنیـت و حساسـیت     های ایجادشده در ایت الالییشتد  متتیفمحستب می

هایی را ها  تده است   سیاری از متتیفها و پدیدهایت متمتع ه ها نسعتگتیندگان آن

ایـم، امـا گتینـدگان ایـت      نیم، در آثار دیگران هم دیـده ها مشاهده می ه در ایت الالیی

اند  ه حاصل خالمیـت  ها  ا هنرمندی، ایت عناصر را  ا ز ان  تد انه آشکار  ردهالالیی

ها در حکم آفریدة ذوق گتینـدگان  رفبه در الالیی ار های  ههاست   نا رایت، متتیفآن

هـا هـیچ نمـادگرایی خـاص، ایهـام، ا هـام و       شتند  در ایـت متتیـف  ها محستب میآن

هـا،  ها  ا ز انی ساده و شفا ، عاطفـه شتد، زیرا گتیندگان الالییپیچیدگی مشاهده نمی

رو، چنیت اند  ازایتهای ساده  یان  ردههای ختد را در مالب متتیفاحساسات و اندیشه

مندی و جذب ها  اعث عالمهگذار هسبند و همیت سادگی و روانی آنهایی تأثیرمتتیف

  است  ها شده تد ان  ه الالیی
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 هانوشتپی

1. motif 

2. thematology 

3. theme 

4. subject 

5. archetype 

6. prototype 

7. topos 

8. Boris Tomashevsky 

9. motifeme 

10. motif 

11.Todorov 

هایی  ه آن حضرت در آنجا از مدینه  ه مرو، مکان )ع( ا تتجه  ه مسیر ععتر  اروان امام رما»  03

، 0823منش، )عرفان« شناخبه شده است« مدمگاه»اند، تحت عنتان  یبتته داشبه و  ه ععادت پرداخبه

بلف ایران ازجمله یزد و خراسان های مخدر اسبان )ع(هایی منستب  ه امام رما(  مدمگاه93ص  

ها های مترد  حث اهل سعزوار  تدند، منظتر آنرمتی وجتد دارد  از آنجایی  ه سرایندگان الالیی

 هایشان، مدمگاهِ نیشا تر  تده است از مدمگاه در الالیی

 نند، لقا نمیاند  ه  ار معنایی خاصی را  ه مخاطب اای از شعرهای ریبمیک  تد انهها دسبههیچانه  08

-راحبی مترد عالمه و اسبقعال  تد ان مرار میآرایی  ه دارند،  هدلیل وزن و آهن  شاد و وا اما  ه

، ص  0892 ند )ترا ی، ها را حفا و تکرار میطتری  ه شنتندة  تدک  ه راحبی آنگیرند؛  ه

022 ) 

14. Marzelf 

 منابع

  01ـ80، 3ـ0، شناسیگتیشیش سعزواری  ای در گت(  هماهنگی وا ه0831اسباجی، ا  )

 یمیت   سعزوار: ا تشناسانۀ گتیش سعزوار ررسی ز ان(  0830 روغنی، ا  )

   مشهد: دانشگاه فردوسی سعزوار شهر دانشتران  یدار(  0839 یهقی، م  )

   سعزوار: آژند المعار   زرگ سعزوارۀدایر(  0838 یهقی، م  )
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فرهنـ  و اد یـات   های  تد انه در اد یات عامه ایـران   هیچانه(  شگردهای 0892ترا ی، س  )

  090ـ 028، 03، عامه

  80ـ3، 3، نقد اد یگیرد؟  (  متتیف چیست و چگتنه شکل می0833تقتی، م ، و دهقان، ا  )

  ترجمـۀ ع  طاهـایی   هـای روس هایی از فرمالیستنظریۀ اد یمات: مبت(  0989تتدورو ، ت  )

 ت  (  تهران: دا0893)

مطالعـات  های ایرانی  (  ساخبار روایت در الالیی0891ممیر، ص  )جاللی پندری، ی ، و پاک

  80ـ0، 3، اد یات  تدک

   تهران: سروش الالیی در فرهن  مردم ایران(  0832جمالی ستسفی، ا  )

هـای ایرانـی    های مخملیت نگاهی  ه خاسبگاه و مضامیت الالیـی (  الالیی0833لی، ک  )حست

  31ـ20، 0، ز ان و اد یات فارسی

های (   ازتاب اوماع اجبماعی در الالیی0893یزدی، ز  )صا ر، م ، و جاللی، م ، و سیمدحسینی

  31ـ0، 3، مطالعات اد یات  تدکعصر حامر  

  تهران: مؤسسـۀ  گل و گیاه در اد یات منظتم فارسی تا ا بدای دورة ماتل(  0833رنگچی، غ  )

 قیقات فرهنگی مطالعات و تح

  تهران: فرهنگسبان ز ان و ادب فارسـی  2    دانشنامۀ ز ان و ادب فارسی(  0893سعادت، ا  )

 و سخت 

  مشهد: آسـبان  از مدینه تا مرو)ع( جارافیای تاریخی هجرت امام رما (  0823منش،    )عرفان

 مدس 

   تهران: پیتند نت  های ایرانیالالیی(  0830عمرانی، س  ا  )

 یمیت   سعزوار: ا تسعزوار  تد انۀ هایترانه(  0898شمری، ن  ) ا

(  تهـران:  0832  ترجمـۀ م   ر اسـیان )  فرهن  مصتر نمادهای سـنبی (  0933 تپر،    س  )

 فرشاد 

 (  تهران: سروش 0832  ترجمۀ ک  جهانداری )ایرانی هایمصه  ندیطعقه(  0930) مارزلف، ا 

   سعزوار: دانشگاه آزاد ۀ  تمی سعزوارفرهنگنام(  0838محبشم، ح  )

   سعزوار: دانشگاه آزاد های سعزواریالمثلفرهنگنامۀ مرب(  0831محبشم، ح  )
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   تهران: چیسبا ایران  تد ان تاری  اد یات(  0891محمدی، م  ه ، و مایینی، ز  )

   تهران: فرهن  نما فارسی فرهن (  0833معیت، م  )
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