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Abstract  
Folk poems are one of the most pleasing types of oral literature among the 
Iranian ethnic groups, which represent the spirits, thoughts, and ideas of the 
masses, and arise from their natural and daily needs. Songs and poems are 
forms of popular literature and are diverse in the cultural geography of this 
land. Folk poems in Kerman province are titled differently and are mostly 
composed in the form of couplets having a particular prosody. The common 
couplets of this region in different ceremonies have titles such as Sharma, 
Ajaghboos, Birghi, Kheloon, Mordekhani, Abado, Sar-Asyabi, Aino, 
Biabani, Kurdish reading, Hujlashshoon, Gharibi Khani, Hanabandi, in the 
bathroom, etc. These poems fall into the realms of server, mourning, work, 
sleep and caressing poems, lullabies, game songs, entertainment, and prayer. 
This study employed the descriptive-analytical and library methods in order 
to introduce the folk and local songs of Kerman province, and analyze and 
classify the poems based on their themes so that the cultural prospects and 
local elements can be obtained. 
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Research background 

The first person who has done a study in the field of popular culture of 

people in Kerman is Lerimer. Ali Tavakoli (2015) has studied the literature 

and popular culture of Amjaz in another research. Moayed Mohseni (2007) 

in her book on popular culture of Sirjan has introduced the popular culture of 

people of that region, and since her work is based on the method of 

observation and participation, she has been precise and delicate. 

Koohi Kermani (1966) is another pioneering work in collecting rural 

legends and songs of Kermanians. In 1931, he published a book of national 

songs, which attracted the attention of literary circles. Also, on the music and 

couplets of Kerman, case studies and only a few articles have been done so 

far, which are as follows: "Music of the regions of Kerman province" by 

Towhidi (2011), "Themes of local songs, a case study of Sirjan songs" by 

Moayed Mohseni (2013), "Analysis of rhyme and line structure in Kermani 

native poems of Shahrbabak city" by Riahi and Radmanesh (2019). In the 

latter study, a real view of the folk songs of Kerman province is provided. 

What distinguishes the present study from the others is that so far no 

research has been done in relation to Kerman folk poems. Therefore, this 

study aims to fill this gap. 

Aims, questions, and assumptions 

The aim of this research is to study and classify the popular and local poems 

of Kerman province, which are performed in different ways and sometimes 

with music. It is also aimed to examine any poem that refers to their 

indigenous elements and religious beliefs in order to be able to show the 

manifestations of Kerman culture. 

Considering the variety of melody types, songs, and chants in this vast 

region, it can be said that Kerman is a treasure trove of oral culture the 

richness of which can be seen in less places, because it has never been 

invaded by foreign and non-Iranian tribes, and because of this, its songs, 

chants, and music are kept intact to a large extent. 

This article seeks to answer the following questions: 

1. What is the content of the popular and local poems in Kerman province? 

2. How many categories are there for the popular poems and songs 

considering their content? 
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Results and Discussion 

One form of folk literature is folk poetry, which are sung on various 

occasions during work, celebrations and rituals, mourning, play and fun, 

putting children to sleep, and entertainment. They are mostly in the form of 

local songs, accompanied by traditional music. They are the source of human 

manifestations and thoughts, and represent the history of culture, life, and 

expressive thoughts of people who express their feelings in a completely 

obvious and untouched way. In the meantime, popular and local songs and 

chants have a prominent role that have been passed down from a distant past, 

and have circulated around Iran, particularly in the geographical area of 

Kerman. 

Popular art and literature in Kerman province reflect an important part of 

the rich and diverse culture, a culture that is rooted in the turbulent history of 

thought and customs of different tribes, ethnicities, and races (Persians, 

Arabs, Kurds, Lors, Turks and Baluchis) and the ancient natives of this 

region. 

Considering the variety of melody types, songs, and chants along with the 

vastness of this region, it can be said that Kerman is a treasure trove of oral 

culture, the richness of which can be seen in few places. This has made the 

songs, chants, and music in this area remain pristine. 

Folk music and local songs in Kerman province have various names such as 

Shink Bilal, Holoo Halo Holoo, Seriao Gonal, Ey Dalak Sar Tarash, Ji Saro 

Ji Saro, Dokhtare Dekandar, and Hey Ya Lalal. The most important types of 

Kerman musical instruments are Nay, Anban reed, drum, and harp (Nazari, 

2011, p. 146). The classification and arrangement of these poems, based on 

the theme and content of the songs or local hymns, are as follows: 1. Sur 

hymns, 2. mourning, 3. work, 4. romantic, 5. epic, 6. childish, 7. 

entertaining, and 8. religious. 

Conclusion 

Considering the variety of melody types, songs, and chants, it can be 

concluded that Kerman music and folk songs are unique in terms of quality 

and quantity, and have a special place in Iran. Further examination of the 

songs reveals that their composers were tasteful, but anonymous, and in only 

a few cases, titles such as "Hosseina, Mehdi and Baqir" appeared in some of 
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the songs. Also, the content of some songs shows that their composers were 

women. 

Kerman folk songs and literature are still prevalent in many cities and 

among generations to come. Some songs are a combination of common 

songs in other parts of the country that have reached Kerman from elsewhere 

and after brief changes, have been combined with the dialect and living 

environment of the people in Kerman for many years. In some cases, it can 

be said that Kerman's special couplet is written in that line. The folk poems 

and songs in Kerman could be divided into seven groups based on the theme 

and content of the songs. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 دیو  آذر، 35، شمـارة 8 سال

 
 هاهیمادرون و انواع ،کرمان استان یهاسرودهعامه

 
 3یطبس دیحم، 2رادفر ابوالقاسم، 1یامجز یمحمود حلما

 

 (20/20/9311: رشیپذ  22/20/9311: افتیدر)

 چکیده
 که اندیرانیاقوام ا نیدر ب یات شفاهیادب یهاگونه نیترنینشاز دل یکی هاسرودهعامه

آن ةو روزمر یعیطب یازهایناز  برخاسته و مردم ةتود افکارها و شهیاند ات،یروح معرف
 یفرهنگ یایجغراف ةدر حوز و هستندادب عامه  یهاشکل از اشعار و هاترانه. هستند ها
 یمتعدد یهانام با زیاستان کرمان ن در هاسرودهعامه. رنددا یگوناگون نیسرزم نیا

. هستند یعروضاوزان  یداراو  اندهشد دهسرو یتیدوب قالبدر  شتریبو  پراکنده شده
 بوس،اجاق شرمه، همچون ییهانام ،مختلف مراسم در خطه نیا جیرا یهایتیدوب

 گشون،حجله ،یخوانیکرد ،یابانیب نو،ییآ ،یابیسرآس آبادو، ،یموردخوان لون،یخ ،یرقیب
 سوگ، سرور، یهاحوزه دراشعار  نی. ادارند... و یحموم در ،یحنابند ،یخوانیبیغر

. رندیگیم قرار شیایو ن یسرگرم ها،یبازترانه ها،ییالال نوازش، و خواب اشعار کار،
  تالش ،یاو با روش کتابخانه یلیتحل ـ یفیتوص ةویش بهمقاله  نیا در نگارندگان

را بر اساس  راشعا ،کرمان استان یمحلو  عامه یسرودها یعالوه بر معرف تا اندکرده
 افتیدر قابل زین یبوم عناصر و یفرهنگ یایزوا تا کنند یبندقهطب و لیحلت ،مضمون

 .باشد
 عامه. فرهنگ ه،یمادرون ،یات شفاهی، ادبهاسرودهعامهکرمان،  :یدیکل یهاهواژ 

                                                                                                                   
 .رانیا رفت،یج رفت،یج واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه یدکتر یدانشجو 9.

 (مسئول ةسندینو) ، تهران، ایرانیاجتماع مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه استاد. 2
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 .رانیا رفت،یج رفت،یج واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه اریاستاد .3
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 ه. مقدم1
 کار نیح در مختلف یهابه مناسبت که هستند عامه اشعار ه،عام ادب یهااز گونه یکی
 خواباندن یبرا ای حیتفر و یباز هنگام ها،یسوگوار ها،نییآ و هاجشن ت،یفعال و

 یقیهمراه با موس ،یمحل یهاترانه صورتبه شتریب و هاآن کردن سرگرم و کودکان
 و فرهنگ خیتار انگریب و یبشر افکار و اتیتجل ۀسرچشم و شوندیخوانده م یسنت
 و یهیبد کامالً تصوربه را خود احساسات که هستند یمردم یایگو و زنده یهاشهیاند

 .کنندیم مطرح نخوردهدست
که از  دارند یابرجسته نقش ،یمحل و عامه یسرودها وآواها  ان،یم نیا در
 ازجمله ران،یا نیسرزم اکناف و اطراف در و افتهی انتقال نهیس به نهیس دور، یهاگذشته

 اند.کرمان به گردش درآمده ییایجغراف ةحوز در
 و یغن فرهنگاز  یبخش مهم ةدهندبازتاب ،استان کرمان عامه در اتیادب و هنر

 و اقوام ل،یقبا رسوم و آداب و شهیاند پرتالطم خیتار در که یفرهنگ است؛ تنوعم
 شهیر هیناح نیا میقد انیبوم و( بلوچ و ترک لر، کرد، عرب، فارس،مختلف ) ینژادها
 .دارد

 منطقه، نیا ادیهمراه وسعت زبه ها نغمه و هاترانه ها،مقام یبا توجه به گوناگون
 ییجا ترکم در را آن یغنا که یشفاه فرهنگ از ستا یانهیگنج کرمان: گفت توانیم
 نیا و نگرفته قرار یرانیاریغ و گانهیب اقوام تهاجممورد  زمان چیه رایز د،ید توانیم

 .ماندب یباقبکر  ،منطقه نیدر ا یقیموس و آوازها ها،نغمه ،است شده سبب موضوع
که  ــ را کرمان استان یمحل و عامه اشعار تا اندآن یدرپ نوشتار، نیادر  نگارندگان

 و کنند یبندطبقه و یبررســ  شودیم اجرا یقیموس با زین یگاه و مختلف یهاوهیبه ش
 تا اندکرده یبررس ،داشته یااشاره یمذهب دیعقا و یبومکه به عناصر  را یاهر سروده

 .سازند انینما را کرمانفرهنگ  یهاجلوه مقاله، ضمن درد نبتوان
مختلف  که در مراسم یتیدوب 252 و یمحل شعر هشتادابتدا  ق،یتحق نیا انجام یبرا

قرار  یبندطبقه و لیتحل مورد مضمون،به  توجه با. سپس شدانتخاب  شود،یخوانده م
 و یفیتوص ـ یلیلتح پژوهش، نیا در قیتحق روشباشد.  یعلم ل،یتحل کار تا گرفت

 استان مردم انیم در شده انتخاب که یاشعار. است یاانهکتابخ ،ینظر مباحث در
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 تالش  گان. نگارنددارند رواجهنوز  زینها از آن یرواج داشته است و بعض کرمان،
 . کنند استفاده مکتوب و یدانیم روش دو از اشعار یگردآور یبرا اندکرده

 قیتحق ۀنیشی. پ6
 یسیانگل مریلر کرده، ییهاتالش کرمان مردم ۀعام فرهنگ ۀنیزم در که یکس نینخست
 یهاافسانه نامبه یکتاب در را آن ینواح و کرمان مردم یهاداستان و اشعار او. است

 کرمان مردم فرهنگنام  با رانیا در کتاب نیا. کرد منتشر لندن در 9191 سال در یرانیا
 .شد جمهتر یفارس به وهمن دونیفر کوشش به

 امجز ۀعام فرهنگ و اتیادب یبررس به یپژوهش( در 9310) یتوکل یعل زهرا 
 مناطق از امجز ۀمنطق در عامه فرهنگ یهاجنبه پژوهش، نیا در یو. است پرداخته

 یبخش در سندهینو. است کرده یبررسکرمان را  رفتیدر شهرستان ج بارز جبال ۀگانسه
 .است کرده اشاره منطقه نیا یهایتیدوب و هاترانه به خود پژوهش از

مردم آن  ۀفرهنگ عام یمعرفبه  رجانیس ۀفرهنگ عامدر کتاب  یمحسن دیمؤ یمهر
 است، مشارکت و مشاهده ةویش بر یمبتن یوکه اثر  ییمنطقه پرداخته است و از آن جا

 ه،شاعران آن خط یمعرفاز کتاب به  یدر بخش سندهی. نودارد یادیز یهاظرافت و دقت
 . است پرداخته یمحل یهاسروده و اشعار نیمضامو  یشعر یهالبقا

 یهاترانه و هاافسانه یگردآور شگامانیپ از گرید یکی یکرمان یکوه نیحس
 که کرد منتشررا  یمل یهاترانه کتاب 9392در سال  یو. است کرمان مردم ییروستا
 .گرفت قرار یادب محافل توجه مورد

 منحصر و یمورد قاتیتحق تاکنون کرمان، یهایتیوبد و یقیموس یرو بر نیهمچن
 فؤاد از «کرمان استان ینواح یقیموس»: است شرح نیبد که شده انجام مقاله چند به

 از «رجانیس یهاترانه یمورد ۀمطالع ،یمحل یهاترانه نیمضام» ،(9312) یدیتوح
 یبوم یهاسروده در فیرد و هیقاف ساختار لیتحل» ،(9312) یمحسن دیمؤ یمهر

 مقاله، نیا در(. 9318) رادمنش عطامحمد و یاحیر از «شهربابک شهرستان یکرمان
 .شودیم انیب کرمان استان یهاسرودهعامه از یواقع یینما
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 که است نیا ،شودیم ادشدهی یهاپژوهش با حاضر قیتحق زیتما موجب آنچه
 .است نگرفته صورت ،کرمان استان یهاسرودهعامه با رابطه در یپژوهش چیه تاکنون

 .است نوآورانه و ردیگیم صورت بارنخستین یبرا نهیزم نیا در حاضر قیتحق ،نیبنابرا

 کرمان استان یمحل و عامه ی. انواع سرودها6
 نکیش لیازقب یگوناگون یهانام یدارا کرمان استان در یمحل یآوازها و یبوم یقیموس

 دکن دختر سارو، یج سارو یج تراش، سر کدلّا یا گونال، اویسر هلو، هالو هلو بالل،
 طبل، انبان،ین ،ینا کرمان، یقیموس یسازها انواع نیترو مهم است لالل ای یه و دار

بر اساس  ،اشعار نیا میو تنظ یبند(. طبقه900: 9312 ،ی)نظر است چنگ و دهل
. 2 ،سور یرودهاس. 9: است شرح نیدسرودها بیبوم ایها ترانه یمضمون و محتوا

. 0 ،یحماس یرودهاس. 5 ه،عاشقان یرودهاس. 0 ر،کا یرودهاس. 3 گ،سو یرودهاس
 . یمذهب یرودهاس. 8 و ه،کنندسرگرم یرودهاس. 0 ه،کودکان یرودهاس

 (یسور )شاد ی. سرودها1ـ6
سوران ختنه و ینینشولد، شبت ،یعروس یهاشعار و ترانها شامل هاسروده نوع نیا

مختلف اجرا  یِساز یِهابیها و ترکیالبته با ملود ،تاندر تمام مناطق اس کهاست 
راه و  یمعنبه  9«ورُ»استان، به  یها در اصطالح محلها و مقامشود. در مجموع ترانهیم

 ند.هستمعروف « بحر»مناطق به  یدر بعض
 ،یرقیب سرتراش، ،یابیسرآس، یقربوناز: آبادو )آبادون(،  اندعبارتروها  نیمشهورتر

مردم  ای 0لونیخ ،3الیمر ،یگود ،2بجار ،یسرصندوق شواز،یپ ،یدرحموم وس،باجاق
 و... . گشونحجله ای روونحجله نو،ییآ ،5سراو ،یخوان
استان  یدر تمام نواح باًیشود. تقریبا ساز سرنا نواخته م شتریب یشادمان یهاور

به سرنا، در  لیلد نیهم بهسازها دارد.  گریدبه نسبت یترحضور پررنگ ،کرمان، سرنا
شش  یمعرفبه  ادامه درشود. یگفته م «یساز»آن  ةو به نوازند« ساز» یاصطالح محل

 .میپردازیم هاآننوع از 
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 یخوانمردم ای لونی. خ1ـ1ـ6
 یبرا داماد اقوام از زین زن کی و عروس اقوام از دیسف چادر با زن کی گذشته در

 مراسم در شرکت یبرا را محل یاهال یمامتو  رفتندیم لونیخ اصطالح به کردن دعوت
 دعوت که یگروه به و گفتندیم خونلونیخ زن، دو نیا به. کردندیم دعوت یعروس

 (.200: 9310 ،و همکاران رضاپورگفتند )یم ونیلیخ آمدندیم یعروس به و شدندیم
 ۀفی، دختران و پسران جوان از طایعروس روز نییو تع یبعد از مراسم خواستگار 

 رفتندیمها خانه درِ به ،هامهمان دعوت یبرا لیفام ازهمراه چند تن به  ،عروس و داماد
 ن:یمضام نیبا ا ی. اشعارردندکیم یها را همراهآن ،با خواندن شعر یو گروه

 امآورده کُرِند اسب
 خبر باشَن عروس قوما

 

 امآورده روز یپا از 
 امآورده روز به لونیخ

 

 )آبادون(. آبادو 6ـ1ـ6
 که غالباً یاگونهشعر آبادو». استدر کرمان  یشاد یآوازها نیهورترمش از یکی آبادو

 ،یمانند خواستگار ،مراحل مختلف ازدواج ژهیوهب ،یدر باب موضوعات خانوادگ
 مخصوص یقیموس (.280: 9385 ،ی)نقو «شودیسروده م یو مراسم عروس ینامزد
 رهیدا با مراسم در که است یرازیش یهااسونکو از برگرفته شتریب آبادو، یعروس

 در استان مناطق از یبعض در ن،یهمچن(. 039: 9380 ،یمحسن دیمؤشود )یم خوانده
 .کنندیم استفاده زین ساز، از آبادو یاجرا

شود و یخوانده م یاست که در مجالس عروس لیدل نیبه ا ،آبادو گذاریسبب نام
 .است دیجد یایزندگشروع و آباد شدن  ةدهندمراسم، بشارت و مجلس نیا

 کیبار کیبار سوزنت
 کرمون طرح بدوزه رخت

 اومدم راه قدر نیا
 یدار که امشو (ت)قدر نیا

 ما عاروس قدهم 
 ما عاروس پسندگل

 کنم کجای گل لِیس تا
 کنم سودا چطو من
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د مانن ؛شودیخوانده م یصورت جمعبه عیرجت کی ،یتیپس از خواندن دوب یگاه
 ریعشا و التیا انیم در آبادو (.288: 9385 ،ی)نقو «بادا مبارک شاالیا ،بادا بادا بادا»

 رواج دارد. بافت، شهرستان توابع از 0رابر یانهییآ لیا ازجمله

 پزون()نون یابی. سرآس3ـ1ـ6
 زنان نکهیا از پسترانه آن است که  نیا هیتسم جهشاد در کرمان است. و یهااز ترانه

 برادران ای پدر همراه به جوانان  کردند،یم پاک داماد پدر منزل در را هاگندم لیفام
 کردندیم لیتبد آرد به را هاآن و بردندیم ایآس به دهل و ساز همراه به را هاگندم داماد،

 نان پختن به لیفام دختران و زنان بعد روز(. 392: 9310 ،یبلورد) گذشتندیبرم و
 و یمحل یآوازها و شدندیم مشغول بود یعروس مخصوص انن که «یریت» ای لواش

 .(230: 9310 ،یدریح نهییآ) خواندندیم یتیدوب
  0ایس کال ما داماد

 
 ایآس یتو به باراش 
 (228: 9382 ،ینینگ نهییآ)

 ین. قربو6ـ1ـ6
 کی گوسفندها و شدیم استفاده گوسفند گوشت از یعروس یغذا یۀته برای گذشته در

را سر  ییپختن نان، گوسفندها از بعد. شدندیم یسالخ و دهیبر سر یعروس از قبل روز
 :خواندندمیاشعار را  نیند و ایدبریم

 خوشه ابرو خوشه، چشم
 داماد شست بنازم من
 

 کُشهیم یرند کمند 
 کُشهیم یکوه قوچ
 (91: 9313 پهلوان،)     

 بوس. اجاق6ـ1ـ6
 ،بندند و عروسیم عروس کمر به ینان که است نیرسم بر ا ،مناطق کرمان یدر برخ

را  هاجاق و تنور خان ن،یوالد زحمات از قدردانی ۀنشان به بخت، ۀخان بهقبل از رفتن 
 ۀخان در هم یروز و رزق شیافزا سبب عمل، نیا که معتقدند کرمان مردمبوسد. یم
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خواند یم را یاشعار ،خواهر عروس ایمادر  معموالً و شودیم دختر ۀخان در هم و پدر
 کند:یم یها را همراهآن ،آلودبا چشم اشک یگاه زیو عروس ن

 خبرت کردم که عروس
 بِرِنتیم 8نیپس امروز

 کن سر به چادر یوَخ گل
 

 کمرت وَر ببند ینون 
 پدرت اُجاقِ ببوس
   رفتنه وقت حاال

 (280: 9315 ،یموس ینیحس)
 میان مردم در داماد ۀنخا به بردن و عروس کمر به ریپن و نان بستن هنوز

 ،یاریبخت) است مرسوم یشهر و ییروستا ر،یعشامردم  انیم در و بافت و رجانیس
9308 :393.) 

 یرقی. ب2ـ1ـ6
عازم رفتن به  ،که عروس یشد. هنگامیبوس اجرا مقبعد از اتمام مراسم اجا یرقیب

به  ییکادو ،مادمادر دا موقع، نیو در ا کندیم عوض را دشی، چادر سفاستداماد  ۀخان
آن را  یو رو رندگذایداماد م ۀخان یرا جلو یدرخت و معموالً دهدیاسم، به عروس م

ها هم هشاخ یند. بر باالنکیم نییتز ،ییبایسبزرنگ به ز شتریو ب یرنگ یهابا پارچه
 ، سپس همه با هم ندیگویداماد م رقیب درخت، نیند و به ابندیم انار دو و بیس کی
 د:خواننیم

 نما گل یآ نما، گل یآ
 

 نمایم دوماد رقیب 
 (32: 9315 ،یموس ینیحس)

  یحموم در. 6ـ1ـ6
 یعروس مراسم از گرید یکیاست.  داماد و عروس کردن حمام یمعن به یحموم در

 درو  بودند زنان انیمجر. گرفتیم انجام هایمیقد سنت طبق گذشته در که است
 ساز مناطق یبعض در و رهیدا نیهمچن و تنبک و ارت از و اجرا یآواز صورتبه یحموم

 حمام از عروس آمدن رونیب زمان(. 83: 9380 ،یمحسن دیمؤشد )یم استفاده دهل و
 : خواندیمرا   اشعاراین  خاص آهنگ با زنهیدار زن

 حموم از دراومد سنبل  حموم از اومد در گل
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 نیبد خبر دوماد به
 حموم یتو جوون هی

 نیکن روشن هاالله
 یحموم یا یحموم یا
 (نقره) ناقره شونه مخمل، سهیک

 

 حموم از دراومد عروس
 حموم دور نفر صدیس
 روون سرو ایب در تا 

 کجا از حموم آب
 طال از پاشور سنگ

 (000 : 9318 ،یمحسن دیمؤ)  
 یسنت یهالباس کهی درحال زنان بلورد، و رجانیس در ازجمله استان نقاط یبعض در

 را« قرصه دو» جالب رقصهم « پشت به پشت» و« رو به رو» ،«دو به دو» د،داشتن تن بر
 هم به را پا دو ها،دستمال فیظر دادن حرکت با زنان که گونهنیبد ؛دادندیم انجام

 کردندیم حرکت جلو به رو بعد نفر یرو به رو و دندیچرخیم یآهستگ به و زدندیم
 (.390: 9310 ،یبلورد)

 آواها(گ )سوگسو ی. سرودها6ـ6
شامل تمام  سوگ، اشعار»غم، ماتم و اندوه است و  یدر لغت به معن سوگ
 مرگ ای کانینزد درگذشتِهنگام  ای ینییآ مراسم در مردم که شودیم ییسرودهاسوگ

است  یمذهبو  ینید یهاسوگ زین یبخش. کنندیم برگزار خود قوم بزرگان و قهرمانان
: 9315 ،یر)ذوالفقا «خوانندیم یمذهب و ینید  سانمقد ادبودی و بزرگداشت در که

939.) 
اول  ۀوابستگان درج یو عاطف یها، بازتاب انعطاف روحترانه نیا مؤثر اریوجه بس

 مناسبت، نی. به ااست کینزد اریبس ارانی گریمثل پدر، مادر، برادر، خواهر و د ،یمتوف
فلک داد و » ۀهمراه با تران یصمراسم خا و فاتیدوستداران و بستگان او، آداب و تشر

 شود.یکه  گاه با رقص و آواز و همراه با ساز خوانده م کنندیبرگزار م «داد یه
 ،ییباال ،یسرکوه ،یفارغون ،یابونیب ،یخرم ،یخونیبیغر ،1رمه، ش8َیخوانیرتکُ
و  93هوی، د92یرآوردسَ ،یدشت ،ی، سرحد99ییهنو، ک92َی، سوغونی، باالوالتیگود

 .شودیم اجرا هم هنوز که هاستترانه نیترمهم از 90یخوانمورک
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 یِهمراه نمتفاوت، به یآواز یهابا اشعار و فرم ،آواها در تمام مناطق استانسوگ
 نیا دردهد. یقرار م ریرا تحت تأث یاشود که هر شنوندهیچنگ و سورنا اجرا م ،یمحل

 :میپردازیها منوع از آن سه یمقاله به معرف

 (ی)کرد یخوانی. کرت1ـ6ـ6
رفته از دست معشوقِ ای زانیماتم عز در که هجران نیاست با مضام ییهاناله آوازها، نیا

 آواز، صورتبه هایتیدوب خواندناستان به  مناطق یبعض در شود.یخوانده م
 شود.یو سورنا خوانده م یهمراه ن یخوانی. اکنون کرتندیگویم یخوانیکرد
  ،کهنوج و رفتیج ریعشا انیدر گوغر از توابع بافت و م یمحل یاهیتیدوب نیا

یکرت رچ،یتوابع کرمان رواج دارد. در س از رچیس یروستا یمحل یقیموس در نیهمچن
شود یاجرا م یاست که همراه با ن یخوانزیها و فایتیخوانش دوب ینوع ،یخوان
 (.32: 9315 ،یموس ینی)حس

 گرفته یبار دلم که ینیپس
 بسوزن یماریب به ارشی و خود

 

 گرفته یاری دلبرم دمیشن 
 گرفته یخار و کرده ول یگل

 

استعاره از  ،گر است. خارجلوه یبه نوع «واسوخت»مفهوم مکتب  ترانه، نیدر ا
 است. معشوق از استعاره گل و بیرق

 (یخوان)مورک ی.  موردخوان6ـ6ـ6
است که توسط زنان و دختران استان کرمان  یمناطق جنوب یآواهاخاص از سوگ ینوع
 مورد اصطالح کرمان درشود. یرفتگان خوانده مدر ماتم ازدست یجمعصورت دستهبه
 در رایز، است گفتن هیمو و کردن یزار و هیگر یمعنابه دنیبار مورت ای دنیبار

 .کنندیم ییسرانوحه و هیمو عزا صاحبان یشخص یهایعزادار
زنان به یۀکند و بقیدارد، شروع به خواندن م یترخوش یاز زنان که صدا یکی

 «موره»در کردستان به آن  که است همان نوع نیا»دهند. یبه او پاسخ م یصورت جمع
 (.89:  9310 ،یذوالفقار) «ندیگویم «یمور» ،و در مازندران

 سنگ دهز عمرم ۀشیش بر فلک  تنگ آسمون تنگ، نیزم و تنگ دلم
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 رمیبم غربت در که ترسم آن از
 

 ها بر سر نعشم کنند جنگکالغ
 

 )دهو( هوید. 3ـ6ـ6
. شودیم سروده چنگ و ین با همراه رفتگان فراق در هستند، تیبتک اصوالً آوازها نیا

 نیترکوتاه منزلۀبه توانیم را «یرودبار یکوهایل». است  95«کویل» هاآن گرید اسم
 یکوهایل پشتو، یهایلند خراسان، یهایخشتسه کنار در ،یرانیا اقوام یسرودها

 ارزشمند ریذخا از کهن، رانیا ییهجا کوتاه یشعرها یهابازمانده عنوان... بهو یبلوچ
 (.99: 9319ی، مرادی)عل آورد شماربه بشر یمعنو راثیم

 عامصر در اما ،است آرام عتیطبساده از  یفیتوص اول، عامصر «دهوها» از یبعض در
 قانهخال یارتباط اول، عامصر با که کندیم روروبه تلخ و نابهنگام یافاجعه با را مادوم 
 :دارد

 کَلَمدوُن کاگذ،
 

 رَندُم به س،یبنو 
 

 .بفرست دنبالم به و سیبنو یانامه ،آماده یقلمدان و کاغذ: برگردان

 کار ی. سرودها3ـ6
جمله از یاقتصاد یهاتیدر فعال رین و عشااییاست که روستا ییهاترانه مقصود
و...  یزنمشک ،یبافیقال ،یچارپادار ،یزنملخ ،یساربان ،یدامدار ،یچوپان ،یکشاورز

 یدور از یجوان. است کار و عشق کار، یهاترانه یمضمون اصل و هیمادرون خوانند.یم
 و شکوه... و خانه یکارها بودن ادیز نکردن، ازدواج همسر، و اری نداشتن معشوقش،

 داندینم و دهدیناله سر م سربازش ای سفرکرده اری یدور از یردخت ای کندیم تیشکا
 هاآن ییجدا عامل که مردم یهاحرف از ای شودیم برگزار اشیچه موقع مراسم عروس

 :میپردازیم هاآن از نوع پنج یمعرف به مقاله نیا در. زندیحرف م اند،شده

 یبافیقال یها. ترانه1ـ3ـ6
کند و بافندگان او یرا ادا م یجمالت ،خواننفر با نام نقش کی ،یبافیقال یهادر کارگاه
 .پردازندیم یبیغر یبه خواندن آوازها یخواننقش نیدر ب یکنند و گاهیم یرا همراه

 :شودذکر می استادکاران کرمان یخواناز متن نقش یانمونه
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چهره ،شد اومد شیآخرش هم پ ،جاخو ی. الکاومد شیپ یالک ،جاخو یاولش دوخ
 اومد، شیآخر پ ندم،یچ جاخو یه نینیبچ سر، یکیسه تا تارو  یغدو ،رفت شیپ یا
 (.588: 9312اده،ز... )گالبورفت شد شیپ شتریب

و  استمعروف  «یشکود ،یشکی» به که استکرمان  یبافیقال ۀن ترانیمشهورتر نیا
 شتر،یها بترانه نیرا حفظ هستند. مضمون ا آن یملود انیکرمان شتریب ،ییبایز لیدلهب

 نکردن افتیاستاد و در از تیشکا ،یقال بافت آمدن انیپاانتظار به ،یطرح و رنگ قال
 ییها محتواترانه نیاز ا یبعض البته .ها و... استارتگاهیز یبرا ینذر کردن قال مزد،
 .دارند نیغمگ

 یکشاورز یها. ترانه6ـ3ـ6
 مزرعه، در کار هنگام زنان و مردانو  است بوده میقد یزندگ یهایژگیو از یکشاورز

 نی)سوم «ینیچخوشه»و  «یبذرپاش»به  یکشاورز یها. از ترانهدادندیمرا سر  یاشعار
 :شودیم اشارهکاران( روند کار گندم از مرحله

 نمیبب زارتدرو تا کن درو
 نداره خوشه سرت دنبال به

 نمیبچ خوشه سرت دنبال به 
 نمیبش من تا کن هیسا زلفت دو

 :خوانندیم نیچن نیبذرپاشان ا و
 به شهیبر خطاب و کذاب هم م،یکر یا تو دیبه ام ایخدا م،یاهلل الرحمن الرحبسم

صلوات، بکارم و بردارم، هردونه هزار دونه، بر  محمد نییو آ نیبر د لعنت، عذاب
 .  ( بدهیسال)آب ی( بده، اوسالی)سالمت یسلومت ایچشم شور و آدم حسود لعنت، خدا

 یزن. مشک3ـ3ـ6
 :کردندیزمزمه م خود، آواز باهنگام زدن مشک  زنانکه  ییهاترانه

 مشکوله مشکم، مشکم،
 گُرونه توش به مَسکَش

 وّنِهید مالِ پولش
 

 توله مُر بُزِ پوستش 
 مهمونه مالِ دوغش
                            بونه تو رینگ چوپون
 (300: 9383 ،یزیعز)         
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 خشونت و یسادگ کنند،یم زمزمه یزنمشک موقع در دامدار زنان که سروده نیا در
  با همراه را
 را هااتیمال ینیسنگ و ستم و ظلم ظنز، با همراه و ظرافت با که مینیبیم نوازیهمانیم
 .کنندیم انیب

 یچوپان یها. ترانه6ـ3ـ6
 و انیراو از چوپانان. است بوده یچوپان و یدارگله کرمان، استان جیرا مشاغل از یکی

 پرکردن و یخستگ بار کردن کم یبرا چوپان مرد. هستند ییروستا شعرخوانندگان مهم 
  خلق رااشعار  عت،یطب در خود، فراق و ییتنها

 :کند انیب را خود یدردها و بدمد ین در تا دارد یخوب فرصت و است کرده
 عذابه در چوپون که گله بِچَر

 امشو کن دوغ دوغ مُرغ، یا اال
 

 ثوابه دنیبار که بارون ببار 
 خرابه امشو دلبرم حال که

 

 مرد نزد ،مرغ نیدارند که ا اعتقاد کرمان انییروستا واست  جغدمراد  دوغ، مرغ
 دیبا) است دادهینم را چهلم و کردهیم  ریش در آب دارمرد گله است. بوده یدارگله
 .(کردینم اجرا را عمل نیا کرد ومیانفاق  اًتمام را گله ریش روز چهل به روز چهل هر

 دوغ دوغ شب هر او و است درآورده جغد شکل به و کرده مسخ را او خداوند ن،یبنابرا
 (.998: 9305 ،ی کرمانی)کوه است تشنه مدائ و کندیم

کرمان است.  در یچوپان اشعار گرید از «شیم و رز» ۀمنظومو  «گردن خال» ۀتران
به  یااندازه تامانده است که  یآن در اذهان باق تیب یسفقط  ،شیم ورز  ۀمنظوم

 دیجد چند هر اشعار نیا شده، سروده هعام یاشعار باشباهت دارد،  کیآسوردرخت 
گرفته باشد  هیما ،کهن اتیادب و عامه ۀافسان از یستیبا که رسدیمنظر به یول است،
 .(332: 9301 ،ینیاالم)روح

 یزالیال یخدا فرمان به
 رنجور شیم آن بداد رز جواب

 روغن و است کشک من محصول اول
 ماست میُس فله، میُدو و  ریش اول

 

 ...ی خشکسال سال چه آمد بهار 
 انگور از ریغ یندار حاصل دگر
 من از بشنو رز یا که است تلف میُدو
 برپاست شیم ماست از مسکه چهارم که
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 :دلجوش رز آن بداد شیجواب م
 باشه ابدوش من محصول اول
 جواله اندر کشمش  میُدو

 

 باشه تابیب آن یبرا مردم دل 
 کاره به یدور  یتو نوروز روز

 

 :خرهباأل و
 را حق حرف نیا دیشن رز از شیم چو
 

 را مستحق آن کرد میتکر یبس 
 (230: 9315 ،یموس ینیحس)        

 ینییآ. اشعار 6ـ3ـ6

. کرد اشاره« گردنخال» یچوپان ۀتران به وانتیم کرمان استان یریعشا ینییآ یهاترانه از
 رجانیس «یقرائ» لیاز ا یکورک ۀفیجمله طااز ،ریعشا و التیا انیم در نگردخال ۀتران

 ریسا در یقرائ لی. عالوه بر اشودیمچوپانان در شب سده اجرا  توسط ر،یبردس و
 نیاما در ع ،ودشیسوز خوانده ممراسم سده در زیبافت و شهربابک ن و رجانیس التیا

نخست  یهاتیرا به خاطر ندارد و اغلب فقط ب آن تیب چند از شیکس بچیه شهرت،
 کرمان: التی. اشعار به نقل از چوپانان اهستند حفظ ازآن را 

 یخال خال گردنمخال
 ینال هم و یقال هم

 بود یشیم گردنمخال
 دمیدو تل اون تل نیا

 

 یقال کردم پشماتو 
 یانکرم یخانا یرپایز 

 بود یشیک وَرگردنش
 ...و دمیند گردنمخال
 (305: 9383 ،یزی)عز

مراسم  در باران کمبود ای یسالخشک هنگام به مردم از یگروه: باران طلب
 انسان و نیزم وانات،یح مزارع، رنج نیمضام بارا  ییهاترانه باران، یدعا ای یخواهباران

نزول باران زمزمه  یبرا او از واستنخ یاری و خدا از بخشش طلب باران، یکم سبببه
 :هستند جیرا زویگشن و شابارون متالو، یهاترانه کرمان. در کنندیم

 طالپاشنه زویگشن گل
   چاه آب میخورد یاوسک

 کن هوهو زویگشن گل
 

 چرا بارهینم بارون 
 کاه رنگ شده رنگامون

 ...و کن( آب) او از پر رِ ایدن
 (305: 9383 ،یزی)عز 
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 ماه رمضان خوانده  یهااست که در شب «یرمضوناهلل» ،ینییآ اشعار رگید از
 ،بجنورد رجند،یمشهد، ب زد،یکرمان،  یهایشهرها و آباد در مراسم نیشود. ایم

 و شعرها نیا یکل ساختارشود: یاستان فارس برگزار م یاز شهرها یجام و بعضتربت
 ،مدح ماه رمضان در ییهاتیب ابتدا که است صورت نیا به معموالً ها،آن یاجرا شکل

 خانهصاحب از ضیف طلببرای  زین انیپا در و خانهصاحب شیستا در ییهاتیسپس ب
 .شودیخوانده م

 یهاگروه لیها و جوانان هر محله با تشک: بچهاست گونهنیادر کرمان  یرمضوناهلل
به در منازل  افطار از پس رمضان ماه کمیاز  انباردار، کیو  استاد کیپنج تا ده نفره و 

گفتند. یم« ایاالرمضون» افراد نیخوانند. به ایم یرمضانو اشعار اهلل کنندمیمراجعه 
 کردند:یاشعارشان را شروع م 90یو گفتن هوُ 90لکلمه بَ نیبا تکرار ا «ایاالرمضون»

 وِ/ گُدینومش کنزون/ رمضون اومده خوشخِ باسِ اهلل شده خیاهلل اهلل/ رمضون/ ش
/ تو دیکن قربونش کسالهی/ خروس دی/ گو گوساله که دستت نرسدیگوساله بقربونش کن

ر )به( روزه/ خونه رو وَ درِ نیسرفراز/ ا یباش غمبریپ شی/ پازیبا ناز و ن یداد ریکه خ
 دوماد خونه نیرمشهده/ صاحب اوَ رو که خونه در نی/ ادوزه مخمل خونه نیصاحب ا

... . با و نیمدباشعلم سبز مح ری/ زنیالم کردم که سالمت باشنشده/ بله بله بله بله/ س
 .  «صلوات بر محمد ،محمد یصل عل: »ندیگویم هیبق سروده، نیا از تیتکرار هر  ب

 ها خوشحال آن ،دادندیم نان و غذا ،پول «ایاالرمضون» یاگر از درون منزل برا
 :خواندندیم شدند ومی

 یریکشم شال یپوشیم و یدوزیم که تو
 شَستِتَم نازِ صابخونه یآها 

 

 یپر مانند یدار پسر دو 
 دستتم یفدا اروی نیا و من

 

 یاشعار و کردندمی فرار ،کردیها برخورد مبا آن یخانه با بداخالقاما اگر صاحب
 خواندند:یم کیرک

               زهیر دونه ریزنج
  ستاره یعَل صَلِ 

 

 زهیرینزن که خون م 
 باره رو چغندِرا
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 عاشقانه ی. سرودها6-6
درد و هجران،  معشوق، ییبایوصف ز عشق، حاالت انیب شتریب اشعار، نیا یۀمادرون

 اشعارآن است.  ریعشاق، انتظار و وصف معشوق، درد فراق و نظا یگووشکوه، گفت
 زبان از هاعاشقانه و مرد زبان از هاعاشقانه: کرد میتقس دسته دو به توانیم را عاشقانه

که نوع عشق در  است ییدر خلوت و تنها ای. کاربرد آن اغلب در مجالس و محافل زن
حدود شصت  عشق، پربسامد مضمون. است یعیساده و پاک و طب اریها بسترانه نیا

 :ردیگیم بردر را یانتخاب اشعار کل از درصد
 دوتامون هر میریبم م،یمرد اگه

 گلشن یرو یقبر جفت ببندن
 

 برامون از یجفت قبر ببندن 
 عزامون در ننیبش بلبل و گل
 

شود یآغاز م «اال دختر»و  «اال دلبر»مردم کرمان با خطاب  ۀعاشقان یهاهنترا یبعض
« دالرام»و  معشوق یجابه« ول» ةواژ از استفاده نیهمچنند. امعروف «تویدوب»نام که به 

 :رایج است دلبر ای معشوق خطاب در
 یدار ستهب نقاب دختر اال
 دِه ما بِه گل کی اتگلدسته نیا از

 یدار گلدسته چادرت ریز به 
 یدار خسته دل جوان و ریپ صد که

 (925: 9305 ،یکرمان ی)کوه
و  نایحس ،یینجما، نسا یهامردم کرمان به ترانه نیبدر  جیرا ۀعاشقان یهاترانه از

 کیساربان بود  نا،یسح. دناشده سروده یتیکه در قالب دوب شودی... اشاره مو یریام
کردن  دایپ یبرا نایو حس شودمی ها گمآن از یکیبرد. یخود را به چرا م یشترها روز

 ند،یبیرسد. در آنجا دختر پادشاه را میرود تا به قصر پادشاه میخود م ةشدشتر گم
 کند:یشروع به خواندن م وشود یعاشق او م

 ابونیب اندر امکرده گم شتر
 ینگار هی دمید قصر یتو به
 

 شاهون قصر پا شدم ایجو شتر 
 تابون ماه یا ببر باال مرا

 (229: 9315 ،یموس ینیحس) 
 و است آورده اردکان ۀعام فرهنگ کتاب در را نایحس داستان یاردکان ییطباطبا

 از یاریبس در که است ییروستا منظوم شینما کی نایحُس» :سدینویم نایحس درمورد



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 آذر و دی ،53، شمـارة 8 سال  

62 

 

 ةژیو که ییهایدگرگون و گوناگون یهاصورت به و دارد رواج انریا یروستاها
 (.505: 9389) «شودیم اجرا است، کیفولکور

دهان به دهان  منطقه، مردم نیب که هاستسال ،یتیدوب قالبدر  یینسا یهاترانه
برد و او یم« نسا»نام به یدختر یبرا« چارقد» کیطبق سنت  یدر جوان ی. مهدگرددیم

از  ینام محمدعلبه  یفرد ،گذردیها مآن یکه از نامزد یکند. چندسالیرا نامزد م
رود. ینسا م یجوان به خواستگار دو نیا یرغم اطالع از نامزدیعل ،ثروتمندان محله

دهد. یخود را به او م گریدختر د یحور کهدهد یم غامیپ یو به مهد ردیپذیپدر نسا م
 هد:دیجواب م یمهد

 رمیبگ یقور ۀلول وَر دس دو
 نیرسون قُربون کَل به من یدعا

 

 رمیبگ یحور کنم، وِل یینسا 
 رمیبگ یدور  کنم، ول یکینز

 

. دیآیدرم ینسا به عقد محمدعل ،کندینم یمهد یهافتلبه مخا یپدر نسا توجه
ا را رود تا عشق نسیم گرید ییکند. به روستایم اریترک د یمهد ،از عقد نسا بعد

 آورد:یم یرو ییسرااز فرط اندوه به ترانه یفراموش کند. سپس مهد
 ستاره( چندتا) یچنتا بلند کوه سر

  دار وَر آهسته قدم ینساجون
 

 الله و شمع با بِرنیم را نسا 
 دوباره وَرگرده بخت دیشا که
 (290: 9315 ،یموس ینیحس) 

 یخوانیبی. غر1ـ6ـ6
جاها  ی( و در بعض52: 9380 ،یدی)توح ندیگویم «تویچارب» ای «یغربت»آن را  یبعض

معشوق و... . از مقام ار،یاز وطن،  یدور ایهستند در فراق  یاشعار سوزناک ،«یفراق»
 ای «یتیچهارب» اطراف، مناطق یبرخ و رجندیب در» .است یرانیبکر ا و لیاص یها

 و یفرد صورتبه ینینششب و سورانختنه ،یعروس مجالس در  اغلب را تویچارب
 ند،یگویم بخواند، «یفراق» ای یتیدوب ییتنها ای جمع در که یکس به. خوانندیم یگروه

 مختلف مناطق در(. 921: 9388 ،ی و احمدی کمرپشتی)ذوالفقار «خواندیم «یتیچَاْرب»
 ،«چاردانه» ،«چهارپاره» ،«ترانک» ،«یابونیب» چون ییهانام با را هایتیدوب ران،یا
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« یبیغر» ای و« شرمه» هاترانه گونهنیا به رجانیس در و خوانندیم« تویچارب» ،«هچارخان»
 (.30: 9318 ،یمحسن دیمؤ) ندیگو

از  راکرمان  یروستاها یمنوچهر آتش و ینیاالمروح ش،یمحمدرضا درو
 ۀگفت. بهدانندیبوشهر م صخصوهمناطق و ب یخوانشروه ۀو ناشناخت یاصل یهاخاستگاه

 یگریدر دست است که شرمه ابتدا در کرمان و در مناطق د یاشواهد زنده ،دافرا نیا
 است جیرا یخوانیبینام غر رواج داشته و اکنون هم به ،اندستهیزیم لیاص انیپارس که

 (.     020: 9312 زاده،)گالب

و  یمحل یهمراه با ن معموالً ،یمتفاوت یهادر کرمان با اشعار و فرم یخوانیبیغر
 و کار یقیموس در مثالی برا دارد؛ کاربرد هم گرید یژانرهاو در  است جیسورنا را

 ةکنندبه حال اجرا  یتگبس ،یخوانیبیغر کل، در. شودیم استفاده هم یعروس یقیموس
 یخوانیبیغر به شروع ،یروح آرامش یبرا باشد، دگرگون حالش یمجر اگر و دارد آن
 .کندیم

 یحماس یهاسروده. 6ـ6
 اختصاص دارد و معموالً یاو منطقه یکرمان به قهرمانان مل استان درها از ترانه یبخش
 نیا نیتردارند. مهم یحماس ای ییروا ۀعاشقان یهامضمون کهکنند یم انیرا ب ییهاقصه
سهیگل )گسهیگ ا،ی(، تهلوسفیسف )کل  یکل جان،یمهد ،کرمان استانها در ترانه نوع

، برادر برادر، یپر سبزه ،یاغی، مغول دختر، کامران یسرند ارن ،دهنو یگو(، شوپا
. دهستن...  گردن وخال ،خانیگرام ،خاندلبر، آمنه و رستم ی، نازجنگجو ،یریدل
 (.19: 9312 ،یدیتوح)

 داره ریدلگ مرا سخت یبیغر
 بردار ریزنج گردنم از فلک

 

 داره ریزنج برگردنم فلک 
 داره ریگ دامن خاک غربت که
 (922: 9305 ،یکرمان یکوه) 
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 یاز سو شتریباست که  یسرگذشت بزرگان ایحماسه  انیب ها معموالًترانه نیا
صورت ها بهترانه نیاز ا یبعض است. منتقل شده ،بعد یهانقاالن به نسل ایخوانندگان 

 . شودیصورت ترانه خوانده مبه یو بعض یآواز
 نامش که داشت یدختر ثروتمند یمرد: دنیگو 91گل سیگ  /98گو سهیگدربارة ترانۀ 

 تمام مهارت با را ین و بود ین ةنوازند که بود یچوپان عاشق سگویگ. بود« سگویگ»
 مخالفت دخترش خواستگار نیا با سگویگ پدر. دانستیم را ین زبان و نواختیم
 سگویگ به را شیهاامیپ ،ین نواختن با چوپان. نبود وصلت نیا به یراض و کردیم
. بردند غارت به را گله و کردند حمله سگو،یگ پدر ۀگل به دزدها یروز. رساندیم

 : کرد نواختن به شروع ین با بود، سگویگ عاشق که چوپان
 سگویگ سواره صدتا
  سگویگ کن خبر باوات

 سگویگ بردن رُهگله  
 سگویگ یرنگ یقوچا
                 سگویگ بردن رُه گله
 سگویگ یسنگ آغل

     سگویگ کن برخ باوات
 سگویگ کن پَلَه نیخورج

 سگویگ بردن روگله  
 

  سگویگ گداره نهیس 
 سگویگ سوارهبرنو  
 سگویگ کن خبرباوات  
 سگویگ یدرنگ ینر 
 سگویگ کن فشنگ 29برنو 
 سگویگ یرنگ یشایم 
 سگویگ بردن ساتهیگ 
 سگویگ کن گَلهبار  
 سگویگ کن خبرباوات  
 (912: 9310 ،یدریح نهییآ)

  هکودکان ی. سرودها2ـ6
 شودیم سبب هایباز در اشعار نیا وجود. دارد وجود هم کودکانه یهایباز در ترانه

 . کند یباز یشتریب شعف و شور و تحرک با کودک
نوازش  یهاها و ترانهها، متلها، قصهییالال ،یبازشامل اشعار  ه،کودکان یهاترانه

عواطف و احساسات،  حافظه، یریکارگت و بهیها تقوترانه نیاست. هدف ا
که مادران  آنجا ازمهر و محبت در بچه است.  ۀشیمبارزه و نهادن ر یۀپرورش روح
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 گفت، توانیم هستند، هاییالال و نوازش یهاترانه ةندیسرا و هایباز ةکنندابداع
 (.910: 9312 ،یمحسن دی)مؤ اندشده سروده بداهه صورتبه اشعار نیا شتریب

 ی. اشعار باز1ـ2ـ6
 تِتلَک، یت اتِلَک ،ی، انگشترباززکویسرگر زه،یجموجمو هو ،در کرمان یاز اشعار باز

 شوند.یکه هنوز هم اجرا م د... هستنو ِللَنگ وب لِلَنگ اِ ،زالو ریننه پ ،ییحنا پلیز پلیز
طور به ،ها با مشتبچه یۀبق ؛خوابدیبه رو م یابچه ،یباز نیدر ا :ییحنا پلیز پلیز

 خوانند:یکوبند و میآهسته به پشت او م
 ییحنا زِپل زِپل

 یمصل اندر 22کووندیم برنجک
 

 یندار کتک تابِ 
                       اهللنعمت شاه دختر یبرا
 (08: 9353 مر،یلر)

از  یسمبل که است «رزالویننه پ» ،در کرمان یامناظره یهاترانه از یکی :رزالویننه پ
شود. در کرمان به دو یصورت دونفره خوانده مبه واست  یکرمان یمیقد یهابزرگمادر

 ای. مادر آوردیرا درم رزنیپ کی ادایها بچه از یکیاول  نوعدر شود: یصورت اجرا م
 دهد.یکنند و او جواب میپرستار از او سؤال م

 و التیمات یبرخ بهنسبت اعتراض از تیحکا که زیآمطعن ۀتران نیادوم  نوع
 رفتار که است یسالکهن زنان از انتقاد در دارد، ما یاجتماع اخالق خالف عادات
 :دهندیمبروز  خود از را جوانان

     هـــــــــابچـــــــــه
 رزالـــــــویننـــــــه پ

 ؟یآیاز کجـــــا مـــــ
 ؟یبـــــار دار یچـــــ

ــ ــ یور کـ ــریمـ  ؟یبـ
 دتـــت؟ یمـــ  یچـــ 

ــقل ــ ونیـ ــیمـ  ؟یکشـ
ــارو مـــ  ــیجـ  ؟یکنـ
ــ ــیعـــروس مـ  ؟یشـ

 

 رزنیـــــــــــــپ 
ــه ــونم ننـــ  جـــ
ــه  از دومنــــــــ

 نـــــدلو بنـــــهک 
ــه   ور آمنــــــــ

 قــــــاتق بنــــــه
ــدارم  ــس نــ  نفــ
 کمــــر نــــدارم 

ــاخت  ،یارداریـــــ
 یارداریــــــــاخت

 (01همان: )
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 نوازش اشعار. 6ـ2ـ6
 :ازجمله کند؛ینوازش م ییبایز یهابا ترانه را اومادر  کودک، رشد مختلف مراحل در

 دهیواس گلم 29دهیواس
 دهیواس 22تنا تنا
 

 دهیواس هِلَم دونه        
              دهیاسو رعنا قد خوش

 (08همان: )                 

  ییالال. 3ـ2ـ6
 یکی به ییالال کیاما تعلق داشتن ، است ییرسد، الالیکه به گوش م یازمزمه نخستین

در  یاریبس یهاییالال رایز ،است رممکنیغ یمشکل و گاه اریبس ران،یا ینواح از
 یامجموعه در فیتحر ای رییتغ یدکان با ایمناطق مختلف مشترک بوده  یهامجموعه

 خورند.یبه چشم  م گرید
 با یاهمنطق یهاشیو گو یفرهنگ یهاتوجه به تفاوت با کرمان استان در هاییالال

جنوب  یهاییمثال الال یبرا شوند؛یم اجرا یمتفاوت یهافرم در یادیز اریبس تنوع
 و جنگ موضوع هب شتریب منطقه، یحماس و یجنگاور یۀعلت روحکرمان به

 اشاره انتظار و غربت ،بافت، به کوچ ۀمنطق ریعشا نیب در یول ،پردازدیم یدالور
 (.81: 9312 ،یدی)توح دارد

با  ییخواندن الال معموالً و شود یم دهینام «الالم» کرمان، مردم شیگو در ییالال
« لِلو» زین وچکک ۀبچ و نوزاد به. است جوجه یمعنبه «لَل» .شودیم شروع «ال ال لِال»

 .شودیم آغاز «الال» و« اوال» لفظ با زیمناطق ن یبعض در و کوچولو یعنی شود؛یگفته م
 ینوگروگ کنار سار یب یشو
 

 98یناو الالم خوش آواز نه 
 (032: 9380 ،یفتح)

  را ییالال خوش آواز یول هستم،عروس تازه کنار هوشیب یشب برگردان:
 .خواهمینم

 از هیگال ،ییجدا و فراق از تیشکا دشمنان، نینفر فرزند، یبرا ادع آرزوها، ذکر
 یاسیس نیمضام و یتنگدست و فقر روزگار، ماتینامال غربت، و یبیغر شوهر، ییوفایب
 ییالال درکرمان هستند.  یهاییکار رفته در الالبه یو عناصر اصل نیمضام ،یاجتماع و
 :داردیش ابراز مخود را به فرزند ۀمادر صراحتاً عالق ر،یز
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 الال گل پونه لَلَه
 نازم کودک یا بخواب

 

 دُردُونه رود یا بخواب 
 زندونهتو  یب ایدن که

 

 :دارد فرزندش یبرا خوب یزندگ و عمر طول ،یسالمت یآرزو مادر
 زمیعز نگهدارت اهلل
 گهواره به الال لَلَه

 

 زمیعز نگهدارت خدا 
 نگه داره رُودم خدا

 

مورد اعتراض قرار  مردان، ینیهمسرگز چند رسم ومردساالر  ۀمعجا ییالال نیا در
 گرفته است:

 رهیز گل الال لَلَه
 رهیگ یم تو ور یزیکن
 باشه طال پاش تا سر ز

 

 رهیگ یزن رفته بابات 
 باشه اهیس تو زیکن

 مال بزرگونه               طال
 

 ها. متل6ـ2ـ6
 شود:یو هنوز هم تکرار ماست مانده  یوج( در اذهان باقکهن تی)روا «دادم داد»متل 

 مِکُل سِکُل ةدیقص
 شد مهمون اومد مگسو

 

 پُل سِرِ کشتم یگاو 
 شد پنهون زدم، یریت

 (30: 9383 ان،یلی)وک
 :آباد رفسنجان(قاسم تی)روا «نبود یکی بود، یکی» متل نیهمچن

 بود ییدو روز بود، یروز
 زدیم پنبه ابوالحسن

    هاشآتش گرفت به پنبه
 

 بود ییکادو در پشت 
 زدیم 20گنبه هی 23همسر

 ...و دیسررس رشیپ مادر
 (935: همان)

 کننده )مناظره(سرگرم ی. سرودها6ـ6
خوانند و گوناگون یم یتفنن و سرگرم یهنگام فراغت و برا ،است که مردم یاشعار

ت حافظه و یتقو و هوش یریکارگبه ،یسرگرم ۀها عالوه بر جنبترانه نیهدف ا»است. 
مهمل در  یهامعماها و ترانه ها،ستانیچ ،یباز یهااست. ترانه یاستفاده از مهارت ذهن

گرفتن فال است و در هر  یهاسرودها هستند که ترانهفال زیو ن دارند یجا بخش نیا
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 و خراسان ریعشاکه  «تویبچل»ازجمله فال  شود؛یخاص اجرا م ینییمنطقه با آداب و آ
 زین هایکرمان (.930: 9315 ،ی)ذوالفقار «شودیم برگزار لدایر شب چله و د زنان توسط

 اریمع یتیدوب ،یکرمان یتویبچل در. کنندیم اجرا را «یتوخوانیب چل» رسم لدای  شب در
 .شودیخوانده م تیب کی تیدو ب یجابه باشد، ادیز افراد تعداد اگراما  ،است کار

 دنبال ز ماهم سرزده ستاره
 بمانه شو کی قافله ایخدا

 بار کنهیم یک قافله ایخدا 
 زدنبال دل دارم شیپ در سفر

 جهت یگروه صورتبه یسورشب چهارشنبه در یریگفال مراسم از گرید ینوع
 را آن در شرکت حق وجهچیه به مردان و است جیرا کرمان بانوان نیب در یسرگرم
 «چارشمبو فال» کرمان مردم یمحل صطالحا در ای «دورهمهره به »فال  نام به که ندارند

 (.981: 9310 ،یزدی)ا است معروف
 ماه ۀمین و بود چارشنبه شبِ

 راه سر ور ن،یمنش و منما تین
 راه سر وَر، نمیبش کردم تین 

 اهللنعمت شاه دهد،یم مرادت
 دهد:یم لیتشک یمنظوم محل یهاستانیرا چ یاز اشعار سرگرم یبرخ

 گپلن نر درآمد در از
 

 (یقال) رنگ همه دستش یعصا 
 

 یعل ای محمد ای: گفت ،یصندل یرو نشست، ،یدریح درآمد کوه ازبرگردان: 
 .)خروس(

. از دیگویم یعل ای محمد ای ذکر خواند،یم یهنگام خروس معتقدند کرمان مردم»
: 9315 ،یموس ینی)حس «است برکت ۀنشان خانه در خروس و مرغ بودن ،رو نیهم

392.) 

  یمذهب یسرودها .6ـ6
 و روزگار یتنگنا در انسان. اندختهیدرآم ینیسرزم و یقوم یهاشهیر با یمذهب یباورها

 یاریبس در یمذهب اشعار. بنددیدل م مانشیا و باورها ها،افسانه و هابه اسطوره ر،یتقد
 با اشعار نیا. دارند یاژهیو کارکرد و پررنگ نقش ،یاجتماع مراسم و مناسک از

 ،یخوانیمولود ،یمداح که شوندیاجرا م خود خاص ییقایموس یهاوهیش و هاحالت
 ،یخوانروضه ،یپامنبر ،یخوان(، مناجاتیخوانهی)شب یخوانهیتعز ،یخوانچاووش
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 یسرودها انواع از یخوانهیتک و یبندعلم ،یخوانیسحر ،یخوانشیپ ،یخواننوحه
 و یخوانچاووش ،یخوانیمولود هاآن نیب از. است کرمان استان در یمذهب
 و رسا اریبس ییصداخوانندگان با  ه،یتعز مراسم در. دارند یشتریب تیاهم ،یخوانهیتعز
 .خوانندیم را خوداشعار  ،یقیموس بر کامل تسلط باو  نینشدل

  یخوانیمولود. 1ـ6ـ6
 در نینتولد اقطاب و عرفا و همچ ،یمراسم مذهب گریائمه و د یمردم کرمان در مولود

از زنان  یادسته ،در مجالس خوانند. معموالًیم یمولود ،یمراسم عقدکنان و پاتخت
خوانند و یو اشعار را م نندینشیآواز در صدر مجلس ممن و اغلب خوشؤمقدس و م

 شود:یخوانده م یجمعصورت دستهاشعار به ،موارد یدر برخ
 دونَنیم ایانب تمام
 دونِیم کل سَرورِ خودِ

 
 

 دونَنیم ایاوص تمام 
 دونِیم رُسُل ختمِ خودِ

 (025: 9312 زاده،گالب) 

 یخوانیچاووش. 6ـ6ـ6
 ،یخوانیچاووش». است یخوان یچاووش کرمان، مردم یمذهب یهاسروده انواع از یکی
 و عتبات زائران و انیحاج استقبال و بدرقه هنگام که ینید و یمذهب یآوازها از زین

 زائران مناسک جزو یخوانیچاووش عه،یش مذهب شدن یرسم از سپ. است بوده مشهد
 (.523: 9389 )انوشه، «درآمد یامروز شکل به و شد

هنوز هم  ،است شدهیانجام م یخوانجمع و یخوانصورت تک دو بهمراسم که  نیا
 و عشق احساسات، هاآن یمحتوا. است جیرا کرمان یشهرها و هایآباد از یبرخ در

 بر که است یمصائب و راه مشکالت و سفر اندوه و غم حاجات، شدن برآورده ،یدلدادگ
 : است گذشته (ص)امبریپ خاندان

 میرویم خراسان شاه حضرت نزد به ما
 بال و کرب یسو به ما! دوستان یا میعازم

 

 میرویم مانیا سلطان بر در جان و سر با 
   جدا سر شهسوارِ آن مرقدِ میببوس تا
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 جهی. نت6
 و یقیموس که دیرس جهینت نیا به توانینغمات م و هاترانه ها،مقام یگوناگون به توجه با

 ایران در و است فرد منحصربه تیکم و تیفیک از نظر کرمان استان یسرودهایبوم
 هاآن ندگانیکه سرا شودیمشخص م هاترانه بیشتر یبررس با .دارد یاژهیو گاهیجا

 و یمهد نا،یحس» چون ییهاناممورد،  چند در تنها و اندبوده نشان و نامیب اما باذوق،
که  دیآیها برمترانه یبعض یمحتوا از ،نیهمچن. است آمده هااز ترانه یبرخ در «باقر
 .اندها زنان بودهآن ندگانیسرا

 در گرید نسل به ینسل از و گرید شهر به یشهراز  ،کرمان عامۀ اتیادب و هاترانه
 که دارد را کشور نقاط ریسا در جیرا یهاترانه بیترک هاترانه از یبرخستند. گردش ه

 یمتماد انیسال یط ها،آن در مختصر راتییتغ از پس و دهیرس کرمان به گرید یجا از
 گفت توانیم زین یموارد درو  است شده ترکیبمردم کرمان  یزندگان طیمح و لهجه با

 .است شده سرودهه آن خط رد و باشدمی کرمان خاص یتیدوب که
 در هاترانه یمحتوابر اساس مضمون و  عامه یسرودها و اشعار ،در استان کرمان

 : رندیگیم یهفت گروه جا
 ازجمله یو خصوص یخانوادگ یسرورهااشعاری است که در اشعار سرور: شامل ـ 
 ؛ندشویخوانده م یگروه ای یصورت فردسوران بهختنه ،ینینش، تولد، شبیعروس

 ... . و یرقیبوس، باجاق ،یابیسرآس لون،یازجمله آبادو، خ
ذشت گدر ای ینییاست که در مراسم آ ییسرودهاگم سوااشعار سوگ: شامل تمـ 

ازجمله:  ؛شودیمتفاوت برگزار م یآواز یهامرگ قهرمانان با اشعار و فرم و کانینزد
 .هوید و یابانیب ،یخوانمورک ،یخوانیکرد ،یخوانیبیغر

ازجمله:  یاقتصاد یهاتیدر فعال ریعشا و انییکه روستا ییهااشعار کار: ترانه ـ
 ۀتوان به ترانیخوانند که می... م و یزنو مشک یبافیقال ،یکشاورز ،یدامدار ،یچوپان

 و «شیرز و م» ۀو منظومی( بافیقال)ترانۀ  «یشکدو یشکی»(، باران طلب) «زویگشن گل»
 اشاره کرد. ی(وپانچ )ترانۀ «گردنخال»

 اشعار از درصدشصت  حدود که عشق پربسامد مضمون کنار دراشعار عاشقانه:  ـ
چون  ،یگرید نیمضام است، مطرح دلداده دو عشق موضوع و ردیگیم دربر را یانتخاب
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 ییا، نسانینجما، حس یهاو ترانه شودیم دهید اشعار در زین یدوستنوع هجران، ،یدور
 . رندیگیم یه جاگرو نی... در ا و

ف یکه ازنظر محتوا به مدح و توص هستند اهاز ترانه یا: گونهیحماس اشعار ـ
 ییهامضمون کهکنند یم انیرا ب ییهاد و قصهناختصاص دار یاو منطقه یقهرمانان مل

جان، یخان، مهدیخان، گرامیسیع یهاازجمله ترانه ؛دارند یو حماس ییعاشقانه، روا
 غول دختر.مو گل، سهیگ

 به توانیم هاز اشعار کودکان .هاستییها و الالمتل ها،یشامل باز :هاشعار کودکان ـ
تتلک اشاره کرد  یو اتلک ت زکویسرگر زه،یهو ، جموجمورزالویننه پ ،ییزپل زپل حنا

 شوند.یکه هنوز اجرا م
 دسروفال مثل ؛خوانندیم یتفنن و سرگرم یاشعار را برا نیکننده: ااشعار سرگرم ـ

شود. از یم اجرا لدایشب  در زنان ازسوی نیزکرمان و  ریعشا انیکه در م «تویب لچ»
 یکه آواز کرد اشاره یخوانیپر ایجان یتوان به شعر پریکننده ماشعار سرگرم گرید

 .نایحال حس است در شرح
 یهبمذ مراسم و یشیاین یهاتیموقع و هاحالت در که ییآوازها: یمذهب اشعار -
 سطح در یخوانهیو تعز یخواننوحه ،یخوانچاووش ،یخوانیمولود .شوندیم اجرا

 .دارند یشتریب تیاهم استان

 یسرودهایبوم یاجرا ۀنحو و انی، کاربرد، مجرهیمادرون ،ییایجغراف ۀنام، قالب، حوز: 1جدول 
 کرمان

Table: Name, type, geographic, area, theme, function, characters, genre, and 
meter of local songs in Kerman 

 ةنحو انیمجر کاربرد هایمدرون نوع منطقه شعر
 اجرا

 وزن

بردن  یعروس سرور کرمان بوس اجاق
عروس از 

 پدر ۀخان

 یعروض آواز زنان

 فیتعر یعروس سرور کرمان آبادو
 عروس،

آواز و  زنان
 ساز

 یعروض
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 مدح، شکوه
کرمان،  نوییآ

 ریبردس
 یعروض آواز زنان شاد یعروس رورس

کرمان،  یابانیب
 کهنوج

هنگام  کار
 کار

چند  ایدو  عشق
 امردیزن 

دوخوان
 ،ی

آوازخو
 انان

 یعروض

درخت  یعروس سرور کرمان یرقیب
کاشتن در 

 داماد ۀخان

 ةخانواد
 عروس

 یعروض آواز

عاشقان کرمان جان یپر
 ه

وصف  ادبودی
 عشاق

 یعروض آواز همه

 ،کرمان تویب چل
 رجانیس

 سرور، فال
 یسرگرم

 عشق،
 ،یشاد

 نیمضام
 یاجتماع

 یعروض یشینما زنان

 رجان،یس یچوپان
شهربابک

 بافت، ،
 ریبردس

 یدارگله کار
 و

 یدامدار

 اندوه
 انیب ،یدرون

 مشکالت

 و آواز چوپانان
 ین

 یعروض

حجله
 گشون

حجله  یعروس سرور کرمان
درآمدن 

عروس و 
 داماد

 ةخانواد
 داماد

 یعروض آواز

 ،نکرما یحنابند
 رفت،یج

 ،کهنوج
 بافت

 ،یعروس سرور
سوراختنه

 ن

حنا بستن 
عروس و 
داماد و 

 یسور

سازوآو زنان
 از

 یعروض

دعوت از  یعروس سرور کرمان لونیخ
خانواده 

 لون،یخ
 مردم

 یعروض آواز
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 عروس
 آوردن یعروس سرور کرمان یدرحموم

 و عروس
 از داماد
 حمام

 و آواز زنان
 رهیدا

 یعروض

آرد گرفتن  یعروس سرور کرمان یابیرآسس
 ابیاز آس

 یبرا
 یعروس

 یعروض آواز زنان

کرمان،  سرتراش
 ،رفتیج

 کهنوج

کوتاه کردن  یعروس سرور
 شیمو و ر

 داماد

 یعروض آواز زنان

حمام بردن  یعروس سرور کرمان سراو
 داماد

مردان و 
 زنان

 یعروض آواز

 کار، رجانیس شرمه
 فال

 ،یعروس
 کار

 عشق،
 درد ت،غرب

 و ساز خوانندگان
 ازوآ

 یعروض

 یخونیبیغر
 تویچارب ای

 ادبودی یعزادار سوگ کرمان
 یمتوف

 یعروض آواز همه

 کرمان، یبافیقال
 ،راور
 بافت

/ یعروض آواز بافانیقال کار رنج یبافیقال کار
 ییهجا

 یکرد
 ی)کرت
 (یخوان

کار،  کار کرمان
 یدلتنگ

عشق، 
 غربت، درد

زنان و 
 مردان

و  آواز
 ساز

 یعروض

مورد 
)مورک 

 (یخوان

 ادبودی یعزادار سوگ کرمان
 یمتوف

 ییهجا آواز زنان
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 ها نوشتپی
1. ro 
2. bejâr 
3. moreylâ  
4.  xeylun 
5. sar-e ow  
6. rabor 

 سیاه کاله .0

 عصر .8
 خوانیکردی .1

10. sarmeš 
11. soquni 
12. kahnuei 
13. sarâvordi 
14. deyhu 
15. murkxâni 
16. liku 
17. bal 
18. huy 
19. berno 

 کوبندمی. 22

 ایستاده. 29

 تنها . 22

 اندازه هم .23

 گنبد . 20

 منابع
: وزارت فرهنگ و تهران. یفارس ادب ۀدانشنام: یفارس یادب ۀفرهنگنام(. 9389) ح.انوشه، 

  سازمان چاپ و انتشارات. ،یارشاد اسالم
 کرمان. ی. کرمان: خدمات فرهنگانکرم ۀعام فرهنگ(. 9310) ز. ،یزدیا
 .یشناس: مرکز کرمانکرمان. بافت رابُر شیگو فرهنگ(. 9382) و. ،ینینگ نهییآ
 .یشناسکرمان مرکز: کرمان. یهانییآ لیا فرهنگ و اتیادب(. 9310) م. ،یدریح نهییآ

 .یشناسکرمان مرکز: کرمان .زمان نهییآ در رجانیس(. 9308) ع. ،یاریبخت
 یهمکار با یشناسکرمان مرکز: کرمان .بلورد ۀمنطق فرهنگ و خیتار(. 9310) م. ز. ،یبلورد

 .یول انتشارات
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 : آرون.تهران (.زدیکرمان و  یها)استان رانیا یقیموس در یگفتار فرهنگ(. 9313) ک.پهلوان، 
 .نای(. کرمان: بکرمان ینواح یقیدر موس ی)جستار ریترنم کو(. 9380) ف. ،یدیتوح
 .999-85 ،20 ،رانیفرهنگ مردم ااستان کرمان.  ینواح یقی(. موس9312) ف. ،یدیتوح
 .یشناس: مرکز کرمانکرمان. شهربابک یسرودهایبوم(. 9315) ز. ،یموس ینیحس

 .950-920، 80 ،یادب یجستارها. خراسان یسرودهایبوم انواع(. 9380) ح. ،یذوالفقار
 ۀنامپژوهش. یمل یهاحافظان ترانه ؛یدگان محل(. خوانندگان و نوازن9310) ح. ،یذوالفقار 

 .952-933، 20، ییادب غنا
، 32 ،یپژوهادبمنظوم عامه.  اتیدر انواع ادب یتیدوب یژگی(. کاربرد و و9310) ح. ،یذوالفقار

03-15. 
 .950-920، 910 ،یادب یجستارهاخراسان.  یسرودهای(. انواع بوم9315) ح. ی،ذوالفقار

. ایران سرودهایبومی شناسیگونه (.9388) و احمدی کمرپشتی، ل.ح.،  ،یذوالفقار 
 .902-903، 8و0 ،یپژوهادب

: رفسنجان .رفسنجان شهرستان ینگارمردم (.9310) ی، ح.نیحس و ، م.،رهجو ف.، رضاپور، 
 .سورمه

 .مقاله هفتاددر . کیآسور درختۀ منظوم از یشناختمردم یجستار(. 9301) م.، ینیاالمروح
 .330-323 صص. ری: اساطتهران .افشار ا. و ی،مهدوی.  یآورگرد

 یبوم یهاسروده در فیرد و هیقاف ساختار لیتحل (.9318) ، ع.م.رادمنش ف.، و ،یاحیر 
 . 02-53، 9 ،یمحل یهازبان .شهربابک شهرستان یکرمان

 .زدی یعموم فرهنگ یشورا: تهران. اردکان ۀعامفرهنگ  .(9389) م. ،یاردکان ییطباطبا
 .یشناس: مرکز کرمانکرمان. و فرهنگ شهربابک خیتار(. 9383) م. ،یزیعز

 ةدانشکد. ارشد یکارشناس ۀنامانی. پاامجز ۀعام فرهنگ وادبیات (. 9310) ز. ،یتوکل یعل 
 .رفتیج نورامیپ دانشگاه یانسان علوم و اتیادب

 . کرمان: نون.رانیا یشفاه یهاسروده نیترکوتاه کوها،یل(. 9319) م. ،یمرادیعل
 .0، 032 ،نیزم رودبار ۀنامهفته .دیوان اشعار(. 9380)پ.  ،یفتح
 .نایسابن ۀ. تهران: کتابخانرانیا ییروستا یهاهفتصد ترانه از ترانه(. 9305) ح. ،یکرمان یکوه

 .ی: ولکرمان. یزندگان یروشنا ،یکرمان زن(. 9312) م.ع.زاده، گالب
 .رانیفرهنگ ا ادیتهران: بن .وهمن ف.به کوشش  مردم کرمان. فرهنگ .(9353د.ل ) مر،یلر
 .یشناس. کرمان: مرکز کرمانرجانیس ۀانیفرهنگ عام(. 9380) م. ،یمحسن دیمؤ
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فرهنگ . رجانیس یهاترانه یمطالعه مورد ؛یمحل یهاترانه نی(. مضام9312) م. ،یمحسن دیمؤ
 .222-983 ،32 ،رانیمردم ا

 ادیبن یهمکار با یشناسکرمان مرکز: کرمان .رجانیس یهاترانه .(9318) م. ،یمحسن دیمؤ
 .یشناسرانیا
 ۀنامانیپا .کرمان جنوب یسرا یمحل شاعران شعر در یمیاقل عناصر یبررس(. 9312) غ. ،ینظر

 .هرمزگان دانشگاه
 .یشناس. کرمان: مرکز کرمانبافتگوغر شیفرهنگ گو(. 9385) ا. ،ینقو
 . تهران: سروش.یرانیا یهاها و افسانهتلم(. 9383) ا. ان،یلیوک
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