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 پوستربخش  .........................................................مقاالت پذيرفته شده

  
  
 
  

  جنوبي هاي كُرديها و ترانهپژوهشي در الاليي

  
  يمنصور نوروز - يكيآببار ينيآرمان حس ديس

  

  چكيده

عامه  اي كه توجه به ادبياتعامه جايگاه خود را در نزد قشر تحصيل كرده باز كرده؛ به گونه امروزه ادبيات    

براي كودكان و يا در ... ها وها، قصهها، الالييي كُرد شاهد ترانهدر فرهنگ عامه. گيري داشته استرشد چشم

پژوهشگران پيرامون ادبيات عامه . حكايت دارد دلي، اميد و آمال اين مردمانباشيم كه از سادهارتباط با آنان مي

اند، اما كمتر پژوهشي به ادبيات كُردي هاي سوراني و كرمانجي تحقيقات قابل توجهي انجام دادهدر گويش

كوشند ابتدا پيرامون زبان كُردي جنوبي اطالعاتي به جنوبي پرداخته است؛ بنابراين در اين جستار نويسندگان مي

و ...) هاي موور وهاي هووره، ترانهها، ترانهزدهاي فكاهي، زبانترانه(هاهايي از ترانهپس نمونهدست دهند، س

  .نمايندرا ذكر مي  -ي كُرد هستندكه عمدتاً يادگار فرهنگ عامه-هاي كُردي الاليي

 .عامه، كُردي جنوبيادبيات كُردي ، ترانه، الاليي، فرهنگ:  واژگان كليدي
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  مقدمه  - 1

در . ي آن قوم استتر از تحقيق در ادبيات عاميانهپژوهش در ادبيات رسمي هر قومي به مراتب راحت    

توان آن را شود كه با اندكي تأمل مياي مواجه ميهاي چاپي و يا خطيادبيات رسمي، پژوهشگر با نسخه

كند و پيروي نمي... علم قافيه، وزن، علّو معني وتصحيح و بررسي نمود؛ اما ادبيات عامه از قوانين مرسوم چون 

ها بدون گوينده ميان شود كه بيشتر آني مردمان است و اين امر، سبب ميي عادات و زندگي روزمرهثمره

اي در ادبيات يك قوم به صورت ترجمه و يا اقتباس داخل در چه بسا ترانه. ها دست به دست شودقوميت

توان مطمئن بود، آن چه كه ي يك قوم نيز به صورت حتم نميحتّي در ادبيات عاميانهادبيات قومي ديگر شود؛ 

به ... ها وزد مردماني باشد، از خطاي حافظه، پس و پيش شدن واژه ها، تغيير مصوتكند و يا زبانراوي نقل مي

  .دور  مانده است

ش گوراني بوده است و شاعران كُرد در ي گذشته، گويگويش معيار ادبي در نزد اقوام كُرد تا چند دهه    

اند؛ اما در ادبيات عامه اين گويش را انتخاب نموده... هاي مختلف در سرودن حماسه، مناجات، عرفان وگويش

ي ي مردم است؛ بنابراين در هر گويش از زبان كُردي، ادبيات عامههم چنان كه از نام آن پيداست از آن عامه

ها داراي مشتركاتي است كه با جابجايي واژه ي اين گويشالبته بخشي از ادبيات عامه. دقابل تمايزي وجود دار

  . ها، و تغيير در ساختار نحوي در زبان مردمان جاري و ساري است

هاي فولكلور لكي و كلهري با صرف نظر از تغييراتي مختصر، هم ها و ترانهبه عنوان نمونه بسياري از الاليي     

-ها را به قوم خود نسبت ميي جالب توجه اين است كه مردمان لك و كلهر، هر يك، آنيد و نكتهنماسان مي

مختص به فالن گويش است؛ چرا كه ادبيات عامه ... توان به طور حتم مدعي شد كه ترانه وبنابراين نمي. دهند

  .م گرديده و تأثير پذيرفته استعمري به درازناي وجود جامعه بشري دارد و در اين زمان مديد، در افواه مرد

پيرامون ... زاده، عبيداهللا ايوبيان وزاده، فاروق صفيپژوهشگراني چون استاد قاضي فتاحي، صديق صفي    

اند و از شاعراني چون احمد خاني، پيرمرد، زيور، گوران، مالمحمد ي كُرد تحقيقاتي انجام دادهادبيات عامه

كس، لطيف شيو، شيركو بيكس، دلدار، هژار، عبداهللا پهاسيري، قانع، فايق بي اي، شيخ نوري شيخ صالح،كويه
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؛اما ) 7 -5: 1379صفي زاده، : ك.ر( هايي زيبا و دلنشين به جاي مانده استدر ادبيات كودك سروده... هلمت و

و كرمانجي هاي سوراني هاي نواحي شمالي مناطق كُردنشين و عمدتاً گويشها مختص به گويشاين پژوهش

نشين لرستان و سخنوران كُرد در استان كرمانشاه، مناطق لك(هاي كُردي جنوبي ها به گويشاست و در آن

بنابراين در اين مقاله سعي بر آن است ابتدا پيرامون زبان . چندان توجهي نشده است) سخنوران استان ايالم 

هاي عاميانه در اين ها و و انواع مختلف ترانهالييهاي آن، اطالعاتي به دست داده شود، سپس الكُردي و شاخه

  1.شودي زباني، با ذكر شواهد بررسي حوزه

  

  

  

  

  هاي آنزبان كُردي و گويش - 2

را در » لُري « اند؛ برخي حتي هاي آن، محققان اظهار نظرهاي گوناگوني كردهدر مورد زبان كُردي و شاخه

از حيث زبان، كردان را به چهار دسته « : يد ياسمي نوشته استاند؛ چنان كه رشهاي كردي آوردهشمار گويش

علي رخزادي نيز يكي از ). 136: رشيد ياسمي، بي تا( » ، لُر و كَلهر]كرمانج [گوران، كرماج :اندتقسيم كرده

د ؛ استا)282: 2،ج 1383(دانسته است » لُري   -كُردي كرماشاني« ي ي اصلي زبان كُردي را، شاخهچهار شاخه

- شود شامل گويشزباني كه كردي خوانده مي«: اند نوشته» تاريخ زبان فارسي«خانلري نيز در كتاب ارزشمند 

ها با يكديگر تحقيق ي ساختمان و روابط آنهاي متعددي است كه هنوز با همه مطالعاتي كه انجام گرفته، درباره

يكي كورمانجي كه : كنندروه اصلي تقسيم ميها را به دو گبر حسب عادت اين گويش. دقيقي به عمل نيامده

، و شعبه غربي در دياربكر و رضائيه و ...ي شرقي يا مكري در سليمانيه وشعبه: شودخود به دو شعبه تقسيم مي

ي كرمانشاه و گروه اصلي ديگر يا گروه جنوبي در منطقه. ايروان و ارزروم و شمال سوريه و شمال خراسان

كرمانجي  -1: ؛ اما به طور كلي مي توان زبان كُردي را به چهار گروه تقسيم كرد) 38: 1352خانلري، (» بختياري

  .كُردي جنوبي -4زازا  -اورامي  -3) سوراني(كرمانجي جنوبي-2شمالي 

  كُردي جنوبي - 3
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هاي آميخته از دو هاي كلهري، لكي، كُردي كرمانشاهي، فيلي و نيز گويشكُردي جنوبي، شامل گويش     

ميان كردي كرمانشاهي و كلهري تفاوت . باشدمي) چون گويش خاص مردم صحنههم(لكي و كلهري  گويش

ظاهر . توان گفت كه كُردي كرمانشاهي از لكي نيز متأثر شده استها است و ميتنها در تلفظ برخي از واژه

-كردي جنوبي در استان«  :نويسدپيرامون كردي جنوبي مي »ديوان غالم رضا خان اركوازي«ي سارايي در مقدمه

-نواحي لك(، بخش بزرگي از استان لرستان )بيجار و قروه( هايي از استان كردستان هاي كرمانشاه، ايالم، بخش

هاي مندلي، خانقين و شمار زيادي از اهالي بغداد و ديگر شهر( هايي از كشور عراق و بخش) نشين لرستان

  ).9: 1386(»كنند نفر بدان تكلم ميرايج است و ميليون ها ) نشين عراقشيعه

  

  

  )الاليي(الوه الوه  - 4

ي كردان مناطق جنوبي، الوه الوه يا الاليي چون نگيني بر تارك ادبيات شفاهي اين هاي عاميانهدر ميان ترانه    

شود، بي آن كه دركي درست زماني كه كودك تنها مجذوب چهره و رفتار و حركات مادر مي«. درخشداقوام مي

صدا و چهره و گاه حركات وجدآور و بوسيدن، كودك خود را » تون«از گفتار مادر داشته باشد، مادر با تغيير 

برد و از كند و در گفتار خود، تمام عناصر طبيعي و ملموس را به كار ميوادار به آرامش و متوجه خود مي

  ).195: 1386جليليان، (»گويدميطبيعت و زيبايي و دالوري و گاه آرزوهاي دور و دراز از خود سخن 

اي كهن و شود، در ميان كردها، ريشهناميده مي» الي الي«و » الوه الوه«هاي الاليي كه در كُردي با واژه     

الاليي شامل جمالت و سخناني در مورد اظهار محبت مادر نسبت به كودك و اميد و . بسيار قديمي دارد

  ).211: 1380پرنيان، (كندي دلبندش آواز ميوشهآرزوهايي است كه مادر براي جگر گ

  :بيند كه چادر عروسي بر سر كرده استمادر آينده دخترش را مي      

  )ده هجايي/ لكي( ررووسي بكيشين وه سهر                چادر عهينه دهبه ڵم وه ماكهالوهالوه -

  :كنداستگاري ميبيند كه برايش دختري خوي پسرش ميو يا در آينده     

  )ده هجايي/ لكي( ێس گردم دهڕا كوڕشه دتي ئه                   ێم نام ايمام بردكهالوهالوه -

  )ده هجايي/ گوراني -لكي( وهيل خاسهس لهم وه دهست بهوه         دهم  وه الي راسهكهالوهالوه -
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اي الاليي من به گونه. ه دختري را براي پسرم نامزد كردمام نام امام را بردم و شامن در الاليي: ترجمه    

  .حقيقت پيدا كند تا دست تو را بر دست دلبريي زيبا بگذارم

  :نمايدزمان ازدواج و خوشبختي دختر و پسر را به ذهن مجسم ميگاه نيز هم    

  )ده هجايي/ لكي( م ژن باريڕدتم پا بوي كو                  ێر بارم بهم الوهالوه كهالوه -

  .الاليي من به ثمر نشيند تا دخترم را تازه عروس ببينم و براي پسرم زن بگيرم] اميد است: [ترجمه    

  :آوردمادر حتي گاه نام عروس دلخواه خود را نيز به زبان مي    

  پووشت بوو با» رروهشاه په«ي م الوه نووشت بوو                  باگهالوهالوه -

باال ] ي شاه باشدو يا دختري كه پرورده[اندام شاه پرور ] به اميد آن كه[الاليي من نوش جان باشد، : ترجمه

  .پوشت شود

  :كندكند و با صداي دلنشين خود زمزمه ميهاي مختلف براي كودك خود دعا ميمادر به گونه    

  )ده هجايي/ كلهري( 2وريشماري قاقوول ئهشم                   دگان مروۆئراد م من ئهگهالوهالوه -

  .دندان مرواريد و اي پسري كه كاكول ابريشمي داري] اي[گويم؛ اين الاليي را من برايت مي: ترجمه    

  )ده هجايي/ كلهري( 3گه الوانوه دالگده كوورپهر كووان              ئهم نيشت وه سهگهالوهالوه -

  .خواباندها طنين انداز شد؛ آري اين صداي مادرت بود كه نوزادش را ميبر كوهصداي الاليي من : ترجمه   

  )ده هجايي/ گوراني( 4وهيوو نه گاوارهنگ مهي زههڕوه                      زم وه ئيوارهگهالوهالوه -

  .آيدمي صداي زنگ گهواره] در اين هنگام كه[رسد، الاليي من هنگام غروب به گوش مي: ترجمه    

  )ده هجايي/ كلهري( 5رگانيوه له بازهم هاتهنمان كول وه مزگاني                     كوورپهۆممال و  -

  .ام را به مژدگاني مي دهم، اگر پسرم از بازرگاني و تجارت برگرددتمام ثروت و دارايي: ترجمه    

ده / كردي كرمانشاهي( 6بوود ڵي گوهڕه پهري لسهر شت ژبوود        با ڵله د ێفتيه خاوخه ممنا -

  )هجايي

  .هاي گل باشدكودك من خوابيده، خوابش گوارا و خوش باد؛ بالشت زير سرش از برگ: ترجمه    

  )ده هجايي/ كلهري( 7و خانهكتهد له مهم تهنگ كوورپهم دوانه                 دهم الوهگهالوهالوه -

خانه برگوش ام از مكتبصداي بچه] به اين اميد كه در آينده[شود؛ من دوبار تكرار مي آواي الاليي: ترجمه   

  .برسد
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  )ده هجايي/ كلهري( 8ڵنزوه مه ڵنزوال ياري بوود مهمه              ڵم له دگهد كوورپه�بچر �ك رهه -

  .به منزل يار و ياورش باشد ام را به زبان آورد، موال منزلهر كسي كه از صميم قلب نام بچه: ترجمه   

  )ده هجايي/ لكي( يواسهڕرگ م بهڕكو ێرر سهم وه راسه                  ژم الوهالوه كهالوه -

  .از برگ ريواس است) بالشت او(الاليي من، الاليي حقيقي است؛ زيرا زير سر پسرم: ترجمه    

  )ده هجايي/لكي(سه سه دهف دهي شيرينم زوورپهسه                كسه يهر يهم  ههكهالوهالوه -

  .هايش دسته دسته استالاليي من هميشه همين است؛ نوزاد شيرين و زيباي من، زلف: ترجمه  

  )ده هجايي/ لكي( تهمل كه ر پشت، كوت ئهتار ئهنگ قههار هاته            شهم ئي وهكهالوهالوه -

هاي تفنگ را قطار گونه به كمر ببندد و كه پسرم گلوله] اميد است[شود؛گفته ميالاليي من در بهار : ترجمه   

  .كتش را بر روي آن بيندازد

  )ده هجايي/ مشترك دركردي جنوبي( دينهمه ڕێم  چيه وه گههڕنه        كوۆپ ڵم گوم الوهالوه گهالوه -

  .پسرم به مدينه رهسپار شده استالاليي من براي فرزندي كه هم چون گل پونه است؛ : ترجمه    

  )ده هجايي/ لكي( مجاتا كه هووڕم ديده نر بام                ئهم الوه اليتا كهالوه كهالوه -

جاي تو بر (گذارم ام ميخوانم؛ اي فرزندم تو را بر ديدهپيوسته صداي الاليي، الاليي را برايت مي: ترجمه    

  ).چشمان من است

  )ده هجايي.../ لكي و( فهر بنووشيام وه سا ئه زكهشه              فهتم الوه ئه ه كهالوالوه -

  .ي زلف او شكر و شيريني بنوشمدر سايه] به اميد آن كه[الاليي من براي آن طفل باشد؛: ترجمه   

  )يده هجاي/ لكي(سم وه پووس كونجي ۆبنم دنان برنجي                نامت الوه كهالوه -

اي فرزند نام تو را بر روي پوست كنجي . گونه استالاليي من براي فرزندي است كه دندانش برنجي: ترجمه   

  .نويسممي

  ).ده هجايي/ لكي( كه نروهغونچه ال سه ڵكه             چنه گو نم چنه چهالوه كهالوه -

  .ت كه روي سربندي جاي دارداي اسي گل غنچهفرزندم به چه اندازه است؛ به اندازه: ترجمه

  )ده هجايي.../ لكي و( نج و الرههڕ بف م بخهكههووڕم وه بان گاواره                 الوه كهالوه -

اي فرزند من به آرامي بدون رنج . خوانمبر روي سر فرزندم كه در گهواره خوابيده است، الاليي مي: ترجمه    

  .بخواب
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  )ده هجايي/لكي (ين�مكا نگين و مانگت رهينين                  شيوه�بز و رم بهكهالوهالوه -

  .الاليي من براي تو كه سرو قامت هستي؛ تويي كه صورتي زيبا و هم چون ماه كامل داري: ترجمه    

  )ده هجايي/ مشترك در كردي جنوبي( وهم بوو وه تيرهكههڕن كووه       دوشمهرهۆر وه دم ههكهالوهالوه -

  .خوانم؛ اميد كه دشمن پسرم تير بخوردام را از دور برايت ميالاليي: ترجمه

  )ده هجايي/ لكي(بشيننگي نگ شهتا بچوو وه جه                  بسيننگ م تفهكهالوهالوه -

  .اي در كندفرزندم تفنگي خريداري كند، براي اين كه به جنگ برود و گلوله: ترجمه    

  )ده هجايي/ لكي( يي                بووشيه دايه ژن خاسمه مهرزه چنه نهم بهكهالوهالوه -

زن خوبي مي ! بگويد اي مادر] اميدوارم روزي فرا برسد[فرزند عزيزم هم چون ني بلند قامت است؛: ترجمه   

  .خواهم

  )هشت هجايي/ لكي( ريمي خولك دخاسمه ڕري                  كومه چرك درا چهمال ئه -

خواهم كه من پسر خوب و رشيدي مي. اندمال و پول براي چيست؟ آن ها پر از چرك و سياهي: ترجمه    

  .خلق خوب داشته باشد

  )هفت هجايي/ لكي( نگم بچووه جهڕرا كونگ                    ئهمه شهنيم بهۆممال و  -

  .دهم تا پسرم به جنگ برودميام را به گلوله مال و دارايي: ترجمه    

  )ده هجايي/ لكي(مت وه گل نايم الوه الوه الي                     علي گرتمه چهكهالوهالوه -

  .ام كه كوچكترين حادثه اي برايت رخ ندهدمراد گرفته) ع(اي فرزندم الي الي، از موال علي: ترجمه   

  )ده هجايي/ كلهري( 9وزهييس حهره تهاله  مڕوزه           كوماشيني هاتيه وريگي سه -

  .نمايد؛ پسرم كه رئيس حوزه است در آن نشسته استماشيني آمده است كه رنگ آن سبز مي: ترجمه   

  )ده هجايي/كردي كرمانشاهي( 10نهي چهن ريزهن فرووش قهي قهرهنه     ئهر قهن ليود ههن دنان قهم قهده -

  و لب تو قند است؛ اي قند فروش يك ذره قند چند است؟دهن، دندان : ترجمه

  )ده هجايي/ كلهري( في زنجيرهمال بشانوو زهشه              فتي اي يهڕم ئهالوه گهالوه -

  .ي زلف او بوزدالاليي من براي طفلي است كه باد شمال بر زنجيره: ترجمه   

  )ده هجايي/ كلهري( رۆسي ي بكه، ژن پهێرو باوهوولير          گم چيه وه شار ههگهكوره -

  .ازدواج نمايد] شايد فروش آن[پسرم به شهر هولير رفته است تا گالب بياورد و با آن: ترجمه   
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  )ده هجايي/ گوراني( رانۆزري ده، پهێرباوه ڵم چيه وه شار بووكان                  تا شاگهكوره -

  .بوكان رفته است تا براي نامزدش شال بياوردپسرم به شهر : ترجمه   

هايي كه براي بيدار كردن هاي ده هجايي براي خواباندن نوزاد است و الالييرسد بيشتر الالييبه نظر مي    

  :شود، داراي ريتم تندتري هستندكودك خوانده مي

  كوشت م كهڕو پشت                   كوورپه كورهي وهگهيلههما -

  )هفت و هشت هجايي/ كلهري( ينه زاوام گرڕان ئاوا                      كامدان كودما گهيلههما

  انهبله دار  ڵسهانه                        عهڕم كوڕم كوڕكو -

  )هفت هجايي/ كلهري( 11]انهڕم زڕپ كوگووش چه[انه                    چت فيكه يهدو

تان آباد شود، كدامتان پسر من را اي خانه ها، خانه. ه هاي پشتي، پسر نوزادم شكاري را كشتاي خان: ترجمه   

-كند؛ دختران براي او سوت ميكنيد؟ پسرم پسري شجاع است؛ عسل را از درخت جدا ميبه دامادي قبول مي

  .زندزنند كه گوش چپش زنگ ميقدر پشت سر پسرم حرف ميآن. زنند

  ي كُردي جنوبيهاي عاميانهترانه - 5

در ميان مناطق كردنشين براي دوشيدن احشام، براي باريدن . باشندها، تنها بخشي از ادبيات فولكلور ميالاليي   

گويي موسيقي و شعر در تمام . آورندهايي بر زبان مينيز ترانه... و) مويه(باران، براي آواي هووره و موور 

  .ده استزندگي اين مردمان رخنه كرده و عجين ش

  ترانه براي دوشيدن گاو  -1- 5

  يي پهپه  

  )هشت هجايي/ كلهري(م بفرووشمدكهم دووشمد               قمشي نيهميد، خوهمانگاي خوه 

  يي پهپه  

  ) ده هجايي(وهن هاوه الدهي مناوه               نان كرهر وه پادهۆنوه ير بايدهوه خه

  يي پهپه  
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  )ده هجايي(مگهرهخه ڕێو زيز ئهوان عه�مم         گهرهير هاوهي خهگههرير هاوهخه

  ي ي پهپه   

  )ده هجايي(12گاندگووره] مهه[د له گواند            نام خودا له خوه] مهه[نام خودا له گيان 

كنم كه تو را بر نمي دل از تو/ دوشمتگاو خودمي و خودم مي)/ صوت براي دوشيدن(ي ي پهپه: ترجمه   

/ ي فرزندان من نزد تو استنان و كره/ با خير و بركت برگردي، نور با  پاهايت همراه شود/ يي پهپه/ بفروشم

)/ تو... با خوردن شير و(اندازي اي كه مهمان عزيزم را به راه مي/ اي خير آور و موجب بركت من/ يي پهپه

نام خدا براي دفع چشم زخم بر .( هايتنام خدا به خودت و گوساله/ به جان و پستانت) شبه جمله(نام خدا

  ).زبان مي آورند

  هاهاي بچهزدها و ترانهزبان -2- 5

  نگيانهكه و دتي جهخش خش خش خش خشيانه                    دا - 2-1- 5

  )لكي( يانهخسير كامردم تهنگيانه                         مهر مشتي زهوه سه            

مادر و دخترش بر سر مشتي مهره و زنگوله دعوايشان شده؛ مردم به تماشا بنشينيد ) .../ صوت(خش : ترجمه   

  .و ببينيد تقصير كدامشان است

  :گفتندشدند و ميها دور او جمع ميوقتي يكي از بچه ها سر خود را مي تراشيد، مابقي بچه - 2-2- 5

  سپ لووتيسوار ئه                    مووتيكه ڵچهكه ڵچهكه    

  )هشت هجايي/ لكي( مين واوا گردته زهوا گرد                      كهسب لووتي ههئه    

اسب لوطي به هوا و آسمان رفت، سپس . كچل را كچل را ببينيد كه بر اسب لوطي سوار شده است: ترجمه    

  .بر زمين افتاد و وبا گرفت

  :آيدهاي روستايي از آن خوششان نميكه بيشتر بچه» دووينه= رخينهته«ذاي براي غ - 2-3- 5

  وينهووينه دووينه دوهاي د    

  كرد  خسي بووره گرد                        وه نام دووينه پوبازه ره    

  )لكي( بازه نامي ناو كحاشا دووينه تامي ناو                           كو    
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: بور(بووره) نامي براي سگان: ابلق(بازه )/ شودترخينه كه از گندم و دوغ ترش درست مي(اي دوينه : هترجم    

اي مزه و طمع ندارد، بدان كه موهاي اگر ديدي ترخينه. را گرفت و آن را در ترخينه غلطاند) نامي براي سگان

  ]!كه حتماً هست[در آن نيست » بازه«

  :كوچك از مادران مي آموزند اين ترانه را دختران  -4- 5-2 

  خت ژير پاتهخت زوراته                  قالي كرتمه ئهبرا بوو وه بان وه

  �نبرام نيشتيه دت خان وه شا                  �نوه با ��قالي چ قالي گو

  ريار تينيته يه ئاو دهگهما            ئهر ورسيته يه مرخ مسهگهئه

  )ده هجايي/ لكي(كا شت مته�ر خاوته ماي باگهئه

اي گونه قاليآن. اي زير پاي توستام كه برازندهاي بافتهقالي. اي برادر بيا كه هنگام درو ذُرت است: ترجمه    

اي برادر اگر گرسنه اي . كه گلي بر آن نقش بسته است و برادرم روي آن و دختر خان هم كنارش نشسته است

  .آيد اين بالشت و متكاستاين آب دريا و اگر خوابت مي اياين مرغ مسما؛ اگر تشنه

اين ترانه را پيرمردهاي روستايي در زمستان، هنگامي كه در كنار ديوار در پرتو خورشيد خود را گرم  - 2-5- 5

  :كردندنگه مي داشتند، براي فرزندان و يا پسران همسايه نقل مي

  ري خانتاتي په ڵو  چيمه مايِ شه         ]                 راتان بارم وه زوانبيال ئه[

  بي ێبي                   نام شان پر پهين پل پل باز ێگاز ێدداوه پيم قه ڵركوخه

  برياوي ڵركولسيام خهختي هههورياوي                  وه ڵفتي و وه دوه چاو خه

  رم بي ياواخ كردم خوهركول گردم تا هاريناوا                    قليان چاشوون خه

  ماخم چاخهقول ديما دهرسهم يه باخه             قهگردم تا ده ڵركوشوون خه

  كنمي ميرووژ گووش بتهكنم                        وه خشهدار دار بته ێچيمه قژ -

  نمشا نك ها باد و سي كوتهكينه من ئايم خانم                      سهرز كوونگهمه

  13كوشتمگه مهوركردم گويه مههه                ي پشتم      هكي وه مشتم چارهز

  ) ي صحنهگويش منطقه/ ده هجايي(                                                     

كوتاه به من خري . رفتم» تاتي پري خان«ي يك شب به خانه: بگذاريد برايتان داستاني بازگو نمايم: ترجمه   

چشمانم خوابيده بود؛ اما دلم آرام . پشتي پهن و رنگي ابلق داشت. بود) شايد اُجاق(بخشيد كه به اندازه گازي 
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سپس قلياني فراهم » هارين ئاوا« رد خر را گرفتم تا. هنگامي كه از خواب برخاستم، خر را برده بودند. نداشت

روي درختي . سرگين خر را ديدم و سر ذوق آمدم. اين باغ جستم رد خرم را تا پاي. كه آفتاب زدكردم تا اين

اي زنبور مرا نزن چرا كه من آدم خان هستم و صد و سي كتك روي شانه هايم . رفتم تا مقداري ميوه بتكانم

  .كشتمزدم و گرگ ميمن با مشتي گره كرده و با كمري بسته، نعره مي. است

  ي دعاي باران ترانه -3- 5

اي مقداري آرد چرخيدند و از هر خانهنابالغ هنگام نباريدن باران و خشكسالي دور روستا يا محله مي كودكان   

  :خواندندكردند و در هنگام گشتن به دور محله، اين شعر را به صورت دست جمعي ميطلب مي

  ...شته كي ومين خودا وهزه/ شته كيمچكه كوله گهكه/ باد و بووران داگلي / ليشهلي مهشههه  

قاشق كوچكت را بچرخان و زمين خدا را طي . از كار باز نمان و باران را فرو بار) ايزد باران(هشلي : ترجمه    

  ...كن و 

  :خواندند از جملهباز براي دعاي باران اشعاري مي» كووسه كووسه« و در رسم     

  ي بانهوه ئيسه وهه هاتهي وارانه                    كووسخوشك بيه تشنه �سحا     

  ێوي جارانم تهگهمهم و خهچه                   ێون وارانم تهمهكووسه كووسه     

گويم و كوسه كوسه مي. كشتزار از بي باراني خشك شده و كووسه اكنون از باال دست آمده است: ترجمه    

حسيني :(ك.ي آشنايي بيشتر در مورد دعاي باران ربرا. خواهمي پرآب سابق را ميخواهم، رودخانهباران مي

  ).154 -153: 1389آبباريكي و صالحي، 

  هاي هوورهترانه -4- 5

اين ترانه، . هاي بسيار دور به يادگار مانده استي كردي است كه از زماني ترانهترين گونهاين ترانه، كهن   

ش يزدان و يا مرگ عزيزي يا روي دادن پيشامدي ويژه ستايش اهورا مزدا بوده و كردها آن را هنگام ستاي

  ).84:  1376صفي زاده،  ( گرفته شده است» آهوره«از » هوره«واژه. خواندند و هوره سرايي مي كردندناگوار، مي
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ها و مناطق گوران، سنجابي، قلخاني و كلهر كاربرد هوره بيشتر در مناطق كردي جنوبي به ويژه در نزد لك    

و يني، سارووخاني، جلهستاني، شاه حوسهره، باالدههاي چهارده گانه هووره را گووله خاك، گله وه دهمقام.دارد 

صفي زاده، (يي و پاوه مووري گفته اند ريوي، بان بنهيه، دوباال، غهري، باريحهجنووني، سهرز، مهشاهي، ته

ت كه بسياري از ترانه هووره كه ذكر شد امروزه جالب توجه اين اس). 208: همان: پرنيان: ك.و نيز ر 86: همان

  .با تنبور اجرا مي شود و حتي برخي از آن ها، حالتي عرفاني گونه پيدا كرده است

  :گذردهايي از ابيات هووره از پيش چشم مياينك نمونه   

  نمماوهسير چاي دهنم                   چمان ئهوه زوولف سيه كرديد پاوه -

  مانتم چهنام قامهمان             شيريني ئههڕم ۆنگ له رنگد رهرهنگيني ره

  )209: پرنيان، همان( م برياگهسم له داوان دووسهنگم زريا              دهزه ۆچفت كووسم كه ۆچيه 

ت رنگ زيبايي رخسار. با زلف سياهت مرا پايبند عشق خود كردي، گويي اسير چاه دماوند مي باشم: ترجمه    

ديدي چگونه بيچاره و درمانده شدم . شيريني اندام و قد و قامت تو، قامت مرا خميده كرد. ي من را پراندچهره

  .و دستم از دامن دوستم بريده گشت

  :هاي ديگر در وصف طبيعتو نمونه   

  واهنگگرت وه چه لي گور مهوا                    ههنگهي رهغمهوه نههار هاتهوه -

  )210: همان( روهنجي بيمانوون وه رهر              گوالن مهسهچوو له مه ۆهار زو وهنه سفه

فصل بهار زود سپري . اي گلي به چنگ گرفتهاي رنگارنگش از راه رسيد و هر پرندهبهار با نغمه: ترجمه   

  .روندها پژمرده گشته و زود از بين ميمي شود و گل

  14هاي موورترانه -6- 5

شود كه در مناطق كرمانشاه و لرستان، هنگام مرگ عزيزي، نوايي محزون توسط زنان و مردان خوانده مي    

نشين و آواي محزون موور بيشتر در مناطق لك. شودناميده مي» موور«دارد، اين آوا حاضران را به گريه وا مي

  :نمونه ابيات موور .رايج و معروف است... بويژه در هرسين و نورآباد و

  ي منه بي وه سياه زاخهقره ئاخ كيشام ئاخ وه بان ئاخ                    يه دئه -

    شياڕي نازاران نجهر پهت خيزا                    خوين وه سهن قيامهشين بي وه شيوه
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  )20: 1385اجرايي، (                                                                                   

ناله به شيون تبديل شد و گويي قيامت . آن قدر آه به روي آه كشيدم كه دل من بسان سياه داغ شد: ترجمه    

  .هاي عزيزان جاري شدفرا رسيد و خون از سر پنجه

  يه رم نن مردن نيم شين كهر بهريبيه                      دهي غهترسم بمرم وهمه -

  وهردهنگ سهر بنيام وه بان سهوه                 سهردهي دهر وهترسم بمرم ههمه

  وهر بنمهرگي سهمهوه                           وه جوانهمينمهترسم بمرم نهمه

ي من شيون ترسم از اين است كه در غريبي بميرم؛ من باكي از مردن ندارم، اما كسي نيست كه برا: ترجمه    

ترسم از اين است كه . ترسم از اين است كه از اين درد بميرم و سر بر روي سنگ سرد و سخت بگذارم. كند

  .بميرم و ديگر زنده نمانم و در جواني سر بر قبر بگذارم

  نهرده خهوه زه �سنيهن كهنگه                      دوشمهوره تهچم ئي قهوره نهي قهوه -

  كووه گر پووش ورت ديوار سهنووه                             چوار ده ڵكت بوو ئي مابمار   

ي نو اين خانه. روم چرا كه اين قبر تنگ است  و دشمن آن را به نيشخند كنده استدر اين قبر نمي: ترجمه    

  . و جديد مباركت باشد؛ چهار طرفت ديوار و سرپوشت گل و خاك است

  ردهخ زهۆر زس بني ههر جاي دهرده           ههن گشت گيانم دهم نهس وه دده  -

  تانهنه موهله ميتقه مي درانه                           نه حهعزراييل گرديه ده

  تمفهتم                   تا بچم وه نام كووچ و كوي عزراييل بي وه موهلهرهئه

  ستويل مهس نيا وه بان چهست               كي دهوه كهتين كي بي جا كهوه ئه

  يه سوخانمبماس ي جوور ئهت وه گيانم                     كزهكه كزهكزه كز نه

دست بر دلم نگذار؛ چرا كه تمام جان من را درد فرا گرفته و هر جايي كه دست بگذاري، آن جا : ترجمه   

اي براي مهلت دادن به خواهد و نه رشوهه را گرفته است و نه مزد ميعزرائيل جلوي در خان. چرك زخم است

آن جا كه افتادي، چه كسي . اي عزرائيل كمي به من مهلت بده تا من به ميان اهل و عيال خود برگردم. من

آه و ناله و زاري . خويش و كست خواهد بود؟ چه كسي بر دو چشم تو دست گذاشت و چشمانت را بست

  .دوه و زاري تو هم چون الماس استخوانم را بريده استنكن، چرا ان
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  15»يتبه«هاي عاميانه و ترانه -7- 5

بيشتر در «اين ابيات. زدهاي جاري در افواه مردم استو زبان» يتبه«منظور از ترانه در اين جستار، همان    

پرنيان، (»خوانندمي... زده بدر وها، مراسم عيد نوروز و سيها و اعياد مانند عروسيمجالس شادي و برخي جشن

  ). 214: همان

  :شودها نقل مياكنون چند بيت از اين گونه ترانه  

  خاسه هاوه پارسينه ڵر چي خاوه سينه                  هه ڕكوڕكو ڵر وه بامووتهكه -

كنند؛ هر چه يار مي با گرفتن سينه تفاخر) پرنده اي شبيه به كبك(» كور كور«كبوتر با پرواز و : ترجمه    

  .ساكن است) فارسينج(زيباست در پارسينه

  همروورزي ئهخوي وه بان بهگل مه                      هي زووكهس دتهوو وه دهڕخودا  -

  رگم دا وه تيرو جهسايهروين بهي جومير                         سهكهس دتهوو وه دهڕخودا 

اي خدا داد . رودخرامان راه مي» امروله«كه بر بلندي هاي كوه » زوله«د از دست دختر ايل اي خدا دا: ترجمه   

  .كه سر بند بسته و به جگر من تير زده است» جمهور«از دست دختر ايل

  ناسيي دي مه نهي خاسي                  ترسم شو بكهروين وهوساي سهرگس نههه -

  رانيۆزچي يا  دهمه رهۆسك عالي خاني                   وه سايه وهروين بهسه             

. هرگز بدين خوبي و زيبايي سربند نبستي؛ ترسم از اين است شوهر بكني و ديگر من را نشناسي: ترجمه   

  !روي يا مراسم نامزدي؟اي؛ به عروسي ميبسته» عالي خاني«سربندت را بسان 

  تر باريك گوشواره مهگشت كه                         قر وه مله ماس تا قوتي هه -

  .همگي كمر باريك و گوشواره طال هستند» قوتي قال«تا ) گردنه اي در سنقر كليايي(» مله ماس«از : ترجمه

  م هامه كوردسانسان                وير الي دووس كهر وير وه تاقوهوه خوداي بان سه -

  .كنم؛ چرا كه اكنون در كردستان هستمه رو به طاق بستان، ياد دوست ميبه خداي روي سر قسم ك: ترجمه

  نزلگاي دووسه كرماشان شاره كوردسان پووسه                   سونقور كوليايي مه -

ي شهر و كردستان چونان پوست است و سنقر كليايي هم چون منزلگاه دوست كرمانشاه به منزله: ترجمه    

  .باشدمي
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  �كقازاي ال دووسه مهته م�د                  �كر تووزه مهكرماشان هه يجاده -

  .كندكند و دل من تقاضاي ديدار دوست ميي كرمانشاه پيوسته گرد و خاك ميجاده: ترجمه   

  ساختيه وه رووي دونياوهن پاوه                خودا نهۆچن سكهرسين مهسراو جوور هه -

  .خدا بر روي دنيا نساخته است» پاوه«و محل سكونتي چون » سراب هرسين« سرابي چون: ترجمه  

  ريمهو خودا كهت يِ مسقال نيمه                     بنتي وه گرهگهتدنان  -

  .دندان طاليت را كه يك مثقال و نيم است، فعالً گرو بگذار تا بعد خدا كريم است: ترجمه   

  ساني ناكهي بكيشم قسهتا كه              سانوهق سن وه بان تاق تاۆبن -

  نگهم كرد وه سسان جاكهي ناكهنگ              قسهم دهكهي نهي بنيشم تاكهتاكه

تا كي ! ي ناكسان را تحمل كنم؟بر روي طاق طاق بستان بنويسيد كه من تا كي بايد حرف زور و طعنه: ترجمه  

  ).كنايه از گور(هاي ناكسان جاي من را سنگ كرده استه حرفچرا ك! صبر كنم و تا كي حرف نزنم؟

  جامه كهموه زلفت پاپيچ پامه                   تا روژي بمرم ئي  هت -

  .تاري از موي زلفت پايبند پاي من است؛ تا روزي كه بميرم اين ملك جاي من است: ترجمه  

  يدانهوز مهت سهگهسهچاوه مه          ندانه             ن ليوت قهن دنان قهم قهده -

  .نمايدچشمان مست تو در ميدان سبز مي. دهن قند، دندان قند و لبت چونان قنداني است: ترجمه   

  ورمور قهسووزو  وه چوار دهورم                   ئاگر مهر من گهگهي بيداد مهي داد هههه -

  سوزد؟من گبر هستم كه آتش در چهار طرف قبرم مي اي داد و اي بيداد؛ مگر: ترجمه   

  مسهت يه خو كوشتيهگهردي ملهم                     زهسهتان قهر ماي دهگههۆتوه داره  -

  .تان كه زردي گردنت مرا كشته استقسم به درخت توت در خانه: ترجمه   

  ر بوووهنجت بيباوگت برمي ره ڵما     يلي چيت وه كوو             يلي لهيلي لهي لههه -

  .ي پدرت خراب بشود و رنجت بر باد بروداي؟ خانهاي ليلي ، اي ليلي كجا رفته: ترجمه

   تيايههوه يه خهسي دايه                  بچوو  باريهت وه كهكهيلهر مهگهئه -

اي، برو ميل خودت را برگردان؛ چرا كه اشتباه هاگر ميل به كسي ديگر داري و عاشق كسي ديگر شد: ترجمه   

  !ايكرده

  ا يارمهڕگرن ئهم نهكهر ريهسراو هاتم ليموو بارمه                    سهوه قه -
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  .آمدم و ليمو بار دارم؛ سر راه من را نگيريد چرا كه براي يارم آورده ام) قصرشيرين(از قصر : ترجمه  

  نتيجه - 6

هاي عاميانه ادبيات كُردي جنوبي بر خالف ادبيات رسمي، ن چه از نظر گذشت، الاليي و ترانهبا توجه به آ     

هاي عوام مردم كند و حقيقتاً زبان حافظه و انديشهدر بسياري از موارد، از قوانين مرسوم وزن و قافيه پيروي نمي

اغلب بيانگر باورها و آمال زنان ... هاي كلهري، لكي، كردي كرمانشاهي و هاي ذكر شده به گويشالاليي. است

. كُرد براي فرزندان و نيز تجسمي از وضع و حال زندگي خودشان بوده است كه اين چنين جلوه نموده است

-، زبان»موور«و » هووره«هاي مختص هاي فكاهي، ترانههاي متفاوتي چون ترانههاي عاميانه نيز شامل گونهترانه

  .باشداست كه نمودي از زندگي و عواطف مردمان اين مرزو بوم مي. ..هاي مجلسي وزدها، ترانه
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  هاپي نوشت

هاي صحنه و به ويژه در شهرستان( هاي لكي، كلهري و كردي كرمانشاهيدر اين مقاله بيشتر از گويش -1

به خاطر عدم  دسترسي و نيز  –هاي گويش فيلي شود و از گونهها ذكر ميهاي الاليي و ترانهنمونه) كرمانشاه

  .صرف نظر شده است –حجيم شدن مقاله 

  ).212: 1380پرنيان، ( -8تا2

  ).19: 1385اجرايي، : (ك.ر -9-10

  ).197- 196: 1386: جليليان: (ك.ر -11

  ).214: پرنيان، همان: (ك.ر -12

ردان روشن دل و البته آشنا با از يكي از پيرم) حسيني آبباريكي(هاي بچگي، نگارنده اين شعر را در سال -13

ها و آواهاي كُردي، مرحوم لطفي دلفاني ساكن روستاي عباس آباد صحنه شنيده و در حافظه سپرده ضرب المثل

  .است

  .اندساله از صحنه يادآوري نموده 50هاي موور را سركار خانم زينب رستمي عباس آبادي بيشتر اين ترانه  -14

  .ساله از صحنه مصاحبه شده است 47يد منصور حسيني آبباريكي در اين بخش از آقاي س -15
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  منابع

اين . [21 - 19ي اول، ص ، سال اول، شمارهشكوه زاگرس، »] الوه الوه[فولكلور «) 1385(اجرايي، پاكزاد  -

بوده  كرماشاني جلهدر م» هاي مادرانهاي فولكلور الالييتك بيت« ي مقاله آقاي اجرايي، برگرفته از مقاله

  ].است

 .رامان: ي ظاهر سارايي، چاپ دوم، ايالم، به تصحيح و ترجمهديوان اشعار، )1386(رضا خاناركوازي، غالم -

  .انتشارات چشمه هنر و دانش: كرمانشاه ،)كرمانشاه(فرهنگ عامه كرد ، )1380(پرنيان، موسي  -

، شماره ي شعر گوهرانفصلنامه» وجوان در زبان كُرديمروري بر ادبيات كودك و ن«، )1386(جليليان، عباس -

  .195پانزدهم، بهار، ص 

ي مردمان ي باورهاي عاميانهمقايسه«، )1389(حسيني آبباريكي، سيد آرمان و سيده سمانه صالحي  -

  .156 - 141، ص )38مسلسل(، سال دهم، شماره دوم ي گيالن مافصلنامه» و گيلك) كرمانشاه(كُرد

 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانتاريخ زبان فارسي، )1352(ويزخانلري، پر -

مجموعه مقاالت نخستين ، »پژوهشي زبان شناختي در تبيين هويت زبان كُردي«، )1381(رخزادي، علي -
 .بنياد ايران شناسي: ، تهرانهمايش ملّي ايران شناسي، زبان و زبان شناسي

 .ابن سينا: ، چاپ سوم، تهرانپيوستگي نژادي و تاريخي اوكرد و ، )بي تا(رشيد ياسمي، غالم رضا -

، شماره بيست و يكم، شعر، »پژوهشي پيرامون ترانه هاي باستاني هوره«، )1376(يي، فاروقكهصفي زاده بوره -

  .87 -84ص 

كتاب ماه ، »نگاهي به ادبيات كودك و نوجوان در تاريخ ادبيات كُردي«،)1379( ------------------- -
 .9 -6، ارديبهشت ماه، ص كودك و نوجوان

  
  
  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

