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چکیده
ادبیات عامیانه ،ادبیات تودۀ مردم ،بخشی از دانش مردمی و یا فرهنـگ عامـه و معـادل واژۀ فولکلـور
است .در میان هر ملتی باورها و اعتقاداتی رایج است که آیینۀ تمامنمای اندیشه ،فکر و ترجمان حـال و
احساسات ساده و صمیمی آنهاست .بسیاری از این باورها ریشه در تاریخ و فرهنگ یک ملـت دارنـد
که از نسلهای گذشته به آیندگان رسیده است و برخی دیگر بر اثر تلفیق و تأثیرپذیری از فرهنگ اقـوام
دیگر به وجود آمدهاند .این نوشتار برآن است که ظهور و نمود این افکار و باورها را در کتاب محیالدین
حقشناس به نام «شارهکهم سنه= شهر من سنندج» پیرامون مسائل مختلـف بررسـی نمایـد .نتـایج بـه
دستآمده نشان میدهد که امروزه بخشی از این رسوم از جمله آتش شـب نـوروز ،مراسـم شـب یلـدا،
سفرۀ هفتسین و سیزدهبهدر و ...هنوز هم متداول هستند و برخی از آنها از جملـه آداب دعـوتکردن
به عروسی و نمایشهای بومی محلی ،فراموش گشته و یا در اثر تلفیق با فرهنـگ سـایر منـاطق رو بـه
ضعف نهاده است .حقشناس با درک این موضوع و حدس امکان فراموشـی عناصـر فرهنگـی ،در اثـر
خویش و با زبانی ساده و صمیمی به خلق دوبارۀ آنها پرداخته و آن را برای آیندگان فراموشکار به جای
نهاده است.
واژههای کلیدی :ادب عامیانه ،فولکلور ،باورهای عامیانه ،محیالدین حقشناس

 .1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول).
Email: Dr.h.yousefi80@gmail.com

 .2کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه پیام نور سنندج.
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 .1مقدمه
یکی از مباح ارزشمند و چشمگیر در میان هر ملتی ،مبح فرهنگ عامه است .اهمیت فرهنگ
عامه به جوشش و خلق آن از درونیترین الیههای جوامع بشری و تأثیرگذاری آن بر ذهن و افکار تودۀ
مردم در زمانهای گوناگون مربوط است که به آن کارکردی جامعهشناختی و مردمشناختی میبخشد.
عالوه بر اینُ ،بعد ادبی آن نیز امری قابل توجه است که امکان تحقیق و تتبع در این زمینه را از زوایای
مختلف فراهم میسازد« .فرهنگ عامه در زبان فارسی معادل کلمۀ فولکلور گرفته شده
است»(میهندوست )57 :1380،و به نظر صادق هدایت «مواد فولکلور در نزد مللی یافت میشود که دارای
دو پرورش باشند ،یکی مربوط به طبقۀ تحصیلکرده و دیگری مربوط به طبقۀ عوام»(هدایت.)44 :1379 ،
فولکلور یا دانش عوام ،دانستنیهای توده ،فرهنگ مردم مشتمل بر اساطیر ،افسانهها ،قصهها،
شوخیها،ضربالمثلها ،معماها ،آوازها ،طلسمات دعاها ،لعنتها ،قسمها ،اهانتها،
حاضرجوابیها ،طعنهها ،سرزنشها و ...است .این علم همچنین رسوم عامه مثل رسوم مربوط به
زایمان ،ختنهسوران ،عروسی ،مرگ و تشییع جنازه ،حمام رفتن به مناسبتهای مختلف و رسوم مربوط
به آن ،رقصهای محلی ،نمایشهای محلی بومی ،هنرهای دستی محلی و ،...مراسم مربوط به
جشنها و اعیاد و سوگواریها مثل مراسم چهارشنبهسوری ،سفره هفتسین ،سیزدهبهدر ،آداب و
رسوم زندگی روزمره و غیره را در بر میگیرد (ر.ک.لریمر .)16-15 :1353،البته حسین میرنیا نیز به شیوهای
منسجمتر تقسیمبندی دیگری از ادبیات عامه به دست داده است که شامل جشنها و رقصها ،آداب و
سنن ملی ،اعتقادات و رسوم ،باورهای مردم ،طب عوام ،بازیهای محلی ،قصه و افسانه ،امثال،
اشعار و ترانههای عامیانه ،الالیی و چیستان میشود(ر.ک.میرنیا )263 :1369 ،و هر یک از این بخشها
ز یرمجموعههای متنوع و زیبایی دارد که عاری از هرگونه صور خیال (تشبیهات ،استعاره و  )...و
تصنع ،گویای احساسات و درونیات مردمانی ساده و صادق است و دارای ویژگیهای زبانی و
ساختاری است که « با فرهنگ خواص و ادبیات یا شعر و نثر رسمی آن ملت تفاوتهایی دارد»(رزمجو،
.)136 :1372

برای شناخت فرهنگ و ارزشهای هر ملت یا قومی باید به امثالوحکم ،آداب و رسوم ،گفتارهای
عامیانه و بهطور کل ،فولکلور و ادبیات عامیانۀ آن پرداخت که اساس ادبیات مکتوب آن ملت است که
به واسطۀ آن از اقوام دیگر متمایز میگردد .حفظ این فرهنگها و میراث گرانبها با همان زبان و لهجه
امری ضروری است؛ زیرا در صورت از بینرفتن ،هیچ راهی برای تجدید حیات و احیای آنها نمیتوان
یافت .ناگفته پیداست که شناخت شیوۀ پدیدآمدن فرهنگ عامه و باورهای مشترک اقوام و ملتها کار
دشواری است.
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عقاید و افکار عامه بر دو قسم است :یکی افکار و عقایدی که به تجربه برای مردم عاقل و
خوشنی ت حاصل شده است و آنان نیز برای نشر این افکار و عقاید افسانهها و امثال ساختهاند و
دستورهای اخالقی و اجتماعی خود را برای هدایت و تربیت خلق در ضمن این افسانهها و امثال و
آداب و رسوم گنجانیدهاند؛ دوم اعتقادات نامعقول و خرافی است که بداندیشان و شکستخوردگان
جوامع بهعمد یا غیرعمد ساخته و در میان مردم رواج دادهاند؛ همچون امیال زشت ،عقاید مربوط به
جادو یا برخی ادعیه و اوراد عجیب و غریب (ر.ک.شعربافیان.)3 :1383 ،
تحقیق دربارۀ اعتقادات عوام نه تنها از لحاظ علمی و روانشناسی قابل توجه است بلکه برخی از
نکات تاریک فلسفی و تاریخی را برای ما روشن خواهد کرد .همچنین ما هرگز نخواهیم توانست
پیشرفتهای امروزی را ارج بنهیم و قدر بشناسیم مگر اینکه از گذشته آ گاه باشیم؛ یعنی بدانیم که
دیروز چه بوده ایم و امروز چه هستیم و تا زمانی که افکار و اوهامی که همه با نام خرافات میشناسند
جداگانه تدوین نشود ،بیگانگان این عقاید سخیف را جزو عادات ملی ما میشمارند و حالآنکه تدوین
آن به نام عقاید منسوخه ،قدمت و بیاهمیتی آن را میرساند (همان).
ازآنجاکه ادبیات شفاهی هر قومی قدیمیتر از ادبیات مکتوب آن است بنابراین طبیعی است که
ُ
ادبیات شفاهی کردی نیز به مراتب قدیمیتر از ادبیات مکتوب آن باشد؛ زیرا تمدن هر قوم صد برابر
آنچه در صفحات کتاب ثبت میشود در افواه قلوب مردمان محفوظ است که از نسلی به نسلی انتقال
مییابد(ر.ک.امینی.)61 :1389 ،
ُ
فولکلور کردها به پنج دلیل ،غنای خاصی دارد – 1 :طبیعت کردستان زیبا و دلانگیز است و انسان
را به اندیشیدن وامیدارد و دنیایی خیالانگیز و اهورایی را در دل میپروراند؛  -2سرشت و طبیعت
کردستان متنوع بوده و شرایط زندگی و تنوع در کار و فعالیت (دامداری ،کشاورزی ،بازرگانی ،صنایع
ُ
دستی و  )...در مقیاس وسیعی از سرزمین کردها تکثر فرهنگی و چندگانگی را به وجود میآورد؛– 3
ُ
زمستانهای سرد و طوالنی همراه با شبهای پاییز در مناطق کردنشین ،فرصتی برای همنشینی و
ُ
هماندیشی به وجود میآورد تا آنان حول آتش و کرسی یا در مجالس ویژه بنشینند و به حکایتخوانی
ُ
بپردازند؛ امری که خود به بسط و توسعۀ ادبیات شفاهی میانجامد؛  – 4ادبیات کردی چندین لهجه و
زیر لهجه دارد که بر غنای زبانی و فولکلوری آن افزوده است؛  – 5تعداد کم افراد باسواد و تأخیر در
ُ
سوادآموزی و همچنین فقدان رسمالخط و ادبیات نوشتاری مخصوص به زبان کردی باع شده که
انتقال آن ،نسل اندر نسل به صورت شفاهی باشد و دخل و تصرف در آن صورت پذیرد؛ تا جایی که اسم
گوینده و صاحب اصلی آن فراموش شود و به میان ملتهای همجوار راه یابد و آنان نیز با تلفیق
ُ
عناصری از فرهنگ خود ،تغییراتی در آن به وجود آورده ،آن را از ِآن خود کرده و دوباره به میان کردها
بازگردانند (ر.ک.نورالدین2005 ،؛ .)32
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ُ
بنابراین بررسی عناصر فولکلوریک کردی -که در آثار مختلف ازجمله منظومۀ «شارهکهم سنه» نمود
پیدا کرده است -میتواند ما را در شناخت دقیق این مردمان سختکوش ،فرهنگی و فرهنگدوست
یاری رساند.
 .1-1پیشینۀ پژوهش
ُ
در زمینۀ ادبیات عامیانۀ کردی و منظومۀ «شارهکهم سنه» فعالیتهای پژوهشی زیر انجام شده است:
ُ
مقالهای با عنوان« :نگاهی به باورهای عامیانه در میان کردها (کرمانشاه)» نوشتۀ محمدرضا
صالحی مازندرانی ،حسینی آبباریکی و سمانه صالحی به باورها و فرهنگ عامیانۀ مردم کرمانشاه در
مورد مسائل مختلف ،لزوم حفظ آنها و جلوگیری از فراموشی و اختالط آنها با خرافات میپردازد.
ُ
لیال ضیا مجیدی و محسن امینی هم در مقالهای با عنوان «وزن اشعار فولکلور در کردی کلهری» به
ُ
بررسی اوزان شعری فولکلور در گویش کلهری -یکی از گویشهای زبان کردی -پرداخته و دریافتهاند
که وزن شعر در گویش ُ
کلهری به نظام وزنی تکیهای -هجایی نزدیک است .رضا قنبری عبدالملکی و
مریم قربان عبدالملکی هم در «بررسی ادبیات فولکلور کردی (گویش اورامی) ،در مازندران با رویکرد
بینامتنی( ،»)intertextualityبه بررسی ادبیات فولکلور کردی عبدالملکی در مازندران و مقایسۀ
تطبیقی آن با ادبیات فولکلور طبری بر اساس مثلهای آنان پرداختهاند.
همچنین همایشی منطقهای در سال  1392در شهر سنندج با موضوع استاد حقشناس و منظومۀ
شارهکهم سنه برگزار شد که متأسفانه مجموعه مقاالت آن به چاپ نرسید .برخی عناوین مقاالت ارائه
شده در همایش مذکور عبارتند از :عبادی (« )1392بخشهای مختلف منظومۀ شارهکهم سنه»،
نصرتی (« )1392ویژگیها و نقش پر رنگ طبیعت (بهویژه آبیدر) در سرودۀ استاد حقشناس»،حسین
پناهی (« )1392تعریف فولکلوری و شناخت ملیت در منظومۀ شارهکهم سنه» ،یوسفی ()1392
«شرحی بر شارهکهم سنۀ استاد حقشناس» ،سعیدی (« )1392راز ماندگاری منظومۀ شارهکهم سنه»،
احمدی آیین (« )1392مقایسه و بررسی محتوایی منظومههای شارهکهم سنه اثر ماموستا حقشناس و
حیدر بابایه سالم و هذیان دل استاد شهریار».
پس از نوشتن مقالۀ حاضر و هنگام تجدید نظر مشخص شد که پایاننامهای با عنوان «پژوهشی در
آداب و رسوم بازتاب یافته در منظومۀ شارهکهم سنۀ محیالدین حقشناس» به همت یوسف اسدی در
آذرماه  1394و در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج دفاع شده است که در آن ،بررسی منظومۀ مذکور
همراه با مباحثی در زمینۀ بازیها ،موسیقی و آداب و رسوم مردمان سنندج انجام شده است .در میان
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آثار مذکور پژوهشی ،تا زمان تألیف این مقاله ،اثری که دربرگیرندۀ مباح این نوشتار باشد یافت نشد،
از اینرو انجام این پژوهش امری ضروری مینماید.
محیالدین حقشناس ،در کتاب خود ضمن اشاره به آداب و رسوم رایج در میان مردم قدیم سنندج،
به بیان سنتهای جایگز ین شدۀ بیگانه و نادرست امروزی میپردازد و با افسوس فراوان میسراید:
فهراموشمان کـیرد سـونهتـهکانیمـان
بـه داخ و درده و ئیمـهگـهل نهزان
farāmŏšimān kird sonatakānimān

سونهت خوهمانمـان له بیرهو بـردهو
neyāmāna jegay sonat 'am-u 'aw

ba dāx-u dard-u emagal nazān

نیامانه جیگهی سونهت ئهم و ئهو
sonat xomānimān la-bǐraw b rdaw

ترجمه :صد افسوس و دریغ که ما نادانها ،سنتهای خود را فراموش کرده و سنتهای دیگران (بیگانه) را
جایگزین آن کردهایم(حقشناس.)137 :1384 ،

.2-1زندزینامۀ شاعر
محیالدین حقشناس ،شاعر و ادیب مشهور کر،د در سال  1303در شهر سنندج به دنیا آمد.
حقشناس در طول زندگی خود اشعار فراوانی را با زبان کردی و فارسی در مورد ویژگیهای مردم
کردستان ،فرهنگ ،آداب و رسوم و مناطق گردشگری شهر سنندج سروده است که همۀ آنها در
مجموعهشعر «شارهکهم سنه» (شهر من سنندج) گرد آمده است .وی عالوه بر این کتاب -که به زبان
ُ
کردی چاپ شده است -یک مجموعه شعر دیگر را به زبان فارسی منتشر کرده است که بیانگر توانایی
او در سرودن شعر به زبانی غیر از زبان مادری است .حقشناس در تاریخ بیست و سوم مهرماه سال
 1392به علت کهولت سن در سنندج درگذشت.

 .2بحث
بررسی کتاب شارهکهم سنه (شهر من سنندج) بیانگر بسیاری از مسائل مربوط به حیطه و حوزۀ
ادبیات عامیانه است که در خود بسیاری از مباح را متجلی و ماندگار کرده است .در این بخش از
نوشتار ،جشنها و اعیاد ملی و مذهبی ،سنتها و مراسم ،پزشکی سنتی و ترانههای کار که در کتاب
مذکور مستتر است ،مورد بح و مداقه قرار خواهد گرفت:
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ّ
 .1-2جشنها و اعیاد ملی و مذهبی
ّ
 .1-1-2اعیاد ملی

 .1-1-1-2آتش شب عید (ئاگیرشهونهوروز)āgir šaw nawrŏz
رهسم بوو شهو نهوروز مهردم ئهوهل شهو
la nāw bān-galā āgir bikanaw

...جــــا زوتر مـــنال حمـــام بـریــاوو
das-ū pāgalyān xana g ryāw-ū

ههوا لیلی ئهکــرد گشت ئــهرووینه بان
pūšyān 'Agir 'adā-u 'a'wu-a giř-giř-ān

روشنـــهو ئـــهووهو تواو بانهکــــان
nāwi šār yaksar wa-u-wa čirāxān

شـــام شهو نهوروزیچ رشته پالو بوو
bŏy 'atiri pi āw mā aw-mā ačū

هاوســایکیچ نهیبوو بهشـــی ئهبریا
xŏy sonate bū birdin kāsa hāwisā

لـه ناو بانگهال ئــاگر بکــهنـــهو
řasim bū šaw nawrŏz mardim awa šaw

دهس و پاگــهلیان خهنه گیریــاوو
jā zūtir minā himām biryāw-ū

پوشیان ئاگر ئهداو ئهووه گــرگران
ha-wā layl 'akird gišt 'ařw na bān

ناو شار یهکسهره وهووه چـــراخـان
řŏšinaw 'aw-u-wa-w tiwāw bānakān

بوی عهتری پالو مالهو مال ئهچـــو
šāmi šaw nawrŏz č řišta-pi āw bū

خوهی سونهتی بوو بردن کاسه هاوسا
hāwsāyk č naybū baš abiryā

ترجمه :یکی از آداب و رسوم نوروز این بود که مردم در شب اول عید از چوبهای ریز و خارهایی که برای
جلوگیری از خیس شدن در زیر یک سقف جمعآوری کرده بودند ،آتش بر پا میکردند .قبل از آن هم دست و
پای بچهها را حنا میگرفتند و با برپایی آتش ،تمام شهر روشن میشد .برای شام هم رسم بود که رشتهپلو
درست کنند .یکی دیگر از سنتها این بود که اگر یکی از همسایهها نیز فقیر بود و تمکن مالی نداشت از غذای
خود برای او سهمی را در نظر میگرفتند (حقشناس.)171 ،170 :1384 ،

 .2-1-1-2شب یلدا (شهو چله ) šaw čila
یکی دیگر از سنتها ،سنت دور هم بودن در شب یلدا و تهیۀ غذای مخصوص و تنقالت و میوههای
خاص بود:
سـونهتـیتر بوو لـه ســـونهتهکــان
تههیـــهی شــهو چلهو پیشواز لــه زمـسان
sonate-tir bū la sonatakān

tahya-y šaw čila pešwāz la zimsān

غهزای شــهو چله دولمــهی کهلــهرم بـوو

زووتر کهیوانووی مال تههیهی کردوو

zūtir kaywā-nay mā tahya-y kirdū

qazāy šaw čila dŏ ma-y kalarim bū
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خواردن کالهک تورش فهرز بوو سونهت نهو

ئهغهلهب مال کالهک تورشیان ئهگردهو

'aqi ab mā kā ak turiš-yān agirdaw

xiwārdini kā ak turiš fariz bū, sunat nawu

به غــهیر ئـهمـانه شــهوچــهرهی چــلـه

تهرتیــب ئهدریا له ئهم چــتـگهلــه
ba-qayr amāna šaw-čaray čila

tart b adiryā la 'am čitgala

توم هــهنی و کالهک له ماال برژیـاگ

ئاردهتــوو ،قاوت،گـــهنم بــو دریــــاگ
tŏm han -u kā ak la mā ā biržiyāg

'arda-tū, qāwit, gamin bŏ-diryāg

شــهوچهرهی چلهی ئهو زهمانه بـوو

کاکـــلهو مهویژ و ســـرینـــچک و تـوو

kāki a-u maw ž-u sir nčik-u tū

šaw-čaray čilay 'aw zamāna bū

شــوخی و کهنیــنو راز و رهوایـهت

شــهویان ئهگوزهران به چـــهن حهکایهت

šawyān aguzarān ba-čan hakāyat

šŏx -u kan n-u řāz-u řawāyat

شـــهوی وا دریـژ بـه سهر ئهبـریا

یا لـه گــوزهشـته تـــاریف ئـــهکـــریا
šaw wā direž basar 'abiryā

yā la guzašta tār f 'akiryā

ترجمه :از سنتهای رایج ،تدارک برای شب یلدا بود .غذای شب چله (یلدا) دلمۀ کلم بود که پیشاپیش به
دست کدبانوی خانه تهیه شده بود .یکی از سنتها هم که انجام آن واجب بود ،خوردن خربزۀ ترش بود که
خیلیها خود در خانه تهیه میکردند .بهجز اینها ،انواع تنقالت و خشکبار (توت خشک آسیابشده ،گندم و
تخمۀ بوداده ،گردو ،کشمش ،سنجد) شبچره و وسیلۀ پذیرایی از مهمانان بود و تا پاسی از شب را با گفتن
حکایت ،شوخی ،خنده و بازگفتن روایاتی از گذشته سپری میکردند و شبی به بلندی یلدا را به پایان میرساندند
(همان.)172 :

 .2-1-2اعیاد مذهبی
از جمله اعیاد مذهبی عید فطر و عید قربان بشمارند:
 .1-2-1-2عید فطر (جهژن رهمهزان )jažin řamazān

غورووب عهرهفهی جهژن رهمــهزان
bŏ tiwāšā-y mānig 'ařw na sar bān

زیاتر ئهوانه وا دیدیان خـــاس بـوو
ya šāh d-gale qisayān řās bū

موجتههید فهوری دهســووری ئـهدا
ba tiwāw mizgit-gal xawar 'adiryā

بـو تواشای مانـگ ئـــهرووینه سـهر بـان
qurūb 'arafa-y jažin řamazān

یا شـــاهیدگهلی قـــسه یان راس بــوو
ziyātir 'awāna wā d diyān xās bū

به تـــواو مزگتـــگهل خـهوهر ئـهدریـا
mujtah d fawir dasūr 'adā
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ئهالهــه ئه کبهر مزگانی جـهژن بـوو
sifhā jažin 'ahāt, řamazān 'ačū

نویژ جهژنیان خوهندو جهژنانهیان دا
la-nāw mizgitā ha -'asāna pā

جهمـــهو ئهوونهو له بهر میحـــراوا
das 'i mām mizgit māčaw 'akiryā

گهردنــم ئازا که خــوات له رهزا بی
ya xiwā Gardinit xawaš-u 'Azā be

سفـــحا جهژن ئههـات رهمهزان ئـهچوو
'a āh-u 'akbar mizgān jažin bū

لــــه ناو مــزگتـا هـــهلئــهسـانـه پـا
niwež jažin-yān xiwand-u jažnānayān dā

دهس ئیـــمام مزگت ماچـــهو ئـهکـریا
jamaw 'awuna-u labar m hrābā

یا خـوا گهردنــت خـوهش و ئــازا بـی
gardinim 'Azā-ka xiwāt le řazā be

ترجمه :کسانی که قدرت بینایی بهتری داشتند و صادق بودند ،غروب روز عرفه برای رؤیت هالل ماه عید به
پشت بامها میرفتند و [پس از دیدن ماه شوال و اطمینان مجتهد] از طرف مجتهد به تمامی مساجد خبر داده
میشد و گفتن اللهاکبر ،نویدبخش آمدن عید بود .پس از خواندن نماز عید و اعطای عیدی ،همه جلوی
محراب مسجد جمع میشدند و دست پیشنماز مسجد را میبوسیدند و از همدیگر حاللیت میطلبیدند (همان:
.)176- 173

 .2-2-1-2عید قربان (جهژن قوربان) jažin qurbān
بــو بــهرگـوزاری روژ جــهژن قوربان
مــهراسمی بوو هــهر وهک رهمــهزان
bŏ barguzār řŏž jažin qurbān

نویژ جهژن ئهخوینیاو دهس مل ئهکریا
jažināna-y xām-u mizgit 'adir-yā

وهلی ئـــهوانه وا دهســـیان بــروای
maš-ya pazek-yān qurbān kirdā-y

marāsime bū har-wak řamazān

جـهژنانــهی خـام و مـــزگت ئهدریــا
niwež jažin 'axiwen-yā-u das mil 'akir-yā

مــهشیـا پــهزیکیــان قوربانی کــردای
wale 'awāna wā dasyān biřwā-y

ترجمه :یکی دیگر از مراسمها ،مراسم برگزاری عید قربان بود .در این عید هم بعد از اقامۀ نماز و طلب حاللیت
از همدیگر ،مبلغی بهعنوان عیدی به متولی مسجد داده میشد؛ اما کسانی که تمکن مالی داشتند بایست
گوسفندی را قربانی میکردند(همان.)177 :

ّ .2-2
سنتها و مراسم

 .1-2-2مراسم عروسی

یکی از سنتهای مهم و زیبای مردم -که هنوز هم در روستاها شاهد اجرای آن هستیم و نقش پررنگی
در زندگی مردم دارد -مراسم عروسی با شیوه و روشهایی است که از پیشینیان به جا مانده است و
مراحلی از قبیل دعوت کردن به عروسی ،مراسم بله برون یا نامزدی (شیرینی خوهران) ،عقدکنان
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(ماره برین) ،حنابندان ،آرایش عروس ،حمام رفتن داماد ،درست کردن اجاق (کوانگ بهستن) برای
تهیه غذای عروسی ،مراسم شب قبل از عروسی (شهوگهر) تا مراسم پاتختی (حهفته) را شامل
میشود .البته بخشی از این مراسمها نسبت به قبل در بین مردمان شهرنشین اندکی کمرنگ شدهاند .در
ادامه ،مصادیق این مراسم که در کتاب شارهکهم سنه (شهر من سنندج) نمود پیدا کرده است ،بیان
میشود:
 .1-1-2-2دعوت به عروسی و آداب آن

له ههر مهحهال جوانی خـوهش بـهیـان
zirang-u kāramā-u xiwaš sar-u ziwān

مهئموور دهعـوهت بـو زهمـاوهن بـوو
ba dasimā nuqi aw mā a-u-mā 'ačū

ئهرویه ههر مـالی دوای سالمو سـهفا
la xiwār mā aka-u čiwār mišq 'adā

خوا مــراومـان بات بو عهزیزگـهلتان
das žin girdiga fi ān koř fi ān

شهو ئهم پهنشهمه شیرینـیخـوهرانــه
'am panšamayča-u zamāwan-yāna

بی ئیوه مهجلس نه شوقیههس نه فهر
la-b rtān nače šaw ben bŏ šaw-gař

زرهنگ و کارامه و خوهش سهر و زوان
la-har mahalā jiwāne xiwaš bayān

به دهسـمال نوقـلهو ماله و مال ئهچـوو
ma'mūr da'iwat bŏ zamāwan bū

له خــوار مالهکــهو چوار مشقی ئـهدا
'ařwiya har mā e diwāy si ām-u safā

دهس ژنــی گردگــه فالن کـور فـالن
xiwā mirāwmā-n bāt bŏ 'az z-galitān

ئهم پهنشـــــهمهیچــهو زهماوهنیـانه
šaw 'am panšama š r n -xiwarāna

له بیرتان نهچی شهو بیـن بو شـهوگهر
be 'ewa majlis na šawq has na fař

ترجمه :پسری خوشسر و زبان و کارآمد در هر محله انتخاب میشد و با دستمالهای پر از نقل به منزل مردم
میرفت و پس از سالم و احوال پرسی و دعای خیر برای رسیدن آرزومندان آن خانه به آرزوهای خود ،اعالم
میکرد که فالنی پسر فالنشخص ازدواج کرده است .پنجشنبۀ این هفته بلهبرون و پنجشنبۀ هفتۀ بعد هم
ً
عروسی برگزار میشود .بدون شما عروسی صفا و رونقی ندارد ،لطفا برای مراسم شب قبل از عروسی هم
تشریف بیاورید(همان.)139-138 :

 .2-1-2-2نامزدی (شیرینی بوهران )š r n -xwarān
بو مال وهویـهکــه نــوقـل ئـههــاوریا
شـیـریـنـی خـوهران ئــاوا ئـــهکـریا
bŏ mā wawyaka noqo abiryā

š r n -xiwarān 'Awā 'akiryā
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به قهو جیگه خهلک ئهشیا دهعوهت کهن
nuqi č ba-qaw xa ik du man yā se man

ئایــنهیک ئــهخریا بهر مهجمعــهکـان
du la'ila-u xa ik č ba čapi a-řezān

لــه مال وهویهکه شـــهربـهت ئـهدریا
ba nā ibak nuqi bašaw 'akir-yā

نوقلیچ به قهو خهلک دو مهن یا سی مهن
ba-qaw jega xa ik 'ašiyā da'iwat kan

دو لــهعال و خــهلکیچ به چهپـلهریزان
'ayinayik 'axiryā bar majim'akān

به نالــبهکی نوقــل بـهشــهو ئـــهکریا
la mā wawyaka šaribat 'adir-yā

ترجمه :در این مراسم نیز خانوادۀ داماد نقل و شیرینی را به خانه عروس میآوردند .به اندازۀ ظرفیت خانۀ
عروس باید مهمان دعوت میشد و به همان اندازه نیز نقل و شیرینی تدارک دیده میشد .یک آینه که نماد
روشنایی و دو شمعدان را پیشاپیش سینی بزرگی که وسایل و شیرینیها در آن بود ،قرار میدادند .در گوشهای
دیگر مردم در حال شادی و کفزدن برای این امر خیر بودند و در پایان هم با شربت و نقل و شیرینی از
مهمانها پذیرایی میشد (همان.)141 :

 .3-1-2-2عقدکنان (مارهبرین)māra biřyn
جـا زووتــر وهوی مــاره بریــاوو
be sifray 'aqid, 'aqid kiryāū

مـهالو شاهید و بـاوک وهوی و زاوا
jama-w 'awuna-u xutiba 'axiwenyā

به مارهی ههرزان به سوک و ئاسان
māra 'abiřyān, 'aqid 'akiry-ān

بی سفرهی عقد ،عهقد کــریـاوو
jā zūtir waw māra biřyāū

جـهمهو ئهوونهو خوتبه ئهخوینیا
ma ā-u šāh d-u bāwik waw -u zāwā

ماره ئــهبریان عــهقد ئـهکریان
ba māray harzān ba sūk-u 'As-ān

ً
ً
ترجمه :قبال عروس را عقد میکردند اما خطبۀ عقد بدون سفرۀ عقد و صرفا با حضور عاقد ،شهود و پدر
عروس و داماد که همه در یک جا جمع میشدند ،جاری میشد .البته با مهریهای کم و بدون تشریفات به عقد
هم درمیآمدند (همان.)154 :

 .4-1-2-2حنابندان (بهنهبهنان) xana-banāna
ئـیمشــهو مـال وهوی خــهنهبهنانــه
xam gurezāna-u xiwaš harzāna

ئــهلبهته زوتر خهنــــه ئــهفیــسـا
xanayik mušammar dirūs 'ak ryā

ئهینیا ناو دهسی خهنهیک سفت و ههس

خهم گوریــزانه و خوهشـی هـهرزانه
' mšaw mā waw xana-banāna

خهنهیک موشهمـمهر دروس ئه کــریا
'a ibata zūtir nāw xana-f sā

مشتی ئهقووچان به پارچهیک ئهیبهس
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mišt 'aqūčān ba pāričayik 'ayibas

'ayn yā nāw-dast xanayik sift-u has

پاگهلیــچی وا ئـــهگیریا خــهنـــه

با تیکــهل نهوی ئـهو نـهقش و رهنگه

bā teka nawe 'aw naqiš-u řaniga

بــه شـــون وهویهکا باقـی خهلکهکه
sar-u pāw-u dasyān 'agirda xana

pāgal č wā 'ag ryā xana

ســـهر و پا و دهسیان ئـــهگرده خهنه
ba-šŏn wawiyakā bāq xa ika-ka

ترجمه :امشب در منزل عروس حنابندان است ،غم فراری شده و شادمانی پررونق است .البته پیشتر حنایی
غلیظ فراهم میشد و آن حنای غلیظ و سفتشده را در دست عروس قرار میدادند و دستش را با پارچهای
می بستند .پاهایش را هم پس از قرار دادن بر روی تختهای مخصوص ،حنا میگرفتند تا به شکلی خیلی زیبا
قرمز رنگ میشد و مردم نیز پس از عروس ،سر و پا و دستهایشان را حنا میگرفتند(همان.)142-143 :

 .5-1-2-2اجاق درستکردن (کوان

بستن) Kiwānig bastn

کوانگگهل گهوره له خوار حهوشهکا
ba x št-u hařig dirūs 'akiryā

قازانگـــهل مسی ئـــهنریانه بـــار
'agiryān 'akird ba gawin-u dār

به خشت و ههرگ دروس ئـهکریا
kiwānig-gal gawira la xiwār hawiš

ئــاگریان ئهکرد به گهون و به دار
qāzānigal mis 'aniryā-na bār

ترجمه :با خشت و ِگل در پایین حیات خانه جایگاهی برای برپایی آتش درست میکردند و دیگهای مسی
بزرگی را روی آن بار میگذاشتند و آتشی با هیزم و گون درست میشد (همان)146 :

 .6-1-2-2تهیه غذای عروسی
ً
غالبا غذای عروسی ،برنج و خورشت سبزی بوده است که شاعر به آن اشاره میکند:
برنج ئـــهدریا به نانـــهشــــانا
له جیاتــی ســـافی له ئهو زهمانا
birinj 'adir-yā ba nāna-šānā

لهو دوا دوباره له ناو نانهشــان
birinj 'Aw-činiyāg 'ařwiya nāw qāzānig

la j yāt sāf la 'aw zamāna

برنج ئاو چنیاگ ئهروویه ناو قازان
law diwā dūbāra la nāw nāna-šān

ترجمه :در قدیم بهجای صافی برای آبکشکردن برنج از وسیلهای حصیرمانند به نام (نانهشان) استفاده
میکردند ،سپس برنج آبکششده [برای دمکشیدن و آمادهشدن] در دیگ ریخته میشد (همان.)147 :

پـهز سـهر ئهبریا و پــوســـی ئهکنیا
gŏšit bŏ xiwrišt hāzir 'akinyā

بــو زهماونـگهل خـوهرشــت قیـمـه

گوشتی بـو خـوهرشت حازر ئـهکریا
paz sar 'abiřyā-u pŏs 'akinyā

ئهر قیمه نــهوای سهوزی قـاورمــه
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'ar q ma nawāy sawiz qāwirma

bŏ zamāvingal xiwarišt q ma

ترجمه :برای تهیۀ خورشت هم گوسفندی را سر میبریدند و گوشتش را برای خورشت آماده میکردند .اغلب
برای عروسی خورشت قیمه مهیا میشد و اگر قیمه در اختیار نداشتند قورمهسبزی درست میکردند (همان:
.)148

 .7-1-2-2شب قبل از عروسی (شهوزهر )šaw-gař
بین بـو زهماوهن خهلک ئهم شاره
دمبـلــی دمـبـاو سـورنا و نـقـــاره
ben bŏ zamāwan xa ik 'am šāra

شـروعیان ئـهکـرد ئـهول ئـــــیواره
ba naz mgal xiwaš suřnā-u naqāra

گشت بـو ههلپهرکی ئامـاده و قوبـراق
'ařižyā hawiš la mā -u 'otāq

شهوگهر ئهکیشیا ههر تـا نیـمهی شهو
dasyān 'akešā n mašaw bŏ xaw

dimbi dimbāw-u sořina-u niqāra

به نهزمگهل خوهش سورنا و نقاره
širo yān 'akird 'awa 'ewāra

ئـهرژیانه حهوش له مال و ئوتاق
gišt bŏ ha ipařke 'Amāda-u qubirāq

دهسیان ئـهکیشا نیمهشهو بو خهو
š aw-gař 'akešyā hatā n may šaw

ترجمه :با صدای طبل و نقاره مردم متوجه عروسی میشدند و در اوایل عصر و قبل از غروب با نواختن آهنگ-
هایی شاد عروسی را شروع میکردند و همه برای رقص محلی آماده میشدند و شب قبل از عروسی تا پاسی از
شب ادامه داشت( .همان)151-149 :

 .8-1-2-2به حمام رفتن داماد

ئهرووین بـو حمـام زاوا و بـرازاوا
la bar damiyāna-u dawi č 'aikutā

بـه چهپلهریزان به دهول و سـورنا
zāwāka wārid nāw hawiš 'akiryā

لیبـاس تـازهی زاوایـی لـه بهریا
ba nā ibak nuqi 'akiryā saryā

لـه بهر دهمیانه و دهولیچ ئهیکوتا
'ařiw n bŏ himām zāwā-u birā-zāwā

زاواکه وارد نـاو حهوش ئـهکریا
ba čapi a-řezān ba dawi -u suřinā

به نالبهکی نوقل ئـهکریا ســهریا
l bāsi tāzay zāwāy la-baryā

ترجمه :هنگام رفتن داماد به حمام ،کسانی او را همراهی میکردند با نواختن طبل و دهل و کفزدن ،وی را وارد
حیاط میکردند در حالیکه لباس دامادی بر تن داشت و اطرافیانش به نشانۀ مبارک باد ،بر سر او نقل
میریختند (همان.)151 :
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 .9-1-2-2روز عروسی
ئههاتنه ناو حهوش دهول و سورنا ژهن
dawi -u suřināyān ba-šawiqaw 'ažan

ههر تـا نیـمهرو ئــهکوتـیا به ســوز
law taqa-u harā h čikas naw-u 'A ŏz

دهول و سورنایان بهشهوقهو ئهژهن
'ahātina nāw hawiš dawi -u suřinā-žan

لهو تهقهو ههرا هیچکهس نهو ئالوز
har-tā n mařŏ 'akutiyā ba sŏz

ترجمه :مطربان و نیزنها با شوق فراوان مینواختند و تا نزدیکهای ظهر با ذوق فراوان ادامه میدادند و
هیچکس از شنیدن این نواها عاجز نمیشد (همان.)152 :

 .10-1-2-2جهاز عرو

(بهالتی )khalati

خـــهالتی وهوی ئــا ئــــهمانه بوو
bar-la waw -yaka mā zāwā 'ačū

نـاو یـــهغانیکـــا لیباســـهکــانی
fariš-u sujāda-u pišt -u jewān

بهر له وهویــهکه مـال زاوا ئهچـوو
xa āt waw 'A'amāna bū

فهرش و سوجاده و پشتی و جیوانی
nāwi yaqānakā l bāsakān

ترجمه :جهاز عروس را قبل از عروس به منزل داماد میفرستادند .لباسهای عروس هم در صندوقچهای
چوبی قرار میگرفت و فرش و سجاده و پشتی و رختخواب هم جزو جهاز عروس بود(همان.)157 :

 .11-1-2-2رفتن به دنبال عرو

دوای عهســـر زاوا و بـرازاوا گـــهل
la baraw dayik muhtaram mahal

رووهو مال وهوی ئهکـــهفتـنه ریــگه
m nā palay bū bŏ girdin jega

جا ریش چهرمگیک تهشهکوری ئهکرد
l a bāwik waw aka ‘ jāzay ‘agird

ئیجازهمان بهن بـا زهحمهت کـهم کـهین
waw -aka-mān tak xiwamānā biwayin

باوک وهویچ ئـهیوت کهنیشک خوهتانه
fira maminūnim lam hātintāna

زهحمهتتان کیشا مــال گالیک ئــاوا

لهبهره و عیدهیک موحتهرهم مهحهل
diwāy 'asir zāwā-u birā-zāwā-gal

منــال پهلهی بوو بو گردن جیـگه
ř iwaw mā waw 'akafitna řega

له باوک وهویهکه ئیجازهی ئهگـــرد
jā ř š čarmugek taša kuř ‘akird

وهویـهکهمان تـهک خوهمانـا بوهین
‘ jāzamān ban bā zahimat kam kayin

فـره مـهمـنوونم لــــهم هاتــنتانه
bāwik waw č’aywit kan šik xiwatāna

قـامی بویته خـــهیر بــو مال زاوا
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qām biweta xayir bŏ mā I zāwā

zahimat-tān kešā mā gilāyek ‘Awā

ترجمه :داماد در هنگام عصر و قبل از غروب با همراهان و معتمدان محل به طرف خانۀ عروس راه میافتادند و
یکی از ریشسفیدان ،ضمن سپاسگزاری ،از پدر عروس برای بردن عروس اجازه میگرفت .پدر عروس هم از
حضور حاضران در عروسی تشکر میکرد و ضمن آرزوی مبارکی و عاقبتبهخیری ،دخترش را به آنان میسپرد
(همان.)159-158 :

 .12-1-2-2پارچۀ پایانداز (پایهناز وهوی ) pāyanāz waw
پایهناز وهویچ ســـونهتــیتـر بــوو
har 'aw mā igala wā dasiyān 'ačū

پارچهی پایهناز چیت گولدار رووسی
řanig řŏšin bū maxisūs 'arūs

لهبهر توپ پارچهی زهریف و گولـدار
jiwān 'aw sān dū saf ba qatār

الژوورگ پارچهیچ مهشیا بگیریــای
b ubūr waw wak kūča biwāy

کووچهیک له خهلکو پارچه ئهویـسا
tā lāt-'ak ridaw pāriča 'adiřyā

ههر ئــهو مالگهله وا دهســیان ئهچوو
pāyanāz waw č sunate-tir bū

رهنگ روشنی بوو مهخسوس عهرووسی
pāričay pāyanāz č t gu dār řūs

جوان ئهویســـان دو سهف به قــهتار
labar tŏp pāričay zar f-u go idār

بو عبوور وهوی وهک کووچـــه بـوای
lažūrig pāričayč mašiyā big ryāy

تا الت ئهکـــرده و پارچــــه ئهدریا
kūčayik la xa ik-u pāriča 'awesā

ترجمه :یکی دیگر از سنتهای روز عروسی این بود که خانوادههای متمول ،پارچهای از جنس ساتن گلدار با
رنگی روشن بر روی زمین پهن میکردند تا عروس از روی آن بگذرد .سپس دو طرف پارچه را میگرفتند و مثل
کوچه در یک ردیف برای عبور عروس میایستادند و در پایان نیز پارچه را تکهتکه مینمودند و بین جوانان
تقسیم میکردند(همان.)163 :

 .2-2-2بهتهنه سووران (بتنه کردن)
یکی دیگر از سنتهای رایج میان کردها ،سنت ختنهکردن بچه بود که با آداب خاصی صورت
میگرفت ،ابتدا میبایست بچه را با پوششی متمایز از دیگر بچهها ،در اندازه و رنگی مقرر آماده
میکردند:
سونهت بوو قهوم و هاوسا دهعوهت کهن
خهتهنـه سووران ههر وهک زهمــاون
sunat bū qawm-u hāwisā daiwat kan

xatana sūrān har wak zamāwin
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رهسم بوو منال له شهش حهفت ساال
baw marāsima-u sunat 'akiryā

جا ئهو کوره وا ســونهتیــان ئهکـرد
řŏe bar-lawa bu himāmiyān 'abird

خـهنــه ئهگیریا پـاو دهس و سـهری
kirās šŏřiyān 'akirda bar

ئــهو کراسیچه وا دروسـیان کــردوو
la pāričay qirmiz ta panjay pāy bū

کراس باعیس بوو تهشخیس بــدرگی
' mřŏ kām kuřa sunat 'a'kirge

بهو مـهراسیــمه و ســونهت ئهکـریـا
řasim bū minā la šaš-hafit sā ā

روژی بهرلـــهوه بو حمــامیان ئــهبرد
j ā 'aw kura wā sunatyān 'akird

کراســی شــوریان ئـهکــرده بــهری
xana 'ag ryā pāw-u das-u sar

له پارچهی قرمز تا پهنجــهی پـای بوو
'aw kirās ča wā dirustiyān kirdū

ئیمــرو کـام کوره ســـونـهت ئهکرگی
kirās bā? s bū tašx s bidrg

ترجمه :یکی دیگر از سنتها که اقوام و همسایگان نیز به آن دعوت میشدند ،سنت ختنهکردن بچه در شش یا
هفتسالگی بود .یک روز قبل از مراسم ،پسری را که قرار بود ختنه کنند ،استحمام میکردند و دست ،پا و
ً
سرش را حنا میگرفتند ،لباسی بلند بر او میپوشاندند که میبایست حتما از پارچهای قرمز و بلندی آن تا روی
پای پسر باشد .همین لباس با رنگ متفاوتش ،بچه مورد نظر را از مابقی بچهها متمایز میکرد (همان.)169 :
البته در وقت ختنهکردن ،تخممرغ پخته را در دهان بچه قرار میدادند تا سر و صدا نکند (همان).

ّ .3-2-2
سنت به صحرا رفتن
یکی دیگر از سنتها این بود که مردم محله در طول سال بهویژه در بهار و تابستان چندین بار به صورت
دستهجمعی به صحرا میرفتند .در این سنت ،با برنامهریزی دقیق همه چیز فراهم میشد و با صفا و
صمیمیت به شادی میپرداختند.
هاوســا بهیهکهو ئـهرووینه سهیـران
سالی چـهن کهرهت بـههار و تـاوسان
hāw sā ba-yakaw 'ařiw na sayrān

فهرش و سوجــائه گشت دائــهخریا
samāwar mā igal 'Agir 'akiryā

لــهپال سهکوهکا کوانگ ئـــهبـهسـیا
har-mā e kiwānig xiway la-bar dasiyā

ههر مال ههرچیـکی دروس بــکردای
bāš hāwisāmā mašyā bibirdāy

sā e čan karat bahār-u tāwisān

ســهماوهر مالگهل ئاگــر ئه کــریا
fariš-u sujā'a gišt dā'axiryā

ههر مالی کوانگ خوهی لهبهر دهسیا
la-pā sakuwakā kiwānig 'abasiyā

بهش هاوســامالی مهشــیا ببـردای
har mā har-ček dirūs bikirdāy
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چهن رهنـگ غهزا بوو لـه ناو سفـرهکا
'ama yakřanigiya-u dŏsiya-u safā

ئــهمه یه کرهنگیه و دوسیـه و سهفا
čan řanig qazā bū la nāw sifirakā

ترجمه :صفا و صمیمیت و یکرنگی در بین همسایههای قدیمی حاکم بود و در طول سال ،بخصوص در بهار و
تابستان ،چندین بار با هم و به صورت دستهجمعی به صحرا میرفتند .فرش و سجادههای سنتی را پهن
میکردند و سماورهایی با سوخت نفت را با خود به صحرا میبردند .هر خانواده یک اجاقمانندی با چوب
درست میکرد و هر کس ،هر غذایی تدارک دیده بود بین همسایهها تقسیم میکرد و با این کار انواع غذا با
رنگهای متنوع بر سر سفره قرار میگرفت ،اما مردم خود همه یکرنگ و صمیمی بودند(همان.)179-178 :

 .4-2-2میدان اقبال (مهیان ئیقبال)
سنت دیگر این بود که مردم سنندج در روز جمعه به میدان اصلی شهر (اقبال) – که یک مکان تفریحی
بود -میرفتند.
بهرهو بـــوونــهوه بــو مــــهیان ئیقبال
جمـعه هــاتـهوه بـووهو به جــهنجال
baraw-būnawa bŏ mayān 'eqbā

...بهرز و کوتا و چاخ ،لهر و مهل باریک
sawiz-u sūr-u řaš, bŏr-u kirč-u kā

بـهرنامهی گهردش وهختی تـواو بـوو
gal-gal-u jūq-jūq 'ařwina-w bŏ mā

jomia hātawa būwaw ba janijā

سهوزه و سوور و رهش ،بور و کـرچ و کال
bariz-u kŏtā-u čāx, lař-u mil-bār k

گهل گهل و جووق جووق ئهرونه و بو مال
barināmay gardiš waxit tiwāw bū

ترجمه :باز هم جمعه از راه رسیده است و مردم به میدان اصلی شهر هجوم آوردهاند .با یک چشمبههمزدن
همه جا پر از سر و صدای مردم شد .از همه نوعی قدبلند ،کوتاه ،چاق ،الغر ،سبزه ،سیاه و سفید ،همه و همه
میآمدند .بعد از اتمام برنامۀ تفریح ،همه دستهدسته به خانههای خود باز میگشتند(همان.)228-225:

 .5-2-2تهیۀ غذاهای محلی در پاییز
گورهی ههر مالی به قهو خوهی سهر جهم
w birwřš-u šalam

āysand dŏ

قاورمــه و نیســک و نوکو نهخــوهشهر
qani tamākŏ, čāy -u šakar

رون و دوشــاو و ئارد ئـــهو ســـالـه
bŏ sar-tanūr č dār-u tapā a

ئهیسهند دووینه و برویش و شـهلهم
ba qaw xiway sar jam

gaŏřay har mā

قهن و تهماکـــو ،چــایی و شـهکهر
qāwirma-u n sik-u nŏk-u naxiwišar

بو ســهرتهنووریـــچ دار و تـهپـاله
řŏn-u dŏšāw-u 'Arid 'aw sā a
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ً
ترجمه :بزرگ خانواده جمعا غذاهای محلی را که به صورت خشکشده بود (ترخینه ،گندم نیمهآسیابشده
و )...میخرید [تا در پاییز و زمستان به صورت آش مورد استفاده قرار گیرد] ،همچنین عدس ،نخود ،لپه ،قند،
تنباکو ،چایی و شکر ،روغن ،دوشاب را نیز به اندازۀ یک سال تهیه میکرد .برای تنور نیز تپاله آماده میکرد
(همان.)186:

 .6-2-2مرمت پشت بام ها برای زمستان
با تکــه نهکــا بانیـــان دائـــهگرد

الزم بوای بانیــان بانهنــاو ئهکرد

lāzim biwāy bāniyān bāna-nāw 'akird

...جا بـا بــواری بـا هـــهر بـاران بی

bā tika nakā bāniyān dā-'agird

با هــهر بهفر بی با ههر زمسان بی
jā bā biwāre bā har bārān be

bā har bafir be, bā har zimsān be

ترجمه :قبل از زمستان برای جلوگیری از چکهکردن پشتبامها ،خاک و ِگل پشتبام را با وسایلی مخصوص
احیا میکردند .وسایل کرسیگذاشتن را هم آماده میکردند .با این وسایل از باریدن برف و باران باکی
نداشتند(همان.)187 :

 .3-2ترانههای کار :قالیبافی (بهرتهونانه )bar-tawināna
واژگان به کار برده شده در این ترانهها نیز محلی و عامیانه هستند گاهی هم مضمون آنها عاشقانه و در وصف
معشوق ،طلب وصال و گله از هجران است.

ئهمیـچه چهن بیـت لــه بـهرتـهونــانــه
wā 'aw zamāna 'ayxiwanid zamāna

"نهقشـــهی قالیهکهم ماســی دهرهـهمــه

وا ئـــهو زمانه ئـــهیخوهند زهمـانه
'am ča čan bayt la bar-tawināna

پر سک ماسیهکان زووخـو وهرههمه"

piř sik mās yakān zūx-u warihama

naqišay qā yakam mās darihama

"پشت مال زهفهر مولک بهر مال سهییهکان

چای بوهنه خهومهت مهدرهسهییهکان

čiy biwana xawimat madirasayakān

pišt mā zafar-mu ik bar mā sayakān

ترجمه :چند بیت از اشعاری که زمانه(یکی از زنان قالیباف سنندج) هنگام فرشبافی میخواند :نمونه و طرح
فرش من ،ماهیهای در هم و پیچیده است که درون و شکم این ماهیها هم پر از غصه و دلتنگی است.
(ماهیها خود نمادی از قالیباف هستند که غصههای فراوان در دل دارد) .در کوچۀ پشتی خانۀ ظفر ملک و
جلوی خانۀ سیدها  -که محل عبور بچههای مدرسهای است -چایی را به خدمت بچههایی که از مدرسه
برمیگردند یا به مدرسه میروند ،ببرید(.شاعر با تکرار کردن اسم زمانه از آرایۀ جناس تام بهره برده
است)(همان.)131 :
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ئهونه زهریفی له حهد دهر چـــووگی

ئاویتهی گولهکان زهفـهریه بـووگی

'awetay gu akān zafarya būg

"به فدای باالکهت گورد و سهرگوردم
mirxak řangāma helimagal wirdim

'awina zar f la-had dar-čūg

مرخاک رهنگامه هیــلمهگهل وردم"
ba fidāy bā ākat gurd-u sar-gurdim

ترجمه :مخاطب ترانهها معشوق است :آنقدر زیبایی که از حد گذشته است و در زیبایی با گلهای ظفریه-
محلهای در سنندج -فرقی نداری و با آنان آمیختهای .ای دار قالی من و اجزای آن گورد و سرگورد ،نخهای
رنگین و تکتک بافتههای ریزم فدای قد و باالی تو (حقشناس.)130 :1384 ،

 .4-2پزشکی ّ
سنتی :حهجامهت (پشت زویچکه )Pišt giwečka
یکی دیگر از اعتقادات و رسوم مردم گذشته این بود که با رویش دوبارۀ گیاهان و تجدید حیات آنان که
به نوعی ،نیاز به تجدید حیات انسانها را بیان میکند ،حجامت میکردند:
زینـــگهو ئهویتـهو گولو گیـا و دار
چون موعتهقد بوون ههروا هــهر بـــههـــار
z niga-w 'aweta-u gu -u g yā-u dār

ئینســـانیچ زهمــــان خــویـن جـــمانیـه
waxit hajāmat-u xiwen gŏřāniya

پشت گویچکهیچ ،نهرمهی گویچکه به رهدیف

čun mu?taqid būn hariwā har bahār

وهخت حـــهجامهتو خوین گورانیه
' nsān č zaman xiwen jimāniya

تیغ لی ئهدریا بو رووین خوین کهسیف

tiq le 'adiryā buřw n xiwen kas f

pišt giwečkayč, narimay giwečka ba řad f

ئهلبــهت له ئهسـال رهســــم خویـن گـردن

ســـابقهی کونه حـــهجامـهت کردن

sābiqay kŏna hajāmat kirdin

حهکیـــم گهل قهیـــم ناویــان لیـهو بـرگه
hatā bū?al č tajiw z kirdiga

'a ibat la 'a'si ā řasim xiwen girdin

حــهتا بــو عیـالج تهجویزی کردگه
hak m-gal qad m nāwiyān l yaw biriga

ترجمه :مردم اعتقاد داشتند همانطور که در بهار ،گلها و گیاهان تجدید حیات میکنند ،وقت آن رسیده که
انسانها نیز با تخلیۀ خون کثیف از بدن و با انجام حجامت به حیاتی دوباره برسند .آنان برای تخلیۀ خون
کثیف ،به ترتیب پشت گوش و قسمت نرمی گوش را تیغ میزدند و این عمل سابقهای کهن داشت و اطبای
قدیم نیز این عمل را توصیه میکردند(همان.)199 :
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 .3نتیجهزیری
آداب و رسوم و باورهای مردمان ایرانزمین ،بیانگر اشتراکات فرهنگی اقوام مختلف است با این تفاوت
که فرهنگ هر ملتی دارای خصایص و ویژگیهایی است که آن ملت را از دیگران متمایز میسازد .بدون
شک محیط جغرافیایی ،زبان ،مذهب و ...بر باورهای عامیانه تأثیری ویژه دارد .این باورها خود را در
ادبیات عوام نمایان میسازند .ناگفته پیداست که این باورها و عقاید بر چارچوب و سنن رسمی استوار
نیست ،بلکه انعکاسی از زندگی روزمرۀ مردمانی است که با طبیعت مأنوس بوده و به آن با دیدۀ احترام
مینگریستهاند.
بررسی کتاب شارهکهم سنه (شهر من سنندج) از محیالدین حقشناس نشان میدهد که در گذشته
نیازهای فردی و جمعی در قالب مراسمها و آیینهای متنوع برطرف میگردید و در این مسیر ،تعامل و
کنشهای دستهجمعی در شهر سنندج به مراتب بیشتر از کنشهای فردی است؛ بهعنوان نمونه سنت
به صحرا رفتن دستهجمعی که امروزه کمتر دیده میشود .همچنین بیشترین ابیات این منظومه به بح
در مورد عروسی و آداب خاص آن اختصاص یافته است؛ بهعبارتدیگر ،بیشترین بسامد را دارد.
ترانههای کار (قالیبافی) یکی از نشانههای بسیار ارزشمند در بیان اندیشههای زنانه و مسائل اندرونی
آنان نسبت به معشوق است .همچنین پزشکی سنتی ،حکایتگر توجه به سالمت جسم در کنار سالمت
روان است.
کتابنامه
کتابها
 -1حقشناس ،محیالدین ،)1384( ،شارهکهم سنه ،چاپ اول ،تهران ،نشر پانیذ.
 – 2شعربافیان ،حمیدرضا ،)1383( ،باورهای عامیانه در ایران به ز زارش س یاحان غرب ی ،چـاپ
اول ،مشهد ،محقق.
 -3لریمر ،د .ل ،)1353( ،فرهن
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
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آستان قدس رضوی.
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 -7میرنیا ،سیدعلی ،)1369( ،فرهن

مردم ،تهران ،پارسا.

-8نورالدین ،صدرالدین ،)2005( ،بهرکوتیکی مهتهلی فولکل وری ک وردی ،هـهولیـر ،بـالو کـراوه
وزارهتی روشنبیری.
پایاننامه
 اسدی ،یوسف ،)1394( ،پژوهشی در آداب و رسوم بازتاب یافته در منظومه شارهک هم س نهمحیالدین حقشنا  ،سنندج ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،استاد راهنما دکتر جمال احمدی.
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مقاالت نخستین همایش بینالمللی ادبیات کردی (ج  ،)2چاپ اول ،مرکز پژوهشهای کردستان-
شناسی ،دانشگاه کردستان ،صص 168.-145
 -4قنبری عبدالملکی ،رضـا و مـریم قربـان عبـدالملکی«،)1389(،بررسـی ادبیـات فولکلـور کـردی
(گویش اورامی) ،در مازندران با رویکرد بینامتنیت ( ،»)intertextualityمجموع ه مق االت نخس تین
ُ
همایش بینالمللی ادبیات کردی (ج  ،)2چاپ اول ،مرکز پژوهشهـای کردسـتانشناسـی ،دانشـگاه
کردستان ،صص .186-170

