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Abstract

One of the types of literature and folk music is the songs and melodies that are 
composed for a certain profession or that spoken by the masses of people while 
performing activities. These songs express the thoughts of pure-hearted and simple-
living people that music and poetry have penetrated their lives, even while working. 
Examples of such songs can also be found in the culture of Kermanshah Kurds, 
therefore, in this essay, which is done with analytical-descriptive method, the 
authors are trying to explain moreover the place of work and effort among Kurds, 
and also studying the poems that are composed for a specific profession or during an 
activity are common of the Kurdish people of Kermanshah. Among the different 
types of work songs, lullabies, milking poems are more common and have been 
remembered from the memory of Kurdish women.
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  ۀ کرمانشاهعام فرهنگدر » کار«هاي آواها و سروده

آموختۀ دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید  دانش*سید آرمان حسینی آبباریکی

.ایرانمدنی آذربایجان، تبریز،

الله امینیه
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 

.واحد همدان،همدان، ایران

  

  چکیده

اي خاص سروده شده و یی است که پیرامون پیشهها ترانههاي ادبیات و موسیقی عامه، آواها و یکی از گونه

مردم  شۀیاندها بیانگر این سروده. آورندا بر زبان میها رمردم در حین انجام فعالیت و کار، آن تودةیا 

 افتهیراهشان، حتّی در حین کار کردن، جاي زندگیزیستی است که موسیقی و شعر در جايدل و سادهپاك

ها به دست داد؛ بنابراین در این گونه سروده هایی ازاینتوان نمونهکرمانشاه نیز می منطقۀدر فرهنگ . است

کوشند ضمن تبیین جایگاه کار و کوشش گیرد، نگارندگان می توصیفی انجام می -ا روش تحلیلیمقاله که ب

مردم کُرد  عامۀدر میان کُردان، اشعاري که پیرامون کاري خاص سروده شده و یا در هنگام فعالیتی بر افواه 

هاي  ع مختلف ترانهاز میان انوا. کرمانشاه جاري و ساري است، ضمن ترجمه و توضیحاتی، بررسی نمایند

خاطر  نۀیگنجها، اشعار مربوط به شیر دوشیدن و مشک زدن داراي بسامد بیشتري هستند که از  ، الالییکار

  .اند زنان کُرد به یادگار مانده

.هاي کار، ادب شفاهی، ادبیات کُردي، کرمانشاه موسیقی، سروده :ها واژهکلید

                                               
yahoo.comarman.hosseini@:        نویسنده مسئول*
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  مقدمه.1

ي بعد از ها نسلحامل فرهنگ، هنر و ادب به  - گاهصورت ناخودآهرچند به -مردم  عامۀ

ي ا گونه بهخوبی متجلّی شده است؛ فرهنگی در زندگی مردم عامه به پشتوانۀ. اند بودهخود 

ادبیات عامه، حاصل . نمایان است ها آني مختلف زندگی ها جنبهکه هنر و ادبیات در 

ند به قوانین ادبیات رسمی ی است که هرچند چندان پایبوغش غلیبیی پاك و ها شهیاند

  .ندینشیماز دل برخاسته، بر دل نیز  کهییازآنجانبوده، اما 

؛ رانندیمیی است که هنگام فعالیت بر زبان ها سرودهي ادبیات عامه، ها گونهیکی از 

شده و  سورتریمها آنتا حدودي فشار سنگین کار براي  شدهیممسلمًا سبب  ها سرودهاین 

عامه،  ي فرهنگها شاخهادب عامه مانند دیگر «، گرید عبارت به. نشوند زدهدلاز کار خود 

فشارهاي ناشی از مبارزه با طبیعت و اجحافات مناسبات اجتماعی و بیان  کم کردنبراي 

این مبارزه، زندگی . ردیگیمعوام قرار  مورداستفادهو  دیآیم، به وجود هايشادو  ها شوق

و فکر  شهیاندگردانند و انسانی می جامعۀچرخ تولید را در  مردم. مردم عادي است روزمرة

و براي مبارزه ناچار باید جهان  ردیگیمآنان در ارتباط مستقیم با کار و زحمت قرار 

ي اطراف خود را بشناسند تا بر مشکالت کار فائق آیند و به همین دلیل، ادبیات ها تیواقع

؛ هرچند ممکن است مواردي از )17: 1381نی، عمرا(» خواهد بود گرا واقعآنان، ادبیاتی 

  .اند شدهیی دور و به خرافه و گزافه نزدیک گرا واقعرا جست که از ... و ها ترانهشعرها، 

جهت است  ها و آواهاي کار، بدین خصوص ترانه ضرورت پژوهش در ادبیات عامه به

دوات مدرن کشاورزي، آالت و ا مردم و ورود ماشین شۀیپزیست و  وةیشها با تغییر  که آن

هاي مرتبط  جمعی در روستاها همچون فعالیت کار دسته. اند رو به فراموشی و خاموشی نهاده

گیرد؛  با کاشت، داشت و برداشت محصوالت امروزه با ادوات جدید و پیشرفته انجام می

بر  با تأثیر فرهنگ ملّی. هاي مرتبط با کشاورزي دیگر مجال بروز ندارند بنابراین ترانه

هاي قومی هستیم و  جاي زبان روز شاهد جایگزینی زبان فارسی به فرهنگ قومی، روزبه

شود که بسیاري از مادران یا اصًال براي نوزادان خود الالیی به زبان مادري  دیده می
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هاي  بدون تردید ضبط و ثبت ترانه. دهند هاي فارسی را ترجیح می خوانند و یا الالیی نمی

  .بها خواهد بود اي گران انه، براي آیندگان گنجینهکار و آواي عامی

اشعاري  توانیمکم نیست و  ها سرودهگونه  ي اینها نمونهکُرد نیز  عامۀ فرهنگدر 

، برداشت زن شخم، شکار کردن، آب آوردن از چشمه، زدنمشکپیرامون شیر دوشیدن، 

گر عجین شدن موسیقی به دست داد که بیان... محصول و جدا کردن دانه و کاه از خرمن و

هجایی و از هشت تا ده هجا  ها سرودهریتم و وزن این . و شعر در زندگی قوم کُرد است

از لحاظ قافیه . ي رسمی کُردي، ده هجایی هستندها سرودهغالب  که آنمتغیر است؛ حال 

 مخرج همرعایت نشده و حروف  ها سرودهنیز، قوانین معمول علم قافیه در بسیاري از این 

ي فولکلور، در پی یافتن فنون ها سرودهالبته کمتر پژوهشگري در . اند شدهوفور باهم قافیه هب

خود  شدة فراموشی و سادگی گویندگان شیآالیبادبی است، چراکه ادبیات عامه، نشان از 

  .دارند

ي مخصوص کار و کوشش ها سرودهدر این مقاله کوشش نگارندگان بر آن است تا 

ي زبان کُردي شامل ها شیگوي موجود در برخی از ها سروده-انشاهدر سطح استان کرم

  .از نظر بگذرانند ها آنترجمۀرا با  - لَکی، کُردي کرمانشاهی، کَلهري و جافی

  

تحقیق نۀیشیپ.2

صـورت مسـتقل در ادب شـفاهی کرمانشـاه بررسـی نشـده       هاي کار بـه  تاکنون آوا و سروده

از موسی پرنیان، بـه  ) 1380()کرمانشاه(ۀ کُرد عام فرهنگهایی از کتاب  است؛ تنها در بخش

سـید آرمـان   . اسـت  شده اشارهزنی و دامداري  ها، اشعار مرتبط با مشک هایی از الالیی نمونه

ي کُـردي  هـا  ترانـه و  هاییالالپژوهشی در «مقالۀحسینی آبباریکی و منصور نوروزي نیز در 

در مناطق کُردنشـین جنـوبی ایـران، معرفـی و      هاي عامیانه را ، برخی از ترانه)1390(» جنوبی

، بخشـی از  )1392(هـاي سـرزمین مـادري    ترانـه رضا موزونی هم در کتاب . اند تحلیل کرده

را گردآوري ... هاي مختص هوره، مور، کوچ، بازي و کرمانشاه ازجمله ترانه منطقۀآواهاي 

  .کرده است
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هاي کار در مناطق دیگر ایران  نهترا دربارةهایی در قالب کتاب و مقاله،  اما پژوهش

هاي  ، ترانه)1329(هاي کُردي گورانی یا ترانهاست؛ براي نمونه، مکري در کتاب  شده انجام

مردم بوده، ضمن ترجمه و آوانویسی،  عامۀبیت و زبانزد  مختلف کُردي را که اغلب تک

  . چاپ کرده است

خوانی  ترانه و ترانهدر کتاب  و هاشم سلیمی) 1381(کانی مرادانپایانیانی در کتاب 

با محوریت  -مناطق کُردنشین انۀیعامهاي گوناگون  ، ترانه)1393(در فرهنگ مردم کُرد

  .اند ها را بررسی کرده را گردآورده و مضامین آن -کُردهاي آذربایجان غربی و کردستان

به ، »استادکاران کارورزان و ادرفتهیازي آواکار: هاي کار ترانه«مقالۀدر ) 1379(فرهادي 

، سپس هاي آن و تعریف مفهوم کار و انواع آن پرداختههاي عامیانه و ویژگیتعریف ترانه

هاي را با سایر بخش هرکدامهاي عامیانه و ارتباط ها در میان دیگر ترانهجایگاه این ترانه

  .فرهنگ مشخص ساخته است

، »هاي جنوبی البرززنی عشایر دامنههاي مشکترانه«مقالۀدر ) 1382(حسینی  شاه

مهمان،چوپان،گرگ،ارباب، چونزنی در موضوعاتی  هاي مشک شرح برخی ترانه دربارة

،الیکایی و عرب سرهنگی متداول استکه در بین زنان عشایر هداوند،چوب مشک و خان

.است کردهبحث  اختصار به

، »بختیـاري  جامعـۀ هـاي کـار درو در    ها، ترانـه  يبرزگر«در جستار ) 1390(جمشیدیان 

هـاي تولیـدي کـوچ، چوپـانی، صـیادي، شیردوشـی،        هایی در ارتباط با فعالیت اشعار و ترانه

هاي نگهـداري و   ترانه ي،دیتولریغکوبی و در بخش  زنی، بافندگی، برزگري، خرمنمشک

  .است بختیاري تحلیل کرده جامعۀرا در ) ها الالیی(خوابانیدن کودك 

هـاي کـار در شهرسـتان کهگیلویـه      ترانـه «مقالـۀ در ) 1394(و همکـاران   زادهانیجمال

.اند ها و آواهاي کار در این منطقه پرداخته ، به سروده» )دهدشت(

، »هـاي کـار در اسـتان کردسـتان     نوع و محتواي ترانـه «مقالۀنیز در ) 1396(محمدزاده 

هستند که توسط افـراد عـادي و در جریـان امـور      نشان داده است این آواها هنري اجتماعی
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هــا و تمناهـاي زنــدگی خوانــده   هــاي فــردي و اجتمـاعی، حســرت  زنـدگی و بــراي ناکـامی  

  .یادشده برآمده است منطقۀها در  شوند و درصدد تحلیل این ترانه می

» هـاي کـار زنـان    تحلیـل مایگـان مسـائل اجتمـاعی در ترانـه     «مقالـۀ همین نویسـنده در   

هـاي کـار زنـان را از     ، ضمن تأکید بر نقش زنان در تولید و اقتصـاد خـانواده، ترانـه   )1397(

.دیدگاه اجتماعی بررسی کرده است

هاي  کار در ترانه ۀیما درونبررسی و تحلیل «مقالۀدر ) 1399(ي صفربابامحمدپور و 

هاي انههاي ترپس از تعریف ترانه و بررسی سیر آن در گذشته و امروز، ویژگی، »یمحل

  .اند کردهيبند طبقهاز نظر کاربرد و مضمون و محتوا  را هاو این ترانه کاویدهکار را 

ها و آوا کُردي  ، ترانه»مکریان منطقۀهاي کار در  ترانه«مقالۀهم در ) 1399(ابوبکري 

کُردهاي مناطق سردشت، پیرانشهر، مهاباد، بوکان، نقده، اشنویه، بانه و (= مکریان  منطقۀ

  .آوري کرده و تحلیل نموده است صورت میدانی جمع را به) قزس

  

چارچوب نظري پژوهش.3

هاي عامیانه و فولکلور قرار  هاي کار، در شمار ترانه از دیدگاه مبانی نظري، آواها و سروده

.) م 1885(یسیانگلشناس  ی، تامس باستانج ویلیام، بار یننخستفولکلور را  واژة«. گیرند می

در ) Ambrose. Merton(مرتون ي با امضاي مستعار آمبروز ا نامهن را طی وضع کرد و آ

؛ )17: 1365بیهقی، (»رساندبه چاپ  1846اوت  22در تاریخ  انجمن ادبی لندنیۀ نشر

این واژه را به همین صورت قبول کردند و ترکیب مذکور  ها ملّتگذشت تا تمام  ها مدت

و  عامه فرهنگدر ایران نخستین برنامه براي گردآوري . فرامرزي به خود گرفت جنبۀ

ي مختلف این فرهنگ، از جانب صادق ها گوشهنخستین دستورالعمل براي گردآوري 

: نک(انتشار یافت سخندر مجلۀ »فرهنگ توده«عنوان هدایت در طی دو مقاله با 

).74: 1383محجوب،
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یري را در فرهنگ پذاراي کارکرد انتقال فرهنگی است و عامه، د فولکلور یا فرهنگ

» ادبیات مردمی«پژوهشگران، فولکلور را بیشتر با عنوان . کند ها تسهیل می میان نسل

  ).138: 1399ابوبکري، (یابد  یوة هنر شفاهی انعکاس میششناسند که اغلب در  می

بامناسبوکاردادنانجامحالدربیشترکههستندهاي آهنگینی ترانهکار،هاي ترانه

سراسر کشور نیز ازشده گزارشهاي نمونه .شوند میخواندهآهنگینصورت بهکارآننوع

نباید از یاد برد که عنوان . شده است ها با موسیقی اجرا می بیانگر آن است که بیشتر این ترانه

نگام کار خواند، بلکه ها را فقط در مزرعه و ه کار، به این معنی نیست که باید آن ترانۀ

نیز خوانده ... ها و نشینی هاي عروسی، تولّد، شب ممکن است در جاهاي دیگر مانند رسم

هاي کار است؛ این  ها و بیان معناها ویژگی اساسی ترانه سادگی در تصویرسازي. شوند

بیشتر شود  لمس قابلتصویرهاي  واسطۀ بهشود که ارتباط آن با مخاطب  ویژگی سبب می

  ).24: 1399مدپور و بابا صفري، مح(

روش تحقیق.4

است؛  شده انجامتحلیلی  - اي و توصیفیبخشی از این پژوهش بر مبناي روش کتابخانه

وارسی، از  اهۀیسبر اساس ي الزمهايبردار شیفصورت که نگارندگان پس از  بدین

برخی از شواهد  .اند است، با ذکر منبع سود جسته شده چاپنیازا شیپهاي کاري که  ترانه

صورت میدانی گرد  که به شده نقلکرمانشاه  منطقۀساالن  یاران و کهن فرهنگ حافظۀنیز از 

  .است شده لیتحلترجمه، آوانویسی و  مثالشواهدبعد، تمامی  مرحلۀدر . آمده است

  

  کار در نزد کُردان کرمانشاه تیاهم.5

نـی کـه در ردیـف مفـاهیم واالیـی      ي دیهـا  آموزهیکی از مفاهیم پرارزش و مورد تأکید در 

چون عبادت، جهاد و دوستی با خدا مطرح شـده، کـار، پیشـه و تـالش در راه کسـب رزق      

ي دینی به کار و تـالش و  ها آموزهاهتمام . حالل براي تأمین معیشت و گذران زندگی است

ي و تنبلی، موجب شده اسـت کـه در اشـعار شـفاهی و نیـز اغلـب شـاعران        کاریبنکوهش 
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ي در ایـن بـاره بیـان شـود     ا ارزنـده و نصایح و اندرزهاي صاحبان سـخن، نکـات    سرایپارس

).51: 1389ثواقب، (

کار، کوشش و تالش براي کسب روزي در فرهنگ مردم کُرد همواره مورد سـتایش  

افـراد   -خصـوص گـویش لکـی    بـه  -ي کُـردي هـا  المثل ضربدر  که چنانقرار گرفته است؛ 

در جــواب افــرادي کــه بــا . رنــدیگیمــمــورد ســرزنش قــرار  و تنبــل بــه شــدت خــوار پختــه

ڵخیاڤههئو«: گویند، میدهندیمکنند و رؤیا را بر واقعیت ترجیح زندگی می الیوخ خواب

ابلـه بـا خیـال بـه مـال و دارایـی نخواهـد        (= »ōĺa va xeyaĺ va maĺ nemâw/ نمـاوڵمـاڤه

 kâr va qesa doros/قسـه دوروس نمـاوهڤکـار «؛ و در تأکید پویایی و حرکت، مثَـلِ  )رسید

nemâw« =) هنگـامی کـه کسـی دسـت     . آورند را بر زبان می) ردیپذینمکار با سخن انجام

  :که کنندیم، با طعنه به او گوشزد کندیمو فعالیت را رها  گذاردیمروي دست 

ـــــــــه   سبـــــــــان دهڤهس متر بنـــــــــیش دهدی ک

  

  سهبچگ ڤه بچــــــــــوو کــــــــــار بکــــــــــه، 

  )ییهجا ده/ لکی(                                        

di kamter beniš das va bâne das/ beču kar beka va gečē beŕas.

برو کار کُن، تا ./ از دست روي دست گذاشتن حذر کن و کم بیکار بنشین: برگردان

  .ی، برسیخواهیمبا فعالیت به هرچه که 

ش جافی است، اهمیت کار و تالش چنین فولکلور ذیل نیز که به گوی سرودةدر  

  :است شده دادهشرح 

  کائــــــــهانروڵکاکــــــــه دا نیشــــــــتن مــــــــا

  کاو لـــــه ژیـــــان ئــــــهیهت لـــــه خــــــونفـــــره

ـــــــه کارایـــــــه ـــــــر ل ـــــــو ھ ـــــــافی ت ـــــــان و م   ن

ـــدچهککـــه یریســـه ـــهن ـــهوســـت دهب   ردهب

  وایـــــــــهردوک مـــــــــوهکـــــــــاربپیـــــــــاوی 
  

ــــــــهئیشــــــــی ئنســــــــان پهب   کاریشــــــــان ئ

  

ــــــــــه   خاکایــــــــــهروژی لــــــــــه ژڕبری س

ــــــدا ــــــه کــــــوش و کــــــهم خهی   ردهریکــــــه ب

ــــــــــه   خاکایــــــــــهروژی لــــــــــه ژڕبری س
  

kâka dâ ništen mâĺ wěrân akâ / bě eiši ensân parišân akâ.
nefrat la xweyo la žian akâ.
nâno mâfi to har la kârâya / sari bě ruži la žěr xâkâya.
sayri ka ke čand ba dasto barda / dâyem xarika ba kušo karda.
peyâwi bě kâr wak merdu wâya / sari bě ruži la žěr xâkâya.
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/ ؛کندیمفعالیت و کار، خانه را ویران  عدماي برادر، نشستن در خانه و : برگردان

روزي ./ دینمایمبیکاري فرد را از خود و از زندگی بیزار ./ کندیمبیکاري انسان را پریشان 

ي ندارد، ايروزسري که بدون کوشش است و / ؛دیآیمه دست و مخارج تو از کار ب

این فرد همیشه / هست؟ چهخوب بنگر در دست فرد بیکار ./ است رخاكیزگور و  درخور

  .گور است درخورآري فرد بیکار / مرد بیکار چونان مرده است؛./ گرفتار و سرگردان است

  

هاي کار در ادب شفاهی کرمانشاه آواها و سروده.6

ضبط و  ستۀیباهاي کار در ادب شفاهی کرمانشاه وجود دارد که  هاي مختلفی از سروده هگون

.شود ها معرفی و تحلیل می ترین این آواها و ترانه در ادامه برجسته. بررسی است

  )الالیی(= الوه الوه.6-1

تـوان یمـ ، خواباندیمرا هم نوعی کار تلقی کنیم که مادري دارد کودکش را  هاییالالاگر 

 انۀیعامي ها ترانهدر میان . کرمانشاه به دست داد عامۀیی بسیاري از آن را در ادبیات ها نمونه

یا الالیی چون نگینی بر تارك ادبیات شـفاهی ایـن اقـوام    / lâwa lâwa/»الوه الوه«کُردان، 

الالیـی شـامل   . ي کهـن و بسـیار قـدیمی دارد   ا شـه یرالالیـی در میـان کُردهـا،    «. درخشدیم

سخنانی در مورد اظهار محبت مادر نسبت به کودك و امیـد و آرزوهـایی اسـت     جمالت و

).211: 1380پرنیان، (» کندآواز می دلبندشۀ جگرگوشکه مادر براي 

کـه  ، بـی آن شـود یمـ زمانی که کودك تنها مجذوب چهره و رفتـار و حرکـات مـادر    

و چهـره و گـاه حرکـات     صـدا » تون«درکی درست از گفتار مادر داشته باشد، مادر با تغییر 

کنـد و در گفتـار   وجدآور و بوسیدن، کودك خود را وادار به آرامش و متوجـه خـود مـی   

و از طبیعت و زیبـایی و دالوري و گـاه    بردیمخود، تمام عناصر طبیعی و ملموس را به کار 

  ).195: 1386جلیلیان، (دیگویمآرزوهاي دور و دراز خود سخن 

آن کُـردي، سرشـار از آرزوهـاي مادرانـه      تبع بهي این مرزوبوم و هاییالالۀیما درون         

. است؛ در این میان آرزوي مادر براي ازدواج فرزندان از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت    
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 دهنـدة  نشـان تأکید بر ازدواج و زندگی مشترك در قالـب الالیـی و بیـان آرزوهـاي مـادر      «

بلـوغ و اسـتقالل فرزنـد در    . ایرانـی اسـت   ۀجامعـ اهمیت کانون خـانواده در بسـتر فرهنـگ    

؛ در واقـع ازدواج، فرصـتی اسـت بـراي     شـود یمـ فرهنگ ایرانی با ازدواج کردن او تعریف 

  ).81: 1390حقگو، (» که فرد موقعیت خود را درون نظام خانواده و خویشان تثبیت کندآن

  :که چادر عروسی به سر کرده است ندیبیممادر، آینده دخترش را 

  رســــــهڤهرووســــــی بکیشـــــین چـــــادر عه  رینـــــــــــه دهمـــــــــــاڵ بهڤهم کـــــــــــهالوههالو

  )ییهجا ده/ لکی(                                 

lâwa lâwakam va mâĺ bayna dar / čâder arusi bekišin va sar.

  :کندیمکه برایش دختري خواستگاري  ندیبیمپسرش  ندةیآو در 

  دێرم نــــــــــام ئیمـــــــــام بــــــــــکـــــــــهالوهالوه

  وهاســـــــــــــــــــهڕالی ڤه م کـــــــــــــــــــهالوهالوه

ــــــهتدشــــــه    ردێس گــــــم دهڕا کــــــوڕئ

  وهیل خاســــهس لــــهدهڤهم ســــت بــــهده

  )ییهجا ده/ لکی(                                 

lâwa lâwakam nâm imâm berdě / šah detě aŕâ kwŕem das gertě.
lâwa lâwakam va lây ŕâsawa / daset bam va das layle xâsawa.

./ نام امام را بردم و شاه دختـري را بـراي پسـرم نـامزد کـردم      امییالالمن در : برگردان

  .ي حقیقت یابد تا دست تو را در دست دلبري زیبا بگذارما گونه بهالالیی من ] امید است[

  :دینمایمازدواج و خوشبختی دختر و پسر را به ذهن مجسم  زمان همگاه نیز مادر 

ـــــــــــــهم الوهکـــــــــــــهالوهالوه ـــــــــــــارێم ب   ر ب

  

ـــــــارێ ـــــــوی کـــــــوڕم ژن ب ـــــــا ب   دتـــــــم پ

  )ییهجا ده/ لکی(                                 

lâwa lâwakam lâwam bar bârě / detem pâ bowi kwŕem žen bârě.

ببیـنم و بـراي پسـرم     عروس تازهمن به ثمر نشیند تا دخترم را  البۀ] امید است: [برگردان

  .زن بگیرم

  :آوردیمحتّی گاه نام عروس دلخواه خود را نیز به زبان مادر 

ــــــــــــهالوهالوه ـــــا» رروهشـــــاه پـــــه«ی ابـــــا  م الوه نووشــــــــــــت بــــــــــــووگ ـــــوواب   پووشـــــت ب

  )ییهجا ده/ کُردي کرمانشاهی(                   

lâwa lâwagam lâwa nušet bu / bâĺây šâh parwar bâĺâpušet bu.
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و یا دختري کـه  [پرور اندام شاه] که آنبه امید [شود، الالیی من نوش جانت : برگردان

  .باالپوشت گردد] شاه باشد پروردة

ي مهم قابل توجه اسـت و  ا نکته، شودیمیی که براي فرزند ذکور خوانده هاییالالدر 

مـادر کـه شـاید در فقـر و تنگدسـتی      . خـانواده و مبحـث اقتصـادي اسـت     نـدة یآآن، تأمین 

 -، آرزو دارد فرزنـدش تـاجر و بازرگـانی بشـود تـا بـراي مـدتی       اش را سپري کرده زندگی

  :مادر و خانواده باشد گریاری -هرچند کوتاه

ــــــــا   رگــــــــانیوه لــــــــه بازهم ھاتــــــــهکوورپــــــــه  و موینمــــــــان کــــــــول وه مزگــــــــانیڵم

  )ییهجا ده/ کلهري(                                  

mâĺo münemân kowl wa mezgâni / kurpam hâtawa la bâzargâni.

، اگـر پسـرم از بازرگـانی و تجـارت     دهمیمتمام دار و ندارم را به مژدگانی : برگردان

  .برگردد

و بـا صـداي    نـد یبیم؛ او را زیبا کندیمي مختلف نوزاد خود را وصف ها گونهمادر به 

  :که کندیمدلنشین برایش زمزمه 

ـــــــــهالوهالوه ـــــــــهگ ـــــــــن ئ ـــــــــمم م   وریشــــــمئهدگــــــان مــــــرواری قــــــاقوول   ڕاد ئویش

  )ییهجا ده/ کلهري(                                  

lâwa lâwagam men aŕâd üšem / degân merwâri qâquĺ awrišem.

دنـدان مرواریـد و اي پسـري کـه     ] اي[؛ میگـو یمـ این الالیی را مـن برایـت   : برگردان

  .کاکُل ابریشمین داري

ـــــــهر ژ  م وه ڕاســــــــــــــــــــهم الوهگــــــــــــــــــــهالوهالوه ـــــــس ـــــــهر ک   رگ ڕیواســـــــهوڕم ب

  )ییهجا ده/ لکی(                                       

lâwa lâwagam lâwam va ŕâsa / žěre sar kwŕem barge ŕěwâsa.

از بـرگ  ) بالشـت او (زیـر سـر پسـرم    . راسـتین اسـت   اي الالیی من، الالیـی : برگردان 

  .ریواس است

ــــــا ــــا  بــــــوودڵلــــــه دێفتیــــــه خــــــاوخهممن ــــه ێرســــهر ژشتب ــــهل ــــوودڵگــــویڕهپ   ب

  )ییهجا ده/ کلهري(                                              

menâĺem xafteya xâwě la deĺ bud / bâĺešt žěr sarě la paŕay gowĺ bud.
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ي هـا  بـرگ نوزادم خوابیده، خوابش گوارا و خوش باد؛ بالشت زیر سرش از : برگردان

  .گل باشد

ــــه  ڵم لــــــــه دگــــــــهکوورپهدبچکر ھــــــــه ــــارم ــــوود مــــهێوال ی ــــهڵنزب   ڵنزوه م

  )ییهجا ده/ کلهري(                                   

har kě bečerěd kurpagam la deĺ / mawlâ yârě bud manzeĺ wa manzeĺ.

و یـار   منزل به منزلرا به زبان آورد، موال  ام بچهی که از صمیم قلب نام هرکس: برگردان

.یاورش باشد

ـــــــــــــــــــــــهم الوهگـــــــــــــــــــــــهالوهالوه   وخانـــــهکتهلــــه مهدتم نــــگ کوورپـــــهده  م دوان

  )ییهجا ده/ کلهري(                                   

lâwa lâwagam lâwam dowâna / daŋe kurpam těd la maktawxâna.

صـداي  ] آینـده به ایـن امیـد کـه در    [؛ شودیمتکرار  باردوآواي الالیی من : برگردان

  .به گوش برسد خانه مکتباز  ام بچه

یی هـا یـی الالي ده هجایی براي خواباندن نوزاد اسـت و  هاییالالبیشتر  رسدیمبه نظر 

  :، داراي ریتم تندتري هستندشودیمکه براي بیدار کردن کودك خوانده 

ـــــــــــــــا   شـــــــــــــــتو پرهوهیگـــــــــــــــههلیهم

ـــــــــــــا ـــــــــــــاگـــــــــــــههلیهم   ان ئـــــــــــــاوادم

  شــــــــتکوکوورپــــــــه کــــــــوڕم کــــــــه

ـــــــــــــهیکامـــــــــــــدان کـــــــــــــوڕم گر   زاوان

  )هجایی 8و  7/ کلهري(                             

mâĺaylagay weraw pešt / kurpa kwŕem kaĺě kwšt;
mâĺaylaga mâĺdân âwâ / kâmdân kwŕem gerina zâwâ.

آبـاد   تان خانه، ها خانهاي ./ ي پشتی، پسرِ نوزادم شکاري را کُشتها خانهاي : برگردان

  ؟دیکنیمشود، کدامتان پسر من را به دامادي قبول 

  :این سروده که به گویش کلهري و در هفت هجا سروده شده استو نیز

ـــــــــــــــــــه   کـــــــــــــــــــوڕم کـــــــــــــــــــوڕم کوڕان

  انــــــــــــــــــهچفیکــــــــــــــــــه تهیــــــــــــــــــدو

ــــــــــــــــه دار ڵســــــــــــــــهعه ــــــــــــــــهبل   ان

  ]پ کـــــــــوڕم زڕانـــــــــهگــــــــووش چـــــــــه[

  )197و196: 1386: جلیلیان(                     

kwŕem kwŕem kwŕâna /?asaĺ la dâr beŕâna;
doyat fika čeŕâna / guš čap kwŕem zeŕâna.
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دختران بـراي او  ./ کندیمپسرم، پسري شجاع است؛ عسل را از درخت جدا : برگردان

  .زندیمکه گوش چپش زنگ  زنندیمپشت سر پسرم حرف  قدر آن. زنندیمسوت 

: 1390ی و نـوروزي،  کیآببـار ینیحسـ : (ك.ي کُردي، رهاییالالبراي آشنایی بیشتر با 

  ).212: 1380پرنیان، : و نیز 55-56

  

  ابیات مربوط به کشاورزي.6-2

ي وهـوا  آبي جـاري و  هـا  رودخانه، زیحاصلخي ها دشتدر کرمانشاه به سبب دسترسی به 

کشاورزي  ۀهرچند امروزه ادوات پیشرفت. اند داشتهمناسب، همواره به کشاورزي توجه ویژه 

اون و همیاري سابق کمرنگ شود، اما هنوز در بسـیاري از منـاطق حـس    سبب شده تا آن تع

در گذشته مراحل مختلـف کشـاورزي اغلـب    . همبستگی در امور کشاورزي چشمگیر است

جـاري بـود؛ اینـک در ایـن      ها زبانیی هنگام فعالیت بر ها ترانهو  گرفتیمگروهی صورت 

ردن، آوردن آن بـه خـرمن،   ي هنگام کاشـت محصـول، شـخم زدن، درو کـ    ها ترانهبخش، 

  .شودیمبررسی ... کوبیدن آن و جدا کردن دانه از کاه و

  

  )زن شخم(= اریجفت. 6-2-1

، زدیمو به کسی که زمین زراعی را شخم  زدندیمدر گذشته زمین را با گاو و یا خر شخم 

عمـل کـه    ؛ بـه ایـن  کاشـت یمرا ... ابتدا گندم، جو، نخود، و اریجفت. گفتندیم» اریجفت«

و بـا دسـت    کردیممعموالً با دستمال بزرگی که به کمر داشت و آن را پر از دانه  اریجفت

گـاو و یـا خـر را آورده و بـر      اریـ جفـت . گفتندیم) تخم انداختن(= »توم هاشتن«، دیپاشیم

و بـا ریسـمان محکـم     دادیمـ قرار ) بستندیمچوبی که بر گردن گاو (= »هویه«، ها آنگردن 

انداخت، و پـاي راسـت   و حیوان می» هویه«بر میان را) گاوآهن(=»اسنگاو«؛ سپس دکریم

، گـاوآهن  کـرد یمهنگامی که گاو حرکت . تا بیشتر فرو رود گذاشتیمرا روي گاوآهن 

  .کردیم، زمین را شخم شدیمهدایت ) زن شخم(= »اریجفت«که توسط 

  :آمده است اریجفتي پیرامون ا سرودهدر 
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  نتــــوم پــــاکی بشـــــهاریـــــجفــــتو وخــــایھــــه

ــــــــــــــه بوه ــــــــــــــاوهھوی ــــــــــــــل گ ــــــــــــــه وه م   س

  شڕهگـــای پـــهیھـــهیت ھـــهگـــههھیشـــه مـــا

  

  نبکــــــــهن سور گـــــــاوانـــــــام خـــــــودا بــــــــه

  و کـــاوهتـــون تـــون جفـــت بکـــه تـــا بـــان ئـــه

  شخــــودا یــــارت بــــوو وه ئــــی کــــوه و کــــه

  )ده هجایی/ گویش صحنه(                            

hay xâŕu jeftyâr tōm pâki bešan / nâme xwdâ bawr gâwâsěn bekan;
hüya buwasa va mele gâwa / ton ton jeft beka tâ bân aw kâwa.
hiša mâĺagat hay hay pay gâ ŕaš / xwdâ yâret bu va ei kuho kaš.

تخِم خالص و بدون غل و غش را بپاشان و نام خدا را بر  اریجفتاي خالو : برگردان

گاو را بر گردن آن استوار کن و با  دهنۀچوب و ./ و گاوآهن را بردارزبان جاري کن 

ات گاو سیاهت را هدایت کن؛ خداوند در دستیبا چوب./ سرعت تا آن بلندي شخم بزن

  .این کوه و صحرا یار و یاورت باشد

  

  کردن ن شهچان کردن و .6-2-2

در خـرمن  . آوردیمـ هنگام برداشت محصول، کشاورز آن را درو کرده و با االغ به خـرمن  

آلتی براي خرد کردن محصول که بر گردن گاو و یـا خـر بسـته    (= »چان«نیز یک نفر روي 

(= »ن شـه «بـا  آن راتا محصول کوبیـده شـود؛ سـپس    کردیمنشسته و آن را هدایت ) شدیم

، از کاه جـدا  )انداختندیمآلتی چوبی که با آن محصول کوبیده شده را در جهت باد به باال 

و کاه را هم جمع و سپس به کاهـدان   کردیممرحله، دانه را در کیسه  نیازا پس. ساختیم

  .بردیم

  خـــــت چانـــــهڤم کـــــرد دی م جـــــهنرماخـــــه

  چــــوو بــــووڤنت شــــهاریــــنن بکــــه شــــهشــــه

ــــــنن بکــــــه شــــــهشــــــه ــــــاد شــــــهڤاری   ڵماب

  

ــــــهیخمــــــهلوپتــــــه حمهیــــــه گشــــــت زه   نان

ــــهڤنمتگــــهرمانخــــه ــــان ی ــــووب   ک کــــوو ب

ـــــــت خـــــــودا ـــــــهبرووزی ـــــــاگ ـــــــوره م   ڵنم ب

  )2یادداشت : 1395رستمی، (                               

xarmânem jam kerd di vaxte čâna / ya gešt zahmata pě loxmay nâna.
šan beka šanyâr šanet va ču bu / xarmân ganemet va bân yak ku bu.
šan beka šanyâr va bâde šamâĺ / xwdâ ŕuzit bě ganem bōra mâĺ.
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زحمت تنها  همه نیاخرمنم را جمع کردم و اکنون هنگام کوبیدن آن است؛ : برگردان

) شن= (نیچوبکسی که دانه را با آلتی (= »اریشَن«اي ./ ردیگیمي نان صورت ا لقمهبراي 

د به کارت بپرداز، امید است خرمن گندمت روي هم جمع شود و زیا) کندیماز کاه جدا 

کن، باشد که خداوند روزیت را بیفزاید و گندمت را » شن«با باد شمال  اریشناي ./ گردد

  .به خانه ببري

دانه از  کردنجدابه گویش جافی، هرچند مستقیماً در مورد عمل  سرودهو در این 

  :کاه نیست، اما تصویر به کار رفته در آن، بیانگر این فعالیت است

ـــــهن شـــــهکهنشـــــه  ل باوهکهمم ھا وهخهینهرماخه ـــــهن ئ ـــــه ھ   ١هر دو الوکا ل

xarmânay xamem hâ wa kal bâwa / šankan šan akâ la har do lâwa.

ــه و     : برگــردان ــرار گرفت ــاد ق ــر مســیر ب ــی اســت کــه ب ــان خرمن ــن چون خــرمنِ غــم م

تـا بـاد    داندازیماز دو طرف آن را به باال ) در گویش لکی و کلهري ارین شه(= »نکهنشه«

.کاه را از دانه جدا نماید

، مردم کُرد و عشایر منطقه، پس از )مناطق کلهرنشین(در مناطق غربی استان کرمانشاه

» ماسیه«شدهبرداشتو به این محصول  کنندیمکوبیدن محصول، دانه را از کاه جدا 

و  دیآیم» واریاس ل که«اعتقاد داشتند که موجودي غیبی به نام  کهییازآنجا. گویندمی

که  -گاو را شدة خشکجلوگیري از دست برد او، سرگین ، برايبردیمآن را  روبرکتیخ

؛ سپس گذارندیم» ماسیه«بر سر چوبی وصل کرده و در باالي  -ندیگویم» پگه ته«به آن 

، براي جلوگیري از چشم آورندیمو پیاز  مرغ تخمدانه کمقداري ریسمان سفید و سیاه و ی

  .دهندیمقرار » ماسیه«وي بد، ر

                                               
:اصل این بیت اورامی و از مولوي کُرد است .1

  ل بـــــاوهمان ھـــــا وه کـــــهرمانی خـــــهخـــــه

  

  وهن وه الدوو شـــــــــــــهکهکر یـــــــــــــهکهنشـــــــــــــه

  )223: 1961وي،  وله مه(                           

در بیـت مولـوي   . بـود  افتـه یرییتغو برخی از واژگـان آن هـم    شده تیروااما در متن دیده شد که بیت به گویش جافی 

.هاي دست است که از دو طرف زلف یار را کنار بزندمنظور از مصراع دوم، پنجه
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و  برندیمسر » ماسیه«کسانی که توانایی مالی بیشتري دارند، گوسفندي را در کنار 

شود؛  روبرکتیخکنند تا سبب پنهان می» ماسیه«سنگی را با خون آن آغشته کرده و در زیر 

شیر،  که از» گرده«افرادي نیز که توانایی مالی کمتري دارند، چند نان مخصوص به اسم 

و در هنگام برداشت با اطرافیان  کنندیم، تهیه شودیمآرد، شکر و زردچوبه درست 

  .تا برکت محصول افزایش یابد خورندیم

» ماسیه«هستند با ذکر نام خدا جلوي  کسوت شیپ، دو نفر که کارهانیازا پس

، ندیگویم» زوج«که در اصطالح به آنان یک ) نوعی غربال(= »ویژنگ«نشینند و با دو می

و  گردانندیم» ماسیه«و به اطراف  کنندیمابتدا یک زوج را پر . ندینمایمشروع به برداشت 

مال «تا به فرد تهیدست و فقیري بدهند که به آن  گذارندیمجداگانه کنار  صورت بهآن را 

گویند؛ سپس همراه با آوازي خاص بعد از برداشت هر زوج، می) سهم خداست(= »خودایه

کنند و  سازند و تا ده زوج همراه با آواز برداشت مینانی آهنگین را بر زبان جاري میسخ

  :سخنان آهنگین هنگام برداشت. ندینمایمعادي برداشت  صورت بهبقیه را 

  .ک، وه ناو خودایه«

yak wa nâw xwdâ.
  .یلوه» قنبر«د، دڕیگه له گووش 

dě deŕěga la guš qanbare wali.
  .»محمد«یهنیکبنهیله سیگه س، س

sě seŕiga la sina bě kinay mahammad.
  .»حسن و حسین، فاطمه و علی«بی، چوار، وه ناو چوار یار نه

čwâr wa nâw čwâr yâre nabi, hasano hossein, fâtemaw?ali.
  .والمهنڕیزهیجهننج، پهپه

panj panjay zaŕine mawlâ.
  .ئیمامزه ننسف دواییهش، شه

šaš yay nesfe dowânza imâm.
  .فتکوه خهیله» حسن گایار«فت، ھه

haft hasan gâ yâr lay kuh xaft.
  .یشتیشت، نویر ئالھی وهھه

hayšt nüre elâhi wayšt.
  .»نوح نبی«نو، وه ناو 

nu wa nâw nuhe nabi.
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  ).236و235: 1380پرنیان،(»محمدآلوحمدم«ق ت، وه حهکهرهیر و بهدا، دا ھزار بار خه

dâ dâ hezâr bâr xayro berakat wa haq mahammado âĺe mahammad.

دو، دري است کـه در گـوش قنبـر غـالمِ مـوال      / یک، به نام یکتایی خداوند: برگردان

چهار، با یاد چهار یار نبی، حسن و )/ ص(محمد  نۀیکیبنۀیسسه، سرّي است در / قرار دارد

شـش، بـه یـاد نیمـی از دوازده     )/ ع(زرین موال علـی   پنجۀپنج، به یاد / ه و علیحسین، فاطم

هشـت،  / که در این کوه خوابیـده اسـت  » حسن گاو یار«هفت، به عشق )/ السالم همیعل(امام 

، بـه حـقّ   روبرکـت یخده، ده هـزار بـار   / نُه، به نام نوح نبـی / نور الهی جلوه نماید] باشد که[

  .و آل محمد) ص(محمد 

  

  اشعار مربوط به دامداري.6-3

، از راه دامپروري و تاکنونکُردان کرمانشاه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، از دیرباز 

انس  شدهیمبدون تردید گذران زندگی با دام، سبب . اند کردهیمکشاورزي کسب معاش 

نِ جانشان یی که از بها زمزمهبه وجود آید و در  شانیزندگوةیشخاصی بین این مردمان و 

وصف گوسفندان، خواندن شعر . است، این نوع معیشت انعکاس یابد شدهیمبر زبان جاري 

ي مختص دوشیدن شیر و اشعار ها سرودهو یا سوت زدن براي گاو هنگام نوشیدن آب، 

یی است که با دام و دامپروري در میان کُردان ها سرودهازجمله... ی وزن مشکمرتبط با 

  .اط استکرمانشاه در ارتب

در مورد چوپان و گوسفندان، با توجه به زندگی عشایري برخی از مردمان کُرد، 

و » هووره«الزم به ذکر است که چوپان در کوه و صحرا ابیاتی از . یی وجود داردها سروده

اغلب طبیعت، عشق،  ها سرودهاین  ۀیما درونکه  خواندیمرا براي خود و گوسفندان » بیت«

» بیت«و » هووره«براي آشنایی بیشتر با ابیات . باشدیم... ي گذشتگان وهايدالورکوچ، 

  ).87-84: 1376، زادهیصفو نیز  57- 54: 1390ی و نوروزي، کیآببارینیحس: (ك.ر

ــه از ذکــر ایــن  نجــایادر  ــه از  شــودیمــنظــر صــرفهــا ســرودهآگاهان و تنهــا دو نمون

  :گذردیماز پیش چشم  هایی که مرتبط با چوپان و گوسفندانش است،سروده
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ــــــــه ــــــــار شــــــــوان کوخــــــــا پ ــــــــرهڤس ب   ب

  رزهو بـــــهڤاینچوو تـــــهشـــــوان نـــــهیھـــــه

  نگ بــــــاژه شــــــانر کــــــه تفــــــهڤیجرهفــــــه

  

ــــــی نــــــان و کــــــره ــــــووش گیانــــــت بــــــوو ئ   ن

ــــوین    رزهچــــرچم لــــهڤ،گــــورگویســــنهڤن

ــــژهدوزه ــــه ب ــــانی ھــــهگیــــان یھــــهڤن ل   گی

  )ییهجا ده/ لکی(                                         

šowâne koxâ pas bâr va bera / nuše giânet bu ei nâno kera.
hay šowân naču tanyâ vaw barza / noyn va nasew gowrg va čerčem larza.
faraji var ka tefaŋ baža šân / dozala bežan va hay giân hay giân.

ي که ا کرهور تا آب بخورند؛ نان و اي چوپانِ کدخدا، گوسفندان را بیا: برگردان

اي چوپان، به تنهایی روي بلندي و کوه نرو، مبادا گرفتار ./ خوري نوش جانت بادمی

 شدهیملباسی که از نمد درست (= »فرنجی/ فرجی«./ گرگ شوي و به هراس و لرزه بیفتی

(= »گیان ۀهگیان  هۀ«را بر تن کن و تفنگت را روي دوشت بگذار و نی بزن و مقام ) است

  .را بنواز) مقام موسیقایی فولکلور کُردي

  )چوپان و گوسفندانش(= ی کان ره مهشوان و 

  :شوان

  

  :کانرهمه

  

  :شـــــــــــــوان

  :گوینده

  :کانرهمه

  

  :شوان

ــــــــــــه ــــــــــــواننکانم چهرهم ــــــــــــد ج   ن

  و الیـــــهبـــــو ئـــــه... بـــــرون... بـــــرون 

  دیتــــــه گویمــــــانگه گــــــووریهلــــــوور

ــــــه ــــــهئ ــــــه ڕیمــــــانو ب   د خــــــووه دیت

ـــــوورهلـــــه  ـــــهیل   ترســـــنمهھـــــیچوئ

ـــــــــــــــردڕایوا   شـــــــــــــــکانملوک

  ر بــــــــو بمینـــــــــیھارمان ھــــــــهبــــــــه

  نـــــاچینردهرھــــهتـــــویکــــهلــــه چا

ــــــــــــاریکی   وهشــــــــــــهوداھــــــــــــاتت

  ڕانوشـــــــــمان دی پـــــــــهئموائـــــــــه
  

ــــــــه کــــــــهچه ــــــــد ب   زماننســــــــهلک و بهن

ــــــــــــــه ــــــــــــــاڕیوهزور ل ــــــــــــــهکچ   تیای

ــــــــــــــک که ــــــــــــــاننزی ــــــــــــــه وه لیم   وتوت

  

  پرســــــــــنو گورگـــــــــه ئهر لـــــــــهگـــــــــهئه

  قانیـــــــــــــری تـــــــــــــهبـــــــــــــاز دی روی ت

  ینیســـــــــــــــنهلخـــــــــــــــودا تومـــــــــــــــان 

  نیچن کـــــــــهردهتا مـــــــــردن گـــــــــهھـــــــــه

ــــــــــو   وهخــــــــــهودوشــــــــــینیرهجــــــــــا ن

ـــــــــــــــهبچی   مانبـــــــــــــــو دی کـــــــــــــــهوهن
  

  )59: 1392رحیمی زنگنه و همکاران، (                                                                             

šowân: marakânem čand jowânen / čand ba kalko basazmânen / beŕon beŕon 
bu aw lâya / zor lawaŕě čâkě teyâya.
marakân: luray gwrgě tayda goymân / nezik kawtuta wa lěmân / aw bad 
xuwa děta rěmân.
šowân: la luray aw hič matersen / agar law gwrga apersen.

guyande: wâ ŕây kerdo melě šekân / bâzě di ŕuy tirě taqân.
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marakân: bahârmân har bo bemině / xwdâ tomân lě nasině / la čâkay to har 
darnâčin / hatâ merden gardan kačin.

šowân: târiki dâhâto šawa / jâ nuray dušino xawa / awâ emŕumân di paŕân / 
bečinawa bo di kamân.

... بروید... بروید. خیلی سودمند و مظلومند. یبایندگوسفندان من چه ز: شبان: برگردان

رسد؛ صداي گرگ به گوشمان می: گوسفندان./ که چرا و گیاه خوب و تازه دارد سو آنبه 

از صداي گرگ : شبان./ دیآیمگویی به ما نزدیک شده است؛ آن بدسرشت به سمت ما 

و گردن گرگ را  شبان برجست: گوینده!/ از خود گرگ بپرسید دیخواهیمنترسید؛ 

امید است : گوسفندان./ شکست؛ او عقابی را نیز در آسمان دید و به سویش تیراندازي کرد

فصل بهار براي ما پایدار باشد و خداوند تو را از ما نگیرد؛ چراکه ما مدیون خوبی تو هستیم 

ا رسید هوا تاریک شد و شب فر: شبان./ قرار داریم اتیکینو تا روز مردن زیر بار منت و 

امروز نیز از سر گذراندیم؛ وقت آن است به . و هنگام دوشیده شدن شیر شما و خواب است

  .خانه برگردیم

  

  )دوشیدن شیر گاو(= شیر مانگا دوشاین .6-3-1

، بـراي افـزایش شـیر گـاو و نیـز آرامـش آن،       دندیدوشـ یمـ زنان کُرد، هنگامی کـه گـاو را   

  :شودیمنقل  ها سرودهگونه ي ازاینا نمونه؛ اینک خواندندیماشعاري 

  یی پهپه                                  

  م دووشــــــــمد، خــــــــوهدیــــــــممانگــــــــای خوه

ـــــه                                    یی پـــــهپ

ـــــــوه خـــــــه ـــــــباری ـــــــویر وه پـــــــادهوهدهی   وهن

یی پهپه                                  

  

  )ھشــــــت ھجــــــایی(بفرووشــــــمد مکــــــههیقمشــــــی ن

  

ــــــ   )ده ھجــــــایی(وه ان ھــــــاوه الدهمنــــــایهران کــــــهن

ــــخــــه ــــخــــهیگــــهرهھــــاوهری   م گــــهرهھاوهری

  یی پهپه                                   

  گاگـــــــــــــــانمیشیوکر جلـــــــــــــــهســـــــــــــــه

  یی پــهپــه                                   

ــــان  ــــه گی ــــام خــــودا ل ــــه[ن ــــد] مھ ــــه گوان   ل

  مگـــــــــــــهرهو ڕی خـــــــــــــهئـــــــــــــهزیزان عـــــــــــــهوم

  

ــــــــــــــــــــــانمگوورهگاد   )ییھجاھشــــــــــــــــــــــت(ی گ

  

  گانـــــــدگووره] مھـــــــه[د نـــــــام خـــــــودا لـــــــه خـــــــوه

)214: 1380پرنیان، : نک(                            
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pay pay
mâŋây xwamid xwam dušemed / qemši neyakam befrušemed.
pay pay
wa xayr bâydawa nür wa pâdawa / nân karay menâĺân hâ wa lâdawa.
pay pay
xayr hâwaragay xayr hâwaragam / měwâne?aziz awrěxaŕagam.
pay pay
sarjelokiš gâgânemi / dâĺege guragânemi.
pay pay
nâm xwdâ la xwad ham la guâned/ nâm xwdâ la xwad ham guragâned.

دل از / متدوشـ یمـ گاو خودمی و خودم )/ صوت براي دوشیدن(ي هپي هپ: برگردان

پاهایـت همـراه   برگـردي، نـور بـا    روبرکـت یخبا / ي هپي هپ/ که تو را بفروشم کنمیبرنمتو 

اي / اي خیرآور و موجب برکـت مـن  / ي هپي هپ/ فرزندان من نزد تو است کرةنان و / شود

یم جلـودار گاوهـا  / ي هپـ ي هپـ )/ تو... با خوردن شیر و(ي اندازیمکه مهمان عزیزم را به راه 

نام خدا به خـودت   /ات نام خدا براي جان و مایه/ ي هپي هپ/هستی میها گوسالهمادر  /تیهس

  ).آورندیمبر زبان  زخم چشمنام خدا براي دفع (تیها گوسالهو 

  

  )مشک زدن(= نین ژهشکه مه.6-3-2

و ماست را درون مشک پوستین  کردندیماستوار ) هیپا سه(= »پایس«زنان کُرد، مشک را بر 

» رِپ«و به این تکان دادن  دادندیمو تکان  افزودندیمرار داده و بر آن آب خود ق

 دربارةي زیادي ها سرودهي مختلف کُردي در استان کرمانشاه، ها شیگودر . گفتندمی

اینک چند . آورندیممشک زدن وجود دارد که زنان هنگام تکان دادن مشک بر زبان 

  :دگذریماز نظر  ها سرودهنمونه از این 

  کلــهپــا بــهسن ن بــهژهشــکهو مــهشــکهمــه

ــــژه! شــــکهمــــه ــــه کــــهب ــــه، ل ــــه کــــهنی   رهف ل

  قـــــهڕوو شـــــهنیـــــه، نیمـــــهبـــــژه! شـــــکهمـــــه

ـــــه ـــــژه! شـــــکهم ـــــه، مـــــن خـــــوو دب ـــــهرنی   م

  تــــیی پــــهرهنیــــه، لــــه کــــهبــــژه! شــــکهمــــه

ــازی کــهرن ھــهژهشــکهو مــهشــکهمــه   ندگ ب

ــــا ــــهد کچــــهن نــــهژهشــــکهی مــــهاب ــــه ی   کل

ـــــه ـــــاو ئ ـــــوو ســـــهئ ـــــه ج ـــــارم ل ـــــهڕاد ب   رهیم

ـــــه ـــــهدوت ـــــل گرتن ـــــهم وه دهســـــهی ـــــهم ـــــهت   ق

  ر میمـــــان دویرمـــــهفـــــهد و ســـــی نـــــهســـــه

ـــــه ـــــاو ئ ـــــه جـــــوو شـــــهئ ـــــارم ل ـــــیروهڕاد ب   ت

  نک ڕازی کــهلــه یــهخونــزدار و ســهرتقــه

)213: پرنیان، همان(                                    
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maškaw maškažan ban sě pâ balak / bâĺây maškažan načekěd la yak.
maška bežanya la kaf la kara / âw aŕâd bârem la ju saymara.
maška bežanya nimaŕu šaqa / dotayl grtnasam wa damataqa.
maška bežanya men xo děrema / sado si nafar měmân dürema.
maška bežanya la karay pati / âw aŕâd bârem la ju šarwati.
maškaw maškažan hardeg bâzi kan / qartdaro sawnzxeŕ wa yak ŕâzi kan.

است؛ امید که اندام  انیب نیریشمشک از  ۀیپا سه! زن مشکاي مشک و اي : برگردان

اي مشک زده شو و کف کن و کره درست کن؛ تا از ./ و نمیرد نشودجدااز هم  زن مشک

اي مشک زده شو که هنگام ظهر است؛ دختران مرا به / .سیمره برایت بیاورم رودخانۀآب 

اي مشک زده شو که من دیرم شده است؛ زیرا صد و سی نفر مهماِن راه ./ اند گرفتهحرف 

اي مشک زده شو و ماست را کالً کره کُن؛ تا از جویی که آبش چونان شربت ./ دور دارم

و  دار وامو  کنندیم، هر دو بازي زن مشکمشک و ./ گواراست، برایت آب بیاورم

  .ندینمایمدهنده را از هم راضی وام

  :و نیز در گویش لکی

  مخاســــــمهی پووســــــینم دوو شــــــکهمــــــه

  پـــــاسڤســـــوارپووســـــینمیشـــــکهمـــــه

ـــــــه ی دانرهکـــــــه ـــــــی ماســـــــمهڤدان   مئ

  ھامســــــابشــــــنویپــــــتڕنــــــگدهبــــــیال

maškay pusěnem due xâsmamě / karay dândâna va ei mâsmamě,
maškay pusěnem sowâr wa sě pâ / bilâ daŋ ŕepet bešnōwě hâmsâ.

خواهم؛ از اي مشک من که جنست از پوست است، من از تو دوغ خوب می: برگردان

سـوار   هیـ پا سـه اي مشک پوسـتین مـن کـه بـر     ./ انتظار دارم تیفیباکجدا و  کرةاین ماست، 

  ).خوب زده شو(سایه هم بشنود و تکان خوردنت را هم شدنزدهي، بگذار صداي ا شده

و در این نمونه از گویش جافی که برخی از ابیات آن هشت و نه و برخی دیگر در ده 

  :اند شدههجا سروده 

ــــــــــژهمــــــــــه ــــــــــم دو وه دوشــــــــــکه ب   ن

  نــــــم چــــــوار چــــــوارشــــــکه بــــــژهمــــــه

ــــــژهمــــــه ــــــهشــــــکه ب ــــــه وه دان ــــــم دان   ن

ـــــــهســـــــکهده ـــــــهشـــــــکهی م   م خورنووک

  کـــــــــــانممنـــــــــــابۆکـــــــــــه رهکـــــــــــه

ــــــــهبۆئــــــــاوی  ــــــــورم لــــــــه قــــــــورهت   ت

ــــــه چــــــهتــــــهبۆئــــــاوی    رموســــــواررم ل

  دانـــــــهرم لـــــــه قـــــــرهتـــــــهبۆێئـــــــاو

ــــــــهشــــــــکه ژهمــــــــه ــــــــم ن   و بووکــــــــهن

ـــــــــــــــــانمورزرهبۆیش کـــــــــــــــــهدووه   ک

maška bežanem du wa du / âwě bo tarem la quratu.
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maška bežanem čwâr čwâr / âwě bo tarem la čarmosowâr.
maška bežanem dâna wa dâna / âwě bo tarem la qeradâna.
daskay maškam xurnuka / maškažanem nawbuka.
karaka bo menâĺakânem / duakayš bo werzerakânem.

) يا منطقهنام (= »تو قوره«؛ اي مشک از دهمیممشک را دو بار دو بار تکان : برگردان

منطقۀآب را از ؛ اي مشک دهمیممشک را چهار تا چهار تا تکان ./ آورمبرایت آب می

» دانه قره«؛ اي مشک از دهمیمتکان  بار کمشک را ی./ آورمبرایت می» رموسوار چه«

زن و مشک شده ساخته» خورنووکه«مشک من از چوب درخت  دستۀ./ آورمیمبرایت آب 

  .براي برزگران هم آنمشک براي فرزندانم و دوغ  کرة./ عروس استتازه

  :ريو در روایت دیگر به گویش کله

  نـــیمشـــکه ژهشـــیر قـــویالن مـــن مـــهکـــه

ـــــــودا وهســـــــه ـــــــام خ ـــــــهد ن   رهی دوو و ب

  ی شـــــیر و ماســـــهد نـــــام خـــــودا وهســـــه

  ێرو بــــهشــــکهد نــــام خــــودا وه مــــهســــه

ــــــه ــــــکه بــــــژهم ــــــه وه ڕهش   ڵانــــــگ زونی

  :نـــیمڕای خـــوهئیـــت شـــکه بـــهڕپ دام وه مـــه

  رهو کـــهشـــکهی مـــهزیـــز لـــهلـــه شـــیتای عـــه

  ی دوو خاســــههزیــــز لـــی عـــهشــــکهی مـــهلـــه

  ێری ســـــهگـــــهمـــــیس و تووفـــــهلـــــه دوو تـــــه

ـــــــــهشـــــــــکهڕپ مـــــــــه   ڵر مـــــــــاوه دهتم گ

kaĺašěr qülân men maška žanim / ŕep dâm wa maška bayt eŕây xwanim:
sad nâme xwdâ way duwo bara / la šitây?aziz lay maškaw kara.
sad nâme xwdâ way širo mâsa / lay maškay?aziz lay due xâsa.
sad nâme xwdâ way maškaw barě / la du tamiso tufagay sarě.
maška bežanya wa raŋe zoĺâĺ / ŕepe maškagam tě wa dare mâĺ.

  

را آغاز کردم؛ آن را تکان داده  زدنمشک، من خواندهنگامی که خروس : برگردان

بر این دوغ ) احسنت و آفرین= جمله شبه(صد نام خداوند :/ و شعر خواندم» بیت«و برایش 

صد نام خداوند بر ./ این مشک؛ احسنت بر این گیاه خوشبو و این مشک و این کرهو بر

صد نام خدا بر این مشک و بر ./ این شیر و این ماست؛ بر این مشک عزیز و این دوغ خوب

ي اي مشک با آب زالل زده شو؛ صدا./ چربی روي آنو ثمِر آن؛ بر این دوغ تمیز و

  .رودیممن تا درِ حیاط هم  زدنمشک

  :و نیز
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  رمـــــهی کـــــهنـــــم وه پایـــــهشـــــکه بـــــژهمـــــه

ـــــا ھـــــهم ھـــــهکـــــهشـــــکه ســـــورهمـــــه   ناســـــین

  یـــوومـــهشردک ن ھـــهژهشـــکهو مـــهشـــکهمـــه

ــــــوز ــــــهک وه دهخ ــــــودا ن ــــــای خ   مــــــردایرگ

ــــــه ــــــهت ــــــه م ــــــکهنک ــــــهش ــــــایهێرم دهک   وش

ــــه   ھــــاوه پشــــتێرم دهکــــهشــــکهنکــــه مــــهت

  ســــــایه تووســـــــینـــــــم وهشـــــــکه بــــــژهمــــــه

ــــــــه   رن ســــــــهروهد ســــــــهرارم قــــــــهدهێرب

  ناســــــید و ســــــی ســــــوار وه مــــــه مــــــاســــــه

ــــه ــــوو قــــهره کــــهر کــــهئ ــــوم ب ــــوومــــهقیت   ی

  بخـــــواردایشـــــکهمـــــهردســـــهجـــــامی دوو 

  کیشـــــــــــایهگشتو پشـــــــــــت هره ورکـــــــــــه

  ی کـــول ئیمامـــان گشـــتردهرکـــهزهو نـــهئـــه

  ڕا پیرمووســــــــــــیرارم ئــــــــــــهدهلر بـــــــــــه
  )295: 1392عبدلی، (                                                            

  

maška bežanem wa pâyay kamar / bar lě darârem qad sarwane sar.
maška sōrakam hanâ hanâsě / sado si sowâr wa ma mânâsě.
maškaw maškažan har dek šeŕ mayu / ar kara kam bu qaytoqeŕ mayu.
xwzek wa dargây xwdâ namerdây / jâmě due sard maška bexwârdây.
tanka maškakam darě wešâya / kara weraw pěšt geště kišâya.
tanka maškakam darě hâwa pešt / aw nazar karday kwl imâmân gešt.
maška bežanem wa sâyay tusi / bar lě darârem aŕâ pirmusi.

(= »ن روه سـه «ة انـداز  بـه پاي سـنگ بـزرگ مشـک بـزنم و از آن      در کنار و: برگردان

مـن   رنـگ  سرخمشک ./ آورمیدرمبر و کره ) ؛ لَچِکبندندیمسربندي که زنان کُرد به سر 

هـر   زن مشـک مشک و ./ کندیمصدایش برخاسته و براي من کره براي صدوسی نفر فراهم 

بـا لطـف    کـاش يا./ نیسـت  ورآ رتیـ ح؛ پس اگـر کـره کـم بـود، چنـدان      اند شدهدو خسته 

ــد  ــاخداون ــدر نی ــده  ق ــزن ــدیم ــام و مان ــا ج ــک  ا کاســهي ت ــده از مش ي از دوغ ســرد برآم

./ واپسین کشـانده اسـت   طرف بهگشاد بوده و کره را  اش دهنهتنها مشک من، !/ خورديمی

 )السالمعلیهم(امامان  همۀنظرکردةي پشت قرار دارد و گویی سو بهاش دهنهتنها مشک من 

از (= »پیـر موسـی  «آن را بـراي نـذر    کرةمشک بزنم و ثمر و » تووسی«گیاه  ۀیسادر ./ است

  .اختصاص دهم) عرفاي کُرد یارسان در قرن هفتم هجري

  ابیات مربوط به شکار کردن.6-4

کارهایی بوده، که مرتبط با مرد خانه بوده است؛ به کسی که به شـکار   ازجملهشکار کردن 

  :زیر پیرامون شکار با تفنگ است سرودة. گفتندیم) شکارچی(= »وان شکاره«، پرداختیم
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ـــــــرد ده ـــــــهڤه س ب ـــــــفته شـــــــاق ـــــــار ش   وههت
  

  ١وههھامـــــــاکـــــــاڵڕنـــــــهنگچـــــــوی پـــــــه
  

das berd va qatâr šefta šâĺawa / čü paĺeŋe naŕ kâĺ hâmâĺawa.

رد شکارچی که بر دوش، قطاِر گلوله بسته، دست برد و تفنگش را آماده ک: برگردان

  .و چونان پلنگ نر، به رقیب حمله برد

ــــــــر مــــــــهڤه  ڕاوهڤهنیـــــــــــا ســـــــــــوارێ لوولیـــــــــــا تـــــــــــه ــــــــهپیچتی   واوهھــــــــهڤهل م

tanyâ swârě luleyâ va ŕâwa / va tir mapičě mal va hawâwa.

توانایی دارد که پرنده را در آسمان با تیر  قدر آنتنها سواري به راه افتاده و : برگردان

  .زندیم) گلوله(= 

ــــــــه ــــــــرام نیشــــــــتیه ئ ــــــــانیهر ســــــــوزب   زانــــــیرســــــهڤهکــــــردمــــــهپتیــــــرس   ک

berâm ništeya ar sōzĺakâni / se tir peŕ makerd va sare zâni.

را روي زانو گذاشته و  ریتسهي نشسته است و ا سبزهبرادرم بر روي چمن و : برگردان

  .کندآن را پر می

ــــی تفــــه ــــگئ ــــیشــــهچیــــه خــــاس تیــــرێ ن   نـــــــیڕیشـــــــه کـــــــهڤه م بنچینـــــــهبـــــــن و  ن

ei tefaŋčiya xâs tirě šani / beno benčinam va ŕiša kani.

این تیرانداز و تفنگچی با مهارت این تیر را انداخت، او با این مهارتش : برگردان

  .کنده است شهیرگویی بنیاد خانوادگی مرا از 

ــــــر واردیــــــه ھــــــهچــــــه  شــــهنــــج ســــاڵ و شــــهکوشــــتیه پــــهمکــــه ــــــاوی   شــــــهخــــــوهسن

kaĺmě kwšteya panj sâĺo šaša / čawir wârdeya hanâsě xwaša.

؛ نخجیر، گیاه ام کردهمن بزي کوهی که پنج یا شش سال دارد، شکار : برگردان

  .دهدیمخورده و بدین سبب دهنش بوي خوشی » ریو چه«خوشبو 

  

  

                                               
ي سـرزمین مـن   هـا  هیـ مودر کتـاب   کـه  چنانلرستان نیز وجود دارد؛  نِینش لکدر مناطق برخی از این ابیات گویی .1

.را مشاهده کرد ها آنبرخی از  توانیمبا تغییراتی ) 28-22: 1387یوسفی، (
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ابیات پراکنده.6-5

)جاجیم بافتن/ جاجم(= جاجیم کردن .6-5-1

، داران گلـه هنگـامی کـه   . اسـت ... ي زنـان کُـرد، بـافتن جـاجیم، گلـیم و     هـا  تیفعالیکی از 

) پشم گوسفند(= »خوري/ حوري«، زنان کردندیم) عمل پشم زدن(= »ره چه«گوسفندان را 

(= »رك سـه «پشـم را بـه   . دندیسـ یریمـ و آن را خشک کرده، سـپس بـا دوك    شستندیمرا 

تـاب  ) تابانـد یمـ ي که پشم کـالف شـده را   ا هلیوس(= »نیک«تبدیل کرده و آن را با ) کالفه

آن را دوبـاره کالفـه کـرده و    . کردنـد یمـ ) شده داده تابپشم (= »ر هیپ«و تبدیل به  دادندیم

نـوعی  (= »دارکـول «شـده بـود؛ نخسـت    رنـگ  کالفـۀ بعـد، بـافتن    مرحلـۀ . کردنـد یمرنگ 

ل بـافتن جـاجیم   ، سـپس مشـغو  سـاختند یمـ ي خانه اسـتوار  سو آنو  سو نیارا در ) داربست

  .شدندمی

خالصه، به گویش لکی به نظم درآمده که  صورت بهزیر مراحل بافت جاجیم،  سرودةدر 

  :خوانندیمزنان هنگام این کار، آن را 

ـــــــــم  ـــــــــووردیه، دویک ـــــــــوریم ش   یســـــــــایهڕھ

ـــــاوم دا ڤه ـــــک ت ـــــگهڕنی ـــــمهڕڤه ن کـــــردنگ

  ،هیســـــــابهمکـــــــوورک ســـــــهڤهکـــــــردم 

دنگـــــــم کـــــــرل دهجــــــاجیمم بـــــــافی ژنـــــــه

horim šurdeya dükem ŕisâya / kerdem va sarek kuĺem basâya,
va nik tâwem dâ raŋ va raŋem kerd / jâjimem bâfi ženal daŋem kerd.

تبدیل کرده و دار ) کالفه=(»رك سه«پشم را شستم و با دوك ریسیدم، آن را به : برگردان

زنان  آنگاهرنگ کردم؛ جاجیم را بافتم و  آن را تاباندم، سپس» نیک«با ./ آن را بر پا کردم

  .دیگر را فراخواندم

  

  )بام اندود/ گل کاهنو کردن بام و دیوار خانه با (= ناو بانه.6-5-2

؛ بنـابراین هرسـال در پـاییز    شدیمي روستایی در گذشته از گل و خشت خام ساخته ها خانه

ان و برف مقاوم باشد و هم ، تا هم در مقابل بارزدندیمروي گل بام و نیز دیوارها، کاهگل 

  :زیر به این عمل اشاره دارد سرودة. از لحاظ نما و ظاهرِ خانه، زیبا به نظر برسد
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ــــــــــــاییزه  ــــــــــــهڤهبــــــــــــرال پ   ناوهخــــــــــــت بان

  گکه ڤڵنـــــــوو ئــــــی مـــــــاه ڤیمــــــن بکــــــه

  خـــــــاوه،خـــــــتڤهبــــــاریم چ رســـــــوخــــــاک 

ـــــــهنگینمـــــــانڕهمـــــــاڵ ـــــــوومهکب   سحـــــــاب

  )4یادداشت : 1396مرادي، (                                

berâl pâeiza vaxt bânanâwa / xâk sōr bârim če vaxte xâwa,
bekaymen va nu ei mâl va kě geĺ / mâĺe raŋinmân baĺkam bu hâseĺ.

؛ پس برویم هاست خانهاي برادران پاییز شده و هنگام نو کردن بام و دیوار : برگردان

این خانه را ./ و استراحت نباشید، چرا که وقت آن نیستخاك رس بیاوریم و فکر خواب 

  .نو سازیم تا سرایی زیبا و دلنشین فراهم نماییم گل کاهبا 

  

  آوردن آب از چشمه.6-5-3

را از چشـمه بـا   ... ی نبوده، معموالً زنان و دختران، آب خوردن وکش لوله آبدر گذشته که 

ري است که براي آب آوردن بـه  زیر تصویر دخت سرودة. آوردندیممشک و کوزه به خانه 

  :کرده است شانهموي خود را  جا آنچشمه رفته و در 

  کـــــــا شـــــــانهئـــــــهفو زویـــــــارم دانیشـــــــتیه  دانــــــــه دانــــــــهخڕه ر مــــــــاکــــــــانی بــــــــه

kâni barmâĺa ŕěx dâna dâna / yârem dâništeyaw zoĺf akâ šâna.

 جا آناست؛ یاِر من آن نمایان  دانۀ دانهي ها گیرچشمه جلو خانه است و : برگردان

  .کندیمنشسته و موي سر خود را شانه 

  :چنین وصف شده است) ئاو ي هکون(= زیر به گویش جافی، مشک آب  سرودةدر 

ــــــه ــــــهکون ــــــهوپوی کــــــووک ــــــش م ــــــهس   ردانـــــــهفــــــای دهی نـــــــاوێ شــــــهکــــــهئــــــاوه  ران
  

kwnakay kulě puse marâna / âwakay nâwě šafây dardâna.

بر دوش دارد از پوست گوسفند است و آب درون آن، شفاي هر مشکی که : برگردان

  .دردي است

  :و نیز

ـــــــــــاو تی کـــــــــــووکـــــــــــهکونه ــــــــهئاوه  مـــــــــــروارهئ ــــــــاوگ ــــــــارهفایشــــــــهێی ن   بیم

  )ده هجایی/ کلهري(                                 

kwnakay kuĺet âwe merwâra / âwagay nâwě šafây bimâra.
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تین، آبی به زاللی مروارید وجود دارد که شفاي هر درون مشک پوس: برگردان

  .بیماري است

کنند که پیوسته در خانواده خرّمی و شادي  در این سروده هم زناِن لک، آرزو می

  :وجود داشته باشد و همیشه براي کارهاي خیر از چشمه آب بیاورند

ــــــــهریشــــــــان نهدا شــــــــادیمان پهخــــــــو   ینک

ـــــــدا   ینی بچـــــــیم ئـــــــاو بـــــــاریم کـــــــهڤهم ی

ـــــــــا ـــــــــهو کـــــــــهئ   داریمـــــــــانا مھمانڕینی ئ

  ینکـــــهیـــــالن نههڤن تـــــو مامـــــاڕکـــــو

  خــــودا نایـــــه ســـــوو ئیمـــــه مـــــاو بـــــاریم

ــــــــــه ــــــــــهخوهڵا دڕئ   راریمانرقشــــــــــی ب

  )ده هجایی/ لکی(                                 

xwdâ šâdimân parišân nakayn/ kwŕ-e- mâĺemân to vaylân nakayn.

dâyem wa kayni bečim âw bârim/ xwdâ nâya su ima mâw bârim.

âw kayni aŕâ mehmân dârimân/ aŕâ deĺxwaši barqerârimân.

باشد که به ./ [ما را آوار مساز خانۀرا پریشان مکن و پسر  مانيشادخدایا : برگردان

آب ./ روزي نرسد که مویه سر دهیم! خدایا. پیوسته برویم و از چشمه آب بیاوریم] شادي

  .ماندنمان برقرارخوشی و  داري ماست؛ براي دل اي مهمانچشمه بر

  

  يریگ جهینت.7

ي ا گونه بهي گوناگون مردمان کُرد کرمانشاه دخیل بوده است؛ ها تیفعالموسیقی و شعر در 

آنـان، جـاري و سـاري     عامـۀ ي بسیاري در افواه ها ترانهخود،  روزمرةکه براي کار و اعمال 

اند و دوشادوش او در جهت رفـاه و   ا پشتیبان مرد خانه بودهزنان کُرد، در بیشتر کاره. است

شده  نشینی بر زبان آنان جاري می هاي دل هنگام فعالیت، زمزمه. اند دهیکوشآسایش خانواده 

ۀ این رنجبران بود تا آواهاي افتیندستهاي مادرانه که گاه بیانگر آرزوهاي  است؛ از الالیی

مردان نیز ... . بافی، آوردن آب از چشمه و سی، جاجیمریشیر دوشیدن، مشک زدن، نخ ژةیو

ها و آواهـاي مخـتص بـه     سروده... هاي کشاورزي، شکار کردن، دامداري و در حین فعالیت

  .خواندند هر کار را با لحنی خوش می
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سـو فـرد هنگـام کـار، زحمـت و سـختی        است تـا از یـک   شدهیم، سبب ها سرودهاین 

زده نشود؛ از سوي دیگر، کودکـان   و از پیشه و فعالیت خود دل آن را از یاد ببرد بارمشقّت

ها در  هرچند امروزه این سروده. شدند با آموختن این آواها، براي کار و کوشش ترغیب می

زندگی شهري مناطق کُردنشین کرمانشاه رو به فراموشی است، اما خوشبختانه ایـن آواهـاي   

  .یالت و طوایف کرمانشاه از یاد نرفته استماندگار هنوز هم در روستاها و در میان ا

ها و آواهاي کار در ادبیات کُردي، ایـن   پیشنهاد نگارندگان براي حفظ و ضبط سروده

هـایی از سـوي    نامـه  هـاي کُردنشـین، موضـوع پایـان     هاي اسـتان  است که نخست در دانشگاه

ها حمایت  گونه پژوهشاستادان گروه زبان و ادبیات فارسی به دانشجویان ارائه شود و ازاین

میـراث فرهنگـی    ادارةشناسـی دانشـگاه کردسـتان و     کُردسـتان  پژوهشـکدة چنین  هم. گردد

توانند در قالب  ها، می هاي کرمانشاه، کُردستان و ایالم نیز براي از یاد نرفتن این سرودهاستان

 يمایصداوسـ مراکـز تحقیقـات   . طرح دانشگاهی از پژوهشگران ایـن حـوزه حمایـت کننـد    

ۀ عامـ  فرهنـگ توانند ضمن یاري گرفتن از اسـتادان و پژوهشـگران    هاي یادشده هم می استان

سینه تا بـه   به در ادب کُردي، مستندهایی در این زمینه تهیه کنند تا این آثار فرهنگی که سینه

مردم در  عامۀادبی  نۀیگنجاند، از خطر فراموشی رهایی یابند و نسل جدید با  دست ما رسیده

  .ن پیش از خود آشنا شونددورا

درس «تواننـد در دو   اول، مـی  متوسطۀدورةکه دبیران درس فارسی  پیشنهاد دیگر، این

خـود سـود جوینـد و     منطقـۀ که در کتاب فارسی وجود دارد، از ظرفیت ادب شفاهی » آزاد

هـاي گونـاگون ادب    جلـوه  دربـارة آمـوزان در نوشـتن و تحقیـق     ضمن شرکت دادن دانـش 

  .ها سهیم باشند ماندگاري و بقاي هرچه بیشتر این آواها و سروده شفاهی، در

  شوندگان مصاحبه

.10/06/1395ساله، صحنه، کرمانشاه،  61رستمی، زینب،   -1

.25/08/1396ساله، هرسین، کرمانشاه،  65ی، محمدعلمرادي،  -2
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