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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
  18، شماره )1388 (همدسال 

  

   *ي كرديها عاشقانه
  

  ** 1دكتر محمدرضا برزگر خالقي

  قزوين) ره(المللي امام خميني  دانشگاه بين دانشيار 
   چكيده

 از فولكلـور كـردي،      اي  بخـش عمـده   .  متجلّي است  يك آن فولكلور ادبياتروح يك ملّت در     
ي تنيده ز دل و بافتـه ز   ها  حلّه« دلكش عاميانة اين سرزمين است كه        ادبيات و   ها  ومه و منظ  ها  داستان
اگـر  . و مظاهر زندة ذوق و احساسات و عواطف و آيينة زندگي مردم روزگار گذشـته اسـت            » جان

ـ                  ها  اين منظومه   جـاي   ر هر چه زودتر گردآوري نشود، ديري نخواهد گذشـت كـه از آنهـا اثـري ب
  . شده استنوشتهلة حاضر در پي تشخيص چنين ضرورتي نخواهد ماند؛ مقا

سرايي در ادب كردي و فارسي، بيـت يـا منظومـة عاشـقانة شـفاهي،       اين مقاله، به سير منظومه    
، عـشق در    هـا    بـا حكايـت    هـا   ، تفاوت بيـت   ها  ي عاشقانه، سبك شعر در عاشقانه     ها  ساختار داستان 

نقّاالن غنايي و چنـد نمونـه بيـت در مـورد عـشق              ، بيت خوانان يا     ها  ، تقسيم بندي بيت   ها  عاشقانه
  .پردازد مي

 كه با مراجعه بـه منـابع        اي   است؛ به گونه   اي  روش انجام اين تحقيق از نوع توصيفي و كتابخانه        
ي عاشـقانة كـردي     هـا    و اينترنتي سعي شده است كه مجموعة كاملي از داستان          اي  محدود كتابخانه 

خواناني كه در     حافظة ضعيف بيت  الباً مكتوب نشده است و      ي كردي غ  ها  عاشقانه. جمع آوري گردد  
  .سازد هاي تاريخي رهنمون مي ها كه تنها به بيت قيد حيات هستند، پژوهندگان را نه به اصل بيت

  
  .خوانان ي كردي، بيتها  كردي، فولكلور كردي، عاشقانهادبيات :ها كليد واژه

                                                           
    11/10/87 :تاريخ پذيرش نهايي        20/12/86 : تاريخ دريافت مقاله*

 با نگارنده - فارسيادبيات دانشجوي كارشناسي ارشد -آقاي بهمن حجازي همكاري ارزندة حاصلمقاله ** 
  .است

  khaleghi@ikiu.ac.ir:  نويسندهنشاني پست الكترونيكي - 1
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  مقدمه
انسان است كه زمان، مكان، نـژاد و قـوم          ترين حالت روحي     ترين و مهم   عشق اصلي 

 كردي وجـود دارد،     ادبياتيي را كه در     ها  ما در اين تحقيق برآنيم تا عاشقانه      . شناسد مين
 ي مكتوب و غيـر     ها   دسترسي به منابع معرفي كنيم؛ بنابراين به كنكاش در داستان          در حد

ي هـا    در كتاب  ها  شقانهبرخي از اين عا   . پردازيم ميمكتوب كه در ميان مردم رايج است،        
شود و برخي بر سر زبان مردم جاري است؛ بدون آنكه به ثبت و ضبط                ميقديمي يافت   
  .رسيده باشد
C( را در زبان كردي چريكه       ي عاميانه ها  داستان kaiarˆ( (   گاهي بيتي  . نامند مييا بيت

ر معـرض فراموشـي قـرار       وجود دارد كه در روستايي دور افتاده، در زبان بيت خواني د           
مقالـه  اين  در  . ميرد مينيز  ) داستان شفاهي عاشقانه  (گيرد كه با مرگ بيت خوان، بيت        مي

 و  شـود   مياي دارد، در حد توان معرفي       هاي رايج كه در ميان مردم جايگاه ويژه       عاشقانه
 يـات ادب بـه طـور عـام و         ادبيـات  به زبان فارسي براي دوستداران اين نوع         بازگردان آنها 

ي فارسـي مقايـسه     ها   تا محققان آنها را با عاشقانه      گردد  مي عرضه   ،كردي به طور خاص   
  . و تأثيراتشان را بر هم مشخص سازندها كنند و ويژگي

ي فراواني وجود دارد و همچنـين در زبـان          ها   و عاشقانه  ها  نامه ، عشق در زبان فارسي  
 برخي نيز به صورت شفاهي و        و  شده هاي منثور و منظوم بسياري نوشته     كردي عاشقانه 

ـ  هـا  داسـتان .  در دست اسـت  از آنها سينه به سينه محفوظ مانده اندكي      ط ي عاميانـه توس
گشت؛ تا اينكه بعد از     شد و سينه به سينه مي     ها و مساجد خوانده مي    خانهقهوه االن در نقّ

تـن از   هاي شيرين احساس شد؛ از اين رو، چنـد          اختراع راديو خطر نابودي اين داستان     
آقـاي  . آوري كنند   را جمع  ها  آوري اين داستان   جمعوشنفكران و اديبان كردزبان تصميم      ر

 ي مشهور كـردي    ها  را كه از داستان   ) محمد و زينب  (» مم و زين  «وبيان داستان   عبيداهللا اي
آقـاي احمـد بحـري نيـز در         . است، چاپ كرده و آن را به فارسي روان برگردانده است          

 اغلـب   هـا   كند كـه ايـن داسـتان       ميچند داستان را نقل     » ينة سر به مهر   گنج«كتابي به نام    
ي توصيفي، تنها به توصـيف يكـي از عناصـر داسـتان             ها  عاشقانه(ي توصيفي   ها  عاشقانه
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آقاي قادر فتاحي قاضي، چند داستان عاشقانه را چـاپ          . هستند) پردازديعني معشوق مي  
 .پـردازد  ميبه معرفي بيت خوانان مشهور      » امهر و وف  «؛ نامبرده در مقدمة داستان      اند  كرده

اثر انديشمند آلماني به نام پروفسور اسـكارمان        » تحفة مظفريه «كتاب مهم ديگري به نام      
 در ايـن  كنـد  مـي كه نوزده داستان عاميانه اعم از تاريخي، عاشقانه و عرفـاني را معرفـي     

 .انديخيتار» تحفة مظفريه«ي ها  البته بيشتر داستان.زمينه موجود است

ي هـا   منظومـه «هاي مكتوب، آقاي ايرج بهرامي در كتابي بـا عنـوان            در مورد عاشقانه  
 كـه بـه     هـا   نسخة اصلي اين منظومـه    . اند  به معرفي چند منظومه پرداخته    » عاشقانة كردي 

شـود و دسترسـي      مـي ي اروپا نگهداري    ها  گويش كردي گوراني است، غالباً در كتابخانه      
  . استبه آنها معموالً دشوار

  
 سرايي و منظومه  سرايي فارسي  منظومه :شود  به دو بخش تقسيم مي     سرايي منظومه

  رديكُ
ي اين دو زبان، قدرت چشمگيري بـه        ها  ردي در منظومه   فارسي و كُ   ادبياتهمساني  

ردهـا بـا الهـام از       توان گفـت منظومـه سـرايي در بـين كُ           ميگيرد؛ به طوري كه      ميخود  
: ردي ماننـد  ي مشهور كُ  ها  بسياري از منظومه  . رفته است منظومه سرايي فارسي صورت گ    

بـه  ... بيژن و منيژه، خسرو و شيرين، شيرين و فرهاد، ليلي و مجنون، ورقـه و گلـشاه و          
بـديهي اسـت نگـاهي گـذرا بـه تـاريخ            . ي فارسي پرورده شده است    ها  تقليد از منظومه  

تند، خـالي از ضـرورت     ري هـس  اشـع ا چگونـه    ها  ي ايراني و اينكه اين منظومه     ها  منظومه
ـ      پس از راه يـافتن    نيست؛ به عنوان مثال داستان ليلي و مجنون          ردي سـهم    بـه جامعـه كُ

. ردي را به خود اختـصاص داده اسـت   كُادبياتي عاميانه شفاهي در   ها  بزرگي از داستان  
تـوان بـه    انـد، مـي   ردي كه داستان ليلي و مجنون عاميانه را به نظـم كـشيده            از شاعران كُ  

  :ن زير اشاره كردشاعرا
1 – وي سـرايش ايـن     .  هيجدهم اسـت   اي كه از شاعران سدة    د قلي كندوله   مالمحم

اسكارمان دو رونوشت از اثر مذكور را       .  ميالدي به پايان رساند    1732داستان را در سال     
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 مـيالدي رونـويس شـده و        1870ديده است؛ يكي رونوشت ليلي و مجنون كه در سال           
 1789 در سـال   كه»مالصادق «انشاه خريده است و دومي با خطّ     اسكارمان آن را در كرم    

  .خريده است) مهاباد كنوني(ميالدي رونوشت شده است و اسكارمان آن را در سابالغ 
است كـه سـرايش داسـتان ليلـي و          » حارس بدليسي « شاعر ديگر سده هيجدهم      –2

 24يت اسـت و در       ب 740داستان شامل   .  ميالدي به پايان رساند    1758مجنون را در سال     
مارگريـت   «1965در سـال    . فصل در قالب مثنوي و بر وزن هـزج سـروده شـده اسـت              

اي بـه زبـان   را همراه با ترجمه» حارس بدليسي«داستان عاشقانة ليلي و مجنون  » روينكو
شـود، ايـن    آنچه از خالل داستان براي خواننده روشن مـي        . روسي در مسكو منتشر كرد    

بنا بر درخواست دختري كرد، داستان ليلـي و مجنـون را بـه              » حارس بدليسي «است كه   
  )426، ص . م2002دار، مارف خزانه. (نظم درآورده است

  
   فارسيادبياتسرايي در   منظومه-1

شعري روايي است كه معموالً شاعر در آن به شـرح           «در اقسام شعر فارسي، منظومه      
ي، عاشــقانه و يــا طنزآميــز مــاجرا و يــا بــازگويي داســتانهاي حكمــي، عرفــاني، تــاريخ

 در تاريخ منظومه سرايي بايد گفت ريشه در ايران قبل از اسـالم دارد و آثـار         ».پردازد مي
، ادبياتسرايي در     قبل از اسالم نشانگر اين مطلب است كه منظومه         ادبياتباقي مانده از    

ه و بـسياري از  و حتّي قبل از آن نيز سابقه داشت)  ميالدي 652 تا   224(از دوران ساساني    
ــا پهلــوي ساســاني ترجمــه  هــا منظومــه ي فارســي، در اصــل، از پهلــوي اشــكاني و ي

  )، ذيل منظومه1373ميمنت ميرصادقي، (».اند شده
پس از استقرار دين مبـين اسـالم در ايـران تـا پايـان قـرن سـوم هجـري قمـري از                        

اي  كه سلسلهانيان سرايي در ايران اثري نيست؛ تنها در قرن چهارم و در زمان سام منظومه
از مروجان راستين زبان و فرهنگ ايراني بودند، آثاري بر جاي مانده اسـت كـه گويـاي                  

ي غنايي، معموالً سـرايندگان بـه       ها  در منظومه . سرايي در آن روزگار است     تداول منظومه 
شرح داستانهايي از عشق و دلباختگي قهرمانان منظومه كه اغلب از شاهان و شاهزادگان              
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ي غنايي فارسي در قالب مثنوي و در دو بحر متقـارب و             ها  منظومه. پرداختندد، مي هستن
 يـك طـرح كلّـي برخـوردار اسـت؛           توان گفـت تقريبـاً از      ميهزج سروده شده است و      

گونه كه شاعر، نخست با حمد و ستايش از پروردگار و پيامبر و يـارانش، منظومـه                  بدين
نمايد و آنگـاه بـه اصـل داسـتان      ميمه را ذكر    كند و سپس دليل سرودن منظو      ميرا آغاز   

ترين منظومة غنايي كه در قرن چهارم هجري قمري سروده شده اسـت،              كهن. پردازد مي
سرودة عيوقي كه معاصر سلطان محمود غزنـوي        » ورقه و گلشاه  «اي است به نام      منظومه

ا اواخـر   تـ . بوده است و داستان اين منظومه در اساس، عربي اسـت          ) ق.  ه389 – 421(
قرن پنجم هجري قمري، بيشتر از يكصد منظومه ياد شده كه از ايـن تعـداد تنهـا چنـد                    

 ةمنظومه به زمان ما رسيده است كه مشهورترين آنها شاهنامة فردوسـي، گرشاسـب نامـ               
حسن ذوالفقـاري،   . (حكيم اسدي توسي و ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني است          

  )7، ص 1374
ري قمري از قرنهاي پرباري است كه در تاريخ منظومه سرايي           قرن ششم و هفتم هج    

ي برجسته اي سروده شده     ها  ايران بسيار شاخص است؛ زيرا كه در اين دو قرن، منظومه          
 الحقيقة سنايي، منطق الطير     حديقة: ي ادب فارسي است؛ مانند    ها  كه سرآمد ديگر منظومه   

  .النا جالل الدين بلخيعطّار، خمسة نظامي، بوستان سعدي و مثنوي معنوي مو
  
   منظومه سرايي كردي-2

، آگـاهي   رواج آن در بـين ايـن قـوم    در مورد منظومه سرايي در بين كردها و زمـان         
  : چنداني نداريم و تنها با توجه به شواهدي همچون اين بيت

 تــــاريخ گفتــــــار بنــــدة شرمــــســار
  

  
 )چهـار (هزار و يكصد و هـشتاد و چـوار          

  

قمري تاريخ به پايان رسيدن منظومة كردي شـيرين و فرهـاد،             هجري   1184كه سال   
محمـد و   (» مـم و زيـن    «همچنين تاريخ سرايش منظومة     . سرودة ملّا شفيع گوراني است    

توان گفت كه تاريخ رواج  مي. اند سرودة احمد خاني را نيز در قرن يازدهم نوشته        ) زينب
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. ز قرن يازدهم هجري قمـري باشـد       تواند پيشتر ا   ميسرايي در بين كردها ظاهراً ن      منظومه
ي حماسي و عاشقانة كردي، خـود بهتـرين         ها  گذشته از اين، مضامين بسياري از منظومه      

ي فارسـي   ها   به تقليد از منظومه    ها  بسياري از اين منظومه   . دليل براي تثبيت اين ادعاست    
ود دارد كـه    ي ديگري از آنِ كردها وج     ها  سروده شده است؛ البتّه ناگفته نماند كه منظومه       

  داراي مضامين مستقل و به دور از هرگونه تكرار و تقليدي اسـت كـه متأسـفانه تعـداد                  
ي عاميانة كردي، داستانهاي عاشـقانه      ها  در بين منظومه  . كي از آنها مكتوب شده است     اند

  و رمانتيك اهم1384ايـرج بهرامـي،     (الع بيشتر رجوع كنيد     براي اطّ . ت به سزايي دارد   ي ،
دانيم يكي از انواع چهارگانة ادبي، شعر غنايي اسـت؛ ايـن نـوع             مينطور كه   هما) 35ص

 احساسات و آالم يا لذّتهاي شـاعر اسـت؛ شـاعر از پنجـرة               ،شعر در واقع آيينة عواطف    
مقـصود نهـايي شـعر غنـايي،        . نگـرد  ميذهن و با زبان و احساس دروني خود به وقايع           
ي شعر غنـايي، داسـتانهاي      ها  ين گونه تر توصيف عواطف نوع بشر است و يكي از شايع        

در . دهـد  ميعاشقانه است كه باقي موضوعات و محتويات شعر غنايي را در خود جاي              
توان توحيد، معراج، تغزل، توصيف، مرثيه و ديگر موضـوعات         ميداستان ليلي و مجنون     

) dramatic(ي عاشقانه، بيشتر معادل شعر نمايشي       ها   فارسي، منظومه  ادبياتدر  . را يافت 
ي عاميانـه اسـت كـه در ادب كـردي حـوزة جـوالن               ها  در اروپاست؛ اين همان منظومه    

توان گفت بهترين اين داستانها را همين داسـتانهاي          ميخاصي را داراست؛ به طوري كه       
توان يافت كـه     ميدر زبان فارسي و كردي، داستانهايي را        . دهد ميعاشقانة ادبي تشكيل    

گذشته از اينها ليلي و مجنون ديگري هم بايد نام بـرد            «. وحدت اسمي و موضوعي دارد    
كه به لهجة گوراني در كردستان شرقي به سلك شعر عاميانـة ده هجـايي كـشيده شـده                   

موجـود  ) abb.7829(طبق نوشتة حاشيه، اين نسخه در مـوزة بريتانيـا بـه آدرس              . است
) abb.7828( بـه آدرس     ليلي و مجنون نيز به لهجة كردي گوراني در موزة بريتانيا          . است

  )82، ص1331هرمان اته، (» .موجود است
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  بيت يا منظومة عاشقانة شفاهي
 فولكلور كردهـا را     ادبيات كه بخش مهمي از      اند  ي عاميانة شفاهي  ها  منظومه» ها  بيت«

ي هـا   ي ناشناختة سده  ها  دهند؛ اين داستانهاي شفاهي سينه به سينه از گزارنده         ميتشكيل  
كـه بـه آواز بلنـد در حـضور جمـع            » ها  بيت«. گران امروزي رسيده است   پيشين به خنيا  

شدند، موضوعهاي مختلفي دارند؛ موضـوع برخـي صـرفاً محلّـي و بـومي و       ميخوانده  
نشان دهندة فراز و نشيب قومي، چه در زمانهاي جديد و چـه در ادوار باسـتاني اسـت؛                   

محتـواي  . داستان عشق و دلدادگي   ي ملّي و مذهبي،     ها  مثالً تاريخ كردها، جنگ و مبارزه     
داد،  مـي معموالً هر واقعة مهمي كـه روي        .  غيربومي است  ادبياتبعضي ديگر اقتباس از     

خواندنـد و حـقّ الزحمـه        مـي آمد و آن را براي عوام        ميتوسط نقّاالن به نظم هجايي در     
ه آن گـوش    اين بيتها از قديم مورد عالقة عموم بودند و قرنها مردم ب           . كردند ميدريافت  

» بيـت «. انـد   فراداده، دل و جان خود را به اين آبشخورهاي زالل و گوارا سـيراب كـرده               
اين داستانها چنان بـر دلهـا نقـش         . نشست ميخاست، الجرم بر دلها      ميچون از دلها بر     

بسته بود كه تا اين اواخر، مردم اين داستانها را به ياد داشتند؛ هنوز نيز مـردم، جـسته و                    
شناسند و  ميدارند و قهرمانان آنها را     ميطّالعات جالبي در مورد اين بيتها بيان        گريخته، ا 

. از كار آنها با خبرند؛ البتّه ممكن است نتوانند آنهـا را بـه صـورت منظـوم بـازگو كننـد                   
nidzqarata(» قرتاژدين«كيست كه نداند   خانة خود را آتـش  » مم«براي نجات دادن ) )ˆ

دربـارة  » مهر«چگونه آن شير ياغي را كشت و يا         ) (» الس«پدر  » حسنمير«زد و يا    
 .چه قدر وفاداري نمود» وفا«

sal ˆ

عالوه بر آنكه امروز هم معمول و مصطلح است، در اوايل و يـا اواخـر                » بيت«كلمة  
ورد خ مي صريحاً ذكر شده است و در آن چنين عبارتي به چشم             ها  بعضي از اين منظومه   

اي «كرد كـه     ميكه گوينده براي جلب اذهان و دقّت مخاطبان با آب و تاب خاصي بيان               
بيتـي بـر زبـان      «يا  » كنم كه هرگز مثل آن را نشنيده ايد        ميمجلسيان بيتي براي شما نقل      

ميرزام «و بيت   » عباس آقا و محمد حنيفه    «در داستان   » .جاري شد، خدايا برايم روان كن     
xavyal`qamarzim(»قــه الي خــاو آرحمــان «و بيــت » علــي بردشــاني«و بيــت ) ˆˆ
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و بـسياري ديگـر از ايـن        » سـلطان احمـد بينـار     «و داستان   ) (»پاشا
آمده است و نيز يـك نظـر اجمـالي بـه فهرسـت اسـامي بيتهـاي                  » بيت«ها، كلمة   داستان

دهد كه اين    مي نشان   –نام دارد   » تحفة مظفريه « كه   –گردآوري شده در كتاب اسكارمان      
  )6، ص 1345قادر فّتاحي قاضي، . (اندناميده شده» بيت«داستانها 

asap ˆˆˆnam ˆhraa ˆˆ

ymokâ

كلوريك ساير نقـاط كـشور      ي مشابه آن در موسيقي و آثار فول       ها  و واژه » بيت«كلمة  
. نامند مي» بوياتي يا بياتي«ي محلّي را ها نيز به كار رفته است؛ چنانكه در آذربايجان ترانه     

بنا به نوشتة آقاي ابوالقاسم فقيـري يـك نـوع ترانـه در فارسـي وجـود دارد كـه آن را                       
 شـايد   نيـز » بيات«كلمة  ) 25، ص   1384ابوالقاسم فقيري،   . (گويند مي» واسونگ يا بيت  «

 شـده  تكـرار  هـا  كه در ايـن بيـت  » بند«از طرفي كلمة . در موسيقي با بيت متناسب باشد 
اساسـاً بندبنـد هـستند؛      » بيتها«. درآمده باشد » بيت«است، بعيد نيست به تدريج به شكل        

 هـا هـستند     اي از مصراع    مجموعهبندها  . تشكيل شده است  » بيت«يعني از مجموع بندها     
يك قافيه بگويد،   با   چون براي شاعر مقدور نيست تمام منظومه را          كه قافية واحد دارند؛   

  .ناچار است آن را بندبند كند؛ يعني قافيه را عوض نمايد
 – بيتهاي كردي متفاوت است، امكان دارد يك افسانه يـا حادثـه اي تـاريخي                 أمنش«

 ملّي يا يك حادثة محلّي و خاطرة مبهم يك شكـست و پيـروزي يـا ممزوجـي از اينهـا                 
، هـا   ، گوياي آرزوها، اميدها، يأس    »بيت«باشد، ولي در هرحال، روح كلّي       » ها بيت«هستة  

 و  ها  ، گريه ها  ي ديگر مناطق، خاطره اي از خنده      ها   و سروده  ها  ها و مانند افسانه   تلخكامي
سرانجام در چنگال راز سرنوشت انساني و جبر غم افزاي آفـرينش            هاي بي شاديها و ناله  

  )9تا، ص مرتضوي، بيمنوچهر(» .است
كه را  ) br(» برايموك« حماسي   –اي از داستان عاشقانه     براي نمونه خالصه  

  :آوريمكند مي ميبراي اسكارمان نقل » سيد عبداهللا سيد مينه«خواني به نام بيت
حكومـت  » ميـر شـيخ   «مقتدر بـه نـام       بزرگ و    يي مخمور، فرمانروا  ة گسترد ةبر منطق 

يعني امير اميران   » ميران«مردم او را    . ب بود د و متعص  وي مردي سختگير و مستب    . كرد مي
 اربـاب و غالمـي     ةداشت كه گذشته از رابط    » برايموك«به نام   غالمي  » ميران«. ناميدند مي
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از . نيـز بـود   » ميـران «مـشاور   » برايمـوك «. همبستگي شديد عاطفي نسبت به هم داشتند      
، عشق ژرف آسماني به وجـود آمـده         »ميران«، خواهر   »پريخان«و  » برايموك«ديرباز بين   

بازگو » ميران«توانستند به    ميبود و آن دو همديگر را تا مرز جنون دوست داشتند؛ ولي ن            
كنند؛ سرانجام تصميم گرفتند كه راز عشق آسماني خود را در يك موقعيت مناسـب بـه                 

) (» وي سـنجق كـ  «ةكـه بـر ناحيـ   » ميران«، برادر بزرگ    »ميرحج«آگاهي  
» ميـران « مقابـل  ةدر نقطـ » پريخـان «هم مانند  » ميرحج«فرمانروايي داشت، برسانند؛ زيرا     

هاي پاك مردانگـي و بـسيار مهربـان؛ از ايـن رو، او              قرار داشت و انساني بود با ويژگي      
ا بـود كـه بـين دو        مدته» ميران«عطاف ناپذير   ناميدند؛ ولي به دليل روحية ان     مي» عادل«را

را از جـان و دل      » ميـران «كـه   » برايموك«. برادر دشمني جاي صلح و صفا را گرفته بود        
برود؛ بنابراين آن دو » عادل«داشت، هرگز حاضر نبود به او پشت كند و پيش       دوست مي 

» ميران«ه تا اينكه مدتي گذشت ك. آشتي كند» عادل«با  » ميران«در انتظار روزي بودند كه      
شهر و ديار خود را بـه سـوي         » برايموك«مبتال به بيماري جذام شد و به ناچار همراه با           

 جـذاميان نيـز     ةسرنوشتي نامعلوم ترك كردند و به محل جذاميان رفتنـد؛ ولـي از ناحيـ              
همـه  بـه  » پريخـان « زيبايي  ةكه آواز سوي ديگر   از  .  كوه و دشت شدند    ةگريختند و آوار  

را بـراي پـسرش،     » پـري «خان مقتدري بود كه تصميم گرفت       » شيركوه«ه بود،   جا رسيد 
نپــذيرفت و همــين ســبب خــشم » پريخــان«خواســتگاري كنــد؛ ولــي ) (» وريــا«
در ايـن جنـگ بـه دسـت         » شـيركوه «گـشت و پـسر      » مخمور« او به    ةو حمل » شيركوه«
را گرفت و در يك جنگ تن بـه   » مخمور «كشته شد و پدر به انتقام خون پسر       » پريخان«

را بكـشد،   » پريخـان «خواست با خنجر    بر او پيروز شد و هنگامي كه مي       » پريخان«تن با   
بـه شـدت خـشمگين      » شـيركوه «نـشيند و     مـي » پريخان«قطره اشكي بر چشمان زيباي      

كسي كه از مرگ بترسد، شايستگي آن را ندارد كـه بـه دسـت مـن                 : گويدشود و مي   مي
از مردن بـاكي نـدارم، اشـكم        : گويددارد و مي  نقاب از چهره برمي   » پريخان«.  شود كشته

هنگامي » شيركوه«. را ببينم بايد بميرم» برايموك«تنها به خاطر آن است كه پيش از اينكه        
است و تا اين حد شـجاع و دليـر و بـه عهـد و                » پري«شود قاتل پسرش،    كه متوجه مي  

sanjaqkoye

avry ˆ
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دهد كه از اين پس او را بـه         كشد و به او قول مي     آغوش مي پيمان خود وفادار، او را در       
» ميران«و  » برايموك«از ديگر سو،    . چشم فرزند خود نگاه كند و هميشه پشتيبانش باشد        

» ميـران «  جـذامِ  سرانجام بيماريِ . به ترتيبي كه گذشت مدت هفت سال را سپري كردند         
بـدين  . گـردد  ميبـاز » مخمـور «بـه   دوبـاره   » ميران«يابد و    مار سياهي بهبود مي    ةبه وسيل 

 يكـي   ةبه وسيل » ميران«. رسند ميترتيب، آن دو دلداده پس از چندين سال دوري به هم            
اگر تو هفت : گويدشود و خشمگين به وي مياز ماجرا آگاه مي» برايموك«از بدخواهان   

دار كهام را ل  سال از من پرستاري كردي و انتظار داري من به خاطر تو حيثيت خانوادگي             
مـن نيـز تـو را در مقابـل          . ايات را انجام داده   تو غالم مني و وظيفه    . كني ميكنم، اشتباه   

شود كـه راه بـين       ميسوار اسبي   » پريخان «ةبه توصي » برايموك«. كنميت آزاد مي  ها  نيكي
نـزد  » كوي سـنجق  «در نيمه شب به     . شناخترا به خوبي مي   » كوي سنجق «و  » مخمور«
پيـدا  » برايمـوك «براي او نوشته، در جيـب       » پري«اي را كه    نامه» عادل«. رسد مي» عادل«

دهد كه در اوايل بهار مقـدمات عروسـي     ميشود و به او قول       ميكند و از ماجرا آگاه      مي
بنـا بـر    » عـادل «. رسـد سرانجام بهار زيبا و رنگين كردستان فرامي      . آن دو را فراهم آورد    

وسيله چند نفر از افراد مورد اطمينان خـود هـداياي           داده بود، به    » برايموك«قولي كه به    
بـراي  » پريخـان «خواهد كـه اجـازه دهـد         ميفرستد و از وي      مي» ميران«گرانبهايي براي   

كند حركت مي » كوي سنجق «بي درنگ به سوي     » پريخان«. بيايد» كوي سنجق «مدتي به   
 خبر عروسي به گوش سرانجام. نمايدنيز عروسي مفصلي براي آنان برگزار مي     » عادل«و  
كند كـه تـا     كند و سوگند ياد مي     ميرسد و او را سخت خشمگين و برآشفته         مي» ميران«

» كـوي سـنجق   «وي با سپاهي عظيم به سـوي        . را نريزد، آرام نشيند   » عادل«خون آنان و    
و » عـادل «بـه طرفـداري از   » شـيركوه «نيـز بـا سـپاه گـران و          » عـادل «كند و    ميحركت  

را » برايمـوك «پيشنهاد جنگ تن بـه تـن بـا          » ميران«. شونديدان نبرد مي  وارد م » پريخان«
و » ميـران «گيرنـد،  فرداي آن روز هنگامي كه سـه لـشگر مقابـل هـم قـرار مـي       . دهدمي

شـود؛ ولـي   پيروز مي» برايموك«پردازند و در اين نبرد به جنگ تن به تن مي » برايموك«
در حـالي كـه     » ميـران «كشد و    ميدر آغوش   كند و او را     صرف نظر مي  » ميران«از كشتن   
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» برايمـوك «زند و   رحمانه با خنجر به پهلوي او مي      او را در آغوش گرفته، بي     » برايموك«
رود و از روي اسب بـا تيـر و كمـان            با تاخت به سمت آن دو مي      » پريخان«. كشدرا مي 

 او را از پـاي در     نـشيند و     مـي » ميـران  «ةبر سين » پري«تير  . دهدرا هدف قرار مي   » ميران«
زنـد   ميآخرين لبخندش را    » برايموك«را در آغوش گرفته و      » برايموك» «پري«. آوردمي
  .پردازند ميتمام لشكريان به عزاداري . ميرد ميو 

  
  ققهر ناحهگهققه ئهگر حهبرايم ئَه

گهئهزاني كاكههر ده مه كا به موتله قام درت د  
ري خوم داده نا چاسههرهرشيِويِكي چوار تهفرهف مقه  

   خته چوومه يه ه     دهه ردهينان جوانوليكي نَه  خاني ماله بابم، بوم د  وانه ي سـم   وزين له
  قهبهتهبه

  قهو خالههاوارم ده كرد ئه
وه كوو سه نهرماي زستانيِ لهو ريگا بتكا رقه  

  ر ميواني،مزاني ههر دهگَهبرايم، ئَه
  ت سولتانيِمبوولي خزمهستهي، بچيه ئهتي براي من بكهشت خزمهيهم دهنه

  رگيِكي روميانيگرتي بهبابم بوم هه لدهده چوومه ماله
  هيِناني حدووديكِي بِي نيشانيردهبابم، بوم دهي مالهده چِوومه يه خته خانه

  ربستانيِحالني عهله كه
  ده كردي هيچ كه س نه زانيسوارم 

  )381، ص .م1975اسكارمان، (
  :ترجمه سرودة باال چنين است

  ابراهيم، اگر حق است و اگر ناحق
  كند ميدانستم برادرم تو را بيرون  مياگر 

  كردم ميچارقدي كه اطراف آن از جنس مفرغ باشد، بر سر 
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  آوردم مي فلزي رفتم و براي تو كره اسبي تازه زين و سم ميو به اصطبل پدرم 
  آوردم كه اي خالقو فرياد برمي

  مبادا در سرماي زمستان تو يخ بزني
  دانستم كه نزد ما ميهمان هستي، ميابراهيم، اگر 

  بروي» سلطان استانبول«گذاشتم كه به برادرم خدمت كني و همراه او نزد  مين
  مآورد ميرفتم و براي تو لباسي مانند لباس روميان  مي پدرم ةبه خان

  هاي اصيل عربستاناز اسب
  .كس نداند كردم آن سان كه هيچ تو را سوار مي

  
  هاي عاشقانهساختار داستان

بيتهاي كردي از اين نظر ارزشمند هستند كه به شيوه اي كلّي، مطالبي دربارة مجموع               
ي هـا   ايـن بيتهـا همچنـين تـصاوير آنـي و نكتـه            . آموزد مياشعار عاميانة كردي را به ما       

ة سريع و كوتاهي را كه متضمن عصاره و جوهر فولكلور اين قوم است، عرضـه                شاعران
يي كوتـاه، بـدون     هـا    و فقط اشـاره    اند  ها در آنها به زحمت ترسيم شده       موضوع. نمايد مي

ي هـا  يي هستند كه در منظومهها ها همان شود؛ ليكن اين موضوع    ميشرح و بسط، به آنها      
نهاي حماسي در آنها تداومي مـنظّم دارد؛ لـيكن بـه            يابيم و داستا   ميرد  مطول حماسي كُ  
ه           ،دليل جنبة ادبي   ل است، با اينكه بيشتر قابـل توجــا اغلـب     انـد    اشعار حماسي مطوام ،

تنهـا  . را نـدارد » بيتهـا «شود و آن ارج و قـدر و طـراوت    ميتكرار موضوع در آنها ديده      
لطمه زدن به خلوص و يكدسـتي       امتياز آنها ساختار فاضالنة آنهاست كه آن نيز اغلب با           

گيرد كه تحت تأثير اشعار فارسي و تركيبـات   ميزبان و با توسل به تصويرهايي صورت   
اين نكات مؤيد آن چيزي است كـه در بـاال           . كالمي و كنايات و استعارات آن قرار دارد       

         از ايـن  .  يـك ملّـت اسـت   گفتيم و آن اينكه تنها شعر غنايي، تراوش احساسات خـاص
توانـد بـا پيـشرفت       مـي گوييم،   مي» بيت« غافل نشويم كه آنچه ما امروز در تعريف          نكته

زمان و در صورتي كه موضوع مطرح شده براي زمان حال، به آن زمان هم بخورد، نقطة                 
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توانـد بـه صـورت شـعر حماسـي           مـي آغازي باشد براي تدوين اثري جالب توجه و يا          
در .  بسط مناظر و غيره گسترش پيدا كنـد        متضمن وقايع پي در پي و شرح و       كه  مفصلي  

واقع بايد اينگونه تصور كرد كه اشعار حماسي كـه مايملـك شـعري كردهـا را تـشكيل                
نبوده است كه بعـدها بـه هـم         » بيت«يي به صورت    ها  دهد، در قديم چيزي جز قطعه      مي

پيوسته و يك مجموعة شعري يا منظومه تشكيل داده كـه بـا وحـدت موضـوع دربـارة                   
درحقيقت در سبك حماسي اشـعار كـردي        «. ان واحدي به هم جوش خورده است      قهرم

ردشناس آلماني، عميقاً دربارة آن مطالعه كرده است، شعرهاي مطول بـه            كه اسكارمان، كُ  
ي هـا   چربند و قطعه   مي كه بر اشعار ديگر      پردازند   مي شرح تدريجي و آرام وقايع داستان     
شود، با كوتاهتر بودن شعرها و شورانگيز بودن آنها          ميغنايي كه بينابين در منظومه وارد       

شود؛ به طوري كه اسـكارمان گـاه از          ميكه آهنگ تندتري هم دارد، فوراً تشخيص داده         
يي باشد كه نقل كننده به ابتكار خود        ها  گويي پرسد نكند اين بيتهاي غنايي بديهه      ميخود  

دو قـسمت طـي روايتهـاي       آنها را در متن اصلي حماسه وارد كرده است و سـپس هـر               
محمـد قاضـي،    (» .شفاهي در قالبي ثابت به همين شكل تغييرناپذير ريخته شـده اسـت            

  ) 526، ص 1383
  

  هاي عاشقانهسبك شعر در بيت
» گرامر كردي «مؤلّف  ) Pol.a.b(ب  . آ. شعر در زبان كردي؛ بسيار آزاد و به قول پل         «

آنچه در شـعر كـردي قابـل        . يابد  يبه آن راه نم   بسيار طبيعي است و هيچ چيز مصنوعي        
تواند برحسب موقع يـا بـر طبـق ميـل،           ميشاعر  . مالحظه است، آهنگ و قافية آن است      

قانون ثابتي براي شعر نيست؛ همانطور كـه شـاعر كـرد، تنهـا              . قواعد جديدي ابداع كند   
و مقيد به اين است كه فكر خود را بيان كند و هدفش اين است كه اين فكر را با نيـرو                       

او در نظر دارد كه اثري ايجاد كند و يا چيـزي مـد نظـر                . حرارت به مرحلة اجرا برساند    
دهـد يـا از    ميآورد كه جملة مورد نظرش مربوط به آن است؛ قواعد شعري را از دست               

توان گفت هر شعري يا آوازي، نظـم         ميبه طور كلّي    . كند ميآن در صورت نياز استفاده      
شعر كـردي بـا     ) 8، شماره   56عبيداهللا ايوبيان، سال    (» .اردو ترتيبي مخصوص به خود د     
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اساس صنعت شـعر در زبـان كـردي، تناسـب و            « : شود ميتعريفي ساده چنين خالصه     
توازن اصوات است، نه حروف هجا؛ و در قوافي اتّحاد اصوات به طور مزدوج يا متوالي    

شود؛ به عبارت ديگر كردهـا      مياست؛ بعالوه شعر آزاد نيز بسيار در منظومات آنها ديده           
اما در مورد بيـت،     ) 549، ص   1383محمد قاضي،   (» .به تمام شكلهاي شعر آشنا هستند     

 عبارت  اين آثار  ؛نامند مي كالسيك كردي    ادبياتبعضي از محقّقان، آنها را آثار گرانبهاي        
كـه  ي قهرماني، درامهاي مهيج عـشقي و ملّـي          ها  ، حماسه ها  است از يك سلسله منظومه    

بيـت در اسـتحكام و      . زيبايي و نكته سنجي و صراحت آنها از حد وصف خارج اسـت            
در آن، مظـاهر طبيعـت، جمـال دلبـران و           . مانـد  مـي فخامت به قصايد سبك خراسـاني       

چون براي . رشادت مردان و اسب و اسلحه و ساير خصوصيات آنها توصيف شده است          
ي فراهم بود؛ از اين رو، شعرا مطـابق         گويندگان بيت از حيث وزن و قافيه زمينة مساعد        

هـا   در ميـان ايـن بيـت    . كردنـد  ميراندند و از اطالة كالم پرهيز ن       ميمقتضاي حال سخن    
سـلطان احمـد    «و  » الس و خزال  «،  »دم دم «شود؛ بيتهاي    ميداستانهاي كوتاه و بلند ديده      

  .فخرالدين اسعد گرگاني هم حجم است» ويس و رامين«، با »بينار
  

  هاي عاشقانهت در داستانمناجا
ي طوالني و سنگيني كه معمـوالً در آغـاز     ها  كه مقدمه به اين نكته نيز بايد اشاره كرد        

خورد، در اين بيتها جـاي خـود را بـه عبـارت              ميبعضي از داستانهاي عاشقانه به چشم       
ي آسماني جان و دل خواننـده       ها  ساده و روان و بي تكلّفي بخشيده است كه چون نغمه          

بـراي  . شـود  ميناميده  » مناجات«كند؛ اين قسمت در اصطالح بيت خوانها         مي تسخير   را
 :كنيم ميمثال ترجمة يكي از مناجاتها را در اينجا نقل 

ــارا تــــــــو بلنــــــــدي  پروردگــــــ
  

  
 تنهـــــا تـــــو دهنـــــده داور هـــــستي

  

ــستي  ــده هـ ــو روح و روح برنـ ــا تـ  تنهـ
  

  
 تـــــو سراســـــر دنيـــــا را آفريـــــدي
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ــ  ــري ن ــو فكــر و هن ــر از ت  داردكــسي غي
  

  
ــستي    ــار هـ ــو پروردگـ ــا تـ ــدايا تنهـ خـ

  

 كنــــي تــــو بلنــــدها را پــــست مــــي
  

  
ــت     ــدي اســ ــربااليي تنــ ــردن ســ مــ

  

 رود كـــــــسي از آن بـــــــاال نمـــــــي
  

  
ــستي    ــشنده هـ ــو بخـ ــا تـ ــدايا تنهـ  خـ

  

ــد    ــاري شــ ــانم جــ ــر زبــ ــي بــ  بيتــ
  

  
ــن  ــرا روان كـــ ــعر مـــ ــدايا شـــ  خـــ

  

ــن    ــاري نكــ ــن تــ ــر مــ ــا را بــ  دنيــ
  

  
 خـــــدايا چـــــه مقـــــدر كـــــردي   

  ج

 را چـــاره كنـــدتوانـــد آن  كـــسي نمـــي
  

  
 خــدايا ايــن بيــت را بــرايم روان كــن    

  

ــويم   ــوبي آن را بگـ ــه خـ ــوانم بـ ــا بتـ تـ
  

  
ــان   ــر و خـــــ ــس ميـــــ  در مجلـــــ

  ج

  چنانكه براي پادشاه و سلطان قابل باشد
  )9، ص 1345قادر فتّاحي قاضي، (

  هاها با حكايتتفاوت بيت
ي معمـولي،  هـا  قصهبايد منظوم باشد؛ در حاليكه در حكايتها و        » بيت«     اول آنكه،   

منظوم بودن يا نبودن شرط نيست؛ ديگر اينكه، بيت كمتر شامل وقايع اغراق آميز است،               
در عوض جوالنگاه مناسب و مـساعد احـساسات و عواطـف انـساني و افكـار لطيـف                   

رود؛ خالصه بايد گفت بيت مربوط به انسان است، نـه موجـودات              ميشاعرانه به شمار    
ي، و اگر احياناً اين موجودات در صحنة بيت، بازيگر هم باشند،            ديگر؛ از قبيل جن و پر     

. يابند؛ ضمن اينكه نقش اول را خود انسان بـه عهـده دارد   ميباز به جهت انسان حضور  
چرا بيتها سراسر منظـوم نبـوده و نثـر هـم در             : پرسد ميهمچنين گاهي شخص از خود      
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در مواردي كه سـخن دل مطـرح و         شود؟ پاسخ اين است كه معموالً        ميخالل آنها ديده    
بيان احساسات در كار باشد؛ مانند مالقات و گفتگوي عاشق و معشوق، سـخن منظـوم                
مناسب است؛ ولي در موارد عادي از سخن منثور استفاده شده اسـت؛ حتّـي در بعـضي                  
بيتها ممكن است اصوالً نثر وجود نداشته باشد؛ چنانكه گفتيم بيتهـا ماننـد آوازهـا نظـم                  

براي اطالع بيشتر رجـوع كنيـد       . كنند ميي دارند و از قواعد نظم عروضي پيروي ن        هجاي
  )52، ص 1345قادر فتاحي قاضي، (

  
  هاي عاشقانهعشق در بيت

رسد، ولـي    ميعشقي كه در اين بيتها مطرح است، اگر چه به پاي عشق مجرّد عرفا ن              
ه رنـج را بـه خـاطر         آن همـ   ،قهرمان يكـي از داسـتانها     » الس«. عشقي پاك و منزّه است    

دهـد؛ بـه امـر     مـي كند و رشادتها از خـود نـشان        ميپذيرد، جنگها    ميمعشوقش به جان    
mamuh(»  پلة حومام  يچ«معشوقش به درة     ˆˆˆipalayC

رود تـا بـراي معـشوقش        مي ) )
 اين، هنگـام    بي شباهت به هفت خان رستم نيست؛ با وجود        » الس«اين سفر   . گل بياورد 

، ازدواج كند؛ زيرا ازدواج را زايل كننـدة         »خزال«بازگشت حاضر نيست با معشوقه اش،       
شـالي  «اگر چه سالها با وي به سر برد، ولي هنگامي كه به دسـت               » الس«. داند ميعشق  
هنـوز دختـر    » خزال«ازدواج كرد؛ معلوم شد     » كوچك خان «با  » خزال«كشته شد و    » بگ

نيز عشق به همـين منـوال پـاك و بـي آاليـش              » خج و سيامند  « و   »مم و زين  «در  . است
 كـرد بـه     تقاضا» سيامند«از  » خج«است؛ هنگامي كه در آن كوههاي سر به فلك كشيده،           

  .نپذيرفت» سيامند« خاتمه داده شود، ها تا به آن همه كشمكشعقد او درآيد 
ها  كوشد زيبايي  ميبيت خوان با آوردن مثالها و تعبيرات گوناگون و عبارات مختلف            

يابـد و   مـي را چنانكه شايد و بايد ستايش كند و خوشبختانه به خوبي در اين كار توفيق          
در جواني،  «: كرد ميپيرمردي نقل   . آفريند ميي دل انگيز    ها  مضامين زيبا و شيوا و صحنه     

پـي  در  . بودم، بهار بود، اسبي داشتم كه به كوه گريخته بود         » قاتان قور «چندي در آبادي    
اسب به كوه رفتم، هواي كوهساران در من وجد و شعفي ايجاد كرد؛ بـر تختـه سـنگي                   
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را به آواز خواندم؛ سپس   ) شه و نيوه شه   (» شب و نيمه شب   «نشستم و چند بيت از بيت       
رو بـه  » شـكر «به آبادي برگشتم و وقتي به كنار چشمه رسيدم، زني زيبا و جوان به نـام     

: بلـه، مقـصودت چيـست؟ گفـت       : خوانـدي؟ گفـتم    ميو  اين آواز را ت   : من كرد و گفت   
شوهرم كشته شده و دلم پرخون است، به منزل من بيا و ايـن آواز را بـرايم بخـوان، در                     

خـوانم و   مـي آواز را برايت : من در جواب گفتم   ! يم دو بوسه بردار   ها  عوض از اين گونه   
ت و پـسر بچـه اي از        آن زن رفـ   . آيـم  ميگيرم؛ ولي اگر در منزل تنها باشي، ن        ميبوسه ن 

من نيز به منزل ايشان رفتم و آن بيت را براي آنها خواندم، با شنيدن               . اقوام خود را آورد   
  ) 16، ص 1345قادر فتاحي قاضي، (» .بيت، چندان گريست كه نزديك بود بيهوش شود

  
  هاتقسيم بندي بيت

  :شوند ميها از جهات مختلف تقسيم بندي  بيت
   نوعتقسيم بندي بيت از جهت

  :شوند ميبيتها از جهت نوع به چهار دسته تقسيم 
ي ها  شود كه سرگذشت عشاق و قصه      ميبه بيتهايي گفته    :  مجازي  عاشقانة  بيتهاي -1

  .»مهر و وفا«، »مم و زين«: كند؛ مانند عاشقانه را بيان  مي
در اين بيتها، بر عكس بيتهاي مجـازي، از خداشناسـي و            : حقيقيعاشقانة   بيتهاي   -2

، »عقيده«، بيت   »زنبيل فروش «بيت  : آيد؛ مانند  ميسايل ديني و اخروي صحبت به ميان        م
  . »شيخ صنعان«و بيت » قبر«بيت 
در آن از روايتهـا، سرگذشـتهاي تـاريخي و جنگهـا            : )مجلـسي (  تاريخي  بيتهاي -3

 ايـن   رو  از اين شود؛   ميآيد، چون در مجالس و محافل بزرگان خوانده          ميسخن به ميان    
در روزگار ما منظور از بيـت مجلـسي، بيتهـاي           .  به بيتهاي مجلسي معروف شدند     ها  بيت

  .»لشكري«و » آرحمان پاشاي به به«، »دم دم«: شايسته و با ارزش است؛ مانند
اين بيتها مخصوص بر پا كردن رقص       ): رقص(بيت داوت   : هاي بزمي شامل    بيت -4

) )nîamzs(oams(» شـم زيـن   شـم و    «: شـد؛ ماننـد    ميبود و در حين رقص خوانده       
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اخير كلمـة مدينـه     » بيت«چون در مناجات    . »مدينه«و  ) شمع و زينت شمع يعني پروانه     (
مخـصوص رقـص    » بيت«آمده؛ از اين رو، به همين نام شهرت يافته است؛ اگر چه اين              

  . اهي هم داشته استبوده، با وجود اين مناجات كوت
  

  تقسيم بندي بيت از جهت محتوا
  :شوند ميها از جهت محتوا به سه دسته تقسيم بيت

 .مم و زين، خج و سيامند، الس و خزال، مهر و وفا: مانند:  بيت عاشقانة حماسي-1

، سـعيد و    دم دم، حمزه آقاي منگـور، بـا پيـر آقـاي منگـور             : مانند:  بيت تاريخي  -2
 .گالدين بي ميرسيف

  .شيخ صنعان، زنبيل فروش: مانند:  بيت عرفاني-3
  

  ردخوانان يا نقّاالن غنايي كُ بيت
l(كنند و الوژ  ميخوانان نقّاالني هستند كه در ميان مردم زندگي       بيت zva (ˆ

avastmam ˆ

يـا بيتهـا   ) 
شد، گويـا    مي به وسيلة ملّايان اداره       آنها در كنار مكتبهايي كه بيشتر    . خوانند ميرا به آواز    

مكتبهاي ديگري نيز وجود دارد كه جنبة غنايي دارد؛ يعني شعرهاي فولكلور و حماسي              
جوانـاني كـه از نعمـت    . آموزند؛ تا آنها را به آواز بلند بخواننـد      ميكردي را به شاگردان     

روند و از او درس      مي) ) (مام وستا (صداي خوب برخوردارند، نزد استاد      
جايي .  عدة كمي با سواد بودند؛ اما در عوض، ذهني پويا داشتند    ،گيرند؛ از اين نقّاالن    مي

ي اعيان  ها  كه هنر نقّاالن پس از تعليماتي كه ذكر شد، ممكن است نشان داده شود، خانه              
راندنـد؛  گذ مـي و اشراف است كه شبها وقت خود را بـه گـوش دادن آواز ايـن نقّـاالن                   

. داد ميصاحب مجلس نيز در عوض شنيدن آواز خوش، به نقّال خلعتي يا پول ناچيزي               
  .كردند ميدر روستاها اين خوانندگان حتّي به يك بشقاب پلو به عنوان دستمزد قناعت 

ˆ
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بديهي است نقّال هنگام نقل شعرها به آواز ممكن است چيزهـايي نيـز فـي البداهـه                  
قّال در حين خواندن آنهـا بـه آواز، بـين شـعرهاي حماسـي               اضافه كند، با اين وصف، ن     

  .گذارد ميو شعرهاي چهار ضربي هيچ فرق ن» مم و زين«بلندي چون بيت 
 كسي نتوانسته است جـاي او را        او بعد از    اند  علي بردشاني را پدر بيت خوانها ناميده      

در ميـان   . اند  ههاي او پرداخت   خوانهاي بعد از او فقط به حفظ و حراست بيت          بيت. بگيرد
چنانكه از آثارش پيداست، مردي با سـواد         )(» احمد هه لو  «خوانها   بيت

خوان وقايع را بدون     بيت«: در باب روش بيت خوانها بايد گفت      . و انديشمند بوده است   
كند،  مياصي بيان   دخالت حب و بغض شخصي، در كمال  بي طرفي و با وسعت نظر خ              

كشاند؛ بسان مردي وارسته كه گويي خود را از گزند حوادث            ميپاي خود را به معركه ن     
بيت خوان با كوچك نشان دادن نقـش بـشر در كارهـا از شـدت تـأثّر                  . بيند ميدر امان   
در اثر ميمنت اين بيتها، بيت خوانهـا        . دهد ميكاهد و بدين گونه او را تسلّي         ميخواننده  

بيت خوانها افزودن بندهاي جديد بر بيت را عـار          . اً دل خرّم و عمر درازي داشتند      عموم
» هـه لكـه تـي     «شـمردند؛ چنانكـه وقتـي        مـي دانستند؛ اما كاسـتن از آنهـا را عيـب            مين
(» خرنال«و  ) (

ohal`ahmad

ikatlha ˆ′axrn l′ˆ (   را از يوسف شاعر » سلطان احمد بينار«بيت معروف 
ياد گرفتند، خود چيزي به آن افزودند؛ راجـع بـه ايـن افزايـشها نـه تنهـا                   ) اهل اشنويه (

يوسف شاعر به آنها اعتراض نكرد، بلكه بسيار هم خوشحال شد؛ دو شاعر نامبرده ايـن                
بيت را از يوسف شاعر پسر شالي بگ ياد گرفتند؛ گويند اين دو بيت خوان مجيد خـان                  

را براي اسكارمان حكايت كـرده اسـت، در چنـد        » م و زين  م«رحمان بكر نيز كه     . بودند
بـرد؛ در    ميمورد دربارة خود و اسكارمان عبارتي گنجانده است و از خود اسكارمان نام              

به طور كلّي در متن بيتها كـه        . اين گونه موارد تشخيص الحاقي بودن كار دشواري است        
قـادر  (» .گيـرد  مـي ي صورت   سينه به سينه نقل شده است، تغييرات و دگرگونيهاي زياد         

  )12، ص 1383فتاحي قاضي، 
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اگر ما يك بيت واحد را از دو شخص بشنويم، اين دو روايت ممكن است از حيث                 
 شبيه هم باشند، ولي از لحاظ عبارت، به كلّي از هـم متفـاوت خواهنـد    ها  وقايع وصحنه 

  .بود
  

  چند نمونه بيت در مورد آيين عشق
 ز الوژ يا بيت كردي را كـه بـه صـورت اشـعار غنـايي               در اينجا ترجمة چند نمونه ا     

  .آوريم ميردهاست نشان دهندة ذوق شاعرانة كُسروده شده 
خانة معشوق من گرم    . اينك بهار آمده و هنگام آن است كه از خانه بيرون بيايم            «-1

ام، تو هم بيا دم پنجـره،        من دم پنجره  ! ي ليلي ها   !ي ليلي ها  .است و پر از كك شده است      
بيا تا من دست بر گردن      .  با هم شرط ببنديم، تو سر يك گوشواره، من سر يك خنجر            تا

! ي ليلـي  ها   !ي ليلي ها   !چشم شيطان و نفاق افكنان از ما دور باد        . چون طالي تو بگذارم   
ي گيسوانت به رنگ حنايي روشن است و به ميان كمرت آويخته است؛ من سر               ها  حلقه

، اي محبوب من، تو نامزد آن يتيم جوانك عاجز و نـاتوان             آه. نهم ميخود را به پاي آنها      
ي هـا    !ي ليلـي  هـا   .من بايد اين بار، انگشت خود را در چشم سرنوشت فرو كـنم            . مشو
وقتـي بـه    . بيا، مرو، مرا فراموش مكن و نامم را روي حلقة انگشترت حك كن            ! ... ليلي

. كننـد  مـي ه كه قاضيان    روي سه بار در روز سرت را خم كن؛ همانگون          ميواليت غربت   
. غصه مخور و الغر مـشو     ! ... . واي ليلي ! نام مرا روي حلقة انگشترت بخوان؛ واي ليلي       

آه اي عزيز دلم، تأسف من از اين نيست كه          .  قامت يارم بايد راست و درست باشد       خّط
تو به يك خانوادة فقير تعلّق داري، تأسف من از اين است كـه جـوانكي يتـيم و عـاجز            

  )504، ص 1383محمد قاضي، (» .هرت بشودشو
البتّـه بايـد در     .  به سـمت دشـت بـروم       ها  خواهم به آن پايين    مياوه، زيباي من،     «-2
آه، اي عـشق مـن، آن گـل و گـردن            . اي كه يمن داشته باشد بروم و سالم برگردم         لحظه

.  آن بگـردم   ام را بخورم در    چون زر نابت را به من واگذار تا من فقير پيش از اينكه روزه             
ي هـا   ي زنجير دارت و بـا مـشت مـشت سـكّه           ها  آه، اي زيباي من، اينك تو با گوشواره       
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؛ اين وعده بين    اند  زرت كه همراه با گيسوان بلندت بر روي پيشاني بسيار سفيدت افتاده           
آه اي  . ما باشد كه تا وقتي در قيد حياتي، نبايد از ايـن زينتهـاي عـادي دسـت بـرداري                   

روز قيامـت   . ات يكـي   اي چند به من مرحمت كن؛ از هر گونه          و بوسه  زيباي من، برخيز  
صداي . هنوز از ما خيلي دور است، پس ديگر چرا بميريم؟ اي زيباي من تو سحرخيزي    

 بلنـد   وا بوي خوش هـل و دارچـين و كـافور از پـشت سـر              . آيد ميدلبر من از چشمه     
  اهي كـه كـرده باشـيم، يـاد        اگـر بميـريم، از گنـ      . امروز قيامت از ما دور اسـت      . شود مي

  )507همان، (» .نخواهند آورد
ي هـا   سـكّه . سرور همة اين واليتهاسـت    ) به زبان ارمني نام محلّي است     (آلرگژ   «-3 

 ! اوه ليلـي  . افتـد  مـي شود، همچون چادري فرو      ميزري كه بر پيشاني سفيد دلبر آويخته        
: كـنم  مـي مـن اعـالم   . اي به من مرحمت كن   برخيز و هر روز بوسه    ! اي دخترك معصوم  

من در اين دنيا غالم حلقـه بـه گـوش تـو             ! اوه ليلي . خداوند، در آن باال بسيار تواناست     
كـاروان پـدر مـن كـه از آنجـا           . هستم و خدمتگزار همة چيزهاي زيباي تو خواهم بـود         

سـر مـن   . وله و يراق نيستندگگذرد، فقط از اشتران تشكيل شده است و آنها بدون من       مي
 و باالي رعنا و چشمان شهال و پيشاني سفيد و گيـسوان سـياه توسـت كـه                   قدبه فرمان   

  )510همان، (» .افتد ميي سياه آن به روي دو پستان زرين تو ها حلقه
كوشد دلبري را براي ما توصيف كند كه خـود دلباختـة             ميزير شاعر   ) بيت(در الوژ   

  .دهد ميتوجهي خود آزارش  اوست، ولي آن دلبر با سبكسري و بي
اي . اي گيل و گول، نام دلبر شوخ و هرزة من به شيريني قنـد و شـربت اسـت                   «-4

تو را به اتاقي خواهم بـرد كـه بـر بـاالي             . يگانه تسلّاي دل، من تو را ترك نخواهم كرد        
دهـانم را روي خالهـاي   . ي رو به زيارتگاه را خواهم بست    ها  پنجره. دروازة سنگي است  

  ) 511همان، (» . ماية تسلّي دلم را رها نخواهم كردپس گردنت خواهم گذاشت و اين
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  گيري نتيجه
   كـردي مايـه شـگفتي اسـت، رشـد بـيش از حـد               ادبيـات آنچه در تحقيق و مطالعه      

 ة كردي بايد بيش از هر چيز دربار       ادبيات هرگونه مطالعه در مورد      .يك آن است  فولكلور
هاي گذشـته بـارور     سيار غني از نسل    به عمل آيد كه نه تنها با ميراث ب         قومفولكلور اين   

انگيـز دارد    شـگفت  قةشده است؛ بلكه در خود نيز يك نيروي حياتي و يك قدرت خالّ            
هـاي فولكلـوري از     كه دايم در كار تازه كردن آنهاست و اغلب نيز بـا گـرفتن موضـوع               

يـادآور  . افزايـد  مـي ردي هردم بر غنـاي آن        كُ ةهاي همجوار و آب كردن آن در بوت       تملّ
شويم كه فولكلور كردي از لحاظ تنوع موضوعات بسيار غني اسـت و در آن عـالوه                 مي

بر اينكه آوازها و شعرهايي است كه كم و بيش سبك و سياق مـشخص دارنـد، حـاوي                
نظـر  اي دارنـد كـه بـه        خـالص تـوده    ةالبداهه نيز هست كـه جنبـ      اي از آثار في   مجموعه

bedierj(» دير به ژي« ترين ر ميان آثار ادبي عاميانه آنهايي كه بايد به عنوان جالب          د) −
هاي غنايي هستند كه اصالت خود را بيـشتر حفـظ           ترين به شمار آيند، سروده    و برجسته 

  .اند و كمتر تحت تأثير موضوعات بيگانه قرار گرفتهكرده
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