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چکیده
هــدف ایــن مقالــه بررســی بازنامیــی
موضوعــات اجتامعــی در ادبیــات کــردی
اســت .ادبیــات کــردی جمموعــهای پراکنــده
در دو قالــب نظــم ونثــر میباشــد کــه در دو
بخــش کتبــی و شــفاهی قابــل تقســیم بنــدی
اســت .مبانــی نظــری ایــن مطالعــه ریشــه در
مبحــث بازنامیــی و مباحــث متکثــری اســت
کــه در حــوزه جامعــه شناســی ادبیــات جریــان
دارد .در ایــن حتقیــق از روش اســنادی و شــیوه
نمونهگــری نظــری اســت کــه طــی آن شــش
اثــر ادب کــردی از هــر دو بخــش کتبــی و
نظــری بــرای مطالعــه انتخــاب شــده اســت.
نتایــج حتقیــق نشــان میدهــد کــه تاریــخ
اجتامعــی و مســائل و مشــکالت آن در هــر
دو بخــش کتبــی و شــفاهی درســطحی وســیع
بازنامیــی شــده اســت و از مهــن راه اســت
کــه بخشــی از تاریــخ و اجتــاع را مــی تــوان
بازخوانــی و بازســازی کــرد.
کلیدواژههــا :اجتامعیــات ،ادبیــات کــردی،
ادبیــات شــفاهی ،ادبیــات کتبــی

کورتە
مەبەســت لــەم وتــارە ،لێکدانــەوەی
نواندنــهوهی بابەتگەلــی کۆمەاڵیەتییــە
لــە ئەدەبــی کوردیــدا .ئەدەبــی کــوردی
کۆمەڵهیێکــی پهرتهوازهیــه کــ ه بــ ه دوو
شــێوەی شــیعر و پەخشــان بــه دوو بهشــی
نــوورساو و زارهکــی دابــهش دهکرێــت.
بنەمــا تیۆریکهکانــی ئــەم لێکدانەوەیــه
دهگهڕێتــهوه بــۆ باســی نواندنــهوه و ئــهو
بابهتــه پڕئهژمارانــهی کــە لــە بــواری
کۆمەڵناســیی ئەدەبدایــه .لــەم لێکۆڵینــەوەدا
لــه میتــۆدی بەڵگەمهنــد و شــێوەی
منوونەهێنانــەوە کهڵــک وهرگیــراو ه کــه
شــهش بەرهەمــی ئەدەبــی کــوردی لــە
دوو بەشــی نــوورساو و تیۆریــک بــۆ
توێژینــهوه هەڵبژێــردراون .لێکەوتەکانــی
ئــەم توێژینهوهیــه پیشــان دهدات کــە
مێــژووی کۆمەاڵیەتــی و بــاس و کێشــەکانی
لــه هــەر دوو بەشــی نــوورساو و زارهکیــدا
بــە شــێوەیەکی بهربــاو خراوهتــه بەرچــاو
و لــەم ڕێگایــەوە ک ـه دهتوانیــن بەشــێک لــە
مێــژوو و جڤــاک لێــک بدەینــەوە و چــێ
بکهینــهوه.
وشــەگهلی ســەرەکی :کۆمهڵــگا ،ئەدەبــی
کــوردی ،ئەدەبــی زارهکــی ،ئەدەبــی
نــوورساو.
1- - H.mohammadz11@gmail.com

62

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،2بهار 1395

 -1مقدمه
هیـچ جامعـهای بـدون ادبیـات نیسـت و هیـچ ادبیاتـی در خلاء اجتامعی خلق نمیشـود.
جامعهشناسـی ادبیـات یکـی از شـاخههای جامعـه شناسـی اسـت کـه بـه مطالعـه تاثیر
و تاثـر اجتماع بـر ادبیـات و پذیـرش ادبیـات در جامعـه میپـردازد .اجتامعـات در
ادبیـات مفهومـی اسـت کـه در ایـران بیشتر بـه جـای جامعـه شناسـی ادبیـات متـداول
گشـته است(ارشـاد .)11:1391،هرچنـد ایـن مفهـوم در ایـن معنـا نـارس بـوده و بـه
مهین خاطـر یوسـفیان آن را یکـی از گرایشهـای جامعهشناسـی ادبیـات بـه حسـاب
میآورد(یوسـفیان .)1378،جامعهشناسـی یکـی از رشـتههای مـدرن علـوم انسـانی
اسـت کـه بـه «مطالعـه زندگـی اجتامعـی ،گروههـا و جوامـع انسـانی مـی پـردازد»
(گیدنـز .)10:1374،لـوکاچ کـه رابطـهای میـان ادبیـات و جامعـه شناسـی دیالکتیکـی
تعریـف میکنـد ،بـر ایـن باور اسـت کـه «ادبیـات را هرگز نیابد جـدای از فراینـد تکاملی
زندگـی در نظـر گرفـت» (لـوکاچ .)137:1373،جامعـه شناسـی ادبیـات یکـی از
جوانرتیـن رشـتههای جامعهشناسـی اسـت کـه بـه رابطـه و تأثیر و تاثـر جامعه بـر ادبیات
و ادبیـات بـر جامعـه میپـردازد ،اسـکارپیت «جامعـه شناسـی ادبیـات را مطالعـه میـان
آفرینـش گران (نویسـنده ،شـاعر )...آثار(کتاب ،شـعر تئاتر) و مـردم (مرصف کنندگان)
معنـا میکنـد» (اسـکارپیت .)9:1374،مباحـث زیـادی حـول جامعـه شناسـی ادبیان و
گرایـش هـای آن در جریـان اسـت امـا هـدف ایـن مطالعـه بررسـی بازنامیـی موضوعـات
اجتامعـی در ادبیـات کـردی اسـت .ادبیـات کـردی کـه پیشـنه ای عظیـم از نظـم ونثـر در
دل خویـش هنفتـه دارد کمتر از نـگاه علوم اجتامعـی جدید مورد کنـکاش و واکاوی قرار
گرفتـه اسـت.با توجـه بـه ایـن امر کـه تاریـخ اجتامعی و مسـایل عدیـده اجتامعـی آن کمرت
چـاپ شـده اسـت و بحثهـای جدیدمسریسـختی را میآزماینـد پرسـش ایـن حتقیـق این
اسـت کـه آیـا امـکان بازنامیـی اجتامعیـات در ادبیـات کـردی امـکان پذیـر اسـت؟ واگـر
هسـت کـم وکیـف ایـن بازنامیـی چگونـه اسـت؟
 -2جامعه کُردی
بـا ایـن تعریـف مقدماتـی بـرای بررسـی اجتامعیـات در ادبیات کـردی الزم اسـت هرچند
بصـورت خمتصر خصوصیـات فرهنگـی و ادبـی ایـن جامعـه بیـان شـود.کردها مردمانـی
هسـتند آریایـی کـه امـروزه در میـان کشـورهای ایران و عراق و ترکیه و سـوریه و بخشـی
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از ارمنسـتان و آذرباجیـان سـکنی گزیدهانـد ،بخشـی از آنهـا در پایتخـت چهـار کشـور
مذکـور و عـده زیـادی در کشـورهای اروپایـی زندگی میکننـد (مهریـوان.)77:2006،
مجعیـت کردهـا در جهـان در حـدود  30میلیـون نفـر بـر آورد میشـود (ولـی.)2005،
کردهـای ایـران در اسـتان هـای آذرباجیـان غربی،کردسـتان ،کرمانشـاه ،ایلام و 159
روسـتای مهـدان سـاکن هسـتند (مرکزآمـار ایـران.)1385،
کردهـا در گذشـته در یـک رسزمین واحـد و وابسـته بـه امپراطـوری ایـران زندگـی
میکردنـد .در سـال  1514بخـش بزرگـی از آن هـا از ایران جدا و بـه امپراطوری عثامنی
سـابق احلـاق گشـت .ایـن بخـش جدا گشـته پـس از جنگ جهانـی اول و در سـال 1920
جمدد ًا به دو بخش دیگر تقسـیم شـد بخشـی به سـوریه و بخشـی به عراق ضمیمه گشـت
کـه بـه ترتیـب حتـت احلامیه کشـورهای فرانسـه و انگلسـتان بودند.
زبـان کـردی وابسـته به زبان هـای ایرانی و از شـاخه هندو اروپایی اسـت« .حتقیقات
زبـان شناسـی مشـخص سـاختهاند کـه زبـان کـردی منسـب بـه جمموعـه ای از زبانهـای
ایرانی اسـت که شـاخهای از زبانهای هند و اروپایی اسـت و زبان های کردی  ،فارسـی
 ،افغانـی و تاجیـک را در بـر میگرید»(خلیقـی .)258:1992،اسـتفاده از زبـان کـردی
بطـور رسـمی در مـدارس عـراق بـه زمان تشـکیل این کشـور بـر میگردد .بـه مهنی خاطر
زبـان کـردی در کردسـتان عـراق رشـد ونمـو قابل توجهی داشـته اسـت .در ایـران گرچه
در قانـون اساسـی کاربـرد زبان اقلیتها به رسـمیت شـناخته شـده اسـت اما ایـن زبان در
مـدارس و دانشـگاهها تدریـس نمیشـود .وضعیـت ادبیات کـردی در ترکیه تا سـالهای
کنونـی رضایـت بخـش نبـوده ،امـا ایـن رونـد در سـال هـای اخیر تغییر کـرده اسـت .در
سـال  1388در ترکیـه بیـش از سـیزده انتشـارات کـردی جمـوز گرفتهانـد و وزارت علـوم
ترکیه تدریس زبان کردی در دانشـگاه به رسـمیت شـناخته اسـت .کردهای سـوریه بیشرت
فعالیـت هـای ادبـی خـود را از طریـق انتشـارت کشـور لبنـان بـه انجـام میرسـانند .زبان
و ادبیـات کـردی پیشتر در روسـیه و ارمنسـتان امـا امـروزه در فرانسـه و آمریـکا و سـوئد
تـا سـطوح دکتری آموزش داده میشـود .دانشـگاه های متعـددی از مجله دانشـگاه اگزتر
در لنـدن مرکـزی بـرای مطالعـات کـردی بـاز نمـوده اسـت کـه دانشـجویان در سـطوح
حتصیلات تکمیلـی در آن مشـغول حتصیل هسـتند.
از نظر مذهبی کردها اغلب سـنی بوده اما در کردسـتان اقلیتهایی شـیعه ،مسـیحی،
هیـودی ،زرتشـتی ،علـی اللهـی و ایـزدی هـم وجـود دارنـد .بخشـی عظیمـی از ادبیـات
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کالسـیک کـردی بـر خاسـته از هنـاد مسـجد و حاصـل تلاش روحانیـون و طلبههـای
خـوش ذوق بـوده اسـت .زبـان کـردی دارای هلجههـا و زیـر هلجههـای متعـددی اسـت
و در مـورد تقسـیم بنـدی آن میـان صاحـب نظـران اختلاف عقیـده وجـود دارد .فواد محه
هلجههـای خمتلـف زبـان کـردی را پـس از نقـد سـایر دیدگاههـا بدیـن شـیوه تقسـیم بنـدی
میکنـد:
 -1هلجه کرمانجی شاملی (بایزیدی ،مهکاری ،بوتانی ،شمدینانی ،هبدینانی)
 -2هلجه میانه؛ مکری ،سورانی ،اردالنی ،سلیامنی ،گرمیانی
 -3هلجه جنوب؛ لری ،1بختیاری ،ممسنی ،کلهر...
 -4گوران؛ گوران اصل ،اورامی ،باجالنی ،زازا (فواد.)40:1985،
علاوه بـر پراکندهگـی هلجـه و گویشهـای زبـان کـردی رسـم اخلـط آن هـم یکسـان
نیسـت .کردهـای سـاکن ایران و عـراق از الفبای عربـی و کردهای ترکیـه از الفبای التنی
کمـک میگرینـد (اوزون )37:2003،و کردهـای کـه در ارمنسـتان و سـایر مجهـوری
سـابق شـوروی سـکنی گزیده اند از الفبای سیرلیک .بیـان این چند گونگـی و تفاوتها
قطعـ ًا بـر ادبیـات قـوم کُـرد تأثیر ژرف گذاشـته اسـت بطـوری کـه ایـن پیـش زمینههـا و
زندگـی در رشایـط خمتلـف ادبیـات بسـیار متفـاوت و متنوعـی در کردسـتان بـه وجـود
آورده اسـت .اتفاقـی نیسـت کـه هیـچ نظـر واحـدی در مـورد تاریـخ ادبیـات کـرد مـورد
قبـول صاحـب نظـران این بخش واقع نشـده اسـت .عالءالدین سـجادی در کتاب تاریخ
ادبیـات کـردی آن را بـه سـه دوره تقسـیم میکنـد از مجلـه:
 -1ادبیات قدیم داستان از آغاز دوران اسالمی
 -2از ابتدای قرن هفتم میالدی تا قرن  17میالدی
 -3از قرن  17تاکنون(سجادی.)70:1361،
بختیارسـجادی در تقسـیم بنـدی تاریـخ ادبیـات کـردی ضمـن نقـد تقسـیم بندهیـای
تارخیـی (دیاکرونیـک) از یـک تقسـیم بنـدی دورهای یـاد میکنـد و آنـرا بـه پنـج دوره
اردالن هـا ،بابانهـا ،خالدیهـا ،ادبیـات قـرن نـوزده و اوایـل سـده بیسـت و قرن بیسـت
تقسـیم بنـدی میکنـد .حممـد اوزن رمـان نویـس و حمقـق معـارص و متوفـی کـرد از تقسـیم
بنـدی ایالتـی ایـن ادبیـات دفـاع میکنـد از نظـر او ایـن دوران هـا عبارتنـد از:
 -1مکتـب کرمانجـی شمال دوران جزیـره بوتـان کـه با شـاعرانی چون علـی حریری
 -1حمقق برجسته اسکندر اماناللهی هباروند "لری" را وابسته به زبان کردی نمیداند.
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( ،)1425-1490مالامحـد باقـی ( )1414-1495مالجزیری ( ،)1570-1640فقی
طیران ( )1590-1660و امحدخانی (.)1651-1770
 -2مکتـب کرمانجـی زیریـن یـا سـورانی بـه رهبری نالـی ( ،)1797-1855سـامل
( ،)1800-1866کـردی ( )1803-1849حاجیقـادر ( ،)1817-1897شـیخ رضا
طالبانـی ( )1836-1910وفایـی ( )1836-1892ادب ( ،) 1862-1917حمـوی
(.)1830-1909
 -3مکتـب اردالن کـه نقشـی بسـزا را در توسـعه ایـن ادبیـات داشـت و زبـان ادبـی
آن اورامـی بـود ،برصانـی ( )1631-1702خانانـی قبـادی ( ،)1700-1759مولـوی
(( ) 1806-1882اوزون.)23:2003 ،
ایـن تقسـیمبندی اگـر قابـل دفـاع هم باشـد ولی بـه آن ایراد جـدی وارد اسـت .اما در
ایـن رشایـط نمـی تـوان حکـم کلی دربـاره این تقسـیم بندی صادر کـرد لیکن فراتـر از هر
نـوع تقسـیم بنـدی ایـن ادبیـات دارای دو بخش شـفاهی و ادبی اسـت که تاکنـون مطالعه
دقیـق و گستردهای در مـورد هیـچ کـدام از آنهـا انجـام نشـده اسـت .بخـش نوشـتاری
ادبیات کردی اکثرا در قالب شـعر بیان شـده اسـت .کدکنی در یک تقسـیم بندی استادانه
شـعر اجتامعـی در قالـب چهـار گونه شـعر محاسـی،غنایی ،نامیشـی و تعلیمی دسـته بندی
میکنـد .شـعر محاسـی نوعی شـعر داسـتانی اسـت کـه جنبه آفاقـی دارد و هنرمنـد از خود
تعریـف نمیکنـد .شـعر غنایی حاصل لربیزی احساسـات شـخصی اسـت و حمـور آن من
شـاعر اسـت .شـعر نامیشـی قـدرت در نظـم و رسعـت در تصویرگـری حـوادث اسـت.
شـعر تعلیمـی در واقع حمتوی آموزشـی دارد (کدکنـی.)23:1387،
 -3اجتامعیات در ادبیات کُردی
شـعر کـردی را میتـوان در دو بخـش کالسـیک و نـو معرفـی کـرد ،غیر از «خانـی» و
«حاجـی قـادر» کـه شـعر محاسـی رسودهانـد ،قالب شـعر اکثریـت ادبیات کالسـیک غزل
و حمتـوی آن غنایـی اسـت .بزرگرتیـن شـاعران کالسـیک کـرد خانـی و نالـی و حمـوی و
مولـوی و از نـو پـردازان میتـوان گـوران ،شیرکو ،پهشـیو،جالل ملکشـاه ،انـور قـادر
حممـد ،رفیـق صابـر و لطیـف هلمـت را نـام بـرد .مولـوی ،حمـوی و جریـری مشـهورترین
شـاعران تصـوف کـردی هسـتند .شـیخ رضـا طالبانـی که بـه چهار زبـان فارسـی ،کردی،
عربـی و ترکـی شـعر هجـو آمیـز رسوده اسـت در نـوع شـاعری نامـی و رس آمـد اسـت
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(تالهبانـی .)2003،غیر از ژانـر شـعر ،ادبیـات کـردی در سـاهلای اخیر در ابعـاد رمـان
و تئاتـر هـم رشـد قابـل توجهی داشـته اسـت .از رمـان نویسهای مشـهور حممـد اوزون،
حممـود باکسی،حسین عـارف ،حممـد مکـری ،بختیـار علـی و عطـا هنایـی را میتـوان
برشـمرد امـا هـر نـوع تقسـیم بنـدی در حـوزه ادبیـات شـفاهی کاری بس مشـکل اسـت.
واسـیلی نیکیتین میگویـد «آنچـه در مطالعـه ادبیـات کـردی آدم را شـگفت زده میکنـد
رشـد بیـش از حـد فولکلـور آن اسـت» (نیکیتین.)498:1363،
شـیخ عبدالوحیـد مینویسـد« :پیـش از پانصـد سـال اسـت کـه کتـاب هـای
کـردی در تصـوف ،قصـص و ترانـه هـای فولکلوریـک بـه رشـته حتریـر در آمـده
اسـت»(عبدالواحید .)1378،دامنـه ایـن فولکلـور هم بسـیار فـراخ و گونههـای خمتلفی
ادب شـفاهی مثـل ترانههـای مذهبـی و عاشـقانه و ترانههـای کار و جنـگ و قصـص و
رضب املثلهـا در بطـن دارد و خـود کارهـای دیگـری مـی طلبـد (حممـدزاده.)1385،
آن چـه کـه مسـلم اسـت ایـن اسـت که شـعرا و دانشـمندان در طی قرنها شـعر و داسـتان
و کتابهـاب خـود را بـه فارسـی و عربـی و ترکـی نوشـتهاند .بسـام کـرد اولین شـاعر
کـردی اسـت کـه بـه فارسـی شـعر رسوده اسـت و در سـال  265ه.ش وفـات یافته اسـت
(خلیقـی .)284:1992،اگـر در هـر یـک از انـواع ادبـی ،نثـر به طـور کلی دیرتر از شـعر
بـه وجـود میآیـد (کدکنـی .)18،1387،ایـن امـر در مورد ادبیـات کردی صـادق بوده و
شـعر در آن قبل از رمان و داسـتان کوتاه به وجود آمده اسـت (امحدزاده.)204:1386،
حیرت سـجادی مینویسـد «خطـه کردسـتان زمانـی دارالعلـم بـوده اسـاتید برجسـته و
نـامآوری در انـواع علـوم قدیمـه ظهـور نمودند که اغلـب کتابها و اثرات سـودمندی از
آنهـا بـر جـای مانـده اسـت و کتـب رجـال خمصوصا وفیـات االعیان ابـن خلـکان از آنان
بـه خوبـی یـاد نمـوده اسـت» (مـدرس.)14:1363،
علریغـم ایـن نوسـانات ،شـعر کـردی سـابقه چنـد قرنـی ،روزنامـه کـردی سـابقه ای
بیـش از  100سـال دارد 1و سـابقه رمـان کـردی هـم نزدیـک بـه یـک قـرن میرسـد(خزنه
دار ،2010،اوزون،2003،بورهکهیـی .)1370،ایـن جممـوع کار در بـر گرینـده صدهـا
اثـر چـاپ شـده اسـت و بررسـی آن ها زمـان و هزینه و نریوی انسـانی زیـادی میخواهد
و ایـن امـر از عهـده ایـن مقالـه خارج اسـت.
در هـر کار حتقیقـی حمقـق الزم اسـت موضـوع مـورد مطالعـه را در ابعـاد زمانـی،
 -1اولین روزنامه کردی در سال  1989در قاهره چاپ شد.

ُ
بازنمایی اجتماعيات در ادبيات كردی

67

مکانـی و موضوعـی حتدیـد کنـد .بـه علـت حجـم عظیم ادبیـات کتبـی و شـفاهی (اغلب
شـعر) ،حمقـق الزم دیـد موضـوع را بـه اجتامعـات در ادبیـات ،و آن را بـه بخشـی از ایـن
ادبیـات کـه مربـوط بـه کردسـتان ایـران اسـت حمـدود کنـد .بدیـن خاطـر حـوزه مطالعه به
سـه اثر در شـعر کالسـیک و سـه اثر در مورد ادب عامیانه ،حمدود شـدند ،در بخش ادب
عامیانـه و شـفاهی بـه بررسـی اجتامعات در ادبیات در سـه کتاب «کانی مـرادان»« ،ژانه
ژیـن» و «حتفـه مظفریـه» میپردازیـم و در بخـش شـعر به بررسـی خمتصر اجتامعیات در
ادبیات در شـعر حممد امنی شـیخ االسلامی(هیمن) ،قانع و سـواره ایلخانیزاده ،بسـنده
خواهیـم کـرد .دلیـل انتخـاب کتـب شـفاهی تعداد کـم این نوع چـاپ ها و دلیـل انتخاب
سـایر شـعرا وجـود وافـر شـعر اجتامعـی آهنا بوده اسـت.
وقایعـی کـه در ادبیـات بازتـاب مییابنـد آنهایـی هسـتند کـه از نظـر اجتامعـی دارای
امهیـت آن چنانـی هسـتند کـه الزم اسـت بازنامیـی شـوند تـا در حافظههـا مانـده و جـزو
خاطـرات یـک جامعـه باقـی بامننـد .زبـان کـه یـک فـراورده اجتامعـی و بازتـاب روح و
حیـات یـک جامعـه اسـت فقـط نقشـی ارتباطـی در ایـن میـان نـدارد .اگـر اسـکیموها در
نواحـی شمالی کانـادا زندگـی میکننـد و بـرای حالـت هـای خمتلـف باریـدن بـرف اسـم
هـای زیـاد ی دارنـد و اعـراب بـرای نـام گـذاری شمشیر زبان شـان ایـن چننی تواناسـت
( )Nolan&Linski,1999:33زبـان کـردی در نـام گـذاری بخـش هـای مربـوط
بـه آب و هـوا ،نامگـذاری صداهـای خمتلـف بـرای سـنگ و چـوب و گلولـه و صـدای
حیوانـات خمتلـف ،نـام گـذاری عمل جنسـی برای انسـان و حیوانـات ،و نامگذاری سیر
تکاملـی حیوانـات اهلـی در حـد اعجـاب انگیزی غنی اسـت .ایـن امر نشـان دهنده حمیط
کوهسـتانی و شـیوههای شـایع زندگـی مثـل دامپـروری و کشـاورزی در میـان جامعـه
کـردی در گذشـته بـوده اسـت .بالفاصلـه بایسـتی اضافـه کـرد کـه سـابقه شـهر نشـینی
1
در کردسـتان کـم رنـگ نیسـت و امـروزه جامعـه کـردی یـک جامعـه شـهری اسـت.
اجتامعیـات در ادبیـات تنهـا بازتـاب شـیوه معیشـت نیسـت ،بلکـه بازتـاب هنجارهـا و
ارزشهای اجتامعی ،سـنن،آداب و رسـوم ،مراسـم های زندگی اعم از تولد و عروسـی
و شـیون ومـرگ ،جنگهـای قبیلـهای و تارخیی ،قرشبنـدی اجتامعی ،شـیوههای مالکیت
بـر زمین ،حمصـوالت خمتلـف کشـاورزی ،حـوادث طبیعـی و ...کـه در ادبیـات بازتـاب
 -1جامعـه شـهری بـه جامعـه ای گفتـه می شـود کـه بیـش از  50درصد از جمعیـت آن در شـهر زندگی می کننـد .برای
اطلاع بیشـتر بـه مقالـه مایـکل روزنبـرگ تحت عنـوان کرد و شـهر در مجلـه نویسـا  ،شـماره  2تابسـتان 1383مراجعه
شود.
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مییابنـد میتوانـد موضـوع کار حتقیـق باشـد .ایـن امـر حمقـق را بـا حجمـی از کار روبـرو
میسـازد کـه گزینـش متـون بـه حـدی مشـکل و مسـئولیت سـاز میشـود کـه ممکن اسـت
او را وادار بـه واگذاشـتن کار کنـد.
الف) بررسی اجتامعات در ادب عامیانه
یکـی ازکتابهـای کـه بخشـی از موضوعـات اجتامعـی در آن انعـکاس یافتـه کتـاب
«کانـی مـرادان» اسـت کـه توسـط حمقـق صلاح پایانیانـی بـه چـاپ رسـیده اسـت .او از
طریـق مصاحبـه ،ترانههـا و نواهـا را ضبـط و آن را بصـورت کتـاب در سـال  1383بـه
چـاپ رسـانیده اسـت .ایـن کتـاب راوی ،آوازههـای مـردان و زنانـی اسـت کـه شـعر و
چکامههـای را مربـوط بـه صلـح و جنـگ و شـیوه معیشـت مـردم و بیوفایـی روزگار
گفتهانـد ،بررسـی جـزء بـه جـزء ایـن کتـاب خـارج از حوصلـه ایـن جمـال اسـت و در ایـن
قسـمت تنهـا بـه چنـد شـعر میپردازیـم کـه در یکـی از آن هـا بـه موضوعی تارخیی اشـاره
دارد کـه در نـگاه اول غریـب مـی نامیـد و آن بحـث جتـدد آمرانـه رضاشـاه در آن انعـکاس
یافته اسـت.
نيــزام نيــزام پهيــدا بــوو خؤزگــهم بــه وانــهي پــرن
بــه ســهربازيان نووســيوم دهمبــهن بــؤ قهســهر شــرين
(پایانیانی.)94:1383،
«شـایعه نظـام ،نظـام بـر زبان هـا جاری اسـت ،ای کاش مردی سـاملند بـودم ،چرا که
مـن را جهـت رسبـازی نـام نویسـی کردهانـد و مـن را بـه «قصر شیرین» اعـزام خواهنـد
نمود».
ایـن شـعر اشـاره بـه اجیـاد سیسـتم ارتـش جدیـد در ایـران دارد کـه جوانـان را جهـت
رسبـازی کـه در آن زمـان اجبـاری نام داشـت بـه پادگانها اعـزام میکنند کـه در آن موقع
یکـی از پادگاهنـا در قرصشیرین بـوده اسـت ،از آنجـا کـه رسبـازی رفتـن اختیـاری نبـود
جوانـان را در هـر کـوی و بـرزن میگرفتنـد و بـه پـادگان اعـزم میکردنـد .ایـن سیسـتم
نویـن آموزشـی مهـراه بـا پوشـیدن کاله پهلـوی و لبـاس رسـمی بـود کـه در شـعر دیگـری
اینگونـه انعـکاس یافته اسـت.
لــه خهيابــاين شــاري لــه کووچــان ذمث کــه ذمث کــه
" ..."... ...پههلــهوي" دةصــث شــهپکه لهســهرکه
(پایانیانی.)98:1383،
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« خیاباهنـای شـهر ،در کوچـه پناهـم ده ،پنـاه /لعنـت بـر پهلـوی بـاد /،اوسـت
میگویـد کاله پهلـوی بـر رس بگـذار».
سـتم و اسـتبداد رضاشـاه مهگانـی مـی شـود و ایـن اسـتبداد ایـن بـار در الی الی
مـادران بازتـاب مـی یابـد.
اليــي الييــت بــؤ دةکــةم بــه دص و بــه گيــان
خــوا بتپارثــزث لــه بــةآلي ذةزاخــان
(پایانیانی)x1 :1383،
«از تـه دل و جـان بـرای تـو الی الی میخوانـم /خداونـد تـرا از بلای رضاخـان
حمفـوظ بـدارد».
میدانیـم مهـراه بـا اسـتبداد ،نظـم هم شـکوفا میگـردد ،در شـعری عاشـقانه این نظم
اسـتبدادی بـه زیبایـی انعکاس یافته اسـت.
ذاوةشــاند
باصــت
هــايت
ژيــآ
لــه
وةک "ئةعالحــةزرةت" دونيــات دامةزرانــد"
(پایانیانی)65:1383،
«زان دور دسـت هـا کـه شـتابان آمـدی و دسـت تـکان دادی /چونـان اعلیحضرت،
نظـم برقرار نمـودی!»
ژانـه ژیـن (کهریـزی ،سـلیمی :)1387،ایـن کتـاب جمموعـه ای از الالیـی هـای
مـادران در نقـاط خمتلف کردسـتان ایران اسـت.در ایـن الالیی ها آرزوی مـادران آرزوی
یـک مـادر در یـک جامعـه پـر حمنـت و مرد سـاالر پـر از رنـج و اضطـراب اسـت .دعاهاو
طلـب کمـک از خداونـد و مالئـک بـرای درمـان دردهـای صعـب العالج ،در امـان بودن
پـدر ،عمـو و دائیهاسـت .دعـا بـرای نجـات کـودک از تـب عفونـت و بیـم گـرگ نامیان
اسـت .نامدهـای بـه کار رفتـه در ایـن ترانههـا اجتامعـی و جامعـه شـناختی هسـتند .تـب
نشـانه بیماری عفونـی اسـت چـرا در یـک جامعه فقیر و در حاشـیه مانده ،تـب و عفونت
امـری قابـل انتظـار اسـت .گـرگ نشـانه زندگـی در منطقـه کوهسـتانی اسـت .در میـان
باورهـای عامیانـه کردهـا گـرگ حیوانـی ترسـناک اسـت و تنها حیوانی اسـت کـه تنها از
رسو صـدا رم نمیکنـد بلکـه بـه سـوی آن میشـتابد .در عین حـال دعاهـا نشـان دهنـده
ناتوانـی سـاختاری زن در تقابـل بـا حمیـط اسـت .امهیـت پـدر ،عمـو و دائیها به سـادگی
نشـانی از زندگـی پـدر سـاالری و یـا مـادر سـاالری نیسـت .چراکـه در مـادر سـاالری
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دائیهـا امهیـت پیـدا میکننـد .ایـن امـر نشـانه نقـش محایتـی و سـپر بلا بـودن مـردان در
قبـال نامالیمات زندگـی اسـت.
يــا ســوصتاين مــاص لــةو قــةد و بــةرزه
کؤرپةکــةم نةگــرث قــةت تــةب و لــةرزه
(کهریزی ،سلیمی)57:1387،
«ای سلطانی که بر بلندا منزل داری ،فرزندم را از تب و لرز برهان».
گورگانـه شـةوث ،گورگانـه شـةوث بةرخـه بچکؤلةکـةم خـةوی لـث کـةوث
(کهریـزی ،سـلیمی.)70:1387،
ترمجه/شب گرگی ،شب گرگی است ،نازننی کوچولوی من ال ال کن.
حتفـه مظفریـه :ایـن کتـاب توسـط حمقـق آملانـی اسـکارمان هتیه شـده و به زبان فارسـی
ترمجه شـده و چون حتقیق در زمان مظفرالدین شـاه به پایان رسـیده اسـت ،آنرا حتت حتفه
مظفریـه بـه مظفرالدیـن شـاه قاجـار تقدیـم نموده اسـت .ایـن کتـاب در برگرینـده چندین
«بیـت» اسـت کـه به موضوعـات دینی و اجتامعـی خمتلفی میپـردازد .بیت داسـتاهنای که
توسـط شـعر بیـان شـدهاند امـا شـعرها دارای وزن خاصـی هسـتند و در مناطـق خاصـی
در کردسـتان شـایعاند کـه امـروزه در آذرباجیـان غربی،حتـت عنـوان « ُمکـری» شـناخته
میشـوند.
امهیـت کتـاب را نمیتـوان در چنـد صفحـه خالصـه کـرد ،حمقـق آملانـی دو سـال
مشـغول مصاحبـه بـا افـرادی بـوده اسـت کـه ایـن شـعرها را از در سـینه هـا حفـظ کـرده
بودهانـد .بیتهـا مشـتمل بـر داسـتاهنای جنگـی ،تارخیـی و ماجرا های عاشـقانه هسـتند،
لغـات بـکار گرفتـه در آنهـا اسـم مکانهـا ،ادوات و وسـایل قدیمـی در آن بازتـاب
یافتـه اسـت .یکـی از داسـتاهنایی کـه در ایـن کتـاب بازتـاب یافتـه اسـت داسـتانی مربـوط
بـه دوران صفویـه ،یکـی از حاکمان منطقـه حتـت عنـوان «ابراهیـم» قلعـهای میسـازد و
آنرا بـر کوهـی بلنـد بنـا میهند ،شـیوه سـاختن قلعه ،شـیوه هتیـه آب قلعه ،بناسـازی آن و
در هنایـت درگیری رسداران صفـوی بـا ابراهیمخـان و شـیوه گلولـه بـاران قلعـه و اسـم
تـوپ هـای جنگـی قدیمـی حتـت عنـوان «باملیـز» شـیوه تقسـیم کار جنگـی ،نقـش زنـان و
سلاحهای جنگـی آمـده اسـت.
در ایـن جنـگ شـاه اسماعیل از طریـق نریوهای خـود در منطقه به قلعه محلـه میکند و
آنرا بـه تـوپ میبنـدد ،اسـم توپهـا به کار گرفته شـده در این نربد «اصفهانی ،افشـاری
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و باملیـز » بوده اسـت .نمونـه زیر را بنگرید
دم دم بــةردي مةيدانــث ،لثــي دةن تؤپــي ئيســفةهانث
تـؤز گريت بةري ئامساين مةرد چاک تثدا ،دةگرن مانث
(ئوسکارمان.)207:1364،
قلعـه «دمدم» از سـنگ بنا شـده اسـت ،آن را بـا توپ اصفهانی در هـم میکوبند ،گرد
و خاک آسمان را تاریک نموده اسـت ،مردان در آن در کمنیاند».
ب) بخش نوشتاری
هیمـن مشـهورترین و نـازک بنیتریـن شـاعر معـارص کردسـتان ایـران اسـت .شـعر هیـچ
شـاعری بـه انـدازه شـعرهای او بـه ترانـه تبدیـل نشـدهاند ،بـرای او جمسـمه سـاختهاند و
برایـش کنگـره گرفتهانـد« .هیمـن» بـه معنـای فنی کلمـه شـاعری تصویر پـرداز و زیبایی
شـناس اسـت .جامعـه شناسـی احسـاس ،1زیبایـی ،خانـواده ،امهیـت رسزمین و فاصلـه
آرزوهـا و واقعیـت و موانـع سـاختاری آرزوهـا از نمودهـای اجتامعـی در شـعر هیمـن
اسـت .یکـی از کتـاب هـای برجسـته هیمـن « نالـه جدایـی» اسـت کـه مانیفسـت زندگـی
هیمـن و دنیایـی رمانتیـک اوسـت ،هیمـن شـاعری عدالـت خواه اسـت ،عدالتخـواه نه
بـه معنـای سوسیالیسـتی ،دفـاع از مظلـوم بـدون حتلیـل طبقاتـی ،دفـاع از زنـان ،دفـاع از
روسـتایی در مقابـل شـهری ،دفاع از دهقـان در مقابل خان در شـعرهای او موج میزند،
اجتامعیات در ادبیات اسـتاد هیمن بسـیار گسترده و چشـمگری اسـت اما در این جممل به
یکـی از نمودهـای آن میپردازیـم کـه رابطه و پیوسـتگی زندگی اجتامعـی تأکید میکند و
تنهایـی و دوری و غربـت و فاصلـه از اجتماع و ارزشهای آن را عامـل تنهایی و بدبختی
و انحـراف میدانـد .دورکیـم جامعـه شناسـی اسـت کـه شـاکله بحـث او توجه بـه نظم و
انسـجام اجتامعـی اسـت ،از نظـر ایـن جامعـه شـناس عامـل انحـراف اجتامعـی ناشـی از
شـدت و ضعـف مهبسـتگی فـرد با زندگـی اجتامعی اسـت.
جــا کــة ســةرخؤش بــووم بــة دەنگثکــی نــةوی
بــؤت دەصثــم ئــةو شــيعرە بــةرزەي مةولــةوي
بشــنو از نــی چــون حکایــت میکنــد
میکنــد
شــکایت
جداییهــا
از
نابــث قــةت ناصــةي جودايــي بــث ئةســةر
 -1یک رشته نوپا در جامعه شناسی است ،بنگرید Sociology of emotion,Turner,J,et all,2005
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جــا چ نــةي بيــکا چ پيــاوي دةربــةدةر
بؤيــة ناصــةم تثکةصــي نــةي کــردووە
نةيکــردووە
نــةي
پثيــة
شــيوەنثکم
ئينســانييه
شــيوةين
مــن
شــيوةين
بانگــي ئــازادي و گــرؤي يةکســانيية
(هیمن)14:1979،
ترمجـه« :در آن هنـگام کـه مسـت شـدم بـا صدایـی آرام و حزین /بریت مـی خوانم آن
شـعر وارسـته «مولـوی» را /بشـنو از نـی چـون حکایـت میکنـد /از جدائی ها شـکایت
میکنـد /نالـه فـراق هرگـز بـی اثـر نخواهـد مانـد /ایـن نالـه چـه از «نـی» برخیـزد یـا از
انسـان «آواره» /بدیـن منظـور نالـهام را بـا نـی ترکیـب نمـوده ام /شـیونی دارم ،نـی از آن
ناتـوان بـوده اسـت /شـیون مـن ،شـیون انسـانیت اسـت /غریـو آزادی و هبانـه یکسـانی
است».
یکـی از مباحثـی کـه در جامعـه شناسـی مـورد مباحثـه جـدی و اکنونـی اسـت ،بحث
اسـتفاده از تکنولـوژی اسـت ،تکنولـوژی از علـم و نگاه علمی برمیخیـزد که درخدمت
انسـان و آسـایش اوسـت ،امـا ایـن تکنولـوژی مهچنـان کـه چیزهایـی بـه زندگـی انسـان
میبخشـد چیزهـای را از او میگیرد ،یکـی از سـخت تریـن جهـت گرییهـا نسـبت بـه
نقـش ختریبـی تکنولـوژی در زندگی انسـان توسـط اعضاء مکتـب فرانکفورت بیان شـده
اسـت ،هیمـن در شـعری شـاعرانه از روابـط منفـی تکنولـوژی و زیبایـی میگویـد:
لــةو دةمــةي ذا دصــم لثيــداوه بــؤ ژوان مــن دثوانةي چاوي جــوامن ،چاوي جوان
گةرچــي خةصکــي وآليت چــاو جوانــامن چــاوي جــوامن نــةدي قــةت بــه چــاوامن
هةتــا الو بــووم چــاوي جوامن لــث ون بوو پةچة و چارشــثوم و ڕووبةندم دوژمن بوو
ئثســتا کــه پــرم و کةوتوومةتــة ئاويلکــه چــاوي جــوامن لــث ون دهکا چاويلکــه
(هیمن)92:1979،
«از زمانـی کـه دمل در طپـش میعـادگاه بـوده اسـت ،مـن شـیدای چشـمهای زیبـا
بـودهام ،امـا گرچـه فرزنـد رسزمین زیبـا چشـم هایـم ،چشـم زیبـا را هرگـز با چشـمهایم
رویـت نکـردهام ،تـا زمانـی کـه جوان بودم چشـم زیبـا از من پنهـان بود ،چـرا که رورسی
و چـادر مانعـم بودنـد ،اکنـون کـه پیر و پـا در لـب گـور دارم  ،عینکهـا چشـم زیبـا را از
مـن پنهـان میدارنـد».
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انتقـاد از زر و زور و تزویـر ،نقـد بی امان روابط زمینداری ،وصف زندگی روسـتایی
و مبانـی اخالقـی یـک زندگـی آرام جـزو اصـول زندگـی اوسـت .او در یکـی از شـعر
هایـش بحـث جابـه جایـی ارزش هـا را ایـن چنین بیـان میکند:
بــةآلم زثــذت نةبــث ،ســووکي ئةگــةر تــؤ بــدةي دةرســي هــةزاري وةک شکســپري
«تو گر پول نداشته باشی ،جایگاهی نداری ،حتی اگر معلم شکسپریها باشی».
در شـعر معـارص کـردی دفاعـی جانانـه از حقـوق زنـان میشـود و بـه مهین خاطـر
جامعـه پدرسـاالر بـه چالـش کشـیده میشـود:
دهرکــی داخســتوه لــه تــؤ بابــت کهچــی دهرکــی نييــه
دهرکــه داخســن لــه تــؤ دهرکــی هومثــد داخســتنه
ترجمـه« :در را از تـو بسـته پـدر بـی درک /نمـی دانـد در را بر تو بسـتن ،در امید بسـتن
است».
دومین اثـر ازآن «قانـع» اسـت .قانـع ( )1898 -1965بیشـک شـاعرترین ،شـاعر
در ادبیات کردی نیسـت اما احتامالً یکی از روشـنفکرترین و آزاداندیشترین آنهاسـت.
یک روحانی نسـتوه و شـجاع که از آداب و رسـوم دسـت و پاگری ،ناهنجارهیای اجتامعی
و طبقـات سـودجو را بـه بـاد انتقـاد میگرید و برای رسـیدن به آزادی آماده اسـت هر نوع
هزینـه ای را پرداخـتکنـد .قانـع جغرافیـا ،قرشبنـدی جامعـه ،روابـط طبقاتـی جایـگاه
زنـان ،پارملـان را بـه شـیوه واقعگرایانـه بـه تصویـر میکشـد و نقد مـی کند ،نقد او شـیوخ
حملـی ،مالهـا ،خانهـا ،اعضـاء پارملـان و منصوبین ملاک و حتی شـکارچی کبوتـر را به
نقـد و چالـش میکشـد .قانـع بـه شـیوهای اسـتثنای از حقـوق برابـر زنان دفاع مـی کند.
قانـع بـه خاطـر شـفافیت در گفتـار و نقـد بـی امان قـدرت دوسـتان و دشـمنان زیادی
داشـته و علـی رغـم اینکـه وی یـک مسـلامن خـدا شـناس بـوده و در شـعرهای متعـدد بـه
ایـن امـر اشـاره نمـوده اسـت(قانع .)2005،فرصـت طلبـان او را بـه کفـر گویـی متهـم
کردهانـد ،خـود وی در شـعری بـه ایـن امـر اشـاره میکنـد.
بــه کوفــری تــث مةگــةن ئةشــعاری وردم هةمــووی پةنــد و دوذ و مةرجانــه بؤتــان
(قانع)51:2005،
«اشـعار عمیـق مـن را کفر به شمار نیاریـد /.متام شـعرهایم  ،مثل در و مرجان اسـت
برای شام».
در کردسـتان علاوه بـر مذاهـب شـیعه و سـنی ،فرقـه هـای نقشـبندی و قـادری هـم
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وجـود دارد کـه پیروان آنهـا بـه ترتیـب خـود را «درویـش» و «صوفـی» مـی نامنـد .گاه ًا
بعضـی از مرشـدان ایـن فرقههـا ،قرائتهـای سـختگریانهای از دین و زندگـی دارند که
بـا تغییر و نـوآوری در زندگـی در تضـاد هسـتند .قانع در یکی از شـعرهایش این خشـک
اندیشـی را چنین بـه بـاد انتقـاد میگرید:
بــث قــةزا بــث مامــه «ســؤيف» تاکــوو بــث ذيــش پان ئـهکا،
قــل بــه فــل حاصــي بــووه ،چــي ئيديعــاي ويــژدان ئــةکا
وا دراوســث کةشــفي مانگ و ذؤژ ئةکةن ،ئثمةش شــوکور
کاکــه دروثــش وا خةريکــه ،کةشــفي دؤصــةي نــان ئــةکا
مامؤســتاکامنان ئةصثــن زؤر ســونهته ســواري بــه کــهر
ههر کهســث ســواري به «فورد» کا ،خؤي شــةريک شةيتان ئهکا
(قانع.)74:2005،
«عمـو « سـوفی» سلامت بـادا ،تا بامنـد ریش میگـذارد «/قل» را به فـل فهمیده ،اما
از وجـدان سـخن میگوید/مهسـایگان مشـغول کشـف خورشـید و مـاه هسـتند « منظور
سـفر یـوری گاگاریـن ......... ،بـه کـره بـه ماه اسـت» شـکر خدا مـا هم درویـش برادر،
مشـغول کشـف جـا «نانـی» اسـت /.پیشروان مـا میگویند ،سـواری با خر سـنتی اسـت
بـس دیرینه /هر کسـی با ماشین «فورد» سـفر کنـد ،خود را رشیک شـیطان میگرداند».
وقتـی دانـش جتربـی حتت عنوان علم پا گرفت ،عده ای آن را چون آئنی جدید ،دوران
جدید نگریسته و نوعی پرستش و پریوی از آن را پیشه کردند ،سیانیتسم یعنی علمگرای
ایدئولـوژی پوزیتیویسـتی بـود کـه پیروان و مریدان زیادی داشـت .غیر از منتقدانی مثل
نیچـه ،ده هـا سـال طـول کشـید کـه رضورت علـم و عقـل بـه چالـش کشـیده شـود ،قانـع
ایـن منتقـد هوشـمند در شـعر « مهـراه بـا علـم» در چنـد شـعر از علـم اسـتقبال میکنـد
امـا اسـتقبال او نـه کورکورانـه و پرسـتشگرانه بلکـه عقالنـی و انتقادآمیـز اسـت ،بنگرید
چاکــي چلــؤين مهرحهبــا زانــن بــؤ پثشــکهوتنت هــهزار ئافهريــن
بــاوةذم ههيــه بــه ســيدق و يهقــن هـهر تــو پثــش ئهخـهي کؤمهصــي بــث تــن
ِ
شــثره گــهر چهکــت کــرد بــه کارهبــا ئاســن و دارت وهک کــهر بــار ئهبــا
بثتهلــت وشــه شــار و شــار ئهبــا ئافهريــن لــه تــؤ زانــن مهرحهبــا
لــه دوو پارچــه دار ســنؤقي ئهکــهي ده نگــي ذؤژهــةآلت بــؤ مهغريــب ئهبـهي
گهرچــي جارجاريــش زهرةريــش ئ ـهدهي مشــتهکؤص لــه دهم هــهژاران ئــهدهي
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بــهآلم ئــةي زانــن ،لثــم زويــر مهبــه تــؤ ســهر ئهرهســتوو لثــم دصگــر مهبــه
حـهز ئهکـهم گهنــج يب ،ههرگيــز پــر مهبه البــه خزمهتــکار ،شــا و وهزيــر مهبــه
هــهر تــؤش ئهســبايب خوثــن ذژانــدين هــهر تــؤش ئهســبايب مثشــک پژانــدين
هــهر تــؤش واســيتهي ژن قيژانــدين هــهر تــؤش واســيتهي خــاک بيژانــدين
گشــت خهتــاي تؤيــه ئاهــي دصــي تهنــگ گشــت خهتــاي تؤيــه لــه ذووي گيــي جهنــگ
گــؤذي لــه دهنــگ ماصــي خةصــک ئةخؤن بــه لوولـهي تفةنگ
تــؤ بثدهســهآلت ئه ِ
(قانع)184:2005،
«دانـش ،چطـوری ،درود بـر شما ،بـرای پیرشفـت و تلاش تـو هـزار آفریـن /،مـن
اطمینـان و یقین دارم فقـط شما هسـتید کـه جوامـع عقبافتـاده را بـه پیـش خواهـی برد/
شما روغـن کرچـک را بـه بـرق ارتقـاء دادی ،آهـن و چـوب تو ماشین اسـت کـه االغ بار
میکشـد /بیسـیم تـو پیغـام را شـهر بـه شـهر مـی بـرد /آفریـن بـر تـو ،هـزار آفریـن /،از
دو ختتـه چـوب صنـدوق میسـازید (تلویزیـون) /صـدای رشق را به غرب میرسـانید/
گرچـه گـه گاهـی آسـیب هـم میرسـانی /و مشـت بـر دهـان فقـرا میکوبیـد /امـا ای
دانـش از مـن نگـران نبـاش  /تـو را به ارسـطو قسـم میدهـم از من دلگری مباش /دوسـت
دارم جـوان بامنـی و پیر نشـوی به سـوی ضعفـا بیا ،شـاه و وزیر مباش /دانش تو اسـباب
خونریـزی هـم هسـت /تـو اسـباب متالشیشـدن مغزهـا هـم هسـتی /تـو علـت و عامل
غریـو زنـان هسـتی /تـو علـت ،زمین هـای سـوخته /آه و نالـه رنج دیـدگان از توسـت/
عامـل جنـگ دو گیتـی تـو هسـتی /تـو بیقدرتـان را غـره می-سـازی /که ملک مـردم را
بـه زور میسـتاند».
قانـع شـاعر طرفـدار راسـتی و حقیقـت اسـت و هـر مانعـی را مـد نظـر دارد و
نمیخواهـد روح رسکـش خـود را خـوار کند .او علریغـم این که یک زندگـی فقریانه ای
افتخـار آمیـز داشـته و مـی دانسـته اسـت اگر قلـم را در راههای دیگـر به کار گیرد در امد
هبتری بـا هزینـه وجـودی خواهـد پرداخـت .قانـع مـی نویسـد:
قةصــةم هؤشــت له ســةرخؤ بث ،نةنازي قــةت به دوو زماين
زمانــت الصــه لــةم باســه ،نةنووســي شــةوکةيت جةبــار
(قانع)117:2005،
«قلـم هوشـیار بـاش ،در منافقـی هرگـز افتخـاری نیسـت /زبانـت بایـد الل باشـد و
هرگـز از شـوکت جبـار نگویـد».
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سـومنی اثـر کتبـی مربـوط یـه شـاعر «سـواره» اسـت .سـواره یکـی از عالیتریـن
شـعرای معارص و نوپرداز اسـت .او متولد  1325اسـت که در سـال  1347از دانشـگاه
هتـران لیسـانس حقـوق مـی گیرد ،شـعرهای او بـه زبانهـای کـردی و فارسـی اسـت،
بخشـی از شـعرهای فارسـی و کـردی او در سـال  1372بـه چـاپ رسـیده اسـت ،کـه مـا
بـه بررسـی اجتامعیـات در آن میپردازیـم .جامعـه شناسـی شـهری یکـی از رشـته هـای
ختصصـی جامعـه شناسـی اسـت کـه بـه بررسـی الگو هـای رفتـاری در شـهر می پـردازد.
مباحثـات پیچیـده و دامنـهداری در مـورد ایـن حـوزه در جریـان اسـت .بـه عنـوان مثـال
یکـی از تفاوتهـای کـه در میـان زندگـی شـهر بـا روسـتا وجـود دارد ایـن اسـت کـه در
شـهر رفتـار بیشتر رسـمی اسـت و روابـط صمیمـی و چهـره بـه چهـره کاهـش مییابـد.
در شـهر رفتـار عقالنـی ،اقتصادیتـر شـده و از شـدت عواطـف و احساسـات در رفتـار
هـا کاسـته میشـود .ایـن شـیوه فکـر و رفتار بـدون هزینه هم نیسـت و مشـکالت خاصی
بدنبـال دارد .یکـی از جامعـه شناسـانی کـه بـه بررسـی ایـن شـیوه رفتـار پرداختـه اسـت
گئـورک زیمـل جامعـه شـناس آملانـی اسـت .زیمـل میگوید انسـان ها در شـهر بـا تقاضا
هـای زیـادی روبـرو مـی شـوند آنهـا بایسـتی بـه طـور مرتـب انتخـاب کننـد و از دسـت
بدهنـد از آنجـا کـه انسـانهای شـهری بـا نیازهـای زیـادی روبـرو هسـتند امـا نمیتوانند
بـه مهـه آنهـا پاسـخ گوینـد دچـار پدیـدهای به نـام «دلزدگـی» می شـوند .زیمـل به مهنی
خاطـر شـهر را یکـی از عواملـی میدانـد که انسـان را از خـود بیگانه می کند .حـال ببینید
کـه ایـن دلزدگـی و از خـود بیگانگـی در شـعر سـواره بـه زیبایـی انعـکاس یافتـه اسـت.
گوصم دصم پذه له دةرد و کوص ئةصثم بذؤم له شارةکةت
ئةصثم به جامث ئاوی کانياوی دثيةکةم
عيالجی کةمکوصی دصی پذم له دةردی ئينتزارةکةت
وةذةز بوو گيانی من له شار و هاذةهاذی ئةو
له ذؤژی چصکنی نةخؤش و تاوو و ياوی ئةو
ئةصثم بذؤم له شارةکةت ،له شاری له بةر چرای نيئؤن شةوارةکةت
بذؤمه دث که مانگةشةو بزثته ناو بزةم
چلؤن بژمي له شارةکةت که پذ به دص دژی گزةم
له شارةکةت که ذةمزی ئاسن و منارةيه ،مةيل ئةوين غةوارةيه
ئةصثی له دةوری دةست و پثم ئةوةی که تثل و تان و ذايةصة کةلةپچةيه
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ئةوةی که پةيکةره ميسالی داوةصه ،ئةوةی که دارتثله ،مةزهةری قةناريه
له شارةکةت کة مةندی دووکةصه
کة دثته دةر لة ماصی دةوصةمةند و تيشکی بثگوناهی خؤر ئةخاته بةند
له هةر شةقام و کووچةيثک شةپؤذی شينه دث بةرةو دصم
دةستی گةرمی ئاشنا نييه که ئةيگوشم دةستی چثوييه
له شارةکةت زةليله شثر باوی ذثوييه
به هةر نيگايثک و پةتايثکا ئةصثم بذؤم له شارةکةت
گوصم هةرمثی زؤنگ و زةل ،چلؤن ئةبثته جاذةگوص
له شاری تؤ له بانی عةرشه قؤندةرةی دراو
شارةکةت ،ئاسکه جوانةکةم ،تةسکه بؤ ئةوين و بؤ خةفةت هةراو
کث له شاری تؤ له شاری قاتصی هةژار،گوث ئةداته ئايةتی پةذاوی دص
منث که گؤچی تاوی گةرمی بةر دةواری عةشريةمت
به داره تةرمی کووچه تةنگةکانی شارةکةت ذانةهاتووه لةشم
بناری پذ بةهاری دث ذةنگی سوور و شني ئةدا ،له شثعر و عاتيفةی گةشم
ئةصثم بذؤم له شارةکةت
(سواره.)128،1372،
«گل مـن /دمل لربیـز از رنج و حمنت رسشارسـت /گویم کـوچ کنم از دیار تو /گویم
با آب چشـمه سـاران روسـتایم /علاج کنم التهـاب درون را ،از درد انتظـارت /گل من
روح مـن از شـهر و هیاهـوی بسـی خسـته اسـت /از روز کثیـف بیماری و تـب و تـاب
شـبهایش /گویـم بـروم ز شـهر تـو /در آن شـهری کـه چشـم هـا در درخشـش چـراغ
نئـون نابیناسـت /گویـم بـه ده بـروم کـه مهتـاب بـر لبخنـدم بنشـیند /چهسـان در شـهر
تـو زندگـی کنـم /کـه بـا متـام وجـود خمالـف دوز دوزهبازی هسـتم؟ /شـهر تو کـه /...از
هـر کـوی و برزنـی مـوج گریـه به سـویم روان اسـت /دسـت گـرم آشـنا را نیسـت که می
فشـارم! /دسـتها چوبـی اسـت!
در شـهر تـو شیر در بنـد و روزگار بـاب روبـه هان اسـت /عزیـزم /دررس زمنی ظلم
و مـرداب /چـه سـان بـه غنچـه گل خواهـد نشسـت روزی /در شـهر تو کفش ثـروت بر
جایگاه عرش است/شهر/آهوی نازنینمبرای عشق کوچک و برای رنج بزرگ است».
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 -4نتیجهگریی
ادبیـات یکـی از دانـش هـای مـادر اسـت .امـکان غـور در آن زیـاد اسـت .ادبیـات کـردی
بیشتر نانوشـته و کمتر بازخوانی شـده اسـت .لـذا بررسـی اجتامعیات در ادبیـات کردی
کاری سـاده نیسـت .جامعـهای با پراکندگی زیـاد جغرافیایی و سیاسـی ،با حجم عظیمی
از ادبیـات فولکلوریـک ،وجـود هلجههـای خمتلـف ،عـدم دسرتسـی آسـان بـه منابـع
مکتـوب ،نبـود کارهـای پایـهای و مبنـا در ایـن مـورد از مجلـه ایـن حمدودیتهـا هسـتند.
امـا میتـوان گفـت ایـن ادبیـات مثل هـر ادبیـات دیگـری بازتـاب روح مجعی اسـت .این
ادبیـات بازتـاب طبیعـت ،عشـق ،کار و کوهسـتان وآیینـه سـاده زندگـی ایـن جامعـه بوده
اسـت .امـا هـر چـه جامعـه به پیـش رفته اسـت و تغیریات اجتامعی رسیعتر گشـته اسـت،
ادبیـات و حمتـوی آن نیـز متحـول گشـته اسـت .ادبیـات قدیـم و کالسـیک کـردی حاصل
مسـاجد ،روحانیـون و حتـی بخشـی عظیـم از آن حاصـل حمیـط کشـاورزی و دهقانـی
اسـت .در ایـن دوران شـاعران بیـش از هـر چیـز مشـغول شـعر غنایـی بودنـد .هـر چـه
زمـان پیـش رفتـه اسـت ژانرهـای ادبـی بیشتر شـده اسـت و قرشهـای بیشتری مشـغول
تولیـد ادبیـات کـردی شـدهاند .هـر چنـد روحانیـون و روحانـی زادهگان در ایـن گـذار
و تـا کنـون نقشـی جـدی و انـکار ناپذیـر داشـتهاند .بـا تغییر جامعـه ،قرشبنـدی جامعـه
بیشتر شـده اسـت .غیر از ادبیـات شـفاهی کـه بازتـاب شـفاف افـکار جامعـه اسـت و
مربـوط بـه قشر و طبقـه خاصی نیسـت ،تغیریات در آن بسـیار چشـمگری نیسـت و غری از
ترانههـای عروسـی،گونه هـای خمتلـف فولکلـور در حـال نابـودی اسـت .اما قالب شـعر
کـردی مثـل حمتـوی آن عـوض شـده اسـت .اگـر وزن بخشـی از ادبیـات کالسـیک مثـل
مولـوی و خانـای قبادی پنج هجایی اسـت،قالب شـعر نالی و حمـوی و جزیری در اوزان
عربـی اسـت .شـعر سـواره ،نیامیی و بخشـی از شـعر امروز کردی سـفید اسـت .بـا آمدن
ایدئولـوژی هـای سوسیالیسـتی و ناسیونالیسـتی ادبیـات نوشـتاری کـردی نیـز از این امر
متاثـر گشـته اسـت .بـا افزایـش نابرابـری و وجـود آگاهـی انتقـاد از نابرابـری و اسـتبداد
نیـز افزایـش یافتـه اسـت .امـروز در ادبیـات کـردی وجـود طبقـات اجتامعـی ،مشـکالت
و موانـع حتـرک زنـان ،حقوق کـودکان و رنج هـای زندگی و نامالیمات زندگی انعکاس
بیشتری یافتـه اسـت .در این سیر تارخیـی زبان امهیتی بیـش از پیش یافته اسـت و این امر
ناشـی از حتوالت شـدید اجتامعی و حساسـیت مسـاله هویتی اسـت.بر مهنی اسـاس پیش
از هـر چیـز مجـع آوری ادبیـات شـفاهی و پـس از آن مطالعـه اجتامعی این آثـار بیش از هر
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زمانـی رضوری اسـت.
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