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 ته پوخ  چكیده 
تالش گوناگون  مناطق  در   اتی  ادب  خیتار  نیتدو  ی برا  ییهااگرچه 

 یکرد   اتی  از مور خان کرد به ادب  ی ااست، اما عد ه صورت گرفته    ی کرد

عد هپرداخته  یتمامبه   و  ادب  گری د  ی ااند  زندگ  اتی به  خود.    یمحلِّ 

در گروه    توانی آن را م  ر یگر وس و مشاه  جار یب  ی مایکتاب س   ۀ سندینو

 ی که در مقاله حاضر مورد بررس  یداد. از آنجا که آثار شاعران  ی دوم جا 

حاضر منتشر  مقالۀ نگارش زمان تا – نفر چهار جزبه –اند قرارگرفته

 یکوشا، به عنوان منبع اصل   یمحم دعل  فیاست، اثر مذکور، تأل  نشده 

 ،یزبان  ی هایژگیمقاله به خوانش و  نیاست. ا  پژوهش انتخاب شده  نیا

مح  ،یمذهب  ی باورها   ،یفرهنگ و  شاعران   یبوم   طیپوشش  آثار  در 

م   ۀ منطق توصپردازدیگر وس  پژوهش  روش  و   یلتحلی–ی فی .  است 

شده و با استفاده   آوری جمع  ی و سندکاو  ی اکتابخانه  ۀویشها به  داده

تحل روش  بررس  لیاز  نتشده   یمحتوا  ب  نیا  جهیاند.   انگر یپژوهش 

 است.  یاجتماع مسائلنسبت به  اریمتعهد نبودن شاعران آن د 

ناوچ  ی رچەگەئ  ب  ڵوهه   ن یندەچ  اکاندا ی اجی ج  ەله    ەیوەنینووس  ۆدراوه 
م  ک ەیەستەد   م ەاڵب  ،یکورد  یبدهئه   ی ژووێم کورد،    یژوونوسان ێ له 

گرتووه و    ۆستله ئه  ،ییاڕکێتبه    ان،یکورد  یبدهئه   یژوو ێم  ەیوەنینووس
ان.  ۆیخ  یناوچه   یبدهئه   ی ژووێر مسه  ەترژاونهپه   اینته   که ید  ی کەیەستەد
  یز ڕیله    یکانو ناوداره  ووس ڕگه   ڕجای ب  ینه ێو  ی بێکت  ی رنووسه   نیتوانئه
که   یرانه یو شاع ئه  یمرههبه  یوهئه   ۆی . به هنێیمدا دابندووهه   ەی ستەد
لله   ی تا کات   –انیسله چوار که  جگهێب   –کراون    چاوهڕ  داوهنهۆڵیکێم 

بئه  ی نینووس وتاره  کتتهبوونهنه  واڵم    ی نینووس   اوبراو، ن  یب ێوه، 
وه   یلدعهمهمحه سهکووشا،  لئه   ییکرهسه   یرچاوه ک   ەیەونهۆڵیکێم 

گ بهله ئهراوهیرچاو  وتاره .  ده ردهبه  یم  خوسه  تهێرژپهست    ی وهندنهێر 
و  وبهجل   ،ین ییئا  ەڕیباو  ،ینگ ەرهەف  ، یزمان  یلەگیندتمه به یتا رگ 

هه   ووس ڕگه   ی سروشت م دایەناوچه   وئه   ی رانی شاع  ی ستبهڵله    ید ۆتی. 
و    ییرتووکخانهپه  ەی وێش   ەو داتاکان ب  کارانهیش –یسفوه  کهوهنهڵیکوێل

به تهکراونه  ۆک  گه،ڵبه   ین یپشکن به  و    یی کاریش   ی بازڕێ  ی نانێکارهوه 
سه   انیوهنه یژێتو  کۆرناوه  ئهله  کراوه.  لئه  ینجامر   شانیپ   وهنهۆڵیکێم 
هه ئه نا ئه   ی ستوانانبهڵدات  پرس  ۆ وتەئ  یی گرنگ  هیوچهو    ەبه 
 . ن ەناد کان ییەتهیاڵمهۆک

کلیدی: کرد  واژگان  فرهنگ؛   ؛ یبوم  اتی ادب  ؛یزبان  گر وس؛ 

 . ی بوم  طیمح

 
 ووس؛ڕگه  ؛ڵیماۆخ  یبدهئه   ؛ی کورد  ی زمان  کی:هر هلی س هگهوش

 سروشت. نگ؛ەرهەف

 ـ مقدمه ١

و    3٢3:  139٠)فروزانفر،    مَانِ« ی»حُبُّ الوَطَنِ مِنَ اال  ِینبو  ثیبه مصداق حد  سندگانیشاعران و نو  امی االمیاز قد

اند. از آن پرداخته  ی اگوشه فی به توص یاند و هر از گاهتوج ه داشته   شتنی(، در آثارشان به زادگاه خو388  - 38٧

ختلف  مناطق م   ۀابن خلدون بود. ابن خلدون در »مقد مه«، دربار  ،کرد  یرا بررس  ا یجغراف  ریکه تأث  یکس  نی»او ل

زبان و   یها و حت تعصبات و انسان  ن،ید  ات،یها در اخالقآن   ریو تأث  یگرم و معتدل و سرد کوهستان  ییایجغراف

  نیخستن  زی ن  رانی (. در ا1٥:  1388)ابومحبوب،    د« ینمایبحث م  آورد،یم  د یکه آن زبان در آن منطقه پد  یاتی ادب

انتخاب نام مکتب    ی سخن گفته و برا  یداستان  اتی بر ادب  ی طیمح  ی ا یو جغراف  میاقل  ر یسپانلو از تأث   یبار محم دعل
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  میو نان و گل از نس  ی دری از بهرام ح  ی الل  ۀاست: »دو مجموعبهره گرفته  ییایاز نام محلِّ جغراف  یسینوداستان 

 ی سینو در داستان   یب به مکت  نانیانقالبند. ا  ۀکسالیما در    وتاهک  ی ها قص ه   ی دستاوردها  نیخاکسار، احتماالً بهتر

 ی ر ی(. قهرمان ش ٢٤٠:  13٥8داد: مکتب خوزستان« )سپانلو،    یبه آن اسم  توانیکم م متعل ق هستند که کم   رانیا

مقال  مکتب  ی درآمدش ی »پ  ۀدر  ادب  یسینوداستان  ی هابر  ا  اتی در  ا  ران« ی معاصر  به  مفص ل  طور  موضوع    نیبه 

 است:مقاله آمده نی. در ااستداخته پر

شمار    ،یو درون  ی فرد   ی هازش یها و انگ عالوه بر انگاره   سنده،ینو  ک یسبک    نی»همواره در تکو 

است [...] اگر  اثرگذار بوده  ییایجغراف  طیو مح  یاجتماع   طیمرتبط با مح  ی هااز محر ک  ی ادیز

و پرداخت   ی نگرساخت زبان، جهان  ،ینیگزاز چهار ستون سوژه   یاثر ادب  کی  ی بنداستخوان 

  گریاز عوامل د ی امجموعه  قیشالوده، از طر نیا ی ۀ موادِّ او ل نیترباشد، عمده شده  ل یتشک ی هنر

مشترکات   نی... کثرت ا  شوندیمربوط م  سندهینو  یمیبه خاستگاه اقل   ی که همگ  شودی حاصل م

 .(1٤8-1٤٧: 138٢)  کند«  زیمتما گرید میرا ... از اقل  میاقل کی سبک  تواندیم

مصدق    ۀ را از دور  رانیا  یداستان  اتی شاخص در ادب  ی ها سبک   ،یطیعوامل متعد د مح   میمستق  ریبا اتکا به تأث  ی ریش

اصفهان، خراسان، جنوب، شمال،    جان،ی است: آذرباکرده   میمکتب تقس  ا یتا دو دهه پس از انقالب، به هفت سبک  

را   رانیدر ا  یسینوداستان  ی هاادشده، کتاب مکتبی  ۀغرب و مرکز )ر.ک. همان(. او پنج سال پس از انتشار مقال

 . استمنتشر کرده 

  ۀ نیشی مسئله و بخش سوم پ  ان یاست. بخش او ل مقد مه، بخش دوم بشده   لیحاضر از هفت بخش تشک  پژوهش 

 ی. بخش پنجم به معرفکندی( بحث میو انسان  یعیگر وس )طب   ۀمنطق  ی ایجغراف   ۀپژوهش است. بخش چهارم دربار

فرهنگ    ،یبوم  طیمح  ،ی کرد  انچون زب  یبازتاب مسائل  یو بررس  لیو بخش ششم به تحل  پردازدیشاعران گر وس م

اهم دستاورد پژوهش    ی رگیجه ی بخش نت  اختصاص دارد. در  یها در آثار شاعران گر وسو پوشش   یمذهب   ی و باورها

 . شودی ارائه م

 مسئله انیب  ـ٢

چون وحدت اوضاع   ی طیشرا  ی خاص به وجود آمده و دارا  ی ااست که »در منطقه  اتی از ادب  ینوع  یبوم  اتی ادب

  ،یو مذهب  یمل   اد یو مراسم، اع  نییتشابه آ  ،یمحل   ش یوحدت گو  ،یشتیو مع   یمشابهت وضع زراع   ،ییایجغراف

و    انیمحم د  و ... باشد« )بهرام   خیاوقات فراغت، وحدت زبان و تار  کردنی سپر  ۀنحو  ،ی تشابه در مناسبات اقتصاد

 خاص:   ی در معنا یبوم اتی (. ادب16٤: 1396همکاران،  

ا  یسینوداستان  در»  س  ران،یمعاصر  روز  رمان  )   اهیبا  خداداده 13٠٥کارگر  احمد  از  کردِ    ی ( 

ها آن   ی بندمیو تقس  ی میاقل  اتی  و نقد ادب  ی. ]..[ بحث بررسخوردی رقم م  ی موریت  ای  ی نورید

است که در کتاب صد سال    ینی جزو منتقد  زین  ینی رعابدیندارد. ]..[ حسن م  ی طوالن  ۀنی شیپ

نامگذار  ران،یا   یسینوداستان  با عنوان »ادب  یبخش  ،یمکتب مشخ ص  ای  یسبک  ی بدون    ات ی  را 

 ات ی »وضع ادب  ۀآژند در مقال  عقوبیاند.  اختصاص داده   یبوم  سندگانیبه نو   « یمی و اقل  ییروستا

 یاند. بررس پرداخته   یمیاقل  ی هارمان   ی( ]...[ به بررس1369در قبل و بعد از انقالب« )  یداستان

و    ی فرهنگ و معتقدات مردم  ،یبوم   طیمح  کیاز جهت داشتن    یمیاقل  ی هارمان  ی های ژگیو

سازد   کیخواننده را به گفتمان مطرح دوره نزد  تواندی م  یها و زبان محل آداب و رسوم، پوشش

)همان(. ند« یآفری سبک م ایرا بهتر بشناسد؛ چراکه جغراف یبوم ی هاو سبک 
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  شتری و ب   گردد ی چهل برم  ۀ به ده  اتی  نوع ادب  نیا  ۀمطرح شد سابق  ی بوم  ای  ی میاقل  ات ی بر اساس آنچه در مورد ادب

 ی بررس  ی اصطالح، از آن برا  نیا  یپژوهش حاضر، با توس ع معن  ۀسندینو  یمعاصر توج ه دارد. ول  یداستان   اتی به ادب

 ۀطقو آداب و رسوم در آثار شاعران من   یمردم  تقداتفرهنگ و مع  ،یبوم  طیها، محپوشش   ،یبازتاب زبان محل 

آن جامعه   اتی بر ادب   رگذاریعوامل تأث  گریاست. فرهنگ هر جامعه از دقاجار تاکنون، بهره گرفته   ۀگر وس از دور

آداب و رسوم« است.   ۀپژوهش، منظور از فرهنگ »مجموع   نیدارد. در ا  ی متعد د  ی. فرهنگ، معانشودی محسوب م

 است.مورد توج ه واقع شده زی گر وس ن یبوم ات ی جنبه از ادب  ن یپژوهش حاضر، ا رد  نیبنابرا

 پژوهش یپیشینه ـ3
  مختلف  های سایت  این شاعران در  آثار  ونیکرالکت  یا  چاپی  نسخۀ  به  دستیابی   ها و جستجوهای نگارنده برای بررسی 

ای دربرنداشت و بیانگر نبودِ پیشینۀ پژوهش در این موضوع بود؛ زیرا آثار  تلگرامی نتیجه   مجازی   های کتابخانه   و

تا زمان نگارش مقالۀ حاضر هنوز منتشر    –جز چهار نفر  به   –اند  شاعرانی که در این پژوهش مورد بررسی قرارگرفته

پردازد  رو تازگی دارد که به خوانش آثار تعدادی از شاعران بخشی از کردستان می است. پژوهش حاضر ازاین نشده

تاریخ مشاهیر  است. به عنوان نمونه، در  که حت ی از سوی مور خان محل ی کرد نیز کمترین توج ه بدان صورت گرفته 
سیمای است. منبع مورد استفاده، کتاب لی جزئی از یک نفر از این شاعران )زیور گروسی( آمده تنها شرح حا کرد

( تألیف محم دعلی کوشا از انتشارات دانشگاه کردستان به این دلیل انتخاب  13٧8)   بیجار گر وس و مشاهیر آن

شاهیر گر وس« نام دارد و  باشد. بخش سوم از کتاب یادشده »مترین منبع در این زمینه میشده است که جامع

است. در  : »شاعران مشهور گر وس« تدوین شده دارای هشت زیربخش است. این مقاله براساس مندرجات زیربخش 

است که جامعۀ آماری  گر وس آمده   از سیزده شاعر  بیت شعر کالسیک و هفت قطعه شعر نو  6٥٤کتاب یادشده  

ها  های فرهنگی و اقلیمی آناند و ویژگی مورد مطالعه قرارگرفته دهند. این اشعار تماماًمقالۀ حاضر را تشکیل می 

 است.   بررسی و تحلیل شده

 گرّوس    ی ا یجغراف ـ٤
را مطالعه و   هاده یپد یپراکندگ  نیها و همچناست که مکان  یو دانش  عت،یعلم روابط متقابل انسان و طب  ا یجغراف

(. مؤل ف  6:  1381و همکاران،    انیاست )شا  یانسان و کمک به او در زندگ  ییو هدف آن راهنما  کندی م  یبررس

 انیاست واقع در م   ی ( شهرستانڕووسگه )  ر وس : »گسدینوی گروس م  ییایجغراف   تی موقع  ۀکرد دربار  ری مشاه  خیتار

(. دانش  ٤3٥:  3ج    139٠  ،یروحاناست« )مردوخ    جاری و مرکز آن شهر ب  ن یسنندج، همدان و قزو  ی هاشهرستان

 ی ایگذرا به جغراف  یاست. در ادامه نگاهشده   میتقس  ی عیطب  ی ایو جغراف  یانسان  ی ایجغراف   یِاصل  ۀبه دو شاخ  ایجغراف

 .میاندازیگر وس م ۀمنطق یو انسان  یعیطب

 گرّوس  یعی طب یای جغراف  ـ١ـ٤
و    واناتی ح  اهان،یها، گآب و هوا، خاک   ن،یاشکال زم   یو سنجش پراکندگ  لیو تحل  هیبه تجز  یع یطب  ی ایجغراف

گر وس در شرق کردستان واقع است و به   ۀمنطق  ،یعیطب   ی ایجغراف  دگاهی. از دپردازدیم  یعیطب  ی هاده یپد  ریسا

 کوشا: ی گفته

  ن یمربع که در ب  لومتریک  ٧٧3٠به مساحت    رانیغرب ا   ن یاست از مناطق کردنش  ی نیسرزم» 

است ]...[ واقع شده  لومتریک   1٥٠  ی مساو  باًیتقر  ی هاسه شهر زنجان، همدان و سنندج به فاصله

دور، از حاکمان   ی ها است که در گذشته   یگر وس برگرفته از نام گر وس بن سام بن نوح سامان

و   ی سرد و طوالن  یزمستان  ی دارا  ،یاست کوهستان  ی امنطقه   جاری . شهرستان بوده منطقه ب  نیا

(.٤3 - 39: 13٧8)  « تابستان آن کوتاه و معتدل
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 گرّوس  یانسان یای جغراف  ـ٢ـ٤

کند. به عبارت دیگر، به مطالعه و بررسی جغرافیای انسانی رابطۀ متقابل انسان و عوامل جغرافیایی را بررسی می 

پردازد.  تاثیرات محیط بر جامعۀ انسانی و انسان و همچنین تاثیرات انسان به کمک مهارت خود بر محیط زندگی می

است و قدمت تاریخی  ی دور محل  زندگی و سکونت آدمیان بوده هااز دیدگاه جغرافیای انسانی، گر وس از گذشته 

هـ . ش.   13٧٥و    13٤٥های  رسد. سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالآن به هزارۀ سوم پیش از میالد می

است، ولی جمعی ت روستایی در  سال بیش از چهار برابر شده   3٠دهد جمعی ت شهری این منطقه طیِّ  نشان می

 دهد:  جغرافیای انسانی گر وس نشان میبررسی    (.٤6  :است )ر.ک. هماندرصد کاهش یافته   ٢٢حدود  همین فاصله،  

)حسن»  کرانی  بخش  فقط  است،  گر وسی  کردِی  گر وس،  منطقۀ  مردم  گفتگوی  و زبان  آباد 

کنند. در منطقۀ نفوذ زبان کردی هم دو روستاهای اطراف آن( معموالً به زبان ترکی تکل م می

شود: او ل لهجۀ گر وسی که لهجۀ غالب ساکنان گر وس را تشکیل میانه تشخیص داده لهجۀ جداگ

را 1دهد؛ دوم لهجۀ سورانی )= گورانیمی بیجار  ( که روستاهای غربی و شمال غربیِ منطقۀ 

شود ... نوع کردی لهجۀ گر وسی، سخت تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفته و تقریباً  شامل می

آید و ترین نوع زبان کردی به حساب میآن فارسی است، از این نظر ساده بیست درصد لغات  

است و صرفاً بر چون تلف ظ بعضی از حروفش قابل کتابت نیست و حرفی معادل آن وضع نشده

گویش محل ی مت کی است، نفوذ ادبی چندانی پیدا نکرده و احیاناً در مقام نگارش این نوع کردی، 

 (.  ٧٥  - ٧٢: 13٧8)کوشا،  « کننداده میاز لهجۀ کرمانشاهی استف

جغرافیای استان است؛ ولی کتاب  کوشا تعداد روستاهای دارای سکنه را از روستاهای خالی از سکنه تفکیک نکرده

های دارای سکنۀ شهرستان ، تعداد آبادی 13٧٥دهد که براساس آخرین تقسیمات کشوری سال  نشان می  کردستان

روستا(    ٢83(. اگر این تعداد را از کلِّ روستاها )1٢:  138٢است )ر.ک. ایرانی و همکاران،  روستا بوده   ٢٥٥بیجار  

 است.روستای منطقه از سکنه خالی شده   ٢8یابیم کم کنیم، درمی

 شاعران گرّوس   یرّفمع  ـ٥

است. صفت »مشهور« در  محم دعلی کوشا در زیربخش »شاعران مشهور گر وس«، گزیدۀ آثار سیزده شاعر را آورده 

گر وس بیش از سیزده نفر است؛ ولی این سیزده  عنوان این زیربخش، بیانگر آن است که تعداد شاعران منطقۀ  

توان از نُه شاعر دیگر یادکرد که کوشا فقط شاعر، مشهورترین شاعران این منطقه هستند. برای تأیید این ادعا می 

(. بنابراین پژوهش حاضر به خوانش بازتاب فرهنگ و  3٥٧:  13٧8است )ر. ک. کوشا،  ها اشاره کرده به اسامی آن 

های شعری و تعداد  پردازد. در جدول زیر، قالب در گزیدۀ آثار این سیزده شاعر منطقۀ گر وس می  صبغۀ اقلیمی 

 است.ابیاتی که در این پژوهش بررسی شده، به تفکیک هر شاعر، نشان داده شده

 
 است.ها را یکی دانستهولی کوشا آن ی دو گویش زبان کردی هستند؛. گورانی و سوران 1
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 گر وس منطقۀ(: قالب شعری و تعداد ابیات به تفکیک شاعران 1جدول شماره ) 
چهار  قطعه رباعی قصیده نامه ساقی مثنوی  مسم ط  غزل نثر  شاعر ردیف 

 بند 

شعر 

 نو 

تعداد  

 ابیات

 3 - - - - - - - - 1 - زیور گر وسی  1

افسر   ٢

 گر وسی

- 1 - - - - - - - - ٧ 

 ٥/11٥ - - - - - 1 1 ٤ - - علی بلوری 3

 16 - - - - - - 1 - - - جواد خان  ٤

 )کردی( 

 ٢3 - - - - - - 1 - - - نجف خان  ٥

 )کردی( 

 13٢ - - - ٥ 1 - - - 1٠ - ثانوی  6

محم د  ٧

 پور رستم

- 1٠ - - - - - 1 - - 8٥ 

شیخ  8

اکبر علی 

 کوماسیان 

- 1٥ - - - - - - - - 11٤ 

رضاعلی   9

 پورعلیچراغ

- 

 

1 - - - - - - 1 ٥ ٥3 

 33 - - - - - - - - ٤ - قیدار خان  1٠

اهلل نصرت 11

 بخشیان 

- ٢ - - - - 1 - - - ٢٠ 

اصغر  علی  1٢

 فریدونی

- ٢ 1 - - - - - - - ٥/3٥ 

بهمن  13

 داغیقره

- 3 - - - - - - - ٢ 1٧ 

 6٥٤ ٧ 1 1 6 1 1 3 ٥ ٤9 1 جمع

بار    ٤9ترین قالب شعری در میان شاعران دیار گر وس با  دهد که رایج بررسی فرم و ساختار این آثار نشان می  -1

دهد.  تنهایی دوسوم کلِّ اشعار منبع پژوهش حاضر را تشکیل میبسامد، غزل است. این قالب از لحاظ بسامد، به

است. قالب رباعی )شش  ه خود معطوف ساخته پس از غزل، »شعر نو« )هفت قطعه( بیشترین توج ه شاعران را ب

مورد( سومین قالب مورد توج ه است و مسم ط مخم س تضمینی )پنج مورد( نیز چهارمین قالب شعری مورد توج ه 

شود.محسوب می 



٥٤  گرّوس  بومی شعر در  اقلیمی و فرهنگی هایویژگی  بازتاب 

 

  در  گر وسی،  شاعران از  بیت  6٥٤  تعداد  به  و  مختلف   های قالب   در  شعر   قطعه   6٧  جمعاً  نو،  شعر  احتساب  بدون  -٢

 . استشده  نقل شدهیاد منبع

. است  نوسان  در   بیت  13٢  تا  3  از   ابیات  تعداد  دهدمی  نشان  شده  نقل  شاعر  هر از  که   اشعاری   کمی ت  به  توج ه  -3

 ،13٢  ترتیب  به  که  استشده  نقل  کوماسیان  اکبرعلی  شیخ  و  بلوری   علی  ثانوی،  محم دشریف  از  ابیات  بیشترین

  ٧  ،3  ترتیب   به  گر وسی  جوادخان  و  گر وسی  افسر  گر وسی،  زیور  بانو  از   ابیات   کمترین  ام ا  است؛  بیت  11٤  و  11٥/٥

 عنوان به. دارد بستگی شاعران این اشعار کمی ت به بیشتر چشمگیر،  اختالف این رسدمی نظر به. است  بیت 16 و

 .   استمانده باقی بیتی ٧ غزل  یک گر وسی  افسر از  و بیت  سه  تنها گر وسی زیور از نمونه

  قالب   زیرا  اند؛نداشته   چندانی  اجتماعی  دغدغۀ   گروس  منطقۀ  شاعران  که  است  آن  بیانگر  اشعار  محتوای   بررسی  -٤

  مشروطه   عصر  در»   البت ه.  پردازدنمی  اجتماعی  مسائل  به  و  رودمی   کار  به  انسانی  احساسات  و  عواطف  بیان  برای   غزل

...    شاعران  و  گرفت  خود  به  اجتماعی  بوی   و  رنگ   نیز  غزل   اجتماعی،  و   سیاسی  تحو الت  و  هادگرگونی  به  توج ه  با

  بیشتر   اگرچه (.  13٥:  1389  همکاران،  و   تاکی )  « پرداختند  اجتماعی   مسائل  بیان  به...    خود های غزل  از  بخشی  در

 آنان توج هیکم  بیانگر اوالً اشعارشان خوانش اند،زیسته   مشروطه انقالب از بعد گر وس، دیار پژوهشِ مورد شاعران

 . است  ایران  و  کردستان  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به  توج هیبی   ثانیاً  و  گر وس  منطقۀ  اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  به

 بحث و بررسی   ـ6

انسان  و نشیب  فراز  پر  تاریخ نشان میبررسی زندگی  بر محیط زندگی خود  ها در طول  دهد که آدمی همواره 

یی عوامل را در ظهور است. »طرفداران روش نقد اجتماعی کیفی ت پاره تأثیرگذار بوده و متقابالً از آن تأثیر پذیرفته 

(. ٧6:  13٧6کوب،  داند« )زر یندانند. تِن این عوامل را عبارت از نژاد و محیط و زمان میآثار ادب و هنر مؤث ر می

است. محیط شامل دو نقد اجتماعی و نقد تاریخی به وجود آمدههای نقد مثل  از همین روست که انواع مکتب

 جغرافیایی   و  فرهنگی  های بخش طبیعی و جغرافیایی است. در این قسمت از پژوهش، بازتاب و انعکاس ویژگی 

چون زبان کردی، محیط بومی، فرهنگ و باورهای مذهبی و پوشش در شعر شاعران گر وس خوانش و تحلیل  

 شود. می

 ن کردیزبا  ـ١ـ 6

های ادبی ات بومی یا اقلیمی بازتاب زبان بومی یا محل ی در آن است. همان طور که تحت  ترین ویژگی یکی از مهم

« اشاره شد، زبان گفتگوی مردم منطقۀ گر وس، کردی گروسی است. خوانش  جغرافیای انسانی گر وسعنوان » 

اند و این دو  اشعار مورد بررسی حاکی از آن است که از سیزده شاعر تنها دو تن از آنان به زبان کردی شعر سروده 

گویش گورانی   اشعارشان بهاند، بلکه  به کار نبرده که لهجۀ غالب ساکنان گر وس است  شاعر نیز کردی گر وسی را  

شود. از  در منطقۀ نفوذ زبان کردی دو گویش گر وسی و سورانی دیده میالبت ه کوشا متذک ر شده است که  است.  

که در ادامه    –ساکنان بومی گر وس اکنون کسی توانایی سرودن شعر به گویش گورانی را ندارد و این دو شاعر  

انی در آن منطقه هستند. یکی از این دو شاعر در واپسین  واپسین شاعران ادب گور  –اشعارشان بررسی خواهدشد  

های ادب گورانی به قرن  است. نخستین نمونهسال سدۀ سیزدهم هجری و دیگری پانزده سال بعد، از دنیا رفته 

رسد ادبی ات گورانی به مد ت پانصد سال در بخش  هشتم مربوط است و در قرن سیزدهم هجری به اوج خود می

است؛ به تان از کرکوک تا حوالی همدان و از شمال لرستان تا اطراف سقز زبان مسل ط ادب بوده وسیعی از کردس

(.1٤3: 1396است )سجادی و ابراهیمی، ای که برای مد تی مدید نقش زبان معیار ادبی را بر عهده داشته گونه
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 ه.ق( ١3٠٠ – ١٢٢7نجف خان بایندر )  ـ١ـ ١ـ6

نجف خان، پسر قلی خان، از طایفۀ بایندری »یکی از شاعران نامی عرصۀ شعر و ادب کردی است که با شاعران  

های  اشت. از جمله مثنوی مشهور کرد از قبیل میرزا شفیع خان قبادی و الماس خان کلهری، دوستی و رفاقت داشته 

رسد که این دو مثنوی به نظر می  (.3٠٧:  13٧8)کوشا،  است«    شهنامۀ کردی و    خسرو و شیریناو به زبان کردی  

های  این آثار در سایت  اند؛ زیرا جستجوی بنده برای دستیابی به نسخۀ چاپی یا الکترونیکهنوز به چاپ نرسیده 

، تعداد ابیات منقول سیمای بیجار گر وس ای دربرنداشت. در کتاب  نتیجه   های مجازی تلگرامیمختلف و کتابخانه

نمونۀ شعر  شود.  بیت از آن نقل می  6بیت است که در اینجا    ٢3  –مگی به زبان کردی است  که ه  –از نجف خان  

 نجف خان:  

یه ئه کهخهو  ژن  یووسف  پاره ی   ردش 
پیغه  بی ئه  که  رمبهیووسف   ولیا 

سهسره خهیکه رووی  پاشای  بیو   رزمین 
ته  و  تاج  ساحب  پادشای   خت بارام 

نه مه بی  تفڵێ   بخانه کته مه  جنوون 
 ردهـوشدار  بیم،  ژن  بێهۆشم  کــه    مـن  کـه

له ئاده  کهههبه  م  ژن  ئاوارهشت   رد 
هه مه  جه ژنان  به کر  ساڵ  بی   فت   چا 
ئه مه  جه ژنان  سه کر  بیو   رنگوون 
نمه مه  جه ژنان  کهکر  وهد   خت ره   رد 
دێوانهمه  جه و  بی  شێت  ژنان   کر 
 رد   گوشم  کـه     ی   غواڵمی   ژن   وه ڵقه حـه

 ( 3٠9  - 3٠8)همان، 

های بلند مناسب است. با قالب مثنوی برای بیان داستان  است.شدهاین شعر از لحاظ فرم در قالب مثنوی سروده 

این ابیات    شیرین نجف خان باشد.  و   خسرو  رسد که این ابیات بخشی از مثنوی توج ه به موضوع )زن(، به نظر می

نشان می زنان جامعه  به  را نسبت  از آن، دیدگاه شاعر  بعد  ابیات  به دو دسته  و  را  زنان  این شعر،  در  او  دهد. 

دهد که خود را از فریب گروه دوم در امان نگه کند و به مردان هشدار می)خداشناس و خدانشناس( تقسیم می

 دب تعلیمی قرار داد. توان آن را در زمرۀ ادارند. لذا از لحاظ محتوا می 

 ه.ق(   ١3١٥ – ١٢٥٢جواد خان گرّوسی )  ـ٢ـ ١ـ6

جواد خان گر وسی، فرزند احمد خان، »اشعارش را به زبان کردی سروده و از شاعران اصیل کردزبان به حساب  

  – تعداد ابیات منقول از او  (.  3٠6  -  3٠٥)همان،  است«  آور بوده سرایی، شاعری متبح ر و نامآید که در قصیده می

 نمونۀ شعر جواد خان:  شود.آن نقل میبیت  6بیت است که در اینجا   16 –که همگی به زبان کردی است  

ئه   دیده ئیمشهپڕ  هووناوم   وسرین 
ره  جه شه پشت  ئیمشههوار   و ودیزم 
فه وێنه  به ئیمشهی  مسکینم   ورهاد 

نه  جهوه   یووسف   وئیمشه  چاهم  رین 
نمه دهبه بهن   وئیمشه  هراممدپۆش، 
 وئیمشهنارم       جه   لیلی  خه وێنه   به

سهوێنه  جهی  ئیمشه  یادان   وکاوم 
په ژارئالووده  هوون  ئیمشهی   و رویزم 

وهئاواره  جهتهی  ئیمشه  ن   وچینم 
نه په زڵێخا   وئیمشه  ئاهم  رێ 
گوڵه په دڵزاممرێ   و ئیمشه  ندام 
 و ئیمشه        بێزارم  ئاهر            ست  ده       جه

( 3٠6)همان، 



  ٥6   گرّوس بومی شعر در  اقلیمی و فرهنگی هایویژگی بازتاب   
 

است و از شده آور است؛ ولی شعر باال در قالب مثنوی سرودهسرایی نامبه تصریح کوشا، جواد خان در قصیده 

شود؛ زیرا شاعر به بیان عواطف و احساسات شخصی خود پرداخته و  نظر محتوا جزو ادبی ات غنایی محسوب می 

ملموس به شخصیت برای  احساس خود  دادن  )یوستر جلوه  قرآنی  معروف  و  های  تاریخی  ابراهیم(،  و  زلیخا  ف، 

بهرام و گلندام( که دچار رنج و غم فراق شده را به آن عاشقانه )خسروپرویز، فرهاد،  ها تشبیه  اند اشاره و خود 

 در زمینۀ بازتاب زبان کردی در ادبی ات منطقۀ گروس توج ه به چند نکته شایسته است:است. کرده 

ستثنای کرانی و روستاهای پیرامون آن، کردی گر وسی یا سورانی است؛ اگرچه زبان مردم منطقۀ گر وس به ا  -1

فقط   )  6ولی  اشعار  سروده  39درصد  کردی  زبان  به  شاعران  شده بیت(  تعداد  مبنای  بر  اگر  همچنین  است. 

اند. این نکته  درصد شاعران منطقۀ گر وس زبان کردی را برای سرودن شعر برگزیده   1٥درصدگیری کنیم، فقط  

 آید.شمارمی ویژه کردی گر وسی در این منطقه بهری جد ی برای نابودی زبان کردی بهزنگ خط

ه. ق. است و   131٥ه. ق. و تاریخ وفات جواد خان گر وسی سال     13٠٠تاریخ وفات نجف خان بایندر سال    -٢

سال اخیر، شاعران    1٢٥، در  سیمای بیجار گر وساست. براساس کتاب  سال از آن تاریخ گذشته   1٢٥اکنون بیش از  

 اند.اند و همگی به زبان فارسی شعر سرودهاین دیار رغبت چندانی به سرایش شعر به زبان کردی از خود نشان نداده 

است است که در آن زمان، زبان معیار ادب کُردی بوده شده   اشعار جواد خان و نجف خان هر دو به گورانی سروده   -3

شود و رسمی ت خود را به عنوان زبان شعر نمیاورامی، به این گویش شعری سروده   و اینک جز در میان گویشوران

توان چنین نتیجه گرفت که در منبع این پژوهش هیچ شعری به است. بنابراین می و ادب کردی از دست داده 

سندگان واجب  ویژه شاعران و نویاست. لذا بر گویشوران گر وسی، بهگویش رایج منطقه )کردی گر وسی( ثبت نشده

 است که با سرودن اشعار زیبا و نگاشتن متون ادبی بدین گویش، آن را از دستبرد زمان حفظ نمایند.

در میان شاعران دیار گر وس سه تن لقب »خان« دارند: جواد خان گر وسی، نجف خان گر وسی و قیدار خان    -٤

توان اند. لذا میو نفر او ل به زبان کردی شعر سروده ه.ش(. از این سه نفر، د  13٠3نیا، متخلص به فاضل )تول د  فاضل

گفت توج ه به زبان کردی و عالقه به هوی ت قومی و نژادی در میان شاعرانِ خانزادۀ گر وس بیشتر از سایر شاعران 

 است.

 دهد:میلی شاعران دیار گر وس نسبت به کاربرد زبان کردی، نشان میعلل اصلی بی بهشناسانه نگاهی آسیب 

ترین عل ت فراهم نبودن فضای مناسب برای آموزش و یادگیری زبان کردی به صورت رسمی و آکادمیک  الف( اصلی 

گردد  ویژه در منطقۀ بیجار گر وس است. ریشۀ این عل ت هم بدین نکته برمی در سراسر مناطق کردنشین ایران، به

دستان ایران متول ی مشخ صی نداشته و ندارد«.  که چه در گذشته و چه در زمان حال »زبان و ادبی ات کردی در کر

مواد    اجرای  در  خود  قانونی  وظایف  به  تاکنون  مجریه  نکرده   19و    1٥قو ۀ  عمل  اساسی  وزارت  قانون  است. 

وپرورش، استانداری کردستان، سازمان تبلیغات اسالمی، صدا و سیما و سایر نهادهای متول ی فرهنگ نیز،  آموزش 

ای بخواهد با  دانند و اگر شاعر یا نویسندهص خود را در این زمینه مسئول و پاسخگو نمیهیچ کدام به طور مشخ 

های رسمی( در این راه گام بنهد، باید رنج فراوان بر خود نهد. تالش و پشتکار خود )بدون برخورداری از آموزش 

ج زبان کردی در تمام مناطق  از این رو تأسیس مرکز یا نهادی مثل فرهنگستان که حامی آموزش، توسعه و تروی

های زبان کردی تعداد زیادی گویشور در ایران  رسد؛ زیرا هریک از گویش کردنشین ایران باشد ضروری به نظر می 

 دارد.           

های این زبان الخط  زبان کردی در ثبت و ضبط صورت ملفوظ واژگانِ بعضی از گویشب( عل ت دیگر، نارسایی رسم 

نوع کردی لهجۀ گر وسی  از حروف  (، تلف ظ بعضی 13٧8است. چون تا زمان انتشار کتاب سیمای بیجار گر وس )
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ای داشت لذا نفوذ اً جنبۀ گفتاری و محاوره بود. این گویش صرفو حرفی معادل آن وضع نشده  قابل کتابت نبود

است. البت ه در بیست  های اخیر تا حدودی حل شده رسد این مشکل در سال ادبی چندانی پیدا نکرد. به نظر می

ها، تعدادی از دوستداران کردی گر وسی اقدام به چاپ کتاب به سال اخیر و حت ی قبل از به بار نشستن این تالش

از آن میان می این گویش نموده آبادی و رضا سهرابی، اثر جعفر سریش   نامۀ فرهنگ گر وسواژه توان به  اند که 

داغی اشاره کرد.  اثر بهمن قره   ریای دهالقه دهاثر محم دحسن معمار و مجموعه شعر    رزی نسارانبهمجموعه شعر  

 وسیلۀ نشربه  1383در سال  شود که  گر وسی محسوب می   کردی   زبان  به  شعر  مجموعه  مجموعۀ اخیر نخستین

اثر فوزیه بشارت،   (،١٣٩٧سەرچۆپیی ئاگر لە ڕیخەسیا )توان به کتاب  همچنین می  است.سنندج منتشر شده   ژیار در

 اشاره نمود که نخستین مجموعه داستان کوتاه به گروسی است. 

 فرهنگ و باورهای مذهبی   ـ٢ـ6 

آمیز  ن اختالف و ستیز، بلکه در کمال دوستی، زندگی مسالمتپیروان دو مذهب شیعه و سن ی در منطقۀ گر وس بدو

است. »دین مردم گر وس اعم از کرد و ترک، اسالم براساس مذهب  داشته و ازدواج متقابل نیز میان آنان مرسوم  

عشری است و تعدادی از روستاهای غربی بیجار )به طرف سنندج( و نیز شماری اندک از آنان که بعد  شیعۀ اثنی 

(. نگارنده در  ٧6اند، شافعی مذهبند« )همان،  انقالب اسالمی به عللی روستا را ترک نموده و ساکن بیجار شدهاز  

ها در  مذهبی مردم منطقۀ گر وس و آداب و رسوم آن  این بخش از پژوهش به بررسی بازتاب فرهنگ و باورهای 

مذهبی بازتاب دارد. از جمله باورهایی که در  پردازد. در اشعار غالب شاعران این منطقه باورهای  شعر شاعران می

رجب(، شهادت حضرت علی،   13اشعار این شاعران نمود پیداکرده، میالد حضرت محم د، میالد حضرت علی )

(  83  -  81  :رمضان(، ستایش حضرت فاطمه، ستایش ائمه و عید نوروز است )ر.ک. همان  1٥میالد حضرت حسن )

 شود.که در ادامه چند نمونه بررسی می

 عید نوروز   ـ١ـ ٢ـ6

فروغ است. از میان اعیاد مل ی عید باستانی نوروز تنها در شعر  بازتاب اعیاد مل ی در اشعار شاعران مشهور گر وس بی

سال و آمدن ه.ق.( در یک رباعی فلسفۀ نوشدن    1398  –  131٤است. محم د شریف ثانوی )یک شاعر نمود یافته

 کند:پندارند، چنین تفسیر می عید نوروز را خالف آنچه عامه می

نوروز    عید  آید  که  شوی   خوشحال 

 کوش که گردد گنهت روزی کممی

 عید آن نبوَد که تازه گردد شب و روز 

 آن   روز   بوَد   بهر   تو   عید  نوروز

 

 ( 31٧ :)همان

می  نشان  شعر  این  عید  بررسی  تجل ی  نوروز  دهد  بلکه  نیست،  نوروز  ارزشمندی  خاطر  به  ثانوی  شعر  در  نوروز 

 دستاویزی است برای آنکه شاعر به مخاطب خود اندرز دهد تا از گناه دوری گزیند. 

 میالد حضرت محمّد )ص(    ـ٢ـ ٢ـ6

های مختلف سروده و چند  »مجموعه اشعاری در مضامین و قالب ه.ش(    1383  –  131٧پور )علیرضاعلی چراغ 

نرسیده  به چاپ  نموده که هیچ کدام  تصنیف  نیز  را  )همان،  کتاب داستان  او  33٤است  اشعاری در  (.  مجموعه 

ها،  است. در نگاه او مالئک از دادن مژدۀ تول د حضرت رسول اکرم به انسانهای مختلف سروده مضامین و قالب

است که یک  پور به مناسبت تول د پیامبر قطعه شعری در قالب شعر نو سروده علیشعوف هستند. چراغ مسرور و م 

شود: بند از آن نقل می



    ٥٨  گرّوس بومی شعر در  اقلیمی و   فرهنگی هایویژگی بازتاب   
 

دهند ز اقصای آسمان: / کامشب وجود منجی عالم قدم »امشب تمام روح و مالئک به خاکیان / این مژده می 

 (. 338 :نهد/  از بطن آمنه به سراپردۀ جهان« )همان

 ستایش حضرت فاطمه )س(    ـ3ـ٢ـ6
ه.ش(، یکی از شاعران نامدار دیار گرو س به شمار    138٠  –  13٢8اکبر کوماسیان، متخل ص به »اکبر« ) شیخ علی 

تیمور واقع در دهستان پیرتاج به دنیا آمده و در  ه.ش در روستای حسن  13٢8(. او در آبان  3٢٥رود )همان،  می

دار  است. اکبر که در زمان انتشار کتاب سیمای بیجار گر وس عهدهوۀ حافظ تأثیر پذیرفتهغزل از سبک عراقی و شی

بر اثر    138٠تیرماه    3٠، در  (3٢6  -  3٢٥  همان،.  ک.ر)سیاسی نیروی انتظامی بود  -وظایفی در سازمان عقیدتی

به هم ت اداره کلِّ تبلیغات اسالمی استان   1393در سال    شمع گر وستصادف درگذشت و مجموعه اشعار او با نام  

تدوین و چاپ شد. یکی از اشعار اکبر در ستایش حضرت فاطمه )س( است. اکبر در مطلع شعر خود به حدیث  

 (. مطلع شعر چنین است: ٤8٥6: 13٧٧)ر.ک. دهخدا، است نبوی »فاطمه بضعه منی« اشاره کرده 

 االئمه، دخت نبی، جانِ حیدری ام    ای بضعۀ رسول، تو پاک و مطه ری
 

( 331: 13٧8)کوشا،   

 حضرت علی )رض(    شهادت میالد و ـ ٤ـ٢ـ6
مد ت تحصیل در  ه.ش(، از دیگر شاعران بیجاری است که در    13٢6اصغر فریدونی، متخل ص به »آرش« )تول د  علی

ها برد و اشعاری پراکنده از او در مطبوعات  های شاعر بلندپایۀ کرد، گلشن کردستانی، بهرههمدان از راهنمایی

 (. بیت زیر مطلع غزلی از او به مناسبت میالد حضرت علی )رض( است:3٤9است )همان، کشور به چاپ رسیده 

 رنور والیت چشمۀ رخشانه دارد ماه پ  امشب است آن شب که عاشق حالت مستانه دارد 

   (3٥1 :)همان                                              

 

ه.ش( در رباعی زیر به ماجرای شهادت حضرت علی )رض( به دست ابن ملجم   13٠٠اهلل بخشیان )تول د  نصرت 

 است:اشاره کرده 

 علی از خانه بر مسجد سفر کرد

 بزد شمشیر، بن ملجم به فرقش 

 به معبد سوی معبودش نظر کرد 

 القمر  کـردشگفتا!  کافـری  شق

 

 ( 3٤8 :)همان

 ستایش حضرت رضا )ع(    ـ٥ـ ٢ـ6
سالگی بیجار را ترک کرد و راهی مشهد شد. او شصت سال از    ٢٤ه.ق( در    1398  –  131٤محم دشریف ثانوی )

زندگی خود را در مشهد به شغل قن ادی زندگی کرد و به سبب اقامت طوالنی در مشهد از ارادتمندان حضرت رضا  

وی« در مشهد  ه.ق( دیوان اشعار او با نام »اشعار گلزار رض  1399گردید. یک سال بعد از وفاتش )جمادی االولی  

بیتی این گونه از ارادت خود به آن حضرت    ٧(. ثانوی در غزلی  31٠  -  3٠9)چاپخانۀ خراسان( منتشر شد )همان،  

 : گویدسخن می 

 فاش گویم که کیم دلبر و آرام دل است

 شاه  طوس  است  که  جاروبکشِ بارگهش

 آنکه عیش دو جهانم ز وی آماده شده 

 هزاده شدهتاجداران  جهان  از  شه  و  ش

 

 ( 311 :)همان

 .( 31٧و   31٤ :های بیشتر رجوع کنید به همان)برای مشاهدۀ نمونه
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 پوشش  ـ3ـ6

توج ه اندکی به نحوۀ لباس پوشیدن و تنو ع لباس زنان و مردان این منطقه یا  در میان آثار شاعران منطقۀ گروس،  

توج هی به اعیاد مل ی و  میلی نسبت به کاربرد زبان کردی در شعر، بی شود. بیانواع فرش و گستردنی دیده می

دارد که شاعران  میتوج هی به پوشاک مردم منطقه، نگارنده را به این قضاوت وا مذهبی )فطر و قربان( در کنار کم

مشهور گر وس نسبت به جامعه مباالت چندانی ندارند. البت ه تا زمانی که به مجموعۀ آثار این شاعران به تمامی 

 دسترسی فراهم نشود این داوری مبتنی بر حدس و گمان خواهدبود. 

ن دوازده هجری قمری زادگان گر وس است که در اواسط قرالنساء« از خانبانو زیور گر وسی ملق ب به »زیب

( و »بنا به نوشتۀ محمود ٢3٤:  1ج    139٠روحانی،  سرایی و هجو طبع غر ایی داشته« )مردوخ  زیسته و »در غزل می

تذکرۀ   مؤل فِ  مجلسمیرزا،  می   نقل  زندگی  روستا  در  چون  ام ا  گفته،  بسیاری  آناشعار  همۀ  بین  کرده،  از  ها 

است. او در یکی از این ابیات به عمامۀ زاهد و  بیت از آن باقی ماندهو فقط سه    (٢98:  13٧8است« )کوشا،  رفته 

به عل ت سکونت پیروان منطقۀ گر وس نیست؛ ولی    است. عمامه و زن ار هیچ کدام پوشش خاص کرده اشاره    ٢زن ار 

 باشد. ادیان مختلف الهی در کردستان، ممکن است زیور، زن ار را از نزدیک دیده 

 
 رشتۀ تزویر گشت و تار زن اری نگشت   عمامۀ زاهد که با صد پیچ و تاب حیف از  

 )همان(                                                
 

 

 کوشا،) است  هایش جز یک بیاض کوچک چیزی بر جای نماندهه. ش.( که از سروده  13٤٧–1٢38علی بلوری )

داند. این نامه بیتی دارد که پیراهن معشوق را از جنس گل می، در مثنوی کوتاهی به اسم ساقی(3٠٥:  13٧8

 او باشد.تواند بیانگر بازتاب ظرافت و زیبایی لباس زنان و دختران منطقۀ گر وس در شعر توصیف می 

پروردگارهمی  فضل  از   خواهم 

 بدنکه اسمش ردیف است با گُل 

گُل  مهوش  همین   عذاروصال 

 ظریفی  که  دارد  ز  گل پیرهن 

 

 ( 3٠٥ :)همان

یکی از شاعران دیار گر وس است که جلد او ل دیوان   ه. ش.(،  13٠6)تولد  متخل ص به »خی ر«  پور،  محم د رستم 

(. او در بیت زیر، با ترکیبِ  318است )همان،  منتشر شده  13٥٧اشعار فارسی او با نام »پیغام عشق« در سال  

 کشد: وصفیِ »تنِ پرزیور« استفاده از زیورآالت زنانه در میان زنان و دختران آن منطقه را به تصویر می

 چه شود تا که ببینم تن پرزیور تو  ماه منیری همه جا شمع نور فلکی،  

 ( 319 :)همان                                              

 

آید که زنان منطقۀ گر وس در حالت ناز و تبختر، کاله خود را به صورت مایل و کج  کوماسیان برمیاز اشعار  

اند:نهادهبر سر می 

 
اند و شکل کمربند آن در  آویختهای آن متصل به صلیب بوده که مسیحیان به گردن خود می است. شکل رشته . زن ار به دو صورت وجود داشته  ٢

اند آن را به کمر بندند تا بدین وسیله از  است. ذمیان نصرانی ساکن در ممالک اسالمی مجبور بوده میان پیروان دین مسیح و زردشت کاربرد داشته 

 (.  1٧٤9 -1٧٤8: ٢ج    ،13٧٥)معین، اند بستهمسلمانان ممتاز گردند. زردشتیان نیز آن را به کمر می 



  6٠  گرّوس بومی شعر در  اقلیمی و فرهنگی هایویژگی  بازتاب   
 

 

 بر سر نهاده دلبر ما کج کاله را 

                          

 

 

                 

 تا بر فلک روانه کند دود آه را 

 ( 3٢8)همان،                                            

 

 

سوراخ و   3کفشی فقرا و پاتابه پور در شعر »کوچۀ فقر« به گرانبهابودن کفش ثروتمندان، بیعلیرضاعلی چراغ 

 شدۀ مردمان تهیدست اشاره دارد: پاره 

خندند/ نه .../ نه آنان ]را[ هیچ  انبوهِ مال خویش می است و/ از سرمستیِ  شاید اغنیا را رهگذر، بر کوچه افتاده » 

گردوخاک  تنگنای  با  محنت گه  بدین  نیست/  کاری  انسانآلوده  زیر کفش  سراِی سختِ  مبادا  نیست/  گذاری  ها 

 (.  3٤٢ - 3٤1 : )همان « پربهاشان گرد بنشیند

 کشد: او زندگی فقرا را بدین صورت، به تصویر می 

 (. 3٤3 :)همان « شان نیز کفشی نیست / برای بخیۀ پاتابۀ مردان درفشی نیستهابه پای مادران و بچ ه » 

به پوشش خانه   13٥٠داغی )تول د  بهمن قره  با عنوان »آیینۀ دل«، هم  به پوشش  ه.ش( در غزلی  ها و هم 

 است:ها توج ه نشان داده انسان

 به خویشتن نظر فکن، تو در زاللی دلم

 دم« نهم قبه خلوت خیال من نگو: »نمی

 سپس قدم بنه، گُلم، به روی قالی دلم  

 بیـا و تـازه کن کمی هوای شـالی دلم   

 

 (   3٥٧)همان، 

است. این تشبیه، تازه است و به داغی در مطلع این غزل به »قالی« اشاره و دل خود را بدان تشبیه کرده قره 

شیء یا پدیده در زندگی ساکنان یک است؛ چون وقتی یک  رسد که از فرهنگ منطقۀ گر وس نشئت گرفته نظر می 

داغی دل خود را به قالی تشبیه  توان دید. بنابراین اگر قره ناحیه نفوذ کند، بازتاب آن را در شعر و ادبی ات نیز می 

 کند، بیانگر اهم ی ت و نفوذ این صنعت در زندگی شاعر و سایر مردمان این دیار است؛ زیرا در این دیار: می

ترین شاخه از صنایع بافتنی های صنایع دستی، صنایع بافتنی است ... مهمهترین رشت»از مهم

، قالیچه و گلیم است. نوع مرغوب قالی و قالیچۀ بیجار، در ایران و کشورهایی که خریدار  قالی

دارد   ایرانی هستند، شهرت خاص ی  قالی ]فرش  گلیم...[  و  عنوان دومین بافی  به  گر وس  بافی 

برای مردم این منطقه نقش حیاتی دارد. قالی بیجار دارای طرح   - ید گندم  بعد از تول  -درآمد  

های ماهی، شکارگاهی، ربعی، گلسرخ، گل کُردی بوده و بیشتر به نقش افشار و بقی ه با نقش 

بافی معموالً بافی نیز به عنوان مکم ل صنعت فرش شود. گلیمفرنگ، دهن اژدر و دورنما بافته می

 (.  6٧ - 66: 13٧8گردد« )کوشا، های زیبا عرضه می شبا طرح کُردی و نق

 صفت نسبی از شال و به معانیِ:   -1نکتۀ دیگر دربارۀ این غزل، واژۀ »شالی« است که آرایۀ ایهام تناسب دارد:  

یا کرک بافند ب( باالپوشی که از پارچۀ خشن سازند و کشاورزان   پشم    ساده یا گلدار که از    الف( نوعی پارچۀ  

پارچه  پوشند یا گردای دراز و کمپ(  )ر.ک. معین ن پیچند ت( گلیم کوچک پشمین  عرض که دور کمر، سر 

( ٢٠٠٠: ٢ج  ،13٧٥

 
 (. ٥3٢3: 13٧٧)دهخدا، روان به پا پیچند پاتابه: پاپیچ، چیزی که پیاده .  3
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(. شالی 1٤٠3٥:  13٧٧زار است یا دانۀ برنج که در پوست باشد )شلتوک( )ر.ک. دهخدا،  شالیزار که همان برنج   -٢

لی رسد به دالیل زیر، منظور شاعر از شا سازد؛ ولی به نظر می در معنی دوم با هوا و تازه کردن آرایۀ تناسب می

رایج است: »   -1معنی نخستین است:   تولید شال در سراسر منطقۀ گر وس  و  ... پالس تهی ه  در سراسر منطقه 

پشمی،   دستکش  و  جوراب  پشمی،  طناب  کرسی،  روی  شب شالمخصوص  و  توری  و  جاجیم  تهی ه  ،  نیز  کاله 

است. بنابراین بهتر است  ساخته شده در مصراع او ل غزل، »زاللی« از زالل + ی   -٢(. 66:  13٧8« )کوشا،  شودمی

های  براساس بررسی نگارنده از فراورده  -  3است.  شدهبگوییم در این مصراع نیز شالی از شال + ی نسبت ساخته 

اند، کشت برنج و وجود شالیزار در هیچ کدام از  کشاورزی تمام روستاهایی که در کتاب سیمای بیجار گر وس آمده 

نویسد: »با توج ه به شرایط آب و هوایی منطقه، کشاورزی  (. کوشا می636  -  ٤38  :انروستاها مشاهده نشد )هم

یافته  توسعه  دیم  کشت  گسترش  زمین در جهت  به  آبی  کشت  و  رودخانهاست  مجاور  محدود  های  دائمی  های 

رایج شده چون  مهماست  و  اهم  ترین  او ل  درجۀ  در  جا  همه  غل ات  کشت  است،  نان  روستاییان  غذای  ی ت  ترین 

 (. 6٢ - 61 :رسد، رایج و معمول است« )همانها می قرارداردط و سپس جو که بیشتر به مصرف دام 

 محیط بومی ـ٤ـ6

بازتاب جغرافیای منطقۀ گروس در آثار شاعران این دیار اندک است. در میان آثار محم دشریف ثانوی یک نامۀ 

بستگان  و  برادر  برای  مشهد  از  را  آن  که  دارد  وجود  فرستاده   منظوم  زورآباد  در  برخی  خود  نامه  این  در  است. 

 است. ابیاتی از نامۀ ثانوی: های جغرافیایی گر وس بازتاب یافته ویژگی 

سوی   چون  آری   زورآباد  صبا،  گذر   زورآور 

بنما بازگو  سالمم  باری  شعف  و  شوق  صد   به 

خدمت   خصوصاً  را  منزل  اهل   آقا یکایک 

هم  باب  و    کردستانی به    را   براتی گرامش، 

و   سنگ  و  خاک  کل   مقدار  زورآباد اگر   کوه 

 ارزد که یک ساعت نشینی با چنان سختی نمی

 سالمی  بازگو  کن  »ثانوی«  بر  دوستان  یکسر 

یاری   از  یارانم  خدمت  بنما  عرضه   کالمی 

انور   وفاداری   اهللسیفحضور  و  مهر   از 

نکوکاری از  سالمم  تبلیغ  تقدیم   نما 

اظهاری سالمم   بنمای  را  نامه  وین   بازگو 

آری  مسکوک جمع  نقرۀ  و  ساعت طال  هر   به 

سپهداری یا  حکمرانی  یا  کنی  شاهی   اگر 

 به کـرد و شهری و یزدی و بربر، ترک و بیجاری

 ( 31٧  - 316 :)همان

 

روستای منطقه وجود    ٢83است که در میان فهرست کنونی  در این نامه از روستایی به اسم زورآباد سخن رفته 

توان گفت که تاریخ ارسال آن هم مشخ ص نیست و فقط می   -ندارد. اگر اسم این روستا بعد از ارسال نامۀ ثانوی  

باشد، تغییر نیافته  -قمری که ثانوی در مشهد ساکن بوده، نوشته شده    1398تا    1338های  سال که در یکی از  

است. است. در نامۀ ثانوی از کوه زورآباد هم سخن رفتهتوان  پذیرفت که این روستا به مرور زمان متروکه شده می

لی در میان بیش از شصت کوه منطقۀ گر وس  ها و رودها کمتر احتمال تغییر دارد؛ وها و در ه با وجود آنکه نام کوه

(. شایان ذکر است در میان روستاهای کنونی منطقه فقط ٤٥  -  ٤3  :شود )ر.ک. هماننام این کوه نیز دیده نمی 

  ٢٥آباد« که در دهستان خسروآباد و در  اسم یک روستا با زورآباد قرابت و نزدیکی دارد؛ روستایی به نام »زرین

(.  ٥٤٥  :نای نیز به همین نام در شمال آبادی موجود است )ر.ک. هماکیلومتری جنوب بیجار قراردارد و اتفاقاً تپ ه 

باشد. آباد تغییر یافته شاید زورآباد، بعداً به زرین 



6٢  گرّوس بومی شعر در  اقلیمی و فرهنگی هایویژگی  بازتاب   
 

در این نامه عالوه بر جغرافیای طبیعی منطقه، جغرافیای انسانی نیز بازتاب دارد؛ یعنی نویسنده به نام بعضی 

است. رسانده ها سالم  از اشخاص ساکن در زورآباد نیز اشاره کرده و از آنان به عنوان یاران خود یاد نموده و به آن 

اند و دو نفر دیگر نیز از روی قراین  معر فی شده  سیمای بیجار گر وسخوشبختانه سه نفر از این اشخاص در کتاب  

اهلل ثانوی برادر محم دشریف ثانوی، شاعر و فرستندۀ نامه، است )ر.ک. همان، اهلل: سیف سیف   -1مشخ ص است:  

براتی:   - 3است )ر.ک. همان(؛  است که برادرخانم شاعر بودهاشرف کردستانی  کردستانی: منظور علی  -٢(؛  316

آید آقا: از قراین موجود در نامه برمی  -٤است )ر.ک. همان(؛ مقصود غالمعلی براتی است که از بستگان شاعر بوده

با باب:    -٥رساند؛ و  که منظور شاعر از آقا، پدرش است؛ زیرا »یکایک اهل منزل را خصوصاً خدمت آقا« سالم می

اشرف کردستانی است که « به »کردستانی«، مسل م است که منظور شاعر، پدرِ علی ٤توج ه به عطف »باب گرام 

 است.پدرزن شاعر بوده

. شاعر نه ٥خوانش این نامه، بیانگر عدم حضور زنان در جامعه است. زنان هیچ گونه نقشی در این نامه ندارند 

فرستد و برای عم ه، خاله و رساند، بلکه به مادرزن خود هم سالم نمییتنها از طرف همسر خود به کسی سالم نم

را   یا خواهرانش  از طبقۀ زنان فقط مادر و خواهر  با عنوان کل ی »اهل منزل« که  او  قائل نیست.  ارزشی  نیز   ...

و بربر نیز    گذرد. این در حالی است که در مصراع آخر حت ی برای دوستان یزدی گیرد، از کنار مسئله میدربرمی 

توان چنین استنباط کرد که عدم حضور زنان در نامۀ منظوم »ثانوی« به آداب  فرستد! بر این اساس، میسالم می

   ویژه فرهنگ منطقۀ گر وس بستگی دارد.و رسوم کردها، به

اکبر کوماسیان یادکرد. اکبر در غزلی به توصیف  توان از شیخ علیاز دیگر شاعران متأث ر از جغرافیای منطقه می

تیمور واقع در  پردازد. معشوقی که ظاهراً ساکن روستای محل  زندگی شاعر )روستای حسن معشوق خویش می

:  13٧8تیمور کردی است ) ، زبان ساکنان حسن گر وسسیمای بیجار  است؛ زیرا بر اساس  دهستان پیرتاج( هم نبوده 

چون   هاییکند و در ابیات بعد با صفت ای از نسل ترکان قلمداد می زاده (؛ ولی شاعر، معشوق خود را روستایی ٥٢1

در   گونه که کند. بنابراین همان  معشوق تأکید می بودن   ترک بر  بار دیگر  »ترکتازی« دو  و  جفاجو«  »ترک 

 
 (. 3٢1: 138٧است، غلط است و به جای آن باید گفت: گرامی« )نجفی، شده»گرام به معنای عزیز، که ظاهراً به قیاس کِرام عربی ساخته ٤
ت.  اسودهنگاهی گذرا به وضع زن در ادوار مختلف تاریخ ایران بعد از اسالم بیانگر این واقعی ت است که وضع زن در طول این ادوار دستخوش تحو ل ب   ٥

کنیم: اصوالً، اقوام ترک، در  ای مشاهده می نویسندۀ مقالۀ »زن در تاریخ بیهقی« معتقد است: »در زمان تسلط ترکان، از این حیث، حالت دوگانه

هجری، اسالم    اند ... ولی از طرفی، زمانی که در حدود قرن دومدادههای اولیۀ خود و با آداب و رسومِ بومی خویش به زن اهم ی ت زیادی می سرزمین 

ی تابع شرایط  به آسیای مرکزی راه یافت ... و ایرانیان فرهنگ و تمدن خود را به این منطقه بردند ... از این زمان وضع زنان نیز تا حدِّ بسیار زیاد

است«  ویان دورۀ زن نبوده توان گفت که دورۀ غزندهند ... به طور کل ی می میهای سابق خود را ازدست سته، آزادیگردد و این د محیط جدید می 

ها  نویسد: »از زمان سلجوقیان ... زنان از پسِ پرده(. همین نویسنده در اثر دیگرش با عنوان »زن در ایران عصر مغول« می 8٠  -   ٧9:  1388)بیانی،  

صر خوارزمشاهیان را دورۀ مهم ی از  (. همو ع1٤:  139٧های موطن خود داشتند، بازیافتند« )بیانی،  درآمدند و قدرت و مقامی را که در سرزمینبه

نویسد: »مغول سنت نفوذ و اهم ی ت زن و برعهده داشتن نقش فع ال وی در  ( و دربارۀ دورۀ مغول می ٢1داند )رک. همان،  حکومت زن بر ایران می 

کرد نیز تحت تأثیر هژمونی حاکم بر زادگاه   کردهای ساکن ایران و به تبع زنان(.  1٤8جامعه را برای ملل تحت تابعی ت خود به ارمغان آورد« )همان،  

کوچرو، روستایی و شهری( در طول تاریخ، از عوامل مختلفی  )اند. جایگاه و موقعی ت زن در میان جوامع مختلف مل ت کرد  شان )ایران( قرارداشتهاو لی ه 

است.  ای و محیط اجتماعی و سیاسی کردستان متأث ر بودهههای قومی و طایفها و باورهای مذهبی، آداب و رسوم، فرهنگ و خرده فرهنگ چون: آیین 

شوند  هایی از زنان کرد یافت می است، ولی در طول تاریخ کرد همواره نمونه شدۀ خود تحت تسل ط مردان بودهجامعۀ کردی در تمام تاریخ شناخته

توان  ری اجتماع را کسب کنند. این در حالی است که به سختی میهای باالیی از لحاظ اجتماعی، سیاسی، نظامی و حت ی رهباند موقعیتکه توانسته

تاریخ گانۀ  نگاهی گذرا به فهرست اعالم جلدهای سه .  های مشابه و قابل مقایسه یافتها( نمونهها و عرب ها، فارسدر میان همسایگان کردها )ترک 
برخی از این زنان نامدار تا حد     دیگر در طبقۀ »امرا«ی کرد است.   زن   1٥زن در طبقۀ »عرفا، علما، ادبا و شعرا« و    ٢٤بیانگر وجود    مشاهیر کرد

که در    دهندۀ برتری اخالقی مل ت کرد در میان همسایگان خود است. با این همه، جای بسی تاسف است اند و این نشان نمادهای مل ی مطرح شده 

زن جایگاهی ندارد و حوادث    -االکراد یا تاریخ اردالن را نوشت ه. ق تاریخ  1٢6٢که در سال    - نگار، مستورۀ اردالن  خستین زنِ ایرانیِ تاریخ ن  تاریخ

 شود. بر محور مردان گزارش می 
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البت ه شاعر در بیت ماقبل آخر،  ایی بودن معشوق شک ی نیست، در ترک روست او نیز تردیدی وجود ندارد.  بودن 

توان گفت: اصالتاً زادۀ روستا و ساکن شهر داند. در این صورت می معشوق خود را از »شهر و دیاری آشنا« می 

 است. ابیاتی از غزل مورد نظر: بیجار بوده 

 گویم که کیستی، نمیرویبُرده عقل از من پری 

ختا زاده روستایی  ترکان  نسل  از   ای 

یک ه ترکتازی،  مقام  بیدر   بدیلتازی 

آشنا دیاری  و  شهر  از  باشد  ما   لیلی 

 امابروی    یاری    گشته »اکبرا«    صید   کمان 

 گویم که کیست با نگاهی، طرفه آهویی!  نمی  

نمی ترک جفاجویی،   گویم که کیستظالمی، 

نمی وفایی،  بی بدخویی،   کیستیار  که   گویم 

 گویم که کیستکِشد ما را به هر سویی، نمی می

 گویم  که کیستآنکه  دارد  حد   دلجویی،  نمی

 ( 3٢٧ :)همان               

ه.ش در روستای چنگیزقلعه در    13٥٠داغی، در مهر سال  سومین شاعر متأث ر از جغرافیای منطقه، بهمن قره 

ای از اشعار او با نام »نسیم  داغی بیشتر به قالب شعر نو گرایش دارد و مجموعه ر متول د شد. قره پنج کیلومتری بیجا 

تو« منتشر گردیده  این شهر 3٥3  :است )ر.ک. همانیاد  به توصیف  با عنوان »بیجار«،  او در یک قطعه شعر   .)

های جغرافیایی شهر بیجار  ضی از ویژگی و شاعر در هر بندِ آن، به بع  است. این شعر از سه بند تشکیل شده پرداخته 

است. در  ها، سرمای زمستان، گردوخاک پاییز و ... اشاره کرده مثل ارتفاع از سطح دریا، محصوربودن در میان کوه

 شود: ای از شعر تقدیم میابتدا گزیده 

هست در  اال ای بیجار من/ ای شهر شیران، بام ایران/ قشنگِ خفته در دامان کوهم/ چه سر ی  » 

اال بیجار من/ ای زادگاهم/ انیس    /خاکت/ که دور از دامن پاکت/ دلم هر لحظه پیش توست

و با آن سردِ سرمای زمستانت/   /  6دانم که در دامان کوه بادمستانت گاهم/ نمی جان من، ای قبله

و با آن گرد و خاک وقت پاییزی/ که صدها غم به دامان دلم ریزی/ چه عشقی هست/ که با 

کوبت/ ... تو را ای شهر شاعرپیشگان بنازم قامت نقاره    / کارمان و دلم/ تو را در خویش میج

ها/ غرور  شوخ/ تا تاریخ پابرجاست/ تو را چون جان خود دانم / تو شهر فاضلی و فضل فاضل

 (. 3٥6 -  3٥٤ :)همان « ماست/ بسی من دوستت دارم 

  داغی:  ره های جغرافیایی مورد اشاره در شعر قتحلیل ویژگی 

متر از تهران بلندتر    ٧٧٠متر از سنندج و    ٤٢٥متر از سطح دریا ارتفاع دارد؛ یعنی    19٤٠بام ایران: شهر بیجار    -1

 (.39 :است )ر.ک. همانترین شهرهای ایران است و به بام ایران لقب یافته است. بنابراین بیجار یکی از مرتفع

قشنگِ خفته در دامان کوه: شهرستان بیجار قلل مرتفعی دارد. درواقع، بیش از شصت کوه در منطقۀ گر وس    -٢

کوب در شمال، زاغه در جنوب شرقی، (؛ ام ا چهار کوه مشهور آن عبارتند از: نقاره ٤٥  -  ٤3  :وجود دارد )ر.ک. همان

اند  اند و زیبایی خاص ی به این شهر دادهخود گرفته بادامستان و حمزه عرب. این چهار کوه شهر بیجار را در دامن  

(. ٤٤ - ٤3 :)ر.ک. همان

 
 ت. است؛ ولی صورت صحیح آن بادامستان اس، بدین صورت ضبط شده سیمای بیجار گروسداغی در کتاب در شعر قره   6
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آید  (. از نام این کوه چنین برمی ٤٤  :متر از سطح دریا ارتفاع دارد )ر.ک. همان  ٢٢٢٥کوه بادامستان: بادامستان    -3

 . ٧استاش، باغ بادام بوده که در دامنه 

متر    ٢٠متر از سطح دریا ارتفاع دارد )ر.ک. همان(. بنابراین ارتفاع آن فقط    ٢٢٠٥کوب  کوب: نقارهکوه نقاره  -٤

 از کوه بادامستان کمتر است.      

 است: جار آمده های بیسرمای زمستان بیجار: در توصیف زمستان  -٥

پایدار  کوه»  مدیدی  زمان  مد ت  و  بوده  برف  از  پوشیده  کامالً  زمستان  در  بیجار  اطراف  های 

ها شد ت یافته و این امر کمک زیادی به استقرار  ماند و درنتیجه بازتاب حرارتی در زمستان می

بیجار به سه ماه و نیم و کند ... تعداد روزهای یخبندان  های هوای سرد در این ناحیه میتوده

 (  6٠ -  ٥9 :)همان «  رسد.درجه سانتیگراد زیر صفر می  ٢3سرما به 

نیز »بیجار، قروه و دهگالن« را یکی از نواحی چهارگانۀ اقلیمی استان توصیف    جغرافیای استان کردستانکتاب  

این کتاب تعداد روزهای یخبندان ها بسیار سرد است. در  ها معتدل و زمستان است که آب و هوای آن تابستانکرده 

 (. 9:  138٢است )ر.ک. ایرانی و همکاران،  درجه زیر صفر قید شده   3٤روز و حدِّاقل دما    16٠سالیانه در این اقلیم  

گرد و خاک پاییزی: اگرچه در منبع اصلی این پژوهش به پدیدۀ »گرد و خاک پاییزی« در منطقۀ بیجار گر وس    -6

عنایت به مطلب زیر و انواع بادهای معروف در منطقۀ گر وس )باد شمال، باد بُزکُش، باد    است؛ ولی باتصریح نشده 

نویسد: توان شد ت این پدیده را در فصل پاییز در این منطقه استنباط کرد. کوشا می فروش و باد میه( می گاوآهن 

د اختالف درجه حرارت در  های مرکزی و حصار کوهستانی در تمام فصول سال باعث ایجا»اختالف ارتفاع دشت

های مرکزی است و به عل ت شکل این منطقه شده و تقریباً به طور دائم جریان باد از کوهستان به سمت دشت

 (.6٠ - ٥9:  13٧8خاص  ناهمواری، این منطقه جوالنگاه بادهای فصلی و محل ی است« )کوشا، 

است که بیجار شاعران متعد دی داشته و دارد؛  شهر شاعرپیشگان شوخ: ترکیب شهر شاعرپیشگان دال  بر آن    -٧

سیمای چون عالوه بر سیزده شاعری که آثارشان در این پژوهش بررسی شده، به اسامی نُه شاعر دیگر نیز در کتاب  
های اینترنتی هم اسامی تعداد دیگری از  ( و جستجو در سایت 3٥٧است )ر.ک. همان،  تصریح شده   بیجار گر وس

دهد؛ ولی صفت »شوخ« به بررسی بیشتری نیاز دارد. این واژه در معنای امروزین  ه دست می شاعران گر وس را ب

گو، حاضرجواب، مز اح، هز ال، بذله   -  ٢پروا، جسور، جَلد و چاالک  بی  -1تواند حامل دو معنای متفاوت باشد:  خود می

 (. 1٤٥٤٤:  13٧٧دل )ر.ک. دهخدا، شادمان و خوشحال و خرسند و خر م و شاد و زنده 

اگر مقصود شاعر از این واژه معنی نخستین باشد، درواقع تکرار مضمونی است که در ابتدای شعر آمده، آنجا  

رسد منظور  تازگی ندارد؛ ولی به نظر می سراید: »اال ای بیجار من/ ای شهر شیران« و اگر چنین باشد،  که می

گو باشد. طرز بیان شاعران در گزیدۀ مورد بررسی غالباً جد  است؛ ولی بعید نیست داغی، معنای دوم؛ یعنی بذله قره 

گویی و حاضرجوابی باشد، بتوان یافت. عجالتاً باید گفت در همین گزیده  ها اشعاری که بیانگر بذله که در دیوان آن 

ای دارد: پور، چاشنی طنزِ تلخ و گزندهزیر سرودۀ محمد رستم  نیز شعر

 
 است. شاید حاال هم باشد؛ اگرچه نگارنده درختان و پوشش گیاهی کوه مذکور را از نزدیک ندیده  ٧
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کوهی دامن  به  باشی  که   گر 

آگاه  و  بافضیلت   عالِم 

معلوم شود  ارزشش  زمان   آن 

است پایین  که  چون  فرهنگ   سطح 

 دور     شو     »خی ر«     تو،     از     انظار 

نیست  پیدا  تو  بر  کوه   ارزش 

واال   میانه،  در  بوَد   نیست تا 

نیست هویدا  عالِمی  چنان   که 

این جز  نیست به  تمن ا  کس  ز   ها 

 ها    نیست کز    حسودان    به    غیر    این 

 ( 3٢1: 13٧8)کوشا،   

 گوید: همو در شعری دیگر با بیانی طنزآلود می 

 کسی     فتادهدر     جادۀ     بی  پیریم   و   کمر   ز   دست  داده

 (   3٢٢ :)همان                                           

 

. فاضل: منظور فاضل خان گر وسی از نویسندگان برجستۀ دیار گرو س در دورۀ قاجار است که عالوه بر   8

 کرد. کتاب انجمن خاقان از اوست.سرود و راوی تخل ص مینویسندگی، شعر هم می 

 نتیجه  ـ7

پژوهش حاضر با بررسی اشعار سیزده شاعر و ادیب مشهور منطقۀ گر وس، موجبات شناخت بیشتر آنان را فراهم  

  6٥٤قطعه شعر کالسیک به تعداد    6٧هایشان پرداخت. از میان آثار شاعران،  ساخت و به شرح و تحلیل دیدگاه

دهد که دو سوم اشعار  گر وس نشان میهای شعر شاعران دیار  بیت و هفت قطعه شعر نو بررسی شد. بررسی قالب 

رود و  است. از آنجا که غزل برای بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر به کار می آنان در قالب غزل سروده شده 

تنها  اند و نه  توان گفت که شاعران آن دیار دغدغۀ اجتماعی چندانی نداشته پردازد، میبه مسائل اجتماعی نمی

توج ه اجتماعی ایران و کردستان، بلکه نسبت به مسائل یادشده در منطقۀ گر وس هم کم   نسبت به مسائل سیاسی و 

اند؛ ولی  دهد که تنها دو شاعر آن دیار به زبان کردی شعر سروده اند. خوانش آثار شاعران گر وسی نشان میبوده

اند و از زمان وفات آخرین  ده ها نیز به جای کردی گر وسی )لهجۀ غالب ساکنان گر وس( از گورانی استفاده کرآن

است و در این مد ت مدید شاعران آنجا رغبت  سال گذشته    1٢٥ادیب سبک گورانی در منطقۀ گر وس بیش از  

اند. این مسئله هشداری جد ی برای نابودی زبان و ادبی ات  چندانی به سرایش شعر به زبان کردی از خود نشان نداده 

به شمار می  به نظر می کردی در منطقۀ گروس  این بیآید.  با رسد عل ت اصلی  ناآشنایی شاعران منطقه  میلی، 

الخط و دستور زبان کردی و فراهم نبودن فضای مناسب برای آموزش و یادگیری زبان کردی به صورت رسمی رسم

م تأسیس مرکزی  رو  این  از  ندارد.  ایران متول ی مشخ صی  به عبارت دیگر زبان کردی در  باشد.  آکادمیک  ثل  و 

  1٥فرهنگستان زبان کردی برای حمایت، توسعه و ترویج این زبان در تمام مناطق کردنشین ایران و اجرای مواد   

 قانون اساسی ضروری است.  19و 

دهد که اعیاد مل ی  بررسی نحوۀ انعکاس فرهنگ و باورهای مذهبی در میان شاعران گر وسی نشان می 

)نوروز( و مذهبی )فطر و قربان( در اشعار این شاعران جایگاهی ندارد؛ ولی توج ه به میالد پیامبر و حضرت علی و  

توج هی بهبی   زبان کردی در شعر و   میلی نسبت به کاربردبی   است. در کنار  گرستایش ائم ه در اشعارشان جلوه
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توج هی به پوشاک مردم منطقه در آثار شاعران گر وسی اشاره کرد. این موارد  توان از کماعیاد مل ی و مذهبی می  

مباالتی آنان به مسائل اجتماعی است و شاید یکی از دالیل اصلی گمنامی آنان همین متعهدنبودن به بیانگر بی 

 قه در شعر است. همچنین خوانش آثار یادشده نشانمسائل جامعه باشد. نکتۀ دیگر بازتاب اندک جغرافیای منط

رسد عدم  ندارند. به نظر می  -جز در مقام معشوق شاعر    -دهد زنان جایگاه چندانی در آثار شاعران گر وس  می

گردد.حضور زنان یا حضور کمرنگ آنان به فرهنگ، آداب و رسوم و باورهای مذهبی منطقۀ گر وس برمی
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