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چکیده
ادبیات داستانی کردی در دو بخش کالسیک و
مدرن ،واجد عنارص روایی و سازههای داستانی
است .این مقاله میکوشد در چارچوب نظریههای
مهمی را
داستانی از طریق تبینی این عنارصّ ،
حتول ّ
که در حوزهی ادبیات داستانی روی داده است،
توضیح دهد .در پژوهش حارض به ردهبندی
قصهی کردی و بررسی سازههای آن
سازههای ّ
پرداخته میشود تا عالوه بر توصیف ویژگیهای
قصه
این نوع روایی و ادبی ،ضمن توصیف ّ
ت این نوع
و ویژگیهای آن ،عمدهترین تفاو 
روایی از حیث تکنیکی با ادبیات داستانی مدرن
مهمی که ادبیات
آشکار شود و از این طریق ّ
حتول ّ
توجه قرار
داستانی کردی جتربه کرده است ،مورد ّ
گرید .شناخت زمینههای تارخیی و فرهنگی ادبیات
داستانی مدرن از طریق بررسی پیشینهی فرهنگی،
قصههای
زبانی ،تارخیی و عنارص روایی آن در ّ
کردی و از سویی شناخت شاخصهها و مؤ ّلفههای
مدرن آن ،زمینه را برای داستاننویسان کورد،
جهت تولید آثار بومی با هو ّیت فرهنگی و تارخیی
و متناسب با ذائقهی زیباشناختی و رضورتهای
تکنیکی عرص حارض فراهم خواهد ساخت.
کلیدواژهها :ادبیات داستانی کردی ،متایز و تشابه،
ساختار ،داستان مدرن.

کورتە
ئەدەبی چیرۆکی کوردی لە دوو بەشی کالسیک و
مۆدێڕندا ،هێامنهگهلی گێڕانهوهیی و پێکهاتهی داستانیی
ههیه .ئەم وتارە هەوڵ ئەدات له چوارچێوەی تیۆرییه
چیرۆکییهکان لە ڕێگای ڕوونکردنهوهی ئەم هێامنهگهلهوه،
ئهو گۆڕانکارییهی لە ئاقاری ئەدەبی چیرۆکدا کراوه،
رشۆڤ ه بکات .لەم توێژینهوهیهدا پێکهاتەکانی چیرۆکی
کوردی پۆلێنبهندی دهکرێت و پێکهاتەکانی تاوتوێ
دهکرێت تا بێجگە لە وەسفی تایبهمتهندییهکانی ئەم
چهشن ه گێڕانهوهیی و ئەدەبییە ،سهرهڕای وەسفی چیرۆک
و تایبهمتهندییهکانی ،سهرهکیرتین جیاوازیی ئەم چهشنه
گێڕانهوهی ه ل ه باری تهکنیکییهوه لەگەڵ ئهدهبی چیرۆکی
مۆدێرندا ئاشکرا بکرێت و لەم ڕێگایهوه ئهو گۆڕانه
گرنگهی کە ئەدەبی چیرۆکی کوردی ب ه ئهزموونی
گهیاندووه ،بخات ه بهر سهرنج و توێژینهوه .ناسینی
بهستێن ه مێژوویی و فهرههنگییهکانی ئەدەبی چیرۆکی
مۆدێرن لە ڕێگای تاوتوێکردنی پێشینهی فهرههنگی،
زمانی ،مێژوویی و هێامنە گێڕانهوهییهکانی لە چیرۆکه
کوردییهکان و ههروهها ناسینی خاڵ ه بهرچاوهکان و
مۆرک ه مۆدێرنهکانی ،بهستێنهکهی بۆ چیرۆکنووسانی
کورد ،بهمهبهستی خولقاندنی بهرههمی خۆجێی لەگەڵ
ناسنامەی فهرههنگی و مێژوویی و گونجاو لەگەڵ
ههستی جوانیناسی و پێویستیی ه تهکنیکییهکانی ئهم
سهردهم ه دابین دهکات.
وشەگهلی سەرەکی :ئەدەبی چیرۆکی کوردی ،وێکچوون
وجیاوازییەکان ،پێکهاتە ،چیرۆکی مۆدێرن.
1- farzad_aria@yahoo.com

16

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396

 -1مقدّ مه
بـا قـدری تسـامح میتـوان گسترهی ادبیـات داسـتانی را آنقـدر بسـط داد کـه مهـهی
روایاتـی را کـه جنبـهی ابداعـی و خت ّیلـی دارنـد دربرگرید و انـواع ّ
خلقهی ادبی را شـامل
شـود .در مهین دامنـهی وسـیع اسـت کـه میتـوان حتّی بـه طـرح رضباملثلهـا ،لطیفهها
و متلهـای کـردی پرداخـت و بـه جنبههـای خت ّیلـی و شـکل کمرنـگ و فشردهی داسـتان
در آنهـا اشـاره کـرد .ا ّمـا بـا افـزودن عوامـل اساسـی و حمدودکننـده ،تعریـف و تل ّقـی
خـود را از داسـتان ،چنین بیـان میکنیـم :داسـتان ( )Fictionروایتـی منثـور اسـت که در
دامـن خیـال و خالق ّیـت ادبـی زاده میشـود و دارای رشوع ،شـخص ّیت ،حادثـه ،تضاد و
قصهها و حکایات کـردی در پهنهی
کشـمکش و پایـان میباشـد .از ایـن منظر افسـانههاّ ،
ادبیـات داسـتانی کالسـیک بـر مـا نامیان میشـوند.
خاصی از اشـکال داسـتانی
معـرف نـوع ّ
عناویـن افسـانهّ ،
قصـه و حکایـت ،هیـچ گاه ّ
ّ
معی و ممتاز از یکدیگر نیسـت
فولکلوریک با مرزهای
مشـخص و حمدودهی سـاختاری ّ
معین ندارند
و عمومـ ًا بـر ّ
قصههـای عامیانـه و رایـج در میـان عامهی مردم که سـازندهای ّ
و بـا عنـارص سـاختاری ویـژهی خـود در دامـن خت ّیل و خالق ّیـت پـرورش یافتهاند ،اطالق
قصههایـی و اشتراک مضامین و موضـوع و تشـابه
تنـوع و فراوانـی چنین ّ
میشـوندّ .
قهرمانـان تیپیـک و مهسـانی حـوادث و مهگونـی ّ
خـط سیر ماجراهایشـان در شـبکهی
داللـت آنهـا،چنـان مـرز لغزنـدهای اجیـاد کرده اسـت کـه ارایـهی تعریفی جامـع و مانع
از هـر یـک از ایـن اصطالحـات مقدور و ممکن به نظر نمیرسـد .فولکلورشناسـان بدون
قصـه و حکایـت کننـد بـا
ایـن کـه خـود را گرفتـار تعیین وجـوه افتراق و امتیـاز افسـانه و ّ
تنـوع و
قصـه انجـام دادهانـد ،کوشـیدهاند بـر ّ
ردهبندیهایـی کـه در سـاختار عنـوان ک ّلـی ّ
قصههـا چیره گشـته ،بـه مفاهیـم و اهـداف مـورد نظـر خـود دسـت
تک ّثـر فوقالعـادهی ّ
یابند.
قصههـای کـردی و
ایـن مقالـه میکوشـد بـا بررسـی عنـارص و سـازههای روایـی ّ
مقایسـهی آنهـا بـا مؤ ّلفههـای آنچـه داسـتان مدرن تل ّقی میشـود ،بـه گونـهای توصیفی،
مهـم زبانـی ،روایـی و تکنیکـی را کـه در
ویژگیهـای ایـن انـواع را نشـان دهـد و ّ
حتـول ّ
حـوزهی ادبیـات داسـتانی کـردی رخ داده اسـت ،تبیین نامیـد.
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 -2پیشینهی پژوهش
پژوهشهـای خمتلفـی بـرای دسـتهبندی عنـارص و سـازههای روایـی و داسـتانی آثـار در
حـوزهی ادبیـات داسـتانی صـورت گرفته اسـت تـا از این طریـق با توصیـف ویژگیهای
قصـه در حـوزهی ادبیـات شـفاهی و رمـان و داسـتان کوتـاه در حـوزهی ادبیـات مـدرن،
ّ
شـناخت دقیقتـری راجـع بـه هریـک از آنهـا صـورت گیرد و زمینههـای نقـد و حتلیل را
قصههـای پریان
بـرای پژوهشـگران فراهـم نامیـد .از ایـن میـان میتـوان به رخیتشناسـی ّ
اثـر والدیمیر پـراپ ،ردهبندیهـای و.ف.میلـر و وونـت در کتـاب روانشناسـی مـردم
قصـه و آثـار مرییـام آلـوت (رمـان به روایـت رماننویسـان)،
راجـع بـه کل ّیـات سـازههای ّ
سامرسـت مـوام (دربـارهی رمـان و داسـتان کوتـاه) ،مجـال مریصادقـی (عنـارص داسـتان
و ادبیـات داسـتانی) ،امحـد اخـوت (دسـتور زبـان داسـتان) ،ابراهیـم یونسـی (هنـر
داستاننویسـی) در مـورد کل ّیـات ادبیـات داسـتانی مـدرن و در حـوزهی ادبیات داسـتانی
کـردی میتـوان از آثـاری ماننـد ادب فولکلـور کـردی عزالدّ یـن مصطفـی رسـول ،بنیـان
سـجادی،
هنـری داسـتان کوتـاه کـردی احلام منصـور ،متـون ادب کـردی از عالءالدین ّ
داسـتان هنـری کـردی اثـر ظاهـر روژبیانـی و افسـانهها ،نامیشـنامهها و بازیهـای کـردی
علـی ارشف درویشـیان اشـاره کـرد.
از حم ّققان کرد ،عرب شـمو و از مسـترشقنی کسـانی مانند مان،نیکیتنی ،مینورسـکی،
سـمینوو ،ویلچفسـکی و السـکو را میتـوان بـه ایـن فهرسـت اضافـه نمـود .راجـع بـه
قصـهی کـوردی ،زینالعابدیـن زینـار در فصلنامـهی کُـردی زنـد ،سـی و دو
سـازههای ّ
قصـه کـردی را بـدون اشـاره بـه تأثیر متقابـل آنهـا و تطبیـق ایـن عنـارص ،مـورد
سـازهی ّ
ارزیابـی قـرارداده اسـت (زینـار.)52 :1996 ،
 -3مبانی نظری
قصههـا ارایه
«والدیمیر پـراپ» بـا نقـد ردهبنـدی مضمونی «آرن» کـه نامیه و فهرسـتی از ّ
قصـه فراهـم نمـوده بود ،ایـن ردهبندی را بر مسیر
کـرده بـود و زمینـه را بـرای کدگـذاری ّ
قصههـای پریـان به بررسـی
قصههـا بـه نـام ّ
جدیـدی هدایـت کـرد و بـا انتخـاب نوعـی از ّ
قصهها بر اسـاس اجزای
مورفولوژیکـی موضـوع پرداخـت؛ بـه گونـهای کـه به توصیـف ّ
سـازندهی آنهـا و رابـط متقابـل این سـازهها با یکدیگـر و با ّ
قصـه پرداخت و حاصل
کل ّ
قصههـای پریـان در نـه فصـل در سـال
کار خـود را در کتابـی بـا عنـوان رخیتشناسـی ّ
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 1928در روسـیه منتشر سـاخت.
قصههـای پریـان را بـه عنـوان ردهای خـاص انتخـاب کـرده و بـه
در روش پـراپ کـه ّ
قصهها چون جمموعهای در نظر گرفته میشـود
مقایسـهی مضامین آنهـا پرداخته اسـتّ ،
و آن گاه رابطـهی ایـن اعضـا بـا یکدیگـر و بـا ّ
قصـه مـورد بررسـی قرار میگیرد و در
کل ّ
متغیری و جـود دارند ،بـه طوری که نـام و صفات
مقایسـهی جمموعههـا عنـارص ثابـت و ّ
متغیر ،ا ّمـا کارهـا و عمـل داسـتانی آنهـا ثابـت اسـت .الگـوی پـراپ را بـه
قهرمانـان،
ّ
قصههای کُردی هـم تعمیـم داد .ابتدا به شـیوهی آرنا
عنـوان الگویـی جهانـی میتـوان بـه ّ
ّ
مشـخص بـه مقایسـهی
معین گنجانـد ،سـپس بـا انتخـاب ردهای
ّ
قصههـا را در کدهـای ّ
قصههای اقـوام و
قصههای کُـردی بـا ّ
مضامین آنهـا اقـدام کـرد کـه بـا ایـن روش تطبیـق ّ
ملـل دیگـر را هـم بـه سـهولت و د ّقت میتـوان انجـام داد.
1

 -4حتلیل و بررسی
قصه چیست؟
ّ -1-4
قصـه موجـب شـده کـه تعریفـی واحـد و
تنـوع و گوناگونـی جنبههـای ّ
گستردگیّ ،
معرفـی آن ارایـه نشـود،
یکدسـت در عبارتـی کوتـاه و بـه صـورت جامـع و مانـع بـرای ّ
قصـه بـه عنـوان پدیـدهای ذوقـی و تعمیمپذیـر ،تعریفـی
البتّـه نبایـد انتظـار داشـت کـه ّ
قطعـی و مسـ ّلم و فراگیر ماننـد «چگالـی» کـه موضوعی کام ً
لا علمی در فیزیک اسـت،
قصـه طـرح گردیـده ،تعریفـی توصیفـی و مبتنی
داشـته باشـد؛ لـذا تعاریفـی کـه راجـع بـه ّ
قصـه را روایـت سـاده و بدون
بـر دیدگاهـی شکلشناسـانه اسـت :دکتر ابراهیـم یونسـی ّ
طـرح ( )plotمیدانـد کـه اتّـکای آن بـه طـور عمـده ،بـر حـوادث و شـخص ّیتپردازی
اسـت و خواننـده یـا شـنونده در آن بـه پیچیدگـی خـاص و غافلگریکننـده و اوج و فـرود
ّ
مشـخصی بـر نمیخـورد (یونسـی.)2 :1351 ،
قصـه تأکید کرده ،مینویسـد« :از
حتـول و حرکت ّ
والدیمیر پـراپ بـر جنبهی بسـط و ّ
تطوری دانسـت کـه از رشارت
قصـه را اصطالح ّا بسـط و ّ
حلـاظ رخیتشناسـی ،میتـوان ّ
یـا کمبـود و نیـاز رشوع میشـود و بـا گذشـت از عمـل داسـتانی میانجـی بـه ازدواج یـا
قصـه بـه کار گرفته شـده اسـت،
بـه عملهـای دیگـری کـه بـه عنـوان رسانجـام وخامتـهی ّ
میانجامـد .اعمال پایانـی گاهـی پـاداش یـا منفعت و ُبـرد ،یا به طـور ک ّلی التیـام و جربان
قصههای پریان .ترجمهی فریدون بدره ای .تهران :توس.
 -1ر.ک :پراپ ،والدیمیر .)1368( .ریختشناسی ّ
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مافـات ،فـرار از تعقیـب و ماننـد اینهـا اسـت (پـراپ.)25 :1368 ،
حتـول و
معمـوالً بـه آثـاری کـه در آنهـا تأکیـد بـر حـوادث خارقالعـاده ،بیشتر از ّ
قصههـا ماجـرا حـول حمـور حـوادث
قصـه میگوینـد .در ّ
تکویـن شخص ّیتهاسـتّ ،
قصههـا را بـه وجـود میآورنـد و در واقع رکن اساسـی
السـاعه میگـردد .حـوادثّ ،
خلق ّ
و بنیـادی آن را تشـکیل میدهنـد ،بیآنکـه در گسترش و بازسـازی قهرمانـان و آدمهـای
قصـه ،کمتر دگرگونـی
قصـه نقشـی داشـته باشـند؛ بـه عبـارت دیگـر« ،شـخص ّیتها در ّ
ّ
مییابنـد .بیشتر دسـتخوش حـوادث و ماجراهـای گوناگونانـد» (مریصادقـی:1365 ،
.)71
«قصـه
قصـه ( )taleآمـده اسـتّ :
در فرهنـگ اصطالحـات ادبـی جهـان در تعریـف ّ
بـه هـر حکایـت یـا داسـتان منقـول گفتـه میشـود کـه از نظر شـکل ،سـاخت روایـی غالب ًا
نامنسـجم دارد و بـرای رسگـرم کـردن نقـل میشـود» (مریصادقـی.)77:
قصـه معمـوالً نمونـهای کلـی (تیـپ) و قهرماننـد نه
قصههـای عامیانـه ،آدمهـای ّ
«در ّ
قصه نسـبت به جهان اسـت»
شـخص ّیت و ایـن امـر منتـج از دیـدگاه نویسـندگان ایـن نوع ّ
(اخـوت.)172 :1371 ،
قصـه اشـاره میکنـد « :نقـل -داسـتان-
«ژرارژنـت» بـه وجـود سـه عامـل ّ
جمـزا در ّ
روایـت .منظـور از نقـل ترتیـب واقعـی رویدادها در متن اسـت ،داسـتان تسلسـلی اسـت
کـه رویدادهـا عم ً
لا در آن اتّفـاق میافتنـد و میتوان آن را از متن اسـتنباط کـرد و روایت
مهـان عمـل روایت کـردن اسـت» (اخـوت.)50:
قصه مانند
قصه ارایه میشـود بـه جای آن که توصیف خـود ّ
اغلـب تعاریفـی کـه برای ّ
قصه با داسـتان مدرن اسـت.
آنچـه پـراپ مطـرح کـرده اسـت ،باشـند حاصـل مقایسـهی ّ
قصه
در واقـع ،عنـارص تکنیکـی نـوع ادبـی اخیر در ایـن گونـه تعاریـف حمـک و سـنجش ّ
قـرار میگیرد .در کنـار ایـن تعاریـف بـا نگاهـی ذاتگرایانـه میتـوان سـادگی مضمون،
شـکل روایـی منقـول ،نضـج و پـرورش در فضـای خت ّیلـی ،پندآمـوزی و برخـورداری از
قصـه برشـمرد .ایـن
جنبههـای تفنّنـی و رسگرمکننـده را بـه عنـوان خصیصـهی عمومـی ّ
قصـه کـه مضامین پندآمـوز را از طریـق تفنّن بیـان میکنـد در تعریف آلوت
مهـم ّ
ویژگـی ّ
توجـه
توجـه برانگیـزد و دوم آن کـه ّ
قصـه نخسـت ایـن اسـت کـه ّ
دیـده میشـود« :کار ّ
برانگیختـه را بـه سـوی غایتـی سـودمند ،یـا دسـت کـم معصومانـه،سـوق دهـد» (آلوت،
.)44 :1368
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«قصـه روایتـی اسـت بـه نثـر یا به شـعر که تأکیدش بیشتر بـر حوادث شـگفتانگیز و
ّ
نامعمـول اسـت» (آلـوت .)50 :1368 ،در ایـن تعریـف دوبـاره بـر حموری بـودن حادثه
قصه را شـکل میدهد ،تأکید شـده اسـت.
کـه جنبـهی تفنّنـی و رسگرمـی ّ
قصـه قایـل شـدهاند :روایـت
سـاختارگرایان فرانسـوی دو سـاختار ّ
جمـزا بـرای ّ
( )Hiestoireو گفتـار ( ،)Discourseیعنـی ماجـرا و چگونگـی عرضـهی آن روایـت،
حـوادث و شـخص ّیتها را دربرمیگیرد و گفتـار،چگونگی ارتباط میان راوی ،داسـتان
و خوانـده اسـت (اخـوت.)41 :1371 ،
قصهی کُردی
ّ -2-4
قصـه و حکایـت بخـش عظیمـی از ادب فولکلـور کُـردی را
افسـانه و فابـل (ّ ،)Fable
تشـکیل میدهـد کـه بـا عناویـن چیروک ( ،)Cirokنهقـل ( ،)Naqlسهرگوزهشـته
( ،)Sarguzashtaسـهربورد ( ،)Sarburdحهقایـهت ( ،)Haqayatحهکایـهت
( )Hakayatاز آنهـا نـام بـرده میشـود.
دکتر عزالدّ یـن مصطفـی رسـول مؤلف کتـاب فولکلـور کُردی مینویسـد« :افسـانه»
در فولکلور ملل جزو بخشهای بسـیار قدیمی و باسـتانی اسـت .چون حمصول عرصی
اسـت کـه آدمـی در مقابـل طبیعت بـا عجز متام رس تسـلیم فرود مـیآورد و قادر به تفسیر
و تعبیر هیـچ حادثـهی طبیعـی کـه در جهـان خلقـت روی میداد ،نبـود ،لذا به عـامل خیال
پنـاه میبـرد و بـه یـاری خت ّیـل به تفسیر وقایـع میپرداخـت ،بدین ترتیب افسـانهها شـکل
قصـه را نوعی تالش ذهنی انسـان
گرفتنـد (رسـول .)12 :1970 ،از ایـن منظـر میتـوان ّ
اعصـار گذشـته بـرای شـناخت و تفسیر جهـان و کشـکمشهای وی بـا مشـکالت تل ّقی
کـرد و تأثیر و تأ ّثرهـای آیینـی را نیز در آنهـا ردیابی نمود.
در افسـانههای کـردی صـورت خیالـی دیـو از بسـامد باالیـی برخـوردار اسـت بـا
ایـن توضیـح کـه در کشـمکش میـان دیـو و آدمیـزاد ،پیوسـته آدمی پیروز و غالب اسـت.
نیروی اهورایـی ایـن درگیری کـه آدمـی اسـت در مهـه جـا و در زیر پرتـو آفتـاب میزید،
ا ّمـا دیـو کـه نماد نیروی اهریمنـی میباشـد ،مـدام در غارهای تاریـک و خرابههـا زندگی
میکنـد و از آفتـاب کـه بـه نماد دانـش تعبیر شـده ،میهراسـد.
افسـانهی کُـردی حتـت تأثیر باورهـای آیینی هم قـرار گرفته اسـت ،بهگونـهای که دیو
رش او
در مـاه رمضـان در کـوه قـاف بـه زنجیر کشـیده میشـود تـا در ایـن ا ّیـام مردمـان از ّ
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راحـت باشـند (مهـان .)14 :این صحنـه میتواند یـادآور قیام کاوه و پیروزی فریدون بر
ضحـاک و بـه زنجیر کشـیدن او در کوه دماوند باشـد.
قهرمانـان پیروز افسـانههای کُـردی آدمیـزاد و اغلـب از طبقـهی پایین و رنـج دیدهی
اجتامعانـد کـه شیشـهی عمـر دیـو را نابـود میسـازند و طلسـم را میشـکنند.
(قصـه) ،تکامل تارخیی افسـانه دانسـته شـده و
در کتـاب فولکلـور کُـردی «چیروک» ّ
«قصـه از حلـاظ فرم شـبیه افسـانه اسـت گرچه از نظـر برخی عنـارص و حمتوا
آمـده اسـتّ :
قصـه بـر مبنـای
تفاوتهایـی بـا هـم دارنـد .افسـانه مبتنـی بـر خیـال اسـت در حالـی کـه ّ
زندگـی روزمـره بنیـان هناده شـده اسـت» (مهـان.)18 :
قصههـا مبـادرت ورزیـم
در ایـن مقـال مـا در پـی ایـن نیسـتیم کـه بـه نقـد ردهبنـدی ّ
صحـت و سـقم تعاریـف آن بپردازیـم .قـدر مسـ ّلم آن اسـت کـه ایرادهایـی را
و بـه بیـان ّ
قصههـای پریـان بـر ردهبنـدی «میلـر» وارد
کـه والدیمیر پـراپ در کتـاب رخیتشناسـی ّ
میکنـد (پـراپ ،)25 :1368 ،در مـورد تعریفـی کـه دکتر «عزالدّ یـن مصطفـی رسـول»
قصه ارایه نمودهاند ،صادق اسـت؛ چرا که خت ّیـل و صحنههای خیالی
راجـع بـه افسـانه و ّ
قصههـا از ایـن چشـمهی زایـا هبرهمندانـد.
نمیتوانـد
خمتـص افسـانهها باشـد بلکـه متـام ّ
ّ
قصـهی
قصههـا و حکایـات کٌـردی را بـدون هیـچ مـرزی بـا مهـان عنـوان ّ
لـذا افسـانهها و ّ
کـردی (چیروک) مـدّ نظـر قـرار میدهیـم .البتّـه ایـن حـق بـرای حم ّققانـی که در پـی تبینی
حـد و مـرزی بـرای «چیروک»« ،حهقایـهت»« ،راز»« ،نهقـل» و «سهرگوزشـته» در ادب
تنـوع اسـامی حاصـل پراکندگـی ژئوپلتیکی
شـفاهی کُـردی باشـند ،باقـی اسـت .آیـا این ّ
و جغرافیایـی اسـت؟ یـا سـاختار و حمتـوا موجـب تک ّثـر عناویـن گشـته اسـت؟ صـورت
مسـئله چیسـت و چـه جنبـه یـا جنبههایـی میتوانـد زمینـه را بـرای چنین حتقیقـی فراهـم
قصههـا را در چنـد طبقـهی حمدود
کنـد؟ شـاید بـا روش رخیتشناسـانهی «پـراپ» بتـوان ّ
توجـه بـه فراوانـی مصداقهـا هریـک از عناوین مذکـور را به
دسـتهبندی نمـود وآنـگاه بـا ّ
قصـه معـادل مناسـبی برای
قصههـا اطلاق کـرد .در هرحـال در ایـن نوشـتهّ ،
دسـتهای از ّ
«چیروک» میباشـد و ایـن واژه در زبـان کردی از بـار معنایی کافی بـرای داللت بر ادب
روایـی منقـول و منثـور عامیانـهی کردی که اسـامی گوناگونی را به خـود اختصاص داده
اسـت ،میباشـد.
احلام منصـور در اثـر حتقیقـی خـود کـه راجـع بـه داسـتان کوتاه کُـردی دهـهی هفتاد
ّ
مشـخص نیسـت ،ا ّمـا
نگاشـته ،آورده اسـت« :ریشـهی واژهی چیروک در زبـان کُـردی
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قصـه از واژهی قـص بـه معنـای روایـت گرفتـه شـده اسـت» (منصـور،
در زبـان عربـی ّ
«القصـه الیابانیـه القصیره»
حممـد در مقالـهای بـا عنـوان
ّ
 )2 :1999و عبدالواحـد ّ
قصههـای مهـهی اقـوام جهـان ،آداب و رسـوم و اندیشـهها و
قصههـای کـردی مهاننـد ّ
ّ
بالقـوهای در ژرفسـاخت و سـطح
آمـال و باورهـای آیینـی جامعـهی خـود را بـه شـکل
ّ
درونـی خویـش هنفتـه دارد کـه میتوانـد حم ّققـان را بـرای شـناخت آداب و آینیهـای
مذهبـی و اجتامعـی کردهـا در مسیر تاریـخ ،رهنمون گـردد .کام اینکه مسـترشقنی از مجله
مـار،نیکیتین ،مینورسـکی ،سـمینوو ،ویلچفسـکی و السـکو و نویسـندهی کـرد «عـرب
قصههـای کـردی انجـام دادهانـد ،فراتـر از منظـر
شـمو» در حتقیقـات خـود کـه در مـورد ّ
ادبـی بـه دنبـال احیـای اندیشـه و افـکار و باورهـای آیینـی کهـن و نـو کردها بودهانـد و در
جسـتارهای خویـش تصاویـر دیـو ،پری ،آفتـاب ،ماه ،سـن ،درخت و برخـی جانوران از
توجـه و د ّقـت قـرار دادهانـد (مهـان.)11 :
مجلـه «مـار» را مـورد ّ
قصههـای
قصههـا میگویـد«:از بررسـی سـاختار ّ
لـوی استروس در امه ّیـت حتقیقـی ّ
عامیانـهی اسـاطریی یـک م ّلـت ،میتـوان به اسـاطری و سـاختار تفکّـر آن جامعه پـی برد.
قصههـای یـک م ّلـت ،منظومـه یـا زبان واحـد را تشـکیل میدهد و هر
از ایـن رو جمموعـه ّ
قصـه جداگانـه همسـازه یـا جـزء ترکیبکننـده ()Syntagmی آن منظومـه یا نظام اسـت.
ّ
متضمـن درک اسـتعاری جایگاههای نسـبی آدمیـان و جانوران و
ایـن نظـام بـه طور ک ّلـی
ّ
خدایـان در ماتریسـی مرکّـب از ایـن تقابلهاسـت :بـاال /پایین ،ایـن جهـان /آن جهـان،
فرهنـگ /طبعیت» (اخـوت.)56 :1371 ،
قصههای کُردی معموالً روایت خود را با عبارات زیر آغاز میکنند:
راویان ّ
«ههبـوو نهبـوو ،کـهس لـه خـوای گهورهتـر نهبـوو ،کـهس لـه بهنـدی روورهشتـر
نهبـووHa Bu Na Bu , Kas La Xway Gawratr Nabu ,Kas La Bandy Ru».
( .Rastr Nabuیکـی بـود ،یکـی نبـود ،بزرگتـر از خـدا هیچکـس نبـود ،از انسـان
رشمسارترکسـی نبـود) .و بـا عباراتـی نظیر« :سـبدی سـیب از آسمان آمـد  ،سـیبی سـهم
مـن و بقیـه بـرای شـنوندگان» یا « دسـتهای گل و دسـتهای نرگس مرگتـان را نبینم هرگز»
قصـه را مطابـق میـل شـنوندگان و بـا پریوزی
قصـه را بـه پایـان میبرنـد .راوی کـه ّ
یـا… ّ
قهرمـان و شکسـت ضدّ قهرمـان بـه پایـان رسـانده اسـت ،با عبارات یادشـده ،خرسـندی
خـود را اظهـار داشـته و بـر صفـای جملـس میافزایـد.
1

 -1بـه نقـل از :عبدالواحـد مح ّمـد« ،القصـه الیابانیـه القصیـره» ،مجله االدیـب المعاصر ،العـدد 34 .عدد خـاص عن القصه
قصه و حکایت قرارداده اسـت (منصور.)12 :
القصیره ( ،)1992ص ).48 .چیروک را معادل ( Storyو  )Storeyبه معنای ّ
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قصـه راوی بـرای توجیـه اغراقهـا یـا شـاید بـرای پیشـگریی از هیجـان
گاه در میـان ّ
بیـش از حـدّ خماطبین ،فضـا را میشـکند و پـس از صحنههـای غلوآمیـز میگویـد:
«راسـت و دروغـش گـردن اسـتادی کـه از او شـنیدهام».
قصههای کوردی
 -3-4سازههای ّ
قصـه بـر پایهی آنها شـکل
قصههـای کُـردی دارای اجـزاء و سـازههایی هسـتند کـه بنـای ّ
ّ
قصه را شـکل میدهنـد و تأثری
میگیرد .ایـن اجـزای بنیادیـن ،حـوادث ،کنشهـا و سیر ّ
قصـه را اجیـاد میکنـد .سـاختار
و تعامـل آنهـا در شـبکهای سـ ّیال ،سـاختار و شـاکلهی ّ
قصـه را میتـوان تـا کوچکتریـن سـازهها جتزیـه نمـوده و سـپس مورد بررسـی قـرار داد:
ّ
حتول رشایـط تا اعامل
از اندیشـهها،آرزوهـا،واکنشهـای ذهنـی بـه حمیـط و تلاش بـرای ّ
و عملکـرد قهرمـان و هـر آنچه ارتباط مسـتقیم و غریمسـتقیم بـا آن دارد .ا ّمـا در این جمال
قصههـای کـردی
تنهـا بـه بیسـت و هفـت مـورد از سـازههای بسـیار مشـهور و حمـوری ّ
قصههـا و یا حتّـی بخشـی از آنها
اشـاره میشـود؛ بـا تأکیـد بـر ایـن نکته کـه جتزیهی متـام ّ
و بررسـی رابطـهی متقابـل سـازهها ،نیـاز بـه پژوهشـی مسـتقل دارد کـه تاکنـون چنین
قصههـا صـورت نگرفته اسـت.
جسـتاری راجـع بـه ایـن ّ
قصههـا ،مضامین و حمتـوای آنهـا را نیـز
بررسـی سـازهها ضمـن ترشیـح سـاختار ّ
قصههـا و فهـم آنهـا را از
آشـکار میسـازد و هو ّیـت فرهنگـی و رویکـرد سـازندگان ّ
جهـان پریامـون صورتبنـدی میکنـد .بخشـی از ایـن سـازهها عبارتنـد از:
درقصههـای کُـردی از چشمهسـاری نـام بـرده میشـود کـه آب آن بـه
آب حیـات:
ّ
کسـانی کـه جرعـهای از آن بنوشـند ،حیـات جـاودان میبخشـد.
قصههـا جوانـان دسـت بـه سنّتشـکنی میزنند ،بـه گونهای که
ازدواج :در برخـی از ّ
بـدون ا ّطلاع والدیـن خـود و بـدون رضایـت آنها ،خـود مسـتقی ًام به خواسـتگاری دخرت
دخلـواه خویـش میرونـد .در بعضـی مـوارد برخلاف هنجـار جامعـهی کـوردی ،خـود
دختر پیشـنهاد ازدواج بـه جـوان دلبنـد خویش میدهد .گاه جوانی هتیدسـت رس به سـفر
میهنـد و در شـهری غریـب بـه بیـگاری شـاه یـا بزرگی حمتشـم گامرده میشـود کـه پس از
آن کـه در گـذر زمـان ،مردانگـی و لیاقـت از خـود نشـان میدهـد به دامـادی آن پادشـاه یا
مـرد حمتشـم برگزیده میشـود.
قصـهی کُـردی اژدهایـی ظاهـر میشـود کـه بـه حمـل زندگـی آدمیـان
اژدهـا:گاه در ّ
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قصههـا،
هجـوم مـیآورد و هرآنچـه را کـه در رس راهـش باشـد فـرو میبلعـد .در بعضـی ّ
اژدهـا موجـودی مهربـان اسـت و کمتر به مردم آزار میرسـاند و گاه بـه خاطر بدیهایی
کـه بـر مردم روا داشـته احسـاس گنـاه میکند و به قصـد انتقام از خود ،خویشـتن را به دم
قصه میسـپارد.
تیـغ قهرمـان ّ
مصمـم ،ایفـای نقـش
قصههـای کُـردی مهیشـه چنـد بـرادر مهـدل و
بـرادران :در ّ
ّ
قصههـا سـه بـرادر ایفـای
قصـه را از آغـاز تـا انجـام ،شـکل میدهنـد .در اغلـب ّ
کـردهّ ،
قصههـا تعـداد آنهـا دو ،یـازده یـا چهـل نفـر اسـت .در ایـن
نقـش میکننـد کـه در برخـی ّ
قصههـا مهیشـه بـرادر کوچکتـر دانـا و برخـوردار از هبـرهی هوشـی بسـیار باالیی اسـت
ّ
کـه بـا فـداکاری در عبـور از بحرانهـای داسـتان ،بـرادران خـود را یـاری میکنـد .بـرادر
بزرگتـر هـم اغلـب نـادان و کممایـه و از حلاظ مادی هم بیبضاعت اسـت .بـرادر میانی
هـم ،کـم و بیـش مو ّفقتـر و تواناتـر از بـرادر بـزرگ اسـت .
پادشـاه مارهـا :گاهـی اجنّـه بـر مارهـا خشـم میگرینـد و آنهـا را در اعماق زمین
حمبـوس مینامینـد .در ایـن میـان پادشـاه مارهـا و وزیـرش بـه ایفـای نقـش میپردازنـد.
طـی وقایعـی بـه آنهـا دچـار میشـود ،ا ّمـا بـا فراسـت خـود و از طریـق
قهرمـان ّ
قصـه ّ
گفتگـو بـا شـاه اجنّـه ،مارهـا را از حبـس نجـات میدهـد.
قصـهی کُـردی برعهـده میگرینـد ،رسـاندن
پیرزن :عمدهتریـن نقشـی کـه پریزنـان ّ
پیـام عاشـق و معشـوق بـه یکدیگـر اسـت و بـه ویـژه در بردن معشـوق بـه میعـادگاه نقش
مهمـی دارنـد .بـه یـاری پیرزن دختری بـر اسـب عاشـق دخلـواه خـود سـوار شـده و با او
ّ
میگریـزد .در مـواردی هـم پریزنـان باعـث گمراهـی گشـته ،عفـاف زنـان را خدشـهدار
قصـه را فراهـم میآورنـد.
میکننـد و گاه موجبـات قتـل قهرمـان جـوان ّ
پیونـد دختری ثرومتنـد بـا جـوان هتیدسـت :عشـق فاصلـهی طبقاتـی را در مینـوردد
و سـنّتها را میشـکند و دختری متن ّعـم بـه عقـد جوانـی هتیدسـت درمیآیـد و در
قصههـا شـاهزادهای بـا پسری غلامزاده ازدواج میکنـد و در برخـی برعکـس
بعضـی از ّ
شـاهزادهای جـوان دختری غلامزاده را بـه عقـد خویـش درمـیآورد.
قصـهی کُـردی دختری بـه اجبـار تـن بـه ازدواجـی ناخواسـته
جـام زهـر :گاه در ّ
میدهـد کـه ایـن اجبـار یـا ریشـه در قـدرت اجتامعـی دامـاد دارد یـا از حـرص و طمع پدر
دختر نسـبت به پول و شیرهبا ناشـی میشـود ،یـا دخرتی به خاطر عشـق بـرادرش جمبور
میگـردد تسـلیم سـنّت زنبهزن شـود .روز عروسـی فـرا میرسـد ،دخرت بیمیـل و متن ّفر
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از ایـن پیونـد جامـی زهـر مهـراه خـود بـه خانهی بخـت میبـرد ،آنـگاه در حجلـه داماد را
هتدیـد میکنـد کـه اگـر قصـد نزدیکـی بـه وی نامیـد ،جـام زهـر را رس خواهـد کشـید .
قصـه ظاهـر
قصههـای کُـردی جانـوران در کنـار قهرمـان ّ
جانـوران :در بعضـی از ّ
میشـوند و بـه او کمـک میکننـد ،ایـن جانـوران در اغلـب مـوارد عبارتنـد از:
الـف) اسـب کـه بـا قدرتـی خارقالعـاده و نریویـی شـگفتآور ،سـوار خـود را یـاری
میرسـاند ،راههـای غریـب و ناشـناخته را بـه راحتـی طـی میکنـد ،طلسـم جادههـا و
جاهـای نامکشـوف را میگشـاید ،شـخص ّیت و هو ّیـت آدمهـا را تشـخیص میدهـد و
بـه ن ّیـات و مقاصـد آنهـا پـی میبـرد .ایـن اسـب میتوانـد جلـد عوض کـرده به شـکل و
قصههـا سـه گونـه اسـب دیده میشـود  :اسـب آب،
قالـب حیوانـی دیگـر هـم درآیـد .در ّ
اسـب آتـش و آذرخـش و اسـب بـاد.
قصههـا قهرمـان را بـر بـال خـود مینشـاند و او را بـه رس منـزل
ب) سـیمرغ کـه در ّ
مقصـود و گاه بـه وطـن میرسـاند .گاهـی قهرمـان را از ایـن جهـان بـه جهانـی دیگـر
میبـرد.
پ) قوچهـای سـیاه و سـفید کـه قوچ سـیاه جنبهی منفـی دارد و بر ضـدّ قهرمان عمل
قصهها این
میکنـد و قـوچ سـفید بـا صفـات مثبـت پشـتیبان قهرمـان اسـت .در برخـی از ّ
دو قـوچ بـه مصـاف هـم میرونـد و معمـوالً هـم پیروزی نصیـب قـوچ سـفید میشـود.
طـی اتّفاقی تا
قوچهـا در طبقـات زیریـن زمین زندگـی میکننـد .زمانـی که قهرمـان ّ
قصه ّ
اعماق زمین سـقوط میکنـد ،اگـر بـر روی قـوچ سـفید بیافتـد ،ایـن قـوچ وی را بـه روی
زمین بـاز میگردانـد و اگـر از روی غفلـت یـا بداقبالـی بـر روی قـوچ سـیاه بیافتـد ،ایـن
قـوچ وی را تـا هفـت طبقـهی زمین پایین میبرد.
قصههـا ایفـا میکننـد ،مهچـون
ت) موشهـا کـه گاهـی نقشـی مهـم و کلیـدی در ّ
قصه سـخن میگوینـد ،راز راههای پیروزی را فاش میکننـد ،راهنامی
آدمـی بـا قهرمـان ّ
مسیرهای ناشـناخته میشـوند و حتّـی گاهـی قهرمـان را از مـرگ نجـات میدهنـد.
قصههـای کُـردی بـا رقـص و پایکوبـی بـه مدّ ت
جشـن عروسـی :جشـن عروسـی در ّ
هفـت شـبانهروز و گاه چهـل شـبانهروز برگـزار میشـده اسـت.
قصههـا اجنّـه نیـز وارد صحنـه میشـوند .آنهـا در مـواردی اقدام
جـن :در بعضـی از ّ
بـه ایـذای مـردم مینامینـد ا ّمـا گاهـی هـم از یاری رسـاندن بـه آنهـا خـودداری نمیکنند.
قصـه میشـود و بـا او ازدواج میکنـد .در برخـی از
گاه دختر اجنّـه عاشـق قهرمـان ّ
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قصههـا پسر یـا دختر پادشـاه اجنّـه دچـار بیماری صعبالعالجـی میشـود کـه قهرمـان
ّ
قصـه مهچـون پزشـکی حـاذق بر بالین بیامر حارض شـده ،او را مـداوا میکنـد .اجنّه بیش
ّ
از آدمـی بـا مارهـا دشـمنی میورزنـد و هـر بار که خشـمگنی میشـوند آنهـا را در غاری
زندانـی میکننـد.
قصـه از این
قصههـا دو جهـان را بـه نامیـش میگذارنـد کـه قهرمـان ّ
جهـان :برخـی از ّ
جهـان بـه جهانـی دیگـر مـیرود و در آنجـا مهمان سـلطان آن دیـار میشـود .آن جهـان
نیـز مهچـون جهـان حمسـوس مـا تـوأم بـا بدیهـا و پلیدیهـا و مشـکالت و موانع اسـت.
قهرمـان مسـافر ،آداب و آینیهایـی را کـه در این جهان مرسـوم اسـت و مـردم آن جهان با
آن بیگانهانـد،بـه آنهـا میآمـوزد.
قصههـای کُـردی موجـب تریگی رابطـهی بـرادران میگردد.
حسـادت :حسـادت در ّ
عوامـل گوناگونـی زمینهسـاز حسـادت میشـود ،از مجلـه عالقـه و حم ّبـت افراطـی و
تبعیضآمیـز پـدر و مـادر نسـبت بـه یکـی از فرزندان یـا حمبوب ّیت یکـی از بـرادران در میان
مـردم و مقبول ّیـت اجتامعـی وی .بـرادران حسـود توطئـهای علیـه بـرادر حمسـود میچینند
کـه موجـب مـرگ یـا مفقود شـدن او می-شـود .قهرمان گمشـده در اثـر اتّفاقاتـی به مقام
و مکنـت دسـت مییابـد ا ّمـا بـه خاطر رأفـت و مهربانی ذاتی خـود  ،از کینهکشـی و انتقام
چشـم میپوشـد.
قصـهی کُـردی گاهـی بـه بیـان رنجهای دختری یتیـم میپردازد کـه مادر
دختر یتیـمّ :
خـود را از دسـت داده بـا نامـادری زندگـی میکنـد .نامـادری بدرفتاریهـای بسـیاری
نسـبت بـه وی روا مـیدارد و بـه حرمـان وحسرت دچـارش میکنـد .ایـن دختر رنـج-
دیـده بـا زیبایـی بینظری خود نقطـهی مقابل و رقیب دخرت زشـت و سـیهچردهی نامادری
اسـت .روز رهایـی دختر یتیـم از بدبختـی فـرا میرسـد ،نامـزد زندگی با کسـی میشـود
کـه از او امیـد خوشـبختی مـیرود .روز عروسـی ،نامـادری جامـهی عـروس را بـر دخرت
بدقـوارهی خـود میپوشـاند و عـروس حقیقـی را بـه اجبـار در جایـی پنهـان میکنـد؛ ا ّمـا
حلظـهای کـه اسـب عـروس را حرکـت میدهنـد ،پرنـدهای پرزنـان از راه میرسـد و آواز
رس میدهـد و از ماجـرای مکـر نامـادری پـرده بـر مـیدارد.
قصههـای کُـردی دیوهـا مهـواره دشـمنان ومهنـاک و پرخطـر قهرماننـد.
دیـو :در ّ
قصـه درمیگیرد .دیوهـا دوگونهانـد
جنگهـای زیـادی میـان دیـو و پهلـوان پرقـدرت ّ
دیـوان نـر و مـاده  .برخـی از دیوهای نـر دو رس دارند و دیوهای مـاده دارای هفت رسند،
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ولـی پسران هفتگانـهی آنهـا دارای سـه رسنـد .خانـهی دیـو مـاده غاری اسـت بـر ق ّلهی
کوهـی بلنـد و آن حمـدوده حریـم ممنوعهی اوسـت .در این غار ،دیو هفـترس مهراه هفت
نوازشگـر خـود زندگـی میکنـد .دیـو نـر بـه تنهایـی زندگـی میکنـد و هیچ کس قـادر به
قصـه بـرای غلبـه بر او بـه دنبال کشـف و ابطال طلسـم عمر
شکسـت او نیسـت .قهرمـان ّ
وی مـیرود.طلسـم عمـر ایـن دیـو سـه تـا کرم اسـت کـه در یـک جعبه جـا داده شـدهاند.
ایـن جعبـه در شـکم گنجشـکی و گنجشـک در شـکم خرگوشـی و خرگـوش در شـکم
غزالـی اسـت کـه در پشـت کـوه قـاف میچـرد .دیـو مـاده نیـز نمیمیرد مگـر اینکـه هـر
قصههـا بـا هفـت بـرادر خـود
هفـت رس او از بدنـش جـدا شـود .ایـن دیـو مـاده در برخـی ّ
در غـاری زندگـی میکنـد.
متغی اسـت؛ بـه طوری که
سـه یـا چنـد خواهـر :تعداد خواهـران در ّ
قصههـای کُردی ّ
گاهـی تعـداد آنهـا بـه یـازده و گاهـی بـه چهـل تـن میرسـد .خواهـر کوچکتـر مهـواره
قصـه مینامیانـد
زیباتـر از بقیـه اسـت کـه در فرصتـی مناسـب خـود را بـه قهرمـان اصلـی ّ
و دل از او میربایـد .رسانجـام خواهـر کوچـک بـه مهسری بـرادر کوچـک کـه قهرمـان
قصـه اسـت در میآیـد و بقیـهی خواهـران هـم بـه تناسـب سـنّی ،بـه بـرادران دیگـر تع ّلـق
ّ
میگرینـد.
قصههـای کُـردی ایفـای نقـش میکنـد و
عفریتـه:عفریتـه بیـش از دیوهـا و اجنّـه در ّ
بیشتر بـرای ترسـاندن کـودکان و یـادآوری ایـن نکتـه کـه مبـادا بـه تنهایـی جایـی بروند یا
راهـی ناشـناخته را در پیـش گرینـد ،نقـل میشـود.
قصـه در این
قصههـا مهانـا غارهـا هسـتند که قهرمـان ّ
توجـه ّ
غـار :مـأوا و مـکان قابـل ّ
غارهـا دچـار دیـوان،اجنّـه،مارهـا و عفریتگان میشـود.
فقـر و مسـکنت :فقـر و هتیدسـتی مهـواره مصایـب و مشـکالتی را بـرای قهرمـان
قصهها بـه خاطر
قصـهی کـردی بـه مهـراه مـیآورد .جوانـی برنـا و یـا دو بـرادر در برخـی ّ
ّ
فقـر و مسـکنت ،جلای وطـن کـرده رو بـه راه سـفر میهننـد و در دیـاری غریـب در قبال
ُقوتـی الیمـوت تـن بـه سـختترین کارهـا میدهنـد .ا ّمـا بـه مـرور زمـان به مـال و مکنت
نایـل میشـوند؛ گاهـی هـم تـا مقـام فرمانروایـی ارتقـا مییابنـد .در مـواردی دو بـرادر به
خاطـر رشارت یکـی از آنهـا ،در میانـهی راه از هـم جـدا میشـوند کـه رسانجـام بـرادر
نیکرسشـت بـه منزلـت و مکنت میرسـد و بـرادر بداندیش مضمحل گشـته و به طرزی
قصههـای «بدبخـت و بختیـار» و «راسـتو و چهفتـو» از ایـن مجلهانـد.
فجیـع میمیردّ .
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قصههـا مهـواره بـر فـراز کوهـی اسـت و در پریامـون آن ،بنـای دیگـری
قصر :قصر ّ
وجـود نـدارد .در ایـن قرصهـا یـا دیـوی نـر سـکنی گزیـده یـا دیـو مـاده بـه مهـراه دختر یا
قصـه گاه گذرش بر ایـن قرصها میافتد
هفـت پسر خـود در آن زندگـی میکنـد .قهرمان ّ
کـه در مـواردی گرفتـار گشـته،بـا وی بدرفتـاری میشـود ،ا ّمـا در بعضـی موارد سـاکنان
قصر بـه او یـاری میرسـانند.
قصـهای قهرمانـی نقـش اصلـی را عهـدهدار میشـود کـه ممکن
قصـه :در هـر ّ
قهرمـان ّ
اسـت مـرد یا زن،بزرگسـال یا خردسـال باشـد .ایـن قهرمانان اسـامی گوناگونـی دارند.
توجه اسـت؛
بعضـی نامهـا گاه غریمصطلـح و نامأنوسـند و تنهـا لفـظ آهنگنی آنها مورد ّ
مانند:شـاکه و شـوکه َ ،سـندر و َمندر ،داالن و شـاالن.
قصههـای کُـردی دشـتی وسـیع و مهـوار اسـت کـه
کـوه قـاف :جهـان در جغرافیـای ّ
پریامـون آن را زنجیره کوههایـی بـه نـام قـاف فـرا گرفتـه اسـت .پشـت کـوه قـاف دنیایـی
قصـه در آن زندگی میکننـد .در بعضی
آرمانـی و خوشتـر از دنیایـی اسـت کـه قهرمانان ّ
قصههـا هـم سـه جهـان دیـده میشـود کـه دنیـای سـوم از بـدی و زشـتیها بـری اسـت و
ّ
مـرد ِم آن سـامان چیـزی از فسـاد و پلیـدی نمیداننـد و بـه جانوران آسـیب نمیرسـانند و
حیوانـات مهـه رام و اهلیانـد و در کنـار انسـانها زندگـی میکننـد .فضا،حمیط ،سـنگ و
درخـت و مهـهی موجـودات آنجـا آبـی رنگاند.
طـی دنیـای دوم بـه جهـان سـوم گام میهنـد و صفـا و آرامش و
قهرمـان ّ
قصـه پـس از ّ
پاکـی آن دیـار را مکـدّ ر مینامیـد؛ بـه گونـهای که سـاختن تری و کمان و نخجری و شـکار و
قتـل و غـارت و کردارهـای مذمـوم را بـه مردمـان آن دیـار میآموزد.
قصـه را به مال
گنـج  :گنجهـا مهـواره منابعـی هسـتند که در اندکزمانـی قهرمان فقری ّ
و مکنـت میرسـانند .ایـن خزایـن گاه قهرمـان را تـا ختـت شـاهی رفعـت مقـام میدهنـد.
معمـوالً ایـن گنـج ها را مرشـدی به نام «مریشـفی» بـر خواهندگان هتیدسـت مینامیاند،
یـا آنهـا بـه گونـهای اتّفاقـی از زبان جانوری ،نشـانی هنـانگاه دفینهها را میشـنوند.
توسـط سـلطانی بـا
مفهـوم حکومـت :جامعـهی مطرحشـده در ّ
قصههـای کـردی ّ
معاضـدت دو وزیـر اداره میشـوند.
قصههـا دختری دلفریـب بـا زیبایـی وصفناپذیـری
ملکـهی زیبایـی :در برخـی از ّ
قصـه میرباید و این عاشـق دلباخته پس از سـعی فراوان
ظاهـر میشـود و دل از قهرمـان ّ
بـه وصـال او میرسـد و گاهـی نیـز نـاکام میمانـد .در برخـی مـوارد هـم آوازهی زیبایـی
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ایـن دختر در جهـان میپیچـد و ّ
عشـاق رس در راه عشـق او میبازنـد.
قصـهی کـردی میتـوان بـه گونـهای توصیفـی ،ویژگیهـای
بـا بررسـی سـازههای ّ
خصلتنمای آن را بـه عنـوان یکـی از انـوع روایـی زبـان و ادبیـات شـفاهی کـردی مـورد
مداقـه قـرار داد و ابعـاد زبانـی ،روایی ،خت ّیلی و زیباشـناختیاش را بررسـی کـرد .در این
قصـه ،میتـوان آن را بـا جنبههایی از
زمینـه بـرای شـناخت بیشتر ابعـاد سـاختاری و فنّی ّ
قصه در نسـبت با داسـتان مدرن آشـکار شـود
داسـتان مدرن مقایسـه کرد تا ویژگیهای ّ
حتولـی را کـه از حیـث روایتشـناختی روی داده اسـت ،بـه صورتـی عینیتـر
و از سـوی ّ
مالحظـه نمود.
قصه و داستانهای مدرن
 -4-4تشابه و متایز ساختاری و فنّی ّ
قصههـا پیشزمینـهی داسـتان مدرنانـد و بـه عبـارت دیگـر ،رمان و داسـتان کوتاه شـکل
ّ
قصه با شـکل داسـتان عامیانهی خـود دارای عنارص و
قصـه میباشـندّ .
مـدرن و متکامـل ّ
عواملـی اسـت کـه پیکـرهی آن را میسـازد و ایـن عنـارص در داسـتان مدرن به شـکل فنّی
قصـه و داسـتان مدرن
و هنـری تبلـور یافتـه اسـت .لـذا بـرای بیـان پیونـد سـاختاری میان ّ
ایـن عوامـل را در دو مقولـهی مذکـور مقایسـه مینامییم.
الف) پایان ()The End
نحـوهی پایـان ماجـرا بـه خاطر این کـه تأثری هنایـی را در ذهن خماطب بر جـای میهند ،در
ّ
مشـخص و خامتهای
معی و
هـر اثـری امه ّیـت بسـزایی داردّ .
قصه ،پیوسـته دارای پایانـی ّ
قصه ،هیـچ نقطهی
خـوش و منطبـق بـر میـل خماطـب و به نفـع قهرمان میباشـد .با پایـان ّ
اهبامـی راجـع بـه آن باقـی نمیمانـد و تـداوم یـا انجامـی جـز آنچـه طـرح میشـود ،بـرای
متصـور نمیگـردد؛ در حالـی کـه پایـان داسـتان ،برآینـدی منطقـی از سلسـلهی
خماطـب
ّ
حـوادث اسـت و نحـوهی خامتـهی داسـتان بـه گونهای اسـت که هرگـز نقطـهای قطعی و
انعطافناپذیـر بـر انتهـای آن نمیگـذارد و جنبههـا و نـکات و گرههایـی هنـوز باقیسـت
کـه میتوانـد داسـتان را بـه شـکلی دیگـر پایان دهـد و در اغلب مـوارد داسـتاننویس تنها
مشـخصی
داسـتان را تـا مراحلـی مهراهـی میکنـد و سـپس بـی آن کـه داسـتان را به پایان
ّ
سـوق دهـد ،آن را رهـا میکنـد تـا خماطـب بـا بهکارگیری ذهـن و ذکاوت خویـش بـر
جمسـم سـازد .لـذا در ایـن
اسـاس عوامـل موجـود در داسـتان ،رسانجامـی را بـرای آن ّ
مـوارد میتـوان گفـت کـه نحوهی پایـان هر داسـتانی رابطـهای مسـتقیم با تعـداد خماطبان
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ّ
قصـه ،ذهنی منفعـل در برابـر آن دارد
دارد .بـه ایـن ترتیـب
مشـخص میشـود کـه خماطب ّ
ا ّمـا خماطـب داسـتان بـه خاطر وجـود زمینـهی ف ّعال ّیت ذهنی بـرای او ،ف ّعال اسـت و حتّی
درخامتـهی ماجرا مشـارکت مسـتقیم دارد.
ب) پرینگ ()The Plot
ارسـطو پرینـگ را ترکیـبکننـدهی حوادث و تقلیـد از عمل ( ،)Actionدانسـته و مؤ ّلف
کتـاب عنـارص داسـتان پرینـگ را چنین تعریف کرده اسـت« :پرینـگ ،وابسـتگی موجود
میـان حـوادث داسـتان را به طـور عقالنی تنظیم میکنـد… و جمموعهای سـازمانیافته از
وقایـع اسـت .ایـن جمموعـهی وقایـع و حـوادث بـا رابطـهی ع ّلـت و معلولی به هـم پیوند
خـورده و بـا الگو نقشـهای مرتّب گردیده اسـت» (مریصادقـی.)70 :1376 ،
قصـه از بافـت منسـجمی برخـوردار نیسـت و رابطـهی ع ّلـی و معلولـی میـان
پرینـگ ّ
قصـه ،سلسـلهی
وقایـع وجـود نـدارد و بـه خاطـر چریگـی عاطفـه بـر عقـل ،در جریـان ّ
حـوادث سیری منطقـی ندارنـد و هر رویـدادی نتیجـهی رضوری حادثهی پیـش از خود
ی که
نیسـت و حـوادث میتواننـد بـه طور مسـتقل و مـوازی همدیگر روی دهنـد؛ در حال 
فضایـی منطقی بر سیر وقایع داسـتان حاکم اسـت و بـر خالف جریان افقـی رویدادهای
قصـه ،حـوادث داسـتان سیری عمـودی دارنـد و پیونـد عقالنـی ،آنهـا را بـه هـم متّصـل
ّ
میگردانـد.
قصـه مهواره حادثهی نخسـتنی اسـت و سـپس حوادث دیگـر به نوبت
نقطـهی رشوع ّ
قصـه جـای میگریند ،ا ّما مهنی حوادث در داسـتان ،دارای چرخـهای منطقیاند
در حمـور ّ
کـه هـر یک از آنهـا میتوانند نقطهی آغاز داسـتان باشـند.
قصـه در حالـت ک ّلـی ،خت ّیلـی و غریواقعیانـد و فضایـی متافیزیکـی و عقلی
حـوادث ّ
وخرافـی بـر آنهـا سـیطره دارد و شـکل آرمانـی حـوادث اغلـب بـرای خماطـب قابـل
احسـاس و جتربـه نیسـت .ولـی در داسـتان ،وقایـع واقعـی و قابـل درکانـد و چـه بسـا
روزمـرهی خـود آنهـا را جتربـه کـرده و یـا خواهـد کـرد و از آنجـا کـه
خماطـب در زندگـی
ّ
ذهـن داسـتاننویس از صحنههـای متافیزیکـی رهـا گشـته ،بحرانهـا بـا عقـل و منطـق
قصـه،
طـی میشـوند نـه بـا اعمال خیالـی و خارقالعـاده .داسـتاننویس برخلاف راوی ّ
دخالتـی مسـتقیم و آشـکار در سیر حـوادث نـدارد ،بلکه اغلب خـود را از تأثیر بر وقایع
کنـار میکشـد تـا آنهـا مسیر منطقـی خـود را طـی نامینـد.
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پ) تکنیک ()The Technique
قصههـا بـه چشـم نمیخـورد؛ در حالـی کـه داسـتان،
جنبههـای فنّـی و تکنیکـی در ّ
دارای جنبـهی فنّـی اسـت و بهکارگیری تکنیکهـا و فنـون داسـتانی بـه میـدان رقابـت
داستاننویسـان مبـدّ ل شـده و نحـوهی اِعمال تکنیک داسـتان اسـت که موجب سـبقت از
رقیبـان میگـردد .از مجلـهی تکنیکهـا میتوان به «بازگشـت به گذشـته» ()Flash Back
و «جریـان سـیال ذهـن» ( ،)Stream Of Consciusnessاشـاره کـرد کـه داسـتانهای
جیمـز جویـس (نویسـندهی ایرلنـدی ،)1882-1941 ،در کاربـرد فـ ّن اخیر شـهرت
دارد.
ت) درونامیه و مضمون ()The Theme
«درونامیـه ،فکـر اصلـی و مسـ ّلط در هـر اثـری اسـت؛ خـط یـا رشـتهای کـه در خلال
اثـر کشـیده میشـود و وضع ّیـت و موقع ّیتهـای داسـتان را بـه هـم پیونـد میدهـد»
(مریصادقـی« .)174 :1367 ،جـوزف شـیپلی» ،در فرهنـگ اصطالحـات ادبـی جهـان
درونامیـه را چنین تعریـف میکنـد« :درونامیـه عبـارت اسـت از جوهـر بیـان ،عمـل یـا
حرکـت زیربنایـی ،یـا موضـوع ک ّلـی که داسـتان تصویـری از آنهاسـت» (مهـان.)175 :
قصـه مبتنـی بـر رویـدادی تارخیـی یـا هـر موضـوع کهـن و فولکلوریـک
درونامیـه در ّ
میباشـد و برآیندی اسـت از موضوعاتی ک ّلی مانند عشـق ،شـجاعت ،فداکاری ،دانایی
و غیره ،ا ّمـا مضمون داسـتان آمال ،آرزوها ،خواسـتهها و گرفتاری و درد انسـان معارص
اسـت و از معضلات سیاسـی ،اجتامعـی و اقتصادی بشر امروز اهلام میگیرد .مضامنی
قصـه بـر اسـاس تفکّـر ک ّلـی م ّلتهـا و حاصـل اندیشـهی مجعـی اسـت درحالـی کـه هـر
ّ
داسـتانی درونامیـهی خـود را از نحـوهی نگـرش و دیـدگاه نویسـندهاش نسـبت بـه جهان
امـروز وام میگیرد.
ث) زبان ()The Language
قصـه و داسـتان از ایـن حلـاظ
مهمـی در انـواع ادبـی دارد و میـان ّ
زبـان ،نقشـی اساسـی و ّ
قصـه ،روایـی اسـت و زبـان مبتنـی بـر
متایـزی چشـمگری وجـود دارد .شـیوهی بیـان در ّ
زبـان عا ّمـه و مـردم کوچـه و بـازار میباشـد که بیشتر به توصیـف میپـردازد و مقصود و
قصـه آمیخته به
منظـور راوی را مسـتقی ًام و عـاری از اهبـام و رمـز و راز بیـان میکند .زبان ّ
رضباملثـل و متـل و بـه طـور ک ّلـی زبـان حماوره اسـت نه نوشـتار.
زبـان داسـتان ،بـر اسـاس زبـان نوشـتاری و معیـار اسـت کـه گاه بـا بیانـی رمزآلـود به

32

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396

رشح وقایـع پرداختـه و مقصـود خـود را در هالـهای از اهبـام و رمز و نامد ابـراز میکند که
خماطـب را جمبـور بـه کشـف حمتـوا و پیـام داسـتان از البـهالی اشـارات و مرزهـا مینامید.
زبـان داسـتان ،بیـش از آن کـه بـه روایـت بپـردازد از دیالـوگ (گفتوگـوی دوطرفـه) و
منولـوگ (تکگفتـاری) اسـتفاده میکنـد.
ج) شخص ّیت ()The Character
قصهپـردازان و داستاننویسـاناند و ایفـای نقشهـای
اشـخاصی را کـه خملـوق ذهـن ّ
داسـتانی را بـر عهـده میگرینـد ،شـخص ّیت میگوینـد و فراینـدی کـه بـه توصیـف
اشـخاص پرداختـه و خلـق و خـوی آنهـا را نشـان میدهـد و میکوشـد کـردار و گفتـار
آنهـا ،مطابـق پندارشـان صـورت گیرد ،شـخص ّیتپردازی نامیـده میشـود.
قصـه ،تنهـا از جنبـهی فیزیکـی و اجتامعـی توصیـف میشـوند .خماطـب
اشـخاص ّ
ممکـن اسـت بـا ظاهر قهرمـان و موقع ّیت و طبقهی اجتامعی وی آشـنا شـود ،ا ّما به ندرت
قصـه به صورتـی تکبعدی
ابعـاد درونـی و روانـی او را میشناسـد .در واقـع ،اشـخاص ّ
ظهـور مییابنـد؛ درحالـی کـه در داسـتان ،ابعـاد درونـی و بریونـی قهرمانـان و حتّی تأثری
و تأ ّثـر جنبههـای جسـمی و روحـی در یکدیگـر ارزیابـی میگـردد.
قصـه اسـت و از طرفـی
حتـول قهرمانـان ،خصوص ّیـت دیگـر ّ
یکنواختـی و عـدم ّ
قصـه بـه طـور مطلق ،یـا مثبتاند یا منفـی .ا ّما در داسـتان شـخص ّیت قهرمانان
اشـخاص ّ
متحـول گـردد .مهچنین صفـات خوب و
ف ّعـال و پویاسـت و میتوانـد در طـول داسـتان
ّ
بـد انسـانی در آنهـا مطلـق نیسـت ،بلکـه جنبههـای گوناگـون و صفـات عالـی و دانـی
قـوت ویـژهی خـود در کنـار هـم در وجـود اشـخاص داسـتان تبلـور
بشری بـا ضعـف و ّ
مییابنـد.
قصـه بـه هـر نحـو ممکـن بـر مشـکالت و گرفتاریهایـی کـه بـا آنهـا مواجـه
قهرمـان ّ
میگـردد ،فایـق میآیـد و از قـدرت و نریویـی فـوق بشری برخـوردار اسـت؛ در حالـی
کـه شـخص ّیت داسـتان ،انسـانی عـادی بـا تواناییهـا و امکانـات حمـدود و نسـبی بشری
میباشـد.
قصـه شـخص ّیتپردازی صـورت نمیگیرد ،لـذا
بـه طـور ک ّلـی ،بایـد گفـت کـه در ّ
قصـه میگذارند ،ا ّمـا قهرمانان داسـتان
قهرمانـان آن بـا سـیامیی تیپیـک قـدم بـر صحنـهی ّ
یـک شـخص ّیت هسـتند.
قصه کمتر به فضا و حمیط معنوی و اجتامعی و خصوص ّیت ذهنی و روانشناختی
در ّ
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قصههـا قهرمـان ( )Heroوجـود دارد و در
توجـه میشـود .در حقیقـت در ّ
شـخص ّیتها ّ
داسـتانها شخص ّیت (( )Characterمریصادقی.)94 :1365 ،
چ) فضا ()Atmosphere
در فرهنـگ اصطالحـات ادبـی هـاری شـا ،آمـده اسـت… :فضـا و رنـگ بـا حالـت
مسـ ّلط جمموعـهای کـه از صحنـه ،توصیـف و گفتگـو آفریـده میشـود ،رسو کار دارد
(مریصادقـی .)531: 1367 ،و فرهنـگ اصطالحـات ادبـی سـیل ون بارنـت راجـع بـه
فضـا نوشـته اسـت« :هوایـی را کـه خواننـده بـه حمـض ورود بـه دنیـای خملـوق اثـر ادبـی،
استنشـاق میکنـد ،فضـا و رنـگ میگوینـد» (مهـان .)532 :از ایـن تعاریـف چنین
برمیآیـد کـه مـکان و زمـان داسـتان ،توصیفی که موقع ّیـت و روحیات و دیـدگاه قهرمان
قصـه و هـر آنچـه ذهن ّیت خماطب را متناسـب
را بیـان میکنـد و حـال و هـوای موجـود در ّ
قصـه یـا داسـتان شـکل میدهـد و فضا و شـگردی که بـرای القـای آن اعمال میگردد،
بـا ّ
قصـه فضـا و فضاسـازی امه ّیـت چندانـی نـدارد و فضـا
فضاسـازی نامیـده میشـود .در ّ
تنهـا در حـدّ بیـان مـکان جغرافیایـی زندگـی قهرمـان یا ّ
حمـل حادثه بـه کار گرفته میشـود
قصـه و انعـکاس موقع ّیتهـا و حـال و هـوای
و تأثیری در القـای روح ّیـهی اشـخاص ّ
قصه و داسـتان پرداخته،
حممد رشیف» در مقالهای که به مقایسـهی ّ
حوادث ندارد« .آزاد ّ
قصه یـا داسـتان در آن روی
فضـا را چهارچـوب جغرافیایـی و حـال و هوایـی دانسـته کـه ّ
میدهـد کـه علاوه بـر اینکـه زمینـهی جغرافیایـی (،)Geographical Background
اشـخاص را دربرمیگیرد ،عوامـل اجتامعـی مؤ ّثـر در قهرمـان و پیرشفـت داسـتان را نیز
قصـه از ایـن عنصر تنهـا بـه عنـوان عاملـی جغرافیایـی و مکانـی هبـره
شـامل میشـود کـه ّ
(حممـد رشیـف.)47 :1376 ،
میگیرد و بـس ّ
ح) کشمکش ()The Conflict
قصه ،داسـتان و دراما بر کشـمکش هناده شـده اسـت ،که از تنازع میان دو نریو اجیاد
بنیان ّ
میشـود .بـا ظهـور یـک بحـران ،گرهـی در مسیر داسـتان بـه وجـود میآیـد؛ کشمکشـی
بـرای گشـودن ایـن گره بـه جریان میافتد که داسـتان را بـه نقطهی اوج هدایـت مینامید.
قصـه شـکل میگیرد و بـدون ایـن تالطـم،
از تالطمـی کـه کشـمکش اجیـاد میکنـدّ ،
قصـه اسـت بـه وجـود نخواهـد آمـد« .والدیمیر پـراپ»
حادثـه و رخـداد کـه سـنگبنای ّ
قصههـا مهـت گامشـت ،بـه ایـن نتیجه رسـید کـه «مههی
کـه بـه مطالعـه و حتقیـق دربـارهی ّ
قصههـا در آغـاز رشایـط متعـادل و بسـامانی را روایـت میکننـد ،سـپس نریوهایـی ایـن
ّ
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طـی کنشهایـی تعـادل ّاولیـه دوبـاره
وضعیـت متعـادل را بـر هـم میزننـد و باالخـره ّ
برقـرار میشـود» (اخـوت.)12 :1371 ،
قصـه اسـت .در
عـدم تـوازن قـوا میـان دو نیروی متنـازع ،از ویژگیهـای کشـمکش ّ
آغـاز ،سـویهی اهریمنـی درگیر در ماجـرا بـرای اجیـاد هیجـان در خماطـب بسـیار برتـر
وانمـود میشـوند؛ مث ً
لا دیـو هفـترس یـا اژدهـای آتشین َن َفـس بـا قـدرت متـام در مقابـل
قصـه قـد علـم میکنـد ،آنگاه بـه طـور غریمرت ّقبه وزنهی سـنگنی میدان مبـارزه به
قهرمـان ّ
نفـع قهرمـان تغییر مییابـد و سـویهی اهورایـی چریگـی مییابـد .ولـی در داسـتان توازن
قـوا میـان نریوهـای درگیر از پیروزی غریمنطقـی یکـی بـر دیگـری جلوگیری میکنـد و
شکسـت یـا پیروزی قهرمـان از فاکتورهـا و عواملـی عقالنـی و واقعـی نشـأت میگرید؛
لـذا بـرای خماطـب ،حقیقـی و قابـل پذیـرش جلـوه مینامیـد.
قصـه پیشزمینـهی تارخیـی و
قصـه و داسـتان ،آشـکار شـد کـه گرچـه ّ
بـا بیـان متایـز ّ
فرهنگـی ظهـور داسـتان در شـکل مـدرن خـود اسـت و طبعـ ًا داسـتان مـدرن مربـوط بـه
قصـهی ادب
ملـل گوناگـون و از مجلـه داسـتان معـارص کـوردی ،میتوانـد ریشـه در ّ
شـفاهی و مکتـوب م ّلـت خـود داشـته باشـد ،ا ّما عنـارص و عوامـل سـاختاری و حمتوایی،
قصـه و داسـتان
چنـان تکاملـی یافتهانـد کـه مـرزی اجتنابناپذیـر و قابـلتعریـف میـان ّ
ترسـیم نمودهانـد.
 -5نتیجه
قصههـای کـردی در قالب سـازههای این شـکل
بـا بررسـی ابعـاد سـاختاری و مضمونـی ّ
معین میشـود ،بلکه وجوه
روایـی ،نـه تنهـا شـکل ّ
قصهها از حیـث مورفولوژیکـی آنها ّ
جتسـم
حمتوایـی ّ
قصههـا و مضامین آنهـا دسـتهبندی میشـوند .هبرهگیری از نامدها برای ّ
امـور انتزاعـی و اسـتفاده از زبـان روایـی بـرای بیـان خواسـتها و آرزوهـای خـودآگاه و
ناخـودآگاه مجعـی ،ترویـج نرمهـای انسـانی و اجتامعـی و جنبـهی رسگرمکننـده و تفنّنـی
قصههـا مضامینـی
توجـه اسـت .از حلـاظ حمتوایـی در ایـن ّ
قصههـا ،ویژگیهایـی قابـل ّ
ّ
ماننـد متایـل بـه جاودانگـی ،عشـق و هنجارشـکنیهای عاشـق بـرای نیـل بـه آرزوهـای
خـود ،آموزههایـی ماننـد سـعادت دانایـی ،ذ ّم جهـل و نادانـی ،فـداکاری ،نقـد فاصلـه
طبقاتـی و سـنّتهای دسـت و پاگیر ،ارج هنـادن بـر تابوهـای قـوم ،تسـخری طبیعـت از
طریـق رامکـردن حیوانـات ،نفـی پلیدیهـا و تلاش بـرای حت ّقـق آرمانهـای انسـانی ،از
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فراوانـی بیشتری برخوردارنـد.
قصـه و داسـتان در معنـای مـدرن آن ،میتـوان بـه
از طریـق مقایسـهی سـاختار ّ
ایـن نتیجـه رسـید کـه داسـتان بـه عنـوان زبـان روایـی معـارص ،فـارغ از پیشزمینههـای
تارخیـی ،زبانـی ،خت ّیلـی ،زیباشـناختی ،تکنیکـی و ...غریقابـل حت ّقـق بـوده اسـت .بـر ایـن
اسـاس ،داسـتان مـدرن کـردی بـرای برخـورداری از هو ّیـت بومـی خـود و هبرهمنـدی از
خالق ّیتهـای زبانـی ،تکنیکـی ،روایـی و سـاختاری ،بـه گونـهای اجتنابناپذیـر الزم
توجـه قـرار دهـد.
قصههـای کـردی را مـورد ّ
اسـت ظرف ّیتهـای هنفتـه در ّ

36

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال دوم ،شماره  ،3بهار و تابستان 1396

منابع
حممـد
آلـوت ،مرییـام ( .)1368رمـان بـه روایـت رماننویسـان ،ترمجـهی علی ّ
حقشـناس .هتـران :مرکـز.
اخوت ،امحد ( .)1371دستور زبان داستان،هتران :فردا.
قصههـای پریـان ،ترمجـهی فریـدون
پـراپ ،والدیمیر ( .)1368رخیتشناسـی ّ
بـدرهای .هتـران :تـوس.
رسول ،عزالدّ ین مصطفی ( .)1970ادب فولکلور کردی ،بغداد.
قصـهی کـردی» ،فصلنامـهی کُـردی زنـد،
زینـار زینالعابدیـن (« .)1996بنیـان ّ
اسـتانبول.
حممـد رشیـف ،آزاد (« .)1376تفاوت حکایت و داسـتان» ،جملـهی رسوه ،ش،140
ّ
اسفند.
منصـور احلام ( .)1999بنیـان هنـری داسـتان کوتـاه کـوردی ،سـلیامنیه  :انجمـن
چـاپ و نشر کتـاب.
مؤسسهی فرهنگی ماهور.
مریصادقی،مجال ( .)1365ادب ّیات داستانی ،هترانّ :
مریصادقی ،مجال ( .)1367عنارص داستان ،چاپ سوم .هتران :سخن.
یونسی ،ابراهیم ( .)1351هنر داستاننویسی ،هتران :امریکبری.

