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ترانه هاي سه مصراعی کردهاي خراساندغدغه ها در

1اسماعیل حسین پور

صغري مرادیان*
میترا مرادیان**

چکیده:
ترانه هاي سه مصراعی از پیشینه ي بلندي برخوردارند. برخی بر این باورند که قسمت هایی از 

بین کردهاي خراسان گات هاي زرتشت در قالب ترانه هاي سه مصراعی سروده شده اند. هنوز در 
قافیه اند. این ترانه هجایی کاربرد دارند که هر سه مصراع با یکدیگر هم8ترانه هاي سه مصراعی 

ها به خاطر سه مصراعی بودن سه خشتی نامیده می شوند. این قالب شعري از اختصاصات شعر پیش 
شعري به ترین قالب از اسالم است که نوخسروانی هاي دیروز و هایکوهاي امروز ژاپن نزدیک 

وزن این ترانه ها هجایی عددي است که از اختصاصات شعر پیش از اسالم است. این ترانه هاست. 
اي زیادي گردیده است در حالی که هامروز دغدغه هاي زندگی ماشینی باعث فروپاشی خانواده 

ندن این کهن در ادبیات این مردم دغدغه اصلی شان پاسداشت عشق و زندگی بوده است که شناسا
سروده ها می تواند نقش الگویی براي جوانان داشته باشد.

هاي سه مصراعی کردهاي خراسانترانهدغدغه در ، ترانه هاي سه مصراعی، ترانه : کلید واژه

Tak1350@yahoo.comنشگاه آزاد مشهددا-دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی1
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور بجنورد*

دانشجوي تربیت معلم امام صادق بجنورد**
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مقدمه:
ترانه هاي سه مصراعی قالبی کهن است که ناشناخته مانده است. با توجه به زندگی امروز و 

اه سرایی این قالب اخیرا با عنوان سه گانی پاي به عرصه ادب فارسی روي آوري به کوت
امروز با بازشناسی ترانه هاي برخاسته از دل این گذاشته است که باید به فال نیک گرفت. 

مردم، می توان زاللی زندگی را در این ترانه هاي سه مصراعی چون آیینه اي تابناك به 
ان با زیاده خواهی ها فراوان باعث فروپاشی خانواده ي از جوانتماشا نشست. امروز بسیار

هاي زیادي شده اند در حالی که در ادبیات این مردم، زندگی و عشق عزیز هستند و بیشتر 
در زندگی ماشینی امروز شاهد دغدغه ها حول محور یاردوستی و پاسداشت زندگی است. 
ه این دغدغه ها متفاوت با امروز انبوه و انواع دغدغه در زندگی روزمره هستیم که در گذشت

بوده است.
به برخی دغدغه ،در این مقاله پس از پرداختن به موضوع ترانه هاي سه مصراعی این مردم

ها اشاره می شود.

پیشینه ي پژوهش:
ترانه هاي سه مصراعی کردهاي خراسان را نخستین بار در داخل کشور اسـتاد کلـیم اهللا   

خراسـان بـه چـاپ رسـیده     » ترانه هـاي کرمـانجی  «که با عنوانتوحدي گردآوري نموده اند 
است و پیش از ایشان سوکرمان محقق برجسته روسی با جمع آوري فرهنگ عامه کردهـاي  
خراســان شــامل ســه خشــتی، ضــرب المثــل، چیســتان و برخــی داســتانهاي عامیانــه و نکــات 

دستوري برخی از داشته هاي کردهاي خراسان را مکتوب نموده است.
شـعر کرمـانجی در موسـیقی مقـامی     «سیاوش مهرو آشخانه اي با کتاب ارزشـمند قايآ

نسبت به معرفی این قالب شعري نقش ارزنده اي ایفا کرده است.» کرمانجی
در معرفـی برخـی ترانـه هـاي     » هفت مقام دوتار«آقاي نوروز علی نوروزي نیز با کتاب 

اده است.سه مصراعی و منشأ پیدایش آن کار در خوري انجام د
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علیرضا سپاهی الیین هم براي نخستین بار با اراثه مقاله اي ارزشمند در ماهنامـه شـعر بـا    
این قالب شعري را به همراه برخـی سـه خشـتی هـا بـه      » سه خشتی، شعر ویژه کرمانج«عنوان

زیبایی معرفی نموده است.
ر روزنامـه  همچنین آقایان حسن روشان و حسین تقدیسی با اراثـه دو یادداشـت ویـژه د   

خراسان شمالی و روزنامه قدس نسبت به معرفی قالب و محتـواي ترانـه هـاي سـه مصـراعی      
اقدام نموده اند.

پس از آن هم با الهام از کار سترگ استاد توحدي ، شاعر نام آور دیارمان هیـوا مسـیح   
با بازترجمه و چاپ ترانـه هـاي کرمـانجی خراسـان نقـش ارزنـده اي در معرفـی ایـن قالـب          

عري ایفا کرد و پس از آن عظیم رستمی با چاپ سه خشتی هاي کرمانجی بخشـی از ایـن   ش
کهن سروده ها را مکتوب کرد.

اخیرا نیز توسط محقق پرکار و نام آشنا پروفسور جلیلِ جلیل ،کُـرد ارمنـی تبـار سـاکن     
بلژیک و خانم گلی شادکام کتاب ارزشمند سه خشتی هاي کردهاي خراسـان در اروپـا بـه    

پ رسیده است.چا
تحیلی موضـوعی ترانـه هـاي سـه مصـراعی کردهـاي خراسـان و        » دیار و دوتار«کتاب 

ترانه هاي سه مصراعی کردي است که توسط نگارنـده  » آسمان بی مرز است«مجموعه شعر 
منتشر شده است.

گستره ي پژوهش:
ن را ترانه هاي شمال خراسان در حوزه ي جغرافیایی وسیعی بر لب هاست کـه تعـداد آ  

ولی ترانـه هـایی کـه در ایـن مجموعـه      )1374(توحدي،بیش از سه هزار برآورد نموده اند .
ترانه ي گردآوري شـده از منـابع مختلـف ،    هزار مورد بررسی قرار گرفته است ؛ تنها از بین 

انتخاب گردیده اند .
بدیهی است با فراگیر بودن ترانـه هـاي کـردي در بخـش وسـیعی از شـمال خراسـان ،       

قطعـاً ترانـه هـایی    وامکان استفاده از همه ي آن ترانه ها در این مجموعه میسـر نبـوده اسـت    
دلنشین تر از این ترانه ها هنوز در سینه مردان کهنسال و زنان سالخورده ي شمال خراسـان ،  
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باقی است که در هیچ دفتر و دیوانی ثبت نگردیده و چه بسا با فروشکسـتن قـامتی ، انبـوهی    
سروده هاي مردمی در خاك دفن شود.  از زیبا

شیوه ي پژوهش:
در این پژوهش از تحقیق کتابخانه اي، تحقیقات میدانی و گفتگو با هنرمندان به منظـور  
ضبط ترانه ها و از آثار صوتی و تصویري موجود از جمله برخی ترانه هـاي ضـبط شـده در    

ي بیشـتر ي در ایـن مجموعـه    خورشیدي استفاده شده است تـا ترانـه هـا   40رادیو مشهد دهه
فراهم شود.

موانع پژوهش:
ترانه هاي کردي شمال خراسان که به دلیل سه مصراعی بـودن سـه خشـتی نامیـده مـی      
شوند ؛ به علت فقدان رسم الخط در بین کردهاي این خطه ، شفاهی اند . هـر چنـد در سـال    

ت ولـی از شـیوه ي واحـدي    از این مردم به چاپ رسیده اساي هاي اخیر ترانه هاي پراکنده 
و این یکی از بزرگترین موانع گـردآوري ترانـه هـاي سـه     در رسم الخط استفاده نشده است

مصراعی بود.
هر چند نبود رسم الخط باعث شده است زیباترین ترانه هاي این مـردم بـیش از آن کـه    

این ترانه هاي بر لب گل کردن در زیر خاك مدفون باشد اما ،ها میهمان شودامروز بر لب 
مردم ما و نانوشته ماندن آنها هر چند در روزگاري طبیعـی بـوده اسـت ولـی امـروز شـفاهی       

ماندن این ترانه ها آفت بزرگ خاموشی و فراموشی آنهاست .
در عین حال کمبود منابع مکتوب، وجود واژه هاي خـاص هـر منطقـه و یـا گـاه دور از      

مبـود و بـی کیفیـت بـودن برخـی آثـار اراثـه شـده         ذهن، عدم امکان ترانه خوانی بانوان و ک
صوتی و تصویري برخی موانع در راه انجام این پژوهش بود.

پیشینه ترانه هاي سه مصراعی:
سه خشتی هاي کردي شمال خراسان ، داراي تفاوت اساسی با قالب موجود ترانـه هـا و   

هـا در عرصـه   » ه گانـه سـ «رباعی ها و چهارپاره ها است. هرچند امروز برخی قالب هـا نظیـر   
ادبیات پدیدار شده است ولـی بایـد پـذیرفت کـه ترانـه هـاي سـه مصـراعی قـالبی مخـتص           
کردهاست که با پژوهش هاي صورت گرفته پیرامون دیرینگی این ترانه هـا پیشـینه ي ترانـه    
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هاي سه مصراعی به زمان زرتشت باز می گردد و می توان نوخسروانی ها دیروز، سـه گانـه   
ز و هایکو هاي ژاپـن را نزدیکتـرین قالـب بـه ترانـه هـاي سـه مصـراعی کردهـاي          هاي امرو

خراسان دانست که در اصطالح سه خشتی نامیده می شوند. 
در خصــوص پیشـــینه ي ترانــه هـــاي ســه مصـــراعی آقــاي حســـینعلی مـــالح آن را     

مربوط به زمان زرتشت می داند و می نویسد :
یــک پــاره از شــعر مــی آورد و ضــرورتی در اشــعار هجــایی شــاعر چنــد هجــا را در « 

نــدارد کــه هجــاي کوتــاه در برابــر هجــاي بلنــد باشــد ؛ ماننــد نخســتین قســمت گاثاهــا کــه 
»هجــــا اســــت16از قطعــــات ســــه مصــــراعی تشــــکیل شــــده وهــــر مصــــراع داراي 

).30: 1349(مالح،
هجایی می نویسد :8محقق ارجمند آقاي دکتر محمد مکري درمورد اشعار 

ــان په«  ــتی    در زم ــانی زرتش ــکانی وساس ــار اش ــه د رآث ــانوي و چ ــار م ــه در آث ــوي چ ل
اثراتـی از اشــعار هجـایی پدیــدار اسـت و بــر حسـب تحقیــق آقـاي کریســتن سـن دانشــمند       
دانمــارکی در قســمتی از بنــد هیشــن کــه مربــوط بــه زنــدگانی اوان کــودکی کیقبــاد         

).14: 1329(مکري، »هجایی وجود دارد 8مصراع است ،اشعار 5شامل 
هجایی سه مصراعی نوشته است:8اشعار وي درباره

ــه دســت آورده ام   «  بــه طــوري کــه از آثــار و شــواهدي کــه در لهجــه هــاي کــردي ب
هجــایی ســه مصــراعی بــیش از اشــعار ده هجــایی وجــود 8مشــهود مــی شــود ســابقاً اشــعار 

مـی  هـا را تشـکیل   » گـورانی  «هـا و  »بیـت  «داشته است و اغلـب ایـن نـوع اشـعار کـه مـواد       
داده اسـت همــه بــا آهنـگ خوانــده مــی شـده و تصــنیف هــاي کـردي را شــامل مــی شــده     

)16: 1329(مکري، »است. 
دکتر شفیعی کدکنی در موسیقی شعر از نوعی قالب یاد می کند که در ادبیات تاجیک 

). 205: 1373(شـفیعی کـدکنی،   ، مثلثی بوده و قدیمی ترین شکل ادب تاجیک بوده است.
وعی از سه مصراعی ها تلقی کرد. که می توان ن

موشح یکی دیگر از نواع ادبی بوده که قالبی نزدیک بـه ترانـه هـاي سـه خشـتی دارد ،      
مؤلف موسیقی شعر می نویسد : 
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موشحات گویا از موسیقی و شعر محلی اسپانیا هم رنگ گرفته است . موشحات براي « 
اي خواندن ( دکالمـه ) قصـیده وجـود    تغنی و آواز خواندن به وجود آمدند و در آن ایام بر

داشت که در مدح امیران و حاکمان گفته می شد ولی موشحات فقـط بـراي تغنـی بـود امـا      
مجال گسترده اي براي سخن گفتن و آفاق تازه شعري نیر به شمار می رفت . 

درباره ي منشأ موشحات بستانی معتقد بود که موشـحات عربـی نیسـت بلکـه مسـتعرب      
خود اهالی اسپانیا . است ، مانند

گیب معتقد است که احتمـاالً اختـراع کننـدگان موشـحات متـأثر از ترانـه هـاي محلـی         
اسپانیا و پرووانس بوده اند که از نوع ترتیلهاي کلیسا متأثر است . 

نویسنده فن التوشیح می نویسد : ما بهتر می دانیم که گفته شود به تقلید از شعرهاي غیر 
هودیان اندلس هم به زبان عبري موشحاتی دارند. عربی است زیرا ی

یکی از ساده ترین شکل هاي موشح را در اینجا نقل می کنیم که هر حرف نشانه یـک  
قافیه است. 

ا             ا               ا 
ب                ب  

ح           ح              ح 
ب        ب 

د د             د        
ب           ب               ب  

»موشح اگر با فصاحت و زیبایی الفاظ همراه باشد شعر عشـق و زیبـایی و زمزمـه اسـت    
).210: 1373(شفیعی کدکنی، 

دکتر شمیسا نیز در انواع ادبی ، در بحث قوالب ابتکاري و غیر معروف با آوردن برخی 
هر بیـت ، عبـارتی نسـبتاً طـوالنی تکـرار مـی شـود ؛        ابیات که قافیه درونی دارند و در پایان

نوعی قالب نزدیک به ترانه هاي سه مصراعی کرمانجی را آورده که نمونه هایی از موالنـا و  
).342: 1381(شمیسا،» سعدي ذکر می شود

تشریف ده عشاق را         پر نور کن آفاق را           پرزهر کن تریاق را  
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چیزي بده ، درویش را 
باروي همچون ماه خود   با لطف مسکین خواه خود          ما را تو کن همراه خود  

چیزي بده درویش را 
به نظر می رسد که این اشعار در اصل ملحون بوده و مصراع ترجیع را مـثالً در مجـالس   

م می گرفته اند. سماع یا بزم ، یاران د
اي سرو باالي سهی   کز صورت حال آگهی            وزهر که در عالم بهی  

ما نیز هم بد نیستیم  
گفتی به رنگ من گلی     هرگز نبیند بلبلی           آري نکو گفتی ولی  

ما نیز هم بد نیستیم            
زنده یاد احمد تفضلی با آوردن آثاري از فارسی قدیم نمونه هایی در قالب سـه خشـتی   

ها را به چاپ رسانیده است . 
شعر زیر را این خرداد به نام باربد ضبط کرده که در مـدح خسـروپرویز سـروده شـده     «

است : 
خاقان ماه مانذ و قیصر خرشیذ  

آن من خداي ابر مانذ کامغاران 
ذ ماه پوشذ کخاهذ خرشیذ  کخاه

خاقان مانند ماه و قیصر خورشید است / اما خداوندگار من مانند ابر کامکار است / هـر  
گاه بخواهد ماه را می پوشاند و هرگاه بخواهد ، خورشید را . 

قطعه ي زیر در توصیف نرگس نیـز شـاید در اصـل بـه پهلـوي بـوده اسـت ، اگـر چـه          
شود : خصوصیات فارسی در آن دیده می

: 1378(تفضـلی،  »نرگس اُزمرد دسته             مروارید فَدورسته       زرش در میان بسته
312.(

دکتر شمیسا در اسجاع یا ترانه هاي سه لختی نوشته است : 
هجا  5در پستی مردن     «

هجا  4به که حاجت        
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)63: 1378(شمیسا، »هجا6پیش کسی بردن   
اسجاع شبیه است به ترانه هایی که از آغاز اسالم به جا مانده است ماننـد  و همچنین این

ترانه یزیدبن مفرّغ : 
»آب است و نبیـد اسـت           عصـارات زبیـب اسـت              سـمیه رو سـبید اسـت        «

)66: 1378(شمیسا، 
د:براي مقایسه قالب سه خشتی با ترانه هاي آغاز اسالم یک سه خشتی آورده می شو

بان ده کمه که چکئ ئه زه و
نه تَه دله نه من که زه و

خوه دي له مه کَریه غه زه و
ــري /                                                                         ــن جگ ــه م ــی داري و ن ــو دل ــه ت ــاکرده / ن ــوي ن ــر ش ــم اي دخت ــی زن ــدا م ص

انگار خدا برما به خشم آمده است.
هم قافیه هستند.  » غه زه و «و »که زه و « ، »عه زه و « کلمه در سه خشتی باال سر

علیرضا سپاهی الیین با بیان وجود شباهت بـین قالـب ترانـه هـاي کـردي و هایکوهـاي       
ژاپن نمونه اي از هایکوها را آورده است:

ــه جــاي دیگــر خــواهم    ــراي آب ب نیلــوفر صــحرایی مــن / دلوچــاه مــرا اســیر کــرد / ب
).158: 1375ین، رفت(سپاهی الئ

در مجموع می توان قالب ترانه هاي کردي خراسان را که در ترکیه عراق ، سوریه ، 
.ارمنستان و غرب ایران نمونه هاي متعددي از این قالب وجود دارد

دل مشغولی و دغدغه ها
دغدغه روح را می آزارد . سوهانی است که روح را به ستوه مـی آورد ولـی اراده ایـن    

را شیرین می کند ، چشمان به گود نشسته و دیـري خـواب نادیـده ي یـک عاشـق      تلخی ها 
ایلیــاتی کــه دغدغــه دلــدارش را دارد و دوري از او چــون توفــانی ســهمگین صــخره هــاي  

صبوري او را در هم شکسته است و به فریادي از حنجره خسته تبدیل شده است . 
شـته باشـند ؛ دغدغـه ي عشـق     این مردم ، بی آن که دغدغه ي ثـروت و زر انـدوزي دا  

دارند و از ناکامی و نامرادي سخت بیمناکند . دغدغه ي کوچ یار از دیار و از کنار عاشـق ،  
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دغدغه زود رفتن دلبر و دیر نماندنش ، دغدغه بدنام ساختن یار ، سـرگردانی ، بـی وفـایی ،    
غمنـاکی و دلتنگـی   بیچارگی و نداري همه و همه در ترانه ها به فریاد تبدیل شده است و بـا  

دو تار به گوش رسیده و می رسد.  
هر چین بر جبین نشسته حکایت اندوه ها و تلخـی هـا و نـامرادي هـاي دیـروز را دارد .      

دردي و هجـران روایتگـر  گیسوان سپید پیرزن امروز ، موي سپید مرد قد خم شده هر یـک  
داغی است که بردلشان به یادگار مانده است . یادآور است ، 
از پـاکی بـاور و از   دغدغـه  ردمندي و دغدغه داشتن خود نشان از لطافت روح دارد ،د

بی غمـان  چر اکه بی دردان و سنگدالن بی غمان روزگارند. زالل اندیشه  حکایت می کند
درد نادیده ي بیگانه با دل مشغولی ها ، طعم زندگی را نچشیده اند ، به خوبی درك نکـرده  

ـ     اند ، آن که آهی از دلـ  کوه اي از زمانـه نکـرده   ش برنخاسـته احساسـی نداشـته ، آن کـه ش
آن کـه  است که نمی توان صبوري را ریشـه ي بـی فریـادي هـا دانسـت.     نازپرورد تنعم بوده

اشکی در نیمه شب ها از دیده فرو نبارانیده هجـران و دوري و درد را نفهمیـده و اینهـا همـه     
سـه خشـتی  » عشق روسـتایی و در عقـل شـهري    در«در کنار هم در دل دردمند یک ایلیاتیِ

شده است . 
، آشـنایی بـا یکـی از هـزاران آرمـان ، آرزو و دغدغـه       رد خراسـان آشنایی با دغدغه ک

اوست که توانسته بر لبی گل کند و چه بسا دل پر دردانی که سـینه خـاك را بـر بـی خیـالی      
ـ اسرارشان ازمین ترجیح داده اند و رفته اند و زمین رازدار کوه نگشـوده رخ  ست و لب به ش

از ما پوشانده اند و رفته اند . 
دغدغه ها را در بین این مردم می توان به دو دسته تقسیم کرد : 

دغدغه هاي فردي :الف: 
فـرد بـا   دغدغه هاي فردي در ترانه ها به بن بست رسیدن هاي دلـی دردمنـد اسـت کـه     

ها ، قدخمیـده شـدن معشـوق ، فریـب و     ناکامی، درون گرایی و فریاد کردن دغدغه هایش
به برخی دغدغه ها در زیر است که زبان شدهرا به زیبایی از سوي برخی نایاران سرگردانی 

اشاره می شود.  
به غربت رفتن یار : 
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یکی از جنبه هاي ادبیات نوستالوژي بیم از غربت و دوري و جـدایی اسـت. یـاري کـه     
ي مـی رود .رفـتن یـار از کنـار عاشـق، کوچیـدن و       می رود در پی اش دلی می رود، دلـدار 

نومنزل کردن در دیاري دیگر دغدغه اي روح آزار براي عاشق است.
!هرته دي بوویه کاره ك چه

ه                                             ررته وژه ئه و سوه یند ا
ئژ وه گه رهبئتيبه هار

/یارم فردا از اینجا می رود/بگو تا بهـار آینـده ( و موقـع    ! دیدي چه اتفاق ناگواري افتاد
برگشت کوچ ها ) برگردد . 

وه رن هوون بوینن                              ؤ خه لک
مه بارینن                         نران له مه وک

دا گه رینن                                                     وچونمئیار
این همـه سـنگ بـر مـن نبارانیـد (مـرا سـرزنش        مردم بیایید و نظاره گر دردهایم باشید/

/ یارم رفت او را برگردانید . نکنید)
ه نه                                      تَئی ده ردلنا کولو

ه نه                                           کده رله وي گه پوله 
ه ده ونه                                                      یروو سوه تَئ

امـروز یـا   مـی گوینـد/  سـخن  این ها همه دردهاي توست /  در هر کوي و برزن از آن 
فردا تو را می برند و داغدارم می کنند.  

دغدغه بیچارگی و نامرادي : 
بیچارگی و ناداري با بی یاري درهم تنیده اند.آن که توان مالی خوبی نداردکمتر مورد 
اقبال خانواده ي دختر قرار می گیرد.آنچه رنج آور است تنبلی و کاهلی نکوهیـده اسـت نـه    
ناداري و فقر که گاه به رغم تالش و کوشش فراوان یک جوان، شـرایط اجتمـاعی و عقـب    

قدر فراوان است که امکـان جبـران آن بـا کـار شـبانه روزي هـم       ماندگی هاي اقتصادي آن 
فراهم نمی شود.
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در این ترانه ها فرد بیچارگی اش را عامل فراموشی توسط دیگران می داند.
بنی واران                                             ورئبوومه که 

باران                                         و ن یده گریمه خوی
!چارانیمه بئواي له حال

/که خون و باران می گـریم ( از درد  منزلگاه کاروانیان همانندمبه سنگ فراموش شده 
!به حال ما بیچارگانبدااشکهایم خونند و در فراوانی بارانند )/

له بن داران ، له بن داران                             
ه باران                                               له تَئهبه رفنله م

!چارانئمه بئحالله واي 
و بر تو بـاران (دردم از تـو بیشـتر    می باردبر من برف در زیر درختان ، در زیر درختان/

!نواي به حال ما بیچارگا/است)
بدنامی یار : 

حسودان و به کام نارسیدگان جز بدنامی پیشـه اي و شـیوه اي ندارنـد. دختـران نجیـب      
گفتگان به سبکسران و بی هنران ، مورد حسد و کینه آنان قرار می گیرنـد و در  » نه«ایلیاتی، 

این شرایط گاه دختري پاکدامن به ناحق بدنام می شود. این بدنامی دختر پاکدامن چـه بسـا  
منجــر بــه مانــدن همیشــه در خانــه پــدري مــی شــود و ایــن ثمــره تلــخ حســد و کینــه برخــی 

خواستگاران ناهراسیده از خداوند است.
ئهلیف المئهته کویبه ژن

ل ته مامه                                     وژه قوسان بووم گ
!تنامهن یار به ره کرچه 

چگونه جانی برایم باقی نگذاشته/هایتغصه و درداست/چون الم خمیده الف قامتت
!آن یار پاك دامن را بدنام کردند

بی بخت و شانس بودن : 
بی بختی و بدبختی از دیرباز بر لب این مردم جـاي بـاز کـرده اسـت.آنان کـه روزگـار       

ام شان کرده است و خود را عاري از تأثیرگذاري بر جریان بخت و اقبـال مـی داننـد در    ناک
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بخت یک تقـدیر اجتمـاعی اسـت ،    «ترانه ها این بی بختی را برزبان آورده اند. پیداست که 
اما سرنوشت و مرگ و زمان آدمی یک قانون طبیعـی و کیهـانی اسـت . فـرا رسـیدن زمـان       

عوامل اجتماعی پنداشته نمی شود . سرنوشت و بخت با هم بـر  انسان به دست هیچ عاملی از
اعتقـاد بـه بخـت و    و) 1369:124(مختـاري،  »حوزه و گستره ي خویشکاري تأثیر می نهند.

.اقبال یکی از باورهاي دیرین مردم است
من                                               ئجه ور کرن له حال

من     ئله تالنکولی بوو
؟منئکودا برن هه وال

یـارم را بـه کجـا    در حق طالع و بخـت مـن کوتـاهی شـد/    جور و ستم کردند/در حقم
بردند ؟ 

م                                       ئوه مه ندكی یئچله سه ر
م                                          ئل ده ندكتائله بن دار

م                                ئجایالن به خت هندوله نا
مندك ( گیاهی است با پنیر و کشک مخلوط می کنند ) ایسـتاده ام/ پر بر بلنداي کوه

در زیر درخت دانه تلخم/ در بین جوانان بختم کم است . 
: گريجادو

ز باورهاي مشترك بین ملل شرق و اروپایی است. سـحر و جـادو و طلسـم    جادو یکی ا
هنوز هم در بسیاري از ابیات و ادبیات معاصر نقشی پررنگ دارد کـه در ادبیـات کالسـیک    

بیش از امروز بوده است.
جادوگري ثمره ي پلیدي ارواحی است که با بی پروایی به دنبال تحقق برخـی خواسـته   

صحت وسقم آن خارج از بحث ماست). هر چند با رشـد جوامـع ایـن    هاي افراد هستند (که 
باور کمرنگ شده است ولی نباید از باور دیروزیان که گاه در آثاري چـون شـاهنامه ریشـه    

رثیس قبیلـه کـه در ضـمن    « اي اسطوره اي پیدا می کند غافل شد. آنچه پیداست در گذشته
پدیده ها به نفع یا ضرر دخالت کنـد و  شاعر و پزشک و پیامبر بود می توانست در برخی از

مثالً ارواح موذي را دفع کند یا بیماري را شفا دهد . لذا جادو و سحر بر لب بشرکهن نقـش  
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و ) 344: 1378(شمیسا، »مهمی داشت . همت طلبیدن از پیر در عرفان یادگاري از آن است.
ن است.این سه خشتی ها دلیلی بر وجود این باور در بین کردهاي خراسا

دل کرن                                   ئووم ببوه دلئه ز
ن                                             رالن جادوو کلدامه مه 

کرن                                                 ئمن ژئبالوپه ر
پروبـالم را  اهـا مـرا جـادو کردنـد/     ملّنمودنـد/ )تهی از عشقبی دلم(داده بودم ومن دل

ریختند.  
ئه زده خوینم ئه لیف بیان                                  

یان                                           وئه زده گرم سه ري رو
ان  تینن وه جادوویان                                   ککه چ

ان را با جـادو  / گروهی دخترمی ایستمو سر راه ها منتظر/آموزم من حروف الفبا را می
. آورندکردن به خانه بخت می

فریب دادن : 
دیگران را فریفتن به هر دلیلی که باشد ناپسند است.گاه پشت به پیمان کردن و ناعهدي 
در مسیر زندگی یک آفت بزرگ است.آنان که وعده اي به کسی مـی دهنـد و در آخـر او    

قند.را فریب داده و دل به دیگري می دهند حرمت شکنان عش
هل گه راندم ، داگه را ندم                                        
وه دوو کاري خوه ده شاندم                                     

ئه ز خاپاندم                                                 رئاخئله 
د(بـا  داو در آخـر مـرا فریـب   کشـید/ کاراز من /مرا در فراز و فرودها سرگردان کرد

دیگري وصلت کرد.)
وم من خار بازي                                     بوئه زقچک

ناووم رازي                                                     ي کاراوله 
ی                                               ضبه ره ف بوونه مه هللا قا
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کـار ( ازدواج ) نمـی شـدم / مـال و     و راضی به اینمن کوچک بودم و فریب خوردم/
اند.قاضی ها جمع شده 

ناکامی : 
ناکامی دو عاشق و معشوق یکی از جلـوه هـاي مانـا در ادبیـات غنـایی اسـت چـون بـه         
یکدیگر نارسیدن دو دلـداده ، شـعله اي در وجـود آنـان بـر مـی افروختـه اسـت کـه سـبب           

ط شـاعران مـی گردیـده اسـت و     پیدایش آثار ادبی گرانسنگی با رویکرد ادب غنـایی توسـ  
حاصل آن شور و شیونها اشعاري بوده است که در آن عاطفـه و احسـاس جـانی دوبـاره بـه      

شعر و شاعر بخشیده است.
در سه خشتی هاي ما نیز این درد با حسرتی بلند بر لبهـا میهمـان شـده اسـت آنگـاه کـه       

عاشق داغدار می گوید:
م          ئم ، دل وه داغئدل وه داغ
م                                        ئکه چکی چاقئئه زموشتاق

م                                              ئده ماغینه دانه من ب
او را به من ندادنـد دختر چاق هستم /شیفته يمندلم پر داغ است ،دلم پرداغم است/

دل پر اندوهم.
بی وفایی یار : 

ارِ بی وفا با پشت کردن به تمام وعده هایش سبب پریشان حالی دلداده اش مـی شـود.   ی
دوسـتان شـرح پریشـانی    «دردسروده هاي وحشی بافقی آن گاه که با حزنی تلخ می گویـد:  

یـار  » یـار بـا مـا بـی وفـایی مـی کنـد...       «یا سعدي که در غزلی با عنـوان:  » من گوش کنید...
می داند که گندم نمایی می کند و در ادبیات یکـی از نکـوهش   ناپایدار را جو فرو سنگدلی 

هاي یار بی وفایی اوست.
درترانه هاي دیار ما نیز عاشق سـپید مـوي بـر روزهـاي رفتـه بـر خـویش و روزگـارش         
حسرت می خورد و از این که یار او و جوانی اش را بر باد داده است مـی نالـد و شـکوه بـر     

فایی دو طرفه است و گاه از سوي عاشق و گاه از سوي معشـوق  لب دارد. البته گاه این بی و
است.
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فه ره                                                      لالووه رکه تمه چ
شه وتاندم کرمه مه ره                                            

ه                                              رچه ته یمن هئزه حمه ت
بی وفایی یار مرا سوزاند حـاال علـف خشـک شـده ام/    ه سوي دشت وسیع نمودم/رو ب
.  به رنج انداختمبیهودهخودم را 

ه سه ورکر                                تتؤچ  گمن هه ر
ورکرهمن گوره شوئپور

ته وه حالی من جه ورکر                                        
کـردي و بـی وفـایی نمـودي /موهـاي سـیاهم را برایـت سـپید         من هر چه گفتم تو صبر 

کردم/تو به حال من جور و ستم کردي . 
چما ها وو؟ چما ها وو؟                

ان، کوللی کا وو خه رمان کوت
وو؟                     اوه کوللیتئقه رار

مه کاه بود/ همه قرار و وعده چرا این گونه شد؟ چرا این گونه شد؟/ثمره ي خرمنش ه
هایت همین بود؟

رنجیده شدن خاطر یار : 
یار نازك دل و طناز است و زود آزرده خاطر می شـود. بایـد بـا دوري از از هـر گونـه      

تندخویی از آزردگی خاطر یار پرهیز کرد .
باغی                                                    ئباغین گولئگول

ده ماغی                                          یبتیه ؤگمن چ
کو ناون یاغی                                       ودوست هه 

دو دلـداده  من چه گفته ام که آزرده خـاطر شـده اي/  اي گل محمدي ، گل محمدي/
این گونه با هم  بیگانگی نمی کنند.

ده مینی                          تومته رز کوته ئه
من نه شینی                                        ئکه س له ره د
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ده وینی                       قه ره گوونان پر
در پرآشوبیحال که من می روم و تو می مانی /کسی را به دنبالم نفرست /تو روزهاي

پیش داري . 
ناکامی : 

و ناراستی ها سبب می شود گاه در زندگی شاهد ناکـامی  تضاد طبقاتی، افزون طلبی ها
برخی دلدادگان باشیم. این ناکامی ها گاه روایت نشده باقی مانده اند و برخی نیز بـا شـکوه   
بر لب آوري دو دلداده عالمگیر شده است که ادبیات ملل لبریز از این ناکامی ها و نامرادي 

هاست.
یی کـه  برخی ترانـه هـا  مرادي ها نمودي روشن دارد. در بین کردهاي خراسان نیز این نا

و خواسته انـد ایـن   داراي سرمنشأ حقیقی است توسط بخشی ها و عاشق ها خوانده می شود
همه …و » سکینه«، » په ري جان«، » خجی لوره«، » اهللا مزار. «اندوه با ساز و آواز ماناتر شود

نقش بسته است . داراي منشاء تاریخی است که بر لب ترانه سرایان 
دغدغه هاي اجتماعی : ب: 

برخی دغدغه ها هر چند از دل و درون انسانی عاشق حکایت می کند ولـی اجتمـاع و   
ریشه ي بسیاري از تلخکامی ها به تضاد طبقـاتی و نـابرابري   زمانه را خطاب قرار داده است .

ان را بـا صـداقت و   هاي اجتماعی باز می گردد و دو دلداده حق داشته انـد دغدغـه هـاي شـ    
صمیمیتی درخور مطرح کنند.  

شکوه از زمانه : 
زمانه همان روزگار است که گاه گروهی را شکوه بر لب آورده است و گروهی را شادمان 

بث الشکوي، اصطالحی بالغی به معناي شکایت شاعر از روزگار و «و کامیاب نموده است.
: 1384(سـرامی،  » ندانیه ي رودکی است.اهل آن است. کهن ترین بث الشکوي قصیده ي د

در ترانه هاي کرمانجی شمال خراسان نیز ایـن  شـکوه بـراي نـامرادي یـار اسـت و بـه        )247
در مواردي به معناي اجل است «دیگر بد عهدي و نامهربانی ها نپرداخته است. واژه ي زمانه 

ت و چـرخش دارد. بـا   و گاه به معناي دهر و روزگار اطالق می شود چرا که اشاره به گذشـ 
آنکه زمانه یکی است انسان را دوزمان و زمانه تواندبود:یکی زمان و زمانه ي نیـک و دیگـر   
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ولی فریاد از زمانه ي بد در ادبیات پرکاربردتر است. )35: 1392(دیباج، »زمان وزمانه ي بد
سه خشتی هاي کردي نیز از این قاعده مستثنا نیستند آنگاه که عاشقی می گوید:

زه مانا                                              وابوخه راو
دل دانا                                          یبمن ئهه مدل

دل وه ژانا                                                  مایهازیز ع
ند/ آن عزیـز دل  همدلم را به اجبار شوهر داده اکاش این زمانه خراب و ویران می شد/

مانده است . اندوه پر
آرزوي برابري : 

نابرابري هاي اجتماعی ریشه ي بسـیاري از ناکـامی هاسـت. آروزي برابـري داشـتن بـه       
ویژه در بین طبقات اجتماعی و همراهـی و همنشـینی حاکمـان بـا مـردم یکـی از آرزوهـاي        

ات عامـه از جایگـاه بـاالیی    دیرین مردم اسـت کـه از دیربـاز در ادبیـات مـا و بـه ویـژه ادبیـ        
جنـوب  » نوایی«برخوردار است. همان که طبیب اصفهانی هم به زیبایی سروده است و نواي 

خراسان با زیبایی بازآفرینی کرده است که:
بنازم به بزم محبت که آنجا                                            گدایی به شاهی مقابل نشیند

ه ترین آرزوهاي انسان خسته از تضاد طبقاتی است.واین یکی از صادقان
و نه دا                                            ئبژه ثاسمین دا

گه دا                                 ون شاه ووبوته لوه هه
نه دا                       ئخوه دده خوه ستتونم

مـن  شوند(و اختالف طبقاتی نباشـد)/  کاش از آسمان ندایی بیاید/ که شاه و گدا یکی 
د . کرنبرآورده نیز تو را می خواستم که خدا 

رفتن  : به اجباري
به اجباري (سربازي) رفتن هرچند براي میهن دوستی و میهن پرهیزي زیبا و افتخـارآمیز  
است ولی براي برخی همسران طاقت فرسا است.چه بسا نامزدي ماه ها منتظر می مانده است 

مسرش از سربازي بازگردد که بیشتر به خاطر بعد مسافت و نبود امکانات مناسـب رفـت   تا ه
و آمد مرخصی ها به ندرت صورت می گرفته است که این موضوع به قول اسـتاد کلـیم اهللا   
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شـده اسـت و ایـن دغدغـه هـا در کتـاب       » سـکینه «توحدي سبب پیـدایش ترانـه ي پرسـوز    
یافته  است.دولت آبادي هم انعکاس» گاهواره بان«

ئهفي یه ، ساي له نائائه ور
ئهووه تاوااري چوون تَجبئ
ئهوانخویین له نمترئسئه

ها را ردیـف کـرده   اجباري آسمان ابري است ، اما گاهی ستارگانی چشمک می زنند/
اشک چشمانم به خون دل آغشته است .و دسته به دسته به غربت بردند/

این ترانه ها بخشی از دل سروده هاي این مردم هستند که از پسِ سـالیان هنـوز سـینه بـه     
سینه منتقل شده اند تا پاکی زندگی و پاسداتش مهر و تابناکی عشق چون آفتابی همواره در 

راز بماند.طلوع، عزیز و برف

نتیجه گیري:
حفظ ترانه هاي سه مصراعی کردهاي خراسـان بـا دیرینگـی خاصـی کـه دارنـد حفـظ        

ترانه هاي سه مصراعی کردهـاي خراسـان  کـه    بخشی از فرهنگ کهنسال ایران عزیز است. 
به رغم شفاهی بودن و مکتوب نشدن در طول سالیان سینه به سینه نقل و روایت شده اند و با 

ي به دست ما رسده اند سرمایه ي گرانسنگ به یادگار مانده از دیروزهاي پر شور و پرتعداد
شکوه کردهاي خراسان است که جلوه هایی گوناگون از زنـدگی ایـن مـردم را بـه زیبـایی      

. در این ترانـه هـاي سـه مصـراعی     که دغدغه ها بخشی از این زندگی استروایت می کنند
آنچه قابل تأمل است:

یار و یگانه یاردوستی یکی از ویزگی هاي این ترانه هاست.دغدغه ي .1
در کنار دغدغه هاي فردي دغدغه هاي اجتماعی نیز حضور محدودي در .2

ترانه ها دارند.
آشنایی با این ترانه ها می تواند براي نسل جوان امروز کارکرد الگویی .3

داشته باشد تا بیش از گذشته به زندگی و یار دلداده تر گردند.
گاه و بیان آفاقی در سه خشتی ها بر دیگر نگاه ها غلبه دارد.ن.4
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مخالف خوانی معنایی(گالیه از خداوند)در شعر کرمانجی خود می تواند به .5
نحوي کمرنگ با مخالف خوانی هاي سبک هندي مقایسه شود.

ترانه سرا از فقر نمی نالد ولی از درد عشق پیوسته شکوه می کند..6
یار هرگز به فکر جدایی از یار نیست.به سبک شعر عراقی،.7
کاربرد ضمیرهاي شخصی در ترانه ها بیانگر خود مخاطبی و درونگرایی .8

است.
قافیه بسیاري از ترانه ها به فعل ختم می شود  که نشانه عملگرا بودن این .9

مردم است.
کم گویی و گزیده گویی در این قالب شعري ، آن را از دیگر قالب هاي .10

یز کرده است.شعري متما
در ترانه هاست و درونگرایی قوي را در ترانه ها » من«قوي ترین » من فردي«.11

شاهد هستیم.
استعاره حضوري کمرنگ دارد..12
تشبیه محسوس به محسوس قوي ترین آرایه بیانی است..13
وزن ترانه ها هجایی عددي است..14
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