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پاصهمووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
تاریخ دریافت - 1394/3/15 :تاریخ پذیرش1394/9/11 :

مسعود باوانپوری
دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
سکینه آزادی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ایالم
وحید سجادیفر
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
1

چکیده
مرثیهرسایی از گونههای موجود و رایج در ادبیات اکثر زبانها و گویشهاست.
ادبیات کردی جنوبی نیز که با گویشهای کلهری و َفیلی شناخته میشود ،از
کاربرد این نوع ادبی به دور نامنده است .در نوعی از مرثیه که در ابیات کردی
جنوبی اصطالح ًا «پاێهمووری» 1یا «مور» نام دارد ،افتخارات ،خصلتهای
پسندیده ،گاهی ویژگیهای ظاهری و دیگر ویژگیهای ِ
نیک عزیز از
دسترفته بر شمرده میشود؛ گاهی نیز گوینده در البهالی این یادکرد،
برای مصائب خود به البه و زاری میپردازد .زن ،مرد خانه و کودک ،از مجله
ِ
منسوبان از دسترفتهی فرد هستند که در مرثیههای کردی جنوبی از آنها نام
برده میشود .نویسندگان این پژوهش ،با بررسیهای میدانی در میان مردان
و زنان کهنسال -بهعنوان حافظان اصلی سوگرسودهها  -این مویهها را
گردآوری کردند و بهمنظور تبینی «مور» بهعنوان یکی از نمودهای فرهنگی،
ضمن دستهبندی ،به بررسی مضامنی و تبینی و حتلیل آنها پرداختند.
کلیدواژهها :ادبیات شفاهی ،کردی جنوبی ،پاێهمووری ،مور.

)نویسنده مسئول( 1- masoudbavanpour@yahoo.com
2- Pâêa muri
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 -1مقدمه
از نظـر خمتـاری ( ،)34 :1377فرهنـگ «بـه معنـای بیرون کشـیدن دانـش ،معرفـت،
اسـتعدادهای هنفتـه ،پدیدههـا و تـراوش نوپدیـد انسـانی از هنـاد و درون انسـان و جلوهگر
سـاختن آنها در جهان انسـانی اسـت» .میتـوان گفت این واژه از حلـاظ مفهومی دامنهی
گستردهای دارد ،چنانکـه تعـداد تعریفهـای ارائهشـده از آن را بیـش از  300تـا 400
مـورد دانسـتهاند .یکـی از مهمتریـن آنهـا ،تعریـف فرهنـگ از دیـدگاه جامعهشناسـان و
مردمشناسـان اسـت کـه از قـرن هجدهم میالدی فرهنـگ را مورد توجه قـرار دادهاند .این
اصطلاح از دهـهی  1960بـه بعـد بـه طـور خـاص در کانـون بحثهـای علـوم اجتامعـی
قـرار گرفـت .مههی انسانشناسـان بر ایـن نکته توافق دارند که فرهنگ ،شـامل رفتارهای
مکتسـب و آموختـه اسـت ،نـه الگوی رفتـاری موروثی (غریـزی) (جاللیمقـدم:1385،
 .)46ادوارد تایلـور ،مردمشـناس انگلیسـی ،بـرای نخسـتنی بـار در کتـاب فرهنـگ
ابتدایـی (.1871م) در تعریفـی رسـمی و نسـبت ًا جامـع ،فرهنـگ را اینگونـه تعریف کرد:
«جمموعـهای پیچیـده کـه در برگرینـدهی دانشها ،اعتقـادات ،هنرها ،اخالقیـات ،قواننی،
عـادات ،آداب و رسـوم و هرگونـه توانایـی دیگـری اسـت که انسـان به عنـوان عنرصی از
جامعـه بـه دسـت مـیآورد» (جعفـری .)88 :1386،ایـن تعریـف از فرهنـگ در حـدود
 130سـال پیـش ،تـازه و ابداعـی بـود و تا چند دهه ،بیشتر دانشـمندان و حم ّققـان اجتامعی
آن را پذیرفتـه بودنـد .تعریفهـای خمتلـف و تلقیهـای گوناگـون از فرهنـگ ،در نیمقـرن
اخیر ،دانشـمندان و پژوهشـگران اجتامعـی را بـر آن داشـته کـه هـرگاه بخواهنـد دربارهی
ِ
فرهنـگ آن کتابی بنویسـند ،ابتدا تلقی و برداشـت خـود را از مفهوم
یـک جامعـه یـا قوم و
فرهنـگ در دیباچـه و آغـاز کتـاب بیاورند.
سـاپری ،جامعهشـناس آمریکایـی« ،فرهنـگ را جمموعـهی آداب و رسـوم ،سـنتها
و هنادهـای اجتامعـی دانسـته اسـت»(نرصآبادی و مهـکاران .)25 :1389،ایـن میراث
اجتامعـی ،بـه وسـیلهی دانـش از نسـلی به نسـل دیگـر انتقال مییابـد .ماکس وبـر ،مفهوم
فرهنـگ را مسـاوی مفهـوم ارزش میدانـد کـه از یک سلسـله روشهـا و زمینههایی متأثر
اسـت کـه افـراد یـک جامعـه را به هم پیونـد میدهـد و در رفتار ،کـردار و روابـط اجتامعی
آنهـا منعکـس میگـردد (صاحلـی امیری .)24 :1386،ر.ه.لـوی مینویسـد« :فرهنگ،
عبـارت اسـت از اعتقـادات ،رسـوم ،رفتـار ،فنـون ،سـامانه تغذیـه و باالخـره جمموعـهی
آنچـه کـه فـرد از جامعـهی خـود میگیرد؛ یعنـی جمموعـهای کـه نتیجـهی فعالیتهـا و
ابداعـات شـخص او نیسـت ،بلکـه به عنـوان مریاث گذشـتگان از راه فراگریی مسـتقیم و
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غریمسـتقیم بـه او منتقـل میشـود» (مهـان.)18 :
زبـان و ادبیـاتُ ،بعـد مهمـی از مریاث مکتوب و شـفاهی هر م ّلت اسـت .زبان نه تنها
بهعنـوان یـک حمصـول اجتامعـی ،ابزار و وسـیلهای برای ارتباطات به شمار مـیرود ،بلکه
خـود بهعنـوان بخشـی از متـن روابـط اجتامعـی حمسـوب میشـود کـه در تولیـد و بازتولید
فرهنـگ و هویـت ویـژهی هرجامعه نقش مهمـی دارد .مهانگونه که مهتی بـدان پرداخته،
زبـان یـک م ّلـت ،نظـام معنایـی یـک م ّلـت اسـت و ابـزاری مهم بـرای حفظ ،شـکلگریی
و انتقـال فرهنـگ بـه شمار میآید .گذشـته از مباحث مربـوط به زبانشناسـی ،در حوزهی
قومشناسـی و جامعهشناسـی نیـز مباحـث گستردهای دربـارهی نقـش و کارکـرد زبـان
در چارچـوب مطالعـات بنیرشـتهای مطـرح شـده اسـت .در واقـع زبـان هـر ملـت ،تنهـا
وسـیلهی سـخن گفتـن و رفـع نیازمندیهـای روزانـه نیسـت ،بلکـه وسـیلهی اندیشـیدن،
جهانبینـی ،عمـل اجتامعـی ،هویـت اجتامعـی و روابـط ُخـرد و کالن با یکدیگـر ،با جهان
پریامـون و بـا زمانهـای گذشـته ،حـال و آینـده اسـت (مهتـی109 :1378،و.)123
بنابرایـن نحـوهی پرداختـن بـه زبـان ،بهعنـوان یکـی از عنـارص مهـم فرهنگی هـر جامعه،
حائـز امهیـت اسـت .ادبیات شـفاهی نیز که اتفاقی در زبان اسـت ،عالوه بـر زبان ،بازتابی
از عنـارص فرهنگـی اسـت کـه در عرصههـای گوناگـون زندگـی نقـش عمـدهای دارنـد.
ایـن عنـارص شـامل مـواردی چـون سـاختهای زبانـی ،جمموعـه داسـتانهای فرعـی،
اسـطورهها ،رضباملثلهـا و چیستانهاسـت .فرهنـگ بومـی هـر زبـان ،جمموعـهای از
ترانههـا ،اشـعار ،قصههـا ،افسـانهها ،آداب و رسـوم اجتامعـی ،باورها و عقایـد هر جامعه
اسـت ،بنابرایـن ،فرهنـگ بومـی را میتـوان در دو بخـش بـا زیرجمموعههـای خـاص
خـود دسـتهبندی کـرد .ایـن تقسـیمبندی بـه سـاختار فرهنـگ برمیگـردد کـه قبـل از ایـن،
دربـارهی آن بحـث شـد .نخسـت جنبـهی زبانـی؛ یعنـی آنچـه مربـوط بـه زبـان اسـت کـه
شـامل :گویـش و هلجـهی حملـی ،رضباملثلهـا ،کنایات ،اصطالحـات و تعابیر عامیانه،
افسـانه ،قصـه و اشـعار حملـی میشـود؛ بـه عبارتـی ،میتـوان گفـت بخـش نخسـت ،مهان
ادبیـات شـفاهی هـر م ّلـت اسـت و بخـش دوم ،جنبهی عملـی فرهنگ بومی اسـت که در
مقابل جنبهی زبانی به کار رفته اسـت و منظور از آن ،قسـمتی از فرهنگ بومی اسـت که
بـا ورود بـه یـک شـهر یـا منطقـهی خـاص ،در نـگاه اول ،میتـوان بـدون هیـچ توضیحی،
تفاوتهایـش را بـا دیگر شـهرها و مناطق تشـخیص داد .این بخـش ،دربرگریندهی آداب
و سـنن اجتامعـی ،فعالیتهـا ،رسگرمیهـا ،خـوراک ،پوشـاک ،فضـا ،حمیط شـهر و دیگر
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ِ
فرهنگـی یـک جامعه یا منطقه اسـت .باورهـا و عقاید عامیانه نیـز در این بخش
نمودهـای
جـای دارد.
بخـش اصلـی فرهنـگ شـفاهی را آداب و رسـوم تشـکیل میدهـد .ترانههـا و رسـوم
قدیمـی ،آینـهی متامنمای آرزوهـا ،خواسـتهها و رشایـط زندگـی مـردم عصر خود اسـت.
زبـان و ادبیـات کـردی بـه عنوان یکـی از زبانهای زنـده و پویای دنیا در گـذر زمان ،آداب
و رسـوم فراوانـی بـه یادگار گذاشـته اسـت .ترانههـا بخـش جداییناپذیر زندگـی مردمان
کُـرد اسـت ،چنانکـه ایـن ترانهها را بـا زمزمههای گاهی شـاد و گاهی غمگین و به هنگام
فعالیتهـای روزمـره بـر زبـان جـاری میسـازند .ایـن ترانههـا سـینه به سـینه به نسـلهای
بعدی رسـیده است.
 -2مرثیه (مور در کردی)
مرثیـه یکـی از انـواع ادبـی اسـت که معموالً بـه صورت منظوم اسـت و از دیرباز شـاعران
بزرگـی بـه آن پرداختهانـد و شـاهکارهای جاودانـهای از خـود بـه یـادگار گذاشـتهاند
(ایراندوسـت« .)13 :1369،رثـا» بـه معنـای دردمنـدی بـرای فـرد ،گریـه ،ذکـر فضایـل
او و بـه تصویـر کشـیدن عواطـف و احساسـات انسـان در مقابـل پدیـدهی مـرگ اسـت.
توجـه بـه رابطهی شـاعر و شـخص رثا شـده بـا هم تفـاوت دارد و چه بسـا
ادبیـات رثـا بـا ّ
نـگاه مرثیـهرسا بـه زندگی دنیایی در این نوع رثا تأثریگذار باشـد (الطبـاع.)191 :1992،
مـور (مویـه) یـا پاێهمووری  -ماننـد هۆرە ،1برگرفتـه از اهورا و اهورایی اسـت ،گاهی
آن را گورانی هم میگویند که در ایام شـادی و غم رسوده میشـود .شـاخههای متعددی
دارد؛ از مجلـه :الچـڕ ،بانبهنـی چـڕ ،نـهزم ،پـاوه مـووری ،غهریبـی چڕ ،سـهحهری چڕ،
سـهرکۆه چـڕ ،جڵـهو شـاهی ،جڵـهو خانـی ،ئهرکـهوازی چـڕ ،قهڵخانـی چـڕ و...
(کندولهای کرمانشـاهی ،چاپ نشـده - ).)255 :از آداب کهن در ادبیات شـفاهی کُردی
جنوبـی اسـت .اشـعار مـور در قالـب آواز و بـدون سـاز ،بـه مهـراه نالـه و تنهـا بـا گرداندن
صـدا در گلـو و بـا آهنگـی خـاص و حزین خوانده میشـوند .مضمون اشـعار مـور ،رثای
کسـی ،غربـت ،غارتشـدگی یـا انـدوه و حسرت روزهـای بـر بـاد رفتـه اسـت و بدیـن
صـورت اجـرا میگـردد کـه یکـی از زنـان مسـن ،در جملـس عـزا ،خوبیهـا ،مردانگیهـا،
بخشـشها ،جنگهـا و صفـات خـوب شـخص متوفـی را بـه رشـته نظـم میکشـد و بـا
 -1هۆرە ()Hora
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آوازی کـه بـا گریـه و زاری مهـراه اسـت ،بـه توصیـف مینشـیند .حـارضان در جملـس عـزا
نیـز متأثـر از صـوت حزنانگیـز او ،بـه گریـه و زاری میپردازنـد« .اگر این کار توسـط زن
اجـرا شـود ،بـه آن مـور گوینـد که مهان مویه در زبان فارسـی اسـت و اگر توسـط مرد اجرا
شـود ،پاێهمـووری گفتـه میشـود» (سـلطانی.)2/357 :1370،
 -3پیشینه و رضورت پژوهش
تاکنـون مقـاالت فراوانـی دربـارهی رثـا و مرثیـه نوشـته شـده اسـت کـه ذکـر متامـی آنهـا
صفحـات متعـددی میطلبـد .در مـورد مویـه و سـوگواری نیـز مقاالتـی بـه رشـته حتریـر
درآمـده اسـت .باقـری در مقالهای با عنـوان «آینیهای مرگ و مویه در لرسـتان» ()1390
و مرادخانـی و قبـادی در مقالـهای بـا عنـوان «آیین سـوگواری در ایل کاکاونـد» ()1390
بـه بررسـی آینیهـای سـوگواری پرداختهانـد .سـاملیان و کهریـزی در پژوهشـی بـا عنـوان
«مقایسـهی برخـی آینیهـای سـوگواری مـردم کرمانشـاه بـا آینیهـای سـوگواری در
شـاهنامه» ( )1391به بررسـی تطبیقی سه آینی سوگواری در برخی روستاهای کرمانشاه
بـا سـه نمونـه از آینیهـای سـوگواری در شـاهنامه (خـروش مغانـی ،بسـتن زنّـار خوننی و
گیسـو بریـدن) پرداختهانـد نتیجـهی ایـن پژوهـش ،نشـاندهندهی نزدیکـی قابـل توجـه
آینیهـای کهـن ایرانی و آینیهای سـوگواری کرمانشـاهیان اسـت« .مرثیهرسایی در شـعر
و ادب لکـی» بـه قلـم نظریـان و قدمـی ( )1393و «آینیهـای سـوگ و رسور در منطقـهی
رسکویـر دامغـان» ( )1394بـه قلـم طباطبایـی و مهـکاران ،از دیگـر پژوهشهایـی اسـت
کـه بـه بررسـی مرثیهرسایـی در ایـران پرداختهانـد ،ا ّما مقالـهای که به طور خـاص به بحث
در مـورد «مـور» در حـوزهی ادبیـات شـفاهی کـردی جنوبـی پرداخته باشـد ،یافت نشـد،
بهویـژه آنکـه مـور یکـی از سـنتهای روایـی در ادبیـات شـفاهی کـردی جنوبـی اسـت و
بحـث و بررسـی دربـارهی ایـن آینیهـا ،از رضوریـات حتقیـق اسـت .بـرای ایـن منظـور،
نویسـندگان ایـن مقالـه ،با بررسـیهای میدانـی در میان مـردان و زنان کهنسـال -بهعنوان
حافظـان اصلـی سـوگرسودهها  -ایـن مویههـا را گـردآوری کردنـد و ضمن دسـتهبندی،
بـه بررسـی مضامین و تبیین و حتلیـل آنهـا پرداختند.
 -4مور در ادبیات کردی جنوبی
ادبیـات عامـه ،از عنـارص تشـکیلدهندهی فرهنـگ اسـت کـه در حـوزهی فولکلـور جای
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میگیرد و بازگوکننـدهی افـکار و احساسـات اقشـار خمتلـف جامعـه اسـت ،چنانکـه
انتقال سـینه به سـینهی تصویرهای عینی و اندیشـههای برخاسـته از زندگی ،جهانبینی و
زیباییشناسـی شـاعران و افراد عامی اسـت .رسایندگان ادبیات عامه ،معموالً از مردمان
گمنـام و بیسـوادی هسـتند کـه شـالودهی آثار معنـوی روستانشـینان را بنیـان هنادهاند؛ به
گونـهای کـه بـا ارزشهای مسـلط جامعـه مهاهنگ هسـتند .مفاهیم عـام در ادبیـات عامه،
شـور زندگـی ،آرمانهـا و آرزوهـا ،دلدادگـی و عشـق ،انـدوه و جدایی ،پایـداری در عهد
و پیمان ،و تلاش و سـختی کار روزانـه اسـت کـه در نسـلهای پـی در پـی ایـن فکـر تداوم
یافتـه اسـت .بـا مطالعـه و بررسـی ادبیـات عامه میتـوان منـش و روحیات اجتامعـی را در
گـذر زمـان مـورد شناسـایی و تتبـع قـرار داد و بـا کاوش در مضامین آنهـا بـه رویدادهای
اجتامعـی و فرهنگـی دوران گذشـته پـی بـرد و بـا افـکار و احـوال آن مردمـان آشـنا شـد.
آفـاق مضمـون در ادبیـات عامه ،بسـی گسترده اسـت و مهـهی پدیدهها و آثاری را شـامل
میشـود کـه رساینـدگان در پریامـون هسـتی خـود بـا آنهـا رویـارو بودهاند .بررسـی آنها
نیـز بـه شـناخت افـراد جامعـه ،اهـل ایـل و طایفـهای میانجامـد کـه فکـر طبیعـی خـود را
دربـارهی واقعیـات ،اتفاقـات ،حـوادث و مراسـم حملـی بـه کار بردهانـد و رشح هر یک را
بـا بیـان سـاده و عامیانـه به صـورت فولکلـور ،از خـود باقـی گذاردهاند.
رسزمین کرمانشـاه بـه واسـطهی تاریـخ کهـن خـود ،بسـیاری از نمودهـای ادبیـات
شـفاهی ،مهچـون متلهـا ،رضباملثلهـا ،مویههـا و ...را در دامـان خـود پرورانـده
اسـت .اگرچـه ایـن مریاثهـای معنـوی قابـل ملـس نیسـتند ،ا ّمـا در متایـز فرهنگ یـک قوم
از قومـی دیگـر نقـش دارنـد .ابـراز انـدوه حاصـل از درک فقـدان عزیـز از دسـت رفتـه ،از
مهـان حلظـهی مـرگ او در آینیهـای سـوگواری نامیـان میشـود .بـروز عاطفـهی انـدوه
در چنین موقعیتـی در هـر کـدام از مناطـق ایـران بـه شـکل خاصـی صـورت میگیرد کـه
گاهـی در آنهـا اشتراکات و گاهـی متایز دیـده میشـود ،چنانکه در منطقـهی رسکویر از
توابع اسـتان سـمنان ،در قالب « ُانگاره» رخ مینامید و ُانگاره «اشـعاری موزون اسـت که
زنـان در رثـای مـردگان خویـش بـه صـورت دسـته مجعـی و بـا حلـن سـوزناک میخوانند»
(طباطبایـی و مهـکاران .)17 :1394،در میـان مـردم لـک نیـز ماننـد مردمـان کرمانشـاه و
ایلام ،آینیهایـی بهشـیوهی مـور اجرا میشـود .اشـعار مور معمـوالً به صـورت تکبیت
هسـتند .ایـن تکبیتهـا در میـان لکهـا به «کهلیمـه» (نظریـان و قدمـی )115 :1393،و
در میـان کُـردان کرمانشـاه و ایلام بـه «بهێـت» نامربدارنـد.
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فقـدان فـرد همخـون ،همتبـار ،دوسـت ،همعقیـده و همعشیره ،و بـه جـای مانـدن
خاطراتـی از او در حافظـهی بازمانـدگان سـبب میشـود کـه وصـف او را مهـراه بـا حـزن
و انـدوه و در قالـب اشـعاری اغراقآمیـز برساینـد .خوانـش اشـعار در قالـب مـور ،حـس
مهبسـتگی و عالقـه بـه فـرد متوفـی و مهـدردی بـا بازمانـدگان را القـا میکنـد .نظریـان و
قدمـی (مهـان )112 :بـا نگاهـی روانشناسـانه معتقدند« :مسـائلی مهچون عشـق و اغراق
در توصیف اشـخاص ،ریشـه در مسـائل روانی و میل به جاودانگی انسـان دارد» و بر این
ِ
اساسـی حیات
باورنـد کـه شـاعر در رسایـش مرثیه «بـا نگاهی عاطفی و درونی به مسـائل
آدمـی مینگـرد» (مهـان).
مراسـم سـوگواری (پرسـه )1در میـان کردهـای شـاخهی جنوبـی دارای اشتراکاتی
«وی َوی» 2بـه
اسـت کـه از آن مجلـه میتـوان بـه اسـتفادهی مکـرر از صـوت حزنانگیـز َ
صـورت دسـته مجعـی ،پیچانـدن دسـتان بـه دور مهدیگر ،خراشـیدن صورت و خراشـیدن
پشـت دسـت توسـط زنان اشـاره کرد .آنهـا در مورهای خـود به بیـان خصوصیات مادی
و اخلاق معنـوی شـخص متوفـی میپردازنـد تا ضمـن تکریـم او ،دلهای خویـش را نیز
تسـکنی و تسلا بخشـند .در ادامه به دسـتهبندی و حتلیل این سـوگرسودهها میپردازیم.
 -1-4در سوگ زن
زن (مـادر ،دختر یـا مهسر) در خانوادههـای سـنتی ،بهویـژه خانوادههـای کُـرد ،سـتون
خانـه حمسـوب میشـود و مدیریـت امـور منـزل بهنوعـی بـه وی برمیگـردد ،لـذا فقـدان
وی ،سـنگنی اسـت و مورهـا ایـن سـنگینی را فریـاد میزننـد .گاهـی رساینـدگان مورهـا
جلوههـای ظاهـری و طنـازی زنـان از قبیـل :البسـه (سـهروهن ،الڵ و دێـز ،پوتین) ،زلف
و مـوی و خضـاب کـردن و بـه گالب شسـتن آن ،بلنـدی قـد و گـردن و ...را بـه تصویـر
کشـیده و گاه از دایـرهی ظواهـر فراتـر رفتـه و بـه دنیای اندیشـه ،احسـاس و اخلاق آنها
گام هنادهانـد .گاهـی نیـز احساسـات مذهبـی بـر ابیـات آنهـا غلبـه کـرده اسـت .در ادامه،
شـواهدی از ابیـات مـور حتلیـل میشـوند.
سـهروهن یـا « ُگل َونـی» ،3رسبنـدی پارچـهای و منقـش بـود کـه بسـته بـه توانایـی مالی
1- persa
2. waê- waê
3- gwełwani
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خانوادههـا ،انـدازه ،جنـس و رنـگ آن تفـاوت داشـت و بـه نوعـی ،نشـانگر عظمـت و
ِ
کنایـی مهیـا شـدن به
بزرگـی خانـوادهی زن بـود .سـهروهن بسـتن در بیـت زیـر در معنـای
کار رفتـه اسـت .گوینـده از متوفـی میخواهـد کـه اگـر از خانـه (دنیـا) قهـر کـرده و قصـد
بازگشـت نـدارد ،ماننـد گذشـته ،سـهروهن بـر رس هنـد و بـه قهـرش پایـان دهـد:
ســهروهن بوهســهوه وه پــووش ســیه ئهگــهر تووریایــده بــهو بچیمــهوه
Sarwan bwasawa wa puš-e sya / agar turyayda baw beĉimawa

برگردان:
رسبند ببند با پوشش سیاه ،اگر قهر کردهای بیا تا برگردیم.

یکـی از حماسـن ظاهـری زنـان که مهواره مـورد توجه شـاعران بوده ،زلف آنان اسـت.
حنـا بسـتن و بـه گالب شسـتن موهـا ،از آرایههـای زنـان کردنشین بـوده و نشـانهای بـرای
زیبایـی حمـض و کامـل زنان به شمار میرفته اسـت .این امـر در بیت زیر نمود یافته اسـت:
تاڵــێ لــه زڵفــد کهفتێــه وه گریــه وه گــواڵو بشــوورهێ بگــرهێ لــه خنیــه
Tâłê la zełfed kafteêa wa gerya / wa gwełâw bešuraê begraê la xenya

برگردان:
یک تار زلفت ،گره خورده است ،آن را با گالب بشوی و حنا ببند.

یکـی از مـواردی کـه در رسودههـای کردی ،به صـورت پررنگ جلـوه میکند ،غلبهی
صبغـهی دینـی و مذهبـی اسـت ،چنانکـه در بیـت زیـر ،مورهـار (مویهگـر) ،علاوه بـر
اشـاره بـه غسـل میـت بـه وسـیلهی سـدر و کافـور ،از متوفـی میخواهـد کـه بـه پیشـواز
حضرت فاطمـه(س) بـرود تـا مـورد شـفاعت ایشـان قـرار گرید:
ســهرد بشــووریم وه ســدر و کافــوور بچــی وه پێشــواز فامتــهێ بهتــووڵ
Sared bešurim wa sedr-u kâfur / beĉi wa pêšwâz-e fâtemaê batuł

برگردان:
رست را با سدر و کافور میشوییم تا برای استقبال از فاطمهی بتول ،روانه شوی.

داشـتن کفشهـا یـا پوتنیهـای گرانقیمـت از نشـانههای زیبایـی و وجاهـت زنـان بـه
شمار میرفتـه اسـت .ایـن امـر در رثـای زنـان مـورد توجـه قـرار گرفتـه و گوینـدهی بیـت
زیـر ،بـا ارائـهی تصویـری ،زمین را منتظـر دانسـته اسـت تـا بـه اسـتقبال زنـی بـرود کـه
در بازگشـت خـود ،پوتین بـه پـا دارد .شـاعر بـا جانبخشـی بـه زمین ،تأسـف از انتظـار
بیهـودهی آن را بـرای قدمـگاه شـدن متوفـی بـه تصویـر کشـیده اسـت:

همووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
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زهمیــن ئنتــزار خــوهێ باێــدهو ڕاتــهوه

Wa kawšail putin kaf-e pâtawa / zamin entezâr xwaê bâêdaw ŕâtawa

برگردان:
با کفشها پوتینی که به پا داری ،زمنی در انتظار است که به استقبال تو بیاید.

«الڵ» و «دێـز» دو نـوع پارچـهی گرانبهـا و قیمتـی بوده که تنهـا افراد ثرومتنـد و با جایگاه
اجتامعـی واال تـوان هتیـه و پوشـیدن آنهـا را داشـتهاند .مورهـار (مویهگـر) در بیـت زیر با
تلمیـح بـه داسـتان شیرین و خسرو ،جایـگاه متوفـی را در پوشـیدن لباسهـای اعیانـی بـا
شیرین مقایسـه کرده است:
ت خــود دی بپــووش لــه الڵ و لــه دێــز مـهر رشیــن پووشــاۆد لــه دهورهێ پهروێز
Te xu di bepuš la lâł-o la dêz / mar šerin pušâüd la dawraê parwêz

برگردان:
لباسـی از لعـل و دیـز بـر تـن کـن؛ لباسـی کـه شـاید شیرین در دورهی خسرو پرویـز از آنها
پوشـیده باشد.

افسـوس و انـدوه بـه خاطـر از دسـت رفتـن زیبایـی و جوانـی متوفـی بـه خوبـی در
مورهای کردی نامیان اسـت .بلندی قد و گردن از حماسـن زن شـمرده میشـود و چنانکه
در بیـت زیـر میبینـم ،از دسـت رفتـن آن فرامـوش شـدنی نیسـت:
دو مــری بــااڵد نیمگــهزی گــهردهن وه یــادهو نیهچــوو تــا ڕووژ مــهردهن
Do metri bâłâd nim gazi garden / wa yadaw nyaĉu tâ ŕuž-e mardan

برگردان:
قد دو مرتی و گردن نیمگزی تو تا روز مرگ ،فراموش نخواهد شد.

«بـاوان» بـه خانوادههـای بـزرگ یـا خانـوادهی پـدری زن اطلاق میشـده اسـت .در
زمـان گذشـته ،رفـت و آمـد بـه ماننـد امـروز آسـان و مقـدور نبـوده و زن دیـر بـه دیـر بـه
ِ
باوان او نیز مهیشـه انـدوه دوری او را در دل
دیـدار خانـوادهی پدری خود میرفته اسـت.
ِ
نابـاوری مـادر در از دسـت دادن دلبندش ،در بیت زیر مشـهود اسـت .او
داشـتهاند .کمال
در ایـن بیـت بـه انـکار مـرگ فرزنـد میپـردازد و مـرگ او را رفتـن به بـاوان ،تلقـی میکند
و از او میخواهـد کفشهـای پاشـنهدار بـه پـا کنـد تا رد پایش بـر جای مانـد و خانوادهاش
بـا دیـدن ایـن رد پـا ،امیـد برگشـتش را در دل بپرورانند:
بیــا کهوشــهگهد ناڵهکــهدار بــوو ئــڕاێ بــاوان چــی شــوونێ دیــار بــوو
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Bilâ kawšagad nâłakadâr bu / eŕâê bâwân ĉi šunê dyâr bu

برگردان:
بگـذار کفشـهایت پاشـنهدار داشـته باشـند تـا زمانـی کـه بـه بـاوان (خانـواده بـزرگ پـدری)
مـیروی رد پایـت مشـخص باشـد.

 -2-4در سوگ جوان
مـرگ جـوان ،چنـان اسـفناک اسـت کـه باعـث فـوران احساسـات اطرافیـان میشـود و
انـدوه آن مهـواره در ذهـن و خاطـر آنهـا باقـی میماند .مضامین مورها در رثـای جوانان
عبارتنـد از :نـاکام و جمـرد از دنیـا رفتـن ،فـوت پیـش از پـدر (وجاخکـوور) ،مـرگ در
آسـتانهی دامـادی (دەزۆران داشتن) ،حیـف بـودن مـرگ جوان ،تشـبیه جوان بـه درخت
چنـار ،اشـاره بـه هیـکل زیبـای او و ، ...چنانکـه در بیـت زیـر دیـده میشـود ،مویهگـر
بـرای نشـان دادن انـدوه خـود از اطرافیـان میخواهـد کـه بـه طالسـاز بگوینـد کـه زرگری
را تـرک بگویـد؛ زیـرا پسر یا برادرش فوت شـده و و دیگـر نمیتوانـد ازدواج کند و برای
عروسـش طلا بخرد:
بــۆش وه تاڵســاز تــا نهســازێ  ...میردێــه و دی ژن نیهخــوازێ
Büš wa tełâsâz tełâ nasâzê / … merdêa-o di žen nyaxwâzê

برگردان:
به طالساز بگو که دیگر طال نسازد؛ زیرا  ...مرده است و دیگر زن نمیگرید.

بیـت زیـر بـه هنـگام خاکسـپاری متوفـای جـوان ،بر زبـان مویهگـران جاری میشـود.
آنهـا در ایـن بیـت از داغ بیفرزندی و اجاق کوری (وجاخ کووری) عزیز از دسـترفته،
ِ
کنایی جـوان جمرد کاربرد
نالـه رس میدهنـد« .وجاخکـوور» در بیت زیـر ،اغلب در معنای
دارد:
بیــا بچوودهو بــان قوڵهنگـهێ الوه زوور تــا گــهر بکهنێــد قــهور وجــاخ کــوور
Bilâ beĉudaw bân qwełangaê lâ wa zur / têgar bekanêd qawr-e wejâxkur

برگردان:
بگذار کلنگ زورگو باال برود تا قرب انسان اجاق کور را بکند.

گاهـی جـوان بـا داشـتن «دهزۆران» (نامزد) از دنیا رخـت بر میبندد .بیشـک ،این امر در
مورهایـی کـه در رثای او رسداده میشـود ،جلوهی پررنگی دارد:

همووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
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بنیــدهێ بــان لیمــووێ دهزۆران

Das beger la hanâê asil-e taêrân / benydaê bân-e limuê dazürân

برگردان:
دستت را حنای اصیل هتران ببند تا آن را روی لیموی نامزدت قرار دهی.

مورهـار (مویهگـر) در بیـت زیـر از آرایهی تشـبیه هبره گرفته و جـوان را در رسزندگی
و شـادمانی بـه بـاد شمال ماننـد کـرده اسـت .در مصراع دوم نیـز مـرگ چنین جوانـی را
حیـف دانسـته و از جوانـان خواسـته اسـت کـه تن بـه مرگ نسـپارند:
چــۆ بــاد شــهماڵ داێــم وه کهێفــه جووانهیــل نهمریــن جووانهیــل حهێفــه
Ĉü bâd-e šamâł dâêm wa kaêfa / jwânayl namrin jwânayl haêfa

برگردان:
جوان مثل باد شامل دائ ًام شاد و رسحال است ،جوانها نباید بمریند؛ زیرا که حیف است.

چنـار بـه خاطـر بلنـدی ،مهـواره مشـب ٌهبه رعنایـی و قامـت زیبـا بـوده اسـت .در بیـت
زیـر نیـز جـوان از دسـترفته ،چنـاری پنداشـته شـده کـه بـاد شمال (کنایـه از مـرگ) او را
ریشـهکن نمـوده و از سـایر درختـان جـدا کـرده اسـت:
شــهماڵ ههڵکردێــه شــەماڵەێ تــاودار ڕیشــهکهن کردێــه چنــار لــه نــاو دار
Šamâł hałkerdêa šamâłaê tâwdâr / ŕišakan kerdêa ĉenâr la nâw dâr

برگردان:
باد شامل به سختی رشوع به وزیدن کرد و چنار را از میان درختان ریشهکن کرد.

در بیـت زیـر ،ناکامی جوان فوتشـده را که توفیق عروسـی یا نامزدی نداشـته اسـت،
به فلک نسـبت دادهاند:
نــه ســۆرێ کــردی نــه دهزۆرانــی فهڵــهک چــۆ بــردهد وه نهوجووانــی
Na sürê kerdi na dazürâni / fałak ĉü berdad wa nawjwâni

برگردان:
تو که عروسی یا نامزدی نکرده بودی ،فلک چرا در نوجوانی تو را با خود برد.

قـد بلنـد و هیـکل تنومنـد از دیگر دسـتامیههای رثا و پاێهمـووری در ادبیات کردی اسـت.
مویهگـر بـا جـان بخشـیدن بـه مـرگ ،او را اسـتعارهی مکنیـه از کشـتیگریی قویپنجـه
دانسـته کـه جـوان تنومنـدش را بـر زمین زده و مغلـوب کـرده اسـت (بهکنایـه ،بـه دسـت
مرگ سـپرده اسـت):
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دهردد لــه گیانــم تهخــت ناوشــان قــهۆ

دۆهکــه ئــێ مهوقــه مـهرگ داێـهد لــه زهۆ

Darded la gyânem taxt-e nâwšân qaü / düaka eê mawqa marg dâêad la zaü

برگردان:
دردت به جانم ای فرد تنومند ،دیروز ،در چننی موقعی ،مرگ تو را زمنیگری کرد.

 -3-4در سوگ برادر
در اغلب فرهنگها ،برادر ،نامدی از پشتیبان و یاور برای برادران خویش و دیگر اعضای
خانـواده اسـت و فقـدان وی سـبب اجیاد خلل در خانـواده میشـود .در خانوادههای کُرد،
غـم و انـدوه ناشـی از فـوت برادر غیر قابل وصف بوده اسـت ،چنانکه برادرانـی بودهاند
کـه تـا پایـان عمـر خویـش رخـت عـزای بـرادر را از تـن درنیاوردهانـد .اغلـب مورهـا را
نمیتـوان کام ً
لا خمتـص جـوان ،بـرادر یـا فرزنـد دانسـت و گاهـی یـک بیـت در رثـای هـر
کـدام از آنهـا خـوش مینشسـته اسـت ،مهچنانکـه ابیاتـی کـه در رثـای جوان ذکر شـدند
در رثـای بـرادر نیـز کاربـرد داشـتهاند .رساینـدهی بیـت زیـر بـا هبرهگیری از صنعتهـای
اسـتعاره مکنیـه (تشـخیص) و تشـبیه ،مـرگ عزیـز خویـش را بـه تصویـر کشـیده اسـت؛
بـه ایـن صـورت کـه مـرگ ،شـکارچییی پنداشـته شـده کـه بـرای شـکار بـرادر که بهسـان
خورشـید اسـت ،بـه کمین نشسـته تـا او را به غروب نیسـتی بسـپارد:
نهزانســی وهێ زۆ مـهرگ هــا لــه کهمیــن جــوور خــوهر ئــاواد کهێد لــه ڕۆ سـهرزهمین
Nazânesi waê zü marg hâ la kamin / jur xwar âwâd kaêd la ŕü sarzamyn

برگردان:
ندانسـتی که مرگ به این زودی در کمنی نشسـته اسـت تا تو را مانند خورشـید از روی زمنی
ناپدید کنـد (غروب کنی).

در بیت زیر ،مویهگر آرزومند اسـت که هزار برادر داشـته باشـد؛ زیرا انسـان بیبرادر،
دشـمنان زیـادی دارد؛ بدیـن ترتیـب بیبـرادری را بیپناهـی میدانـد و ایـن مصیبـت را بـه
رشـتهی اندوه میکشـد:
بــرا چــۆ خاســه هــهر وه هــزار بــوو ئاێــهم بێبــرا دشــمن بــارێ بــوو
Berâ ĉü xâsa har wa hezâr bu / âêam bê berâ dešmen barê bu

برگردان:
ِ
برادر خوب است که هزار تا باشد؛ زیرا دشمن بر انسان بی برادر غالب میشود.
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گاهـی افـراد ،تـاب بـه خاکسـپاری بـرادر را ندارنـد و پیـش از خاکسـپاری او ،خـود را
در قبر انداختـه و خـاک قبر را بـر رس خـود میریزنـد و هنایـت انـدوه خـود را در این بیت
میریزنـد:
بیــا بچــوودهو بــان قوڵهنگـهێ بێ ســدا تــا گــهر بکهنیــد قــهور بــی بــرا
Bilâ beĉudaw bân qwełangaê b qwełangaê sedâ / tâ gar bekanêd qawr-e bê berâ

برگردان:
بگذار کلنگ بی رس و صدا باال برود تا قرب انسان بدون برادر را بکند.

 -4-4در سوگ مرد خانه
مـرد خانـه کـه پـدر فرزنـدان ،رسپرسـت خانـواده و نماد مهربانـی و عطوفـت اسـت ،در
مورهـا بـه شـیوههای گوناگـون توصیـف شـده اسـت ،چنانکـه رساینـدگان مورهـا در
توصیفـات خـود مـواردی چـون :رسپرسـت خانواده بودن ،شیکپوشـی و قیافـهی بدون
نقص داشـتن ،دینداری ،داشـتن سـواد ،سـوارکاری ،تریاندازی و سایر خصال رسپرست
خانواده را از نظر دور نداشـتهاند .مهرس متوفی در مورهایش از بیرسپرسـت شـدن خانه
(جمـاز ًا خانـواده) و فرزندانـش مینالـد و میگویـد:
یــه مــاڵ یــه منــاڵ کــووه خاوهنــی گڵ وه بــێ زهنجیــر کردێــه پاوهنــێ
Yâ mâł ya menâł kuwa xâwenê / geł wa bê zanjir kerdêa pâwanê
برگردان:
صاحـب ایـن بچههـا و منزل کجاسـت کـه ِگل ،بدون زنجری ،وی را اسیر و پایبنـد خود کرده
است.

در زمانهـای گذشـته کـه ماننـد امـروز وفـور نعمـت نبـوده ،داشـتن کـت و شـلوار،
نشـاندهندهی اعیانـی بـودن و رفـاه شـخص بـوده اسـت .در مـور زیـر ،کـت و شـلواری
ِ
ِ
نقـص متوفـی دانسـته شـده کـه راهراه بنفـش دارد:
بـاالی بی
مناسـب قـد و
کــوت و شــهڵوارد میلــێ بهنهفشــه ئــڕاێ خــوهد خاســه بــااڵد بــێ خهوشــه
Kwet-o šałwâred milê banafša / eŕâê xwad xâsa bâłâd bê xawša

برگردان:
کـت و شـلوار تـو دارای خطـوط بنفـش اسـت ،برای خودت مناسـب اسـت که قـد و اندامت
بدون عیب اسـت.
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در بیت زیر ،به یکی از رسوم برخی از کُردان کرمانشاه و ایالم اشاره شده ،که متوفی
را پیـش از آنکـه بـه سـمت قبر روانـه کننـد ،بـرای خداحافظی بـا خانـه و خانـوادهاش ،به
منـزل میآورنـد و گوسـفندی را قربانـی میکننـد .در این مـور ،مهرس متوفی ،این شـیوهی
آمـدن بـه خانـه را عبـوری رهگذرانه خوانده اسـت .تکرار قید پرسـش «چـهن» در مرصاع
اول بـه جهت تأکید اسـت:
چـهن جهور چـهن جهفــا چهن خاکهسـهری دای لــه درانــه وێنــهێ رێــواری
Ĉan jawr ĉan jafâ ĉan xâkasari / dây la derâna wênaê ŕêwâri

برگردان:
چقـدر جـور ،چقـدر جفـا و چقدر خـاک بر رسی حتمل کـردی؟ در هنایت نیـز مهانند رهگذر
از در خانه رد شـدی.

اشـاره بـه دینـداری متوفـی یکـی دیگـر از دسـتامیههای پاێهمـووری حمسـوب میشـود،
ِ
اصلی
چنانکـه در بیـت زیـر میبینیـم نماز خوانـدن و اعتقاد به رسـولاهلل(ص) ،مضمـون
بیـت بوده اسـت:
دهس وه دهسمنــاز ســهرد وه ســجوود بچــی وه پێشــواز حــهزرهت ڕهســوول
Das wa dasnemâz sared wa sejud / beĉi wa pêšwâz-e hazrat-e ŕasul

برگردان:
در حالی که وضو داری و رست بر سجده است ،به پیشواز حرضت رسول برو.

مهچنین در بیـت زیـر ،دختران متوفـی از اینکـه دیگـر نمیتواننـد بـا صـدای اهللاکبر
گفتـن پدرشـان از خـواب برخیزنـد ،نالـه رس میدهنـد:
الوه الوهگــهم نهرگــس فامتــه لــه دهنــگ الله اکــر باوگم له خـهو هامته
Lâwa lâwagam narges fâtema / la dang-e alâh-o akbar-e bâwgem la xaw hâtema

برگردان:
برایتان الالیی میگویم نرگس فاطمه! من از صدای اهلل اکرب پدرم بیدار میشدم.

در زمانهـای گذشـته ،افـراد حتصیلکـرده انگشتشمار بودند و داشـتن سـواد ،نوعی
برتـری حمسـوب میشـد .ایـن موضوع نیـز در مورهـا انعکاس یافته اسـت:
دهســد وه قهڵــهم پــڕ لــه جهوهــهرهوه مئــزاد هــا وه پــاێ چــهن دهفتــهرهوه
Dased wa qałam peŕ la jawharawa / emzâd hâ wa pâê ĉan daftarawa

برگردان:

همووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
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در دستانت قلمی پر از جوهر داری و امضای تو پای چندین دفرت است.

سـوارکاری و تریانـدازی از دیگـر از صفاتـی اسـت کـه در خلال ابیـات مویـه ،مـورد
اشـاره واقع شـده اسـت .در بیت زیر ،مورهار بسـیار غمگنی اسـت ،از اینکه دیگر اسـب
متوفـی را تنهـا در قـاب عکـس میتوانـد ببینـد؛ زین اسـبش کهنه و فرسـوده شـده اسـت و
دیگـر از تفنـگ برنـوش صدایـی که نشـانهی اقتـدار اسـت برنمیخیزد:
ئهســبد بــۆ وه ئهســک ،زیــن وه عهتیقــه نیهتیــهێ لــه بڕنهوهگــهد دهنــگ تریقــه
Asbed bü wa ask, zin wa atiqa / nyatyaê la beŕnawagad dang-e teriqa

برگردان:
اسـب تـو تبدیـل بـه عکـس و زینـت تبدیـل بـه عتیقـه شـده اسـت و دیگـر از تفنـگ برنـوت
صـدای شـلیک نمیآیـد.

 -5-4در سوگ بیامر
حتمـل مـرگ فـرد بیمار ،بـرای اطرافیـان گـران اسـت و حتمـل درد و رنـج او در بستر
بیماری مهـواره در ذهـن خانـواده و نزدیـکان وی باقـی میمانـد .در گذشـته ،کـه طبیبـان
حـاذق ایرانـی کـم بودنـد ،پزشـکانی از خـارج بـرای مـداوای بیماران بـه ایـران میآمدنـد.
ایـن موضـوع پـس از مـرگ بیماران در مورهایـی کـه در عـزای آنهـا میخواندنـد بـروز
مییافـت ،چنانکـه در بیـت زیـر ،خطـاب بـه متوفـی گفتـه میشـود:
ت خــوو مهریــزی وه مهریزخانــه ســووزهن فهرانســه دوکتــور بێگانــه
Te xu marizi wa marizxâna / suzan farânsa doctor bêgâna

برگردان:
تـو بیمار هسـتی و در بیامرسـتان بستری شـدهای ،در حالـی کـه آمپـول ،فرانسـوی و دکتر،
بیگانـه اسـت.

در بیـت زیـر علاوه بـر آه و نالـهی بیمار در بستر بیماری ،بـه اعتقـاد پیشـینیان در تأثری
ِ
رنجوری
اخرتان در رسنوشـت آدمی نیز اشـاره شـده اسـت ،چنانکه مورهار ،بدبختی و
شـخص بیمار را حاصـل لنگیدن سـتارهی بختـش میداند:
ئـهو مهریــزه گ وه کــزهو مهیــوو دهنگــێ گــووش دهێ وه دهنــگ هســارهێ لهنگــێ
Aw mariza ge wa kezaw mayu dangê / guš daê wa dang-e hesâraê langê

برگردان:
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آن مریضـی کـه صـدای او آرام و غمنـاک اسـت ،درواقـع بـه صـدای سـتارهی لنـگ خویـش
گـوش سـپرده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر ،بیماری و انـدوه او ،حاصـل تبعیـت از سـتارهی اقبالـش
است.

انـدوه و گالیـهی مویهگـر از دکرتهایـی کـه بـرای مـداوای عزیز او مجع شـدهاند؛ امـا ابراز
رشمسـاری و ناتوانـی کردهانـد ،بیـت زیـر را آفریـده اسـت .ترکیـب «دهس وه قهڵهم بردن»
کنایـه از «اقدام برای نسـخه کردن» اسـت:
دوکتورهیــل جــهم بــۆن دهرد بکــهن دهوا دهس بــردن وه قهڵــهم خهجــڵ بۆنــهوا
Doktorayl jam bün dard bekan dawâ / das berden wa qałam xajeł bünawâ

برگردان:
دکرتها مجع شدند تا درد را دوا کنند ،اما مهنی که دست به قلم بردند ،رشمسار شدند.

در زمـان گذشـته ،کشـور آملـان ،قـدرت برتـر تلقـی میشـد و در بین مـردم ،نمادی از
قـدرت و دانایـی بـود و بـه اجنـاس و افـراد آن مثـال زده میشـد .در مـور زیـر ،دکرتهـای
حـاذق آملـان نیـز از اینکـه بتواننـد مانـع مـرگ او شـوند ،عاجـز ماندهانـد« .دهرد ناگههان»
کنایـه از مرگ اسـت:
دوکتــور هاوردیــم دوکتــور لــه ئاڵــان شــاێهد خــاس بکهێــد دهرد ناگههــان
Doktor hâwerdim Doktor la âłmân /šâêad xâs bekaêd dard-e nâgahân

برگردان:
دکرت از آملان آوردیم تا درد ناگهانی را درمان کند (ا ّما نتوانست).

 -6-4در سوگ فرزند خردسال
آمیختگـی غـم و انـدوه با کالم مادرانـه در مورهای کردی جنوبی کام ً
ال هویداسـت .مادر
در مویههایـش مهـواره منتظـر شـنیدن صـدای نـوزاد خـود اسـت ،خـود را فـدای آخریـن
نفسهـای جگرگوشـهاش میکنـد یـا از زمینی که فرزنـدش را به او سـپرده ،میخواهد او
را رنـج و آزار نرسـاند؛ مهانطـور کـه در بیـت زیـر میبینیـم ،مـادر ،نگـران و چشـم انتظار
اسـت کـه کودکـش برگـردد ،امـا هرچنـد بـه کـودکان دیگـر مینگـرد ،او را در میـان آنهـا
نمییابـد:
لــه وهر مــااڵن لــه پێشــت مــااڵن دهنــگ کوورپهگـهم نیــاێ لــه نــاو منااڵن
La war-e mâłân la pêšt-e mâłân / dang-e kurpagam nyâê la nâw menâłân

همووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
پاص 
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برگردان:
جلوی خانه و پشت خانه را میجویم ،اما دیگر صدای کودکم شریینم به گوش نمیرسد.

مادر ،خطاب به فرزند از دسـت رفتهاش میگوید :ای کاش رسم بالشـی برای رست
باشـد و دسـتانم چونـان قفسـی تـو را در بـر بگرینـد و از تـو حمافظـت کننـد؛ مـن بهقربـان
آخریـن نفسـت گـردم .واجآرایـی حـرف «س» و «ر» آرامـش نـوای مادرانـه را در بیـت
نشـانده اسـت ،گویـی ایـن آرامـش بـه نوبـاوهی از دسـت رفتـهاش منتقـل میشـود:
ســهرم ســهریند باڵــم قهفهســد خــوهم بوومــه قــوروان ئاخــر نهفهســد
Sarem sarined bâłem qafased / xwam buma qwerwân-e âxer nafased

برگردان:
رسم بالش تو و دستم قفس تو گردد و خود نیز قربان آخرین نفسهایت شوم.

مهـر مادرانـه حتـی پـس از مرگ فرزند نیز ادامـه دارد .مادر ،زمنی را جان میبخشـد و
او را امینـی میدانـد کـه کودکش را به او سـپرده اسـت ،لذا با تضرع و ناله از او میخواهد
کـه کودکش را آزرده خاطر نگرداند:
زهمیــن وه ت ئهمانـهت کوورپهگهم هــات وهالد کارێ نهکهیــدن بڕهنجــێ لــه الد
Zamin wa te amânat kurpagam hât wa lâd / kârê nakayden beŕanjê la lâd

برگردان:
ای زمین! فرزنـد دلبنـدم را بـه امانت به تو میسـپارم و سـفارش میکنم که مواظب او باشـی
و کاری نکنی که رنجیده شـود.

 -7-4در سوگ مادر
مـادر ،گرانبهاتریـن و دلسـوزترین موجـود عـامل اسـت کـه فـوت وی میتوانـد ضایعـهی
بزرگـی بـرای فرزنـدان باشـد .مورهـار ،احترام بـه مـادر را از واجبـات میدانـد:
داڵــگ چــۆ خاســه ئرتامــێ واجــب ئســمێ نۆســاێه ئوســتاد کاتــب
Dâłeg ĉü xâsa etrâmê wâjeb / esmê nüsâêa ostâd-e kâteb

برگردان:
مادر ،بسیار خوب و احرتامش واجب است؛ چرا که استاد کاتب اسمش را نوشته است.

در مـور زیـر ،فرزنـدان متوفـی بـه سـنگی کـه مهنشین مـادر اسـت ،غبطـه میخورنـد؛
زیـرا بـه نالههـای ناگفتـهی وی گـوش میدهـد:
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داێــه خوهشــاڵ وهو سـهنگه هــا لــه سـهریند

ههمــڕاز وه گــهرد ناڵــهێ دهرۆنــد

Dâêa xwašâł waw sanga hâ la sarined / hamŕâz wa gard-e nâłaê darüned

برگردان:
مادر خوشا به سنگی که مهنشنی توست و نالهی درونت را گوش میدهد.

مهامننـوازی و سـخاوت مـادر ،از دیگـر مـواردی اسـت کـه در پاێهمووریهـای کـردی
مـورد توجـه بـوده اسـت .در مـور زیـر ،دختر متوفـی از مـادر میخواهـد کـه مهچـون
گذشـتهها خانـه را بیارایـد و مهچـون گل ،شـادی را بـه مهامنـان هدیـه کنـد .در مصراع
دوم ،صنعـت تشـبیه بـه کار رفتـه اسـت و «بوشـیکیه :شـکوفا شـو» نیـز اسـتعاره تبعیـه از
گشـادهرویی اسـت:
داڵگــه تـهک بێه وه جیـهوان ههفتــه ڕهنگهوه بووشــکیه جــوور گــوڵ وه مێوانــهوه

Dâłêga tak beêa wa jyawân hafta ŕangawa / bweškya jur gweł wa mêwânawa

برگردان:
مادر به جایگاه هفت رنگ تکیه بزن و مهانند ُگل از مهامنان پذیرایی کن.

دختران متأهـل ،انـدوه خـود را از نبـود مـادر در قالـب مجلات عاطفـی میریزنـد و
آرزو میکننـد کـه ای کاش هنگامـی کـه بـه خانـهی پـدری خـود میرونـد ،گرمای دسـت
پـدر و آغـوش ُپرمهـر مـادر پذیـرای آنهـا باشـد« .داوان :دامن» جمـاز ًا به معنـای آغوش به
کار رفته اسـت:
خوهشــاڵ وهو دۆهتــه چــوو ئــڕاێ بــاوان بــاوگ گــرێ دهســێ داڵــگ لــه داوان
Xwašâł waw düata ĉu eŕâê bâwân / bâwg gerê dasê dâłeg la dâwân

برگردان:
خوشـا بـه حـال دختری کـه بـه منـزل پـدری خـود مـیرود ،در حالیکـه پـدر ،دسـت وی را
میگیرد و مـادر بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبالش میآیـد.

 -8-4در سوگ فرد غریب
اگـر مـرگ فـرد در غربـت اتفـاق بیفتد ،حتمـل اندوه آن بـرای خانـواده و نزدیکانش بسـیار
سـخت خواهـد بـود ،لـذا بـا مجالتی امـری ،فرد مـرده را مـورد خطاب قـرار میدهنـد و از
او میخواهنـد کـه در غربـت و در میـان بیگانـگان نمیرد ،بلکـه در وطنـش جـان بسـپارد؛
زیـرا قربسـتان خانوادگـی آنهـا در آن جاسـت .در بیت زیـر «غریب» در معنـای «غربت»

همووری (رثا) در ادبیات شفاهی کردی جنوبی
پاص 

بـه کار رفته اسـت:
لــه غهریــب نهمــری بێگانهمانــه

95

لــه وهتــهن مبــر گوورخانهمانــه

La γarib namri bêgânamâna / la watan bemer gurxânamâna

برگردان:
در غربت نمریی که نسبت به ما بیگانه است ،در وطن جان بسپار ،که قربستان ماست.

ِ
کـردی جنوبـی بـه شـهر نجـف کـه آرامگاه
در زمـان گذشـته ،رفـت و آمـد گویشـوران
مبـارک حضرت علـی(ع) در آن جـا واقع اسـت ،بـه وفور صـورت میگرفـت ،و این امر
علاوه بـر تقدس شـهر نجف ،به واسـطهی قرابت جغرافیایی آن با مناطق کردنشین بوده
اسـت .جسـد افـراد بسـیاری نیـز بنـا بـر وصیت خودشـان بـه آن جا منتقل شـده اسـت .در
مـور زیـر ،از زبـان متوفـی بیان میشـود ،کـه ای کاش قبرش از قربهای دیگر دور شـود و
در خـاک نجـف به خاک سـپرده شـود:
بیــا قهورهگــهم لــه قهورهیــل دۆر بــوو لــه خــاک نهج ـهف داخــڵ وه نــۆر بــوو
Bilâ qawragam la qawrayl dür bu / la xâk-e najaf dâxeł wa nür bu

برگردان:
بگذار قربم از قربهای دیگر دور شود و در خاک نجف ،غرق در نور شود.

مورهـار ،در بیـت زیـر ،انـدوه و حسرت خویـش را نسـبت بـه کسـانی کـه در غربـت،
مدفـون گشـتهاند بیـان میکنـد و آنهـا را منتظـر قرائت فاحته از سـوی رهگـذران میداند:
قــهور غهریبــان گووشــه و کنــاره داێــم ههمتــهزار فاتــاێ ڕێــواره
Qawr-e γaribân guša-o kenâra / dâêm hamtazâr-e fâtâê ŕêwâra

برگردان:
قرب غریبان در گوشه و کنار (قربستانها) و دائ ًام چشمانتظار فاحتهی رهگذران است.

 -9-4سوگرسودههای عمومی
در ایـن بخـش بـه مویههایـی اشـاره میشـود کـه جنبـهی عمومـی دارنـد و در عـزای افـراد
خمتلـف رس داده میشـوند .در گذشـته ،وسـایل ارتبـاط مجعـی تنهـا حمـدود به خمابـرات بود
و هـر روسـتا یـا بخـش ،از طریـق آن بـا دیگـر مناطـق ارتبـاط برقـرار میکـرد .دادن اخبـار
شـادی و عـزا بـه مناطق دوردسـت نیز به مهین روش ممکن بـود .این موضـوع ،اهلامبخش
مویهگـر در رسایـش مـور زیـر بوده اسـت:

96

ُ
پژوهشنامه ادبیات کردی /سال اول ،شماره  ، 1پاییز 1394

دریــا تلیفــوون وه تلیفوونخانــه

نــازک لهشــهگهێ  ...دریــا رسدخانــه

Deryâ telifun wa telifun xâna / nâzek lašagaê … derya sardxâna

برگردان:
ِ
به خمابرات زنگ زده شد که بدن نازک و ظریف  ...را به رسدخانه سپردند.

ِ
درونـی خویـش را بـا اسـتفاده از صنعـت اغـراق بـه تصویر کشـیده اسـت.
مویهگـر انـدوه
«بڵێـزهێ ئاگر» اسـتعاره از «آه» اسـت:
بڵێــزهێ ئاگــر لــه دهروون درات وهختــه بســووزێ نســمێ لــه واڵت
Błêzaê âger la darun derât / waxta besuzê nesmê la wełât

برگردان:
شعلهی آتش از درونم رس بر کشید؛ مهانا این آتش نیمی از جهان را میسوزاند.

روییـدن گل و یاسـمن در کنـار قبر متوفی ،نامدی از اعامل نیک وی اسـت ،که مویهگر
از زبـان متوفـی آن را بیان میکند:
قــهورم بکهنــن لــه ســاێهێ چهمــهن لــه الێ سـهوز بکـهێ گــوڵ یا یاسـهمهن
Gawrem bekanen la sâêaê ĉaman / la lâê sawz bekaê gweł-o yâsaman

برگردان:
قربم را در چمنزار بکَنید تا در کنار آن ،گل و یاسمن بروید.

در بیت زیر به عجز برش در ممانعت از مرگ عزیزان اشاره شده است:
جنــازهێ گران کهسـهگهم دانهسـهێ لــه وهر هــۆچ له دهســم نــات خاک کردم وه سـهر
Jenâzaê gerân Kasagam dânasaê la war / hüĉ la dasem nât xâk kerdem wa sar

برگردان:
جنـازه عزیزتریـن کـس مـن را آوردهانـد و مـن چـارهای نـدارم جـز اینکـه فقـط خـاک بـر رس
بریزم.

مـرگ ناگهانـی و تصـادف از عوامـل شـایع مـرگ و مری اسـت کـه مویهگـر آن را پیامد
نفریـن دیگـران میداند:
مســافرێگم وه شــهو کهفتــه ڕێ کــی نفرینــێ کــرد گیــر هاتــه وهرێ
Mesâfrêgem wa šaw kafta ŕê / ki nefrinê kerd gir hâta warê

برگردان:
مسافر من شبانگاه به راه افتاد ،چه کسی نفرینش کرد که کار وی گری افتاد؟
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 -5نگاهی به وزن و قافیهی مورها
نویسـندهی مقالـهی «سـاختامن شـعر تبری» میگویـد« :اشـعار مـوری کـه زنـان در
سـوگ عزیـزان و بستگانشـان میرساینـد و میخواننـد ،اغلـب خـارج از چارچوبهـای
شناختهشـدهی شـعر کهـن فارسـی اسـت» (ارشفـی نصری .)118 :1376،او مهچنین
اظهارنظر قطعی در مورد سـاختامن و وزن و قالب این گونه اشـعار را نیازمند کارشناسـی
و نقـادی جـدّ ی دانسـته اسـت (مهـان) .بـا این حـال ،نگاهـی به مورهایـی که در ایـن مقاله
بـه عنـوان شـاهد مثال ذکر شـدند ،نشـان میدهد کـه این گونه اشـعار در قالـب تکبیت و
در وزن هجایـی رسوده شـدهاند؛ بـه ایـن صـورت کـه در هـر مصراع ،ده هجا وجـود دارد
و هـر مصراع نیـز از دو نیـم مصراع پنـج هجایـی تشـکیل شـده اسـت .گاهـی وزن ابیات
خمـدوش مینامیـد ،چنانکـه هجایی اضافـی ،وزن مصراع دوم بیت زیر را نابسـامان کرده
است:
وه کهوشــهیل پووتیــن کــهف پاتــهوه زهمیــن ئنتــزار خــوهێ باێــدهو ڕاتــهوه
در مصراع اول بیـت زیـر نیـز ،وجـود دو هجـای اضافـی ،وزن بیـت را بـه هـم رخیتـه
است:
بیــا بچوودهو بــان قوڵهنگـهێ الوه زوور تــا گــهر بکهنێــد قــهور وجــاخ کــوور
از نظـر قافیهپـردازی نیـز میتـوان گفـت ،قافیـهی بسـیاری از ابیـات مـور بسـامان
هسـتند ،بـا ایـن حـال ،گاهـی نیـز ابیاتـی دیده میشـوند که قافیـه در آنهـا رعایت نشـده یا
قافیـهی آنهـا معیـوب اسـت؛ بـرای نمونـه در بیـت زیـر ،قافیـه رعایت نشـده و موسـیقی
کنـاری بیـت بـر عهـدهی ردیـف گذاشـته شـده اسـت:
بــرا چــۆ خاســه هــهر وه هــزار بــوو ئاێــهم بێبــرا دشــمن بــارێ بــوو
در بیت زیر ،حرف روی ،رعایت نشده و قافیه مغلوط است:
ســهرد بشــووریم وه ســدر و کافــوور بچــی وه پێشــواز فامتــهێ بهتــووڵ
عیـوب وزنـی و قافیـهای را میتـوان بـه غلبـهی بیـان احساسـات مورهـار (مویهگـر)
بـر ظاهـر رسوده منسـوب کـرد یـا آن را ناشـی از انتقـال سـینه بـه سـینهی اشـعار دانسـت
و گفـت کـه ایـن اشـعار در نقـل و انتقـاالت خـود ،دسـتخوش کمـی و کاسـتی یـا افزونـی
حـروف و واژگان شـدهاند.
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 -6نتیجهگریی
رثـا یکـی از انـواع ادبـی رایج در میان ملتها و فرهنگهای خمتلف اسـت .نمـود بارز این
نـوع ادبـی در ادبیـات عامـه به چشـم میخورد .سـوگرسودههایی بـه نـام «پاێهمووری» یا
ِ
کردی جنوبی وجود دارد که از پیشـینهای قـوی برخوردارند.
«مـور» در میـان گویشـوران
بررسـیها نشـان میدهـد کـه ایـن مورهـا در قالـب تکبیـت و در وزن هجایـی رسوده
شـدهاند و رساینـدگان آنهـا نامشـخصاند .شـیوهی حفـظ ایـن اشـعار نیـز انتقـال سـینه
بـه سـینه بـوده و ایـن شـیوهی انتقـال ،در مـوارد معدودی باعـث خدشـه در وزن و قافیهی
ابیـات شـده اسـت .عمـدهی مضامین مورهـا عبارتنـد از :برشـمردن صفـات حسـنه و
خصـال نیـک متوفـی ،اشـاره بـه ناپایـداری دنیـا ،عجـز بشر در ممانعـت از مـرگ عزیـزان،
ویژگیهـای ظاهـری متوفـی ،اشـاره بـه هنرهـای وی و . ...اشـعار مـور ،بـدون سـاز ،بـه
مهـراه نالـه و تنهـا بـا گرداندن صـدا در گلو و با آهنگـی خاص و حزین خوانده میشـوند.
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