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که در اردیبهست " ی تمدنکرمانشاه گهواره"همایش بزرگ : یادآوری(
اورد بيشتر از دو سال اندیشه و کار بود برگزار گردید، دست  ١٣٨۴ماه 

های مدرسه برای پرکردن سالن ی پيشين آوردن اجباری بچهکه شيوه
این همایش با شرکت پرشور برگزیدگان فرهنگی وعلمی . را شکست

های فرهنگی و علمی در این ی عطفی در تالشکرمانشاهان، نقطه
درست آن را که در موفقيت این همایش نقش مدیریت . سرزمين گردید

در . زن بود، باید درشت نوشته شودی دکتر عبدالحميد پاپبه عهده
کرمانشاه "ميان همکاران ایشان، نگارنده نيز از آغاز قرار داشت که نام 

ولی از آنجا که برخی . را برای همایش پيشنهاد نمود" ی تمدنگهواره
، بر آن شدیم تا دیگر از همکاران شورا از پذیرش این نام ناخشنود بودند

هایی را در کوتاهترین مدت نوشت مقاله برای اثبات این موضوع، رشته
. انتشار یافت" باختر"ی که پشت سر هم  برای مدت بلندی در روزنامه

جدا از نداشتن زمان کافی و به جهت همگانی بودن خوانندگان  خواه نا 
. ها بودگونه مقاله خواه نياز به یک زبان ساده و ساختار ویژه  برای این

کنندگان  ها، این موج سقيدی سرهزاران شرکتولی بيشتر از این مقاله
ی سالن بزرگ همایش بود که فرهيخته و پرتجربه در هر دو طبقه

در خرداد ماه همان . گواهی برای درستی برگزیدن آن نام شد
ه هایی را از آن رشتی سيروان بر آن شد تا بخش، هفته نامه١٣٨۴سال
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اکنون همان . ی جایگاه تمدنی کرمانشاه را انتشار دهددر باره الهقم
ی سيروان برگزیده بود، در اینجا آورده هایی را که هفته نامهبخش

 ) ایفریبرز همزه .شود می

رسد که چگونه پ امروزه بسياری از خود می: ی سيرواناشاره{{
شتن آب کشور، با دابخش از برای نمونه در اين  مااست که 
های زرخيز، استعداد و نيروی انسانی بسيار  زمين ،فراوان

های  با ارزش و حتی پول کافی برای بدست آوردن فناوری
 خودنه تنها کاالی صنعتی مورد نياز  باز هم ناچاريم جديد،

بلکه حتی خود کفايی  يم،را از کشورهای ديگر تهيه نماي
پاسخ  !؟ايم ادهدر بخش کشاورزی را نيز از دست د ،تی خودنس

هاست که  السبه اين پرسش را نيز همين مردم کوچه و بازار، 
های انجام شده  ی پژوهشی همهاند که خود، در راستای  افتهي

ولی بسيار ساده  در سراسر جهان بوده و در يک مفهوم بس
 .گ استهنده است که همانا فربيگسترده خوا

به زادگاه  سويی،که از  کرمانشاهيانبرخی از  به تازگی
وی ديگر، بر اين باور سد و از نگی فراوان داربستخود دل

فشارد که تنها راه رسيدن به پيشرفت اقتصادی،  خود پای می
شود و بدون  با فرهنگ آغاز می ... هنری و ،علمی ،فناوری

توان به هيچ کدام از  نمی ،از آن جانبهبهره برداری همه 
با وجود  نگارنده .تی و جهانی خود دست يافبومهای  آرمان
دارد، به نگارش  پيشر دفری که سهای بسيار کاری در  درگيری

به : پردازد کهبی اين باورش  درباره ی کوتاهچند نکته
ی گذشته، تنها و  دهسبسيار ما در چند های  رسيدن تالش بست بن

اصل و تنها به جهت ناديده گرفتن فرهنگ به عنوان مهمترين 
به . در روند حرکت آنها بوده است  های عرصه عامل در همه

فرهنگی کانون اين نوشتار نيز های  جهت پيچيده بودن گفتمان
ای از اهميت فرهنگ اين بخش از کشور قرار  در معرفی ساده

ها جدی گرفته شود، تا  به اميد آنکه اينگونه گفتمان. دارد
بيان همين . ها آغازی باشد، بر پايان تقليد و کژانديشی

ته نيز در زمانی بسيار تنگ و برای قشرهای چند نک
گرفت  بايست به صورتی انجام می خوانندگان بسيار ناهمگون می

که از سويی، از يک گفتار بی پايه و ناروشمند پرهيز شود 
آور و از سوی ديگر، برای خوانندگان نيز دشوار و مالل

هايی از آن حذف  بخش ،اين مطلب به دليل طوالنی بودن. نباشد
خواهند به بررسی ژرف  در عين حال خوانندگانی که میو شده 

توانند  می، های اين گفتار پردازند نگرانه تری در نکته
 }}.برای مطالعه کامل آن به سايت سيروان مراجعه نمايند
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 شان ها و تمدن هنرمندانه کاسی

هنر و  یها شود که بازمانده جا به تمدنی پرداخته میايندر 
 .ندآفرين غير مادی آن، هنوز هم شگفتی میی و دفرهنگ ما

يران گشتن با وجود و ،های خاوری استان کرمانشاه سرزمين
های  هنوز هم يکی از زيباترين بخشزارانش  ها و چشمه جنگل

از ديدگاه تاريخی دشت بزرگی که از . شود ايران شمرده می
 ت،ها اسدآباد کشيده شده اس لندیب شهر کرمانشاه آغاز و تا

های بزرگ فراوانی بوده است و بازمانده آنها  تگاه تمدنزيس
و ، اشکانيان انيشمنخاه ،مادها ،انيالمياز دوران ا

ار نانيان و دوران اسالمی تا به امروز در هر گوشه و کسسا
» پراو«های  از کوه گسترده؛اين دشت  کانون .شوند يافت می

 های شمال باختری لرستان کشيده شده و ا کوهتغاز و آ
و کنگاور تا  اليشتر و  حنه صو  سينهای هر امروزه شهرستان

برای اينکه به . سازند های مهمی از آن را می بخشنهاوند، 
های  يافته برده شود، بايد به پیزمين سراهميت اين 

در گنج : ميالدی ١٩٩٠ يا یيدخورش ١٣۴٠باستانشناسی سال 
تون بيس که بر سر راه هرسين به در گنج دره. توجه کرد دره
در  ،رسيدن به شهر هرسين قرار گرفته است ازدرست پيش  و

يک معماری بسيار  يا، به تمدنی بسيار شکوفا، سالاين 
 مسيحپيشرفته برخورد شد که در هشت هزار سال پيش از ميالد 

يعنی در اينجا، در زمانی فراتر از ده  .برپا بوده است
تنها نگاهی به است که  تمدنی به وجود آمده ،هزار سال پيش

 یحال آن .دبوخواهد  بسنده هشت شكوفمعماريش، برای دريا
به اين  .ايم شيد که ما در کجای زمين ايستادهينديبه اين ب

کمی باالتر از آن باز هم در پايين  یموضوع و تمدن ديگر
هايی هم که به تازگی در همان پژوهش. خواهيم پرداخت

انجام گرفت، به نزديکی، در روستای شيخی آباد دينور 
  .زيستگاهی به همان ديرينگی نمايان گرديد

گاه زيست ،ره راستن گهميديگری که  دن، تمهاافزون بر اين 
های هنری و  خود ساخته بود، مردمی را بوده است که جلوه

ور تا دلفان، ينهای پرشماری از د ی خود را، در کارگاهينآي
ها  در اين کارگاهته شده ساخهای  پيکره .اند به وجود آورده

ميالدی،  ۵٠های  يشرفته هست که در سالپو زيبا ای  به اندازه
را اروپا  دزدانرا در ميان هنر دوستان و هنر  غوغايی

 .يدندموجب گرد

ا استارک انگليسی را يزنی به بنام فرا ، حتیکه آنهاچنان
در کوه و  تکاپوانداخت تا به تنهايی به گشت و هوس به 

های ودر روند کند و کا. پردازدبين سرزمين من ااکمرهای نا
خودش،  ی گفتهو به  هاستارک حتی به حفاری پرداخت ،خود

گويا رده و سپداد بغی  های خويش را به موزه بخشی از بافته
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 برکه  انگلستانبه دولت  ا هماطالعاتی خود رهای  يافته
 .کش نمود يشپ، راند فرمان می عراق

در اين سرزمين، از ديدگاه شده  يدای پنزهای بر پيکره
های  ترين نمونه شود که مهمترين و پيشرفته نری، گفته میه

توان  افزون بر آن، می. باشد ز در تاريخ بشر میبرندوران 
از فناوری و هنر بکار رفته در آنها دريافت که سازندگان 

 ای رفتهبسيار پيچيده و پيش غير مادینها دارای فرهنگ آ
 ،مه مهمتر اين است که اين يافته هااز ه .دان بوده نيز

های  ار استوار ميان سازندگان آنها و تمدنسيپيوند ب
. گذارند ميانرودان و به ويژه تمدن بابل را به نمايش می

ی  در آغاز برخی را گمان بر اين بود که وجود باز مانده
تواند در  ، میسهای ميانرودان در اين بخش از زاگر تمدن

 .دباششيان بوده نها از سوی کوه  ی آن تمدنها تاراجی  جهتين
چرا که  .ا باور داشتهن به اينگونه گمانه اتو امروزه نمی

م شناسی نه قوهای تاريخی و همچنين دانش  ی گزارش بر پايه
هايی شگفت زده شد، بلکه  تنها نبايد از وجود چنين پيکره

، تواند باشد توان باور داشت که نه تنها جز اين نمی حتی می
در همين  ،ور گرديديادآبلکه همانگونه که پيش از اين نيز 

غير های  های فرهنگ بايد به دنبال جلوه ها است که می ندیلب
های  بسياری نيز اين پيکره .گشت ی ميانرودانها تمدن مادی

دانند که در تاريخ  وند میيدر پ یبرنزی را با تمدن مردم
ها  سیاک .ه استميانرودان، با نام کاسی از آنها ياد شد

گويا از مردمان زاگرس بودند که توانستند دوران دوم تمدن 
دوباره  تمدنولی پس از فروپاشی آن  نند؛بابل را رهبری ک

دوران دوم تمدن بابل به  .بازگشتند های خود به سرزمين
توان يکی از مهمترين و شکوفاترين  ها را می رهبری کاسی

انه به تخببد .وردآار های تاريخ ميانرودان به شم دوران
ها  ر حفاریدهای شبانه و غير علمی انجام گرفته  جراتاسبب 

ا بسياری از م ،های آنها يافتهو پنهان سازی بعدی 
ها را برای  پيکرهی سازندگان اين  های مهم درباره گاهیآ

 نيز،روشمندی  های حتی پژوهش. يما دست داده زهميشه ا
انجام  ها پيکرهی خود  نگونه که بايد و شايد دربارهبدا
های کنونی ما،  هستداننا  به همين جهت،. پذيرفته استن

ی سازندگان اين در باره های ما نستهبسيار بيشتر از دا
در نتيجه به جای پرداختن به  .باشد می های برنزیپيکره
اند، بهتر است تنها به  هايی که در اين مورد زده شده گمانه

ی، به تکرار نزهای بر حال پيکرهه کرد که در هر داين بست
ی  همه یسرنمادهاکه هر دو،  اند دو نماد اصلی پرداخته

يکی از نمادها، . اند های ميانرودان و ايرانی بوده تمدن
خدای بزرگ يا» مشل گليگ«اد آور يهايی هستند که  نقش

نماد ديگری که تا به امروز برای بيشتر . است ميانرودان
 ،شده است کار گرفته می يرانی بهاهای ميانرودان و  تمدن

باشد که  میهای بالداری  نقش انسان گونه و يا فرشتههمان 
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و  بستان نقش بيستون و در يا طاقگ در بزروش يدار سر باالی
تر از يشپشوند و بسيار  فته میيانيز  بسياری جاهای ديگر

 .به کار گرفته می شده است بابلاين ها نيز، از سوی مردم 

 ی ده هزار ساله تمدن بشری هوارهگهای زاگرس و بلندی  

 در ميدان دانش قوم شناسی، بايد در ديد خود نگاهداشت که
ای با  های پايه های کرد، دارای تفاوت ساختار سنتی ايل

سبب اصلی اين . ساختار ايل های ترک و مغول بوده است
های طبيعی زيستگاه کردها در  توانسته در داده تفاوت می

شکل اصلی . ا آسيای ميانه و مغولستان بوده باشدسنجش ب
های  کوچ نشينی بيشتر کردها، شکل عمودی و شکل کوچ ايل

 .آسيای ميانه افقی بوده است

ی  در فاصلهيانرودان م سيررزمين گرمسبرای نمونه وجود 
گروس را در کنار زا ی هيدهای سر به فلک کش هکوکه هی تاکو

ده که به باال و پايين رفتن دا اجازه اين را می ،خود دارد
تابستان در  کافی در زمستان وهای  چراگاه ،ها ینداز اين بل

های  بدون اينکه نياز به کوچ کردن به سرزمين ؛دسترس باشد
 .ست وجود داشته باشدددور 

ها،  ها و تمدن فرهنگ ،ی تمدن در بکارگيری عنوان گهواره 
ی پرورش يها شود که در گهواره تصور میکانی همانند کود

ا حتی امروز نيز کودکانشان را منشين وچ مردم ک .بايد می
خود گاه به  سبانقرار داده و بر ا شانگهوارگاندرون در 
ی  بر پايه .ندگاه خود می بردسيربه سر هو گا سيرگرم

ی  شناسی در چند دههم که در دانش قوای  هميستادهای گمانه
ديگر  ،اند افتهست يدهای بسيار بزرگی  گذشته به پيشرفت

ی  ی، در همهنا تمديفرهنگ  قوم،توان پذيرفت که يک  مین
ان همچنو در يک جايگاه  اندازهشکل و  همان ها به زمان

های  ی امروزی، پيچيدگیسشنا قوم دانش .جا بوده باشدابرپ
در روند ساخت و سازهای قومی و فرهنگی توی بسياری را تودر

که در  هايی گمانهری از بسيا تاکشف نموده و سبب شده است 
، به ناگهان ارزش علمی شدند شده انگاشته می ثابتگذشته 

ديگر روشن گرديده است که  اکنون. هندخود را از دست بد
شوند، و يا بخشی را  یمد، آميخته ها جابجا می شون فرهنگ
ر بهمانگونه که  ...دهند و ه و بخشی را از دست میشتنگاهدا

 . دگذر پرورش می روندکودکی در 

های ملی گرايی نژاد  افت اين واقعيت، بسياری از پايهيدر
چرا که آنها نيز ديگر : سازد ت میسپرستانه را به کلی س

در گذشته  که با کژفهمیهمانند برخی  توانند، ینم
های  ی قفل همه ی ديالکتيکگمانهتا با کليد  ندکوشيد می

ای از  انهحا تحليل ساده لويبه بيان  نند،رمزدار را باز ک
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ترک،  ملی گرايان. بپردازندو فرهنگی  نژادیهای  نگارها
غير می کند که هر آنچه که امروزه از فرهنگ  تصورهنوز هم 

همگی از  دارد؛وجود  نونیه کيدر ميان مرزهای ترک مادی
ديگر  ،به همين گونه .ان به جا آورده شده استستترک
زندگی می  اشت که مردمی که در يک سرزمينندتوان پ نمی
اند که از گذشته های دور  بوده يیها همانند، هميشه درست کن

دانيم که  چرا که در اين زمان می اند؛ زيسته در آنجا می
به  .آن باشد نهاين و يا نههم آن و  وممکن است هم اين 

 حتیفرهنگی،  وهای اجتماعی جهت اين پيچيده بودن گفتمان
بختانه هنوز هم، دن بکه بسياری از آنا بنامخاورشناسان 

حتی از وجود ابزارهای علمی و پژوهشی در علوم انسانی 
خود ادامه  ی کنندههای گمراه  آگاهی ندارند، به کلی گويی

و جامعه  شناسانو تاريخ  مردم شناسانبه  برسدچه  ند؛ده می
واد خواندن س، پژوهشی آنها که تنها ابزار. شناسان آماتور
 نددا ی آنکه می ان بر پايهنت ايبه همين جه. و نوشتن است
جا  همچنان در همه ،واناداند به فر ه نمیآنکنمی گويد و 

از . فراوان گويی سرگرمنددر برابر مايند و همچنان به 
کردند  ی گذشته تالش می انديشمندان بومی ما، در يک سدهی يسو

های نژادی جای  تا هويت ملی ما را درون ميدان تنگ گمانه
اين راستا با جدا کردن هفت هزار و پانصد سال  و در. دهند

همه چيز را در مرزهای سياسی  از تاريخ ده هزار ساله ما،
تاريخ وردن آکشور، کوچک کرده و برای به وجود  کنونی

ند زنن کورش جای بنوادگاوالن را نيز، از غم شاهنشاهی، حتی
در  ايرانشناس، ١برت فراگنر کسانی مانندو از سوی ديگر، 

ی ايرانشناسی دانشگاه  نرانی بنيانگزاری دانشکدهسخ
، غولر اين دارد که پس از کشتارهای مببامبرگ، اصرار 

ی پتا بتواند فرهنگ ايرانی را  هنماند جابای  ديگر ايرانی
های خود در ميان  ن پس از ديدن چشمانسانگاه، آ .گيرد

ش هنوز مغولی که چگونه چشم هاي ودش آينه، شگفت زده می
مردم سمرقند  بسياری از حتی در ازبکستان همچه  .اند نشده

و  ستندامی محروم هبادهای  و بخارا، هنوز هم از داشتن چشم
ولی با وجود رنجی که نياکان  .گويند به زبان فارسی سخن می

ايشان برای نگهداری فرهنگی بزرگ خود در برابر مغوالن 
رنج همچنان  کبگرايان ازمورد آزار ملی یاز سوي اند، کشيده

 ملی گرايی ايرانی در ميان برخیبرند، و از سوی ديگر،  می
ايشان همچنان تا کنون نه از ارج نهادن به انگر تنگ، نيز

 .زده شده است سر باز

که دلبستگی زيادی  ٢تسفلدهرپر آوازه آلمانی  باستان شناس 
ی  ها را دروازه اين سرزمين باختری داشت،های ايران به تمدن

ی  يده است، چرا که شايد بشود گفت که همهمايا نآس
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که در  و دانشمندانیان ندهنرم ،بازرگان ،سپاهيان
اند،  رفت و آمد نموده ميان آسيا و اروپا ه،شتذهای گ هزاره
فون به همدان تيساستانی بجا و به ويژه از راه ناز اي

 ید نيز يادآورتسفلهمانگونه که هر ،همين جاده. اند شتهذگ
های دنيا  ترين و پر رفت و آمدترين جاده کی از کهني ،کند می

افزون بر اين وبا وجود اختالف نظرهايی که  .آيد به شمار می
ر بلد سفهرت، وجود دارد ٣نيشايیتمدن در باره کانون اصلی 

مان کانون ه ونینن کيپای می فشارد که هرس ها نگارهااين 
با نام گويا  او خود .بايد بوده باشد اصلی اين تمدن می
اگر  .خورد نموده بودبر ٤ساراگونهای  هرسين در گزارش

تی و سايشان در ميان پهبا فلزياب  انانیروزه جوام
ب است ببه آن س نددر راه و بيستونهای ميان هرسين  لندیب

از داند که چه شماری  مینی سک هنوزکه تا به امروز 
گويا ولی  .ندها پنهان بزرگ جهان در زير اين خاک های  تمدن
 .اند ار بودهسير بسياند که بنمی دا همه

های باستان شناسی ايران   يافتهيکی از شگفت انگيزترين  
گنج در جايی به نام ، همانگونه که پيش از اين يادآور شد

، به فراوانشهای  خاکی زيرپديدار شد که گويا به جهت  دره
 دارديهای شهری پ در آنجا ويرانه .اين نام مشهور شده است

و ناشناخته نشان داشت که شکوفايی  تمدنی بزرگشد که از 
خود را در زمانی فراتر از ده هزار سال پيش تجربه کرده 

رسيدن به شهر هرسين،  پيش ازای، کمی  بر تپهگنج دره  .بود
ست در رولی د .شگفت انگيز دارد و اربهمچنان شکلی رمز

گر که پيش دي تمدنیتوان بر پشت  باالی سر شهر هرسين نيز می
در هر دو مورد اين  .از تاريخ زاده شده است، گام نهاد

ترجيح د را لنهای ب ، جايگاهپيش از تاريخیهای  تمدن
توان به ، هنوز هم می سراب هرسيندر بخش باالی  .دادند می

پيش از  تواند به مدتی  که می های سفالی برخورد کرد شکسته
 .تعلق داشته باشد بلند مدتولی  ،تاريخ

 از برخی سوی از گذشتههای  اين جايگاه در سال
 شناسباستان بازديد مورد تازگی به و  کشف شناسان باستان
 ی ثمره ايشان خود که گرفته قرار هووف ديتريش آلمانی،
 نگارنده برای بامبرگ، شهر در مالقات از پس را، شهاي پژوهش
 ی درباره که است پژوهشی ترين تازه واقع در که نمود ارسال
 وجود با .است گرفته انجام هرسين در ساسانی ی دوره حوض
 گنج ی گونه از جايگاه، اين یدرباره علمی پژوهشی اين،
 سرچشمه نيز دره گنج در شايد. است نپذيرفته انجام تپه،
 امروز که داشته، وجود هرسين، سراب مانند فراوان، آب
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 سرچشمه به تاريخی از پيش های تمدن ی همه .است شده ناپديد
 .اند داشته نياز آب نزديک های

 فرهنگ و شناسی قوم دانش 

 دانش ميدان در و شد گفته کنون تا که آنچه ی پايه بر 
 سنجش ميزان را کشوری کنونی بخشبندی توان مین شناسی، قوم

 حتی ولی. قرارداد ايران باختری های سرزمين های فرهنگ
 چه اگر ود،ش می خوانده ايرانشناسی امروزه که ميدانی
 هم باز دهد، می قرار بررسی مورد را بزرگتری بسيار ی گستره
 آنها، در که دهد می قرار توجه مورد را هايی سرزمين تنها
 زبانشناسی، ديدگاه از ايرانی، یشاخه هایزبان از يکی به
 مرزهای درون در که هايی زمان آن چه شود؛ می گفته سخن

 دارند قرار تاجيکستان و نافغانستا ايران، کشور سه سياسی
 يا بخشی آسی، يا و بلوچی کردی، مانند که آنهايی چه و

. روند می کار به کشورها اين مرزهای بيرون در آنها، ی همه
 زبان. باشد شناسی قوم دانش ی پايه بر اگر اين، وجود با
 هويت تعيين برای موجود های عامل از يکی تنها تواند می

 ايرانی غير زبانی به امروزه که دمیمر بسا چه. باشد قومی
 عنصرهای ی همه فرهنگی، های ميدان ديگر در ولی بگويند، سخن
 قوم دانش. باشند داشته نگاه را ايرانيان ملی هويت

 گذشته، ی دهه يک در ولی است، جوان بسيار چه اگر شناسی،
 اين در اصلی جنبش. است يافته گسترش مانند کم شتابی با

 مردم اينکه از پس شد؛ آغاز ميالدی ١٩٧٠ سال از دانش،
 نام با را خود کتاب نخستين بارت، فردريک نامی، شناس

Ethnic Groups and Boundaries به ساخت، منتشر ولندن اسلو در 

-انديشه و ها گمانه توانست، شناسی قوم دانش کوتاهی، مدت
 ها گمانه از بسياری بر و آورده وجود به ای ريزبينانه های
 کشيده پيش زمان آن تا خاورشناسان، که هايی گويی کلی و

 همچنان خاورشناسان اين بيشتر چه اگر. دهد پايان بودند،
 تکرار بههمچنان   نو، های ديدگاه اين از آگاهی بدون
 اينان اگر حاليکه در. هستند سرگرم خود پيشينيان سخنان

 باشند، داشته آشنايی شناسی قوم دانش های ديدگاه با
 های گزارش در کنکاش به بهتر راستا آن در توانست اهندخو

 .بپردازند تاريخی

 زبانشناسان بهشت 

 شايد آن، در که است شده دريايی کرمانشاه شهر امروزه 
 های گويش ی همه از بزرگی، و کوچک های جزيره که گفت بشود
 اين خود نتيجه در و اند آمده گرد هم دور به باختری ايران
 های فرهنگ خرده و ها فرهنگ و ها قوم ی همه ی هنمايند شهره



 

https://zagrosecology.com/ 

 شهر ديدگاه اين از. باشد می ايران باختری های سرزمين ی همه
 های سرزمين ی همه برای ولی تهران، مانند نقشی کرمانشاه،

 و لرستان همدان، کردستان، و کند می بازی را ايران باختری
 چه اگر. است افزوده داشته، خود که آنچه به نيز را ايالم
 آذربايجان حتی و باختری ايران زبان ترک های قوم بيشتر
 ولی باشند، می کرمانشاه شهر در پرشماری نمايندگان دارای
 "زبان ايرانی" های قوم ی نماينده کرمانشاه شهروندان بيشتر

 زبانشناسی، در شده پذيرفته های بخشبندی از يکی. باشند می
 های زبان ی خانواده ی اخهش سه از يکی را ايرانی های زبان

 که ايرانی های زبان ی شاخه. آورد می شمار به هندواروپايی
 شاخه زير دارای خود است، اوستايی زبان اش گونه ترين کهن
 بزرگ، بسيار ای گستره در گويشورانشان که است فراوانی های
 مهمترين. گيرند می در را چين تا ميانرودان و آناتولی از

 کردی، فارسی، :از عبارتند ايرانی های زبان ی شاخه های زبان
 لری های گويش گوناگون های شکل.... ووو آسی بلوچی، پشتو،

 .شمرند می فارسی زبان های گويش از بخشبندی، اين در را
 ايرانی زبان ترين گوينده پر فارسی از پس که کردی زبان
 زبان جهت همين به و است پرشمار های گويش دارای باشد، می

 از يکی. اند نموده آنها بخشبندی در تالش فراوانی، شناسان
 به نمايند، می پذيرفتنی بيش و کم که هايی بخشبندی اين
 : است زير قرار

 -۴ و گورانی -٣  ميانه يا سورانی-٢ شمال يا کرمانجی -١
 بيشتر زيستگاه کرمانشاه شهر امروزه جهت همين به ؛جنوبی

 باختری ايران ی همه اگر. شود می شمرده کردی زبان گويشوران
 ی اندازه به بيش، و کم وآنرا بشماريم، فرهنگی يگان يک را

 باال ی شده ياد کنونی استان پنج و گذشته پنجم استان
 بتوانيم تر ساده کمی زبانشناسی، گاه ديد از شايد بگيريم،

 های فرهنگی درون آنبومزيست زبانی جغرافيای توصيف به
 سورانی های گويش به کردستان استان مردم بيشتر. بپردازيم

 قرار ميانه يا سورانی گروه کردی ميان در که گويند می سخن
 تا همدان باختری استان شمال در گويش همين. گيرند می

ی دارد که در بيشتر نشورايقصرشيرين نيز گو تا و ماهيدشت
نده اخوجاف شهرها و روستاهای استان کرمانشاه به نام 

بزرگ بوده که در  يک کنفدراسيون ايلیام نف جا .شود می
در جنوب  .کردند دگی میزن قکردستان ميانه در ايران و عرا

استان کردستان و بخش بزرگی از استان کرمانشاه، به گويش 
وله بسيار نشود که به زبان مردم ک گفته می نهورامی سخ
 گويش دملی يا زازاکیيش به همراه واين دو گ .نزديک است

گروه باال قرار داده شده و نام  بندیوه سوم بخشدر گر
ی  سخن درباره البته. برگزيده شده است برايشنيز  "گورانی"

 .بايست در جای ديگری انجام دهيم خود گويش گورانی را می
در سرزمين گوران اين گويش در حال ناپديد شدن است و تنها 
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کم و با گويشورانی  "سيانه"های کوچکی به نام  جزيرهدر 
های گروه  ی گويش درباره .شود هنوز به کار برده می ،ارمش

و هنوز هم ه های فراوانی داده شد مانهگورانی، گل
بنا به  .نگرفته است آن پايان یای علمی در  بارهه گفتمان
و  "لکی"برخی نام  ،شوند هايی که پس از اين يادآوری می دليل
به کار  ینوبهای ج را برای گروه گويش "لری"نام  برخی
توان به دو  ولی در شکل کنونی، کردی جنوبی را می .اند برده

بکار  شهر کرمانشاههايی که در باختر و خاور  يشدسته از گو
 .بخش نمود ند،رو می

های  که در باختر کرمانشاه با نام هايی بخش نخست گويش
 .شوند ی، کلهری با ايالمی به کار گرفته مینکرماشا مانند

خاور اين شهر  درها که با نام لکی  از گويش دوم، آن گروه
های همدان و لرستان و حتی تا نزديک  در استان ينچنمو ه

 .ی استاوانشوران فريدارای گرکرد تهران و قزوين و شهر 
 م يا کردیراور شد برخی برای گروه چهيادآهمانگونه که 

برند  کی را به کار میلهای ديگری مانند لری و  جنوبی نام
شرفنامه باشد که در  ی يا در پيوند با نوشتهن، گوستينخکه 

 .اد نموده استيرد ک های  يلنيز در گروه ا های لر آن از ايل
. ی بسيار مهم را يادآور شد چند نکته البته بايد در اينجا

و  چکهای لر کو هايی که در تاريخ به نام نخست اينکه سرزمين
ای فرهنگی، به ه اند، از بسياری ديدگاهبزرگ آورده شده
افزون بر آن گويش لری دارای  .دنباش کردها نزديک می
ردی نيز وجود ک های فراوانی است که در  عنصرها و واژه

در اينجا به عنوان عامل  عنصر زبان راولی اگر ما  .دارند
هويت در برابر قرار دهيم، آنگاه بايد  ی نندهن کياصلی تعي

 انی که اسکارمانزمنيز توجه شود که از  تهبه اين نک
، هدهای زاگرس پيشکش کر ی گويش های خود را درباره پژوهش
 يشیهای ايران مرکزی و گو گويشاز  لریه شده است که پذيرفت
در ميدان دانش  بتهال .شودهای فارسی شمرده می  يشاز گو

قوم شناسی، اين نکته، همانگونه که برخی نيز بيان 
زمانی اين گويش ی خواهد بود که فتنپذير اند، داشته

زمانی که  تاولی در اين ميدان و .جايگزين کردی شده است
 پذيرفتنیی آن پيدا نشود، به همان گونه  هايی گامه دليل

ی ديگر اين  نکته. جام نگرفته باشداناست که چنين روندی 
شناسی به اين نان دوره دانش زبادی نه چن است که، در گذشته

خی يهای تار اری از گزارشدر بسي .داشته استنگونه وجود 
های  يشزاگرس که به گونشين چی مردم کو کرد برای همه نام

به همين جهت  .به کار گرفته شده استگفتند،  ايرانی سخن می
های خاوری ايران، برای مردمی  در بخش اگر با اين نام

کردند و زندگی می کوهستانیهای  زمينسرخوريم که در  می بر
مورد د، آنگاه ممکن است تنها کسانی بودنن عربا يرک و ت

های  يشبه يکی از گو نبوده ود که شايد کرد نباش نظر بوده
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رد ک اگر چه  گفتند؛ های ايرانی سخن می ی گروه زبان شاخه
ديگر  .ندمل باقی خواهد ماحتبودن آنها به همان اندازه م

اينکه نبايد فراموش کرد که اگر چه از ديدگاه دانش قوم 
ين يعتهای ديگر، در  ار عاملنيک عامل، در ک يتاهمشناسی 

کن است، کم مبه يک حال برجا نمانده و م ميشهگروهی ه ويته
ی  با وجود اين، در زمانه .دنددگرگون گر يا  د وياو ز

ان يکی از بهای جهان، عامل ز در بسياری از بخش ینونک
، در تاگر چه فردريک بار .شود های اصلی شمرده می املع

ر افغانستان، نشان می دهد که چگونه دهای خود  پژوهش
ها، سبب شده است که عامل  در ميان بلوچ ساختار سنتی قدرت

کرده و نان در موردهايی، ديگر چنين نقش اصلی را بازی بز
زبان در درون پشتو يا بلوچی های  در نتيجه، برخی از گروه

 .ندجا بگير ديگریهويت گروهی و قومی 

در  ،گونه که امروز روشن استبدان، زلر نيعنوان گروهی 
که اين بسا های تاريخی، چه  وده است و در گزارشبگذشته ن

و به ويژه برای از کرمانشاه ی يها برای بخش نام،
تا  ند،که امروزه در استان ايالم قرار دار یهاي زمينرس

در . استرفته  تاريخی به کار می های بسيار نزديک زمانه
که به لوريان شاهنامه  لور، عنوان های ديگری نيز گزارش

به کار  و يا کوليانگردد، برای نوازندگان موسيقی  باز می
 . شده است گرفته می

های  امروزه گونه: دآور شدياهمانگونه که پيش از اين 
شده و  ناختهی شکدارند که به نام ل دجووفراوانی  يشیگو

ايالم،  های کرمانشاه، های بزرگی از استان گويشوران آن بخش
. اند لرستان و همدان تا شهر کرد را زيستگاه خود ساخته

شی يهای گو گونه نام برای اينولی بايد توجه داشت که اين 
که همانگونه  تاريخبوده و در نهميشه به اين گونه  ،معين

ايل بزرگ از  ،خواهد شد هپرداختآن ه ب در آينده  بيشتر
درست بر . اند دهياد کرک لهای  را نيز از جمله ايل رهلک

های  ی گويش اين پايه است که نام لکی را برخی برای همه
 های افزون بر آن بر گويش. اند کردی جنوبی به کار برده

 مردمیختری زيستگاه با ايران ايرانی، های زبان ی خانواده
 ديدگاه از که گويند می سخن ديگری های گويش به که است

 اورال های زبان ی دهخانوا در آنها بايد می زبانشناسی
 نام به را ها گويش اين امروزه مردم، و قرار داد آلتايی

اين . شناسند می »ای قروه«يا  و »همدانی«يا  ،»سنقری ترکی«
 به که دارند گويشورانی نيز اروپا در زبانی ی خانواده
 نام فنالند مجارستان و مردم های زبان از توان می ويژه،
 .برد

 ايران در که ترکی های گويش ی همه سی،زبانشنا ديدگاه از 
 و شوند می شمرده ترکی های گويش از، شوند می برده کار به
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 های گويش از يکی نامبه  »آذری« نام به گويشی از اگر
 پيش که است هايی گويش از منظور، شود می برده نام ايرانی

کار گرفته  به آذربايجان، در فرمانروايی صفويه دوران از
 مارکوارت، البته. اند رفته ميان از امروزه و شدند می

 به آن در که دارد ای گمانه آلمانی، ی آوازه پر زباشناس
 های کوه به آذربايجان مردم از هايی گروه فرار امکان

 چه که زند می گمانه پايه او  اين بر. گويد می سخن کردستان
 شود، می شمرده گورانی های گويش از که زازاکی گويش بسا
 آنرا، که باشد آذربايجان مردم کهن زيان همان از ای  هگون
. اند برده می کار به سرزمين، آن در ترکی گسترش از پيش

 مارکوارت ی گمانه اين به ديگری کس کنون تا البته
. است نشده افزوده آن به ديگری چيز نتيجه، در و نپرداخته

 که است اين گفت توان می پژوهشی ی  مرحله اين در که چيزی
 آذربايجان روستاهای از برخی در ايرانی، گويش يک هنوز
 شايد .شود می خوانده» تاتی« نام به که است مانده زنده
» تاتی« اين با آذربايجان، ی شده های ناپديد گويش

 ،»تاتی« هايی از گونه بيگمان .است داشته هايی نزديکی
 آذربايجان مردم اصلی های زبان ها يا گويش از يکی زمانی
 هم هنوز کنونی، های زمانه تا که چرا است؛ بوده خاوری
. است بوده فراوانی گويشوران دارای قزوين، نزديک تا تاتی
 تات ی درباره خود، کتاب در احمد آل جالل که همانگونه ولی
 او، های پژوهش انجام زمان تا نويسد می زهرا بلوک های نشين
 شهر های کینزدي تا تاتي، بهای به ترکی هايی از گونه

 آل پژوهشی های داده اگر. است بوده پيشروی حال در قزوين،
 هميستاد در را زهرا بلوک های نشين تات ی درباره احمد
 به بتوانيم بهتر شايد، دهيم قرار بارت فردريک ای گمانه
 گويش شدن ناپديد روند فراوان شتاب ی درباره بهتری دريافت
 اين تاريخی، های گزارش ی پايه بر که چرا. يابيم دست آذری
 در گويشورانی همچنان ميالدی، نوزدهم ی سده تا گويش

 گسترش به توان می همچنان را اين. است داشته آذربايجان
 البته. داد تعميم نيز همدان در های ترکی گويش شتاب ناک

 و است گرفته انجام زبان جايگزينی در تنها شتاب اين
 شناسی قوم دانش در که یفرهنگ های عامل ديگر در دگرگونی

 شتايی چنين با شود، می ياد آنها از Ethnicity مفهوم با

 ايوانف والديمير آقای اگر سبب همين به. است نگرفته انجام
 بدانگونه داشت، می آگاهی دانش اين درون های گفتمان از

 و همدان زبان ترک مردم چرا که شد  نمی زده شگفت
 زبان، ايرانی مردم از يگرد بسياری از بيشتر آذربايجان

. باشند می ايرانيان بدنی های ويژگی حتی و فرهنگ دارای
 در هزاره زبان تاجيک قوم موضوع، اين برای روشن ی نمونه

 خوبی به آنها بدنی ويژگی که همانگونه که، است افغانستان
که شايد يا از بازماندگان بومی بودايی  کند، می نمايان

گان  بازمانده ازشان ام کنونیباشند و يا  به سبب ن
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 ديگر فرهنگی های ويژگی از بسياری که هستند مغول لشكريان
 .اند پذيرفته را افغانستان مردم

 به ويژه به بايست می که های کرمانشاه گويش از ديگر يکی 
 اين از پيش که همانگونه. است گورانی گويش شود، توجه آن

 کار به هايی گويش سرگروه عنوان به را نام اين شد، گفته
 جنوب تا شمال از گويشی، های جزيره صورت به که برند  می

 که »زازاکی«يا »دملی« گويش بجز .اند شده پراکنده
 ی گونه دو آورديم، را مارکوارت از ای گمانه اش درباره
 استان در ای، کنوله و اورامی يا هورامی های نام به ديگر،

 گويشی گويا .هستند فراوانی گويشوران دارای کرمانشاه
 که رفته می کار به گوران ايل ميان در نيز ها اين به نزديک
  روستاهای در Sayāna يا ،»سيانه« نام به آن از ای  گونه

 سوی از. است چند گويشورانی دارای، گهواره يا گارواره
 به باختری ايران در گذشته های سده از ادبی گويشی ديگر،
 گويش اين. شود می خوانده نام همين به که رفته می کار

 از يک هيچ در که است ارزشمندی بسيار ادبی سنت دارای
 .ندارد همانند های کردی گويش

 زده فراوانی های گمانه گورانی، و گوران نام خود ی درباره 
 کردزبان های سرزمين بيشتر در نزديک، های گذشته تا .اند شده
 برای را گوران امن کرمانشاه، فرهنگی مرزهای از بيرون در

 کار به نشينان کوچ برابر در روستايان و کشاورزان
 افزون. دانندمیGābrān  کردی شکل را Gurān برخی .بردند می

 يک برای نام همين چرا که بود نشده روشن کنون تا اين بر
 در و حال همين در .است شده برگزيده کردی موسيقی از گونه
گوران برای  نام اه،کرمانش فرهنگی مرزهای از بيرون
 گرفته کار به نشين کوچ معنی به» کرد« برابر در کشاورز

 همان گوران از منظور که شود پذيرفته اگر .است شده می
 شايد آنگاه باشد، »گبران« موسيقی همان گورانی، و »گبر«

 در اند؛ بوده کشاورز »گبران« اينبيشتر  که گفت بتوان
 نشينان کوچ عنوان به يا ينتعي برای »کرد« نام از حاليکه
 .است شده می گرفته بهره ايرانی

 به جنوب کردهای ادبيات بيشتر دانيم، می که همانگونه 
 و قومی های گروه همه گويا و است شده نوشته گورانی گويش
 به فراوانی دفترهای. بودند پذيرفته را اين نيز آيينی
 پريشان ممالي ديوان و بوده دست در هم هنوز گورانی، گويش

 گويش همين به است، داشته گرايش حروفيه به که نيز دينوری
 چندی ای، دفترهایهای اسطورهافزون بر رزمنامه. باشد می
 گويش همين به  کربال ی حماسه ی امام علی ويا درباره نيز

  .اند انتشار نيافته امروز به تا که اند شده نوشته گورانی
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 وجود مهم گويش اين ی ارهدرب فراوانی های پرسش بدبختانه
 از نگارنده اين، باوجود .دارند پاسخ به نياز که دارند
 را گورانی گويش ی درباره ای گمانه و گرفته بهره فرصت اين
 باره اين در آگاهان که است اميدوار و کرده پيشکش زير در
البته پيش از آنکه ؛ پردازندب خود های ديدگاه بيان به

 .شه آن را به کنار نهندگويشوران آن برای همي

 ،آور شوديادبايست  ديگری که در پايان اين بخش می ی نکته
به عنوان مدت بسيار بلندی  گورانی برای ويشاين است که گ
پذيرفته شده بود و اين خاندان  ردالنا خاندانگويش ادبی 

 .نمود تالش می گسترش آنی راشيعی ب

ی  ستند، و همههای ديگری در حال ناپديد شدن ه اگرچه گويش
و  ی ايرانيان فرهنگی همه ميراثهای کردی را بايد از  گويش
 که  داشت نگاهولی بايد در ديدگاه خود  .به شمار آورد جهان

ای است و  گورانی دارای جايگاه بسيار ويژهدر ميان آنها، 
بزرگی به ادبيات و فرهنگ مردم  آسيباز ميان رفتن آن 

 .زد خواهد

 اش هافرهاد و فرهاد تر 

که از روی مهر به  نامیکرمانشاه  مردمدر فرهنگ شفاهی  
؛ از ديدگاه تاريخی نيز است "خاک خسرو" دهند زادگاه خود می

روان ساسانی سرزمين خس، مرزوبومچرا که اين . درست است
ی خوش  پيکرهتوان  های طاق بستان هنوز می در نقش. بوده است
شبديز  اش پرآوازهسب ی خسرو پرويز را ديد که به ا تراشيده

، مهمترين بيستون يا بغستان ی کتيبههمانگونه که  .ازدت می
شود، نقش  شمرده می هخامنشیبه جا مانده از دوران  ی کتيبه

، مهمترين اثر بجا مانده از پس از تيسفونتاق بستان 
 »ها غب«ستان گويا به معنی جايگاه غب .دوران ساسانی است

ان دوميانره مهمترين شهر کنونی خدايانی ک ؛ا خدايان استي
ولی برای  .اند يعنی بغداد را نيز به آنان پيوند داده

 ،ی اينها مردم شهر و روستاهای اين سرزمين، بيش از همه
او  که هها جا داشت نام در دل "فرهاد"داستان دلدادگی مردی 

از ميان دو سه داستان  .ننددا را يکی از نياکان خود می
هان، يکی نيز داستان شيرين و فرهاد است زيبای دلدادگی ج

و ر ع، در شرقیاروپای ش ين تااز مرزهای چ امروزکه تا به 
گی دلدادين داستان هم. شود مردم جهان بازگو می ادبيات

نام بيستون  ،داريوشبيشتر از  فرهاد بوده است که بسيار
که نيز ولی همان کسانی  .را در جهان پرآوازه کرده است

بتوانند اگر  ،شناسند می بياتتنها از راه اد اين کوه را
. ندگرد آن همه زيبايی شگفت زده می، از به ديدارش بروند

های پربار در  ا و دشتزيبهای  اند که اگر اين کوهد خدا می
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چگونه از چنين  ،جای ديگری از جهان قرار داشتند
کردند و با  های طبيعی و فرهنگی، ميراث داری می زيستگاه
نه تنها دلدادگان جهان، بلکه فرهنگ دوستان را  افتخار،

 .می کشاندند شنيز، به زيارت

را در  هخامنشيانی بسيار مهم  بهتيی که کفدر ميان شکا 
خوريم که يکی از  خود جا داده است، به اثرهای ديگری بر می

ی اشکانی است و ديگری بخش بسيار بزرگی  های دوره آنها، نقش
می  »ش فرهاداتر«مردم آن را يستون است که باز کوه 

ی اشکانی را به دستور شيخ علی خان  های دوره نقش .نامند
ی آن کوه بزرگ جای  انگار که در همه ند،زنگنه پاک کرد

شده، تا به درج موقوفات اين وزير  ديگری پيدا نمی
علی شاه با  فتحهمين کار را . پرداخته شود صفویپادشاهان 

شگفت انگيز است که  .داده است انجام ستانتاق بزرگ تاق ب
ر بغداد نسبت به ايرانيان و ديکتاتونفری که تی  با همه

فرهنگشان داشته، مانند طالبان عمل نکرد و اگر چه کاری 
يرانی وکم دست به  ستد ،فون انجام ندادسبرای باز سازی تي

 .نمودنغداد را نيز عوض بآن نيز نزد و حتی نام تاريخی 
های  او، شمار بسياری از پيکره دستوربه  شد که ولی گفته می

 تيسفونر، در برابر کاخ مشيرا بر اسب و با ش عربسرباران 
توان  از کسی چون او نمی به هر حال .نده بوددقرار دا

فرهنگی استوار  يوند، به پچنين عملیانتظار داشت که بجای 
ان در تار مچند که هنباش ايرانيان سرفرازسرزمين خود با 

های  دهسدر حالی که در . ده استتنيفرهنگ آن کشور و پود 
 عباسی، هنوز هم بيشتر شهروندان بغداد امپراتوریآغازين 
ن بگفتند و تا زمانی که حجاج ا های ايرانی سخن می به زبان

ی حساب و  داده بود، همهن، دستور به عوض کردن آنها فوسي
در  ؛رفتگ های ايران انجام می های ديوانی نيز به زبان کتاب
ی جدايی  همان اروپاييانی که انگارگان تنگ نگرانهه حاليک

امروزه نه تنها  ،خود را به کسانی مانند صدام بخشيدند
دارند و به گوناگونی  مرزهای جدايی را از ميان خود بر می

دوران اسالمی برخی  تمدنبالند، بلکه به  شان می فرهنگی
زين آربی را عن بهای ا ی پيکرهحتکشورهايشان سرفرازند و 

در اين سوی جهان صدام . دنمی ساز اندلسهای  بخش ميدان
به جهت را تعريفی که از  را ابن خلدونند نی ماسحسين ک

گيرد و در آن سوی  ام مینکرده بود، به دش ايرانتمدن بزرگ 
 انديشمندانجهان، اسپانيا اين دانشمند پر آوازه را از 

است که آيا، آن بخش از  حال هنوز روشن نشده. داندخود می 
هميشه به همين  ،شود کوه بيستون که فرهاد تراش خوانده می

ا اينکه به يای بوده  است و  هتيبحال و بدون هيچ نقش و ک
ی  های دوره شند نقنعلت نزديک بودن به زمين، به سرنوشتی ما

يک فرهاد تراش ديگر وجود دارد که  .اشکانی دچار شده است
ای کوچکتر از  ب هرسين، به اندازهااالی سربر روی کوهی در ب

 بيستونتراش  فرهاد ،تون همچنان پا بر جا است و ماننديسب
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های خود را  ن روشساااستان شنچه ب اگر .به زمين نزديک است
ديتريش ن چنين موضوعی دارند، ولی همانگونه که يبرای تعي

با اين  پيوندهای که در  پرسشگويد هنوز برای  می هووف
. روشمند پيدا نشده استهای  پاسخ د،ها وجود دار تراش ادهفر

ی بيستون نيز در جايی  از کجا معلوم که اگر کتيبه
ما يک  ،امروزه در همان جايگاهداشت،  يافتنی قرار می دست

 اناز دور ای کتيبها يداشتيم و  فرهاد تراش ديگری را نمی
پذيرفت  توان چگونه می !؟!؟شد ن کنده نمیآر بصفوی و قاجار 
 ستهتوانن ،آوردند پايانرا  حوض سراب هرسينکه کسانی که 

داده ها انجام  ی فرهاد تراش دربارهد کار خود را نباش
ها  که اين فرهاد ترش هاين گمان شدر کل، پذير !؟!باشند؟

بسيار دشوار  ،دناز دوران ساسانی باش اثرهای ناتمامی
ان هايی که برخی نيز بر اين باورند که در زم .نمايد می

هايی از  توان نشانه وجود داشته باشد، میسايه روشن مناسبی 
ی شيخ علی  تيبههای پاک شده، مانند آنچه که در پشت ک نقش

نيز  بيستونشود بر روی فرهاد تراش سترگ  خان ديده می
تون همچنان پرشکوه و بيسبهر حال اگر چه . ودنمشناسايی 

و ی اشکانی  های دوره شولی اگر نق ند،پرارزش بر جای می ما
 توانستند آنمی  ،داشتند ها نيز وجود می تراش نقش فرهاد

 .باز هم ارجمندتر بسازندکوه را 

 های فرود در تاريخ تمدنی سده 

های زاگرس پناهگاه مردم بسياری بوده است که برخی از  کوه 
 های تشهای بزرگی را در ميانرودان و گاه در د ايشان تمدن

چه به دليل . دبنيان نهاده بودن اگرسزخود  پهناور
آنها به مردم های ديگر،  ها و چه به دليل سرنگونی آن تمدن

در  گريختند؛يا می رفتند تر می يافتنیدست ن دور های بخش
ی خود همچنان زندگی فرهنگی  های تازه حاليکه در زيستگاه

م شناسی نيز قواگر کسی با دانش  .گرفتند می پیخود را 
داشته باشد، تنها با نگاهی به گوناگونی ساختار نآشنايی 
تواند  می ،کنندهای که در ايران باختری زندگی می قومبدنی 

های گوناگونی را بيابيد که از  قومی  به سادگی نشانه
های هنوز  ی نوزدهم و در زمان ترين دوران تا سده کهن

در  .اند ها را زيستگاه خود ساخته اين سرزمين ،ناشناخته
 ه،های پراکند برای نمونه در اين نوشته ،ی آنها ان همهمي

ی ميان  وستهيها پرداخته شده تا به پيوند پ تنها به کاسی
-داده. های ميانرودان اشاره گردد های زاگرس و تمدن سرزمين

های پربار و  تشبا د ،ی باال اد شدهيهای  های طبيعی سرزمين
های  تمدن ،ستای بوده که توانسته ا آب فراوان، به گونه
آور يادشايد بهتر باشد که باز هم  .فراوانی را پرورش دهد

در تاريخ ده هزار  باختریهای  د که جايگاه اين سرزمينوش
حال آنکه برای تاريخ دو هزار  ؛داشمانند می ب کمساله، 
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و حتی امروز نيز کوه پراو و دشت هرسين ،  سالهپانصد 
ولی اين تنها . باشد هايش می نگ مرودشت و کوهمس، هبيستون
ی دوران باستان نيست و اين جا همچنان پلی ميان  ويژه

چرا که  .ی اسالمی بوده است تاريخ باستان و تاريخ دوره
، پرشکوه ترين دوران تمدن نخستشی  ن، که نيمهعباسيادوران 

اد و اشکانيان و مدر همان کانون فرهنگی  ،اسالمی بود نيز
 فرمانرانیدر نيمه دوم  ولی .ساسانيان شکوفا گرديد

تا دوران ترکمانان  ؛ی تمدنی آغاز گرديددعباسی، شيب فرو
ه دتمدنی  هایترين دوران تاريکيکی از اچار در پايان آن، ق

ی دوم فرمانرانی عباسی، از نيمه. هزار ساله را نشان کند
ی فرودی گرديد که يک هزاره به  ی کشور دچار يک چرخه همه

ده در جای ديگری، به آنچه که در همين نگارن. يدشدرازا ک
 .دوران بر نياکان ما گذشته است، کمی ژرف تر پرداخته است

ی  بارهدری در راستای گفتمان تمدنی نکوتاه اين که اگر سخ
ی  تواند همپايه ديگر نمی ،اين يک هزاره هم وجود دارد

ی  درباره گفتنیهای  هتکناز  .های بزرگ پيش از آن باشد تمدن
ی سرماج در نزديکی هرسين است  ی قلعه ويرانهدوره، يکی اين 

های  بلند مدت حسنويه در آغاز دوره فرمانرانیکه پايتخت 
های باختری ايران، همچنين کانون  سرزمين. اسالمی بوده است

ايالتی به نام کردستان بوده است که پايتخت آن در  ستيننخ
ی اينها  ولی از همه .شهر بهار همدان قرار داشته است

ی بسيار کوتاه خاندان زند نرانی فرما درباره نسخ ،مهمتر
است که آدم را کم و بيش به ياد دادوستدهای فرهنگی ميان 

 ،چرا که مانند .ماد و پارس در دوران کهن می اندازد
آوردند،  دساسانيان پارسی که کانون فرهنگی خود را به ما

بردند و خاندان زند، کانون خود را از ماد به پارس 
ين، در پسها و فرهنگ ماد در سده های  تسنگونه  بدين

همانگونه  .دکر شيراز بروززند در  یهناندتمفرمانرانی م
انی پشتيب لک و به های  ايل زل زند ايکه يادآور شد، ا

دهای جنوبی به پيروزی رسيد و به همين جهت رهای ک ديگر ايل
 ،اری شديرک های ت که از سوی ايل ايوبی بجز صالح الدين

تنها گروهی از  ،ا بهتر گفته شود کردهای جنوبیيها و  لک
 ی سلسلهبودند که نه تنها به پايه گذاری يک  اکرده يانم

بلکه فرمانرانی آنها، يکی از  يافتند،فرمانرانی دست 
ی خاورميانه تا آن  هايی بود که در همه سلسلهترين  انهمتمدن

نرانی ايه گذاری يک فرمااگر چه پ .زمان به وجود آمده بود
های شخصيتی کريم  شگفتی ،م باشدرجب شموتواند  ، میستمگرانه

ت ندرس کهخواند  می "وکيل رعايا"خان که خود را هميشه 
اين بخش از جهان، چنان ناياب در  "صاحب الرعايا" حکومتی

ين دورانی را برای پژوهشگران نرک دليل وجودی چداست که 
ريافت راه ده باور نگارنده بهترين ب. کند تاريخ دشوار می

ی سرزمينی است  رشت رفتاری اين مرد همانا پژوهش دربارهس
ان او را پرورش داده بپشتي های ايل او وايل و که او
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های  چرا که اين فرهنگ هنوز هم زنده است و استوره ند؛بود
ان استوار مچنمداری، ه انساندادگری و پيرامون  فراوانش

ی سد و ص، يک ميرشود که آقای دکتر مال یگفته م. باشد می
جلد کتاب را در بررسی بعد عرفانی همين سرزمين تدوين پنج 

ها آگاهی  اگر چه نگارنده از محتوای اين نوشته. نموده اند
دارد، ولی همين که تنها يک نفر و در يک ديدگاه، بتواند ن

 .تاسی بس شگفت نخود سخ ،اين همه درباره ی آن بنويسد
های  ورهتسا چه بسيار که هنگام خواندن برخی از دهننگار

ای افتاده است  ورهستی کريم خان به ياد ا بجا مانده درباره
شود و  هان به دهان بازگو میدکه هنوز هم در اين سرزمين 

می گردد که بزرگی، با  نآن پيرامون اين داستان نمادي
تر هايی که در يک کشتزار از ديگر گياهان بلند ديدن گياه

 رند، چرا که اوبشده بودند، دستور می دهد تا آنها را ب
ی هوای ديگر گياهان را هايبيند که گ می در اينگری را داد
های زاگرس،   تمدن ی توجه است که پژوهش دربارهبايد  .ردينگ

ويژه ميانرودان، نياز  های باختريش و به در پيوند با بخش
ولی چنين . های روشمند و بلند مدت دارد به پژوهش

هايی تا کنون انجام نپذيرفته است و به همين جهت  پژوهش
بهر . مانده است ناشناخته باقیفرهنگ پربار آن همچنان 

آميز چند  ستايشتر از آن است که با تالش  حال اين کار سترگ
 .انجام پذير باشد ،زنند های خود می تن که از نان شب بچه

های درگير با  ماناين کوله بار سنگين را می بايست ساز
های پژوهشی خود و  تا با تيم بکشند؛کارهای فرهنگی بر دوش 

پيش از آنکه هر آنچه که مانده است به تاراج برود، با 
 .ای به کار پردازند های علمی و حرفه روشابزارها و 

 فرهنگ شفاهی و دانش بومی 

های  هايی که هنگام برخورد با برخی از جلوه پرسشيکی از 
ی راه می يافت، اين بود سهر کی  انديشهن به يشينياپتمدن 

، برای نمونه، چنان دندبو توانستهکه چگونه مردم باستان 
چرا  ؛آمريکای جنوبی بسازندهند و  ر وصهايی را در مبنا

، حتی با وجود ابزارهايی که چنين بناهايیکه ساختن 
شود  می همچنين پرسيده .نيستد، ممكن نامروزه در دست دار

، با وجود آنهمه کمبودها و در ميان گذشتهچگونه در  که
کنونی جهان، آن چنان  جمعيتتی بسيار کمتر از جمعي

توان در اين  به سختی می .خردمندان بزرگی پديدار شدند
ای  که انديشمندان کنونی در چه پايه پرداختباره به داوری 

پژوهشگرانی که در کشور قرار دارند، و يا اينکه آيا اين 
سرگرم هستند،  آمريکايیهای  نشريهدر   ا به نوشتن مقالهم
ا يافت يهمپايه خيام يا ابن سينا  توان دستکم يکی را می
 !؟!؟نه
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ونی نا در زمانه کيگذشته بوده و  بهر حال هر آنچه که در 
 توان به آن نمی ،گفتمانی است که مانند بسياری ديگر ،تسه
در اينجا می گنجد و  نشولی آنچه که گفت .اينجا پرداخت در
اين است که به باور  ،قيم در اين راستا قرار داردستم غير

 که توانستهچيزی بوده است  شفاهیفرهنگ  تدر سرش نگارنده
ولی بدون آنکه در فرهنگ  ؛به سوی خرد رهنمون شود را برخی

. ای بر جای مانده باشد نوشتاری از آنها برای ما نشانه
اند و  بريز، يکه و تنها نبودهبيگمان کسانی مانند شمس ت

شايد اين . اند هچون او بسياری بر اين خاک گام نهاد
ای بيش نبوده است که يکی از ايشان را مردی مانند  حادثه

 ؛سازد ی کاغذ رسم می ش را بر چهرهمانکند و  موالنا کشف می
انی با خبر سن کيما نيز از وجود چن ها پس از آن،سده ات

 سی شم هر آنچه که موالنا در بارهوين با وجود ا. شويم
ت که اين شگفتی جهان انسنوشته باشد، هيچ کس نخواهد د

پسر شاه جهان،  ،داراشکوه .ه بوده استچبشری کی بوده و 
پادشاه گورکانی هند که مردی دانشمند بود و برای نخستين 

 ،ا را از سانسكريت به فارسی برگرداندتبار کتاب ماهابرا
 مسی خود در دهلی در راه بود، به ش کجاوهزمانی که در 

ی زندگی اين  ای، گويا از سبزوار، برخورد کرد که همه گونه
حال اگر چه ما در . اک را دگرگون نمودلپی د شاهزاده

ولی آيا شما کسانی  ،کنيم انگيز زندگی می سرزمينی بس شگفت
ای از او را در  ، ولی ذرهسه مانند شمنرا می شناسيد که 

 !؟داشته باشندخويش 

تواند چيزهايی داشته  می خاورزمينبا وجود اين، هنوز هم  
باشد که بازگويی آنها برای جهانيان روا باشد اينجا 

های بزرگ بوده و از  سرزمينی است که از يک سو زادگاه تمدن
عی و رخدادهای تاريخی، فرهنگ يهای طب سوی ديگر داده

 نخستين وننسری راولينهِ  .اند م مانند ساختهکاش را  شفاهی
های  ی بيستون نايل شد و سال هتيبکسی که به رمزيايی ک

های مرزی در  ليبسياری در استخدام قاجار به آموزش جنگی ا
های  برابر عثمانی پرداخت، فرهنگ کرمانشاه را از ديدگاه

دانست و  گوناگون، همگون با فرهنگ پر راز و رمز هند می
کرد، هنوز  ه او در آن زندگی میای ک نوشته است که تا زمانه

های آن اجرا می شده که  ها و در دره های شگفتی بر کوه آيين
 .اند های کهن بوده ها و تمدن آن هزاره از

يان بی اصلی نوشتن آنچه که تاکنون گذشت، در آغاز  انگيزه 
های کلی  ی برخی از جنبه ی پراکنده و نارسا درباره چند نکته

الزم  توجهی، تاکنون هن در فرهنگ شفاستو زي نپرورش يافت
های آغازين پيشرفت خود قرار دارد  است و در گام نيافتهرا 

را در خود دارد که  شناختههای نا نکتهو در نتيجه، بسيار
به همين جهت، به تالش و . باشند هنوز پيش بينی پذير نمی

شايد بتوان به برخی از  تااز خواهد بود نيزمان بسيار 
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ها و  ی نياکانمان و توانايینيای د ناشناختههای  گوشه
ساده . ببريمی پی خودمان  هايشان در راه آينده توانايینا

های اجتماعی و تاريخی از  هايی که در بيان پديده انگاری
هايی  ت ميالدی، در گمانهسيبهای نوزده و سدهديشمندان نسوی ا
همان ی  ی که ويژهاستريخته شده بودند، به ر »تکامل«مانند 

فراوان  دارای پيروان، هنوز نيز انهدوران بود که بدبخت
ی آنچه که مردم  امهگگويد که بر وی استراوس میل .باشند می
هايی  دنيای استوره، دارای همان قانونمندی ،پندارند می
های بشری وجود دارند، ولی از  ترين دانش باشد که در تازه می

ان دانش استوره و متدلوژی چيزی که مي يا ديد روش شناسی
به جهت تفاوت در  ،تفاوت می گذارد بشریهای  ديگر دانش

با آن سر  ها دانشهايی است که هر يک از اين  موضوع و ماده
کارايی برای بيان و  خود روش هيعنی استور .و کار دارد
باشد که با آن درگير شده  هايی می اده و موضوعمتحليل همان 

همان روشمندی و قانونمندی  وگرنه اين دانش نيز با. است
به باور  .کند های بشری وجود دارد، کار میکه در ديگر دانش
توان در اين راستا چند گام جلوتر رفت و  نگارنده، حتی می

هايی است که به  گفت که دانش فرهنگ شفاهی دارای توانايی
جديد به  دانشتوان چيزهايی را دريافت که  ياری آنها می

چرا که در . تواند کشف نمايد ژيکی، نمیرشت متدولوس جهت
ی، تنها يکی از ذهنهای  ، استدالليا سنتیاين روش شفاهی 

آيد که به همراه ديگر  نيروهای دريافت حقيقت به شمار می
ل کای از  انسان، و در ميان مجموعه رونیهای د توانايی
 ،های بيرونی و درونی، و نه در شکل مجرد و جزه گرا واقعيت
اگر از اين . شود تا به کشف حقيقت پرداخته شود تالش می

های زده شده در دانش جديد  ديدگاه به برخی از گمانه
ای  ای ساده انگارنه و بگونه هشيو می بينيم که به ،بنگريم

های درگير در اين  يکی از دليل .رانه عمل کرده استبکتم
ساده انگارانه و متکبرانه، همچنين برخی از  نوع برداشت

های طبيعی و به ويژه در فيزيک  اوردهايش در ميدان دانشدست
ويژگی دانش امروزی اين بوده است که خود  .اند و شيمی بوده
 تثنای درگير کرده است که در آنها، بخش اسيها را در ميدان

 ،دهد ا را تشکيل میثنا بخشی که قانونمندی در استيو 
ی آنها، به بيان ديگر، دستاوردها. ار کوچک بوده استسيب

ی  های بوده است که در آنها، بر پايه بيشتر در ميدان
درست در همين  .شود های کم و بيش ساده عمل می قانونمندی

جديد، فلسفه را از خود جدا ساخت  نشراستا بوده است که دا
ار بسنده کرد که دانش و فناوری، عو از اين رو به اين ش

نتيجه در ند و باش ، میسودمندهميشه و در همه حال خوب و 
حال اگر  .باشد از نمینيی پيرامون عملکرد آن نديگر به سخ

جنگ  ساخت ساده برای ی نمونهبا دانش و فناوری، در يک 
های  مافزار بهره گرفته شود و يا با دانش شيمی به توليد س

که به نابودی زمين و زمان  هده پرداختننابود کن
ينی است که به ستکنباز و يا سرآن ديگر گناه  بيانجامد،
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و شيمی دانی که آنها  فيزيک دانزند و نه  اين کار دست می
خواهيم ديد که به  ،شويم يزاگر کمی ر. اند به وجود آورده

 "آزاد"به گمانی  فلسفه اقتصادراستی اين ديدگاه به 
ی  پايهبر خود و غاز برمی گردد که از زمان آ داریسرمايه
ه پيش رفته يروبی ون نك ، تاتميآن آدام اس گام پيششعار 

نيز خواه نا جامعه شناسی  ديدگاهالبته اين روند از . است
ديگر گونه پيش برود؛ چرا که اين  توانسته خواه نمی

اقتصادی به گمانی نيز در درون همان هميستاد پژوهشگران 
 .اند شدهبه کار گرفته  "آزاد"

 ، نشان می دهد که در دانشيمهايی که در دست دار شانهن
و  هی وجود داشتيشو شفاهی کمتر اينگونه گراسنتی 

هند های سترگ مانند فرهنگ  های بسياری در فرهنگ انهنش
های دانشی و هنری، در راستای  که روند حرکت برآنند

ش جديد کمتر دانی  هايی از گونه پايداری بوده و گرايش
امروزه در کشور ما، بخشی از آن . شده است پديدار می

در عنوان توان می یدانش جديد را به روشنهای  گرايش
کشف  ،، که شعار دست اندرکاران ما شده است»کاربردی«

ی، هيچ معنی ديگری ندارد، نبه کار بردن چنين عنوا. نمود
ه نبجز آنکه به سود کوتاه مدت يک تالش علمی توجه شود و 

. ر جهان بشری خواهد کرددستگيبه آنچه که در دراز مدت 
ی که خود نعنوا "کاربردی"راستا است که دانش  درست در اين

هايی  توجه به آن ميدان ،از بکار بردنش بيم دارند غربيان
را در  ره در خو، نتيجای کمثنکند که با داشتن است می

که به  دانش سنتیدر بخش . بار بياوردبه زمانی کوتاه 
بازگو  نيزهمانگونه که سهروردی  ،رود د پيش میر ال خِ دنب

و آنگاه  »حقيقت«اصلی نخست، به دريافت نگيره ا ،استکرده 
به عنوان بخشی از واقعيت که همانا سازنده و  »خود«شناخت 

بخش . کند ی دستاوردهای علمی است، توجه می ی همه بکار برنده
، »نبود«د، به زبان سهروردی، شناخت ر پايانی رسيدن به خِ 

تشکيل  است که همانا بخش فلسفی آن را »بود«در ورای 
ا دانشی که ي زیاگر خوب توجه شود دانش امرو. دهد می

ای  های حياتی و پايه ی اين گام همه ،ک شده استکالسيامروزه 
های سترگ  بدينگونه مسبب آسيب نتيجه،را ناديده گرفته و در

هم در زيستگاه طبيعی و هم در زيستگاه فرهنگی بشر گرديده 
ی  ن با همهنساا گذاشتندر اين راستا، با بکار  .است

جش با سنهايش، کل متدولوژی علمی در  ها و ناتوانی توانايی
اگر چه گاهی  .ی، دگرگون گرديده استفاهتی و يا شندانش س

لی، اصشود، ولی آرمان  نيز شعار دانش برای دانش بلند می
بلکه اين دانش، به . رود در راه شناخت حقيقت به پيش نمی

ت، و در پايان دکوتاه م دسو، در راستای »کاربردی«گمانی 
سرمايه ( ی بشری هعد کوتاه مدت بخش کوچکی از جاموس

ديگر . کند عمل مینی ونو برای همين نسل ک ) ساالران
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آزاده نيست که به دنبال حقيقت و  فيک فيلسو پژوهشگر
 .کندباشندگان زمين تالش بی  ت همهددراز م سودواقعيت و 

ی پول آن را  ارندهبلکه بخشی از ابزارهايی است که د
ديگر، در راه به  »کاربردی«خرد، تا همانند ابزارهای  می

در رفتار  .بکار گرفته شود و قدرت دست آوردن سود
های پيچيده،  کاربردی، ديگر پژوهشگر خود را درگير پرسش

 .کند نمی ... و چرا  ،چگونه ،چه ،اجک ،یکپيرامون 
که گفتمانی شود  چار مینا انه نگارنده بار ديگرتخبدب

ای  جمله هبسيار مهم را که نياز به زمانی بس بلند دارد، ب
ارسا واگذارد و تنها از خودش بپرسد که اگر موالنا زنده ن

های  ت، بزمسديد که در گوشه و کنار جهان زنگيان م بود و می
ر مشيی بسيار به راه انداخته و با دانش به رقص ش شبانه

 !؟خود نشان می دادپردازند، چگونه واکنشی از  می

با وجود اين، بدبختانه موالنا همدالن خود را، نه در ميان  
است که با  يافتهوی جهان آنسهمزبانانش، بلکه در 

ی  گيری از بلندگوی سازمان ملل، در درون گفتمان توسعه بهره
در حالی که  ؛پردازند پايدار، به نقد دانش امروزه می

نگيان زهای  ی بزم وازهاو، در پشت در نپژوهشگران همزبا
در حالی که . برای ورود می پردازند به و التماست، به السم

 در ، و»فرهنگ«که گفتمان نايندموال همدليگانگان باين 
را آغاز  »دانش بومی«و  »نگ شفاهیهرف«درون آن، گفتمان 

 .اند نموده

ی، به ههای فرهنگ شفا ی توانايی از آنرو که سخن درباره 
باشد، برای  های بسيارش ممکن نمی و ناشناخته ها نهفته سبب

ای در اين راستا، در اينجا به يکی از  به انگاره دستيابی
يش، کلی و روشن هستند بشود که کم و  هايی پرداخته می ميدان

 زاگرس نشينانو به ويژه در پيوند با فرهنگ شفاهی 
های فرهنگ شفاهی که نياز به توجه  يکی از ميدان ؛باشد می
هايی  تا کنون گردآوری. ژه دارد، همانا تاريخ شفاهی استوي

د و بدون تجزيه و منبه صورت غيرروش زاگرساز فرهنگ شفاهی 
ه وی در برابر ککاههای علمی انجام گرفته که مانند  تحليل

های تاريخی و وجود زندگی کوچ جربهت. باشد ها می نادانستی
برای رسيدن به  شوند تا که سبب می ندهايی هست عاملنشينی، 

، نه خاورزميناين بخش از  تماعیهای اج شناختی از پديده
 ،شتاری و شفاهینوهای تاريخی  وری گزارشآتنها بايد به گرد

ها پرداخت شود، بلکه بايد بررسی  ی خود اين سرزمين درباره
های دورتری به آنها  ی سرزمينفاههای نوشتاری و ش گزارش

يخ، در پيوند فرهنگی و افزوده شود که در درازای تار
های  برای نمونه، گزارش. اند جمعيتی با اينجا قرار داشته

هايی که به نام  يلابرآنند که  وينببجا مانده از سوی را
از آن جمله ايل کلهر نيز در  شايد اند و لک خوانده شده

، از فويهدر دوران فرمانرانی ص ،ميان آنها بوده است
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تگاه کنونی شان کوچ داده تر به ايس های شمالی سرزمين
، چند ايل لک عباس نيزهمچنان پس از دوران شاه  .اند شده

به گفته ی زين . زيستند در بيرون از لرستان و کرمانشاه می
از سوی  الن جل بايهم ا هدنوزی  دهسالعابدين شيروانی در 

که ايشان، اصل  درحالی ود؛شها شمرده می ان لکميدر برخی 
ند و به گمان مينورسکی گويا در ندا یموصل م خود را از

ی اينکه  هنوز درباره .تندبه کرمانجی سخن می گفت ذشتهگ
های شمالی تر به  های لک از کدام سرزمين ايلگونه اين 

ت شفاهی نس در .نيستاند، خبری در دست  اينجا آورده شده
های  شوند که کوه هايی ديده می ها، باز هم نشانه اين ايل

دهند که  زنند و نشان می ميانرودان پيوند میزاگرس را به 
های شانزدهم ميالدی همچنان استوار بوده  اين پيوند تا سده

ايل کلهر، اين ايل را از  سنت شفاهیاز آن ميان، . است
سويی با پادشاهان ساسانی و از سوی ديگر، با تمدن بابلی 

وری کرده آاديهمچنين آقای اردشير کشاورز . دنزن وند میيپ
ی ابن  هيرد از سرزمين شيخان، در جزنست که خاندان شيخوا

ماوند ثوع هليالنعمر، به کرمانشاه آمده و در سرزمين 
ان خود را بيالبته ايشان منبع اين  .ماندگار گرديده است

ای که در کتاب  نامه ی شجره بر پايه ولی .اند کردهنمعرفی 
 اندانهمين خه به نويسندی خود  اند، خانواده خود آورده

 سنت ايشان هم همان منبعتعلق دارد و بهمين جهت شايد 
 ! ؟!؟شفاهی آن خاندان باشد

مهمی از ديد ابن عمر سرزمين ی  سرزمين شيخان در جزيره
. باشد می ين بخش از خاورزمينتاريخ دين و عرفان در ا

پيوند با وجود روستايی با همين نام  در های فراوانی پرسش
جايی که مهماندار مزار  ؛آيد پيش می ، در اورامان"شيخان"

 گونه های فراوانی از اين نمونه. باشد رزنجی میبسيد اسحاق 
اند و نام  وجود دارد که مردم به سرزمين ديگری کوچ کرده

. اند ی خود نهاده سرزمين پيشين خود را نيز، برميهن تازه
ی بلند که هنوز منتشر  نگارنده در يک مقاله ،افزون بر اين

های کوچ نشين  ه است، به پيوند بسيار جالبی ميان ايلنشد
شده گفته . کرمانشاه  با علويان آناتولی اشاره کرده است

، شمار زيادی از اين مردم برای زيارت نيز امروزهاست که 
از سوی . آيند بان می به مرقد بزرگانشان در روستای گره

مردم شود که نياکان سيد عيسی برزنجی، از  ديگر، گفته می
همدان يا پيرامون همدان بوده که به سرزمين شهرزور 

همين چند نمونه، نشان از گستره . مهاجرت نموده بودند
فرهنگ عرفانی دارد و اين گونه  بسيار بزرگ جغرافيای 

تنها  ؛ نههمچنين می نماياند که بررسی در همين يک مورد
 بسيار پيچيده است، بلکه در مرزهای بخشبندی استانی نمی

ها و  که حرکت دباز و همباز يادآور می گرد. گنجد
هايش  ميان ميانرودان و بلندی ،های فرهنگی و تمدنی آميختگی

گوناگونی پربار و . های بسياری استوار بوده است در هزاره
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ها که راولينسون را شگفت زده کرده  کهن فرهنگی اين سرزمين
راث با بود، امروزه نيز کم و بيش پابرجا بوده و از مي

هايی که نگارنده را  يکی از ميدان. شود شمرده می مردمارزش 
سالهاست درگير خود ساخته، به اين گمانه انجاميده است که 

هايی که امروز زيستگاه گويشوران کردی جنوبی  سرزمين
های پيش از فرمانرانی صفوی زيستگاه  باشند، در دوران می

، گورانی، همانگونه اندهايی از گورانی بوده گويشوران گونه
که  استکه شناخته شده است، دارای ادبيات بسيار پرباری 

برای . های کردی، همپايه ندارد گويا در هيچ يک از گويش
د چند دليل را پيش کشيد که شو ی نگارنده، می اين گمانه

ولی بهر حال،  .گرددبايد در جای ديگری به درازا انجام  می
توان گمان  فته شود، آنگاه میدر صورتی که اين گمانه پذير

اند، گويش آنها  هايی که لک خوانده شده برد که با آمدن ايل
های  های موجود آنزمان، آميخته و در نتيجه، گونه با گويش

بايد يادآور شد که مک . اند کنونی کردی جنوبی ايجاد شده
کنزی، زبانشناس انگليسی، تالش کرده است تا نشان دهد که 

های  های کردی جنوبی، در سنجش با گويش گويش های از ويژگی
نگارنده . ديگر کردی، وجود عنصرهايی از گويش گورانی است

ی مک کنزی را در اينجا در دست ندارد، ولی تا آنجا  مقاله
را که در گويش » که«يا » گه«مک کری  ؛که به ياد می آورد

رود و همچنان مردم  بکار میو گاه اردالنی   رمانشاهک
برند  نشاه هنگام سخن گفتن به فارسی آنرا به کار میکرما

البته اين عنصر، در . داندرا، از عنصرهای گويش گورانی می
هايی که امروزه در بخش لکی قرار دارند وجود  بيشتر گويش

های کردی جنوبی را هم  تفاوت های موجود ميان گويش. ندارد
ش از کوچ ها پي می توان از يک سو، در ويژگی های اين گويش

های موجود در ها جست و از سوی ديگر، در ويژگی اين ايل
هايی نيز همچنين دگرگونی. های گورانی آميخته با آنها گويش

ر چهار سده ی دها،  ممکن است در روند آميزش اين گويش
 .گذشته رخ داده باشند

های  در گذشته و حتی تا اين زمان، در بسياری سرزمين 
در برابر کوچ نشينان، برای  کردنشين، نام گوران

توان گمان  از اينرو می. روستاييان بکار گرفته می شده است
برد که همين نام نيز برای مردمی بکار برده می شده که 

شايد هم . های لک، در اينجا می زيستند پيش از کوچ ايل
زمانی بيشتر روستانشينان اين سرزمين به اين نام خوانده 

يل گوران کوچ نشين را هم داشته و البته ما ا. می شدند
تواند به اين معنی باشد که آنها  داريم، ولی اين نمی

هميشه به همين نام خوانده می شدند و يا اينکه اگر در 
شدند، های دور هم به همين نام گوران خوانده می گذشته
تواند به اين معنی باشد که آنها هميشه کوچ نشين  نمی
ی  های موجود درباره يشتر با گمانهبرای آگاهی ب. اند بوده

توانند به تحليل های پيشين  هويت گروهی، خوانندگان می
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در اين جا به . نگارنده در اين راستا مراجعه فرمايند
برخی از  کند که امروزه يادآوری اين نکته بسنده می

که ايل بزرگ بختياری نيز در اند پذيرفته پژوهشگرتم
نشينانی تشکيل شده بود که به های گذشته از روستا زمانه
هايی، زندگی کشاورزی خود را با زندگی کوچ نشينی و  دليل

توان  امروزه نيز می. روش توليد دامداری جايگزين نمودند
هايی از خانواده  ديد که مردم هورامان و کنوله که به گويش

های کهنی در کشاورزی و  گويند، دارای سنت گورانی سخن می
که به پيشينه بلند مدت ايشان در ند هستباغداری 

ی باال در پيگيری گمانه. گردد های کشاورزی باز می فعاليت
بايست  گورانی، بايد افزود که گورانی می زبانی درباره

ی صفويه آغاز کرده  تر از دوره ادبيات خود را، بسيار پيش
، ما پرديوریافزون بر دفترهای گورانی مانند دفتر . باشد

ن مال پريشان دينوری را در دست داريم که گويا همچنين ديوا
جلنبش حروفی، از جمله . های حروفی داشته است گرايش
در برابر  خاورزمينهای فراوان شهر و روستانشينان  جنبش

ولی حتی پس از آمدن . ها بود فرمانرانی ستمگرانه مغول
های فراوان کردی جنوبی، باز هم  های جديد و تشكيل گويش ايل

ی جايگاه خود را به عنوان زبان ادبی از دست نداد و گوران
های  در همين جايگاه و با پذيرش عصرهای فراوانی از گويش

، و سورانی از سوی همه گويشوران کردی جنوبی ؛تازه وارد
افزون بر گمانه . به عنوان ابزار بيان ادبی پذيرفته شد

يگری های فراوان د ی گويش ادبی گورانی، نشانه باال درباره
وجود دارد که سنت بسيار کهن زندگی کشاورزی را در اين 

های درختی در  بسياری از گياهان و ميوه. بخش روشن می سازد
هايی که  حتی پس از کشف. اند ها پرورش داده شده اين سرزمين

در چمچمال در شهرزور و جاهای ديگر انجام گرفته است، 
زادگاه و بسياری را بر آن داشته است تا اينجا راه 

 .های کشاورزی جهان بدانند ترين تمدن ی کهن گهواره

های پيش، هنوز سازمان،  در فرهنگ شفاهی امروز نيز، تا دهه
های  ريگری و مديريتياهای  های اجتماعی و شکل ساخت و سازه

روستاشيان ما  کشاورزیبومی، همچنان بخشی مهم از زندگی 
 اين ميراث مروزها .ی کهنی که دارند هنبوده است که با پيش

تواند مورد بهره برداری قرار گرفته و در راستای  می
 .ی پايدار به کار برده شوند توسعه

 دنی  موسيقی و پوشش تمفرازهای  

ی بسيار درخشانی  باختری دارای پيشينه آسيایسرزمين های 
در موسيقی از دوران گذشته است و بزرگترين موسيقی دانان 

اسحاق  " که از ميان آنها ؛اند رخاستهخاورزمين از اينجا ب
 .اند تاريخی يافته یآوازه  "زرياب "و "لیصمو
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در دوران اسالمی، در چند  هاين سرزمينی تمدنی ا فراز جلوه 
توان نام  و معماری را می ميدان بوده که از آن جمله شعر

شوند که  ب میسبهای فراوانی  از ديدگاه تمدنی عامل. برد
از  .ندشو ردمیقومی يا م تمدنگاه  ای جلوه ههای ويژ ميدان

 ... زيستگاهی و ،تاريخی ،یاقتصادهای  عامل اند آن گونه
 ،از دوران باستان ،يادآور شداين همانگونه که پيش از 

بوده  خاورزمينهای تمدن  گاه معماری يکی از مهمترين جلوه
اگر چه در  ؛ی، همچنان شکوفا ماندهنونهای ک سدهاست که تا 

در دوران اسالمی، . کند مين زمانه، فرود خود را تجربه میه
و زبان فارسی ای يافت  شعر جايگاه ويژه ،هايی چند به دليل

ای که از الگوی  يمانند کرد؛ به گونهبرا از اين ديدگاه، 
های  در سرزمين .آغازين خود، يعنی شعر عرب نيز پيشی گرفت

باشندگانش،  نیتمد گاه ، افزون بر شعر، جلوهآسياباختری 
هنوز کاری در  بدبختانه .دپوشش نيز، رخ نمو ودر موسيقی 

پيرامون هنر  ،ميدان مردم شناسی و جامعه شناسی فرهنگ
هنگامی  ،به همين جهت. پوشش اين ديار انجام نگرفته است

 یسنگ نگاره که در سال گذشته نگارنده به نمايش تصويری از
ی صدمين سال بنيانگزاری  در جشنواره) باستان(يک زن ايالمی 

ی ايرانشناسی در دانشگاه گوتينگن آلمان اقدام  دانشکده
نان کرد کرمانشاه مقايسه نمود، زکرد و آنرا با جامه ی 

بسياری از شرکت کنندگان را به شگفتی انداخت؛ چرا که 
داد که تا چه اندازه اهميت و ارزش  همين به خوبی نشان می

 .د بی مهری قرار گرفته استی فرهنگ اين ديار مورتمدن
رد کرمانشاه کبرای کسانی که با شکل پوشش گويشوران 

آشنايی دارند، نگاهی به تصوير اين زن ايالمی به خوبی 
روشن خواهد کرد که چگونه، نه تنها شکل انجام کار نخ 

ی اين زن  ی جامه ادامه پيدا کرده است، بلکه تکه تکه یريس
هايی  و شايد چهره، همان ه و پيراهنشتند تا ماسرباز 

 .توان حتی امروز، در روستاهای کرمانشاه ديد هستند که می
کم و بيش، يک کشف علمی برای خود   نگارنده اين را

تواند به اين معنی باشد که  البته اين هنوز نمی .شمارد می
مردمانی که اين گونه پوشش را در بر دارند، همان مردمان 

تواند  زيدن يک گونه پوشش، میچرا که برگ ؛ايالم هستند
ی  جه، همهنتيی باشد و در باتسی هويت اک مانند پديده

تواند برای  ی هويت وجود دارند، می های که درباره گمانه
اين کشف،  اهميت .موضوع پوشش نيز به کار گرفته شوند

بدين معنی که از  ؛يشتر از ديدگاه روش شناختی علمی استب
توان به اهميت فرهنگ شفاهی در  گمان می اين ديدگاه، بی

يعنی در اينجا ما  .های علمی، پی برد راستای پژوهش
بينيم که موضومی مانند پوشش که تا کنون کانون توجه  می

 ،دنگردمی شده نوشتهچيزهای اش پيرامون  خاورشناسان که همه
در حاليکه بررسی موضوعی مانند پوشش،  .است اندهپنهان م

يده شک ای مهمی را از ميان تاريکی برونه ستهتواند نادانمی
ا يو ما را در راه دريافت برخی از رخدادهای تاريخی 
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البته نگارنده در . و يا علمی ياری دهد تمدنیهای  پديده
های ديگری در همين راستا،  ی ديگری نيز به نمونه مقاله
و اميدوار است که پژوهندگان را بر آن دارد که  هپرداخت
تا کنون يکی از دانشجويان . ای بپردازند زههای تا شفبه ک
ی کشاورزی، به نام خانم شيوا قربانی  دانشکدهخوب 
انجام داده است و  کرد ی پوشش زنان هايی را درباره بررسی

يکی دانشجويان آلمانی نگارنده نيز، در پی يافتن 
ولی  .باشد هايی برای انجام پژوهشی در اين باره می امکان

ای در شهر  ی به ايجاد موزهمنياز مبر ،بيشتر از اين
چيزی که ممکن است نای  باشد که با وجود هزينه کرمانشاه می
 ساختهنهادهای فرهنگی  به دستباز هم تنها  ،داشته باشد

 ،و فرهنگی تماعیکارهای اج اهميتاست؛ در حاليکه با وجود 
های اين استان تا کنون از داشتن يک  هيچکدام از دانشگاه

 د؛ان ی برخوردار نشدهسانجامعه شناسی و مردم ش ی هدانشکد
گاه  اگر چه جلوه .شناسی باستانيا های هنری  چه رسد به رشته

د شدن در حال مستنر پوشش مردم اين ديار، حتی پيش از نه
، ولی در ميدان ديگری که از گذشته، ميدان استناپديد شدن 

نه خوشبختايان هنری اينجا بوده بو  تمدن بروز سنتی
 اری، همانهناين ميدان . دباش ن در حال شکوفايی میهمچنا

موسيقی دانان اين بخش از کشور امروزه  .ميدان موسيقی است
و کسانی  هستندای در موسيقی ايران  دارای جايگاه ويژه

ان کلهر، کيخسرو و شهرام ناظری و کامکارها و همانند کي
در سطح  کردهمچنين بسياری ديگر، نمايندگان موسيقی ايران 

گيری و معرفی  اگر چه ايشان در بهره. ايران و جهان هستند
ولی  ؛اند موسيقی کردی کارهای مهمی را انجام داده

هستند که جز چند سانی پاسداران اصلی موسيقی اين ديار، ک
فر مانند مرادی و افضلی، بسياری ديگر چنان بزرگوار ن

 .دنکن ز میحتی از شناساندن خود به سختی پرهيه هستند ک

ترين و  شايد بتوان گفت که اين ديار دارای يکی از ژرف 
باشد که به تنهايی  های جهان می ترين موسيقی انگيز شگفت

با وجود . عنوان هند کوچک را برای آن نگاه خواهد داشت
های  اين، در همين ميدان شناخته شده نيز، کارها و پژوهشی

 .ن هستندنجام گرفته چشم براه ادهای آين بيشماری در سال

ای از گستره اين ميدان بر نا  برای اينکه تنها ذره
 .ای مردمشناسانه در زير می آيد آشنايان روشن شود، چکيده

 ينی و عرفانی آموسيقی : الف 

ينی و عرفانی اين ديار خود دارای چندين گونه آموسيقی 
که يک گونه  استت موسيقی عرفانی برای کالم خوانی سنخ. است
 تنبور. شودتنبور شمرده میسيقی مقامی و ساز اصلی آن مو

 تنبورخراسانی،  مانند تنبور. باشد خود دارای چند گونه می
ترکی نيز  يا تنبورکردهای ترکيه که همچنين به نام ديوان 
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 همان  تيسفوتی، با عراقی تنبور لیو .شود خوانده می
 به هتوج با. رود می کار به کرمانشاه در که است تنبوری
 نام چرا اينکه درک ،شد گفته پيش های بخش در که آنچه
 بهتر شود،می داده کرمانشاه تنبور به عراقی و يفونیتيس
 .گردد می روشن

 تمدن دوران از که هايی نقش. است کهنی ساز بسيار ،تنبور 
 زمان همان در که دهند می نشان اند، مانده بجا ايالم و آشور
 کار به آيينی های نمايش برای سازی همانند تنبور ،نيز

 هايی بخش که برد گمان توان می جهت بهمين. است شده می گرفته
 مانده زنده کرمانشاه امروز آيينی موسيقی در ،نيز آن از

 دارای خوانی کالم موسيقی برخی بر اين باورند که . باشد
 .است مقام ٧٢

 ،ودش می اجرا خوانی کالم با که کرمانشاه آيينی موسيقی در 
. دارد وجود "هووره" موسيقی صورت به نيز تری کهن های بخش

 هاییشگفت از سوگواری، موسيقی شکل دو همراه به هووره
 صورت به هم هووره امروزه. شود می شمرده موسيقی های موسيقی
ی دوم که شيوه گردد می اجرا آيينی غير صورت به هم و آيينی

 شکل در هووره ده،نگارن گمان بهولی . بيشتر گسترده است
 در بايست می و بوده آيينی صورت به تنها خود، کهن
 .باشد شده غير آيينی  و تغزلی پديدار شکل بعدی های دوره

 است مردمی زيستگاه به وابسته همچنين موسيقی گونه اين 
 های همانندی دارای و بردند می کار به نيايش برای آنرا که

 با. کوهستانی دارد ایهمردم سرزمين موسيقی با فراوانی
 بيشتر رواج هووره آيينی غير شكل امروزه اينکه وجود
 .است برخوردار بيشتری اهميت از آن آيينی شکل ولی دارد،
 گردند، می اجرا ساز بدون امروزه هووره، شکل دو هر چه اگر
 شکل سنجابی، و گوران مردم ميان در نزديک های دوره تا ولی

 ای نمونه نگارنده. است شده می ااجر نيز ساز با آن آيينی
 جلوه تر باشکوه بسيار که را شنيده هووره گونه اين از
 تاريخی و های دليل کهتوان پنداشت  می جهت بهمين .کند می

- هووره می اجرای در ساز نهادن کنار اجتماعی در روند
 دارای هوورهشود که گفته می  .داشته باشند دست توانند
 که پنداشت توان می چه اگر که است شده شناخته مقام چهارده
 .دارند وجود هنوز با و داشته وجود نيز ديگری های مقام
 در شوند، می شناخته زير های نام با مقام چهارده اين

 :باشد آمده وجود آن در نيز هايی جايی جابه شايد حاليکه
 . ۵ ساروخانی. ۴ باالدستانی . ٣ دره و گل . ٢ خاک گله. ١

 . ١٠ سحری . ٩ جلوشاهی. ٨ مجنونی . ٧طرز . ۶ حسينی شاه
 مووری پاوه. ١۴ ای پان بنه. ١٣ غروی. ١٢ دويال. ١١ پريا
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 آيينی موسيقی برای هم ،ها مقام و ها نام اين از بسياری 
 .موسيقی سوگ برای هم و روند می کار به کرمانشاه

هايی از شيوه کرمانشاه، آيينی موسيقی از ديگر شکل دو در 
 نيز، قادری درويشان ذکر موسيقی در  .نيز هست ههوور
 پرورش را هووره از ایشيوه آنها.رود می کار به هووره
ای  گونه که شود می گفته .گويند می "سوز" آن به که اند داده
 زمان در و رزمی بوده که است داشته وجود نيز هووره از
 که است اميدوار نگارنده. است شده می گرفته کار به جنگ

  .دفرماين راهنمای باره اين در آگاهان

 به سوران و کرمانج کردان ميان در سنت اهل مردم از بخشی
 و اجتماعی پايگاه ديدگاه از .دارند گرايش آيين نقشبندی

 باالی و ميانه های طبقه در بيشتر نقشبنديان اقتصادی،
 از بيشتر قادری پيروان حاليکه در .داشتند قرار اجتماعی
 بيشتری گرايش قادريان .بودند کرد جامعه درآمد کم مردان

 بهمين .شود می اجرا فراوان شور با که دارند چلی ذکر به
. است ايشان ذکرهای در فراوانی اهميت دارای موسيقی جهت

زمانی نزد نگارنده از کسانی   قادری از درويشانبرخی 
 شهرت برای و خود نام به آنها را که موسيقی گاليه داشتند

 . اند نموده اجرا بازاری شکل به و برده بکار یشخص

 آيين ،دارد بزرگ خراسان در ريشه نقشبندی طريقت چه اگر
 ايشان، بزرگ پير گويا و تنيده است کردان نام با قادری

 با .است بوده غرب گيالن مردم از نيز گيالنی عبدالقادر
 گرايش خفی ذکر به بيشتر نقشبندی درويشان اينکه وجود
 به موسيقی يک از گاهی ايشان که شود می گفته ولی د،دارن
 برای که کنند می استفاده خود ذکرهای« در "مانه سياوچه" نام
 .اند برگزيده را "شيخانه" نام آن

 و است هورامان مردم ی ويژه "مانه سياوچه" موسيقی خود 
 از گويا ولی. باشد می هورامی گويش به نيز آن شعرهای
 شعر اند، گزيده سکنا هورامان در نيز فجا مردم که زمانی
 به موسيقی اين در نيز، است های سورانی گويش از که جافی
 و است هووره شيوه به مانه هم سياوچه. شودگرفته می کار

 آغاز که آنست بر شفاهی سنت. باشد می گداز و پرسوز بسيار
 يا »يوسو« نام به جوانی پرشور عشق به موسيقی، اين
 .گردد می بر »رهکوالزه« نام به انويیب به »يوسف«

 تا شود می سبب يوسف در اين داستان چنين آمده که عشق 
 به او در زندان. کنند زندانی دخمه يک درون را او ها سال

 و کند می سپری مانه سياوچه خواندن و هورامی به شعر سرودن
  .سازد می خود فريفته را نزديک و دور مردم ی همه
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 زمیموسيقی ب.  ب

 جايگاه کنون، تا دور های گذشته از کردی شاد موسيقی
 دار ميراث .داشته است باختری آسيای موسيقی ای در ويژه
را   آن خانوادگی، صورت به که هستند مردمی هنری، سنتاين 
 .اند نگاه داشته ديگر نسلی به نسلی از و سينه به سينه

 سازهايی .هستند دهل و سرنا موسيقی گونه اين اصلی سازهای
 خاوری اروپای تا هند از اند توانسته خود ويژگی جهت به که

 های حرکت همراه به بيشتر کردی، بزمی موسيقی .يابند گسترش
 پربار بسيار خود که شوند می اجرا "رکه په لهه" يا "چووپی"
 های داده جهت به بزمی موسيقی گونه اين. هستند گوناگون و

 که است آميخته کرد مردم ونخ در چنان زيستگاهی و طبيعی
 پرسه يک در که هم کسانی که شود می گفته كنايه به گاه
 را موسيقی چوپی  نواهای دورها از اگر ،دارند شرکت

 .پردازند می خود های شانه تکان دادن به ناخودآگاه بشنوند،
 سرزمين هر در و است فراوانی بسيار های گونه دارای چووپی
 گونه اين. شود می داده نشان آن ی گونه چند به گرايش نيز
- فه" ،"پیچه" مانند هايی نام با رکه، په ل هه با چووپی های
 که شوند می شناخته ... و  "پا سه" ،"بادينانی" ،"پاشا تا
 جدا ديگر ی شيوه از را ای شيوه ها، گام ترکيب آنها در
 موزون های حرکت ی درباره هايی جزوه کنون تا البته. کند می
 فرهنگی ارزش پاسخگوی وجه هيچ به که اند شده چاپ یکرد
 .نيستند آنها

  سوگ موسيقی. پ 

 ی ويژه شود، می شناخته "ری هم چه" نام به که سوگ موسيقی
 تا نگارنده و باشد می جنوب  و به ويژه لکستان کردهای
 کردزبان مردم ديگر ميان در همانند آن چيزی وجود از کنون

 همان نيز موسيقی از گونه اين ردا ميراث .است شنيدهن
و  پردازند می بزمی موسيقی اجرای به که هستند کسانی

 گونه هيچ کنون تا شوربختانه. شوندخوانده می  "کاولی"
 تنگدستی در بيشتر که مردم اين خدمت تمدنی به توجهی
 الزم يادآوری اين اينجا در. است نشده ،کند می زندگی

 ی ويژه نيز، گوناگونش های شکل اب هووره موسيقی که نمايد می
 روشمند بررسی يک نيز باره اين در و باشد می جنوب کردهای
 موسيقی ای از گونه که اين به توجه با. است نگرفته انجام

 گفتمان شود، می شناخته گورانی با نام ی کوردی عاشقانه
 بيشتری اهميت از را گورانی و گوران اصل ی درباره پيشين

 موسيقی ری برای هم چه نام بردن کار به. سازد می برخوردار
 آزين را اسبی آن در که گردد می بر هايی آيين به گويا سوگ،
 به عزادار مردم جلوی در هايی علم با نيز گاهی و نموده
 نام همين به نيز را شده آزين اسب اين. آورند می در حرکت
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يشتر ب توان نمی هنوز واژه اين ی ريشه ی درباره. خوانند می
 .گفت سخن

 آغاز از که هاست موسيقی گيزترينان شگفت از ری يکی هم چه 
 اجرا گام به گام ،آن از پس روز تا چند خاکسپاری آيين
رضا  سيد آقای ياری به پيش ها سال نگارنده که .شود می

 اين ای از گونه سازی کارمستند به دشتبانی ساکن هرسين
 در. است پرداخته باشد می لرستان های لک ی ويژه که موسيقی

 از که عباسی علی ِمرگ آقای ارزنده سرنا نواز مورد اين
 ی همه اجرای به باشد، می لرستان شمال روستاهای مردم
ه پرداخت بوده رايج او زادگاه در گذشته در که هايی گام
 را اين توانکسی باشد که  که است اميدوار نگارنده .ستا

 های ی گونه همه ستندسازیم کار به دستکم که باشند داشته
 نابودی گزند از آنرا بتوان شايد تا بپردازد موسيقی اين
ی کوليان هند و نگارنده در پژوهشی که در باره. داد نجات

کرمانشاه انجام داده، به زبان آلمانی از سوی انتشارات 
. است شدهمنتشر   آمريکا و اروپا  در التک پتر بين المللی

 دارد وجود سوگ موسيقی از ديگری های گونهری  هم چه بر افزون
 . برد نام "ارار"و  "موور" از توان می آنها ميان از که

 هراس به را شنونده که انگيز است ای غم موور به اندازه
است  هووره ی شيوه به مانه، سياوچه مانند نيز موور .آورد می

 بتوان شايد ،شود می اجرا نيز گروهی صورت به که آنجا و از
 کار به نيايش که براینيز  هووره کهن های شکل که گفت
 تحرير های شکل . گردده است می اجرا گروهی بيشتررفته  می

 شوند، می اجرا حنجره با هووره های گونه ی همه در کهمانندی 
 هنگام در که باشد بوده هايی پژواک تکرار برای زمانی شايد
در دوران . استآمده می وجود به هاکوهستان در آن، اجرای

 و مانه سياوچه در و هووره خود در که کنونی بيشتر شعرهايی
 .نيستند نيايش ی دربرگيرنده ديگر روند، می کار به موور
 اين در نيايش های بازمانده به بعدی های بررسی در شايد ولی

 .بافت نيز دست نيز شعرها

 .منابع در دفتر سيروان موجود است
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