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چکیده
بومیسرودهها به سبب بیرون ماندن از دایرة ادبیات فاخر و رسمی کمتر در حوزة مطالعات ادبی مورد پژوهش نظاممند
قرار میگیرند .همچنین زنان اغلب بهعنوان آفرینشگران اثر ادبی نادیده انگاشته شدهاند و اینن کاسنتی ت ن وتنو
فردی زن در چارچوب گفتمانها ادبی را دشوار کرده اس  .بدینسبب ،به سهم زننان در شن دهنی بنه موموعنه
ادبیات کرمانوی نیز تاکنون پرداخته نشده اس  .این نوشتار یک موردکاو در حوزة نقد ادبنی فمنی نتی ،بنا روی نرد
تحلیلین تف یر و با هدف توسعها اس که تالش دارد با کشف نشانهها نوشتار زنانه در سهخشتیها کرمانوی،
ب امد صدا زنان را در این آثار آش ار کند .در ت وتو این نشانهها ،نگارندگان هزار و  386سهخشتی را بررسنی
کردند که از این شمار 269 ،سروده (یکچهارم از اشعار دارا شناسة تن یتی) را میتوان بنارور از نشنانههنا بینان
زنانه دان  .سهخشتیها سرودهشده از سو زنان ،از دیند موونود در پننر گنروه قابن ب نشبنند انند عشنو و
دلدادگی؛ ازدواج؛ مهاترت ،کوچ و تنگ؛ نقشپذیر اتتماعی؛ و اندرز ،نفرین ،معرفی خود و...؛ شناسهها بیان زنانه
در این ترانهها را میتوان در دو گروه شناسهها صریح و شناسهها ومنی ب شبند کرد که هریک به چهار شنیوة
متفاوت به کار رفتهاند .در این سرودهها روح زن کرمانر بدون پرده و نقاب آش ار میشود و بنا شننونده بنه گفن وگنو
که نوی ندگان مرد گاه ستودنی همچون یک معشوق یا مادر و گاه نفرتبار همچون ینک
درمیآید .او دیگر زنی نی
وسوسهگر یا ساحره برا ما وصف کرده باشند .به یار نوشتار زنانه ،او تهان پیرامون را با همة رخدادها و پدیدههنا
شگف آورش از دریچة چشم خود برا خوانشگرانش ترسیم میکند.
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مقدمه
ب تر فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی محملی برا بروز بیپردة حاالت و بازتاب نگرشها افنراد
یک تامعه اس و تناسب آن با درونیترین توربههنا ان نان دارا فرهننگ ،سنبب پنذیرش
گ تردة این ژانر شده اس  .تحلی ادبیات عامه ام ان رسیدن به فهمی ژرف در باب یک گنروه
ان انی را در اختیار پژوهشگران و خوانشگران قرار میدهد ،زیرا این نوشتارها و گفتارهنا عرصنة
بازنمایی ارتباط میان ان ان با تحنوالت تناری ی ،اتتمناعی ،فرهنگنی و سیاسنی تامعنة خنود
ه تند .هم ویی موموعه ادبیات شفاهی اقوام با توربة زی تة عامة مردم سبب ماندگار آنها
در گذر تاریخ شده و دیرینگی آنها همپا ش گیر اتتماعات ان انی اس .
1
ترانهها از ابتداییترین تلوهها ظهور این شاخه از ادبیاتاند .کارل بنوخر دربنارة پیشنینة
ظهور ترانه مینوی د
در دورهها ن تین ،زندگی ان انی همراه با کار گروهی بود .اعضا هر گروه برا غلبه بر
س تیها توانفرسا زندگی پیش از تاریخ ،مشترک و به صورت هماهنگ کنار منیکردنند و
چون بیشتر کارها مانند غلتاندن سنگ ،کندن خاک یا انداختن درخ  ،ترکیبی از حرکات م رر
و منظم بود ،در حین انوام آنها رفتار موزون داشتند و با ی ندیگر تلنو و عقنب منیرفتنند،
دس ها را باال و پایین میبردند ،ابزارها را به کار میانداختند و همزمنان بنا انونام کنار بنر وزن
صداهایی که از ابزار ایواد میشد ،اصواتی را با حنوره تولید یا به مقتضا احواالت خود کلماتی
را بر زبان تار میکردند .با ت وین فریاد کار و صدا ابزار ،ترانههنا ابتندایی شن گرفتنند
[ ،31ص.]120

ترانهها کرد ژرفا و دیرینگی چشمگیر دارند و زبان کرد با ویژگیهنا خناص خنود
ب یار از گویشورانش را به سو شاعر سوق داده اس  .کرمانرهنا ،وواینف کنرد کنه در
دورة صفو برا حراس از مرزها ایران در مقابن ازب نان بنه خراسنان کوچاننده شندهانند،
پرچمدار ب ش گ تردها از ادبیات کرد اند.
چند میلیون از تمعی کردها تهان به گویش کرمانوی س ن میگویند .س ون گاهها
کرمانرها عبارتاند از تنوب و ب شهایی از منناوو شنرقی و مرکنز ترکینه ،شنمال شنرقی
سوریه ،شمال عراق و برخی از کشورها آسیا میانه و اروپا .از نقاط مهنم کرمنانرنشنین ،کنه
حدود دو میلیون نفر از این قوم در آن زندگی میکنند ،شمال خراسان اس که وی سندههنا
اخیر تلوهگاه فرهنگ و هنر این قوم بوده اس [ ،11ص.]24
رایرترین قالب ترانهها کرد شمال خراسان دو قالب «لو» و «سنهخشنتی» اسن « .لنو»
قالبی آزاد شنبیه شنعر ننو ولنی کهننتنر از آن و «سنهخشنتی» بیشنتر در قالنب سنه معنراد
هش هوایی اس « .خشتی» در زبان کرمانوی بنه معننا معنراد اسن و سنهخشنتی یعننی
سهمعراعی و اوالق آن بر ترانهها و اشعار اس که از سه معراد هموزن و همقافینه تشن ی
)1. Karl Wilhelm Bücher (1847-1930

پیجویی نشانههای نوشتار زنانه در سهخشتیهای کرمانجی 3

شده اس [ ،2ص .]46این نود شعر معموالً از سه پاره با هش هوا و گاه اندکی بیشنتر تنا ده
همنراه اسن و بنه زبنان محلنی
هوا تش ی میشود که هوا چهارم آن با وقفها مشن
سروده و خوانده میشود .زنان همواره نقشی چشمگیر در سرایش این ترانهها داشنته و از آنهنا
برا بیان عواوف و اح اسات خود بهره بردهاند .با وتود این ،هرگنز از سنو پژوهشنگران بنه
سهم آنان بهعنوان مؤلف در ش دهی به موموعه ادبیات کرمانوی توته نشده اس .
البته توزیع نامتوازن امتیازات فقط به تن ی محدود نمنیشنود و ب نیار از اقلین هنا
دیگر (قومی ،نژاد  ،مذهبی ،وبقاتی و )...نیز بر پایة این سوگیر ها اتتماعی نادیده انگاشته
شدهاند و حقوق برابر با دیگران نداشتهاند .سی ویرانگر تهانیشدن با ح کردن خردهفرهنگها
در سامانها هژمونیک ،ب یار از نظامها فرهنگی ،ادبنی ،آییننی و اسنطورها محلنی را در
سراسر تهان در معرض نابود قرار داده اسن  .ازایننرو ،زن کرمنانر را منیتنوان ینک اقلین
تن یتین قومیتی یا اقلی دوچندان[ 1ن .ک  ،17ص ]333بهشمار آورد.
با وتود آن ه ب ش مهمی از پایدار و ماندگار فرهنگها محلی مدیون ادبیات شنفاهی
اس  ،بومیسرودهها بهسبب بیرونماندن از داینرة ادبینات فناخر و رسنمی ،کمتنر منورد توتنه
نظاممند و روششناختی پژوهشگران حوزة مطالعات ادبی قرار میگیرنند .برپاینة اینن کاسنتی،
نادیدهانگار و به حاشیه رانده شدن زنان بنهعننوان آفرینشنگران اثنر ادبنی پررننگتنر شنده و
ت وتو فردی زن در چارچوب گفتمان ادبی دشوارتر شده اس .
زن کرمانر همواره در الیهها گوناگون زندگی قومی نقشآفرین بوده ،اما هیچگاه اندیشه و
و نه با توصیفات برخاسته از زبنان مرداننهن بررسنی
نگاه او بهمثابة آفرینشگرن آنگونه که ه
نشده اس  .پژوهش حاور با واکاو هزار و  386نموننه از سنهخشنتیهنا کرمنانوی ،در پنی
بازیابی اشعار سرودهشده با ت یه بر گفتار و اح اس زنان و پیتویی مؤلفهها نوشتار زناننه در
درونمایة این آثار اس  .نگارندگان در ت وتو این پرسشاند که آیا زن کرمانر توان ته بنه
صدا و نوشتار زنانه برا سرایش اشعار برآمده از اح اسات خویش دس یابد؟

چارچوب نظری
نادیدهگرفتن زنان در عرصهها گوناگون تولید فرهننگ ،بنه درازا سندههنا پیناپی وبیعنی
انگاشته شده اس و فقنط پنا از پدیندار ترینانهنا روشننگر دوران معاصنر و بنه ینار
در عرصهها گونناگون و بنهوینژه پنا از نگنارش نوشنتارهایی
تالشها کنشگران فمنی
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همچون اتاقی از آن خود ( )1929اثر ویرتینیا وولف (1882نن ،)1941تننا دوم ()1949
1. double minority
2. A Room of One’s Own
3. Virginia Woolf
4. Le deuxième sexe
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اثننر سننیمون دوبننووار1908( 1ننن ،)1986دفترچننة زریننن )1962( 2اثننر دوریننا ل ننینگ
(1919ن )2013و رازوَرز زنانه )1963( 4اثر بتی فریدان1921( 5ن )2006به م ئلها درخنور
توته تبدی شد.
7
6
از سنو هلنن سی نو ( ،)1937نظرینهپنرداز فران نو و از
عبارت نوشتار زنانه ن
9
8
پیشروان فمنی م پ اساخ گرا  ،به کار رفته اس  .او در مقالة خندة مدوزا ( )1975بیان کرد
که زنان یا باید در چنبرة زبانی که به آنها اتازة ارتباط و بیان اح اساتشان را نمیدهد گرفتار
باشند یا این ه از زبان ویژة خویش بهره بگیرند.
از دید و  ،زبان زنانه تالش دارد از سایة قوانین سنتی بنیانیافته از سو تامعة پدرسناالر
بیرون بیاید .نوشتار زنانه بانوان را توانا میکند با برپا کردن روایتنی ش عنی و هنویتی پایندار،
دربارة نیازها خویش س ن بگویند .بدینترتیب ،زنان میتوانند با ت ینه بنر تفناوتهنا بندن
خود ،برا بازتعریف هوی و روای ش عیشان دس به نوشتن بزنند .نوشتار ابزار اس برا
دفاد از خود و بازیافتن آنچه تاریخ از زنان دریغ کرده اس .
سی و در این مقاله از عبارت منطو عشوگریز 10برا تعریف ستم نظاممند پدرساالر بر
زنننان بهننره مننیگیننرد .و منطننو عشننوگریننز را چنننین وصننف مننیکننند «آنهننا ح ننی از
خودان ارگر  11به زنان ب شیدهاند .بدینگونه زنان خود را فقط چنان دوس دارند کنه منردان
میپ ندند» [ ،37ص .]42زنان بدینسان به تا تالش بنرا پنرورش خنود راستینشنان ،بنه
درونیساز نگاه خیرة مردانه 12بهعنوان الگویی بیرونی برا بهترشدن میپردازند [ ،38ص.]65
ص .]65مقالة سی و همچنین نقد اس بر نرینهس نمحور  ،13زیرا پنذیرش برتنر عقن
مردانه از سو ادبیات و نوشتارها بالغی را به چالش میکشد [ ،39ص.]263
نظریة نوشتار زنانه تفاوتها نوشتار زنان و منردان را بنا توتنه بنه روحینات و خلقینات
متمایز آنها واکاو میکند .بر پایة این نظریه ،توانایی زننان در فهنم خنود بنهواسنطة زبنان و
فرهنگی مردانه صورت میگیرد و این خودفهمی باید مورد نقد و تحلین قنرار گینرد .ازایننرو،
ی ی از وظایف اصلی فمنی م یافتن زبانی اس که در آن تفاوت تن نی قابن بینان باشند و از

1. Simone de Beauvoir
2. The Golden Notebook
3. Doris May Lessing
4. The Feminine Mystique
5. Betty Friedan
6. écriture féminine
7. Hélène Cixous
8. poststructural feminism
9. Le Rire de la Méduse
10. logic of antilove
11. antinarcissism
12. male gaze
13. phallogocentrism
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عرصة نهان آگاهی فرد به حوزة نمادین فرهنگ و زبان وارد شود [ ،4ص .]113اینن هندف از
از وته تضاد به این مووود پرداخ و بنا درنظرگنرفتن
دو منظر پی گرفته شد .دیدگاه ن
تبعیضها اتتماعی ،زبانی متفاوت از زبان مردان برا زنان قائن شند [ ،32ص .]95دیندگاه
دوم وته تفاوت را در نظر گرفته و میان س ن گفتن زنان و مردان ،به دلی داشتن خعل ها
خاص و ویژگیها اح اسی ،روحی و ت می ناهم نان ،تفناوت نهناد [ ،36ص .]224در اینن
نگاه ،هنگام استفاده از واژگان «زن» و «مرد» بیش از آن ه بر تفاوتها تن ی1ن که برخاسنته
از ساختار زی شناختی اس ن تأکید شود ،تن ی  2مد نظر اس  .تن ی برساختة اتتمناد
اس و همب ته با سامانهها داللتی همچون زبان ،نظام آموزشی ،رسانههنا و ...بنروز منییابند.
تن ی مردانه برا مدتی ووالنی دارندة قدرت برتر بوده و وبیعی فرض شدن این برتنر بنه
صورتبند تلوهها گوناگونی از تبعیض انوامیده اس  .این نابرابر به زبان نیز راه یافته ،بنه
گونها که تاریخ ادبیات بیشتر بازتابندة گفتار و نوشتار مرداننه اسن و توربنة زننان و فردین
آنها اغلب نادیده گرفته شده اس .
رابین لی اف 3بر این باور اس که تفاوت قدرت میان زنان و مردان سنبب بنه وتنود آمندن
مردانی ح مران و سلطهگر از یکسو و زنانی تابع و مطیع از دیگرسو میشود .از آنوا که زنان از
پایگاهها اتتماعی کمثباتتر و نقشهنا محندودتر برخوردارنند ،اینن بنیثبناتی و تزلنزل
اتتماعی در رفتار زبانی آنان بازتاب مییابد .و از سبک گفتار زنانه با عنوان زبان بیاقتدار 4یاد
میکند [ ،35ص .]46به باور او ،زنان نیاز بیشتر به تلب حماین اتتمناعی دارنند .ازایننرو،
صفات دلنشین بیشتر را به کار میگیرند ،مؤدبانهتر س ن میگویند و ابهام اتتماعی خنویش
را در تمالتی سیال و تأوی پذیر از دیگران (نق قول م تقیم) با عطف توته بنه ت مین آن از
سو دیگران (تمالت ناتمام) بازتاب میدهند [ ،25ص .]22پیتر ترادگی  5معتقد اسن زبنان
بهعنوان پدیدها اتتماعی ،با ونرز تلقنیهنا راینر در تامعنه همب نتگی ب نیار دارد [،44
ص .]116زبان مردانه و زنانه ازآنرو از دیدگاه اتتمناعی ناهم نانانند کنه تامعنه نقنشهنا
متفاوتی برا زنان و مردان تعیین میکند و الگوها رفتار متفاوتی را از آنان انتظار دارد.
ادبیات و هنر میتوانند ابزارهایی قو برا بازنمایاندن توربهها خناص و منحعنربنهفنرد
زنان باشند [ ،1ص .]275خاستگاهها تواناییها و خعل ها زنانه ،که به دلین قنرار گنرفتن
زن در مقام دیگر و فراتر نرفتن او از مووع ابژه عموماً ان ار شنده اسن  ،سنرانوام در نوشنتار
زنانه موال ظهور مییابد [ ،28ص.]263

1. sex
2. gender
)3. Robin Tolmach Lakoff (b. 1942
4. powerless language
)5. Peter Trudgill (b. 1943
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روش پژوهش
این پژوهش یک موردکاو در حوزة نقد ادبی فمنی تی ،با روی رد تحلیلین تف یر و با هدف
توسعها اس  .گرچه سهخشتیها کرمانوی از سو برخی پژوهشگران معرفنی شنده ،هننوز
ب یار از ویژگیها آن ها مبهم و ناشناخته باقی ماننده اسن  .پنژوهش حاونر تنالش کنرده
ب شی از سویهها ناگشودة این آثار بهویژه سهم زنان در ش گینر اینن موموعنة ارزشنمند
ادبی را واکاو کند .دادهها کیفی این پژوهش به شیوة اسناد و میدانی دادهاندوز شدهاند.
در ب شهایی همچون چارچوب نظر  ،پیشینه و برگزیدن سهخشتیها از مطالعنات اسنناد و
کتاب انها یار گرفته شده ،اما پیتویی ریشهها فرهنگی نشانهها و واکناو معننایی آنهنا
حاص زندگی در میان کرمانرها و مراوده با پژوهشگران فرهنگ کرمانر اسن  .تامعنة آمنار
این مقاله حدود هزار و  386سهخشتی را دربر میگیرد که از چهار کتاب منتشرشنده بنه زبنان
فارسی ،ترانهها کرمانوی خراسان ( ،)1374سهخشتی ،تراننههنا کوچنک کرمنانر (،)1386
دیار و دوتار ( )1393و سهخشتیها کرمانوی ( )1395برداش شدهاند.

پیشینة پژوهش

در حوزة ادبیات کرمانجی :ایوانف 1در مقالها با عننوان «شنعر روسنتایی در لهونة خراسنانی»
( )1925ترانه ها کرمنانوی ب نیار را کنه گنردآور نمنوده ارائنه کنرده اسن  .توحند در
ترانهها کرمانوی خراسان ( 202 )1374سهخشتی کرمانوی را بنا ترتمنة فارسنی بنه چنا
رسانده .او در دیگر اثر خود ،هزار و یک شنب کرمنانر ( )1393بنه بررسنی ریشنههنا شنعر و
موسیقی کرمانوی میپردازد .سپاهی الئین در مقالة سهخشتی ،شعر وینژة کرمنانرهنا ()1376
بهاختعار به معرفی این نود از ترانهها کرد پرداخته و شمار را به فارسی برگردانده اسن .
متولی حقیقی در مقالة بررسی بازتاب برخی از وقایع تناری ی و اتتمناعی در موسنیقی مقنامی
قوچان ( )1391به پیتویی اف انهها و داستانها کرد پرداخته که در ترانهها کرمانوی از
آنها استفاده میشود .ح ینپور در کتاب دینار و دوتنار ( )1393بنه گنردآور حندود پانعند
سهخشتی پرداخته اس  .این کتاب سهخشتیها را در سه سطح ادبی ،زبنانی و ف نر مطالعنه
کرده اس  .علیپور در مقالة «سرودههنایی از شناخة ادبینات شنفاهی اینران سنهخشنتیهنا
کرمننانوی» ( )1395حنندود  300سننهخشننتی برگزیننده را از دینندگاه وزن موسننیقایی و زمینننة
معنننایین عنناوفی مطالعننه کننرده اس ن  .نیننکب ننش در مقالننة «گننذر بننر نوخ ننروانیهننا و
کوتهسرودهها محلی» ( )1395سهخشتیهنا تعفرقلنی زنگلنی ،شناعر معاصنر قوچنانی ،را
بررسی و سعی کرده به هم انیهایی میان سهخشتی با های وهنا ژاپننی اشناره کنند .برخنی
)1. Vladimir Alekseevič Ivanov (1886-1970
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دیگر از تالشگران کرمانر نیز به گردآور و ثب سنهخشنتیهنا پرداختنهانند کنه از آن تملنه
میتوان به عظیم و فرامرز رستمی (موموعة ی عد سهخشتی کرمانوی) ( ،)1387هینوا م نیح
(حدود  120سهخشتی در کتاب سهخشتی ترانهها کوچک کرمانر) ( ،)1386تلی تلی بنا
هم ار گلی شادکام (در حدود هزار و  700سهخشتی در کتاب سهخشتی کرمانوی ،خراسان)
( )2012و هاد بیدکی (حدود هزار و  400سهخشتی در کتناب سنهخشنتیهنا کرمنانوی)
( )1395اشاره کرد.
در حوزة نوشتار زنانه :بی اعتنایی مطالعات ادبنی بنه آثنار زننان نوی ننده در کنانون توتنه
قرار گرف و آغاز برا نقد زنمحور شد [ ،22ص .]331پیروان این م تب
منتقدان فمنی
بر مطالعة ادبیات و هنر زنانه و بهعبنارتی زننانگی در نوشنتار و شناسنایی مؤلفنههنا فرمنی و
مضمونی بهکاررفته در متون زنانه تأکید دارند [ ،14ص .]264شوالتر 1نقند فمنی نتی را بنه دو
گونه ب ش میکند  .1ارزیابی و نقد مودد آثار زنان 2او این ب ش را نقد خنالق منیدانند و در
این نود ،ت یه بر «زن نوی نده» اس ؛  .2ارزیابی و نقد مودد ادبیات از دیدگاه زننان 3در اینن
و تنبة تحقیقی دارد
ب ش زن خواننده و قرائ زنانه مطرح اس و از نگاه شوالتر خالق نی
[ ،16ص  .] 389پا از این تریان ،گروه دیگنر بنا گنذر از تععنبات ،توتنه خنود را متوتنة
تفاوتها گفتار بین زنان و مردان کردند که از آن تمله میتوان به پژوهش لی اف با عنوان
زبان و تایگاه زن ( ،)1975نوشتار وس  4و زیمرمن 5به نام نقنشهنا تن نیتی ،فاصنلههنا و
دانشها در گفتمانها ( ،)1975کتاب ادبیاتی از آن خود اثر شوالتر ( )1977و مقالة فیشمن 6با
عنوان کارهایی که زنان انوام میدهند ( )1983اشاره کرد .در این پژوهشها ،مبنا تفاوتها
زبانی بر تایگاه نابرابر زنان و مردان نهاده شده و ریشة ویژگنیهنا متفناوت گفتنار زننان در
اح اس ناامنی ،نبود ثبات اتتماعی و کاستی اعتمادبهنفا ت وتو شده اس .
در ایران مطالعات پراکنده در این حوزه بیشتر بر رمان و اغلب بنا تأکیند بنر حنوزة واژگنان
انوام گرفته اس  .شراره عال ( )1389در کتاب زن از نگاه دو زن نقد تطبیقی آثار دو نوی نندة
زن به نقد و بررسی تطبیقی آثار آلبا دساپدس 7و زویا پیرزاد میپردازد و به دنبال یافتن نگاه
فمنی تی در آثار این نوی ندگان اس  .ولیزاده ( )1390تن ی را در آثنار رمناننوی نان زن
ایرانی واکاو کرده و با مقای ة تعاویر ارائهشده از زن سنتی و زن مدرن ،مؤلفههنا شنناختی
همب ته با هر گروه را بررسنی کنرده اسن  .و رمنانهنا نوظهنور زننان را تالشنی در برابنر
ایدئولوژ مردساالر م لط میداند .سلیمی کوچی و شفیعی ( )1393بهمنظور مقای ة تطبیقی
)1. Elaine Showalter (b. 1941
2. gynocriticism
3. feminist critique
)4. Candace West (b. 1947
)5. Don H. Zimmerman (b. 1937
)6. Pamela M. Fishman (b. 1953
)7. Alba de Céspedes y Bertini (1911-1997
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دو رمان دساپدس و پیرزاد ،دغدغههنا و چنالشهنا هنمپیونند و هم نان آنهنا را بازینابی
کردهاند .بهمنی مطلو و مرو ( )1393رابطة زبنان و تن نی در رمنان شنبهنا تهنران را
بررسی کردهاند .اسد و دیگران ( )1397با پژوهش بر استعارهها مفهومی در چهنار رمنان از
نوی ندگان زن ایرانی ،در پی دستیابی به الگوها ذهنی این نوی ندگان بودهاند.
در شعر ایران ،والیهداران سن زنانهنوی نی فنروف فرخنزاد ،سنیمین بهبهنانی و عنالمتناج
قائممقامیاند .اولین بانو شاعر که در تاریخ معاصر از خودش مینوی د فروف اس و پنا از
او سیمین بهبهانی با نوآور هایی در فرم ،وزن و محتوا ،نمایندة صدا زنانه در شعر ایران بنوده
اس  .غالمی و ب شیزاده ( )1392نشانهها نوشتار زنانه را در کنار اینن شناعران پنیتنویی و
دستهبند کردهاند .حبیبی و دیگران ( )1393شیوة استفاده از نوشتار زنانه برا بینان م نائ
اتتماعی همچون آزاد خواهی و دفاد از حقوق زنان را در آثار فنروف فرخنزاد و سنعاد العنباح
مطالعه کرده و نگرانی از فقدان عدال اتتماعی و نقض حقوق ان انها و اعتراض به مردساالر
حاکم در تامعه را وته اشتراک دغدغهها این دو میدانند.
تاکنون پژوهشی با ت یه بر بررسی سبک نوشتار زنانه در ادبیات عامه و بنهوینژه تراننههنا
اقوام ایرانی انوام نشده اس  .بناایننحنال ،پنژوهشهنایی دربنارة بررسنی شنیوة بازنمنایی زن،
تایگاهی که به او داده شده و نقشهایی که پذیرفته در وربالمث ها ،مت ها و ترانههنایی کنه
معموالً با زبانی مردانه بیان شدهاند انوام شده اس  .برپایة پژوهش مل ی ( )1389بر ترانههنا
لر و ل ی ،آنوا که به تق یم کار مربوط میشود نگاه غالب برگرفته از کلیشنههنا تن نیتی
اس  ،ولی هنگام اشاره به عشو ،زن دارا نقشی غیرتن یتی و فعال میشود .فاولی و مل نی
( )1390بازنمایی زن در ترانهها کرد را با احترام و توته به تأمین حقوق آنان توأم میدانند.
محمدپور و دیگران ( )1391در تالش برا بررسنی بازنمنایی زن در ونربالمثن هنا کنرد
گویش سریانین م ریانی نقشهایی را که به زنان داده شده اس متنود ،نامتعین و گاه متناقض
دان تهاند .پورنعم رودسر و دیگران ( )1393بازتاب نگاه زنانه را در الالییها استان بوشهر
ت وتو کردهاند و متن این الالییها را افزون بر داشتن تنبة مادر  ،ب تر بنرا انع ناس
فرهنگ بومی و اوواد اتتماعی و فرهنگی از زبان زنان منطقه میدانند.

بازیابی شناسههای زنانه در سهخشتیها
سهخشتی کرمانوی با قرار گرفتن در زمرة ادبیات عامه ،بیرون از دایرة سنن هنا ادبنی فناخر
قرار میگیرد .سراینده به قیدو بندها نظام رسمی ادبیات گرفتار نی  ،داننش ادبنی شناعران
فرهی ته را ندارد و آنچه از انواد علوم بالغی در سرودة خود به کار میبرد سربرآورده از توربه و
سبک زندگی اوس  ،نه نتیوة آموزش و مطالعة اشعار و شیوهها بینانی شنعرا پیشنین .اینن
م ئله سبب رهایی ذهن شاعر از پا بند به سن ها ادبی شده و توربنههنا شناعرانة او را
نابتر و ش عیتر کرده اس .
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در یک تق یمبند کلی ،دو شیوة بیان در سهخشتیها قاب تش ی اس  .1بیان صریح
و غیرهنر در این شیوه ،سهخشتیها فقط به اعتبار موسیقی کالم در شنمار شناعرانههنا قنرار
میگیرند؛  .2بیان شاعرانه در این شیوه سراینده از ام انات بالقوة زبان محناوره و ت نینکهنا
بالغی دیگر (که بهصورت ناخودآگاه و آموزشنادیده در ذهن خود دارد) سنطح هننر کنالم را
ارتقا داده اس  .بیشتر سهخشتیها به شیوة دوم سروده شدهاند [ ،6ص.]12
مثالً تنبة شاعرانة سهخشتی زیر بیشتر برآمده از موسیقی کالم اس
او کی

؟ او کی

؟ /که بر فراز کوه فریاد سر داده /دختر نی

 ،بیوهزن اس

درحالیکه سهخشتی زیر با بیانی شاعرانه و غیرصریح سروده شده اس
آن گنوشک سیاهپنوهام /که رو ت تهسنگها فرود میآیم /و عاشو آن یار سیاهپوشم

از این چهار موموعه ،که شمار  1386سهخشتی متفاوت را دربر منیگیرنند 1074 ،نموننه
دارا شناسة تن یتیاند .از آن میان ،تعداد  269سروده (بنیش از ینکچهنارم) را منیتنوان از
نشانهها آش ار بیان زنانه بارور دان  .با توته به ناشناسبودن شاعر در بیشتر سهخشتیهنا،
یافتن ترانههایی که شاعر آنها زن بوده فقط از وریو تحلی نشانههنا کالمنی و اشناراتی بنه
اح اس یا بدن زنان که سراینده در ترانه به تا نهاده ام انپذیر اس (تدول و نمودار .)1
جدول  .1دستهبندی جنسیتی ترانههای بررسیشده [نگارندگان]
کل ترانههای
بررسیشده

ترانههای سرودهشده از
سوی زنان

ترانههای سرودهشده از سوی
مردان

ترانههای بدون نشانهای از
جنسیت سراینده

1386

269

805

312
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نمودار  .1دستهبندی جنسیتی ترانههای بررسیشده [نگارندگان]

نمونهها بررسیشده سهخشتیها سرودهشده از سو زنان ،از دید مووود در پنر گنروه
قاب ب شبند اند (تدول و نمودار .)2
جدول  .2دستهبندی موضوعی ترانههای سرودهشده از سوی زنان [نگارندگان]
عشق و
دلدادگی

ازدواج

مهاجرت ،کوچ و
جنگ

نقشپذیری اجتماعی

اندرز ،نفرین ،معرفی
خود و...

167

32

25

22

23

نمودار  .2دستهبندی موضوعی ترانههای سرودهشده توسط زنان [نگارندگان]
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آنچه در ادامه آمده نمونههایی از سهخشتیها برگزیده از این پنر دسنته موونوعی اسن
که نشانهها زبان و نوشتار زنانه در آنها آش ار اس .
الف) دربارة عشق و دلدادگی

پ رک چاروق بهپا ،ا چاروق بهپا /چاروقها را دربیاور و بیا داخ ب تر /که بازوانم را بالش سرت کنم
ب) دربارة ازدواج

من و تو دو دختر گرتی زیباروییم /دو کبوتر کرمانوی /که در غرب ازدواج کردهایم
ج) دربارة مهاجرت ،کوچ و جنگ

دیار و سرزمین ما ارزروم اس  /کبکها و کبوترها آنوا گرد آمدهاند /ما بهتازگی با ی دیگر قوم و خویش
شدهایم
د) دربارة نقشپذیری اجتماعی:
مردان ش مزن ما به ت

کوه تان رفتهاند /از بد حادثه گاوآهن با ت تهسنگی برخورد کرده /نمیدانم
بد من
از والع بد من اس یا از ب

ه) دربارة اندرز ،نفرین ،معرفی خود و...
کبک زیبایی ه تم در نشیب این کوه ار /که رو این ت تهسنگها دانه برمیچینم /و بر این حالم
خدا را ش ر میکنم

بهسبب التزام به اختعار کالمی در سهخشتی ،در ب یار موارد روای ها فشرده شدهاند؛ اما
این فشردگی بر انتقال معنا تأثیر منفی ندارد و حتی م اوب را در ت می داستان بنه گوننها
که خود میخواهد آزاد مینهد .این شیوة بیان و چینش نشانهها به شنونده اتنازه منیدهند در
ذهن خود یک روای ووالنیتر را تعویرساز کند .زندگی ایلیناتی و همب نتگی بنا وبیعن و
همچنین آزاد از پا بند به قوانین شعر رسمی ،گنوینها غنی و پرتننود از نشنانههنا را در
اختیار سراینده قرار میدهد .زنان در سرودهها خود افزون بنر اسنتفاده از اینن وینف وسنیع،
شناسههایی را بهکار بردهاند که زنانگی راو را آش ار میکند .شناسههنا بینان زناننه در اینن
ترانهها در دو گروه عمده قاب ب شبند اس
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 .1شناسهها صریح 1در این نمونهها سراینده از واژگانی بهره گرفته که صراحتاً به زننانگی
و اشاره دارند .این شناسهها به چهار شیوه به کار رفتهاند که عبارتاند از
1ن .1خطابکردن محبوب با عناوینی که اشارة م تقیم به تنا مذکر دارد؛ نظیر ا پ ر،
ا چوپان ،ا مرد ،یا بهرهگیر از نامها مردانه چون رمضان ،عظیم و...
ا پ ر قدبلند و تنومند /اینوور بیخیال و بیف ر من نباش /زندگی من بدون تو تلخ اس

1ن .2اشاره به متعلقات مردانه ،مث

ک وشلوار

ک وشلوار او راهراه اس  /دلم را از شدت اشتیاق آب کرده /چه توان الغر و بلندقامتی!

1ن .3یاد کردن از خود با استفاده از کلماتی که به زنانگی گوینده اشاره دارد؛ همچنون منن
دختر فالن ه تم ،من را به زور شوهر دادند ،مرا به کنیز بپذیر و...
من با این درد خواهم مرد /مرا به عقد این نامرد درنیاورید /که مرا با این درد خواهد کش

1ن .4اشارة سراینده به متعلقات زنانة خود ،مث

النگو ،روسر و...

برادرم رمضان نام دارد /روسر دوت ها برایم آورده /درونی گران و بیرونی ارزان

 .2شناسهها ومنی 2در متن برخی از سهخشتیها نیز مفاهیم و اشاراتی وتنود دارد کنه
در الیة ثانویة معنا زنانگیِ سراینده را به تعویر میکشند .این دسته که خنود چهنار گوننه دارد،
دربرگیرندة سرودههایی اس که ژرفا معنایی بیشتر دارند.
2ن .1استفاده از مضمونهایی که از نقشها زنانه همچون منادرانگی برسناخته منیشنود؛
مانند الالییها که بیشتر زنان سرودهاند؛ یا دیگر وظایف زنان در خانواده همچون دوشیدن شنیر
یا بافتن توراب
ا نوزاد من! گهوارهات همیشه در حرک باد /کاش در تا بادگیر باشی /تا باد خنک بوزد و گهوارهات
را ت ان دهد
1. denotative
2. connotative
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نش تهام و دارم گاو را میدوشم /با مژگانم چشم ی به یارم میزنم /مرا با تفنگ م شید (که کشتة
عشو ه تم)

2ن .2نظر به قدم سن سرایش سهخشتی در بین کرمانرها ،مضمون برخی نموننههنا بنه
زمانهایی اشاره دارد که این قوم درگیر تننگ بنودهانند؛ ماننند تننگهنایی کنه بنا ترکمننان
داشتهاند .در آن زمان ،ب یار از مردان و پ ران به اسارت برده میشدند .پا از پایان آن دوره
و برقرار شدن صلح و ثبات میان اقوام هم ایه ،به اتبار بردن پ ران دلی فراق شد .افزون بنر
این ،شیوة زندگی ایلیاتی قوم کرمانر و قرار داشتن ییالق و قشالق این قنوم در حنوالی مرزهنا،
حراس از افراد ای را برعهدة مرد کرمانر نهاده اس  .بنابراین ،همیشه شمار از مردان ای در
باال کوهها و اوراف مح اوراق در حال نگهبانی بودهاند و این مووود نیز دلی دیگر بنوده
اس برا دور افتادن میان عشاق .این اندوه برآمده از تبر و رنر اسارت و دور  ،تبندی بنه
ی ی از مضامین رایر سرودهها زنانه شده اس .
خدایا! از تقعیر خود توبه میکنم /یارم را اسیر کردهاند /و دش و بیابان بر من تنگ شده
قوچان خراب شود کوچهبهکوچه /از آنوا به روستا امامقلی آمدهاند /برا تان سربازها
بار و بنه ما در کوه دلووچ قرار دارد /تو در بلند ه تی و من در میان کوچ چادرنشینان /کوچی که
یار در آن پیدا نی

2ن .3ب ش بزرگی از سهخشتیها کرمانوی را عاشقانهها دربر میگیرد .استفادة منردان از
تشبیهات و استعارهها برگرفته از وبیع برا وصف معشوقشان (مانند کبک ،گ  ،بره ،میش،
شتر سپید و )...سبب شده گاهی زنان نیز برا توصیف خود از این واژگان بهره بگیرند .از دیگنر
و زنان نیز آزاداننه و بنیپنرده عشنو
سو ،ابراز عشو در این سرودهها فقط م ت مردان نی
خود را به محبوبشان بیان کردهاند .ازاینرو ،دعوت بنه هنمب نتر  ،خنواهش بنرا در آغنوش
کشیده شدن و تقاوا ازدواج با زبان زنانه در ب یار از سهخشتیها دیده میشود.
ا چوپان برهها یکساله /که آنها را در ته چر عدسها میچرانی /کو آن تف انگشتر که به من
وعده داد ؟
شب دامن کشید و از نیمه گذش  /سیاهچشمم بر روزنة خانه دوخته اس  /چشمک میزنم تا از در وارد
شود
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2ن .4زنان در برخی موارد ،بنا به فرهنگ و سن دیرپنا مردسناالرانه ،ینا در ازدواج دارا
حو گزینش نی تند یا فقط پا از انت ابشدن حو پذیرش مییابند و از آنهنا نظنر خواسنته
میشود .در برخی از سهخشتیها ،سراینده از اتبار به پذیرش وصلتی ناخواسته س ن میگوید،
یا از این ه پدر ،برادر یا دیگر عضو مذکر خانواده بهتا او تعمیم گرفته اس .
آن گ زیبایی بودم که به تو دادندم /حاال برایم ناز م ن /آخر تو را ترک خواهم کرد
درد دلم را بیدار ن نید /سنگها بیابان را بر سرم نبارید  /بیچارهام ،ک ی مرا نمیگیرد
من بهمن کوه تانم بر سر راه کاروان /آرامآرام به تویبار میرسم /معلوم نی

ق م چه ک ی بشوم

نتیجهگیری
سهخشتی در زبان کرمانوی به ترانهها یا اشعار گفته منیشنود کنه از سنه معنراد هنموزن و
همقافیه تش ی شدهاند .این گونه سرودهها از سه پاره با هش هوا و گاه تنا ده هونا تشن ی
میشود که به زبان محلی سروده شده .سرایندة سهخشنتی کرمنانوی بنه قیندوبنندها نظنام
رسمی ادبیات گرفتار نی  ،دانش ادبی شاعران فرهی ته را ندارد و آنچه از انواد علنوم بالغنی
در سرودة خود بهکار میبرد سربرآورده از توربه و سبک زنندگی اوسن  ،ننه نتیونة آمنوزش و
مطالعة اشعار و شیوهها بیانی شعرا پیشین .این م ئله سبب رهایی ذهن شاعر از پا بند
به سن ها ادبی شده و توربهها شاعرانة او را نابتر و ش عیتر کنرده اسن  .گرچنه زننان
نقش چشمگیر در سرایش این ترانهها داشته و از آنها برا بیان عواونف و اح اسنات خنود
بهره بردهاند ،از سو پژوهشگران به سهم آنان بهعنوان مؤلف در ش دهی به موموعه ادبینات
کرمانوی توته نشده .همچنین ،این بومیسرودهها به سبب بیرون ماندن از دایرة ادبیات فاخر و
رسمی ،کمتر مورد توته نظاممند و روششناختی در حوزة مطالعات ادبی قرار میگیرند .برپاینة
این کاستی ،نادیدهانگار و به حاشیه رانده شدن زنان بهعنوان آفرینشگران اثر ادبی پررننگتنر
شده و ت وتو فردی زن در چارچوب گفتمان ادبی دشوارتر شده اس .
در ت وتو نشانهها نوشتار زنانه در سهخشتیها ،نگارندگان هزار و  386سهخشتی را
بررسی کردند که هزار و  74نمونه دارا شناسة تن یتیانند .از آن مینان شنمار  269سنروده
(بیش از یکچهارم) را میتوان بنارور از نشنانه هنا آشن ار بینان زناننه دان ن  .بنا توتنه بنه
ناشناسبودن شاعر در بیشتر سهخشتیها ،یافتن ترانههایی کنه شناعر آنهنا زن بنوده فقنط از
وریو تحلی نشانهها کالمی و اشاراتی به اح اس یا بدن زنان در ترانه ام انپذیر اس .
شناسهها بیان زنانه در این ترانهها را میتوان در دو گروه ب شبند کرد
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 ،شناسهها صریح ،با بهرهگیر از واژگانی که صنراحتاً بنه زننانگی سنراینده اشناره
ن
دارند ،به چهار شیوه شام خطابکردن محبوب با عناوینی که به تنا مذکر اشنارة م نتقیم
دارد؛ اشاره به متعلقات مردانة و ؛ یادکردن از خود با استفاده از کلماتی که به زننانگی گویننده
اشاره دارد؛ و اشارة سراینده به متعلقات زنانة خود.
دوم ،شناسه ها ومنی با استفاده از مفناهیم و اشناراتی کنه در الینة ثانوینة معننا زننانگی
سراینده را به تعویر میکشند ،به خود چهنار شنیوه ،شنام اسنتفاده از مضنمونهنایی کنه از
نقشها زنانه همچون مادرانگی برساخته میشود؛ اشاره به فراق میان عشاق و اندوه برآمنده از
تبر و رنر اسارت و دور برپایة رفتن محبوب به تنگ ،سرباز یا نگهبانی؛ اسنتفادة شناعر از
تشبیهات و استعارهها برگرفته از وبیع برا وصف زنانگی خود و س ن گفنتن از اتبنار بنه
پذیرش وصلتی ناخواسته از سو مردان خاندان.
به نظر میرسد سرایش سه خشنتی ابنزار بنوده در دسن زن کرمنانر بنرا بنرونرینز
اح اسات فروخفتهاش .در این سرودهها کوتاه و سادة بنومی ،روح زن کرمنانر بندون پنرده و
که نوی نندگان منرد
نقاب آش ار میشود و با شنونده به گف وگو درمیآید .او دیگر زنی نی
گاه ستودنی همچون یک معشوق یا مادر و گاه نفرتبار همچون یک وسوسهگر یا سناحره بنرا
ما وصف کرده باشند .سرایش به گفتار و نوشتار زنانه به او ام ان ب شیده تا خودش را و نیازهنا
بیان کنند و ننه بنا توصنیفات برخاسنته از زبنان
و رنرها و شاد هایش را همانگونه که ه
مردان .بدینترتیب ،او تهان پیرامون را با همة رخدادها و پدیندههنا شنگف آورش از دریچنة
چشم خود برا خوانشگرانش ترسیم میکند.
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