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Research background 

There are some books and articles on grievance including Habsieh in 

Persian literature from the beginning of Persian language to the end 

of Zandieh period, which is the first volume (1996), and the second 

volume is Poetic prisoners in Persian literature from the beginning of 

the Qajar period to the Islamic revolution (2009) by Valiollah Zafari. 

There are also some articles on the subject of complaint, such as Study 

and analysis of complaint in the poetry of Malek al-Shoara Bahar 

written by Talebzadeh and Hesam Poor (2018). However, it seems 

that no independent research has been done on complaints in folk 

literature. 

Aims, questions and hypotheses of the research 

The purpose of this study is to investigate the theme of complaint in 

folk literature of Khorasani and Mazandaran couplets. The research 

questions are: In the folk literature of Mazandaran and Khorasan, what 

factors have led to the composition of couplets with the theme of 

complaint? Which complaint has more frequency in the folk literature 
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of Mazandaran and Khorasan? The failures in the love of the beloved, 

and loneliness and grief of the homelessness are the most important 

factors that have led to the composition of couplets with the theme of 

complaint. In the folk literature of Mazandaran and Khorasan, the 

lover's complaint against the unfaithful lover, and the lover's 

complaint against the love's sorrow are the most frequent.  

Discussion and analysis 

Complaint is a poem in which the poet sings about specific and 

general misfortunes and deprivations. "Complaints are innate in 

human beings and people turn to complaints when they are dissatisfied 

with something" (Talebzadeh, Hesampour, 2010). In general, 

grievance can bring us closer to knowing more about the violent state 

of the society and the turbulent environment of individuals throughout 

history. This could be found in poems written by Naser Khosrow in 

complaining about his wanderings and the imprisonment of Massoud 

Saad who expressed his level of misery (Dad, 2008). If we look at the 

basis of complaint from the perspective of folk literature couplets, the 

writer is looking for an audience that sympathizes with him. The 

audience also communicates with these poems because they think they 

are the sympathizers of the speaker. What matters in the discussion of 

grievances in folk literature is personal grievances. The poet speaks of 

shortcomings, loneliness, strangeness, and romantic failures. 

Complaining about the grief of homelessness has always been a huge 

part of our folk poetry. Homelessness, persecution of strangers, distant 

marriage, military service, and most importantly, distance from the 

beloved are the reasons for composing such couplets.  

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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Qaribi dakteme šahre kenáre/xalili bazune me dasto pare Elahi 

beškene čube xalili /hame dar vateno men dar qaribi (Najafzadeh, 

1996) 

(I have been wandering in a distant city. Khalili (shackles, chains, etc.) 

were beaten on my hands and feet. Divine! Break Khalili wood, 

because everyone is in the homeland and I am in the city of exile!) 

The idea of the lover is widely reflected in folk literature for the 

unfaithfulness of the beloved. Love poems express the inner emotions 

of a tired heart lover who has experienced the bitterness and sweetness 

of love with all his being. This belonging pushes the poet to a path 

that is no longer himself and his whole being becomes beloved. Now, 

if he sees unfaithfulness and persecution with all this love, it is natural 

for him to open his mouth in glory. 

Nagārā xedmatet ra kam nakerdam/zadi čubi mo šone xam nakerdam  

Zadi čubi to az bare jedâi/jedai re to kerdi mo nakerdom(Mehandost, 

1976) 

Conclusion 

Lyrical literature includes several types, one of which is complaint. In 

popular literature, the poets' glories are personal and in some cases 

philosophical. In Khorasan, the lover complains about the unfaithful 

lover which has the highest frequency, and in Mazandaran, this is true 

for the grief of homelessness. The glory of the lover from the sorrow 

of love and nostalgia is very burning and melting, and every lover 

brings with him a longing. Fractures, failures, and frustrations make 

up the majority of complaints. The simple and young girl of the 

village unwittingly gives in to a forced marriage and sometimes has to 

bear the pain of the homelessness. For this reason, she speaks of praise 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en
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from her parents. On the other hand, if a girl does not get married 

early or does not see the situation as it should be, she complains about 

the bad luck, unhappy times and even God, because of her lack of self-

confidence and knowledge. Boys also become the narrators of a large 

number of complaints when they are enlisted in the army, or leave 

their hometown to find a suitable job. However, such complaints, 

which express a kind of inner sorrow and pain, affect the audience 

because of the sincerity and simplicity of their poets' words. On the 

other hand, these songs are important from the sociological and 

anthropological point of view on different dialects in Iran and how 

human beings think. 
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 مازندران و خراسان ۀهای ادب عامشکواییه در دوبیتی ۀمایتطبیقی درون واکاوی

 1*ویدا ساروی

 (00/00/0311پذیرش:  01/10/0311)دریافت: 
 

 هچکید

است. شاعران که وجود خویش را مورد  های اصلی ادبیات غناییشکواییه یکی از گونه

نمایند و آالم بینند، با زبان شکواییه شرح حال خویش میخدشۀ روزگار و حتی معشوق می

دلیل پاسداری از های عامه، بهکنند. ترانههای خود را بیان میها و ناامیدیها، رنجفکری، ناکامی

ملی و انتقال احساسات و عقاید گذشتگان، بخش مهمی از ادبیات شفاهی را  ـ فرهنگی هویت

ترین قالبی است که ترین و نزدیکهای شعری، دوبیتی، صمیمیدهند. در میان قالبتشکیل می

 ـ کند. این پزوهش با روش توصیفیآسانی با آن ارتباط برقرار میهم سراینده و هم مخاطب به

های عامیانۀ مازندران و خراسان بررسی مایۀ شکواییه را در دوبیتیارد تا درونتحلیلی قصد د

یعنی حدود  دوبیتی 344 ،دوبیتی عامیانۀ مازندرانی و خراسانی 4.111بیش از  ۀکند. با مطالع

ها از نظر محتوایی به دو دستۀ است. این شکوه شده مایۀ شکواییه دیدهدرون درصد4/03

های تحقیق ها و یافتهبندی انواع شکواییهاند. براساس دستهیم شدهشخصی و فلسفی تقس

وفایی معشوق و در مازندران شکایت از غم توان گفت که در خراسان شکایت عاشق از بیمی

                                                                                                              
 . استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بابل، ایران. 0
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ها همانند: شکایت از غم عشق؛ شکایت از شکواییه ۀغربت بیشترین بسامد را داراست. در بقی

؛ شکایت از والدین؛ شکایت از رقیب عشقی؛ شکایت از تنگی؛ شکایت از خدمت سربازیدل

وفا؛ شکایت از بخت و اقبال بد؛ شکایت از روزگار و شکایت از تنهایی؛ شکایت از زن بی

 در دو استان نزدیک به هم است.  هاخداوند، آمار شکواییه

 سان.  فلسفی، ادبیات عامیانه، مازندران، خرا ۀشخصی، شکوایی ۀ: شکواییکلیدی هایواژه

 مقدمه   . 1
ترین بینند که نابشناسان، ادبیات را چونان منبعی سرشار میشناسان و مردمجامعه

اطالعات را در ادوار مختلف تاریخی، از آداب و رسوم و باورهای عامه در خود نهفته 

گشای نکات تواند گرهها زمانی باارزش است که بدانیم هر کدام میاست. این دانسته

از تمدن و فرهنگ در زندگی روزمره باشد. شعر فارسی از لحاظ محتوا و مبهمی 

مقاصدی که در کالم منظوم وجود دارد به چهار نوع حماسی، غنایی، نمایشی و تعلیمی 

شعر غنایی در نظر بسیاری از شاعران رمانتیک، شعری است که » شود.تقسیم می

آن به بیان عواطف و  کنند و ضمنجو میورا جست« خویشتنِ خویش»شاعران 

، 0431 )رزمجو،« پردازنداحساسات شخصی و تأثرات خود از زندگی و طبیعت می

ها، حبسیه، توان به عاشقانههای متعددی است که می(. ادبیات غنایی دارای گونه11ص.

ترین . شکواییه از قدیمکردشهرآشوب، مرثیه، مدح، هجو، هزل، طنز، شکواییه و...اشاره 

رودکی است در شکایت از  ۀدندانی ةشکواییه قصید ۀنمون»است.  یی شعر غنایمحتواها

های اصلی ادبیات غنایی گونه شکواییه که یکی از(. »61، ص.0401 )حاکمی، «پیری

ها در مواقعی که از موضوعی طور فطری قرار دارد و انسانهباشد، در وجود انسان بمی

، 0430 پور،حسام و زاده)طالب «آورندی میکنند به شکواییه رونارضایتی پیدا می
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ها ها و ناکامیرنج ،آوردها انسان را به وجد میها و کامیابی(. همچنان که شادی40ص.

دارد. در زندگی روزمره کند و او را به شکایت وا میدار میعواطف انسان را خدشه

؛ مانند: کنش کنیمده میهای گفتاری متعددی استفااغلب برای بیان منظور خود از کنش

خوردن، خوشامدگویی، گله و شکایت، دعا و  گفتار عذرخواهی، تعریف و تمجید، قسم

گو است و طرف دیگر باید پاسخ یک طرف شاکی ها معموالً. در شکایت ... نفرین و

است. شکایت  ساز مشاجرات انسانیکننده و زمینهشک برای هر دوسو ناراحتیباشد. ب

است.  کند حقی از او ضایع شدهانعکاس صدای انسانی است که احساس میدرواقع 

آمیز د ما را به شناخت بیشتر و بهتر اوضاع خشونتنتوانها میطور کلی شکایتهب

د. همانطور که در ادب نسامان افراد در طول تاریخ نزدیک کنهاجتماع و محیط ناب

در ادب عامه نیز در  ،شکوه هستیمفارسی در شعر ناصرخسرو، خاقانی و دیگران شاهد 

. با وجود داردشعر باباطاهر، شاعران بومی هر منطقه حتی شاعران گمنام نیز شکواییه 

شده ه دیده مورد شکوایی 344خراسانی و مازندرانی،  ۀدوبیتی عام 4.111بیش از  ۀمطالع

اند که در شخصی و فلسفی تقسیم شده ۀها از نظر محتوایی به دو دست. این شکوهاست

های تحقیق با ذکر یک نمونه از مازندران و یک نمونه از خراسان، به تحلیل بخش یافته

نوشت و صفحه به پی ةها با ذکر شمارایم. سایر شکواییهو بررسی آن پرداخته

 شده است. مشخصات کتاب به بخش منابع  انتقال داده

 االت پژوهش ؤس. 1ـ1
هایی با سان چه عواملی سبب سرایش دوبیتیدر ادب عامۀ مازندران و خرا. 0

 است؟شده  مایۀ شکواییهدرون
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 کدام شکواییه در ادب عامۀ مازندران و خراسان بسامد بیشتری دارد؟  . 6

 های پژوهش  فرضیه. 2ـ1

های معشوق، تنهایی و وفاییها در عشق و ازدواج، بیها و ناکامیشکست. 0

هایی با ملی هستند که باعث سرایش دوبیتیترین عواکسی و غم غربت، مهمبی

 اند.   شکواییه شده ۀمایدرون

وفا، شکایت در ادب عامۀ مازندران و خراسان، شکایت عاشق از معشوق بی. 6

 اند. بسامد بودهعاشق از غم عشق و شکایت عاشق از بخت و اقبال پر

  قیتحق ۀنیشیپ .2

 ،یاست. ازجمله: کتاب دو جلد موجود هییشکوا ۀنیدر زم یدیها و مقاالت مفکتاب

و جلد  (0434جلد اول ) هیزند ةدور انیتا پا یاز آغاز زبان فارس یدر ادب فارس هیحبس

 یتا انقالب اسالم هیقاجار ةاز آغاز دور یمنظوم در ادب فارس یهانامهزنداندوم؛ 

با موضوع  یتو مقاال (0400) اصغر دابه نوشتۀی الشکوبثّ. یفراهلل ظی( از ول0400)

 نی، نوش«بهار یالشعرادر شعر ملک هییشکوا لیو تحل یبررس»همانند:  ه،ییشکوا

 یو فراح یباباصفر ،یدر شعر خاقان هیی(. شکوا0433) پورحسام دیزاده و سعطالب

هزار  یکه  خاقان کنندینکته اشاره م نیبه ا ه،ییشکوا یبندمیتقس انیکه ضمن ب (0403)

 قی، تحقکردهوجو است. تا آنجا که نگارنده جست جا گذاشتهاز خود به هییشکوا

 لیتحل» ۀدر مقال یاست. ول در ادب عامه صورت نگرفته هییدرمورد شکوا یمستقل

 یبه برخ (0433) و همکاران ی، محسن«شهرستان سوادکوه ۀانیعام یهایتیدوب ییمحتوا

 است. در سوادکوه مازندران اشاره شده جیرا اتیشکا
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   مفهومی پژوهشچارچوب . 3

    شکواییه      . 1ـ3

ذیل:  ،0436 )دهخدا، «است دردمندی و زاریدن ،به معنی گله»شکواییه در لغت 

به معنای اظهار شکوه و شکایت از »است.  الشکوی نیز معروفشکواییه به بث شکوی(.

اعر در قبال (. شکواییه شعری است که ش«الشکویبث» ذیل، 0400)انوری،  «درد و رنج

درد و رنج، یأس و  کنندةسراید و منعکسهای خاص و عام مینامالیمات و محرومیت

روزی مردم است. گاه علت شکواییه اظهار رنج و اندوه از اوضاع ناموافق ناکامی یا تیره

 است.  های فردی شاعرروزگار و همراه نبودن بخت و اقبال و گرفتاری

کوشد تا عامل رنج و غنایی است که در آن شاعر می ای از ادبیاتشکواییه گونه

طور کلی شکوییه را براساس آزردگی خاطر خود را برای مخاطب روشن کند. به

توان به پنج دسته شخصی، اجتماعی، فلسفی، سیاسی و عرفانی تقسیم موضوع می

 (. 03، ص.0433 فراحی،و  )بابا صفری نمود

طبیعت به بازشناسی محیط و  ۀد و در صحنوجود نها ۀانسان از وقتی پا به عرص

پیرامون خود پرداخت، برای آسایش خویش و سالمت اجتماع، خود را مکلف و 

مقیّد به رعایت یک سلسله قواعد و مقررات دید و این قید و بندها از سوی 

به او تحمیل شد. اما در مقابل این  ــ که برگزیدگان او بودند ــ متفکران قوم

 حقوقی طبعاً ــکنیم ها به نام قانون یاد میکه ما از آن ــ اعی بر فردتحمیالت اجتم

: آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی انتخاب مسکن و... مانند. اندشده قائل او برای هم

 ۀواسطهدانیم. حال اگر چنین انسانی بها را حقوق اجتماعی فرد میآن ۀکه هم

تگاه حاکمه و خفقان محیط، یا به دیکتاتوری دس موقعیت اجتماعی خاص مثالً

هایش ها و شکوهرفته قیام نماید، نالهزندان افتادن، نتواند در احقاق حقوق ازدست

 (. 031، ص.0431 )ظفری، بیشتر خواهد شد
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های مایۀ شکواییه، خاص اشعار عاشقانه بود و شکواییهرنسانس درون ةدر دور

ها، عموماً شکست از شکواییه موضوع 03بسیاری سروده شد. در قرن  ۀعاشقان

و هجران معشوقه بود. این نکته  در اشعار شعرای درباری که به آنان  مهریبی

cavalier بود. از شعرای این دوره توماس استانلی گفتند رایجیعنی آزادگان می 

  (.411، ص.0403 )داد، «مایۀ شکواییه دارد( اشعاری با درون1678)

 نثر فارسی    شکواییه در شعر و . 2ـ3
پای ایران راه یافت. اگرچه رد ادبیشکواییه از بدو ظهور شعر و شاعری در آثار 

اما  ،توان یافتکنار دفاتر شعری شاعران میوسرایی و گله و شکایت را در گوشهحبسیه

از: ناصرخسرو، مسعود سعد  نداسرا در ادب فارسی عبارتترین شاعران حبسیهمعروف

 الشعرای بهار، فرخی یزدی و اخوان ثالث. شروانی، ملک سلمان، خاقاتی

لحاظ کاهش قدر و منزلت شعرا و نامالیمات شکواییه از دورة سلجوقیان به

اجتماعی که از تبعات اوضاع اجتماع آن روزگاران بود، رونق بیشتری گرفت. 

اشعار قبیل  صی، اغلب در سرودن اینخش های کامالًگذشته از وضع اجتماع، انگیزه

ای موارد نیز شاعر بدون آنکه رنج و تعب واقعی است. در پاره ای داشتهنقش عمده

هایی است که های شکواییه، آنترین نمونهسراید. عالیمی شکواییه  ،باشد داشته

باشد. مانند: اشعاری که  تأمالت روحی شاعر از رنجی بزرگ موجب آن شده

های زندگی خود سروده و و ناامنی هاناصرخسرو در شکایت از سرگردانی

ها در گوشه زندان محبوس بوده و مراتب درماندگی حبسیات مسعود سعد که سال

 (.461، ص.0403 )داد، استکرده و بدبختی خود را بیان 

 ز بس بال که بدیدم چنان شدم به مثل
 

 
 

 که گر سعادت ببینم گمان برم که بالست 
 

 (403، ص.0414 )سعدسلمان، 
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از قرن ششم به بعد قصاید و قطعات مستقلی وجود دارد  نظم، مخصوصاً ۀر زمیند 

ای است و دوره که شاعر در آن به شکایت از روزگار و اهل روزگار خود پرداخته

محمود غزنوی( که در آن قدر  ةدور های پیش )مثالًزیست را با دورهکه در آن می

است. در زمینۀ نثر هم چند رساله  کرده دانستند مقایسهارباب هنر و فضیلت را می

الغریب عن شکوی»المصدور در دست است. ازجمله رسالۀ الشکوی و نفثهدر بثّ

همدانی به زبان عربی چند ماه قبل  از کشته شدنش در  ةالقضاکه عین« االوطان

بغداد نوشته بود و در آن خطاب به علمای عصر،  برخی از نکات عرفانی و فلسفی 

شرح داد و از دشمنان و  ــکه باعث سوء تفاهم شده بود ــ  ر آثار خود را د

 (. 643، ص.0400، حاسدان شکایت کرد )شمیسا

الدین خوارزمشاه، الدین زیدری نسوی، منشی جاللشهاب المصدورنفثههمچنین 

از آنچه بر او  دل و شکوه گشایی، دردِمغول و عقده ۀموضوع کتاب مصیبت حمل

 توان نام برد. ست را میا گذشته

 شکایت در ادب عامه . 3ـ3

است، چه از نظر فهم و  ، ساده و قابل درک بودن آنعامههای ترین ویژگی دوبیتیمهم

سبب صفا و صداقت سرایندگانشان ، بهشودحس می چه از نظر معنی. اگر لذتی در آن

هایی چون دعا و ایهمشان در کنار درونطراوت و سادگی ۀبا هم عامهاست. اشعار 

اگر در نیز هستند.  0کنندة شکواییه و نفرینمناجات و عشق و همدلی، گاهی منعکس

به اهل فضل بیشتر توجهی حاکمان نسبتادب کالسیک شاعر از سرگردانی، حبس، بی

درد و غم ناشی از شکست عشقی، غم از دیگر موضوعات شکوه دارند، در ادب عامه 

هنگام و تحمیلی، همراه نبودن بخت و اقبال، فقر و تنگدستیِ های زودغربت، ازدواج

های کسی و تنهایی و... سبب شکواییهشوم نظام ارباب و رعیتی، بی ۀحاصل از سای
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ها از نظر ادبی، ارزش چندانی نداشته باشند، است. شاید این ترانهشده پرسوزوگدازی 

های مختلف ایران و ی گویششناسی، شناسایشناسی و مردماما از نظر علم جامعه

 ها، اهمیت دارد.         چگونه اندیشیدن انسان

  های تحقیقیافته. 4
های مردم زیست ها هنرمندان عامه هستند که در میان تودهآفریندگان اصلی ترانه

عامه و خالق  های معنوی، حافظ باورهایآالیش منبع ارزشکنند. این هنرمندان بیمی

گویند، شکواییه را با هستند. شاعران ادب عامه که از هر دری سخن میهای زیدوبیتی

شکواییه  ۀمایسرایان به بن. اگر از منظر دوبیتیاندهشعر خود قرار داد ۀماینیز دست

دلیل است که با او همدرد باشد. مخاطب نیز بهبنگریم، گوینده درپی مخاطبی 

 ــ کند. در محیط کوچک روستامی ط برقرارهمزادپنداری با گوینده با این اشعار ارتبا

تر است. گاه سطح توقع از ارتباط عاطفی عمیق ــ که همه از حال و روز هم باخبرند

ای ببینند به گله و شکایت توجهمهری و کمرود که اگر بیاطرافیان چنان باال می

توانیم راسان، میهای شکواییه در دو استان مازندران و خلفهؤپردازند. با توجه به ممی

 344فلسفی تقسیم کنیم. از بین  ۀشخصی و شکوایی ۀاشعارشان را به دو دسته شکوایی

است و  شکواییه، از هر استان فقط به ذکر یک نمونه بسنده شده ۀمایدوبیتی با درون

کاربردهای  .استشده نوشت منتقل ها با ذکر نام شاعر و صفحه به پیدوبیتی ۀبقی

از: شکایت از غم  نداهایش با توجه به بسامدشان عبارتیه و زیربخشمختلف شکوای

شکایت از  ،تنگیشکایت عاشق از دل ،وفایی معشوقشکایت عاشق از بی ،غربت

شکایت عاشق از  ،شکایت از بخت و اقبال ،شکایت فرزندان از والدین ،خدمت سربازی

اموافق و شکایت از زن شکایت از روزگار ن ،شکایت از تنهایی و بی کسی ،خداوند

 هایی تحلیل شده است.وفا.  درادامه هریک از موارد ذکرشده با نمونهبی
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 شخصی                     ۀشکوایی. 1ـ4
است که نمود  های شخصیادب عامه اهمیت دارد، شکایت ۀآنچه در بحث شکوایی 

ان در بی ،محسوس و روح پرتالطم و پریشان شاعران و منِ حقیقی ایشان

کسی، غریبی و دهند. شاعر از کمبودها، تنهایی و بیسوزوگدازهای شخصی را نشان می

وفایی یار، بی ها از جفای یار، فراقِنامهگوید. در این گالیهعاشقانه سخن می هایِناکامی

 شود. گزینی یار شکایت میرقیبو  یار

 شکایت از غم غربت. 1ـ1ـ4

دادن،  و دادِ غریبی سر 6غربت، شکایت از غم غربتمایۀ کلی هایی با درونسروده

آشیانی، جور و جفای دهند. بیهمواره بخشی از اشعار عامیانۀ ما را تشکیل می

زبانی، خدمت سربازی، رفتن مردان به غربت برای همبیگانگان، ازدواج راه دور، بی

ها را شامل انهتر، دوری از معشوق، بخش عظیمی از این ترامرار معاش و از همه مهم

شوند. شاعر با فضاسازی کلماتی مانند: غروب، جاده و اسیری، رنگ و لعاب می

ها، بیانگر درد و رنج مشترک زنان و ترانه گونهبخشد. اینها میمحزونی نیز به این ترانه

مازندران بسامد غم غربت بیشتر از خراسان  ۀاست. در ادب عام مردان زجرکشیده

 های عاشقانه )یاد یار( هستیم.ترین مظاهر غریبیزیر شاهد مهم است. در دوبیتی

 غریبی در غریبی کرده داغم

 اگر دلبر به بینــه اشتیاقُـم
 

 کنـار شـهر مــردم شد وثاقم                                         

 شب و روزی به گریه از فراقم
 

 (03، ص.6444 دوست،)میهن 

ɤaribi dar ɤaribi kerde dāɤom/konāre šhre mardom šod vesāqom   

Agar delbar bebine eštiyāqom/šaboruzi begerye az ferāqom              

 غریبی دکتـمه شهر کناره

 الهی بِشکـنه چوب خلیلی،
 

 خلیلی بزونه مه دست و پارِ 

 همه در وطن و من در غَریبی
 

 (31، ص.0434 زاده،)نجف
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ɤaribi dakteme šahre kenáre/xalili bazune me dasto pare                               

Elahi beškene čube xalili /hame dar vateno men dar ɤaribi                                        
)غل و  ام. به دست و پایم خلیلیدر شهری پرت و دور به غربت دچار شدهبرگردان: 

زیرا همه در وطن و من در شهر غربت  ،اند. الهی! چوب خلیلی بشکندهزنجیر و ...( زد

 گرفتارم!     

                                وفاشکایت عاشق از معشوق بی. 2ـ1ـ4

تنها در عشق نه ۀمایدرون»عاشقانه، سبب دوام آن خواهد بود.  ۀثبات داشتن در رابط 

است. این مختصه بیش از همه در  شده یدهادب فولکلور که در ادبیات رسمی نیز د

وفایی هایی بیاست. دلیل اصلی سرایش چنین ترانه یافته مکتب وقوع و واسوخت نمود

آید. وفای به عهد، میان عاشق وفایی در تعاملی دوسویه به ذهن میاست. وفاداری یا بی

ازمیان رفتن این ویژگی،  رو، باازاین .کننده را برعهده داردو معشوق نقش ناظر و کنترل

 شود. در چنین حالتی عاشق یا معشوق به گله وتر میفکر خیانت و انتقام پررنگ

گویند. بدیهی است بیشتر وفایی سخن میپردازند و از بیشکایت از یکدیگر می

ارباب و رعیتی، دختران چندان  ۀها از سوی دختران است. از آنجا که در جامعوفاییبی

ها برای ازدواج تحمیلی، دختران را بسا دخالت خانوادهر ازدواج نداشتند، چهاختیاری د

(. 044، ص.0433 )محسنی و همکاران، «کرد عهد خود را با عاشق بشکنندمجبور می

ای دارد. شعرهای های عامه بازتاب گستردهمعشوق در ترانه 4فاییگلۀ عاشق از بی

است که با همۀ وجودش تلخی و  ایستهخعاشق دل عاشقانه بیانگر عواطف درونیِ

دهد که است. این تعلق خاطر، شاعر را به مسیری سوق می شیرینی عشق را تجربه کرده

شود. حال اگر با این همه دلدادگی و وجودش معشوق می ۀدیگر خودش نیست و هم

گشاید. بسامد این وفایی و جفا ببیند طبیعی است که لب به شکوه میرنج عشق، بی

  ها در خراسان بیشتر است.دوبیتی

 نِکردَم خم شونه مو چوبی زدی  نِکردَم کم را خدمتـت نگارا
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 جدایی بهر از تو چوبـی زدی
 

 نِکردم مُو کردی تو را جدایی
 

 ( 03، ص.6444دوست، میهن)  
Nagārā xedmatet ra kam nakerdam/zadi čubi mo šone xam nakerdam       

Zadi čubi to az bare jedâi/jedai re to kerdi mo nakerdom   

 اون گِدِر که بیمه توسّه بیمه

 اسا ته بی وفایـی ر بدیمه
 

 بنفشه ر چیمه تسّه رسیمه   

 ی ماریمّ بکشیـمهبنفشه 
 

 (000، ص.0431)صمدی، 

Un gәder ke bime tevesse bime/benafs ̄e -re c ̄ime tesse  resime                          

Esā te bive-әfāi re badime/benafs ̄eye mārimme bakәs ̄ime                  

فرستادم. چیدم برایت میای که بودم، برای تو بودم. بنفشه را میآن زمانهبرگردان:  

)مبادا مجبور شوم دوباره برایت  وفایی تو را دیدم، بنفشه را از ریشه درآوردماکنون بی

 تم(. گل دسته کنم و بفرس

 اندازد. صراحت دلیل جدایی را بر گردن معشوق میدر بیت زیر عاشق به

 نِکردَم کم را خدمتـت نگارا

 جدایی بهر از تو چوبـی زدی
 

 نِکردَم خم شونه مو چوبی زدی 

 نِکردم مُو کردی تو را جدایی
 

 (03، ص.6444 دوست،هنی)م
Nagârâ xedmatet ra kam nakerdam/zadi čubi mo šone xam nakerdam   

Zadi čubi to az bare jedâi/jedai re to kerdi mo nakerdom                              

 تنگی  شکایت از دلگیری و دل. 3ـ1ـ4

 های ادب عامهپرکاربرد دوبیتی ةدومین واژ« عشق»بعد از  دل جایگاه معشوق است و

آمده از دست دل  رجام خود به ستوههای عشقِ نافکامیاست. شاعر عاشق که از تلخ

سان ه، بشاهاست. دل سرگشت کردهزیرا  او را گرفتار بالی عشق  ،دهدشکوه سر می

سازد. شکایت از ان مییوفا و بدعهد، آشِپرد و نزد یاری بیمرغی از دستِ او می

 چه در ادب فارسی و چه در ادب عامه، گویا امری بدیهی است. 3تنگیگیری و دلدل

دهد. این تشکیل میدر شعر را « هامونولوگ»بخش بزرگی از« دل» ةتوان گفت، واژمی
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ها در بر تعداد زیاد، زیبا و تأثیرگذار نیز هستند. بسامد این دوبیتیها عالوهدوبیتی

هایش، حیرت تنگیمازندران اندکی بیشتر از خراسان است. شاعر عاشق ضمن بیان دل

غم عشق را تحمّل کند؟ اگر سنگ و فوالد هم بود  تواندکند که چطور میمی

 شد.گداخت و ذوب میمی

 دلُم تنگَه دلُم تنگه دلُم تنگ

 گداختُمبُد میاگر فوالد می
 

 نه از فوالد دلُم باشه نه از سنگ 

 همُو سنگه همو سنگه همو سنگ
 

 (33، ص.0433 )ناصح،   

Delom tanga delom tanga delom tang/na az fulād delom bāša na az sang  

Agar fulād mibod migodāxtom/hamu sanga hamu sanga hamu sang  

 نماشون سرتنگ دل نالمبه

 غامه دل صد داغ، حاصل نداهه مه ب
 

 بلبل واری از داغ گل نالمبه 

 بمرده مه گِل، سر سیو جِل نالمبه
 

 (000، ص.0434 کمرپشتی، احمدی )      

Nәmāšun sar tange del nālembe/belbele vâri az dāɤe gel nālembe   

Me del sad dāɤ hâsel nedāhe me bāɤ/bamerde me gel sar siyu jel nālembe  

نالم. دلم نالم و همچون بلبل از داغ گُل میهنگام غروب با دلی گرفته می برگردان:

بر سرم دستمال سیاه است،  پر از صد داغ بود و باغم حاصلی نداد. گلم پژمرده شده

 نالم.      بندم و میمی

 شکایت عاشق از غم عشق . 4ـ1ـ4

های عاشقانه هاست. اثربخشی ترانهسرایان تمام گویشمایۀ اصلی دوبیتیعشق دست

است که در  عشق آتشی»زند. ها موج میآالیشی است که در آنسبب وجود عشق بیبه

عشق دریای بال و جنون الهی و قیام قلب است شود و محبوب را بسوزد. قلب واقع می

(. از نظر عاشقان، عشق دردی است 401، ص.0434 )سجادی، «با معشوق بالواسطه

اما با توجه به جور و جفای معشوق، این امر  ،است درمان. تنها عالج آن وصالبی
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پیشه از اصل این رنج و درد که همان عشق است است. بنابراین شاعر عاشق محال

های ایران خراسان و مازندران عشق همانند سایر گویش ۀشکوه دارد. در ادب عام

مایه است. مقام معشوق شبیه شعر غنایی سبک عراقی باالست. عشق در ترین درونمهم

های عامه زمینی است. عاشق واقعی که حالوت عشق را با جان و دلش چشیده دوبیتی

داشته باشد مگر اینکه درک درستی از  4د عشقتواند شکایتی از معشوق و درنمی ،باشد

ها فقط صوری و به زبان باشد نه از ته دل. به باشد یا اینکه شکایت عشق نداشته

بیند و عاقبت عاشقی را رسوایی و زردی چهره سان آتش میههرحال شاعر، عشق را ب

 بیند. می

 شِدم پیر و ندیدم رویِ دلـدار
 

 یفِغوُن از عاشقی و ناتَووُن
 

 به پیری پا گُذِشتُم سویِ گلـزار 
 

 که آرَه رنگِ زردی عاقبت کار
 

 (33، ص.0433)ناصح،  

Šedom pir o nadidom ruy-e deldār/be piri pā gozeštom suy-e golzā               

Feqon ax āšeqiyo nâtavoni/ke āra rang zardi āqebat bār                                     

 رسوا بَهیـمه دِیّم سیو بزومه

 عاشق بهیـمه تش ره پشو بزومه
 

   شیدا بهیـمه یارّ بِرو بزومه    

 تش بَیـته دل ره نفتِ جِه ابزومـه
 

 ( 63، ص.0431 )نصری اشرفی، 

rēsvā bahime ̄ dimme ̄ siyo bäzume ̄/s̄aydā bahime ̄ yārdē bēru bazumē    

ās̄eq bahimā tas̄rē pēs ̄u bäzumē/tas̄ baytē dēlrē náfte je –o bazume ̄    

ام و محبوب را جسورانه ام. شیدا شدهام را سیاه کردهرسوا شدم و چهرهبرگردان: 

 ورم به جای آب نفت پاشیدم.  شعله قلب ام و آتش را به هم ریختم. برفراخواندم. عاشق شده

 شکایت از والدین . 1ـ1ـ4

خصوص خانوادة روستایی، فرزندان کمال ادب و های گذشته، بهگرچه در خانواده

گاهی رنج و درد فراوان، آنان را  ،احترام را به والدین خود داشتند و هیچ اعتراضی نبود
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 1ها به والدینخراسان و مازندران، بخشی از شکایت ۀداشت. در ادب عامبه شکوه وامی

ها تحمیلی و سنّ کمشان و سپردن آن هایازدواج سببگاهی دختران به. اختصاص دارد

ای نسبت به آن نداشتند، از پدر یا مادر ترین عالقهبه غربت یا به دست کسی که کم

کنند. البته در جوامع روستایی گذشته، ازدواج زودهنگام دختران از خویش شکایت می

ای به ترین توجهبدون اینکه کوچک ،شدهای بخت و اقبال خانواده محسوب مینشانه

 داشت.  باشند و این امر نارضایتی شدید دختر را درپی نظر دختر داشته

 مگر مُ دختـر بابا نبودُم

 مُوره دادن به او که مُ نماستم
 

 مگر مُ خوش قطُ باال نبودم       

 مگر مُ الیق خُوبـا نبودُم
 

   (63، ص.0433 )ناصح،                                  

Magar mo doxtar-e bâbâ nabudom/magar mo xoš qato bâlâ nabudom                                          

Mora dâdan be u ke mo namâstom/magar mo layeq-e xubâ nabudom    

ــز   ــه عزی ــه ت ــن نیم ــر م ــدر مگ ــان پ  ج

 

 مـــره تـــو هـــاکردی مـــردم کنیـــز     

 

 مــردم حــرف زندنــه مــه دل کنــده زیــز

 

ــت   ــاه تابس ــه م ــری  س ــه م ــن بیم   ون م
 

  (13ص. ،0431 ،یری)نص 

Jāně per magěr měn naymě te aziz/měrě tū hakěrdi marděme kaniz                        

Marděm harf zanděnně me děl kěndě ziz/sě māye tāběssūn měn baymě mariz       

لفت سر خانه نشاندی. مردم ات نبودم! مرا به جای کپدرم، مگر من دُردانهبرگردان: 

 افتد. سه ماه تابستان بیمار شدم. گویند که دلم به سوز و تاب میسخنانی می

 شکایت از رفتن به خدمت سربازی. 9ـ1ـ4

است، و به  های عامیانه انعکاس یافتهاجتماعی که در ترانه ـ یکی از رویدادهای تاریخی

در نخستین »سربازگیری است.  و 3سوی اجتماعی داد، موضوع سربازیوآن سمت

نام ای بهسازمان ارتش ایران و اولین سال آغاز قرن چهاردهم هجری شمسی،  شعبه

امور سربازگیری به وزارت کشور واگذار شد.  0444وجود آمد. در سال هب« سربازگیری»
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 13بعد از انقالب و مقارن با جنگ تحمیلی عراق، قانون خدمت سربازی مشتمل بر 

 نام،در مجلس شورای اسالمی تصویب شد )بی 0414مهر  63تبصره در  43 ماده و

 ۀسرایان ادب عامرفتن به سربازی و مشکالت آن از چشم دوبیتی (.00، ص.0430

ند. برای روستاییان اهدادها سرهمازندران و خراسان دور نماند و از زبان سربازان شکو

دو سال  به مدتزیرا یک نیروی کار را  ،فرستادن جوانان به سربازی خوشایند نبود

ماند و باید رنج غربت را دادند. سرباز نیز از اینکه از خانواده خود دور میازدست می

پیشه در این مدت معشوق خود را کرد، نگران بود. گاهی نیز سرباز عاشقتحمل می

 نداشت.ای جز اطاعت از والدین و ازدواج اجباری زیرا دختر چاره ،دادازدست می
 سرِ کوی بُلـن جا کرده سرباز

 دونَی بدونَیشما مردم نمی
 

 تفنگار به قطار انداخته سرباز                                         
 جدایی رَ دو سال انداختـه سرباز

 

 (4، ص.0433 )ناصح، 
Sar-e kuy-e bolan jā kerda sarbāz/tofangār be qatār endaxta sarbāz                        
Ŝemā mardom namidoney bedoney/jedāyi ra dosāl endāxta sarbāz            

 دَم پادگان آبَیِّه مِه وَطِن
 بورینا بَهووین جنابِ سَرهِنگ

 

 لِواسِ سربازی بَیّه مِه کفِن 
 مِرَخصّی هَده بُورِم شِه وَطِن

 

 (060، ص.0434 )نصیری، 
kafěn  Dame paděgān:ā bayyě me vatěn/lěvāse sarbāzi bayyě me  

Būrinā bahūvin jěnābe sarhěng /měraxxěsi hade būrěm śe vatěn          

بر در پادگان خانه کردم، لباس سربازی کفنم شد، بروید و به جناب برگردان: 

 .ام بازگردمسرهنگ بگویید به من مرخصی بدهد تا به خانه

        فاشکایت از زن بی و. 9ـ1ـ4
ولی در ادبیات کالسیک  ،است ها بودهم با کشمکش بین آنأرابطۀ زن و مرد همواره تو

مهری قرار گرفته است. دلیل آن نیز جوامع سنتی مردساالر و و ادبیات عامه زن مورد بی

 است.  مردانبرخی از خواهی توقع و زیاده
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شاهی رواج داشته، در تمام ادرها مگویند در آنای که میگذشته از اجتماعات اولیه

است. برتری که مرد از لحاظ جسمی، تحصیالت،  تاریخ، مرد بر زن مسلط بوده

به زن داشته، های اخیر از لحاظ قانونی نسبتثروت و موقعیت اجتماعی تا زمان

حس خودپرستی وی را اقناع کند، چون از لحاظ جنسی خود را  وانسته کامالًتنمی

رسد که این غرور نظر میش کامل نبود. بهاد، و بدون او زندگیدیمحتاج زن می

عنوان یکی از موضوعات طنز و هاست که زن ب مردانه باعث شده ةدیدلطمه

های اخیر اکثریت باسوادان را مردان همچنین انتقاد و شکایت درآید. چون تا زمان

شد، طبیعی بود که یها نوشته مدادند، و قسمت اعظم ادبیات به قلم آنتشکیل می

  (.633، ص.0403 زنان قربانی انتقاد شوند )جوادی،

 کنند، باورنکردنیادبیات فارسی از معشوق ترسیم می تصویری که همین مردان در

اند، با لحنی پر شاعرانی که چنان نظریات تحقیرآمیزی در حق زنان اظهار کرده»است. 

ند و خود را خاک پای او گرفتار سلسله گویاز ستایش از دلبر و معشوق خود سخن می

ها به ه بعد انتقاد از وضع اجتماعی زنان و تشویق آنب همشروط ةدانند. از دورموی او می

از میان شعرای  (.610ـ641)همان، صص.« شودرفع حجاب و کسب آزادی بیشتر می

 ةبارپروایی و صراحت تمام درکس مانند فروغ فرخزاد با بیشاید هیچ یزن ایران

 کند. وگو نمیاحساسات، عشق و امیال خود گفت

زن در فرهنگ عامه، مظهر مهربانی، عطوفت و انسانیت است. زنان در روستاها، در 

قدم سازی همراه ثابتمزارع و کشتزارها، در خانه حتی در کار سخت و خشن خانه

آنان  ۀهمسرانشان هستند. همسرداری و تربیت و پرورش فرزندان، بخشی از وظیف

آید. زن همواره فرزندی دلسوز برای پدر و مادر، خواهری مهربان برای شمار میبه

اعتماد ای الهی برای فرزند، همسری متعهد برای شوهر و دوستی قابلبرادر، هدیه

 (. 060، ص.0433 باشد )یوسفی زیرابی،می
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دارد؛  به مردهای بیشتری نسبتهای روستایی، زن مسئولیتاگرچه در خانوده

حال در زندگی خانوادگی باید در برابر مرد مطیع و منفعل باشد وگرنه سخت بااین

گیرد. در ادبیات عامۀ مازندران و خراسان هم، همین و انتقاد قرار می 0موردشکایت

های وضع وجود دارد و اگر زن برخی از وظایفش را انجام ندهد، مصداق مضمون ترانه

شمارند. بسامد اعتبار میدانند و قول و قرار او را بیوفا میا بیگیرد که زن رزیر قرار می

 ها در خراسان بیشتر است.این دوبیتی

 هـوش و گوشـه   که هر کس عاشقه، بـی 

 

ــه    ــه جوش ــر دم ب ــگِ عاشــقی ه ــه دی  ک

 

ــی   ــع از زن بِکـــن، زن بـ  وِفایـــهطمـ

 

ــه   ــا و جـــو فروشـ  کـــه زن گُنـــدُم نِمـ

 

 ( 361، ص.0404 )قهرمان، 

Ke harkas āšeqa,bihuš-o guša/ke digeāšeqi hardam be juša 

Temä az zan bekan,zan bivefâya/ke zan gondom nema vo jow foruša             

       

 ذارم قدِم راز این محله نمی

 قول دختر زن لعنـت بر لعنت بر
 

 دیگر باور نکمبه قول زن ر 

 خورند سیصد قسم رکه هر دم می
 

 (14، ص.0430 الدین،تاج)                            

Az in mahle nәmizārem qadam -re/digar bāvar nakәmbe qole zan -re 

Lanat bar zan lanat bar qole doxtar/ke har dam mixoran sisad qasam -re 

لعنت بر کنم. گذارم. دیگر قول زن را باور نمیاز این محل دیگر به بیرون قدم نمی

 خورند. زن و لعنت بر قول دختر که هر لحظه سیصد قسم به ناحق می

 شکایت از زن بیوه . 9ـ1ـ4

دادن در  گرفتن و طالق زمین جایگاه مناسبی ندارد. طالقدر مشرق 3بیوه طور کلی زنبه

فرهنگ و ادب عامه مطرود است. در روزگاران پیشین، این اندیشه رایج بود که دختر با 

گردد. اگرچه مقولۀ طالق بیشتر رود و با لباس سفید برمیشوهر می ۀاس سفید به خانلب
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دید؛ البته نه شد، مرد نیز از این رهگذر آسیب میدختر محسوب می ةننگی برای خانواد

شدند کردند یا مجبور میگرفته عمدتاً یا ازدواج نمیزن. بنابراین، زنان طالق ةبه انداز

هر شرایط ناگوار تن دردهند. در محیط کوچک روستا، زنانی که به  به هر ازدواجی با

شدند. این می دادند نیز به چشم دیگری نگریستههر دلیلی همسر خود را ازدست می

اگر  ،. با این حالشدندبه ازدواج می دسته از زنان برای پیشگیری از حرف مردم، مجبور

دادند، مورد نکوهش و شکایت قرار از دیدِ مردان، وظایفشان را خوب انجام نمی

 گرفتند.                            می

 زن بیوه، اگر قوم و اگر خویش
 

 هنوز دستت به دستـش نارسیده
 

 زِنه نیشمِثالِ مار و عقرب می 
 

 زِنه از شوهرِ پیشچه الفا می
 

(410، ص. 0404)قهرمان،   

Zane biva,ager qowm-o ager xiš/mesāle mâr-o aqrab mizena niš 

Hanowz dastet be dasteš nāresida/ce lāfā mizena az šowhare piš                  

 خیارا خروزه انگـورا میوه

 زن بیوه که استادِ قدیمه
 

 مسلمونون نورین زن بیوه 

 همون کیجـا وچه درد حکیمه
 

 (000، ص.0433 )یوسفی زیرابی، 

Xiārā xarvәzә anorā mivә/mәsәlmonon navәrin zanә bivә 

zanә bivә kә ostāde qadime/hamon kijā vac̄ә dardә hakimә               

خیار و خربزه، انگور و میوه، مسلمانان با زن بیوه ازدواج نکنید. زن بیوه  برگردان:  

با دختر ازدواج کن که برای هر فردی مثل حکیم  )هزار فن می داند( استاد ماهری است

 ست.  ا

دلیل نارضایتی مردان است و ازسوی دیگر سو بهنکوهش مکرر زنان از یک 

ستیزی جوامع کوچک است.  ثیر افکار عمومی و سنّت دیرین مردساالری و زنأتتحت

به دیگر هر روی، کاربرد این نوع شکواییه در ادب عامۀ مازندران و خراسان نسبتبه
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است شناسی مهم نوع نگاه در ادب عامه و علم جامعهاما از نظر  ،تر استها، کمشکواییه

و تنگدستی، شکایت  01بر موارد فوق، شکایت از فقرو باید بررسی بیشتری شود. عالوه

نیز در ادب عامه دو استان دیده شده  06کسی، شکایت از رقیب عشفیو بی 00از تنهایی

    ست.ا نوشت به صفحات آن اشاره شدهکه در پی

                                 های فلسفیاییهشکو. 2ـ4
های فلسفی تاریخی به درازای پیدایش انسان دارد. هرگاه انسان جوابی منطقی شکوه 

مشکالت را روزگار، بخت و  ۀهم أماند، منشیافت یا از حل مشکل خود بازمینمی

یا بدبینی انسان بینی دانست. تفکرات فلسفی گاه به حس خوشاقبال یا قضا و قدر می

گیرد. در ادب عامۀ های زندگی در مسیرش قرار مینشیبگردد که در فرازومینیز بر

آسمان، ناسازگاری بخت و اقبال،  خراسان و مازندران، شاعر از دستگاه آفرینش، گردش

ثیر أاسالمی بر ت ۀاحساس پوچ انجامی و روزگار ناموافق گله دارد. از آنجا که در فلسف

 ۀشکوایی»گونه شکایت از تقدیر را است، این کید شدهأبر سرنوشت آدمیان ت افالک

   نامیم. می« فلسفی

   شکایت از بخت و اقبال    . 1ـ2ـ4
به معنی طالع و سرنوشت است. شکایت از بخت و اقبال « بخت»در ادبیات فارسی 

وضعیت بد  شود.می ها دیدههمواره درپی نارضایتی از شرایط موجود یا ناکامی

به حسودان و رقیبان، دیدِ شاعر را نسبت ۀعشقی، غم غربت و طعن اقتصادی، شکست

های فرامادی و آسمانی در زندگی انسان به ثیر قدرتأت»کند. زندگی تیره و تار می

های سبب ناتوانیهای نخستین بههای نخستینِ تاریخِ زندگی بشر برمی گردد. انسانزمان

می و ترس در برابر عظمت جهان، اجرام آسمانی و نیروهای جسمانی و ضعف عل
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پنداشتند. درپی این باور، اگر مردم به آرزوهای ثیر میأموهوم را، صاحب قدرت و ت

دانستند و در غیر این صورت آن را رسیدند، آن را ناشی از بخت مساعد میخود می

از بخت و اقبال یک  توان گفت که شکایتشمردند. درحقیقت میبداقبالی می ۀنتیج

های ذهنی تجربیات ماندهها، پسجای مانده از این شکواییهالگوست. تصاویر بهکهن

است  مکرری از زندگی پیشینیان کهن است که در ناخودآگاه جمعی بشر بر جای مانده

 «یابندیاها و تخیالت فردی و همچنین در آثار ادبی بروز میؤها، رو بعدها در اسطوره

هایی، نشان از عدم (. پیدایش چنین دوبیتی034، ص.0433 و همکاران، ی)محسن

دادن زودهنگام والدین، هرحال، ازدستهایش است. بهشناخت فرد از خود و توانایی

و از خوب  عدم شغل و کار مناسب، فقر و تنگدستی، غربت و دلگیری، نبود خواستگارِ

شد روستائیان لب به شکایت از میوفایی یار، سبب تر، شکست عشقی و بیهمه مهم

 و ناسازگاری زمانه بگشایند.  04بخت و اقبال

 کبوتر بچّـه بودم مادَرُم مُرد

 مِرَه با شیر گَو آمُخته کِردن
 

 مِرَه دادن به دایه دایه هم مُرد      

   زبختِ کم زد و گوساله هم مُرد
 

 (     013، ص.0434 )ناصح،

kabutar baččaa budom mādarom mord/merâ dādan b-e dâya dāya ham mord  

Mera bā šir-e gaw āmoxta kerdan/ze baxt-e kam zad-o gusāla ham mord          

 مره یار طالع نی یه 03مسلمانون

 مره بَوِردنِه بازار بَروشِن
 

 مرهِ یارِ وفادار طالع نی یه  

 ز بدبختی خریدار طالع نی یه
 

 (001، ص.0401 )یوسفی، 

Mәsalmānum mәre yār tăle niye  /   mәre yare vәfādăr tāle niye   

Mәre baverdәne bāzār baruŝen   /  zә bad baxti xaridār tāle niye  

کند. یار وفادار در طالع من نیست. مرا مسلمانان! سرنوشت مرا یاری نمیبرگردان: 

  .داشتمبه بازار بردند تا بفروشند، از بخت بد خریداری ن
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       شکایت از روزگار ناموافق . 2ـ2ـ4
نیز همانند شکایت از بخت و اقبال همواره در  04شکایت از فلک و روزگار ناموافق

روستایی که دختر حق انتخاب نداشت،  ةاست. در خانواد داشته طول تاریخ بشر وجود

را به عقدش  آمد، اواگر خواستگاری با وضع مالی بهتر، به خواستگاری دختر می

پیشه، فقر بود. گاه نیز شاعرِ عاشق دلیلبهآوردند. از این جهت گاه شکست عشقی درمی

داد و خود را مقهور دستِ غم غربت و دوری از یار را به روزگار ناموافق نسبت می

کند دید که بار هر گونه بالیی را بر دوش او گذاشته، طوری که اذعان میروزگار می

 ایش نمانده است:         دیگر حالی بر

 به جون ِ تو که مُ حالِ ندارُم

 اَمون از روزگارِ نامرادی
 

 پریشونم پر و بالِ ندارُم 

 سر و سامون و اموالِ ندارُم
 

 (  030، ص.0434 )ناصح،      

Be jon-e to k emo hāl-e nadārom/parišonom parobāl-e nadārom  

saro sāmono amvāl-e nadārom       Amon az ruzegār-e nāmorâdi/  

 فلک آخر مرِ غریب هاکرده 

 مر دور از منه طبیب هاکرده
 

 نصیب هاکردهاز دیدن ته بی 

 کهنه دشمن ر مه رقیب هاکرده
 

  (10، ص.0430 الدین،)تاج    

Falek āxer mәre ɤarib hākәrde/az didane te binasib hākәrde  

Mәre door az mәne tabib hākәrde/kohneh došman re me raqib hākәrde  

ام. روزگار نصیب  شدهبرگردان: روزگار عاقبت مرا غریب کرده است. از دیدن تو بی

طبیبانه  )گر است کرده ام را رقیبمدیرینه است. دشمن کرده دور )معشوق(مرا از پزشکم 

این دوبیتی زیبا شاعر در  ه دو عالم ندهم لذّت بیماری را(.بیایی به سر بالینم/ ب

به چهار شکایت از روزگار ناموافق، رقیب عشقی، غم غربت و  ذوق مازندرانی خوش

                کند. دوری از یار اشاره می



 0310فروردین و اردیبهشت  ،34، شمـارة 01 سال___________________فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة

119 

 

 شکایت از خداوند . 3ـ2ـ4
ریای آالیش و بیمعنی کفرگویی نیست. شاعر بیبه 01در ادب عامه شکایت از خداوند

همتاست. گاهی از شدت ل و زبانش سپاسگزار خالق بیروستایی، همواره در د

ال بردن عدالت ؤولی هرگز قصدش به زیر س ،گشایدسردرگمی، لب به شکوه می

خداوند نیست. درواقع شکایت از خداوند همان شکایت از بخت و اقبال و شکایت از 

اوند، گاه شاهد مایۀ شکواییه از خدهایی با درونموافق است. با مطالعۀ دوبیتیروزگار نا

شکایت از جنس: خدایا چرا مرا دختر یا پسر آفریدی؟!  شکایت از فقر: خدایا چرا من 

گرسنه هستم؟! شکایت از معشوق: خدایا چرا یار وفادار نصیبم نکردی؟! و شکایت از 

الی ؤصورت سها بهشغل: خدایا چرا مرا چوپان آفریدی؟! هستیم.  بیشتر این شکواییه

تواند فقر، وضعیت سخت کاری در ها می. به هرحال عامل این شکایتاستمطرح شده

   زندگی روستایی، ازدست دادن معشوق و غم غربت باشد. 
ــاکردی   ــون هـ ــره چپـ ــدا مـ ــان خـ  جـ

 

 مـــره صـــحرای دلـــه گـــوم هـــاکردی 

 

ــی   ــره ب ــر م ــه رِ س ــاکردی  هم ــوم ه  ش

 

 مــه ســرِ کــار شــه عقــل گــوم هــاکردی  

 

 ( 646، ص.0434)کمرپشتی،  

  Jāne xәdâ mәre čappun hākәrdi/mәre sarāye dele gum hākәrdi   

Hamere ser mәre bišum hākәrdi/me sarkāre še aqle tum hākәrdi  

شدنم در خدای مهربان! مرا به شغل چوپانی واداشتی، چنان که موجب گمبرگردان: 

داری، مگر نگه می کنی و مرا گرسنهصحراها شدی. خداوندا ! تمام بندگانت را سیر می

 در نوبت آفرینش من عقلت به پایان آمد؟ا   

 خداوندا به حقُم زور کِردی

 گُلُم بودی دو چشم روشن من
 

 گُلُم را از کُنارِم دور کِردی 

 دو چشم روشَنُم را کور کِردی
 

 (14، ص.6444 دوست،)میهن                                     

Xodāwandā be haqqom zur kerdi/golom rā az konārem dur kerdi   

Golom budi do čašme rošane man/do čašme rošanom rā kur kerdi 
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 شکواییه  ۀمایدوبیتی مازندرانی و خراسانی در ارتباط با درون 344بندی : تفسیم0جدول 

Table1: Division 435 Mazandarani And Korasani couplets in relation of 

the theme of complaint 

                              ردیف

 عنوان

های دوبیتی 

 مازندرانی

درصد 

فراوانی 

دوبیتی 

 مازندرانی

دوبیتی 

های 

 خراسانی

درصد 

فراوانی 

دوبیتی 

 خراسانی

تعداد 

 هادوبیتی

شکایت عاشق از معشوق  0

  وفابی

34 3/03 40 33/63 010 

 03 40/4 3 4 06 شکایت عاشق از غم عشق  6

شکایت عاشق از دلگیری و  4

 تنگیدل

03 3/3 03 03/3 44 

 03 44/0 4 0/4 03 کسیشکایت از تنهایی و بی 3

 006 44/60 36 6/63 31 شکایت از غم غربت 4

 03 41/6 4 34/4 3 شکایت از بخت و اقبال بد 1

 41 10/3 3 34/0 60 شکایت از خدمت سربازی 3

 64 13/4 1 30/3 03 والدینشکایت فرزندان از  0

 60 3/1 04 4/4 0 شکایت از خداوند 3

 61 16/3 3 1/3 00 شکایت از روزگار ناموافق 01

 01 0/3 0 0/1 6 شکایت از فقر و تنگدستی 00

 00 13/4 00 3/6 3 شکایت از رقیب عشقی 06

 00 1/4 3 3/0 3 وفاشکایت از زن بی 04

 3 43/0 4 3/1 0 شکایت از زن بیوه 03

 344 011 034 011 631 هاتعداد کل دو بیتی 
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شکواییه شناسایی  ۀمایدوبیتی با درون 344دوبیتی مازندرانی و خراسانی   4111در 

 است. درصد 4/03که معادل  شد

ای ادبی به نام ها به قدری زیاد است که خود به گونهنکتۀ دیگر اینکه شکواییه

ردی و... در خراسان و آسیای میانه تبدیل شده گخوانی ، سنگفراقی، غریبی، فلک

 است.

 
 شکواییه ۀمایدوبیتی مازندرانی و خراسانی در ارتباط با درون344 ۀ:  مقایس0نمودار 

Figure 1: Comparison of 435 Mazandaran and Khorasani couplets in 

relation to the theme of complaint 
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 نتیجه. 1

های دهد. این نوع ادبی گونهترین بخش آثار ادبی را پوشش میدهادبیات غنایی گستر

ها، شکواییه است. در ادب فارسی، شود که یکی از این گونهمتعددی را شامل می

ها، شوند تا از نابرابریخود می ۀاند، نماینده و زبان جامعتر از بقیهشاعران که حساس

و نامالیمات شکوه کنند. از این جهت از نظر عوام، فساد اخالقی  ها، نادانیعدالتیبی

های سرایان دغدغهرو هستیم. در ادبیات عامه، دوبیتیمحتوایی با انواع شکواییه روبه

است. در  هایشان شخصی و در بعضی موارد فلسفیدیگری دارند. از این جهت شکوه

مازندران  بیشترین بسامد را داراست و دروفا بیاز معشوق عاشق خراسان، شکایت 

 و استپرسوزوگداز بسیار تنگی، عشق و دل عاشق از غمشکوة غم غربت. شکایت از 

ها ها و ناامیدیها، ناکامیکند. شکستای را با خود همراه میکشیدههر عاشق هجران

سال روستایی، ناخواسته وسنگیرد. دختر ساده و کممیها را دربربخش اعظم شکواییه

دهد و گاه ناچار است رنج غربت را نیز به دوش بکشد و از حمیلی میتن به ازدواج ت

ها بر زبان دارد. از طرف دیگر اگر دختری ازدواج زودهنگام این جهت از والدین شکوه

دلیل عدم خودباوری و شناختِ خود، از نداشته باشد یا اوضاع را بر وفق مراد نبیند به

کند. پسران نیز آنجا که از خداوند شکایت می بخت و اقبال بد، روزگار ناموافق و حتی

روند یا برای یافتن شغل مناسب، شهر و دیار خود را ترک به خدمت سربازی می

ها نگران امرار معاشِ خانواده، شوند. آنها میکنند، راوی بخش بزرگی از شکواییهمی

هرحال، بهازدست دادن معشوق و رنج دوری و غربت از محیط باصفای روستا هستند. 

دلیل صداقت و سادگی به استکه بیانگر نوعی غم و درد درونی ها گونه شکایتاین

ها از نظر علم این ترانه ،گذارد. از طرف دیگرثیر میأکالم سرایندگانش بر مخاطب ت
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ها، های مختلف ایران و چگونه اندیشیدن انسانشناسی گویششناسی و مردمجامعه

 اهمیت دارد. 

       هانوشتپی

ویدا  ۀتوان به مقالخراسان و مازندران می ۀنفرین در ادب عام ۀمایهایی با درونبرای دیدن دوبیتی. 0

های محلی خراسان و مازندران، دعا و نفرین در دوبیتی ۀمایعنوان بررسی درون با( 0431) ساروی

 .   کردمراجعه  0604ـ  0034 صص، 01 ش، زمینهای محلی ایرانادبیات و زبان ۀناممندرج در فصل

 ،جوادیان: ها که بیانگر شکایت عاشق از غم غربت باشد در مازندران، ر.کبرای دیدن دیگر نمونه. 6

-43-44-46-40-41-63-60-63-61-64-63-66 .صص ،0436 ،نصیری ؛30-01.صص، 0434

43-43-30-36-33-34-31-30-33-44-43-43-43-10-04-03-31-33-34-30-33-010-

 ؛33.ص، 0433 ،صابری؛ 060-33-33-33-11-40-63 .صص، 0434 ،زادهنجف ؛014-013-000

-340 .صص، 0430 ،امیر پازواری ؛10-40-41 .صص، 0430 ،الدینتاج؛ 031.ص، 0431 ،صمدی

 ؛046-030-031-046-31-03-10.صص ،0431 ،پوراسماعیل ؛10-1 .صص ،0430 ،لطفی ؛441

-031-034 ،0433 ،یوسفی؛ 13-36-40صص، 0436 ،نژادیتیگ ؛640.ص، 0431 ،عمادی و عالمی

-36-13-40-41-66.صص ،6444 ،دوستمیهن ؛30.ص، 0413  ،زادهو در خراسان، شکور003

-46-06.صص، 0433، ناصح؛ 600-011.صص، 0434، ناصح 30-014-013-004-003-040

-034-063-31-30-33.صص، 0404 ،قهرمان ؛043-003-031-604-666-640-636-634-633

603-644-634-413-434-403-341-313-334-130-100   . 

 :توان ر.کوفا باشد، در مازندران میها که بیانگر شکایت عاشق از معشوق بیبرای دیدن دیگر نمونه. 4

ص ، 0431 ،صمدی ؛013 .ص، 0434 ،کمرپشتی ؛013-33-36.صص ،0434، احمدی کمرپشتی

 ،لطفی ؛133-141.صص ،0434نیما یوشیج، ؛ 033-036-000-003-01-1صص  ،زادهنجف ؛004

 ،0436نژاد، گیتی ؛64ص ، 0433 ،صابری ؛034ص  ،یوسفی؛ 033-033-011-34-33 .صص

-063-014-016-01-03-31-16-11 .صص، 0431 ،پور مطلقاسماعیل ؛63-03-03 .صص

-603 .صص ،امیر پازواری ؛014-36 .صص ،الدینتاج ؛06.ص، 0431 ،نصری اشرفی ؛063-041

-6-03-3-4.صص، 0434، و در خراسان ناصح 011-43-43.صص، 0431 ،نصیری ؛610-406
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، ناصح ؛63-31-30-31-31-33-36-011-010-001-003-041-043-043-043-001-604

-663-604-601-004-061-34-33-34-36-00-04-36-43-41-63-64-06. صص، 0433

-34-33-34-36-31-13-11-14-63 .صص، 0404 ،قهرمان ؛31.ص، 0413 ،زادهشکور؛ 634

 .   03-3-6، دوستمیهن؛ 641-643-643-603-600-333

 :گیری باشد در مازندران، ر.کتنگی و دلها که بیانگر شکایت عاشق از دلبرای دیدن دیگر نمونه. 3

احمدی  ؛031 -00.صص ،0434زاده، نجف ؛031 .ص، 0431 ،صمدی ؛31.ص ،جوادیان

نژاد، گیتی ؛013-13-13ص  ،0430لطفی،  ؛000-000- 001-33-31-34 .صص، 0434 ،کمرپشتی

 ،الدینتاج ؛1ص ، 0431 ،نصری اشرفی ؛ 0.ص، 0400 ،هاشمی چالوی؛ 63-3.صص ،0436

-61-03-1 .صص ،دوستمیهن ؛34-33-36-30صص ، 0433، در خراسان ناصح ؛36ص ،0430

 .     131-400-331-343-001.صص، 0404 ،قهرمان ؛34

توان ر.ک. ها که بیانگر شکایت عاشق ازغم عشق باشد، در مازندران میای دیدن دیگر نمونهبر. 4

 .ص، 0431 ،صمدی ؛34-03-01-33.صص ،0434زاده، نجف ؛43-00.صص، 0430 ،الدینتاج

در  ؛311- 311-303 ص.ص ،امیرپازواری ؛011.ص ،0430لطفی، ؛ 10 .ص ،0436نژاد، گیتی؛ 031

 .     000-003-43-40.صص ،قهرمان ؛003.ص، 0433، ناصح؛ 36.ص، 0413 ،زادهخراسان شکور

 .ص، 0433یوسفی، : ها که بیانگر شکایت از والدین باشد در مازندران، ر.کبرای دیدن دیگر نمونه. 1

-03.صص ،0430لطفی،  ؛134-136 .صص ،0434نیما یوشیج، ؛ 034.ص، 0431 ،صمدی؛ 034

-30-03-00 .صص ،نصیری؛ 040-000 .صص ،جوادیان؛ 60-01.صص ،0436نژاد، گیتی؛ 006

، 0434، در خراسان  ناصح ؛44.ص، 0430 ،الدینتاج؛  34-43-64 ،0434زاده، نجف؛ 33-013

 .644، ص0413 ،زادهشکور ؛111-044.صص ،قهرمان؛ 043.ص، 0433، ناصح؛ 06.ص

 ،0434زاده، نجف :در مازندران، ر.ک ها که بیانگر شکایت ازخدمت سربازی باشدبرای دیدن دیگر نمونه. 3

-063-063-061-064-063-004.صص، 0431 ،نصیری ؛613-640.صص ،کمرپشتی؛ 006-41.صص

در  ؛000-003صص  ،0433یوسفی،  ؛033-030-31صص  ،0430لطفی،  ؛041-040-046-044-043

-666-600.صص، 0433، ناصح؛ 013 .ص، 0434، ناصح ؛616-033-000.صص ،خراسان قهرمان

640-633. 
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 ،0434زاده، نجف :وفا باشد در مازندران، ر.کها که بیانگر شکایت از زن بیبرای دیدن دیگر نمونه. 0

 ،در خراسان، قهرمان ؛034 .ص، 0433 ،یوسفی زیرابی ؛14.ص، 0430 ،الدینتاج ؛40-44ص.ص

 .  66.ص ،0434 ،ناصح؛ 044-006-01 ،6444 ،دوستمیهن ؛460-404.صص ،0404

 ،0404، رای دیدن دیگر نمونه هایی که بیانگر شکایت از زن بیوه باشد در خراسان ، ر.ک. قهرمانب. 3

 .  31ص، 0433، ناصح؛ 144-146صص

 .صص ،عمادی و عالمی: باشد، در مازندران ر.ک هایی که بیانگر شکایت از فقربرای دیدن نمونه. 01

-610-030-034.صص، 0433 ،حناص؛ 041-060-00.صص، 0434، ناصح خراسان، ؛ در44-43

 .     063.ص، 0404 ،قهرمان ؛634ص.، 0413، زادهشکور؛ 614

 ،نصیری: کسی باشد در مازندران، ر.کهایی که بیانگر شکایت از تنهایی و بیبرای دیدن نمونه. 00

، 0433، در خراسان ناصح ؛64-63-63-60-63-41-40-33-34-30-40-43-43-14 ،0431

   . 000-041-43صص. 

 ،الدینتاج :هایی که بیانگر شکایت عاشق از رقیب عشقی باشد در مازندران ر.کبرای دیدن نمونه. 06

 ،امیر پازواری ؛644.ص، 0434 ،کمرپشتی ؛004-030.صص، 0431 ،صمدی؛ 10-44.صص

، 0433 ،ناصح؛ 410-604-33-06 .صص، 0434 ناصح، ،سانادر خر ؛303-610.صص

. بدیهی است اغلب 04-00-6-0.ص ،6444 ،دوستمیهن ؛440.ص ،قهرمان ؛633-644.صص

 .                           کردمراجعه  0 ةنوشت شمارتوان به پیها از رقیب عشقی با نفرین همراه است که میشکایت

 ،0430لطفی،  :ها که بیانگر شکایت از بخت و اقبال باشد در مازندران، ر.کبرای دیدن دیگر نمونه. 04

، نصیری ؛004ص.، 0431، صمدی ؛640.ص ،کمرپشتی؛ 014ص.، 0431، نصیری؛ 014-033-033

-33-43، صص.0433، در خراسان ناصح ؛003، ص.0434، احمدی کمرپشتی ؛014ص.، 0431

33-000 . 

است که در خراسان بیشتر  گوی با جمع(و)گفت صورت همولوگها بهبخشی از شکایت .03 

بیان شده « مسلمونون یا رفیقون»صورت و در مازندران به« د، بدونیددونیشما مردم نمی»صورت به

 است.     

 ،امیر پازواری: .کر هایی که بیانگر شکایت از روزگار ناموافق باشد، در مازندران،برای دیدن نمونه. 04

 ؛036ص، 0431 ،صمدی؛ 14-10-43-33-34-43-63-60-6.صص، 0433 ،صابری ؛616ص
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-014-011-03-33-13-61-64 .صص، 0434، ناصح :در خراسان؛ 041ص ،عمادی و عالمی

000   . 

 ،0434زاده، نجف :ها که بیانگر شکایت از خداوند باشد در مازندران، ر.کبرای دیدن دیگر نمونه. 01

، 0434 ،احمدی کمرپشتی ؛61-00 .صص ،الدینتاج؛ 004 .ص، 0431 ،صمدی ؛30-61.صص

-036-030-031-040-034.صص، 0434، در خراسان، ناصح؛ 44 .ص ،0436نژاد، گیتی؛ 003 .ص

   .013-014-61-3-4، دوستمیهن؛ 036ص ، 0433، ناصح ؛610

 منابع

 به کوشش ل. احمدی کمرپشتی. (.های تبریه)سرود اُویا ۀبب(. 0434) احمدی کمرپشتی، ک.

 تهران: رسانش نوین.     

   تهران: سخن. .فرهنگ بزرگ سخن(. 0400) انوری، ح.

قیقات تمثیلی در زبان و ادب ح. ت(. شکواییه در شعر خاقانی0403و فراحی، م. ) .،صفری، عبابا

 .  31-03، (1) 4 ،فارسی

 .   00، 133ش ، بازار کار ۀسربازی در ایران. روزنام ۀسال03 ة(. مروری بر پروند0430نام )بی

 : کاوشگر.     تهران .جویباری ب.پژوهش  .دیوان اشعار(. 0430پازواری، ا. )

 ساری: شلفین. ن. مازندرا ۀهای ترنهتران (.0430الدین، م. )تاج

 تهران: کاروان.    .تاریخ طنز در ادب فاررسی(. 0403جوادی، ح. )

 ساری: شلفین. .های مازندرانی()سروده هاواگویه (.0434جوادیان، م. )

تهران: دانشگاه  .نواع شعر غناییتحقیق درمورد ادبیات غنایی ایران و ا (.0401اکمی، ا. )ح

 تهران.  

 تهران: مروارید.    .فرهنگ اصطالحات ادبی(. 0403داد، س. )

 دانشگاه تهران.   تهران: .نامهلغت(. 0436دهخدا، ع. )

 مشهد: آستان قدس.ی. انواع ادبی و آثار آن در زبان فارس (.0431رزمجو، ح. )

 تهران: طهوری.  .بیرات عرفانیفرهنگ اصطالحات و تع(. 0434سجادی، ض. )
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 تهران: مرزبان. .هیّری ن.کوشش ، بهدیوان اشعار(. 0414سعد سلمان، م. )

 مشهد: نیما.  .های روستایی خراسانترانه(. 0413زاده، ا. )شکور

 تهران: فردوس.   .انواع ادبی(. 0400شمیسا، س. )

 سفید: ملرد. پل (.های تبریوبیتی)د خشه دار تتی ره دل دوسّن (.0433صابری کمرپشتی، خ. )

 بابل: نقش جهان.  . ج4. مقاالتمجموعه .در قلمرو مازندران (.0431صمدی، ح. )

 .الشعرا بهاربررسی و تحلیل شکواییه در شعر ملک(. 0403) .و سعیدپور، ح ن.،زاده، طالب

 .  41ـ40، 43 ،تفسیر و تحلیل متون زبان و ادب فارسی)دهخدا(علمی  ۀنامفصل
 تهران: امیرکبیر.  .دو جلد، نامه در ادب فارسی()زندان حبسیّه(. 0434) ظفری، و.
 جان. مشهد: ماه .فریادهای تربتی(. 0404قهرمان، م. )
 زهره. قائمشهر:. های مازندرانی(سوالردنی)سروده (.0430ج. ) قیصری،

زندرانی شهرستان سواد کوه ما ۀهای عامیانها و مننظومهتحلیل دوبیتی (.0404کمرپشتی، ع. )

شده در دانشگاه آزاد دکتری، چاپ ۀرسال .های فرمالیسم و ساختار گراییبراساس نظریه

 تهران مرکز.   .اسالمی

 ساری: شلفین.    ن.های قدیمی مازندراترانه(. 0436) نژاد، م.گیتی

 ساری: شلفین.    .ترانه سرودهای تبری(. 0430لطفی، م. )

 .شهرستان سوادکوه ۀهای عامیانتحلیل محتوایی دوبیتی  (.0433همکاران )و  .،محسنی، م

 .     043ـ043 ،4 ،عامه یاتفرهنگ و ادب

 تهران: گل آذین. .هایی از خراسان()ترانه فریادکله(. 6444دوست، م. )میهن

 مشهد: محقق.   .بیرجندی( ۀهای عامیان)دوبیتی شعر دلبر (.0434) ناصح، م.

 مشهد: محقق.  .بیرجندی( ۀهای عامیان)دوبیتی شعر نگار(. 0433) ناصح، م.

هنری سازمان تبلیغات  ةتهران: حوز .های مازندرانینغمه(. 0434) ، م.ب.بارفروش ةزادنجف

 اسالمی.   

 تهران: سبز.  .های ننوزامیری (.0431نصری اشرفی، ج. ) 

 لفین.       ساری: ش. تبری ۀهای غریبانترانه(. 0436نصیری، ر. )

 تهران: نگاه.  .طاهباز س.تدوین  .مجموعه کامل اشعار(. 0434یوشیج )نیما 
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 آمل: طالب آملی.     . های مازندرانی()سرودهآهو مونا(. 0400ع. ) هاشمی چالوی،

 ساری: شلفین.    .های باستانی مازندرانآیین(. 0401یوسفی زیرابی، ف. )

. المثل و افسانه()ترانه، ضرب مردم مازندران ۀفرهنگ عام زن در (.0433یوسفی زیرابی، ف. )

 ساری: شلفین. 
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