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سرزمین پهناوري که میان همدان و شهرزور گسترده شده و در گذشته بخش بزرگی از آن در درون استان پنجم 

انگیز که کم و بیش، تا به امروز ناشناخته مانده است. هنـري  کشور جاي گرفته بود، سرزمینی است بسیار شگفت

هـاي  ي نوزدهم مـیالدي سـال  ي بیستون را رمزگشایی کرد، در سدهکه کتیبه ) (Henry Rawlinsonراولینسون 

بود که به سبب ژرفا، کهنسالی و گوناگونی فرهنـگ   هنري راولینسونهمانا بسیاري را در اینجا به سر آورد. این 

هـاي بسـیاري را در   نگارنـده نیـز کـه سـال     منِ را داد. (Little India) "هند کوچک"این سرزمین، به آن نام 

ي راولینسون را دریافته هاي جهان سپري کرده و درستی نوشتهراستاي شناخت این فرهنگ نیاکانی، در کتابخانه

بر آن شد که بـه زادگـاه خـود بازگشـته و بـا       (Benneth) اي از کسی به نام بندتبود، در پایان با خواندن جمله

دسـتاورد ایـن    بیشتر از پـانزده سـال پـی گرفـت.    هاي میدانی خود را براي زمانی هاي فراوان، پژوهشوجود رنج

شمار بسیاري کتاب  بوده که از سـوي سـازمان دانـش بـومی و فرهنـگ       ،ها، افزون بر همین لوح صوتیپژوهش

  اند. شفاهی ایران باختري به چاپ رسیده

ي خـود در  هبود، در نوشت Gorjieff) ( افي بیستم میالدي، به نام گرجیبندت که پیرو یک عارف بزرگ سده

اف و سرزمین کرمانشاه پرداختـه اسـت. او   ي استادش، در جایی نیز به یادآوري پیوندي عرفانی میان گرجیباره

چند سرزمین وجود دارد که از نیروي عرفانی ویژه برخوردارند و به باور  تنهاچنین افزوده است که در جهان ،هم

ایـن   دهنـد کـه  نیز نشان مـی  نگارنده منِ گوناگون  هاي پژوهش ي باال نیز یکی از آنهاست.او،  سرزمین یادشده

هاي اشراق ایرانی بوده است و هنوز هم در جا بـه جـاي آن،   هاي بلند، براستی یکی ازکانونسرزمین براي دوران

 هـاي نگارنـده کـم و بـیش    پژوهشاگر چه این  .هاي مهمی در این راستا برخورد نمودها و جلوهتوان به نشانهمی

نمایانند، باز هم بخش بزرگـی از آن،  همچنـان   انگیز را میبراي نخستین بار ارزش فرهنگی این سرزمین شگفت

  .دارد پیگیرهاي شي روشمند آینده است و نیاز به دیگر تالهاچشم به راه پژوهش

هـاي  آن، در میـدان  هاي این تمدن کهن را، باید در ادبیات و موسیقی آن یافت. ادبیـات از بهترین جلوه دوجلوه 

که روز به روز از شـمار   اند؛ زبانیادبیات تغزلی، عرفانی و رزمی یا حماسی، همگی به زبان گورانی سروده شده

یک ادبیات رزمی و حماسی که در حجمی باورنکردنی،  بخش مهمی ازشود. کاسته می گویشوران بسیار کمش

اند. وجـود  ي گذشته از سوي کسانی بر کاغذ نگاشته شدهده، در دو سي شفاهی نسل به نسل بازگو شدههبه شیو

نامبرده است. از این رو، سرزمین هاي تمدن ترین جلوههاي (=اسطوره) رزمی و حماسی، یکی از باارزشاستوره

ها را، همراه با برگردان فارسی در از این استوره ا، نگارنده تالش کرده است که یک بخش کوچکتردر این راست

پیشکش نماید. افـزون  شناس و کردشناس ایرانجلد به دوستداران فرهنگ و تمدن و همچنین پژوهشگران  چهار

اي و میـدانی نگارنـده   ها پژوهش کتابخانـه ي فرهنگی این سرزمین، دستاورد سالبر آن، براي دریافت بهتر زمینه

هـا را، همـراه بـا    هـاي ایـن اسـتوره   بخـش  دیگر آورده شده و امیدوار است که در آینده، آن در جلد نخستنیز 

  برگردان فارسی به دست چاپ بسپارد.
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هـاي آن، بـا هـم در پیونـدي     ي جلـوه هاي گورانی، بخشی از یک یکان تمدنی و فرهنگی است که همـه استوره

موسیقی آیینی ایـن سـرزمین    ود را به خوبی نگاهداري کرده و بانامه عنصرهاي اشراقی خرزم این استوار هستند.

 ایـن  توانـد شـناخت  مـی در هم تنیده است.  دریافت این دو در کنار هـم  هاي گذشته است، که بازمانده از هزاره

هاي عرفـانی تنیـده   و آیینی کرمانشاه، نه تنها در اندیشهي موسیقی اشراقی همهتر سازد. تمدن و فرهنگ را آسان

نگـاه داشـته اسـت.     هـا ههاي داده شده بـه برخـی از شـیو   را در ناماي پهلوانان استوره شده است، بلکه گاه حتا نام

کهکشانی هستند که در پیکار این جهانی از یک سو و نبرد با نفس اماره از سوي  یپهلوانانی مانند رستم، پهلوانان

  .هستندر پیکار با دیوان کوچک و بزرگ دپیوسته دیگر، 

اي، خوانندگان کتاب ود دارد، نیاز است که  به گونهوج این سرزمین نامه و موسیقیبه سبب پیوندي که میان رزم

نامه خوانی و موسیقی اشراقی و آیینی ایران باختري آشنا نمود. موسـیقی عرفـانی   ي سنتی رزمنامه را، با شیوهرزم

هـایی  امدانند که با نشود، داراي هفتاد و دو مقام میکرمانشاه  را،که بیشتر از همه با ساز کهنسال تنبور نواخته می

مانند گل و دره یا گـالودره، باالدسـتانی، سـاروخانی، شـاه حسـینی، طـرز و طـرز رسـتم، مجنـونی، جلوشـاهی،           

شوند. از سوي دیگر، موسیقی آیینی بیشـتر بـا   اي، پاوه موري و... شناخته میسحري، بریا، دوبال، غریوي، بان بنه

ي  موسیقی خاورمیانه هاي شناخته شدها هیچ یک  از گونهویژه ب شود. این موسیقی آیینیِسرنا و دهل نواخته می

 ،براي هزاران سال، این موسیقی ؛ اگر چههایی از آن فراموش شده استه بخشنماید کهمانند نیست و چنین می

نیز، به همـراه خـود آن    نواهاتوان گمان برد  که بسیاري از کرده است. میهاي نیایشی  مردم را همراهی میآیین

-ویژه هاياند که آیینها از این موسیقی پایدار ماندهنماید که تنها آن بخشها از میان رفته باشند. چنین میایشنی

شـدند، کـم و   هایی که همراه آیین سـوك نواختـه مـی   اري از مقاماند. براي نمونه، شمگذشته نشده کنار ي آنها

هـایی از ایـن   شـوند. از سـوي دیگـر، بخـش    اه به گاه اجرا میگ "چمري"اند و امروزه نیز با نام بیش پایدار مانده

 "و "هووره"ي تغزلی توان از شیوهاند؛ که در این میان میاند و به آن سبب پایدار ماندهموسیقی کاربرد تازه یافته

ي، بـدون  هاي سوگواري مویه، در آییننیز از همین گونه موسیقی است که به شیوه "موور"برد.  نام "سیاوچمانه

اند، همگی بدون ساز اي که تا کنون پایدار ماندهشود. هووره، موور و سیاوچمانه به شیوههمراهی ساز خوانده می

شدند و شوند. بیگمان همیشه چنین نبوده است و آنها در گذشته هم با ساز و هم بدون ساز خوانده میخوانده می

  اند. خوانده شده هنوز هم  وجود دارد که با ساز نیز هایینمونه

ي تمدن و فرهنـگ  هاي سازندهاي و موسیقی در میان عاملبه  سبب نقش مهم ادبیات استورههمانگونه که آمد، 

تـر سـازد. از ایـن رو    فرهنگ یادشـده آسـان  و تواند دریافت ما را از تمدن باختر ایران، شناخت این دو عامل می

دریافت این مهم را خویشکاري خود ساخته است. از سـوي  تالش براي ي در دست، پروژهاین براي نخستین بار 

فرهنگ نیـز یـاري بسـیار دهـد.     این هاي اصلی تواند به شناخت دیگر عاملدیگر، شناخت هر یک از این دو، می

نامه، برگردان فارسی هاي رزمي شماري از داستانتوان گفت که بخش چاپی این پروژه که در برگیرندهپس می
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اي  ایـن سـرزمین و   در راستاي  شناساندن ادبیات استوره ه استي فرهنگی آن است، تالشی بوداکاوي زمینهو و

  انگیز نشسته است.هاي گذشته بر این تمدن شگفتکنارزدن غباري که در سده

 به امید شناساندن موسیقی آن فراهم شده و از اهمیتی همسان بخش چـاپی برخـوردار اسـت؛    هم صوتی کاراین 

پیرو این باور که موسیقی این سرزمین، یک دنیاي موسیقایی ویژه است که شاید در خاورمیانـه هماننـد بسـیاري    

شـود کـه در پایـان هـر     خوانده مـی  به نثر فارسی ،نامههاي رزمیکی از داستانبرگردان ، کارنداشته باشد. در این 

 خوانی کهنامهرزم از چند شیوهشنونده با  تانیز افزوده شده گورانی  خوانیرزمنامه ي سنتیهاشیوهیکی از  ،بخش

، آشنا گردد. همچنین در راستاي آشنا سـاختن شـنونده بـا موسـیقی یادشـده،      شدهاجرا می گذشتههاي دوران در

 برگرفته از موسیقی بومی و آیینی  ایـن سـرزمین اسـت.   متن همراه گردیده که  اي موسیقیِخوانی با گونهنامهرزم

هـاي ایــالم،  هـاي مـردم ایـن ســرزمین، یعنـی اسـتان     هـاي موسـیقی، هنــوز هـم گـاه بـه گــاه در آیـین      ایـن گونـه  

هایی است که با ي قطعهدر برگیرنده کارموسیقی متن این شوند. کردستان،کرمانشاه، لرستان و همدان نواخته می

 ،در موسـیقی پیشـکش شـده در اینجـا    اند. هاي موسیقی آیینی و عرفانی  اینجا ساخته شدهگیري از گنجایشبهره

-گیري از آن، نه تنها میهایی است که با بهرهکه این موسیقی آیینی، داراي توانایی داده شودنشان  تالش شده تا

هـاي آن،  هـا وگنجـایش  توان به زنده کردن یا احیاء این موسیقی باستانی براي زمان کنونی پرداخت، بلکـه تـوان  

 سـه هاي ساخته شده ، دستاورد زمانی بیش از باشند. تکه هاي باارزشها و نوآوريي آفرینشتوانند سرچشمهمی

نیـز   کارهاي زیباییبوده که به  هاآنپرتوان ان آهنگسازو میان نگارنده  و گفتگو يکارهم اندیشه،سال  دادوستد 

  انجامیده است.

گیـري از سـاز توانمنـد    مانند و باارزش، تنهـا بـا بهـره   کم آیینیِ هاي انجام شده در این موسیقیِبرخی از نوآوري

کـه در   ه شـوند ویولون دست یافتنی بود. در جاهاي دیگر اما، تالش شده است تا همان سـازهایی بـه کـار گرفتـ    

ي سازهاي بـومی ایـن   اند. از این رو، کم و بیش همههاي گذشته، با همین موسیقی درآمیخته و پرورده شدهسده

ي گونهسـر هـا  هاي موسیقایی، آن فضاي اشـراقی کـه سـده   کارياند تا جدا از ریزها به میدان آمدهسامان در اینج

  اند، براي شنونده بازسازي شود.را نوازش کرده هاي ژرف این سرزمینهاي بلند و درهکوه

پایدارترین ساز آیینی و تاکنون، مهمترین  باستانتوان از تنبور تیسفونی نام برد که از زمان در میان این سازها، می

-نامه، سازهاي بادي نیز از جایگاه بلندي برخوردارند؛ که در میان آنها  مـی ي سرزمین رزمدر گسترهبوده است. 

  توان سرنا، نرمه نی، شمشال و دوزله را نام برد.

کرد. آیین  همراهیدهل توان با سرنا و هاي این سامان را تنها میهمانگونه که پیش از این نیز آمد، برخی از آیین

رنگ خواهند بود. ، بدون سرنا و دهل بی"چووپی"بزمی  و موسیقی رزمی "چمري"ي به نام ي سوك کردویژه

شـنوند،  خوانده مـی  "کولی"تنها مردمی که به نام  ،هاي ناشناختهها را، از دوراننواختن سرنا و دهل در این آیین

  اند پایدار نگاه دارند. توانسته
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هـاي نزدیـک   شـود، تـا گذشـته   مـی  نواختـه ها هاي فراوانش که امروز در جشنا گونهبزمی چووپی ب آیین رزمی

شده است. در میان سازهاي بادي، باید خوانده می "رمچووپی چ"بخش مهمی از آیین سوك نیز بوده است که 

  ماري تن را نیز چون دارو کارساز باشد.تواند بیاز شمشال نیز نام برد که نواي شگفتش، جدا از نوازش روان، می

تـا   ؛بـرد اي است که حس همبستگی و همراهی را در میان مردم باال مـی روشن است که ساختار چووپی به گونه

دشمن بتازند و هیچگاه کسی را تنها در میدان نگذارنـد. همانگونـه کـه     نگام پیکار، دست در دست یکدیگر بره

چووپی چمر یا چدر هنگام از دست دادن یکی از ایشان، همچنان بر وجود حس همبستگی در میان  ري چووپیم

  فشارد.بازماندگان پاي می

اي دف بهـره گرفتـه   شود، تنهـا از سـازکوبه  ي دیگري چووپی که در ذکر و سماع درویشان انجام میبراي گونه

رسـد کـه   ورامی مـی مانند آیین پیرشالیار ه هاییدر آیین ها تنبه بیشتر از ده آن شود که گاه شمار نوازندگانمی

  کنند.همنوازي می

هاسـت کـه گنجـایش    شـود، از آنگونـه اسـتوره   پیشکش مـی  نامه که برگردان فارسی آن در اینجاداستان قهرمان

در بسیاري براي بازخوانی و دریافت عرفانی دارد. قهرمان عرفانی این داسـتان کـه از شـاهزادگان کیـانی اسـت،      

شود و بـه دسـت دیـوان    عرفانی  و سرزمین آرمانی است، دزدیده می "ایران"سرزمین خود که همانا  ازکودکی 

ي بیند، بـه اصـل و ریشـه   که نشان راستی و پاکی است می در آب ي خود رایابد. ولی چون او چهرهپرورش می

در زنـد.  تالش و پیکار دست مییا میهن آغازین خود به  . آنگاه او براي بازگشت به اصل و ریشهبردخود پی می

هایی که او را با عشق پرشوري نیز ولی رزم ؛شودپرداخته میهاي او با دیوان داستان به بازگویی جنگاین بیشتر 

بزرگ به یاري سیمرغ که نماد  پیروزيِ ،با خویشان و برادران خود او هست. در پایاننیز سازد، چه بسیار آشنا می

ي ي عرفـانی اسـت را از تـه دریـا    جام جم که نشان بـاالترین درجـه   ،قهرمان دهد ومیحقیقت عرفانی است رخ 

با سوگند سیمرغ به وفاداري به سرزمین ایران که  آنگاه داستانآورد. بیرون کشیده و با خود به ایران می ناآگاهی

تـوان  مـی  فردوسـی نیـز  ي شـاهنامه  ازرسـد. ولـی همانگونـه کـه     به پایان مـی  ،نماد راستی و نیکی و اشویی است

، این سرزمین تنها یک مفهوم جغرافیایی یا فرهنگی نیست، بلکه سـرزمینی آرمـانی و جایگـاه راسـتان و     دریافت

  براي رسیدن به رستگاري است. ايپلهنیکان و 

بیـات  تـوان در اد ان را مـی اي ایـر گان و ماجراهـاي اسـتوره  رزشود که نشان و نام بسیاري از بیدر پایان یادآور م

-پیوند عرفان و اسـتوره را مـی  و  شوداي هند نیز دیده میاي که در ادبیات استورهپدیدههمان یافت؛  نیز مزدیسنا

اي ایرانی و پیوندش عرفان هند، دریافت ادبیات استورهموسیقی و اي و آشنایی با ادبیات استوره ،. از اینرونمایاند

هـاي  اسـتوره شاید ي فردوسی، در سنجش با شاهنامه نماید کهمی چنین اگر چه ؛تر خواهد نمودساده را با عرفان

   .باشدمند شده بهره کم و بیش اي میانرودان نیزکردي از دنیاي استوره

  ايفریبرز همزه
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