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Abstract  

Falling in love is one of the main concepts which is central in almost 
all ethnicities and folklore literature. In this study, Gourani is defined 
as the native poems of Hourami, not in the sense of lyrics. Gourani is 
mostly in the form of single-verse poem. Each verse embeds all the 
meaning independently. Falling in love, besides praising the nature 
and to some extent the national epics, is the main theme of Hourami’s 
anthology. The study borrows a descriptive-analytic research method 
based on the survey data and the analysis of the individual folklore 
verses of Hourami. The aim of the study is to investigate the themes of 
romantic Gouranis of Hourami. To this end, 50 verses were selected 
from Noudsheh city and analyzed accordingly. The findings suggest 
that women of Hourami have such a significant place in a large 
number of romantic Gouranis that they are sometimes on the same 
ground to that of the verses about men. One of the main aspects of 
Gouranis is the sadness evoked because of the distance from the 
beloved. In these poems, women cry out their bitter and sad love 
songs in the chaotic conditions of their native land. In these single-
verse poems, love has a material and worldly meaning. The poet 
praises the beloved so much that the creator is praised instead, but this 
is merely for praising the worldly beloved. This shows the underlying 
issues in the social relation and the general cultural paradigm of the 
society. 
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Introduction 
The culture of each nation can be consider its biography and the 
nature of its people. It reflects the features, customs, and habits of the 
people as well as the intellectual changes and social development they 
have gone through (Anjavi-Shirazi, 1992, p. 10). Folklore poems have 
been common among Houramis for a long time. Most of the folklore 
Gouranis of Hourami are in the form of romantic single-verse poems. 

Women of Hourami have such a significant place in a large number 
of romantic Gouranis that are sometimes on the same ground to that of 
the verses about men. Some people believe that lyrics is a means of 
expressing pure poem. However, this study does not take lyrics in that 
particular meaning and focuses instead on the single-verse folklore 
poems of Hourami. 

This study will content-analyze 50 verses in order to figure out the 
themes in the romantic Gouranis of Hourami and investigate the social 
manners of Houramis in such poems. 

Background 
Many researchers from Iran such as Bahar, Hedayat, Shamlou, Tabari, 
among others, as well as European researchers such as Zhukovsky, 
Henry Masse, Alexander Chodzko, de Gobineau have investigated 
ethnic lyrics and literature. Some such as Ayoub Rostam (2007), 
Jamal Habib-Allah (2008), Shiri, Faryad, and Rauf Saidian (2008), 
Fatahi and Vali (2017) have conducted studies on the same topic. 

Aims and research questions  
The aim of this study is to analyze the major themes of romantic 
Gouranis of Hourami. Fifty verses from thousands of verses are 
content-analyzed to figure out the themes of romantic Gouranis of 
Hourami considering the geographical situation of Houraman and the 
effect of the customs, male-female relations, and their general culture. 

Hypotheses 
1. The geographical situation of Houraman has a significant effect 

on the themes of Gouranis of Hourami. 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature                
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 8, No. 34  

October, September & November  2020 

 

127 

 T. M .U. 

2. The culture of Houramis, particularly the female customs, has a 
significant role in the poems. 

Data analysis  
This study employs a library-based approach. Fifty verses from the 
single-verse poems of Hourami are selected and investigated 
descriptively and analytically. To gather the poems, old men and 
women were interviewed, and the researcher was also considered as a 
source of data. The poems were selected from Noudsheh city. 

Discussion  
Generally, the verses could be classified into two parts: women’s 
verses describing men, and men’s verses describing women. Among 
Houramis, Gourani poems are those songs and lyrics which express 
the feelings of Hourami people, of which men, and to some extent 
women, sing in celebrations such as wedding ceremonies, in gardens, 
mountains, deserts, landscapes, mourning ceremonies, plays, works, 
among others. Women have a significant role in the folklore literature 
of Hourami. Love, either explicit or implicit, has always been a part of 
their poems. Its expression is a reminiscent of young people’s 
happiness and excitement. The idea of love is mostly material and 
worldly in these single-verse poems. It seems that the ancestors of 
Hourami people experienced love sooner than their contemporary 
counterparts in terms of inter-personal relations and expression of 
love.  

Conclusion  
Most of the Gouranis of Hourami are single-verse. The themes of 
these songs are mostly related to love, feelings of falling in love, 
distance, complaint, lovers’ dialogue, and sadness of distance, among 
others. They are mostly used in ceremonies or solitude. Rarely is there 
any religious words or themes included in them. 

The descriptions in the poems concern the appearance of the 
beloved in an ethnic manner. There are many similes such as 
comparing the breast of the bride to a red apple, her height to cedar, 
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eyelashes to arrows, etc. Some other themes are: the lost love, distance 
and sadness, attracting the beloved, describing the beloved, and an 
imaginary dialogue with the beloved.  
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مهر و آبان، 34، شمـارة 8 سال

 

 یهورام ۀهای عاشقانتحلیل مضمون گورانی
 

   1امینی کورش

 
 (9311/ 5/ 8پذیرش:  9311/ 9/ 98)دریافت: 

 
 چکیده

و در ادبیات  دلدادگی از مفاهیمی است که در تمام اعصار و نزد تمام اقوام جایگاهی ویژه
های سرودهدر این پژوهش، منظور از گورانی، بوم ها نقشی محوری داشته است.ر آنفولکلو

 است. بیتیتك بیشتر هاهورامی است و تعریف خاصِ ترانه مدنظر نیست. قالب و فرم گورانی
ستایی و . دلدادگی در کنار احساس ناب طبیعتاستتمام مفهوم خود دارای تنهایی هر بیت به

روش مطالعۀ حاضر  است. یموضوع تاریخ ادبیات هورام ،وطنی ایهتا حدودی حماسه
های فولکلور هورامی بیتهای بومی و تحلیل تكتوصیفی ـ تحلیلی و بر اساس پیمایش داده

در این  .است هورامی عاشقانۀ هایگورانی در غالب مضمون بررسی تحقیق، این است. هدف
خاب و بر اساس موضوع پژوهش تحلیل بیت برای نمونه از شهر نودشه انتتك 55روش 

 هایگورانیدر سرایش تعداد زیادی از هورامی  سهم زنانِ دهد کهها نشان میشدند. یافته
تراز مردان در اشعار هم او نمودی عینی دارد که برخی اوقات باست برجسته  عاشقانه، چنان

نی از محتوای ابیات ای جدانشدغم هجران و دوری از یار گوشه زند.خصوص پهلو می این
های تلخ و عاشقانهها، با سر دادن سرودهزنان در این بومی. استای موردبحث هگورانی

 در این  اند.تصویر کشیده، فرهنگ خاصِ هورامان را بهآشفتگی فضایی بومی درسوزناک 
رچه مادی و زمینی دارد. شاعر با توصیف محبوب، اگ ۀجنب بیشترها عشق و مفهوم آن بیتتك

اما این ستایش تنها برای محبوب  ؛ستایدکه خالق محبوب را می رسدمیای گاهی به درجه

                                                                                                                   
 )نویسندة مسئول( ایران کردستان، هورامی، ادبیات و فرهنگ زبان، ارشد پژوهشگر. 9
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فرهنگ  ای ازجلوهدر روابط اجتماعی و پنهان  های ریزِنکتهاین مسئله بیانگر  .زمینی است
 .در بافت جامعه استحاکم 

 های هورامی.هورامی، گورانی، عشق، سرودههای کلیدی: واژه

 مقدمه. 1
 و نیز ملتعوام آنتودةهایسیرتبیانگر ونامهزندگیحکمدرملتیهرفرهنگ
اجتماعیتکاملوفکریتحولدهندةنشانوقومآنعاداتوآداب ،هاخصلتگرتصویر

از  بخشی ادبیات شفاهی(. 95 :9339است )انجوی شیرازی، آن کشورعواممردم
آورند. هر چند در هورامان به این وجود میهمردم آن را ب ةاست که تود هر ملت ادبیات

اما مطالعات فرهنگی اخیر در بسیاری از کشورها ثابت  ؛مهم پرداخته نشده استامر 
 میاندردیربازاز عامهمردم جای تحقیق بسیار دارد. اشعار ةکرده است که فرهنگ تود

موسیقی هورامی و با  ـآواز  عینام نوا است. برخی اوقات ببودهشناخته شدههاهورام
ها و خوانگورانیکهـ  هاگورانیاینازشود. برخینیز خوانده می« گورانی»نام 

 در قالب  ـ خوانندکوی و برزن و در مجالس و محافل میدرهاگویسیاوچَمانه
ها آینۀ. گورانیستهافرم رایج گورانی یبیتتكهستند. قالبمنظومهای عشقیبیتتك

وتصاویرباکه  ها هستندآنو صمیمیپاکاحساساتترجمانها وهورامیشۀاندوروح
با ونشینندمیهاتودهذهنخانۀدر نهانآهنگخوشودلپذیرمحسوس،ساده،تشبیهات
محلیهایترانهۀزمزمباملتیهر»د. نمانو در یادها میشوند میها جاری زبانزمزمه بر

ازباریها،ترانهاینکمكبههای زندگیکشمکشودفرواوجو دراستبالیده
، کمرپشتی )ذوالفقاری و احمدی« است برداشتهدیگرانوخوددوشازرامشکالت

9388: 944) 
های بومی بیتتك های عمیقمایهدروناز دلدادگی و عشق یکی از مفاهیم مهم و 

شوند. سهم خوانده می« یگوران»نام که برخی اوقات در اصطالح محلی به است یهورام
و است آنچنان برجسته  هاییزنان در سرایش یا ایجاد تعداد زیادی از چنین ترانه

 خصوص پهلو  تراز مردان در ایناشعار هم اچنان عینی دارد که برخی اوقات بنمودی 
 چه از فارسی ادبیات تاریخ در الجرم باید دید ،بحث شعر عاشقانهم در زند.می
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یرا امکان دارد، شعر عاشقانه با دیدگاهی نمادین و ز ؛است شده نگاه عشق به ایدریچه
« لیریك»بر این باورند که  برخی. کشیده شودنقد  ۀو به بوتنگریسته غیرملموس هم 

معنای واقعی آن شعر به هفضایی است برای بروز شعر ناب. هر چند مدنظر این مقال
 منزلۀتوان دلدادگی را بهمدنظر است. می یهای فولکلور هورامبیتنبوده و بیشتر تك

وطنی در تاریخ  ۀستایی و تا حدودی حماسادبی در کنار احساس ناب طبیعت یموضوع
 ادبیات هورامان بررسی کرد.

ترانه از بیت 55در  کندوکاوهای واقعی و با بررسی نشانه برآنیمدر این پژوهش، 
پرسش پاسخ به این  9مضمونتحلیل  با استفاده از روشو  گورانیمیان هزاران بیت 

و آداب و رسوم و  بر چه محوری استهورامی  ۀهای عاشقانمضمون گورانیکه  دهیم
 ؟نمود یافته استها به چه صورتی ها در این گورانیرفتارهای اجتماعی هورام

شده از متن های استخراجتحلیل محتوا روشی است برای گرفتن نتایج معتبر از داده
یافته طور نظامرا به هورامیهای بیتتك های خاصِویژگی هدر این مقال وردنظر.ابیات م

طور روشمند و دقیق باز و مشخصات خاص متن را به کنیممیو عینی شناسایی 
های ذهنی خود بنابراین، پژوهشگر ساخته ،نماییم. اساس این کار روشی عینی استمی

تحلیل محتوای ابیات  این پژوهشهدف اصلی و  ندادهرا در ابیات مورد بحث، دخالت 
ای پیدا و همۀ زوایبهپرداختن .است ابیات گورانیهای مستتر در و بازنمایی دقیق پیام

درنیست.مقالهاینگنجایشو دراستدشوارینظر، کار بسیارهای موردبیتپنهان تك
 ۀضامین عاشقانم فقطو نه ساختار، آن هم  به بررسی تحلیل مضمون فقطمقاله این

 پردازیم. های تغزلی میبرخی از گورانی

روش تحقیق. 2
مجموعهبیت ازتكپنجاهاست.اینظری، کتابخانهمباحثمقاله درایندرتحقیقروش

. دراندتحلیل شدهتوصیفیـ  تحلیلیروشانتخاب و به هورامی عامۀهای بیتتك
نیز بهره از عه به پیرزنان و پیرمردان و با مراجو میدانی روشازگردآوری اشعار هم

گونه هیچ استشدهاستفادهپژوهشگر و بیشتر از اشعار رایج در شهر نودشه ۀحافظ
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ها کدام از اشعار، صورت نگرفته و اصلِ تمامی آندخل و تصرف یا اصالحی در هیچ
 آورده شده است.

تحقیق ۀپیشین. 3
بهسمنانیپناهیاحمدوطبریشاملو،ایت،هدبهار،چونمحققانیمعاصر،ادبیاتدر

 اروپاییپژوهشگراناز اندپرداختهاشعاراینگردآوریبهوداشتهتوجهعامهاشعار 
های ترانهبهگوبینودوکنتو خودزکوالکساندرماسه،هانریژوکوفسکی،چونافرادی
همچون کوهی رادیافایرانیمعاصراندیشمندانازو(جاهمان)اند کردهتوجهمحلی

های ترانه در (9338ابراهیم شکورزاده ) ه؛هفتصد تران در کتاب (9338 - 9731کرمانی )
دوست محسن میهن ؛های نیمروزترانه در (9375عیسی نیکوکار ) ؛روستایی خراسان

موسیقیدر (9351مسعودیه )محمدتقی؛ هایی از خراسانفریاد، ترانهکله در (9355)
مومنی و نك: ... ) و بندی شعر هجاییتنظیم و طبقه در (9333کری )محمد م ؛بوشهر

( درخصوص 945 -944 :9388، کمرپشتی ذوالفقاری و احمدی ؛943 :9313همکاران، 
 اند.های محلی تحقیقاتی را انجام دادهترانه

پیدایش حیاتآغازدارند و ازتاریخدرازایبههای هورامی قدمتیاگرچه گورانی
تاکنون تحقیقات جامع و منسجمی درخصوص اما؛اندبودهمردمهمیشگیههمرابشر

بندی های هورامی و از آن جمله، تحلیل مضمون، فرم و ساختار، طبقهسرودهاین بومی
 ای هم که وجود دارد، بیشتر ذیلمطالب پراکندهو... انجام نشده است. اندک

. چند نداردز نظر فرم و محتوا و انسجام خاصی ا است های منطقه بودهنگاریمردم
گونه پژوهشی علمی درمورد صورت گردآوری بوده و هیچهکتاب موجود هم، بیشتر ب

 بدین شرح یهای چنددر این اواخر تحقیقات و گردآوریها انجام نشده است. آن
 :انجام شده است

این کتاب  :سرودهای دینی و اجتماعی مردم هورامان (،7553) . ایوب رستم1
های آن به همراه چندین مصاحبه با برخی خصوص موسیقی هورامی و سرود و ترانهدر

 های هورامی، مباحثی درخصوص برخی از ویژگی 7ترین خنیاگراناز معروف
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صفحه از سوی انتشارات مرکز فرهنگی  345ها و ... در اجتماعی هورامـ فرهنگی 
 در سلیمانیه، چاپ و منتشر شده است. 3هورامان

بیتی گردآوری اشعار تك :ادب شفاهی هورامی (،7558) اهلل )بیدار(ال حبیب. جم7
های بیتاست که بیشتر تك گفتنیصفحه و بدون شرح.  993فولکلور هورامان در 

.هستندمذکور مربوط به هورامانِ اقلیم کوردستان عراق 
فارسی اصل و برگردان  :صد سیاوچمانه (،9383) . شیری، فریاد و رئوف سعیدیان3

 .4تهران، نشر مشکی ،بیت هورامیصد تك
های فولکلور و بیتگردآوری برخی از تك: نغمۀ اهورایی، (9311) . فتاحی، ولی4

های هورامی در چند سال اخیر خوانده خوانگورانی از سویهایی که بیتبیشتر تك
 713ر ها و موسیقی هورامان دبیتای کوتاه درخصوص همین تكاند، با مقدمهشده

های انتشارات زایَله در مریوان چاپ و منتشر شده است. در کتاب ازسویصفحه که 
شناسی موسیقایی وجود پردازش و نت برایبیت حاج امینی و احمدی هم چندین تك

 دارند.

 . مباحث نظری4
 فولکلور. 1 ـ 4

، تاریخ شفاهی، موسیقی، هاداستان، هاافسانهای شامل توان مجموعهرا می 5فولکلور
انگلیسی  ۀرسوم دانست. فولکلور از دو کلم و ، باورهای عامههزلیات، هاالمثلضرب

ی دانش، ادب و امعنبه (Lore)و لور  ،مردم و عامه ةی تودامعنبه (Folk)فولك 
محمدی و های غیرتخصصی تشکیل شده است )شاهای از معارف و دانستنیمجموعه
 کهنگویند. معموالً در میان اقوام ها به آن دانش عامه می(. برخی958 :9315، همکاران

قرن پیش ود. این اصطالح از نیمشهایی از فولکلور یافت میجز قبایل وحشی نمونههب
 ةتودهای و دانستنی عامهی دانش امعنتدریج بهاست و به ایران و ادبیات آن راه یافته به

« فرهنگ مردم»و « فرهنگ توده»، «فرهنگ عامیانه»، «عامه فرهنگ»رواج یافت و  مردم
 نامیده شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B2%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%94_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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 و احوال به را ما گذشته، مردم هایالالیی و اشعار ها،ترانه ها،سنت و آداب مطالعۀ
 مردم، فرهنگ الیبهال در و سازدمی آشنا مردم آن روحیات و و هنر ذوق و افکار

 و رسوم و عادات اجتماعی و اخالقی ادبی و دقیق نکات از بسیاری از را ما

 (.54: 9318، و همکاران سازد )ریاحیمی آگاه هاآن هایاندیشه نوع و تخیالت
ها که هورام های کردی استهسرودد، بومیشوآن تأکید می بر پژوهشآنچه در این 

 .سرایندخود و بیشتر در قالب مثنوی می ۀمنطق ۀبه زبان هورامی و با ذوق و سلیق
لحاظ قدمت تاریخی دارای تنوع رسوم و عادات و عقاید است و به همین امان بههور

ها . افسانه، قصه، روایت، ابیات و ... از سنن دیرباز هورامداردفولکلوری غنی  سبب
اما هزاران  ؛سفانه آثار مکتوب اندکی در این زمینه موجود استأمت شوندمحسوب می

هی و دهان به دهان در شهرها و روستاهای هورامان طور شفاهقصه، افسانه و داستان ب
ها افرادی از همین مردم یا شب ازسوی 9هاخانهرایج است و حتی تا این اواخر در قهوه

 نمای افکار و احساسات و تمام ۀشد. این بخش از فولکلور آیننقل می منازلدر 
سیقایی و مضمون و گمان سادگی مومردم است. بی ةتود ةهای شفاف و نیالوداندیشه

شود که می سببیعت هورامان و روابط اجتماعی آن، طب با سرودهاپیوند تنگاتنگ بومی
 خود ادامه دهند. ۀحیات جاودان سینه بهبهها نقش بندند و سینهخود در خاطرهبهخود

فرهنگ  بسیاری از تجلیات و افکار بشری و بیانگر تاریخ، ۀسرودها سرچشمبومی
 صورت کامال ًای زنده و گویای مردمی است که احساسات خود را بههو اندیشه

این بخش از ادبیات شفاهی چون ریشه در  کنند.نخورده مطرح میبدیهی و دست
سبب  های اقوام گوناگون دارد،آداب و رسوم و اندیشه ها،سنت اعتقادات،

 948 :9388، کمرپشتی هاست )ذوالفقاری و احمدیماندگاری زبان و فرهنگ ملت
- 941.) 

 بیتیتعریف تک. 2ـ  4
هاست و با بررسی ادبیات هر منطقه، ها در گرو شناخت روحیات آنشناخت انسان

های عاشقانه بیتیافراد آن پی برد. از این نظر، با تحلیل مضمون تك ۀتوان به روحیمی
آشنا هر منطقه  توان با نیازهای روحی و اجتماعی مردمابزاری برای شناخت، می منزلۀبه

پناهی سمنانی، احمد« )های کردی استهای رایج ترانهبیتی یکی از قالبتك»شد. 
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 هاهورام ۀعام ۀطبق بین در دیرباز از که است شعری هایقالب بیتی ازتك(. 11 :9383

وافری به شنیدن این نوع اشعار دارند. این  ۀاست. مردم عشق و عالق داشته بسیار رواج
. ندوفایی یارسیاهی و غم و هجران و بی یأس، تلخی امید، و شوق کنندةبیان نوع اشعار

 زنی کند،می درو گندم که مردی کند،می چوپانی که جوانی کوبد،می خرمن که دهقانی

 هایترانه خواندن شانسرگرمی بیشتر خواباند،می را کودکش که مادری و پزدمی که نان

 هایترانه ،دلیل همین بخشد. بهمی دیگری حال و ورش هاآن به است که عامه و یمحل

 مردم هستند. این باورهای و اعتقادات عمدتاً محصول و متنوع عامه

 ذوق با و بومی گویش به یمحل ورانزبان که شودمی گفته اشعاری بیت بهتك

 سرایند و قریب به اتفاق موارد، ندرت مثنوی میبیت و بهشان در قالب تكروستایی

 شود. صورت آواز اجرا و زبانزد خاص و عام میهای محلی بهخوانگورانی سویزا

ها که برخی موارد حتی با بیتیاد کرد. این تك نیزسرود بومی منزلۀبهتوان از آن می

 شفاهی مهم ادبیات و فولکلور شوند، بخشی ازشناخته می« گورانی»یا « کَلیمه»اسامی 

 دهند.مردم تشکیل می ةرا تود آن مخاطبان واخر، بیشترو در این ا هستندهورامان 

 و تصنع هرگونه و پیچیده اشعارهای و تشبیهات از عاری عامه هایترانه نوع این

های (. منظور از گورانی491 :9313است )شکورزاده،  عامه افکار و گویای احساسات

است که مضمون ههورامهای فولکلور رایج در میان بیتعاشقانه، بیشتر آن دسته از تك

الهجه دهد. سادگی و صریحار غنایی و عاشقانه تشکیل میعها را اشو محتوای غالب آن

راحتی و بدون رعایت طوری که گوینده بههای بیشتر این اشعار است، بهبودن از ویژگی

 هایبیتیکند. مضمون عاشقانه، مختص تكحرف دلش را بیان می هیچ گونه عرف و آدابی

باالیی مشاهده  درصدهای محلی، چنین مضمونی با رامی نیست و در تمامی ترانههو

با مضمون عشق  مضامین بندی به آن معنا نیست که دیگراین تقسیم ،شود. البتهمی

مضامین هم دارای آمیختگی و ارتباط معنایی زیادی با هم  دیگربلکه  هستند؛ ارتباطبی

 ها وجود دارد.ر هر یك از آنهای محتوایی زیادی دو الیه هستند
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 بیتهای تکگورانی. 3ـ  4
های سرودهاست، بومی شده بزرگ سبب ای هورامانو حتی لهجه اقلیمی جغرافیایی تنوع

صد درصد .درآیند مردم فرهنگ و خاطرات از جزئی منزلۀبه در گسترة وسیعی نفوذ و آن
بندی مردم به نشان از تمایل و پای وعموض های این منطقه هجایی است. اینبیتاشعارِ تك

اما  ؛هجایی هستندادامۀ سنت شعری گذشتگان خویش دارد. اشعار مورد نظر بیشتر ده
ها نیز دیده و بیشتر نیز در میان آن هجایی ندرت دوازدهتر و حتی بهو کم هجایی هشت

 با آوازتنها شعار ها خوانندگان این اشعار هستند. برخی از این ا1«واچگورانی»شوند. می
 شوند.همراهی کف زدن و در این اواخر همراه با موسیقی اجرا می او برخی دیگر ب

اند ها دانستهسرودهبومی ( گورانی را جزو941: 9388ذوالفقاری و احمدی کمرپشتی )
 شعر هایگونه منطقۀ هورامان دارای بیشترینشود. بیت و دوبیت خوانده میکه در قالب تك

خوانی که آهنگ آن را در هورامان گورانی و بیتبیت است. تكقالب تك در عامه
 کمی طوری که حتی، رشد ؛سیاوچَمانه گویند، پایه و اساس موسیقی آوازی هورامی است

بیت فولکلور های تكسرودهدار همین بومیتوان وامآوازی هورامی را می هایمقام کیفی و
 هایآساناک ،3کردی هایسیاوچمانه پشتو، هایلندی بلوچی، خشتی، لیکوهایخواند. سه

: 9315روند )ذوالفقاری، شمار میقشتقایی بازماندة شعر کوتاه هجایی ایران کهن به ترکی
 خوانیفلك خوانی در خراسان است.مانه در هورامان، فلك(. مشابه گورانی و سیاوچه944

 فردِ و فریاد گرفته قرار گوش زیر هب دست آید، تنگبه دل که . هرجااست همراه ساز با
را  ستاره و آسمان و خاشه و خار و سنگ کوه، و دشت دل و خیزدبرمی آمده تنگبه

و  اجتماعات از دور ها،خانه از بیرون عموماً ها(. فلك79 :9383لرزاند )جاوید، می
 (.8 :9333شوند )شهرانی، می سروده و خوانده آزاد هوای در ازدحام

 سرودبومی .4ـ  4
ذوق  با و بومی گویش به محلی شاعران که شودمی گفته اشعاری به هاهسرودبومی

 سرایندمی دوبیتی حتی یا و مثنوی غزل، قصیده، نچو هاییقالب در شانروستایی
 احمدی است )ذوالفقاری و شفاهی ادبیات و بشری مهم فولکلور از بخشی سرودبومی

شعار در مناطق مختلف به اسامی گوناگونی معروف (. این ا945 :9388کمرپشتی، 
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موسیقایی نیز  ةکه سبكِ ویژ ـ «گورانی»ها با عنوان مصطلح هستند. در میان هورام
 :گویدمی (754 :9315صادق هدایت ) .هستند بیتیو در قالب تكاند هست ـ معروف

 و تجلیات زا بسیاری سرچشمۀ سرودهابومی .ملت هستند هرها، صدای درونی ترانه
 که هستند مردمی گویای و زنده هایو اندیشه فرهنگ تاریخ، بیانگر و بشری افکار

کنند )ذوالفقاری و می مطرح نخوردهو دست بدیهی کامالً صورتبه را خود احساسات
اعتقادات،  در چون شفاهی ادبیات از قسم (. این948 - 943 :9388، کمرپشتی احمدی

 و زبان ماندگاری سبب دارد، ریشه گوناگون اقوام هایاندیشه و رسوم و آداب ها،تسن
های عاشقانه، گستردگی و تنوع خاصی سروده(. بومی948 :هاست )همانتفرهنگ مل

 (.915 همان:دارند )

 تعریف گورانی. 1ـ  4
 ۀمنطق ةهایی با حال و هوای ویژترانه و اشعار گورانی نوعی ها، عنواندر میان هورام

، هاعروسی شادی، مثل و مراسم سرور در تر زنان،ست که مردان و به نسبتی کمهورامان ا
 خوانند. قالبمی ... در باغ و کوه، دشت و دمن، مراسم سوگواری، هنگام بازی و کار و

. 8استجز در این اواخر هساز، ب بدون همراهی بیشتر هاو اجرای آن بیتیتك هاترانه این
 ،شورها ها،عشق آمدها،خوش شامل آرزوها، و است ناییغ اشعار این مضمون بیشتر

 منطقه این مردم رسوم و آداب و فرهنگ بیانگر نوعیبه که است اعتقاداتی ها وفراق
 .است

 سویاز ین اشعارسرشار از مضامین عاشقانه هستند. ا های هورامیبیشتر گورانی

 اشجگرگوشه برای که دریما سویاز یا دهدمعشوقش آواز سر می برای است که عاشقی

شود. گاه برای جلب محبت دختر یا نفرین می خوانده غنایی مفهوم با و نوازش منظوربه
ها عالوه بر بیتیشود. در این تكپدر و مادر دختر و پسر از جانب طرفین خوانده می

 شیدا در ادبیات کهن این سرزمین و از  ةاسامی مشخص محلی، گاه اسامی دو دلداد
 و شکل هر در عامه شعرشود. جمله شیرین و فرهاد یا لیلی و مجنون هم دیده میآن

 هاست. اینآن و صمیمی پاک احساسات ترجمان و هاملت اندیشۀ و روح نۀآی آن، نوع
 خانۀخلوت در آهنگخوش و دلپذیر و محسوس و ساده تشبیهات و تصاویر با اشعار
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، همکارانشود )ریاحی و می زمزمه هابانز بر و نشیندمی بازار و کوچه مردم ذهن
9318: 54). 

 مضمون. 1ـ  4
ذیل واژه(، : 9381، ، معنی، مفهوم )معین«در میان گرفته شده»معنای در لغت بهمضمون 

در چیزی محتوی  چیزی است که مفاد، معنی، تفسیر، مقصود و اراده و مطلب و هر آن
بیانگر  که است ( و در اصطالح محتواییذیل واژه: 9333، باشد و شامل آن بود )دهخدا

و در چیزی  باشدهای مخصوص به چیزی است که مختص آن خصوصیات و ویژگی
آن  ةدرونیات یا محتوایی ویژ ؛شوددیگر و یا فاکتی عینی از همین جنس دیده نمی

ای از توان اطالق کرد که خواصِ مقولهمضمون را بر مفهومی می ةواژ»ظرف. 
موارد  بیشتر(. محتوا در 55 :9381)سمیعی، « یا در آن خالصه شده باشدموجودات یا اش

مثال، هنگامی  برایشود. در برابر یا مقابل با فرم یا ساختار بیرونی آن چیز سنجیده می
ای است که در معنا مایهشود، منظور آن بنهای هورامی صحبت میکه از محتوای ترانه

جمله هجایی، موادی از ةم و قالب که با سازها نهفته است و به فرو مضمون آن
کنندة معنا، مجسمگورانی مضامین کاری ندارد.  ،دشوعروضی، مثنوی و ... سنجش می

و نیز آن  ةکننده یا نویسندو دیدگاه ایجاد ذهنیت و تفکر سراینده، طرز تلقی ةکنندبیان
ها و . لذتاستزایش گورانی جغرافیایی و فرهنگی  ةارتباطات اجتماعی او در حوز

های شاعر و یأس و ناامیدی دست نیافتن به آرزوها و دنیای آرمانی تمام شادی
 سازد.هایی است که فحوای شعر غنایی و ابیات فولکلور را میاندیشه

 . روش تحلیل مضمون1ـ  4
راهای کیفیتحلیلازبسیاریبراینیازمورداساسیهایمهارتروش تحلیل مضمون،

Holloway) کندمیفراهم & Todres, 2003 .)برایمناسبابزاریمضمونتحلیل 
گزارشوتحلیلشناخت،برایو روشی (Boyatzis, 1998: 4) مختلف استهایروش

متنیهایدادهتحلیلبرایفرایندیروش،است. اینهای کیفیدادهدرموجودالگوهای
 کندمیتبدیلتفصیلیوغنییهایدادهبهراو متنوعپراکندههایدادهواست
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Braun & Clarke, 2006. ازکهاستتحقیقیهایروشازیکیمضمونتحلیلروش
کاربردهایآن،ازخارجواجتماعیعلومدرامروزهوبوده رایجدورنسبتاًهایگذشته
رمستتمعانیشناختدنبالمضمون به(. تحلیل951 :9313است )تبریزی، یافتهفراوانی
توصیفنوعیۀیعنی ارائ ؛آن استپنهانیاوآشکارمحتوایکشفهدفبامتندر یك

منطق استقرایی متکی است. بر نوعی متن و بهیكدرمستترمعانیازشناسییا سنخو
بهتوانمیزبانیهایپیامتحلیلباکهاستشدهبنافرضاینتحلیل مضمون برروش
یافت دستجهانیافتگیسازمانودرکهایشیوهها،شنگرها،معانی، اولویتکشف

(Wilkinson & Birmingham, 2003: 68.) 

 دلدادگی در ابیات فولکلور هورامی. 1
نوعی . نفر داللت دارد دوستانه بین دو ۀدر معنای عام خود بیشتر به وجود رابط عشق

ترین جذاب شك ازیمفهوم عشق ب .توجه و اهمیت دادن به یك شخص یا شیء است
 ادبیات به اشکال گوناگون ظاهر برانگیزترین مفاهیمی است که دربحث ،عین حال و در

 .طبیعت آن همواره موضوع بحث محافل ادبی بوده است شده و ماهیت و
نام لبالب، چون بر عشق از عشقه گرفته شده و آن گیاهی بدون ریشه است به

جسم صاحبش را خُشك و  درختی پیچد آن را بخشکاند. عشق صوری درخت
اما عشق معنوی بیخ درخت هستی اعتباری عاشق را خشك سازد و  ؛کندزردرو می

او را از خود بمیراند. عشق در لغت افراط در دوست داشتن و محبت تام معنی 
 (.33: 9384)نوربخش،  اندکرده

، چیزی که تنها معیار شمس برای ارزیابی مردمان بوده عشق مقاالت شمسدر 
. علم و زهد و فضل و عبادت هرگز در مقابل عشق برای او رنگ و بویی نداشت ستا

گونه خبر است و او را بدینبی« عشق»که از  کردمیپدرش انتقاد  از تا جایی که حتی
آبش از محاسن فرو  یسخن گفت دونیك مرد بود و کرمی داشت. : »ردکخطاب می

 :9341 تبریزی، )شمس« و عاشق دیگرآمدی. اال عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است 
991.) 

سهم زنان در سرایش چنین ابیات و  یابیات فولکلور هورام ۀاز خصوصیات برجست
. حضور زنان در ادبیات و حتی حکمروایی در استاین ابیات  ۀهای برجستخلق نمونه



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة __________________________ 9311 مهر و آبان ،43، شمـارة 8 لسا  

141 

 

ان زنهورامان آنقدر برجسته و مشهود است که تاریخی بس دراز و تودرتو دارد. حضور 
های یارسان، شیخ توان از سرودهکه می ایگونههب دارد؛ ایدیرینه پیشینۀبومی ادبیات  در

تاریخی و بیان این  ۀاین گذشت اشاره کرد.و ...  لیلی و مجنونصنعان، شیرین و فرهاد، 
محکمی برای  ۀسینه از نسلی به نسل دیگر، پشتوانبهصورت سینههها بگونه داستان

طور عام شده است. هیعنی ابیات فولکلور ب ،دیگر از ادبیات شفاهی ماسرایش بخشی 
همیشه در  ،صورت آشکاراهظهور ب ۀصورت پنهان یا در صورت جوالن عرصهعشق ب

ها تداعی جوانی را در خاطره زندگی وجود داشته و یاد و ذکر آن احساس نشاط و شور
 کرده استمیجز و ناراحتی احساس ع ،کرده و در صورت نبود یار و دلبر در برش

 Ârô Madônam Parđ ă xm Niyă / Âwă tawă zm wanana niyă   
زیرا که یار و دلدار،  ؛ای نیست مرابرگردان: گله و شکایت نکن امروز که حوصله

 در برم نیست.
مادی و زمینی دارد.  ۀجنب بیشترها هرچه از عشق و مفهوم آن هست، بیتدر این تك

ستاید ای رسیده که خالق محبوب را می، اگرچه گاهی به درجهشاعر با توصیف محبوب
 .برای محبوب زمینی است و بس فقطاما این ستایش  ؛گزاردو به درگاهش شکر می

 Bă Ł ă t Ba wě nay ǽă să y Darwě šă n/ Qôrbă nô xođ ă y Bŭ  Naqšaw 
Tôš kě šă n  

طرح کرده تو را  ۀفدای خدایی که نقش .قامتت مثل عصای درویشان استبرگردان: 
 است.

لحاظ نوع ارتباط به ترهای پیشهای گذشته و حتی گاه سدهدر هورامان و در دهه
خصوص دختران و پسران یا زنان و مردان در مجالس، فضای باز کار و بین مردم و به
ارتباط  سوخت زمستان، برایآوری هیزم و حتی تفریحات و جمع 1اهلفعالیت در گَ

نقل است طبیعی وجود داشته است.  طورهبراز احساسات نیز ببین دو جنس مخالف و ا
فردی و فضای ابراز احساسات، عشق را زودتر از گذشتگان ما از نظر نوع ارتباط بین
زی به چندین است که عشق فضای مجا گفتنی ،نسل کنونی تجربه کرده است. البته

پاک و معصوم و شود. چنین ارتباط و چنین عشقی نظر نمیدلیل، شامل بحث مورد
 یافتنینهایی سوزناکی و دستهای چنین عشقاز ویژگی .است مورد پذیرش همگان

در مورادی  وفایی،بی فراق، چاکی برای معشوق، غمِ، سینهندوری و هجرا، بودن
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ن و یابراز عشق، عدم تمک درعدم توانایی دلدار  یا ناآگاهی معشوق به عشق دلدار
 :یك از طرفین پیش آید تواند برای هرکه میارد دیگر موو بسیاری  استقالل مالی

Ina ĉ nně wan mn ă šq Ba Tôm/ jôr¿atm Nabi Lě t karŭ  ma¿lŭ m  
 ت ابراز آن را ندارم.ئاما جر ؛دیرگاهی است که عاشق توأمبرگردان: 

Bă  Si w Dŭ  Dđ ă nam, Kawtayă  Na Dam/ Nakă  Bě  Šarti Tôm Dyă yă  
Ba ĉ am  

نه اینکه بدعهدی تو را به چشم  .افتادو دندانم در دهان میدوکاش سیبرگردان: 
 دیدم.می

?r Tamat Bř ŭ  Sađ  Laǽnat Wanam/ kôštay Zyă tar Č ě š Kară  Panam  
مگر بیشتر از  .برگردان: صد لعن و نفرین باد بر من، اگر به عشقت وفادار نباشم

 توانند کاری انجام دهند.کُشتن می
همچنان ماندگاری و محبوبیت خاصی در بین  مامی سادگی،با ت قبیلابیاتی از این 

ابیات  ۀبا مالحظ سبب غنای عاطفی رواج عمومی دارند.مردم دارند و دقیقاً به ةتود
که چنین ابیاتی از نظر تکنیك خام و  شودمیها، مشاهده بیشتری از این مقوله نزد هورام
 درو ناله و شکایتی از مردم  نیسترمانتیك و تکراری  ،احساساتی و از منظر مضمون

:وجود ندارددیگر های بسته و منجمد سان خیلی از فرهنگحصار تنگ خانه به
mă ngašawakě  Č rpay nă w KôŁ ă n/ Dôsi Xă st Bô, Tă Ł ă n Hay Tă Ł ă n 

دلبری اگر باشد، تاراج عشق است و  ،برگردان: ماهتاب است و نجوای کوچه 
 یغمای دوستی.

 وی درونی سراینده با خودآگاه خویش یا برخی اوقات گونگاه به زن در گفت
 :استنگاه مقدس و آسمانی  تقابل بادر و محابا با مخاطب، زمینی و کامالً جنسیتی بی

 Mamě š Karđ ě ně  Č ŭ n Taraw Bayă / Yaxě š Tangana Paym Bar Nmayă   
Agar dř ŭ naš, Mă warŭ šă  Bar/ Hă mnš garmă , Sôĉ nôšă  War  

اش تنگ است و برایم در افسوس یقه .اندایش مثل بهِ نارس شدههبرگردان: سینه
اما تابستان است و گرما آزارشان  ؛آورماش را پاره کنم، بیرونشان میآیند. اگر یقهنمی
 دهد.می

 یا
 Bă  Wahă r Baywa Soxmakayt Wră za/ Baynŭ  Mamakă t, Řă w Dasim 

Bă za  
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هایت، بین پستان .یقۀ زنانه( را بدوزات )نوعی جلبرگردان: موسم بهار است، سخمه
 جایی برای دستانم بگذار.

Bă Ł ă t Č ŭ n ŠmŠă Ł  Gardan Př  Xă Ł an/ Zoł ft Âmě tay Dŭ  Limôy 
Kă Ł an  

هایت با دو لیموی زلف .برگردان: قامتت مثل نی است و گردنت پر از خال زیبا
 کنند.نارس، بازی می

Bă za Dam Bnyaw baynŭ  Â Mamă / ?awsă  Xă s Kě šŭ  Nă zŭ  Â Č amă   
آن وقت است که بسیار ناز چشمانت  .هایتبرگردان: بگذار دهان بگذارم بین سینه

 را خریدارم.
Yă saman Bă Ł đ  Gală wež  Č amđ / wašŁ aym Pă  Kasya Dam Mnyô 

Damđ  
خوش به حال کسی که دهان در دهانت  .قامتت مثل یاسمن و چشمانت ستارة سحر

 گذارد.می
بندد که در صورت نرسیدن به یار، نه او زن بگیرد و نه عاشق با معشوق قرار می
 معشوق شوهری اختیار کند: 

Bôrě  Bă  Karmě  Šarti Dŭ  Ba Dŭ / Na Mn Bă rŭ  Ž n Na Tô Kari Šŭ  . 

از این ابیات، یك  بسیاری در اوقات بیشتر ،مذکور شرط تحقق عدم صورت در
دلیلی که خود شاعر  اساسی مطرح است و آن دلیل رفتن زن یا معشوقه است! پرسش

 د وشومردم می ةسراینده زبان فراگیر تود ،نامد. بنابراینمی «دنبال دل نهادنسر به»را  آن
داند که زن در اختیار اوست یا سپردگی او را تا زمانی خوب و قابل ستایش میدل

ا کند که او رسپردگی را زمانی محکوم میدوست با یار و دلدار موافق است و این دل
در فراق دلدار و  «شاهو» سان هدهد کوهستانِهدهد و بکند. داد و فغان سر میترک می

 دهد:ناله سر میو زند و شیون یار خویش بر سر می
 Papwakaw Šă hôy Papŭ  Ř ô Karô/ Way Pay Â Kaya Yă raš Šŭ  Karô .  

کند، ناله یوفایی و در طلب یار ماندن و نیامدن عاشق گله میا در جایی دیگر از بی
ذره شدن در حال کباب شدن و ذره ،خسان گوشت برشته بر سیهو خود را ب دهدمیسر 
 بیند:می

 Tă  Kay bsôĉ ŭ  Č ŭ n Gôšt Ba Č ôwa/ Tă  Kay bnišŭ  Ba Dyă rŭ  Tôwa.  
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برخی اوقات بیت یا ابیاتی چند برای شخص خاصی هایی ناب و نادر، در نمونه
 یادآور...  گله و شکایتی، یادآوری عهد و وفایی یاها انتظاری، سروده شده و در آن

امید و آرزو.  و و برخی اوقات حدیث نفسی است از تنهایی، دوری و انتظار شودمی
گوش ننهاده و  یجایی هم گله و شکایتی است از دست پدر و مادری که به ندای عشق

و به زور و اجبار اسیری در دام معشوق  ۀ. نالاندکردهفرزند خویش را از عشق محروم 
 به عقد کسی دیگر گردن نهادن یا ناله از بخت خود و ستم زمانه کردن است:

 ?ađ ă t Kôra Bô Tă tat Bě  ?imă n/ Biě  Ba Bă ǽě s Dł akay Hardŭ kmă n  
 جدایی من و تو شدند. سببکه  شودایمان مادرت کور و پدرت بیبرگردان: 

تا خود به آسایش و حب  کندیمدر همین مورد جایی هم پدر و مادرش را نفرین 
 د:عشقی برس

?ađ ă t w Tă tat Gě ră  Lă ř aša/ Baškŭ m mn w Tô Gnômă  Waša.  

دیده شده که دست سرنوشت معشوقه را از عاشق جدا کرده و دلدار بعد از  بیشتر
کلنجار بسیار و سعی وافی به دامان معشوق نرسیده و آن هم حدیث نفس خویش را در 

 ،با عجز و ناتوانی و قطع کامل از پیوند ارتباطی دوبارهقانه ی عاشخلوتو تنهایی 
دردمندانه و پریشان واگویی کرده و دست به دامن تقدیر و خواهان پایان یافتن چنین 

 وضعی شده است:
 Dă xôm Č arxakay Č awă šay Bađ xô/ Tă  Kay karô Qin Tă  Kay Pě sa bô  

 رِ ناسازگاری و کین داشته باشد.با ما س ،تا به کی، چرخ گردون بدسرشتبرگردان: 
هم رسیدن دل و و خواهان به داردمیپایان، باز دست دعا به طلب اجابت بر رد

 :استدلدار با کمك و استعانت از درگاه خداوند 
 Č amě  Syă we Brě  Kaž ał e/ Lă ł yawa xođ ał ay Bimě  Tě kał ě   

 ه با هم باشیم.ک از خدا بخواه ،های سیاه و ابروانِ کمانیبا چشمبرگردان: 
 Lŭ tô Sarkă wi Mađ yôra Babô/ Kă wř ě w Nađ ra Bô ?i Kă ra Nabô  

گوسفند قربانی باشد تا این کار، سر  «ببو»، تا کوه «سرکاو»به بلندای کوه برگردان: 
 نگیرد.

ل ئاز در جریان ادبی شعر و دیگر مساهای تابناک و تعهدات مورد نیاندیشه ازبحث 
که در یابد ه بیشتر احساساتی عاشقانه و از جنس زمانه نمود میبلک ؛وابسته به آن نیست
انعکاس زمانه در  نوعیبه ؛بحث با اجتماع پیرامون وجود دارد روابط ابیات مورد
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تحلیلی عینی و مشخص از اوضاعی واقعی و  و بشردوستی مجرد ینوع، فولکلور
یا جناح خاصی داشته وه آنکه وابستگی اجتماعی و طبقاتی به گرسراینده بی ملموس.

و تأثیر مناسبات اجتماعی و  شودمیو حدیث نفس خویش و مردم کند میدل باشد، درد
م و ابدی ئهنر دا این امر که از آگاهیبا  ،آوردخویش می هایروابط حاکم را در سروده

بین زود از اند و دیر یاترین قوانین و رسوم اجتماعی گذرا و موقتیولی کامل ؛است
و ریشه  شودمیی است که فرهنگ نیرومند ئهم پیوستن چنین اجزاهد رفت. از بخواهن

 .دواندمی

 ابیات زنانه در وصف مردان. 1ـ  1
Č oxwŘă nkakat Ř angla ž araž i/ Har ba wě t gnô Šă n Ba Faraji  

آید، فرجی روی به خودت می فقط .چوخ و رانکت به رنگ طوسی استبرگردان: 
 هایت باشد.شانه

Hawrě wš Karđ an Ba Nă ł aw nrka/ sawzam Nyă  Č iga Paym Byan wrka  
 دلبرم در برم نیست و نگرانم. .ابری آمد با رعد و برق و نهیبی آنچنانیبرگردان: 

پیام مردم را در ثر، ؤسادگی و مبهتواند که میاند حامل زبانی ابیات این بخش،
نمای اجتماع تمام ۀینآر. این ابیات اعماق جامعه رسوخ دهد. چنین زبانی، یعنی زبان هن

. روابط دختر و پسر، عشق و آرزوها و در کل بنیان روابط هستند زماناز ای در برهه
لطافت و است. راحتی قابل بازخوانی و پردازش هاجتماعی گذشته از خالل همین ابیات ب

 ایین ویژگیکند و این ابیات واجد چنشك در طبع او اثر میبی مالیمت با طبع آدمی،
شود. آنجا که زن ها در جامعه میروح مخاطب، سبب ماندگاری آن درو با اثر  است
شکل ریحان هآن را ب ،دست عاشق خویش دهدهیش را مستقیماً بۀ خوتواند هدینمی
هم دوست دارد و باید آبدارچی  فقطکارد و و در پشت بام خویش می آوردمیدر
 :دمارت بیاید و آن را بردارع

 Ř yă nm Kă ł ă n Ja Qolaw Bă ni/ Dă  bă  Bay barôš Č ă yĉ i Diwă ni  
 چی دیوانِ قصر از آن ببرد.کاشکی قهوه .امگلِ ریحانی بر بلندای بام کاشتهبرگردان: 

فرم و قالب این ابیات ساده و از ترکیبات زبانی پیچیده و مجازهای غریب و انتزاعی 
مقبول معیارهای اجتماعی  سراید.ند و میمادر تب و تاب عشق میعاشق  نیاز است.بی
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و ندارد  هامحتوای آنابیات از این  ةمغایرتی با طرز تلقی سرایند، هم سرزمینیدر چنان 
برگ عاشق . هاستو زبانِ گویای آن اطرافنمای اجتماع تمامۀ نظر آینهای موردبیت

 د( عرق نکند:او )زن به مر کتابتِ کند که دستِگیالس را شادباش قامت یار می
 Bă  Bř ě zôt Pôra Gał ă w Gilă si/ Hă raq Nakarô Dasŭ  Kală si .  

 :سرایدمی چنین جواب در هم مرد که اینجاست
 Bă  Bř ě zôt Pôra Xază nŭ  Waně / Hă raq Nakarô Dasŭ  Tabaně   

کاری باشد تا دست كگنجشهای خزانی درخت زبانشادباش تو هم برگبرگردان: 
 بافی عرق نکند.ش میتو هم که برای من کال

های زمینی و رگه های عشقِم با محبتی معصوم که جنبهوأهایی از افکار عاشقانه تزمینه
در جهت  یابد. به بهترین نحوفرهنگی هورامان در آن نمود میـ جغرافیای اجتماعی 

 . با نگاهی به این ابیات شاهد زبانیندگذاراثرم موردنظر، زیبا و معانی و مفاهیی القا
هایی هستیم که سرشار از عواطف زیبای زنانه است، با بازتاب زندگی فردی و عاشقانه

بحث، زن را در جایگاهی  اند. ابیات موردده شدهپروایی به تصویر کشیکه گاه با بی
شعرهایش  بیشتردهند که قابلیت عاشق شدن و معشوق بودن را با هم دارد و نشان می

 ست.حال پذیرفتنی او در عین  حاکی از عشق مادی
Bô Bă na Gawra War Šă ł t Č nŭ r/ Blmě  Dă ł ă ni Harđ i Šă razŭ r  

و « داالنی»، با چنور بر شالت، خودی بنما تا با هم به «بامِ بزرگ»برگردان: بیا و در 
 برویم.« شهرزور»روی روبه

 گوید کهراند و فاش میپروا سخن می پرده و بیگاه با ابراز احساساتی سطحی، بی
 آمدم.خودم با پای خودم به منزلتان می ،نبود نکوهشیاگر 

 Bnjô Jôw Hamay Tă  Wě ră nată / ?ar ǽayb Nabyayă  Ayně  Yă nată   
 هبود، خودم باگر که عیب نمی ،تا باغ خودتان« همه»از بنجوی جوی برگردان: 

 آمدم.تان میخانه
 Šă ł akaw qađ it Goł  Goł  Tă rikă / Šă ł  ba wě t Gnô Qađ t bă riKă   

آید، که قدت شال به خودت می .شالِ کمرت، گل به گل تاریك استبرگردان: 
 باریك است.

رها  ،قیود پاگیروتِ زنجیرِ دستاز کلی ،ذاتی یبا وجود معصومیتدر گذشته زنان 
آزاد در فضای مجازی ناو  دربندِ فضای ناملموس نشینِ، خانهیسان زنان امروزهبوده و ب
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ها در ابیات فولکلور گان و کاربرد آناه، طرف خطاب، بسامد برخی واژاند. نوع نگنبوده
زنی که  ؛قطعات زن است ةدارد که سرایندمنطقه، در دید اول هر مخاطبی را بر آن می

ها و سراید. گاه در برابر سنتمیپروا نترس و بیاحساس دارد و احساس خود را نیز 
کند و با جسارتی که گاه دست نفرین بلند میایستد، اخالقیات معمول خانوادگی می

 :کندمال میخود را بر خاص اوست، احساسات و تمایالت غریزی
Šał ă y Wě m byă ně  Plŭ rakôw Hă nay/ ?ă wim Kě štă yă  Pay 

Qă waxă ny  
ای که تو در آنی، خانهاز این طریق به قهوه ،بودمبرگردان: کاشکی آب چشمه می

 بردم.آب می
Nsă r Č ř ă ně  ?aw Kař amař a/ Gě rtanm Pay Wě m Šă tŭ ł ě  Tař a  

 ام.از برای خود، بلندباالیی گزیده .بانگ و نهیب دادم« کَرَمَرَ»، تا «نسار»برگردان: از 
 Hă raqm Wă rđ an Č ni Šarawi/ Šě tš karđ ană  koř ŭ  Gawă đ i  

 پسر فالنی مرا دیوانه کرده است. .امشراب خورده ةعرق را با مزبرگردان: 
تمامی، بهکند که و واژگانی استفاده میها سراینده از تعابیر، آرزوهم،  جایجای

گستاخی  فقطنهطور که از قرائن پیداست، در آن روزگار گفتنش خاص زن است و آن
هرچند که در ادبیات رسمی  .که شهامت و جسارتی ستودنی بوده استبل ؛نبوده

 هایویژگی ازهای عاشقانه کایتطور اعم، بیان حهو کردستان ب اخصطور ههورامان ب
 د.ناند، زنانه بسرایت داشتهئشمار زنانی جرمردانه بوده است و انگشت

 Qază t La Mă ł m ?ôsă w Diwă ră / Dŭ darit Wstan Daraw Gră ră   
« گرارا ةدر»ای برای دیدن یارم رو به پنجره ،دردت به جانم معمار دیوارهابرگردان: 
 ای.درست کرده

 Tôxđ ă  Bđ yaš Pay Č n Syă w w Dě ză / Mă ĉ i Č nŭ rakay Řă y 
Dă ł amě ză   

« داالمیز»گویی که چنور کوهستان  .برگردان: نگاه کن چقدر سبزه و برنزه است
 است.

 Qază t La Mă ł m Šă ł a Mă rina/ Ja Mn Gě ł iwa, Baxta Nă rina  
خدا کنه اگر ازم برگردی، خوشی  ،دردت به جانم، ای شال با طرح ماربرگردان: 

 نی.نبی
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 صورت پنهانی و دور از چشم اغیار، درهمعشوق خویش را ب گاهی همشاعر گاه
با ترنم  ،زندباش صدا نام اصلیتواند او را بهآورد. از آنجا که نمیهایش مییالالی

سراید یا خود را در مقام او را میهای فرزندش در گهواره، الیهو در الیه هایشاشك
دهد که اگر هم بخواهی تا نوای سحری برایت و آوا سر می هددمیخنیاگر الالیی قرار 

 خوانم که شاید تو از پیشم نروی و مرا دچار غم و اندوه هجرانت نکنیالالیی می
 Lă y Lă yt Pay Karŭ , Tă  Să ĥ bi Saĥ ar/ Baškŭ m Tô Nalyaw Xammă  

Nawzi var. 

و  استزن احساسی خاص جنس  هایواژهمملو از ابیات زنان در وصف مردان، 
 یلطیف ظرافتزند. با این همه، محتوای ابیات ها موج میدر آن گیزنانمملو از  یهویت
اندیش هورامی است. هرچند بین و عاشقهای نگاه عمیق زنان باریكکه از ویژگی دارد

عمیق و  شاید بینشی نظر برسد.هبندی کلی و سطحی ب، این تقسیمنخستشاید در نگاه 
و  نیستخویش بیگانه  ةبا اوضاع اجتماعی دور اما این نشانگان ؛نباشدفلسفی در ابیات 

زیباترین توصیفات و  شودها یافت میدر آن یظریف احساسیِ ات، نکبا نگاهی دقیق
شهامت بیان عواطف واقعی زنان را  آن روزها، توأم با ۀجامع بطن اجتماعی موجود در

چنین نشانگانی  جو کرد.وها جستن در آنتوامی، استکه بنیاد متن نیز بر آن استوار 
 وجود جایگاهی واال و چشمگیر در موقعیت و عملکرد زنان هورامی در  بیانگر

دوش و همراه مرد اعتبار و موقعیتی بسیار ممتاز و هم است کهچندان دور های نهگذشته
 خصوص کاری و فرهنگی بوده است. ههای اجتماعی و بعرصه تمامدر 

 یات مردانه در وصف زناناب. 2ـ  1
Qă qaz Mnwisŭ  Gł waw Nŭ ră ł i/ wě t Ĥă zr Kara Mlay Mlŭ  Pay Mă ł i  

 آورم.آماده باش، شیربها می ،دهمپیام می« نورال» ةبه دربرگردان: 
Qază t La Mă ł m mazaw Šlě ri/ wě t w Satł akě t Sarkamar Glě ri  

 در راه نیفتی. خودت و سطل شیرت، ،«مرزة شلیر»برگردان: دردت به جانم 
هایی که بر سر ، بعد از تمامی بالیا و چالشهاسروده ایندر فضای اجتماعی دوران 

دست یاهای ازؤش آمده و در وصف معشوقه یا زن ریا شاهد ماجرا پی عاشق ةسرایند
سرایش بیت تنها پناه و رهایی نشنیده،  از همدردی پاسخیرفته ناله و فغان سر داده و 
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های ابیات مردانه در وصف زنان زنان یکی از مشخصهیی وفابی ت.از درد بوده اس
ها را تنها و سر بر آن ،اندها روا داشتهاست. زنانی که با تمامی عشقی که مردان به آن

اصلی نگاه مردان به زنان در این نوع ابیات  ۀشاخص هر چند،اند. ای دیگر گذاشتهشانه
مت رعنای یار، تشبیه به کبك خرامان و چشم و پایان از قد و قاتعریف و تمجیدی بی

 ابروی کمانکش و چون تیر برای دلدار است:
 Dam Qan Dđ ă n Qan, Grđ  Gyă nt Qannă / ?ar Qan Wraši, Msqă ł ě w 

Č nnă   
اگر فروشندة قند هستی، مثقالی  ،برگردان: دهان قند، دندان قند، ای همه جانت قند

 به چند؟
Âmă y Wyarđ i Č am Ba Klawa/ Ba Wě nay ž araž  xă ł  Ba mlawa  

 سان خرامِ کبكِ کوهی.به ،برگردان: از برم گذشتی با چشمانی پر از سُرمه
 Boł boł ŭ  Kašyani, Ž araž ł ô Řă wě / ?ajô Sônani, May Mli Pay Âwě   

 باز هم شبیه قوی کنار آب هستی. ،بلبلِ کوهی و کبك خرامانمثل برگردان: 
، تنها امشب مهتابی نباشد خواهد که امشبخدا می دارد و ازجایی دست دعا بر می

 تا در تاریکی شب فرصتی غنیمت شمرده و به دیدار معشوق رود:
 Yă  xođ ă  mă ngašaw Nagnô Ř ôy Wał ă t/ Baš Tă rika Bô Tă wě w Baw 

wa Lă t  
 ۀجای به خانهو ب باشددروغ  ،کردنش خواهد خبر عروسیگاهی هم از خدا می

 سفر کرده باشد: بخت رفتن، به ییالق
 Yă  xođ ă  Drô Bô, Tô Šŭ t Karđ a Bô/ Tašrifŭ  Bă ł ă yt Hawă r Barđ a 

Bô  
کند که اگر ما را خواسته و با ظرافت و رندی خاصی از معشوق گله می در جایی،

کشی و دلبری را یاد گیری و تا آخر به از او رسم عاشق بایدهستی،  هاقصه سان لیلیهب
 .یعشقت وفادار باش

 ?agar Laylani, Řawyay Laylt Bô/ Tôĉ Ba wěnay Layl Wafă Maylt Bô  

آشوبی بلدم. میل و وفایم شهر ةام و شیوهمان لیلی من :گویدکه او هم در جواب می
 است.درون پر ز غم و هجرانم  ،اما سبب این وضع ؛همان است که بوده

 Layl Har ?aw Layln, Mayl Har ?aw Maylan/ Darŭ  Př  Ja Xam Zôxă wă n 
Kaylan  

دلم پاره شده و با آن  ةپرد، گیرمتاری از زلفت را می گوید:و باز راضی نشده و می
 .بندمشمی
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Tăłěw Zołf Čěšă Čnat Bwăzŭ/ Parđay Dł Dřyăn Pnaš Wrăzŭ  

آالیش است. عاشق در پاک و بی رایندهس ساده و نیتِ ها،خیلی از گورانی موضوع
، به معشوق این. به هر جهت در بر معشوق نیست. با وجود تنهایی است سفر و غربتِ
 دهد.وعده می و دلداری و امید

wāčdě Ba Sawzěm Dł Nađô Ba Dł/ Mar Waxtěw Baw’wa Hanăr Karô Goł  

گردم، در موسم گل و آن هنگام میبر .و دل دل نکندنباشد گویید نگران برگردان: 
 .فصلی باشدو خوشاست های انار گل کرده هشکوفکه 

خانه  بندد درا از آن خود کند. شرط میباری به هر جهت تصمیم دارد که معشوق ر
زاد و در رکاب اهل یا نوکر خانه پذیرفته شودبکوبد یا به چوپانی  را با تضرع و زاری

 :شود خانه
 Šartam Karđěna Bawna Yănată/ Yăm Ba Řanjbari Yăm Bŭ Šwănată  

تا صبح و و بر آن طفلی که مادری است در فرزندان یاد شده گاهی از زن در نقش ما
و آرزو دارد که  بردمیرشك  ،خوانددر پای گهواره برایش الالیی محبت می سحر

سالیان دراز  کلنجارِتوأم با  ی باشد. در اینجا مهربانی و همراهی مادرکودکجای چنین هب
 است.رنج و درد 

 Wašłaym Pă Kořya, Sawzě Dăyašan/ Dăyěm Gôš Ja Dang Lăya Lăyašan  

ها گوش به است/ شب ، گندمگون و یار منآن فرزندی که مادرش اخوشبرگردان: 
 .استاش الیه ۀزنگ الی

 واکاوی گفتمان ابیات مورد بحث. 1
...  قبیل وصف، مدح، شکوه و زاری، تمنا و آرزو وشده، ازابیات مطرحمضامینِ در 

این شباهت ممکن  .شودان زن با شاعران مرد دیده میهای زیادی بین شاعرشباهت
ویژگی و  دلیلتقلیدی بودن شعر زنان از مردان یا برعکس و یا به دلیلاست به

در مشابهی را  ۀلحن و عاطف ،زبان ،که تصویر باشد ضامینخصوصیات خود این م
یکی شدن و  أم با حس، تود. آرزو و تمنای عاشقانهطلبمیفضایی برابر از نظر جنسیتی 

در برخی از ابیات چنان هنرمندانه در تاروپود بیت دوخته شده  در دیگری فرورفتن
آورد. سراینده تا آنجا است که گاه آدمی را تا مرزهای خیال و دوست داشتن به وجد می
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سان بازوبندی در بازویم باشی، باز هدهد، اگر هم برود که به معشوق ندا میپیش می
 .داری ست و غم هجرانبرای من دوری ا

 ?agar Bi Bă zn Blyana Bă ł m/ Hał ă y Dŭ rani Tă ł ă n Wa Mă ł m  
نه چشم را یارای بس گفتن است و نه دل  ،اینجاست که سرگردان نشستن در بر یار

 را سیراب شدن است در بر یار:
 Har Č n Mnišŭ , Pnam Mabô Dě r/ Na Č am Mă ĉ ô Was, Na Dł  Mabô 

Sě r  
داند که درد لطیفی می های معشوق راها و رنجمام این عذابتعاشق این است که 

، زمان تولید و قبیلعینی و مورد توجه ابیاتی از این . عنصر یارای جهیدن از آن نیست
از راه  زایش چنین ابیاتی است. زمانی که در آن حامل گفتمان )در اینجا ابیات موردنظر(

منتسب به شرایط عینی لحظات آفرینش  یابد. زایشی کههستی می ،نوعی سیستم زبانی
بیت است. لحظاتی ناب که آبستن چنین اشعاری است. فضای فرهنگی اجتماعی که تك

آن گفتار و در  گیرد که درای صورت مییابد، در حوزهآن رشد و پرورش می در
ها شوند. این تغییر عملی نظام تقابل و تفاوتی آن سببتوانند نوشتار می ،صورت وجود

 صورت گروهی از قواعد عملی و میدانی پدیدار حوزه و قلمروی از این نوع، به
ذهن  ل و خواستنی که درئاانتزاعی از عشق اید منزلۀاین قواعد ذهنیت به شوند. درمی

آن قرار دارند، درنظر گرفته  شرایط واقعی که این دو در منزلۀعینیت به و سراینده است
صورت کامل در بند شرایط عینی است و نه هب رد، نه ذهنیتگونه موا شوند. در اینمی

بلکه از راه حامل  ؛هستندذهنیت دهندة و بازتابکننده شرایط عینی تمام و کمال تعیین
بحث های موردبیتخلق تك یعنی ؛سازندمیدیگر را یکروابطی دوطرفه و مکمل  ،زبان

زبانه  است؛بیرونی و واقعی  یر دنیاهای عاشقی دراه ورود و عینیت یافتن افکار و ایده
های بعدی از بازخوانی ۀاز ذهنیت سراینده و در مرحل ،و کانالی از درون به بیرون

سویه و مرتبط. این ابیات با ارتباطی دو ؛ناخودآگاه جمع به عرصه و میدان عمل اجتماع
 ةبزارهای سازندم و ائواجد مفاهیم، عال گاناستفاده از زبان بومی هورامی عالوه بر واژ

عبارت و  این زمینه، فقط واژه، گفتمان ،واقع. درهستندافراد جامعه  ۀارتباط کالمی با بقی
کالمی مستتر در واژگان نیز در های غیرنشانگان و کنایه در چنین حاالتی ؛نیست جمله

از آنجا که گفتمان ابزاری است برای پی بردن دارند. ای ها نقش برجستهشکل دادن آن
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از این  ،هابندی کردن موضوعات آنهای مختلف ارتباطات میان افراد و طبقهه ویژگیب
 اقلیم قلمرو در یگفتمان منزلۀبهتوان تا حدود زیادی ابیات مورد بحث را رو می

بخشی از شرایط عینی  ةکننداین، این ابیات بازگووجود با  .آورد شماربه هورامان
های فوکو آنچه را که در زمان». هستندورامان اجتماعی فرهنگی و حتی تاریخی ه

این . (55 :9319 ،)عضدانلو« نامددهد نظام فکری میها شکل میگوناگون به گفتمان
ها دستورات و قوانین نانوشته و نامرئی موجود در ناخودآگاه جمعی هستند که نظام

د. آمیزرا با هم می حساس و کردارهاکلمات، نیات درونی، ا ،ابیات هااز راه آن هسرایند
 ه کاربست گفتمان را ممکن ک شوندهایی تشکیل میها، شبکهاز مجموع این نظام

 .سازندمی

 نتیجه. 1
های زنان و مردان هورامی نام سرودهتوان بخشی از بومیمی شده رابررسیهای گورانی

ندرت در آن به ها و مضامین مذهبیبیتی است و واژهها تكاین گورانی بیشتربرد. قالب 
حالزبانوعشقحاالتبیانبیشتر،هاسرودهنوع از بومیاینۀمایشود. دروندیده می

بیشترآنو کاربردنظایر آن استوفراقدردوگوی عشاق،گفتشکوه،هجران،عشاق،
 و تنهایی است.خلوتدریامحافلومجالسدر

و  استست و وصف آن، محسوس شمایل یار اوشکلتشبیه و تعاریف، بیشتر از
و پستان عروس به سیب سرخ، قد تشبیه چون بدیهیبوی بومی دارد. تشبیهاتورنگ

مضامین شود. دیگر وفور دیده میها بههای چون تیر و ... در آنژهقامت به سرو، م
ربایی دلدار، توصف دل دست رفته، هجران و خسران،عشق از ند از:امشترک عبارت

دهندة عشق حسرت و افسوس که همگی نشان گوی خیالی با معشوق،وتگف معشوق،
های ریز در . هرچند وجود نکتهاستعکس به مردان و برآالیش زنان نسبتپاک و بی

نیز تا حدودی قابل بازخوانی در بافت جامعه فرهنگ حاکم  ۀروابط اجتماعی و سای
های بعدی، اشکال سینه به نسلبهنهها و انتقال سیابیات، بازخوانی آن این. از طریق است

جدید  های قبلی بین زنان نسل قدیم ومتفاوتی از ارتباطات و انتقال آموزش و دانسته
. شودمی، آموزش داده و منتقل گیردمیفرهنگی اجتماعی شکل  شود و هویتبرقرار می
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ارد گفتمانی و ،شوندرو میهها روبهایی که با آناز طریق انگاره حالت، زناندر این 
معشوق چه کسی و دارای چه هویت  منزلۀزن به شود؛ها القا میکه به آن شوندمی

. در قلمرو این فضای اجتماعی، زن و در برابر آن مرد هم تا استفرهنگی ـ اجتماعی 
و دارای  نداردد. هرچند این ساختاربندی مرز مشخصی شوحدودی، ساختاربندی می

. با تغییر ساختار گفتمان موردنظر، استحسوسی های محسوس و نامگیآمیخت
های قدیمی کم جای خود را به ارزشو کم شوندمیجدیدی تولید فرهنگی های ارزش

 دهند.می
و هم  ثیر ساختار قدرت سنتی هورامان قرار دارندأتحت ت ،شدهسرایندگان ابیات مطرح

 ةابژ بهالژیك مردانه یا زنانه نسبتتداوم نگاه نوست روند.شمار میآن به ةنوعی تولیدکنندبه
نوعی مدرنیزه که بهبل ؛از بین نرفته فقطها در طول سالیان سال نهبیتعشق در این تك

محاسبات  ۀنیز شده است. موفقیت ابراز واقعی احساس در این ابیات بایستی نتیج
آن  رکه د جایگاه و زمانیهای فرهنگ بومی هورامی باشد. آگاهی مبتنی بر یدقیق

 ابرازشنیدن این  .اندافرادی که مخاطب آن احساس ، تلقیشودمیاحساس ابراز 
نسلی جذاب  برای هر ،ی هورامیهاهسرودبومی در ، از طرف زن به مرداحساسات

خصوص اگر مخاطب در شرایط هب جذابیتو کشش خاص خود را دارد. این  است
 . ازشودمیمراتب بیشتر به ،ه باشدسنی خاصی بوده و یا خود چنین امری را تجربه کرد

های ، شنیدن و روایت عشقشودمیبار عاشق آنجا که فرد در زندگی خود حداقل یك
گفتمان مشترک  منزلۀآن به توان ازشود که میها میایجاد تعامل بین آن سببدیگران، 
 .یابندد را درمیتشابه یا عدم تشابه خود و دیگر افرا هازمانی که هورامویژه بهنام برد. 
ست و این هاارزش ةزبانان سازندایجاد فضای تعامل احساسی بین هورامی ،بنابراین

ترین ویژگی فرهنگی شود که مهمزبانان میبستگی بین هورامیایجاد هم مسئله سبب
 آید.شمار میگفتمان ابیات محلی هورامی به
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