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 کورتە   چکیده 
دایرة باشد که از نظر نوع و  های مهم ادبیات هر ملتی می فرهنگ عامه از بخش 

ها، ای برخوردار است و بخش اعظمی از این ادبیات قصهشمول، از تنوع ویژه

های  ها و بازیها، امثال و حکم، چیستانها، تصنیفها، ترانهها، اسطورهافسانه

طور شفاهی و نسل به نسل منتقل ها بهگیرد؛ که در طول سدهمنظوم را دربر می 

شود. یکی های مهم ادبی در فولکلور دیده می ژانرها و گونه   همةشده است.  

گونه  این  ک از  است  شبانی  ادبیات  ادبی،  به های  ویژهه  توجه طور  مورد  ای 

ادبیات   در  واکاوی  برای  جدیدی  موضوع  و  گرفته  قرار  غربی  پژوهشگران 

های متنوع آن است. ادبیات شبانی که در  ها و گویشمردم ایران با زبانعامیانة  

گیرد  ای را دربر میآثار خالقانهشود  شناخته می   1غرب تحت عنوان پاستورال 

آل در برابر دید مخاطب قرار ای ایده ظر آن را به شیوهکه زندگی روستایی و منا 

جغرافیایی  منطقة  نگارندگان در این پژوهش براساس سبک زندگی،  دهد.  می 

ویژه، زبان، فرهنگ و ادبیات غنی مردمان ُکرد، ادبیات شبانی مناطق روستایی  

دن فراهم کر  اند.بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان را مورد مطالعه قرار داده 

آشنایی بیشتر با ادبیات شبانی و بررسی جایگاه آن در ادبیات شفاهی  زمینة  

کردی به ویژه بخش ادبیات عامیانه از اهداف این پژوهش است. نتایج مطالعات  

های اجتماعی،  دهد افراد عادی، در جریان امور زندگی و در ناکامی نشان می 

 . این مقاله از روش توصیفی اندها و تمناهای زندگی به خلق آن پرداخته حسرت 

از آن پیروی کرده   نتایج حاصل  ـ تحلیلی جهت رسیدن به حقایق علمی و 

آوری تحقیقات به صورت منابع  ها، از روش جمع است. برای دستیابی به داده 

 ای و روش میدانی استفاده شده است. کتابخانه

، کە لە بواری  ەنەتەوەیەک فەرهەنگی جەماوەر لە بەشە گرنگەکانی ئەدەبی هەر   
ئەدەبە   ی ئەمبەشێکی گەورە   ە.خاوەنی جیاوازییەکی ئەوتۆیدا  و چوارچێوە  چەشن

لە   ئوستوورەچیرۆک،  بریتییە  گۆرانی ئەفسانە،  مەقام  ،  و  و  پەند  قسەی  ، 
بە شێوەی زارەکی   زەمەن   بە درێژایی یارییەکان، کە  هۆنراوەی  ، مەتەڵ و  نەستەق

، لە ەکانجۆراوجۆرە گرنگچەشنە ئەدەبییە    وهەمو.  گوێزراوەتەوە   بەرەبە    بەرەو  
ئەدەبی شوانکارەیە کە بە شێوەیەکی   چەشنانەلەم    ک یەکێ  ن. فۆلکلۆردا دەبینرێ

ڕۆژئاوایی   توێژەرانی  سەرنجی  بۆ ڕاکێشاوە  تایبەت  تازەیە  بابەتێکی  و 
ئەدەبی   ز  کۆمەاڵنی هەڵسەنگاندنی  بە  جۆراوجۆرەکانمخەڵک  زارە  و  . وە یەان 

ڕۆژئاوا لە  کە  شوانکارە    ە بەرهەمئەو  دەناسرێت،  ڵ  پاستورا  بە  دائەدەبی 
ژیانی    دەگرێتەوە  داهێنەرانانە سروشت  گوند کە  شێوەی  ەکەو  بە    و   ئایدیالی 
 شێوازی دا بەپێی  یەچاوی بەردەنگ. نووسەران لەم توێژینەوەپێش    دەخاتەئارمانی  

و ئەدەبی   و نەریت  دابفەرهەنگ و  ان،  م رافیایی، ز گجوتایبەتی  ژیان، ناوچەی  
خاومیراوای   گوندەکانی بەشی ئەدەبی شوانکارەی    لە  کورد، گەلی  دەوڵەمەندی  

ئەدەبی شوانکارە ی  تر یاهەلی ناسینی ز  ڕەخساندنی .  کۆڵیونەتەوە   شاری مەریوان
بە تایبەت بەشی   و   کوردیی  ی لە ئەدەبی زارەکیو پێگە  و هەڵسەنگاندنی ئاست 

ئەم توێژینەوەیەئ  جەماوەری ئەدەبی   ئپێکدەهێنن  امانجەکانی  ەنجامەکان ئەوە  . 
دەد کەنیشان  لە   ەن  ئاسایی  لە    ژیان   کاروباری   خەڵکی  دۆڕانە  و 

 وتارە . ئەم  خولقاندوویاننو خواستەکانی ژیان    و کەسەر  ، داخکۆمەاڵیەتییەکاندا
شیکارانەی بەکار هێناوە -ڕێبازی وەسفی کان  زانستییە  ڕاستییە  دەستخستنی بۆ  

مەیدانی   و هەروەهاش  و  کتێبخانەیی  شێوەی  بە  زانیاریییەکان  و  داتا 
 کۆکراونەتەوە. 

؛ ادبیات شبانی؛ ادبیات شفاهی؛ ادبیات عامیانه  : واژگان کلیدی 

 .مریوان؛ خاومیرآباد ؛ ادبيات کُردی

سەرەکی: وشە   زارەکی  جەماوەری؛ئەدەبی    گەلی  ئەدەبی   ؛ئەدەبی 
 .خاومیراوا ؛مەریوان ؛ئەدەبی کوردی ؛شوانکارە

 
1. Pastoral. 
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  2   ساحت ادبیات شفاهی کردی ادبیات شبانی در 

 

 مقدمه  ـ١
را دچار دگرگونی   در سدة انسان  فناوری شرایط زندگی  پیشرفت علم و  هایی ساخته است و هجوم گذشته مدرنیته و 

در جهت تغییر شیوة زندگی به سوی شهرنشینی، باعث جدایی انسان از طبیعت به    هادستاوردهای صنعتی و کاربرد آن

امان آن یافت، در آن رشد کرد و برای گذران و نسبت گذشته شده است. طبیعتی که انسان از بدو خلقت، خود را در د

های بکرش بهره برد. آدمی به سبب علم و دانش محدودش نسبت به حوادث و زیبایی   هارفاه زندگی خویش از نعمت

طبیعی و ناتوانی در تحلیل آن، همیشه به دنبال راهکارهایی برای مقابله با آنها بوده است. در این بین به نیروهای جادویی  

آرام باعث  ها و نعماتش آرامساخته و پرداختة ذهن و خیال خویش پناه برد. طبیعت به همراه مالیمات و نامالیمات، زیبایی 

بریم. ادبیات شبانی  ـ شبانی نام می   خلق نوعی آثار ادبی و هنری گردید که امروزه از آن تحت عنوان ادبیات روستایی 

توان ردپای  در حوزة شاعری آغاز شد، تا حوزة نمایش گسترش یافت و اخیراً می قالبی تاریخی با سنتی قدیمی است که  »

( این نوع ادبی با برداشت از زندگی شبانی روستاییان، به تمجید و نیز انتقاد  9:  1397آن را در رمان نیز یافت.« )گیفورد،  

ی، زراعی، دامپروری و نظایر آن شکل اجتماعی زندگی روستایی را مناسبات ارض »از شیوة زندگی مردمانش پرداخت.  

( ادبیاتی که 56: 1392کند و مجموعة این روابط و مناسبات در هنر و ادبیات شبانی نمود یافته است.« )مختاباد، تعیین می 

 باشند. از روستا سرچشمه گرفت و سازندگان و پردازندگانش مردمان روستا و شبانان می 

شرایط اقلیمی مناطق کردنشین و سکونت بخش اعظم مردم آن از قدیم در روستاها،  با توجه به گسترة جغرافیایی و 

تجارب زندگی در این محیط و پیشة کشاورزی و دامداری در ادبیات عامیانة آنان انعکاس یافته است و از این لحاظ، این  

رهنگی ادبیات شبانی منطقة یادشده، بندی، شناسایی و حفظ عناصر و مواد فباشد. گردآوری، طبقه نوع ادبی بسیار غنی می 

باشد. روش تحقیق بنا به ماهیت پژوهش های زبانی و مضامین و عناصر آن از اهداف پژوهش حاضر می شناخت ویژگی 

با توجه به شیوه  نوع توصیفی  و  از  انسانی، میدانی و  با روش ـ تحلیلی است. یافتههای معمول در علوم  های پژوهش 

بررسکتابخانه و  مطالعات  ای  کنار  در  است.  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  علمی  منابع  و  اسناد  ی 

. ابتدا موضوعات مختلف به در دستور کار قرار گرفتای، بررسی میدانی و مصاحبه با اهالی منطقة یادشده نیز  کتابخانه

راساس منابع علمی مرتبط توصیف و تحلیل صورت میدانی در بخش مورد مطالعه گردآوری شده، سپس مواد در دسترس ب

است. این نوع ادبی  اند. پژوهش حاضر به بیان این مبحث با بررسی موردی بخشی از منطقة شهر مریوان انجام شده  شده

 طلبد. باشد و تحقیق و پژوهش در این زمینه را می در ادبیات رسمی و غیر رسمی درخور توجه می 

 ـ پیشینه١ـ١

هایی که دربارة ادبیات شبانی در ایران انجام شده بسیار محدود است. آنچه تا کنون از منابع فارسی ذکر شده است  پژوهش

 باشد. پیشینة تحقیقات پیش از این بدین شرح است:ـ شبانی می بیشتر در امر معرفی ادبیات روستایی 

پردازد. فصل اول به انواع نوع ادبی در شش فصل می  به معرفی این ادبیات شبانی  ( در کتاب1397تری گیفورد ) -1

گرد  دوم به تفسیر آرکادیا پرداخته است. گفتمان عقب  کارکردهای گوناگون آن اختصاص یافته است. فصلو  ادبیات شبانی  

شود. سنت ضد شبانی در بخش پنجم و  باشد. در فصل چهارم زمینة فرهنگی بازگشت بررسی می عنوان فصل سوم می 

 یات پساشبانی در فصل ششم مورد بحث قرار گرفته است. ادب



 ١٤٠٠  3  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ،  ٧  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

ـ شبانی« ضمن بررسی  پژوهشی در زمینة ادبیات نمایشی روستایی  »( در مقالة  1374کرمانی )فرهاد ناظرزاده    -2

نظر  ـ شبانی؛ ادبیاتی را شبانی در  بندی ادبیات نمایشی روستایی  ها، تعاریف و طبقهتحلیلی ادبیات پاستورال، ویژگی

های گیفورد برای تحلیل  گرفته است که در روستا و توسط روستاییان بیان شده باشد. همچنین در این مطالعه از تحلیل

 گرفته است. وضعیت ادبیات شبانی بهره

  ادبیات نمایشی روستایی  ةبررسی تبارشناسان»( در مقالة  1392نرگس رنجبر کرانی و سید مصطفی مختاباد )  -3

به وضعیتورال()پاست  شبانی  ـ  عنوان با از آن که ایران از خارج شبانی در و روستایی نمایشی ادبیات تبارشناسی « 

 در روستایى  درام  تاریخى سیر بررسى رسالة   از  برگرفته  مقاله  این  است  ذکر  به  اند. الزمکنند، پرداختهمی یاد پاستورال 

 باشد.می  ایران و اروپا

4-  ( زمانی  پایان1388حجت  در  بررسنامة  (  و  روستا  ینقد  تک  ییادبیات  ام  هی با  داستان  ده  به    یری فق  نیبر 

ادبیات روستایی در حیطة فرم و محتوا اشاره میویژگی امین فقیری در  های  نماید و ضمن ذکر اهمیت و جایگاه 

 دهد.رد بررسی قرار میهای ادبیات روستایی را در آثار منتخب وی، موادبیات اقلیمی، ویژگی

ربیع  -5 )ساناز  پایان1396زاده  در  عنوان  (  با  داستانامة خود  در  ادریسنادبیات روستایی  کوتاه یوسف    های 

 کند. های آن را در آثار ادبی تحلیل و بررسی میهای مختلف ادبیات روستایی و ویژگیجنبه

  بررسی موضوعی اشعار چوپانی منطقة جوین خراساننامة خود با عنوان  ( در پایان1394زهرا راسخی اصل )   -6

مشاهده و   قی از طر  انهشناسمردمة  منطقه به صورت میدانی و به شیو  نیاشعار چوپانی ا  یبندو موضوع  یآوربه جمع

 مصاحبه پرداخته است. 

های جای خالی سلوچ، سووشون،  ادبیات روستایی در رماند با عنوان  نامة خو( در پایان1390مریم جعفریان )   -7

های ادبیات روستایی و ارزیابی آماری در این سه رمان پرداخته است. این بررسی  به بررسی شاخصه  2داستان یک شهر 

اند و در بیان شرق و جنوب ایران را بیان نموده های ادبی مناطق شمال دهد که نویسندگان آن، به زیبایی شاخهنشان می

 اند. ی موفق بودههای جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از نظر آمارویژگی

 ـ ادبیات عامیانه ٢

ها، اسطوره و امثال رایج در میان مردم است که به صورت شفاهی و دهان  ها، قصه ادبیات عامیانه مجموعة ترانه 

باشد. این نوع ادبی در شود و موضوعات آن برگرفته از فرهنگ قومی میبه دهان از نسلی به نسل دیگر منتقل می 

به خو قادر  آن  افراد معدودی در  دارد که  )داد،  میان جوامعی رواج  نوشتن هستند  معادل  »(.  24:  1385اندن و 

  لیفرهنگ و دانش تشک  یبه معنا  5لور  عام و عوام و  یبه معنا  4فولکاز دو بخش    ؛3فولکلور المللی آن واژة  بین

ها، عقاید و رسوم غیر مکتوب  اصطالح فولکلور در قرن نوزدهم برای داستان »(.  35:  1386« )محجوب،  است  شده

 
 محمود. آبادی، سیمین دانشور و احمد  به ترتیب اثر محمود دولت. ٢

3. Folklore . 
4. Folk . 
5. Lore . 



  ٤   ساحت ادبیات شفاهی کردی ادبیات شبانی در 

 

می  بکار  سنت روستاییان  مقابل  در  اصطالح  این  روی رفت.  بر  مطالعه  نتیجة  بود،  مکتوب  ادبی  برگزیدة  های 

داستان  براساس  بیشتر  که  رشتهفولکلور،  صورت  به  بوده،  استوار  غیرمکتوب  سنتی  کنار  های  در  خاص  ای 

های ادبیات (. در ایران این اصطالح تحت عنوان55:  1394شناسی به نام فولکلور درآمده است« )شمیسا،  سان ان

:  1367(، فرهنگ عوام )بیهقی،  12: 1394(، فولکلور و فرهنگ مردم )جعفری قنواتی،  233: 1395توده )هدایت، 

 ( مطرح شده است. 1386( و فرهنگ عامیانه )محجوب، 1396داری، (، فرهنگ عامه )تمییم 20

های یک باشد. شاخص و ویژگی هایشان می فرهنگ عامیانه در واقع مبین هویت یک قوم و نحوة نگرش و اندیشه»

ها، اعتقادات، خوراک و پوشاک، طب سنتی، رقص، موسیقی، آیین، کنایات و امثال  سرزمین، تاریخ، آداب و رسوم، جشن

... را در خود جای داده است« )مصطفی رسول،  سازی  های معماری و خانهها، شیوههای عامیانه، بازیو قصه :  1379و 

توان استنباط کرد، این است که این اجزا بازتاب روحیات، خلقیات و آرزوهای هر  آنچه از اجزای فرهنگ عامه می »(.  12

شر (. قلمرو فرهنگ عامیانه به گستردگی حیات ب15:  1394ملتی است و ریشه در اعماق جامعه دارد« )جعفری قنواتی،  

شوند را در سه مقولة اصلی و  موضوعاتی که تحت عنوان فولکلور و ادب عامیانه بررسی می   6باشد. سی، اس، برن می 

 کند: بندی و بیان می چندین مقولة فرعی طبقه

ها، حیوانات، دنیای انسانی، اشیاء  الف( باورها و عرف و عادات مربوط به زمین و آسمان، دنیای گیاهان و روییدنی 

گویی، معجزات، کرامات یا سحر و وق و مصنوع بشر، روح و نفس دنیایی دیگر مانند موجودات مافوق بشر، غیبمخل

 طب و طبابت.  ،ساحری

ها،  اقتصادی و اجتماعی، شعائر و مناسک زندگی انسان، مشاغل و پیشه   ،ب( آداب و رسوم مربوط به نمادهای سیاسی 

 ها. رگرمی ها و بازی و سو جشن شماری و تقویم گاه

 .(21: 1367، سی، اس، برنها )بیهقی به نقل از ها و چیستانها، متلها، مثلها، تصنیفالمثلها، ضربها، ترانهج( داستان

های عمومی، منازل، اسباب  ها زندگی مادی و وسایل اقتصادی نظیر خوراک، پوشاک، ساختمانلی »این مقولهو

(.  46ـ42:  1378)هدایت،    «گیرد و تنها موارد زندگی معنوی را در خود جای داده استنمیخانه و موارد دیگر را دربر  

باشد که نشان و نمود ویژة ملت، عصر و زمان های بارز ادبیات شفاهی، سادگی در زبان و شکل روایات میاز ویژگی»

باشد. تا پیش از  گر خصوصیات آن میخود را در فضا، تصویر و اندیشه دارا است. رواج آن در میان عامة مردم، از دی

شد که در ذهن و حافظة خود از این گنجینة ملی چیزی  توسعة سوادآموزی و ادبیات مکتوب، کمتر کسی یافت می

در هر حال، تداوم فرهنگ عامیانه در برابر ادب رسمی  » (.  45ـ44:  1393بهره باشد« )رحیمیان،  نداشته باشد و از آن بی

العاده، توانسته ماهیت و های گسترده و فوقضرورتی اجتماعی بوده است، زیرا با وجود پیشرفت تا به امروز به سبب

هایی  تداوم خود را حفظ نماید و شاید فردا این ضرورت اجتماعی وجود نداشته باشد یا کمتر شود؛ در نتیجه بخش

ثبت نمودهای فرهنگی، امری مهم و ضروری  آوری، ضبط و  رود. بنابراین جمعاز این گنجینه، رو به زوال و نابودی می

 (. 42ـ41: 1386باشد« )محجوب، می

 
6. C. S.  Burn . 
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 ـ ادبیات عامیانة کُردی ١ـ٢

ادبیات کُردی در ادبیات عامیانه منعکس گردیده است که به صورت شفاهی، نسل به نسل و سینه به    مهمی ازبخش  

مستشرقینی همچون اسکارمان، رودنکو، واسیلی    چنان غنی است کهسینه نقل شده است. این بخش از ادبیات کُردی آن

را در این زمینه گردآوری، ثبت و سپس منتشر    اند و آثاریکنزی و ژابا بدان پرداختهنیکیتین، مینورسکی، ماکاس، مک

هر گونه مطالعه و تحقیق در ادبیات کُردی باید پیش از هر چیز دربارة فولکلور  »اند. از منظر واسیلی نیکیتین  نموده

  های گذشته بارور شده است، بلکه در خود نیز یک نیرویاین ملت به عمل آید که نه تنها با میراثی بسیار غنی از نسل

انگیز دارد که دائم در کار تازه کردن آن در بوتة کُردی هر دم به شکوفایی و غنای  حیاتی و یک قدرت خالقة شگفت

 (.617:  1366افزاید« )نیکیتین، آن می

چه در تحقیق و مطالعة ادبیات کُردی  آن»گوید:  واسیلی نیکیتین دربارة گستردگی فولکلور کُردی و علل آن می

رود. این  شمار میهای آن بهکند به تعبیر ویلچسفکی رشد بیش از حد آن است که از ویژگیه میزدآدم را حیرت

سوادی و عدم آشنایی با زبان ادبی مادری است« )نیکیتین،  غنای چشمگیر فولکلور، در زبان کُردی تقریباً ناشی از بی

های  سوادی عامه، باید آن را در ویژگیی از بیاز دالیل غنا و گستردگی این بخش از ادبیات، جدا» (. اما  617:  1366

روانشناختی کُردها جستجو کرد که با روحی لطیف و پراحساس و ذهنی نمادگرا، شور و هیجانات درونی خود را به  

های اخالقی و آیینی، دلبستگی  کنند. از سویی دیگر اوضاع اجتماعی، سیاسی، تاریخی، ارزشای نمادین مجسم میشیوه

خود تا پای جان برای حفظ هویت خود، طبیعت رنگی و فضای شاعرانة کُردستان، احساسی    ت و گذشتةبه اصال

(. در بیان مصادیق فولکلور کُردی و مناطق کُردنشین، 50ـ 49:  1393ظریف را در روحشان قرار داده است« )رحیمیان،  

 نمایند: بندی میاحمد پارسا آن را به شیوة ذیل طبقه

زنی، بخش زبانی: قصه، افسانه، امثال، چیستان، زبانگیره، شعر و آواز )آوازهای هنگام درو، آوازهای مشک  -1

 ها و انواع گورانی نظیر سیاچمانه، هوره، بیت و حیران و ...( بافی، الالییها، آوازهای فرشآوازهای دوشیدن دام

بازی  -2 عملی:  و سرگرمیبخش  بازیها  شامل  که  کها  بازیهای  مناطق  ودکان،  تناسب  )به  بزرگساالن  های 

 باشد.مختلف متفاوت است( می

 بخش باورها: باورهای دینی و مذهبی، عرفانی، سحر و جادو، خرافات، باورهای مربوط به زمان، باورهای دیگر.   -3

 گری، درخواست باران، آوازهای کار(بخش توأم زبانی و عملی: اعمال آئینی )کوسه -4

 شناسی.ها، ستارههای عمومی: پزشکی، درمان بیماریدانش -5

 (.14: 1397ها )پارسا،  ت منازل، وسایل مربوط به پیشهبخش مادی: پوشاک، ساخ  -6

 ـ ادبیات روستایی ٣

جغرافیای » است  واحدى  خصیصهیروستا  داشتن  سبب  به  که  اقلیمى    بر  عمیق  تأثیرات  و  طبیعى  جغرافیایى  هاىـ 

مناسبات ارضى  . شکل اجتماعى زندگى روستایى را،  رددگمی  متمایز  شهرنشین   مناطق  از   آن،  ساکنان  زندگى  شخصیت

و مناسبات اجتماعى در ادبیات هنری و    وابطاین ر  ةاست که مجموع   و زراعى، دامپرورى و نظایر آن تعیین کرده
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و    یمیبار اصطالح ادبیات اقل  نینخست  یبرا.  (58:  1392،  و دیگران  )مختاباد«  است  نمایشی امروزه به کار گرفته شده

  ی ادبیات را محل  نیشد و قبل از او ا  کار گرفته هب  رانی ا  یسینوداستانصد سال    در کتاب  ینیعابدری توسط م  ییروستا

و بازگشت   یزدگغربة  طرح مسأل   ،یاصالحات ارض  ،1340ة  ده  یفرهنگ  ـ ی  اجتماعحوالت  ت ».  خواندندیم   یاهیو ناح

 ،ی ن یعابد ری)م  «روستا بنگرند   ی ائل زندگ سنو به م  ی را بر آن داشت تا با نگاه   سندگانیروستا نو  ی و سنت  ساده  ی دگ به زن 

آن در    یی و رشد و شکوفا  ی سة  دهبه    رانیمعاصر ا  ی سی نودر داستان  یی روستا  ی میادبیات اقل  شیدایپ  خیتار  . (505:  1380

 کردند. خلق در این زمینه  یریآورده و آثار چشمگ یسبک رو نیبه ا یاریبس سندگانینو گردد کهبرمی چهل و پنجاه  ة ده

)  تی دختر رع،  1320ـ 30  یها سال   ییرمان روستا  نیترمهم اعتمادزاده  بزرگ  باشدی( من یآذبهم.  اثر محمود   .

. در  پردازدیبه مبارزات دهقانان روزگار خود با حکومت حافظ منافع مالکان م  مردلهیگدر داستان    ز ی( ن1326)ی  علو 

  ان ییروستا  یهافالکت  ی احساس   انیب  به  خود را  یاج  ان یی، مضمون مبارزات روستا1330دهة    ییروستا  یهاداستان

به   یزندگ  ینما یس  در اثر  ندهیو ابوالقاسم پا  سدینویم  نه یزم  نیرا در هم  شورآباد،  (1341. جمالزاده )دهدیم  یرانیا

 و  تی در باب ظلم و ستم ارباب نسبت به رع  زین  یاریبس  یقرارداد  یها . داستانپردازدیم  یمضحک زندگ  یهاجنبه

 کنار جادهة  خانقهوهو    گرازدو اثر    ند، یآیدرم  ر یپسر ارباب نسبت به زنان روستا به رشتة تحر  یانسان   ری غ  یرفتارها 

و   شوندیمبدل م  یمنظم و قو یانیجر هب 1340پراکنده در دهة  یها . کوششباشندینوع م نیاز ا  بینوشتة شاپور قر

رشد طبقة متوسط  »  باشند.می  یاجتماع  راتییبا تغ  وندیدر پ   یانداز ادبدر چشم  یراتییتغمبین  که    دیآیم  دیپد  یآثار

  نینخست  ی ها براکه در آن  د یآیم  د یپد  یمحل   یها جُنگ  شود،یدر شهرستان م  ی روشنفکر  یزندگ  ییموجب شکوفا

  یرا برا   یمناسب  یو فضا   ردیگیها شکل منگجُ  نیو ادبیات مقاومت در ا  شودیم  یاهی بار سخن از نهضت ادبیات ناح

نو و  هنرمندان  م  یشهرستان  سندگان یرشد  آغاز جدکندیفراهم  اج  ن یا  ی .  آثار  با  آل    ی ماعتادبیات  و  اجالل  حمد 

صادق چوبک، محمود   ،یآباددانشور، محمود دولت  نی میس  .(508ـ506:  1380  ،ینیعابدری)م  «بود  یساعد   نیغالمحس

در  مختلف ایران را  مردم مناطق    یندگز  کهسبک قرار دارند    نیا  سانینوداستانة  در جرگ  یفغانا  محمدیعل  ی واریط

مختلف    نیبا مضام  یآثار،  این رویدادها  ی امدهایگوناگون و پ  ی دادهایو با گذشت زمان و رو  بازتاب دادندآثارشان  

 مردم و جامعه خلق نمودند.  طیو هماهنگ با شرا

 ـ ادبیات شبانی )پاستورال(١ـ٣

ة  کنندکه چراننده و محافظت  ندیچوپان را گو  ،شبان»  به لحاظ لغوی در فرهنگ لغات ذیل واژة شبان چنین آمده است:

وان. وطاس. بان. گوره . پادهاری. راماری رمه  ار، یبان. چُبان. رمگلهچوپان.    خوانند.  ی راع  یگوسفند باشد و او را به عرب

گوسفند  ة  نگهبان گل» است:  آمده  نیشبان چنة  واژ  حیدر توض  نیدر فرهنگ مع  .واژه(  لیذ:  1377)دهخدا،   «. نخهیوقر

گوسفند و گاو، شبان،  ة  گل   نگهبان»گوید:  می  نیز  چوپان. در توضیح  واژه(  لیذ:  1386  ن،ی)مع  ی«و گاو، چوپان، راع

گله، گوسفندچران، چوپان، شبان،  ة  چرانند»:  نویسدمی  یراعة  رح واژ. معین در شواژه(  لیذ:  1386  ن،ی)مع«  بانرمه

 .واژه( لیذ : 1386 ن،ی)مع« نگهبان ،یحام
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های  هزار ساله دارد و یکی از پیشهای دهباشد و پیشینهترین مشاغل انسانی میبه لحاظ مفهوم، چوپانی از کهن

پیشه آدمی است.  دامباشد، کارگری حرفهای در محیط روستا میرمزآلود  تغذیة  امور چرا و  در  ها، نگهداری و ای 

ی از پیامبران الهی از جمله حضرات ابراهیم، ایوب، یعقوب و  های اهلی است. بسیاردام  هایبرداری از فرآوردهبهره

ای است که به ـ رمگی رابطهاصل شبان  »اند. همچنین  موسی بخشی از زندگی و عمر خویش را به شبانی پرداخته

دهد، بخشی را  بخشی از جامعه حق مالکیت و معنویت و امتیاز تعیین سرنوشت خویش و سرنوشت دیگران را می

(. به بیانی این  93:  1377آورد که نیازمند قیومیت و هدایت و اداره شدن است« )مختاری،  صورت تابع درمی  نیز به

باشد و رمه )مردم( تابع  رابطه دارای دو نوع تفسیر است: در تفسیر نخست صاحب اختیار تام مردم، شبان )حاکم( می

ها  راهنما و هدایتگر مردم است و در برابر انواع آسیب  ،ول و فرمانبر او هستند. در تفسیر دوم حاکم همانند شبانی، مسئ

 نماید.از ایشان مراقبت می

هم به معنای شبان است )معنای حقیقی و اصلی( و هم مجازاً به   pasteurو در فرانسه    pastoralدر انگلیسی  »

باشد. معنای دوم از اشارات فراوان عهد عتیق )تورات( و عهد جدید  ویژه در مذهب پروتستان میمعنای کشیش به

نیز    در مسیحیت»(.  85:  1377)فوالدوند،    «گردد)انجیل( به مقام شبانی خداوند و پیامبران و حضرت عیسی مصدر می

به آن   گیرند کهگاهی روحانیون در مراسم رسمی کلیسا به نشانة نقش شبانی در هدایت مردم، عصایی در دست می

: ذیل واژة عکاز(. در دین اسالم نیز برای تبیین رابطة حاکم و مردم  1377دهخدا،  )  «گویندیا شبانی می  7عصای مطرانی 

که کشاورزی و دامپروری از ابتدای زندگی بشر تاکنون وجود به این  با توجه»شود.  ـ رعیت استفاده میتعبیر راعی  

 (. 12:  1377زمان با آن رواج یافت« )شادروان، داشته، هنر روستایی و شبانی نیز هم

ای  باشد. ادبیات شبانی مقولهمترادف با واژة پاستورال و به معنای دهقان و روستایی می  8در یونانی بوکولیک 

پردازد؛  فرد است؛ بیشتر به جهان طبیعت میمحتوای مختص به خود را دارد و در نوع خود منحصربهادبی است که  

کنند. شاعران و نویسندگان در آن به دنبال واژگانی هستند که  جهان طبیعی که شبانان و روستاییان در آن زندگی می

به این هدف وبازتابی وفادارانه از واقعیت به منظور نیل  باشند،  گیرند که گزیده و منتخبی از  اژگانی را بکار میها 

 واقعیات هستند. 

محلی بودن آن است. این نوع   آن و یا به عبارتی درروستایى در سادگى، روانى و طبیعى بودن  و ادبیات ارزش شعر  

)بازگشت    مابعدالطبیعی   ةپیرایگى آن را برهم زند، پاک باشد و در عین حال جنبشعر باید از هر خشونتى که لطافت و بى 

که گویندة آن به جای یک روستایى یا    دانند ی م  ی اتیبرا اد  ی چوپان   اتیادب  ،ی فیسنتی( خود را نگاه دارد. در تعر  ةبه گذشت

با توجه به مطالعات    .(57:  1392و مختاباد،    رنجبر کرانی )   گوید ت خود سخن می احساسا  از   و  گرایانهعواطف واقعشبان، از  

مجموعة  ریک و زیکالس  ادبی به عنوان گونة    ی چوپان   اتی پژوهش ادب  نیشد، در ا  انیکه ب  ی فیتعار  یةصورت گرفته و بر پا

  ان یی روستا و توسط روستا  طیاست که در مح  ی ات یادب  ،ی چوپان   اتیدر نظر گرفته شده است و منظور از ادب  یی روستا  اتیادب

 است. شده انیب شی( به صورت شعر، داستان و نما ی رسم  ریمصنف غ ایو چوپانان آن مناطق )شاعر 

 
7. Crosier . 
8. Bucolic . 



  8  ساحت ادبیات شفاهی کردی ادبیات شبانی در 

 

ادبیات و موضوعات    کند،در این گونة ادبی و هنری که عشق به طبیعت و زندگی در محیط روستایی تجلّی می

 شود:خاص آن در مجموعة ادبیات و هنر روستایی قرار دارد و خود به دو گونة اصلی تقسیم می

برای    ییهنر و ادبیات روستا  ای  ردیگیو مردمانش سرچشمه م  ییکه از حس و حال روستا  یهنر و ادبیات   -1

  نهیبه س نهیو س ستیکه مصنف آن معلوم ن ییدارد؛ زبان و گفتار روستا ییکامالً روستا  دیدیه که نگاه و زاو ییروستا

 د.گردمی  یادبیات عامه تلقجزئی از شاخة است و  افتهیو نسل به نسل انتقال 

محور، مکان  آثاری که   شود؛یشاخص خلق م و نویسندگان هنرمندان ة ل یکه به وس  یتیخالق ا یهنر و ادبیات  -2

)مختاباد   دهندشکل میآن را   نیز مضامین ییانروستاهای آن؛ مسائل و زندگی  شخصیت  روستاییان،و زمان آن روستا؛  

 .(57: 1392 گران،یو د

های  باشد. وجود شخصیتهای مختص به خود میادبیات شبانی نیز مانند هر نوع ادبی دیگری دارای ویژگی

بسته در یک زمان و شیوة مرسوم ازدواج عشاق دل ها، برگزاری  آرمانی و اساطیری، تحول در اصالح امور شخصیت

می آن  خصوصیات  جمله  از  مثلثی  عشق  و  طلسم  و  افسون  جادو،  دباشد  مکان،  و  . (57:  1392  گران،ی)مختاباد 

 قراردادهای این نوع ادبی را چنین وضع نموده است: 9ق.م(  264ـ 315تئوکریتوس )

انداز روستا،  خوانی، مهرورزی و سوگواری در مرگ دلدار که معمواًل پیرامون توصیف چشممضمون: آوازه  -1

 زندگی سادة روستایی و به دور از مدرنیتة شهری است. 

 ها.زارهای زیبا و دلفریب در کنار رودها و جویبارها، درختان، چراگاهزمینه: مرغزار و و سبزه -2

 (. 61ـ60: 1374کرمانی به نقل از تئوکریتوس،  ن و شبانان )ناظرزادةها: روستاییاشخصیت -3

آل در برابر مخاطب  ای ایدهای اشاره دارد که زندگی روستایی و مناظر آن را به شیوهادبیات شبانی به سلسله آثار خالقانه

اج یافت و در رمان نیز نمایان شد  دهد. ادبی با قالب تاریخی و سنتی کهن که در شعر پدیدار گشت و در نمایش روقرار می

در   یپردازد. اگر شخصمی  یشهر  ط یروستا با مح  طیمح  قیاسو آشکار به    ی ضمن(. این نوع ادبی به صورت  9:  1397)گیفورد،  

  یجشن و سرور و شاد  .شودیم  دهینام  یشبان  اتیادب  ینوعاثرش  بپردازد    انیی روستا  ت یموقعزندگی روستایی و  به  آشکارا  اثرش  

  یشهرزندگی    چوببا چار  اس یدر ق  ؛ زیرااست   یشبان  اتی ادب  ی نوع  زی پرداختن به درخت و گل و چمن شهر ن  ایو   عت یدر طب

روستا و در ارتباط با   ،یع یطب ستگاهیو ز طیبرگرفته از مح هاییهیو درونما نیمضام یداراادبیات شبانی  .دتمرکز دار عت یبر طب

و   هروزمرة اوست. دشت، کوه، جنگل، مرتع، رمه، مزرع  یدر ارتباط با زندگ   یلیها و وساخانه و محل اتراق دام  یها، حتدام

منعکس   اتشانیو در ادب  گذاردیم  ریمردمان روستا و شبان تأث  تبر فکر و احساسا  یعیطب  هایدهیپد  گریو د  زارشهیکشتزار، ب 

را با استفاده    یشخو   یو اتفاقات زندگ   ها، سرگذشت لامآ  ،وصال  ،عشق، فراقفرینندگان این نوع ادبی مضامینی چون  آ.  شودیم

و هنر    یقیکه شامل شعر، درام و موس  یشبان  اتی ادب  امروزهبا تمام این اوصاف    .ندینمایم  انیبکر ب   یعتیخود و طب   رامونیاز پ

آن مضامین    و  محتوا ادبیاتی است که    یشبان  اتادبی   که  دارند  اعتقاد   برخى   طرف  یک  از.  ندارد  اى شدهتدوین  ةاست، نظری  ینقاش

  سندگانینو   یدیگر، برخ  طرف از    و مهم نیست از سوی چه کسانی خلق شده است؛  باشدیم و محیط زندگی روستایی  روستا  

 .  شودیم فتهروستاییان گکه توسط نامند یم یشبان اتیرا ادب هاییشیاشعار و نما

 
9. Thiocritus: یش روستایی و از شاعران پاستورال پدر نما. 



 ١٤٠٠  9  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ،  ٧  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 ـ ادبیات شبانی در غرب١ـ١ـ٣

شود که در آن  هایی از نوع رسمی و خاص تلقی میمیالدی، اشعار یا نمایشنامه  تا اوایل سدة هفدهمادبیات شبانی  

پردازند، در عین حال توصیفات آرمانی از طبیعت  چوپانان مفروض دربارة شغل یا عشقشان با یکدیگر به گفتگو می

ای از محتوا اشاره دارد که در آن  تر این نوع ادبی به حوزه اند. اما کاربرد گستردهبیرون شهر را نیز در خود نمایانده

کند. در کنار این دو کاربرد، ادبیات شبانی با مفهومی  یا صریح با شهر توصیف میناحیة روستایی را در قیاس ضمنی 

 (. 9:  1397پردازد )گیفورد، انتقادی و تحقیرآمیز به نقد جامعه، حاکمان و فاصلة طبقاتی نیز می

  قبل   650 تا 750 هایسال  بین  یونانی  شفاهی شاعر  10آثار هسیود  در  توانمی را  های این نوع ادبینخستین نشانه

از   باشد که بخشیروزها و کارها می وی شعر مشهورترین. کرد جستجو باشد،می هومر با زمانهم که تقریباً میالد، از

 .(Hiltner, 2011. introduction) است   انسان  کار دربارة ماهیت تعلیمی کاوشی دیگر بخشی و کشاورز سخنان آن

  در  که  دهندمی  نسبت  11تئوکریتوس   یونانی دورة هلنیست  شاعر  به  را  چوپانی  ادبیات   مکتوب  هاینمونه  اولین

است    روستایی  زندگی  وصف  در  را  کوتاهی  اشعار  میالد،  از  پیش  سوم  قرن .  (Edmonds, 1912. 28)سروده 

باشد و از این تعداد، ده قطعة  شود که شامل سی قطعه شعر میشناخته می  Idyllتئوکریتوس با مجموعه اشعاری به نام  

(. او در این اشعار شبانان را به عنوان شخصیت اصلی  Wesolowski, 2011: 12آن بر ادبیات شبانی متمرکز است )

بود و معمواًل در نقشمعرفی می او غیرمعمول  از  قبل  اوهایی فرعی دیده میکند، روندی که  را    شدند.  این سنت 

اسطورهمی سنتی  محدودة  در  و  نمیشکند  تاریخی  و  میشناسی  ایجاد  را  تخیلی  کامالً  جهانی  و  نماید  ماند 

(Wesolowski, 2011: 12  .) جهان شبانی وی نه تنها دارای محیط طبیعی خاص خود است، قهرمانان خاص و حتی

 (.  (Van sickle, 2014: 151دهد  و اعتبار می خدایان خاص خود را دارد و از این طریق به محیط آن انسجام

از سنت شبانی تئوکریتوس بهره   که به ویرژیل شناخته شده است،  رومی  شاعر  12پوبلیوس ورگیلیوس مارو 

ترانة  اثرش    کرد؛ و در دومین  منتشر  التین  زبان  را بهسرود چوپانی  کتاب خود تحت عنوان    گیرد و مشهورترینمی 
  13(. لونگوس 63:  1377ستود )گریفین:    را  مزرعه  در  زندگی  سرود، تجارب  هسیود  از  اقتباس  که به  ،روستایی

لیف نمود. او  أرا در قرن دو و سه میالدی ت  14دافنیس و کلوئه نویسندة یونانی نخستین رمان شبانی منثور با عنوان  

های  بخش رمان این رمان بعدها الهام  شوند.می کند که توسط شبانان بزرگ  در این اثر داستان دو کودک را بازگو می 

های بارز سنت شبانی را که  لونگوس بسیاری از ویژگی . ((Morgan, 2004: 151شود شبانی در عصر الیزابت می 

  رنسانس در ایتالیا   دوران  در(.  Wesolowski, 2011: 19)  کندبودند حفظ می تئوکریتوس و ورژیل ایجاد کرده  

مارینو    جیامباتیستا  و  تانسیلو  لوئیجی  تاسو،   برناردو  هاآن   دنبال  به  و  بوکاچیو  پترآرک،   دانته،  جمله  شاعر از  چندین

 
10. Hesiod. 
11. Theocritus. 
12. Publius vergilius maro. 
13. Longus. 
14. Daphnis and chloe. 



  ١٠   ساحت ادبیات شفاهی کردی ادبیات شبانی در 

 

های ادبیات شبانی در انگلیس، اواخر دورة رنسانس پدیدار شد، ولی در  نخستین نمونه   .کردند  تقلید  ورژیل  از

های شبانی بسیاری گردید. در  بخش سروده الهام تقویم شبانان  با عنوان    15میالدی اشعار ادموند اسپنسر   17قرن  

ین سده رو به افول نهاد.  میالدی این نوع ادبی به شکوفایی خود ادامه داد و در نهایت در پایان ا  18طول قرن  

شاعرانی چون درایدن، ویلیام براون، الکساندر پوپ، بن جونسون، رابرت هریک، فیلیپ سیدنی به هنرنمایی و  

توان به جان میلتون، توماس های ادبیات شبانی نیز می خلق آثاری در این نوع ادبی پرداختند. از شاعران مرثیه

 . (Hiltner, 2011. intoduction)گری و متیو آرنولد اشاره نمود 

نمایش می شبانی،  ادبیات  از  دیگر  اطالق مینوعی  نمایشی  به  نمایش شبانی  و  گردد که صحنهباشد.  پردازی 

میشخصیت شکل  شبانی  زندگی  و  شبانی  محور  حول   آن  اصلی  عناصر  کل  در  و  این»گیرد.  پردازی  گونه  در 

باالیی برخوردار است؛ عشق، مضمون کار است و وفاداری و فداکاری در راه  ها، ذات طبیعت از تقدس  نامهنمایش

. از دالیل دیگر پرداختن به این نوع نمایشی،  (59:  1392  گران،ی)مختاباد و د  هاست«محبوب، راه و رسم شخصیت

اقتشان  های روستایی را عامل حمای قناعت، سادگی، صفا و صمیمیت شخصیتجنبة طنز آن بوده است؛ زیرا عده

های  نامهنمایش(.  96:  1366)ملشینگر،   شدندهای روستایی به سبب سادگی به سخره گرفته میدانستند و شخصیتمی

های باستانی و کالسیک است.  یونانی در دوره   16های ساتیر نامهشبانی ایتالیا در دورة رنسانس به منظور بازسازی نمایش

 18تاسو ،  17انو ی زیاورفه پولتوان به آثار  میالدی در ایتالیا رواج یافت و می  17تا    15صورت جدید این نوع ادبی در قرن  

ایتالیا شکل گرفت و کسانی چون سر فیلپ  نیآندر  زابالیاو   از  تقلید  به  انگلستان  در  نمایش شبانی  نمود.  ی اشاره 

فلچر 19سیدنی  جان  جانسون20،  بن  نمایش  21،  از  برخی  پرداختند.  شبانی  نامهبدان  عناصر  حاوی  نیز  شکسپیر  های 

پانیا نیز مانند سایر کشورهای اروپایی درام شبانی مورد توجه قرار  . در اس (Hiltner, 2011. Introduction)باشند  می

خلق نمودند. در روسیه، آثاری را در این زمینه    23و فدریکو گارسیا لورکا   22گرفت و نویسندگانی چون لوپه دووگا 

  اند ، تولستوی، چخوف و ماکسیم گورکی در آثارشان به روستا و روستاییان نظر انداخته24پس از رنسانس تورگنیف 

این نوع ادبی جدای از شعر، حماسه، مرثیه و نمایش، در موسیقی، نقاشی و هنرهای   .(62: 1392  گران،ی)مختاباد و د

  هایموسیقی پاستورال در توسعة اپرا تأثیر قابل توجهی داشت؛ مناظر شبانی نیز در نقاشیشود.  تجسمی نیز دیده می

 شود. ایتالیای رنسانس، هنرمندان فرانسوی، ایتالیایی و انگلیسی دیده می

 
15. Edmund Spenser. 
16. Satyr. 
17. Poliziano (Agnolo (Angelo) Ambrogini). 
18. Turquoise Tasso. 
19. Sir Philip Sidney. 
20. John Fletcher. 
21. Ben Jonson. 
22. Felix Arturo Lope de Vega y Carpio. 
23 :Fedrico Garcia Lorca;  پدر درام پاستورال اسپانی 
24. Ivan Sevgeyevich Turgeniev. 



 ١١ ١٤٠٠  و زمستانپاییز  ،  ١2  پیاپی،  2  ش. ،  ٧  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 ـ ادبیات شبانی در غرب ایران ٢ـ١ـ٣

باشد. می  درخت آسوریکم( کتاب  224ـ  ق.م 247ترین متون مرتبط با ادبیات شبانی، مربوط به دورة اشکانی )از قدیمی 

کند و اصل متن آن به زبانی  ای است که مناظرة میان بز و درخت آسوریک )نخل( را بیان می منظومه  درخت آسوریک

ها و  (. در دیوان، کشکول 66:  1383فر،  پارتی سروده شده است ولی متن پهلوی ساسانی آن در دسترس است )محمدی

توان انواع گوناگونی از ادبیات شبانی را یافت. این امر با توجه به ساختار اجتماعی و  های مختلف می دورهمجموعه آثار  

ها به شمار  اند و دامداری و چوپانی از ارکان اقتصادی آنفرهنگی جامعة ایران که بخش اعظم مردم در روستاها ساکن بوده

 شود.امری طبیعی است و به وفور دیده می رفت، بازتاب آن در آثار شاعران و نویسندگان می 

آن یعنی ادبیات شبانی، به صورت غیر مستقیم در ة  ادبیات شفاهی در ارتباط با مضامین ادبیات روستایی و زیرشاخ

دادند.  می ها در ضمن آثار خود مضامین مختلف ادبیات شفاهی را جای  آثار نویسندگان ایرانی بازتاب داشته است؛ زیرا آن

به این ترتیب بخش قابل توجهی از ادبیات شفاهی ایران، ادبیات روستایی و شبانی است که طی سالیان متمادی شکل  

گرفته است و در نهایت در آثار نویسندگان ایرانی نمود پیدا کرده است. »محمود دولت آبادی، احمد محمود و امین فقیری  

ادبیات روستایی و شبانی است و هر سه نفر در آثارشان به  ة هایشان در حیطداستاناز نویسندگان معاصر ایرانی هستند که 

آل احمد نیز  (. در آثار جالل  2:  1391)آرمن و فیروزی،    «اند های روستایی و زندگی دهقانان پرداختهمسائل و موضوع

ر اشعار فروغ فرخزاد، مهدی اخوان  شود. شبانی عیسی )ع( و برة گمشدة وی دمضامینی مرتبط با ادبیات شبانی دیده می 

 ثالث و علی موسوی گرمارودی و نویسندگانی چون هوشنگ گلشیری نمود یافته است. 

ایران پشت سر نهاده، ادبیات شبانی در قالب سنتی و سبک کهن  ة  با تمام تغییر و تحوالتی که طی دو قرن اخیر جامع

شود. برای آگاهی یافتن از فرهنگ  در بسیاری از مناطق ایران دیده می دهد و  خود باقی مانده است و به حیات خود ادامه می

مردمان آن افکار و احساسات    رایزفولکلور و ادبیات شفاهی امری ضروری است؛  ة  و تاریخ ساکنان غرب کشور، مطالع

  .باشد ی آراسته م  ی قوم  یها از آرمان  یکه با رموز  ند ی نمای م   انی ب  فایو لط  تیاخود را در قالب شعر، ترانه، قصه، امثال، حکا

با توجه به شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی مناطق کردنشین، دامداری و کشاورزی از ارکان مهم اقتصادی ساکنانش به  

های مختلف فولکلورشان نمود یافته است، همچنین در آثار مکتوب نویسندگان و شاعران  شک در بخشرود و بی شمار می 

 شود. وفور دیده می آن نیز به 

و پرداختن به زندگی و رفتار اجتماعی، کمتر از نوشتن اثری برگرفته از ذهن و    در خلق آثار ادبی و هنری مشاهده

تر هم باشد. مضامین و موضوعات اجتماعی مربوط به آداب و رسوم و فرهنگ مردم  خیال آدمی نیست و چه بسا شایسته 

تواند پیوندی عمیق میان خالق اثر و مخاطب برقرار نماید.  است و می   ک روح جمعی های یهرچه باشد برگرفته از شاخصه

سادگی زندگی روستایی که در دل طبیعت قرار دارد برداشتی مثبت از تکنیک و تکنولوژی و عناصر زندگی در ایجاد  

و فساد زندگی    و آالیش  پیچیدگی فضایی دلپذیر و باصفاست. ادبیات شبانی، ادبیاتی است که جامعة چوپانان را به دور از  

های زندگی شهری و حتی گاهاً روستایی نیز به دور است. اثر پیش رو بر دهد. آثاری است که از دلبستگی شهری ارائه می 

چه در پژوهش آن است تا با نگاهی توصیفی و به اختصار، به بررسی ادبیات شبانی در ادبیات عامیانة کُردی بپردازد. آن

 ای کلی، موجز و دقیق از ادبیات شبانی با استفاده از منابع مکتوب و شفاهی است.ز اهمیت است، ارائة نمایهحاضر حائ
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است. این بخش یک  شه در قسمت غربی شهر مریوان قرار گرفته  رهبخش خاومیرآباد با مرکزیت روستای بَرده

نه است. روستاهای این بخش انجیران، شرگه،  روستای آن دارای سک   32آبادی دارد که از این تعداد    40دهستان و  

وران، کیکن، میرگه دریژ، نچی، خانم کن،  گاگل، هانه شیخان، محمده، بناوچله، سیف سفلی، سیف علیا، بیلو، دره

آباد، شه، سردوش، پیر صفا، آسنرهخاو، ساوجی، قلقله، جشنی آباد، خانم شیخان، کانی میران، کهریزه، میرآباد، بَرده

 (.193:  1391باشند )شریفی، اق، بایَوه، سعدآباد، مرانه، کانی سفید و ینگیجه میباشم

طور  کُردی بسیار غنی و مقوالت متنوعی از نظم و نثر را در خود جای داده است، و به ة جنبة زبانی در ادبیات عامیان 

شود. زبان بندی می زبانگیره، شعر و آواز یا ترانه دسته، افسانه، امثال، چیستان، طنزپردازی و لطیفه،  کلی در عناوین قصه

ادبی و علمی، صداقتی خاص بدان   بند قوانین و اصول  از هرگونه قید و  آزاد  بیگانه و  از واژگان  ساده، روان و عاری 

ییان و های زندگی روستامسائل، دغدغه  توان دید که ویژگی،بخشیده است. با بررسی و تحلیل عناوین ذیل به وضوح می 

است. مضامینی چون ازدواج، عشق، فراق و مشکالت مردمان نیز پیرامون فضای روستایی و    ها انعکاس یافتهشبانان در آن

های  زار، چشمه، جنگل، درخت، گوسفند، اسب، کوه، رودخانه و ... زمینه شود. گندماندازهایش به تصویر کشیده می چشم 

 شود.ها در زیرمجموعة قراردادهای ادبیات شبانی نیز دیده می ام این ویژگی باشند و تماساسی ادبیات عامیانه می 

 ها و آوازها )گورانی( در ادبیات شبانی کردی  ـ ترانه٤

های مهم و دیرین ادبیات عامه،  شود. از بخششناخته می  25در کُردستان و در زبان کُردی ترانه تحت عنوان گورانی 

با  بومی هستند که ریشه در فرهنگ اقوام دارند و در میان تمام اقوام و ملتها و آوازهای محلی و  ترانه های دنیا 

ای و  است. قدمت تاریخی آن به نخستین روزهای زندگی قبیلهمضامینی تقریباً مشابه از روزگاران کهن رواج داشته  

می غارنشینی  قدیمیزندگی  که  معتقدند  عامیانه  ادبیات  محققان  از  برخی  ترانهتریرسد.  مجریان  و  سازندگان  ها  ن 

که  اند. شاید به سبب ایناند که هنگام چرانیدن گله در مراتع سرسبز از دلتنگی یا از سر ذوق بدان پرداختهچوپانان بوده

ای نیز بر این باورند که شبانی و دامداری از تبعات  است. عدهدورة زندگی شبانی، مقدم بر تمدن کشاورزی بوده  

اند )مصطفی رسول،  ها را کشاورزان و کارگران مزارع دانستهباشد و سازندگان ترانهزی و دامداری میزندگی کشاور

ها تا به امروز نیز رنگ  ها ریشة آیینی و باستانی دارند و بیشتر آن(. برخی نیز اعتقاد دارند که آوازها و ترانه58: 1379

ترین آوازهایی  شود، از کهنه صورت یک نفره و چند نفره اجرا میاند، نظیر هوره که بو بوی آیینی خود را حفظ نموده

:  1397است )هوشیاری،    شدهاست که در ستایش خورشید در آیین میترائیسم و بعدها در ستایش اهورامزدا خوانده می

شود، در مراسم  باشد، از بدو تولد با الالیی آغاز میناپذیر فرهنگ مردمان کُرد می(. ترانه و آواز بخش جدایی116

بخش  خورد و حالوتهایشان به چشم میها و دورهمیعروسی و اعیاد، در سوگ عزیزان، در هنگام کار، حتی مهمانی

گرفتند، اغلب  های ابتدایی با نوع زندگی مردمان در تناسب بودند و از آن نشأت میباشد. ترانههایشان میهمة برنامه

بیانگر    نیز ویژگی و  داشتند  بوده و  آرزوها، خواهشجمعی  اهمیت  این سبب حائز  به  و  بودند  آنان  تمایالت  ها و 

 هستند.

 
25. Gorani. 
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های  بیتیهای منظوم و آهنگین و حتی داستان، مجزا نیستند و از نظر فنی از تکهای کُردی، از قصهبیشتر ترانه

های  (. آهنگ60:  1379ی رسول،  آورند )مصطفاند و یک نظام دلپذیر از کلمه و ملودی را فراهم میمستقلی پدید آمده

ترانه و  شدند  پدیدار  کُردستان  در  کشاورزی  زندگی  شروع  با  باغبانان  و  کشاورزان  مخصوص  چوپانان،  شاد  های 

های عروسی و رقص کُردی و الالیی مادران جوان برای کودکان همگی منشأ روستایی و عشایری دارند )مصطفی  جشن

های زبان کُردی و نیز وجود ها و لهجهو پراکندگی جغرافیایی، تنوع گویش  (. با توجه به وسعت65:  1379رسول،  

ادیان مختلف در مناطق کُردنشین، هر نقطه از آن به دلیل شرایط اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی نوا، موسیقی و آواز 

 شود: یبندی، موسیقی کُردی با بیان جغرافیای آن چنین بیان مدر یک تقسیم مخصوص به خود را دارد.

 غربی ایران.الوک، الوژه، دیلوک در مناطق کُردستان ترکیه و شمال  -1

 حیران در مناطق اربیل، رواندز، هندرین، دشت دزه و خوشناو در ُکردستان عراق و منطقة موکریان در ُکردستان ایران.   -2

 سیاچمانه در مناطق اورامان، مریوان و روستاهای غرب سنندج. -3

اسالم  -4 ذهاب،  سرپل  لرستان،  ایالم،  کرمانشاه،  مناطق  در  سقز، هوره  شیرین،  قصر  گیالنغرب،  کرند،  آباد، 

 ماهیدشت، شهرزور، کلهر و کالر. 

 چمری در مناطق ایالم، لرستان و کرمانشاه.  -5

 (. 14: 2002باقی، )حمه  بیت و باو در مناطق موکریان -6

هایی هستند که زنان در سوگ مرگ عزیزان  وه که مویهگیری یا الواندنهآوازها عناوین دیگری نیز دارند نظیر شین

(. ترانه و گورانی دیگری  53:  1397خوانند )رحیمیان،  خویش و بر مزار مردگان و در مراسم ختم با آوایی حزین می

شود و  شود، در جشن و شادی و مراسمات عروسی همراه با ارکستر اجرا میدیده می  نیز که در کُردستان به وفور 

 باشد.  مخصوص پایکوبی و رقص کُردی می

همه  باشند، با اینها اگر چه گوینده و سرایندة خاصی ندارند و زادة ذوق و سلیقه و قریحة عموم می این آوازها و ترانه

های کُردی است که دهان به دهان گشته و در آن تغییراتی به وجود آمده  و منطومه  هابعضی از ابیات آن متعلق به داستان

ولی روح و هنر کالم به دیگران تعلق دارد و این از   ،توان گفت که چارچوب آن متعلق به سرایندة اولی استاست. می 

 فولکلور از چند ویژگی مهم برخوردارند: های طور کلی ترانه(. به 9: 1329شود )مکری، ها محسوب می امتیازات ترانه

 شان دارند.ها و سرودهای مردم دربارة مبارزات اجتماعیها، داستانها پیوندی ناگسستنی با افسانهاین ترانه -1

ترانه  -2 میهن این  احساسات  و  آرزوها  و  آمال  بازگوکنندة  اعتقادات محرومان،  از  تأثیرپذیری  با  و  ها  پرستانه 

 دوستی آنان هستند.  انسان

ای  دفاع از استقالل و آزادی و دعوت به آینده  ،کُشی و ظلمها مضامینی عالی چون نفرت از حقدر این ترانه  -3

دوستی و صداقت و ای چون حقها همچنین ستایندة صفات پسندیدهشود. این ترانهبدون جور و نابرابری دیده می 

 بینی هستند.واقعنگری و آینده

 ها ناشناس هستند. سرایندگان این ترانه -4
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 (  36: 1376شوند. )درویشی، ها، وقایع با زبانی ساده، طبیعی و روان بیان می در این ترانه -5

های  بیت، بالوره، هوره، الالیی، گَریان، چَپله و ترانههایی چون تکدر بخش مطالعة موردی پژوهش حاضر ترانه

 های ذیل دربردارندة خصوصیات ادبیات شبانی است.های گردآوی شده، نمونهاند. در دادهبررسی قرار گرفتهکار مورد  

 بیت ـ تک١ـ٤

از آن   شتریو ب  تیب  کی ترانه ممکن است    ک یمردم رواج دارند.    انیدر م   ییبه صورت اشعار هجا  یردکُ   یها ترانه

طور معمول  به  هایتیب. تککنندیرا در ذهن خود دارند و آن را زمزمه م  ییهایبیتمردم کُرد تک  شتر یباشد. معمواًل ب

. سرودن ترانه تنها  نمایدیمسراینده و آفرینندة آن احساسات خود را در یک بیت بیان  هستند و    ییده هجاهشت یا  

اند. معمواًل  خود ترانه سروده  یابراز احساسات و عواطف درون  یبرا   زی است و زنان و دختران ن  مختص مردان نبوده

های  هایی از ترانهدر ادامه و به اختصار نمونه  مرد.  ایآن زن است  ندة  یحدس زد که گو  توانیترانه م  کی  یاز محتوا

محتوایی و ها در چهارچوب  شود. این ترانهگردآوری شده در بخش مورد نظر با ترجمة زبانی و سادة آن آورده می

های اجتماعی و فرهنگی و  ها وابسته به مکان و زمان و زمینهگیرند. معنای این ترانهقراردادی ادبیات شبانی قرار می

 محیطی است و بایستی از این زاویه به آن نگریست. 

 بۆرچین بەجێ ما   ، سەرسەوز هەڵفڕی                نیشتن لە دەریا   27و بۆرچین 26سەرسەوز 
 سپیکه(  سیداحمد مصنفی، روستای کانی) 

بیت  )»سَرسَوز« و »بورچین« بر روی دریا نشستند؛ »سَرسَوز« پرواز کرد، »بورچین« تنها ماند.( از محتوای این تک

فراق  باشد، سراینده خود و معشوق را به اردکی تشبیه نموده است و از جدایی و  مشخص است که گویندة آن زن می

های دلپذیر و توان محیطی  گیری از طبیعت و مکانهای ادبیات شبانی بهرهگوید. از ویژگیوفایی یار سخن میو بی 

 زیبا در به تصویر کشیدن احساسات و حاالت درونی است.

 بەشکەم گوڵەکەم پێ بنێتە بانی                برم بۆ بکەنن لە ڕێگەی کانی قه 
 سپیکه(روستای کانیسیداحمد مصنفی، )

( از روزگاران گذشته و از همان بگذارد.  پا  یشبر رو  ارمی  ، از مرگ  پس  شاید   بکَنید،راه چشمه    )قبرم را در مسیر

شدند و آب مصرفی و نوشیدنی  ها بنا میها در کنار چشمه یا رودخانهآغاز روستانشینی در مناطق مختلف، آبادی

محلی برای دیدارهای عاشقانه بود.    شد. معمواًل مسیر چشمه به آبادیآورده میمنازل توسط زنان و دختران از چشمه  

بیت  خورد. در این تکها و اشعار کُردی فراوان به چشم میباشد در ترانهلفظ کانی در کُردی که به معنای چشمه می

یش بکَنند تا شاید معشوق  خواهد پس از مرگ قبری را در مسیر چشمه براعاشق که از وصال معشوق ناامید است، می

 باشد.  های برآورده نشدهاز آن عبور کند و بر آن پا بگذارد؛ تا اینکه راهی برای تحقق آرزو و خواسته

 
26 .wzarsaS: اردک نر  . 

27 .orchinB: اردک ماده . 
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 لە گۆشەی زێبار بەتەنیا ماوم                   قوڵنگەکەی لە گەل بڕياوم قازی
 سپیکه( سیداحمد مصنفی، روستای کانی) 

 ام.( زریبار تنها مانده دریاچةام، در کنار ها جدا افتادهمرغابی  دستة)من مرغابی مهاجری هستم که از 

 تۆی لێم کرد بەردی بۆ بوارێ   ه و ئه                      بااڵکەو بەرزە بەقەد چنارێ     

 سپیکه(سیداحمد مصنفی، روستای کانی)

 درخت چنار بلند است، کسی که جدایی ما را رقم زد، از آسامن سنگ بر او ببارد.( اندازة)قد رعنایت به 

         بە دیار مەڕەکەی کاڵوزەڕەوە             حەوت ساڵ شوان بووم بە الی مەڕەوە  

 سپیکه(سیداحمد مصنفی، روستای کانی)

 مشغول بودم.()هفت سال چوپان گوسفند بودم و به نگهبانی و مراقبت گوسفند کاله زر  

کند  باشد که با استفاده از طبیعت پیرامون خویش تنهایی و فراق معشوق را منعکس می گویندة این ترانه چوپان می 

ای بارز از ادبیات  تواند نمونهکند و این که هفت سال به چوپانی گوسفندانش مشغول بوده است می و او را وصف می 

گیرند معموالً  های الزم را دارا است. در آثاری که در زیر مجموعة ادبیات شبانی قرار می مصداقشبانی باشد، زیرا تمام  

 بهره نیستند. ها نیز از آن بی شود و ترانهها، خارها و ... دیده می ها، میوهها، درختان، بوتهذکر نام گیاهان از جمله گل

 ( هۆرە ـ هوره ) ٢ـ ٤

رسد.  باشد که امروزه نیز کم و بیش نوای آن به گوش می های مورد بحث در این بخش هوره میگورانی یکی دیگر از انواع  

هوره دربرگیرندة سطرهایی موزون و معموالً دارای وزن هجایی است که سراینده کلمات و جمالت، آن را با آهنگ خاصی  

بی کردنشین مانند کرمانشاه و ایالم کسی که هوره  سراید. در مناطق جنوبا صدای بلند و بدون همراهی آالت موسیقی می

را هورهمی  با عنوان نامند. در بخشیعنی سرایندة هوره می   28چر سراید  منطقة سنندج هوره  های مرکزی کردستان مانند 

  باشد. »بههای رایج این بخش می شود. هوره یکی از موسیقی شود و بیشتر توسط دراویش خوانده می شناخته می  29سوز 

های موسیقی کُردی باشد که ریشه در باورها و ادیان و اذکار کُردها در فراسوی  ترین نغمهرسد که هوره از کهننظر می 

های جوی چون تابش آفتاب و مهتاب، وزش باد و ریزش برف تاریخ دارد و رفتار و واکنش احساسی انسان به دگرگونی 

باران، وقوع سیل و طوفان و پیدایش زمستان و   این نوای   (.129:  1393)سلیمی،    «کند تابستان را به ذهن متبادر می و 

تأثیر خود قرار داد و برخی سروده نیز تحت  آیین زرتشت را  به آن اسرارآمیز  نیایش زرتشتی را بسیار مشابه  های 

ن رسیده است. با های این آیین از طریق این مقام اهورایی به گوش مردمااند و بر این باورند که نخستین پیامدانسته

گرایش مردم به دین اسالم این نوع آواز اصالت خود را در میان دراویش قادری و پیروان یارسان حفظ نمود. هنوز  

ها را برای دوشیدن هم زنان دامدار عشایر قلخانی، سنجابی، لر، لک، فیلی، جاف، کلهر و گوران با نوای زیبای آن، دام

 (. 131ـ 129: 1393حماسی و غرورانگیز را در خود نهان دارد )سلیمی،  سازند. این آهنگ رمزیآماده می
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کنند، تابع قواعد عروضی اشعار کالسیک و هجایی های هوره از ریتم و قواعد شعری و موسیقایی آزاد پیروی میآهنگ

شود که دارای وزن، هایی دیده میمصراع(. گاهی در هوره 135: 1393شوند )سلیمی، نیستند، گاهی نیز به شیوة نثر سروده می

کند، به چر در هنگام ادای آن با ریتم و کشیدن حروف، این خأل و ناهماهنگی را پر می هجا و قافیة همسان نیستند، ولی هوره

وال و  باشد. هوره در بخش مورد نظر رو به زهای این نغمة ُکردی میکند و این از ویژگیای که مخاطب آن را حس نمیگونه

باشد عاشقی به بیان  در متن هورة زیر که تنها نمونة ثبت شده در بخش مورد نظر میشود.  فراموشی است و به ندرت شنیده می

کند  هایش عمل نمیهای او گله دارد که به وعدهوفاییاست، از بیصف احواالت خود از دوری معشوق و دلدارش پرداخته  و

 خود را به چوپانی تشبیه کرده است که مزد و مواجبش معلوم نیست. و اندوهی که دارد برای بیان حاالت درونی و غم  و 

 شود( )امشب که بگذرد دو هفته می  ئیمشەوم لێ بڕوات ئەوێتە دوو هەفتە  - 

 )که چشمم به قامت لیلی )یارم( نیفتاده است.( چاوم بە بااڵی لەیلم نەکەوتە

 بهار بود!( )وعدة آمدنت  کوا وەعدی بەهارت یای   - 

 )اکنون پاییز است و خبری از تو نیست.(  رت نییهوهوه پاییزه و خه ئه 

 )دل تنگم قربانی شد( دڵە تەنگەکەم بووە قوربانی  - 

 ( .است)ویالن و سرگردان شهرها شده  بووە مسافیر کووچەی شارانی

 هایی کشیدم( خواری )چه شهرهایی که گشتم و چه  چەن شاران گەڕام چەن خاکەساری   - 

 پیروزه رستمی روستای قلقله(. )اند(  )همچون چوپانی شدم که دستمزدش را پرداخت نکرده   بووم بە شوانەکەی حەق نادیاری 

 ـ الالیی ٣ـ ٤

اند و بازتاب زالل احساسات، های شور و شیدایی خلق شدهباشند که در لحظهای ویژه از ادبیات منظوم می ها، گونهالالیی 

ها در طول  شوند و آنها معموالً به مادران نسبت داده می (. الالیی 79:  1382لی،  عواطف و آرزوهای مادرانه هستند )حسن

کند. مادر در خلوت  شنیدن الالیی اولین ارتباط کالمی خود با محیط پیرامون را تجربه می   اند. کودک با تاریخ آن را پرورانده

انگیز با  خویش با فرزندش، در قالب جمالتی آهنگین و کوتاه، تجربیات و آزمون خود از زندگی را با نوایی آسمانی و دل 

می  بیان  پُرمعنی  اما  تصویری ساده  و  کوتاه  )مشتاقجمالتی  و  کند  زندگی  90:  1399فیضی،  مهر  به ساختار  توجه  با   .)

ها در تربیت کودک به خوبی قابل درک است؛ زیرا خانواده به خصوص مادر  گذشتگان، اهمیت، جایگاه و کارکرد الالیی 

ها مضامین دینی، سیاسی و اجتماعی انعکاس یافته اند. از این جهت در الالیی تری در تربیت فرزندان داشتهرنگنقش پر

)مشتاقاس فیضی،  ت  و  می الالیی »(.  90:  1399مهر  تمامها  آینة  محیط  تواند  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  مسائل  از  نما 

انگیز مادر با بیانی متناقض  ( در این نوای دل 31:  1381زندگی، مذهب و حتی برخی اشارات تاریخی باشند« )عمرانی،  

دهد در  نماید و به او اطمینان می یق تلخ زندگی را برایش بازگو می خواند؛ در حالی که حقافرزندش را به آرامش فرامی 

(. در جامعة مردساالر آن دوران که به 90:  1399مهر و همکار،  این دنیای پر ستم، دستانی همیشه مراقب او هستند )مشتاق

ها و اعتراضات خود نسبت  ق آن پیامای بودند که از طریها بزرگترین رسانهداد، الالیی گونه اظهار نظری نمی زنان اجازة هیچ

ها دارای وزن و آهنگی هجایی  الالیی   (.107:  1399مهر و همکار،  کردند )مشتاقبه شرایط موجود را به دیگران منتقل می 

 شوند. ترین واژگان برای آرام کردن کودکان و نوزادان بیان می باشند و با سادهمی 
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شود، همیشه شاداب و جوان است، مادر در این  گل ژاله نماد سرسبزی همیشگی است و در پاییز خزانی نمی

تلفظ باد به صورت    یدر زبان کردکند.  چون گل ژاله طلب میالالیی برای فرزندش، جوانی و زیبایی همیشگی را هم

  است.  ساخته شده یخاص یانواع بادها اسام یدر مناطق مختلف کُردستان برا  یزبان کُرد یها شیو در گو باشدیبا م

  ی محل   بادهای  لول.ردهگه  لوالن،ردهگه  با،جهیگ  لو،جهیگ:  استها در نظر گرفته شدهنام  نیاصطالح گردباد ا  یمثالً برا

گرم که از    یعتیمال با طبشَ  خاص خود هستند؛ مانند  ی اسام  ی دارا  وزندیکه در فصول مختلف سال در کُردستان م

. وزدیسرد که از سمت شمال به سمت جنوب م  تیعاست با طب  یالن بادو زَ  وزدیسمت جنوب به سمت شمال م 

  از  تابستان  در  که  نمهزه  ی با  نی. همچنوزدمی  شرق  سمت  به  غرب  سمت از  زمستان  فصل  در  که  باشهبا نام ره  یو باد

باد در زندگی مردم کُردستان به ویژه روستاییان تا حدی بوده است که زمان و جهت . اهمیت  دوزمی  شرق  به  غرب

ها نقش و اهمیت فراوان داشت.  ی آنکردند، زیرا در زندگی و کارهای روزمره وزیدن آن را تشخیص داده و ثبت می

ها وزیدن باد شمال را  بود. آن  باد نه تنها برای دهقانان اهمیت داشت بلکه برای دامداران و چوپانان نیز حائز اهمیت

ها مهم دانستند؛ بنابراین وزش زودهنگام آن در ماه آخر زمستان برای آنها در اواخر زمستان میباعث آب شدن برف

 ها خارج کرده و به چرا ببرند. های خود را زودتر از طویلهتوانستند دامبود زیرا می 

 های کار ـ ترانه ٤ـ ٤

به  ترانه  ترانه های مربوط  انواع  ترانهکار، در  ترانههای دامداری و مشکهای کشاورزی،  بافی قابل بررسی  های قالی زنی، 

های آنها  شدند تا کمی از بار خستگی و دشواریفرسا خوانده می ها در هنگام کارهای پرمشقت و طاقتباشند. این ترانهمی 

باشد؛ واژگانی  گرفت که پیرامون مشاغل روستایی می ر سرچشمه می ها از ماهیت خودِ کا معموالً مضامین این ترانه  بکاهند.

شوند  ها توسط شبانان و روستاییان سروده می باشند. این ترانهچون گندم، درو، شیردوشی، گله، چوپان و باغ بیانگر آن می 

احساساتشان می  موقعیت و  بیانگر  که  باشند و  امر  این  به  توجه  با  ترانه.  این  و کشاورزان می ها شبا گویندة  باشند و  نان 

 گیرند.  کشند در مجموعة ادبیات شبانی قرار می محتوای آنها نیز کار و محیط پیرامون روستا را به تصویر می 

 شد:زیر به هنگام کار در مزرعه و درو به صورت دسته جمعی یا توسط یک فرد خوانده می نمونة

 دم در شهرزور فرا رسیده است() زمان درو کردن گنگەنم درەوانە لەو شارەزوورە  

 ای.( اند و تنها تو مانده زیادی برای کمک آمده عدة)جەماعەت هاتوون و هەر تۆمان کەمە 

 )داست را بردار و آن را تیز کن( کەرەنتووەکەو هەڵگرە تۆ بیکە میراس 

 پرس شیرازی( )هر چه از مال دنیا دارم بالگردان تو باشد  شیرازی جا قەزاو لە ماڵم بێ هۆ کوڕە 

بازی  باز شکاری می  دەی بدە لەو درەوەو هەر ئەڵێی  نادری، روستای  )  مانی.()درو کردن را رشوع كن که هامنند  آمنه 

دوش   ( رسر

 )چشامن و رخسار زیبا، اي ابرو کامن( چاو و ڕوومەت جوان، برۆ قەیتانی

 تو به سوی چشمه برو(  ، رومزدن می)من برای شخم  من ئەچم بۆ جووت، تۆ بچۆ بۆ کانی

 )این سویم کوه و آن سویم کوهسار( ئەم بەرم شاخە، ئەم بەرم شاخە 

 سلام دارشی، روستای گاگل( ) های اين باغ(دوزم از گل)برایت پیراهنی می  کراست بۆ ئەکەم، لە گوڵی ئەو باخە
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حاصل بودن رنج و کارش  دارد، بیکار ابراز میزیر باغبانی نارضایتی خود را نسبت به جور و ستم صاحب  ترانةدر  

 کند: را بیان می

 وەختێ هاتە بەر، خۆم ڕەنجەڕۆ بووم   باخەوان باخەکەی تۆ بووم   ڵ حەوت سا 

 پی، روستای نچی( محمد نیک) )هفت سال باغباِن باغ تو بودم؛ به هنگام مثر دادنش، رنج من بر باد رفت(

های لبنی نیز  داری، به شیردوشی و تولید فرآورده داری، آشپزی و خانهزنان و دختران روستاها عالوه بر بچه

شود و در خلوت و خواندند: چوپانی عاشق و دلبستة دختری شیردوش میهایی هم میپرداختند. در این بین ترانهمی

 نماید:تنهایی خود او را وصف می

 مانگا ئەدۆشێ، شیر ئەڕژێ پیا   بای تیا رمو، کاره کی چه چه مه 

 عمردانش، روستای کهریزه( ) ریزد.(هنگام دوشیدن گاو، شیر روی آن میماند؛ )دستانش به سفیدی کهربا می

 ئەیژی حاکمە و بۆ دیوان ئەچێ   الی ڕان ئەچێ   جامی هەڵگرتە و بۆ 

فایق سلیمی، )  رود.(رود؛ انگار حاکم است و به دیوان میگله می)با جامی به دست برای دوشیدن شیر به سوی  

 روستای انجیران( 

پرداختند. چند دختر هم سن و ها میها و بزغالهگاهی دختران نوجوان و جوان نیز به شبانی و مراقبت از بره

شدند  اد از آبادی دور نمیبردند، زی های خودشان را برای چرا به دشت و صحرا میسال به صورت گروهی بره و بزغاله

هایی مخصوص  تا در صورت بروز خطر یا اتفاقی، اهالی روستا به سرعت به کمکشان بیایند. این دختران شبان نیز ترانه

 دادند: به خود داشتند که در ساعات طوالنی چرا با نوایی دلنشین سر می

 ی پڕتەوە ا ان گۆن ب   لە   ت ئەگریجە                    وه باران بارانە نم نم دای دا 

 اند.(هاي پر و تابانت قرار گرفتهنم رشوع به باریدن کرده است، زلفانت بر روی گونه)باران نم

 ماڵئاوا   نه خۆزگەم بە شوان ڕۆژ ئەکەن ئاوا            لە درگای جوانان ئەیک 

زند سهم نان خود را   طلب زیبارویان را می  خانةرساند، درب  )خوش به حال چوپان که روز را این گونه به پایان می

 تان آباد.( گويد خانهکند و میمی

 چاوە جوانەکەی لە دین دەرمی کرد      نم تەڕمی کرد ، نم ه باران باران 

 عمردانش، روستای کهریزه() ا برده است.()نم نم باران مرا خیس کرد، چشامن زیبایش دین و ایامنم ر 

گوید و این که چمشان زیبایش دنیا و دینش  در این ترانه عاشق که دختری است از عشقش به چوپان آبادی می 

های هر منزل  گشتند و دامرا با خود برده است و معشوق از احواالت او خبر ندارد. چوپانان غروب که به آبادی برمی

ردند. حال اگر کسی دختر زیبارویی داشت هنگام گرفتن  ک دادند سهم نان خود را از صاحب دام طلب میرا تحویل می

 گوید. خورد که چوپان این جمله را به او میتان آباد؛ و عاشق به حال کسی غبطه میگفت: خانهسهم نان می
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 ـ قصه٥ـ٤

در  شود که  باشد و به معنی سرگذشت و حکایت است و اصطالحاً به آثاری گفته می قصه روایتی ساده و بدون طرح می 

ها و افراد است. رویدادها و حوادث هستند که العاده بیشتر از تحول و تکوین شخصیتهای خارقها تأکید بر رویدادآن 

ها  به عبارتی »شخصیت  (.26:  1377دهند )درویشیان،  آورند و رکن اساسی و بنیادی آن را تشکیل می ها را به وجود می قصه

قصه و   (.71:  1382)میرصادقی،    «اند یابند. بیشتر دستخوش حوادث و ماجراهای گوناگونها، کمتر دگرگونی می در قصه

ندارد و    ی هستند که زمان صدور مشخص  انهی و عام  ی عموم  ،ی میقد   یاتیکهن دارد. روا  اتیدر ادب  یاژهیو  گاهیجا  تیحکا

است    میمردمان قد   یو باستان   یرینهفته در اذهان اساط  ی قوم  ای  ی . قصه حاصل فکر جمعستین   معلوم  زیآن ن  دآورندگانیپد 

 (. 128ـ127: 1388)خیرخواه،  شودی م ی بازفهم  و یروزگار بازساز یو با توجه به اقتضا

سازد  میها را از دیگر ژانرهای ادبی متمایز  باشند و آنها و حکایات دارای خصوصیات مختص به خود میقصه

به شرح ذیل می ندارد؛ اساس  که  بین حوادث وجود  رابطة علت و معلولی  یعنی  پیرنگ هستند،  بدون  باشد: غالباً 

های معمولی  ها آدمگرایی استوار است، یعنی قهرمان قصه یا خوب است یا بد؛ قهرمان قصهبینی معمواًل بر مطلقجهان

دهند؛ دو عنصر زمان و مکان در آن خیالی و  ومی بشر را ارائه میهای عمهای کلی خصلتنیستند و معمواًل نمونه

ها  ها اعم از شاه و گدا یکی است و در گفتارشان وجه تمایزی وجود ندارد؛ حادثهفرضی است؛ زبان تمام شخصیت

د؛ محتوا و کننگونه رابطة منطقی را دنبال نمیکنند و هیچها از اصل برانگیختن اعجاب پیروی میو ماجراها در قصه

  ی هاقصه  (.27ـ 26:  1377های دور و جوامع گذشتة از یاد رفته است )درویشیان،  ها معمواًل مربوط به زمانمضمون آن

از نسل  ای   یکه به صورت شفاه  ی رانی اانة  ی عام و   ی زبان  یها یژگیو  یو دارا   ند امنتقل شده  گریبه نسل د  یمکتوب 

از لحاظ محتوا و مضمون به قصه  ندستهمضمون مختص به خود   قصة    ،سحر و جادو  یها قصه  ،واناتیح  یها و 

مسلسل و    یهاو قصه هافهیدار و لطخنده یهاقصه ،کوتاه داستان یهابا جنبه ییهاقصه ی،خیتار یها و قصه نیمقدس

 .(33ـ32: 1377 ان،یشی)درو ندشویم میدار تقسدنباله

مختص به خویش نشأت   های کُردی همچون راویان خود، در مناطق جغرافیایی مختلف و فرهنگافسانه و قصه

توان چنین اذعان نمود که هر کدام بخشی از شناسنامة فرهنگ  اند. می گرفته و گسترش یافته و به حیات خود ادامه داده

 گاهیو احترام به شأن و جا ینوازمهمان ،ی پرستهنیم رت،یغ ،ی رکیز ،ی مردانگ(. 51: 1392باشند )سلیمی، مردمان کُرد می 

نماد انسان است و    ریدر نبردند، خ  شهیو شر هم  ریخ  یروی . دو ن باشند ی م ی اصل  یهاهیمااز بن  یکُرد  یهادر قصه  تیانسان 

و دوست    هاستی کین   انگری و ب  کند ی م   ی ندگو بدون واهمه ز  شودی م   دهید  ی که در هر مکان  باشد ی از ملت م  یریتصو

ادامه   شیخو  اتیبه ح  هارانهیو ظلمت غارها و و  ی کیو در تار  شودی م  دهیشر، کمتر د  یروینهاده است. ن   ادی داشتن را بن

های پنهانی آفرینندگان آن است و از  درون و آرزوها و خواسته  قصه معموالً بیانگر دنیای  (.45:  1392  ،ی می)سل   دهد ی م

کشد. این تصاویر گاهی  بیانی ساده و قابل فهم برخوردار است و زوایای مختلف زندگی مردمان کُرد را به تصویر می 

پانان، از ارکان مهم ها در میان اهالی روستا و چوکنند. قصهای از خیال و واقعیت را ترسیم می واقعی هستند و گاهی آمیزه

 کردند. ها را سپری می اند و با آنها این شبهای طوالنی پاییز و زمستان بودهها و محافل شبنشینی شب
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های موجود، تمام ارکان، مشخصات  گونه استنباط شد که در نمونههای رایج در بخش مورد نظر اینبا بررسی قصه

ها،  های اساطیری و آرمانی، اصالح امور شخصیتشود. شخصیتوضوح دیده می   و تعاریفی که از ادبیات شبانی ارائه شد به

است، و در دل آن نیز بازتابی  های این ناحیه نمود یافته  جادو و طلسم، زندگی سادة روستایی و طبیعت بکر در بیشتر قصه

یز همچون مادیان قمرناز و بهزاد و  هایی ن کند. در نمونهاز فرهنگ، باورها، طبقات جامعه و روابط اجتماعیشان جلوه می 

اتفاقات  باشد.  ها می شود که حاکی از دیرینگی و قدمت این قصهشیرزاد، ردپایی از اسطوره و حیوانات اساطیری یافت می 

الی محتوای آن  کند و گاهی نیز در البهنماید و او را سرگرم می و رویداهایی ساده، روایت را برای شنونده باورپذیر می 

چرخد که با نثری ساده  ها اکثراً پیرامون روستاییان و شبانان، خان و پادشاه می ای تاریخی نهفته است. شخصیتد و نکتهپن

 کشد.  و روان زندگی ساده و زیبای روستایی و فرهنگ و مردمانش را به تصویر می 

 ـ حکایت ٦ـ ٤

مقام   در  م  یادب  یژانرحکایت  است.  متفاوت  و  را    یطوالن  یها تیحکا  توانیبا قصه  را    یهاقصهیا  قصه؛  کوتاه 

  کند یم  تینخست داستان را روا  ندهیدارند. گو  یمیجنبة تعلاغلب  چه منثور و چه منظوم    هااتی . حکادی نام  تیحکا

نقل،    ت، ی: حکادیگویم   ره با  نیدر ا  جو زمر  .(203: 1373  سا،ی)شم  ردیگیم یاخالق   ای ی عرفان ،یحکم  یا جهی و بعد نت

  یساختگ  ا ی  ی داستان ساده و مختصر، واقع  ی نوع  یکه از لحاظ ادب  ستی از یو سرگذشت و بازگفتن چ  ت یروا  ث،یحد

مطالب و مقاصد خود به   انیب  یو شاعران از آن برا   سندگانی. معمواًل نواست  افتهیمردم شهرت    انی و در م  باشدیم

استفاده آن را مطالعه    ی حکما برا  ،ی منش. به گفتة نصراهللکنندیبه کالمشان استفاده م  دنیو قوت بخش  ییبایمنظور ز

. با نظر به  (179:  1372  )رزمجو،  افسانه خوانند و احداث متعلمان به ظن علم و موعظت نگرند  یبرا  انکنند و نادان 

  یی روستا  یزندگوة  یبودن و ش  ی محلدر این منطقه به نسبت قصه رواج کمتری دارند، ولی    حکایات   ،های موجودنمونه

 .باشدیمدنظر م شتریکالم آن ب  ریتأث ی ومیتعل  یهاو جنبه است رخنه کرده هادر آن

دانا و خردمند!   به پدر گفت: اى پدر  بیاموز! پدر خردمند  پندی  چوپانى پدر خردمندى داشت. روزى  به من 

به مردم نیکى کن به اندازه، نه به حدى که طرف را لوس کند و مغرور و  و در حقشان مهربان باش  گفت:  ، ولى 

 . (عطا بناوچله، روستای بناوچلهسر نماید )خیره

کرد. مرد خردمندی  گفتن بیاموزد. پیوسته گفتار را به االغ تلقین میبه االغش سخنخواست  شخص نادانی می

او را دید و به او گفت: ای احمق! تالش بیهوده نکن تا مورد سرزنش قرار نگیری. این خیال باطل را از سرت بیرون  

 ) فایق سلیمی، روستای انجیران(. توانی خاموشی را از او بیاموزی آموزد ولی تو میزدن را نمیکن؛ زیرا االغ حرف

 )گاڵتە و گەپ( ـ طنز و لطیفه  ٧ـ ٤

رود و هر کدام از آنها دربردارندة  طنز در ادبیات از جایگاه بارزی برخوردار است و بخشی از ادبیات عامیانه به شمار می 

اند و در این  ها نسل به نسل انتقال یافته و حفظ و نگهداری شدهحقیقتی تاریخی یا رویدادی اجتماعی است. بخشی از آن

ای ماهرانه،  اند. درواقع طنز نوعی نمایشنامة کوتاه است که به شیوهییراتی یافتهها، تغهای متفاوت آدممسیر با سلیقه

کند و فرد را به تعمق و  اجتماعی، سیاسی و اخالقی را در مایة مزاح و شوخی و حتی ریشخند بیان می  -انتقادی  
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ها را به ند و گاهی نیز بخشی از آناهای طنز، بسیار کوتاه(. داستان115:  1379نماید )مصطفی رسول،  می   اندیشیدن وادار

دهند. محتوای طنز گاهی واقعی و گاهی نیز  شده در میان مردم چون مال نصرالدین یا بهلول نسبت می شخصیتی شناخته

بخش محافل و مجالس و  باشد. این نوع ادبی در میان مردم کُرد طرفداران بسیاری دارد و فرحپرداختة ذهنی خالق می 

های روزگار را از یاد ببرند. مضامین و عناصر  باشد تا دمی روحشان را از افسردگی رها سازند و تلخی می   هایشاندورهمی 

و محتوای این لطایف و سخنان شیرین در بخش مورد نظر، برگرفته از روستاییان و زندگی روستایی و طبیعت و مناظر آن  

 بخش مورد پژوهش:  یمردم روستاها  انیدر م جیرا یطنزها چند نمونه از باشد.می 

به خانة دوستم رفتم. در خانه نبود، مادر و    ی: روزد یگو ی و م   شودی م   تیروا  یی روستا   یاز زبان مردداستان    نیا

  ییبزرگ بود. مادر دوستم گفت: دعا  ی ل یخی آن  اندازهمشک از پوست گاو و  جنس  بودند،    ی زنشکمشغول مَ  زیهمسرش ن 

قرض   ی مشک  شانهی. مادر دوستم از همساختیدعا خواندنم مشک پاره شد و ر  نیشود. در ب  ادیز  رة آنبخوان تا رزق کَ

هم دعا بخوانم.   نیا  یشد. گفتم: مادرجان برا  ی زنو دوباره مشغول مشک   ختیمانده بود را در آن ر  ی گرفت و آنچه باق 

 . (جالل دانش، روستای کهریزه)  رودی م مانیاست، آبرو هیمشک مال همسا نیا ،د هخوای نم ،او جواب داد: پسرم ممنون

. مرد به صاحبخانه  آوردی م یی چا یش. زن خانه برارود ی م  ی از اهال ی کیبه خانة  یی سرشناس در روستا  یمرد یروز

صاحبخانه  !؟ مرد  کند ی فراموش م  شهیچرا زن تو هم  خورم،ی را با شکر م  یی من چا  دانند ی روستا م   نی: تمام مردم اد ی گوی م

کمرنگ    ییمن چا  میگوی هر روز چند بار به او م  کنم،ی م  یزندگ  نز  ن یسال است با ا  ستی: من بد یگوی در جواب م

!؟  ی...خوری را با شکر م   یی بماند چا   ادشی   ی خواه ی ! مییآی م   نجایبار به ا  کی... تو شش ماه    کند ی فراموش م   خورم،ی م

 . (عمر دانش، روستای کهریزه)

 امثال ـ  ٨ـ ٤

  ی نیمعتبر از فرهنگ و ادب و سنن هر ملت و سرزم  یمهم و گرانبها در ادبیات و سند   ار یبس  یها از شاخص  یکیامثال  

و حکمت    ات یروح  ،صفات  ،اخالق،  سنن،  دی عقا،  در شناخت افکار  د نتوانیم  ،یادب  د یها گذشته از فوا. آندن باشیم

امثال و حکم کُردی همواره از فضایی تمثیلی برخوردارند که حاصل درک قوت  »  د.نسودمند واقع شو  انینیشیپانة  ی عام

ها و میان تمام  (. امثال در تمام زبان116:  1397باشند« )هوشیاری،  پسند بشر میتأثیر تمثیل و توجه به ذهن تمثیل

برند  کار میهایی بهشوند، تبیینها غالباً هنگامی که از بیان مستقیم یک پدیده عاجز میاقوام و ملل وجود دارند. انسان

افزایند.  کنند و به زیبایی زبان میها، صنایع ادبی و صور خیال، استعاره، مجاز، تشبیه و کنایات بیان میکه در قالب آرایه

عران  اند. بیشتر نویسندگان و شاها همواره مورد توجه بوده و نقش و تأثیری بسزا در کالم داشتههای دور مَثَلاز گذشته

گاه نتوانسته  اند. گذر زمان و احواالت آن هیچاند و آثار خود را با آن زینت دادهها بهره بردهدر آثار خویش از مثل

: 1394  پارسا،)اند و تا انسان باقی است، مثل نیز باقی خواهد ماند  موجبات نابودی امثال شود، زیرا در اذهان نقش بسته

یابند  ها ارتباط میداری، کشف گیاهان و گل یان مردم کرد[ به اموری نظیر چوپانی، گلهها ]در م المثلاغلب ضرب»(.  24

به زندگی روستایی می م  (.89:  1379باشند« )مصطفی رسول،  که مربوط  از جا  انیامثال در    ی اژهیو  گاهیملت کرد 

که    شودینم  افتی  یکه موضوع  ییتا جا  رند،یگیرا به کار م  هاآننیز  و در گفتگو و مباحث روزانة خود    ندبرخوردار

 : ی در بخش مطالعة موردیاز امثال کُرد یی ها. نمونهه باشدنشد انیب یدر باب آن مثل
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 )آب در رودخانه جاری باشد، قوم و خویش از بیگانه بهرت است.(  قەوم باشە لە بێگانە.   ، ئاو بڕێ لە ڕۆخانە -

ساالر    لشگر  انیدر م  یاسب داشته باش  ک)ی  نەک هەزارت بێت بیامر بێت.  ، ئەسپێکۆ بێ لە ناو سپا ساالر بێت  -

  .(باشند امریهمه بو  یس داشته باشأ هزار ر اينكه نه  دباش

   )سنگ در جای خود سنگین است.( بەرد لە جێگەی خوەیا سەنگینە.  -

 )هر چی رشته بود پنبه شد.( چرناوی لێ بوو بە ڕیس.  -

 است.(   هیو رنگ چشم به خاندان شب  شه ی)ساقه به ر  بنەتوو.ڕەگ بە ڕیشە و گلێنە بە   -

نانەوچنینه    - ئه   ه ک وهشوان له شوانی عاری ناهات له  نان   دنیچ )کار چوپانی برایش عار نیست از    هات. عاری 

 آید.(می ننگش

 سانان(. کانیسانانی، روستای روید.( )ناجی کانی خود می  بوتة )گیاه بر روی    ت. وێ گیا لەسەر بنج خۆی ئەڕ  -

های محیطی، شرایط زندگی روستایی  های رایج در میان مردم بخش مورد نظراست. ویژگیامثال ذیل تنها چند نمونه از مثل

 باشد.  باشد. زبان ساده با واژگانی اصیل از خصوصیات امثال در زبان ُکردی میو تجربیات مردمانش در آن منعکس می

 ڵ( ته )مه ـ چیستان  ٩ـ ٤

عامیانهچیستان ادبیات  از  منتقل می ها بخشی  نقل و  به سینه  دیگر، سینه  نسل  به  نسلی  از  از وجه اند و  بودن  شوند. شفاهی 

آن  به شمار میمشخصة  به صورت مکتوب هستند. چیستانها  ندرت  به  منظور سرگرمی و وقت رود و  به  گذرانی مطرح ها 

(. از تخیل گویندگان  136:  1379گردند )مصطفی رسول،  سیاسی و انتقادی بیان می  شوند و گاهی نیز با اهداف مشخصمی

کار گیرد و رابطة علت  نشأت گرفته و در فعالیت ذهنی نقش بسزایی دارند. شنونده مجبور به واکنش است تا تخیل خود را به

ای مبهم  ها به صورت منظوم یا منثور نکته(. چیستان116: 1397و معلولی آن را کشف نماید و به پاسخ دست یابد )هوشیاری، 

از چیستان نمونه  کودکان، نوجوانان و حتی جوانان بودند. چند  یافتن پاسخ توسط  اندیشیدن و  های  دارند که محرکی برای 

 گردآوری شده در تحقیقات میدانی روستاهای موردنظر:

 است؟()حوضی عمیق، اطرافش پر از نهال  حەوزە قووڵە، دەوری تووڵە؟    -

 .(جالل دانش، روستای کهریزه) چشم جواب:

 )یک پشت بام و یک ایوان، چهار گوسفند و یک چوپان(  یوانێکە، چوار مەڕ و شوانێکە؟ ه سەربانێکە و ه    -

 . (جالل دانش، روستای کهریزه)جواب: دست  

)کلیدش چوب )عصا(، مسیر گریزش از آب، شکار    رچووە و سەگ بووە پێوە؟ە کلیلی دارە، پێوەنی ئاوە، نەچیر د   -

 کرد و سگ به دام افتاد؟(   فرار

باشد که با عصایش )کلید چوبی( رود نیل را شکافت و همراه یارانش )شکار( از نیل عبور  جواب: حرضت موسی می

 . (جالل دانش، روستای کهریزه) کرده و فرعون و سپاهیانش )سگ( غرق شدند. 

)مسجدش گوشت، محرابش آب، و به هر    ێ قیبلەی تەواوە؟و رابی ئاوە، ڕوو بکاتە هەر ک ح مزگەوتی گۆشتە و مێ    -

  سو بایستد قبله هامن است(

 .(جالل دانش، روستای کهریزه) جواب: حرضت یونس در شکم ماهی است.

 نیست؟(  دهد و قاضی)در دریا است و ماهی نیست، حکم می  قازی نییە؟ و  ها لە بەحرا و ماسی نییە، حوکم ئەکا     -

 .(جالل دانش، روستای کهریزه) جواب: قلب
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ها  دار هستند و این امر بر جذابیت چیستانها موزون، آهنگین و قافیهدر ادبیات عامیانة زبان کُردی گاهی چیستان

چیستانمی دربرگیرندهافزاید.  اقتصادی،  ها  اجتماعی،  زندگی  دینی،  باورهای  و  عقاید  مانند  مختلف  موضوعات  ی 

با توجه به اند.  ها در ارتباط بودهکه مردم در روستاها در طی سالیان طوالنی با آنهستند  طبیعت و دیگر موضوعاتی  

استعاره روستایی  زندگی  معمواًل  هااقتضای  طبیعت    نیز  از  سرایندگ برگرفته  زندگی  محیط  آنها  و  آفرینندگان  و  ان 

 .باشندمی

 ڵەتێنە( خه )زمان لغزه  گیره یا زبان ـ زبان ١٠ـ ٤

های بازی زبانی است که گیر( از گونهگیره )انوری، ذیل زبانگیر یا زبانگیرها یا به نقل از فرهنگ سخن عبارت زبانزبان

شود؛ به این  ها به شکل منظوم یا منثور بازی می واجاندازی زبانی همراه است. در این بازی با  کاری و به غلطبا شیرین

از مخاطب خواسته از آنمی   شکل که  بیان کند.  بار پشت سرهم  یا بیت و مصرعی را سه  جا که  شود عبارت یا جمله 

اس  اند، ادا کردنشان دشوار است، زیرا در آن نوعی جنالمخرج و بعیدالمخرجای قریبهای عبارت درخواستی، به شیوهواج

صدایی و صنعت توزیع ویژگی ممتاز و بدیعی و بالغی این نوع  حروفی، همآرایی، هممحرّف و مصوّت وجود دارد. واج

(. با پژوهشی که در میان مردمان روستاهای بخش خاومیرآباد صورت  50:  1395نژاد،  رود )سهرابها به شمار می بازی

قویت ذهن و تمرین صحبت کردن و ادای درست حروف و واژگان  گیره به عنوان یک سرگرمی و همچنین تگرفت، زبان

با  آن  این نوع بازی قدمت بسیاری دارد. مضمون و واژگان  به وفور وجود داشته است.  در میان بزرگساالن و کودکان 

اهای بخش  گیره که در روستهایی از زباندهد. نمونهزندگی روستایی عجین گشته و آن را در حیطة ادبیات شبانی قرار می 

 خاومیرآباد گردآوری شده است:

عمر دانش، روستای )  )خاله پریزاد با عجله دماغ پنج گوسفند را کز داد.(  وزاند. و پوورە پەزێ بە پەلەپۆزێ پێنج پەزی پڕ  -

 . (کهریزه

 )پاالن خیس خر را بر تن روباه الغر کردم.(. کۆپانی تەڕی کەرم نا لە ڕێوی لەڕ  -

چەمی   - ئەتەقان. چەم چوومە  چەڵتووکی  چەقەڵ  م   چشمة)به    چەقان،  بوجاری  چر را  شلتوک  شغال،  رفتم،  چرقان 

 . (عمر دانش، روستای کهریزه) کرد.(می

 )چهل گوسفند، چهل پاالن، چهل مشک، گوسفند، پاالن، مشک(   چل مەڕ، چل جل، چل جاوانە، مەڕ، جل، جاوانە.  -

 . (امین منوچهری ، روستای رسدوش)

عمر دانش،  ) رودخونه( یسو  نی ا  نِ یگردن پُرچ نِ ی)چهل خرِس پا پُرچ ەر چەم.ب چرچی ئەم چرچی مل چل ورچی پێ  -

 .(روستای کهریزه

 .(امین منوچهری، روستای رسدوش) شانزده()شش سیخ شیشلیگ سیخی  ش سیخ شەشلیگ سیخی شانزە. ە ش  -

 .(عمر دانش، روستای کهریزه)چاق است و پا کوتاه(  ٣٠)بوقلمون قلقله  قەل قوڵقوڵە قەڵەو و قۆل کوڵ.  -

 . (امین منوچهری روستای رسدوش) خار آتش گرفت.( بوتة) گوڵ گڕاڵک گڕی گرت.  -

لەوەڕاو.  - لە الڕێ  لەڕی المل ڕەشی  الغِر    مەڕی  کنار جاده چریده.(گردن )گوسفند  روستای  )  سیاِه  رستمی،  احمد 

 ساوجی(. 
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 ی ر ی گ جه ی نت   ـ ٥

ُکردی و داده ادبیات عامیانة  ادبی در حوزة  به مثابه نوعی  ادبیات شفاهی  قبیل زندگی روستایی و  با بررسی  از  های موجود 

بازتاب ابعاد ساختاری و مضمونی این نوع ادبی در آن  آالیش روستاییان، مردمانش، زیبایی، لذت، زندگی ساده، شاد، پاک و بی

شود که با قراردادهای تئوکریتوس )که در متن آمده است( برای این نوع ادبی همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان  دیده می

آثار  ای از دانش عامیانة شفاهی را دربر میدهد ادبیات شبانی بخش عمدهمی برگرفته از شرایط  گیرد. محتوا و مضمون این 

سازند که مناطق ُکردنشین تا چه میزان برای دامداری،  ها مشخص میاست و داده  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه

بوده مساعد  باغداری  و  بخش کشاورزی  در  نیز  زنان  مشارکت  میزان  و  تأثیر  بیانگر  ادبیات  نوع  این  دیگر  از سوی  های  اند. 

گیری از نمادها برای امور انتزاعی و کاربرد زبانی ساده برای بیان  ت فرهنگی و اجتماعی است. بهرهکشاورزی، دامداری و حیا

باشد. های قابل توجه در آن می شود؛ از ویژگیها، آرزوهای جمعی و شفاهی که از زبان چوپانان و روستاییان بیان میخواست 

آورند و مکانی دلپذیر میو اصیل، طوری طبیعت و هنر را به کنترل خود در  شبانان و روستاییان با استفاده از واژگانی ساده، گیرا 

 ها را برآورده نمود. توان خواستهکنند که گویی در آن میبا توصیفاتی زیبا را ترسیم می

از مزایای پژوهش و گردآوری آثار مربوط به ادبیات شبانی، حفظ و احیای واژگانی است که با تغییر شیوه و 

ها و تحقیقات میدانی که صورت گرفت، ادبیات  گی، متاسفانه رو به فراموشی هستند. با توجه به بررسیسبک زند

است؛ به همین سبب الزم    شبانی در این مناطق رو به افول است، سبک و شیوة زندگی و معیشت مردم تغییر کرده

ـ  د. چگونگی زوال ادبیات روستایی  است که اقداماتی جدی در راستای گردآوری و ثبت این بخش ادبی صورت گیر

 شبانی در بخش مورد مطالعه، براساس تحقیقات صورت گرفته به شرح زیر است:

اکثریت مردم مناطق حوزة تحقیقات این پژوهش در زمان جنگ هشت سالة ایران و عراق به شهرها روی آوردند    -1

 باشد. و پس از پایان جنگ به روستاها بازنگشتند و اکنون نیز هشت روستای بخش خاو میرآیاد خالی از سکنه می 

سن و بیماری آلزایمر چیزی را به خاطر  دانستند به دلیل کهولت  اشخاصی که در باب فولکلور مطالبی می  -2

 آورند و یا اگر چیزی هم بدانند حوصله و طاقت بیان آن را ندارند.نمی

شوند و از سویی دیگر به شهر نزدیک  مناطق بخش مورد نظر جزء مناطق تفریحی و گردشگری محسوب می  -3

 است.تبدیل شده   باشند و این خود به عاملی مهم در تغییر سبک زندگی و فرهنگ مردممی

 عالقگی جوانان و نسل جدید به ادبیات شفاهی و انواع آن شده است. مدرنیته و پیرشفت تکنولوژی سبب بی  -٤

باشد، عدم گردآوری و ثبت آثار شفاهی و فولکلور  برانگیز میدر پایان، آنچه بسیار حائز اهمیت و از سویی تأسف

باشد و ضروری است که به این امر پرداخته شود. زیرا نابودی فولکلور به معنای نابودی هویت مردم  در این بخش می

  ی زندگی،  شبان  ات یادبباشند.  شبانی دو مقولة جدا از هم میـ  آن منطقه است. ادبیات روستایی و ادبیات روستایی  

  دهد، یارائه م  یشهر   یو فساد زندگ  شیو آال   یدگی چیپ  گونهقرار دارد، به دور از هر  عتیرا که در دل طب   ییروستاة  ساد

و نماد    عت یمحفل انس با طب  باشد،یبه دور م  ییروستا  یزندگ  یگاه   یو حت  ی شهر  یزندگ   یها تیکه از واقع  یآثار

فقر،    ،یاسیس  ،یاقتصاد  ، یفرهنگ  ،یمشکالت اجتماع  یرسم  یاسندهینو  ییروستا  اتیدر ادب  یول  ؛و لذت است  ییبایز

 . ستیخوش ن انیو پا یجادو، دلدادگ ،یاز عشق، شاد یخبر  گریو در آن د کندیرا منعکس م  و ... جهل ،خرافه
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 نوشت پی 

  ۳۲۳در سال   ی درگذشت اسکندر مقدون  ان یباستان م  ونان ی خ یاز تار  یابه دوره  یستی متدن هلن  ای  یستهلنی  ـ عرص

 . شودیروم گفته م ی آمدن امپراتور  دیتا پد  حیمس الدیاز م شیپ

 شود.میبه موجودی نیمه انسان و نیمه بز گفته   ـ ساتیر 

وز نام اردک نر و بورچین نام اردک ماده است.   ـ سر ای طبیعی به نام شهر مریوان دریاچه  جلگةدر قسمت غربی  رسر

که در متام فصول سال  ی است  اردک وحش  ایگونهزریبار وجود دارد، حاشیه و نیزارهای اطراف این دریاچه زیستگاه  

 . دشون یم  دهید

نقده، میاندوآب، شاهینشامل شهرهای  موکریان    منطقةـ   بوکان، اشنویه،  پیرانشهر، رسدشت،  و  مهاباد،  دژ، تکاب 

 بخش کوچکی از سقز است. 

آن باید پوست را چنان از گوشت و استخوان جدا کنند که کوچکرتین    تهیة ـ مرشک از پوست گوساله یا بز است. برای 

برند و قسمت پوست گردن حیوان  از بین می  درزی یا سوراخی در آن ایجاد نشود. بعد طی مراحلی بوی پوست را

  وسیلة دارند که به  ای چوبی برپا میپایهشود. برای مشک، سهمشک بسته می  دهنةشود که به راحتی  چنان نرم می

دهند  دارند و به شدت تکان میطور افقی مشک را در هوا نگه میشود. دو کدبانوی خانه بهطناب به آن متصل می

کنند، ابتدا کره و سپس دوغ را از آن مشک را باز می  دهانة ن ماست ریخته شده است. بعد از مدتی  درحالی که در آ 

 (. 190: 1۳9۳کنند )سلیمی، خارج می
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