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چکیده
در میان مقوالت متنوع ادب فولکلور کردی« ،بیت» جایگاه ویژهای دارد
و عمدهی توجه مسترشقنی و پژوهشگران به این حوزه بوده است .بیت،
منظومهی روایی (داستانی) با مضامنی محاسی و غنایی است که روایت
در آن ،برجستهتر از سایر نمونههای مشابه در ادب فولکلور کردی است و
تفاوتهایی نیز با آثار دیگر از این نوع در ادبیات دیگر ملل دارد مهچون :نقالی
و ترانهرسایی در ادب فارسی ،عاشیقرسایی در میان ترکها ،باالد انگلیسی،
ت سند هویت گذشته
ویسهی دانامرکی ،رومانس اسپانیایی و بیلنای روسی .بی 
و حلقهی اتصال کردها به دیروز است .بنی عنارص و مفاهیم آن معنایی هست
که پیش از آن که مادی باشد معنوی است و اگر درست و روشمند حتلیل و
بررسی شوند ارزشهای انکارناپذیری را عرضه میکنند .بیتها دارای ابعاد
بسیار گوناگون و گسرتدهای هستند مهچون :وسعت دایرهی لغات کهن و
اصیل ،آهنگ و موسیقی ،شعر و وزن ،داستان و روایت ،آداب و رسوم و
ابعاد تارخیی ،جغرافیایی ،اجتامعی و . ...بررسی هر کدام از این ابعاد ،مستلزم
رصف وقت و هزینهی بسیار است و هر جزئی از آن میتواند به صورت کتاب
یا کتابهایی مستقل درآید اما تاکنون نسبت به دنیای وسیع آهنا تقریب ًا کاری
انجام نشده است.
کلید واژهها:ادبیات کردی ،فولکلور ،بیت ،ادبیات شفاهی ،گونههای ادبیات
عامیانه.

1- hossein.mikaeili@gmail.com
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« به روی ختته سنگی سیدوانم ،کاکل و مویش
پریشان در مسری باد میرقصید
ولی چشامن کور من
چنان ریش بز کوهی ورا دید
اهلی چشم جاسوس تو نابینا
اهلی بشکند دست تو بر ماشه
صدای تری میآمد
پرس در خون میغلتید)1( » ...

 -1فرهنگ عامه (فولکلور)
امـروزه فولکلـور شـامل حـوزهی وسـیعی از فرهنـگ اسـت؛ از باقیامندههـای پوشـاک
ملـی باسـتان و امـروز گرفتـه تـا شـیوههای هتیهی غذا و ظـروف و حتی نقـش و نگارها
و بسـیاری چیزهـای دیگـر کـه نشـانی از خصوصیـات کهـن یـک ملـت در وسـیلهای
دستسـاز یـا اثـری فکـری دارد امـا در جممـوع ،ادبیاتشناسـان جهـان به آثار شـفاهی
یـک ملـت «ادبیـات فولکلـور» میگوینـد .ایـن آثـار کـه سـینه بـه سـینه و نسـل بـه نسـل
منتقـل و بـه خاطـر سـپرده می-شـوند ،حاصل تلاش یـا خالقیت فردی خاص نیسـت
بلکـه بـه عنـوان اثـر آفریـده شـده توسـط ملـت شـناخته میشـود و چهـرهی سـادهی آن
(چـه زبـان و چـه طـرز ادای آن) آرم و نشـان آن ملـت یـا زبـان و دورهی تارخیـی خـود
را دارد.
«فرهنـگ عامـه» برگـردان واژهی « »Folkloreاسـت کـه بـه عنـوان یـک موضـوع
مطالعاتـی و دانشـی جدیـد در قـرن نوزدهـم میالدی بـه منصهی ظهور رسـید و آن زمانی
بـود کـه عتیقهشناسـان انگلیسـی و زبانشناسـان آملانـی بـه کنـکاش در آداب و رسـوم
طبقـات پایین اجتماع پرداختنـد .آنچـه سـبب ترغیـب اندیشـمندان بـه اینگونـه مباحـث
شـد ،مجـعآوری ،چـاپ و نرش«افسـانههای عامیانه» و جتزیه و حتلیل اسـطورهها از سـوی
دو بـرادر آملانـی بـه نامهـای یاکـوب و ویلهلـم گریم( )2در سـال  1812م .بـود .نامی که
آهنـا بـرای موضـوع بررسـی خـود بـه کار بردنـد « »Volskundeبـود کـه بـه معنـای دانـش
و هنـر عـوام اسـت( .)3سـالها بعـد «ویلیـام جـان تامـز»( )4باستانشـناس انگلیسـی،
در نامـهای کـه در تاریـخ  22اوت  1846م .بـا امضـای مسـتعار«آمربوز مرتـون»( )5بـه
نرشیـهی انجمـن ادبـی لندن«آتنا ئوم»( )6نوشـت ،پیشـنهاد کـرد که از آن پس هبرت اسـت
بـه جـای اصطلاح «حتقیقـات عامیانـه» کلمـهی «فولکلـور» اسـتعامل شـود .مرتمجـان در
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برابر«فولکلـور» اصطالحـات :فرهنـگ مـردم ،فرهنـگ تـوده ،دانـش عـوام ،حکمـت
عامیانـه ،فلسـفهی عـوام ،معرفـت عامـه ،دانسـتنیهای عـوام ،فرهنـگ عامـه ،فرهنـگ
قومـی ،آداب و رسـوم و اعتقـادات عامـه ،اخلاق عامیانـه ،تودهشناسـی و عباراتـی از
ایـن قبیـل آوردهانـد .دربـارهی قلمرو فولکلـور نیز مهاننـد ترمجهاش ،اتفـاق نظری وجود
ِ
پژوهشـگران فرهنـگ عامـه در قبـال ایـن مسـأله موضـع خاصـی
نـدارد و هـر دسـته از
دارند.
بـرای تقسـیمبندی ایـن حوزهی وسـیع چـه باید کـرد؟ کدام نظـر درسـتتر مینامید؟
پیداسـت کـه میتـوان تقسـیمبندیهای متعـددی صـورت داد کـه هـر یـک از حمورهـای
اصلـی آنهـا نیـز شـامل صدهـا مضمـون فرعـی باشـد .بـرای دریافـت زمینـه و قلمـرو
فرهنـگ عامـه بجاسـت بـه نظریـهی سـی .اس .بـرن( )7اشـاره کنیـم؛ وی معتقد اسـت،
موضوعاتـی کـه بـه نـام فولکلـور بررسـی میشـوند در ذیـل سـه مدخـل اصلـی قـرار
میگرینـد :الـف :باورهـا و عـرف و عـادات .ب :آداب و رسـوم .ج :داسـتانها ،ترانهها
و مثلهـا .حمـور اصلـی بحـث ما در این نوشـته براسـاس بخش سـوم یعنی مهـان حوزهی
ادبیـات عامیانـه یـا فولکلور اسـت.
فولکلـور ،معـدن و منشـأ آفرینشهای شـاعران و نویسـندگان اسـت .اگر آبشـخور
مهـهی گونههـا و جریانهـای ادبـی را بـه نوعـی ،ادبیـات فولکلـور بدانیـم ،راهـی بـه
خطـا نرفتهایـم زیـرا مهانگونـه کـه پـراپ میگویـد« :متامـی آثـار ادبـی زیبـا و مشـهور
ملـل از فولکلـور رسچشـمه گرفتهانـد )8(».آنچـه امـروز به عنـوان شـاهکارهای ادبی
و هنـری در دسترس ماسـت روزگاری بـه صـورت پراکنـده بـر زبـان نیاکان مـا جاری
گشـته و موجـود بـوده اسـت؛ بـدون آنکـه خـود بداننـد خالـق ایـن آثـار چـه کسـانی
بودهانـد.
فرهنـگ عامـهی مـردم کردسـتان( )9بـا اینکـه از غنـا ،عظمـت و ارزش خاصـی
برخـوردار اسـت ،متأسـفانه کمتر مـورد حتقیـق و حتلیـل قـرار گرفتـه اسـت .کسـانی هـم
کـه بـه آن عنایتـی داشـتهاند اغلـب به گردآوری مـوردی آن اقـدام کرده و به بررسـی نقاط
ضعـف و قـوت آن نپرداختهانـد .بـرای گـردآوری فولکلـور و پژوهـش در آن ،زمینههای
بکر و بررسینشـدهی بسـیار داریم .وظیفهی پژوهشـگران ماسـت که با مطالعه و کاوش
پیگیر ،گوشـههای تاریـک و ناشـناختهی آن را روشـن کننـد ،بشناسـند و بشناسـانند و
بدیـن وسـیله رنگارنگـی ،تنـوع ،عظمـت و غنـای ایـن فرهنگ را آشـکار سـازند.
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 -2منظومههای فولکلوریک کردی
در یـک نـگاه کلـی میتـوان منظومههـای شـفاهی کـردی را بـه دو گونـهی داسـتانی و
غیر داسـتانی تقسـیم نمـود .منظومههـای دسـتهی اول کـه شامرشـان بیشتر از نـوع دیگـر
گو
اسـت ،بـر اسـاس حـوادث تارخیـی منطقـه ،مبـارزات ملـی و مذهبـی ،وقـوع جنـ 
کشـتارهای حملـی ،در آمیـزهای بـا ختیـل ،بازسـازی شـده و نیـز حدیـث عشـقهای نـاکام
و دلدادگیهـای پرشـور خـود و دیگـران اسـت ،نـام عمومی«بیـت» را بـر خـود دارنـد.
منظومههـای دسـتهی دوم کـه قالـب داسـتانی ندارنـد شـامل چامههـای بلنـد عاشـقانه،
آوازهـای ملـی و مذهبـی ،وصـف زیباییهـای طبیعـت ،میهـن و دلـدادهی جـوان بـوده
و نامهـای خمتلفـی مهچـون حیران ،ئازیـزه ،پاییـزه ،بالـوره ،قطـار ،شـهو و نیوهشـهو
و ...دارنـد .هـر کـدام از اینهـا ،قالبهـای خـاص خـود را دارنـد و جـزو ژانـر ادبـی
لرییـک و نیـز آثـار رمانتیـک حمسـوب مـی شـوند .اینهـا را قالـب میگوییم زیـرا هرکدام
علاوه برداشـتن آهنـگ و وزن خـاص ،مضمـون جداگانـهای نیز دارند (موضـوع کلیتر
از درونامیـه یـا مضمـون اسـت؛ موضوعـات حمـدود ولـی مضمونهـا بسـیارند بـرای
نمونـه موضـوع عشـق را میتـوان بـا مضامین خمتلفـی بیـان کـرد ).ایـن قالبهـا دارای
موضوعـات غنایـی هسـتند امـا مضامین خمتلفـی را بازگو میکننـد .در هنـگام خواندن و
اجـرا ،عبارتهایـی در ابتـدا یـا پایـان هـر بندشـان تکـرار میشـود و اغلـب ،نامشـان هـم
ِ
عبـارات آغازیـن یـا پایانـی اسـت مث ً
لا «ئازیـزه» بـا «وهره ئازیـز» رشوع
برگرفتـه از مهـان
میشـود و در ابتـدای هـر بنـد تکـرار میشـود .بـه علاوه مهگـی ایـن قالبهـا جنبـهی
توصیفـی دارنـد و دربـارهی ابراز احساسـات عاشـقانه و هجران و غربـت و ناکامی و...
هسـتند و جنبـهی روایـی را آنچنان کـه بیت داراسـت ،ندارند .از تفاوتهای دیگرشـان
بـا بیـت ،کوتـاه و موجـز بـودن اسـت برخلاف بیـت کـه روایـت آن ممکـن اسـت چندیـن
سـاعت نیـز بـه طـول بینجامـد .مهچنین ایـن قالبهـا هنـگام خوانـدن و اجـرا توسـط
خوشـخوانان بـا سـازهای موسـیقی مهـراه نمیشـوند.
 -3بیت
واژهی «بیـت» در هیچیـک از فرهنگهای فارسـی به فارسـی بررسـی شـده -بـدان معنی
مـورد نظـر مـا -نیامـده اسـت .در فرهنـگ کـردی -فارسـی هژار(ههنبانـه بورینـه) در
ذیـل ایـن مدخـل بـه دو معنی«داسـتان منظـوم» و «آهنـگ» آمـده اسـت .بـه نظـر میرسـد
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عنـوان اصلـی آن«بنـد» بـوده و بـه تدریـج بـه «بیت» تبدیل شـده باشـد ،اما امـروزه بند در
اصطلاح ،قطعـهای اسـت کـه برای بیـان مطلـب واحدی در طـول قطعات دیگـر رسوده
شـده باشـد اعـم از اینکـه مرصاعهـای آن هـم قافیـه باشـند یـا نباشـند یـا میتـوان آن را
معادل«بنـد» در ترجیعبنـد و ترکیببنـد دانسـت.
حـال تعریـف بیـت و بیـان ویژگیهـای آن :بیتهـا منظومه()10هـای شـفاهی
(فولکلوریـک) بـا مضامین اسـاطریی ،محاسـی ،غنایـی ،تارخیـی ،اجتامعـی ،اخالقـی،
عرفانـی و یـا تلفیقـی از دو یـا چنـد مضمون هسـتند کـه به شـیوهی منظوم یـا آمیختهای از
نظـم و نثـر سـاخته میشـوند .عنصر روایـت در آهنا بسـیار برجسـته اسـت و جزو اشـعار
روایـی( )11حمسـوب مـی شـوند .بعضـی از بیتهـا وزن هجایـی دارنـد و برخـی دیگـر
وزن شناختهشـدهای ندارنـد امـا نوعـی سـجع و موسـیقی درونـی در آهنـا دیـده میشـود.
کوتاهـی و بلنـدی مرصعهـا و تسـاوی هجاها در آن مبنا نیسـت .قافیـه در آن نقش مهمی
دارد .سـاختار صـوری آن در صـورت نوشـتاری (بـر روی کاغذ) به شـکل بند بند اسـت
و مجلات یـا مرصعهایـی در ابتـدا یـا پایـان هـر بنـد آن تکـرار میشـود و نوعـی ترجیعبند
پدید مـیآورد.
هرکـدام از بیتهـا آهنـگ و بـه اصطلاح «هـوا»ی خاصـی دارنـد و اغلـب بـدون
مهراهـی با سـاز توسـط «بیتبیـژ» (بیتگو) یا «خوشـخوان» در حمافـل و جمالس عمومی
خوانـده میشـوند .معمـوالً از هـر بیـت نیـز روایتهـای خمتلفـی در یـک منطقه یـا مناطق
خمتلـف کردسـتان بـر رس زبانهاسـت امـا حمتـوای اغلـب روایتهـا ،یکـی اسـت و تـا
حـد زیـادی مهچـون گذشـته باقـی مانـده اسـت .تأثیر ادبیـات و عنـارص ادیـان خمتلـف
(اسلام ،مسـیحیت ،هیـودی و )...در بیتهـا قابـل ردگیری اسـت .بیتهـای کـردی
نگهدارنـده و احیاکننـدهی آداب و رسـوم ،معتقـدات و نشـاندهندهی اوضـاع تارخیـی،
اجتامعـی ،فکـری ،فرهنگـی و سیاسـی کردهـا هسـتند .آهنـا را «آینـهی متامنما»ی()12
زندگـی اجتامعـی کردهـا نامیدهانـد کـه از جتربههـای گرانبـار زندگـی پـر فـراز و نشـیب
گذشـتهی مـردم کردسـتان رسشـارند و هـم در زندگـی ذهنـی و هـم در حیـات عملـی،
حمـرک و برانگیزانندهانـد .عنـارص ظلمسـتیزی و عدالتخواهـی و تلاش بـرای حصول
زندگـی هبتر در آهنـا بسـیار قـوی و فعـال اسـت و قهرمانـان مردمـی آهنـا ،پیوسـته الگوی
جنبشهـای تارخیـی و اجتامعـی بودهانـد .در بیـت ،پـرده از واقعیـت زندگـی برداشـته
میشـود و راه و رسـم زندگـی بـا متامـی ابعـاد خوب و بدش نشـان داده شـده و بـرای آهنا
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کـه کردهـا را بـه خوبـی نمیشناسـند بسـیار سـودمند اسـت .هرحادثـهی مهـم سیاسـی و
تارخیـی ،هـر رویـداد اجتامعـی چشـمگری ،هـر داسـتان تلـخ و شیرین غنایی و هر سـور و
شـیون بـزرگ کـه در ناحیـهای از کردسـتان رخ داده ،خوشـخوانان گمنـام و بیسـواد آهنا
را بـا وزنهـای هجایـی یـا غیر هجایـی بومـی بـه زبانـی سـاده امـا پختـه ،نـاب و روان بـه
نظـم کشـیده و آهنگـی ویـژه برایـش در نظرگرفتـه و آن را «بیـت» یا «بنـد» نامیدهاند؛ روز
به روز بر غنای آن افزوده و سـینه به سـینه به ما سـپرده و از فراموشـی مصون داشـتهاند.
پـی بـردن بـه تعـداد دقیـق بیتهـا اگـر غیر ممکـن نباشـد کار آسـانی هـم نیسـت .از
هـر بیتـی نیـز کـه تاکنـون شـناخته شـده و از نابـودی و فراموشـی در امـان مانـده ،روایات
خمتلفـی وجـود دارد کـه متـن چـاپ یـا خوانده و اجرا شـده و یا اسـامی آهنـا را میتوان در
کتابهـا ،نرشیـات کـردی ،نوارهای کاسـت و سـیدیهای موجود در بـازار نرش یافت.
از بیتهـای معـروف میتـوان بـه ایـن تعـداد اشـاره کـرد .دمـدم ،مـم و زیـن،
زنبیلفـروش ،خـج و سـیامند ،الس و خـزال ،صیـدوان ،نارص و ماملـال ،برایموک ،کاکه
میر و کاکـه شـیخ ،شـیخ منـد و شـیخ رش ،لشـکری ،شـورحممود و مرزینـگان ،سـعید
و میر سـیفالدین ،شـیخ صنعـان ،شیر و کـهل ،حممـل و ابراهیـم دشـتیان ،خورشـید و
خـاور ،مهـر و وفـا ،شیرین و فرهـاد ،جولنـدی ،امحد شـنگ ،هبـرام و گلندام ،شـیخ فرخ
و خاتـون اسـتی.
 -1-3چند نمونه از زیباییهای بیت
از میـان بیتهـا برخـی مشـهورترند و اغلب خوشـخوانان آهنا را از حفظ بوده یا هسـتند؛
البتـه نمیتـوان از ایـن گفتـه چنین اسـتنباط کـرد کـه ارزش ادبـی ،تارخیـی و ...بیتهـای
مشـهور بیـش از بقیـه اسـت زیـرا تنهـا پـس ازگـردآوری و چـاپ و حتلیـل مهـه بیتها می
تـوان چنین نتیجـهای گرفـت .ناگفته پیداسـت کـه برای آشـنایی با بیت و رموز شـعری و
زیباییهـای کالمـی بایـد آهنـا را بـه طـور مسـتقیم و زنـده از زبان بیتگو شـنید یـا حداقل
متـن نوشـتاری آن را خوانـد امـا گذشـته از مشـکل ترمجـه ،بـه دلیـل حمـدود بـودن دامنهی
ایـن نوشـتار نمیتـوان چنین کاری کـرد .تنهـا متـن یکـی از بیتهـا خـود کتابـی کامـل
خواهـد شـد و متأسـفانه جمـال نیسـت در چننی نوشـتهی خمتصری حتی خالصـهی منثور
یکـی از ایـن شـاهکارها را نقـل کرد.
جتسـم این تصویر کار دشـواری نیسـت« :بیتگو پریمردی خوش چهره و روسـتایی،
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دسـتارش را تـا ابـروان پایین آورده ،دسـتی بـر گـوش دارد و در دسـت دیگر تسـبیح صد
دانـهاش را میچرخانـد .صـدا بـر آورده و مهچـون کبـک کوهسـاران سـوز درون پـر
جوشـش را شـکفتن ِ
گاه واژگان کـرده و پیدرپـی میخوانـد .بسـیار اسـتادانه واژگان را
مجلـه بـه مجله گردنبندی برای گردن معشـوق میسـازد .سـیل اشـک برگونههایش جاری
شـده و بـا هیجـان خـاص و اسـتادیی کمنظیر ،ظلـم و بیـداد ،هتاجـم و تـاراج ،شـجاعت
دالوران ،زیبایـی زیبارویـان ،ازخودگذشـتگی ایثارگـران ،زبـون نشـدن آزادگان ،تأللـؤ
ِ
دسـت خونآلـودهی ظـامل،
زیـورآالت ،وفـاداری در عشـق ،تلاش و عـزم درکار،
سـینههای چـاک زده و حتـی گرمـی اشـک و سـوز درون را مهچـون تصویـری شـفاف
و واضـح بـرای شـنونده جمسـم میکنـد .او را سـوار بـر بـال خیـال بـرای انـدک زمانـی بـه
گذشـته میبـرد و زندگـی کردهـا را برایش جمسـم میکنـد .از آرزوها و امیدهـا میگوید؛
حـوادث خونین و دخلـراش را زنـده میکنـد و زندگـی و رسگذشـت پـدران را مایـهی
جاودانـی تاریـخ میسـازد)13( ».
حممـد قاضـی در بخشـی از «خاطـرات یـک مرتجم» نوشـته اسـت« :آن روز ،داسـتان
بسـته شـدن نطفـهی الس بـر پشـت شیر را کـه بیاغـراق یکـی از شـاهکارهای محاسـی
ادبیـات جهـان اسـت بـه آهنـگ خوانـد و سـپس چنـد بیتـی از گفتگـوی عاشـقانهی الس
ِ
حـال
و خـزال را بـه مهـان آهنـگ ادا کـرد .خـوش صدایـی وی و زیبایـی شـعرها در آن
خـوش و فـرا ِغ بـال و صفـای آب و هوا و دلنشـینی منظرهی بیشـه و رودخانه چنان در آن
مـرد باختری آشـنا بـا روح کـرد (اسـکارمان) کارگـر افتـاد کـه بیاختیـار از جا برجسـت
و رشوع بـه پایکوبـی و دستافشـانی کـرد و سـوگند خـورد کـه زیباتـر از ایـن محاسـهی
عشـقی را در آثـار هیـچ یـک از بـزرگان ادب اروپـا از دانتـه گرفتـه تـا شکسـپری و گوتـه
ندیده اسـت».
نکتـهی قابـل توجـه دیگـر اینکـه قهرمانـان بیتهـا اغلـب ،افرادی غیر عادی نیسـتند
و قـدرت اعجابانگیـزی ندارنـد؛ کوهـی را بـه دنبـال خـود نمیکشـند؛ خـود را در کام
اژدهـای هفـت رس نمیاندازنـد؛ بـا گـرد و غبـاری بـه آسمان نمیرونـد؛ روحشـان در
شیشـه نیسـت و در مقابلـه بـا دیوهـا قـرار نمیگرینـد؛ طلسـم و جـادو را باطـل نمیکننـد
بلکـه انسـانهایی عادیانـد کـه نسـبت بـه اطرافیـان خـود مزیتهـای چندانـی ندارنـد؛
تصاویـر نـاب شـاعرانه هـم در بیتهـا فـراوان اسـت .در برخی نیـز مهچون «شـیخ مند و
شـیخ رش» عنـارص اسـطورهای و عرفانـی بـه وضـوح پدیدار اسـت .در «سـوارو» ()14
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مـی بینیـم کـه دختری پشـیامن از نـاز و فخرفروشـی بـه عاشـق خـود ،اینگونـه زمزمـه
میکنـد:
ِ
تفنگ دولول است
«اکنون باالی تپه ها جنگ درگرفته و دلدارم زمخی
ای کاش دستم میشکست وچشامنم نابینا
چقدر برای بوسهای از گونههایم پرپر زد اما افسوس ندادمش
ِ
زنـگار حلقـه وگوشـوارهها ،ازعـرق
بگوییـد هیـچ طبیبـی بـه رساغـش نـرود تـا خـود از
سـینه وگـردن و آب لبانـم برایـش مرمهـی سـازم»....
بیتگوی دارای طبع و قرحیهی لطیف ،نازکخیالی را به اوج رسانده است:
«ایکاش رسمهای بودم سبحانی
پروردهام میکردند نزد لقامنی
تا نازنینم مرا با پنجه فرخندهاش
به گوشهی چشامنش میکشید
از آنجا نیز اشکی غلتان بر گونههایش میشدم
و آنگاه که باد شامل یقهی پریاهن کتانش را باز میگشاید
بر پستانهایش ( )15چشمهای میگشتم
تا هر بیامری که با درد و رنج گران قطرهای از آن برمیکشید
نوشدارویش میشدم»...
عالوه بر این موارد ،توصیفات بسـیار شـگفت و زیبایی در بیتها هسـت و شـنونده
یـا خواننـده بـا دنیـای رنگینـی از ختیـل روبـرو میشـود .بدیـن ترتیـب میتـوان ایـن نکتـه
را هـم در تعریـف و شـناخت بیـت اضافـه نمـود که بیـت ،روایتـی آمیخته بـا تصاویر ناب
شـعری است.
 -4منشأ ،قدمت و حوزهی تارخیی بیت
زمـان رسودن بعضـی از بیتهـای موجـود را نمیتـوان بسـیار دور دانسـت؛ هرچنـد کـه
تعـدادی از آهنـا ماننـد «شـیخ منـد و شـیخ رش» و «شـیخ فـرخ و خاتون اسـتی» ریشـه در
تاریـخ ایـران باسـتان و دورههـای اسـطورهای دارنـد و یـا در بعضـی از آهنـا عنـارصی از
ادیـان هیودیـت ،مسـیحیت و بودایـی و اسلام و ...دیـده میشـود امـا ریشـهی اغلب آهنا
بـا حـوادث تارخیـی کردسـتان آبیـاری شـده و شـاخ و بـرگ یافتهاند.
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از دوران صفویـه و عثامنـی بـه بعـد -یعنـی دورهی گسترش بیـت -بیتهـای زیـادی
باقـی مانـده ولـی بعیـد نیسـت که پیـش از آن هم بیتگویـی و بیتخوانی موجـود و رایج
بـوده باشـد .یکـی از شـگردهای تبیین قدمـت بیتهـا حتلیـل اسـطورهای و نیـز اجتامعـی
بیتهاسـت وگرنـه حتـی توجـه و مداقـه در تغییرات کلمات و اصطالحـات و اسـامی
خـاص هـم کمرت راهگشاسـت.
متأسـفانه تعصـب ناسیونالیسـتی برخـی حمققـان ،مورخان و افراد ناآگاه ،سـبب شـده
بـه جـای تعمـق در مسـائل علمی ،بکوشـند تاریـخ و ادبی پر افتخـار برای کردها بسـازند
و نشـان دهنـد .آهنـا کاری بـه مـدارک و اسـناد تارخیـی ندارنـد و بیگمان حتـت تأثری مهان
دیـدگاه افراطـی خـود نمیپذیرنـد کـه پیشـینهی کردسـتان پـر از نقـاط تاریـک تارخیـی و
حلقههـای مفقـوده اسـت؛ بنی زبـان و فرهنگ امروز کـردی و مث ً
ال زبـان و فرهنگ مادی
و اوسـتایی بـه راحتـی نمیتـوان ارتبـاط برقـرار کـرد و حتـی نتیجهگرییهـای مورخـان
بزرگـی مهچـون دیاکونـوف را نبایـد آیـات منـزل و قطعی دانسـت مهانطور کـه رد کردن
مغرضانـهی نظریـات آنـان نیـز دور از انصـاف اسـت؛ مهـواره بایـد در نظـر داشـت که راه
کاوش و پژوهـش بـاز اسـت .در مـورد بیتهـا هـم آیـا هبرت نیسـت بکوشـیم بـا حتلیل فرم
و سـاختار و واژگان و دههـا جنبـهی دیگـر بیت ،نشـان دهیم که چه رسمایـهای در اختیار
داریم؟
 -5اصالت ،حتول و اختالف روایتها
بیتهـا در هـر منطقـه از کردسـتان بـا توجـه بـه رشایـط و اوضـاع مکانـی و زمانـی و نیـز
گویشهـای خمتلـف تغیریاتـی یافتهانـد .اصـل ماجراهـا شـاید رویدادهایـی سـاده بـوده
امـا بـا توجـه بـه ذهنیـت بیتگویـان یـا بسـته بـه رشایـط ،روایتهـای خمتلفی از یـک بیت
واحـد ،بـه وجـود آمـده اسـت .ایـن تغییرات و تفاوتهـا در روایـت بیتهـا از جنبههای
گوناگـون اسـت ماننـد تغییر و حتـول واژگان و اصطالحـات ،تکرارهـا ،تلفیـق و ترکیب
بخشهـای بیتـی بـا بیـت دیگـر و حتی تغییر آهنـگ .گاه تفاوتهـا به حدی اسـت که در
بسـیاری مـوارد بـاز شـناختن متـن یـک بیـت در منطقـهای بـا مهان متـن در منطقـهی دیگر
دشـوار اسـت؛ بـرای مثـال بیـت «مـم و زیـن» در عراق بـا مم و زینـی که در ایـران روایت
میشـود و مـم و زیـن بازنوشـتهی امحـد خانـی تفاوتهایـی در حجـم ،واژههـا ،اعـداد،
اصطالحـات ،تصاویـر و شـیوهی رشوع و پایـان دادن ،بـا هم دارند اما در کل حمتوایشـان
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یکی اسـت.
پـر واضـح اسـت هیـچ بیتـی آنگونـه کـه از ابتـدا بوده ،به دسـت ما نرسـیده اسـت .به
نظـر میرسـد مهمرتیـن دلیـل آن -علاوه بر ایـن که خاصیت ادب شـفاهی مهنی اسـت-
ذهنیـت ،عالیـق و دلبسـتگیهای بیتگویـان ،میـزان تسـلط و مهارت در به نظم کشـیدن
روایـت و قـدرت بهیادسـپاری آهنـا باشـد .چنین نبـوده کـه خوشـخوان آنچه را شـنیده به
متامـی بـه یـاد بسـپارد و بـدون کـم و زیـاد بـرای بیتگوی بعـدی بازگـو کند ،بلکـه اغلب
حمتـوای آن را بـه حافظـه سـپرده اسـت و در صورتـی کـه مهارتـی در فـن شـعر داشـته،
حتـی قافیههـا را نیـز تغییر داده و گاه تفسیر و تعبیر خـود را بـر آن حتمیـل و اضافه کرده،
قسـمتهایی از آن را حـذف نمـوده و بخشـی را بـه نظـم و بخشـی دیگـر را بـه نثـر ادا
کـرده اسـت .عـادات و انـدازهی فهـم و میـزان مهـارت و اطالعـات بیتگویـان کام ً
لا
بـر چهـرهی بیتهـا پیداسـت .بیاطالعـی بعضـی از بیتگویـان از تاریـخ ،جغرافیـا و
شـناخت اماکـن جغرافیایـی و اسـامی و دیگـر موضوعات موجود در بیتها سـبب شـده
گاهـی در روایـت خـود اشـتباه کننـد .البتـه ایـن اشـتباهات در روایـت آنان قابـل ردگریی
اسـت مث ً
لا رمحـان بکـر (راوی بیتهـا بـرای اسـکار مـان آملانـی) در بیـت دمـدم ،شـاه
عبـاس صفـوی را بـا فتحعلـی شـاه قاجـار اشـتباه گرفته اسـت .گاهـی حتـی در بیتهای
کهـن نـام ابـزار و وسـایل جدیـد نیـز بـه چشـم میخـورد ،بـرای نمونـه بیتگـو در خج و
سـیامند ،واژة دوربین را بـه کار میبـرد حـال آنکـه بـا توجـه بـه زمان وقـوع داسـتان ،این
امـر صحـت نـدارد .مهچنین در بعضـی بیتهـا که رنـگ و بـوی آینیهای پیش از اسلام
دارنـد بیتگـوی مسـلامن بنـا بـه خواسـت شـنونده  -کـه او هم مسـلامن اسـت -برخی از
عنـارص اسلامی را وارد بیـت کـرده و آن را در چشـم کردهـای مسـلامن آراسـته اسـت.
احساسـاتی شـدن و دنبـال توجیـه گشـتن بیتگـو بـرای رویـدادی خـاص و واقعـی
در بیـت عامـل دیگـری اسـت :در بیـت دمـدم هنگامـی کـه خـان و سـوارانش رسگـرم
مبارزهانـد و قلعـه بـه دسـت حمارصهکننـدگان (صفویـان) میافتـد نـگاه بیتگـو متوجـه
زن و بچههـای داخـل قلعـه میشـود و هنگامـی که میبینـد زنان و دختران از باالی قلعه
یکـی یکـی خـود را پایین میاندازنـد ،خواسـت خـود و شـنوندگانش را در ایـن حادثهی
تارخیـی و واقعـی دخالـت میدهـد و بـه افسـانه پنـاه میبرد .برایشـان پـر و بال میسـازد.
آهنـا را بـه پـری مبـدل میکنـد تـا به سـوی ناحیهای دیگر پـرواز کنند بـه این امیـد که «خان
لهپزثذیـن» (پنجـه طالیـی) دیگـری دوباره برایشـان بـرج و بارویی حمکمتر بسـازد؛ یا
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در «مـم و زیـن» هنگامـی کـه «خاتوزیـن» در کنـار «مـم» بـه خـاک سـپرده میشـود گـور
از هـم میشـکافد و عاشـق و معشـوق از کمـر بـه بـاال بـه هـم میرسـند .وصـال از کمـر
بـه بـاال در بیـت «شـیخ فـرخ و خاتـون اسـتی» نیـز آمـده اسـت .ایـن امـر بنـا بـه خواسـت
شـنوندگان و نشـانهی باورشـان بـه عشـق پـاک و واقعـی اسـت .ایـن خواسـت میتوانـد
ناشـی از تـرس از شکسـت حتمـی و بـا ایـن تغییر خواسـتهاند ختـم امیـد را در دل زنـده
نگـه دارنـد تـا آن را روزی ،روزگاری دیگـر ،در فرصتی مناسـب و در زمینـی ُپر برکتتر
بکارنـد و شـکوفا سـازند .گذشـته از ایـن نکتـه ،هنـر و ادبیـات ،عرصـهی فـرار از تلخـی
واقعیتهـای زندگـی و جوالنـگاه ختیـل اسـت .پـس در واقـع اگـر گاهـی در بیتهـا بـه
چنین مـواردی برخوردیـم نبایـد بیدرنـگ بـر آن ُمهـر افسـانه زده و خیالـی و غیر واقعی
بپنداریم.
خوبـی و بـدی یـک راویـت ،ارتباط تامی با اسـتعداد شـاعری و فصاحت و بالغت و
معلومـات فولکلوریـک و اطالعـات روز و نیـز شـور و حـال آخریـن کسـی دارد که بیت
از زبـان وی شـنیده و ضبـط شـده اسـت .بـه نظر میرسـد در میـان روایتهـا روایتی هبرت
باشـد کـه فرهنـگ عامـه را بیشتر در برداشـته و هبرت جمسـم کرده باشـد .شـاید بتـوان مهنی
نکتـه را ملاک قضـاوت قـرار داد و نـه نزدیکـی و دوری بـه اصـل را ،کـه امـری مبهـم و
نامشـخص است.
در هـر صـورت مهیشـه رسنخها و عنارصی در متامی بیتها هسـت کـه میتوان برای
شناسـایی اصـل ماجـرا و نقـد و حتلیـل از آن هبـره گرفت مهچون نشـانههای اسـطورهای،
چگونگـی رشوع و پایـان دادن ،عنـارص کالمـی ،حمیطـی ،جغرافیایـی و بومـی ،آهنـگ و
وزن ،تطبیـق زمـان وقـوع داسـتان با تاریـخ حکومتهـا ،امارتها ،شهرنشـینی و. ...
 -6روایت و منطق روایی
یکـی دیگـر از ابعـاد بیتهـا روایـت اسـت کـه از ایـن نظـر ،مهاننـد اغلـب منظومههـای
ِ
پـردازان عل ِم روایتشناسـی
روایـی جهـان در چارچـوب داسـتان قـرار میگرینـد .نظریه
( )16( )Narratologyداسـتان را چنین تعریـف میکننـد« :زنجیره رویدادهایـی کـه بـه
شـیوهای عـادی بـا یکدیگـر پیوند داشـته باشـند» ایـن خمتصهی بیـت و نیز وجـود تعدادی
از عنـارص داسـتانی دیگـر در آهنـا مـا را جمـاز میکنـد کـه آهنـا را چـون داسـتانهای کردی
هـم نقـد و بررسـی نامییم.
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راوی یـک بیـت فقـط بیتگو نیسـت بلکه از زبان چند شـخصیت نیـز کمک میگرید
و هـر بخش ماجـرا از طریق دیالوگ شـخصیتها پیش میرود.
گفتیـم کـه روایـت ،یکـی از اصلیتریـن ابعـاد بیـت اسـت امـا بایـد توجـه داشـت
کـه روایـت بیـت از منطـق خـاص خـود پیروی میکنـد .بسـیاری از رویدادهـا و اعمال
کاراکرتهـا ،بـدون منطـق مرسـوم داستاننویسـی ،در پـی هـم میآینـد .آیـا ایـن امـر از
ت ناشـی شـده یـا اینکه حلقههـای گمشـده دارنـد؟ میتوان گفـت بیتها
قدمـت زیـاد بیـ 
را نیـز بایـد مهچـون اسـطورهها نگریسـت یعنـی مهانگونـه کـه در اسـطورهها مههچیـز
میتوانـد علـت بـه وجـود آمـدن مههچیـز باشـد در بیـت هـا نیـز چنین اسـت .نبایـد از
ِ
روایـت زمانی
بیـت انتظـار داشـت نوعـی منطق روایـی علمی امروزی داشـته باشـد زیرا
اسـت کـه خـود زندگـی نیـز علمـی و روشـمند نبـوده و مـردم بـا دیـد منطقـی بـه قضایـا
نمینگریسـتند .بیگمان در زمانهـای دور ،مـردم ایـن روایتهـا را عمیقـ ًا بـاور کـرده
و کمتر کسـی بـه دنبـال حتلیـل منطقـی رویدادهـا بـوده اسـت .مهانگونـه کـه هـدف غایـی
ادبیـات «تأثیر» اسـت ،اصـل مهـ ِم بیتخوانـی نیـز تأثیر داسـتان و رویـداد در ذهـن
و خاطـر شـنونده اسـت و ذهنیـت عامـهی مـردم بـرای پذیرفتـن چنین روایاتـی کام ً
لا
آمادگـی داشـته اسـت و روا نیسـت امـروزه منطـق جتویـزی جدیـد داستان-نویسـی را بـر
منطـق روایـی بیـت حتمیـل کنیـم.
 -7خوشخوانان (بیتگویان)
ِ
کـردن اسـتادانهی یـک رویداد اجتامعـی که فراز
در هنـر بیتگویـی یـا بیتخوانـی روایت
و نشـیب تارخیـی کردهـا را نشـان دهـد دارای امهیـت فراونـی اسـت بـه ویـژه اگـر در نظر
بگرییـم راوی ،فـردی درس خوانـده نیسـت کـه از راه مطالعه و کتابخوانی و نویسـندگی
زمینـهی قبلـی اینگونـه گفتـار در وی بـه وجـود آمـده و در شـیوهی داسـتانپردازی
ختصـص و توانایـی کسـب کـرده باشـد و بتوانـد پیشـامدهای زندگـی شـخصیتها را در
بیـت بـا مهـارت چشـمگریی جتزیـه و حتلیـل نمـوده و سـپس خطـوط اصلی آن را ترسـیم
نامیـد .خوشـخوانان در حقیقـت تنهـا از روی صفای خاطر ،افـکار عالی را در قالب بیت
گنجاندهانـد.
آهنـا مورخـان ،حافظـان و راویـان تاریـخ ،آداب و رسـوم و خاطـرهی قومـی مـردم
خویشـند و ایـن میراث فرهنگـی را مهچـون گوهـری تابنـاک بـه مـا سـپردهاند .آنـان را
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بایـد آخریـن بازمانـدگان سـنت خنیاگـری دانسـت کـه متکـی به روایات شـفاهی هسـتند
و بـه عنـوان راوی سـنتها و ارزشهـای قومـی و ملـی و بدهیـهرسا ناگزیـر بودهانـد
حافظـهای قـوی داشـته و بـر شـیوههای سـخنگویی و آهنگهـای خاص مسـلط باشـند.
خوشـخوان از شـاعر جداسـت؛ او معمـوالً آوازخـوان اسـت و اشـعار و داسـتانها را به
آواز میخوانـد ،مهچنـان کـه خنیاگـران باسـتان چنین نقشـی داشـتهاند .آهنـا در روایـت
و توصیـف خصایـص و رسگذشـت قهرمانـان تبحـر بسـیار داشـته و توانسـتهاند وقایـع
تارخیـی و اجتامعـی را بـه زبـان بیـت بازگـو کننـد .اشـتیاق وافـر آنـان بـه هنرشـان گاهـی
وادارشـان میکـرد ماههـا و حتـی سـالها بـه دنبـال بیتگـوی مشـهوری از روسـتایی بـه
روسـتایی و از منطقـهای بـه منطقـهای برونـد زیـرا بیتگویـان مشـهور در شـش ماهـهی
دوم سـال ،ناحیـه بـه ناحیـه روسـتاها را زیـر پـا میگذاشـتند و در هـر روسـتایی یکـی دو
شـب را بـه بیتخوانـی میگذراندنـد و شـاگرد و نوآمـوزی کـه تنهـا بـا یـک بـار شـنیدن
نمیتوانسـت بیتـی را بـه خاطـر بسـپارد ناگزیـر از بـه دنبـال اسـتاد رفتـن میشـد.
در قدیـم خانهـا و حـکام حملـی بیتگـو و حکایتخـوان داشـتند و بـه آهنـا حقـوق
ماهانـه یـا سـاالنه (کـه بیشتر ،کاال یـا گنـدم و حبوبـات بـوده) میدادنـد .بیتگـو
تلاش میکـرد فرزنـدش را نیـز وارد ایـن کار کنـد زیـرا هنـرش مایـهی معـاش نیـز بـود
امـا امـروزه بـه دالیـل زیـادی از مجلـه پیرشفـت امکانـات صوتـی و تصویـری و نیـز
دگرگـون شـدن سـاختارهای اجتامعـی ،کسـی سـعی در امـرار معـاش توسـط بیتگویـی
نـدارد .پیداسـت کـه زنـان و مـردان بیتخـوان در رشایـط زمانـی قدیـم بـه سـبب کمبـود
امکانـات رسگرمـی ،جایـگاه ویـژهای داشـته و بـه تناسـب رشایـط و موقعیـت در رسای
اربابـی یـا «دیوهخـان»( ،)17مسـاجد روسـتاها ،قهوهخانههـای شـهر ،جمالس بـزم و رزم
و کار بـه آواز خـوش ،بیتهـا را میخواندنـد .دربـارهی چگونگـی اوضـاع و احـوال و
پایـگاه اجتامعـی آنـان در جامعـه ،مقدمـهای کـه اسـتاد «هیمن» بـر حتفهی مظفریه نوشـته،
خواندنـی اسـت.
از بیتگویـان و خوشـخوانان معـروف میتـوان علـی کـردار ،علی بردشـانی ،رمحان
بکـر موکریانـی ،فقیـه طیران ،عبـاس مربوکـران ،حممـد خزالـی ،ههلکهتـی ،خرنـال،
حسین ششـه ،کاک حهمهدی آغا و رسـول مینایی را نام برد .بیشتر این هنرمندان اکنون
زنـده نیسـتند و رسگذشتشـان اغلـب بـا افسـانهها آمیخته اسـت.
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 -8بیتها ،رشقشناسان و پژوهشگران
بـر اسـاس منابـع موجـود ،نخسـت اسـکارمان( )18آملانـی متوجـه امهیـت بیـت شـد .او
در سـال  1903یـا 1904م .بـه مهابـاد آمـد و پـس از آشـنایی بـا دنیای عمیـق ،ارسارآمیز
و پرسـوز و گـداز بیتهـای کـردی-از راه ترمجـه -تصمیـم گرفـت خـود کـردی بیامـوزد
تـا زیبایـی و لطـف بیـان مسـتقیم را دریابـد .بنابرایـن مشـتاقانه از میرزا جـواد ،روحانـی
جوانـی کـه اندکـی انگلیسـی هـم میدانسـت کمـک گرفـت و در مـدت یکسـال و نیـم
کـردی ناحیـه موکریـان را بـه خوبی فراگرفت .پـس از آن بیتها را مسـتقی ًام از بیتگویی
بـه نـام «رمحـان بکر موکریانی» میشـنید و بـا آوانگاری التین به نگارش در مـیآورد .در
بازگشـت بـه آملـان ،میرزا جـواد( )19را نیـز بـا خود بـرد و  17بیـت و  6قصـه را به مهراه
دسـتور زبـان خمتصر کـردی بـه آملانـی حتـت عنـوان «هلجـهی کـردان موکـری» بـا تلفـظ و
خـط التین در سـال  1906م در برلین منتشر سـاخت( .)20در مقدمـهی کوتاه فارسـی
کـه بـر کتـاب نوشـته ،آن را بـه پـاس توجهـات ویـژهی مظفرالدین شـاه «حتفـهی مظفریه»
نامیـده اسـت .در سـال  1353ه.ش «اسـتاد هیمـن» بـا رسـماخلط کـردی ویرایشـی نو از
اصـل کتـاب به دسـت داد.
از دیگـر مسـترشقان و حمققـان خارجـی غیر کُـرد کـه دربـاره بیتهـا حتقیقاتـی انجـام
داده یـا آثـاری دارنـد میتـوان از ایـن افـراد نـام بـرد :روژه لسـکو ،رودینکـو ،مافـون
لوکـوک ،واسـیلی نیکیتین ،ابوودیـان ،الکسـاندر ژابـا ،اوژن پریـم ،آلبرت سـون،
مـاکاس ،اس .ویکانـدر ،دی .ان .مکنـزی ،آ .ام .روسـل ،آ .برونـل ،سوتسین ،ر .پ.
تومـاس بویـس ،مینورسـکی و . ...علاوه بـر ایـن حمققـان خارجـی ،کردهـای ایـران،
ترکیـه ،عـراق ،ارمنسـتان ،سـوریه ،روسـیه و )...در ایـن زمینـه کوشـشهایی بـه عمـل
آوردهانـد کـه از مجلـهی ایشـان این بزرگان هسـتند :شـادروان مهین ،قادر فتاحـی قاضی،
امحـد بحـری ،عبیـداهلل ایوبیـان ،عزیـز ابراهیمـی ،علـی خضری ،سـیدحممد صمـدی،
پروفسـور قناتـی کـورد ،پروفسـور جاسـمی جلیـل ،مجیلـه جلیـل ،حاجـی ُجنـدی ،عرب
شـامیلوف (شـهمو) ،چاچان مریو اسـعد ،عسـکر باکو ،عسـکر شـامیلو ،زمرد شفیع آوا،
امریکامـران بدرخـان ،ای اودال و دههـا حمقـق ارمجنـد دیگـر.
ِ
متامـی آنچـه تاکنـون دربـارهی بیتها توسـط مسـترشقنی و پژوهشـگران
بـا ایـن مهـه،
نوشـته و ضبـط شـده ،در دسترس کسـی کـه میخواهـد در ایـن بـاره چیـزی بنویسـد
نیسـت زیـرا بسـیاری از ایـن آثـار حتـی ترمجـه یا چـاپ نشـدهاند .به علاوه ،آنچـه تاکنون
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در داخـل و خـارج کردسـتان از پیادهکـردن بیتهـا بـر کاغذ یا چاپ و ترمجـهی آهنا انجام
شـده و تعدادشـان بـه بیـش از  50بیـت میرسـد ،در مقابـل آنچـه هنـوز روی چـاپ بـه
خـود ندیـده ،تنهـا بخـش بسـیار ناچیـزی بـه شمار میآیـد« .متـون اغلـب ایـن بیتهـا[ی
چـاپ شـده] را میتـوان در جمموعههـا و آثـار حمققین زیـر یافـت .اسـکارمان (در حتفـهی
مظفریـه 17،بیـت) عبیـداهلل ایوبیـان (چریکـهی کـوردی ،تربیـز 1961م ،.چریکهی خج
و سـیامند) ،قـادر فتاحـی قاضـی (مهـر و وفـا ،شـیخ صنعـان ،هبـرام و گلانـدام ،شـور
حممـود و مرزینـگان ،شـیخ فـرخ و خاتـون اسـتی ،سـعید و مریسـیفالدین بیـگ ،مهگـی
چـاپ دانشـکدهی ادبیـات و علـوم انسـانی تربیـز) پریمـرد (دوازده سـوار مریـوان ،چاپ
سـلیامنیه ،عـراق 1935م ).گیـوی موکریانـی (زنبیلفـروش ،ههولیر ،عـراق 1967م).
مکـری (بیـژن و منیـژه ،پاریس 1966م ،).جگرخون (بهسـهرهاتیه سـیوهداری ،دمشـق،
1965م ،).جنـدی ،سوتسین ،بویـس ،مینورسـکی ،کیـوان پورمکـری ،امریکامـران
بدرخـان ،هربـرت اونـل ،دفالگایرولـه ،ژویـس بلـو و )21(»...در زمینـهی حتقیـق و
بررسـی بیتهـا تاکنـون فقـط بـه چـاپ متـن آهنـا اکتفـا شـده نـه حتلیـل و بررسـی حمتوایی
و ...؛ البتـه دو اثـر قابـل توجـه یکـی بـا عنـوان «ژیلهمـو»( )22از عزیـز ولیانـی و دیگری
«پیکهاتـهی بهیتـی کـوردی» ( )23از رهبر حممـودزاده بـه بـازار کتـاب آمـده اسـت.
علاوه بـر آنچـه گفتـه شـد بعضـی از بیتهـا بـه متامـی بـه صـورت رمـان درآمدهانـد
ماننـد رمـان «دمـدم» از عـرب شـامیلوف و تعـدادی از آهنـا نیـز ناشـیانه و ناقـص بـه
صـورت داسـتانهای عامهپسـند درآمـده و برخـی در لبـاس شـعر ،بازسـازی شـدهاند
امـا جـز تعـداد انگشتشماری از ایـن رسی آثـار ،بیشتر آهنـا غیر اصولـی و تنهـا از رس
دلسـوزی بازنویسـی شـدهاند .ایـن کار ماننـد ایـن اسـت کـه جمسـمهی عتیقـهی نفیسـی را
خـرد کـرده و سـپس از خـاک آن جمسـمهای نـو بسـازیم و ادعـا کنیـم اصـل اسـت.
در میـان شـاعرانی کـه بیتهـا را دسـتامیهی کار خـود کردهاند«امحـد خانـی» از
سـتارههای تابنـاک آسمان ادب کردی اسـت که در قـرن یازدهم هجـری ( 1061هجری
یـا  1650میلادی) در شـهر بایزیـد ترکیـه بـه دنیـا آمـد .غیر از کتابهای لغـت و اصول
عقایـد او ،مهمرتیـن اثـرش مثنوی«مـم و زیـن» اسـت کـه به عنوان شـاهکار ادبـی کردها
شـناخته شـده و بـه چندیـن زبـان از مجله روسـی ،انگلیسـی ،آملانی و عربـی ترمجه و چاپ
شـده اسـت .نخسـتنی بـار «اوژن پریـم» و«آلبرت سـون» در سـال  1890م .آن را بـا نـام
«جمموعـه داسـتان و شـعر کـردی» بـه آملانـی ترمجـه کردنـد .از میـان شـاعران اهلـام گرینده
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از بیتهـا تنهـا خانـی توانسـته بیـت مـم و زیـن را به صـورت شـعری شـاهکار در آورد با
ایـن حـال بـه دلیـل اینکـه بیـت دارای شـیوهی شـعری خـاص خـود اسـت و ظرافتهـا و
زیباییهایـی دارد کـه در تبدیـل آن بـه وزن عروضـی -حتـی اگـر زبـان هم کردی باشـد-
از بین خواهـد رفـت .خانـی هم نتوانسـته بـه متامی ،مهـهی ابعـاد زیبـای فولکلوریک این
اثـر را حفـظ کنـد و در شـعر بگنجانـد .او از رس ناچاری ،ابعاد ذاتی بیـت را فدای فنون و
صناعـات شـعری و عروضـی و نیـز اوضاع سیاسـی زمان و مـکان خود کـرده و صدالبته
بدهیـی اسـت کـه مهـهی تصاویـر و اسـتعارات و تشـبیهات زیبـای بـه کار رفتـه در بیـت
را -کـه زبـان و نیـز وزن خـاص خـود را داراسـت -نمیتـوان در قالـب حمـدود وزن و
مصرع عروضـی رخیـت و در عین حـال شـکوه آن را نیـز حفـظ کـرد .منظـور این نیسـت
کـه چنین کاری امـکان نـدارد امـا بـه هـر حـال اگـر بتـوان مهـهی شـکوه و زیبایـی بیـت
را در اثـری عروضـی پیـاده کـرد توانایـی بسـیار باالیـی میخواهـد .بیشترین دغدغـهی
شـاعر عروضـی ،زیبایـی فرم شـعر اسـت نه حفـظ واژگان اصیل ،اصطالحـات خاص و
ریزهکاریهـای متـن اصلـی .راسـت اسـت کـه مـم و زین خانی شـاهکاری ادبی اسـت و
در عصر خـود باعـث انقالبی در ادبیات کردی شـد امـا چرا آنطور که بایـد در میان مردم
نفـوذ نیافـت و آهنـا مهچنـان بیتهای اصیل و شـیوهی شـعری خاص آن را میپسـندند نه
اثـری عروضـی چـون مم و زیـن خانـی را؟ ()24
 -9تعینی ژانر ادبی بی 
ت
آثـار ادبـی هـر زبانـی را بـر اسـاس حمتـوا از زمـان ارسـطو بـه بعد بـه چهار بخش محاسـی،
غنایی ،تعلیمی و نامیشـی تقسـیم کرده و ژانرها یا انواع ادبی ()25( )Literary Genres
نامیدهانـد .امـروزه ژانرهـای فرعـی زیـادی وجود دارد زیـرا با نگرش علمـی امروزی در
طبقهبنـدی آثـار ادبـی ،بـا زایش ژانرهـا و طبقهبندیهـای جدید روبرو هسـتیم.
در طبقـه بنـدی انـواع ادبـی از حلـاظ حمتـوا و موضوع و مـاده ،تفـاوت قالبهای ادبی
تأثیر چندانـی نـدارد چنانکـه بـرای مثـال محاسـه یـا شـعر تعلیمی که بـه حلاظ متامیـز بودن
موضـوع و معنـا بـه دو نـوع متفـاوت ادبـی تعلـق دارنـد حمـدود بـه قالـب خاصـی نیسـتند
چنانکـه در ادبیـات فارسـی و کـردی در قالبهـای قصیـده ،مثنـوی و ...نیـز مـی تـوان
موضوعـات محاسـی یـا تعلیمـی و غیره را وارد و مطـرح کـرد .و امـا ژانـر بیـت کـردی:
بیـت مـم و زیـن اگـر چـه روایتـی عاشـقانه را بازگـو میکنـد اما در جـای جـای آن ،پندها
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و حکمتهایـی هنفتـه اسـت؛ زنبیـل فـروش (کـه تـا حدی شـبیه داسـتان یوسـف و زلیخا
امـا دردناکتر از آن اسـت) موضوعـی عرفانـی دارد امـا رسشـار از مسـائل حکمـی و
فلسـفی نیـز هسـت (ژانـر تعلیمـی) .جولنـدی و دمـدم را بیتهـای محاسـی میدانیـم امـا
در آهنـا غنـا و تعلیـم نیـز دیـده میشـود .اغلـب بیتهـا از هـر نـوع ادبـی خمتصاتـی را در
خـود دارنـد .بنابرایـن میتـوان نتیجـه گرفـت کـه بیـت قالبـی اسـت بـا یـک حمتوا یـا حمور
اصلـی غالـب کـه موضوعـات فرعـی نیـز در کنـار آن گنجانـده شـده اسـت مهانگونـه که
بیشتر آثـار بـزرگ ادبـی ماننـد محاسـهی جاوید فردوسـی و مثنـوی موالنـا و ...چننیاند.
بیتهـا را نیـز در چنبرهی یـک ژانـر مشـخص نمیتـوان حمـدود کرد .علاوه بر ایـن نکته
«شـعر و ادب عامیانـه بـه طـور کلـی ...خـود میتوانـد به عنـوان نوعی مسـتقل در ردیف
انـواع ادبـی یـک زبـان مطـرح شـود و مـورد بررسـی قـرار گیرد )26( ».از ایـن دیـدگاه
نیـز بیتهـا را کـه جـزو آثـار ادبـی فولکلـور حمسـوب میشـوند (در زیـر جمموعـهی ادب
فولکلـور کـردی) بایـد مهچـون ژانـری مسـتقل ،مـورد مطالعه و بررسـی قـرار داد.
 -10راهکارها و پیشنهادها
اکنـون کـه تـا حـد کمـی بـا دنیـای وسـیع بیت آشـنا هسـتیم ،چـه باید کـرد؟ برای بررسـی
و شـناخت هبتر آن چـه راههایـی در پیـش داریـم؟ از چـه زوایایـی بایـد بـه آهنـا بنگریـم و
درکـدام حوزههـای ادبیـات و علـوم دیگـر آهنـا را مـورد کاوش قـرار دهیـم؟ بـا مطالعهی
کتابهـا و منابـع موجـود در دسترس نگارنـده و نیـز مصاحبـه بـا اسـاتید فـن و حمققین
بزرگـواری کـه برقـراری ارتبـاط بـا آهنـا میسر شـد در کل میتـوان مباحـث زیـر را در
خصـوص بررسـی و شـناخت بیـت بـر شـمرد و عنـوان کـرد:
اولین گام در ایـن کار ،ضبـط و گـردآوری و چـاپ بیـت هاسـت .بیت اثری شـفاهی
و فولکلوریـک اسـت و آفتـاب عمـر آخریـن نسـل بیتگویـان مـا در حـال افـول اسـت
و پیداسـت کـه بـا گذشـت هـر روز و مـرگ یکـی از آهنـا دههـا اثـر بیبدیـل را از دسـت
خواهیـم داد .تـا زمانـی کـه مهـه بیتهـای باقیمانـده تـا امـروز و روایتهـای خمتلـف از
هـر بیتـی را در دسترس نداشـته باشـیم نخواهیم توانسـت قضـاوت درسـتی در مورد آهنا
داشـته باشـیم .پـس از آن نوبـت دسـتهبندی ایـن آثـار اسـت زیـرا مـدارک و اسـناد بـدون
طبقهبنـدی جـز مشـتی اطالعـات کـه باعـث رسدرگمـی میشـود چیـزی نیسـت .بـه نظر
میرسـد کار اصلـی پژوهشـگر بیـت از اینجـا آغـاز میشـود یعنـی هنگامـی کـه بیتهـا
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را بـا مهـه روایتهایشـان در دسـتههای خمتلـف مقابـل خـود داشـته باشـد .دسـتهبندی
بیتهـا میتوانـد از دیدگاههـای خمتلـف صـورت گیرد از مجله از دیدگاه شـعر ،داسـتان،
موسـیقی ،قدمـت ،موضـوع و. ...
پـس از تقسـیمبندی ،در بررسـی هـر دسـته میتـوان در ایـن زمینههـا حتقیـق کـرد :از
دیـد شـعر بیتهـا را ببنیـم و آشـکار سـازیم کـه آیـا بیـت شـعر اسـت؟ اگر شـعر اسـت بر
چـه وزن یـا اوزانـی؟ آیـا هجایـی اسـت؟ آیا میشـود وزنهای کهـن پیش از اسلام را در
آن یافـت و بـه طـور کلـی هـر آنچـه در حوزهی بررسـی شـعر بـا آن رس و کار داریـم مانند
تشـبیهات ،اسـتعارات ،متثیلات ،خالقیـت هنـری رساینـدگان ،تأثری بر شـعر نـو و. ...
از دیـدگاه داستاننویسـی آهنـا را بنگریـم و عنـارص داسـتانی ماننـد درونامیـه یـا تـم،
پرینـگ ،شـخصیت ،زاویـهی دیـد یـا راوی ،صحنـه ،گفتگـو ،کشـمکش ،حلـن ،سـبک و
مهمتر از مهـه روایـت را در آهنـا بررسـی و تبیین کنیـم.
از دیـدگاه مکاتـب و جریانهـای ادبـی بـه حتقیـق در آهنـا بپردازیـم و در مـورد منشـأ
پیدایـش آهنـا ،تأثیر بـر ادب ملـل مهجـوار و تأثـر از آهنـا ،شـباهتها و تفاوتهـای آن بـا
سـایر منظومههـای فولکلوریـک جهـان ،تاریـخ و عنـارص تارخیـی ،حـوزهی جغرافیایی،
تأثیر عوامـل خمتلـف و اصالـت و اختلاف زبـان روایتهـا ،زمـان و مـکان شـکلگریی
و رسایـش ،دورههـای رواج و رکـود ،بیوگرافـی خوشـخوانان و نقـش آهنـا در حفـظ این
آثـار ،توصیفـات ،طبیعت و انعکاس آن در بیتها ،وسـعت دایرهی لغات کهن و اصیل،
حمتـوا و درونامیـه ،اصطالحـات ،زیباییهـا و ظرافتهـای ادبـی ،ارزش ادبـی و دسـتوری
هـر کـدام از آهنـا ،مسـترشقنی و حمققین و بیتهـا ،کتابشناسـی بیتها ،چهارچـوب زبان
و هلجههـای خمتلـف ،رضباملثلهـا ،نامدهـا و سـمبلها ،اسـامی شـخصیتها و اماکـن،
اسـطورهها و عنـارص باسـتانی ،محاسـه و غنـا ،تعلیم و عرفـان ،راز مقبولیـت آهنا در طول
تاریـخ و حتـی امـروز ،روانشناسـی ،مردمشناسـی ،آداب و رسـوم ،باورهـا و عـرف و
عـادات ،سـنتها و هنجارهـای درسـت و غلـط اجتامعی ،جشـنها و شـادیها ،غمها و
سـوگواریها ،مراسـم ملـی و مذهبی و تارخیـی ،آداب معارشت و نـوع روابط اجتامعی،
قوانین ،هنرهـا ،فلسـفه ،طـب ،نجـوم و گاهشماری ،وسـایل و ابـزار و شـی وهی زندگـی
دامـداری و کشـاورزی ،حرفه-هـا ،اقتصـاد ،خـوراک و پوشـاک ،جتربههـا ،سیاسـت،
قیامهـا و جنبشهـای اجتامعـی ،جنگهـا ،اندرزهـا ،چارهجوییهـا ،اشـتباهات ،عشـق،
مـرگ ،هجـران ،قـول و پیمان ،پریوزی ،شکسـت ،جنگ و صلـح ،خیانـت ،فریب ،ظلم
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و جتـاوز ،سـوگند ،رازداری و جوانمـردی و بسـیاری مقولـه هـای دیگـر را بررسـی و
حتلیـل نامییـم زیـرا در واقـع بیـت نیز مهانند سـایر انـواع فولکوریـک دنیایی اسـت که هیچ
چیـزی نیسـت کـه در چارچوبـش نگنجـد و مسـتقیم یـا غریمسـتقیم بـا آن ارتباط نداشـته
باشـد .پیداسـت کـه بیشتر این کارهـا را میتـوان در حوزهی ادبیـات انجـام داد و بعضی
دیگـر را نه.
 -11نتیجهی بحث
در دنیـای امـروز ،بنـای روابـط انسـانی و گفتامنهـای فرهنگـی ،بـر شـناخت و درک
فرهنـگ ملـل ،اقـوام ،ادیـان و مذاهـب بشری اسـتوار اسـت .تنـوع در سـطح ملـی و در
امتـداد مرزبندیهـای قومـی ،نـژادی ،زبانـی و مذهبی از مجلـه واقعیتهـای موجود اکثر
کشـورهای جهـان اسـت .آهنـا کـه فقـط خـود را میبیننـد در انزوای ابـدی خواهنـد ماند.
کردهـا هـم در درازای تاریـخ و حـوادث آن مانند ملل دیگر ،هـم در جامعهی خویش
و هـم در تعامـل و مبادلـهی افـکار خـود ،بـا ملـل و ممالـک جمـاور در هـر عصر ،جتاربـی
اندوختـه و حمصـول آن را بـه صورت شـعر و افسـانه و پند و حکمت حتویل نسـل معارص
دادهانـد .واسـیلی نیکیتین مـورخ و رشقشـناس روسـی گفتـه« :فولکلـور کـردی آنقدر
غنـی و بلنـد و پرفایـده اسـت کـه ملـل دیگر مهسـایهی کردها نیـز از آن هبره جسـته و حتت
تأثیر قـرار گرفتهانـد )27( ».بـه نظـر میرسـد این گفته صدق داشـته باشـد چـرا که برای
نمونـه بیـت «خـج و سـیامند» را «هوهانـس شیراز» شـاعر ارمنـی بـه نظم کشـیده و حتی
تـا آنجـا پیـش رفتـه کـه حمتوایـش را برای ارمنیـان طبیعـی و بومی دانسـته و از ایـن طریق،
هبـرهای از فولکلـور کـردی را نصیـب ملـت خـود کـرده اسـت .امـا در ایـران کـه رسزمنی
مـادری کردهاسـت و از مهـه نظـر (نژاد ،دین ،آداب و رسـوم و )...بـه ایرانیان نزدیکرتند
چـه؟ آیـا در ایـن مـورد کاری صورت گرفته اسـت؟
امـروزه تعـداد افـرادی کـه هنـوز بـه صـورت سـنتی در روسـتاها زندگـی میکننـد رو
بـه کاسـتی مـیرود و واقعیت تلـخ دیگر اینکه میزان گسترش و رواج علـم و تکنولوژی
در کردسـتان هـم قابـل توجـه نیسـت؛ به دلیـل نبود ادب نوشـتاری در طول صدها سـال،
رسگذشـتها و حـوادث جامعـهی کـرد در قالـب بیـت و دیگـر انـواع فولکلوریـک
گنجانـده شـده اسـت .در پشـت هـر یـک از ایـن آثـار وسـعت نظـر و بلندپـروازی نیـاکان
مـا پنهـان اسـت؛ بـه مهین دلیـل ،فولکلـور امهیـت سـمبلیک بسـیار دارد و نـه تنهـا از
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مشـخصههای فرهنگـی مـردم کردسـتان بلکـه بقایـای یگانـه ادبیـات کردی نیز هسـت که
بسـیاری از مـردم آن را بـه خوبـی میشناسـند« .ادبیـات کـردی بیـش از هرچیـزی خـود
فولکلـور کـردی اسـت .در ایـن فولکلـور نـه تنهـا آثـار پیشـینیان به چشـم میخـورد بلکه
پندهـا و رهنمودهایـی یافـت میشـود کـه در زمـان مـا نیـز شـایان توجه و ارزش اسـت و
روز بـه روز بـر غنـای آن افزوده میشـود )28( ».ویشلویسـکی هم معتقد اسـت« :رشـد
و نمـو بیـش ازحـد فولکلـور نـه بخاطـر بـی دانشـی مـردم کـرد ،بلکـه ایـن امـر بیشتر بـه
منظـور نیـاز بـه حفـظ سـنتهای اصیـل آنـان اسـت)29( ».
ملتهـای دیگـر جهـان بسـیار زودتـر از مـا متوجه ایـن مهم شـدند که بایـد فرهنگ و
فولکلـور خـود را مجـعآوری ،ثبـت و بررسـی کننـد و هنـوز هـم بـا اشـتیاق فـراوان به این
امـر مشـغولند .ادب فولکلـور کـردی بـا وجـود غنـای بسـیار به دالیلـی مـورد بیتوجهی
و کممهـری قـرار گرفته اسـت.
بـا اینکـه کارهـای ارزشـمندی بـه وسـیلهی حمققـان و پژوهشـگران خارجـی و کـرد
انجـام شـده ،امـا بایـد دانسـت کـه وسـعت ایـن کار مسـتلزم وجـود هنـاد یـا سـازمانی
فرهنگـی بـرای محایـت و پشـتیبانی از پژوهشـگران اسـت .پژوهشـگران فرهنـگ و ادب
کـردی بـه دالیـل فوقالذکـر و مشـکالت دیگر کمرت میتواننـد مههی مناطق کردسـتان را
در بررسـیهای خـود حلـاظ کننـد؛ در مهـهی مناطـق آن گـردش کننـد و کار پژوهش خود
را از هـر جهـت پـر و کامـل ،یـا دسـتکم بیعیـب بـه دسـت دهنـد.
در ایـن نوشـته کـه در واقـع خـود ،یک چهـارم موضوعـات و متن اصلی کتابی اسـت
که انشـاءاهلل در آینده به چاپ خواهد رسـید و بدوناغراق و تواضع باید گفت نخسـتنی
گامهـای خـام و کودکانـهی مؤلـف اسـت بـرای گشـودن دریچـهای هرچنـد کوچـک و
مـات بـه دنیـای وسـیع بیـت کـردی ،از منابـع خمتلفـی چـون :دایرهاملعارفهـا ،کتابهـا،
مقـاالت ،رسـاالت و پایاننامههـا ،سـایتهای اینرتنتـی ،نرشیـات و ماهنامههـای ادبـی،
مصاحبه ( )30و نیز راهنامییهای اسـاتید فن و دوسـتان دیگر ،سـود جسـته شـده اسـت.
کنـکاش در چنین پهنـهی وسـیعی نیـاز بـه اطالعـات فـراوان در زمینـهی ادبیـات
فولکلوریـک جهـان و بـه ویـژه ادب فولکلـور کـردی و نیـز وقـت و هزینـهی بسـیار دارد
و بیگمان میبایسـت زمینههـا و ابعـاد بیشتری از بیـت مـورد بررسـی قـرار میگرفـت
و بـه راسـتی کـدام جنبـه از بیـت را میتوان بیامهیـت تلقی کرد؟ -میبایسـت برای هربعـد آن ،نمونههایـی از بیتهـا ارائـه میشـد تـا درکـی دقیـق و کامـل از این ابعـاد حاصل
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شـود؛ مهچنین میبایسـت متامـی منابـع موجـود بررسـی میشـد تا چیـزی از قلـم نیفتد و
بسـیاری میبایسـتهای دیگـر ،امـا بـه هـر تقدیـر بـا توجه بـه کمبـود وقت و تلاش پیگر
سـه ماهـه ،ماحصـل کار در ایـن صفحـات معـدود و حمـدود ارائـه شـد؛ امیـد کـه مـورد
عنایـت و پیگیری حمققـان قرارگرید.
در پایـان ضمـن تشـکر از مهـهی رسورانـی کـه حضـوری و غیابـی از طریـق ترمجـه،
تألیـف ،مصاحبـه و ...از راهنامئیهـا و نظریاتشـان در ایـن نوشـته هبـر ه بـردهام ،گفتـن
ایـن نکتـه رضوری مینامیـد کـه هرگونـه نقـص ،اشـتباه ،عـدم دقـت ،ضعـف تألیـف و
نارسـایی و کوتاهـی ،متوجـه نگارنـده خواهـد بـود نـه ذات بیـت کـردی کـه بـه اذعـان
مهـهی پژوهشـگرانی کـه در ایـن عرصـه بـر خـود رنـج و بـر مـا منـت هنادهانـد ،نـه تنهـا
جـزو یکـی از شـاهکارهای ادب فولکلـور کردی بلکـه مایهی مباهات ادبیات شـفاهی و
فولکلوریـک جهـان اسـت.
پینوشتها
 .1بخشی از بیت «سیدوان» ،ترمجهی مهندس کامل نجاری.
Jacob and Willhelm Grimm .2
 .3والدیمیر پـراپ ،ریشـههای تارخیی قصههـای پریان ،فراهـم آورده و ترمجهی فریدون
بدرهای ،هتـران ،نرش توس ،1371 ،ص.6
William John Thomz .4
Ambrose Merton .5
Athenaeum .6
c. s. burn .7
 .8پـروپ ،والدیمیر ،مقالـهی «خاصیـت فولکلـور» ترمجـه از روسـی به کردی :شـکریه
رسـول ،عـراق ،ماهنامـهی رامان ،شماره  ،28سـال سـوم ،ص .5
 .9واژه کردسـتان ،مفهـوم عامـی اسـت کـه در این مقاله به مناطق کردنشین اطالق شـده
است.
 .10بیـت هـم جنبـهی شـعری و تصاویـر و تعابیر شـاعرانه دارد و هـم جنبهی داسـتانی؛
و چـون داسـتان و ماجرایـی را بـه زبانـی مـوزون (خـواه هجایـی یـا غری هجایـی) روایت
میکنـد میتـوان آن را «منظومـه» نامیـد.
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 .11شـعر نقلـی یـا روایتـی ( )Narrative Verseاز قدیمرتیـن انـواع شـعر اسـت و بـه
شـعری اطلاق میشـود کـه واقعـهای تارخیـی و یـا قصـه و رسگذشـت و حکایتـی را
بیـان کنـد .اشـعار روایتـی را میتـوان بـه چنـد بخـش تقریبـ ًا متامیـز قسـمت نمـود :اول
روائیهـای ملـی و محاسـی؛ دوم روائیهـای تارخیـی اعـم از مذهبـی و غریمذهبی؛ سـوم
روائیهـای عشـقی و عمومـی؛ چهـارم روائیهـای متثیلـی و یـا اخالقی (فرهنـگ ادبیات
و نقـد ،جـی .ای .کادن ،ترمجـهی کاظـم فریوزمنـد).
 .12عنوان«آینـهی متامنما» (ئاوینـهی باالنویـن) را آقایـان امحد بحـری و علی خرضی در
مقاالتـی بـا عنـوان «فولکلور چیسـت؟» در جملهی رسوه بـه کار بردهاند.
 .13ترمجه و برگزیده از جملهی ادبی«رسوه».
 .14سوارو را تساحم ًا به عنوان بیت گرفتهایم زیرا روایت در آن به وضوح پیداست.
 .15واقعگرایـی از خمتصـات ادب فولکلـور کردی اسـت و بیتگو نیـازی به حرف زدن
در لفافهی اسـتعاره و اهیـام و ...نمیبیند.
« .16روایتشناسـی شـعبهای از رویکـرد علمـی نسـبت ًا جدیـدی اسـت کـه دغدغـهی
اصلـی آن ،شناسـایی عنـارص سـاختاری و حالتهـای خمتلـف ترکیـب ایـن عنـارص در
روایـت ،شـگردهای متکـرر روایـت و حتلیل انواع گفتمان در روایت میباشـد( .فرهنگ
اصطالحـات ادبـی سـیام داد)
« .17دیوهخـان» یـا دیـوان خـان جملـس عمومـی دهکـده ،اتـاق میهمان اعیـان و ارشاف
(فرهنـگ کردی-فارسـی هـهژار)
Oskar Mann .18
 .19میرزا جـواد در آملـان اقامـت گزیـد و پـس از ازدواج بـا زنـی آملانـی موفـق بـه اخـذ
درجـهی دکترای حقـوق و قضـاوت شـد .سـپس بـه ایـران بازگشـت و چـون فرزنـدی
نداشـت «حممـد» بـرادر زادهی خـود را بـه فرزنـدی قبـول کـرد و در دارالفنـون بـه حتصیل
گامشـت .ایـن حممـد پـس از اخذ لیسـانس حقـوق ،بـه ادبیـات روی آورد و مرتمجی موفق
شـد .او کسـی نیسـت جـز حممـد قاضـی کـه او را بـه عنـوان یکـی از موفقتریـن مرتمجـان
ایرانـی میشناسـیم.
Mann, Kurdisch – Persisch Forschungen. Die Mundart der Mukri – .20
.1906 ,Kurden, Berlin
 .21کرد در دائرهاملعارف اسلام ،نویسـندگان :گروهی از مسـترشقنی برجسـته ،مرتجم:
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اسماعیل فتاح قاضی ،ارومیه ،انتشـارات صالحالدیـن ایوبی.1367،
« .22ژیلهمـو» (ئاوریـک لـه ئهدهبـی فولکلـوری کـوردی) ،عزیـز ولیانـی ،مهابـاد ،مرکز
نشر فرهنگی هیـوا.1383 ،
« .23پثکهاتـهی بهیتـی کـوردی» رهبر حممـودزاده ،ارومیـه ،انتشـارات صالحالدیـن
ایوبـی.1381 ،
 .24قصـد نداریـم شـاهکار خانـی ختطئـه کنیـم و بـیارزش بدانیـم زیـرا در ایـن صـورت
بـه ناآگاهـی و تعصـب خـود -دربـارهی کار عظیمـی که ایـن بزرگمرد ادب کـردی بدان
دسـت یازیـده -حکـم کردهایـم .بـرای مطالعـهی بیشتر رک :مقدمـهی «مـهم و زین»
« .25نـوع» برگرفتـه از واژهی « »Genreفرانسـوی بـه عنـوان اصطالحـی خـاص بـرای
نـوع ادبـی پذیرفتـه شـده اسـت( .فرهنـگ اصطالحـات ادبـی ،سـیام داد)
 .26انـواع ادبـی و آثـار آن در زبان فارسـی «دکرت حسین رزجمو» هتران ،موسسـهی چاپ
و نرش آسـتان قدس رضوی ،چاپ سـوم ،1374 ،ص .136
« -27تاپو و بوومهلیل» ،سواره ایلخانیزاده ،هتران ،نرش پانیذ ،1379 ،ص.231
 -28کـرد و کردسـتان ،واسـیلی نیکیتین ،ترمجـهی حممـد قاضـی ،هتـران ،نشر نیلوفـر،
 ،1366ص.580
 -29بلـو ژویـس ،مسـالهی کـرد ،ترمجـهی دکتر پرویـز امینـی ،هتـران ،نشر شـالوده،
 ،1379ص.29
 -30در بخشهایی از این نوشـتار از متن پیاده شـدهی  -بیش از  45سـاعت -مصاحبه
بـا اسـاتید و حمققـان حـوزهی بیـت و موسـیقی کـردی کـه امـکان دسرتسـی و برقـراری
ارتبـاط بـا ایشـان میرس بود ،اسـتفاده شـده اسـت.
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