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 مردمی در ایران   خوانیی سنت رباعیگستره

 

 حسن ذوالفقاری
 

 چکيده
هاي شعر فارسی است. این قالب مشهور جز آنکه  ترین قالب ترین و قدیمرباعی از مهم

اي دارد و شاعران بزرگی چون خیام را به خود جذب  جایگاه ویژهدر شعر کالسیک  

ها  کرده است، میان مردم نیز بسیار رواج دارد. در مناطق مختلف و اقوام گوناگون با نام

شود و خنیاگران  ها و مراسم سوگ و سرور خوانده میو کارکردهاي متفاوت در آیین

هایی دارد  هاي مردمی ویژگیانند. رباعیخونوازند و میمحلی آن را با ساز و آواز می

ي بررسی موردي و براساس کند. روش مطالعه که آن را از نوع کالسیک آن متمایز می

هاي شعري را  طرحی جامع باعنوان »بومی سرودهاي ایرانی« انجام شده که تمامی گونه 

ورهاي  گونه رباعی در مناطق مختلف ایران و کش14در این پژوهش  کند.  شناسایی می

رباعی در شرق  هاي بومی  فارسی زبان شناسایی شد که به گویش محلی بود. این گونه 

خوانی«، فلک، » خوانی«»ارده هاي »روایی«، »چهاربیتی«، »غریبی«، »باخرزي«،ایران با نام 

در    »موریگی«، و  »امیري«  و  »ربایی خئون«  باعنوان  ایران  در شمال  و  »ربّایی«  »ارده«، 

خوانی« شهرت دارد. بیشترین کاربرد رباعی  داربازي« و »خیام»رباهی«، »  جنوب ایران به

 کند.  ي مهم را معرفی میدر خراسان بزرگ است. این مقاله براي نخستین بار این گونه

 هاي رباعی. خوانی، نامهاي رباعیخوانی، گونه: ادبیات عامه، رباعیهای کليدیواژه 
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 مقدمه .  1

بالغت، رباعی را ازجمله اشعار مربوط به ادب رسمی و به اعتبار نام آن هاي  در کتاب

 هاي شعر فارسی و ایرانی است.ترین قالبکه رباعی یکی از قدیمیدانند، درحالیتازي می

هاي گویشی رباعی  در ایران قبل از اسالم است و شکل ي شکلی از فهلویاترباعی ادامه

ن رباعی اوحدالدین کرمانی که تأثیر گویش محلی در آن نیز در متون دیده شده؛ مانند ای 

 آشکار است: 

 و ـــخیزم در دلدار زنم بوك دب

 من خود دانم که او قبولم نکند 

 خود را به درش درافکنم بوك دبو 

 ه جانی بکنم بوك دبوـــهم با این

 ( 137:  1366)اوحدالدین کرمانی،  

شمارد  رباعی را نوعی شعر ایرانی خالص برمی  موسیقی شعر،  شفیعی کدکنی در کتاب

اند. طبق نظر وي،  کردهها قبل از تولد رودکی در مجامع صوفیه با آن سماع میکه سال 

ها ناشناخته بوده و شده است که گویندگان آنرباعی به شعرهاي فولکلوري اطالق می

:  1368اند )رك. شفیعی کدکنی،  خواندهو بازار می  پیشه آن را در کوچهغالباً مردم عاشق 

این نوع رباعی 477 پایبنديهاي کوچه(. ساختار  و  از قواعد  ادبیات  بازاري خارج  هاي 

قافیه  ها سمعی است؛ براي نمونه »عباس« با »راس« )راست(  هاي آنرسمی بوده و قافیه

در   ی از فهلویاتي شکلکوب رباعی را ادامه(. زرین10: 1376شود )رك. میرافضلی، می

ي رباعی،  ي وجه تسمیهو درباره  148:  1356کوب،  داند )رك. زرینایران قبل از اسالم می

ي مردم وجود داشته است )رك.  (. وزن رباعی در سخنان توده152:  1381رك. همایی،  

بازار استخراج کرده و  ( و ادیبان بعدها این وزن را از زبان مردم کوچه26: 1363شمیسا، 

( معتقد است اهل دانش  119:  1360)  اند. شمس قیس رازيا قوانین عروض مطابقت دادهب

ملحونات این وزن ]رباعی[ را ترانه نام کردند و عبدالقادر مراغی هم در کتاب خود از  

ي وزن  شود که برپایهها ترانه نامیده میگوید که یکی از آنچهارده نوع تصنیف سخن می

 (.  104:  1372)رك. مراغی،   شده استرباعی اجرا می



ـ ـــــ حسن ذوالفقاری  /خوانی مردمی در ایرانی سنت رباعیگستره  ـ ــــــــ ـ ــ  91 ـــــــــ

 

( ابداع وزن ترانه در معناي رباعیِ ملحون را به رودکی  119:  1360)  شمس قیس رازي

ق( نسبت    265به یعقوب لیث صفاري )د   (26:  1338ق( و دولتشاه سمرقندي )  329)د  

الدین همایی معتقد است: رودکی مخترع رباعی نبوده و قبل از وي هم  اند؛ اما جالل داده

ین وزن در فارسی سابقه داشته؛ اما رودکی بیش از دیگران از آن بهره برده است؛ بنابراین  ا

ریشه پهلوي  باید  زبان  موسیقی  و  اشعار  در  آن  نظایر  و  اورامن  لحن  در  را  رباعی  ي 

 (.94- 93:  1379وجو کنیم )رك. همایی، جست

رب شکل گرفت؛  بنابر نظر ادوارد براون، هرچند عروض فارسی با پیروي از عروض ع

ي  عقیدهویژه رباعی را پدید آورد. بهبومی، به  هاي شعري یکسره اما توانسته است که شکل

زبانان رایج بوده  ي شعري از قدیم، هم در میان ترکان و هم در میان فارسیدُرفر این گونه

به درنتیجه  تعیین کرد )رك. یوسفدرستی نمی است؛  را  آن  :  1388زاده،  توان خاستگاه 

الخیر  (. استفاده از این شکل بومی شعر فارسی با خاستگاه عامیانه را به ابوسعید ابی145

می شفیعینسبت  )رك.  هم 478–467:  1368  کدکنی،دهند  را  رباعی  وزن  مردم  وزنِ (. 

دانان براي رباعی یک یا دو وزن اند؛ اما عروضاِاّل بِاهلل« دانسته  هعبارت »الحَوَل و القُوَّ

(. جز  136:  1370اند )رك. وحیدیان کامیار،  وزن فرعی قائل  24تا    16یا    11و  اصلی  

مباحث نظري و بحث در قالب و شناخت ساختار و محتواي رباعی، کاربرد آن نزد مردم  

ي محققان بوده خوانی بسیار مهم است. این مقاله در پی اثبات این گفتههاي رباعیو شیوه

داشته و تنها قالبی کالسیک نیست. محققان براي اثبات  که رباعی در میان عوام وجود  

اند. در این مقاله با پیمایشی میدانی به  ادعاي خود نمونه و دلیلی جز فهلویات نیاورده

ي رباعی با کارکردهاي آیینی در مناطق مختلف ایران دست یافتیم تا این موضوع  گونه14

گونه قالب مردمی رباعی در سرتاسر ایران  دهد چعینه نشان دهیم. این مقاله نشان میرا به

 خوانند.اند و میخواندهرواج داشته و دارد و مردم در غم و شادي آن را می
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 . پيشينه و روش تحقيق 1.1

گونهدرباره و  رباعی  تحقیقي  تاکنون  آن  حوزههاي  در  اغلب  زیادي  ادبیات  هاي  ي 

( اثر سیروس شمیسا که  1363)  سیر رباعی در شعر فارسی کالسیک شده است ازجمله:  

هاي خود ها و کتابناظر بر سیر رباعی سنتی است. سیدعلی میرافضلی هم در اغلب مقاله

ست تا رباعیات سرگردان  (، تالش کرده ا1396)چهار خطی  ( و  1393)   جنگ رباعیمانند  

ها  خوانی و کارکرد آن در آییني مردمی رباعیها به جنبهرا معرفی کند؛ اما در این کتاب

ي این قالب در میان مردم براساس تحقیقی  دادن گسترهکمتر پرداخته شده است. براي نشان

ششصدگونه،    ب(، از میان بیش از1394میدانی باعنوان »ادبیات منظوم عامه« )ذوالفقاري،  

اي از شعر است که بناي آن بر اساس رباعی بوده است. مقایسه و بررسی  شعر عامه گونه

 شود.رساند که در ادامه آورده مینتایجی می هها ما را بساختار این گونه

 

 های مردمی با رباعی کالسيک تفاوت رباعی .2

صدگونه نام و کاربرد یافته )رك.  قدر که دوبیتی در ایران شهرت دارد و بیش از  همان

دارد. 95- 63الف:  1394ذوالفقاري،   مقبولی  و  مردم جایگاه محبوب  میان  نیز  رباعی   ،)

هایی همراه است که تفاوت آن را با رباعیات  خوانی در نقاط مختلف ایران با ویژگیرباعی

 دهد:رسمی و کالسیک نشان می

هایی همراه است. در چوپانان یزد نوعی رباعی  هاي مردمی با تحریرها و اضافه. رباعی1.2

 شود: با تحریر و بیت ترجیع خوانده می

 بندهآي دوماد حنا می                      از کوچه درآمدي و سیبم دادي

 بندهآي دوماد حنا می             همرنگ خودت سرخ و سفیدم دادي

 آي دوماد حنا می بنده                  اي هنوزش دارمسیبی که تو داده

 بندهآي دوماد حنا می                     سر نقره گرفتم و عزیزش دارم

 بندهپا می  و بنده                              بر دستآي دوماد حنا می

 ( 861:  1340ی،ده )محبّــبن ا میـق نمـعاش                                        حناي اصل کرمونه
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دیگر به  سو یک رباعی در تصنیفی عامیانه درج شده و ازسويدر این رباعی، ازیک

توان  رباعی مستزاد در شعر امروز نزدیک شده است. باید دانست که شعر عامه را دقیق نمی

ها )و در  الشعرا بهارست، افزودهي زیر که از ملکدر قالب خاصی محصور کرد. در نمونه

محلی   گونهعرف  در  اما  است؛  متفاوت  اغلب  »پابیتی«(  که  پابیتی  و  تحریر  عامه  ي 

 شود، جمله یا عبارتی یکسان است:خوانی می جمع

 در طرف چمن  پروانه و شمع و گل شبی آشفتند                 

 بسیار سخن   وز جور و جفاي دهر با هم گفتند               

 ناگاه صبا    مع       ، نه پروانه به جا بود و نه ششد صبح

 : مستزادها( 1368برگل بوزید و هر دو با هم رفتند                  من ماندم و من )بهار، 

 

 بیرجندي:   هاي مردمی با گویش و زبان منطقه هماهنگ است؛ مانند این رباعی. رباعی2.2

 رَف صرصر میرَف        دُلدُل به هوا چه باد روزِ که علی به جنگ خیبر می

 رَف  اي بریده پیش حیدر میــ سره  اه مردُو      ـــ ارِ شــ ت ذوالفقــاز هیب

 ( 1372)رضویان، 

 

ها روایت  خوانند و ممکن است یک رباعی ده. رباعی را در تمام ایران از حفظ می3.2

 داشته باشد؛ مانند این رباعی بیرجندي: 

 صد سال دِگه نِشینُم از بَهر امید صد سال سیا پوشُم صد سال سفید         

   تا برف سیا گَرده وُ تا نیل سفیدم         ــار کُنُ ـ صد سال دِگه جدایی از ی

 )همان(

 گنابادى:

 صد سال اگر نشینم از بهر اسیر  پوشم، صد سال سفید            صد سال سیه

 یا برف سیاه گردد، یا نیل سفید  م             ـصد سال دگر خدمت شایسته کن

 ب( 1394)ذوالفقاري، 
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می4.2 آواز  با  فقط  گاه  و  ساز  و  آواز  با  گاه  را  محلی  رباعیات  شنیدن  .  )براي  خوانند 

 (. https://newsong.irي آوازي رك. نمونه

 

همراه با آیین است که در مراسم عروسی یا عزا خوانده    هاي مردمی اغلب. »رباعی5.2

ها را معمواًل با صداي بلند در مجالس جشن عروسی،  شود. در تایباد و باخرز رباعیمی

در تربت جام    (.144:  1388خوانند« )مشایخی،  ي کسی میسوران، استقبال و بدرقهختنه

(  131:  2، ج  1383ي اشرفی،  خوانی« )رك. نصر خوانی در »شوخوانی« و »سحريرباعی

داري انجام  شود. سحرخوانی در ماه رمضان و هنگام خوردن سحر براي روزهانجام می

شود و مخاطب را به  بندي خوانده میشود. در این شیوه، بعد از هرچند رباعی، ترجیعمی

 کند: ذکر صلوات دعوت می 

 ن ــچندان بگریستم که تر شد دام          ردنـــ ن در گــرفتم به در کعبه کف

 گفتم که شفیع ما گنهکاران کیست؟          شاه رسل از میانه برخاست که من 

 اي رازق رزق، در گشایی بفرست             تــ اي خالق خلق، رهنمایی بفرس

 ت  ــگشایی بفرسکاري بکن و گره           تــره اسـکار من بیچاره گره در گ

 ( 1372)رضویان: 

 

خوانی با رقص و بازي همراه است. در شهر لطیفی الرستان بازي سنتی  . گاه رباعی6.2

خوانی همراه است. این بازي، دو نفره و با همکاري چند نفر  کنی یا داربازي با رباعیکاله

نمدي  شود. دو بازیکن که هرکدام چوب دو متري در دست و کاله  خوان برگزار میرباعی

کنند. بازیکنان براي شروع بازي در  د، با نواي سرنا و دهل محلی، رقص پا میبر سر دارن 

زنند. از آن پس هر بازیکن  هاي بازي را به هم می گیرند و دو سر چوب مقابل هم قرار می

صورت  دستی خود، کاله نمدي حریف را از سرش بیندازد که دراینکوشد که با چوبمی

خوانان هر بار که یار و میان، رباعیدهد. دراینعد ادامه میبرنده است و بازي را با نفر ب

بینند، با عالمت دست و گفتن عبارت  ي خود را در معرض شکست میبازیکن موردعالقه

https://newsong.ir/?p=8902
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می تعطیل  را  بازي  موقتاً  و  قطع  را  دهل  و  ساز  مدد«  علی  نغزي  »یا  رباعی  و  کنند 

خوان  د و همراهی خود را با رباعیتماشاچیان با گفتن عبارت »پیر شوي« تأیی  خوانند.می

از سر گرفته میاعالم می رباعی، سازودهل  پایان  از  از  کنند. پس  بازیکنان پس  و  شود 

خوانان  گیرند. حریفی که رباعیاستراحت کوتاه و تقویت موقعیت خود، بازي را از سر می

رباعیبیشتري حامی یا  باشند  باشاش  داشته  از حفظ  بیشتري  رباعی  د، شانس  خوانش، 

خوانان براي افزودن بر گاه رباعی .تر و شکست رقیبانش داردبیشتري براي بازي طوالنی 

کنند و رباعی  داري از هر بازیکنی، سازودهل را قطع میشادي و لذت همگان، به جانب

بودن  شده و بار معنایی و حماسیي خوانش رباعی، استواري اشعار قرائتخوانند. نحوهمی

ع از  رباعیاشعار  به  که  است  میواملی  تحت حمایت  که  بازیکنی  و  اعتبار  خوان  کند، 

بخشد و تأیید و همراهی جمع را همراه خواهد داشت. در شهر »خور« الر شمشیربازي  می

خوانی در مدح حضرت رسول )ص( و حضرت علی )ع( همراه  یا رقص شمشیر با رباعی

دگی براي نبرد و مبارزه است که همراه  است. شمیشربازي یکی از مراسم آیینی و نماد آما

شود )ذوالفقاري، هاي ملی و مذهبی اجرا میها و جشنبا ساز کهوال و کرنا در عروسی

 ب(.1394

در ازبکستان »رقص ماتم« یا »مراسم پاعمل« عنوان نوعی رقص سوگواري است که  

ود. این مراسم  شدر مراسم خاکسپاري همراه با اجراي موسیقی و خواندن رباعی اجرا می 

هاي قبل از اسالم و دین زرتشت  هاي دورهآیینی بازمانده از عناصر قدیمی دینی و آیین

ي بدخشان  ویژه در منطقههاي مختلفی در مناطق ازبکستان و افغانستان بهشکل است که به

صورت  خراش بهها هنگام رقص با آواز بلند و فریاد جانشود. بعضی زنو پامیر اجرا می

خوانند. گاه نیز این اشعار توسط فردي که به  بداهه رباعیاتی در توصیف فرد متوفی می

شود )رك. شود، با کالم و آهنگی اندوهناك خوانده میاو حافظ یا آوازخوان اطالق می

 هاي رقص ماتم به شرح زیر است: اي از ترانه(. نمونه74: 1378نورجانف،  

ي گریانم/ ینگم )زن برادر( میگه ببراي، ندارم دیده  زرد آلوي زرد جگر بریانم/ مادر که

 ب(.1394مه دوست می دارم)ذوالفقاري،   برو از خانه/ دوستاي شیرین، اکه )برادر کالن(
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هاي  ي مشخص ندارند؛ اما رباعیونشان هستند و سرایندهنامهاي مردمی، بی. رباعی7.2

 شده دارند.شناختهي مشخص و کالسیک و ادبی تمام سراینده

 

ي  شده ها اغلب تحریف و دیگرگون. رباعیات مردمی در هر منطقه نامی دارد. این نام8.2

آن محتواي  به  ناظر  گاه  و  »رباهی«  »روایی«،  »ربایی«،  مانند  است؛  مانند  رباعی  هاست؛ 

 شود(. »فراقی«، »ارده« )در ادامه توضیح داده می

 

ي  اند و عمدتاً مضامین خود را از زندگی روزمرهتکلفیهاي مردمی ساده و ب . رباعی9.2

 هاي کالسیک اغلب مفاهیم عمیق عرفانی و فلسفی دارند. گیرند؛ اما رباعیمردم می

 

 خوانی در ایران ی سنت رباعی. گستره۳

 . در شرق ایران 1.۳

خراسان ي جنوب ي موسیقی آوازي منطقهخوانی اصل مهم و پایهخوانی و دوبیتیرباعی

هاي رباعی در  ( و بیشترین گونه138: 1386و خراسان میانه، تنوع بسیاري دارد )جاوید، 

شود. باید خاستگاه رباعی را در خراسان دانست. در خراسان بزرگ  این منطقه دیده می 

 شود: خوانی دیده میهاي رباعیاین گونه

 ( qarībīغریبی). 1.1.۳

ي  شود که بازگویندهخراسان و تاجیکستان در قالب رباعی گفته میهاي رایج در  به آهنگ 

شوند.  ها در ایران و افغانستان نیز سروده و خوانده میغم غربت تاجیک است. غریبی

گونه نام»این  با  ایران  در  موسیقیایی  میي  نامیده  نیز  چاربیتو  و  فراقی  شوند«  هاي 

یار و یاور و از وطن، بیگانه، تنها و بی  معناي دورغریب به.  (145:  1388زاده،  )یوسف

نام این اشعار از محتواي آن گرفته شده .  بودن استمعناي بیگانه و تبعیديبودن بهغریب

معناي فروتنی و وارستگی زندگی روستایی نیز به  ي غریبی در افغانستان به»واژه  است. 

بودن، مضمون فقر را  ر بیگانهها در افغانستان عالوه برود و به همین دلیل غریبیکار می

 . کند« )همان(نیز بیان می
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اي، کار  خوانند. اما حرفهویژه در تنهایی میي مردم و در حاالت مختلف بهغریبی را همه

ي شرایط دشوار زندگی ناشی  است. »مردم تاجیک در نتیجه  و بلوچ گردهاي  کولیدوره 

هاي متداول غارتگران اجنبی، ترك وطن  سوز بین فئوداالن، حملهوجدال خانماناز جنگ

نموده  سپري  را  غریبی  عذاب  بیگانه،  دیار  و  کشورها  در  باعث  کرده،  همه  این  اند. 

هایی که در این موضوع  اند. رباعیوجودآمدن یک قسم عمده سرودهاي خلقی گردیدهبه

ها  رباعی  (. این12:  1976  )امان اوف و گل عمر اوف، اند، غریبی نام دارند«گفته شده

  - مایه و مضمون، شامل دو گروه هستند: گروه اول شرح حال خود مسافرانبراساس درون

کشند و گروه دوم احوال و دردهاي خویش و تبار و آشنایان این  غریبان را به تصویر می

 .(607:  1383کنند )احمدپناهی سمنانی،  غریبان و مسافران را بیان می

استوار است   4+ 7رانه« در اصل یازده هجا دارد و بر تقطیع ها یا چهاربیتی یا »ت غریبی

عقیده پیشینهکه  ایوانُف  بیي  و  دور  بسیار  روزگاران  به  اشعار  این  گاتي  به  ها  گمان 

 هاي مردم تاجیکستان:  از غریبی. (145-  144گردد )همان: )سرودهاي اوستایی( برمی

 ر ندارُم طبیب ـــدم، به سـبیمار ش          ب ـ کوالب غریب، سرحد کوالب غری

 بیگانه چه داند که کجا مرد غریب؟            کو پدر و کو مادر و کو خویش قریب

ـ ان  تاوه ل میـد و عســـخلق وطنم قن          تاوه ن شکر میـــرم وطـــدر نظ ــ

 تاوه  ت جگر میـی سخــآب غریب            ی یاد غریبی بکنهـــه کســت بـــلعن

 ( 145ان: )هم  

 (  bâxazri. باخرزی )2.1.۳

هاي محلی آن منطقه به »گاه در شمال خراسان، اصطالح چهاربیتی محلی را براي رباعی

هاي  ي خود و چهاربیتیهاي منطقه(و میان چهاربیتی143:  1388زاده،برند« )یوسفکار می

کنند. باخرزي  ها را با سرحدي و باخرزي توصیف میگذارند و آنمناطق دیگر فرق می

منطقه نام  است از  شده  گرفته  باخرز  تربت ي  نواحی  شامل  می و  تایباد  و  شود.  جام 

تایی پشت سر هم  تایی تا نهصورت پنج هایی هستند که بهجام دوبیتیهاي تربتسرحدي
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هاي محلی در  تایباد  ها مضمونی مستقل دارند )همان(. »آوازخوانآیند و هریک از آنمی

 (.144:  1388افزایند« )مشایخی،  ي اهلل را می ها کلمهلب در آغاز و ختم رباعیو باخرز اغ

   (falak) خوانیفلک. ۳.1.۳

اي از شعر اعتراض و شکایت و نکوهش رفتار دور گردون و فلک ویرانگر در  نام گونه

ي  چاه آب تخار »فلکی« و خراسان است. »اکنون در بدخشان »فلک« و »بَید«، در منطقه

شهرانی،  )   شود«بَید«، در پنجشیر »سنگردي«، در تخار و مناطق ترك نشین »قوشغ« اجرا می»

1373 :8  .) 

شود؛  عنوان قضاوقدر و سرنوشت آدمی ظاهر میخوانی، فلک بههاي فلکدر رباعی

هاي آن »فریادِ اي واي ز  رفتار نامهربان اعتراض کرده و از دست فتنهرو به فلک کجازاین

 اند: دست فلک« گفته

 یک یک یاران از بین مایان بِرَبود ود      ــفریاد ز دست فلک جامه کب

    گر عادت چرخ این بُوَد در عالم        امروز و پگا نوبت ما خواهد بود

 ( 126: 1976گل عمر اوف،  )امان اُف و

 من الله بُدَم مزعفرم کرد فلک     کـــرد فلــ کسم ککس نَبُدَم که بیبی

 ک)آخ هیِ(ـنمايِ مردمم کرد فل انگشت     ذ پیچیدهــــه کاغـــ ک بُدَم بـمن مش

ـ پ      ادر ندیدمــ ن مـــه مــ کان ـــ مسلمان    دمـم و آوازه شنیــدر با اسـ

 جز غم رويِ شادي را ندیدم )هیِ( ايِ غریبی     بهـــه مُلکــودم بــــغریب ب

  اي کام مورَهشوریده وَتلخ کرده     ورَهـــاي دِالرام م ردهــ اي فلک چه ک

 خورشیدجهون َسرِوُخرامان موَره)هاي،هی(           شیِب خاك َپنهوم)پنهان(کردي بُردیش به 

 دگر با من نمانده طاقت و تاب    ابــف دریــ را از لطـــدا مـــ خداون

 هیِ  سر کن به من رویَش تو در خوابمی       شـ م ز وصلــه محرومــبه بیداري چ

 )همان(
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ي خراسان  که در حیطه  هاي مختلف در افغانستان و تاجیکستاندر گونه  خوانیفلک

لحاظ نغمگی و تحریر  هاي آوازي آن بهشود؛ اما شکلاند، هنوز اجرا میقدیم قرار داشته

 (.  23همان: )خوانی ایران دارد هاي فراوانی با فلکي اجرا تفاوتو شیوه

 ر افغانستان: خوانی د اي از اشعار فلکنمونه

 ي مَه ري زدَه بَر شانَهـه            فلک تیـي  مَسَر کوهِ بُلند بُدخانَه

 ( همان ي مَه )ز حسرت پرشُدَه پیمانَه            فلک تیري زِدَه پَیکان ندارَه

 ( ravâiyروایی ). ۴.1.۳

دامغان است که زنان در  هایی شاد در  عنوان نوعی اشعار و ترانه»روایی یا همان رباعی  

می عروسی  )طاهریا،  مراسم  ترانه 117:  1344خوانند«  »این  و (.  ساز  همراهی  بدون  ها 

آن خانواده  مضمون  و  داماد  و  عروس  آنتوصیف  در  هاي  اشعار  این  خواندن  هاست. 

  – 194:  1381فر،  طباطباییمناطقی چون سمنان و گرمسار نیز با همین نام رایج است« )

در روستاي قلعه عبداهلل واقع در پنج کیلومتري بخش بسطام  شاهرود و نیز    (. »در196

گویند،  کردن« میبرون که به آن »حرف تمامشهرستان شاهرود این اشعار در مراسم بله

 (.  262:  1371زاده،  شود« )شریعتخوانده می

عروس با    ي خورده عمدتًا از بستگان خانواده خوانی یکی از زنان سال در اجراي روایی 

براي دیگران می تکیه بر حافظه  را  با  ي خود اشعاري  نیز  خواند و زنان حاضر در مجلس 

ِکل دست  یا  می زدن  همراهی  را  خواننده  روایی کشیدن  اجراي  در  در  کنند.  مهارت  خوانی، 

گاه    خوانی ي ابیات اهمیت دارد. روایی ي خواننده خواندن مالك نیست و تنها تسلط و حافظه 

با خواندن اشعار مذهبی همراه است. این اشعار در مراسم حنابندان، خواستگاري، هنگام  

شود. در دامغان  ي داماد خوانده میبردن داماد به حمام و نیز هنگام آوردن عروس به خانه

غلتان« نیز متداول است. این مراسم در فصل گل  خواندن روایی در مراسمی به نام »گل 

 غلتانند.شود و کودکان تازه متولد را در گل می می  محمدي برگزار

 ي داماد:خوانی در مراسم عروسی هنگام آوردن عروس به خانهاي از روایینمونه

 خالی داري       سیصد نمد و دویست قالی داري يورخی )بلندشو(بریم که خانه
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 ا داري  ــا داري         گر ترشه شوي عرق نعنــــرغ مسمـــ وي مــگر گُسنه ش

 ( 119: 1344)طاهریا، 

 ان آمد            عناب لب و مرواري دندان آمد ـ ه شاهـــپسین پسین ک

 ي ما دختر سلطان آمد  در کوچه       داند      زنیم و حق میما الف نمی

 ( 117)همان: 

 (arde) ارده. ۵.1.۳

یا   »اَردَه»اَردَهدر سیستان مراسم سوگواري زنانه را »روایی«  یا  نامند. کشیدن«؛ میکردن« 

»روایی سیستانی یا رباعی زابلی روایت غم غربت و اندوه فراق است که معمواًل نزدیکان  

متوفی در مجالس ترحیم یا در سر مزار در سوگ عزیزان و وابستگان خود با آوازي حزین  

 و  ي همان رباعی استیافته روایی تغییر   (.71:  1395کنند« )الهامی و سنجرانی،  اجرا می

 شود، بدین نام شهرت یافته است. چون در این مراسم رباعی خوانده می 

صورت جمعی یا انفرادي و مانند »موتگ« بدون همراهی ساز اجرا  ها گاه بهاین سروده

خوانی تنها را اعضاي درجه یک  (. گاه روایی55  :1370شود )رك. بوستان و درویشی،  می

کنند. در این  ی اجرا و دیگران در خواندن آن صاحبان عزا را همراهی میخانواده متوف

شوند. صدا میکند و دیگر افراد با وي همروش یکی از زنان ابتدا یک روایی را آغاز می

به را  ارده  همخوانی  و  دستههمنوایی  میصورت  »خور«  همین  جمعی  به  طریق  گویند. 

کند. این مراسم از روز فوت  ی جدید را آغاز میهریک از افراد در پاسخ دیگري یک روای 

 شود. مدت سه روز برگزار میفرد به

ها بر مضامینی چون بیان درد و رنج فراق، وصف متوفی و گرامیداشت  محتواي روایی

وفایی دنیا، نامهربانی و قهر و ناز محبوب،  وگوي بازماندگان با متوفی، اشاره به بیاو، گفت

انگیز  ها با آهنگی حزنو دیدار اشاره دارد؛، به همین دلیل روایی  هجران، آرزوي وصال 

 شوند. اجرا می

همروایی مصراع  چهار  از  »سیتک«  همانند  شدهها  تشکیل  ازاینوزن  آن اند؛  به  رو 

 نمونه:گویند؛ براي »رباعی زابلی« نیز می



ـ ـــــ حسن ذوالفقاری  /خوانی مردمی در ایرانی سنت رباعی گستره  ـ ــــــــ ـ ــ  101  ـــــــــ

 

 ه کُنُ )کنم(، ناله ز درّون آيَ )آید(  گر صبر کُن ُ )کنم(، از جیگرم خون آي َ  ـــر نالــگ

 درد ِدِلِمن َ) دلم را(سر ِقلم بَنویسِه )بنویسید(   شَک نیست که از سر ِقلم،خون آي َ )آید( 

 (rabbâiy) . ربّایی۶.1.۳

تمد، از توابع  که زنان در شش )ع( رضا هایی در قالب رباعی و اغلب در وصف امامترانه

مراسم در  به  سبزوار،  عروسیشادي  میویژه  گویش  ها  در  رباعی  تلفظ  ربّایی  خوانند. 

 سبزواري است:  

 اندر دل خارجی دو صد خنجر زد             خورشید جهان رو به خراسان سر زد

 ت طال گل سپیدي سر زد  ــ از خش             تما امام هشــ ت یـ زِ توســـاز معج

 ب( 1394)ذوالفقاري:

 شود: شدن رباعی به صلوات، بیتی به آن اضافه میو براي ختم معمواًل در پایان رباعی

 ب خدا ختم انبیا صلوات  ـکه بر حبی  ات      ـ برک رس از کالم باــو و متــبلند بگ

 )همان(

 ان است ــه غریبـمقام، مقام شکه آن        بیا که جنت و فردوس در خراسان است

 شوند زائر سنگی که رکن ایمان است         دــبه حیرتم که چرا حاجیان به مکه رون

 )همان(

 (  robbāĕi. رُبّاعی)۷.1.۳

ي سرکویر دامغان به اشعاري حماسی و رجزآلود که اغلب در وزن رباعی سروده  در منطقه 

گویند.  می   ُرّباعی خوانند،  مراسم »داماد سادکنی« می شود و زنان در مراسم عروسی و در  می 

کردند و درطول مسیري که داماد  زنند، یک رباعی را آغاز می »معمواًل فرد یا افرادي که دف می 

یافت. پس از اتمام هر مصرع، توسط یک گروه،  آوردند، این اشعار ادامه می را از حمام می 

 (؛ براي نمونه: 119:  1396خواند« )عامري،  تی می اي کواته موسوم به سربی گروه دیگر قطعه 

 ه ــه                دیدم صنمی به دلبرم میمانـرفتم به تماشاي عروسی خان

 شوم دیوانه  هایه شانه                باهلل به خدا که می دستش به حنا و زلف

 ( 120)همان: 
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 (marwegi) . مروگی/ مورگی/ موریگی۸.1.۳

هایی شاد و نیز نام نوعی موسیقی منسوب به شهر مرو است که در  ترانهعنوان   مروگی

شود که عمدتاً رباعیات مردمی را که با خود به بخارا  ها خوانده میها و شاديعروسی

خواندند. »هرچند که مروگی با موسیقی محلی بخارا درآمیخت؛ اما با آن آورده بودند، می

د را حفظ کرد. این نوع موسیقی که در ابتدا موسیقی  هاي خویکی نشد و بسیاري از ویژگی

تدریج ازسوي مردم تاجیک نیز پذیرفته شد و  ایرانیان بخارا بود، بعد از گذشت زمان به

ي »خم« یا »درواز«  که امروزه تا قلعهطوريسایر نقاط ماوراءالنهر نیز تسري یافت، به در

فاطمی،  ز موسیقی مردم تاجیکستان شد« )رفته جزئی اتاجیکستان نیز ادامه یافته و رفته

 اي از رباعیات مروگی: (. نمونه9:  1393

 م ــاندیشه به چشمان سیاه تو کن  از در درآیی، من نگاه تو کنم                 

   من مال ندارم که فداي تو کنم                این جان عزیز دارم، قربان تو کنم

 (117: 1383،سمنانی)احمدپناهی 

 هاي کوه(          ي  ما در کَمَري )کنارهما کَوگانیم )کبکان( النه

 خبري  ما بیماریم آچَه )مادربزرگ( ما بی

 آچَمَه بُگو کُرتل غم بار کُنَه                                    

 شَو در ته سر مونَو، روز ناله کُنَه

معصومی و خال  هاي بیشتر رك.  ي  نمونهو نیز براي مطالعه  219  –  214:  1376)عجمی،  

 (215 -210  :1373و شهرانی، 1965اوف، 
 

 . در شمال ایران 2.۳

 ( rabai xŏnرباعى خئون )

خوان اشعاري است به گویش مازندرانی  و طبرى  tabrixanخوان یا طبرى خئون  یا رباعى

-شود. براي این جشن دو دلیل آوردهکه در جشن تیرگان یا آیین تیرماسین زه خوانده می

شدن نام ماه و روز. روز سیزدهم هر ماه به نام تیرست که در ماه تیر، تیرگان  زمانهماند: 
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بر توران در   ر و پیروزي ایراني آرش کمانگیبه یاد حماسه  دوم،   و   آوردرا ارمغان می

 (. 167  :   1392  مهدوي،   )رك. پیشدادي  زمان منوچهرشاه

محمود پاینده لنگرودى روایت دیگرى از آیین تیرماسین زه را چنین آورده است: »در 

نشینان  ماه خورشیدى است. کوه، تیرماه دیلمى، مقارن با آبانtirmaشناسى دیلمى تیرما  گاه

آی از آب،  اول یک  ین دل در ستایش  تیرماه دیلمى، فرزند  دارند. شب سیزدهم  انگیزى 

با هم حرف  خانواده دیرینه هستند،  با هم آشناى  آبادى که  یا پسر یک  ي دیگر، دختر 

بهنمى مىزنند،  چشمه  قابدون  پاى  یک  و  استوانهqabdonروند  مسى  ظرف  و  =  اى 

برمىدسته آب  طاقچهدار  روى  خانهدارند،  باید  ي  که  مراسم اى  و  شوند  جمع  آن  در 

تر، ي بزرگگذارند. )به روایت دیگر، هنگام برگشتن، بچهتیرماسین زه را برگزار کنند، مى

آورد(. کشد و به خانه مى( = به دوش مىkul ،a، agiraاگیره ) تر را کول ي کوچکبچه

همه چهاردهم،  شب  سیزدهم،  روز  کسانىغروب  مىي  شرکت  جشن  در  در  که  کنند 

کنند و چیزى ازقبیل  شوند و نیّت مىاى که »آب قابدون« در آنجا است، جمع مىنهخا

اندازند.... در این مراسم رباعى خئون  بند و... در آن ظرف آب مىانگشتر، دکمه، گردن

rabai xŏn  رباعى =(  خوان = طبرى خئونtabrixanحاضر مى= طبرى )و   شودخوان

کسى است، در ظرف آب  داخلِ ظرف آب از آنِ چه  داند اشیايکودك خردسالى که نمى

دهد. صاحبش آن آورد و به حاضرین نشان مىها را بیرون مىکند و یکى از آندست مى

رباعىرا مى این هنگام  در  تیرماسین زه شناسد.  خوان مشغول خواندن شعرهاى خاص 

رباعى مىمى بافت کالم  از  یا...  یا گوشواره  انگشتر  آن  او  فشود. صاحب  همد که مراد 

 (.139:  1357شود یا نه؟...« )پاینده برآورده مى

 براي نمونه:

 »تیرماه بگوته می سین زه چره سنگینه           هرکه آب ویگیته خوشته مآره اولینه 

 ان، چه جاي نازنینه ـــه قربـــ روزه و نی نگینه           بهشتــال، فی ــر طـــ انگشت

Tirmâ bagute mi sinza chere sangine/hâr ke âb vegite xushte 

meâre avvaline/ engoshtere telâ firuze o ny negine/beheshte 

gurbângh jây nâzanine 
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فرزند   اولین  برداشت  را  آب  هرکه  است/  سنگین  چرا  من  سیزده  گفت  تیرماه  ترجمه: 

 چه جاي نازنین است.    مادرش است/ انگشتر طال، فیروزه نگین آن است/  بهشت را قربان،

اي از  زه شعرهاي خود را با موقوم )مقام( و در مایه ها در آیین تیرماه سینخوانرباعی

تا هرچه بیشتر این مجالس را گرم موسیقی ایرانی می تر و پرشورتر سازند. این  خوانند 

  هاي شفاهی آن با دیوان چاپ شده ها اغلب از امیري پازواري است؛ گرچه ضبطرباعی

ها نیز از همان  ي این رباعیهایی دارد که نشان از دخل و تصرف مردم دارد. قافیهتفاوت

 کند: اسلوب شعر رسمی تبعیت می 

ـ امیر بگوته من کجه دک  باغ، مشک ایوان بسازم رد گلـــازم        گــون بسـ

 خوشته یدل وتی دیله یکسان بسازم         کافر وچه ره چتی مسلمان بسازم«  

   (.92:1383کرمی، )ا
Amir bagute mankuje dukun besâzom/ gerd gule bâg mushg eyvân 

besâzom/xushte yedel vati dile yksân besâzom /kâfer vaghe re ghte 

muselmân besâzom 
 

 . در جنوب ایران۳.۳

 (robahi) رباهی. 1.۳.۳

شود که در زبان محلی  اشعاري خوانده میي داماد  به هنگام بردن عروس به خانه  هدر آباد

ي رباعی و ازنظر فرم و ساختار شعري  ي کلمهشدهگویند. »رباهی تحریفبه آن رباهی می

هاي مراسم عروسی به بیان مضامینی چون وصف عروس و  دقیقاً مطابق آن است. رباهی

دیالوگ خوانده    صورت دکلمه وپردازد. این اشعار بیشتر بهي آن دو میداماد و مقایسه

صورت کتابی و نوشتاري است وخالف  اي ندارند. واژگان آن بهشوند و آهنگ ویژهمی

هاي رایج در دیگر مناطق  اي شفاهی است و واژگان محلی دارد. یا رباعیسورو که گونه

توان در آن واژگان و کلماتی با تلفظ بومی و محلی مشاهده کرد. رباهی ندرت می ایران به

ي داماد، گاه بستگان داماد براي بردن وي به حمام  بر هنگام بردن عروس به خانه  عالوه

شکل زیر است که یکی از  خوانند. قسمت ابتدایی رباهی مانند دیالوگ پاانداز بهنیز می
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جاي عروس  گوید: »اوي هاي« با سکوت جمعیت از میان آنان یک نفر بهبستگان داماد می

بلند می وابستهگوید:  با صداي  بلند می»بعله«  با صداي  را  رباهی خود  داماد  خواند«  ي 

 هاي آباده:ي رباهی(.  نمونه180: 1366کیش، )صداقت

 آري ه زن میـــام کدهـــــی         آوازه شنیـــو زنگالـــاي ت ـــ ا قبـــاي سبزقب 

 تازه دامادي بر سر تا پاي تو ریزم که     هف شیشه گالب و هف طبق مرواري      

 شینم یا نه؟ اي تو بـد و وفـــدر عه  ه؟        ــــم یا نــصد دسته گل سفید بچین 

 ل مجلس تو هستم یا نه؟  ـــن قابـم      ت    ــ ي خندان، تو جوابم بفرساي پسته

 ( 183)همان: 

 خوانی خيام. 2.۳.۳

)احمدپناهی  خیام »شکی«  یا  »خیامی«  یا  موسیقی  87:  1383سمنانی،خوانی  ازجمله   )

سوران  ها و مجالس عروسی، حنابندان، ختنهنواحی ایران و رایج در بوشهر است که در بزم

اجرا می دیگر مجالس شادي  )باباچاهی،  و  بوشهري  29:  1368شده است  نواخوانان   .)

دارد و زمان    خوانی بیشتر محفلی مردانهخوانند. خیامرباعیات خیام را با نواهاي محلی می

کشد. گاه چند  هاي شب به بعد است و گاه تا نزدیکی سحر طول میاجراي آن از نیمه

بیت اول یا یک رباعی را یک    کردند.صورت سؤال و جواب اجرا میخواننده خیامی را به

این رباعیات در    داده است.خوانده و بیت یا رباعی دیگر را، نفر بعد جواب مینفر می

شود. حاضران نیز با زدن شپ  هاي خاص و متفاوت خوانده میشادي و با لحنهاي  بزم

کنند. محفل خیامی با  خوانی را دوچندان می)دست(هاي منظم شوروهیجان مراسم خیام

کنند. این  شود و اغلب اشعاري از حافظ را براي این مقدمه انتخاب میآواز شروع می

شود. سازهاي  ه و بیشتر در بیات ترك خوانده میآواز از موسیقی ردیف ایرانی تأثیر گرفت

خوانی در بوشهر، فلوت و ضرب است؛ اما نواختن ساز نی جفتی هم رایج  اصلی خیام

 بوده است.

گاه براي    .کند »با اینکه ریتم خیامی ثابت است، شنونده هیچ احساس خستگی نمی

بین چند رباعی از   تر شود،اینکه آهنگ از حالت یکنواختی خارج شود و مجلس گرم
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شود؛ مانند:  هاي کهن موسیقی بوشهر است، نیز استفاده می هاي بوشهري که از فرمیزله

به کعله و یا در آخر رباعی به   به کعله/ اُوِش شورن  به کعله/ راهش دورن  دیگه ناشم

آهنگ،   مکمل  عبارتعنوان  مناز  دل  امان  امان  امان  مثل:  می هایی  استفاده  شود«  نیز 

نوعی آن را با  اي بومی به آن داده و به گونه صبغه(؛ بدین1388شریفیان و نصراشرفی،  )

خوانی باعث گرمی مجلس و ایجاد شورونشاط بیشتر کنند. یزله روز میموسیقی بوشهر به 

خوانی مرتبط نیست شود. اشعار یزله ازنظر وزن و موسیقی و نیز موضوع، با خیام جمع می 

مفاهیمی طنز  اغلب  کنایه و  و  فاصله گونه  نوعی  خیامی  در  یزله  اجراي  دارد.  گذاري آمیز 

آگاهانه در این نوع موسیقی است که در کمتر جایی شنیده شده است. ممکن است گاهی 

محلی به  شاعران  اشعار  از  یزله،  به  جاي  فهلویات و  از  استفاده   ندرت  براي نیز  شود؛ 

 گ تکو/ دختر که یکیش بس و برگ کنار. یا:خوام بشم تندیگه ناشم/ عامو علی/ می  نمونه: 

 امشب چه شبی شب حنابندان است        عاشق همیشه درکوچه سرگردان است 

ـ نارن  ر همسایه زده  ـه سر دختــم بـــج برسرم سایه زده         عشقــج و ترنــ

 (30: 1368)باباچاهی،

خوانی و  تنگاتنگی وجود دارد. خیامخوانی در بوشهر ارتباط  »میان آواز یزله و خیام

خوان« پس از خواندن یک یا چند  شوند. »خیامدرمیان اجرا میطورمتناوب و یکیزله به

یزله از  اشعاري  خیام،  از  میرباعی  مختلف  خیام  هاي  رباعیات  به  دوباره  و  خواند 

خوانی  نبالهصورت داي نیست و آواز بهخوانی معمواًل خواننده حرفه گردد. در خیامبرمی

 (. 84- 83: 1382شود« )شریفیان، اجرا می

نوعی با کار و زندگی مردم  شمري که محتواي اصلی اشعار خیام است، بهغنیمتدم

ها  هاي بوشهري نیز نفوذ یافته است. بوشهريزدکه حتی در زبانبوشهر عجین شده، چنان

خوانی در مراسم عروسی نیز  گویند »طرف خیامه«. خیاممسلک باشد، میبه کسی که خیام

انگیز است و با  جاي خود را دارد. خواندن رباعیات خیام یا هر رباعی دیگر که طرب 

مذاق و مشرب خیامی سازگاري دارد، توسط یکی از خراباتیان به کار گرفته شده و گاهی  

دیگر می را گرمی  آن، محفل  با  نی  ریشهري، همنوایی  )احمدي  این  61:  1375دهد«   .)
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رقصمراس ویژهم  امروزههاي  که  دارد  می به اي  اجرا  و ندرت  بخشو  آرامی،  باقر  شود. 

 هستند.  هاي معروفخواناز خیام سلمان کورو

شود و خوانی نامیده میخوانی خاصی است که خیامي رباعی »در خراسان هم شیوه

سه و  ماهور  در  را  آن  میبیشتر  شیخگاه  بازماندخوانند.  آخرین  جوریان  این  همحمد  ي 

 (. 139: 1386ي آوازي موسیقی است« )جاوید، شیوه

 

 گيری . نتيجه۴

خالف این گمان که رباعی هاي ایرانی شعر فارسی است. برترین قالباز قدیمی  رباعی

هایی به  شود، امروزه رباعیهاي محلی گفته میبه زبان فارسی رسمی و دوبیتی به گویش

هاي مختلفی چون چهاردانه، چاربیتو، رباهی، روایی،  گویش محلی وجود دارد که با نام

ي رباعی و  شدهها اغلب تحریف و دیگرگوناین نام  معروف است.  ربایی، فراقی و ارده

آن محتواي  به  ناظر  بوده  هاست.گاه  فولکلوري  شعرهاي  آن  رباعی  گویندگان  ها که 

 اند. خواندهبازار میوچهاند که آن را در کاي بودهپیشهو اغلب مردم عاشق  ناشناخته

  اند، تکلف هاي خاص خود را دارد، ازجمله: ساده و بی هاي مردمی در ایران ویژگی رباعی 

با تحریرها و اضافاتی همراه  گیرند،  ي مردم میمضامین خود را عمدتاً از زندگی روزمره

خوانند.  با روایات متعدد و با آواز و ساز میاند و  هستند، با گویش و زبان منطقه هماهنگ

رباعی خوانده  این  عزا  یا  مراسم عروسی  در  یا  است  آیین  با  همراه  اغلب  مردمی  هاي 

 گاه با رقص و بازي همراه است. شود و می

خوانی است. در تایباد  ي آن رباعیشود که پایهی ها رسم در مناطق مختلف اجرا مده

سوران، استقبال  ها را معمواًل با صداي بلند در مجالس جشن عروسی، ختنهو باخرز رباعی

بدرقه میو  کسی  رواییي  دامغان  در  روُواییخوانند.  و  عروسی  در  زنان   خوانخوانی 

ي داماد  م بردن عروس به خانهسیستانی در مراسم عزاداري امري رایج است. در آباده هنگا

به آن رباهی میاشعاري خوانده می  گویند. در بوشهر و مناطق  شود که در زبان محلی 
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به مراسمی  آن  خیام اطراف  و  نام  محلی  آواز  با  را  خیام  رباعیات  که  دارد  رواج  خوانی 

 خوانند.  تحریرهاي ویژه می

 

 منابع 

 .119- 116، صص 23ي  شماره   شعر، ها«.  مسایه (. »آواي ه 1377احمد پناهی سمنانی، محّمد. ) 

 . تهران: سروش. سرایی در ایرانترانه و ترانه(.  1383)ــــــــــــــــــــــــ. 

 نوید. :شیراز .سنگستان( 1375).  احمدي ریشهري، عبدالحسین

، صص    68و    67ي  شماره،  کتاب ماه هنر«.  ههاي تیرماسین زترانه(. » 1383. )اکرمی، رضا

90 –  93. 

 و   )بازیابی  سیستانی:  هايسیتک  (.1395)  فداحسین.  واحد،  سنجرانی  فاطمه؛  الهامی،

. سیستان(  محلی  هايرباعی  و  هادوبیتی  سبکی  تحلیل  و  شرح  شفاهی،  روایات  تصحیح

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.زاهدان: 

 تهران: سروش. .رباعیات مردمی و رمزهاي بدیعی( 1381) .امان اُف، رجب

 دوشنبه: عرفان..  هاي خلق تاجیکیرباعی(.  1976امان اُف، رجب؛ عمر اوف، شادي گل. )

 کوشش احمد ابومحبوب، تهران: سروش.  به  .دیوان رباعیات(.  1366اوحدالدین کرمانی. )

 . تهران: مرکز فرهنگی هنري اقبال. سرایی در جنوب ایرانهوشر(. 1368باباچاهی، علی. )

هفت اورنگ مروري بر موسیقی سنتی و  (.  1370بوستان، بهمن؛ درویشی، محمدرضا. )

 ي هنري.تهران: حوزه .محلی ایران

 . تهران: بنیاد فرهنگ. هاى گیل و دیلمها باورداشتآیین  (.1357)  .پاینده لنگرودى، محمود

 اول، تهران: سوره مهر.  . کتابموسیقی نواحی ایران آشنایی با(.   1386جاوید، هوشنگ. )

 کوشش محمد رمضانی، تهران: کالله خاور.  . بهالشعراهتذکر(.   1338دولتشاه سمرقندي. )

هاي دوبیتی در بومی سرودهاي ایرانی«.   ویژگیالف(. »کاربرد و  1394ذوالفقاري، حسن. )

 .95- 63، صص  32ي ، شماره9ي ، دورهادب پژوهی

http://www.noormags.com/view/fa/creator/28922
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/107994
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/189
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/6015
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ب(.»ادبیات منظوم عامه«.تهران: صندوق حمایت از پژوهشگران  1394)ــــــــــــــــ.  

 کشور، طرح پژوهشی چاپ نشده.

 http://khong.ir/news.php»آواها و نواهاي محلی خراسان جنوبی«.   (. 1372)   رضویان، فائزه. 

 . تهران: جاویدان.دروغنقاب شعر بیشعر بی(. 1356کوب، عبدالحسین. )زرین

 تهران: پازینه.  .فرهنگ مردم شاهرود(. 1371اصغر. )زاده، علیشریعت

 تهران: دیرین.  اهل ماتم، آواها وآیین سوگواري در بوشهر.(. 1382شریفیان، محسن. )

 تهران: ماهور.  متن آلبوم موسیقی خیامی.(.  1388رفی، جهانگیر. )شریفیان، محسن؛ نصراش

 . تهران: آگاه. موسیقی شعر(. 1368کدکنی، محمدرضا. )شفیعی

) قیس  شمس بهاشعارالعجم معاییر  فی المعجم(.  1360رازي.   محمد عالمه تصحیح . 

 رضوي، تهران: زوار.  مدرس ي مقابله قزوینی، با

 . تهران: آشتیانی. سیر رباعی در شعر فارسی(. 1363شمیسا، سیروس. )

. پاکستان، مرکز تحقیقات فارسی ایران  هاي تاجیکیدوبیتی(. 1373اهلل. )شهرانی، عنایت

 و پاکستان. 

ي  ، شماره6، سال  چیستا  هاي آباده«.رباهی در عروسی(. »1366کیش، جمشید. )صداقت

 . 183- 177، صص 42

ي  اي از فرهنگ عامیانهي فرهنگ دامغان و گزیده»تاریخچه (.1344طاهریا، محمدعلی. )

 اداره آموزش و پرورش شهرستان دامغان.ي نشریه. «دامغان

 . تهران: نقش بیان.روستاي قاطول در گذر زمان )مونوگرافی((.  1381فر، رضا. )طباطبایی

 رود.. سمنان: حبلهنواهاي سرکویربوم(. 1396عامري، جواد؛ طباطبایی، سیدحسین. )

،  5ي  دوره  شعر،(. »پژوهشی در اشعار شفاهی تاجیکستان«.  1376عجمی، محمدعلی. )

 . 219- 214، صص  21ي شماره

 . تهران: ماهور. هاي ایرانیجشن و موسیقی در فرهنگ(. 1393فاطمی، ساسان. )

 . 861، ص  41ي  . شمارهکتاب هفته(. 1340محبّی، محمدمهدي. )
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ي مطالعات  اهتمام تقی بینش، تهران: مؤسسه. بهجامع االلحان(.  1372مراغی، عبدالقادر. )

 و تحقیقات فرهنگی.

 . مشهد: محقق. فرهنگ مردم تایباد و باخرز(. 1388مشایخی، محمدجواد. )

  .هاي افغانستان به الفباي تاجیکیفولکلور خلقم(. 1965معصومی، ن؛ و خال اوف، م. ) 

 .: عرفاندوشنبه تاجیکستان،

 . تهران: افکار.هاي ایرانیها و آیینجشن(.  1392حسام الدین. ) مهدوي،

،  21ي  ، شماره4ي  ، دورهي شعرمجله(. »پارسی و رباعی«.  1376میرافضلی، سیدعلی. )

 . 19- 8صص 

 ، تهران: آرون. 2. جنمایش و موسیقی در ایران(. 1383نصري اشرفی، جهانگیر. )

هاي عناصر فرهنگ  (. »تیاتر سنتی )عنعنه( تاجیکان و بازمانده1378نورجانف اف، نظام. ) 

 .83-72، صص 42، پیاپی  4ي ، شماره19، سال هنر باستانی در آن«.

 . تهران: آگاه.  بررسی وزن شعر عامیانه(. 1358وحیدیان کامیار، تقی. )

 . مشهد: آستان قدس رضوي.رسیمنشأ وزن شعر فا(. بررسی  1370)   ـــــــــــــــــــ

   .. تهران: مرواریدمحرم اسرار )مجموعه مقاالت((. 1379همایی، جالل الدین. )

 ي نشر هما. . تهران: مؤسسهفنون بالغت و صناعات ادبی(. 1381)ــــــــــــــــــ. 

، سال  پیام نوین(. »زناشویی در نزد روستاییان و چادرنشینان قوچان«.  1341هنري، رضا. )

 .  25- 20، صص 7و  6ي  ، شماره4

)یوسف آمنه.  او(.  1388زاده،  رپرتوار  و  بخشی  خراسان،  شمال  ترجمهرامشگران  ي  . 

 زاده، تهران: ماهور.رضا منافعلی


